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ประกาศที่ 009/2562 
เรื่อง รายช่ือทีมผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-PLC Competition ครั้งที่ 14 

เกมการแข่งขัน Robo Harvester 
***************************************** 

ตามที่ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้ด าเนินการจัดการฝึกอบรมและการแข่งขันรอบคัดเลือก
การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-PLC Competition ครั้งที่ 14 เกมการแข่งขัน Robo Harvester เมื่อวันที่ 13 - 15 
กุมภาพันธ์ 2562 ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) นั้น 

บัดนี้ คณะท างานฝ่ายจัดการแข่งขัน ขอประกาศรายชื่อทีมผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ          
การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-PLC Competition ครั้งที่ 14 เกมการแข่งขัน Robo Harvester จ านวน 16 ทีม ได้แก ่ 

ล าดับที่ ชื่อทีม ชื่อสถานศึกษา คณะ 
1 Chula cute boys จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์ 
2 Junk จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์ 
3 InRoc KST มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน วิศวกรรมศาสตร์  
4 Robo Mor Din Dang มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ 
5 ใบเหลียงผัดไข่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
6 Lab Mechatronics v2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
7 Witch doctor มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาลัยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
8 xEXX มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ 
9 iSuccess มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
10 Phoenix มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขตสงขลา 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี 

11 OverSize มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
วิทยาเขตสงขลา 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี 

12 โกดกง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
วิทยาเขตสุรินทร์ 

เกษตรศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

13 TNI48 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น วิศวกรรมศาสตร์ 
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ล าดับที่ ชื่อทีม ชื่อสถานศึกษา คณะ 
14 Rusty Banana สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น วิศวกรรมศาสตร์ 
15 E12-HPIM สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร-

ลาดกระบัง 
วิศวกรรมศาสตร์ 

16 A2TN สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร-
ลาดกระบัง 

วิศวกรรมศาสตร์ 

 
ทีมผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-PLC Competition ครั้งที่ 14 เกมการ

แข่งขัน Robo Harvester จ านวน 16 ทีม จะต้องเดินทางมาเข้ารับการอบรมและรับอุปกรณ์ประดิษฐ์หุ่นยนต์ใน     
วันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 -1 7.00 น. ณ ชั้น 7 อาคาร S.V. City Tower 1 บริษัท มิตซูบิชิ       
อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด (MELFT) สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ คุณเพ็ญพักตร์ 
โรจน์พลาเสถียร โทร. 089-0657128 

เอกสารที่ต้องเตรียมน ามาในวันเข้ารับการอบรมและรับอุปกรณ์ประดิษฐ์หุ่นยนต์ 
1. ส าเนาบัตรประชาชนตัวแทนสมาชิกในทีม 1 คน จ านวน 2 ใบ 
2. ส าเนาหน้าสมุดบัญชีออมทรัพย์เพ่ือใช้รับเงินสนับสนุนการประดิษฐ์หุ่นยนต์ ครั้งที่ 2 โดยขอให้ชื่อบัญชี

ตรงกับส าเนาบัตรประชาชนที่ส่ง  
3. Laptop ส าหรับใช้อบรมเรื่อง SERVO (เพ่ิมเติม) โดย Laptop ที่น ามาจะต้องติดตั้ง Windows 7 ขึ้นไป 
หมายเหตุ    อุปกรณ์ประดิษฐ์หุ่นยนต์ที่จะแจกให้ทุกทีม มีน้ าหนักประมาณ 40 กิโลกรัม ทีมที่เดินทางด้วย

เครื่องบินจะต้องเตรียมเรื่องการโหลดสัมภาระไว้ด้วย 

 ทั้งนี้ หลังจากเข้ารับการอบรมและรับอุปกรณ์ประดิษฐ์หุ่นยนต์แล้ว ทีมผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องส่งคลิป
วิดีโอรายงานความคืบหน้าการประดิษฐ์หุ่นยนต์ให้คณะกรรมการวิชาการและตัดสินพิจารณา ภายในวันศุกร์ ที่ 26 
เมษายน 2562 เวลา 24.00 น. 

การส่งคลิปวิดีโอรายงานความคืบหน้าการประดิษฐ์หุ่นยนต์ 
1. ความยาวทั้งหมดของคลิปวิดีโอ 1-3 นาที  
2. วิธีการส่งขอให้อัปโหลดคลิปวิดีโอไปที่ Google Drive และแนบลิงค์ส่งมาท่ี Email: robot@tpa.or.th 

ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2562 

คณะท างานฝ่ายจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมประเทศไทย ประจ าปี 2562 
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แผนที่ อาคาร S.V. City Tower 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


