
1 น.ส. กนกกาญจน์ จรกัณหา

2 น.ส. กวิณณา นวลพลับ

3 นาย ก่อเกียรติ กอบโกย

4 น.ส. กัลยกร แก้วล้อม

5 นาย จิรภัทร วังกะ

6 น.ส. ชมพูนิกข์ เพ็ชรรักษ์

7 น.ส. ชัชชลัยย์ พระไตรยะ

8 น.ส. ณัฐมน สุขสนอง

9 นาย ธนกร ยอดสุรินทร์

10 น.ส. ธนพร ศรีพระธาตุตระกูล

11 น.ส. ธัญรดา โพธ์ิพระรส

12 น.ส. นันท์นภัส อุ้ยหา

13 น.ส. บุญชรัสม์ิ  กลับมา

14 น.ส. พรนภัส ทิวงษ์

15 น.ส. พฤกษา วางขุนทด

16 น.ส. พัชราภา มหาวิจิตร

17 น.ส. พันไมล์ วงศ์จินดานนท์

18 นาย วัชรพงษ์ สุพรรณ์

19 น.ส. วิภาวี โพธ์ิทอง

20 นาย เวชพิสิฐ ศรีสวการย์

21 นาย อัณณพ ฮาวคําฟู

22 น.ส. ไอยดา สายาวงศ์

23 นาย ไชยวัฒน์ อุทัยเภตรา

24 นาย ภัทรพล วิศิษฏ์มณเฑียร

25 น.ส. อารยา แซ่ฉ่ัว

รายชื่อนักเรียนเข้าค่าย
ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1  วิชาชีววิทยา ประจําปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 4 - 20 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาชีววิทยา โรงเรียนศรีบุณยานนท์  



รายชื่อนักเรียนเข้าค่าย
ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1  วิชาชีววิทยา ประจําปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 4 - 20 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาชีววิทยา โรงเรียนศรีบุณยานนท์  

26 นาย นวภูมิ ประทุมวัตร์

27 นาย สิทธิโชค เมฆสมิทธิผล

28 น.ส. กนกภรณ์ เชยชม

29 นาย พลพิพัฒน์ พิชาณานันท์

30 น.ส. บัณฑิตา กัณหดิลก

31 นาย พรเกษม พวงเพียงงาม
32 นาย สรัลวิชญ์ จีนเเสร์
33 น.ส. รักษ์สุดา นุชจ๋าย
34 น.ส. วิภาวดี พนมไพรรัตน์
35 นาย ณตฤณ คุณาภิวัฒน์กุล



ระเบียบการเข้าค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาชีววิทยา  
ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 4-20 ตุลาคม 2560  

ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาชีววิทยา โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี 
 

ตามที่ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ได้รับมอบหมายให้เป็นโรงเรียนส าหรับศูนย์ สอวน.ชีววิทยา                         
ด้วยการก ากับดูแลของคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นศูนย์ภูมิภาคของโครงการส่งเสริม
โอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนาง
เธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)  

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ คือเพ่ือจัดค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)                           
สาขาชีววิทยา ส าหรับนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนเขตจังหวัดลพบุรี ชัยนาท อุทัยธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี 
สิงห์บุรี อ่างทอง นนทบุรี ปทุมธานี ที่ผ่านการคัดเลือกเพ่ือเข้าค่ายฝึกอบรมนั้น 

เนื่องจากค่ายนี้ เป็นค่ายวิชาการ ดังนั้นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เกิดแก่สมาชิกค่ายฯ คือ กิจกรรม                             
ที่พัฒนาการทางวิชาการสาขาวิชาชีววิทยา ความมีวินัย จริยธรรม คุณธรรม และกิริยามารยาทอันงดงาม                      
ตามวัฒนธรรมไทย ทางศูนย์ สอวน. สาขาชีวิทยา ศูนย์โรงเรียนศรีบุณยานนท์จึงก าหนดข้อปฏิบัติส าหรับ
สมาชิกค่ายฯ ไว้ดังนี้ 
 
ข้อปฏิบัติส าหรับการอยู่ในหอพัก 

1. เข้าหอพักไม่ช้ากว่า 19.30 น. (มีการตรวจสอบทุกระยะ)  
2. ให้นักเรียนแขวนป้ายชื่อตลอดเวลา 
3. ไม่ท าให้ทรัพย์สินในหอพักเสียหาย 
4. ไม่กระท าการอันใดเป็นการรบกวนผู้อื่น แสดงกิริยาสุภาพต่อตนเองและผู้อ่ืน 
5. ดูแลความปลอดภัยในร่างกายและทรัพย์สินของตนเอง และเพ่ือนสมาชิกค่าย 
6. รักษาความสะอาดของสถานที่พักทั้งห้องนอน ห้องน้ า และบริเวณท่ัวไป 
7. ปฏิบัติตามระเบียบที่พักนั้นๆ ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด ห้ามเล่นการพนันหรือกระท าสิ่งผิดกฎหมาย 
8. ศูนย์โรงเรียนได้มีการประสานงานขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ต ารวจของสถานีต ารวจภูธรเมือง

นนทบุรีในการจัดชุดสายตรวจมาดูแลความปลอดภัยของนักเรียนตลอดระยะเวลาที่เข้าค่าย 
 
ข้อปฏิบัติส าหรับการเรียน 

1. ตรงต่อเวลา (ตามตารางเรียนที่ภาควิชาก าหนด) 
2. ปฏิบัติตามข้อก าหนดของภาควิชาทั้งในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
3. ตั้งใจเรียนและมีความพยายามอย่างเต็มที่ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
4. ฝึกฝนตนเองให้เกิดทักษะการใช้กระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ 
5. มีความสุภาพต่ออาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ พ่ีเลี้ยง และเพ่ือนร่วมสาขาวิชา 
6. ทางค่ายได้จัดห้องสืบค้นไว้บริการด้านความรู้ให้นักเรียน ในช่วงเวลา 16.00 น.-17.30 น. 
   ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 2  
7. ในช่วงเวลา 18.00 น. นักเรียนรับประทานอาหารเย็นพร้อมกัน ณ สถานที่ที่ทางค่ายก าหนด 
8. หากมีกิจจ าเป็น เช่น เจ็บป่วย จะต้องรีบแจ้งให้อาจารย์ พ่ีเลี้ยงวิชาการ หรือผู้ประสานงาน ทราบ

โดยด่วน 



9. หากนักเรียนปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมหรือขัดกับระเบียบค่ายฯ ศูนย์ฯ จะเรียกมาตักเตือนเบื้องต้น 
10. หากไม่ปฏิบัติตามระเบียบค่ายฯ ศูนย์ฯ จะแจ้งผู้ปกครอง หรือครูที่โรงเรียน และพิจารณาให้ออก

จากค่ายฯ ทันท ี
11. หากนักเรียนเข้าค่ายฯ ต่ ากว่า 80 % จะไม่มีสิทธิ์สอบ และไม่มีสิทธิ์รับเกียรติบัตรในการเข้า

ค่ายฯ 
12. เพ่ือความปลอดภัยของนักเรียนและเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ไม่อนุญาตให้

นักเรียนออกนอกค่ายฯ เพ่ือไปท ากิจกรรมอ่ืนๆ ไม่ว่ากรณีใดๆ (หากเป็นกรณีที่จ าเป็นหลีกเหลี่ยงไม่ได้ ทาง
ค่ายจะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และต้องท าบันทึกขออนุญาตออกนอกบริเวณค่ายฯ และมีผู้ปกครองมารับ
พร้อมรายงานตัวกับครูเวรประจ าวันทุกครั้งทั้งเวลาเข้าและเวลาออก) 

13. หากมีความจ าเป็นต้องไปร้านสะดวกซื้อ นักเรียนต้องข้ามถนนตรงทางข้ามที่ถูกกฎจราจร
(สะพานลอย)  

 
*** ในกรณีที่กระท าผิดระเบียบค่ายฯ ครั้งแรกจะได้รับการสอบสวนและตักเตือน ถ้ากระท าอีกครั้ง 

จะถูกพิจารณาให้ออกจากค่ายฯ และรายงานความประพฤติไปยังโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ และมูลนิธิ 
สอวน. 

*** ในกรณีที่มีการกระท าผิดกฎหมายจะด าเนินการตามกฎหมายทันที 
 
ข้อปฏิบัติเมือ่เกิดปัญหาทางวิชาการ 

แจ้งอาจารย์ (ในกรณีท่ีอยู่ในชั้นเรียน) แจ้งพ่ีเลี้ยง (ในกรณีท่ีอยู่นอกชั้นเรียน) 
 

ครูสุธี  ผลดี  086-877-7059  (ผู้ประสานงานค่าย) 
ครูภัทราวดี    ชัยยะสมบูรณ์ 097-0499644  (ฝ่ายทีพัก) 
ครูนุชรา  กุลรักษา  081-083-6837  (ฝ่ายอาหาร) 
ครูสุชาดา  ว่องไว  087-333-2956  (ฝ่ายดูแลนักเรียน) 
ครูอุไร  บุตรไสว  089-503-8804  (หัวหน้าทีมวิทยากร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



อุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมมาเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาชีววิทยา 
 

1. ชุดนักเรียนของโรงเรียน ต้องใช้เป็นชุดในการเข้าเรียนทุกคาบ 
2. ผ้าเช็ดตัว (กรณีไม่ประสงค์ใช้ของโรงแรม) รวมถึงของใช้ส่วนตัวต่าง ๆ  
3. ผ้าห่ม (น าติดตัวมาก่อนเผื่อกรณีที่นักเรียนไม่พอใช้) 
4. ยารักษาโรคประจ าตัวนักเรียน 
5. ร่มหรือเสื้อกันฝน 
6. ในบางเนื้อหาอาจให้ใช้เครื่องคิดเลขในการสอบ จึงควรเตรียมเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์มาส ารองไว้ใช้ 
 

******นักเรียนที่มีโรคประจ ำตัว แพ้อำหำร/แพ้สำรเคมี  หรือรับประทำนอำหำรเจ กรุณำแจ้งเจ้ำหน้ำที่

ในวันที่มำรำยงำนตัว****** 
 

 

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าค่าย กรุณาติดต่อ 

ครูสุธี  ผลดี  086-877-7059  (ผู้ประสานงานค่าย) 
ครูภัทราวดี    ชัยยะสมบูรณ์ 097-0499644  (ฝ่ายทีพัก) 
ครูนุชรา  กุลรักษา  081-083-6837  (ฝ่ายอาหาร) 
ครูสุชาดา  ว่องไว  087-333-2956  (ฝ่ายดูแลนักเรียน) 
ครูอุไร  บุตรไสว  089-503-8804  (หัวหน้าทีมวิทยากร) 
 



ตารางการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1  วิชาชีววิทยา 
ระหว่างวันที ่ 4 – 20  ตุลาคม  2560 

ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาชีววิทยา โรงเรียนศรีบณุยานนท์  จังหวัดนนทบุรี  
วันเดือนป ี เวลา เรื่อง สถานที่ อาจารย์ผูส้อน หมายเหตุ 
วันพุธที่ 

4 ต.ค. 60 
07.00–09.00 พิธีเปิดและชี้แจงการอบรม ห้องนวัตกรรม 1
09.00-12.00 การใช้กล้องจุลทรรศน์ ห้อง 422
13.00-16.30 ปฏิบัติการ การกล้องจุลทรรศน์ ห้อง 436

       วันพฤหัสบดีที่ 
5 ต.ค. 60 

09.00-12.00 โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ ห้อง 422
13.00-16.30 ปฏิบัติการ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ ห้อง 436   

วันศุกร์ที่ 
6 ต.ค. 60 

09.00-12.00 Cellular  Respiration ห้อง 422
13.00-16.30 ปฏิบัติการ Fermentation ของ Yeast,การตรวจสอบการหายใจ

ของเนื้อเยือ่โดยใช้ TTC
ห้อง 436

วันเสาร์ที่ 
7 ต.ค. 60 

09.00-12.00 สารเคมีในเซลลข์องสิ่งมีชีวิต ห้อง 422   
13.00-16.30 ปฏิบัติการการลําเลียงสารเข้า-ออก สาธิตและทําปฏิบัติการ

ลําเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์
ห้อง 436

วันอาทิตย์ที่ 
8 ต.ค. 60 

หยุด (นักเรียนทุกคนเดินทางกลับบ้านเนื่องจากโรงแรมมีแขกอื่นในช่วงดังกลา่ว) 

วันจันทร์ที่ 
9 ต.ค. 60 

09.00-12.00 Cellula  Reproduction ห้อง 422
13.00-16.30 ปฏิบัติการ แบ่งเซลล์ทั้งแบบ mitosis และ meiosis ห้อง 436

วันอังคารที่ 
10 ต.ค. 60 

09.00-12.00 Genetics1 (Mendelian Genetics) ห้อง 422
13.00-16.30 Genetics2  (Mendelian Genetics) ห้อง 422   

วันพุธที่ 
11 ต.ค. 60 

09.00-12.00 Genetics3 (Stat) ห้อง 422
13.00-16.30 Genetics4 (Sex-linked) ห้อง 422   

 
 
 



ตารางการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1  วิชาชีววิทยา 
ระหว่างวันที ่ 4 – 20  ตุลาคม  2560 

ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาชีววิทยา โรงเรียนศรีบณุยานนท์  จังหวัดนนทบุรี  
วันเดือนป ี เวลา เรื่อง สถานที่ อาจารย์ผูส้อน หมายเหตุ 

วันพฤหัสบดีที่ 
12 ต.ค. 60 

09.00-12.00 Principle of Taxonomy Kingdom Monera  และ Viruses ห้อง 422
13.00-16.30 ปฏิบัติการ Taxonomy และปฏิบัติการ Gram staining และ 

Colony  ของ bacteria 
ห้อง 436

วันศุกร์ที่ 
13 ต.ค. 60 

09.00-12.00 Kingdom  Fungi และราเมือก ห้อง 422
13.00-16.30 ปฏิบัติการ เรื่อง Fungi และราเมือก ห้อง 436

วันเสาร์ที่ 
14 ต.ค. 60 

 

09.00-12.00 โพรโทซัว และสาหร่าย ห้อง 422
13.00-16.30 ปฏิบัติการศึกษารูปร่างลกัษณะของโพรโทซัว และสาหร่าย ห้อง 436   

วันอาทิตย์ที่ 
15 ต.ค. 60 

09.00-12.00 Kingdom   Animalia 1 ห้อง 422
13.00-16.30 Lab  Kingdom   Animalia 1 ห้อง 436

วันจันทร์ที่ 
16 ต.ค. 60 

09.00-12.00 Kingdom   Animalia 2 ห้อง 422
13.00-16.30 Lab  Kingdom   Animalia 2 ห้อง 436

วันอังคารที่ 
17 ต.ค. 60 

ทัศนศึกษา   

วันพุธที่ 
18 ต.ค. 60 

09.00-12.00 Kingdom  Plantae  1 ห้อง 422   
13.00-16.30 Lab Kingdom  Plantae 1 ห้อง 436   

วันพฤหัสบดีที่ 
19 ต.ค. 60 

09.00-12.00 Kingdom  Plantae 2 ห้อง 422
13.00-16.30 Lab  Kingdom  Plantae 2 ห้อง 436

วันศุกร์ที่ 
20 ต.ค. 60 

09.00-12.00 สอบภาคทฤษฎี ห้องนวัตกรรม 1 
13.00-16.00 สอบปฏิบัติ ห้องนวัตกรรม 1 
16.00-16.30 พิธีปิดค่าย และมอบเกียรติบัตร ห้องนวัตกรรม 1

  


