
 
 

 
 

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี 
ก าหนดการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ศลิปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่ 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559  
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 
การประชุมชี้แจงกติกา และตรวจทานสนามการแข่งขันหุ่นยนต์ทุกประเภท 
ห้องอาหารครู ชั้น2 อาคารบดินทรพิพัฒน์  
 

14.30 – 15.00 น. ลงทะเบยีนเข้ารว่มการประชุม 
15.00 – 17.00 น.  ประชุมช้ีแจงกติกาการแข่งขัน และตรวจทานสนามการแข่งขันหุ่นยนตท์ุกประเภท 
 
 
** การแข่งขันโครงงานหุ่นยนต์ทุกระดับช้ัน ส่งเลม่โครงงานหุ่นยนต์ จ านวน 5 เล่ม ในวันที่ 15  พฤศจิกายน 2559  ณ ห้องวิชาการ
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยใสซ่องปิดผนึก  หน้าซองระบุ 
 
 
 เรียนคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานหุ่นยนต์  ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 (สพม.2) 

 โครงงานหุ่นยนต์เร่ือง “   “ 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน          

โรงเรียน       

 



 
 

 
 

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี 
ก าหนดการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ศลิปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่ 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559  
 
การแข่งขันหุ่นยนต์ ประเภทการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ทุกระดับชั้น 
ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ  
เวลา รายการ สถานที่ หมายเหตุ 

07.00-08.30 น. ลงทะเบียน ตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขัน ประตูทางเข้าหอประชุมฯ(ฝั่งโรงอาหาร) คณะกรรมการตัดสินลงทะเบียน 
เวลา 06.00 น. (ห้องอาหารครู) 08.30-09.00 น. พิธีเปิดการแข่งขัน และชี้แจงกติกาในการแข่งขัน หอประชุมอาคารบดินทรพิพัฒน์ 

09.00-12.00 น. เริ่มการแข่งขัน ผู้เข้าการแข่งขันประจ าพ้ืนที่ในการแข่งขัน หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ  
10.30-12.00 น. ทดสอบสนามแข่งขัน สนามแข่งขัน หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 

(ผู้เข้าแข่งขันรับประทานอาหาร
ระหว่างการประกอบหุ่นยนต์) 

11.30-12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (คณะกรรมการตัดสิน) ห้องอาหารครู ชั้น2 อาคารบดินทรพิพัฒน์ 
12.00-12.15 น. ส่งหุ่นยนต์อัตโนมัติ ในการแข่งขันรอบที่ 1 สนามแข่งขัน หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 
12.15-12.30 น. ผู้เข้าแข่งขันจับฉลากเลือกล าดับการแข่งขันและเตรียมพร้อมการแข่งขัน สนามแข่งขัน หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 
12.30-14.00 น. การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติรอบที่ 1 สนามแข่งขัน หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ  
14.00-14.30 น. ปรับปรุงแก้ไขหุ่นยนต์อัตโนมัติ สนามแข่งขัน หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ  
14.30-14.45 น. ส่งหุ่นยนต์ ในการแข่งขันรอบที่ 2 และพักสนามการแข่งขัน สนามแข่งขัน หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะกรรมการฯ พัก 15 นาที 
14.45-15.45 น. การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติรอบที่ 2 (ทุกประเภท) สนามแข่งขัน หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ  
15.45-16.15 น. คณะกรรมการประชุมรวบรวมคะแนนและสรุปผลการแข่งขัน สนามแข่งขัน หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ  
16.15-16.45 น. พิธีปิดการแข่งขันและประกาศผลการแข่งขัน  หอประชุมอาคารบดินทรพิพัฒน์  
16.45-17.00 น. คณะกรรมการและผู้เข้าแข่งถ่ายภาพร่วมกัน เก็บอุปกรณ์และหุ่นยนต์ สนามแข่งขัน หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ  

*** ก าหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม 



 
 

 
 

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี 
ก าหนดการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ศลิปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่ 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559  
 
การแข่งขันหุ่นยนต์ ประเภทการแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ทุกระดับชั้น 
ณ หอประชุมอาคารบดินทรพิพัฒน์ ชั้น3  
เวลา รายการ สถานที่ หมายเหตุ 

07.00-08.30 น. ลงทะเบียน ตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขัน ห้องรับรองอาคารบดินทรพิพัฒน์ ชั้น3 คณะกรรมการตัดสินลงทะเบียน 
เวลา 06.00 น. (ห้องอาหารครู) 08.30-09.00 น. พิธีเปิดการแข่งขัน และชี้แจงกติกาในการแข่งขัน หอประชุมอาคารบดินทรพิพัฒน์ 

09.00-13.00 น. เริ่มการแข่งขัน ผู้เข้าการแข่งขันประจ าพ้ืนที่ในการแข่งขัน สนามแข่งขัน หอประชุมอาคารบดินทรพิพัฒน์  
10.30-13.00 น. ทดสอบสนามแข่งขัน สนามแข่งขัน หอประชุมอาคารบดินทรพิพัฒน์ 

(ผู้เข้าแข่งขันรับประทานอาหาร
ระหว่างการประกอบหุ่นยนต์) 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (คณะกรรมการตัดสิน) ห้องอาหารครู ชั้น2 อาคารบดินทรพิพัฒน์ 
13.00-13.15 น. ส่งหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ การแข่งขันรอบคัดเลือก สนามแข่งขัน หอประชุมอาคารบดินทรพิพัฒน์ 
12.15-12.30 น. ผู้เข้าแข่งขันจับฉลากคู่และล าดับการแข่งขัน เตรียมพร้อมการแข่งขัน สนามแข่งขัน หอประชุมอาคารบดินทรพิพัฒน์ 
12.30-14.00 น. การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ รอบคัดเลือก สนามแข่งขัน หอประชุมอาคารบดินทรพิพัฒน์  
14.00-14.30 น. ปรับปรุงแก้ไขหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ สนามแข่งขัน หอประชุมอาคารบดินทรพิพัฒน์  
14.30-14.45 น. ส่งหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ การแข่งขันรอบตัดสิน และพักสนามการแข่งขัน สนามแข่งขัน หอประชุมอาคารบดินทรพิพัฒน์ คณะกรรมการฯ พัก 15 นาที 
14.45-15.45 น. การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ รอบตัดสิน  สนามแข่งขัน หอประชุมอาคารบดินทรพิพัฒน์  
15.45-16.15 น. คณะกรรมการประชุมรวบรวมคะแนนและสรุปผลการแข่งขัน สนามแข่งขัน หอประชุมอาคารบดินทรพิพัฒน์  
16.15-16.45 น. พิธีปิดการแข่งขันและประกาศผลการแข่งขัน  หอประชุมอาคารบดินทรพิพัฒน์  
16.45-17.00 น. คณะกรรมการและผู้เข้าแข่งถ่ายภาพร่วมกัน เก็บอุปกรณ์และหุ่นยนต์ สนามแข่งขัน หอประชุมอาคารบดินทรพิพัฒน์  

*** ก าหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม 



 
 

 
 

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี 
ก าหนดการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ศลิปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่ 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559  
การแข่งขันหุ่นยนต์ ประเภทการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ทุกระดับชั้น 
ณ หอประชุมอาคารบดินทรพิพัฒน์ ชั้น3  
เวลา รายการ สถานที่ หมายเหตุ 

07.00-08.30 น. ลงทะเบียน ตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขัน ห้องรับรองอาคารบดินทรพิพัฒน์ ชั้น3 คณะกรรมการตัดสินลงทะเบียน 
เวลา 06.00 น. (ห้องอาหารครู) 08.30-09.00 น. พิธีเปิดการแข่งขัน และชี้แจงกติกาในการแข่งขัน หอประชุมอาคารบดินทรพิพัฒน์ 

09.00-13.00 น. เริ่มการแข่งขัน ผู้เข้าการแข่งขันประจ าพ้ืนที่ในการแข่งขัน สนามแข่งขัน หอประชุมอาคารบดินทรพิพัฒน์  
10.30-13.00 น. ทดสอบสนามแข่งขัน สนามแข่งขัน หอประชุมอาคารบดินทรพิพัฒน์ 

(ผู้เข้าแข่งขันรับประทานอาหาร
ระหว่างการประกอบหุ่นยนต์) 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (คณะกรรมการตัดสิน) ห้องอาหารครู ชั้น2 อาคารบดินทรพิพัฒน์ 
13.00-13.15 น. ส่งหุ่นยนต์บังคับมือ การแข่งขันรอบคัดเลือก สนามแข่งขัน หอประชุมอาคารบดินทรพิพัฒน์ 
12.15-12.30 น. ผู้เข้าแข่งขันจับฉลากคู่และล าดับการแข่งขัน เตรียมพร้อมการแข่งขัน สนามแข่งขัน หอประชุมอาคารบดินทรพิพัฒน์ 
12.30-14.00 น. การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ รอบคัดเลือก สนามแข่งขัน หอประชุมอาคารบดินทรพิพัฒน์  
14.00-14.30 น. ปรับปรุงแก้ไขหุ่นยนต์บังคับมือ สนามแข่งขัน หอประชุมอาคารบดินทรพิพัฒน์  
14.30-14.45 น. ส่งหุ่นยนต์บังคับมือ การแข่งขันรอบตัดสิน และพักสนามการแข่งขัน สนามแข่งขัน หอประชุมอาคารบดินทรพิพัฒน์ คณะกรรมการฯ พัก 15 นาที 
14.45-15.45 น. การแข่งขันบังคับมือ รอบตัดสิน  สนามแข่งขัน หอประชุมอาคารบดินทรพิพัฒน์  
15.45-16.15 น. คณะกรรมการประชุมรวบรวมคะแนนและสรุปผลการแข่งขัน สนามแข่งขัน หอประชุมอาคารบดินทรพิพัฒน์  
16.15-16.45 น. พิธีปิดการแข่งขันและประกาศผลการแข่งขัน  หอประชุมอาคารบดินทรพิพัฒน์  
16.45-17.00 น. คณะกรรมการและผู้เข้าแข่งถ่ายภาพร่วมกัน เก็บอุปกรณ์และหุ่นยนต์ สนามแข่งขัน หอประชุมอาคารบดินทรพิพัฒน์  

*** ก าหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม 
 



 
 

 
 

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี 
ก าหนดการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ศลิปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่ 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559  
 
การแข่งขันโครงงานหุ่นยนต์ ( ทุกระดับชั้น ) 
ณ  ห้องสมุดคุณหญิงนครราชเสนีฯ 

 07.00-08.30 น.  ลงทะเบียน ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขนั และตดิตัง้โครงงานหุ่นยนต์  

 08.30-09.00 น. พิธีเปิดการแขง่ขนั และชีแ้จงกตกิาในการแข่งขัน  (หอประชุมอาคารบดินทรพิพัฒน์) 

 09.00-19.30 น.  ชี้แจงกติกาในการแข่งขัน  และจับสลากล าดับในการน าเสนอโครงงานหุน่ยนต ์

 19.30-12.00 น.  แข่งขันโครงงานหุน่ยนต์ ตามล าดบัของการจบัสลาก   

 12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  

 13.00-14.00 น.  คณะกรรมการประชมุรวบรวมคะแนนและสรุปผลการแข่งขนั  ทีมผูแ้ข่งขันเก็บโครงงานหุ่นยนต ์

 16.15-16.45 น. พิธีปิดการแข่งขันและประกาศผลการแข่งขนั (หอประชมุอาคารบดินทรพิพัฒน์) 

 16.45-17.00 น. คณะกรรมการและผู้เข้าแขง่ถ่ายภาพร่วมกัน  

*** ก าหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม 
 
 



 
 

 
 

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี 
ก าหนดการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ศลิปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่ 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559  
 
ล าดับ ประเภทการแข่งขัน รายการแข่งขัน ระดับชั้น คณะกรรมการ สนามแข่งขัน หมายเหต ุ

1 หุ่นยนต์อัตโนมัติ 
หุ่นยนต์กู้ภัย 

(Robo Rescue) 
ม.ต้น 3 ท่าน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

นายนันทวัฒน์ ทรัพย์เจริญ 
ม.ปลาย 3 ท่าน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

2 หุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ 
หุ่นยนต์ชกมวย (Boxing Robot) ม.ต้น 3 ท่าน อาคารบดินทรพิพัฒน์ 

นางสาวชามาศ ดิษฐเจริญ 
หุ่นยนต์เตะฟุตบอล (Soccer Robot) ม.ปลาย 4 ท่าน อาคารบดินทรพิพัฒน์ 

3 หุ่นยนต์บังคับมือ 
หุ่นยนต์ไตรกีฬา(Triathlon Robot) ม.ต้น 3 ท่าน อาคารบดินทรพิพัฒน์ 

หุ่นยนต์ส ารวจดาวนพเคราะห์ 
(Planet Exploration Competition) 

ม.ปลาย 3 ท่าน 
อาคารบดินทรพิพัฒน์ 

4 โครงงานหุ่นยนต์ Thailand 4.0 
ม.ต้น 

5 ท่าน 
ห้องสมุดคุณหญิงนครราชเสนี 

(เจือ สิงหเสนี) 
นายลัทธพล  ด่านสกุล 

ม.ปลาย 
 
**ผู้ประสานงานในการแข่งขัน     

นายนันทวัฒน ์ทรัพย์เจรญิ  081-562-8649  
       นางสาวชามาศ ดิษฐเจริญ   083-544-5563 
      นายลัทธพล  ด่านสกุล   083-563-645


