
 
 

 

ประกาศที่ 4/2565 
การแข่งขนัหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ าปี 2565 

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

เร่ือง รายช่ือผู้สมัครการแข่งขันหุ่นยนต์  ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย เกม “พชิิตวัฏจักรหอคอย สู่แดนภารตะ” 
***************************************** 

 ตามท่ี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญ่ีปุ่ น) ไดป้ระกาศรับสมคัรการแข่งขนัหุ่นยนต ์ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย       
เกม “พิชิตวฏัจกัรหอคอย สู่แดนภารตะ” ระหว่างวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2564 - 31 มกราคม 2565 นั้น 

 บัดน้ี  ได้ครบก าหนดวนัรับสมัคร และคณะท างานได้ตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายช่ือผูส้มัคร       
การแข่งขนัหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย เกม “พิชิตวฏัจักรหอคอย สู่แดนภารตะ” จ านวน 23 ทีม โดยมีทีมหุ่นยนต์
อตัโนมติั (Fully Autonomous Robots) จ านวน 4 ทีม และทีมหุ่นยนตท์ัว่ไป (Manual and Semi-Autonomous Robots) จ านวน 19 ทีม 
ดงัน้ี  
ล าดับที ่ ช่ือสถานศึกษา ช่ือทีม กลุ่มการแข่งขัน 

1 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระ
นครเหนือ 

iRAP-ONETAPs ทีมหุ่นยนตอ์ตัโนมติั 

2 มหาวิทยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ NEU Sky Robot ทีมหุ่นยนตอ์ตัโนมติั 
3 มหาวิทยาลยัสงขลานรินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต roboflow ทีมหุ่นยนตอ์ตัโนมติั 
4 สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น Ronin ทีมหุ่นยนตอ์ตัโนมติั 
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2getHer ทีมหุ่นยนตท์ัว่ไป 
6 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี MODFIRE@FIET ทีมหุ่นยนตท์ัว่ไป 
7 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี MODFIRE@FIET2022 ทีมหุ่นยนตท์ัว่ไป 
8 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก RMUTTO_ROBOT ทีมหุ่นยนตท์ัว่ไป 
9 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

(วิทยาเขตพระนครเหนือ) 
BrainStorm ทีมหุ่นยนตท์ัว่ไป 

10 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ศูนยสุ์พรรณบุรี 

ขนุพลชา้งศึกยทุธหตัถี  
SUPHANBURI ROBOT 

ทีมหุ่นยนตท์ัว่ไป 

11 มหาวิทยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ลูกเจา้พ่อมเหศกัด์ิ ทีมหุ่นยนตท์ัว่ไป 
12 มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา หนุ่มล าตะคอง : ไพรีพินาศ ทีมหุ่นยนตท์ัว่ไป 
13 มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา หนุ่มล าตะคอง : พิฆาตไพรี ทีมหุ่นยนตท์ัว่ไป 
14 มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระ

บรมราชูปถมัภ ์
Valaya_The Revive ทีมหุ่นยนตท์ัว่ไป 

15 มหาวิทยาลยัรามค าแหง ลูกพ่อขนุเเสนเเสบ ทีมหุ่นยนตท์ัว่ไป 
16 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต Day Dreamers Team ทีมหุ่นยนตท์ัว่ไป 
17 มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี Kankrao ทีมหุ่นยนตท์ัว่ไป 
18 สถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนั  MECHATRONICS 1 ทีมหุ่นยนตท์ัว่ไป 



ล าดับที ่ ช่ือสถานศึกษา ช่ือทีม กลุ่มการแข่งขัน 
19 สถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนั GOLDGEAR ทีมหุ่นยนตท์ัว่ไป 
20 สถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนั PIT-BOT ทีมหุ่นยนตท์ัว่ไป 
21 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั 
สวนหนา้บา้น Mecha ทีมหุ่นยนตท์ัว่ไป 

22 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั 

Spinal_lookchintip ทีมหุ่นยนตท์ัว่ไป 

23 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั 

E12.CO NG ทีมหุ่นยนตท์ัว่ไป 

 

1. ก าหนดการ 

ล าดับที ่ รายละเอียด ว / ด/ ป สถานที ่
1 ประกาศรายช่ือผูส้มคัร  2 ก.พ. 65 www.tpa.or.th/robot 
2 การฝึกอบรม (Online) 9 ก.พ 65 ส.ส.ท. 
3 เปิดรับคลิปวิดีโอรายงานความคบืหนา้ประดิษฐ์หุ่นยนต ์ 10 ก.พ.- 31 มี.ค. 65 robot@tpa.or.th 
4 ประกาศรายช่ือทีมท่ีไดเ้ขา้การแขง่ขนัรอบคดัเลือก 8 เม.ย. 65 www.tpa.or.th/robot 
5 การแข่งขนัรอบคดัเลือก 28-29 เม.ย. 65 สถาบนัเทคโนโลยีพระ

จอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั 

6 ประกาศรายช่ือทีมท่ีผา่นเขา้การแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ 3 พ.ค. 65 www.tpa.or.th/robot 
7 การแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ 28-29 พ.ค. 65 ศูนยก์ารคา้เซียร์ รังสิต 

หมายเหตุ   ก ำหนดกำรสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 

2. การฝึกอบรม 
 รูปแบบในการฝึกอบรมการแข่งขนัหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย เกม “พิชิตวฏัจักรหอคอย สู่แดนภารตะ”  
ในวันพุธ ท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting ซ่ึงคณะท างานจะส่ง link เชิญเขา้ร่วมห้องอบรมผ่านอีเมล 
ผูป้ระสานงานทีมตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นใบสมคัร  
 

3. หลักเกณฑ์การพจิารณาคลิปวิดีโอรายงานความคืบหน้าประดิษฐ์หุ่นยนต์ 
ในรายงาน คลิปวิดีโอรายงานความคืบหนา้ประดิษฐหุ่์นยนต์ตอ้งประกอบดว้ย 

1.  ความยาวทั้งหมดของคลิปวิดีโอ 1 นาที ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นวิดีโอต่อเน่ือง 
2.  ภาพในคลิปวิดีโอตอ้งมีอาจารยท่ี์ปรึกษาปรากฏอยูด่ว้ย 
3. ภาพในคลิปวิดีโอตอ้งแสดงให้ เห็นว่า  

3.1 หุ่นยนต์ตอ้งท าภารกิจท าลายหอคอยลาโกริ ไดอ้ย่างน้อย 1 อนั โดยท่ีหุ่นยนต์อยู่ห่างจากลาโกริ 3.5 เมตร และ ลาโกริ 
อยูสู่งจากพ้ืน 200 mm 

3.2 หุ่นยนต ์โยนลูกบอลไปท่ี Ball on head ซ่ึง Ball on Head อยูสู่งจากพ้ืน 1.3 เมตร และมีระยะห่าง 3.5 เมตร 
3.3 ให้หุ่นยนตไ์ปหยิบลาโกริจากพ้ืน แลว้น าขึ้นมาวางบนฐานสูง 200 mm ท่ีอยูห่่างออกไปอยา่งนอ้ย 1 เมตร  

 



 

 

4. วิธีการส่งคลิปวิดีโอรายงานความคืบหน้าประดิษฐ์หุ่นยนต์ 

1. กรุณาตั้งช่ือไฟลค์ลิปวิดีโอดว้ยช่ือทีม และอปัโหลดลง Google Drive จากนั้นส่งลิงคม์าท่ี Email: robot@tpa.or.th 
2. หากไม่ส่งผลงานตามระยะเวลาท่ีก าหนด จะถือว่าสละสิทธ์ิเขา้ร่วมการแข่งขนั 
หมายเหตุ การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด  

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี ฝ่ายส่ือสารองค์การและสมาชิก โทร. 02 258 0320-5 ต่อ 1111,1113  (วนัท าการ จ. - ศ. เวลา 08.00 - 
16.00 น.) 

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

ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพนัธ์ 2565 
คณะท างานฝ่ายจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมประเทศไทย ประจ าปี 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
ก าหนดการฝึกอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting 

การแข่งขนัหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย เกม “พชิิตวฏัจักรหอคอย สู่แดนภารตะ” 
วนัพุธ ท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
***************************************** 

 

09.00 - 09.45 น.  การช้ีแจง วิเคราะห์กติกาการแข่งขัน และถามตอบ  
  โดย  1. รศ. ดร.นภดล อุชายภิชาติ จาก มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
    2. ผศ. ดร.ณรงคเ์ดช กีรติพรานนท ์จาก มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

09.45 - 10.45 น.  Vision SLAM / Laser SLAM / Machine Vision 
  โดย  ผศ.ปัญญา เหล่าอนนัตธ์นา จาก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

10.45 – 11.30 น.  การส่ือสารระหว่างหุ่นยนต์ 
  โดย  ดร.สุรัฐ ขวญัเมือง จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

11.30 – 12.00 น.  การให้ความรู้ด้านวิศวกรรม MISUMI 
  โดย  บริษทั มิซูมิ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

12.00 น.  เสร็จส้ินการฝึกอบรม 

 

หมายเหต ุ  ก าหนดการสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

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

 
 
 
 
 
 

 


