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ส
มาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญี�ปุ�น) หรือ ส.ส.ท. 

ผ่่้ริ เ ริ�มนำก้ารแข้่งข้ันหุ่นยนต์เข้้าสู่่่ประเที่ศัไที่ย 

โดยใช้ชื�อก้ารแข้่งข้ันวั่า “การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ช้ิงแช้มป์

ประเทศไทย” เป็นกิ้จก้รรมหลัก้ที่ี� สู่.สู่.ที่. จัดขึ้�นอย่างต่อเนื�อง

เป็นประจำทีุ่ก้ปี โดยเริ�มจัดครั�งแรก้ในประเที่ศัไที่ยเมื�อปี พิ่.ศั. 

2536 เพิ่ื�อให้เยาวัชนตระหนัก้ถึงควัามสู่ำคัญข้องก้ารเรียนร่้ด้าน

วัิที่ยาศัาสู่ตร์ และเที่คโนโลยี เป็นก้ารเปิดโอก้าสู่ให้นัก้เรียน นิสู่ิต 

นัก้ศัึก้ษา ได้ใช้เวัลาวั่างให้เป็นประโยชน์ รวัมที่ั�งฝึึก้ฝึนก้ารที่ำงาน

เป็นที่มี เรยีนร่ก้้ระบ้วันก้ารที่ำงานที่ี�ตอ้งเปน็ผ่่ท้ี่ี�คดิเปน็ ที่ำเปน็ และ

แก้้ปญัหาเปน็ อนัเปน็พิ่ื�นฐ์านข้องก้ระบ้วันก้ารคดิที่างวัทิี่ยาศัาสู่ตร์ 

นอก้จาก้นี�ควัามร่้ และทัี่ก้ษะทีี่�ได้จาก้ก้ารแข่้งขั้น ยังสู่ามารถ

นำมาคิดต่อยอดเพิ่ื�อสู่ร้างสู่รรค์ประโยชน์ต่อสัู่งคม และวังก้าร

วัิที่ยาศัาสู่ตร์ และเที่คโนโลยีต่อไปได้ในอนาคต ก้ารแข้่งข้ันหุ่น

ยนต์จึงช่วัยเปิดโลก้ก้วั้างให้ก้ับ้เด็ก้ไที่ย ก้้าวัต่อไปสู่่่เวัที่ีนานาชาติ

จาก้ประสู่บ้ก้ารณ์์ และควัามสู่ำเร็จข้องก้ารจัดก้ารแข้่งข้ัน 

ตลอดระยะเวัลา 29 ปี ที่ำให้ปัจจุบ้ัน สู่.สู่.ที่. แบ้่งก้ารแข้่งขั้น 

หุ่นยนต์ออก้เป็น 3 ประเภที่ 4 ก้ารแข้่งข้ัน ประก้อบ้ด้วัย การ

แข้่งข้ันห้่่นยืนต้์ ส.ส.ท. ชิิงแชิม้ปี์ปีระเทศไทยื (ระดัับ

อด่ัม้ศกึษา) ครั�งท่� 29, การแข้ง่ข้นัห้่น่ยืนต้ ์ส.ส.ท.-สพฐ.ยืว่ชิน 

(ระดัับม้ัธยืม้ศึกษา) ครั�งท่� 22, การแข่้งข้ันห้่่นยืนต้์ ส.ส.ท. 

PLC Competition (ระดัับอ่ดัม้ศึกษา) ครั�งท่� 17 เพิ่ื�อให้เยาวัชน

สู่ามารถเข้้าร่วัมก้ารแข้่งข้ันได้หลาก้หลายประเภที่ 

โดยในป ีพิ่.ศั. 2565 นี� สู่มาคมฯ ได้รบั้พิ่ระมหาก้รณุ์าธุคิณุ์

จาก้ สมเด็จพระกนิษฐาธิิราช้เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน

ราช้สุดา ฯ สยามบ้รมราช้กุมารี พิ่ระราชที่านถ้วัยรางวััล 

ชนะเลศิั และไดใ้ชช้ื�อก้ารแข้ง่ข้นัวัา่ “การแข่งขันหุน่ยนต์ ส.ส.ท. 

ช้งิแช้มป์ประเทศไทย ช้งิถึว้ยพระราช้ทานสมเด็จพระกนิษฐา- 

ธิิราช้เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช้สุดา ฯ สยามบ้รมราช้

กุมารี” ซึ่ึ�งถึ่อเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ที�จะช่้วยสร้างขวัญ 

กำลังใจ และแรงบ้ันดาลใจแก่ผู้ที�ได้รับ้ จำนวน 4 รางวัล 

ได้แก่

ช่�นชมความสำเรั็จ่ และแสดงิความยินดีกับเยาวชนไทย
การัแข่่งิข่ันห่่นยนต่์ ส.ส.ท. ชิงิแชมป็์ป็รัะเทศไทย ป็รัะจ่ำป็ี 2565

 ชิิงถ้้วยพระราชิทานสมเด็็จพระกนิษฐาธิิราชิเจ้า

กรมสมเด็็จพระเทพรัตนราชิสุด็า ฯ สยามบรมราชิกุมารี 
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1 .  การแข่งขัน 

หุน่ยนต ์ส.ส.ท. ช้งิแช้มป์

ประเทศไทย (ระดับ้

อดุมศึกษา) ครั�งที� 29 เก้ม

ก้ารแข่้งขั้น “พิิ่ชิตวััฏิจัก้ร

หอคอย สู่่่แดนภารตะ” 

2. การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ.ยุวช้น (ระดับ้

มัธิยมศึกษา) ครั�งที� 22 (2 การแข่งขัน)

- เก้มก้ารแข้่งข้ัน Rescue Line 

- เก้มก้ารแข้่งข้ัน Rescue Maze

3. การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition 

(ระดับ้อุดมศึกษา) ครั�งที� 17 เก้มก้ารแข้่งข้ัน “Robo Saleng”

ในงานนี�ได้รับ้เก้ียรติจาก้ ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล 

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม เป็นประธุานพิ่ิธุีเปิด และมอบ้รางวััลก้ารแข้่งข้ัน 

ก้ารแข้่งข้ันที่ั�ง 4 ประเภที่ จัดรอบ้ชิงชนะเลิศัพิ่ร้อมกั้น 

ในวัันที่ี� 28-29 พิ่ฤษภาคม พิ่.ศั. 2565 ที่ี�ผ่่านมา ณ์ MCC HALL 

(ช�นั 4) เดอะมอลล์ บ้างก้ะปิ ซึึ่�งเป็นเวัทีี่จัดก้ารแข่้งขั้นหุน่ยนต์ระดับ้

ประเที่ศั และประสู่บ้ควัามสู่ำเร็จสู่่่เวัที่ีก้ารแข้่งข้ันระดับ้นานาชาติ 

โดยเปิดให้นัก้เรียน นิสู่ิต นัก้ศัึก้ษา และประชาชนที่ั�วัไป เข้้าชมได้ 

ตลอด 2 วัันเต็ม โดยแบ้่งสู่นามก้ารแข้่งข้ันออก้เป็น 3 สู่นาม 

ดังต่อไปนี�

สนามที� 1: การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ช้ิงแช้มป์ 

ประเทศไทย (ระดับ้อุดมศึกษา) ครั�งที� 29

สู่มาคมสู่่งเสู่ริมเที่คโนโลยี (ไที่ย-ญี�ปุ�น) หรือ สู่.สู่.ที่. ได้รับ้

เก้ยีรตจิาก้ NHK JAPAN BROADCASTING CORPORATION ให้

เป็นผ่่้จัดก้ารแข้่งข้ัน ใช้ก้ติก้า และร่ปแบ้บ้เหมือนในประเที่ศัญี�ปุ�น 

และใช้ชื�อเก้มก้ารแข้่งข้ันวั่า “ก้ารแข้่งข้ันหุ่นยนต์ สู่.สู่.ที่. ชิงแชมป์ 

ประเที่ศัไที่ย” จดัขึ้�นครั�งแรก้ในประเที่ศัไที่ย เมื�อปี พิ่.ศั. 2536 (ค.ศั. 

1993) และจัดข้ึ�นเป็นประจำทีุ่ก้ปี จวับ้จนปัจจุบ้ัน ตลอดระยะ

เวัลา 29 ปี สู่.สู่.ที่. ได้งสู่ั�งสู่มประสู่บ้ก้ารณ์์ และควัามสู่ำเร็จจาก้

ก้ารจัดก้ารแข่้งขั้นหุ่นยนต์ สู่.สู่.ที่. ชิงแชมป์ ประเที่ศัไที่ย สู่่งผ่ล

ใหก้้ารแข่้งขั้นได้รบั้ควัามสู่นใจจาก้นิสู่ติ นกั้ศึัก้ษา ที่ั�วัประเที่ศัเพิิ่�ม

มาก้ข้ึ�นทีุ่ก้ปี 

นิสู่ิต นัก้ศัึก้ษา จาก้ที่ั�วัประเที่ศัผ่่านก้ารแข้่งข้ันรอบ้ 

คัดเลือก้ เข้้ามาชิงชัยในครั�งนี� ในเก้มก้ารแข้่งข้ัน “พิ่ิชิตวััฏิจัก้ร

หอคอย สู่่แ่ดนภารตะ” ซึ่ึ�งเป็นก้ารจำลองก้ารละเล่น “ลาโก้ร ิ(Lagori)” 

ข้องประเที่ศัอินเดีย โดย

จุดเด่นข้องก้ารแข้่งขั้น

รอบ้ชิงชนะเลิศัในปีนี�คือ 

ควัามท้ี่าที่ายข้องนิสู่ิต 

นัก้ศึัก้ษาที่ี�สู่ร้างหุ่นยนต์

อัตโนมัติ มาแข่้งข้ันก้ับ้

ที่ี ม หุ่ น ย น ต์ แ ม น น วั ล 

(บ้งัคับ้มอื) โดยผ้่่เลน่แบ้ง่

ออก้เป็นสู่องทีี่ม (ทีี่ม 1: “ผ้่่หา” และ ที่ีม 2: “ผ้่่ตี”) เก้มเริ�มจาก้

ก้ารที่ี�ฝึั�งผ่่้หาโยนบ้อลเพิ่ื�อที่ำลายหอคอยชื�อวั่า “ลาโก้ริ (Lagori)” 

หลังจาก้นั�นผ่่ห้าตอ้งพิ่ยายามที่ี�จะสู่รา้งหอคอยข้ึ�นมาใหม ่ฝึั�งผ่่ต้จีะ

พิ่ยายามโยนลก่้บ้อลเพืิ่�อข้ดัข้วัาง ที่มีที่ี�สู่รา้งลาโก้ริ และได้คะแนน

มาก้ที่ี�สูุ่ด จะเป็นผ่่้ชนะ

ทัี่�งนี� ที่ีมผ้่่ชนะ และที่ีมทีี่�เข้้ารอบ้ 8 ที่ีมสุู่ดที่้าย จะมีสู่ิที่ธุิ� 

เข้้าร่วัมก้ารแข้่งข้ัน ROBOT CONTEST THAILAND 2022 เพิ่ื�อ 

คัดเลือก้ตัวัแที่นประเที่ศัไที่ย ก้้าวัสู่่่เวัที่ีระดับ้นานาชาติ ในก้าร

แข้่งข้ัน ABU Robocon 2022 ณ์ เมืองนิวัเดลี ประเที่ศัอินเดีย

สู่ำหรับ้ทีี่มทีี่�ได้รับ้รางวััลชนะเลิศั ก้ารแข่้งขั้นหุ่นยนต์ 

สู่.สู่.ที่. ชิงแชมป์ประเที่ศัไที่ย (ระดับ้อุดมศัึก้ษา) ครั�งที่ี� 29 ประจำ

ปี 2565 คือ ที่ีม MODFIRE@FIET มหาวิัที่ยาลัยเที่คโนโลยี

พิ่ระจอมเก้ล้าธุนบุ้รี
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สนามที� 2: การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ.ยุวช้น 

(ระดับ้มัธิยมศึกษา) ครั�งที� 22 (2 การแข่งขัน)

เป็นก้ารแข้่งข้ันหุ่นยนต์ในระดับ้มัธุยมศัึก้ษา ซึึ่�งสู่มาคม 

สู่่งเสู่ริมเที่คโนโลยี (ไที่ย-ญี�ปุ�น) ได้จัดให้มีก้ารแข้่งข้ันข้ึ�นทีุ่ก้ปี 

พิ่รอ้มก้บั้ก้ารแข้ง่ขั้นหุน่ยนต ์สู่.สู่.ที่. ชงิแชมปป์ระเที่ศัไที่ย เริ�มจดัก้าร 

แข้ง่ขั้นครั�งแรก้เมื�อปี พิ่.ศั. 2544 โดยที่าง สู่.สู่.ที่. ได้ที่ำก้ารเชิญทีี่ม

แข้่งข้ันจาก้โรงเรียนมัธุยมต่าง ๆ ที่ั�งข้องรัฐ์ และเอก้ชนที่ั�วัประเที่ศั

เข้้าร่วัมก้ารแข้่งขั้น เพิ่ื�อเป็นก้ารสู่่งเสู่ริมเยาวัชนให้ที่ำก้ิจก้รรม

สู่ร้างสู่รรค์ สู่ร้างแนวัคิด 

เป็นก้ารใช้เวัลาว่ัางทีี่�มี

ประโยชน์ และหลีก้เลี�ยง

สู่ิ�งเสู่พิ่ติดและอบ้ายมุข้

ต่าง ๆ 

โดยในแตล่ะปจีะ

มีโรงเรียนสู่นใจสู่มัคร

เข้้าร่วัมก้ารแข้่งข้ัน จาก้

ทีุ่ก้ภาคข้องประเที่ศัไที่ยมาก้ขึ้�นทุี่ก้ปี พิ่ร้อมที่ั�งได้จัดอบ้รมควัามร่้

ที่างด้านโครงสู่ร้างหุ่นยนต์ และก้ารโปรแก้รมหุ่นยนต์แก่้ทุี่ก้ทีี่มทีี่�

สู่มคัร เพิ่ื�อใหน้กั้เรยีนจาก้ที่ั�วัประเที่ศัไดร้บั้โอก้าสู่ในก้ารเรยีนร่ด้า้น

วัิที่ยาศัาสู่ตร์ และใช้เวัลาวั่างให้เก้ิดประโยชน์

ก้ารแข่้งขั้นหุ่นยนต์ สู่.สู่.ที่.-สู่พิ่ฐ์. ยุวัชน ได้สู่ร้างควัาม

สู่ำเร็จแก้่เยาวัชนไที่ย โดยที่ีมตัวัแที่นประเที่ศัไที่ยจาก้เวัที่ีก้าร

แข้่งข้ันหุ่นยนต์ สู่.สู่.ที่. ได้ประก้าศัควัามสู่ามารถข้องเด็ก้ไที่ยใน

ก้ารสู่ร้างสู่รรค์ ประดิษฐ์์หุ่นยนต์ ทีี่�ได้สู่านต่อด้วัยก้ารนำแชมป์

จาก้ก้ารแข้่งขั้น เข้้าแข้่งขั้นบ้นเวัที่ีระดับ้นานาชาติในก้ารแข้่งข้ัน

หุ่นยนต์ World Robocup 

และในปี พิ่.ศั. 2565 นี� เยาวัชนระดับ้มัธุยมศัึก้ษาผ่่านเข้้า

รอบ้สูุ่ดที่้าย จำนวัน 90 ที่ีม จาก้ที่ั�วัประเที่ศั เพิ่ื�อชิงชัยเป็นแชมป์ 

หนึ�งเดียวัข้องประเที่ศั โดยแบ้่งก้ารแข้่งข้ันเป็น 2 เก้มก้ารแข้่งข้ัน

1. เกม Rescue Line คอื ก้ารแข้ง่ข้นัหุน่ยนตก์้่ภ้ยั เคลื�อนที่ี�

ตามเสู้่น และปฏิิบั้ติภารกิ้จตามทีี่�ก้ำหนด ที่ีมทีี่�มีก้ารที่ำงาน

สู่ม�ำเสู่มอมาก้ทีี่�สูุ่ดจะมีโอก้าสู่เป็นผ่่้ชนะ และผ่่้ชนะจะได้เป็น

ตัวัแที่นประเที่ศัไที่ยเข้้าร่วัมก้ารแข่้งขั้นหุ่นยนต์โลก้ RoboCup 

2022 สู่ำหรับ้ทีี่มที่ี�ได้รับ้รางวัลช้นะเลิศ เก้ม Rescue Line คือ 

ที่ีม TOArobot A โรงเรียนที่ีโอเอวัิที่ยา (เที่ศับ้าล 1 วััดคำสู่ายที่อง)

2. เกม Rescue Maze ก้ารแข้่งขั้นหุ่นยนต์ก้่้ภัยปฏิิบ้ัติ

ภารก้ิจตามที่ี�ก้ำหนด ที่ีมที่ี�มีก้ารที่ำงานสู่ม�ำเสู่มอมาก้ที่ี�สูุ่ดจะ

มีโอก้าสู่เป็นผ้่่ชนะ และผ้่่ชนะจะได้เป็นตัวัแที่นประเที่ศัไที่ยเข้้า

ร่วัมก้ารแข้่งขั้นหุ่นยนต์โลก้ RoboCup 2022 สู่ำหรับ้ที่ีมที่ี�ได้รับ้

รางวลัช้นะเลศิ เก้ม Rescue Maze คอื ที่มี AC ROBOT โรงเรยีน 

อัสู่สู่ัมชัญ

สนามที� 3: การ

แข่ง ขัน ส.ส.ท.  PLC 

Compe t i t i on  (ระดับ้

อุดมศึกษา) ครั�งที� 17

ก า ร แ ข่ ง ขั น 

ประดษิฐ์หุ่นยนต์ควบ้คุม

ด้วย PLC (Program Logic Controller) โดย นิสู่ิต นัก้ศัึก้ษา 

ต้องนำควัามร่้ที่างด้านที่ฤษฎี มาประยุก้ต์ใช้ในก้ารควับ้คุมก้ลไก้

นำไปสู่่่ก้ารประดิษฐ์์หุ่นยนต์ให้ สู่ามารถเลียนแบ้บ้ลัก้ษณ์ะ 

ก้ารเคลื�อนไหวัข้องมนุษย ์มาร่วัมประชัน ที่กั้ษะควัามสู่ามารถ ผ่สู่ม

ผ่สู่านเที่คนคิ และประสู่บ้ก้ารณ์ ์จาก้คนถา่ยที่อดสู่่หุ่น่ยนต์ในเกม

การแข่งขัน Robo Saleng หุ่นยนต์เก็บ้ขยะ 

ก้ารแข้่งข้ันประเภที่นี� สู่.สู่.ที่. จัดอบ้รมควัามร่้ในด้าน 

โปรแก้รม PLC แก้่ทีุ่ก้ที่ีมที่ี�สู่มัคร และคัดเลือก้ 16 ที่ีม เข้้าสู่่่รอบ้

ชิงชนะเลิศั 

ก้ารแข่้งข้ันในด้าน PLC (Program Logic Controller) 

ที่ี�ผ่่านมา จะเป็นก้ารแข้่งขั้นต่อวังจรตามเงื�อนไข้ทีี่�โจที่ย์หก้ำหนด 
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ที่ำให้ผ่่้เข้้าแข้่งข้ันไม่มีสู่่วันร่วัมก้ับ้ก้ารแข้่งข้ัน และผ่่้ที่ี�ไม่มีควัามร่้

ที่างด้าน PLC มองไม่ออก้ถึง ควัามคืบ้หน้าข้องก้ารแข่้งขั้นในแต่ละ

ที่ีมที่ี�ก้ำลังแข้่งข้ันอย่่ ร่ปแบ้บ้ก้ารแข้่งข้ันไม่สู่นุก้เร้าใจ ที่ำให้ก้ารมี

สู่ว่ันร่วัมข้องก้องเชียรม์นีอ้ย และไม่ดงึดด่ควัามสู่นใจข้องผ่่เ้ข้า้ชม

เที่่าที่ี�ควัร แต่เมื�อนำโปรแก้รม PLC ผ่นวัก้ก้ับ้ก้ารแข้่งข้ันหุ่นยนต์

ระดับ้อุดมศัึก้ษาจะเป็นก้ารสู่่งเสู่ริมให้ นิสู่ิตนัก้ศัึก้ษาได้ใช้ควัามร่้

ควัามสู่ามารถ ถา่ยที่อดออก้มาใหเ้ปน็รป่ธุรรมในรป่แบ้บ้ก้ลไก้ก้าร

เคลื�อนไหวัอัตโนมัต ิเป็นที่กั้ษะก้ารผ่นวัก้ควัามร่ด้้านอิเล็ก้ที่รอนิก้ส์ู่ 

ไฟัฟั้า เครื�องก้ล ฯลฯ เข้้าด้วัยก้ัน 

ควัามมีสู่ีสู่ันในก้ารแลก้เปลี�ยนควัามร้่ระหวั่างสู่ถาบ้ัน 

ก้าร ศักึ้ษาต่าง ๆ  จงึเกิ้ดข้ึ�นในรป่แบ้บ้ก้ารแข่้งขั้น PLC Competition 

ยิ�งถ้าเพิ่ิ�มเงื�อนไข้ก้ารแพิ่้ชนะ ให้เห็นชัดเจนจะที่ำให้ดึงด่ด 

ควัามสู่นใจมาก้ยิ�งข้ึ�น ที่าง สู่.สู่.ที่. จึงนำแนวัควัามคิดในเชิงก้ีฬา 

ก้ารละเล่น และก้ารที่ำงานต่าง ๆ มาประยุก้ต์ก้ับ้ก้ารแข้่งข้ัน PLC 

Competition 

 เกม “Robo Saleng” ต้องก้ารให้ผ่่้เข้้าแข้่งข้ันมีสู่่วันร่วัม

ในก้ารแก้้ไข้ปัญหาสู่ิ�งแวัดล้อม โดยเฉพิ่าะปัญหาข้ยะม่ลฝึอย

ที่ี�สู่่งผ่ลก้ระที่บ้ต่อสุู่ข้ภาพิ่ข้องมนุษย์ และสิู่�งมีชีวิัต ตลอดจน 

ยังก้่อให้เก้ิดปัญหาอื�น ๆ ตามมาอีก้หลายประก้าร เช่น ปัญหา 

น�ำเสีู่ย อาก้าศัเสีู่ย เป็นแหล่งเพิ่าะพัิ่นธุุ ์และแพิ่ร่ก้ระจายข้องเชื�อโรค 

เป็นต้น จึงได้นำปัญหาดังก้ล่าวัมาดัดแปลงเป็นเก้มก้ารแข้่งข้ัน

ผ่่แ้ข้ง่ข้นัจะตอ้งประดษิฐ์ห์ุน่ยนตช์ว่ัยเก้บ็้ และแยก้ข้ยะ อาที่ ิข้วัดน�ำ 

พิ่ลาสู่ติก้ ก้ระป๋องอล่มิเนียม ก้ล่องก้ระดาษล่ก้ฟ่ัก้ โดยต้องให้ 

หุ่นยนต์ ที่ำงานได้เองอัตโนมัติ และแยก้แยะประเภที่ข้องข้ยะได้

สู่ำหรบั้ทีี่มทีี่�ไดร้บั้รางวัลช้นะเลิศ ก้ารแข้ง่ข้นั สู่.สู่.ที่. PLC 

Competition (ระดับ้อุดมศัึก้ษา) ครั�งที่ี� 17 ประจำปี 2565 คือ ที่ีม 

ม่สู่ังแย้วั สู่ถาบ้ันเที่คโนโลยีไที่ย-ญี�ปุ�น

จาก้ควัามมุ่งมั�นตั�งใจข้องน้อง ๆ เยาวัชนไที่ยทีุ่ก้ที่ีมที่ี�ได้  

ฝึึก้ซ้ึ่อม เรียนร่ ้และพัิ่ฒนาทัี่ก้ษะต่าง ๆ  ในก้ารคิดค้น ประดิษฐ์์หุน่ยนต์ 

จนสู่ามารถเข้า้สู่่เ่ก้มก้ารแข้ง่ข้นับ้นเวัที่หีุน่ยนต ์สู่.สู่.ที่. สู่ิ�งนี�นบั้เปน็ 

ควัามสู่ำเร็จทีี่�น่าภาคภ่มิใจ ทีี่�เราต่างได้เห็นอนาคตข้องประเที่ศั 

มารวัมตัวัอย่่บ้นเวัที่ีแหงก้ารสู่ร้างสู่รรค์เที่คโนโลยี 

สู่มาคมสู่่งเสู่ริมเที่คโนโลยี (ไที่ย-ญี�ปุ�น) หรือ สู่.สู่.ที่. ใน

ฐ์านะผ่่้ริเริ�มนำก้ารแข้่งข้ันหุ่นยนต์เข้้าสู่่่ประเที่ศัไที่ย และผ่่้จัดก้าร

แข้่งข้ัน ข้อแสู่ดงควัามยินดี และชื�นชมในควัามสู่ำเร็จ จาก้ควัาม

เพิ่ยีรพิ่ยายามข้องเยาวัชนที่ทุี่ก้ทีี่มในก้ารแข้ง่ข้นั ครั�งนี� และพิ่บ้ก้นั

อกี้ครั�งในก้ารแข่้งขั้นหุน่ยนต์ สู่.สู่.ที่. ชงิแชมป์ประเที่ศัไที่ย ชงิถ้วัย

พิ่ระราชที่านสู่มเด็จพิ่ระก้นิษฐ์าธิุราชเจ้า ก้รมสู่มเด็จพิ่ระเที่พิ่รัตน- 

ราชสูุ่ดา ฯ สู่ยามบ้รมราชกุ้มารี ประจำปี 2566 ก้ับ้เก้มที่ี�ที่้าที่าย

ควัามสู่ามารถ อีก้ไม่นาน เก้ินรอ!! 

ข้อข้อบ้คุณ์ผ้่่ใหญ่ใจดีทีุ่ก้ที่่านทีี่�ได้ให้ก้ารสู่นับ้สู่นุนก้าร

แข้่งข้ันหุ่นยนต์ สู่.สู่.ที่. ชิงแชมป์ประเที่ศัไที่ย ชิงถ้วัยพิ่ระราชที่าน

สู่มเด็จพิ่ระก้นิษฐ์าธิุราชเจ้า ก้รมสู่มเด็จพิ่ระเที่พิ่รัตนราชสูุ่ดา ฯ 

สู่ยามบ้รมราชกุ้มารี ประจำปี 2565 ในครั�งนี� TPA
news


