
 

 

ประกาศท ี /  

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจาํปี 2563 เกมการแข่งขัน ROBO RUGBY 

เรือง การคัดเลือกตัวแทนทีมระดับอุดมศึกษา 

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

 อา้งถึง ผลสรุปทีประชุมการแข่งขนัหุ่นยนต ์ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจาํปี 2563 วนัพฤหัสบดีที 14 พฤษภาคม 

2563 ผา่นระบบ ZOOM โดยมีรายระเอยีดดงันี  

1.  สํานักงานเลขาธิการ ABU ROBOCON ณ กรุงโตเกียว ประเทศญีปุ่ น แจ้งว่า สถานีโทรทศัน์ FIJI TV เจา้ภาพผูจ้ดัการ

แข่งขนัหุ่นยนตน์านาชาติ ABU ROBOCON 2020 SUVA, FIJI มีกาํหนดเลือนการแข่งขนัจากเดิมเป็นเดือนพฤศจิกายน 

หรือ เดือนธนัวาคม 2563 ทงันี ขึนอยู่กบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยสํานักงานเลขาธิการ ABU 

ROBOCON จะแจง้ผลสรุปใหท้ราบในเดือนกนัยายน 2563  

2.  เบืองตน้ประเทศทีจะเขา้ร่วมการแข่งขนัปีนีมีจาํนวน 18 ทีม 17 ประเทศ ได้แก่ Cambodia, China, Egypt, Fiji, Hong  Kong, 

India, Indonesia, Japan, Kazakhstan, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Thailand, Turkey, Uzbekistan และVietnam  

3.  ประเทศจีน เจา้ภาพผูจ้ดัการแข่งขนัหุ่นยนตน์านาชาติ ABU ROBOCON 2021 ยืนยนัจดัการแข่งขนัในเดือนสิงหาคม 

2564 ตามกาํหนดการเดิม  

4.   รูปแบบการคดัเลือกทีมตวัแทนประเทศไทย 

แบบท ี1  ประกาศรับสมคัรทีมทีสนใจเป็นตวัแทนประเทศไทย โดยให้ส่งรายละเอียดของหุ่นยนตเ์ป็นเอกสาร, วิดีโอ 

ทีแสดงศกัยภาพการทางานของหุ่นยนต ์ความพร้อมของทีม และรายละเอียดอืนๆ ตามเงือนไขทีกรรมการ

วชิาการกาํหนด เพอืใหก้รรมการวิชาการพจิารณาคดัเลือก เพยีง 1 ทีม โดยไม่จดัการแข่งขนั  

แบบท ี2  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีปุ่ น) คดัเลือกทีมตวัแทน   

มาละ 1 ทีม เมือได ้2 ทีม บมจ.อสมท ขอความอนุเคราะห์ใช้สนามแข่งขนัของสํานักงานคณะกรรมการ     

การอาชีวศึกษาเพือคดัเลอืกทีมตวัแทนประเทศไทย โดยจะจดัการแข่งขนัหลงัเดือนกนัยายนหลงัจากประเทศ

ฟิจิประกาศกาํหนดการแข่งขนัหุ่นยนตน์านาชาติ อยา่งเป็นทางการ  

แบบท ี3  ดาํเนินการจดัการแข่งขนัโดย สานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในช่วงตน้เดือนเดือนตุลาคม 2563  

 โดยแบ่งการแข่งขนัเป็น 3 วนั  

 วนัท ี1 คดัเลือกระดบัอาชีวศึกษา ใหเ้หลือ 8 ทีม  

 วนัท ี2 คดัเลือกระดบัอุดมศึกษา ให้เหลือ 8 ทีม  

 วนัท ี3 แข่งขนัระดบัอาชีวศึกษาและระดบัอดุมศึกษา ให้เหลือ1 ทีม เพือเป็นตวัแทนประเทศไทย  

 ทงันี มตทิีประชุม เลือกรูปแบบการคดัเลือกทีมตวัแทนประเทศไทย แบบท ี3 

5.  เงินสนบัสนุน 

1. บมจ. อสมท จะมอบเงินสนบัสนุน ทีมตวัแทนประเทศไทย จาํนวน 50,000 บาท  

2. ABU จะออกค่าใชจ่้ายในการเดินทาง การแพค็หุ่นยนต ์และการขนส่งให้กบัทีมแข่งขนั จาํนวน 4 คน (อาจารยท์ีปรึกษา 

1 คน และนกัศึกษาแข่งขนั 3 คน) ซึงสถาบนัทเีป็นตวัแทนตอ้งสาํรองจ่ายค่าใชจ้่ายทุกรายการไปก่อน ไดแ้ก่ 

2.1 ค่าตวัเครืองบิน ประมาณ 200,000 บาท (4 คนๆ ละ 50,000 บาท)  

2.2 ค่าแพค็หุ่นยนต ์และค่าขนส่ง ประมาณ 30,000 บาท  



หมายเหตุ  ABU จะโอนเงินจาํนวน 1,400 US (ค่าแพค็หุ่นยนตแ์ละค่าขนส่ง) และค่าตวัเครืองบินตาม ค่าใชจ่้ายจริง คืนใหส้ถาบนั

หลงัจากการแข่งขนัรอบนานาชาติสินสุดลงประมาณ 2 เดือน  

3. ทีม Pit crew จาํนวน 3 คน และผูติ้ดตามอืนๆ สถาบนัทีเป็นตวัแทนตอ้งออกค่าทีพกั ค่าอาหารและค่าเดินทางเอง

ทงัหมด ประมาณการค่าทพีกั / อาหาร 25,000 บาท / คน และค่าเดินทางประมาณไม่เกิน 50,000 บาท / คน  

4. ทีมทีเป็นตัวแทนประเทศไทย อาจารย์ทีปรึกษาควรมีความสามารถสือสารภาษาอังกฤษได้อย่างชัดเจนและ 

คล่องแคล่ว เพอืช่วยแกปั้ญหาใหก้บัทีมแข่งขนัให้ไดม้ากทีสุด  

 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีปุ่ น) ในฐานะผูจ้ดัการแข่งขนัหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย โดยคณะกรรมการ

วิชาการและตดัสิน จึงมีมติให้ประกาศการคดัเลือกตวัแทนทีมระดบัอุดมศึกษา เพือเขา้ร่วมแข่งขนัคน้หาตวัแทนทีมประเทศไทยสู่

การแข่งขนัหุ่นยนตน์านาชาติ ABU ROBOCON 2020 ณ ประเทศฟิจิ โดยมีรายละเอยีดดงันี 

1. ส่งชือทีมยืนยันเข้าร่วมการคดัเลือกตัวแทนทีมระดบัอดุมศึกษา 

 ขอให้ผูท้ีพร้อมแข่งขนั ส่งชือทีมยืนยนัเขา้ร่วมการคดัเลือกตวัแทนทีมระดบัอุดมศึกษาไดท้ี Email: robot@tpa.or.th ตงัแต่วนันี 

จนถึงวนัที 15 มิถุนายน 2563 ทงันี ทีมดงักล่าวตอ้งเป็นผูท้ผี่านการพจิารณาคลิปวดีีโอรายงานความคืบหนา้ประดิษฐหุ่์นยนตก์ารแข่งขนั

หุ่นยนต ์ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจาํปี 2563 เกมการแข่งขนั ROBO RUGBY จาํนวน 31 ทีม ไดแ้ก่ 

ลาํดับที ชือทมี ชือสถานศึกษา หมายเหตุ 

1 KU Robotic Team มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

2 RedGodInRoC มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน  

3 MODFIRE@FIET มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี  

4 MODFIRE@FIET 2020 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี  

5 TRCC มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี  

6 iRAP DUMBO มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ  

7 Mini Mecha Kajitriz มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ  

8 Bionicbot มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี  

9 BrainStorm ทีมหุ่นน่ารักทีสุดในโลก มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  

10 ขนุพลชา้งศึกยทุธหัตถีสุพรรณบุรีโรบอท มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 

วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
 

11 MER-Cy D SUT มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  

12 MER-Cy The believe in hope มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  

13 ลูกเจา้แม่คลองประปา The Standard มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์  

14 ลูกเจา้แม่คลองประปา The Ambition มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์  

15 โพธิลอ้มตาล มหาวิทยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

16 IND.Dragon.Robot : The Guardian มหาวิทยาลยัราชภฎันครสวรรค ์  

17 IND.Dragon.Robot : The Victory มหาวิทยาลยัราชภฎันครสวรรค ์  

18 หนุ่มลาํตะคอง : มหากาฬ มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา  

19 หนุ่มลาํตะคอง : อหงัการ์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา  

20 ลูกพ่อขุนเเสนเเสบ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  

21 V-BOT YAMO VISHNU มหาวิทยาลยัวงษช์วลิตกุล  

22 Kankrao The Juniors มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  

23 กนัเกรา มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  



ลาํดับที ชือทมี ชือสถานศึกษา หมายเหตุ 

24 คนัคลองแม่กวง วิทยาลยัเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
 

25 GOLDGEAR สถาบนัเทคโนโลยีปทุมวนั  

26 MECHATRONICS 1 สถาบนัเทคโนโลยีปทุมวนั  

27 PIT-BOT สถาบนัเทคโนโลยีปทุมวนั  

28 E12 THE JUKE สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  

29 Spinal IE.Tech Far For Home สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  

30 หลงัห้องแก๊ง สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  

31 ปะทิวโรบอท สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัดิ 
 

2. กาํหนดการแข่งขนั 

 ณ ศูนยก์ารคา้เซียร์ รังสิต  

วนัท ี3 ตุลาคม 2563 ระดบัอาชีวะศึกษา ลงทะเบียน 

วนัท ี4 ตุลาคม 2563  ระดบัอาชีวะศึกษา (แข่งขนั) + ระดบัอุดมศึกษา ลงทะเบียน 

วนัท ี5 ตุลาคม 2563 ระดบัอุดมศึกษา (แข่งขนั) 

วนัท ี6 ตุลาคม 2563  ระดบัอาชีวะศึกษา และระดบัอดุมศึกษา (แข่งขนั) คดัเหลือ 1 ทีม ตวัแทนประเทศไทย 

3. รางวัลการแข่งขนั 

 เนืองจากสมาคมฯ ได้ประกาศที 2/  เรือง ยกเลิกจดัการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจําปี 2563        

ชิงถว้ยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมือวนัที 30 มีนาคม  

การคดัเลือกตวัแทนทีมระดบัอุดมศึกษาครังนี จึงไม่มีถว้ยรางวลัพระราชทาน และเงินรางวลัสนบัสนุนเหมือนเช่นทุกปี 

4. สอบถามรายละเอยีดเพมิเติมได้ที  

 Email: robot@tpa.or.th หรือ โทร. 089-9922633 และ 080-0729477 เวลา .  – 17.0  น.  

 

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

 

 

ประกาศ ณ วันที  พฤษภาคม  

คณะทํางานฝ่ายจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมประเทศไทย ประจําปี  

 

 

 

 

 

 

 

 


