
 

ประกาศที่ 15/2566 

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ าปี 2566 

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เรื่อง ผลการพิจารณาคลิปวีดีโอรายงานความคืบหน้าการประดิษฐ์หุ่นยนต์  

การแข่งขันหุ่นยนต์  ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ าปี 2566 เกม “โปรยบุปผาบนนภาเหนือนครวัด” 

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

ตามท่ี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ก าหนดให้ผู้สมัครน าส่งคลิปวีดีโอรายงานความคืบหน้า การ

ประดิษฐ์หุ่นยนต์การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ าปี 2566 เกม “โปรยบุปผาบนนภาเหนือ

นครวัด” ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2566 เพ่ือให้คณะกรรมการวิชาการและตัดสิน ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกทีม

ที่ได้เข้าแข่งขันในการแข่งขันรอบคัดเลือก ในวันที่ 6 – 7 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

บัดนี้ คณะกรรมการวิชาการและตัดสิน ได้ด าเนินการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการ

พิจารณาคลิปวีดีโอรายงานความคืบหน้าการประดิษฐ์หุ่นยนต์การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย  

ประจ าปี 2566 เกม “โปรยบุปผาบนนภาเหนือนครวัด” ดังนี้  

ทีมที่ผ่านการพิจารณา    รวม 22 ทีม 

ทีมที่ไม่ผ่านการพิจารณา   รวม 7 ทีม 

 

รายช่ือทีมที่ผ่านการพิจารณาคลิปวีดีโอรายงานความคืบหน้าของหุ่นยนต์ 

กลุ่มทีมหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Fully Autonomous Robots) 

ล าดับที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อทีม 

1       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ iRAP_NA'VI 

2 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ M.E.C ROBOT 

3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หนุ่มล าตะคอง 

 

 



กลุ่มทีมหุ่นยนต์ทั่วไป (Manual and Semi-Autonomous Robots) 

ล าดับที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อทีม 

1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Enginewb 

2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ REAI CMU: Mahout 1 

3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มดตะนอยต่อยหน้าเธอ 

4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พลังบัวเหล็กทะลวงยุทธภพ 

5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Brain Storm 

6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ MADDY 

7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี MERCY-Scandium 

8 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลูกเจ้าพ่อมเหศักดิ์ 

9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มัทนา 

10 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาสิฏฐ ี

11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ IND.DRAGON ROBOT  THE  EMPEROR 

12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ IND.DRAGON ROBOT .THE EMPIRE 

13 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Valaya_The_Resurgence 

14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กันเกรา 

15 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก (หลักสูตรปริญญาตรี) 

IVEC ROBOT 

16 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น VANON 

17 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Spinal Inventor 



ล าดับที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อทีม 

18 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หยุดยาวยังได้พัก แต่หยุดรักไม่ได้เลย 

19 สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง E12 ACT_PRO 

 

ทั้งนี้ ขอให้ทีมที่ไม่ผ่านการพิจารณา รายละเอียดตามประกาศ ด ำเนินกำรแก้ไขคลิปวิดีโอ และส่งคลิป

วิดีโอ กลับมำที่ Email: robot@tpa.or.th เพ่ือให้คณะกรรมการวิชาการและตัดสินพิจารณาอีกครั้ง โดยในคลิป

วิดีโอจะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ การพิจารณา ดังนี้ 

1. แนะน าชื่อทีม สมาชิกในทีมและอาจารย์ที่ปรึกษาโดยวิดีโอต้องถ่ายให้เห็นหน้าสมาชิกในทีมและอาจารย์ที่

ปรึกษา 

2. ภาพในคลิปวิดีโอต้องแสดงให้ เห็นว่า  

2.1.  หุ่นยนต์จะต้องเคลื่อนที่ไปด้านหน้า 2 เมตร ต่อด้วยเลี้ยวซ้าย 90 องศาและเคลื่อนที่ต่ออีก 1 เมตร 

หลังจากนั้นจะต้องเลี้ยวขวา 90 องศา เคลื่อนที่ไปด้านหน้าต่ออีก 1 เมตร โดยวิดีโอในส่วนนี้ต้องเป็นวิดีโอ

ต่อเนื่องห้ามมีการตัดต่อ 

2.2.  หุ่นยนต์ต้องท าภารกิจโยนห่วงให้ลงเสาที่มีความสูง 800 มม. (80 ซม.) โดยที่เสามีลักษณะตามที่

กติกาก าหนดจากระยะใด ๆ ก็ได้ โดยที่หุ่นจะต้องไม่สัมผัสกับเสาโดยเด็ดขาด 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2566 

คณะท างานฝ่ายจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมประเทศไทย ประจ าปี 2566 

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

 

 

 

 



ก าหนดการ 

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ าปี 2566 (รอบคัดเลือก) 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เกม “โปรยบุปผาบนนภาเหนือนครวัด” 
วันที่ 6 – 7 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
************************************************** 

 
วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 : ซ้อมสนาม 
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน และรับบัตรคิวเพื่อซ้อมสนาม 
09.00 – 09.30 น. ตรวจวัดน้ าหนักของหุ่นยนต์  
09.30 – 12.30 น. ซ้อมสนาม รอบที่ 1 
12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 – 16.30 น. ซ้อมสนาม รอบที่ 2 
16.30 – 17.00 น. จับสลากแบ่งสายการแข่งขันรอบคัดเลือก 
17.00 น. ชี้แจงกติกาการแข่งขันรอบคัดเลือก 
 
วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 : การแข่งขันรอบคัดเลือก 
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. พักเบรค 
15.30 – 17.30 น. การแข่งขันรอบคัดเลือก   
18.30 น. ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ  
 
หมายเหตุ  ก าหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 

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


