
 

 

                     สอบถามรายละเอียดการแข่งขันเพ่ิมเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์การและสมาชิก โทร. 0-2258-0320 ต่อ 1113, 1111 
                      Email: robot@tpa.or.th , Website: www.tpa.or.th/robot , Facebook: TPA Robot 

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.  
ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ าปี 2562 

 
ประกาศที่ 016/2562 

เรื่อง ก าหนดการและการเตรียมตัว 
***************************************** 

 คณะท ำงำนฝ่ำยจัดกำรแข่งขัน ขอประกำศก ำหนดกำรและกำรเตรียมตัวเข้ำร่วมกำรแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย 
ประจ ำปี 2562 ชิงถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  ระหว่ำงวันที่     
31 พฤษภำคม และวันท่ี 1-2 มิถุนำยน 2562 ณ ห้องไดมอนด์ ฮอลล์ ช้ัน 5 ศูนย์กำรค้ำเซียร์ รังสิต (รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศ) 

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

ประกาศ ณ วันท่ี 13 พฤษภาคม 2562 

คณะท างานฝา่ยจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมประเทศไทย ประจ าปี 2562 
ชิงถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระกนษิฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ าปี 2562 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 



 

 

                     สอบถามรายละเอียดการแข่งขันเพ่ิมเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์การและสมาชิก โทร. 0-2258-0320 ต่อ 1113, 1111 
                      Email: robot@tpa.or.th , Website: www.tpa.or.th/robot , Facebook: TPA Robot 

ก ำหนดกำร 
กำรแข่งขนัหุน่ยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย คร้ังที่ 26 เกมกำรแข่งขนั ขี่ม้ำส่งสำร สะท้ำนขนุเขำ 

ระหว่ำงวันท่ี 31 พฤษภำคม และวันท่ี 1-2 มิถุนำยน 2562 ณ ห้องไดมอนด์ ฮอลล์ ช้ัน 5 ศูนย์กำรค้ำเซียร์ รังสิต 
****************************************************** 

วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภำคม 2562 (ซ้อมสนำม) 

เวลำ รำยละเอียด 
08.00 - 09.00 น. 
09.00 น. 
10.00 - 12.00 น. 

ลงทะเบียน และรับบตัรคิวเพื่อซ้อมสนำม 
ตรวจวัดน้ ำหนักหุ่นยนต ์
ซ้อมสนำม รอบท่ี 1  

12.00 - 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.00 - 15.00 น. 
15.00 - 17.00 น. 

ซ้อมสนำม รอบท่ี 2  
จับสลำกแบ่งสำย / ช้ีแจงกติกำกำรแข่งขัน 

  

วันเสำร์ ที่ 1 มิถุนำยน 2562 
เวลำ รำยละเอียด 

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

ลงทะเบียน 
ตรวจวัดน้ ำหนักหุ่นยนต ์
กำรแข่งขันรอบ 20 ทีม (คู่ท่ี 1 – คู่ท่ี 24) 

12.00 - 14.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
14.00 - 15.00 น. 
15.30 - 16.00 น. 

กำรแข่งขันรอบ 20 ทีม (คู่ท่ี 25 – คู่ท่ี 30) 
ประกำศผลกำรแข่งขันรอบ 16 ทีม / จับสลำกแบ่งสำย  

 

วันอำทิตย์ ที่ 2 มิถุนำยน 2562 
เวลำ รำยละเอียด 

08.00 - 09.00 น. 
09.00 น.  
09.30 - 11.30 น. 

ลงทะเบียน 
ตรวจวัดน้ ำหนักหุ่นยนต ์
กำรแข่งขันรอบ 16 ทีม (คู่ท่ี 1 - คู่ท่ี 24) 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 - 13.20 น. 
13.40 - 13.50 น. 

กำรแข่งขันรอบ 8 ทีม (คู่ท่ี 1 - คู่ท่ี 4)  
กำรแข่งขันรอบ 4 ทีม (คู่ท่ี 1 - คู่ท่ี 2)  

14.00 - 15.00 น. พิธีเปิดกำรแข่งขัน 

15.40 - 15.55 น. กำรแข่งขันคูช่ิงชนะเลิศ  
** ผู้เข้ำแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศจะต้องแต่งกำยด้วยชุดนักศึกษำที่ถูกต้องตำมระเบียบของมหำวิทยำลัยเท่ำนั้น ** 

หมำยเหตุ  ก ำหนดกำรอำจปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสม 
       
 
 



 

 

                     สอบถามรายละเอียดการแข่งขันเพ่ิมเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์การและสมาชิก โทร. 0-2258-0320 ต่อ 1113, 1111 
                      Email: robot@tpa.or.th , Website: www.tpa.or.th/robot , Facebook: TPA Robot 

ก ำหนดกำร 
กำรแข่งขันหุน่ยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน คร้ังท่ี 19 เกมกำรแข่งขนั Robo Bit Racer 

ระหว่ำงวันท่ี 31 พฤษภำคม และวันท่ี 1-2 มิถุนำยน 2562 ณ ห้องไดมอนด์ ฮอลล์ ช้ัน 5 ศูนย์กำรค้ำเซียร์ รังสิต 
***************************************************** 

วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภำคม 2562 (ซ้อมสนำม) 

เวลำ รำยละเอียด 
14.00 - 15.00 น. 
15.00 - 19.00 น. 

ลงทะเบียน 
เปิดให้ซ้อมสนำม 

 

วันเสำร์ ที่ 1 มิถุนำยน 2562 
เวลำ รำยละเอียด 

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

ลงทะเบียน 
ช้ีแจงกติกำกำรแข่งขัน รอบท่ี 1 
เขียนโปรแกรมและซ้อมสนำม 

12.00 - 13.30 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.50 น. 
14.00 - 15.00 น. 
15.00 น. 
17.00 น. 
17.05 - 17.50 น.  
17.50  น.  
18.00 น.  

เรียกรวมหุ่นยนต์ 24 ทีม  
กำรแข่งขัน รอบท่ี 1 
ช้ีแจงกติกำกำรแข่งขัน รอบท่ี 2 / เขียนโปรแกรมและซ้อมสนำม 
เรียกรวมหุ่นยนต์ 24 ทีม  
กำรแข่งขัน รอบท่ี 2 
ประกำศผลคะแนนกำรแข่งขัน รอบท่ี 1-2 
ช้ีแจงกติกำกำรแข่งขัน รอบท่ี 3 

 

วันอำทิตย์ ที่ 2 มิถุนำยน 2562 
เวลำ รำยละเอียด 

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 
ช้ีแจงกติกำกำรแข่งขัน รอบที่ 3 
เขียนโปรแกรมและฝึกซ้อม 
เรียกรวมหุ่นยนต์ 24 ทีม  
กำรแข่งขัน รอบท่ี 3 
ประกำศผลทีมท่ีผ่ำนเข้ำรอบชิงชนะเลิศ 4 ทีม  

13.00 - 13.45 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
14.00 - 15.00 น. พิธีเปิดกำรแข่งขัน 

15.15 - 15.35 น. กำรแข่งขันคูช่ิงชนะเลิศ 
** ผู้เข้ำแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศจะต้องแต่งกำยด้วยชุดนักเรียนที่ถูกต้องตำมระเบียบของโรงเรียนเท่ำนั้น ** 

หมำยเหตุ  ก ำหนดกำรอำจปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสม 
 



 

 

                     สอบถามรายละเอียดการแข่งขันเพ่ิมเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์การและสมาชิก โทร. 0-2258-0320 ต่อ 1113, 1111 
                      Email: robot@tpa.or.th , Website: www.tpa.or.th/robot , Facebook: TPA Robot 

ก ำหนดกำร  
กำรแข่งขันหุน่ยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน คร้ังท่ี 19 เกมกำรแข่งขนั Mission Challenge 

ระหว่ำงวันท่ี 31 พฤษภำคม และวันท่ี 1-2 มิถุนำยน 2562 ณ ห้องไดมอนด์ ฮอลล์ ช้ัน 5 ศูนย์กำรค้ำเซียร์ รังสิต 
***************************************************** 

วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภำคม 2562 (ซ้อมสนำม) 

เวลำ รำยละเอียด 
14.00 - 15.00 น. 
15.00 - 19.00 น. 

ลงทะเบียน 
เปิดให้ซ้อมสนำม 

 

วันเสำร์ ที่ 1 มิถุนำยน 2562 
เวลำ รำยละเอียด 

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

ลงทะเบียน 
ช้ีแจงกติกำกำรแข่งขัน Mission Challenge (Super Team) 
เขียนโปรแกรมและซ้อมสนำม รอบที่ 1 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

14.00 น. 
14.05 - 14.45 น. 
14.50 - 17.00 น. 
17.00 น. 
17.05 - 17.50 น. 
17.50 - 18.00 น. 
18.00 - 19.00 น. 
19.00 - 19.20 น. 

เรียกรวมหุ่นยนตผ์ู้เข้ำแข่งขัน Mission Challenge (Super Team) 9 ทีม 
กำรแข่งขัน Mission Challenge (Super Team) รอบท่ี 1 
เขียนโปรแกรมและซ้อมสนำม รอบที่ 2 
เรียกรวมหุ่นยนตผ์ู้เข้ำแข่งขัน Mission Challenge (Super Team) 9 ทีม 
กำรแข่งขัน Mission Challenge (Super Team) รอบท่ี 2 
ช้ีแจงกติกำกำรแข่งขัน Mission Challenge (Solo Team) 
ทีมท่ีเข้ำรอบชิงชนะเลิศเขยีนโปรแกรมและซ้อมสนำม Mission Challenge (Super Team) 
กำรแข่งขันชิงชนะเลิศ Mission Challenge (Super Team) 

 

วันอำทิตย์ ที่ 2 มิถุนำยน 2562 
เวลำ รำยละเอียด 

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

ลงทะเบียน 
เขียนโปรแกรมและซ้อมสนำม 
กำรแข่งขัน รอบท่ี 1 คร้ังท่ี 1 
เขียนโปรแกรมและซ้อมสนำม 

12.00 - 12.30 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

12.30 น. 
13.40 น. 

กำรแข่งขัน รอบท่ี 1 คร้ังท่ี 2 
ประกำศผลทีมท่ีเขำ้รอบชิงชนะเลศิ และทีมที่ได้รำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (ทีมอันดับ 3) 

14.00 - 15.00 น. พิธีเปิดกำรแข่งขัน 
15.35 - 15.45 น. กำรแข่งขันคูช่ิงชนะเลิศ 

** ผู้เข้ำแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศจะต้องแต่งกำยด้วยชุดนักเรียนที่ถูกต้องตำมระเบียบของโรงเรียนเท่ำนั้น ** 

หมำยเหตุ  ก ำหนดกำรอำจปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสม 



 

 

                     สอบถามรายละเอียดการแข่งขันเพ่ิมเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์การและสมาชิก โทร. 0-2258-0320 ต่อ 1113, 1111 
                      Email: robot@tpa.or.th , Website: www.tpa.or.th/robot , Facebook: TPA Robot 

ก ำหนดกำร  
กำรแข่งขันหุน่ยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition คร้ังท่ี 14 เกมกำรแข่งขัน Robo Harvester 

ระหว่ำงวันท่ี 31 พฤษภำคม และวันท่ี 1-2 มิถุนำยน 2562 ณ ห้องไดมอนด์ ฮอลล์ ช้ัน 5 ศูนย์กำรค้ำเซียร์ รังสิต 
***************************************************** 

วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภำคม 2562 (ซ้อมสนำม) 

เวลำ รำยละเอียด 
08.00 - 09.00 น. 
09.00 - 12.00 น. 

ลงทะเบียน 
ซ้อมสนำม รอบท่ี 1 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 - 17.00 น. ซ้อมสนำม รอบท่ี 2 

 

วันเสำร์ ที่ 1 มิถุนำยน 2562 
เวลำ รำยละเอียด 

08.00 - 08.30 น. 
08.30 - 09.00 น. 
09.00 - 12.00 น. 

ลงทะเบียน 
จับฉลำกคู่แข่งขัน 
กำรแข่งขันรอบเก็บคะแนน (16 ทีม)  

12.00 - 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.00 - 17.00 น. กำรแข่งขันรอบ16 ทีม 
ประกำศรำงวัลเทคนิคยอดเยีย่ม 

 

วันอำทิตย์ ที่ 2 มิถุนำยน 2562 
เวลำ รำยละเอียด 

08.00 - 08.30 น. 
08.30 - 09.00 น. 
09.00 - 12.00 น. 

ลงทะเบียน 
จับฉลำกคู่แข่งขัน 
กำรแข่งขันรอบ 8 ทีม 
กำรแข่งขันรอบ 4 ทีม 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
14.00 - 15.00 น. พิธีเปิดกำรแข่งขัน 
15.00 - 15.15 น. กำรแข่งขันคูช่ิงชนะเลิศ 

** ผู้เข้ำแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศจะต้องแต่งกำยด้วยชุดนักศึกษำที่ถูกต้องตำมระเบียบของมหำวิทยำลัยเท่ำนั้น ** 

หมำยเหตุ  ก ำหนดกำรอำจปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสม 
 
 

 
 
 
 



 

 

                     สอบถามรายละเอียดการแข่งขันเพ่ิมเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์การและสมาชิก โทร. 0-2258-0320 ต่อ 1113, 1111 
                      Email: robot@tpa.or.th , Website: www.tpa.or.th/robot , Facebook: TPA Robot 

 
 

ก ำหนดกำรพิธีเปิด 
กำรแข่งขันหุน่ยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ ำปี 2562 

ชิงถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
วันอำทิตย์ ท่ี 2 มิถุนำยน 2562 ณ ห้องไดมอนด์ ฮอลล์ ช้ัน 5 ศูนย์กำรค้ำเซียร์ รังสิต 

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

13.30 – 14.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้ำร่วมงำน / สื่อมวลชน 

13.45 น. ขบวนพำเหรดพร้อมกัน ณ จุดที่ก ำหนด 

14.00 น.  คณะผู้บริหำร แขกผู้มเีกียรติ และผู้ร่วมในพิธีพร้อมกัน ณ ห้องไดมอนด์ ฮอลล์  

14.15 น. ประธำนในพิธี มำถึงบริเวณพิธี  

14.15 – 14.30 น. ขบวนพำเหรดเคลื่อนเข้ำสู่สนำม 

14.30 – 15.00 น. พิธีเปิด 
 - ประธำนในพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้ำพระฉำยำลักษณ ์

 - กล่าวรายงาน โดย ศ.กิตติคณุ ดร.วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล อุปนายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
 - ประธำนในพิธี กล่ำวเปิดงำน  

15.00 – 16.30 น. กำรแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 
 1. กำรแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition ครั้งที่ 14 เกมกำรแข่งขัน Robo Harvester 
 2. กำรแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ครั้งท่ี 19  
    เกมกำรแข่งขัน Robo Bit Racer และเกมกำรแข่งขัน Mission Challenge 
 3. กำรแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งท่ี 26 เกมกำรแข่งขัน ข่ีม้ำส่งสำร สะท้ำนขุนเขำ 

16.30 – 17.00 น. พิธีมอบรำงวัล  

17.00 น.  เสร็จสิ้นพิธ ี

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

หมำยเหตุ  ก ำหนดกำรอำจปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสม 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                     สอบถามรายละเอียดการแข่งขันเพ่ิมเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์การและสมาชิก โทร. 0-2258-0320 ต่อ 1113, 1111 
                      Email: robot@tpa.or.th , Website: www.tpa.or.th/robot , Facebook: TPA Robot 

กำรเตรียมตัว : กำรแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมปป์ระเทศไทย ประจ ำปี 2562 
ชิงถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

ระหว่ำงวันท่ี 31 พฤษภำคม และวันท่ี 1-2 มิถุนำยน 2562 ณ ห้องไดมอนด์ ฮอลล์ ช้ัน 5 ศูนย์กำรค้ำเซียร์ รังสิต 
****************************************************** 

1. สิ่งที่ต้องเตรียมมำ 
1.1  บัตรประจ ำตัวนักเรียนหรือบัตรประจ ำตัวนักศึกษำ และบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำรครูหรือบัตรประจ ำตัวบุคลำกร        

ทำงกำรศึกษำ ผู้เข้ำแข่งขันจะต้องเตรียมน ำมำเพื่อใช้ยืนยันตัวตนก่อนลงทะเบียนและรับสำยรัดข้อมือ หำกไม่มีสำยรัดข้อมือ    
จะไม่อนุญำตให้เข้ำสนำมแข่งขัน 

1.2  รถเข็นเคลื่อนย้ำยหุ่นยนต์ ขอควำมร่วมมือผู้เข้ำแข่งขันกำรแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งท่ี 26 และกำร
แข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition ครั้งที่ 14 เตรียมน ำรถเข็นมำใช้เคลื่อนย้ำยหุ่นยนต์ห้ำมลำกล้อหุ่นยนต์กับพื้น 
หำกพื้นสถำนที่จัดงำนเกิดควำมเสียหำยผู้เข้ำแข่งขันจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 

1.3  ปลั๊กพ่วงแบบมีฟิวส์ ขอให้ผู้เข้ำแข่งขันเตรียมมำเพียงพอต่อกำรใช้งำน ทั้งนี้ ผู้จัดงำนจะไม่มีให้ยืม 

2. กำรแต่งกำย 
วันที่ 1-2 มิถุนำยน 2562 ผู้เข้ำแข่งขันจะต้องแต่งกำยด้วยเครื่องแบบของสถำนศึกษำ  
หมำยเหตุ  พิธีมอบรำงวัลจะไม่อนุญำตให้ผู้เข้ำแข่งขันสวมเสื้อช็อปหรือชุดพละขึ้นรับรำงวัลบนเวที 

3. กำรเดินขบวนพำเหรด 
ผู้เข้ำแข่งขันที่จะต้องเข้ำร่วมเดินขบวนพำเหรดในวันท่ี 2 มิถุนำยน 2562 เวลำ 13.45 - 15.00 น. 
16 ทีม ที่ผ่ำนเข้ำรอบชิงชนะเลิศ กำรแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 26 
4 ทีม ท่ีผ่ำนเข้ำรอบชิงชนะเลิศ กำรแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ครั้งท่ี 19 Robo Bit Racer 
4 ทีม ท่ีผ่ำนเข้ำรอบชิงชนะเลิศ กำรแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ครั้งท่ี 19 Mission Challenge 
2 ทีม ที่ผ่ำนเข้ำรอบชิงชนะเลิศ กำรแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ครั้งท่ี 19 Mission Challenge (Super Team) 
4 ทีม ท่ีผ่ำนเข้ำรอบชิงชนะเลิศ กำรแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition ครั้งที่ 14 
หมำยเหตุ  ขอควำมร่วมมือผู้เข้ำแข่งขันที่จะต้องเข้ำร่วมเดินขบวนพำเหรดเตรียมน ำธงประจ ำมหำวิทยำลัย และธงประจ ำโรงเรียนเข้ำร่วม

เดินขบวนพำเหรดด้วย 

4. กำรรับคูปองจอดรถ 
ผู้เข้ำแข่งขันสำมำรถรับคูปองจอดรถได้ที่จุดลงทะเบียน จ ำกัด 1 ทีม ต่อ 1 ใบ เท่ำนั้น โดยแนบคูปองจอดรถกับบัตรจอดรถน ำไป
เคลียร์ข้อมูลในบัตรจอดรถได้ที่ ช้ัน G (ฝั่งโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต) และสำมำรถเคลียร์ข้อมูลในบัตรจอดรถได้ถึงเวลำ 19.00 น. 

5. ติดตำมข่ำวสำร 
กรุณำเข้ำไปตรวจสอบข้อมูลใน Facebook: TPA Robot และ Website: www.tpa.or.th/robot เนื่องจำกอำจมีกำรแจ้งข่ำวสำร
เพิ่มเติมก่อนวันแข่งขัน 

 
****************************************************** 
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แผนที่จัดงำน 
กำรแข่งขันหุน่ยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ ำปี 2562 

ชิงถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
ระหว่ำงวันท่ี 31 พฤษภำคม และวันท่ี 1-2 มิถุนำยน 2562 ณ ห้องไดมอนด์ ฮอลล์ ช้ัน 5 ศูนย์กำรค้ำเซียร์ รังสิต 
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