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 ตามที่ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้ด าเนินการเปิดรับสมัครนิสิต และนักศึกษาเข้าร่วม
การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ าปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ประเภท การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-PLC Competition ครั้งที่ 13 เกมการแข่งขัน 
“Robo Golf Hole-in-One” เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 และปิดรับสมัครวันที่ 25 ธันวาคม 2560 นั้น 
 บัดนี้ คณะท างานจัดการแข่งขัน ฯ  ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศเรื่องรายชื่อผู้ผ่านเข้ารับการฝึกอบรม และการแข่งขันรอบคัดเลือกการ
แข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-PLC Competition ครั้งที่ 13 เกมการแข่งขัน “Robo Golf Hole-in-One” ดังต่อไปนี้ 
 

ล ำดับ สถำบัน ทีม หมำยเหตุ 
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Nani (หน่า-นี๊) ไม่ส่งส าเนาบตัรนักศึกษา 

2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Shen me (เฉิน-เม๊อ) ไม่ส่งส าเนาบตัรนักศึกษา 

3 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรรีาชา Triple Tries ไม่ส่งส าเนาบตัรนักศึกษา 

4 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรรีาชา LaDie LALABYE ไม่ส่งส าเนาบตัรนักศึกษา 

5 มหาวิทยาลยัขอนแก่น Mnics@KKU 1 ไม่ส่งส าเนาบตัรนักศึกษา 

6 มหาวิทยาลยัขอนแก่น Mnics@KKU 2 ไม่ส่งส าเนาบตัรนักศึกษา 

7 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี X-Team   

8 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี DMC 1 ไม่ส่งส าเนาบตัรนักศึกษา 

9 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี DMC 2 ไม่ส่งส าเนาบตัรนักศึกษา 

10 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ MiNi Mecha T    

11 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ MiNi Mecha E   

12 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ไข่เจียวหมูสับไม่ใสผ่ักชี   

13 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร แมคคา-วัดคุม   

14 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร ไก ่   

15 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก RUKIE BOOT (ลูกี้บอท) ไม่ส่งส าเนาบตัรนักศึกษา 

16 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี BIONICBOT I   

17 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี BIONICBOT II   

ประกำศกำรแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมประเทศไทย ประจ ำปี 2561  
ชิงถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

เรื่อง รำยชื่อผู้ผ่ำนเข้ำรับกำรฝึกอบรม และกำรแข่งขันรอบคัดเลือก  
กำรแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-PLC Competition ครั้งที่ 13 เกมกำรแข่งขัน “Robo Golf Hole-in-One”  
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ล ำดับ สถำบัน ทีม หมำยเหตุ 
18 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี Robot Klong 6  

19 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี MEC Klong 6 ไม่ส่งส าเนาบตัรนักศึกษา 

20 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ Success   

21 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ Belive   

22 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา Explosion 1   

23 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา Explosion 2   

24 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  
วิทยาเขตสงขลา 

Yong Collaboration 
win 01 

ไม่ส่งส าเนาบตัรนักศึกษา 

25 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  
วิทยาเขตสงขลา 

Yong Collaboration 
win 02 

ไม่ส่งส าเนาบตัรนักศึกษา 

26 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  
วิทยาเขตสกลนคร 

เอราวัณ   

27 มหาวิทยาลยัรามค าแหง Parallax ไม่ส่งส าเนาบตัรนักศึกษา 

28 มหาวิทยาลยัรามค าแหง Zero Robot ไม่ส่งส าเนาบตัรนักศึกษา 

29 มหาวิทยาลยัศิลปากร CPSU_PLC_1   

30 มหาวิทยาลยัศิลปากร CPSU_PLC_2   

31 มหาวิทยาลยัศิลปากร ลูกอม ไม่ส่งส าเนาบตัรนักศึกษา 

32 มหาวิทยาลยัศิลปากร Onion ไม่ส่งส าเนาบตัรนักศึกษา 

33 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่ Dongyang 1   

34 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่ Dongyang 2   

35 สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น RIAEDO (ริ-เอ-โดะ)   

36 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคณุทหารลาดกระบัง  E-12: P.O.N.D flu   

37 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคณุทหารลาดกระบัง  Spinal IE.Tech 1 ไม่ส่งส าเนาบตัรนักศึกษา 

38 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคณุทหารลาดกระบัง  Spinal IE.Tech 2 ไม่ส่งส าเนาบตัรนักศึกษา 

39 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักดิ ์

Warning   

40 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอดุมศักดิ ์

Alarm   

41 สถาบันเทคโนโลยีปทมุวัน PCEE 1 ไม่ส่งส าเนาบตัรนักศึกษา 

42 สถาบันเทคโนโลยีปทมุวัน PCEE 2 ไม่ส่งส าเนาบตัรนักศึกษา 

หมำยเหตุ ส าหรับผู้ที่ยังไม่ส่งส าเนาบัตรนักศึกษา โปรดส่งให้คณะท างานจัดการแข่งขัน ฯ ได้ที่ อีเมล์ robot@tpa.or.th หรือ  
             โทรสาร 0-2259-9117 ด่วนท่ีสุด 
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ก ำหนดกำร 
กำรฝึกอบรม และกำรแข่งขันรอบคัดเลือก  

กำรแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-PLC Competition ครั้งที่ 13 เกมกำรแข่งขัน “Robo Golf Hole-in-One” 
วันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 – 18.00 น. 

ณ ห้อง 303 ชั้น 3 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยสุขุมวิท 29 
---------------------------------------------------------------------------------- 

วันที่ เวลำ รำยละเอียด 
14 กุมภาพันธ์ 2561 08.00 – 09.00 น.   

09.00 – 12.00 น.   
12.00 – 13.00 น.    
13.00 – 18.00 น.   

ลงทะเบียน    
การฝึกอบรม (เช้า) 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
การฝึกอบรม (บ่าย) 

15 กุมภาพันธ์ 2561 08.00 – 09.00 น.   
09.00 – 12.00 น.   
12.00 – 13.00 น.    
13.00 – 18.00 น.   

ลงทะเบียน    
การฝึกอบรม (เช้า) 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
การฝึกอบรม (บ่าย) 

16 กุมภาพันธ์ 2561 08.00 – 09.00 น.   
09.00 – 12.00 น.   
 
12.00 – 13.00 น.    
13.00 – 18.00 น.   

ลงทะเบียน   
ประกาศเกมส์การแข่งขันรอบคัดเลือกการแข่งขัน
หุ่นยนต์ ส.ส.ท.-PLC Competition ครั้งที่ 13 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
การแข่งขันรอบคัดเลือก ฯ 

หมำยเหตุ คณะท างานจัดการแข่งขัน ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงก าหนดการได้ตามความเหมาะสม 

 
อุปกรณ์ที่ทำงผู้สมัครจะต้องเตรียมมำในวันเข้ำรับกำรฝึกอบรม 

- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (Notebook) ส าหรับพัฒนาโปรแกรมหุ่นยนต์ ทั้งนี้ ทางผู้สมัครจะต้องน ามาเอง 
โดยคณะท างานจัดการแข่งขัน ฯ ไม่มีให้ยืม 

- ปลั๊กพ่วง 3 ตา แบบมีฟิวส์  
กำรเดินทำง 
 เนื่องจากพ้ืนที่จอดรถในสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) มีจ านวนจ ากัด แนะน าให้เดินทาง
ด้วยบริการขนส่งสาธารณะ 

 - รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลงสถานีสุขุมวิท 
- รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีอโศก หรือ พร้อมพงษ์ 
- รถเมล์ สาย 2, 25, 38, 40, 48, 98, ปอ.25, ปอ.501, ปอ.508, และ ปอ.511 
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แผนที่สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
5-7 ซอยสุขุมวิท 29 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

 

 
 
 
 
 
 
 

ติดตำมควำมเคลื่อนไหวกำรแข่งขันเพ่ิมเติม ได้ที ่www.tpa.or.th/robot หรือ Facebook: TPA Robot 


