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รายละเอียดการรับสมัคร
การแข่งขนัหุ่นยนต์ ส.ส.ท. - สพฐ. ยุวชน

*********************************************
การแข่งขนัหุ่นยนต ์ส.ส.ท.- สพฐ. ยุวชน เป็นการแข่งขนัประดิษฐ์หุ่นยนตร์ะดบัมธัยมศึกษา กติกาการแข่งขนัจะ

แตกต่างกนัไปในแต่ละปีเพือให้การแข่งขนัเกิดความสนุกสนาน ตืนเตน้เร้าใจ และเป็นการพฒันาทกัษะให้แก่ผูที้เขา้ร่วมใน
การแข่งขนั โดยการแข่งขนัจะแบ่งเป็น เกม ไดแ้ก่
1. เกม Rescue Line คือ การแข่งขนัหุ่นยนต์กูภ้ยัเคลือนทีตามเส้นและปฏิบติัภารกิจตามทีกาํหนด ทีมทีมีการทาํงานที

สมาํเสมอมากทีสุดจะมีโอกาสเป็นผูช้นะ 
2. เกม Rescue Maze คือ การแข่งขนัหุ่นยนตก์ูภ้ยัปฏิบติัภารกิจตามทีกาํหนด ทีมทีมีการวางแผนเป็นอยา่งดีจะมีโอกาสเป็น

ผูช้นะ

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. กาํลงัศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา
2. โรงเรียนหนึงสามารถส่งทีมเขา้ร่วมการแข่งขนัได ้  ทีม (  ทีม / เกม)
3. รับสมคัรเป็นทีมโดยทีมจะตอ้งมีสมาชิกทงัหมด คน ไดแ้ก่ นกัเรียน คน และครูทีปรึกษา คน
4. ผูส้มคัรเกมการแข่งขนั Rescue Line ตอ้งมีอายรุะหว่าง -  ปี ( เกิดในช่วง 1 ก.ค.  –  ก.ค. ) 

**โดยกาํหนดให้สมาชิกในทีมอยา่งนอ้ย คน ตอ้งมีอายรุะหว่าง -  ปี (เกิดในช่วง 1 ก.ค. –  ก.ค. )

5. ผูส้มคัรเกมการแข่งขนั Rescue Maze ตอ้งมีอายรุะหว่าง -  ปี ( เกิดในช่วง 1 ก.ค.  –  ก.ค. ) 

วิธีการสมัคร
1. เขา้สู่เวบ็ไซต์ www.tpa.or.th/robot คลิกเมนู “ใบสมคัร” 
2. อ่านเงือนไขการสมคัรการแข่งขนัหุ่นยนต ์ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย และคลิกปุ่ม “ยินยอมและปฏิบติัตามขอ้ตกลง” 
3. กรอกขอ้มูลลงใน "แบบฟอร์มใบสมคัร" ให้ถูกตอ้งและครบถว้น
4. ระบุเอกสารประกอบการสมคัรโดยเลือกส่งอยา่งใดอยา่งหนึง 
5. กรณีทีขอ้มูลของท่านถูกตอ้งและครบถว้นแลว้กดปุ่ม “Submit”
6. รอเจา้หนา้ทีตรวจสอบขอ้มูลและยืนยนัผลการสมคัรจากอีเมลทีท่านกรอกขอ้มูลให้ไวภ้ายใน  วนัหลงัจากส่งใบสมคัร
หมายเหตุ หากตรวจสอบว่าขอ้มูลทีท่านใหไ้ม่ชดัเจน และ/หรือ เป็นเทจ็ทาง ส.ส.ท. มีสิทธิในการยกเลิกสิทธิผูส้มคัรได้

โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้

การฝึกอบรม 
1. ฝึกอบรมออนไลน์ ผา่น Youtube : TPA official จาํนวน  ตอน
2. ห้วขอ้ฝึกอบรม 

หวัขอ้ที  ทาํความรู้จกักบับอร์ด และเรียนรู้การใชง้านเบืองตน้
หวัขอ้ที  วิธีเขียนโคด้โปรแกรม 
หวัขอ้ที  การสร้างและพฒันาหุ่นยนตเ์พือการใชป้ระโยชน์
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การสนับสนุน
บริษทั อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จาํกดั หรือ INEX สนับสนุนหุ่นยนต์และอุปกรณ์ต่างๆ ให้ผูส้มคัรทุกทีมยืมใช้ในการ
ฝึกอบรมและการแข่งขนัโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่หากหุ่นยนต์เกิดการชํารุดหรือสูญหาย ทีมดังกล่าวจะต้องเป็น
ผูรั้บผิดชอบค่าใชจ้่ายทีเกิดขึน

รางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. -สพฐ. ยุวชน เกม Rescue Line
1. รางวลัชนะเลิศ

ถว้ยรางวลัพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เงินรางวลั ,  บาท เหรียญรางวลั เกียรติบตัร พร้อมทุนการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาก สถาบนัเทคโนโลยีไทย-
ญีปุ่ น และเป็นตวัแทนประเทศไทยเขา้ร่วมการแข่งขนัหุ่นยนตโ์ลก RoboCup 2022

2. รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 
ถว้ยรางวลั, เงินรางวลั ,  บาท, เหรียญรางวลั และเกียรติบตัร

3. รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั  (จาํนวน  รางวลั)
ถว้ยรางวลั, เงินรางวลั ,  บาท เหรียญรางวลั และเกียรติบตัร

รางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. -สพฐ. ยุวชน เกม Rescue Maze
1. รางวลัชนะเลิศ

ถว้ยรางวลัพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เงินรางวลั ,  บาท เหรียญรางวลั เกียรติบตัร พร้อมทุนการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาก สถาบนัเทคโนโลยีไทย-
ญีปุ่ น และเป็นตวัแทนประเทศไทยเขา้ร่วมการแข่งขนัหุ่นยนตโ์ลก RoboCup 2022

2. รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 
ถว้ยรางวลั, เงินรางวลั ,  บาท, เหรียญรางวลั และเกียรติบตัร

3. รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั  (จาํนวน  รางวลั)
ถว้ยรางวลั, เงินรางวลั ,  บาท เหรียญรางวลั และเกียรติบตัร

กําหนดการ
ลําดับที รายละเอียด ว / ด/ ป สถานที

1 เปิดรับสมคัรผูเ้ขา้แข่งขนั  ธ.ค. - ม.ค. 65 www.tpa.or.th/robot

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

3 การฝึกอบรม (ออนไลน์)  ก.พ.  เป็นตน้ไป ผา่น youtube: TPA Official

4 สอบคดัเลือก (Online) 24 ก.พ. 5 www.tpa.or.th/robot

5 ประกาศรายชือทีมทีผา่นการสอบคดัเลือก (Online) 28 ก.พ. 5 www.tpa.or.th/robot

6 รับอุปกรณ์ 18 มี.ค.  – 28 พ.ค. 65 ส.ส.ท.
7 กติกาการแข่งขนั (ประกาศ ณ วนัแข่งขนั)  พ.ค. www.tpa.or.th/robot

8 การแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ 28 - 2 พ.ค. ศูนยก์ารคา้เซียร์ รังสิต


