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ประกาศที่ 006/2562 
เรื่อง แก้ไขรายช่ือทีมผู้สมัครการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition ครั้งที่ 14  

เกมการแข่งขัน “Robo Harvester” 
***************************************** 

ตามที่ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้ประกาศเลขที่ 003/2562 เรื่องรายชื่อทีมผู้สมัคร          
การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition ครั้งที่ 14 เกมการแข่งขัน “Robo Harvester” เมื่อวันที่ 8 มกราคม 
2562 นั้น 

ในการนี้ มีผู้สมัครขอแจ้งสละลิทธิ์และขอส่งใบสมัครเพ่ิมเติม คณะท างานฝ่ายจัดการแข่งขัน ฯ จึงขอ
ประกาศแก้ไขรายชื่อทีมผู้สมัครการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition ครั้งที่ 14 เกมการแข่งขัน         
“Robo Harvester” (รายละเอียดตามประกาศ) ทั้งนี้ ขอให้รายชื่อทีมดังกล่าวเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม
ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 18.00 น. ณ ห้อง 303 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี        
(ไทย-ญี่ปุ่น) ส านักงานใหญ่ (ซอยสุขุมวิท 29)  

ล าดับที่ ชื่อทีม ชื่อสถานศึกษา คณะ 

1 Chula cute boys จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์ 

2 Junk จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์ 

3 InRoc KPS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน วิศวกรรมศาสตร์  

4 InRoc KST มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน วิศวกรรมศาสตร์  

5 4 NITRO มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ 

6 LOX มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ 

7 Robo See it มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ 

8 Robo Mor Din Dang มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ 

9 MACE มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมศาสตร์ 
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ล าดับที่ ชื่อทีม ชื่อสถานศึกษา คณะ 

10 pccchon มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมศาสตร์ 

11 ใบเหลียงผัดไข่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

12 Lab Mechatronics v2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

13 MiNi mecha มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

14 Witch doctor มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

15 กุ๊ก กุ๊ก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ 

16 xEXX มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ 

17 Rookie bot  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

18 MEC Klong6 #1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

19 MEC Klong6 #2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

20 BIONICBOT  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมศาสตร์ 

21 PHENOMENAL มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมศาสตร์ 

22 iSuccess มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิศวกรรมศาสตร์ 

23 ibelieve มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิศวกรรมศาสตร์ 

24 EXPLOSION 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิศวกรรมศาสตร์ 

25 EXPLOSION 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิศวกรรมศาสตร์ 

26 Phoenix มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี 

27 OverSize มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
วิทยาเขตสงขลา 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี 

28 DTF TEAM มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
วิทยาเขตสกลนคร 

อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี 
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ล าดับที่ ชื่อทีม ชื่อสถานศึกษา คณะ 

29 โกดกง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
วิทยาเขตสุรินทร์ 

เกษตรศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

30 ช้างช้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
วิทยาเขตสุรินทร์ 

เกษตรศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

31 HARVESTMOON มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมศาสตร์ 

32 Rune Factory มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมศาสตร์ 

33 EET_BRU มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

34 COMIND มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

35 ENCPRU mind is one มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ โครงการจัดตั้งคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

36 UDRU ROTOB มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เทคโนโลยี 

37 UDRU ROBOTIC มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เทคโนโลยี 

38 Electronic@UBRU มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

39 CPSU_PLC มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาศาสตร์ 

40 Marshmallow มหาวิทยาลัยศิลปากร วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

41 Surrender มหาวิทยาลัยศิลปากร วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

42 ดงยาง 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
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ล าดับที่ ชื่อทีม ชื่อสถานศึกษา คณะ 

43 ดงยาง 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศวกรรมศาสตร์ 

44 กันเกรา Exzenfire มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิศวกรรมศาสตร์ 

45 TNI48 สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น วิศวกรรมศาสตร์ 

46 Rusty Banana สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น วิศวกรรมศาสตร์ 

47 RB-KMITL สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร-
ลาดกระบัง 

วิศวกรรมศาสตร์ 

48 A2TN สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร-
ลาดกระบัง 

วิศวกรรมศาสตร์ 

49 Spinal IE.Tech สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร-
ลาดกระบัง 

ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

50 P-N junction สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร-
ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 

วิศวกรรมศาสตร์ 

 
หมายเหตุ   ขอให้รายชื่อทีมล าดับที่ 28, 49 และ 50 ด าเนินการส่งเอกสารประกอบการสมัครเพ่ิมเติมได้ที่ Email: 

robot@tpa.or.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์การและสมาชิก โทร. 0-2258-0320 ต่อ 
1113 

ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2562 

คณะท างานฝ่ายจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมประเทศไทย ประจ าปี 2562 
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