
 
 
 

ก ำหนดกำร 
กำรแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 24 ประจ ำปี 2560 

กำรแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งท่ี 17 ประจ ำปี 2560 
กำรแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 12 ประจ ำปี 2560 

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ระหว่ำงวันที ่17-18 มิถุนำยน 2560 ณ MCC Hall เดอะมอลล์ งำมวงศ์วำน 

จัดกำรแข่งขันโดย  สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

การเตรียมการก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน 
- ผู้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ของทั้ง 3 ประเภท จะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันตามเวลาที่ได้ก าหนด 
- ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย (ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 16 ทีม) การแข่งขันหุ่นยนต์ 

ส.ส.ท.-ส.พฐ. ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย (8 ทีมสุดท้าย) และการแข่งขันหุ่นยนต์ PLC Competition (4 ทีม
สุดท้าย) จะต้องเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน ในเวลา 14.00 น. ของวันที่ 18 มิถุนายน 2560 และติดต่อรับ
เกียรติบัตรหลังจากพิธีเปิดเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย 

- ในรอบชิงชนะเลิศของทุกประเภทการแข่งขัน ทีมที่แข่งขันจะต้องแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาที่ถูกต้องตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยเท่านั้น 

- ทีมท่ีได้รับรางวัลจากการแข่งขันทุกประเภท ทุกรายการ (ยกเว้นการแข่งขันกองเชียร์) จะต้องแต่งกายด้วยชุด
นักเรียน , นักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน / มหาวิทยาลัยข้ึนรับรางวัลเท่านั้น 

- ทุกทีมที่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน และทุกทีมที่ได้รับรางวัล จะต้องน าธงประจ าโรงเรียน / มหาวิทยาลัยเข้า
ร่วมในพิธีเปิด และตอนขึ้นรับรางวัล 

- ขอความกรุณาทุกทีมท่ีเข้าร่วมแข่งขัน น าปลั๊กพ่วงมาด้วย (เนื่องคณะผู้จัดการแข่งขันมีไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ) 

- ทีมท่ีเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย และ การแข่งขันหุ่นยนต์ TPA PLC 
Competition 2017 กรุณาน ารถเข็นมาด้วย เพื่อความสะดวกในการขนย้ายหุ่นยนต์ 

 
 
  



การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 24 ประจ าปี 2560 “ยุทธการ จานบิน” 
 

วันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2560 (วันซ้อมสนาม) 
08.00 - 09.30   น.  ลงทะเบียน 
10.00 - 12.00   น.  ซ้อมสนามการแข่งขันครั้งที่ 1 
12.00 - 13.00   น.  พักรับประทานอาหาร 
13.00 - 15.00   น.  ซ้อมสนามการแข่งขันครั้งที่ 2 
15.00 - 16.00   น.  จับสลากแบ่งสาย / แถลงกติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.  

ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 24 ประจ าปี 2560 
17.00   น.   ปิดสนามการแข่งขัน 
 
วันเสาร์ ที่ 17 มิถุนายน 2560 
08.00 – 09.30   น.  ลงทะเบียน 
10.00 – 12.00   น.  การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชงิแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 24 ประจ าปี 2560 
    Match ที่ 1 – Match ที่ 24 
12.00 – 13.00   น.  พักรับประทานอาหาร 
14.00 – 16.00   น.  การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชงิแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 24 ประจ าปี 2560 
    Match ที่ 25 – Match ที่ 48 
16.30   น.   ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ 16 ทีม 
17.00   น.   ปิดสนามการแข่งขัน 
 
วันอาทิตย์ ที่ 18 มิถุนายน 2560 
08.00 – 09.00   น.  ลงทะเบียน 
09.30 – 11.30   น.  การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชงิแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 24 ประจ าปี 2560 
    รอบ 16 ทีม  Match ที่ 1 – Match ที่ 24 
12.00 – 13.00   น.  พักรับประทานอาหาร 
13.00 – 13.20   น.  การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชงิแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 24 ประจ าปี 2560 
    รอบ 8 ทีม  Match ที่ 1 – Match ที่ 4 
13.40 – 13.50   น.  การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชงิแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 24 ประจ าปี 2560 
    รอบ 4 ทีม  Match ที่ 1 – Match ที่ 2 
15.40 – 15.55   น.  การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชงิแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 24 ประจ าปี 2560 
    รอบชิงชนะเลิศ (ทีมที่แข่งคู่ชิงชนะเลิศ ต้องใส่ชุดนักศึกษำที่ถูกต้องลงแข่งขันเท่ำนั้น) 
 



การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 17 ประจ าปี 2560 
 
วันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2560 (วันซ้อมสนาม) 
14.00 – 15.00   น.  ลงทะเบียน (ซ้อมสนาม) 
15.00 – 19.00   น.  ซ้อมสนามการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ชิงแชมปป์ระเทศไทย ครั้งที่ 17 
    ประจ าปี 2560 “Robo-Rescue” และ “Battle BallZ Robot” 
19.00   น.   ปิดสนามการแข่งขัน 
 
 
วันเสาร์ ที่ 17 มิถุนายน 2560 
08.00 – 09.00   น.  ลงทะเบียน 
09.00 – 10.00   น.  แถลงกติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 17 
    ประจ าปี 2560 “Robo-Rescue” และ “Battle BallZ Robot” 
10.00 – 12.00   น.  เขียนโปรมแกรม และฝึกซ้อมการแข่งขัน 
12.00 – 13.00   น.  พักรับประทานอาหาร 
14.00 – 17.50   น.  เริ่มการแข่งขันรอบแรก  
18.00   น.   ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ 13 ทีม (Rescue) และ 12 ทีม (Battle BallZ) /  
    แถลงกติกาการแข่งขันรอบที่ 2 
 
 
วันอาทิตย์ ที่ 18 มิถุนายน 2560 
08.00 – 09.00   น.  ลงทะเบียน Robo-Rescue และ Battle BallZ Robot 
09.00 – 10.00   น.  เขียนโปรแกรมและฝึกซ้อมการแข่งขัน Robo-Rescue และ Battle BallZ Robot 
10.00 – 12.00   น.  เริ่มการแข่งขันรอบที่ 2  
12.20   น.   เริ่มการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 17  

ประจ าปี 2560 Robo-Rescue และ Battle BallZ Robot 
(นักเรียนที่แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ทั้ง 2 ประเภท ต้องแต่งกำยด้วยชุดนักเรียนเท่ำนั้น) 

 
 
 
 
 
 



 
การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 12 ประจ าปี 2560 “หุ่นยนต์ซู้ตบาส” 

 
วันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2560 (วันซ้อมสนาม) 
08.00 – 09.00   น.  ลงทะเบียน 
09.00 – 13.00   น.  ซ้อมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition 2016 รอบท่ี 1 
13.00 – 14.00   น.  พักรับประทานอาหาร 
14.00 – 17.00   น.  ซ้อมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition 2016 รอบท่ี 2 
 
วันเสาร์ ที่ 17 มิถุนายน 2560 
08.00 – 09.00   น.  ลงทะเบียน 
09.00 – 13.00   น.  เริ่มการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition 2016 รอบท่ี 1 
13.00 – 14.00   น.  พักรับประทานอาหาร 
14.00 – 17.00   น.  เริ่มการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition 2016 รอบท่ี 2 
 
วันเสาร์ ที่ 18 มิถุนายน 2560 
08.00 – 09.00   น.  ลงทะเบียน 
09.00 – 13.00   น.  เริ่มการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition 2017 รอบท่ี 1 
13.00 – 14.00   น.  พักรับประทานอาหาร 
14.00 – 17.00   น.  เริ่มการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition 2017 รอบชิงชนะเลิศ 
    (ทีมที่แข่งคู่ชิงชนะเลิศ ต้องใส่ชุดนักศึกษำที่ถูกต้องลงแข่งขันเท่ำนั้น) 
 

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

 
 

คณะท างาน 
การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชงิแชมป์ประเทศไทย ประจ าปี 2560  

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 

  



แผนที่ The Mall งำมวงศ์วำน  
 
 

 


