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ผู้ด ำเนินงำน : สมำคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญี่ปุ่น) 

ผู้สนับสนุน :  

 

 
 

กำรแข่งขนัหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ ำปี 2563 
ชิงถ้วยพระรำชทำนสมเดจ็พระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเดจ็พระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำรี 

 
ควำมเป็นมำ 
 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญ่ีปุ่น) ไดรั้บเกียรติจากสถานีโทรทศัน์ NHK ประเทศญ่ีปุ่น ใหเ้ป็นผูด้  าเนินการจดัการแข่งขนั
หุ่นยนต์ข้ึนคร้ังแรกในประเทศไทย เม่ือ พ.ศ. 2536 ภายใตช่ื้องาน “การแข่งขนัหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย” (TPA Robot 
Contest Thailand Championship)โดยมีเป้าหมายส าคญัเพ่ือส่งเสริมเยาวชนใหมี้การพฒันาดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร์ 
รวมทั้งศาสตร์ทางดา้นหุ่นยนต์และระบบอตัโนมติั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพนัธกิจหลกัของสมาคมฯ ในการเป็นศูนยก์ลางส่งเสริมความรู้ 
เทคโนโลยีใหม่ๆ และเปิดโอกาสการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจ ากัดให้แก่บุคลากรไทย ด้วยเหตุน้ีสมาคมฯ จึงได้จัดท าเป็นโครงการและ
ด าเนินงานมาอย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี ซ่ึงตลอดระยะเวลาในการจดังานท่ีผ่านมาไดมี้การปรับปรุงพฒันามาตรฐานการแข่งขนั      
จนเป็นท่ียอมรับและเป็นท่ีรู้จกัจากสถานศึกษาทัว่ประเทศ นอกจากน้ี ผูช้นะจากการแข่งขนัหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย        
ยงัเป็นตวัแทนประเทศไทยเขา้ร่วมการแข่งขนัหุ่นยนตใ์นระดบันานาชาติและสร้างช่ือเสียงใหก้บัประเทศมากมาย อาทิ 
 พ.ศ. 2542  ทีม BU Max speed มหาวิทยาลยักรุงเทพ ได้รับรางวลัชนะเลิศเป็นคร้ังแรกในการแข่งขนั NHK Robocon 1999 
(Robo Soccer Game) ณ ประเทศญ่ีปุ่น  
 พ.ศ. 2543  ทีม Tomahawk สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ ไดรั้บรางวลัชนะเลิศในการแข่งขนั NHK Robocon 
2000 (Robo shooter Game หรือ Snow fighter Game) ณ ประเทศญ่ีปุ่น  
 พ.ศ. 2554  ทีม ลูกเจา้แม่คลองประปา มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ไดรั้บรางวลัชนะเลิศในการแข่งขนั ABU Robocon 2011 :  
Loy Krathong, Lighting Happiness with Friendship ณ ประเทศไทย 
 พ.ศ. 2558  ทีม V-Bot มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอนัดับท่ี 2 ในการแข่งขนั ABU Robocon 2015 : 
Robominton ณ ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
 พ.ศ. 2560  ทีม TPA โรงเรียนร่องค า ได้รับรางวลัชนะเลิศประเภทการแข่งขนั Super Team (ประเทศไทยร่วมกับประเทศ
สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี) ในการแข่งขนั RoboCup Junior: Rescue Maze ณ ประเทศญ่ีปุ่น 

หลกักำรและเหตุผล 
 หน่ึงในนโยบายของรัฐบาลคือ การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทลั ปรับปรุง
รูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และ
ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ หรือโคด้ด้ิง (Coding) ซ่ึงเป็นทกัษะภาษาใหม่ท่ีจะใชส่ื้อสารกบั
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในอนาคต สอดคลอ้งกบัการเตรียมก าลงัคนของประเทศให้มีทกัษะเท่าทนัโลกยุคดิจิทลั ซ่ึงวิชาโคด้ด้ิง      
อยูใ่นกลุ่มวิทยาศาสตร์เป็นวิชาบงัคบัในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) จากเดิมท่ีเรียน
วิชาคอมพิวเตอร์ในฐานะผูใ้ช ้ปัจจุบนัไดพ้ฒันาหลกัสูตรเพ่ือเป็นผูเ้ขียน นักพฒันา และฝึกคิดผ่านการแกปั้ญหา โดยอนาคตอนัใกล ้ 
โคด้ด้ิงจะไม่ใช่แค่ทางเลือกของผูส้นใจเทคโนโลยีเท่านั้นแต่จะเขา้ไปอยูใ่นองค์ประกอบต่างๆ ในการใช้ชีวิตและประกอบอาชีพ    
เพราะเป็นพ้ืนฐานของความเขา้ใจกระบวนการคิด และการส่ือสารอย่างเป็นระบบ ซ่ึงจะสามารถต่อยอดสู่การพฒันาอ่ืนๆ ทั้งดา้น
หุ่นยนต,์ IoT, Machine Learning หรือปัญญาประดิษฐใ์นอนาคต (Artificial Intelligence: AI) 
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  ดังนั้น เพ่ือพฒันาประเทศให้ก้าวทันการเปล่ียนแปลงน้ี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น) จึงได้ด าเนินงานจดัท า
โครงการการแข่งขนัหุ่นยนต ์ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ าปี 2563 โดยน าความรู้ดา้นภาษาคอมพิวเตอร์ ศาสตร์ทางดา้นหุ่นยนต์
และระบบอตัโนมติัมาเผยแพร่ดว้ยวิธีการกระตุน้ใหเ้กิดความสนใจใคร่รู้แบบสาระบนัเทิง (Edutainment) และการเล่น (Gamification) 
เปิดโอกาสใหเ้ยาวชนน าความรู้มาผนวกกบัความคิดสร้างสรรค ์และความสนุก ซ่ึงจะท าใหเ้กิดทั้งความภาคภูมิใจและอยากพฒันาดว้ย
ตนเองต่อไป อนัเป็นส่ิงส าคญัในการสร้างหัวใจของการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยปีน้ีสมาคมฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จ        
พระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถว้ยรางวลัชนะเลิศ การแข่งขนั ซ่ึงถือเป็น
รางวลัอนัทรงเกียรติท่ีจะช่วยสร้างขวญั ก าลงัใจ และแรงบนัดาลใจแก่ผูท่ี้ไดรั้บรางวลั  

วตัถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมเยาวชนใหมี้ความสนใจเก่ียวกบัภาษาคอมพิวเตอร์วทิยาการดา้นหุ่นยนต ์และปัญญาประดิษฐม์ากยิง่ข้ึน 
2. เพื่อพฒันาทกัษะความสามารถดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรมแก่เยาวชน 
3. เพ่ือพฒันาศกัยภาพของเยาวชนใหเ้ติบโตเป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพและเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศ 
4. เพ่ือผลิตบุคลากรรุ่นใหม่ใหมี้ทกัษะเท่าทนัโลกยคุดิจิทลั 

กลุ่มเป้ำหมำย 
นกัเรียน นิสิต นกัศึกษา ในสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชนทัว่ประเทศ 

ประเภทกำรแข่งขัน 
ระดบัอุดมศึกษำ 
1. การแข่งขนัหุ่นยนต ์ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย เกมการแข่งขนั  Robo Rugby 
2. การแข่งขนัหุ่นยนต ์ส.ส.ท. PLC Competition เกมการแข่งขนั Robo Saleng 
ระดบัมธัยมศึกษำ 
3. การแข่งขนัหุ่นยนต ์ส.ส.ท.-สพฐ. ยวุชน เกมการแข่งขนั Robo Bit Racer และ Robo Mission Challenge  

วธีิกำรสมคัร 
1. กรอกใบสมคัรออนไลน์และส่งเอกสารประกอบการสมคัรไดท่ี้ www.tpa.or.th/robot 
2. เอกสารประกอบการสมคัร ไดแ้ก่ 

2.1 ภาพดา้นหนา้บตัรประจ าตวั นกัเรียน / นกัศึกษา และบตัรประจ าตวัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ (ครู / อาจารยท่ี์ปรึกษา) 
โดยวางลงบนกระดาษขนาด A4 จ านวน 1 หนา้  / ทีม (กรุณาตั้งช่ือไฟลด์ว้ยช่ือทีม) 

2.2 กรณีอยูร่ะหวา่งการท าบตัรใหม่ ขอใหท้ าหนงัสือสมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนัหุ่นยนต ์ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย  
      โดยระบุช่ือสมาชิกในทีม และลงนามโดยผูบ้ริหารสถานศึกษา  

 หมำยเหต ุ หากเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบพบวา่ผูส้มคัรมีคุณสมบติัไม่ตรงตามขอ้ก าหนด ทีมดงักล่าวจะถูกตดัสิทธ์ิออกจาก 
  การแข่งขนัทนัที 

สอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิได้ที ่
ฝ่ายส่ือสารองคก์ารและสมาชิก โทร. 0-2258-0320-5 ต่อ 1113, 1111 หรือ Email: robot@tpa.or.th  
    

 
      

                                                www.tpa.or.th/robot                                                            FB : TPA Robot 
                                                  สมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนั                                                 ติดตามข่าวสารการแข่งขนั 

http://www.tpa.or.th/robot
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รำยช่ือคณะกรรมกำรวชิำกำรและตดัสิน 
กำรแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ ำปี 2563  

ชิงถ้วยพระรำชทำนสมเดจ็พระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเดจ็พระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำรี 

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

1. คณะกรรมการการแข่งขนัหุ่นยนต ์ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย  
     1. ศ. ดร.มนูกิจ พานิชกลุ สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย   ประธานกรรมการ 
 2. รศ. ดร.นภดล อุชายภิชาติ  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  กรรมการ 
     3. รศ. ดร.อนนัต ์สืบส าราญ   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ กรรมการ 
 4. ผศ.สุชิน อาจหาญ  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  กรรมการ 
 5. ดร.สุรัฐ ขวญัเมือง   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  กรรมการ 
 6. ดร.สุรชยั วงษฟ์เูกียรติ  มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา    กรรมการ 
   7. อาจารยปั์ญญา เหล่าอนนัตธ์นา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์            กรรมการ 
 8. อาจารยว์นัเฉลิม ชั้นวฒันพงศ ์   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี กรรมการ 

2. คณะกรรมการการแข่งขนัหุ่นยนต ์ส.ส.ท. PLC Competition  
 1. ผศ.ภูมิ เหลืองจามีกร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   ประธานกรรมการ 
 2. รศ. ดร.ไสว พงศส์วสัด์ิ  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั กรรมการ 
 3. อาจารยศิ์ริพงษ ์วงษค์าร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร                              กรรมการ 
  4. ผศ. ดร.ชนะ เยีย่งกมลสิงห์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย กรรมการ 
  5. คุณเสกสณัห์ วฒันะโชติ บจก. มิตซูบิชิ อีเลค็ทริค แฟคทอร่ี ออโตเมชัน่ (ประเทศไทย)  กรรมการ  

3. คณะกรรมการการแข่งขนัหุ่นยนต ์ส.ส.ท.-สพฐ. ยวุชน  
 1. รศ. ดร.สยาม เจริญเสียง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี         ประธานกรรมการ 
 2. รศ.สงกรานต ์กนัทวงศ ์ มหาวทิยาลยักรุงเทพ กรรมการ 
 3. ผศ. ดร.ศุภชยั วรพจน์พิศุทธ์ิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ กรรมการ 
 4. ผศ. ดร.พลูศกัด์ิ โกษียาภรณ์ ส านกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์  กรรมการ 
  เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาติ               
 5. ดร.รัชนี กลุยานนท ์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั กรรมการ 
 6. อาจารยข์วญัชยั กงัเจริญ มหาวทิยาลยัสยาม กรรมการ 
 7. คุณชยัวฒัน์ ล้ิมพรจิตรวไิล บจก. อินโนเวตีฟ เอก็เพอริเมนต ์                 กรรมการ 

 

**************************************************************** 
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กำรแข่งขนัหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ ำปี 2563 
ชิงถ้วยพระรำชทำนสมเดจ็พระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเดจ็พระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำรี 

ประเภทกำรแข่งขัน : ระดบัมธัยมศึกษำ 

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

กำรแข่งขนัหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน  
 การแข่งขนัหุ่นยนต ์ส.ส.ท.-ยวุชน จะเป็นการแข่งขนัประดิษฐ์หุ่นยนตร์ะดบัมธัยมศึกษา กติกาการแข่งขนัจะแตกต่างกนัไปใน
แต่ละปีเพ่ือใหก้ารแข่งขนัเกิดความสนุกสนาน ต่ืนเตน้เร้าใจ และเป็นการพฒันาทกัษะใหแ้ก่ผูท่ี้เขา้ร่วมในการแข่งขนั โดยแบ่งออกเป็น 
2 เกมการแข่งขนัไดแ้ก่  

1. เกมกำรแข่งขัน Robo Bit Racer เป็นการแข่งขนัหุ่นยนต์อตัโนมติัเคล่ือนท่ีตามเส้นและปฏิบติัภารกิจตามท่ีก าหนด ซ่ีงมี
ความแตกต่างกนั ทีมท่ีมีการท างานท่ีสม ่าเสมอมากท่ีสุด จะมีโอกาสเป็นผูช้นะ  

2. เกมกำรแข่งขัน Robo Mission Challenge เป็นการแข่งขันท่ีให้หุ่นยนต์ท าภารกิจรับส่งของ (Logistic) ภายใต้สภาวะ
แวดลอ้มอุตสาหกรรม 4.0 ซ่ึงจะมีการน า AI อย่างง่ายมาใชใ้นการประดิษฐ์หุ่นยนต์ โดยทีมท่ีวางแผนมาเป็นอย่างดีจะมี
โอกาสเป็นผูช้นะ 

ก ำหนดกำรแข่งขัน 

ล ำดบัที ่ รำยละเอยีดกจิกรรม วนั / เดือน / ปี สถำนทีด่ ำเนินกำร 
1 เปิด – ปิด รับสมคัร  2 ธ.ค. 62-31 ม.ค. 63 www.tpa.or.th/robot 

2 ประกาศรายช่ือ   
 ผูมี้สิทธ์ิเขา้ฝึกอบรม / การแข่งขนัรอบคดัเลือก 28 ก.พ. 63 www.tpa.or.th/robot 
 ผูมี้สิทธ์ิเขา้การแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ 8 เม.ย. 63 www.tpa.or.th/robot 
3 การฝึกอบรม / การแข่งขนัรอบคดัเลือก   
 รอบท่ี 1  16-18 มี.ค. 63 สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น 
 รอบท่ี 2 19-21 มี.ค. 63 สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น 
 รอบท่ี 3 23-25 มี.ค. 63 สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น 
 รอบท่ี 4 26-28 มี.ค. 63 สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น 

4 รับอุปกรณ์หุ่นยนต ์ เม.ย. 63 ส.ส.ท. 
5 การแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ 30-31 พ.ค. 63 ศูนยก์ารคา้เซียร์ รังสิต 

หมำยเหต ุ ก าหนดการน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

คุณสมบัตผู้ิสมคัร 
1. หน่ึงโรงเรียนสามารถส่งทีมเขา้ร่วมการแข่งขนัไดเ้พียง 2 ทีม (1 ทีม / 1 เกมการแข่งขนั)  
2. รับสมคัรเป็นทีมโดยทีมจะตอ้งมีสมาชิกทั้งหมด 3 คน ไดแ้ก่ นกัเรียน 2 คน และครูท่ีปรึกษา 1 คน  

3. ผูส้มคัรเกมการแข่งขนั Robo Bit Racer จะตอ้งก าลงัศึกษาอยูร่ะดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1-2 

4. ผูส้มคัรเกมการแข่งขนั Robo Mission Challenge จะตอ้งก าลงัศึกษาอยูร่ะดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 2-5 

ข้อก ำหนด 
1. ก าหนดรับผูส้มคัรทั้งหมด จ านวน 130 ทีม / เกมการแข่งขนั เม่ือมีผูส้มคัรครบเตม็จ านวนจะปิดรับสมคัรออนไลน์ทนัที 
2. ผูส้มคัรสามารถเลือกรอบฝึกอบรมไดด้ว้ยตนเอง โดยมีทั้งหมด 4 รอบ ทั้งน้ี หากรอบฝึกอบรมท่ีผูส้มคัรเลือกเตม็จะตอ้งยนิดี

ใหผู้จ้ดัการแข่งขนัเป็นผูเ้ลือกรอบให ้

http://www.tpa.or.th/robot
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3. การเปล่ียนแปลงรายช่ือสมาชิกในทีมจะเปล่ียนไดใ้นวนัแรกของการฝึกอบรมเท่านั้น โดยน าบตัรประจ าตวันกัเรียน หรือ

บตัรประจ าตวัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ (ขา้ราชการครู) มาแสดงท่ีจุดลงทะเบียน 

4. ทีมท่ีผา่นเขา้รอบชิงชนะเลิศจะไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงรายช่ือสมาชิกในทีมไดไ้ม่วา่กรณีใดๆ  

5. ครูท่ีปรึกษามีหนา้ท่ีใหค้  าแนะน าและปรึกษาแก่นกัเรียนเท่านั้น ไม่อนุญาตใหเ้ขียนโปรแกรมหรือโคด้ (Coding) ใหน้กัเรียน

ระหว่างการแข่งขนั หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบว่ามีการลอกโคด้ หรือส่งโคด้ให้กนัท่ีส่อไปในทางทุจริต ทีมดงักล่าวจะถูกตดั

สิทธ์ิเขา้ร่วมการแข่งขนัทนัที 

6. สมาชิกในทีมจะตอ้งอยูใ่นสถานศึกษาเดียวกนัและมีสถานะภาพการเป็นนกัเรียนจนถึงการแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ 

กำรสนับสนุน  
 ผูจ้ดังานมีหุ่นยนตแ์ละอุปกรณ์ต่างๆ จาก INEX ให้ผูส้มคัรทุกทีมยืมใชใ้นการฝึกอบรมและการแข่งขนัโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย 

ทั้งน้ี หากหุ่นยนตเ์กิดการช ารุดหรือสูญหายทางทีมจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

กำรฝึกอบรม  
1. ระยะเวลาฝึกอบรม จ านวน 3 วนั / รอบ (ทั้งหมด 4 รอบ) 
2. เปิดรับผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม จ านวน 130 ทีม / เกมการแข่งขนั 
3. หว้ขอ้ฝึกอบรม  

หวัขอ้ท่ี 1 ท าความรู้จกักบับอร์ด Micro:bit และเรียนรู้การใชง้านเบ้ืองตน้ 
หวัขอ้ท่ี 2 วธีิเขียนโคด้โปรแกรม Micro:bit บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อการศึกษา 
หวัขอ้ท่ี 3 การสร้างและพฒันาหุ่นยนตเ์พ่ือการใชป้ระโยชน์ 

ก ำหนดกำรฝึกอบรม 
รอบท่ี 1 – 4 ณ อาคาร E ชั้น 5 สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น 
วนัที ่ เวลำ รำยละเอยีดกจิกรรม สถำนที ่
วนัท่ี 1  08.00 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน  หอ้ง E501 
 09.00 น. – 12.00 น. การฝึกอบรม   
  1. เกมการแข่งขนั Robo Bit Racer  หอ้ง E507 
  2. เกมการแข่งขนั Robo Mission Challenge  หอ้ง E506 
 12.00 น. – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั  
 13.00 น. – 17.00 น. การฝึกอบรม   
  1. เกมการแข่งขนั Robo Bit Racer  หอ้ง E507 
  2. เกมการแข่งขนั Robo Mission Challenge  หอ้ง E506 
 17.00 น. เสร็จส้ินกิจกรรม  
วนัท่ี 2  08.00 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน  หอ้ง E501 
 09.00 น. – 12.00 น. การฝึกอบรม   
  1. เกมการแข่งขนั Robo Bit Racer  หอ้ง E507 
  2. เกมการแข่งขนั Robo Mission Challenge  หอ้ง E506 
 12.00 น. – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั  
 13.00 น. – 17.00 น. การแข่งขนัรอบคดัเลือก : ซอ้มสนาม  
  1. เกมการแข่งขนั Robo Bit Racer  หอ้ง E507 
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วนั เวลำ รำยละเอยีดกจิกรรม สถำนที ่
      สนาม Robo Bit Racer หอ้ง E504 
  2. เกมการแข่งขนั Robo Mission Challenge  หอ้ง E506 
      สนาม Robo Mission Challenge หอ้ง E503 
 17.00 น. เสร็จส้ินกิจกรรม  
วนัท่ี 3 08.00 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน  หอ้ง E501 
 09.00 น. – 12.00 น. การแข่งขนัรอบคดัเลือก : ซอ้มสนาม  
  1. เกมการแข่งขนั Robo Bit Racer  หอ้ง E507 
      สนาม Robo Bit Racer หอ้ง E504 
  2. เกมการแข่งขนั Robo Mission Challenge  หอ้ง E506 
      สนาม Robo Mission Challenge หอ้ง E503 
 12.00 น. – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั  
 13.00 น. – 17.00 น. การแข่งขนัรอบคดัเลือก   
  1. เกมการแข่งขนั Robo Bit Racer  หอ้ง E507 
  2. เกมการแข่งขนั Robo Mission Challenge  หอ้ง E506 
 17.00 น. เสร็จส้ินกิจกรรม  

หมำยเหต ุ ก าหนดการน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

หลกัเกณฑ์คดัเลือกทมีทีผ่่ำนเข้ำกำรแข่งขันรอบชิงชนะเลศิ 
1. พิจารณาคดัเลือกทีมท่ีท าคะแนนไดสู้งสุดล าดบัท่ี 1-4 ของแต่ละรอบการฝึกอบรม  

2. ก าหนดจ านวนทีมท่ีผา่นเขา้การแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ จ านวน 16 ทีม / เกมการแข่งขนั 

หมำยเหต ุ การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด  

รำงวลัเกมกำรแข่งขัน Robo Bit Racer  
1. รางวลัชนะเลิศ  

ถว้ยรางวลัพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี 
เงินรางวลั 15,000 บาท เหรียญรางวลั และเกียรติบตัร 
ทุนการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาก สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น 

2. รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบัท่ี 1 
ถว้ยรางวลั, เงินรางวลั 10,000 บาท, เหรียญรางวลั และเกียรติบตัร 

3. รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบัท่ี 2 (จ านวน 2 รางวลั) 
ถว้ยรางวลั, เงินรางวลั 5,000 บาท เหรียญรางวลั และเกียรติบตัร 

รำงวลัเกมกำรแข่งขัน Robo Mission Challenge 
1. รางวลัชนะเลิศ  

ถว้ยรางวลัพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี 
เงินรางวลั 15,000 บาท เหรียญรางวลั และเกียรติบตัร 
ทุนการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาก สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น 

2. รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบัท่ี 1 
ถว้ยรางวลั, เงินรางวลั 10,000 บาท, เหรียญรางวลั และเกียรติบตัร 
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3. รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบัท่ี 2  
ถว้ยรางวลั, เงินรางวลั 5,000 บาท เหรียญรางวลั และเกียรติบตัร 

4. รางวลัชนะเลิศเกมการแข่งขนั Robo Mission Challenge (Super Team) (จ านวน 1 รางวลั) 
ถว้ยรางวลั, เงินรางวลั จ านวน 10,000 บาท เหรียญรางวลั และเกียรติบตัร 

 

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


