
รายงานการเข้าร่วมแข่งขันโครงการ 
“หนูนอ้ยจ้าวเวหาทีวีไทย ปี 4” 

สนามที่ 3 ระดับภาคเหนอื ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ 
จังหวัดล าปาง 
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พระมหากรณุาธิคณุพระราชทานถ้วยรางวลัชนะเลิศ 
แก่หนูน้อยจ้าวเวหาที่ชนะเลิศการแข่งขันในปี2553 

ทุกประเภทการแข่งขัน รวม 6 ถ้วยรางวลั 
ยังความปลาบปลื้มใจ และยินดีอย่างมาก 

ของหนูน้อยจ้าวเวหาทั่วประเทศ 
 และทีมงานสมาคมฯอยา่งยิ่ง 

ทรงพระเจริญ 

 
http://www.oknation.net/blog/pisitmit/2010/01/08/entry-1 

 

 
http://www.oknation.net/blog/pisitmit 

http://www.oknation.net/blog/pisitmit/2010/01/08/entry-1
http://www.oknation.net/blog/pisitmit
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ก าหนดการหนูน้อยจ้าวเวหา ปี4 
 

หนูน้อยจ้าวเวหาปี4(2555) ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทั้งนี้พระราชทานถ้วยรางวัล พระราชทานถาวร 4 ประเภท ได้แก่  

ประเภทบินผาดโผน 
ประเภทบินนาน ลงตรงจุด 
ประเภททิ้งสัมภาระตรงจุด 
ประเภทสร้างสรรค์สวยงาม บินได้ 

  และถ้วยรางวัลอีก 2 ประเภท ได้แก่ 
ประเภทยุทธวิธี 
ประเภทล าเลียง 

 
ก าหนดการแข่งขันมีดังนี ้

(ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม) 
    
  

รายการ วันที่ เขตภูมิภาค สถานที ่ จังหวัด 

สนามท่ี 1 2-3 มิถุนายน ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนมัธยมพัชรกิ
ติยาภา๑ นครพนม 

นครพนม 

สนามท่ี 2 9-10 มิถุนายน ตะวันออก สนามบินศรีราชา ชลบุร ี

สนามท่ี 3 16-17มิถุนายน เหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แม่เมาะ 

ล าปาง 

สนามท่ี 4 23-24 มิถุนายน ภาคกลาง มหาวิทยาลัยราช
ภัฎวไลยอลงกรณ์ 

ปทุมธานี 

สนามท่ี 5 7-8 กรกฎาคม ใต ้ โรงเรียนสตูลวิทยา สตูล 

สนามท่ี 6 14-15 กรกฎาคม ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนพังงู อุดรธานี 

สนามท่ี 7  
ชิงถ้วย
พระราชทาน
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ   

28-29 กรกฎาคม  สถานที่ขอแจ้ง
ภายหลัง 
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 การเข้าร่วมแข่งขันโครงการ “หนูน้อยจ้าวเวหาทีวีไทย ปี 4” 

สนามที่ 3 ระดับภาคเหนอื ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
วันที่ 15 – 17 มถิุนายน  2555 

 
การแข่งขันเครื่องบินจ าลองและวิทยุบังคับ “หนูน้อยจ้าวเวหาทีวีไทย ปี 4” ปี 2555  ซึ่งเป็น

โครงการที่ทางสมาคมกีฬาเครื่องบินจ าลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ-การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดการ
แข่งขันต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่พระองค์
ทรงเป็นบิดาแห่งนักประดิษฐ์ เป็นการบูรณการความรู้จากทฤษฎีและหลักการทางกลศาสตร์ 
ผสมผสานกับการออกแบบเทคโนโลยี   ออกมาเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถ เคลื่อนไหวได้  
บินได้ และควบคุมได้ด้วยวิทยุบังคับ ซึ่งนอกจากได้รับความรู้ ทัศนคติ และทักษะในการฝึกบินแล้ว    
ยังเป็นการปลูกฝังจิตวิทยาศาสตร์ให้เกิดกับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ กระตุ้นและส่งเสริมให้ให้
นักเรียนพัฒนาด้านกีฬาเครื่องบินจ าลองและวิทยุบังคับ จากการอบรมและแข่งขัน เพ่ือคัดเลือกทีม
ตัวแทนแต่ละภูมิภาคไปแข่งขันชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ทั้งยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ แก่หนูน้อยจ้าวเวหาที่ชนะเลิศ
การแข่งขัน ทุกประเภทการแข่งขัน รวม 6 ถ้วยรางวัล  

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน โดยชุมนุม “หนูน้อยจ้าวเวหาศึกษาสงเคราะห์น่าน”   
คุณครูสุกิจ  สุวรรณ์ ครูที่ปรึกษาและผู้ฝึกสอน ได้น านักเรียนหนูน้อยจ้าวเวหาศึกษาสงเคราะห์น่าน 
จ านวน 3 ทีม 7 คน ไปเข้าร่วมการแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2555 สนามที่ 3 ระดับ
ภาคเหนือ ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ผลการแข่งขันดังนี้ 
 
1. การแข่งขันประเภท ทิ้งสัมภาระตรงจุด 
ชื่อทีม  ศึกษาสงเคราะห์น่าน  
โรงเรียน/หน่วยงาน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน จังหวัด  น่าน 
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน   1 .นักบินที่1ชื่อ เด็กชายธีรภัทร  การินทร์ อายุ  14  ปี   ชั้น ม. 3 
   2. นักบินที่2ชื่อ เด็กชายกุศล   แซ่ลี อายุ  14  ปี ชั้น ม. 3 
ชื่อผู้ควบคุมทีม  คุณครูสุกิจ  สุวรรณ์ 
ผลการแข่งขัน   ตกรอบคัดเลือก 
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การแข่งขันประเภท ทิ้งสัมภาระตรงจุด 
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2. การแข่งขันประเภท  บินนาน ลงตรงจุด 
ชื่อทีม  ศึกษาสงเคราะห์น่าน 
โรงเรียน/หน่วยงาน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน จังหวัด  น่าน 
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน   1 .นักบินที่1ชื่อ เด็กชายเจษฎากร ลักษณะยศ  อายุ  14  ปี   ชั้น ม. 3 
   2. นักบินที่2ชื่อ เด็กชายกัมปนาท สินใจ     อายุ  14  ปี ชั้น ม. 3 
ชื่อผู้ควบคุมทีม  คุณครูสุกิจ  สุวรรณ์ 
ผลการแข่งขัน   ตกรอบคัดเลือก 
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3. การแข่งขันประเภท ล าเลียง  ( 4 Ch ) 
ชื่อทีม  ศึกษาสงเคราะห์น่าน 
โรงเรียน/หน่วยงาน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน จังหวัด  น่าน 
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน   1 .นักบินที่1ชื่อ นายประดิษฐ์  ภัคดีวงค์ อายุ  16  ปี   ชั้น ม. 5 
   2. นักบินที่2ชื่อ นายวีรเทพ  อัชฒาสัย อายุ  15  ปี ชั้น ม. 3 
ชื่อผู้ควบคุมทีม  คุณครูสุกิจ  สุวรรณ์ 
 
    ผลการแข่งขันรายการที่ 1 โครงการหนูน้อยจ้าวเวหา ปี 4 ชิงถ้วยพระราชทาน 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
                            - รอบคัดเลือกได้ที่ 2 ท าคะแนน ได้ 12 คะแนน 
  - รอบชิงชนะเลิศ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ท าคะแนนได้ 5 คะแนน 
    ( เป็นตัวแทนไปร่วมการแข่งขัน ชิงถ้วยพระราชทานฯ ระดับประเทศ ) 
    ผลการแข่งขันรายการที่ 2 โครงการหนูน้อยจ้าวเวหา นัดพิเศษ เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา  
                             สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ณ พื้นที่ควบคุมส่วนพระองค์ 904 วังศุโขทัย  
                             วันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2555 
                           - รอบคัดเลือกภาคเหนือ ได้รางวัลชนะเลิศ ท าคะแนนได้ 18 คะแนน 
            (เป็นตัวแทนไปร่วมการแข่งขัน ชิงถ้วยพระราชทานฯ ระดับประเทศ ณ วังศุโขทัย) 

 

 

 

 
ภาพการแข่งขัน 

 

http://www.facebook.com/yut.nuntapramote/posts/131747766962952#!/media/set/?set=a.3562598056622.213715
1.1022959327&type=1&notif_t=like 

http://www.facebook.com/yut.nuntapramote/posts/131747766962952#!/media/set/?set=a.3562598056622.2137151.1022959327&type=1&notif_t=like
http://www.facebook.com/yut.nuntapramote/posts/131747766962952#!/media/set/?set=a.3562598056622.2137151.1022959327&type=1&notif_t=like
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