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สมา
คมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ผู้ริเริ่ม
น�าการแข่งขันหุ ่นยนต์เข ้าสู ่ประเทศไทย โดยใช้ชื่อ 

การแข่งขันว่า “การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย” 
เป็นกิจกรรมหลักที่ ส.ส.ท. จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี โดย 
เริม่จดัครัง้แรกในประเทศไทยเมือ่ปี พ.ศ.2536 เพือ่ส่งเสรมิให้เยาวชน
ตระหนักถึงความส�าคัญของการเรียนรู ้ด ้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ รวมทั้งฝึกฝนการท�างานเป็นทีม เรียนรู ้
กระบวนการท�างานที่ต้องเป็นผู้ท่ีคิดเป็น ท�าเป็น และแก้ปัญหาเป็น 
อนัเป็นพืน้ฐานของกระบวนการคดิทางวทิยาศาสตร์ นอกจากนีค้วาม
รู้ และทักษะที่ได้จากการแข่งขัน ยังสามารถน�ามาคิดต่อยอดเพื่อ
สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสงัคม และวงการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ต่อไปได้ในอนาคต การแข่งขนัหุน่ยนต์จงึช่วยเปิดโลกกว้างให้กับเด็ก
ไทย ก้าวต่อไปสู่เวทีนานาชาติ 

จากประสบการณ์ และความส�าเร็จของการจัดการแข่งขัน
ตลอดระยะเวลา 22 ปี ท�าให้ปัจจุบัน ส.ส.ท. แบ่งการแข่งขัน 
หุ่นยนต์ออกเป็น 4 ประเภท (4 สนาม) ประกอบด้วย การแข่งขันหุ่น
ยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย (ระดับอุดมศึกษา), การแข่งขัน
หุ่นยนต์ ส.ส.ท. ยุวชน (ระดับมัธยมศึกษา), การแข่งขัน TPA PLC 
Competition ระดับอุดมศึกษา) และการประกวดกองเชียร์ เพื่อให้
เยาวชนสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้หลากหลายประเภทยิ่งขึ้น ใน
งานนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์ ที่ปรึกษา รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานพิธีเปิด 
และมอบรางวัลการแข่งขัน 

การแข่งขันทั้ง 4 ประเภท จัดขึ้นในรอบชิงชนะเลิศพร้อมกัน
ในวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ณ MCC HALL (ชั้น 4) 
เดอะมอลล์ บางกะปิ ซึ่งเป็นเวทีจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศ
และประสบความส�าเร็จสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ โดยเปิดให้
นกัเรยีน นิสติ นักศกึษา และประชาชนทัว่ไปเขา้ชมไดต้ลอด 2 วันเต็ม 
โดยแบ่งสนามการแข่งขันออกเป็น 4 สนาม ดังต่อไปนี้ 

 
สนามที่ 1: การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์

ประเทศไทย (ระดับอุดมศึกษา) ประจำาปี 2558  

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ได้รับ

และแสดงความยินดีกับเยาวชนไทย

“ชิงแชมป์ประเทศไทย 2558”

ร่วมชื่นชม

ในการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.

เกียรติจาก NHK JAPAN BROADCASTING CORPORATION ให้
เป็นผู้จัดการแข่งขัน ใช้กติกา และรูปแบบเหมือนในประเทศญี่ปุ่น 
และใช้ชื่อเกมการแข่งขันว่า “การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์
ประเทศไทย” จัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2536 (ค.ศ.
1993) และจัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี จวบจนปัจจุบัน ตลอดเวลา 22 ปี 
ส.ส.ท. ไดส้ัง่สมประสบการณ ์และความส�าเรจ็จากการจดัการแขง่ขนั
หุน่ยนต์ ส.ส.ท. ชงิแชมปป์ระเทศไทย สง่ผลใหก้ารแขง่ขนัไดร้บัความ
สนใจจากนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศเพิ่มมากขึ้นทุกปี

นสิติ นกัศกึษาจากทัว่ประเทศ ทีผ่า่นการแขง่ขนัรอบคดัเลอืก
เข้ามาชิงชัยในครั้งนี้ จ�านวน 32 ทีม ภายใต้เกมการแข่งขันที่มีชื่อว่า 
“ROBOMINTON” หรือหุ่นยนต์แบดมินตัน เพื่อค้นหาสุดยอดแชมป์
ระดบัอดุมศกึษา โดยจดุเดน่ของการแขง่ขนัหุน่ยนต ์ส.ส.ท. ชงิแชมป์
ประเทศไทย 2558 ในปีนี้ คือ การแข่งขันแบดมินตันคู่ผสมระหว่าง
หุ่นยนต์ กับหุ่นยนต์ ครั้งแรกของประเทศไทย ที่ยกสนามแบดมินตัน
มาไว้ในการแข่งขัน นิสิต นักศึกษา จะต้องสร้างหุ่นยนต์ 2 ตัว ใน 
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รปูแบบของการเปน็นกักฬีาแบดมนิตนั และน�ามาแขง่ขนักบัฝา่ยตรง
ข้าม โดยการตีโต้กันไปมา เปรียบเสมือนนักกีฬาแบดมินตันขวัญใจ
ชาวไทย ทีมที่สามารถรักษาเกมเสริฟ รับลูกขนไก่จากฝ่ายตรงข้าม 
และสามารถหวดลกูขนไก่ท�าคะแนนได ้ทีมนัน้จะเปน็ฝ่ายไดค้ะแนน 
เหล่านี้คือโจทย์ และเกมการแข่งขันท่ีประเทศอินโดนีเซีย เจ้าภาพ
จัดการแข่งขัน ABU Robocon 2015 ก�าหนดขึ้น   

ท้ังนี ้ทีมทีเ่ขา้รอบ 16 ทมีสดุทา้ย จะมสีทิธิเ์ขา้รว่มการแขง่ขนั 
ABU ROBOT CONTEST THAILAND 2015 เพือ่คดัเลอืกเปน็ตวัแทน
ประเทศไทยไปแขง่ขนับนเวทีระดบัโลก ในการแขง่ขนั ABU Robocon 
2015 ณ ประเทศอินโดนีเซีย ต่อไป

ส�าหรับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. 
ชิงแชมป์ประเทศไทย (ระดับอุดมศึกษา) ประจ�าปี 2558 “ROBO-
MINTON” ในปีนี้คือ ทีมหนุ่มล�าตะคอง จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสีมา 

สนามที ่2: การแขง่ขนัหุ่นยนต ์ส.ส.ท. ยวุชน ชงิแชมป์

ประเทศไทย ประจำาปี 2558 (2 การแข่งขัน) 

เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งสมาคมส่ง-
เสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้จัดให้มีการแข่งขันขึ้นทุกปี พร้อมกับ
การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย เริ่มจัดการแข่งขัน
คร้ังแรกเมื่อปี พ.ศ.2544 โดยทาง ส.ส.ท. ได้ท�าการเชิญทีมแข่งขัน
จากโรงเรยีนมธัยมต่างๆ ทัง้ของรฐั และเอกชนทัว่ประเทศเข้าร่วมการ
แข่งขนั เพือ่เป็นการส่งเสรมิเยาวชนให้ท�ากจิกรรมสร้างสรรค์ เสรมิสร้าง
แนวคดิ เป็นการใช้เวลาว่างท่ีมปีระโยชน์ และหลกีเลีย่งสิง่เสพตดิ และ
อบายมุขต่างๆ

โดยในแต่ละปีจะมีโรงเรียนสนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
จากทุกภาคของประเทศไทยมากขึ้นทุกปี พร้อมทั้งได้จัดอบรมความ
รู้ทางด้านโครงสร้างหุ่นยนต์ และการโปรแกรมหุ่นยนต์แก่ทุกทีมที่
สมัคร เพื่อให้นักเรียนจากทั่วประเทศได้รับโอกาสในการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

การแข่งขนัหุน่ยนต์ ส.ส.ท. ยวุชน ชงิแชมป์ประเทศไทย ได้
สร้างความส�าเร็จแก่เยาวชนไทย โดยทีมตัวแทนประเทศไทยจาก
เวทกีารแข่งขนัหุน่ยนต์ ส.ส.ท. ได้ประกาศความสามารถของเดก็ไทย
ในการสร้างสรรค์ ประดษิฐ์หุน่ยนต์ ทีไ่ด้สานต่อด้วยการน�าแชมป์จาก
การแข่งขัน เข้าแข่งขันบนเวทีระดับนานาชาติในการแข่งขันหุ่นยนต์ 
World Robocup

และในปี 2558 นี้ เยาวชนระดับมัธยมศึกษาผ่านเข้ารอบ
สุดท้าย จ�านวน 21 ทีม จาก 160 ทีมทั่วประเทศเพื่อชิงชัยเป็นแชมป์
หนึ่งเดียวของประเทศ โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 2 เกมการแข่งขัน คือ 

➠ การแข่งขัน “Robo Rescue” หุ่นยนต์กู้ภัย โดย ส.ส.ท. 
จดัอบรมความรูท้างด้านโครงสร้างหุน่ยนต์ และการโปรแกรมหุน่ยนต์
แก่ทุกทีมที่สมัคร และคัดเลือก 16 ทีม เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 

เป็นการแข่งขนัหุน่ยนต์อัตโนมติัทีท่�างานภายใต้สถานการณ์ 
และสิ่งแวดล้อมสมมติ โดยโจทย์ของการแข่งขันปีนี้ คือ หุ่นยนต์ต้อง
หลบหลกีสิง่กดีขวาง และค้นหาผูร้อดชวีติ จากนัน้หุน่ยนต์ต้องท�าการ
เคลื่อนย้าย และน�าถุงยังชีพไปให้ผู้รอดชีวิต

ส�าหรับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. 
ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย (ระดับมัธยมศึกษา) ประจ�าปี 2558 
“Robo Rescue” หุน่ยนต์กูภ้ยั ในปีนีคื้อ ทมี SM Robot จาก โรงเรยีน
บางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” 

➠ การแข่งขัน “Robo Music Awards” หุ่นยนต์เล่นดนตรี 
มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 30 โรงเรียนทั่วประเทศ ท�าการ 
คัดเลือกจากการเขียนโครงงานน�าเสนอถึงวิธีการประดิษฐ์หุ่นยนต์ 
และการท�างานของหุ่นยนต์ โดยคัดเลือก 5 ทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 
(ทั้ง 5 ทีมจะได้รับงบประมาณสนับสนุนในการประดิษฐ์หุ่นยนต์ ทีม
ละ 5,000 บาท)

การแข่งขนัสร้างหุน่ยนต์อตัโนมตัทิีม่กีารใช้ความคดิสร้างสรรค์ 
รวมองค์ความรูด้้านศลิปะ และดนตร ีโดยหุน่ยนต์ต้องเล่นดนตร ีหรอื
ท�าให้เกิดเสยีงดนตรด้ีวยกลไก หุน่ยนต์ทีส่ร้างขึน้ต้องมคีวามโดดเด่น
เป็นเอกลักษณ์ เคลื่อนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่จ�ากัดรูปแบบ 
ทั้งนี้  เพื่อให้นักเรียนผู้เข้าแข่งขันได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ตลอดจน
การท�างานร่วมกันเป็นหมู่คณะในการระดมความคิดเพื่อสร้างสรรค์
หุ่นยนต์ที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เล่น
ดนตรีโดยล�าพัง หรือเล่นรวมวงกับมนุษย์ได้ 

ในระหว่างการแสดง กรรมการจะให้คะแนนการแสดงของ 
หุ่นยนต์ การท�างานของหุ่นยนต์ และวิธีการสร้างหุ่นยนต์เป็นหลัก 
โดยไม่พิจารณาการแสดงของมนุษย์ที่ร่วมในการแสดงดนตรี ทีม 
หุ่นยนต์ที่สามารถแสดงได้อย่างสมบูรณ์ มีวิธีการสร้างที่โดดเด่น มี
การตกแต่งสวยงาม แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ จะมีโอกาส
ชนะเลิศ

ส�าหรับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. 
ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย (ระดับมัธยมศึกษา) ประจ�าปี 2558 
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“Robo Music Awards” หุ่นยนต์เล่นดนตรี ในปีนี้คือ ทีม Imagine 
Rock จาก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 

สนามที่ 3: การแข่งขัน TPA PLC Competition 

(ระดับอุดมศึกษา) กับ “หุ่นยนต์ประกอบล้อรถยนต์” 

หรือ TPA Robo’s Pitcrew Competition 

2015 

การแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์ควบคุมด้วย PLC (Program 
Logic Controller) โดย นิสิต นักศึกษา ต้องน�าความรู้ทางด้านทฤษฎี
มาประยุกต์ใช้ในการควบคุมกลไกน�าไปสู่การประดิษฐ์หุ่นยนต์ให้
สามารถเลียนแบบลักษณะการเคลื่อนไหวของมนุษย์ มาร่วมประชัน
ทักษะความสามารถ ผสมผสานเทคนิค และประสบการณ์ จากคน
ถ่ายทอดสู่หุ่นยนต์กับการประกอบล้อรถยนต์ 

การแข่งขันประเภทนี้  ส.ส.ท. จัดอบรมความรู ้ในด้าน
โปรแกรม PLC แก่ทุกทีมที่สมัคร และคัดเลือก 16 ทีม เข้าสู่รอบชิง
ชนะเลิศ 

 การแข่งขนัในด้าน PLC (Program Logic Controller) ทีผ่่าน
มาจะเป็นการแข่งขันต่อวงจรตามเงือ่นไขทีโ่จทย์ก�าหนด ท�าให้ผูท้ีไ่ม่มี
ส่วนร่วมกับการแข่งขัน และผู้ที่ไม่มีความรู้ด้าน PLC มองไม่ออกถึง
ความคืบหน้าของการแข่งขันในแต่ละทีมที่ก�าลังแข่งขันอยู่ รูปแบบ
การแข่งขนัไม่สนกุเร้าใจท�าให้การมส่ีวนร่วมของกองเชยีร์มน้ีอย และ
ไม่ดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชมเท่าที่ควร แต่เมื่อน�าโปรแกรม PLC 
ผนวกกับการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับอุดมศึกษาจะเป็นการส่งเสริมให้
นิสิตนักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถ ถ่ายทอดออกมาให้เป็นรูป
ธรรมในรูปแบบกลไกการเคลื่อนไหวอัตโนมัติ เป็นทักษะการผนวก
ความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า เครื่องกล ฯลฯ เข้าด้วยกัน

ความมีสีสันในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสถาบันการ
ศึกษาต่างๆ จึงเกิดขึ้นในรูปแบบการแข่งขัน PLC Competition ยิ่ง
ถ้าเพิม่เงือ่นไขการแพ้ชนะให้เหน็ชดัเจนจะท�าให้ดงึดดูความสนใจย่ิง
ขึ้น ทาง ส.ส.ท. จึงน�าแนวความคิดในเชิงกีฬา การละเล่น และการ
ท�างานต่างๆ มาประยุกต์กับการแข่งขัน PLC Competition 

ส�าหรับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ TPA 
PLC Competition 2015 (ระดับอุดมศึกษา) ประจ�าปี 2558 “TPA 
Robo’s Pitcrew Competition 2015” หุน่ยนต์ประกอบล้อรถยนต ์ใน
ปีนี้คือ ทีม PLC_MUT จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

สนามที่ 4: การประกวดกองเชียร์ 

กองทัพเสียงเชียร์ จากโรงเรียน และมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่ว
ประเทศ มาร่วมสร้างสสัีนท่ามกลางบรรยากาศการแข่งขนัดงักระหึม่ 
MCC Hall 

 ส�าหรับทีมท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดกองเชียร์ 
ประจ�าปี 2558 คือ ทีม Devil จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
จากการแข่งขนัหุน่ยนต์ ส.ส.ท. ทกุประเภท นกัเรยีน และ นสิติ 

นกัศกึษา ทกุคนทีเ่ข้าร่วมการแข่งขนัต่างรูส้กึว่าเป็นโอกาสทีด่ใีนการ
เรียนรู้นอกห้องเรียนที่หาได้ยาก และได้เปิดโอกาสให้กับตนเองใน
หลายๆ ด้าน เช่น ความคิด ความสามารถ ประสบการณ์ ซึง่จะสามารถ
น�าไปปรบัใช้ในชวีติของตนเอง และถ่ายทอดให้กบัผู ้อืน่ได้ น่าประทบั
ใจกับความคิดเล็กๆ ที่เริ่มเจริญงอกงาม อันน�าไปสู่การขยายความ
คิดของการแสวงหาความรู้ที่มีอยู่มากมายต่อไปในอนาคต แต่เหนือ
สิ่งอื่นใดการแข่งขันในทุกๆ ครั้งที่ผ่านมา เราได้เห็น และชื่นชมความ
สามารถของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ร่วมแรง ร่วมใจ ผสานกันเป็น
หนึ่งเดียว พร้อมทั้งได้รับมิตรภาพที่ดี จากทีมผู้เข้าแข่งขันด้วยกัน 

จากความมุ่งมั่นต้ังใจของน้องๆ เยาวชนไทยทุกทีมที่ได ้
ฝึกซ้อม เรยีนรู ้และพฒันาทกัษะต่างๆ ในการคิดค้นประดิษฐ์หุน่ยนต์ 
จนสามารถเข้าสู่เกมส์การแข่งขันบนเวทีหุ่นยนต์ ส.ส.ท. สิ่งนี้นับเป็น
ความส�าเรจ็ทีน่่าภาคภมูใิจทีเ่ราต่างได้เหน็อนาคตของประเทศมารวม
ตวัอยูบ่นเวทแีห่งการสร้างสรรค์เทคโนโลย ีสมาคมส่งเสรมิเทคโนโลยี 
(ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ในฐานะผู้ริเริ่มน�าการแข่งขันหุ่นยนต์เข้าสู่
ประเทศไทย และผู้จัดการแข่งขัน ขอแสดงความยินดีและช่ืนชมใน
ความส�าเรจ็จากความเพยีรพยายามของเยาวชนทกุทมีในการแข่งขนั
ครั้งนี้ และพบกันอีกครั้งในการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์
ประเทศไทย ประจ�า 2559 กับเกมที่ท้าทายความสามารถ อีกไม่นาน
เกินรอ!!

ขอขอบคณุผูใ้หญ่ใจดทุีกท่านท่ีให้การสนับสนุนการแข่งขนั
หุน่ยนต์ ส.ส.ท. ชงิแชมป์ประเทศไทย 2558 ในครัง้นี ้ประกอบด้วย 
บริษัท เดอะ มอลล์ กรุ ๊ป จ�ากัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค 
ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จ�ากัด บริษัท ไทยแสตนเลย์การไฟฟ้า 
จ�ากัด (มหาชน) มูลนิธิสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
บรษิทั อนิโนเวทฟี เอก็เพอรเิมนท์ จ�ากดั  (INEX) บรษิทั ช.ทวี ดอล
ลาเชี่ยน จ�ากัด (มหาชน) บริษัท เมเชอร์โทนิกส์ จ�ากัด สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และบริษัท อ.ส.ม.ท. จ�ากัด (มหาชน) TPA
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รางวัล หุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำาปี 2558 (ระดับอุดมศึกษา) 

“ROBOMINTON” หรือ “หุ่นยนต์แบดมินตัน”

รางวัล ทีม สถาบัน

ชนะเลิศ (เงินรางวัล 50,000 บาท) หนุ่มล�าตะคอง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

รองชนะเลิศ อันดับ 1 (เงินรางวัล 30,000 บาท) MODFIRE@FIET มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รองชนะเลิศ อันดับ 2 (เงินรางวัล 10,000 บาท) Mechatronics Nitrochange สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

รองชนะเลิศ อันดับ 2 (เงินรางวัล 10,000 บาท) V-BOT YAMO REGGED มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

เทคนิคยอดเยี่ยม (เงินรางวัล 10,000 บาท) RoboAC_Carburizing มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

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

รางวัล TPA PLC Competition 2014 (ระดับอุดมศึกษา) “TPA Robo Pitcrew 2015”

รางวัล ทีม สถาบัน

ชนะเลิศ (เงินรางวัล 50,000 บาท) PLC_MUT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

รองชนะเลิศ อันดับ 1 (เงินรางวัล 30,000 บาท) Explosion 1 มหาวิทยาลัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

รองชนะเลิศ อันดับ 2 (เงินรางวัล 10,000 บาท) Explosion 2 มหาวิทยาลัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

รองชนะเลิศ อันดับ 2 (เงินรางวัล 10,000 บาท) Triple Three มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เทคนิคยอดเยี่ยม (เงินรางวัล 10,000 บาท) InRoc_Special มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน

   
รางวัล หุ่นยนต์ ส.ส.ท. ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำาปี 2558 (ระดับมัธยมศึกษา)

“Robo Rescue 2015” 

รางวัล ทีม โรงเรียน

ชนะเลิศ (เงินรางวัล 20,000 บาท) SM Robot บางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”

รองชนะเลิศ อันดับ 1 (เงินรางวัล 15,000 บาท) Identy แก่นนครวิทยาลัย

รองชนะเลิศ อันดับ 2 (เงินรางวัล 5,000 บาท) จักรค�า จักรค�าคณาทร จังหวัดล�าพูน

“Robo Music Awards 2015”

รางวัล ทีม โรงเรียน

ชนะเลิศ (เงินรางวัล 20,000 บาท) Imagine Rock จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

รองชนะเลิศ อันดับ 1 (เงินรางวัล 15,000 บาท) KULARBNON#02 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

รองชนะเลิศ อันดับ 2 (เงินรางวัล 5,000 บาท) RSU-Junior มัธยมสาธิต มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รางวัล ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โดย สถาบันเทคโนโลยี ไทย–ญี่ปุ่น

รางวัล ทีม โรงเรียน

ชนะเลิศ “Robo Rescue 2015” SM Robot บางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”

ชนะเลิศ “Robo Music Awards 2015” Imagine Rock จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

รางวัลกองเชียร์   

รางวัล ทีม สถาบัน

ชนะเลิศ ชนะเลิศ (เงินรางวัล 15,000 บาท) Devil มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

รองชนะเลิศ (เงินรางวัล 10,000 บาท) Green Tree มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน

รองชนะเลิศ (เงินรางวัล 5,000 บาท) Dragon Ball มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผลการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย 

ประจำาปี 2558


