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 ตามที่ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้ด าเนินการจัดการฝึกอบรม และการแข่งขัน       
รอบคัดเลือกการแข่งขัน ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ าปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภท การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ครั้งที่ 18 เรียบร้อยแล้ว 
ซึ่งในปีนี้ มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ฯ จ านวน 358 ทีม โดยเป็นเกมการแข่งขัน “หุ่นยนต์ Bit Racer” 
จ านวน 171 ทีม และเกมการแข่งขัน “Robo Rescue” จ านวน 187 ทีม และจะต้องท าการแข่งขันคัดเลือก
เพ่ือหาผู้ที่ผ่านเข้าการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เกมการแข่งขัน “หุ่นยนต์ Bit Racer” จ านวน 20 ทีม และ     
เกมการแข่งขัน “Robo Rescue” จ านวน 16 ทีม นั้น 

 บัดนี้ คณะท างานฝ่ายจัดการแข่งขัน จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าการแข่งขัน        
รอบชิงชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ครั้งที่ 18 ในวันที่ 8-10 มิถุนายน 2561 ณ ห้องไดมอนด์ 
ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ทั้งนี้ เนื่องจากในปีนี้มีจ านวนผู้สมัครมากกว่าทุกปีผ่านมา คณะกรรมการ
วิชาการและตัดสินจึงมีมติให้เพ่ิมจ านวนผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ฯ จากเดิมที่ได้ก าหนดไว้ โดยเป็นเกมการแข่งขัน 
“หุ่นยนต์ Bit Racer” จ านวน 22 ทีม และเกมการแข่งขัน “Robo Rescue” จ านวน 24 ทีม เพ่ือเป็นเวที    
ให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านวิศวกรรมศาสตร์        
ซ่ึงสอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน 

 ในการนี้ ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศขอให้เข้ามารับอุปกรณ์หุ่นยนต์ เพ่ือใช้ในการแข่งขันรอบ           
ชิงชนะเลิศ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน และวันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.         
ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยสุขุมวิท 29 ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่มารับอุปกรณ์หุ่นยนต์จะถือว่า      
สละสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขัน 

ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561 

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

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
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แผนที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
ที่ตั้ง 5-7 ซอยสุขุมวิท 29 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

 

 

การเดินทาง 
 - รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลงสถานีสุขุมวิท 
- รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีอโศก หรือ พร้อมพงษ์ 
- รถเมล์ สาย 2, 25, 38, 40, 48, 98, ปอ.25, ปอ.501, ปอ.508, และ ปอ.511 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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ล าดับที ่ โรงเรียน ทีม 

1 โรงเรียนกลัยาณวัตร ลูกนางฟ้า 

2 โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี KP-Robot 

3 โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา CSW Robot 

4 โรงเรียนทิวไผ่งาม ใครถาม 

5 โรงเรียนทโีอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดค าสายทอง) TOA วิทยา  

6 โรงเรียนเทพศิรินทร ์ D.S.B.R. 

7 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" NPK Robot 

8 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย Prc Ctrl C 

9 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม PYP 1 

10 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม PKK Robot 

11 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม PP-Robot 01 

12 โรงเรียนมัธยมวดัหนองจอก  NJ Robot 1 

13 โรงเรียนโยธินบูรณะ YB-Robot 

14 โรงเรียนสตรีอ่างทอง SA Robot 

15 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบุรี SKT Robot 

16 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี SKN 
17 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
KU Robot 

18 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เด็กคลองประปา 2 

19 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร ชนลมคมกริบ 

20 โรงเรียนอสัสมัชัญ AC Robot 2 

21 โรงเรียนอ านาจเจริญ อ านาจเจรญิ 

22 โรงเรียนอตุรดิตถ ์ UTD 
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ล าดับที ่ โรงเรียน ทีม 

1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ ์ ภูไท-โรบอท 

2 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา Ba-Room! Robot 

3 โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" BT Robot 

4 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง ลูกแม่น้ าสะแกกรัง 

5 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ Brr Robotic 

6 โรงเรียนปทุมราชวงศา PR. Robot 1 

7 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย PIYA Robot 

8 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม PYP2 

9 โรงเรียนพรหมานสุรณ์จังหวัดเพชรบุร ี Promma Robot 

10 โรงเรียนมุกดาหาร M.D. Robotic 

11 โรงเรียนโยธินบ ารุง Robot Y.B. 

12 โรงเรียนโยธินบูรณะ YB-Classic 

13 โรงเรียนร่องค า RK-Robot 

14 โรงเรียนร้อยเอด็วิทยาลัย RW 101 

15 โรงเรียนสงวนหญิง SY Robot 

16 โรงเรียนสตรีอ่างทอง SA-ย้ง 

17 โรงเรียนสนามชัยเขต  - 

18 โรงเรียนสมุครสาครบรูณะ ยังไม่ได้นอน 

19 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั Waffle 

20 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี SKN 01 

21 โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า KMIDS 

22 โรงเรียนหัวหิน  - 

23 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วทิยา Had Robot 

24 โรงเรียนอสัสมัชัญ AC Robot 1 

 
หมายเหตุ ล าดับชื่อโรงเรียนไมไ่ดเ้รียงตามล าดับคะแนน 
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