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ประกาศที่ 013/2562 
เรื่อง รายช่ือทีมที่ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบคัดเลือกการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 26 

เกมการแข่งขัน ขี่ม้าส่งสาร สะท้านขุนเขา 
***************************************** 

 ตามที่ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ขอให้ผู้สมัครการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 26      
เกมการแข่งขัน ขี่ม้าส่งสาร สะท้านขุนเขา น าส่งคลิปวีดีโอรายงานความคืบหน้าการประดิษฐ์หุ่นยนต์เพื่อให้คณะกรรมการวิชาการและ
ตัดสินด าเนินการพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่การแข่งขันรอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2562 ณ อาคารสุโขทัย ช้ัน 3 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง  

บัดนี้ คณะกรรมการวิชาการและตัดสิน ได้ด าเนินการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้าสู่การแข่งขัน
รอบคัดเลือกการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งท่ี 26 เกมการแข่งขัน ขี่ม้าส่งสาร สะท้านขุนเขา ดังนี ้

ล าดับที ่ ชื่อทีม ชื่อสถานศึกษา 
1 Modfire@fiet มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
2 Modfire@fiet2019 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
3 RoboAC the last memorails มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
4 iRAP Fe มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
5 Y.Arnon มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
6 ขุนพลช้างศึกยุทธหัตถีสุพรรณบรุีโรบอท มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ วิทยาเขตสุพรรณบรุ ี

7 BAYMAX มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี
8 ลูกเจ้าเเม่คลองประปา All Star Return มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
9 ลูกเจ้าแมค่ลองประปา The Attempt มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
10 โพธิ์ล้อมตาล 1 มหาวิทยาลยัภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
11 โพธิ์ล้อมตาล2 มหาวิทยาลยัภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
12 R-SiBO : CRAZY มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
13 Ind.Dragon Robot : The Prime มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
14 Ind.Dragon Robot : The Optimus มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
15 ลูกพ่อขุนแสนแสบ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
16 KANKRAO THE NEXT GEN มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
17 กันเกรา มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
18 กันเกรา the senior มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
19 MECHATRONICS 1 สถาบันเทคโนโลยีปทมุวัน 
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ล าดับที ่ ชื่อทีม ชื่อสถานศึกษา 
20 GOLDGEAR สถาบันเทคโนโลยีปทมุวัน 
21 PIT-BOT สถาบันเทคโนโลยีปทมุวัน 
22 Spinal IE.Tech 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
23 Spinal IE.Tech 2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
24 AFOS สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
25 ปะทิวโรบอท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง  

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์

 

ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562 

คณะท างานฝ่ายจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมประเทศไทย ประจ าปี 2562 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
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ก าหนดการ 
การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับอุดมศึกษา (รอบคัดเลือก) ครั้งท่ี 26  

เกมการแข่งขัน “ขี่ม้าส่งสาร สะท้านขุนเขา” 
ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2562 ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

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

วันที่ 27 เมษายน 2562  
 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน และรับบตัรคิวเพื่อซ้อมสนาม 
 09.00 – 09.30 น. ตรวจวัดน้ าหนักของหุ่นยนต์  
 09.30 – 12.30 น. ซ้อมสนาม รอบท่ี 1 
 12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.30 – 16.30 น. ซ้อมสนาม รอบท่ี 2 
 16.30 – 17.00 น. จับสลากแบ่งสายการแข่งขันรอบคัดเลือก 
 17.00 น. ช้ีแจงกติกาการแข่งขันรอบคัดเลือก 

วันที่ 28 เมษายน 2562  
 07.30 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
 08.30 – 09.00 น. ตรวจวัดน้ าหนักของหุ่นยนต์  
 09.00 – 09.30 น. พิธีเปิด 
 09.30 – 12.30 น. การแข่งขันรอบคัดเลือก   
 12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.30 – 15.15 น. การแข่งขันรอบคัดเลือก   
 15.15 – 15.30 น. พักเบรก 
 15.30 – 17.30 น. การแข่งขันรอบคัดเลือก   
 18.30 น. ประกาศรายชื่อทีมท่ีผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จ านวน 20 ทีม 

หมายเหตุ ก ำหนดกำรอำจปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสม 
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แผนที่ 
สถานทีจ่ัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับอุดมศึกษา (รอบคัดเลือก) ครั้งที่ 26  

เกมการแข่งขัน “ขี่ม้าส่งสาร สะท้านขุนเขา” 
ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2562 ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

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

 

สถานที่จัดการแข่งขัน 
 


