
 

ประกาศที่ 14 /2565 

การแข่งขนัหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ าปี 2565 

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

เร่ือง เปลี่ยนแปลงสถานที่ ก าหนดการ และรายช่ือทีมท่ีผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลศิ 

การแข่งขนัหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ าปี 2565  

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

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

 

 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่ น)  ขอประกาศเปล่ียนแปลงสถานท่ีการแข่งขนัหุ่นยนต ์ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศ

ไทย ประจ าปี 2565 ชิงถว้ยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

จากเดิม วนัท่ี 28-29 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนยก์ารคา้เซียร์รังสิต เป็น 27-29 พฤษภาคม 2565 ณ MCC Hall ช้ัน 4  

เดอะมอลล์บางกะปิ ทั้งน้ี เพ่ืออ านวยความสะดวกเร่ืองสถานท่ีใหแ้ก่ผูเ้ขา้แขง่ขนัและผูช้มงาน 

 

หมายเหตุ** วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2565 เปิดให้ทีมผูเ้ขา้แข่งขนัเขา้ฝึกซอ้มสนาม 

 

 

 

 

 

ประกาศ ณ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2565 

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

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

  



มาตรการการปฏบิัติ เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19  

ส าหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขนัหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ าปี 2565 

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ระหว่างวันท่ี 27-29 พฤษภาคม 2565 ณ MCC Hall เดอะมอลล์บางกะปิ 

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

  

1. ตรวจวดัอุณหภูมิ 

2. แสดงหลกัฐานการฉีดวคัซีนโควิด 19 อยา่งนอ้ย 2 เขม็ (จากแอพพลิเคชนัหมอพร้อม หรือสถานพยาบาล) 

3. แสดงผลตรวจ ATK อยา่งนอ้ย 48 ชัว่โมง ณ จุดลงทะเบียน (เขียนช่ือ-นามสกุล วนัท่ีและเวลาท่ีตรวจ บนชุดตรวจ 

ATK พร้อมถ่ายรูปชุดตรวจ ATK คู่กบั บตัรประจ าตวันกัเรียนหรือบตัรประจ าตวันกัศึกษา และบตัรประจ าตวั

ขา้ราชการครูหรือบตัรประจ าตวับุคลากรทางการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

4. สวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลาท่ีอยูใ่นบริเวณจดัการแข่งขนั 

5. ขอสงวนสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ผูมี้อุณหภูมิร่างกายมากกว่า 37.5 °c หรือมี อาการไขไ้อ จาม น ้ ามูก หรือไม่สวมหน้ากาก

อนามยั หนา้กากผา้ เขา้ร่วมการกิจกรรม  

 

  



รายช่ือทีมท่ีผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 

การแข่งขนัหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ าปี 2565 คร้ังที่ 29 

เกม “พชิิตวฏัจักรหอคอย สู่แดนภารตะ” 

ล าดับที ่ ช่ือสถานศึกษา ช่ือทีม 
1 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ iRAP-ONETAPs 
2 มหาวิทยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ NEU Sky Robot 
3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี MODFIRE@FIET 
4 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (วิทยาเขตพระนครเหนือ) BrainStorm 
5 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยสุ์พรรณบุรี ขนุพลชา้งศึกยทุธหตัถี  

SUPHANBURI ROBOT 
6 มหาวิทยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ลูกเจา้พ่อมเหศกัด์ิ 
7 มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์ Valaya_The Revive 
8 มหาวิทยาลยัรามค าแหง ลูกพ่อขนุเเสนเเสบ 
9 มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี Kankrao 
10 สถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนั  MECHATRONICS 1 
11 สถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนั GOLDGEAR 
12 สถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนั PIT-BOT 
13 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั สวนหนา้บา้น Mecha 
14 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั Spinal_lookchintip 
15 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั E12.CO NG 

 

  



ก าหนดการ 

การแข่งขนัหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ าปี 2565 คร้ังที่ 29 เกม “พชิิตวัฏจักรหอคอย สู่แดนภารตะ” 

ระหว่างวนัท่ี 27-29 พฤษภาคม 2565  ณ  MCC Hall ชั้น 4 เดอะมอลลบ์างกะปิ 

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

วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565 (ซ้อมสนาม) 

เวลา รายละเอียด 

08.00 - 09.00 น. 
09.00 น. 
10.00 - 12.00 น. 

ลงทะเบียน และรับบตัรคิวเพ่ือซอ้มสนาม 
ตรวจวดัน ้าหนกัหุ่นยนต์ 
ซ้อมสนาม รอบที่ 1  

12.00 - 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 - 15.00 น. 
15.00 - 17.00 น. 

ซ้อมสนาม รอบที่ 2  
จบัสลากแบ่งสาย / ช้ีแจงกติกาการแข่งขนั 

  

วันเสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2565 

เวลา รายละเอียด 
08.00 - 09.00 น. 
09.00 น. 
10.00 - 12.00 น. 

ลงทะเบียน 
ตรวจวดัน ้าหนกัหุ่นยนต์ 
การแข่งขันรอบ 15 ทมี  

12.00 - 14.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
14.00 - 15.00 น. 
15.30 - 16.00 น. 

การแข่งขันรอบ 15 ทมี  
ประกาศผลการแข่งขนั / จบัสลากแบ่งสาย  

 

วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤษภาคม 2565 

เวลา รายละเอียด 
08.00 - 09.00 น. 
09.00 น.  
09.30 - 11.30 น. 

ลงทะเบียน 
ตรวจวดัน ้าหนกัหุ่นยนต์ 
การแข่งขันรอบ 8 ทมี  

12.00 - 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 - 13.20 น. 
13.40 - 13.50 น. 

การแข่งขันรอบ 8 ทมี  
การแข่งขันรอบ 4 ทมี  

14.00 - 15.00 น. พิธีเปิดการแข่งขัน 
15.40 - 15.55 น. การแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศ  

** ผู้เข้าแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศจะต้องแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ** 

หมายเหตุ  ก าหนดการอาจปรับเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม 



รายช่ือทีมท่ีผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 

การแข่งขนัหุ่นยนต์ ส.ส.ท. - สพฐ. ยุวชน ประจ าปี 2565 คร้ังที่ 22 

เกม “Rescue Line” 

ล าดับที ่ ช่ือสถานศึกษา ช่ือทีม 
1 The Newton Sixth Form School Newton 1 
2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สุวรรณภูมิ TUPP 
3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการปราณบุรี  super peak 
4 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ BRR ROBOT 1 
5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จงัหวดัจนัทบุรี BJRobot_Line 
6 โรงเรียนเสลภูมิ Selaphum A 
7 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลยั KNW Robot 
8 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" KLAENG-ROBOT01 
9 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม PYP01 
10 โรงเรียนแม่ถอดวิทยา MAETHOD-I 
11 โรงเรียนกนัตงัพิทยากร ลูกน ้าเคม็กนัตงั 
12 โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี KP-TF 
13 โรงเรียนจกัรค าคณาทร จงัหวดัล าพูน CKK Robot Line 
14 โรงเรียนจุ๋งฮวัโซะเซียว JH01_Robot 
15 โรงเรียนดดัดรุณี Datdaruni_Robotic 
16 โรงเรียนตากพิทยาคม Monday 
17 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม TMK Robotics 
18 โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วดัค าสายทอง ) TOArobot A 
19 โรงเรียนบา้นไผ ่ You Only Life One (YOLO) 
20 โรงเรียนพนสัพิทยาคาร PP Robot#1 
21 โรงเรียนมธัยมทบัทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถมัภ ์ ทบัทิมA 
22 โรงเรียนมธัยมวานรนิวาส มธัยมวานร 1 
23 โรงเรียนมุกดาหาร MD Robotic 
24 โรงเรียนร่องค า RK-ROBOT 
25 โรงเรียนร้อยเอด็วิทยาลยั S.M.E. RW.111 
26 โรงเรียนราชวินิตบางแกว้ RWB-Robot 
27 โรงเรียนวดัสมุหราษฎร์บ ารุง ลูกคลอง9 
28 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร PCSHSM ROBOT 



ล าดับที ่ ช่ือสถานศึกษา ช่ือทีม 
29 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล SKR-CSRobot 
30 โรงเรียนสตรีอ่างทอง SA 
31 โรงเรียนสรรพวิทยาคม Sappha 02 
32 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ชลบุรี Robot_SKC 
33 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต SKR_Robot1 
34 โรงเรียนสว่างแดนดิน 2 million 
35 โรงเรียนสากเหลก็วิทยา Saklek01 
36 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) วิบวบั 
37 โรงเรียนสามคัคีวิทยาคม Shrike 
38 โรงเรียนสุโขทยัวิทยาคม Sukhothai02 
39 โรงเรียนสุคนธีรวิทย ์ SKDW Robot Cucumber 
40 โรงเรียนหวัหิน HH Robot 
41 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค ์ YRS robot 
42 โรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนต ์ ลพบุรี Regina 
43 โรงเรียนอสัสัมชญัหลกัสูตรภาษาองักฤษ ACEP Robot M-T 
44 โรงเรียนอสัสัมชญัอุบลราชธานี โรงเรียนอสัสัมชญัอุบลราชธานี1 

 

  



ก าหนดการ 

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. - สพฐ. ยุวชน ประจ าปี 2565 คร้ังที่ 22 เกม “Rescue Line” 

ระหว่างวนัท่ี 27-29 พฤษภาคม 2565  ณ  MCC Hall ชั้น 4 เดอะมอลลบ์างกะปิ 

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

วันเสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2565 

เวลา รายละเอียด 

08.00 - 09.00 น. 
09.00 - 10.00 น. 
10.00 - 12.00 น. 

ลงทะเบียน 
ช้ีแจงกติกาการแข่งขนั รอบท่ี 1 
เขียนโปรแกรมและซอ้มสนาม 

12.00 - 13.30 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.50 น. 
14.00 - 15.00 น. 
15.00 น. 
17.00 น. 
17.05 - 17.50 น.  
17.50  น.  
18.00 น.  

เรียกรวมหุ่นยนต ์44 ทีม  
การแข่งขัน รอบที่ 1 
ช้ีแจงกติกาการแข่งขนั รอบท่ี 2 / เขียนโปรแกรมและซอ้มสนาม 
เรียกรวมหุ่นยนต ์44 ทีม  
การแข่งขัน รอบที่ 2 
ประกาศผลคะแนนการแข่งขนั รอบท่ี 1-2 
ช้ีแจงกติกาการแข่งขนั รอบท่ี 3 

วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤษภาคม 2565 

เวลา รายละเอียด 
08.00 - 09.00 น. 
09.00 - 10.00 น.10.00 - 
11.50 น. 
11.50 น. 
12.00 - 13.00 น. 
13.00 น. 

ลงทะเบียน 
ช้ีแจงกติกาการแข่งขนั รอบท่ี 3 
เขียนโปรแกรมและฝึกซอ้ม 
เรียกรวมหุ่นยนต ์44 ทีม  
การแข่งขัน รอบที่ 3 
ประกาศผลทีมท่ีผา่นเขา้รอบชิงชนะเลิศ 4 ทีม  

13.00 - 13.45 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
14.00 - 15.00 น. พิธีเปิดการแข่งขัน 
15.15 - 15.35 น. การแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศ 

** ผู้เข้าแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศจะต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนที่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนเท่านั้น ** 

หมายเหตุ  ก าหนดการอาจปรับเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม 

 

 

วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565 (ซ้อมสนาม) 

เวลา รายละเอียด 

14.00 - 15.00 น. 
15.00 - 19.00 น. 

ลงทะเบียน 
เปิดให้ซ้อมสนาม 



รายช่ือทีมท่ีผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 

การแข่งขนัหุ่นยนต์ ส.ส.ท. - สพฐ. ยุวชน ประจ าปี 2565 คร้ังที่ 22 

เกม “Rescue Maze” 

ล าดับที ่ ช่ือสถานศึกษา ช่ือทีม 
1 โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมนั IPES Robot 
2 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย CRMS6_2 
3 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต Tpk5-Robot 2 
4 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลยั KNW Robot 
5 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" KLAENG-ROBOT02 
6 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร Robot NPK 
7 โรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยาคม P.D.Bot2 
8 โรงเรียนโยธินบูรณะ YB ROBOT MAZE 
9 โรงเรียนกรพิทกัษศึ์กษา KPT 
10 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั BCC Robot 
11 โรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช K-Anonymity 
12 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม ซนัไลตก์็ไม่พอ 
13 โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี KP-TN 
14 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง CRUROBOT2 
15 โรงเรียนดดัดรุณี DDN BoTech 
16 โรงเรียนดาราวิทยาลยั UnLeemit 
17 โรงเรียนตากพิทยาคม STONE ONE 
18 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม TMK Robotics 
19 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา TPP robotics 
20 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี HWN-ROBOT-1 
21 โรงเรียนบางละมุง AutoWin 
22 โรงเรียนบา้นแหลมโพธ์ิ สายมโนบอท 
23 โรงเรียนบา้นไผ ่ Antidote 
24 โรงเรียนปทุมวิไล PWCC 
25 โรงเรียนผดุงนารี PN Robot 
26 โรงเรียนพนสัพิทยาคาร PP_Robot#2 
27 โรงเรียนมธัยมทบัทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถมัภ ์ ทบัทิมB 
28 โรงเรียนมธัยมวานรนิวาส มธัยมวานร 2 



ล าดับที ่ ช่ือสถานศึกษา ช่ือทีม 
29 โรงเรียนราชวินิตบางแกว้ SMT-Robot 
30 โรงเรียนราชินีบูรณะ ลูกพระพนัปีหลวง2 
31 โรงเรียนวดัป่าประดู ่ WP Robot2 
32 โรงเรียนวิเชียรมาต ุ Glass Ball no.02 
33 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล PCSHSST1 
34 โรงเรียนศรัทธาสมุทร Purgatory 
35 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา SG 02 
36 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต SKR_Robot2 
37 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม SW RoBot 
38 โรงเรียนสายธรรมจนัทร์ STC64 
39 โรงเรียนสุโขทยัวิทยาคม Sukhothai01 
40 โรงเรียนสุคนธีรวิทย ์ SKDW_Robot_Mushroom 
41 โรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม NKWROBOT 
42 โรงเรียนอสัสัมชญั AC ROBOT 
43 โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี Memory Leak 
44 โรงเรียนอสัสัมชญัหลกัสูตรภาษาองักฤษ ACEP Robot NK 
45 โรงเรียนอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 
46 โรงเรียนอ ามาตยพ์านิชนุกูล Regazy 

 

  



ก าหนดการ 

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. - สพฐ. ยุวชน ประจ าปี 2565 คร้ังที่ 22 เกม “Rescue Maze” 

ระหว่างวนัท่ี 27-29 พฤษภาคม 2565  ณ  MCC Hall ชั้น 4 เดอะมอลลบ์างกะปิ 

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

วันเสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2565 

เวลา รายละเอียด 

08.00 - 09.00 น. 
09.00 - 10.00 น. 
10.00 - 12.00 น. 

ลงทะเบียน 
ช้ีแจงกติกาการแข่งขนั รอบท่ี 1 
เขียนโปรแกรมและซอ้มสนาม 

12.00 - 13.30 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.50 น. 
14.00 - 15.00 น. 
15.00 น. 
17.00 น. 
17.05 - 17.50 น.  
17.50  น.  
18.00 น.  

เรียกรวมหุ่นยนต ์46 ทีม  
การแข่งขัน รอบที่ 1 
ช้ีแจงกติกาการแข่งขนั รอบท่ี 2 / เขียนโปรแกรมและซอ้มสนาม 
เรียกรวมหุ่นยนต ์46 ทีม  
การแข่งขัน รอบที่ 2 
ประกาศผลคะแนนการแข่งขนั รอบท่ี 1-2 
ช้ีแจงกติกาการแข่งขนั รอบท่ี 3 

วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤษภาคม 2565 

เวลา รายละเอียด 
08.00 - 09.00 น. 
09.00 - 10.00 น.10.00 - 
11.50 น. 
11.50 น. 
12.00 - 13.00 น. 
13.00 น. 

ลงทะเบียน 
ช้ีแจงกติกาการแข่งขนั รอบท่ี 3 
เขียนโปรแกรมและฝึกซอ้ม 
เรียกรวมหุ่นยนต ์46 ทีม  
การแข่งขัน รอบที่ 3 
ประกาศผลทีมท่ีผา่นเขา้รอบชิงชนะเลิศ 4 ทีม  

13.00 - 13.45 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
14.00 - 15.00 น. พิธีเปิดการแข่งขัน 
15.15 - 15.35 น. การแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศ 

** ผู้เข้าแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศจะต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนที่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนเท่านั้น ** 

หมายเหตุ  ก าหนดการอาจปรับเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม 

 

วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565 (ซ้อมสนาม) 

เวลา รายละเอียด 

14.00 - 15.00 น. 
15.00 - 19.00 น. 

ลงทะเบียน 
เปิดให้ซ้อมสนาม 



รายช่ือทีมท่ีผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 

การแข่งขนัหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition ประจ าปี 2565 คร้ังที่ 17 

เกมการแข่งขนั “Robo Saleng” 

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 GT Easy มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

12 ลูกพระธาต ุ วิทยาลยัธาตุพนม มหาวิทยาลยันครพนม 

13 มูสังแยว้ สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น 

14 MecTo สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

15 Auto_Robot สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

 

  



ก าหนดการ 

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition ประจ าปี 2565 คร้ังที่ 22 เกม “Robo Saleng” 

ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2565  ณ  MCC Hall ช้ัน 4 เดอะมอลล์บางกะปิ 

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

วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565 (ซ้อมสนาม) 

เวลา รายละเอียด 

08.00 - 09.00 น. 
09.00 - 12.00 น. 

ลงทะเบียน 
ซ้อมสนาม รอบที่ 1 

12.00 - 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 - 17.00 น. ซ้อมสนาม รอบที่ 2 

 

วันเสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2565 

เวลา รายละเอียด 
08.00 - 08.30 น. 
08.30 - 09.00 น. 
09.00 - 12.00 น. 

ลงทะเบียน 
จบัฉลากคู่แข่งขนั 
การแข่งขันรอบเก็บคะแนน (15 ทีม)  

12.00 - 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 - 17.00 น. การแข่งขันรอบ 15 ทมี 

ประกาศรางวลัเทคนิคยอดเยี่ยม 
 

วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤษภาคม 2565 

เวลา รายละเอียด 
08.00 - 08.30 น. 
08.30 - 09.00 น. 
09.00 - 12.00 น. 

ลงทะเบียน 
จบัฉลากคู่แข่งขนั 
การแข่งขันรอบ 8 ทมี 
การแข่งขันรอบ 4 ทมี 

12.00 - 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
14.00 - 15.00 น. พิธีเปิดการแข่งขัน 
15.00 - 15.15 น. การแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศ 

** ผู้เข้าแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศจะต้องแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ** 

หมายเหตุ  ก าหนดการอาจปรับเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม 

 

 

 



การเตรียมตัว : การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ าปี 2565 

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ระหว่างวันท่ี 27-29 พฤษภาคม 2565  ณ  MCC Hall ช้ัน 4 เดอะมอลล์บางกะปิ 

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

1. ส่ิงที่ต้องเตรียมมา 

1.1  บัตรประจ าตัวนักเรียนหรือบัตรประจ าตัวนักศึกษา และบัตรประจ าตัวข้าราชการครูหรือบัตรประจ าตัว
บุคลากร        ทางการศึกษา ผูเ้ขา้แข่งขนัจะตอ้งเตรียมน ามาเพ่ือใชยื้นยนัตวัตนก่อนลงทะเบียน และรับสาย
รัดขอ้มือ หากไม่มีสายรัดข้อมือ จะไม่อนุญาตให้เข้าสนามแข่งขัน 

1.2  รถเข็นเคล่ือนย้ายหุ่นยนต์ ขอความร่วมมือผูเ้ขา้แข่งขนัการแข่งขนัหุ่นยนต ์ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย 

คร้ังท่ี 29 และการแข่งขนัหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition คร้ังท่ี 17 เตรียมน ารถเข็นมาใช้เคล่ือนยา้ย

หุ่นยนต์ห้ามลากล้อหุ่นยนต์กับพ้ืน หากพื้นสถานท่ีจัดงานเกิดความเสียหายผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็น

ผู้รับผิดชอบ 

1.3  หมวกกันน็อคและแว่นตานิรภัย ขอความร่วมมือผูเ้ขา้แข่งขนัการแข่งขนัหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศ

ไทย คร้ังท่ี 29 ทุกท่าน น าหมวกกนัน็อคและแว่นตานิรภยัของตนเองเพื่อใชใ้นการแข่งขนั (ผูเ้ขา้แข่งขนัไม่

มีจดัเตรียมไวใ้ห้เน่ืองจากลดการสัมผสั ใชข้องร่วมกนั) 

1.3  ปลั๊กพ่วงแบบมีฟิวส์ ขอใหผู้เ้ขา้แข่งขนัเตรียมมาเพียงพอต่อการใชง้าน ทั้งน้ี ผูจ้ดังานจะไม่มีให้ยืม 

2. การแต่งกาย 

วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2565 ผูเ้ขา้แข่งขนัจะตอ้งแต่งกายดว้ยเคร่ืองแบบของสถานศึกษา  

หมายเหตุ  พิธีมอบรางวลัจะไม่อนุญาตให้ผูเ้ขา้แข่งขนัสวมเส้ือช็อปหรือชุดพละขึ้นรับรางวลับนเวที 

3. การเดินขบวนพาเหรด 

ผูเ้ขา้แข่งขนัท่ีจะตอ้งเขา้ร่วมเดินขบวนพาเหรดในวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.45 - 15.00 น. 

8 ทีม ท่ีผา่นเขา้รอบชิงชนะเลิศ การแข่งขนัหุ่นยนต ์ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย คร้ังท่ี 29 

4 ทีม ท่ีผา่นเขา้รอบชิงชนะเลิศ การแข่งขนัหุ่นยนต ์ส.ส.ท.-สพฐ. ยวุชน คร้ังท่ี 22 Rescue Line 

4 ทีม ท่ีผา่นเขา้รอบชิงชนะเลิศ การแข่งขนัหุ่นยนต ์ส.ส.ท.-สพฐ. ยวุชน คร้ังท่ี 22 Rescue Maze 

4 ทีม ท่ีผา่นเขา้รอบชิงชนะเลิศ การแข่งขนัหุ่นยนต ์ส.ส.ท. PLC Competition คร้ังท่ี 17 

หมายเหตุ  ขอความร่วมมือผูเ้ขา้แข่งขนัท่ีจะตอ้งเขา้ร่วมเดินขบวนพาเหรดเตรียมน าธงประจ ามหาวิทยาลยั และธง

ประจ าโรงเรียนเขา้ร่วมเดินขบวนพาเหรดดว้ย 


