
 
 

ประกาศที ่4/2563 
การแข่งขนัหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ าปี 2564 

ชิงถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี 

เร่ือง เปิดรับสมคัรการแข่งขนัหุ่นยนต์ ส.ส.ท. – สพฐ. ยุวชน 
***************************************** 

 การแข่งขนัหุ่นยนต ์ส.ส.ท.- สพฐ. ยวุชน เป็นการแข่งขนัประดิษฐหุ่์นยนตร์ะดบัมธัยมศึกษา กติกาการแข่งขนัจะแตกต่างกนั
ไปในแต่ละปีเพ่ือใหก้ารแข่งขนัเกิดความสนุกสนาน ต่ืนเตน้เร้าใจ และเป็นการพฒันาทกัษะใหแ้ก่ผูท่ี้เขา้ร่วมในการแข่งขนั โดยการ
แข่งขนัจะแบ่งเป็น 2 เกม ไดแ้ก่  
1.  เกม ROBO BIT RACER คือ การแข่งขนัหุ่นยนตอ์ตัโนมติัเคล่ือนท่ีตามเสน้และปฏิบติัภารกิจตามท่ีก าหนด ทีมท่ีมีการท างานท่ี

สม ่าเสมอมากท่ีสุดจะมีโอกาสเป็นผูช้นะ  
2.  เกม ROBO MISSION CHALLENGE คือ การแข่งขนัหุ่นยนตป์ฏิบติัภารกิจตามท่ีก าหนด โดยมีการน า AI อยา่งง่ายมาใชใ้นการ

ประดิษฐหุ่์นยนต ์ทีมท่ีมีการวางแผนเป็นอยา่งดีจะมีโอกาสเป็นผูช้นะ 

เกม สอบคดัเลือก (Online) เข้ารับฝึกอบรม การแข่งขนัรอบชิงชนะเลศิ 
1. ROBO BIT RACER คดัเหลือ 90 ทีม 90 ทีม 90 ทีม 
2. ROBO MISSION CHALLENGE คดัเหลือ 90 ทีม 90 ทีม 90 ทีม 

คุณสมบัตผู้ิสมคัร 
1. โรงเรียนหน่ึงสามารถส่งทีมเขา้ร่วมการแข่งขนัได ้2 ทีม (1 ทีม / เกม)  
2. รับสมคัรเป็นทีมโดยทีมจะตอ้งมีสมาชิกทั้งหมด 3 คน ไดแ้ก่ นกัเรียน 2 คน และครูท่ีปรึกษา 1 คน  

3. ผูส้มคัรเกม ROBO BIT RACER จะตอ้งก าลงัศึกษาอยูร่ะดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1-2 

4. ผูส้มคัรเกม ROBO MISSION CHALLENGE จะตอ้งก าลงัศึกษาอยูร่ะดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 2-5 

วธีิการสมคัร 
1. เขา้สู่เวบ็ไซต ์www.tpa.or.th/robot คลิกเมนู “ใบสมคัร”  
2. อ่านเง่ือนไขการสมคัรการแข่งขนัหุ่นยนต ์ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย และคลิกปุ่ม “ยนิยอมและปฏิบติัตามขอ้ตกลง”  
3. กรอกขอ้มูลลงใน "แบบฟอร์มใบสมคัร" ใหถู้กตอ้งและครบถว้น 
4. ระบุเอกสารประกอบการสมคัรโดยเลือกส่งอยา่งใดอยา่งหน่ึง  
5. กรณีท่ีขอ้มูลของท่านถูกตอ้งและครบถว้นแลว้กดปุ่ม “Submit” 
6. รอเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบขอ้มูลและยนืยนัผลการสมคัรจากอีเมลท่ีท่านกรอกขอ้มูลใหไ้วภ้ายใน 3 วนัหลงัจากส่งใบสมคัร 
หมายเหต ุ หากตรวจสอบวา่ขอ้มูลท่ีท่านใหไ้ม่ชดัเจน และ/หรือ เป็นเทจ็ทาง ส.ส.ท. มีสิทธ์ิในการยกเลิกสิทธ์ิผูส้มคัรไดโ้ดยไม่ตอ้ง

แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

การฝึกอบรม  
1. ระยะเวลาฝึกอบรม จ านวน 3 วนั / เกม 
2. หว้ขอ้ฝึกอบรม  
 
 

http://www.tpa.or.th/robot


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

การสนับสนุน  
ผูจ้ดังานมีหุ่นยนตแ์ละอุปกรณ์ต่างๆ ใหผู้ส้มคัรทุกทีมยมืใชใ้นการฝึกอบรมและการแข่งขนัโดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย แต่หากหุ่นยนต์
เกิดการช ารุดหรือสูญหาย ทีมดงักล่าวจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

รางวลัการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. - สพฐ. ยุวชน เกม ROBO BIT RACER 
1. รางวลัชนะเลิศ  

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

2. รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 
ถว้ยรางวลั, เงินรางวลั 10,000 บาท, เหรียญรางวลั และเกียรติบตัร 

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

รางวลัการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. - สพฐ. ยุวชน เกม ROBO MISSION CHALLENGE 
1. รางวลัชนะเลิศ  

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

2. รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 
ถว้ยรางวลั, เงินรางวลั 10,000 บาท, เหรียญรางวลั และเกียรติบตัร 

3. รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2  
ถว้ยรางวลั, เงินรางวลั 5,000 บาท เหรียญรางวลั และเกียรติบตัร 

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

ก าหนดการ 

ล าดบัที ่ รายละเอยีด ว / ด/ ป สถานที ่
1 เปิดรับสมคัรผูเ้ขา้แข่งขนั 1 ธ.ค. 63 - 29 ม.ค. 64 www.tpa.or.th/robot 
2 ประกาศรายช่ือผูส้มคัร 16 ก.พ. 64 www.tpa.or.th/robot 

3 สอบคดัเลือก (Online) 25 ก.พ. 64  
4 ประกาศรายช่ือทีมท่ีผา่นการสอบคดัเลือก (Online)  รอประกาศ www.tpa.or.th/robot 
5 ฝึกอบรม    
 เกม ROBO BIT RACER 21 - 23 เม.ย. 64 สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น 
 เกม ROBO MISSION CHALLENGE 28 - 30 เม.ย. 64 สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น 
6 การแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ 29 - 30 พ.ค. 64 ศูนยก์ารคา้เซียร์ รังสิต 

 



 
สอบถามข้อมูลเพิม่เตมิได้ที ่ 
คุณอริศรา ค าพยา โทร. 02-2580320 ต่อ 1113 (วนัท าการ จ. - ศ. เวลา 08.00 - 17.00 น.) 
 

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

ประกาศ ณ วนัที ่1 ธันวาคม 2563 
คณะท างานฝ่ายจดัการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมประเทศไทย ประจ าปี 2564 

ชิงถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี 


