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 ตามที่ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้ด าเนินจัดงาน “การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.          
ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ าปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” 
เมื่อวันที่ 8-10 มิถุนายน 2561 ณ ห้องไดมอนด์ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต เพ่ือเป็นเวทีให้เยาวชนไทยได้
แสดงศักยภาพความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึง เป็นพ้ืนที่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจในเรื่องวิทยาการหุ่นยนต์จาก      
ทั่วประเทศ โดยมีการแข่งขัน จ านวน 3 รายการ (4 เกมการแข่งขัน) ได้แก่ 

1. การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 25  
เกมการแข่งขัน “หุ่นยนต์ลูกช่วงมังกรบิน” 

2. การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ครั้งที่ 18  
เกมการแข่งขัน “หุ่นยนต์ Bit Racer” และเกมการแข่งขัน “Robo Rescue” 

3. การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition ครั้งที่ 13  
เกมการแข่งขัน “Robo Golf Hole-in-One” 

 บัดนี้ การจัดงานแข่งขันดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศสรุปผลการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.      
ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ าปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
(รายละเอียดแนบท้ายเอกสารประกาศ) ในนามของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ขอแสดงความยินดี   
เป็นอย่างยิ่งกับผู้ได้รับรางวัล และขอขอบคุณหน่วยงานผู้สนับสนุน ตลอดจนผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทุกท่าน    
ที่ท าให้การจัดงานการแข่งขันดังกล่าวบรรลุผลส าเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ขออ านาจคุณพระศรี-
รัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลพิภพจงคุ้มครองให้ท่านและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายประสบแต่ความสุขสิริสวัสดิ์ 
พิพัฒน์มงคล สมบูรณ์พูนพลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ 

ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2561 

คณะท างานฝ่ายจัดการแข่งขัน 
การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชงิแชมป์ประเทศไทย ประจ าปี 2561 

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 
 
 

ประกาศการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ประจ าปี 2561  
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เรื่อง สรุปผลการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ประจ าปี 2561 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

เลขท่ี 018/2561 



 

 

2 
 

TPA Robot Contest  
2018   

 สรุปผลการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ประจ าปี 2561 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

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

1. การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 25 เกมการแข่งขัน “หุ่นยนต์ลูกช่วงมังกรบิน” 

รางวัล สถาบันการศึกษา ทีม 
ชนะเลิศ  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน Mechatronics 1 
รองชนะเลิศ อันดับที ่1  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กันเกรา 
รองชนะเลิศ อันดับที ่2  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน PIT-BOT 
รองชนะเลิศ อันดับที ่2  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน Mechatronics 2 
เทคนิคยอดเยี่ยม  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ลูกเจ้าแม่คลองประปา The Expectation 
TPA Robot of the year  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน GOLD GEAR 

2. การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ครั้งที่ 18  
2.1 เกมการแข่งขัน “หุ่นยนต์ Bit Racer” 

รางวัล สถาบันการศึกษา ทีม 
ชนะเลิศ  โรงเรียนอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1  โรงเรียนอัสสัมชัญ AC Robot 2 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม PP-Robot 01 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  โรงเรียนเทพศิรินทร์ D.S.B.R. 

2.2 เกมการแข่งขัน “Robo Rescue” 

รางวัล สถาบันการศึกษา ทีม 
ชนะเลิศ  โรงเรียนปทุมราชวงศา PR. Robot 1 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย RW 101 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ภูไท-โรบอท 
Robo Rescue (Super Team) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 

โรงเรียนร่องค า 
ภูไท-โรบอท 
RK-Robot 
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 3. การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition ครั้งที่ 13 เกมการแข่งขัน “Robo Golf Hole-in-One” 

รางวัล สถาบันการศึกษา ทีม 
ชนะเลิศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา Explosion 1 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Success 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก RUKIE BOOT (ลูกี้บอท) 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ไก่ 
เทคนิคยอดเยี่ยม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี X-Team 

 
 

 
 

ติดตามข่าวสารการแข่งขันเพ่ิมเติม ได้ที่ www.tpa.or.th/robot หรือ Facebook: TPA Robot 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที ่คุณอริศรา ค าพยา  โทร. 0-2258-0320 ต่อ 1113, 1111 


