
 
 

ประกาศที ่6/2564 
การแข่งขนัหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ าปี 2564 

ชิงถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี 

เร่ือง รายช่ือผู้สมคัรการแข่งขันหุ่นยนต์  ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย เกม ดวลเกาทณัฑ์ สานฝันสู่แดนมงักร 
***************************************** 

 ตามท่ี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น) ไดป้ระกาศรับสมคัรการแข่งขนัหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย       
เกม ดวลเกาทณัฑ ์สานฝันสู่แดนมงักร ระหวา่งวนัท่ี 17 พฤศจิกายน - 30 ธนัวาคม 2563 นั้น 

 บัดน้ี  ได้ครบก าหนดวนัรับสมคัร และคณะท างานได้ตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแลว้ จึงขอประกาศรายช่ือผูส้มัคร       
การแข่งขนัหุ่นยนต ์ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย เกม ดวลเกาทณัฑ ์สานฝันสู่แดนมงักร จ านวน 28 ทีม โดยมีทีมหุ่นยนตอ์ตัโนมติั 
(Fully Autonomous Robots) จ านวน 5 ทีม และทีมหุ่นยนตท์ัว่ไป (Manual and Semi-Autonomous Robots) จ านวน 23 ทีม ดงัน้ี  

 
ล าดบัที ่ ช่ือสถานศึกษา ช่ือทมี กลุ่มการแข่งขัน 

1 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี MER-Cy : Neo Armstrong ทีมหุ่นยนตอ์ตัโนมติั 
2 มหาวทิยาลยัพระจอมเกลา้พระนครเหนือ iRAP Super Saiyan ทีมหุ่นยนตอ์ตัโนมติั 
3 มหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ NEU Sky Robot ทีมหุ่นยนตอ์ตัโนมติั 
4 มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา หนุ่มล าตะคอง : The Worst Hero ทีมหุ่นยนตอ์ตัโนมติั 
5 มหาวทิยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ Shiro Hotaru ทีมหุ่นยนตอ์ตัโนมติั 
6 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี MODFIRE@FIET ทีมหุ่นยนตท์ัว่ไป 
7 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี MODFIRE@FIET2021 ทีมหุ่นยนตท์ัว่ไป 
8 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี Bionicbot ทีมหุ่นยนตท์ัว่ไป 
9 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

วทิยาเขตพระนครเหนือ 
Brainstorm Secret 7 ดอย ทีมหุ่นยนตท์ัว่ไป 

10 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา คนัคลองแม่กวง ทีมหุ่นยนตท์ัว่ไป 
11 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 

ศูนยสุ์พรรณบุรี 
ขนุพลชา้งศึกยทุธหตัถีสุพรรณบุรีโรบอท ทีมหุ่นยนตท์ัว่ไป 

12 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  
วทิยาเขตสุรินทร์ 

ME-COM Robotics ทีมหุ่นยนตท์ัว่ไป 

13 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี MER-Cy : Endurance ทีมหุ่นยนตท์ัว่ไป 
14 มหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ลูกเจา้พอ่มเหศกัด์ิ ทีมหุ่นยนตท์ัว่ไป 
15 มหาวทิยาลยัราชภฎัศรีสะเกษ Senju Hashiram ทีมหุ่นยนตท์ัว่ไป 
16 มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา หนุ่มล าตะคอง : The Bad Company ทีมหุ่นยนตท์ัว่ไป 
17 มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ IND.Dragon Robot ทีมหุ่นยนตท์ัว่ไป 
18 มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถมัภ ์
Valaya_The Revive ทีมหุ่นยนตท์ัว่ไป 

19 มหาวทิยาลยัรามค าแหง ลูกพอ่ขนุเเสนเเสบ ทีมหุ่นยนตท์ัว่ไป 



ล าดบัที ่ ช่ือสถานศึกษา ช่ือทมี กลุ่มการแข่งขัน 
20 มหาวทิยาลยัวงษช์วลิตกลุ V-BOT YAMO BATTLES ทีมหุ่นยนตท์ัว่ไป 
21 มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี กนัเกรา ทีมหุ่นยนตท์ัว่ไป 
22 มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี KanKrao Plus ทีมหุ่นยนตท์ัว่ไป 
23 สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น สามคนอา้ยมาสามคน ทีมหุ่นยนตท์ัว่ไป 
24 สถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนั GOLDGEAR ทีมหุ่นยนตท์ัว่ไป 
25 สถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนั PIT-BOT ทีมหุ่นยนตท์ัว่ไป 
26 สถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนั MECHATRONICS 1 ทีมหุ่นยนตท์ัว่ไป 
27 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร 

ลาดกระบงั 
LKB Station ทีมหุ่นยนตท์ัว่ไป 

28 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั วทิยาเขตชุมพร 

ปะทิวโรบอท ทีมหุ่นยนตท์ัว่ไป 

 

1. ก าหนดการ 

ล าดบัที ่ รายละเอยีด ว / ด/ ป สถานที ่
1 ประกาศรายช่ือผูส้มคัร  4 ม.ค. 64 www.tpa.or.th/robot 
2 ฝึกอบรม 13 ม.ค. 64 Zoom Meeting 
3 ส่งคลิปวดีิโอรายงานความคืบหนา้ประดิษฐหุ่์นยนต ์ 13 ม.ค. - 28 มี.ค. 64 robot@tpa.or.th 
4 ประกาศรายช่ือทีมท่ีไดเ้ขา้การแขง่ขนัรอบคดัเลือก 2 เม.ย. 64 www.tpa.or.th/robot 
5 การแข่งขนัรอบคดัเลือก* รอประกาศ ม.ราชภฏันครราชสีมา 
6 ประกาศรายช่ือทีมท่ีผา่นเขา้การแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ รอประกาศ  
7 การแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ 29 - 30 พ.ค. 64 ศูนยก์ารคา้เซียร์ รังสิต 

หมายเหตุ   การแข่งรอบคัดเลือก* อาจมกีารเปลีย่นแปลง โดยจะรีบประกาศแจ้งให้ทราบในภายหลงั 

2. การสนับสนุน 
1.  ผูส้มคัรจะไดรั้บ MISUMI coupon voucher มูลค่า 15,000 บาท / ทีม และคูปองส่วนลด 20% (ใช้ไดม้ากกว่า 1 คร้ัง โดยท่ี

ยอดซ้ือรวมทั้งหมดไม่เกิน 50,000 บาท) เพ่ือเลือกซ้ืออุปกรณ์ท าหุ่นยนตเ์ขา้แขง่ขนั โดยเลือกจาก MISUMI eCatalog เท่านั้น    
ซ่ึงทั้ง coupon voucher และ คูปองส่วนลดสามารถใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี 13 มกราคม ถึง 30 มีนาคม 2564   

2.  ผูส้มคัรท่ีผา่นเขา้การแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ จะไดรั้บเงินสนบัสนุนเพ่ือใชใ้นการประกอบหุ่นยนต ์ทีมละ 5,000 บาท  

หมายเหตุ  ทีมท่ีได้รับการสนับสนุนดังกล่าว แต่ไม่มาเข้าร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ จะต้องคืนเงิน
สนับสนุนให้กับผู้ จัดงาน และจะถูกตัดสิทธ์การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในปีต่อไป  เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุ
จ าเป็นให้ต้องยกเลิกจัดการแข่งขัน 

3. การฝึกอบรม 
 ขอเปล่ียนแปลงรูปแบบกการฝึกอบรมการแข่งขนัหุ่นยนต ์ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย เกม ดวลเกาทณัฑ ์สานฝันสู่แดน
มงักร ในวนัพุธ ท่ี 13 มกราคม 2564 เป็นอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting และเพื่อความสะดวกในการส่ือสารขอให้ผูส้มคัรเขา้
ร่วมกรุ๊ปไลน์ TPA Robot : ดวลเกาทณัฑ ์สานฝันสู่แดนมงักร โดยกรุ๊ปไลน์น้ีจะใชใ้นการถาม-ตอบ ผูส้งสยัเป็นหลกั  

หมายเหตุ  คณะท างานจะเชิญผู้สมคัรเข้าร่วมกลุ่มผ่านผู้ประสานงานทีมตามท่ีได้ระบุไว้ในใบสมคัร  

 



3. หลกัเกณฑ์การพจิารณาคลปิวดิโีอรายงานความคืบหน้าประดษิฐ์หุ่นยนต์ 
กลุ่มทมีหุ่นยนต์อตัโนมตั ิ(Fully Autonomous Robots) 

1. ความยาวทั้งหมดของคลิปวดีิโอ 1 นาที  
2. ภาพในคลิปวดีิโอตอ้งมีอาจารยท่ี์ปรึกษาปรากฏอยูด่ว้ย 
3. ภาพในคลิปวดีิโอตอ้งแสดงให้เห็นวา่หุ่นยนตอ์ตัโนมติั เคล่ือนท่ีไปดา้นขวา 1 เมตร และเดินหนา้ 2 เมตร จากนั้นแสดงการ

ขวา้งลูกธนูจากหุ่นยนตใ์ห้ลง Pot โดยก าหนดระยะห่างจากหุ่นยนต์อตัโนมติั ถึงจุดก่ึงกลาง Pot 2 เมตร (ภาพ Long Take ไม่มี
การตดัต่อ) *Pot สูง 50 เซนติเมตร และมีเส้นผ่าศูนย์กลางกระบอก 305 มิลลเิมตร (Type-I) 

หมายเหตุ  ต้องแสดงการวดัระยะทางให้กรรมการเห็นอย่างชัดเจน 

กลุ่มทมีหุ่นยนต์ทัว่ไป (Manual and Semi-Autonomous Robots) 
1. ความยาวทั้งหมดของคลิปวดีิโอ 1 นาที 
2. ภาพในคลิปวดีิโอตอ้งมีอาจารยท่ี์ปรึกษาปรากฏอยูด่ว้ย 
3. ภาพในคลิปวดีิโอตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่ 

3.1 หุ่นยนต ์เคล่ือนทีไปดา้นขวา 1 เมตร และเดินหนา้ 2 เมตร 
3.2 หุ่นยนต ์แสดงการขวา้งลูกธนูจากหุ่นยนตใ์หล้ง Pot    
*ระยะห่างจากหุ่นยนต์ถงึจดุกึง่กลาง Pot 2 เมตร  
**Pot สูง 50 เซนติเมตร และมีเส้นผ่าศูนย์กลางกระบอก 305 มิลลเิมตร (Type-I) 
3.3 หุ่นยนต ์แสดงการขวา้งลูกธนูจากหุ่นยนตใ์หล้ง Pot    
*ระยะห่างจากหุ่นยนต์ถงึจดุกึง่กลาง Pot 4 เมตร  
**Pot สูง 80 เซนติเมตร และมีเส้นผ่าศูนย์กลางกระบอก 160 มิลลเิมตร (Type-III) 

หมายเหตุ  ต้องแสดงการวดัระยะทางให้กรรมการเห็นอย่างชัดเจน 

วธีิการส่งคลปิวดิโีอรายงานความคืบหน้าประดษิฐ์หุ่นยนต์ 
1. กรุณาตั้งช่ือไฟลค์ลิปวดีิโอดว้ยช่ือทีม และอปัโหลดลง Google Drive จากนั้นส่งลิงคม์าท่ี Email: robot@tpa.or.th 
2. หากไม่ส่งผลงานตามระยะเวลาท่ีก าหนด จะถือวา่สละสิทธ์ิเขา้ร่วมการแข่งขนั 

หมายเหต ุ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด  

สอบถามข้อมูลเพิม่เตมิได้ที ่คุณอริศรา ค าพยา โทร. 089-9922633 (วนัท าการ จ. - ศ. เวลา 08.00 - 17.00 น.) 
 

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

ประกาศ ณ วนัที ่4 มกราคม 2564 
คณะท างานฝ่ายจดัการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมประเทศไทย ประจ าปี 2564 

ชิงถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ก าหนดการฝึกอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting 
การแข่งขนัหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย เกม “ดวลเกาทณัฑ์ สานฝันสู่แดนมงักร” 

วนัพธุ ท่ี 13 มกราคม 2564 เวลา 09.00 – 15.00 น.  
***************************************** 

 

09.00 - 10.00 น.  การช้ีแจงกตกิาและถามตอบ  
  โดย  1. รศ. ดร.นภดล อุชายภิชาติ จาก มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
    2. รศ. ดร.อนนัต ์สืบส าราญ จาก มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

10.00 - 11.00 น.  แนวคดิและกลยุทธ์ในการพฒันาหุ่นยนต์อตัโนมตั ิ
  โดย  ผศ. ดร.ณรงคเ์ดช กีรติพรานนท ์จาก มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

11.00 - 12.00 น. การหาต าแหน่งและควบคุมต าแหน่งหุ่นยนต์อตัโนมตั ิ
  โดย  ผศ. ดร.ณรงคเ์ดช กีรติพรานนท ์จาก มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

12.00 - 13.00 น.  พกัเบรก 

13.00 - 14.00 น.  การส่ือสารระหว่างหุ่นยนต์ 
  โดย  ดร.สุรัฐ ขวญัเมือง จาก จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

14.00 - 15.00 น.  การใช้แคตาลอ็ก MISUMI 
  โดย  บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

15.00 น.  เสร็จส้ินการฝึกอบรม 

 

หมายเหต ุ  หวัขอ้ “การใชก้ลอ้งเพื่อตรวจจบัวตัถุ” โดย ผศ.ปัญญา เหล่าอนนัตธ์นา จาก มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
  ทุกท่านจะไดรั้บ  Link video clip หลงัจากเสร็จส้ินการฝึกอบรม 
 

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

 
 
 
 
 
 

 


