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ประกาศที ่7/2564 
การแข่งขนัหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ าปี 2564 

ชิงถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี 

เร่ือง รายช่ือผู้สมคัรการแข่งขันหุ่นยนต์  ส.ส.ท. PLC Competition เกม ROBO SALENG 
***************************************** 

 ตามท่ี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น) ได้ประกาศรับสมคัรการแข่งขนัหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition เกม 
ROBO SALENG ระหวา่งวนัท่ี 9 พฤศจิกายน - 30 ธนัวาคม 2563 นั้น 

 บัดน้ี  ได้ครบก าหนดวนัรับสมคัร และคณะท างานได้ตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแลว้ จึงขอประกาศรายช่ือผูส้มัคร       
การแข่งขนัหุ่นยนต ์ส.ส.ท. PLC Competition เกม ROBO SALENG จ านวน 39 ทีม ดงัน้ี  
 
ล าดบัที ่ ช่ือสถานศึกษา ช่ือทมี 

1 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั EIC NextGen 
2 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัสกลนคร F.B.G Team 
3 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัสกลนคร KU WIN Team 
4 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตศรีราชา EE - SRC - 2 
5 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตศรีราชา EE - SRC - 1 
6 มหาวทิยาลยัขอนแก่น ROBO SEE-IT ทีม 1 
7 มหาวทิยาลยัขอนแก่น ROBO SEE-IT ทีม 2 
8 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ Mini Mecha 63 
9 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร Chicken to the Moon 
10 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร กะตา๊ก Industry 
11 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ AR เพื่อชาติ 
12 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ UTK PLC AR. 02 B. 
13 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก AE-BOT 
14 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี MEC Khlong6 #1 
15 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี MEC Khlong6 #2 
16 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ SUCCESS 
17 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ SUCCESS PLUS 
18 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั MECHA_RUTS_1 
19 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั MECHA_RUTS_2 
20 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วทิยาเขตสกลนคร 2 ขวดนอ้ย 
21 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วทิยาเขตสุรินทร์ โกดกง 1 
22 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วทิยาเขตสุรินทร์ โกดกง 2 
23 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี MER-Cy : White Whiskey 
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ล าดบัที ่ ช่ือสถานศึกษา ช่ือทมี 
24 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี MER-Cy : Jelly Bear 
25 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ SIA 
26 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ Trashxodus 
27 มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์ ท้ิงทวน 
28 มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์ ลูกเจา้ฟ้า Gen3 
29 มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี UDRU Robot 1 
30 มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี UDRU Robot 2 
31 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ ดงยาง 1 
32 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ ดงยาง 2 
33 สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน ์ iCARS Team 
34 สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น Triple S 
35 สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น Kuroi 
36 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั Tier one 
37 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั เกกีงาม 
38 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงัวทิยาเขตชุมพร ปะทิวโรบอท v.2 
39 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงัวทิยาเขตชุมพร ปะทิวโรบอท 

 

1. ก าหนดการ 

ล าดบัที ่ รายละเอยีด ว / ด/ ป สถานที ่
1 ประกาศรายช่ือผูส้มคัร 5 ม.ค. 64 www.tpa.or.th/robot 
2 การฝึกอบรม / การแข่งขนัรอบคดัเลือก 17 - 19 ก.พ. 64 ส.ส.ท. 
3 ประกาศรายช่ือทีมท่ีผา่นการคดัเลือก (16 ทีม)* รอประกาศ www.tpa.or.th/robot 
4 รับอุปกรณ์หุ่นยนต*์ รอประกาศ บ.มิตซูบิชิฯ 
5 ส่งคลิปวดีิโอรายงานความคืบหนา้ประดิษฐหุ่์นยนต*์ รอประกาศ robot@tpa.or.th 
6 ประกาศรายช่ือทีมท่ีไดเ้ขา้การแขง่ขนัรอบชิงชนะเลิศ* รอประกาศ www.tpa.or.th/robot 
7 การแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ 29 - 30 พ.ค. 64 ศูนยก์ารคา้เซียร์ รังสิต 

หมายเหตุ   ประกาศรายช่ือ (16 ทีม)*, รับอุปกรณ์หุ่นยนต์*, ส่งคลิปวิดีโอ* และประกาศรายช่ือทีมท่ีได้เข้าการแข่งขนัรอบ 

 ชิงชนะเลิศ* อาจมกีารเปลีย่นแปลง โดยจะรีบประกาศแจ้งให้ทราบในภายหลงั 

2. การสนับสนุน 
1. ทีมท่ีผา่นเขา้รอบชิงชนะเลิศ จ านวน 16 ทีม จะไดรั้บเงินสนบัสนุน จ านวน 10,000 บาท / ทีม   
2. ทีมท่ีผา่นการพิจารณาคลิปวดีิโอรายงานความคืบหนา้ประดิษฐหุ่์นยนต ์จะไดรั้บเงินสนบัสนุน จ านวน 10,000 บาท / ทีม   
3. การแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ ทีมท่ีหุ่นยนตส์ามารถท าภารกิจไดต้ามท่ีก าหนด จะไดรั้บเงินสนบัสนุน จ านวน 10,000 บาท / ทีม 

หมายเหตุ  ทีมท่ีได้รับการสนับสนุนดังกล่าว แต่ไม่เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะต้องคืนเงินท่ีได้รับให้ผู้ จัด
งานท้ังหมด และจะถกูตัดสิทธ์การสมคัรในปีต่อไป 
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3. การฝึกอบรม 
 ขอเปล่ียนแปลงวนัจดัการฝึกอบรม และการแข่งขนัรอบคดัเลือก การแข่งขนัหุ่นยนต ์ส.ส.ท. PLC Competition เกม ROBO 
SALENG จากเดิม วันที่ 20 - 22 มกราคม 2564 เป็น วันที่ 17 - 19  กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้อง 303 ชั้น 3 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี
(ไทย-ญ่ีปุ่น) โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

ว / ด / ป เวลา กจิกรรม 

วนัพุธ ที ่17 กมุภาพนัธ์ 2564 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

 09.00 – 12.00 น. ฝึกอบรม (ภาคเชา้)  
 12.00 – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
 13.00 – 17.00 น. ฝึกอบรม (ภาคบ่าย) 
 17.00 น. เสร็จส้ินกิจกรรม 
วนัพฤหัสบด ีที ่18 กมุภาพนัธ์ 2564 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน    
 09.00 – 17.00 น. ฝึกอบรม (ภาคเชา้)  
 12.00 – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
 13.00 – 17.00 น. ฝึกอบรม (ภาคบ่าย) 
 17.00 น. เสร็จส้ินกิจกรรม 
วนัศุกร์ ที ่19 กมุภาพนัธ์ 2564 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน    
 08.30 – 09.30 น. ช้ีแจง้กติกา การแข่งขนัรอบคดัเลือก 

 09.30 – 12.30 น. การแข่งขนัรอบคดัเลือก 
 12.30 – 13.30 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
 13.30 น. เสร็จส้ินกิจกรรม 

หมายเหตุ  ก าหนดการน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

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

ประกาศ ณ วนัที ่5 มกราคม 2564 
คณะท างานฝ่ายจดัการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมประเทศไทย ประจ าปี 2564 

ชิงถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี 
 
 
 

 


