
ก ำหนดกำรค่ำยโอลิมปิกวิชำกำร สำขำชีววิทยำ ศูนย์โรงเรียนสตูลวิทยำ 
ค่ำย 1 รุ่นที่ 19 ประจ ำปี 2561 ระหว่ำงวันที่ 6-21 ตุลำคม พ.ศ. 2561 

 
วันเวลำ เนื้อหำ ผู้รับผิดชอบ ห้อง 

เสำร์ที่ 6 ต.ค.2561 
09.00 - 10.30 รายงานตัว คณะกรรมการ สอวน ห้องโสตฯ 
10.30 - 12.00 พิธีเปิด คณะกรรมการ สอวน ห้องโสตฯ 
13.00 - 16.00 Cytochemistry ครูนุสรา  ดลระหมาน 435 
อำทิตย์ท่ี 7 ต.ค.2561 
8.00 - 12.00 Cellular respiration ครูอารฝัน บากา 435 
13.00 - 16.00 LAB Cellular respiration ครูอารฝัน บากา 

ครูมาเรียม  โต๊ะประดู่   
ครูยามีละห ์ ด าเต๊ะ 
ครูอทิยาภรณ์ เพชรสลับแก้ว 

ห้อง lab 431 

จันทรท่ี์ 8 ต.ค.2561 
8.00 - 12.00 Microscopes and Micrometer ครูอทิยาภรณ์ เพชรสลับแก้ว 435 
13.00 - 16.00 LAB Microscopes ครูอทิยาภรณ์ เพชรสลับแก้ว 

ครูนุสรา  ดลระหมาน 

ครูมาเรียม  โต๊ะประดู่   
ว่าที่ร้อยตรีหญิง เจ๊ะอับเซ๊าะ โดงกูล 

ห้อง lab 431 

อังคำรท่ี 9 ต.ค.2561 
8.00 - 12.00 Cell Structure and Function ครูมาเรียม  โต๊ะประดู่   435 
13.00 - 16.00 LAB Cell Structure ครูมาเรียม  โต๊ะประดู่   

ครูอารฝัน บากา 

ว่าที่ร้อยตรีหญิง เจ๊ะอับเซ๊าะ โดงกูล 

ครูยามีละห์  ด าเต๊ะ 

ห้อง lab 431 

พุธท่ี 10 ต.ค.2561 
8.00 - 9.00 Biosystematics and Biodiversity ครูนุสรา  ดลระหมาน 435 
9.00 - 12.00 Membrane Transport ครูนุสรา  ดลระหมาน 435 
13.00 - 16.00 LAB Membrane Transport ครูนุสรา  ดลระหมาน 

ครูมาเรียม  โต๊ะประดู่   
ครูยามีละห์  ด าเต๊ะ 
ครูอทิยาภรณ์ เพชรสลับแก้ว 

ห้อง lab 431 

พฤหัสบดีท่ี 11 ต.ค.2561 
8.00 - 12.00 Cellular Reproduction and fertilization ครูมาเรียม  โต๊ะประดู่   435 
13.00 - 16.00 LAB Cellular Reproduction and fertilization ครูมาเรียม  โต๊ะประดู่   

ครูนุสรา  ดลระหมาน 

ครูยามีละห์  ด าเต๊ะ 
ครูอทิยาภรณ์ เพชรสลับแก้ว 

ห้อง lab 431 



วันเวลำ เนื้อหำ ผู้รับผิดชอบ ห้อง 
ศุกร์ที่ 12 ต.ค.2561 
8.00 - 12.00 Genetic 1 (Mendelian Genetics) ครูอารฝัน บากา 435 
13.00 - 16.00 Genetics 2(Linkage) ครูอารฝัน บากา 223 

เสำร์ที่ 13 ต.ค.2561 สอบคร้ังที่ 1 เวลำ 13.00 – 16.00 น. 
อำทิตย์ที่ 14 ต.ค.2561 
8.00 - 10.30 Virus  ครูอทิยาภรณ์ เพชรสลับแก้ว 223 
10.30 - 12.00 Kingdom Mornera ครูอทิยาภรณ์ เพชรสลับแก้ว 223 
13.00 - 16.00 LAB Bacterial morphology Gram’s staining ครูอทิยาภรณ์ เพชรสลับแก้ว 

ครูอารฝัน บากา 

ครูมาเรียม  โต๊ะประดู่   
ว่าที่ร้อยตรีหญิง เจ๊ะอับเซ๊าะ โดงกูล 

ห้อง lab 431 

จันทรท่ี์ 15 ต.ค.2561 
8.00 - 10.30 Kingdom Protista  ครูยามีละห์  ด าเต๊ะ 435 
10.30 - 12.00 Kingdom Fungi ครูยามีละห์  ด าเต๊ะ  
13.00 - 16.00 LAB Protista and Fungi ครูยามีละห์  ด าเต๊ะ 

ครูอารฝัน บากา 

ครูนุสรา  ดลระหมาน 

ครูอทิยาภรณ์ เพชรสลับแก้ว 

ห้อง lab 431 

อังคำรท่ี 16 ต.ค.2561 
8.00 - 12.00 Kingdom Animal I ว่าที่ร้อยตรีหญิง เจ๊ะอับเซ๊าะ โดงกูล 435 

13.00 - 16.00 LAB Animal I ว่าที่ร้อยตรีหญิง เจ๊ะอับเซ๊าะ โดงกูล 
ครูอารฝัน บากา 

ครูนุสรา  ดลระหมาน 

ครูอทิยาภรณ์ เพชรสลับแก้ว 

ห้อง lab 431 

พุธท่ี 17 ต.ค.2561 
8.00 - 12.00 Kingdom Animal II ครูมาเรียม  โต๊ะประดู่   435 

13.00 - 16.00 LAB Animal II ครูมาเรียม  โต๊ะประดู่   
ครูยามีละห์  ด าเต๊ะ 
ครูนุสรา  ดลระหมาน 

ว่าที่ร้อยตรีหญิง เจ๊ะอับเซ๊าะ โดงกูล 

ห้อง lab 431 

พฤหัสบดีท่ี 18 ต.ค.2561 ศึกษำแหล่งเรียนรู้ 
ศุกร์ท่ี 19 ต.ค.2561 
8.00 - 12.00 Kingdom Plant I ครูยามีละห์  ด าเต๊ะ 435 
13.00 - 16.00 LAB Plant I ครูยามีละห์  ด าเต๊ะ 

ครูอารฝัน บากา 

ครูนุสรา  ดลระหมาน 

ครูอทิยาภรณ์ เพชรสลับแก้ว 

 
 

ห้อง lab 431 



วันเวลำ เนื้อหำ ผู้รับผิดชอบ ห้อง 
เสำร ์ท่ี 20 ต.ค.2561 
8.00 - 12.00 Kingdom Plant II ว่าที่ร้อยตรีหญิง เจ๊ะอับเซ๊าะ โดงกูล 435 
13.00-16.00 LAB Plant II ว่าที่ร้อยตรีหญิง เจ๊ะอับเซ๊าะ โดงกูล 

ครูอารฝัน บากา 

ครูนุสรา  ดลระหมาน 

ครูยามีละห์  ด าเต๊ะ 

ห้อง lab 431 

อำทิตย์ท่ี 21 ต.ค.2561 
9.00 - 12.00 สอบ คณะกรรมการ สอวน 435 
13.00 - 14.00 พิธีปิด คณะกรรมการ สอวน ห้องโสตฯ 

 

 

รำยชื่อวิทยำกรประจ ำศูนย์ สอวน ชีววิทยำสตูล 
1. นางอทิยาภรณ์  เพชรสลับแก้ว   จากโรงเรียนสตูลวิทยา 
2. นางสาวยามีละห์  ด าเต๊ะ จากโรงเรียนสตูลวิทยา 
3. นายอารฝัน  บากา  จากโรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา 
4. นางสาวนุสรา  ดลระหมาน จากโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฏร ์
5. นางสาวมาเรียม  โต๊ะประดู่  จากโรงเรียนสตูลวิทยา 
6. ว่าท่ีร้อยตรีหญิง เจ๊ะอับเซ๊าะ  โดงกูล จากโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 
 

หมำยเหตุ       -   พักรับประทานอาหารว่าง 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น. 
       -   พักรับประทานอาหารเท่ียง  12 .00-13.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กำรเตรียมตัวเข้ำค่ำยฝึกอบรม 
ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาชีววิทยา ศูนย์โรงเรียนสตูลวิทยา 

ค่าย 1 รุ่นท่ี 19 ประจ าปี 2561  
ระหว่างวนัท่ี 6-21 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

.........................................................................................................  
กำรแต่งกำย 
พิธีเปิด/ปิด    ชุดนักเรียน 
การเรียนการสอน   ชุดพละ/เส้ือค่าย/ชุดล าลองแบบสุภาพ 
วันสอบ    ชุดนักเรียน 
 
ของใช้ส่วนตัวที่ต้องน ำมำ  
ไฟฉาย/ ยาประจ าตัว/ เส้ือกันฝน / ร่ม / หมวก / รองเท้าผ้าใบ / รองเท้าแตะ / แปรงสีฟัน /ยาสีฟัน / 
โคมไฟส าหรับอ่านหนังสือ ฯลฯ (ของใช้อื่นๆ ท่ีจ าเป็น) 
 
ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว  
นักเรียนควรเตรียมค่าใช้จ่ายส่วนตัวตามความจ าเป็น เช่น ค่าซัก/รีดผ้า ค่าอาหารนอกเหนือจากท่ีทาง
ศูนย์ฯ จัดให้ เป็นต้น 
 
หมำยเหตุ นักเรียนไม่ควรน าของมีค่า เช่น โทรศัพท์มือถือ (ราคาแพง) /Notebook/เครื่องประดับและ
อื่นๆ ติดตัวไปในช่วงระยะเวลาการเข้าค่ายฝึกอบรมฯเพราะหากมีการสูญหาย ทางศูนย์ฯ จะไม่
รับผิดชอบค่าเสียหายดังกล่าว 
 
เบอร์ติดต่อ 
ครูจิรวรรณ  ปรางจันทร์  081 7670438  
ครูอทิยาภรณ์   เพชรสลับแก้ว  093 5805147  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


