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   2 ธันวาคม 2559 

 

เรื่อง เชิญชวนสงนักศึกษาเขารวม “การแขงขันหุนยนต ส.ส.ท. PLC Competition 2017”  

 ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี (TPA Robo’s Basketball Competition 2017)   

เรียน อธิการบด ี     

สิ่งที่สงมาดวย  รายละเอียดการสมัครเขารวมการแขงขัน TPA Robo’s Basketball Competition 2017 

  

 ดวยสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) หรอื ส.ส.ท. ไดจัดการแขงขันประดิษฐหุนยนตชูตบาสฯ (TPA Robo’s 

Basketball Competition 2017) ระหวางวันที่ 10-11 มิถุนายน 2560 ณ  MCC Hall เดอะมอลล บางกะป กรุงเทพฯ โดยมี

วัตถุประสงค เพ่ือเปดโอกาสใหนิสิตนกัศึกษาที่มีความรูดาน PLC ไดนาํความรูทางดานทฤษฎีมาประยุกตใชในการควบคุมกลไก นาํไปสู

การประดิษฐหุนยนต ใหสามารถเลียนแบบลักษณะการเคลื่อนไหวของมนุษยในเกมการแขงขันหุนยนตชูตบาสฯ ทั้งนี้ ส.ส.ท. จะจัดการ

อบรมใหความรูเกี่ยวกับ  Servo Motor , Sensor , Pneumatics  เพื่อใหหุนยนตที่ควบคุมดวย PLC มีการเคลื่อนไหว หยิบจับ หรอื

ขวางปาได และเพ่ือใหการแขงขันมีความสนุกมากย่ิงขึ้น ส.ส.ท.จัดประกวดกองเชียรเพิ่ม อีก 1 รางวัล จึงขอเรยีนเชิญสถาบันของทาน สง

ทีมตัวแทนนักศึกษาและทีมเชียรเขารวมการแขงขันประดิษฐหุนยนตชูตบาสฯ (TPA Robo’s Basketball Competition 2017)  ในคร้ัง

นี้ดวย การตอบรับเพื่อเขารวมกิจกรรมท้ัง 2 ประเภท ขอความรวมมือใหสงมายังผูประสานงานกิจกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. การแขงขันประดิษฐหุนยนตชูตบาสฯ (TPA Robo’s Basketball Competition 2017)  

    ตั้งแตบัดนี ้ถึง วันที่ 16 มกราคม 2560 

 2. การประกวดกองเชียร รับสมัครตั้งแตบัดนี้ ถึง วันที่ 2 มถิุนายน 2560  

 โดยทางสถาบันสามารถดาวนโหลดใบสมัครไดที่  www.tpa.or.th/robot,Facebook:Robot  

 เพื่อใหการแขงขันประดิษฐหุนยนตชูตบาสฯ (TPA Robo’s Basketball Competition 2017) ในครั้งนี้ เผยแพรไปยัง

นักศึกษาอย างทั่ วถึ ง จึงขอความอนุ เคราะหจากท าน  ในการประชาสั มพั นธผ านทางเว็บ ไซต รวมกัน  โดยการเข าเว็บ

www.tpa.or.th/activity/robot/  แลวสง URL ของเว็บไซตและ E-Mail Address ของผูติดตอมายังทมีงานของ ส.ส.ท. 

  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับการสนับสนุนจากทาน 

 

ขอแสดงความนับถือ  

 

 

       (ดร.สุรพันธ เมฆนาวิน) 

         รักษาการ ผูอํานวยการสมาคมสงเสรมิเทคโนโลยี (ไทย-ญีปุ่น)  

 

ผูประสานงานกิจกรรม คุณณัฐวัฒน ทองออน  

โทร 0 2258 0320-5 ตอ 1113 



การแขงขันหุนยนต ส.ส.ท. PLC Competition 2017 ชิงแชมปประเทศไทย 

ชิงถวยรางวัลพระราชทานสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 

10-11 มถิุนายน 2560 ณ MCC Hall The mall บางกะป 

จัดการแขงขันโดย สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) โทร 0-2258-0320 ตอ 1113 

 

 จากการที่สมาคมสงเสรมิเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) หรือ ส.ส.ท. ไดริเร่ิมจัดการแขงขันหุนยนตระดับอุดมศึกษาเพ่ือคัดเลอืกเปน

ตัวแทนประเทศไทยเขาแขงขันในตางประเทศ ในชือ่ “การแขงขันหุนยนต ส.ส.ท. ชิงแชมปประเทศไทย” หรือ TPA Robot Contest 

Thailand Championship โดยมีการจัดการแขงขันตอเนื่องกันมาเปนเวลากวา 24 ป และไดประสบผลสําเรจ็ถึงขั้นเปนผูชนะในประเทศ

ญี่ปุนมาแลว ทําใหการแขงขันหุนยนตเปนที่รูจักอยางแพรหลาย จึงมีภาคอุตสาหกรรมและหลากหลายหนวยงานที่สงเสริมเทคโนโลยีดาน

นี้อยางกวางขวางท่ัวประเทศ 

 สําหรับในปนี้นับเปนอีกคร้ังหนึ่งท่ี ส.ส.ท. ไดจัดใหมีการแขงขันประดิษฐหุนยนตที่ควบคุมดวยระบบ PLC ภายใตชือ่การแขงขัน 

TPA PLC Competition เพื่อเปดโอกาสใหนสิิตนักศึกษาที่มคีวามรูดาน PLC ไดนําความรูดานทฤษฎีมาประยุกตใชในการควบคุมกลไก 

นําไปสูการประดิษฐหุนยนต ใหสามารถเลยีนแบบการเคลื่อนไหวของมนุษยในเกมการแขงขัน “TPA Robo’s Basketball Competition 

2017” หุนยนตชูตบาสฯ อีกทั้งทมีท่ีสมัครและผานการคัดเลอืกจะไดรับความรูและประสบการณ ขอแนะนําเพ่ิมเติมจากคณะกรรมการ 

รวมทั้งคาใชจายสนับสนุนตลอดการแขงขัน 

 ทั้งนี้ ส.ส.ท. จะจัดอบรมใหความรูเก่ียวกับ Servor Moter,Sensor,Pneumatics เพื่อใหหุนยนตที่ควบคุมดวย PLC มีการ

ขับเคลือ่น และหยิบจับตลอดจนสามารถขวางปาได ซึ่งชวยเพิ่มความสนุกสนามในการแขงขันใหมีความเราใจมากยิ่งขึ้น 

 

กําหนดการแขงขันประดิษฐหุนยนตชูตบาสฯ 

 

ลําดับ ระยะเวลา กิจกรรม สถานที ่

1 16 ม.ค. 60 ปดรับการสมัคร สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีปุ่น) 

2 18 ม.ค. 60 ประกาศรายชื่อทีมที่เขาอบรม TPA PLC Competition www.tpa.or.th/robot 

3 1-3 ก.พ. 60 อบรมโปรแกรม PLC สําหรับผูเขาแขงขัน และทดสอบ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 

4 24 ก.พ. 60 ประกาศรายชื่อทีมที่ผานการคัดเลือก TPA PLC Competition www.tpa.or.th/robot 

5 11 มี.ค. 60 ทีมที่ผานการคัดเลือก รับอุปกรณ สําหรับประดิษฐหุนยนต สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 

6 7 พ.ค. 60 ทีมที่ผานการคัดเลือกสงคลิปรายงานความคืบหนาในการประดิษฐ

หุนยนต TPA PLC Competition 2017 

สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีปุ่น) 

Nattawat@tpa.or.th 

7 10-11 มิ.ย. 60 การแขงขันหุนยนต ส.ส.ท. รอบชงิชนะเลิศ MCC Hall เดอะมอลล บางกะป 

 

 

 

 

 

 



ใบสมัครเขารวมการแขงขัน “TPA Robo’s Basketball Competition 2017” 

การแขงขันหุนยนต ส.ส.ท. PLC Competition 2017 ชิงแชมปประเทศไทย ประจําป 2560 

ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ชื่อทมี  

สถาบัน  

คณะ  

ที่อยูสถาบัน 
 

รายชื่อผูแขงขัน (ตัวบรรจง) 

ผูเขาแขงขัน 1.  ปที ่  เบอรโทร  

E-mail.  

ผูเขาแขงขัน 2.  ปที ่  เบอรโทร  

E-mail.  

ผูเขาแขงขัน 3.  ปที ่  เบอรโทร  

E-mail.  

ผูประสานงานทีมตองเปนผูแขงขัน (ตัวบรรจง) 

ชื่อ/สกุล  ปที ่  เบอรโทร  

E-mail.  

อาจารยที่ปรึกษา (ตวับรรจง) 

ชื่อ/สกุล  

โทรศพัท  ตอ  โทรสาร  

มือถือ  E-mail.  

 

                                                          ลงชื่อ.............................................................................................................. 

                                        ตราประทับ 

                            คณะ                     คณบดี........................................................................................................... 

                                      

แนวทางการสงใบสมัคร 

ไปรษณีย โครงการแขงขันหุนยนต ส.ส.ท. สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) 5-7 ซ.สุขุมวิท 29 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรสาร โทรสาร 02-2599117 สอบถามผลการสงใบสมัคร 02-2580320 ตอ 1113 หรือ 081-3477960 คุณณัฐวัฒน ทองออน 

 


