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กําหนดการประกวดแข่ งขัน ทางวิช าการ งานมหกรรมการจัด การศึก ษาท้ อ งถิ่น ประจําปี 2561
วัน อาทิต ย์ ท่ ี 9 กัน ยายน 2561
สถานที่ : มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ภูเ ก็ต

ห้ อ งประกวดแข่ งขัน 4
ห้ อ งประกวดแข่ งขัน 5
ห้ อ งประกวดแข่ งขัน 6

ห้ อ งประกวดแข่ งขัน 7

ลานสิ่งประดิษฐ์

ลานวัฒนธรรมไทย

ศผล+มอบรางวัล

ประกาศผล

พัก

ประกาศผล

มอบรางวัล

ห้ อ งประกวดแข่ งขัน 3

ประกาศผล+

ห้ อ งประกวดแข่ งขัน 2

มอบรางวัล

ห้ อ งประกวดแข่ งขัน 1

พัก

พัก

เวทีก ารประกวดแข่ งขัน 2

การประกวดการแสดงละครภาษาอังกฤษ : ม.4-6
13.00-18.30 น.
การประกวดร้ องเพลงพระราชนิพนธ์ พร้ อมจินตลีลา
การประกวดร้ องเพลงพระราชนิพนธ์ พร้ อมจินตลีลา
การประกวดร้ องเพลงพระราชนิพนธ์ พร้ อมจินตลีลา
ม.4-6 : รอบแรก 15 ทีม
ป.4-6 : รอบแรก 15 ทีม
ม.1-3 : รอบแรก 15 ทีม
การแสดง
การแสดง
16.00-19.00 น.
08.00-11.00 น.
12.00-15.00 น.
การประกวดกล่าวสุนทรพจน์
การประกวดกล่าวสุนทรพจน์
การประกวดกล่าวสุนทรพจน์
การประกวดกล่าวสุนทรพจน์
การประกวดกล่าวสุนทรพจน์
การประกวดกล่าวสุนทรพจน์
ป.4-6 : ภาษาไทย
ม.1-3 : ภาษาไทย
ม.4-6 : ภาษาไทย
ป.4-6 : ภาษาอังกฤษ
ม.1-3-ภาษาอังกฤษ
ม.4-6 : ภาษาอังกฤษ
พัก
08.00-09.45 น.
09.45-11.30 น.
11.40-13.25 น.
13.45-15.30 น.
15.30-17.15 น.
17.25-19.10 น.
การประกวดโครงงาน
การประกวดโครงงาน
ป.4-6 : คณิตศาสตร์
ม.1-3 : คณิตศาสตร์
พัก
13.30-18.20 น.
08.00-12.50 น.
การประกวดโครงงาน
การประกวดโครงงาน
ป.4-6 : ศิลปะ
ม.1-3 : ศิลปะ
พัก
13.30-18.20 น.
08.00-12.50 น.
การประกวดโครงงาน
การประกวดโครงงาน
ม.1-3 : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ป.4-6 : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
พัก
08.00-12.50 น.
13.30-18.20 น.
การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4 - 6
การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.1-3
การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.4-6
พัก
พัก
08.00-11.15 น.
11.30-15.15 น.
15.30-19.15 น.
การประกวดโครงงาน
การประกวดโครงงาน
ป.4-6 : ภาษาไทย
ม.1-3 : ภาษาไทย
พัก
08.00-12.50 น.
13.30-18.20 น.
การประกวดโครงงาน
การประกวดโครงงาน
ป.4-6 : สุขศึกษา และพลศึกษา
ม.1-3 : สุขศึกษา และพลศึกษา
พัก
08.00-12.50 น.
13.30-18.20 น.
การประกวดการประดิษฐ์ สงิ่ ของวัสดุเหลือใช้ ป.4-6
การประกวดการประดิษฐ์ สงิ่ ของวัสดุเหลือใช้
08.00-11.30 น.
ม.4-6
พัก
การประกวดการประดิษฐ์ สงิ่ ของวัสดุเหลือใช้ ม.1-3
13.00-16.30 น.
09.00-12.30 น.
การประกวดเริ งเล่นเต้ น Dancer : ปฐมวัย
การประกวดเริ งเล่นเต้ น Dancer : ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
พัก
08.00-12.00 น.
12.30-16.30 น.

พิธีเปิ ด

ประกาศผล+

เวทีก ารประกวดแข่ งขัน 1

เวลาการประกวด
08.00-08.30 08.30-09.00 09.00-09.30 09.30-10.00 10.00-10.30 10.30-11.00 11.00-11.30 11.30-12.00 12.00-12.30 12.30-13.00 13.00-13.30 13.30-14.00 14.00-14.30 14.30-15.00 15.00-15.30 15.30-16.00 16.00-16.30 16.30-17.00 17.00-17.30 17.30-18.00 18.00-18.30 18.30-19.00 19.00-19.30

ประกาศผล

สถานที่ป ระกวด

1. ตารางเวลาการประกวดในแต่ละประเภท รวมเวลาประกวด และประกาศผลรางวัล
2. ผู้ประกวดต้ องรายงานตัวก่อนเวลาประกวด 60 นาที
2.1 ผู้ประกวดจะต้ องนําสําเนาบัตรประชาชน/สูตบิ ตั รมา/ทะเบียนบ้ าน อย่างใดอย่างหนึ่งมาแสดงเป็ นหลักฐาน
2.2 ผู้ประกวดรายงานตัวและจัดเตรียมอุปกรณ์ภายในสถานที่ประกวดก่อนเวลาการประกวด 15 นาที

พัก

3. การประกวดของห้ องแข่งขัน และลานสิ่งประดิษฐ์
3.1 ประกาศผลและถ่ายภาพ ณ บัลลังค์เกียรติยศ
3.2 รับเกียรติบตั รและเงินรางวัลหน้ าห้ องการประกวด
4. ผู้ที่ได้ รับรางวัลจะต้ องนําสําเนาบัตรประชาชนมาเป็ นหลักฐานในการรับรางวัล

ะกาศผล+มอบรางวัล

การประกวดแกะสลักผักผลไม้
ม.1-3
12.00-15.30 น.

การประกวดวาดภาพระบายสี ม.4-6
ม.4-6
14.30-18.00 น.

การประกวดแกะสลักผักผลไม้
ม.4-6
16.00-19.30 น.

ะกาศผล+มอบรางวัล

พัก

พัก

ะกาศผล+มอบรางวัล

หมายเหตุ

การประกวดวาดภาพระบายสี
ม.1-3
10.30-14.00 น.
ะกาศผล+มอบรางวัล

ลานกิจ กรรม 2

การประกวดวาดภาพระบายสี
ปฐมวัย
08.00-10.30 น.
การประกวดแกะสลักผักผลไม้
ป.4-6
08.00-11.30 น.

ะกาศผล+มอบรางวัล

ลานกิจ กรรม 1

ะกาศผล+มอบรางวัล

สถานที่ : อาคารยิม เนเซี่ยม 4,000 ที่น่ ัง (สะพานหิน )

กําหนดการประกวดแข่ งขัน ทางวิช าการ งานมหกรรมการจัด การศึก ษาท้ อ งถิ่น ประจําปี 2561
วัน จัน ทร์ ท่ ี 10 กัน ยายน 2561
สถานที่ : มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ภูเ ก็ต

ห้ อ งประกวดแข่ งขัน 3

ห้ อ งประกวดแข่ งขัน 4

ห้ อ งประกวดแข่ งขัน 5

ห้ อ งประกวดแข่ งขัน 6

ห้ อ งประกวดแข่ งขัน 7
ลานวัฒนธรรมไทย

ประกาศผล

ะกาศผล+มอบรางวัล

ศผล+มอบรางวัล

ห้ อ งประกวดแข่ งขัน 2

พัก

ห้ อ งประกวดแข่ งขัน 1

ม.1-3: รอบตัดสิน 10 ทีม
ม.4-6 : รอบตัดสิน 10 ทีม
การแสดง
11.00-13.00 น.
14.00-16.00 น.
การประกวดกล่าวสุนทรพจน์
การประกวดกล่าวสุนทรพจน์
การประกวดสือ่ นวัตกรรมทางการศึกษา
ม.1-3 : ภาษาจีน
ม.4-6 : ภาษาจีน
ภาษาไทย
พัก
09.45-11.30 น.
11.40-13.25 น.
14.00-17.15 น.
การประกวดสือ่ นวัตกรรมทางการศึกษา
การประกวดโครงงาน
ม.4-6 : ภาษาไทย
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
พัก
08.00-12.50 น.
13.30-16.45 น.
การประกวดโครงงาน
การประกวดโครงงาน
ป.4-6 : ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ม.1-3 : ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
พัก
08.00-12.50 น.
13.30-18.20 น.
การประกวดโครงงาน
การประกวดโครงงาน
ป.4-6 : การงานพื ้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
ม.1-3 : การงานพื ้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
พัก
08.00-12.50 น.
13.30-18.20 น.
การประกวดโครงงาน
การประกวดโครงงาน
ม.1-3 : วิทยาศาสตร์
ป.4-6 : วิทยาศาสตร์
พัก
08.00-12.50 น.
13.30-18.20 น.
การประกวดโครงงาน
การประกวดสือ่ นวัตกรรมทางการศึกษา
ม.4-6 : สุขศึกษา และพลศึกษา
สุขศึกษา และพลศึกษา
พัก
08.00-12.50 น.
13.30-16.45 น.
เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย?
เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย?
การแข่งขันตัวต่อเสริ มทักษะ
การแข่งขันตัวต่อเสริ มทักษะ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ปฐมวัย
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ปฐมวัย
พัก
08.00-09.30 น.
09.30-11.00 น.
11.30-13.00 น.
13.00-14.30 น.
การประกวดแข่งขันนาฏศิลป์ ไทยสร้ างสรรค์ ป.1-6
การประกวดแข่งขันนาฏศิลป์ ไทยสร้ างสรรค์ ม.1-6
พัก
08.00-12.00 น.
13.00-17.00 น.
ป.4-6 : รอบตัดสิน 10 ทีม
08.00-10.00 น.
การประกวดกล่าวสุนทรพจน์
ป.4-6 : ภาษาจีน
08.00-09.45 น.

การแสดง

14.30-20.00 น.

การประกวดร้ องเพลงพระราชนิพนธ์พร้ อมจินตลีลา

ศผล+มอบรางวัล

เวทีก ารประกวดแข่ งขัน 2

การประกวดร้ องเพลงพระราชนิพนธ์พร้ อมจินตลีลา

การประกวดการแสดงละครภาษาจีน

ะกาศผล+มอบรางวัล

การประกวดร้ องเพลงพระราชนิพนธ์พร้ อมจินตลีลา

การประกวดร้ องเพลงลูกทุง่ พร้ อมแดนเซอร์
มัธยม : รอบแรก 15 ทีม
11.30 14.30 น.

พัก

ะกาศผล+มอบรางวัล

การประกวดร้ องเพลงลูกทุง่ พร้ อมแดนเซอร์
ประถม : รอบแรก 15 ทีม
08.00-11.00 น.

ประกาศผล

เวทีก ารประกวดแข่ งขัน 1

เวลาการประกวด
08.00-08.30 08.30-09.00 09.00-09.30 09.30-10.00 10.00-10.30 10.30-11.00 11.00-11.30 11.30-12.00 12.00-12.30 12.30-13.00 13.00-13.30 13.30-14.00 14.00-14.30 14.30-15.00 15.00-15.30 15.30-16.00 16.00-16.30 16.30-17.00 17.00-17.30 17.30-18.00 18.00-18.30 18.30-19.00 19.00-19.30 19.30-20.00

ะกาศผล+มอบรางวัล

สถานที่ป ระกวด

12.00-13.30 น.

พัก

1. ตารางเวลาการประกวดในแต่ละประเภท รวมเวลาประกวด และประกาศผลรางวัล
2. ผู้ประกวดต้ องรายงานตัวก่อนเวลาประกวด 60 นาที
2.1 ผู้ประกวดจะต้ องนําสําเนาบัตรประชาชน/สูตบิ ตั รมา/ทะเบียนบ้ าน อย่างใดอย่างหนึ่งมาแสดงเป็ นหลักฐาน
2.2 ผู้ประกวดรายงานตัวและจัดเตรียมอุปกรณ์ภายในสถานที่ประกวดก่อนเวลาการประกวด 15 นาที

พัก

การประกวดงานประดิษฐ์ จากใบตอง
ม.1-3
12.00-15.30 น.

การประกวดวาดภาพระบายสี
ป.4-6
14.00-17.30 น.

พัก

3. การประกวดของห้ องแข่งขัน และลานสิ่งประดิษฐ์
3.1 ประกาศผลและถ่ายภาพ ณ บัลลังค์เกียรติยศ
3.2 รับเกียรติบตั รและเงินรางวัลหน้ าห้ องการประกวด
4. ผู้ที่ได้ รับรางวัลจะต้ องนําสําเนาบัตรประชาชนมาเป็ นหลักฐานในการรับรางวัล

ะกาศผล+มอบรางวัล

การประกวดจัดสวนถาดแห้ ง

การประกวดงานประดิษฐ์ จากใบตอง
ม.4-6
16.00-19.30 น.

ะกาศผล+มอบรางวัล

หมายเหตุ

พัก

ะกาศผล+มอบรางวัล

ลานกิจ กรรม 2

การประกวดวาดภาพระบายสี
ป.1-3
08.00-11.30 น.
การประกวดงานประดิษฐ์ จากใบตอง
ป.4-6
08.00-11.30 น.

ะกาศผล+มอบรางวัล

ลานกิจ กรรม 1

ะกาศผล+มอบรางวัล ะกาศผล+มอบรางวัล

สถานที่ : อาคารยิม เนเซี่ยม 4,000 ที่น่ ัง (สะพานหิน )

กําหนดการประกวดแข่ งขัน ทางวิช าการ งานมหกรรมการจัด การศึก ษาท้ อ งถิ่น ประจําปี 2561
วัน อังคารที่ 11 กัน ยายน 2561
สถานที่ : มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ภูเ ก็ต

ห้ อ งประกวดแข่ งขัน 2

ห้ อ งประกวดแข่ งขัน 3

ห้ อ งประกวดแข่ งขัน 4

ห้ อ งประกวดแข่ งขัน 5

ห้ อ งประกวดแข่ งขัน 6

ห้ อ งประกวดแข่ งขัน 7

ห้ อ งประกวดแข่ งขัน 8
ลานวัฒนธรรมไทย

พัก

ประกาศผล+มอบรางวัล

ประถม : รอบตัดสิน 10 ทีม
13.00-15.00 น.

ะกาศผล+มอบรางวัล

การประกวดร้ องเพลงลูกทุ่งพร้ อมแดนเซอร์

ะกาศผล+มอบรางวัล

การประกวดการแสดงละครภาษาอังกฤษ
ป.4-6
08.00-13.30 น.
การประกวดโครงงาน
ม.4-6 : ศิลปะ
08.00-12.50 น.
การประกวดโครงงาน
ม.4-6 : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
08.00-12.50 น.
การประกวดโครงงาน
ม.4-6 : ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
08.00-12.50 น.
การประกวดโครงงาน
ม.4-6 : การงานพื ้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
08.00-12.50 น.
การประกวดโครงงาน
ม.4-6 : วิทยาศาสตร์
08.00-12.50 น.
การประกวดโครงงาน
ม.4-6 : คณิตศาสตร์
08.00-12.50 น.
การประกวดโครงงาน
ปฐมวัย
08.00-12.50 น.
การแข่งขันคัดลายมือ
การแข่งขันคัดลายมือ
ป.1-3
ป.4-6
พัก
08.00-09.30 น.
09.30-11.00 น.
การประกวดแข่งขันรํ าวงมาตรฐาน ป.1-6
พัก
08.00-11.00 น.

พัก

ศผล+มอบรางวัล

ห้ อ งประกวดแข่ งขัน 1

การประกวดร้ องเพลงลูกทุง่ พร้ อมแดนเซอร์
มัธยม : รอบตัดสิน 10 ทีม
15.30-17.30 น.
การประกวดการแสดงละครภาษาอังกฤษ
ม.1-3
พัก
14.00-19.30 น.
การประกวดสือ่ นวัตกรรมทางการศึกษา
ศิลปะ
13.05-16.20 น.
การประกวดสือ่ นวัตกรรมทางการศึกษา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
13.05-16.20 น.
การประกวดสือ่ นวัตกรรมทางการศึกษา
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
13.05-16.20 น.
การประกวดสือ่ นวัตกรรมทางการศึกษา
การงานพื ้นฐานอาชีพและเทคโลยี
13.05-16.20 น.
การประกวดสือ่ นวัตกรรมทางการศึกษา
วิทยาศาสตร์
13.05-16.20 น.
การประกวดสือ่ นวัตกรรมทางการศึกษา
คณิตศาสตร์
13.05-16.20 น.
การประกวดสือ่ นวัตกรรมทางการศึกษา
ปฐมวัย
13.05-16.20 น.
การแข่งขันคัดลายมือ
การแข่งขันคัดลายมือ
ม.1-3
ม.4-6
11.30-13.00 น.
13.00-14.30 น.
การประกวดแข่งขันรํ าวงมาตรฐาน ม.1-6
12.00-15.00 น.

พิธีมอบโล่นิทรรศการ และบูทร่วมงาน

ะกาศผล+มอบรางวัล

เวทีก ารประกวดแข่ งขัน 2

พิธีมอบโล่ผ้ ดู แู ลเด็กดีเด่น

เตรี ยมสื่อนวัตกรรม เตรียมสือ่ นวัตกรรม เตรียมสือ่ นวัตกรรมเตรียมสือ่ นวัตกรรมเตรียมสือ่ นวัตกรรม เตรี ยมสื่อนวัตกรรม เตรี ยมสื่อนวัตกรรม

เวทีก ารประกวดแข่ งขัน 1

เวลาการประกวด
08.00-08.30 08.30-09.00 09.00-09.30 09.30-10.00 10.00-10.30 10.30-11.00 11.00-11.30 11.30-12.00 12.00-12.30 12.30-13.00 13.00-13.30 13.30-14.00 14.00-14.30 14.30-15.00 15.00-15.30 15.30 - 16.0016.00 - 16.3016.30 - 17.00 17.00-17.30 17.30-18.00 18.00-18.30 18.30-19.00 19.00-19.30

ศผล+มอบรางวัล

สถานที่ป ระกวด

กีฬาเดินตัวหนอน
ปฐมวัย
14.30-16.00 น.

ะกาศผล+มอบรางวัล

ะกาศผล+มอบรางวัล

กีฬาเดินตัวหนอน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
13.00-14.30 น.
การประกวดงานประดิษฐ์ ร้อยมาลัย
ม.1-3
11.40-15.10 น.

พัก

3. การประกวดของห้ องแข่งขัน และลานสิงประดิษฐ์
3.1 ประกาศผลและถ่ายภาพ ณ บัลลังค์เกียรติยศ
3.2 รับเกียรติบตั รและเงินรางวัลหน้ าห้ องการประกวด
4. ผู้ท่ไี ด้ รับรางวัลจะต้ องนําสําเนาบัตรประชาชนมาเป็ นหลักฐานในการรับรางวัล

การประกวดงานประดิษฐ์ ร้อยมาลัย
ม.4-6
15.20-18.50 น.

ะกาศผล+มอบรางวัล

1. ตารางเวลาการประกวดในแต่ละประเภท รวมเวลาประกวด และประกาศผลรางวัล
2. ผู้ประกวดต้ องรายงานตัวก่อนเวลาประกวด 60 นาที
2.1 ผู้ประกวดจะต้ องนําสําเนาบัตรประชาชน/สูตบิ ตั รมา/ทะเบียนบ้ าน อย่างใดอย่างหนึ่งมาแสดงเป็ นหลักฐาน
2.2 ผู้ประกวดรายงานตัวและจัดเตรียมอุปกรณ์ภายในสถานที่ประกวดก่อนเวลาการประกวด 15 นาที

พัก

ะกาศผล+มอบรางวัล

หมายเหตุ

ะกาศผล+มอบรางวัล

ลานกิจ กรรม 2

การประกวดแข่งขันฮูลา่ ฮูปประกอบเพลง
การประกวดแข่งขันฮูลา่ ฮูปประกอบเพลง
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ปฐมวัย
08.00-10.00 น.
10.00-12.00 น.
การประกวดงานประดิษฐ์ ร้อยมาลัย
ป.4-6
พัก
08.00-11.30 น.
ะกาศผล+มอบรางวัล

ลานกิจ กรรม 1

ะกาศผล+มอบรางวัล

สถานที่ : อาคารยิม เนเซี่ยม 4,000 ที่น่ ัง (สะพานหิน )

กําหนดการประกวดแข่ งขัน หุ่น ยนต์ งานมหกรรมการจัด การศึก ษาท้ อ งถิ่น ประจําปี 2561
วัน อาทิต ย์ ท่ ี 9 กัน ยายน 2561 - วัน อังคารที่ 11 กัน ยายน 2561
สถานที่ : อาคารยิม เนเซี่ยม 4,000 ที่น่ ัง (สะพานหิน ) ลานกิจ กรรม 3
วัน อาทิต ย์ ท่ ี 9 กัน ยายน 2561
ระดับ ประถมศึก ษา
08.00 - 08.30น. ลงทะเบียน
08.30 - 09.30น. ชี ้แจงกติการายละเอียดการแข่งขัน
09.30 - 10.00น. จับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน
10.30 - 13.30น. เริ่ มทําการประกอบหุน่ ยนต์และทดสอบสนาม
14.30 - 19.30น. การแข่งขันหุน่ ยนต์บงั คับมือจนเสร็ จสิ ้นการแข่งขัน

**หมายเหตุ**

วัน จัน ทร์ ท่ ี 10 กัน ยายน 2561
ระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น
08.00 - 08.30น. ลงทะเบียน
08.30 - 09.30น. ชี ้แจงกติการายละเอียดการแข่งขัน
09.30 - 10.00น. จับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน
10.30 - 13.30น. เขียนโปรแกรมคําสัง่ และทดสอบสนาม
14.30 - 19.30น. การแข่งขันหุน่ ยนต์อตั โนมัติจนเสร็ จสิ ้นการแข่งขัน
ระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย
12.30 - 13.00น. ลงทะเบียน
13.30 - 14.30น. ชี ้แจงกติการายละเอียดการแข่งขัน
14.30 - 15.30น. จับฉลากแบ่งสายการแข่งขันเสร็ จกลับที่พกั ได้

1.การแข่ งขัน หุ่น ยนต์ บ งั คับ มือ ระดับ ประถม
1.1 ผู้เข้ าแข่งขันจะต้ องมาประกอบหุ่นยนต์ในวันที่แข่งขันระหว่างเวลาที่กําหนดไว้ เท่านัน้
2. การแข่ งขัน หุ่น ยนต์ อ ัต โนมัต ิร ะดับ มัธ ยมต้ น และ มัธ ยมปลาย
2.1 ผู้เข้ าแข่งขันสามารถประกอบตัวหุ่นยนต์มาก่อนการแข่งขันได้
2.2 ผู้เข้ าแข่งขันจะต้ องมาเขียนโปรแกรมคําสัง่ ในวันที่แข่งขันระหว่างเวลาที่กําหนดไว้ เท่านัน้
2.3 ผู้เข้ าแข่งขันจะต้ องเตรี ยมเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อโน้ ตบุ๊คมาใช้ ในการแข่งขันเอง

วัน อังคารที่ 11 กัน ยายน 2561
ระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย
08.00 - 08.30น. รับลงทะเบียน
08.30 - 11.30น. เขียนโปรแกรมคําสัง่ และทดสอบสนาม
12.00 - 17.00น. การแข่งขันหุน่ ยนต์อตั โนมัติจนเสร็ จสิ ้นการแข่งขัน

