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 ตามที่ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม และการ
แข่งขันรอบคัดเลือกการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ครั้งที่ 18 เกมการแข่งขัน “หุ่นยนต์ Bit Racer” 
และเกมการแข่งขัน “Robo Rescue” โดยแบ่งตามรอบที่ก าหนด ได้แก่ 

  รอบท่ี 1   วันที่ 12-14 มีนาคม 2561   
   รอบท่ี 2   วันที่ 19-21 มีนาคม 2561   
    รอบท่ี 3   วันที่ 22-24 มีนาคม 2561   
    รอบท่ี 4   วันที่ 26-28 มีนาคม 2561   

ในการนี้ คณะท างาน ฯ จึงขอประกาศการเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม และการแข่งขันรอบ
คัดเลือกการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ครั้งที่ 18 เกมการแข่งขัน “หุ่นยนต์ Bit Racer” และ “Robo 
Rescue” โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ครั้งที่ 18 เกมการแข่งขัน “หุ่นยนต์ Bit Racer” 

1.1 ขอให้ผู้สมัครท าการติดตั้งโปรแกรมลงบนโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ (Notebook computer)  
โดยปฏิบัติตามขั้นตอนตามลิงค์ต่อไปนี้  
https://medium.com/…/micro-bit-install-and-add-package-6fee… 

  ทั้งนี ้เพ่ือลดขั้นตอน และเวลาเตรียมการในการฝึกอบรม ฯ เนื่องจากการติดตั้งโปรแกรมจะต้อง 
เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต 

1.2 โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ที่น ามาใช้ในการฝึกอบรม ฯ จะต้องติดตั้ง Windows 8 ขึ้นไป         
โดยซอฟต์แวร์อาจไม่รองรับ Windows XP และ Windows 7 ทั้งนี้ โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์จะต้องมีพอร์ต 
USB ว่างอย่างน้อย 1 พอร์ต 

1.3 ขอให้ผู้สมัครน ากระดาษทิชชู่เปียก หรือผ้าไมโครไฟเบอร์มาด้วย ทั้งนี้ เพ่ือน ามาใช้ท าความ
สะอาดล้อของหุ่นยนต์ เนื่องจากหุ่นยนต์ที่น ามาใช้ในการฝึกอบรม ฯ เป็นล้อยางซิลิโคนที่อาจมีฝุ่นเกาะได้ง่าย 
ซ่ึงจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ 

1.4 ขอให้ผู้สมัครน าปลั๊กพ่วงแบบที่มีฟิวส์ หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์มาให้เพียงพอส าหรับการใช้งาน
ของแต่ละทีม 

 

ประกาศการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมประเทศไทย ประจ าปี 2561  
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เรื่อง การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม และการแข่งขันรอบคัดเลือก 
การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ครั้งที่ 18 เกมการแข่งขัน “หุ่นยนต์ Bit Racer” และ “Robo Rescue” 

 

https://medium.com/@awiruth/micro-bit-install-and-add-package-6fee6f19403c
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2. การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ครั้งที่ 18 เกมการแข่งขัน “Robo Rescue” 

2.1 โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ที่น ามาใช้ในการฝึกอบรม ฯ จะต้องติดตั้ง Windows 8 ขึ้นไป         
โดยซอฟต์แวร์อาจไม่รองรับ Windows XP และ Windows 7 ทั้งนี้ โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์จะต้องมีพอร์ต 
USB ว่างอย่างน้อย 1 พอร์ต 

2.2 ขอให้ผู้สมัครน าปลั๊กพ่วงแบบที่มีฟิวส์ หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์มาให้เพียงพอส าหรับการใช้งาน
ของแต่ละทีม 

หมายเหต ุ การแต่งกายผู้เข้ารับการฝึกอบรม และการแข่งขันรอบคัดเลือกการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน 
ครั้งที่ 18 จะต้องสวมชุดนักเรียน ทั้ง 2 เกมการแข่งขัน 

 

ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561 

คณะท างานฝ่ายจัดการแข่งขัน 
การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมประเทศไทย ประจ าปี 2561 

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ติดตามความเคลื่อนไหวการแข่งขันเพ่ิมเติม ได้ที่ www.tpa.or.th/robot หรือ Facebook: TPA Robot 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที ่คุณอริศรา ค าพยา  โทร. 0-2258-0320 ต่อ 1113, 1111 
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 ก าหนดการ 
การฝึกอบรม และการแข่งขันรอบคัดเลือกการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ครั้งที่ 18 

เกมการแข่งขัน “หุ่นยนต์ Bit Racer” และเกมการแข่งขัน “Robo Rescue”  
ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (ซอยพัฒนาการ 37 ถนนพัฒนาการ) 

---------------------------------------------------------------------------------- 
วันที่ เวลา รายละเอียด 

วันที่ 1 08.00 น. – 09.00 น.   
09.00 น. – 12.00 น.   
12.00 น. – 13.00 น.    
13.00 น. – 17.00 น.   

ลงทะเบียน ณ ห้อง C601 (ทั้ง 2 เกมการแข่งขัน)  
การฝึกอบรม (เช้า) 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
การฝึกอบรม (บ่าย) 

วันที่ 2 08.00 น. – 09.00 น.   
09.00 น. – 12.00 น.   
12.00 น. – 13.00 น.    
13.00 น. – 17.00 น.   

ลงทะเบียน ณ ห้อง C601 (ทั้ง 2 เกมการแข่งขัน)  
การฝึกอบรม  
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
กิจกรรม Work Shop 

วันที่ 3 08.00 น. – 09.00 น.   
09.00 น. – 12.00 น.   
12.00 น. – 13.00 น.    
13.00 น. – 17.00 น.  

ลงทะเบียน ณ ห้อง C601 (ทั้ง 2 เกมการแข่งขัน)
กิจกรรม Work Shop (ซ้อมสนาม) 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
การแข่งขันรอบคัดเลือก 

หมายเหตุ คณะท างาน ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงก าหนดการได้ตามความเหมาะสม 

1. การเดินทาง เนื่องจากภายในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีการก่อสร้างอาคารเรียนท าให้พื้นที่จอดรถ     
ในสถาบัน ฯ มีจ านวนจ ากัด จึงขอแนะน าให้ผู้สมัครเดินทางด้วยบริการขนส่งสาธารณะ 

1. เดินทางด้วยรถไฟฟ้า (BTS) ลงที่สถานีเอกมัย ต่อรถประจ าทางสาย 133 จากหน้าวัดธาตุทอง ลงรถ
ที่ป้ายหน้าซอยพัฒนาการ 37 

2. เดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) ลงที่สถานีเพชรบุรี ต่อรถประจ าทางสาย 11 บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
    ลงรถท่ีป้ายหน้าซอยพัฒนาการ 37 
3. รถประจ าทางที่ผ่านสถาบัน ฯ ได้แก่ สาย 11, 133, 206, ปอ.92 และปอ.517 

2. ข้อมูลที่พักใกล้สถานที่จัดการฝึกอบรม และการแข่งขันรอบคัดเลือก ฯ 
1. โรงแรมบางกอกรามา (บ้านสิริ) กรุงเทพ ฯ โทร. 0-2722-6602-10 
2. กิตติพล โฮมพาร์ค อพาร์ทเมนท์ โทร. 0-2719-9260-7 
3. The Platinum Suite โทร. 0-2318-4884 

 
 

ติดตามความเคลื่อนไหวการแข่งขันเพ่ิมเติม ได้ที่ www.tpa.or.th/robot หรือ Facebook: TPA Robot 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที ่คุณอริศรา ค าพยา  โทร. 0-2258-0320 ต่อ 1113, 1111 
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 แผนที่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
ที่ตั้ง 1771/1 ซอยพัฒนาการ 37 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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