ความส�ำเร็จของเยาวชนไทย

บนเวทีเทคโนโลยีระดับประเทศ

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.

ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ�ำปี 2560

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมือ่

พูดถึงหุ่นยนต์ คนส่วนใหญ่คงจะคิดถึงประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันประเทศไทยก็มีชื่อเสียงทางด้านหุ่นยนต์ไม่แพ้ ประเทศใดในโลก ซึ่ง
แนวคิด และเทคโนโลยีเกีย่ วกับหุน่ ยนต์ได้พฒ
ั นาไปจากอดีตอย่างมาก เนือ่ งจากผูบ้ ริโภคไม่ได้ตอ้ งการเพียงสินค้าทีต่ อบสนองความ
ต้องการทางกายภาพอีกต่อไป ยุคนี้เป็นยุคสังคมดิจิตอลที่ผู้บริโภคต้องการมากกว่าบ้าน รถ หรือเครื่องใช้ในชีวิตประจ�ำวัน ผู้บริโภคยังต้องการ
สิ่งที่สามารถเติมเต็มอารมณ์ สร้างประสบการณ์ และตอบสนองวิถีการด�ำรงชีวิตได้ มีชีวิตประจ�ำวันที่พึ่งพาอุปกรณ์ไฮเทคที่คอยอ�ำนวยความ
สะดวกต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบของหุ่นยนต์ให้มีความสามารถมากขึ้น มีการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ไว้ในตัวหุ่นยนต์ เช่น ระบบ
รู้จ�ำเสียง และระบบตอบสนองเสียง ระบบการรับรู้แสง การสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย จีพีเอส ด้วยประสิทธิภาพ และความสามารถที่หลากหลาย
ยิ่งกว่าที่เคยมีมา หุ่นยนต์ก�ำลังท�ำงานต่างๆ ที่เคยคิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้
เมื่อเทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ�ำวันของคนเรามากขึ้น ในปัจจุบันประเทศไทยจึงได้มีการตื่นตัวทางด้าน
หุ่นยนต์อย่างมากให้กับเยาวชน ได้บรรจุความรู้ทางด้านหุ่นยนต์ไว้ในหลักสูตรการเรียน การสอน ซึ่งนักเรียน นิสิต นักศึกษาได้มีการเรียนรู้
รูปแบบต่างๆ ของหุ่นยนต์ และเห็นพัฒนาการของการท�ำงานของหุ่นยนต์ และได้ท�ำการประดิษฐ์
หุ่นยนต์ขึ้นมา ทั้งที่เป็นการเรียนในหลักสูตรหรือประดิษฐ์ เพื่อน�ำมาประกวดแข่งขันกัน โดยมีหลาย
หน่วยงานได้น�ำหุ่นยนต์มาเป็นโจทย์ในการให้เยาวชนไทยได้ประดิษฐ์คิดค้นหุ่นยนต์ในรูปแบบต่างๆ
ผ่านการแข่งขันหุน่ ยนต์ประเภทต่างๆ โดยเฉพาะการจัดการแข่งขันหุน่ ยนต์ภายในประเทศ ตัง้ แต่ระดับ
ประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยได้รับการสนับสนุนทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน จนได้
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ตัวแทนเยาวชนไปแข่งขันในเวทีโลก และสามารถคว้าต�ำแหน่ง
แชมป์โลกหลายสมัยจากการแข่งขันหุ่นยนต์
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ผู้ริเริ่ม
น�ำการแข่งขันหุน่ ยนต์เข้าสูป่ ระเทศไทย โดยใช้ชอื่ การแข่งขันว่า “การ
แข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย” เป็นกิจกรรมหลักที่
ส.ส.ท. จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี โดยเริ่มจัดครั้งแรกใน
ประเทศไทยเมือ่ ปี พ.ศ. 2536 เพือ่ ส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงความ
ส�ำคัญของการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นการเปิด
โอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
รวมทั้งฝึกฝนการท�ำงานเป็นทีม เรียนรู้กระบวนการท�ำงานที่ต้องเป็น
ผูท้ คี่ ดิ เป็น ท�ำเป็น และแก้ปญ
ั หาเป็น อันเป็นพืน้ ฐานของกระบวนการ
คิดทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนีค้ วามรู้ และทักษะทีไ่ ด้จากการแข่งขัน
ยังสามารถน�ำมาคิดต่อยอดเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม และ
วงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไปได้ในอนาคต การแข่งขัน
หุ่นยนต์ ส.ส.ท. จึงช่วยเปิดโลกกว้างให้กับเด็กไทย ก้าวต่อไปสู่เวที
นานาชาติ
จากประสบการณ์ และความส�ำเร็จของการจัดการแข่งขัน
ตลอดระยะเวลา 24 ปี ท�ำให้ปจั จุบนั ส.ส.ท. แบ่งการแข่งขันหุน่ ยนต์
ออกเป็น 4 ประเภท (4 สนาม) ประกอบด้วย การแข่งขันหุ่นยนต์
ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย (ระดับอุดมศึกษา), การแข่งขันหุ่น
ยนต์ ส.ส.ท.- สพฐ. ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย (ระดับมัธยมศึกษา),
การแข่งขัน ส.ส.ท. PLC ชิงแชมป์ประเทศไทย (ระดับอุดมศึกษา)
และการประกวดกองเชียร์ เพือ่ ให้เยาวชนสามารถเข้าร่วมการแข่งขัน
ได้หลากหลายประเภทยิง่ ขึน้ ในงานนี้ ได้รบั เกียรติจาก นางสุกญ
ั ญา
งามบรรจง ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ส�ำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิด และมอบรางวัล
การแข่งขัน
การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ�ำปี
2560 นี้ สมาคมส่ ง เสริ ม เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ ปุ ่ น ) ได้ รั บ พระ
มหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในการพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง
3 ประเภทการแข่งขัน 4 รายการ ประกอบด้วย การแข่งขันหุ่นยนต์
ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 24, การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-
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สพฐ. ยุวชน ชิงแชมป์ประทศไทย ครั้งที่ 17 Robo-Rescue และ
Battle BallZ Robot รวมถึงการแข่งขันหุน่ ยนต์ ส.ส.ท. PLC ชิงแชมป์
ประเทศไทย ครั้งที่ 12
การแข่งขันทั้ง 4 ประเภท จัดขึ้นในรอบชิงชนะเลิศพร้อมกัน
ในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ณ MCC HALL (ชั้น 4)
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ซึ่งเป็นเวทีจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับ
ประเทศ และประสบความส�ำเร็จสูเ่ วทีการแข่งขันระดับนานาชาติ โดย
เปิดให้นกั เรียน นิสติ นักศึกษา และประชาชนทัว่ ไปเข้าชมได้ตลอด 2
วันเต็ม แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 สนาม ดังต่อไปนี้

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์
ประเทศไทย (ระดับอุดมศึกษา) ประจ�ำปี 2560

การแข่งขันหุ่นยนต์ของ ส.ส.ท. ในแต่ละปีมีความสนุกสนาน
และความท้าทายที่แตกต่างกันไป มีรูปแบบการแข่งขันที่เปลี่ยนไป
ในแต่ละปี ตามวัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาของประเทศเจ้าภาพที่
จัดการแข่งขัน และการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย
ประจ�ำปี 2560 ในระดับอุดมศึกษา ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขัน และได้เลือกหัวข้อของการแข่งขัน ABU Robocon 2017 ว่า “ยุทธการจานบิน” หรือ “The Landing Disc”
รูปแบบการแข่งขันในครั้งนี้ มีแนวคิดมาจากการละเล่นพื้น
บ้านของญี่ปุ่นที่เรียกว่า Tosenkyo มุ่งเน้นในเรื่องการแสดงทักษะที่
เป็นต้นแบบ มีเอกลักษณ์ และควบคู่ไปกับความสนุกสนาน ซึ่งเป็น
จุดส�ำคัญที่มากกว่าค�ำว่าแพ้หรือชนะในการแข่งขัน ทุกคนในเกมไม่
ว่าจะเป็นเพื่อนหรือคู่แข่งก็สามารถที่จะปรบมือให้แก่กัน และร่วม
สนุกไปกับการเล่นในครั้งนี้ การออกแบบหุ่นยนต์ และกลยุทธ์ที่มี
ความเป็นต้นฉบับ มีเอกลักษณ์ และสร้างความสนุกสนาน
นิสติ นักศึกษาจากทัว่ ประเทศ ทีผ่ า่ นการแข่งขันรอบคัดเลือก
เข้ามาชิงชัยในครั้งนี้ จ�ำนวน 32 ทีม เพื่อค้นหาสุดยอดแชมป์ระดับ
อุดมศึกษา เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันบนเวทีระดับโลก ใน
การแข่งขัน ABU Robocon 2017 ส�ำหรับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย (ระดับอุดมศึกษา)
ประจ�ำปี 2560 “ยุทธการจานบิน” หรือ “The Landing Disc” ในปีนี้
คือ ทีม V-Bot Yamo All New จาก มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
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ส�ำหรับทีมทีไ่ ด้รบั รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุน่ ยนต์ ส.ส.ท.สพฐ. ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย (ระดับมัธยมศึกษา) ประจ�ำปี 2560
“Robo Rescue” หุน่ ยนต์กภู้ ยั ในปีนคี้ อื ทีม RK Robot จาก โรงเรียน
ร่องค�ำ
● การแข่งขัน “Battle BallZ Robot” หุ่นยนต์ยิงลูกบอล
ประจัญบาน โดย ส.ส.ท. จัดอบรมความรู้ทางด้านโครงสร้างหุ่นยนต์
และการโปรแกรมหุ่นยนต์แก่ทุกทีมที่สมัคร และคัดเลือก 16 ทีม เข้า
สู่รอบชิงชนะเลิศ
เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติควบคุมด้วยรีโมตคอนโทรลไร้สายที่ติดต่อสื่อสารกันด้วยข้อมูลอนุกรม เคลื่อนที่เพื่อน�ำ
ลูกบอลแบบพิเศษที่เรียกว่า floorball เข้าประตูฝ่ายตรงข้าม ทีมที่น�ำ
ลูกฟลอร์บอลเข้าประตูฝ่ายตรงข้ามได้มากกว่าเมื่อหมดเวลาแข่งขัน
จะเป็นผู้ชนะ
ส�ำหรับทีมทีไ่ ด้รบั รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุน่ ยนต์ ส.ส.ท.สพฐ. ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย (ระดับมัธยมศึกษา) ประจ�ำปี 2560
“Battle BallZ Robot” หุ่นยนต์ยิงลูกบอลประจัญบาน ในปีนี้คือ ทีม
YT Robot จาก โรงเรียนโยธินบูรณะ

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน
ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ�ำปี 2560 (2 การแข่งขัน)

การแข่งขันหุน่ ยนต์ ส.ส.ท. ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ได้
สร้างความส�ำเร็จแก่เยาวชนไทย โดยทีมตัวแทนประเทศไทยจาก
เวทีการแข่งขันหุน่ ยนต์ ส.ส.ท. ได้ประกาศความสามารถของเด็กไทย
ในการสร้างสรรค์ ประดิษฐ์หนุ่ ยนต์ ทีไ่ ด้สานต่อด้วยการน�ำแชมป์จาก
การแข่งขัน เข้าแข่งขันบนเวทีระดับนานาชาติในการแข่งขันหุ่นยนต์
World Robocup
และในปี 2560 นี้ เยาวชนระดับมัธยมศึกษาผ่านเข้ารอบ
สุดท้าย จ�ำนวน 34 ทีม จาก 144 ทีมทั่วประเทศเพื่อชิงชัยเป็นแชมป์
หนึ่งเดียวของประเทศ โดยผู้ชนะเลิศการแข่งขัน Robo-Rescue จะ
ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Robo Cup ณ ประเทศ
ญีป่ นุ่ และผูช้ นะเลิศการแข่งขัน Battle BallZ Robot จะได้เป็นตัวแทน
ประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน World Robot Game ณ ประเทศ
สิงคโปร์ โดยการแข่งขันเป็น 2 เกมการแข่งขัน คือ
● การแข่งขัน “Robo Rescue” หุ่นยนต์กู้ภัย โดย ส.ส.ท.
จัดอบรมความรูท้ างด้านโครงสร้างหุน่ ยนต์ และการโปรแกรมหุน่ ยนต์
แก่ทุกทีมที่สมัคร และคัดเลือก 18 ทีม เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติเพื่อปฏิบัติภารกิจภายใต้
สถานการณ์สมมติในการเข้าถึงผู้ประสบภัย โดย หุ่นยนต์จะต้อง
เคลือ่ นทีผ่ า่ นเส้นทางทีม่ สี งิ่ กีดขวาง และอุปสรรค เพือ่ ค้นหาผูป้ ระสบ
ภัย เมื่อพบต้องแจ้งตําแหน่งที่พบแก่หน่วยกู้ชีพ และทําการส่งมอบ
ถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัย เพื่อให้สามารถดํารงชีวิตอยู่จนกว่าการช่วย
เหลือจะมาถึง

การแข่งขัน ส.ส.ท. PLC Competition ชิงแชมป์
ประเทศไทย (ระดับอุดมศึกษา) กับ “หุ่นยนต์
ชู้ตบาสฯ” หรือ TPA Robo’s Basketball

การแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์ควบคุมด้วย PLC (Program
Logic Controller) โดย นิสิต นักศึกษา ต้องน�ำความรู้ทางด้านทฤษฎี
มาประยุกต์ใช้ในการควบคุมกลไกน�ำไปสู่การประดิษฐ์หุ่นยนต์ให้
สามารถเลียนแบบลักษณะการเคลื่อนไหวของมนุษย์ มาร่วมประชัน
ทักษะความสามารถ ผสมผสานเทคนิค และประสบการณ์ จากคน
ถ่ายทอดสู่หุ่นยนต์
การแข่ ง ขั น ประเภทนี้ ส.ส.ท. จั ด อบรมความรู ้ ใ นด้ า น
โปรแกรม PLC แก่ทุกทีมที่สมัคร และคัดเลือก 16 ทีม เข้าสู่รอบ
ชิงชนะเลิศ
การแข่งขันในด้าน PLC (Program Logic Controller) ที่ผ่าน
มาจะเป็นการแข่งขันต่อวงจรตามเงือ่ นไขทีโ่ จทย์กำ� หนด ท�ำให้ผทู้ ไี่ ม่มี
ส่วนร่วมกับการแข่งขัน และผู้ที่ไม่มีความรู้ด้าน PLC มองไม่ออกถึง
ความคืบหน้าของการแข่งขัน
ในแต่ละทีมทีก่ ำ� ลังแข่งขันอยู่
รู ป แบบการแข่ ง ขั น ไม่ ส นุ ก
เร้ า ใจท� ำ ให้ ก ารมี ส ่ ว นร่ ว ม
ของกองเชียร์มีน้อย และไม่
ดึงดูดความสนใจของผูเ้ ข้าชม
เท่าทีค่ วร แต่เมือ่ น�ำโปรแกรม
PLC ผนวกกั บ การแข่ ง ขั น
หุ่นยนต์ระดับอุดมศึกษาจะ
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เป็นการส่งเสริมให้นสิ ติ นักศึกษาได้ใช้ความรูค้ วามสามารถ ถ่ายทอด
ออกมาให้เป็นรูปธรรมในรูปแบบกลไกการเคลื่อนไหวอัตโนมัติ เป็น
ทักษะการผนวกความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า เครื่องกล ฯลฯ เข้า
ด้วยกัน
ความมีสีสันในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสถาบันการ
ศึกษาต่างๆ จึงเกิดขึ้นในรูปแบบการแข่งขัน PLC Competition
ยิง่ ถ้าเพิม่ เงือ่ นไขการแพ้ชนะให้เห็นชัดเจนจะท�ำให้ดงึ ดูดความสนใจ
ยิง่ ขึน้ ทาง ส.ส.ท. จึงน�ำแนวความคิดในเชิงกีฬา การละเล่น และการ
ท�ำงานต่างๆ มาประยุกต์กับการแข่งขัน PLC Competition และการ
แข่งขันในปี 2560 นี้ได้น�ำกีฬาบาสเก็ตบอล มาเป็นโจทย์ของการ
แข่งขัน
ส�ำหรับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.
PLC Competition ชิ ง แชมป์ ป ระเทศไทย (ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา)
ประจ�ำปี 2560 “TPA Robo’s Basketball” หุ่นยนต์ชู้ตบาสเก็ตบอล
ในปีนี้คือ ทีม Explosion 2 จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เชียงใหม่

การประกวดกองเชียร์

กองทัพเสียงเชียร์ จากโรงเรียน และมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่ว
ประเทศ มาร่วมสร้างสีสนั ท่ามกลางบรรยากาศการแข่งขันดังกระหึม่
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ส�ำหรับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดกองเชียร์
ประจ�ำปี 2560 คือ ทีม STNK จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตก�ำแพงแสน
จากการแข่งขันหุน่ ยนต์ ส.ส.ท. ทุกประเภท นักเรียน และนิสติ
นักศึกษา ทุกคนทีเ่ ข้าร่วมการแข่งขันต่างรูส้ กึ ว่าเป็นโอกาสทีด่ ใี นการ
เรียนรู้นอกห้องเรียนที่หาได้ยาก และได้เปิดโอกาสให้กับตนเองใน
หลายๆ ด้าน เช่น ความคิด ความสามารถ ประสบการณ์ ซึง่ จะสามารถ
น�ำไปปรับใช้ในชีวิตของตนเอง และถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ และการ
แข่งขันในทุกๆ ครั้งที่ผ่านมาเราได้เห็น และชื่นชมความสามารถของ
นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ร่วมแรง ร่วมใจ ผสานกันเป็นหนึ่งเดียว
พร้อมทั้งน�้ำใจไมตรี ความช่วยเหลือเกื้อกูล รวมถึงมิตรภาพที่ดีจาก
ทีมผู้เข้าแข่งขันด้วยกัน
จากความมุ่งมั่นตั้งใจของน้องๆ เยาวชนไทยทุกทีมที่ได้
ฝึกซ้อม เรียนรู้ และพัฒนาทักษะต่างๆ ในการคิดค้นประดิษฐ์หนุ่ ยนต์
จนสามารถเข้าสู่เกมการแข่งขันบนเวทีหุ่นยนต์ ส.ส.ท. สิ่งนี้นับเป็น
ความส�ำเร็จทีน่ า่ ภาคภูมใิ จทีเ่ ราต่างได้เห็นอนาคตของประเทศมารวม
ตัวอยูบ่ นเวทีแห่งการสร้างสรรค์เทคโนโลยี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
(ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ในฐานะผู้ริเริ่มน�ำการแข่งขันหุ่นยนต์เข้าสู่
ประเทศไทย และผู้จัดการแข่งขัน ขอแสดงความยินดี และชื่นชมใน
ความส�ำเร็จจากความเพียรพยายามของเยาวชนทุกทีมในการแข่งขัน
ครั้งนี้ และพบกันอีกครั้งในการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์
ประเทศไทย ประจ�ำปี 2561 กับเกมที่ท้าทายความสามารถ
ขอขอบคุณผูใ้ หญ่ใจดีทกุ ท่านทีใ่ ห้การสนับสนุนการแข่งขัน
หุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย 2560 ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี TPA
news

TPA news
Cover Story
ผลการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำ�ปี 2560
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รางวัล หุน่ ยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำ�ปี 2560 (ระดับอุดมศึกษา) “The Landing Disc” หรือ “ยุทธการจานบิน”
รางวัล
ชนะเลิศ (เงินรางวัล 50,000 บาท)
รองชนะเลิศ อันดับ 1 (เงินรางวัล 30,000 บาท)
รองชนะเลิศ อันดับ 2 (เงินรางวัล 10,000 บาท)

สถาบัน
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
สถาบันเทคโนโลยีปทุทวัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รองชนะเลิศ อันดับ 2 (เงินรางวัล 10,000 บาท)
เทคนิคยอดเยี่ยม (เงินรางวัล 10,000 บาท)

ทีม
V-BOT YAMO ALL NEW
Mechatronics Destroyer 2
IND.DRAGON NSRU ROBOT :
ASPIRATION
ลูกเจ้าแม่คลองประปา The return
นาคาแห่งลุ่มน�้ำโขง The Pacesetter

TPA Robot of The Year (เงินรางวัล 10,000 บาท)

GOLD GEAR

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยนครพนม

รางวัล TPA PLC Competition 2017 (ระดับอุดมศึกษา) “TPA Robo’s Basketball Competiton 2017”
รางวัล
ชนะเลิศ (เงินรางวัล 50,000 บาท)
รองชนะเลิศ อันดับ 1 (เงินรางวัล 30,000 บาท)
รองชนะเลิศ อันดับ 2 (เงินรางวัล 10,000 บาท)
รองชนะเลิศ อันดับ 2 (เงินรางวัล 10,000 บาท)
เทคนิคยอดเยี่ยม (เงินรางวัล 10,000 บาท)

ทีม
Explosion 2
SUCCESS
Obiwan
PLC MUT2
SUCCESS

สถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

รางวัล หุ่นยนต์ ส.ส.ท. ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำ�ปี 2560 (ระดับมัธยมศึกษา)
รางวัล
ชนะเลิศ (เงินรางวัล 20,000 บาท)
รองชนะเลิศ อันดับ 1 (เงินรางวัล 15,000 บาท)
รองชนะเลิศ อันดับ 2 (เงินรางวัล 10,000 บาท)
รองชนะเลิศ อันดับ 2 (เงินรางวัล 10,000 บาท)

ทีม
RK Robot
AC Robot1
MTP-Robot
จักรคำ� Robo Rescue

โรงเรียน
โรงเรียนร่องคำ�
โรงเรียนอัสสัมชัญ
โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
โรงเรียนจักรคำ�คณาทร จังหวัดลำ�พูน

“Robo Rescue 2017”
รางวัล
ชนะเลิศ (เงินรางวัล 20,000 บาท)
รองชนะเลิศ อันดับ 1 (เงินรางวัล 15,000 บาท)
รองชนะเลิศ อันดับ 2 (เงินรางวัล 10,000 บาท)
รองชนะเลิศ อันดับ 2 (เงินรางวัล 10,000 บาท)

ทีม
โยธินบูรณะ
โพธิ์ประจัญบาน
PYP02
จักรคำ� Robo Battle BallZ

โรงเรียน
โรงเรียนโยธินบูรณะ
โรงเรียนโพธิสัมพันธ์วิทยาคาร
โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม
โรงเรียนจักรคำ�คณาทร จังหวัดลำ�พูน

“Battle BallZ Robot 2017”
รางวัล
ชนะเลิศ “Robo Rescue 2017”
ชนะเลิศ “Battle BallZ Robot 2017”

ทีม
RK Robot
โยธินบูรณะ

โรงเรียน
โรงเรียนร่องคำ�
โรงเรียนโยธินบูรณะ

รางวัลกองเชียร์
รางวัล
ชนะเลิศ ชนะเลิศ (เงินรางวัล 15,000 บาท)
รองชนะเลิศ (เงินรางวัล 5,000 บาท)
รองชนะเลิศ (เงินรางวัล 5,000 บาท)

ทีม
STNK
Mechatronids Destroyer
Devil

สถาบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ�แพงแสน
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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