
 

ก ำหนดกำรเข้ำค่ำยโอลิมปิกวิชำกำร ค่ำย 1  สำขำคณิตศำสตร์ 

โรงเรียนจักรค ำคณำทร  จังหวัดล ำพูน ปีกำรศึกษำ 2561 

 วัน/เดือน/ปี เวลำ กิจกรรมค่ำยโอลิมปิกวิชำกำร 

อาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 9.00 – 13.30 น. นักเรียน ครูวิทยากร รายงานตัวและลงทะเบียนที่ห้องเจ้าหลวง 

โรงเรียนจักรค าคณาทร       จังหวัดล าพูน  

13.30-16.00 น. สักการะสิ่งศักดิ์ประจ าโรงเรียนและจังหวัดล าพูน (วัดพระธาตุหริภุณ

ชัย วัดจามเทวี ฯลฯ) 

16.15 – 16.30 น. เปิดค่าย โดยผู้อ านวยการโรงเรียนจักรค าคณาทร  จังหวัดล าพูน 

16.30-16.40 น. แนะน าวิทยากรค่าย 

16.40 – 17.00 น. ชี้แจงการเข้าค่ายของนักเรียน โดยนายชูศักดิ์   อุดอ่ินแก้ว 

17.00 – 18.30 น. เลี้ยงต้อนรับผู้เข้าค่ายทุกคน ณ ห้องเจ้าหลวง 

18.30-19.00 น. เข้าท่ีพัก ณ  โรงแรมแท่นทอง 
จันทร์ที่ 8 ตุลาคม – ศุกร์ที่ 12 

ตุลาคม 2561 ทั้งวัน 
นักเรียนและครูลงทะเบียน ณ ห้องเจ้าหลวง 

เข้าค่ายวิชาการ 

เสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 8.30 – 16.30 น. เตรียมสอบ  

อาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561 8.30 – 12.00 น. สอบครั้งท่ี 1  

13.00 – 16.30 น. กิจกรรม 
จันทร์ที่ 15 ตุลาคม  –

พฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2561 ทั้งวัน 
เข้าค่ายวิชาการ 

ศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 ทั้งวัน หยุดอ่านหนังสือเตรียมสอบ 

16.30 – 18.30 น.  งานเลี้ยงอ าลาค่าย (มอบวุฒิบัตร และปิดค่าย 1 ณ ห้องเจ้าหลวง) 

เสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 08.30 – 12.00 น. คัดเลือกเข้าค่าย 2 สอบครั้งที่ 2 

12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันและเดินทางกลับ 
หมำยเหตุ  : 1. อาหารเช้า 07.30 น – 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า 

     2. รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 น. และเวลา 14.30 น. 

     3. รับประทานอาหารเย็นเวลา 18.30 น. 

     4. กีฬายามเย็น ฟุตบอล บาสเกตบอล แบตมินตันและแชร์บอลหญิง  เวลา 16.30 – 18.00 น. (ไม่เกิน 5 วัน) 
 

 

 

 

 



ตำรำงอบรม ค่ำย 1 สอวน. วิชำคณิตศำสตร์ 

โรงเรียนจักรค ำคณำทร จังหวัดล ำพูน ประจ ำปี 2561 

 

** หมายเหตุ   - พักรับประทานอาหารว่าง 10.00 น. – 10.15 น. และ 15.00 น. – 15.15 น. 

  - พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น. – 13.00 น. 

  - พักรับประทานอาหารเย็น เวลา 18.00 น. – 19.00 น. 
 

 

วัน เดือน ปี 08.30 น. – 12.00 น. 
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13.00 น. – 16.30 น. หมำยเหตุ 

วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 นักเรียน วิทยากร รายงานตวั นักเรียน วิทยากร รายงานตวั  

ประชุมเปิดค่าย ชี้แจงการเข้าค่าย 
เล้ียงต้อนรับ 

(17.00 น. – 18.30 น.) 

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 

กำรพิสูจน์ทำงคณิตศำสตร์ กำรพิสูจน์ทำงคณิตศำสตร์ 

 อ.ศรายุทธ 

อ.เชิญขวัญ 

อ.ศรายุทธ 

อ.เชิญขวัญ 

วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 

ทฤษฎีจ ำนวน ทฤษฎีจ ำนวน ตะลุยโจทย ์
(ทฤษฎีจ ำนวน) 

(17.00 น.- 19.00 น.) 
อ.เชิญขวัญ 

อ.ศรายุทธ 

อ.เชิญขวัญ 

อ.ศรายุทธ 

วันพุธท่ี 10 ตุลาคม 2561 

ทฤษฎีจ ำนวน ทฤษฎีจ ำนวน ตะลุยโจทย ์
(ทฤษฎีจ ำนวน) 

(17.00 น.- 19.00 น.) 
อ.จิระประภา 

อ.รัชฎาภรณ ์

อ.จิระประภา 

อ.รัชฎาภรณ ์

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 

เรขำคณิต เรขำคณิต ตะลุยโจทย์  
เรขำคณติ 

(17.00 น.- 19.00 น) 
อ.ปฐวัลย ์

อ.สรายุทธ 

อ.ปฐวัลย ์

อ.สรายุทธ 

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 

เรขำคณิต เรขำคณิต ตะลุยโจทย์  
เรขำคณติ 

(17.00 น.- 19.00 น) 
อ.สรายุทธ 

อ.ปฐวัลย ์

อ.สรายุทธ 

อ.ปฐวัลย ์

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 อ่ำนหนังสือสอบ/ท ำแบบฝึกหัด อ่ำนหนังสือสอบ/ท ำแบบฝึกหัด  

วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561 สอบคร้ังท่ี 1 กิจกรรม  

วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2561 

พีชคณิต พีชคณิต ตะลุยโจทย์  

พีชคณิต 

(17.00 น.- 19.00 น) 
อ.แมนรักษ์ 

อ.สุทธิวัตร 

อ.แมนรักษ์ 

อ.สุดารตัน ์

วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 

พีชคณิต พีชคณิต ตะลุยโจทย ์
พีชคณิต 

(17.00 น.- 19.00 น) 
อ.สุทธิวัตร 

อ.สุดารตัน ์

อ.สุดารตัน ์

อ.สุทธิวัตร 



 

** หมายเหตุ   - พักรับประทานอาหารว่าง 10.00 น. – 10.15 น. และ 15.00 น. – 15.15 น. 

  - พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น. – 13.00 น. 

  - พักรับประทานอาหารเย็น เวลา 18.00 น. – 19.00 น. 
 

วัน เดือน ปี 08.30 น. – 12.00 น.  13.00 น. – 16.30 น. หมำยเหตุ 

วันพุธท่ี 17 ตุลาคม 2561 

คอมบินำทอริกส ์  คอมบินำทอริกส ์ ตะลุยโจทย ์
คอมบินำทอริกส์ 

(17.00 น.- 19.00 น.) 
 อ.น้ าทิพย์ 

อ.ประภสัสร 

อ.น้ าทิพย์ 

อ.วิวาห์พร 

วันพฤหัสบดีท่ี 18 ตุลาคม 2561 

คอมบินำทอริกส ์ คอมบินำทอริกส ์ ตะลุยโจทย ์
(คอมบินำทอริกส์) 

(17.00 น.- 19.00 น.) 
อ.วิวาห์พร 

อ.น้ าทิพย์ 

อ.วิวาห์พร 

อ.น้ าทิพย์ 

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เตรียมสอบ เตรียมสอบ 
งานเลี้ยงอ าลา 

(มอบวุฒิบัตร) 

(16.30 น. – 18.30 น.) 

วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 สอบ คร้ังท่ี 2 

 

เดินทางกลับโดยสวสัดภิาพ 

 


