
 
ตารางกิจกรรมค่ายสอวน. 1/2558 ศูนย์อบรมโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  

วันที่ 4 - 21 ตุลาคม 2558 
 

วันที่ เวลา กิจกรรม สถานที่ 

4 ต.ค. 58 

12.00 - 13.00 น. รายงานตัวเข้าค่ายอบรมฯ ห้องประชุมสมเพชรวารี 
13.00 - 13.30 น. พิธีเปิด ห้องประชุมสมเพชรวารี 
13.30 น. เป็นต้นไป กิจกรรมสานสัมพันธ์ ห้องประชุมสมเพชรวารี 

16.00 น. รับประทานอาหารเย็น ห้องประชุมสมเพชรวารี 
17.00 น. เข้าท่ีพัก หอพักแย้มจันทร์เพลส 

5 - 19 ต.ค. 58  

08.00 น. ออกจากที่พัก หอพักแย้มจันทร์เพลส 
08.30 น. รับประทานอาหารเช้า อาคาร 4  

09.00 – 12.00 น. อบรมวิชาการ อาคาร 4 และ อาคาร 5  
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง อาคาร 4 
13.00 – 16.00 น. อบรมวิชาการ อาคาร 4 และ อาคาร 5 
16.00 – 17.00 น. กิจกรรมนันทนาการ อาคาร 4 
17.00 – 18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น อาคาร 4 

18.00 น. กลับที่พัก หอพักแย้มจันทร์เพลส 
18.30 – 21.00 น. แก้ปัญหาโจทย์ หอพักแย้มจันทร์เพลส 
21.00 น. เป็นต้นไป พักผ่อนตามอัธยาศัย หอพักแย้มจันทร์เพลส 

20 ต.ค. 58 

08.00 น. ออกจากที่พัก หอพักแย้มจันทร์เพลส 
08.30 น. รับประทานอาหารเช้า อาคาร 4  

09.00 – 12.00 น. สอบคัดเลือกเพ่ือเข้าค่าย 2 อาคาร 4 และ อาคาร 5  
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง อาคาร 4 
13.00 – 16.00 น. สอบคัดเลือกเพ่ือเข้าค่าย 2 อาคาร 4 และ อาคาร 5 
16.00 – 19.00 น. เลี้ยงสังสรรค์ อาคาร 4 

19.00 น. กลับที่พัก หอพักแย้มจันทร์เพลส 
19.30 น. เป็นต้นไป พักผ่อนตามอัธยาศัย หอพักแย้มจันทร์เพลส 

21 ต.ค. 58 
08.00 น. ออกจากที่พัก หอพักแย้มจันทร์เพลส 
08.30 น. รับประทานอาหารเช้า อาคาร 4  
09.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ   



 
 

การเตรียมตัวส าหรับการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ 
 
1. สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว แก้วนํ้าส่วนตัว กระติกนํ้าส่วนตัว ผ้าเช็ดตัว อุปกรณ์การอาบนํ้า  
2. ยาประจําตัว ร่ม หมวก เสื้อคลุมกันหนาว (เรียนในห้องแอร์ทั้งวัน)  
3. เสื้อผ้าที่ใช้ขณะอยู่ค่ายอบรม 

- สวมชุดนักเรียน ในวันรายงานตัว วันที่ 4 ตุลาคม 2558 
- สวมชุดลําลองแบบสุภาพ ในระหว่างการอบรมค่าย วันที่ 5 – 20  ตุลาคม 2558 

4. รองเท้าแตะ รองเท้ากีฬา รองเท้าหุ้มส้น 
5. อุปกรณ์การเรียน สมุด ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด เครื่องคิดเลข 
6. หลีกเลี่ยงการนําของมีค่าติดตัวมา เพราะถ้าสูญหายนักเรียนต้องรับผิดชอบเอง ห้องนอนเป็นห้องรวม 3 คน ไม่มี
ห้องส่วนตัวไม่มีที่เก็บของนักเรียนต้องดูแลทรัพย์สินของตัวเอง  
7. จัดเลี้ยงอาหารหลัก 3 มื้อ และอาหารว่าง 2 มื้อ ต่อวัน นักเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  
8. ค่าท่ีพัก นักเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  
9. ค่าเดินทางระหว่างอยู่ในค่าย นักเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  
10. สําหรับค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ เช่นขนม นํ้า ที่จะซื้อส่วนตัว ให้นักเรียนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง (แนะนําว่าไม่ควร
นําเงินสดติดตัวมามากเกินไป ควรมี ATM สําหรับไว้กดเงิน)  
11. ตลอดช่วงเวลาในค่าย ถ้ามีธุระหรือมีผู้ปกครองมารับออกไปข้างนอกให้แจ้งล่วงหน้า โดยเขียนแบบฟอร์มขอ
อนุญาตออกนอกค่าย และต้องได้รับอนุญาตก่อนทุกครั้ง ห้ามออกไปจากค่ายโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ถ้าพบจะถูกถอดออก
จากค่ายโดยทันที  
12. มีการเช็คชื่อเข้าเรียนทุกวัน ถ้าขาดเรียนเกิน 80% จะไม่มีสิทธิ์เข้าค่าย 2 และไม่มีสิทธิ์ได้รับประกาศนียบัตร 
13. มีครูเวรจํานวน 2 คน ดูแลนักเรียนในเวลากลางวันคือ 06.00 – 18.00 น. และครูเวรจํานวน 2 คน ดูแล
นักเรียนในเวลากลางคืน คือ 18.00 – 06.00 น. 
 

หมายเลขโทรศัพท์ ครูผู้ประสานงานค่ายฯ 

1. นายทวิพงศ์  ศรีสุวรรณ  หมายเลขโทรศัพท ์ 082-8095383 

2. นางสาวจุฑามาศ  วงศาโรจน์  หมายเลขโทรศัพท ์ 093-5816882 

3. นางสาวชุตินันท์  โสตรยิ้ม  หมายเลขโทรศัพท ์ 098-0105698



ก าหนดการค่ายโอลิมปกิวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ประจ าปีการศึกษา 2558 
ระหว่างวันที่ 4-21 ตุลาคม 2558 ศูนย์โรงเรียนขยายผล วิชา ฟิสิกส์  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 

 

วัน เดือน ปี 
เวลา/กิจกรรม/สถานที่/วิทยากร 

9.00 – 12.00 น. 12.00-13.00 น. 13.00-16.00 น. 16.00-19.00 น 19.00-20.30น. 21.00 น. 
 

4 ตุลาคม 2558 
 รายงานตัวพร้อม

ลงทะเบียน 
พิธีเปิด ชี้แจงกฎระเบียบ 

และกิจกรรมสัมพันธ์ 
ณ ห้องประชุมสม-เพชรวารี  

รับประทานอาหารเย็น 
ออกกําลังกาย 

Pre test 
ห้อง  513 

พักผ่อนตาม
อัธยาศัย 

 
5 ตุลาคม 2558 

ทฤษฎีและโจทย์ปัญหา
ลอการิทึม      

อ.กนกพร , อ.วีรภัทร์          
ห้อง  513          

รับประทานอาหาร
กลางวัน 

ทฤษฎีและโจทย์ปัญหาเวกเตอร์ 
กราฟ อ.ทวิพงศ์,อ.วีรยุทธ 

ห้อง  513 

รับประทานอาหารเย็น 
ออกกําลังกาย 

แก้ปัญหาโจทย์ 
อ.กนกพร 
ห้อง  513 

พักผ่อนตาม
อัธยาศัย 

 
6 ตุลาคม 2558 

ทฤษฎีและโจทย์ปัญหาแคลคูลัส
เบื้องต้น 

อ.นูรีดา , อ.กนกพร 
ห้อง  513 

รับประทานอาหาร
กลางวัน 

กรอบอ้างอิง  การเคลื่อนที่ 1 มิติ  
ตําแหน่ง   การกระจัด ความเร็ว 

ความเร่ง กราฟบรรยายการ
เคลื่อนที่ อ.นูรีดา , อ.ปรียานันท์ 

ห้อง  513 

รับประทานอาหารเย็น 
ออกกําลังกาย 

แก้ปัญหาโจทย์ 
อ.วีรภัทร์ 

ห้อง  513 

พักผ่อนตาม
อัธยาศัย 

 
7 ตุลาคม 2558 

 การเคลื่อนที่สัมพัทธ์ กรอบ
อ้างอิงเฉื่อย อ.ปรียานันท์ ,  

อ.วีรยุทธ ห้อง  513 

รับประทานอาหาร
กลางวัน 

แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ของ
นิวตัน อ.ปรียานันท์ , อ.วีรยุทธ 

ห้อง  513 

รับประทานอาหารเย็น 
ออกกําลังกาย 

แก้ปัญหาโจทย์ 
อ.วีรยุทธ 

ห้อง  513 

พักผ่อนตาม
อัธยาศัย 

 
8 ตุลาคม 2558 

 

งานและพลังงาน กฎอนุรักษ์
พลังงาน 

อ.นูรีดา , อ.วีรยุทธ 
ห้อง  513 

รับประทานอาหาร
กลางวัน 

ปฏิบัติการที่ 1 
เครื่องมือวัด และวิเคราะห์                   

ผลการทดลอง 
อ.ปรียานันท์ , อ.วีรยุทธ,อ.วีรภัทร์          

ห้อง 431 
 

รับประทานอาหารเย็น 
ออกกําลังกาย 

แก้ปัญหาโจทย์ 
อ.นูรีดา 

ห้อง  513 
 

พักผ่อนตาม
อัธยาศัย 



วัน เดือน ปี เวลา/กิจกรรม/สถานที่/วิทยากร 
9.00 – 12.00 น.  12.00-13.00 น. 13.00-16.00 น. 16.00-19.00 น 19.00-20.30 น. 21.00 น. 

 
9 ตุลาคม 2558 

การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก 
อย่างง่าย 

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 
อ.ทวิพงศ์ , อ.ปรียานันท์ 

ห้อง  513 

รับประทานอาหาร
กลางวัน 

การเคลื่อนที่แบบวงกลม  
การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์                

กฎของเคปเลอร์ ความเร็วหลุดพ้น 
อ.วีรยุทธ,อ.พิทธพนธ์ 

ห้อง  513 
 

รับประทานอาหารเย็น 
ออกกําลังกาย 

แก้ปัญหาโจทย์ 
อ.ทวิพงศ์ 

ห้อง  513 
 

พักผ่อนตาม
อัธยาศัย 

 
10 ตุลาคม 

2558 

การเคลื่อนที่แบบหมุน  
อ.พิทธพนธ์, อ.ปรียานันท์ 

ห้อง  513 

รับประทานอาหาร
กลางวัน 

คลื่นและเสียง 1 
อ.ทวิพงศ์,อ.นูรีดา 

ห้อง  513 

รับประทานอาหารเย็น 
ออกกําลังกาย 

แก้ปัญหาโจทย์ 
อ.กนกพร 
ห้อง  513 

พักผ่อนตาม
อัธยาศัย 

 
11 ตุลาคม 

2558 

เสียง 2 ความยืดหยุ่น   
มอดูลลัส 

อ.ทวิพงศ์,อ.พิทธพนธ์  
ห้อง  513               

รับประทานอาหาร
กลางวัน 

ของไหล 
อ.ทวิพงศ์,อ.นูรีดา 

ห้อง  513 
 

รับประทานอาหารเย็น 
ออกกําลังกาย 

แก้ปัญหาโจทย์ 
อ.พิทธพนธ์ 
ห้อง  513 

พักผ่อนตาม
อัธยาศัย 

 
12 ตุลาคม 

2558 

ความร้อน แก๊ส 
อ.วีรภัทร์ , อ.กนกพร 

ห้อง  513   

รับประทานอาหาร
กลางวัน 

ไฟฟ้าสถิตย์  
อ.วีรภัทร์ , อ.พิทธพนธ์ 

ห้อง  513   

รับประทานอาหารเย็น 
ออกกําลังกาย 

แก้ปัญหาโจทย์ 
อ.พิทธพนธ์ 
ห้อง  513 

  พักผ่อนตาม
อัธยาศัย                 

 
13 ตุลาคม 

2558 

ตัวเก็บประจุ 
อ.กนกพร,อ.พิทธพนธ์ 

ห้อง  513 
 

รับประทานอาหาร
กลางวัน 

ไฟฟ้ากระแสตรง 
อ.กนกพร,อ.พิทธพนธ์    

ห้อง  513   

รับประทานอาหารเย็น 
ออกกําลังกาย 

แก้ปัญหาโจทย์ 
อ.วีรภัทร์   

ห้อง  513 

พักผ่อนตาม
อัธยาศัย                 

 
14 ตุลาคม 

2558 

ไฟฟ้าแม่เหล็ก 1    
อ.วีรภัทร์  , อ.กนกพร 

ห้อง  513 

รับประทานอาหาร
กลางวัน 

ไฟฟ้าแม่เหล็ก 2    
อ.วีรภัทร์  , อ.กนกพร 

ห้อง  513 
 

รับประทานอาหารเย็น 
ออกกําลังกาย 

แก้ปัญหาโจทย์ 
อ.วีรยุทธ 

ห้อง  513 

พักผ่อนตาม
อัธยาศัย                 



วัน เดือน ปี เวลา/กิจกรรม/สถานที่/วิทยากร 
9.00 – 12.00 น.  12.00-13.00 น. 13.00-16.00 น. 16.00-19.00 น 19.00-20.30น. 21.00 น. 

15 ตุลาคม 
2558 

ปฏิบัติการที่ 2 
Airtrack with Pump and Timer 

อ.กนกพร,อ.พิทธพนธ์  , 
อ.วีรภัทร์, อ.ทวิพงศ์, อ.นูรีดา, 

อ.ปรียานันท์ ห้อง  431 

รับประทานอาหาร
กลางวัน 

ปฏิบัติการที่ 3 
  Oscilloscope 

อ.กนกพร,อ.พิทธพนธ์  ,อ.วีรภัทร์   
อ.ทวิพงศ์,อ.นูรีดา,อ.ปรียานันท์ 

ห้อง  431 

รับประทานอาหารเย็น 
ออกกําลังกาย 

แก้ปัญหาโจทย์ 
อ.นูรีดา 

ห้อง  513 

พักผ่อนตาม
อัธยาศัย                 

 
16 ตุลาคม 

2558 

กฎการสะท้อน กระจกเงาราบ              
กระจกโค้ง  อ.นูรีดา 

ห้อง  513 

รับประทานอาหาร
กลางวัน 

เลนส์นูน เลนส์เว้า  สมการช่างทํา
เลนส์ ทัศนอุปกรณ์ 

อ.ทวิพงศ์ , อ.ปรียานันท์ 
ห้อง  513 

รับประทานอาหารเย็น 
ออกกําลังกาย 

แก้ปัญหาโจทย์ 
อ.ปรียานันท์ 
ห้อง  513 

พักผ่อนตาม
อัธยาศัย                 

 
17 ตุลาคม 

2558 

การหักเห   กฎของสเนลล์                  
ลึกจริงลึกปรากฎ 

อ.วีรยุทธ  ,อ.กนกพร 
ห้อง  513 

รับประทานอาหาร
กลางวัน 

 

ปฏิบัติการที่ 4  แสง 
อ.กนกพร,อ.วีรยุทธ,อ.ทวิพงศ์   

ห้อง  431 

รับประทานอาหารเย็น 
ออกกําลังกาย 

แก้ปัญหาโจทย์ 
อ.ทวิพงศ์ 

ห้อง  513 

พักผ่อนตาม
อัธยาศัย                 

 
18 ตุลาคม 

2558 

Post-test 
อ.นูรีดา 

ห้อง  513 

รับประทานอาหาร
กลางวัน 

แก้โจทย์ปัญหา 
อ.กนกพร 
ห้อง  513 

รับประทานอาหารเย็น 
ออกกําลังกาย 

แก้ปัญหาโจทย์ 
อ.วีรยุทธ 

ห้อง  513 

พักผ่อนตาม
อัธยาศัย                 

 
19 ตุลาคม 

2558 

แก้โจทย์ปัญหา 
อ.วีรยุทธ   

ห้อง  513 

รับประทานอาหาร
กลางวัน 

แก้โจทย์ปัญหา 
อ.ทวิพงศ์  

ห้อง  513 

รับประทานอาหารเย็น 
ออกกําลังกาย 

แก้ปัญหาโจทย์ 
อ.ปรียานันท์ 
ห้อง  513 

พักผ่อนตาม
อัธยาศัย                 

20 ตุลาคม 
2558 

สอบคัดเลือกเพ่ือเข้าค่าย 2 รับประทานอาหาร
กลางวัน 

สอบคัดเลือกเพ่ือเข้าค่าย 2 เลี้ยงสังสรรค์ พักผ่อนตาม
อัธยาศัย                 

21 ตุลาคม 
2558 

เดินทางกลับภูมิลําเนา 
โดยสวัสดิภาพ 

    

**หมายเหตุ     พักรับประทานอาหารว่าง และกิจกรรมสันทนาการ เวลา 10.30-10.45 น. และ  14.30-14.45 น.



  ข้อมูลการสอนของวิทยากรค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ประจ าปีการศึกษา 2558 
ระหว่างวันที่ 4 - 21 ตุลาคม 2558 

ศูนย์โรงเรียนขยายผล วิชา ฟิสิกส์  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน 

1 นายวีรภัทร์  โปณะทอง ภูเก็ตวิทยาลัย     
2 นายทวิพงศ์  ศรีสุวรรณ  สุราษฎร์ธานี  
3 นางสาวกนกพร  เพ่ิมทรัพย์สิน สุราษฎร์ธานี  
4 นางสาวนูรีดา  เจ๊ะโซ๊ะ สุราษฎร์ธานี  
5 นางสาวปรียานันท์ ศรีสุวรรณ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
6 นายวีรยุทธ  เหล็มปาน วิเชียรมาตุ 
7 นายพิทธพนธ์  พิทักษ์ กระบุรีวิทยา 



 


