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สมาคม
ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. 
ผู้ริเริ่มน�ำกำรแข่งขันหุ่นยนต์เข้ำสู่ประเทศไทย 

โดยใช้ชื่อกำรแข่งขันว่ำ “การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์
ประเทศไทย” เป็นกิจกรรมหลักที่ ส.ส.ท. จัดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องเป็น
ประจ�ำทุกปี โดยเริ่มจัดครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.2536 เพื่อ
ส่งเสริมให้เยำวชนตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรเรียนรู ้ด้ำน
วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี เป็นกำรเปิดโอกำสให้นักเรียน นิสิต 
นกัศกึษำ ได้ใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ รวมทัง้ฝึกฝนกำรท�ำงำนเป็น
ทีม เรียนรู้กระบวนกำรท�ำงำนที่ต้องเป็นผู้ที่คิดเป็น ท�ำเป็น และแก้
ปัญหำเป็น อันเป็นพื้นฐำนของกระบวนกำรคิดทำงวิทยำศำสตร์ 
นอกจำกนี้ควำมรู้ และทักษะท่ีได้จำกกำรแข่งขัน ยังสำมำรถน�ำมำ
คดิต่อยอดเพือ่สร้ำงสรรค์ประโยชน์ต่อสงัคม และวงกำรวทิยำศำสตร์
และเทคโนโลยต่ีอไปได้ในอนำคต กำรแข่งขนัหุน่ยนต์จงึช่วยเปิดโลก
กว้ำงให้กับเด็กไทย ก้ำวต่อไปสู่เวทีนำนำชำติ 

จำกประสบกำรณ์ และควำมส�ำเร็จของกำรจัดกำรแข่งขัน
ตลอดระยะเวลำ 23 ปี ท�ำให้ปัจจุบัน ส.ส.ท. แบ่งกำรแข่งขันหุ่นยนต์
ออกเป็น 4 ประเภท (4 สนำม) ประกอบด้วย การแข่งขันหุ่นยนต์ 
ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย (ระดับอุดมศึกษา), การแข่งขันหุ่นยนต์ 
ส.ส.ท.- สพฐ. ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย (ระดับมัธยมศึกษา), การ
แข่งขัน ส.ส.ท. PLC Competition ชิงแชมป์ประเทศไทย (ระดับ
อุดมศึกษา) และการประกวดกองเชียร์ เพื่อให้เยำวชนสำมำรถเข้ำ
ร่วมกำรแข่งขันได้หลำกหลำยประเภทยิ่งขึ้น ในงำนนี้ ได้รับเกียรติ
จำก นายอนสุรณ์ ฟเูจรญิ ผูช่้วยรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษาธิการ 
เป็นประธำนพิธีเปิด และมอบรำงวัลกำรแข่งขัน

กำรแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ�ำปี 
2559 นี้ สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ ่น) ได้รับพระ
มหำกรุณำธิคุณจำกสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำรี ในกำรพระรำชทำนถ้วยรำงวัลแก่ผู้ที่ได้รับรำงวัลชนะเลิศทั้ง 
3 ประเภทกำรแข่งขัน 4 รำยกำร ประกอบด้วย กำรแข่งขันหุ่นยนต์ 
ส.ส.ท. ชงิแชมป์ประเทศไทย ครัง้ที ่23, กำรแข่งขนัหุน่ยนต์ ส.ส.ท.-
สพฐ. ยุวชน ชิงแชมป์ประทศไทย ครั้งที่ 16 Robo-Rescue และ 
หุ่นยนต์ดับเพลิง รวมถึงกำรแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competi-
tion ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 11

 กำรแข่งขันทั้ง 4 ประเภท จัดขึ้นในรอบชิงชนะเลิศพร้อมกัน
ในวันที่ 11 – 12 มิถุนำยน 2559 ที่ผ่ำนมำ ณ MCC HALL (ชั้น 4) 
เดอะมอลล์ บำงกะปิ ซึ่งเป็นเวทีจัดกำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศ

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ความสำาเร็จของเยาวชนไทย

บนเวทีเทคโนโลยีระดับประเทศ

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. 
ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำาปี 2559
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และประสบควำมส�ำเร็จสู่เวทีกำรแข่งขันระดับนำนำชำติ โดยเปิดให้
นกัเรยีน นสิติ นกัศกึษำ และประชำชนทัว่ไปเข้ำชมได้ตลอด 2 วันเต็ม 
โดยแบ่งสนำมกำรแข่งขันออกเป็น 4 สนำม ดังต่อไปนี้

สนามที่ 1: 

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย 

(ระดับอุดมศึกษา) ประจำาปี 2559  

กำรแข่งขันหุ่นยนต์ของ ส.ส.ท.  ในแต่ละปีที่ผ่ำนมำ มีควำม
สนุกสนำน และควำมท้ำทำยท่ีแตกต่ำงไป มีรูปแบบกำรแข่งขันที่
เปลี่ยนไปในแต่ละปี ตำมวัฒนธรรม ประเพณี กำรกีฬำของประเทศ
เจ้ำภำพท่ีจัดกำรแข่งขัน และกำรแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์
ประเทศไทย ประจ�ำปี 2559 ในระดับอุดมศึกษำ ประเทศไทยได้รับ
เกยีรตใิห้เป็นเจ้ำภำพจดักำรแข่งขนั และได้เลอืกหวัข้อของกำรแข่งขนั 
ABU Robocon 2016 ว่ำ “พลงังำนบรสิทุธิ ์จดุประกำยโลก หรือ Clean 
Energy Recharging the World” 

รูปแบบกำรแข่งขันในครั้งนี้ มีแนวคิดมำจำก ปัจจุบันเรำใช้
พลังงำนเพือ่วตัถปุระสงค์หลำยอย่ำง ซึง่ทัง้หมดล้วนมำจำกธรรมชำติ 
และน�ำมำใช้อย่ำงฟุ่มเฟือย ท�ำให้เกิดผลกระทบในทุกวันนี้ แหล่ง
พลังงำนมีเหลือใช้อย่ำงจ�ำกัด ดังน้ันจึงจ�ำเป็นต้องใช้พลังงำนที่มีอยู่
ให้มีประสิทธิภำพ และหันมำใช้พลังงำนทำงเลือกท่ีสะอำดเพื่อมำ
ทดแทนได้อย่ำงยั่งยืน ด้วยเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้นกำรแข่งขัน ABU 
Robocon 2016 ได้ออกแบบเกมส์เพื่อท่ีจะสร้ำงกำรรับรู ้กำรใช้
พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  รวมถึงกำรใช้พลังงำนสะอำดและ
พลังงำนทดแทน 

นสิติ นกัศกึษำจำกทัว่ประเทศ ทีผ่่ำนกำรแข่งขนัรอบคัดเลือก
เข้ำมำชิงชัยในครั้งนี้ จ�ำนวน 32 ทีม เพื่อค้นหำสุดยอดแชมป์ระดับ
อุดมศึกษำ เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้ำแข่งขันบนเวทีระดับโลก ใน
กำรแข่งขัน ABU Robocon 2016 

ส�ำหรับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ กำรแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. 
ชิงแชมป์ประเทศไทย (ระดับอุดมศึกษำ) ประจ�ำปี 2559 “พลังงาน
บริสุทธิ์ จุดประกายโลก” ในปีนี้คือ ทีม MODFIRE @ FIET จำก 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

สนามที่ 2: 

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ชิงแชมป์

ประเทศไทย ประจำาปี 2559 (2 การแข่งขัน) 

 กำรแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ได้
สร้ำงควำมส�ำเรจ็แก่เยำวชนไทย โดยทมีตวัแทนประเทศไทยจำกเวที

กำรแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ได้ประกำศควำมสำมำรถของเด็กไทยใน
กำรสร้ำงสรรค์ ประดิษฐ์หุ่นยนต์ ที่ได้สำนต่อด้วยกำรน�ำแชมป์จำก
กำรแข่งขัน เข้ำแข่งขันบนเวทีระดับนำนำชำติในกำรแข่งขันหุ่นยนต์ 
World Robocup

และในปี 2559 นี้ เยำวชนระดับมัธยมศึกษำผ่ำนเข้ำรอบ
สุดท้ำย จ�ำนวน 34 ทีม จำกกว่ำ 150 ทีมทั่วประเทศเพื่อชิงชัยเป็น
แชมป์หนึ่งเดียวของประเทศ โดยผู้ชนะเลิศกำรแข่งขันจะได้เป็น
ตัวแทนประเทศไทยเข้ำร่วมกำรแข่งขัน World Robot Game ณ กรุง
จำกำร์ต้ำ ประเทศอินโดนีเซีย โดยแบ่งกำรแข่งขันเป็น 2 เกมกำร
แข่งขัน คือ 

●	 การแข่งขัน “Robo Rescue” หุ่นยนต์กู้ภัย โดย ส.ส.ท. 
จดัอบรมควำมรูท้ำงด้ำนโครงสร้ำงหุน่ยนต์ และกำรโปรแกรมหุน่ยนต์
แก่ทุกทีมที่สมัคร และคัดเลือก 17 ทีม เข้ำสู่รอบชิงชนะเลิศ 

เป ็นกำรแข่งขันหุ ่นยนต์ ก่ึงอัตโนมัติควบคุมด้วยรีโมต
คอนโทรลไร้สำยที่ติดต่อส่ือสำรกัน ด้วยข้อมูลอนุกรม เคลื่อนที่ผ่ำน
สิง่กดีขวำงในรปูแบบต่ำงๆ เพือ่ค้นหำ และเคลือ่นย้ำยผูร้อดชีวติมำยงั
จุดปลอดภัย

ส�ำหรบัทมีทีไ่ด้รบัรางวลัชนะเลศิ กำรแข่งขนัหุน่ยนต์ ส.ส.ท.-
สพฐ. ยวุชน ชงิแชมป์ประเทศไทย (ระดบัมธัยมศกึษำ) ประจ�ำปี 2559 
“Robo Rescue” หุ่นยนต์กู้ภัย ในปีนี้คือ ทีม PYP 01 จำก โรงเรียน
แปลงยาวพิทยาคม

●	 การแข่งขัน “Robo Fire Fighting” หุ่นยนต์ดับเพลิง โดย 
ส.ส.ท. จดัอบรมควำมรูท้ำงด้ำนโครงสร้ำงหุน่ยนต์ และกำรโปรแกรม
หุ่นยนต์แก่ทุกทีมที่สมัคร และคัดเลือก 17 ทีม เข้ำสู่รอบชิงชนะเลิศ 

เป็นกำรแข่งขนัหุน่ยนต์อตัโนมตัเิพือ่ท�ำกำรดบัไฟทีเ่กดิขึน้ใน
จุดต่ำงๆ ของสนำมหุ่นยนต์จะต้องค้นหำเทียน ซึ่งถือว่ำเป็นต้นเพลิง
ให้พบแล้วท�ำกำรดับเพลิง

ส�ำหรบัทมีทีไ่ด้รบัรางวลัชนะเลศิ กำรแข่งขนัหุน่ยนต์ ส.ส.ท.-
สพฐ. ยวุชน ชงิแชมป์ประเทศไทย (ระดบัมธัยมศกึษำ) ประจ�ำปี 2559 
“Robo Fire Fighting” หุ่นยนต์ดับเพลิง ในปีนี้คือ ทีม SW Robot 02 
จำก โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

สนามที่ 3: 

การแข่งขัน ส.ส.ท. PLC Competition ชิงแชมป์

ประเทศไทย (ระดับอุดมศึกษา) กับ “หุ่นยนต์เสือ

ปืนไว” หรือ TPA Robo’s Rapid Fire  

กำรแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์ควบคุมด้วย PLC (Program 
Logic Controller) โดย นิสิต นักศึกษำ ต้องน�ำควำมรู้ทำงด้ำนทฤษฎี
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มำประยุกต์ใช้ในกำรควบคุมกลไกน�ำไปสู่กำรประดิษฐ์หุ่นยนต์ให้
สำมำรถเลียนแบบลักษณะกำรเคลื่อนไหวของมนุษย์ มำร่วมประชัน
ทักษะควำมสำมำรถ ผสมผสำนเทคนิค และประสบกำรณ์ จำกคน
ถ่ำยทอดสู่หุ่นยนต์กับควำมไวในกำรยิงเป้ำ 

กำรแข่งขันประเภทนี ้ส.ส.ท. จดัอบรมควำมรูใ้นด้ำนโปรแกรม 
PLC แก่ทุกทีมที่สมัคร และคัดเลือก 16 ทีม เข้ำสู่รอบชิงชนะเลิศ 

 กำรแข่งขนัในด้ำน PLC (Program Logic Controller) ทีผ่่ำน
มำจะเป็นกำรแข่งขนัต่อวงจรตำมเงือ่นไขทีโ่จทย์ก�ำหนด ท�ำให้ผูท้ีไ่ม่มี
ส่วนร่วมกับกำรแข่งขัน และผู้ที่ไม่มีควำมรู้ด้ำน PLC มองไม่ออกถึง
ควำมคืบหน้ำของกำรแข่งขันในแต่ละทีมท่ีก�ำลังแข่งขันอยู่ รูปแบบ
กำรแข่งขนัไม่สนกุเร้ำใจท�ำให้กำรมส่ีวนร่วมของกองเชยีร์มน้ีอย และ
ไม่ดึงดูดควำมสนใจของผู้เข้ำชมเท่ำที่ควร แต่เมื่อน�ำโปรแกรม PLC 
ผนวกกับกำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับอุดมศึกษำจะเป็นกำรส่งเสริมให้
นิสิตนักศึกษำได้ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ถ่ำยทอดออกมำให้เป็นรูป
ธรรมในรูปแบบกลไกกำรเคลื่อนไหวอัตโนมัติ เป็นทักษะกำรผนวก
ควำมรู้ด้ำนอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ำ เครื่องกล ฯลฯ เข้ำด้วยกัน

ควำมมีสีสันในกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ระหว่ำงสถำบันกำร
ศกึษำต่ำงๆ จงึเกดิขึน้ในรปูแบบกำรแข่งขนั PLC Competition ยิง่ถ้ำ
เพิม่เงือ่นไขกำรแพ้ชนะให้เหน็ชดัเจนจะท�ำให้ดงึดดูควำมสนใจย่ิงขึน้ 
ทำง ส.ส.ท. จงึน�ำแนวควำมคดิในเชงิกฬีำ กำรละเล่น และกำรท�ำงำน
ต่ำงๆ มำประยุกต์กับกำรแข่งขัน PLC Competition 

ส�ำหรับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ กำรแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. 
PLC Competition ชิงแชมป์ประเทศไทย (ระดับอุดมศึกษำ) ประจ�ำ
ปี 2559 “TPA Robo’s Rapid Fire” หุ่นยนต์เสือปืนไว ในปีนี้คือ ทีม 
Explosion 1 จำก มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา เชยีงใหม่

สนามที่ 4: การประกวดกองเชียร์ 

กองทัพเสียงเชียร์ จำกโรงเรียน และมหำวิทยำลัยต่ำงๆ ทั่ว
ประเทศ มำร่วมสร้ำงสีสันท่ำมกลำงบรรยำกำศกำรแข่งขนัดงักระหึม่ 
MCC Hall 

ส�ำหรบัทมีทีไ่ด้รบัรำงวลัชนะเลศิ กำรประกวดกองเชยีร์ ประจ�ำ
ปี 2559 คือ ทีม Newmoon จำก โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

จำกกำรแข่งขนัหุน่ยนต์ ส.ส.ท. ทกุประเภท นกัเรยีน และนสิติ 
นกัศึกษำ ทกุคนทีเ่ข้ำร่วมกำรแข่งขนัต่ำงรูส้กึว่ำเป็นโอกำสทีด่ใีนกำร
เรียนรู้นอกห้องเรียนที่หำได้ยำก และได้เปิดโอกำสให้กับตนเองใน
หลำยๆ ด้ำน เช่น ควำมคิด ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ซึง่จะสำมำรถ
น�ำไปปรับใช้ในชีวิตของตนเอง และถ่ำยทอดให้กับผู้อื่นได้ และกำร
แข่งขนัในทกุๆ ครัง้ทีผ่่ำนมำเรำได้เหน็ และชืน่ชมควำมสำมำรถของ
นกัเรยีน นสิติ นกัศกึษำ ทีร่่วมแรง ร่วมใจ ผสำนกนัเป็นหนึง่เดยีว พร้อม
ทัง้น�ำ้ใจไมตร ีควำมช่วยเหลอืเก้ือกูล รวมถึงมติรภำพทีดี่จำกทมีผูเ้ข้ำ
แข่งขนัด้วยกนั 

จำกควำมมุง่มัน่ตัง้ใจของน้องๆ เยำวชนไทยทกุทมีทีไ่ด้ฝึกซ้อม 
เรียนรู้ และพัฒนำทักษะต่ำงๆ ในกำรคิดค้นประดิษฐ์หุ่นยนต์ จน
สำมำรถเข้ำสูเ่กมส์กำรแข่งขนับนเวทหีุน่ยนต์ ส.ส.ท. สิง่นีน้บัเป็นควำม
ส�ำเรจ็ทีน่่ำภำคภมูใิจทีเ่รำต่ำงได้เหน็อนำคตของประเทศมำรวมตวัอยู่
บนเวทแีห่งกำรสร้ำงสรรค์เทคโนโลย ีสมำคมส่งเสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-
ญี่ปุ ่น) หรือ ส.ส.ท. ในฐำนะผู้ริเริ่มน�ำกำรแข่งขันหุ ่นยนต์เข้ำสู ่
ประเทศไทยและผู้จัดกำรแข่งขัน ขอแสดงควำมยินดี และช่ืนชมใน
ควำมส�ำเรจ็จำกควำมเพยีรพยำยำมของเยำวชนทกุทมีในกำรแข่งขนั
ครั้งนี้ และพบกันอีกครั้งในกำรแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์
ประเทศไทย ประจ�ำ 2560 กับเกมทีท้่ำทำยควำมสำมำรถ อกีไม่นำน
เกนิรอ!!

ขอขอบคณุผูใ้หญ่ใจดทีกุท่านทีใ่ห้การสนบัสนนุกำรแข่งขนั
หุน่ยนต์ ส.ส.ท. ชงิแชมป์ประเทศไทย 2559 ชงิถ้วยพระรำชทำนสมเดจ็
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ประกอบด้วย บริษัท  
เดอะ มอลล์ กรุ๊ป จ�ำกัด, กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี, 
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) กระทรวง
ศึกษำธกิำร, บรษิทั ปตท. จ�ำกดั (มหำชน), บรษิทั มติซบูชิ ิอเิลค็ทรคิ 
ออโตเมชัน่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด, บรษัิท เอ็น เอช เค สปรงิ (ประเทศไทย) 
จ�ำกัด, มลูนธิสิแตนเลย์ประเทศไทย บรษัิท ไทยแสตนเลย์กำรไฟฟ้ำ 
จ�ำกดั (มหำชน), มลูนธิสิถำบนัส่งเสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่น่), บรษิทั 
อนิโนเวทฟี เอก็เพอรเิมนท์ จ�ำกดั (INEX), บรษิทั เมเชอร์โทนกิส์ จ�ำกดั, 
บรษิทั มอิรุะ อนิดัสทรีส้ (ประเทศไทย) จ�ำกดั, สถำบนัเทคโนโลยไีทย-
ญีปุ่น่, บรษิทั อ.ส.ม.ท. จ�ำกดั (มหำชน)



30 TPA news

Cover Story

TPA news30

June 2016 ●  No. 234

รางวัล หุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำาปี 2559 (ระดับอุดมศึกษา)

 “พลังงานบริสุทธิ์ จุดประกายโลก”

รางวัล ทีม สถำบัน

ชนะเลิศ (เงินรางวัล 50,000 บาท) MODFIRE@FIET มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

รองชนะเลิศ อันดับ 1 (เงินรางวัล 30,000 บาท) ลูกพ่อขุนแสนแสบ มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง

รองชนะเลิศ อันดับ 2 (เงินรางวัล 10,000 บาท) IND.DragonNSRU ROBOT B มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์

รองชนะเลิศ อันดับ 2 (เงินรางวัล 10,000 บาท) TRCC_DuckRider มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

เทคนิคยอดเยี่ยม (เงินรางวัล 10,000 บาท) นำคำแห่งลุ่มน�้ำโขง The Nicasio มหำวิทยำลัยนครพนม

TPA Robot of The Year (เงินรางวัล 10,000 บาท) V-BOT YAMO ALL NEW มหำวิทยำลัยวงษ์ชวลิตกุล 

รางวัล TPA PLC Competition 2016 (ระดับอุดมศึกษา) “Robo Rapid Fire –หุ่นยนต์เสือปืนไว”

รางวัล ทีม สถาบัน

ชนะเลิศ (เงินรางวัล 50,000 บาท) Explosion1 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เชียงใหม่

รองชนะเลิศ อันดับ 1 (เงินรางวัล 30,000 บาท) IMMORTAL มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ

รองชนะเลิศ อันดับ 2 (เงินรางวัล 10,000 บาท) Panther สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำร

ลำดกระบัง

รองชนะเลิศ อันดับ 2 (เงินรางวัล 10,000 บาท) Bento มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย

เทคนิคยอดเยี่ยม (เงินรางวัล 10,000 บาท) MCE 13 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

รางวัล หุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำาปี 2559 (ระดับมัธยมศึกษา)

“Robo Rescue 2016 – หุ่นยนต์กู้ภัย”

รางวัล ทีม โรงเรียน

ชนะเลิศ (เงินรางวัล 20,000 บาท) PYP 01 โรงเรียนแปลงยำวพิทยำคม

รองชนะเลิศ อันดับ 1 (เงินรางวัล 15,000 บาท) NB-ROBOT#1 โรงเรียนหนองบัว

รองชนะเลิศ อันดับ 2 (เงินรางวัล 10,000 บาท) นักสู้อินแปลง โรงเรียนบ้ำนอินทร์แปลง

รองชนะเลิศ อันดับ 2 (เงินรางวัล 10,000 บาท) จักรดำว1 โรงเรียนเตรียมทหำร

รางวัล ทีม โรงเรียน

ชนะเลิศ (เงินรางวัล 20,000 บาท) SW ROBOT02 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยำคำร จังหวัดน่ำน

รองชนะเลิศ อันดับ 1 (เงินรางวัล 15,000 บาท) ทับทิม-โรบอท2 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยำม 04 ในพระอุปถัมภ์

รองชนะเลิศ อันดับ 2 (เงินรางวัล 10,000 บาท) ภูไท-โรบอท โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย กำฬสินธุ์

รองชนะเลิศ อันดับ 2 (เงินรางวัล 10,000 บาท ACT Robot โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

“Robo Fire Fighting 2016 – หุ่นยนต์ดับเพลิง”

รางวัล ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โดย สถาบันเทคโนโลยีไทย–ญี่ปุ่น

รางวัล ทีม โรงเรียน

ชนะเลิศ “Robo Rescue 2016” PYP 01 โรงเรียนแปลงยำวพิทยำคม

ชนะเลิศ “Robo Fire Fighting 2016” SW ROBOT02 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยำคำร จังหวัดน่ำน

รางวัล ทีม โรงเรียน

ชนะเลิศ (เงินรางวัล 15,000 บาท) NEW MOON โรงเรียนบำงปะกอกวิทยำคม

รองชนะเลิศ (เงินรางวัล 10,000 บาท) Devil มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ

รางวัลกองเชียร์


