
1 น.ส. กัญญารัตน์ คณาฤทธิ์

2 ด.ช. จักรพรรดิ์ สีชมพูนุช

3 นาย จิรวัฒน์ โชติวรอานนท์

4 น.ส. จิระกมล ถวิลวิสาร

5 นาย ชนวีร์ ราชสีหา

6 น.ส. ชลธิชา สุวรรณหงษ์

7 นาย ฐิติพงษ์ โชคลาภ

8 นาย ณัฐชนน สวัสดิ์พูน

9 น.ส. ณิชาภัทร สัจจัง

10 น.ส. ธนพร จิตต์จํานงค์

11 น.ส. ธนพรรณ กรรณาริก

12 น.ส. นภาวี โมทะจิตต์

13 น.ส. นิภาธร โพธิ์เพิ่ม

14 น.ส. พรพิมล ชุ่มโสตร์

15 น.ส. พิชชาภา เสมาเงิน

16 น.ส. พิชญาสินี ขจรเศรษฐการ

17 น.ส. พิมพ์ลภัส นวลสนอง

18 น.ส. ภัณฑิลา วารีนิล

19 นาย ภูษณพงษ์ สุขสุเสียง

20 ด.ช. วรัญญู ภูพงษ์พานิช

21 นาย วรุตม์ ห่านรุ่งชโรทร

22 น.ส. เวธินี เนียมทรัพย์

23 นาย ศิริวัฒน์ โพธิ์สง่า

24 นาย ศุภกานต์ สุนทรอภิชาต

25 ด.ช. หิรัญ มาลัย

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.) ปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้รายงานตัวเข้าค่าย อบรมสาขาวิชาเคมี ค่ายที่ 1/2560
ณ โรงเรียนขยายผล สอวน. สาขาเคมี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.) ปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้รายงานตัวเข้าค่าย อบรมสาขาวิชาเคมี ค่ายที่ 1/2560
ณ โรงเรียนขยายผล สอวน. สาขาเคมี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

26 น.ส. อริสรา ทองหล่อ

27 น.ส. อัญ เตชะสนธิชัย

28 น.ส. อาทินัดดา ไตรยะพานิช

29 นาย รพีพัฒน์  บานพับทอง

30 น.ส. อมรรัตน์ ศรีทองภูสกุล

31 น.ส. ฐิตา จ้อยนุแสง

32 นาย โสฬส จิรัฐบริวัตร

33 นาย พงศภัค ศรีชมภู

34 น.ส. อาภาวรรณ อําไพจิตต์

35 ด.ญ. ธนภรณ์ สอนประภา



 

 

กําหนดการ พิธีเปดคายอบรม สอวน. เคมี 

ณ ศูนยขยายผล สอวน.  โรงเรยีนอยุธยาวิทยาลัย  จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 

วันท่ี  ๓ ตุลาคม  ๒๕๖๐ 

ณ หอประชุมพระราชทาน 

------------------------------------------------------------------ 

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน 

๐๙.๐๐ - ๑๐.๔๕ น. พิธีเปดคายอบรม 

   -  กลาวรายงาน (ผอ.กศจ.) 

   -  ประธานในพิธีเปด  

-  มอบเกียรตบิัตร , ของท่ีระลึก 

๑๐.๔๕ – ๑๑.๐๐ น. -  พักรับประทานอาหารวาง 

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  -  ตัวแทนศูนยขยายผล สอวน. เคม ี ชีแ้จงแนวทางการจัดคาย 

   -  แจงกาํหนดการ 

   -  แนวการจัดกิจกรรมคายอบรม 

   -  ระเบียบของการอยูคายอบรม 

   -  อืน่ ๆ  

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

**หมายเหตุ**  กําหนดการอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



เอกสารแนบ 2  
 

กําหนดการเข้าค่ายโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
สาขาวิชาเคมี 

ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. โรงเรยีนอยุธยาวทิยาลยั 
……………………………………………… 

 
1. การรายงานตัวพักค้าง 

1.1 ให้นักเรียนมารายงานตัวพร้อมสัมภาระในวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00 – 08.45 น.          
ณ อาคารอเนกประสงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย และเข้าพิธีเปิดและ
ปฐมนิเทศ 

1.2สิ่งท่ีผู้เข้าพักต้องจัดเตรียมมา 
- บัตรประจําตัวสอบและบัตรประจําตัวประชาชน 
- ชุดนักเรียน (อย่างน้อย 3 ชุด) 
- ชุดลําลองแบบสุภาพ 
- ชุดพละศึกษา 
- ผ้าห่มนอน (นอนห้องปรับอากาศ) 
- ยารักษาโรคประจําตัว 
- ของใช้ส่วนตัวเช่นสบู่แปรงสีฟันผ้าเช็ดตัวรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าหุ้มส้นสําหรับ 
  ใส่ร่วมกิจกรรมต่าง ๆและทัศนศึกษาเป็นต้น 
- อ่ืนๆตามความจําเป็น 
- ค่าซักรีดเหมาจ่าย 300 บาท 
ห้ามนําส่ิงของเครื่องใช้มีค่าติดตัวมาระหว่างการพักค้าง 

 
2. การรายงานตัวเข้าอบรมและกําหนดการพิธีเปิด 

ผู้เข้าอบรมทุกคนรายงานตัวเพ่ือเข้าอบรมในวันอังคารท่ี 3 ตุลาคม2560 เวลา 08.00 – 08.45 น.   
ณ อาคารอเนกประสงค์ กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย และเข้าร่วมพิธีเปิดและ
ปฐมนิเทศ 
 
 
  



3. ระยะเวลาการฝึกอบรม 
ต้ังแต่วันท่ี 3– 20 ตุลาคม 2560 อบรมทุกวัน เวลา 08.00 – 16.30 น.และจัดกิจกรรมทัศนศึกษา             

ในวันอาทิตย์ท่ี 15 ตุลาคม 2560 โดยรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในวันปฐมนิเทศอีกคร้ัง ท้ังนี้ผู้ที่มีเวลาเรียน
80 % เป็นต้นไปจะมีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเข้าค่าย 2 และได้รับเกียรติบัตรรับรองการเข้าค่าย 1 
 
4. สถานท่ีฝึกอบรมและท่ีพัก 

สถานที่ฝึกอบรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

สถานที่พัก โรงแรมสวนหลวง 96 (ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา) ถ.โรจนะ ต.ประตูชัย 
อ.พระนครศรอียุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 
 
5. การแต่งกาย 

5.1 พิธีเปิดพิธีปิดและระหว่างการอบรมให้แต่งกายด้วยชุดนักเรียนเท่าน้ัน 
5.2 วันท่ีมีกิจกรรมทัศนศึกษาให้แต่งกายด้วยชุดนักเรียน 
5.3 วันท่ีมีกิจกรรมอ่ืนๆ ให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย ห้ามสวมกางเกงขาสั้นและรองเท้าแตะ 

 
6. สวัสดิการแก่นักเรียนที่เขา้อบรม 

6.1 อาหารเช้า อาหารกลางวันและอาหารเย็น ระหว่างการพักค้างครบทกุม้ือ 
6.2 อาหารว่างวันละ 2 ม้ือเฉพาะวันท่ีมีการเรียนการสอน (ให้บริการเวลา 10.30 น. และ 14.30 น.) 

 
7. ท่ีต้ังศูนย์โรงเรียนขยายผลสอวน. โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ถนนป่าโทน ตําบลประตูชัย อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทร. 035-241099 โทรสาร.035-323892 
 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่นายนันทวัตน์ ไวยบุญญา โทร. 0843372732 
 
 
 
 
 
 
 



กําหนดการอบรมศูนยโรงเรียนขยายผล สอวน. เคมี 

ศูนยภาคกลางตอนบน  โรงเรียนอยธุยาวิทยาลัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันท่ี  3 - 20  ตุลาคม  2560  ณ อาคารอเนกประสงค  โรงเรยีนอยุธยาวิทยาลยั 

วัน/เดือน/ป เวลา จํานวนช่ัวโมง เรื่อง/เนื้อหา ผูสอน 

อังคาร 

3 ตุลาคม 

2560 

08.00 น. - 09.00 น. 1 ลงทะเบียนรายงานตัว คณะกรรมการศูนย 

คณะครูศูนย อ.ย.ว. 

และวิทยากร 

09.00 น. - 10.45 น. 0.5 พิธีเปดคายและปฐมนิเทศ 

10.45 น. - 11.00 น. 0.25 พักรับประทานอาหารวาง 

11.00 น. - 12.00 น. 1 ชี้แจงการจัดคายอบรม 

12.00 น. - 13.00 น. 1 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น. - 14.30 น. 1.5 ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 

และเทคนิคในหองปฏิบัติการเคมี 

 

14.30 น. - 14.45 น. 0.25 พักรับประทานอาหารวาง  

14.45 น. – 17.00 น. 2.5 ปฏิบัติการเคมี 1 

“การวัดทางวิทยาศาสตร” 

 

17.00 น. –18.00 น. 1 รายงานตัวเขาท่ีพัก คณะครูศูนย อ.ย.ว. 

พุธ 

4 ตุลาคม 

2560 

08.00 น. - 08.30 น. 0.5 ลงทะเบียน  

08.30 น. - 10.30 น. 2 โครงสรางอะตอม  

10.30 น. - 11.00 น. 0.5 พักรับประทานอาหารวาง  

11.00 น. - 12.00 น. 1 โครงสรางอะตอม (ตอ)  

12.00 น. - 13.00 น. 1 พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 น. - 15.00 น. 2 ตารางธาต ุ  

15.00 น. - 15.30 น. 0.5 พักรับประทานอาหารวาง  

15.30 น. - 16.30 น. 1 ตารางธาตุ (ตอ )  

พฤหัสบดี 

5  ตุลาคม 

2560 

08.00 น. - 08.30 น. 0.5 ลงทะเบียน  

08.30 น. - 10.30 น. 2 พันธะเคมี  

10.30 น. - 11.00 น. 1.5 พักรับประทานอาหารวาง  

11.00 น. - 12.00 น. 1 พันธะเคมี   

12.00 น. - 13.00 น. 1 พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 น. - 15.00 น. 2 พันธะเคมี (ตอ)  

15.00 น. - 15.30 น. 0.5 พักรับประทานอาหารวาง  

15.30 น. – 16.30 น. 1 พันธะเคมี (ตอ )  

                                         



กําหนดการอบรมศูนยโรงเรียนขยายผล สอวน. เคมี 

ศูนยภาคกลางตอนบน  โรงเรียนอยธุยาวิทยาลัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันท่ี  3 - 20  ตุลาคม  2560  ณ อาคารอเนกประสงค  โรงเรยีนอยุธยาวิทยาลยั 

วัน/เดือน/ป เวลา จํานวน

ชั่วโมง 

เรื่อง/เน้ือหา ผูสอน 

ศุกร 

6 ตุลาคม 

2560 

08.00 น. - 08.30 น. 0.5 ลงทะเบียน  

08.30 น. - 10.30 น. 2 พันธะเคม ี  

10.30 น. - 11.00 น. 1.5 พักรับประทานอาหารวาง  

11.00 น. - 12.00 น. 1 พันธะเคมี   

12.00 น. - 13.00 น. 1 พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 น. - 14.30 น. 1.5 ปฏิบัติการเคมี 2 

การละลายของสารประกอบไอออนกิ 

 

14.30 น. - 15.00 น. 0.5 พักรับประทานอาหารวาง  

15.00 น. - 16.00 น. 1.0 ปฏิบัติการเคมี 2 

การละลายของสารประกอบไออนกิ 

 

เสาร 

7 ตุลาคม 

2560 

 

08.00 น. - 08.30 น. 0.5 ลงทะเบียน  

08.30 น. - 10.30 น. 2 แกส  

10.30 น. - 11.00 น. 0.5 พักรับประทานอาหารวาง  

11.00 น. - 12.00 น. 1 แกส (ตอ)  

12.00 น. - 13.00 น. 1 พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 น. - 14.30 น. 1.5 ปฏิบัติการเคมี 3 “แกส”  

14.30 น. - 15.00 น. 0.5 พักรับประทานอาหารวาง  

15.00 น. - 16.00 น. 1.0 ปฏิบัติการเคมี 3 “แกส” (ตอ )  

อาทิตย 

8 ตุลาคม 

2560 

นักเรียนหยุดพักผอน ผูปกครองมารับนักเรียนตั้งแต วนัเสารที่ 7 ตุลาคม 2560  

เวลา 16.30 น. และนํานักเรียนกลับเขาคาย 08.30 น.  

ในวันจันทรที ่9 ตุลาคม 2560 

 

คณะครูศูนย อ.ย.ว 

 

 

 

  



กําหนดการอบรมศูนยโรงเรียนขยายผล สอวน. เคมี 

ศูนยภาคกลางตอนบน  โรงเรียนอยธุยาวิทยาลัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันท่ี  3 - 20  ตุลาคม  2560  ณ อาคารอเนกประสงค  โรงเรยีนอยุธยาวิทยาลยั 

วัน/เดือน/ป เวลา จํานวนช่ัวโมง เรื่อง/เนื้อหา ผูสอน 

จันทร 

9 ตุลาคม 

2560 

08.00 น. - 08.30 น. 0.5 ลงทะเบียน  

08.30 น. - 10.30 น. 2 ปริมาณสัมพันธ 1  

10.30 น. - 11.00 น. 0.5 พักรับประทานอาหารวาง  

11.00 น. - 12.00 น. 1 ปริมาณสัมพันธ 1 (ตอ)  

12.00 น. - 13.00 น. 1 พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 น. –15.00 น. 2 ปริมาณสัมพันธ2  

15.30 น. - 15.30 น. 0.5 พักรับประทานอาหารวาง  

15.30 น. - 16.30 น. 1 ปริมาณสัมพันธ 2 (ตอ )  

อังคาร 

10 ตุลาคม 

2560 

08.00 น. - 08.30 น. 0.5 ลงทะเบียน  

08.30 น. - 10.30 น. 2 ปฏิกิริยาเคมี  

10.30 น. - 11.00 น. 0.5 พักรับประทานอาหารวาง  

11.00 น. - 12.00 น. 1 ปฏิกิริยาเคมี (ตอ)  

12.00 น. - 13.00 น. 1 พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 น. - 14.30 น. 1.5 ปฏิบัติการเคมี 5 

“ปริมาณสารสัมพันธ” 

 

14.30 น. – 15.00 น. 0.5 พักรับประทานอาหารวาง  

15.00 น. - 16.00 น. 1 ปฏิบัติการเคมี 5 (ตอ) 

“ปริมาณสารสัมพันธ” 

 

พุธ 

11 ตุลาคม 

2560 

08.00 น. - 08.30 น. 0.5 ลงทะเบียน  

08.30 น. - 10.30 น. 2 ของเหลว  

10.30 น. - 11.00 น. 0.5 พักรับประทานอาหารวาง  

11.00 น. - 12.00 น. 1 สารละลาย  

12.00 น. - 13.00 น. 1 พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 น. - 14.00 น. 1 สารละลาย (ตอ)  

14.00 น. - 14.30 น. 0.5 พักรับประทานอาหารวาง  

14.30 น. - 17.00 น. 2.5 ปฏิบัติการเคมี 4 

“สมบัติของการละลาย” 

 

 



กําหนดการอบรมศูนยโรงเรียนขยายผล สอวน. เคมี 

ศูนยภาคกลางตอนบน  โรงเรียนอยธุยาวิทยาลัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันท่ี  3 - 20  ตุลาคม  2560  ณ อาคารอเนกประสงค  โรงเรยีนอยุธยาวิทยาลยั 

วัน/เดือน/ป เวลา จํานวน

ชั่วโมง 

เรื่อง/เน้ือหา ผูสอน 

พฤหัสบด ี

12 ตุลาคม 

2560 

08.00 น. - 08.30 น. 0.5 ลงทะเบียน  

08.30 น. - 10.30 น. 2.0 จลนพลศาสตรเคม ี  

10.30 น. - 11.00 น. 0.5 พักรับประทานอาหารวาง  

11.00 น. - 12.00 น. 1.0 จลนพลศาสตรเคมี (ตอ)  

12.00 น. - 13.00 น. 1 พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 น. - 14.30 น. 1.5 จลนพลศาสตรเคมี (ตอ)  

14.30 น. - 15.00 น. 0.5 พักรับประทานอาหารวาง  

15.00 น. –17.00 น. 2.0 จลนพลศาสตรเคมี (ตอ)  

ศุกร 

13 ตุลาคม 

2560 

08.00 น. - 08.30 น. 0.5 ลงทะเบียน  

08.30 น. - 10.30 น. 2 พลังงานกบัปฏิกริิยาเคม ี  

10.30 น. - 11.00 น. 0.5 พักรับประทานอาหารวาง  

11.00 น. - 12.00 น. 1 พลังงานกบัปฏิกริิยาเคม ี(ตอ)  

12.00 น. - 13.00 น. 1 พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 น. - 14.30 น. 1.5 ปฏิบัติการเคมี 7 

อัตราการเกิดปฏิกิริยา 

 

14.30 น. - 15.00 น. 0.5 พักรับประทานอาหารวาง  

15.00 น. - 16.00 น. 1.0 ปฏิบัติการเคมี 7 (ตอ) 

อัตราการเกิดปฏิกิริยา 

 

เสาร 

14 ตุลาคม 

2560 

08.30 น -  12.00 น 3.5 อานหนังสือเตรียมสอบ นักเรียน 

13.00 น – 16.00 น 3 สอบครัง้ที่ 1 นักเรียน 

อาทิตย 

15 ตุลาคม 

2560 

08.00 น. - 17.00 น.  ทัศนศกึษา คณะวิทยากร 

  



กําหนดการอบรมศูนยโรงเรียนขยายผล สอวน. เคมี 

ศูนยภาคกลางตอนบน  โรงเรียนอยธุยาวิทยาลัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันท่ี  3 - 20  ตุลาคม  2560  ณ อาคารอเนกประสงค  โรงเรยีนอยุธยาวิทยาลยั 

วัน/เดือน/ป เวลา จํานวนชั่วโมง เร่ือง/เน้ือหา ผูสอน 

จันทร 

16 ตุลาคม 

2560 

08.00 น. - 08.30 น. 0.5 ลงทะเบียน  

08.30 น. - 10.30 น. 2 พลังงานกับปฏิกิริยาเคมี  

10.30 น. - 11.00 น. 0.5 พักรับประทานอาหารวาง  

11.00 น. - 12.00 น. 1 พลังงานกับปฏิกิริยาเคมี  ตอ)  

12.00 น. - 13.00 น. 1 พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 น. - 14.30 น. 1.5 ปฏิบัติการเคมี 6 

“พลังงานกับปฏิกิริยาเคมี” 

 

14.30 น. - 15.00 น. 0.5 พักรับประทานอาหารวาง  

15.00 น. - 16.00 น. 1.0 ปฏิบัติการเคมี 6 (ตอ) 

“พลังงานกับปฏิกิริยาเคมี” 

 

อังคาร 

17 ตุลาคม 

2560 

08.00 น. - 08.30 น. 0.5 ลงทะเบียน  

08.30 น. - 10.30 น. 2 สมดุลเคมี  

10.30 น. - 11.00 น. 0.5 พักรับประทานอาหารวาง  

11.00 น. - 12.00 น. 1 สมดุลเคมี (ตอ)  

12.00 น. - 13.00 น. 1 พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 น. - 14.30 น. 1.5 ปฏิบัติการเคมี 8 

“การหาคาสมดุลการละลาย” 

 

14.30 น. - 15.00 น. 0.5 พักรับประทานอาหารวาง  

15.00 น. - 16.00 น. 1.0 ปฏิบัติการเคมี 8 (ตอ) 

“การหาคาสมดุลการละลาย” 

 

พุธ 

18 ตุลาคม 

2560 

08.00 น. - 08.30 น. 0.5 ลงทะเบียน  

08.30 น. - 10.30 น. 2 กรด - เบส   

10.30 น. - 11.00 น. 0.5 พักรับประทานอาหารวาง  

11.00 น. - 12.00 น. 1 กรด - เบส (ตอ)  

12.00 น. - 13.00 น. 1 พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 น. - 15.00 น. 2 กรด - เบส (ตอ)  

15.00 น. - 15.30 น. 0.5 พักรับประทานอาหารวาง  

15.30 น. –16.30 น. 1 กรด - เบส (ตอ)  

  



กําหนดการอบรมศูนยโรงเรียนขยายผล สอวน. เคมี 

ศูนยภาคกลางตอนบน  โรงเรียนอยธุยาวิทยาลัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันท่ี  3 - 20  ตุลาคม  2560  ณ อาคารอเนกประสงค  โรงเรยีนอยุธยาวิทยาลยั 

วัน/เดือน/ป เวลา จํานวน

ชั่วโมง 

เรื่อง/เน้ือหา ผูสอน 

พฤหัสบด ี

19 ตุลาคม 

2560 

08.00 น. - 08.30 น. 0.5 ลงทะเบียน  

08.30 น. - 10.30 น. 2 กรด - เบส (ตอ)   

10.30 น. - 11.00 น. 0.5 พักรับประทานอาหารวาง  

11.00 น. - 12.00 น. 1 กรด - เบส (ตอ)  

12.00 น. - 13.00 น. 1 พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 น. - 14.30 น. 1.5 บรรยายเทคนคิและปฏิบตัิการเคมี 9  

“การวิเคราะหปริมาณสารดวยเทคนิค

การไทเทรตแบบยอนกลับ” 

 

14.30 น. - 15.00 น. 0.5 พักรับประทานอาหารวาง  

15.00 น. –16.00 น. 1 บรรยายเทคนคิและปฏิบตัิการเคมี 9  

“การวิเคราะหปริมาณสารดวยเทคนิค

การไทเทรตแบบยอนกลับ” (ตอ) 

 

ศุกร 

20 ตุลาคม 

2560 

08.00 น. - 08.30 น. 0.5 ลงทะเบียน คณะครูกลุม

วิทยาศาสตร 

และวิทยากร 

08.30 น. –12.00 น. 3 สอบครัง้ที่2   

11.30 น. - 13.00 น. 1 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น. - 15.00 น. 2.5 สรุปผล/อภิปราย/ปดคาย 

 

 

 


