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ประกาศ 
เรื่อง รายชื่อทีมที่ผ่านรอบคดัเลือก TPA KARAKURI CONTEST ครั้งที่ 1 

“BENTO SET DELIVERY” 
-------------------------------------- 

           ตามที่  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าแข่งขัน TPA 
KARAKURI CONTEST  ครั้งที่ 1 ชิงแชมป์ประเทศไทยประจ าปี 2563  เกมการแข่งขัน “BENTO SET 
DELIVERY”    
 บัดนี้ ทางคณะกรรมการได้ท าการคัดเลือกผลงานที่ผ่านรอบการคัดเลือก จึงขอประกาศรายชื่อทีม
ที่ผ่านรอบคัดเลือก TPA KARAKURI CONTEST ครั้งที่ 1 ชิงแชมป์ประเทศไทยประจ าปี 2563  เกมการ
แข่งขัน “BENTO SET DELIVERY”  ขอให้รายชื่อทีมดังกล่าวเข้ารับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ในวันอังคาร 
ที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้อง 3C ชั้น 3 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
พัฒนาการ 18  
 

ล าดับ ช่ือทีม  ช่ือสถานศึกษา 
1 DG42 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2 Mechatronics_TATC วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

3 Trinity สถาบันเทคโนโลย ี(ไทย-ญี่ปุ่น) 
4 อิรัชชัยมาเสะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
5 KU ENGINEER TEAM มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
6 MHE-HANDLING มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
7 MHE-FINITE มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
8 TOTORO มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
9 มะลิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
10 ไก่ชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
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หมายเหตุ : 

1. แต่ละทีมแจ้งจ านวนผู้เข้าอบรม ภายในวันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2562   
ก่อนเวลา 16.30 น. (หากไมม่ีการแจ้งจะถือว่าทีมนั้นสละสิทธิ์ในการแข่งขัน) 
แจ้งทาง Email : karakuri@tpa.or.th 

2. ทางผู้ด าเนนิโครงการจัดให้มีการอบรมภาคปฏิบัติเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความรู้ในการเลือกใช้ช้ินงาน ใน
วันอังคารที ่14 มกราคม 2563  เวลา 08.30 – 16.30 น.  
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ก าหนดการ 

การฝึกอบรมการแข่งขัน TPA KARAKURI CONTEST คร้ังที่ 1 
เกมการแข่งขนั “BENTO SET DELIVERY” 

วันอังคารที ่14 มกราคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
ณ ห้องสัมมนา 3C ชั้น 3 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 

 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 10.30 น. 1. การเลือกใช้ช้ินงานให้เหมาะสมกับฟังก์ชันการใช้งาน 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45 – 12.00 น. การเลือกใช้ช้ินงานให้เหมาะสมกับฟังก์ชันการใช้งาน (ต่อ) 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. 2. Workhop การประกอบช้ินงาน   

14.30 – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

14.45 – 16.30 น. Workhop การประกอบช้ินงาน (ต่อ) 

หมายเหตุ :  

1.ก าหนดการนี้อาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2.เตรียมคอมพิวเตอร์และโปรแกรม Solid Work  

(หากไม่มีโปรแกรม Solid Work ต้องเขียนชิ้นงานขึ้นเอง) 

3. ทุกกลุ่มน าแคตตาล็อคอุปกรณ์มา ณ วันอบรม 
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แผนที่ 
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพฒันาการ 18 

534/4 ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
การเดินทาง   
Click         http://www.tpif.or.th/WebDev/download.php#map 
 
ที่พักใกล้สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) พัฒนาการ 18 
Click  http://www.tpif.or.th/WebDev/refPDF/Hotel_nearTPA.pdf 
 
 

แผนที ่
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