
 

ประกาศที่ 11 /2565 

การแข่งขนัหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ าปี 2565 

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

เร่ือง ผลการพจิารณาคลิปวีดีโอรายงานความคืบหน้าการประดิษฐ์หุ่นยนต์  

การแข่งขนัหุ่นยนต์  ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ าปี 2565 เกม “พชิิตวฏัจักรหอคอย สู่แดนภารตะ” 

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

ตามท่ี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญ่ีปุ่ น) ขอใหผู้ส้มคัรน าส่งคลิปวีดีโอรายงานความคืบหนา้การประดิษฐ์

หุ่นยนตก์ารแข่งขนัหุ่นยนต ์ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ าปี 2565 เกม “พิชิตวฏัจกัรหอคอย สู่แดนภารตะ” ภายใน 

วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 เพื่อใหค้ณะกรรมการวิชาการและตดัสิน ด าเนินการพิจารณาคดัเลือกทีมท่ีไดเ้ข้าแข่งขนัในการแข่งขนั

รอบคดัเลือก ในวนัท่ี 28-29 เมษายน 2565 ณ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

บดัน้ี คณะกรรมการวิชาการและตดัสิน ไดด้ าเนินการพิจารณาเรียบร้อยแลว้ จึงขอประกาศผลการพิจารณาคลิปวีดีโอ

รายงานความคืบหนา้การประดิษฐ์หุ่นยนตก์ารแข่งขนัหุ่นยนต ์ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ าปี 2565 เกม “พิชิตวฏัจกัร

หอคอย สู่แดนภารตะ” ดงัน้ี  

ทีมท่ีผ่านการพจิารณา    รวม 13 ทีม 

ทีมท่ีไม่ผ่านการพจิารณา   รวม 4 ทีม 

ทีมท่ีไม่ได้ส่งคลิปวิดีโอร่วมพจิารณา  รวม 6 ทีม 

ทั้งน้ี ขอใหที้มท่ีไม่ผา่นการพิจารณา รายละเอียดตามประกาศ ด ำเนินกำรแก้ไขคลิปวิดีโอ และส่งคลิปวิดีโอ กลับมำท่ี Email: 

robot@tpa.or.th ภำยในวันพธุท่ี 20 เมษำยน 2564 เวลำ 15.00 น. เพ่ือให้คณะกรรมการวิชาการและตดัสินพิจารณาอีกคร้ัง โดย

ในคลิปวิดีโอจะตอ้งประกอบดว้ยหลกัเกณฑ ์การพิจารณา ดงัน้ี 

1. ความยาวทั้งหมดของคลิปวิดีโอ 1 นาที ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นวิดีโอต่อเน่ือง 

2. ภาพในคลิปวิดีโอตอ้งมีอาจารยท่ี์ปรึกษาปรากฏอยูด่ว้ย 

3. ภาพในคลิปวิดีโอตอ้งแสดงให ้เห็นว่า  

3.1  หุ่นยนตต์อ้งท าภารกิจท าลายหอคอยลาโกริ ไดอ้ยา่งนอ้ย 1 อนั โดยท่ีหุ่นยนตอ์ยูห่่างจากลาโกริ 3.5 เมตร และ ลา

โกริ อยูสู่งจากพ้ืน 200 mm 

3.2  หุ่นยนต ์โยนลูกบอลไปท่ี Ball on head ซ่ึง Ball on Head อยูสู่งจากพ้ืน 1.3 เมตร และมีระยะห่าง 3.5 เมตร 

3.3  ใหหุ่้นยนตไ์ปหยิบลาโกริจากพ้ืน แลว้น าขึ้นมาวางบนฐานสูง 200 mm ท่ีอยูห่่างออกไปอยา่งนอ้ย 1 เมตร  

 



ล าดับที ่ ช่ือสถานศึกษา ช่ือทีม ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ iRAP-ONETAPs ✓  
2 มหาวิทยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ NEU Sky Robot ✓  
3 มหาวิทยาลยัสงขลานรนิทร ์วิทยาเขตภเูก็ต roboflow   
4 สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น Ronin   
5 จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 2getHer  ✓ 

6 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุี MODFIRE@FIET ✓  
7 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุี MODFIRE@FIET2022   
8 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก RMUTTO_ROBOT  ✓ 

9 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (วิทยาเขต
พระนครเหนือ) 

BrainStorm ✓  

10 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ ศนูย์
สพุรรณบรุี 

ขนุพลชา้งศกึยทุธหตัถี  
SUPHANBURI ROBOT 

 ✓ 

11 มหาวิทยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ลกูเจา้พ่อมเหศกัดิ ์ ✓  
12 มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสมีา หนุ่มล าตะคอง : ไพรีพินาศ   
13 มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสมีา หนุ่มล าตะคอง : พิฆาตไพรี   
14 มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรม

ราชปูถมัภ ์
Valaya_The Revive ✓  

15 มหาวิทยาลยัรามค าแหง ลกูพ่อขนุเเสนเเสบ ✓  
16 มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์วิทยาเขตภเูกต็ Day Dreamers Team   
17 มหาวิทยาลยัอบุลราชธาน ี Kankrao ✓  
18 สถาบนัเทคโนโลยีปทมุวนั  MECHATRONICS 1 ✓  
19 สถาบนัเทคโนโลยีปทมุวนั GOLDGEAR ✓  
20 สถาบนัเทคโนโลยีปทมุวนั PIT-BOT ✓  
21 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหาร

ลาดกระบงั 
สวนหนา้บา้น Mecha ✓  

22 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหาร
ลาดกระบงั 

Spinal_lookchintip  ✓ 

23 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหาร
ลาดกระบงั 

E12.CO NG ✓  

 

 



*** คณะกรรมการวิชาการและตัดสิน มีมติเพิ่มเติม ส าหรับทีมผู้สมัครท่ีสมัครเข้าร่วมกลุ่มการแข่งขัน

ประเภท “หุ่นยนต์ท่ัวไป” สามารถเปลี่ยนกลุ่มการแข่งขันเป็น “ประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ” ได้  เพ่ือพัฒนา

ทักษะ และยกระดับความสามารถของนิสิต นักศึกษาในการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย โดย

ทีมท่ีสนใจสามารถแจ้งความประสงค์การเปลี่ยนกลุ่ม ท่ี  Email: robot@tpa.or.th   ได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันท่ี 20 

เมษายน 2565 *** 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน 2565 

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

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

 

 

  



ก าหนดการ 
การแข่งขนัหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ าปี 2565 (รอบคัดเลือก) 

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เกม “พชิิตวฏัจักรหอคอย สู่แดนภารตะ” 

วันที่ 28 - 29 เมษายน 2565 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
************************************************** 

วันที่ 28 เมษายน 2565 : ซ้อมสนาม 
 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน และรับบตัรคิวเพื่อซอ้มสนาม 
 09.00 – 09.30 น. ตรวจวดัน ้าหนกัของหุ่นยนต ์ 
 09.30 – 12.30 น. ซ้อมสนาม รอบที่ 1 
 12.30 – 13.30 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
 13.30 – 16.30 น. ซ้อมสนาม รอบที่ 2 
 16.30 – 17.00 น. จบัสลากแบ่งสายการแข่งขนัรอบคดัเลือก 
 17.00 น. ช้ีแจงกติกาการแข่งขนัรอบคดัเลือก 
วันที่ 29 เมษายน 2565 : รอบคัดเลือก 
 07.30 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
 08.30 – 09.00 น. ตรวจวดัน ้าหนกัของหุ่นยนต ์ 
 09.00 – 09.30 น. พิธีเปิด 
 09.30 – 12.30 น. การแข่งขนัรอบคัดเลือก   
 12.30 – 13.30 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
 13.30 – 15.15 น. การแข่งขนัรอบคัดเลือก   

15.15 – 15.30 น. พกัเบรค 
 15.30 – 17.30 น. การแข่งขนัรอบคัดเลือก   
 18.30 น. ประกาศรายช่ือทีมท่ีผา่นเขา้สู่การแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ  

************************************************** 
หมายเหตุ  เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ก าหนดการน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม  

 


