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การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.  
ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ าปี 2562 

 
ประกาศที่ 017/2562 

เรื่อง ผลการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ าปี 2562  
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

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

 ตามที่ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้ด าเนินการจัดงานการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.  ชิงแชมป์ประเทศไทย 
ประจ าปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เมื่อวันที่     
31 พฤษภาคม และวันท่ี 1-2 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีใหเ้ยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพ
ความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงเป็นพื้นทีแ่ลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีสนใจในเรื่องวิทยาการหุ่นยนต์จากทั่วประเทศ นั้น 

 บัดนี้ การจัดงานดังกล่าวได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์
ประเทศไทย ประจ าปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
(รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)  

 ในนามของ สมาคม ฯ ขอแสดงความช่ืนชมและยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลรวมถึงผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกท่าน และขอขอบคุณ
ผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ และผู้ปกครองที่มีส่วนร่วมส าคัญในการสนับสนุนเยาวชนให้ได้เสริมสร้างประสบการณ์ ผ่านการเรียนรู้
นอกห้องเรียน ตลอดจนค้นหาและพัฒนาศักยภาพท่ีมีอยู่ในตนเองอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 

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

ประกาศ ณ วันท่ี 11 มิถุนายน 2562 

คณะท างานฝา่ยจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมประเทศไทย ประจ าปี 2562 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
 

 
 
 
 
 
 

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ าปี 2562 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
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ผลการแข่งขันหุน่ยนต์ ส.ส.ท. ชงิแชมป์ประเทศไทย ประจ าปี 2562  
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

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

การแข่งขันหุน่ยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย คร้ังท่ี 26 เกมการแข่งขัน ขี่ม้าส่งสาร สะท้านขุนเขา 

รางวัล ทีม สถานศึกษา 
ชนะเลิศ  ลูกเจ้าแมค่ลองประปา The Attempt มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1  ลูกเจ้าแมค่ลองประปา All Star Return มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  PIT-BOT สถาบันเทคโนโลยีปทมุวัน 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  iRAP Fe มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
เทคนิคยอดเยีย่ม  KANKRAO  

THE NEXT GEN 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

TPA Robot of the year  GOLDGEAR สถาบันเทคโนโลยีปทมุวัน 
 

การแข่งขันหุน่ยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition คร้ังท่ี 14 เกมการแข่งขัน Robo Harvester 
รางวัล ทีม สถานศึกษา 

ชนะเลิศ  TNI48 สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1  iSuccess มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร ์
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  OverSize มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  

วิทยาเขตสงขลา 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  Witch doctor มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

เทคนิคยอดเยีย่ม  iSuccess มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร ์
 
การแข่งขันหุน่ยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน คร้ังท่ี 19 เกมการแข่งขัน Robo Bit Racer 

รางวัล ทีม สถานศึกษา 
ชนะเลิศ  SKNROBOT#01 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1  RK-ROBOT ID โรงเรียนร่องค า 

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  BRR Junior โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  PYP01 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 

 
การแข่งขันหุน่ยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน คร้ังท่ี 19 เกมการแข่งขัน Mission Challenge 

รางวัล ทีม สถานศึกษา 
ชนะเลิศ  PYP02 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1  Y.W. โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  CBRobot โรงเรียนชัยภูมภิักดีชุมพล 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  PRC mee โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 
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รางวัล ทีม สถานศึกษา 
ชนะเลิศ Mission Challenge 
(Super Team) 

BCC Robot 
Y.W. 

โรงเรียนกรุงเทพครสิเตยีนวิทยาลยั 
โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 
Mission Challenge  
(Super Team) 

PYP02 
ขอนแก่นวิทยายน 

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 
Mission Challenge  
(Super Team) 

ภูไทโรบอท 
PRC mee 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ ์
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 
Mission Challenge  
(Super Team) 

TOAROBOT B 
HH Robot 

โรงเรียนทโีอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดค าสายทอง) 
โรงเรียนหัวหิน 

 
รางวัลทุนการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (การแข่งขนัหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน คร้ังท่ี 19) 

ทีม ชื่อผู้รับ สถานศึกษา 
SKNROBOT#01 1. ด.ช.วริทธา เทพแก้ว (ม.2) 

2. ด.ช.พรหมพิริยะ พูลวิรัตน์ (ม.2) 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี 

PYP02 1. นายกฤษฎา ภูวันนา (ม.4) 
2. นายบัญชา พวงพิกุล (ม.5) 

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 

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

 
 

 
 

 


