
ตารางเรียนโครงการส่งเสริมโอลมิปิกวชิาการ หลกัสูตรเคมี  
ระหว่างวนัที ่8 – 22 ตุลาคม 2560   ณ โรงเรียนสุโขทยัวิทยาคม 

เร่ือง วนั/เดือน/ปี วนั เวลา สอน ผู้สอน 

รายงานตวั/ลงทะเบียน 
พธีิเปิด 

รับประทานอาหารกลางวนั(นกัเรียน) 
เทคนิคพืน้ฐานฯ 

ปฏิบัตกิารเร่ืองเทคนิคพืน้ฐานฯ 

8 ต.ค. 60 อาทิตย ์ 08.00 – 10.00 น.  
10.00 – 12.00 น. 
12.00 – 13.00 น.  
13.00 – 14.00 น. 
14.00 – 16.00 น. 

 
 

 
Lec. 
Lab. 

 
 
 
อ.สกลุทิพย ์

อ.สกลุทพิย์, อ.สว่าง, อ.ธัญนภัสร์ 
ตารางธาตุ 

ปฏิบัตกิารเร่ืองตารางธาต ุ
9 ต.ค. 60 จนัทร์ 08.30 – 11.30 น. 

13.00 – 16.00 น. 
Lec. 
Lab. 

อ.วนัเพญ็ 
อ.วนัเพญ็, อ.สว่าง, อ.ธัญนภัสร์ 

โครงสร้างอะตอม 
โครงสร้างอะตอม 

10 ต.ค. 60 องัคาร 08.30 – 11.30 น. 
13.00 – 16.00 น. 

Lec. 
Lec. 

อ.วรุณยพุา 
อ.วรุณยพุา 

แก๊ส 
ปฏิบัตกิารเร่ืองแก๊ส 

11 ต.ค. 60 พธุ 08.30 – 11.30 น. 
13.00 – 16.00 น. 

Lec. 
Lab. 

อ.วรุณยพุา 
อ.วรุณยพุา, อ.สว่าง, อ.ธัญนภัสร์ 

พนัธะเคมี 12 ต.ค. 60 พฤหสับดี 08.30 – 11.30 น. 
13.00 – 16.00 น. 

Lec. 
Lec. 

อ.วนัเพญ็ 
อ.วนัเพญ็ 

พนัธะเคมี 
ปริมาณสารสมัพนัธ์ 1 

13 ต.ค. 60 ศุกร์ 08.30 – 11.30 น. 
13.00 – 17.00 น. 

Lec. 
Lec. 

อ.วนัเพญ็ 
อ. สกลุทิพย ์

ปฏิกิริยาเคมีและปริมาณสารสมัพนัธ์ 2 
 

ปฏิบัตกิารเร่ืองปริมาณสารสัมพนัธ์ 

14 ต.ค. 60 เสาร์ 08.30 – 11.30  น. 
13.00 – 15.00 น. 
15.00 – 18.00 น. 

Lec. 
Lec. 
Lab. 

อ.ปภชัญา 
อ.ปภชัญา 
อ.ปภัชญา, อ.สว่าง, อ.ธัญนภัสร์ 

ของเหลวและสารละลาย 
ปฏิบัติเร่ืองของเหลวและสารละลาย 
ท าโจทยข์องเหลวและสารละลาย 

15 ต.ค. 60 อาทิตย ์ 08.00 – 12.00 น. 
13.00 – 15.00 น. 
15.00 -  16.00 น. 

Lec.  
Lab. 
Lec. 

อ.อรชพร 
อ.อรชพร, อ.สว่าง, อ.ธัญนภัสร์ 
อ.อรชพร 

อตัราการเกิดปฏิกิริยา 16 ต.ค. 60 จนัทร์ 08.30 – 11.30 น. 
13.00 – 16.00 น. 

Lec. 
Lec. 

อ.ดวงนภา 
อ.ดวงนภา 

พลงังานกบัปฏิกิริยาเคมี 
ปฏิบัตกิาร เร่ืองอตัราการเกดิปฏกิริิยา 

17 ต.ค. 60 องัคาร 08.30 – 11.30 น. 
13.00 – 16.00 น. 

Lec. 
Lab. 

อ.ดวงนภา 
อ.ดวงนภา, อ.สว่าง, อ.ธัญนภัสร์ 

สมดุลเคมี 

ปฏิบัตกิารเร่ืองสมดุลเคม ี
18 ต.ค. 60 พธุ 08.30 – 11.30 น. 

13.00 – 15.00 น. 
Lec. 
Lab. 

อ.จริญญา 
อ.จริญญา, อ.สว่าง, อ.ธัญนภัสร์ 

ปฏิบัติการ เร่ืองพลังงานกบัปฏิกริิยาเคมี 
กิจกรรม Science Walk Rally 
งานเล้ียงอ าลาชาวค่ายฯ 

19 ต.ค. 60 พฤหสับดี 08.30 – 11.30 น. 
11.30 – 16.00 
19.30 – 21.00 น. 

Lab. 
 

อ.ดวงนภา, อ.สว่าง, อ.ธัญนภัสร์ 

กรดและเบส 
กรดและเบส 

20 ต.ค. 60 ศุกร์ 08.30 – 11.30 น. 
13.00 – 16.00 น. 

Lec. 
Lec. 

อ.จริญญา 
อ.จริญญา 

ปฏิบัตกิารเร่ืองกรดและเบส 
ทบทวนเน้ือหา 

21 ต.ค. 60 เสาร์ 08.00 – 12.00 น. 
13.00 – 16.00 น. 

Lab. 
Lec. 

อ.จริญญา, อ.สว่าง, อ.ธัญนภัสร์ 
วทิยากร 

สอบคดัเลือก 
ณ มหาวทิยาลยันเรศวร 

22 ต.ค. 60 อาทิตย ์ 09.00 – 16.00 น. 
 

  

 
 


