พักกลางวัน

ตารางเรียนค่ายโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 สาขาชีววิทยา โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 7 - 20 ตุลาคม 2561
วัน/เวลา
หมายเหตุ
09.00 - 10.00 10.00 - 11.00
11.00 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 14.00 14.00 - 15.00 15.00 - 17.00 17.00 - 19.00
อาทิตย์ 7 ต.ค. 2561
รับลงทะเบียน (12.00-13.30 น.)/พิธีเปิด (13.30-14.30 น.)
RM-Mansion
เข้าที่พัก
หัวข้อ 2 กล้องจุลทรรศน์กับการศึกษา
หัวข้อ 1 สารเคมีในสิ่งมีชีวิต :โครงสร้างและหน้าที่
จันทร์ 8 ต.ค. 2561
โครงสร้างเซลล์ (คุณครูธณิดา วงค์พุฒ)
(คุณครูนภาพร พิศวง)
test/ทบทวน หัวข้อ 1,2
หัวข้อ 3 โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์
ปฏิบตั ิการ 1 การใช้กล้องจุลทรรศน์
อังคาร 9 ต.ค. 2561
(คุณครูทชิ ากร ชาญศรี)
(คุณครูธณิดา วงค์พุฒ และคณะ)
(ครูนภาพร พิศวง)
ปฏิบตั ิการ 2 โครงสร้างเซลล์
หัวข้อ 4 การลาเลียงสารเข้า-ออกจากเซลล์
พุธ 10 ต.ค. 2561
(คุณครูทชิ ากร ชาญศรี และคณะ)
(คุณครูปฤษฎางค์ เกีย้ งเก่า)
test/ทบทวน หัวข้อ 3,4
หัวข้อ 5 การหายใจระดับเซลล์
ปฏิบตั ิการ 3 การหายใจ
พฤหัสบดี 11 ต.ค. 2561
(คุณครูพิรุณ ไพสนิท และคณะ)
(ครูทชิ ากร ชาญศรี)
(คุณครูพิรุณ ไพสนิท)
ปฏิบตั ิการ 4 การแบ่งเซลล์
test/ทบทวน หัวข้อ 5
หัวข้อ 6 การสืบพันธุ์ระดับเซลล์
ศุกร์ 12 ต.ค. 2561
(คุณครูศิริชัย สายยศ และคณะ)
(คุณครูศิริชัย สายยศ)
(ครูธณิดา วงค์พุฒ)
test/ทบทวน หัวข้อ 6
หัวข้อ 7 อาณาจักรฟังไจ
ปฏิบตั ิการ 6 การศึกษาเชือ้ รา
เสาร์ 13 ต.ค. 2561
(คุณครูนภาพร พิศวง และคณะ)
(คุณครูธณิดา วงค์พุฒ)
(ครูจิราพร บุญเต็มสุข)
test/ทบทวน หัวข้อ 7
หัวข้อ 8 ไวรัสและอาณาจักรมอเนอรา
ปฏิบตั ิการ 5 เทคนิคการย้อมสีแบคทีเรีย
อาทิตย์ 14 ต.ค. 2561
(คุณครูปฤษฎางค์ เกีย้ งเก่า และคณะ)
(ครูปฤษฎางค์ เกีย้ งเก่า)
(คุณครูปฤษฎางค์ เกีย้ งเก่า)
หัวข้อ 9 อาณาจักรโปรทิสตา
ปฏิบตั ิการ 7 ความหลากหลายของโปรทิสต์
จันทร์ 15 ต.ค. 2561
(คุณครูจุฑามาศ ฉลาดดี และคณะ)
(คุณครูจุฑามาศ ฉลาดดี)
test/ทบทวน หัวข้อ 8
หัวข้อ 10 อาณาจักรพืช
ปฏิบตั ิการ 8 ความหลากหลายในอาณาจักรพืช
อังคาร 16 ต.ค. 2561
(คุณครูจิราพร บุญเต็มสุข และคณะ)
(คุณครูจิราพร บุญเต็มสุข)
(ครูยุพิน อัคร์พัฒน์)
test/ทบทวน หัวข้อ 9,10
หัวข้อ 11 อาณาจักรสัตว์
ปฏิบตั ิการ 9 การจาแนกกลุ่มสัตว์
พุธ 17 ต.ค. 2561
(คุณครูยุพิน อัคร์พัฒน์ และคณะ)
(คุณครูยุพิน อัคร์พัฒน์)
(ครูจิราพร บุญเต็มสุข)
test/ทบทวน หัวข้อ 11,12
หัวข้อ 12 พันธุศาสตร์
หัวข้อ 12 พันธุศาสตร์
พฤหัสบดี 18 ต.ค. 2561
(ครูยุพิน อัคร์พัฒน์)
(คุณครูพิรุณ ไพสนิท)
(คุณครูพิรุณ ไพสนิท)
ทบทวนเนือ้ หาเตรียมสอบ
สอบภาคปฏิบตั ิ
ศุกร์ 19 ต.ค. 2561
(คณะวิทยากร)
(เจ้าหน้าที่จากศูนย์ สอวน. มทส. และคณะวิทยากร)
สอบภาคทฤษฎี
เสาร์ 20 ต.ค. 2561
พิธีปิดและมอบวุฒิบัตร
(เจ้าหน้าที่จากศูนย์ สอวน. มทส. และคณะวิทยากร)
หมายเหตุ : ตารางเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ผู้ประสานงานศูนย์ฯ : คุณครูนภาพร พิศวง (086-8664846, kung_7c@hotmail.com)

