
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศที่ 15/2565 
เรื่อง ผลการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ าปี 2565  

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

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

 ตามที่ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้ด าเนินการจัดงานการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์              
ประเทศไทย ประจ าปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม-
ราชกุมารี เมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชน
ไทยได้แสดงศักยภาพความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาท่ีสนใจในเรื่องวิทยาการหุ่นยนต์จากทั่วประเทศ นั้น 

 บัดนี้ การจัดงานดังกล่าวได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.   
ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ าปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)  

 ในนามของ สมาคม ฯ ขอแสดงความช่ืนชมและยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลรวมถึงผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกท่าน และ
ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ และผู้ปกครองที่มีส่วนร่วมส าคัญในการสนับสนุนเยาวชนให้ได้เสริมสร้าง
ประสบการณ์ ผ่านการเรียนรู้นอกห้องเรียน ตลอดจนค้นหาและพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ใน
การพัฒนาประเทศชาติต่อไป 

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

ประกาศ ณ วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565 

คณะท างานฝา่ยจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมประเทศไทย ประจ าปี 2565 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 

 

 

 

 

 

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ าปี 2565 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 



ผลการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ าปี 2565  
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

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

การแข่งขันหุน่ยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย คร้ังท่ี 29 เกมการแข่งขัน พิชิตวัฏจักรหอคอย สูแ่ดนภารตะ 

รางวัล ทีม สถานการศึกษา 
ชนะเลิศ  MODFIRE@FIET มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1  NEU Sky Robot   มหาวิทยาลยัภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  iRAP-ONETAPs   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  Spinal lookchintip สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 

TPA ROBOT Automation 
Excellent Award 

iRAP-ONETAPs   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

  

การแข่งขันหุน่ยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition คร้ังท่ี 17 เกมการแข่งขัน Robo Saleng  
รางวัล ทีม สถานการศึกษา 

ชนะเลิศ  มูสังแย้ว  สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1  Mini Mecha BFK มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  PLC101  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  Success 1  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ความคิดสร้างสรรค์  ลูกพระธาตุ  วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 

 

การแข่งขันหุน่ยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน คร้ังท่ี 22 เกมการแข่งขัน Rescue Line 
รางวัล ทีม สถานการศึกษา 

ชนะเลิศ  TOArobot A โรงเรียนทโีอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดค าสายทอง ) 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1  โรงเรียนอสัสมัชัญอุบลราชธานี 1 โรงเรียนอสัสมัชัญอุบลราชธาน ี
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  Sappha 02  โรงเรียนสรรพวิทยาคม 

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  KP-TF  โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี 
 

การแข่งขันหุน่ยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน คร้ังท่ี 22 เกมการแข่งขัน Recue Maze 
รางวัล ทีม สถานการศึกษา 

ชนะเลิศ  AC ROBOT  โรงเรียนอสัสมัชัญ 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1  ทับทิมB  โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ ์

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  CRMS6_2  โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  YB ROBOT MAZE   โรงเรียนโยธินบูรณะ 

 

 



รางวัลตัวแทนประเทศไทยแข่งขัน ROBO CUP 2022 การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ครั้งท่ี 22   
รางวัล ทีม สถานการศึกษา 

 ชนะเลิศการแข่งขัน        
Robo Rescue Line 

TOArobot A โรงเรียนทโีอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดค าสายทอง )  

 ชนะเลิศการแข่งขัน        
Robo Rescue Maze 

AC ROBOT  โรงเรียนอสัสมัชัญ 

  
รางวัลทุนการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ครั้งที่ 22 

รางวัล ทีม สถานการศึกษา 
ชนะเลิศการแข่งขัน        
Robo Rescue Line 

TOArobot A โรงเรียนทโีอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดค าสายทอง ) 

ชนะเลิศการแข่งขัน        
Robo Rescue Maze 

AC ROBOT  โรงเรียนอสัสมัชัญ 

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

 

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที ่ฝ่ายสื่อสารองค์การและสมาชกิ โทร. 0-2258-0320 ต่อ 1113, 1111 
Email: robot@tpa.or.th , Website: www.tpa.or.th/robot , Facebook: TPA Robot 

 


