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ทีมหุ่นยนต์กู้ภัย IRAP  ROBOT นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

(มจพ.) คว้าแชมป์หุ่นยนต์กู้ภัยโลก สมัยที่ 8 จากผู้เข้าแข่งขัน 10 ประเทศทั่วโลก ประกอบด้วย อเมริกา 

เยอรมัน ญี่ปุ่น จีน อิหร่าน ฮังการี เกาหลีใต้ เม็กซิโก สิงคโปร์ และไทย ทีมหุ่นยนต์กู้ภัย IRAP  ROBOT เป็น
ตัวแทนประเทศไทยสร้างชือ่เสียงในเวทีระดบัโลกอีกครั้ง คว้า 2 รางวัล สุดยอดแห่งปี ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ  และ
รางวัล (BEST IN CLASS MOBILITY) รางวัลนวัตกรรมสมรรถนะการขับเคลื่อนหุ่นยนต์ยอดเยี่ยมระดับโลก  จาก
การแข่งขันหุน่ยนต์กูภ้ัยโลก “World Robocup Rescue 2018” ณ เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา ระหว่าง
วันที่ 16-21 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา 

หุ่นยนต์กู้ภัย IRAP  ROBOT มีชั้นเชิงและสามารถประเมินสถานการณ์ได้ดีกว่า สามารถท าสถิติคะแนนที่
สูงถึง 825 คะแนน โค่นแชมป์โลกทีม MRLจากประเทศอิหร่าน ด้วยคะแนน 730 คะแนน  รองชนะเลิศอันดับ 2 

ทีม NEXIS R  ประเทศญี่ปุ่น 605 คะแนน  หุ่นยนต์กู้ภัย IRAP  ROBOT กลายเป็นต านานแชมป์หุ่นยนต์ที่โค่น
แชมป์เก่าได้อย่างสวยงามและมันส์สะท้านโลกจริง ๆ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับแชมป์
หุ่นยนต์กู้ภัยโลก สมัยที่ 8 ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งอีกครั้ง ด้วยฝีมือสุดคลาสสิคบนเวทีโลก และสร้าง
ชื่อเสียงให้ประเทศไทย  อาจกล่าวได้ว่า มจพ. เป็นต้นต าหรับแชมป์โลกหุ่นยนต์ที่นานาชาติรู้จักฝีไม้ลายมือและ
ชื่อเสียงเยาวชนไทยเป็นอย่างดีเป็นการตอกย้ าความเป็นที่สุดของแชมป์โลกแบบครบเครื่องเรื่องของความรู้ 
ความสามารถของนักศึกษา และรายการแข่งขันหุ่นยนต์ที่ได้เป็นแชมป์โลก มีดังนี้ 

 แชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัยสมัยที่ 1 ของ มจพ.ในปีพ.ศ.2549 ( ค.ศ. 2006 ) จากเวทีการ
แข่งขัน  World Robocup Rescue กับทีมหุ่นยนต์กู้ภัยนานาชาติทั่วโลก ณ เมือง เบรเมน ประเทศเยอรมัน 

 แชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัยสมัยที่ 2 ของ มจพ. ในปีพ.ศ.2550 ( ค.ศ. 2007 ) จากเวทีการ 
แข่งขัน  World Robocup Rescue กับทีมหุ่นยนต์กู้ภัยนานาชาติทั่วโลก ณ เมือง แอตแลนต้า ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

 แชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัยสมัยที่ 3 ของ มจพ. ในปีพ.ศ.2552 ( ค.ศ. 2009 ) จากเวทีการ 
แข่งขัน World Robocup Rescue กับทีมหุ่นยนต์กู้ภัยนานาชาติทั่วโลก ณ เมือง กราซ ประเทศออสเตรีย 
 

มจพ. กระหึ่ม คว้าแชมป์หุ่นยนต์กู้ภัยโลก สมัยท่ี 8“World Robocup Rescue 2018” 
ณ เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา 
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 แชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัยสมัยที่ 4 ของ มจพ. ในปีพ.ศ.2553 ( ค.ศ. 2010 ) จากเวทีการ 
แข่งขัน  World Robocup Rescue กับทีมหุ่นยนต์กู้ภัยนานาชาติทั่วโลก ณ ประเทศสิงคโปร์  

 แชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัยสมัยที่ 5 ของ มจพ. ในปีพ.ศ.2554 ( ค.ศ. 2011 ) จากเวทีการ 
แข่งขัน  World Robocup Rescue กับทีมหุ่นยนต์กู้ภัยนานาชาติทั่วโลก ณ ประเทศตุรกี  
   แชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัยสมัยที่ 6 ของ มจพ.ในปีพ.ศ.2556 (ค.ศ. 2013) จากเวทีการแข่งขัน  
world Robocup rescue กับทีมหุ่นยนต์กู้ภัยนานาชาติทั่วโลก ณ  เมืองไอน์โฮเฟน ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
   แชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัยสมัยที่ 7 ของ มจพ. ในปีพ.ศ.2559 (ค.ศ. 2016) จากเวทีการแข่งขัน 
World Robocup Rescue กับทีมหุ่นยนต์กู้ภัยนานาชาติทั่วโลก ณ เมืองไลพ์ซิก (Leipzig)  ประเทศเยอรมัน 
   แชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัยสมัยที่ 8 ของ มจพ. ในปีพ.ศ.2561 (ค.ศ. 2018) จากเวทีการแข่งขัน 
World Robocup Rescue กับทีมหุ่นยนต์กู้ภัยนานาชาติทั่วโลก ณ เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา 
 

  มจพ. ก าหนดจัดงานวันแห่งเกียรติยศ แก่...บุคคลเกียรติยศแห่งปีแสดง
ความยินดีชื่นชม และเป็นเกียรติกับศึกษา มจพ. วันพุธที่ 4 กรกฎาคม  2561 เวลา 17.30 
น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี แก่ทีมหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP ROBOT คว้าแชมป์หุ่นยนต์
กู้ภัยระดับโลก 2018 และอาจารย์ที่ปรึกษาทีมหุ่นยนต์กู้ภัยแชมป์โลก  iRAP ROBOT พิธีมอบเสื้อสามารถ และ
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาทีมหุ่นยนต์ iRAP ROBOT  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1121, 
1166, 1175, 2091 หรือ www.kmutnb.ac.th 

 
 

 
 
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจ าปี 
2561 ไปทอดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ในวันเสาร์ที่  21 กรกฎาคม 2561 (ขึ้น 8 ค่ า เดือน 8) ณ 
วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) ถนนวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร  เพื่อแสดงความกตัญญู
กตเวทิตา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 4) พระผู้ทรงคุณอัน
ประเสริฐ และเพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน วัดและมหาวิทยาลัยให้มั่นคงเป็นปึกแผ่น ตลอดจน
เพ่ือส่งเสริมความสามัคคีธรรมของหมู่คณะ พร้อมท้ังเพื่อท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป และน า
ปัจจัยบริจาคร่วมสมทบทุนสร้างสวนป่าปฏิบัติธรรม มหาวิทยาลัยขอเชิญชวนบุคลากร  นักศึกษาและ 
ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ  และท าบุญได้ที่กองคลัง  ส านักงานอธิการบดี  มจพ. โทรศัพท์ 
0-2555-2000 ต่อ 1601-1604, 0-2587-4343-4  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 0-2555-2000 ต่อ 1166, 
2091, 1121 หรือ www.kmutnb.ac.th 

มจพ. จัดงานทอดผ้าปา่สามัคคี ณ วดัมัชฌันติการาม (วัดน้อย) ประจ าปี พ.ศ. 2561 
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