TPA Robot Contest
Thailand Championship 2018

ประกาศการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมประเทศไทย ประจาปี 2561
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ครั้งที่ 18 เกมการแข่งขัน “หุ่นยนต์ Bit Racer” และ “Robo Rescue”

ตามที่ สมาคมส่ งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้ ดาเนินการจัด การฝึ ก อบรม และการแข่ ง ขั น
รอบคัดเลือกการแข่งขัน ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจาปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภท การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ครั้งที่ 18 เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งในปีนี้ มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ฯ จานวน 358 ทีม โดยเป็นเกมการแข่งขัน “หุ่นยนต์ Bit Racer”
จานวน 171 ทีม และเกมการแข่งขัน “Robo Rescue” จานวน 187 ทีม และจะต้องทาการแข่งขันคัดเลือก
เพื่อหาผู้ที่ผ่านเข้าการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เกมการแข่งขัน “หุ่นยนต์ Bit Racer” จานวน 20 ทีม และ
เกมการแข่งขัน “Robo Rescue” จานวน 16 ทีม นั้น
บั ด นี้ คณะท างานฝ่ า ยจั ด การแข่ ง ขั น จึ ง ขอประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ กเข้ า การแข่งขัน
รอบชิงชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ครั้งที่ 18 ในวันที่ 8-10 มิถุนายน 2561 ณ ห้องไดมอนด์
ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ทั้งนี้ เนื่องจากในปีนี้มีจานวนผู้สมัครมากกว่าทุกปีผ่านมา คณะกรรมการ
วิชาการและตัดสินจึงมีมติให้เพิ่มจานวนผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ฯ จากเดิมที่ได้กาหนดไว้ โดยเป็นเกมการแข่งขัน
“หุ่นยนต์ Bit Racer” จานวน 22 ทีม และเกมการแข่งขัน “Robo Rescue” จานวน 24 ทีม เพื่อเป็นเวที
ให้ เยาวชนได้แสดงศักยภาพความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านวิศวกรรมศาสตร์
ซึง่ สอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
ในการนี้ ผู้ ที่ มี ร ายชื่ อ ตามประกาศขอให้ เ ข้ า มารั บ อุ ป กรณ์ หุ่ น ยนต์ เ พื่ อ ใช้ ใ นการแข่ ง ขั น รอบ
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
คณะทางานฝ่ายจัดการแข่งขัน
การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมประเทศไทย ประจาปี 2561
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ติดตามความเคลื่อนไหวการแข่งขันเพิ่มเติม ได้ที่ www.tpa.or.th/robot หรือ Facebook: TPA Robot
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอริศรา คาพยา โทร. 0-2258-0320 ต่อ 1113, 1111
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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

ติดตามความเคลื่อนไหวการแข่งขันเพิ่มเติม ได้ที่ www.tpa.or.th/robot หรือ Facebook: TPA Robot
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอริศรา คาพยา โทร. 0-2258-0320 ต่อ 1113, 1111
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ประกาศการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมประเทศไทย ประจาปี 2561
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ครั้งที่ 18 เกมการแข่งขัน “หุ่นยนต์ Bit Racer”
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

โรงเรียน

ทีม

โรงเรียนกัลยาณวัตร
โรงเรียนคณะราษฎร์บารุงปทุมธานี
โรงเรียนชานาญสามัคคีวิทยา
โรงเรียนทิวไผ่งาม
โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคาสายทอง)
โรงเรียนเทพศิรินทร์
โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ลูกนางฟ้า
KP-Robot
CSW Robot
ใครถาม
TOA วิทยา
D.S.B.R.
NPK Robot
Prc Ctrl C
PYP 1
PKK Robot

11

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

PP-Robot 01

12

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก

NJ Robot 1

13

โรงเรียนโยธินบูรณะ

YB-Robot

14

โรงเรียนสตรีอ่างทอง

SA Robot

15

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

SKT Robot

16
17

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

SKN
KU Robot

18

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

เด็กคลองประปา 2

19

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาแพงเพชร

ชนลมคมกริบ

20

โรงเรียนอัสสัมชัญ

AC Robot 2

21

โรงเรียนอานาจเจริญ

อานาจเจริญ

22

โรงเรียนอุตรดิตถ์

UTD

หมายเหตุ ลาดับชื่อโรงเรียนไม่ได้เรียงตามลาดับคะแนน
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ประกาศการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมประเทศไทย ประจาปี 2561
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ครั้งที่ 18 เกมการแข่งขัน “Robo Rescue”
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

โรงเรียน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา
โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร"
โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนปทุมราชวงศา
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียนมุกดาหาร
โรงเรียนโยธินบารุง
โรงเรียนโยธินบูรณะ
โรงเรียนร่องคา
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
โรงเรียนสงวนหญิง
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
โรงเรียนสนามชัยเขต
โรงเรียนสมุครสาครบูรณะ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า
โรงเรียนหัวหิน
โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วทิ ยา
โรงเรียนอัสสัมชัญ

ทีม
ภูไท-โรบอท
Ba-Room! Robot
BT Robot
ลูกแม่น้าสะแกกรัง
Brr Robotic
PR. Robot 1
PIYA Robot
PYP2
Promma Robot
M.D. Robotic
Robot Y.B.
YB-Classic
RK-Robot
RW 101
SY Robot
SA-ย้ง
ยังไม่ได้นอน
Waffle
SKN 01
KMIDS
Had Robot
AC Robot 1
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