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การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ าปี 2562 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

ประกาศที่ 010/2562 
เรื่อง แก้ไขก าหนดการและสถานที่จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. – สพฐ. ยุวชน ครั้งที่ 19 

เกมการแข่งขัน Robo Bit Racer และเกมการแข่งขัน Mission Challenge  

************************************************************* 

 ตามที่ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. – สพฐ. 
ยุวชน ครั้งที่ 19 เกมการแข่งขัน Robo Bit Racer และเกมการแข่งขัน Mission Challenge โดยขอให้ผู้สมัครเตรียมตัว
เข้ารับการฝึกอบรมและการแข่งขันรอบคัดเลือก โดยแบ่งออกป็น 3 รอบ ได้แก่ 

 รอบท่ี 1  วันที่ 11-13 มีนาคม 2562  ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  
 รอบท่ี 2  วันที่ 18-20 มีนาคม 2562  ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  
 รอบท่ี 3  วันที่ 21-23 มีนาคม 2562  ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  

 ในการนี้ คณะท างานฝ่ายจัดการแข่งขัน ฯ ขอประกาศแก้ไขก าหนดการและสถานที่จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ 
ส.ส.ท. – สพฐ. ยุวชน ครั้งที่ 19 จากเดิม ชั้น 6 อาคาร A เป็น ชั้น 5 อาคาร E สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น      
(รายละเอียดตามประกาศ) และขอให้ผู้สมัครเตรียมอุปกรณ์เพ่ือเข้ารับการฝึกอบรมและการแข่งขันรอบคัดเลือก ดังนี้ 

1. ขอให้เตรียม Notebook โดยจะต้องติดตั้ง Windows 8 ขึ้นไป หรือ Windows 10 / 64 BIT เหมาะสมที่สุด 
ทั้งนี้ ขอความร่วมมืองดใช้เครื่อง MacBook เนื่องจาก Software จะไม่รองรับ Windows XP และ 
Windows 7 และ Notebook จะต้องมีพอร์ต USB ว่างอย่างน้อย 1 พอร์ต 

2. ขอให้เตรียมปลั๊กพ่วงแบบมีฟิวส์ (ป้องกันการลัดวงจร) มาให้เพียงพอต่อการใช้งาน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2562 

คณะท างานฝ่ายจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมประเทศไทย ประจ าปี 2562 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

************************************************************* 
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ก าหนดการ  
การฝึกอบรมและการแข่งขนัรอบคัดเลือกการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. - สพฐ. ยุวชน คร้ังที่ 19 

เกมการแข่งขัน Robo Bit Racer และเกมการแข่งขัน Mission Challenge 
ณ ช้ัน 5 อาคาร E สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (ซอยพัฒนาการ 37) 

************************************************************* 

วันที ่ เวลา รายละเอียด สถานที ่ หมายเหตุ 
วันที่ 1  08.00 น. – 09.00 น. 

09.00 น. – 12.00 น. 
 
 
09.00 น. – 12.00 น. 
09.00 น. – 10.00 น. 
10.00 น. – 12.00 น. 
12.00 น. – 13.00 น. 
13.00 น. – 17.00 น. 
 
 
13.00 น. – 16.00 น. 

ลงทะเบียน  
การฝึกอบรม : นักเรียน  
เกมการแข่งขัน Robo Bit Racer  
เกมการแข่งขัน Mission Challenge  
การฝึกอบรม : อาจารย์ท่ีปรึกษา 
1. กล่าวต้อนรับ 
2. กิจกรรม Beer Game  
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
การฝึกอบรม : นักเรียน  
เกมการแข่งขัน Robo Bit Racer  
เกมการแข่งขัน Mission Challenge  
การฝึกอบรม : อาจารย์ท่ีปรึกษา 
กิจกรรม Beer Game  

ห้อง E501 
 
ห้อง E507 
ห้อง E506  
ห้อง E502 
 
 
 
 
ห้อง E507 
ห้อง E506  
ห้อง E502 

ผู้สมัครต้องลงทะเบียนทุกวัน 
 
อาจารย์ที่ปรึกษาห้ามเข้า 
อาจารย์ที่ปรึกษาห้ามเข้า 
 
 
 
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษาห้ามเข้า 
อาจารย์ที่ปรึกษาห้ามเข้า 

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  
การฝึกอบรม : นักเรียน  
เกมการแข่งขัน Robo Bit Racer  
เกมการแข่งขัน Mission Challenge 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
การแข่งขันรอบคัดเลือก : ซ้อมสนาม  
เกมการแข่งขัน Robo Bit Racer  
เกมการแข่งขัน Mission Challenge  

ห้อง E501 
 
ห้อง E507 
ห้อง E506  
 
 
ห้อง E507 
ห้อง E506  

ผู้สมัครต้องลงทะเบียนทุกวัน 
 
อาจารย์ที่ปรึกษาห้ามเข้า 
อาจารย์ที่ปรึกษาห้ามเข้า 
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษาห้ามเข้า 
อาจารย์ที่ปรึกษาห้ามเข้า 

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  
การแข่งขันรอบคัดเลือก : ซ้อมสนาม  
เกมการแข่งขัน Robo Bit Racer  
เกมการแข่งขัน Mission Challenge  
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
การแข่งขันรอบคัดเลือก 
เกมการแข่งขัน Robo Bit Racer  
เกมการแข่งขัน Mission Challenge  

ห้อง E501 
 
ห้อง E507 
ห้อง E506 
 
 
ห้อง E507 
ห้อง E506 

ผู้สมัครต้องลงทะเบียนทุกวัน 
 
อาจารย์ที่ปรึกษาห้ามเข้า 
อาจารย์ที่ปรึกษาห้ามเข้า 
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าดูได ้
อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าดูได ้

หมายเหตุ : ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรมและการแข่งขนัรอบคัดเลือก การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. - สพฐ. ยุวชน คร้ังที่ 19 

************************************************************* 

1. เอกสารที่ต้องเตรียมมา 
 กรุณาเตรียมบัตรประจ าตัวนักเรียน และบัตรประจ าตัวข้าราชการครู (โรงเรียนสังกัดรัฐบาล) / บัตรประจ าตัวบุคลากร 
(โรงเรียนสังกัดเอกชน) เพื่อใช้แสดงก่อนลงทะเบียน กรณีที่สถานศึกษาของท่านไม่มีบัตรดังกล่าวหรือสูญหาย ขอให้ท่านท าหนังสือ
ขอส่งผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. - สพฐ. ยุวชน ครั้งท่ี 19 โดยระบุชื่อเกมการแข่งขัน, ช่ือนักเรียนพร้อมระดับชั้นที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ และช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา ลงนามโดยผู้อ านวยการสถานศึกษาน ามาแสดง จึงจะได้รับสิทธิรับการฝึกอบรม 

2. การแต่งกาย 
    กรุณาเตรียมเสื้อกันหนาว และแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนของสถานศึกษา อาทิ ชุดพละ, ชุดนักเรียน และชุดกิจกรรม
ของโรงเรียน  

3. การเดินทาง  
 เนื่องจากภายในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีพื้นที่จอดรถในสถาบันจ านวนจ ากัด จึงขอแนะน าให้ผู้สมัครเดินทางด้วย
บริการขนส่งสาธารณะ 

1.  รถไฟฟ้า (BTS) ลงที่สถานีเอกมัย ต่อรถประจ าทางสาย 133 จากหน้าวัดธาตุทอง ลงรถท่ีป้ายหน้าซอยพัฒนาการ 37 
2.  รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) ลงที่สถานีเพชรบุรี ต่อรถประจ าทางสาย 11 บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ และลงรถที่ป้ายหน้าซอย

พัฒนาการ 37 
3.  รถโดยาสารประจ าทางที่ผ่าน ได้แก่ สาย 11, 133, 206, ปอ.92 และปอ.517  

4. อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา 
1.  ขอให้เตรียม Notebook โดยจะต้องติดตั้ง Windows 8 ขึ้นไป หรือ Windows 10 / 64 BIT เหมาะสมที่สุด ทั้งนี้ ขอความ

ร่วมมืองดใช้เครื่อง MacBook เนื่องจาก Software จะไม่รองรับ Windows XP และ Windows 7 และ Notebook 
จะต้องมีพอร์ต USB ว่างอย่างน้อย 1 พอร์ต 

2.  ขอให้เตรียมปลั๊กพ่วงแบบมีฟิวส์ (ป้องกันการลัดวงจร) มาให้เพียงพอต่อการใช้งาน 

5. อาหารกลางวันและของว่าง 
  ผู้จัดงานได้เตรียมอาหารกลางวันและของว่างให้ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมและการแข่งขันรอบคัดเลือก ทั้งสามวันในการ
เข้าร่วมงาน (เฉพาะผู้ที่มีรายช่ือในใบลงทะเบียน)  

6. ติดตามข่าวสาร 
 กรุณาเข้าไปตรวจสอบข้อมูลใน Facebook: TPA Robot และ Website: www.tpa.or.th/robot เนื่องจากอาจจะมีการ
ประกาศเพิ่มเติมก่อนวันเข้ารับการฝึกอบรมและการแข่งขันรอบคัดเลือก 

************************************************************* 
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แผนที่ 
สถานทีจ่ัดการฝึกอบรมและการแข่งขันรอบคัดเลือก การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. - สพฐ. ยุวชน คร้ังที่ 19 

ณ ช้ัน 5 อาคาร E สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (ซ.พัฒนาการ 37) 

************************************************************* 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


