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TPA Robot Contest  
Thailand Championship 2018   

 
 

 

 

 

 
 

 ตามที่ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้ด าเนินการจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ 
ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ครั้งที่ 18 เกมการแข่งขัน “หุ่นยนต์ Bit Racer” และเกมการแข่งขัน “Robo Rescue”  
ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2561 ณ ห้องไดมอนด์ ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต นั้น  
 บัดนี้ คณะท างานฝ่ายจัดการแข่งขัน ขอประกาศแก้ไขก าหนดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ การแข่งขัน
หุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ครั้งที่ 18 เกมการแข่งขัน “หุ่นยนต์ Bit Racer” และเกมการแข่งขัน “Robo 
Rescue” ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2561 ณ ห้องไดมอนด์ ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต (รายละเอียด
แนบท้ายเอกสารประกาศ)  

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

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 

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

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
   

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

เรื่อง แก้ไขก าหนดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ครั้งท่ี 18  
เกมการแข่งขัน “หุ่นยนต์ Bit Racer” และเกมการแข่งขัน “Robo Rescue” 

ติดตามข่าวสารการแข่งขันเพ่ิมเติม ได้ที่ www.tpa.or.th/robot หรือ Facebook: TPA Robot 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที ่คุณอริศรา ค าพยา  โทร. 0-2258-0320 ต่อ 1113, 1111 

เลขท่ี 018/2561 
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Thailand Championship 2018   

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

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

วันศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2561 (รอบฝึกซ้อม) 
เวลา รายละเอียด 

14.00 - 15.00 น. 
15.00 - 19.00 น. 

ลงทะเบียน 
รอบฝึกซ้อม : การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน คร้ังท่ี 18 

วันเสาร์ ที่ 9 มิถุนายน 2561  
เวลา รายละเอียด 

08.00 - 09.00 น. 
09.00 - 10.00 น. 
10.00 - 12.00 น. 

ลงทะเบียน 
ช้ีแจงกติกาการแข่งขัน ภารกิจท่ี 1 
เขียนโปรแกรม และฝึกซ้อม 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.50 น. 
14.00 - 15.00 น. 
15.00 น. 
17.00 น. 
17.05 – 17.45 น.  
17.45 – 17.50  น.  
17.50 น.  

เรียกรวม 21 ทีม : เกมการแข่งขัน หุ่นยนต์ Bit Racer  
การแข่งขัน ภารกจิที่ 1  
ช้ีแจงกติกาการแข่งขัน ภารกิจท่ี 2 / เขียนโปรแกรม และฝึกซ้อม 
เรียกรวม 21 ทีม : เกมการแข่งขัน หุ่นยนต์ Bit Racer  
การแข่งขัน ภารกจิที่ 2  
ประกาศผลคะแนนรอบการแข่งขัน ภารกิจท่ี 1-2 
ช้ีแจงกติกาการแข่งขัน ภารกิจท่ี 3 

วันอาทิตย์ ที่ 10 มิถุนายน 2561 
เวลา รายละเอียด 

08.00 - 09.00 น. 
09.00 - 10.00 น.
10.00 - 11.50 น. 
11.50 น. 
12.00 - 13.00 น. 
13.00 น. 

ลงทะเบียน 
ช้ีแจงกติกาการแข่งขัน ภารกิจท่ี 3 
เขียนโปรแกรม และฝึกซ้อม 
เรียกรวม 21 ทีม : เกมการแข่งขัน หุ่นยนต์ Bit Racer  
การแข่งขัน ภารกจิที่ 3  
ประกาศผลผู้ผ่านเข้าการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 4 ทีม   

13.00 - 13.45 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
14.00 - 15.00 น. พิธีเปิดการแข่งขัน 
15.20 น. รอบชิงชนะเลิศ : การแข่งขันหุน่ยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน คร้ังท่ี 18 เกมการแข่งขัน หุ่นยนต์ Bit Racer 

** ผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนที่ถูกต้องตามกฏระเบียบของสถานบันการศึกษาเท่านั้น ** 

หมายเหตุ  ก าหนดการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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 ก าหนดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ  
การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ครั้งที่ 18 เกมการแข่งขัน “Robo Rescue” 

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

วันศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2561 (รอบฝึกซ้อม) 
เวลา รายละเอียด 

14.00 - 15.00 น. 
15.00 - 19.00 น. 

ลงทะเบียน 
รอบฝึกซ้อม : การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน คร้ังท่ี 18 

วันเสาร์ ที่ 9 มิถุนายน 2561  
เวลา รายละเอียด 

08.00 - 09.00 น. 
09.00 - 10.00 น. 
10.00 - 12.00 น. 

ลงทะเบียน 
จับสลากเพื่อจับคู่เกมการแข่งขัน “Robo Rescue” (Super Team) และช้ีแจงกติกา 
เขียนโปรแกรม และฝึกซ้อม 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
14.10 น. 
14.20 - 15.20 น. 
15.20 - 18.00 น. 
18.00 น. 
18.05 – 19.10 น.  
19.10 น. 
19.20 น. 

เรียกรวม 12 ทีม : เกมการแข่งขัน “Robo Rescue” (Super Team) 
การแข่งขัน “Robo Rescue” (Super Team) คร้ังท่ี 1 
เขียนโปรแกรม และฝึกซ้อม 
เรียกรวม 12 ทีม : เกมการแข่งขัน “Robo Rescue” (Super Team) 
การแข่งขัน “Robo Rescue” (Super Team) คร้ังท่ี 2 
ช้ีแจงกติกาเกมการแข่งขัน “Robo Rescue” (รอบทีมเดี่ยว) 
ประกาศผลทีมชนะเลิศเกมการแข่งขัน “Robo Rescue” (Super Team) 

วันอาทิตย์ ที่ 10 มิถุนายน 2561 
เวลา รายละเอียด 

08.00 - 09.00 น. 
09.00 - 10.00 น.
10.00 - 11.00 น. 
11.00 – 12.00 น. 

ลงทะเบียน 
เขียนโปรแกรม และฝึกซ้อม 
การแข่งขันหุน่ยนต ์ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน คร้ังท่ี 18 เกมการแข่งขนั “Robo Rescue” : คร้ังท่ี 1 
เขียนโปรแกรม และฝึกซ้อม  

12.00 - 12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
12.30 – 13.40 น. 
13.40 น. 
13.50 น. 

การแข่งขันหุน่ยนต ์ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน คร้ังท่ี 18 เกมการแข่งขนั “Robo Rescue” : คร้ังท่ี 2 
ประกาศผลผู้ผ่านเข้าการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ และรอบรองชนะเลิศ  
รอบรองชนะเลิศ : การแข่งขันหุน่ยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน คร้ังท่ี 18 เกมการแข่งขัน “Robo Rescue” 

14.00 - 15.00 น. พิธีเปิดการแข่งขัน 
15.00 น. รอบชิงชนะเลิศ : การแข่งขันหุน่ยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน คร้ังท่ี 18 เกมการแข่งขัน “Robo Rescue” 

** ผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนที่ถูกต้องตามกฏระเบียบของสถานบันการศึกษาเท่านั้น ** 

หมายเหตุ  ก าหนดการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

 


