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ประกาศท ี /  

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจาํปี  

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เรือง รายชือผู้สมัครการแข่งขันหุ่นยนต์  ส.ส.ท. – สพฐ. ยุวชน  

เกม ROBO BIT RACER และ เกม ROBO MISSION CHALLENGE 

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

 ตามที สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญปุ่ีน) ไดป้ระกาศรับสมคัรการแข่งขนัหุ่นยนต ์ ส.ส.ท. – สพฐ. ยวุชน เกม ROBO 

BIT RACER และ เกม ROBO MISSION CHALLENGE ระหวา่งวนัที 1 ธนัวาคม  – 29 มกราคม  นนั 

 บดันี  ไดค้รบกาํหนดการรับสมคัร และคณะทาํงานได้ตรวจสอบคุณสมบติัเรียบร้อยแลว้ จึงขอประกาศรายชือผูส้มคัร       

การแข่งขันหุ่นยนต์  ส.ส.ท. – สพฐ. ยุวชน โดยมี ผูส้มัครเกม ROBO BIT RACER จาํนวน  ทีม และ เกม ROBO MISSION 

CHALLENGE จาํนวน  ทีม (รายละเอยีดแนบทา้ยประกาศ) 

1.  กาํหนดการ 

ลาํดับที รายละเอยีด ว / ด/ ป สถานที 

1 ประกาศรายชือผูส้มคัร  ก.พ.  www.tpa.or.th/robot 

2 สอบคดัเลือก (Online)  ก.พ.  รอประกาศ 

3 ประกาศรายชือทีมทีผ่านการสอบคดัเลือก (Online)  รอประกาศ www.tpa.or.th/robot 

4 ฝึกอบรม    

 เกม ROBO BIT RACER 21 - 2  เม.ย.  สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญปีุ่ น 

 เกม ROBO MISSION CHALLENGE 28 - 3  เม.ย.  สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญปีุ่ น 

5 การแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ 29 - 3  พ.ค.  ศูนยก์ารคา้เซียร์ รังสิต 

2.  การสนับสนุน  

 ทีมทีเขา้รับการฝึกอบรมจะไดรั้บหุ่นยนตแ์ละอุปกรณ์ต่างๆ ให้ยมืฝึกซ้อมและใชแ้ข่งขนัในรอบชิงชนะเลิศจากฝ่ายจดัการ

แข่งขนั โดยไม่ตอ้งเสียค่าใช้จ่าย หากหุ่นยนตเ์กิดการชาํรุดระหว่างการอบรมและฝึกซ้อม ขอใหติ้ดต่อกบัฝ่ายจดัการแข่งขนัเพือให้

คาํปรึกษาและซ่อมแซมได ้ในกรณีทีหุ่นยนตสู์ญหาย ทีมดงักล่าวจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเกิดขึน 

3.  สอบคดัเลือก (Online) 

ลาํดับท ี เกม สอบคดัเลือก Online ผู้สมัคร จาํนวนทีรับเข้าฝึกอบรม 

1 ROBO BIT RACER วนัท ี  ก.พ.   ทีม  ทีม 

2 ROBO MISSION CHALLENGE วนัท ี  ก.พ.   ทีม  ทีม 

เงือนไขการสอบคัดเลือก (Online) 

1.   ทีมผูส้มคัรเกม ROBO BIT RACER และ ROBO MISSION CHALLENGE จะตอ้งทาํการสอบคดัเลือก (Online) ในวนั

และเวลาทกีาํหนด (จะประกาศให้ทราบอกีครัง) 

2.   ทีมทสีอบผา่นและไดเ้ขา้รับฝึกอบรม จะตอ้งทาํคะแนนสอบได ้  % ขึนไป จึงจะนาํมาจดัลาํดบั* 
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3.   กรณีทีมีทีมทาํคะแนนสอบผา่นเกณฑ ์50% มีจาํนวนน้อยกวา่ 90 ทีม กรรมการจะรับเฉพาะทีมทีตรงตามเงือนไขขอ้ท ี *              

เขา้ฝึกอบรมเท่านนั 

4.   กรณีทีมีทีมทาํคะแนนสอบผ่านเกณฑ์ 50% มีจาํนวนมากกว่า 90 ทีม กรรมการจะนํามาจดัลาํดบัคดัเลือกเพียง  ทีม

เท่านนั 

สอบถามข้อมูลเพิมเติมได้ที คุณอริศรา คาํพยา โทร. -  ต่อ  (วนัทาํการ จ. - ศ. เวลา .  - .  น.) 

 

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

 

ประกาศ ณ วันที  กมุภาพนัธ์  

คณะทํางานฝ่ายจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมประเทศไทย ประจําปี  

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
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รายชือผู้สมัครการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน  

เกมการแข่งขัน Robo Bit Racer และ เกมการแข่งขนั Robo Mission Challenge 

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

 

ลาํดับที ชือสถานศึกษา Robo Bit Racer Robo Mission Challenge 

1 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตยีนวทิยาลยั  

2 โรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช  

3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั ฉะเชิงเทรา  

4 โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”  

5 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม "จงจินตรุ์จิรวงศอุ์ปถมัภ"์  

6 โรงเรียนคณะราษฎรบาํรุง จงัหวดัยะลา  

7 โรงเรียนคณะราษฎร์บาํรุงปทุมธานี  

8 โรงเรียนคลองกิวยงิวทิยา  

9 โรงเรียนคลองใหม่  

10 โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวฒันา"  

11 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา  

12 โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษดิ  

13 โรงเรียนจตุรมิตรวทิยาคาร  

14 โรงเรียนจุมจงัพลงัราษฎร์  

15 โรงเรียนเจียรวนนทอุ์ทิศ 2  

16 โรงเรียนเฉลิมขวญัสตรี  

17 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 

ในพระราชูปถมัภส์มเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี 

 

18 โรงเรียนชาติตระการวิทยา  

19 โรงเรียนชาํนาญสามคัคีวทิยา  

20 โรงเรียนชุมพวงศึกษา  

21 โรงเรียนซาํยางวิทยายน  

22 โรงเรียนเซนตนิ์โกลาส  

23 โรงเรียนดรุณสิกขาลยั   

24 โรงเรียนดดัดรุณี  

25 โรงเรียนดาราวิทยาลยั  

26 โรงเรียนดาราวิทยาลยั เชียงใหม่  

27 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา  

28 โรงเรียนตราษตระการคุณ  

29 โรงเรียนตากพิทยาคม  

30 โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมนั   

31 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้  
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ลาํดับที ชือสถานศึกษา Robo Bit Racer Robo Mission Challenge 

32 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ ปทุมธานี  

33 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี  

34 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ รัชดา  

35 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สุวรรณภูมิ  

36 โรงเรียนไตรมิตรวทิยา  

37 โรงเรียนทรัพยส์ถิตยว์ทิยาคาร  

38 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา  

39 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม  

40 โรงเรียนท่ามะกาวทิยาคม  

41 โรงเรียนทิวไผง่าม  

42 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  

43 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพฒัน์ (วดัสุนทรสถิต)  

ในพระราชูปถมัภฯ์ 

 

44 โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วดัคาํสายทอง)  

45 โรงเรียนทุ่งฝนพฒันศึกษา  

46 โรงเรียนเทพศิรินทร์  

47 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี  

48 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกลา้  

49 โรงเรียนนครไทย  

50 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ  

51 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลยั  

52 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวทิยาลยั 

ปทุมธานี 

 

53 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี  

54 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน  

55 โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี  

56 โรงเรียนโนนสูงพทิยาคาร  

57 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี  

58 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  

59 โรงเรียนบางกะปิ  

60 โรงเรียนบางปลามา้ "สูงสุมารผดุงวทิย"์  

61 โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"  

62 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม  

63 โรงเรียนบางปะอนิ "ราชานุเคราะห์ ๑"  

64 โรงเรียนบางละมุง  

65 โรงเรียนบางลีวิทยา  

66 โรงเรียนบา้นคลองม่วง  
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ลาํดับที ชือสถานศึกษา Robo Bit Racer Robo Mission Challenge 

67 โรงเรียนบา้นโคกปรือ  

68 โรงเรียนบา้นช่องเขาหมาก  

69 โรงเรียนบา้นดวนใหญ ่(ลีราษฎร์วฒันา)  

70 โรงเรียนบา้นตอง  

71 โรงเรียนบา้นท่าขา้ม  

72 โรงเรียนบา้นนา "นายกพิทยากร"  

73 โรงเรียนบา้นบาตูปูเต๊ะ  

74 โรงเรียนบา้นไผ ่  

75 โรงเรียนบา้นแม่ทราย (คุรุราษฎร์เจริญวิทย)์  

76 โรงเรียนบา้นไร่วทิยา  

77 โรงเรียนบา้นหนองขาม (สนัติกาญจน์ราษฎร์บาํรุง)  

78 โรงเรียนบา้นหนองชุมแสง  

79 โรงเรียนบา้นหนองบวั  

80 โรงเรียนบา้นหนองแสงโคกนอ้ย  

81 โรงเรียนบา้นหมอ "พฒันานุกูล"  

82 โรงเรียนบา้นหมากแขง้  

83 โรงเรียนบา้นหวันาคาํ  

84 โรงเรียนบา้นแหลมโพธิ  

85 โรงเรียนบา้นออ้มโรงหีบ  

86 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ  

87 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ ๒  

88 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์  

89 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  

90 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จงัหวดัจนัทบุรี  

91 โรงเรียนเบญจมานุสรณ ์จงัหวดัจนัทบุรี  

92 โรงเรียนปทุมราชวงศา  

93 โรงเรียนปทุมวไิล  

94 โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี  

95 โรงเรียนปริยติัไพศาล  

96 โรงเรียนปิยะมหาราชาลยั  

97 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม  

98 โรงเรียนผดุงนารี  

99 โรงเรียนผดุงปัญญา  

100 โรงเรียนผาขามวิทยายน  

101 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร  

102 โรงเรียนพนสัพิทยาคาร  

103 โรงเรียนพรหมพินิตชยับรีุ  
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ลาํดับที ชือสถานศึกษา Robo Bit Racer Robo Mission Challenge 

104 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี  

105 โรงเรียนพงัโคนวิทยาคม  

106 โรงเรียนพานพิทยาคม  

107 โรงเรียนพจิิตรพิทยาคม  

108 โรงเรียนพมิายดาํรงวิทยาคม  

109 โรงเรียนพมิายวิทยา  

110 โรงเรียนพษิณุโลกพิทยาคม  

111 โรงเรียนพทุธิรังสีพิบูล  

112 โรงเรียนพลูเจริญวิทยาคม  

113 โรงเรียนเพรักษมาตาวทิยา  

114 โรงเรียนโพธิสมัพนัธพิ์ทยาคาร  

115 โรงเรียนไพโรจน์วชิชาลยั  

116 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลยั  

117 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลยั  

118 โรงเรียนมธัยมฐานบินกาํแพงแสน  

119 โรงเรียนมธัยมทบัทิมสยาม ๐๔ ในพระอปุถมัภ ์  

120 โรงเรียนมธัยมภูฮงัพฒันวิทย ์  

121 โรงเรียนมธัยมวานรนิวาส  

122 โรงเรียนมุกดาหาร  

123 โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน  

124 โรงเรียนเมืองคง  

125 โรงเรียนเมืองจากวิทยา  

126 โรงเรียนเมืองพทัยา 4 (วดัหนองใหญ่)  

127 โรงเรียนเมืองสรวงวทิยา  

128 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี  

129 โรงเรียนแม่ถอดวทิยา  

130 โรงเรียนยางตลาดวทิยาคาร  

131 โรงเรียนยา่นตาขาวรัฐชนูปถมัภ ์  

132 โรงเรียนยพุราชวทิยาลยั  

133 โรงเรียนโยธินบาํรุง  

134 โรงเรียนโยธินบรูณะ  

135 โรงเรียนร่องคาํ  

136 โรงเรียนร้อยเอด็วิทยาลยั  

137 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน  

138 โรงเรียนรัตนราษฎร์บาํรุง  

139 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จงัหวดัศรีสะเกษ  
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ลาํดับที ชือสถานศึกษา Robo Bit Racer Robo Mission Challenge 

140 โรงเรียนราชประชาสมาสยั ฝ่ายมธัยม รัชดาภิเษก  

ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 

141 โรงเรียนราชวนิิต  

142 โรงเรียนราชวนิิตบางแกว้  

143 โรงเรียนลาํภรูาเรืองวิทย ์  

144 โรงเรียนวชิราลยั  

145 โรงเรียนวรราชาทินดัดามาตุวทิยา  

146 โรงเรียนวงัชินวิทยา  

147 โรงเรียนวงัหินวทิยาคม  

148 โรงเรียนวฒัโนทยัพายพั  

149 โรงเรียนวดัธรรมศาลา (หลวงพ่อนอ้นอุปถมัภ)์  

150 โรงเรียนวดัป่าประดู่  

151 โรงเรียนวดัราชาธิวาส  

152 โรงเรียนวดัวิหารเบิก (กาญจนานุกลู)  

153 โรงเรียนวดัเวฬุวนั  

154 โรงเรียนวดัสมุหราษฎร์บาํรุง  

155 โรงเรียนวดัหนองหมูใต ้(ไพบูลยว์ิทยาคาร)  

156 โรงเรียนวนัอาสาพฒันา 2520  

157 โรงเรียนวเิชียรมาตุ  

158 โรงเรียนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย  

159 โรงเรียนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั 

นครศรีธรรมราช 

 

160 โรงเรียนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ปทุมธานี  

161 โรงเรียนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั พิษณุโลก  

162 โรงเรียนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบุรี  

163 โรงเรียนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลยั สตูล  

164 โรงเรียนวรีวฒัน์โยธิน  

165 โรงเรียนเวยีงวงกตวิทยาคม  

166 โรงเรียนศรีคูณวิทยบลัลงัก์  

167 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค ์  

168 โรงเรียนศรียานุสรณ์  

169 โรงเรียนศรีสุขวิทยา  

170 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา  

171 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  

172 โรงเรียนสตรีทุง่สง  

173 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถมัภ ์

สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
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174 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ  

175 โรงเรียนสตรีอา่งทอง  

176 โรงเรียนสนามชยัเขต   

177 โรงเรียนสนามบนิ  

178 โรงเรียนสภาราชินี จงัหวดัตรัง  

179 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชยั  

180 โรงเรียนสรรพวทิยาคม  

181 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั  

182 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบุรี  

183 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี  

184 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต  

185 โรงเรียนสวนแตงวิทยา  

186 โรงเรียนสว่างแดนดิน  

187 โรงเรียนสองพทิยาคม  

188 โรงเรียนสะแกราชวทิยาคม  

189 โรงเรียนสนัโป่งวทิยา  

190 โรงเรียนสากเหลก็วิทยา  

191 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 

(มธัยม) 

 

192 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 

193 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

ประสานมิตร(ฝ่ายมธัยม) 

 

194 โรงเรียนสาธิตสถาบนัการจดัการปัญญาภวิฒัน์  

195 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ โครงการ

การศึกษาพหุภาษา ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 

 

196 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม  

197 โรงเรียนสามเสนวิทยาลยั  

198 โรงเรียนสามคัคีวิทยาคม  

199 โรงเรียนสายธรรมจนัทร์  

200 โรงเรียนสารภีพทิยาคม  

201 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม  

202 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา  

203 โรงเรียนสิรินธร จงัหวดัสุรินทร์  

204 โรงเรียนสุคนธีรวทิย ์  

205 โรงเรียนสุรศกัดม์นตรี  

206 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  
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207 โรงเรียนเสาไห ้"วิมลวิทยานุกูล"  

208 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา  

209 โรงเรียนหวัหิน  

210 โรงเรียนหาดอมราอกัษรลกัษณ์วิทยา    

211 โรงเรียนหินกอง (พบิูลอนุสรณ์)  

212 โรงเรียนหินโงมพิทยาคม  

213 โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม  

214 โรงเรียนองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักาํแพงเพชร  

215 โรงเรียนอนุบาลชนแดน  

216 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ ววิรณ์สุขวทิยา)  

217 โรงเรียนอยธุยาวทิยาลยั  

218 โรงเรียนอสัสัมชญั  

219 โรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนต ์ลพบุรี  

220 โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี  

221 โรงเรียนอสัสัมชญัหลกัสูตรภาษาองักฤษ  

222 โรงเรียนอสัสัมชญัอบุลราชธานี  

223 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจนวิ์ทยาคม  

224 โรงเรียนอดุมพฒันา  

225 โรงเรียนอบุลรัตน์พิทยาคม  

 

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

 


