
 

ประกาศที่ 8/2565 

การแข่งขนัหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ าปี 2565 

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เร่ือง รายช่ือทีมท่ีผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศการแข่งขนัหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition ประจ าปี 2565 

เกมการแข่งขนั Robo Saleng 

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

 ตามท่ี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่ น) ไดด้ าเนินการจดัฝึกอบรม / การแข่งขนัรอบคดัเลือก การแข่งขนั

หุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition เกมการแข่งขนั Robo Saleng ในระหว่างวนัท่ี 10 – 11 และ 14 กุมภาพนัธ์ 2565 ในรูปแบบ

ออนไลน์ โดยมีผูส้มคัรเขา้รับฝึกอบรม / การแข่งขนัรอบคดัเลือก จ านวน 42 ทีม นั้น 

 บดัน้ี คณะกรรมการวิชาการและตดัสิน ไดพ้ิจารณาผลการแข่งขนัเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ สมาคมฯ จึงขอประกาศรายช่ือ

ทีมท่ีผ่านเขา้รอบชิงชนะเลิศ : การแข่งขนัหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition เกมการแข่งขนั Robo Saleng จ านวน 16 ทีม ดงั

รายช่ือต่อไปน้ี 

ล าดับที ่ ช่ือทีม ช่ือสถานศึกษา 

1 PLC101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2 Sugoi Ku มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัสกลนคร 

3 PTB มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

4 AutoF6 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 

5 Mini Mecha BFK มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

6 MUT-Automation มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 

7 AR เพื่อชาติ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

8 Success 1 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

9 Explosion 2 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 

10 MERCy-JELLY BEAR มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

11 น ้าพริกกุง้เกลือ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต 

12 GT Easy มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 



ล าดับที ่ ช่ือทีม ช่ือสถานศึกษา 

13 ลูกพระธาตุ วิทยาลยัธาตุพนม มหาวิทยาลยันครพนม 

14 มูสังแยว้ สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น 

15 MecTo สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

16 Auto_Robot สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

หมายเหตุ รายช่ือทีมไม่ไดเ้รียงตามล าดบัคะแนน 

 ทีมท่ีผ่านเขา้รอบชิงชนะเลิศ จะตอ้งเดินทางเขา้มาฝึกอบรม และรับอุปกรณ์ประดิษฐ์หุ่นยนต์ ในวันเสาร์ ท่ี 12 มีนาคม 
2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ  ห้อง 303 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่ น) ซอยสุขุมวิท 29  

 

ส่ิงที่ต้องเตรียมน ามาในวันฝึกอบรมและรับอปุกรณ์ประดิษฐ์หุ่นยนต์ 

1.  ส าเนาบตัรประชาชนตวัแทนสมาชิกในทีม 1 คน / จ านวน 2 ใบ 

2.  ส าเนาหน้าสมุดบญัชีออมทรัพยต์วัแทนสมาชิก จ านวน 1 ใบ เพื่อใชป้ระกอบการรับเงินสนบัสนุนการประดิษฐ์

หุ่นยนต ์คร้ังท่ี 2 (ช่ือบญัชีตอ้งตรงกบัช่ือตวัแทนสมาชิก ขอ้ท่ี 1.) 

3.  Laptop ส าหรับใชฝึ้กอบรมเร่ือง SERVO (เพ่ิมเติม) ทั้งน้ี Laptop ท่ีน ามาจะตอ้งติดตั้ง Windows 7 ขึ้นไป 

หมายเหตุ  อุปกรณ์ประดิษฐ์หุ่นยนต์ มีน ้ าหนกัโดยประมาณ 40 กิโลกรัม ทีมท่ีเดินทางดว้ยเคร่ืองบินจะตอ้งเตรียมเร่ืองน ้าหนกั

ของสัมภาระไวด้ว้ย 

แนวปฎิบัตมิาตรการป้องกันโรคโควิด 19 

1. ผูเ้ข้าร่วมการอบรมแสดงหลักฐานการฉีดวคัซีนโควิด 19 ครบ 2 เข็ม (จากแอพพลิเคชันหมอพร้อม หรือ

สถานพยาบาล)  ณ จุดลงทะเบียน 

2. ผู ้เข้าร่วมการอบรมแสดงผลการตรวจ ATK ชนิด self-test-kits (COVID-19) เป็นลบ (ไม่พบเช้ือ) ณ จุด

ลงทะเบียน โดยการตรวจ ATK ให้ถือเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลของผูเ้ขา้ร่วมการอบรม 

3. ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมจะตอ้งเขา้รับการตรวจคดักรองขั้นพ้ืนฐานบริเวณทางเขา้อาคาร หากผลตรวจอุณภูมิร่างกาย

ไม่เกิน 37.5 °c ให้รับสต๊ิกเกอร์ติดบริเวณเส้ือท่ีสามารถสังเกตเห็นไดช้ัดเจน เพ่ือยืนยนัว่าไดผ้่านขั้นตอนการ

ตรวจคดักรองขั้นพ้ืนฐานเรียบร้อยแลว้ 

4. ขอสงวนสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ผูมี้อุณหภูมิร่างกายมากกว่า 37.5 °c หรือมี อาการไขไ้อ จาม น้าํมูก หรือไม่สวม

หนา้กากอนามยั หนา้กากผา้ เขา้ร่วมการอบรม  

 

 



 

คลิปวิดีโอรายงานความคืบหน้าประดิษฐ์หุ่นยนต์ 

 หลงัจากทีมท่ีผ่านเขา้รอบชิงชนะเลิศ เขา้รับฝึกอบรมและรับอุปกรณ์ประดิษฐ์หุ่นยนต์แลว้ จะตอ้งท าคลิปวิดีโอ
รายงานความคืบหนา้การประดิษฐ์หุ่นยนตใ์ห้คณะกรรมการวิชาการและตดัสิน พิจารณา 
หลกัเกณฑก์ารพิจารณา 

1.  ความยาวทั้งหมดของคลิปวิดีโอ 1- 3 นาที 
2.  วิธีการส่งคลิปวิดีโอ 

-  กรุณาตั้งช่ือไฟลด์ว้ยช่ือทีม และอปัโหลดคลิปวิดีโอไปยงั Google Drive จากนั้นส่งลิงคม์าท่ี Email: 
robot@tpa.or.th 

-  ส่งคลิปวิดีโอไดต้ั้งแต่วนัท่ี 13 มีนาคม 2565 ถึง วนัท่ี 22 เมษายน 2565 เวลา 24.00 น. หากไม่ส่งผลงานตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด จะถือว่าสละสิทธ์ิในการเขา้ร่วมการแข่งขนั  

หมายเหตุ  การตดัสินของคณะกรรมการ ถือเป็นท่ีส้ินสุด  

เงินสนับสนุน  
1. ทีมท่ีผา่นเขา้รอบชิงชนะเลิศ จ านวน 16 ทีม จะไดรั้บเงินสนุบสนุนจาก MITSUBISHI จ านวน 10,000 บาท / ทีม 

โดยจะไดรั้บในวนัท่ีมารับฝึกอบรมและรับอุปกรณ์ประดิษฐ์หุ่นยนต ์
2.  ทีมท่ีผ่านการพิจารณาคลิปวิดีโอรายงานความคืบหน้าประดิษฐ์หุ่นยนต์  จะได้รับเงินสนุบสนุนจาก 

MITSUBISHI จ านวน 10,000 บาท / ทีม โดยจะไดรั้บหลงัจากประกาศรายช่ือทีมท่ีผ่านการพิจารณาคลิปวิดีโอ
รายงานความคืบหนา้ประดิษฐ์หุ่นยนต ์

3. ในการแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ ทีมท่ีหุ่นยนต์สามารถปฏิบติัภารกิจการแข่งขนัได ้จะไดรั้บเงินสนุบสนุนจาก 
MITSUBISHI จ านวน 10,000 บาท / ทีม 

หมายเหต ุ ทีมท่ีได้รับเงินสนับสนุน แต่ไม่มาเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ไม่ ว่ากรณีใดๆ จะต้องคืนเงินท่ีได้รับจาก 
MITSUBISHI ให้กบัผูจ้ดังานทั้งหมด และจะถูกตดัสิทธ์การสมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนัในปีต่อไป 

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

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 

คณะท างานฝ่ายจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมประเทศไทย ประจ าปี 2565 

 

 



 

แผนที่ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่ น)  

5-7 ซอยสุขุมวิท 29 ถนนสุขมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

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

 

การเดินทาง  

เน่ืองจากพ้ืนท่ีจอดรถในสมาคมฯ มีจ านวนจ ากดั ขอแนะน าให้ท่านเดินทางดว้ยบริการขนส่งสาธารณะ  

- รถไฟฟ้าใตดิ้น MRT ลงสถานีสุขมุวิท 

- รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีอโศก หรือ พร้อมพงษ ์

- รถเมล ์สาย 2, 25, 38, 40, 48, 98, ปอ.25, ปอ.501, ปอ.508, และ ปอ.511 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิม่เติมได้ที ่

ฝ่ายส่ือสารองคก์ารและสมาชิก โทร. 0-2258-0320-5 ต่อ 1111, 1113 หรือ Email: robot@tpa.or.th  

 


