อังคาร
พุธ

09.00 - 10.00 น.

10.00 - 11.00 น. 11.00 - 12.00 น.
12 มี.ค. 61
ดร.ศุภปิยะ
ดร.ศุภปิยะ
แคลคูลัส
13 มี.ค. 61 Dr. Wittawat
Dr. Wittawat
Dr. Wittawat
กลศาสตร์ (ทบทวนเนื้อหา ถึงเรื่องการชน)
14 มี.ค. 61 ดร. อิษฎา
ดร. อิษฎา
ดร. อิษฎา

13.00 - 14.00 น. 14.00 - 15.00 น. 15.00 - 16.00 น.
ดร.ศุภปิยะ
ดร.ศุภปิยะ
ดร.ศุภปิยะ
แคลคูลัส
นาย อิทธิพล
นาย อิทธิพล
นาย อิทธิพล
ปฏิบัติการ
ดร.วรินทร
ดร.วรินทร
ดร.วรินทร

16.30 - 17.30 น. 17.30 - 18.30 น.
นาย เมธา
นาย เมธา
ทาโจทย์(แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์)
นาย เทเลอร์
นาย เทเลอร์
ทาโจทย์(ทบทวนเนื้อหาค่าย 1)
ดร.วรินทร
ดร.วรินทร

กลศาสตร์ (การหมุน)

ทาโจทย์

กลศาสตร์ (ของไหล)
พฤหัสบดี 15 มี.ค. 61

Dr. Poemwai

Dr. Poemwai

Dr. Poemwai

ดร. สุกัญญา

ศุกร์

16 มี.ค. 61

เสาร์

17 มี.ค. 61 ดร.ศุภปิยะ

อาทิตย์
จันทร์

ดร.วรินทร

ดร.วรินทร
ดร.วรินทร
กลศาสตร์ (SHM)
ดร.ศุภปิยะ
ดร.ศุภปิยะ

ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า (เหนี่ยวนา)
18 มี.ค. 61 ดร.ศุภปิยะ
ดร.ศุภปิยะ
ดร.ศุภปิยะ
ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า (เหนี่ยวนา)/ทาโจทย์
19 มี.ค. 61 ดร. วรศม
ดร. วรศม
ดร. วรศม
ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า /ทาโจทย์

อังคาร

20 มี.ค. 61 ดร สุกฤษฏิ์

พุธ

21 มี.ค. 61 ดร. วรศม

ดร สุกฤษฏิ์
ดร สุกฤษฏิ์
ความร้อน + สมบัติของสาร
ดร. วรศม

ดร. สุกัญญา

ดร. วรศม
ดร. อิษฎา

ดร. วรศม
ปฏิบัติการ
ดร. อิษฎา

ดร. วรศม
ดร. อิษฎา

กลศาสตร์ (ของไหล)
ดร สุกฤษฏิ์ สุขสมบัติ ดร สุกฤษฏิ์ สุขสมบัติ ดร สุกฤษฏิ์ สุขสมบัติ
ความร้อน + สมบัติของสาร
ดร. สุกัญญา
ดร. สุกัญญา
ดร. สุกัญญา
คลื่น
ดร. วรศม

ดร. วรศม
ปฏิบัติการ

ศุกร์

23 มี.ค. 61

ดร. สุกัญญา
ทาโจทย์

ดร. วรศม

ดร. วรศม

ปฏิบัติการ
พฤหัสบดี 22 มี.ค. 61

ดร. สุกัญญา

แสงเชิงกายภาพ

12.00-13.00 น. พักกลางวัน

ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า (แหล่งกาเนิดสนามแม่เหล็ก)

ดร. สุกัญญา

สอบทฤษฏี 8-12 น ( 4 ชม.)

สอบปฏิบัติ 13.30 - .16.30 น ( 3 ชม.)

สอบทฤษฏี 8 - 12 น ( 4 ชม.)

พิธีปิดและมอบวุฒบิ ัตร

16.00-16.30 น. พัก

ว.ด.ป.
จันทร์

เวลา

ตารางการอบรมโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาฟิสิกส์ ค่าย 2 ประจาปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 12 - 23 มี.ค. 2561 ณ อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดร. วรศม
ดร. อิษฎา

ดร. วรศม
ทาโจทย์
ดร. อิษฎา

ทาโจทย์ (กลศาสตร์)
ดร สุกฤษฏิ์
ดร สุกฤษฏิ์
ทาโจทย์
นายทัตเทพ
นายทัตเทพ
ทาโจทย์ (กลศาสตร์ และไฟฟ้า )
นายทัตเทพ
นายทัตเทพ
ทาโจทย์ (แสง/คลื่น)

