กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เกณฑ์การแข่งขันหุ่นยนต์สพฐ.
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ฉบับ 30 ส.ค. 2561

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

จัดทาโดย
สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 ถนนราชดาเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
https://www.contestplatform.net/obecrobot
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ตารางสรุปกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ระดับชั้น

ชื่อกิจกรรม
1. หุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน
2. หุ่นยนต์ระดับกลาง
3. หุ่นยนต์ระดับสูง
4. หุ่นยนต์ผสม
รวมกิจกรรม
รวมทั้งหมด

สพป.
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ข้อกาหนด / คุณสมบัติผู้เข้าประกวดแข่งขันหุ่นยนต์
1. การประกวดหรือแข่งขันเป็นทีมแต่ละทีมประกอบด้วย นักเรียนไม่เกิน 3 คนและครูผู้ควบคุมทีม 1-2 คน
2. โรงเรียนสามารถสมัครเข้าประกวดแข่งขันได้ทุกประเภทไม่เกินประเภทละ 1 ทีมในแต่ละกติกา
3. วิธีการและขั้นตอนการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ให้เป็นไปตามกติกาที่สพฐ. กาหนด
4. ผู้เข้าประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ต้องเป็นนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด
5. ดาวน์โหลดกติกาการแข่งขันได้ที่ www.sillapa.net
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การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ความเป็นมา
ด้ว ยส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้น ฐานได้ เล็ ง เห็ นประโยชน์ ข องการนาหุ่ น ยนต์
มาเป็นสื่อและเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการสอน และให้ความสาคัญกับการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์
และการออกแบบเทคโนโลยี การนาความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ กลศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาบูรณา
การกับสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ และสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ซึ่งการประกวดและแข่งขัน
หุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 จะช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้ เกิด
การเรียนรู้แบบบูรณาการ เกิดแรงบันดาลใจที่ประดิษฐ์ สร้างสรรค์ผลงาน การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ใน
ลักษณะต่าง ๆ เพื่อเสริมความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับนักเรียนและเยาวชนของชาติ
ต่อไป
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ ครู ผู้ ส อน และนั กเรียนที่ส นใจได้ พัฒ นาการจัด การเรีย นรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็ น ส าคั ญ
ด้วยหุ่นยนต์ และโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี
2. เพื่ อ ให้ ค รู ผู้ ส อน และนั ก เรี ย นตระหนั ก เห็ น ความส าคั ญ ของการน าสื่ อ หุ่ น ยนต์ ไ ปใช้ ใ น
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และบูรณาการในสาระการเรียนรู้ที่หลากหลายได้อย่างมีคุณค่า
3. เพื่อพัฒนาทักษะ ความสามารถของครู นักเรียนด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุม
หุ่นยนต์และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ทางวิศวกรรม
4. เพื่อพัฒนาทักษะความคิดอย่างเป็นระบบให้กับนักเรียน ให้นั กเรียนได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง
ให้ทันต่อโลกเทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน โดยใช้หุ่นยนต์เป็นสื่อ
5. เพื่อค้นหาและพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กไทยด้านหุ่นยนต์ เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน
ในเวทีระดับนานาชาติต่อไป
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การแข่ ง ขั น หุ่ น ยนต์ ส พฐ. งานศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย น ครั้ ง ที่ 68 ปี ก ารศึ ก ษา 2561 ได้ ก าหนด
ให้ผู้แข่งขันจะต้องประกอบหุ่นยนต์ด้วยตนเองทุกทีม ซึ่งการประกอบหุ่นยนต์จะทาให้นักเรียนได้เรียนรู้และ
ฝึกฝนประสบการณ์จะทาให้นักเรียนมีทักษะความรู้ความชานาญและได้รับประสบการณ์ตรงจากการประกอบ
หุ่นยนต์ดังต่อไปนี้
1. การปลูกฝังคุณธรรมจากการแข่งขันหุ่นยนต์
1.1 มีความซื่อสัตย์ไม่เอาเปรียบคู่แข่งขันและมีน้าใจนักกีฬา
1.2 มีความรับผิดชอบสามารถทางานเป็นทีมและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
1.3 ตรงต่อเวลามีระเบียบมีวินัยมีความอดทนและมีสมาธิในการทางาน
1.4 สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
2. ทักษะเบื้องต้นและองค์ความรู้พื้นฐานของการประกอบหุ่นยนต์ทุกประเภทคือ
2.1 ทักษะในการออกแบบและเขียนแบบเพื่อสร้างชิ้นงาน
2.2 ทักษะในการใช้เครื่องมือช่างเบื้องต้น
2.3 รู้เข้าใจและมีทักษะทางด้านกลศาสตร์เช่น
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1) สามารถอธิบายเรื่องแรงต้านหรือแรงเสียดทาน /จุดหมุนได้
2) สามารถอธิบายหลักการสมดุลของวัตถุและนามาประยุกต์ได้
3) สามารถอธิบายหลักการเปลี่ยนแปลงของพลังงาน จากพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลและ
สามารถนาพลังงานกลไปใช้ในการขับเคลื่อนหุ่นยนต์ได้
2.4 มีทักษะในการสร้าง /ประกอบและทดสอบการทางานของหุ่นยนต์
1) สามารถประกอบเฟืองทดรอบได้หลากหลายรูปแบบ
2) สามารถนารูปแบบของเฟืองทดที่ประกอบแต่ละรูปแบบไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3) เข้าใจและสามารถจัดการเชื่อมต่อวัสดุที่เป็นขาของหุ่นยนต์ให้เคลื่อนที่ได้อย่างสมดุล
************************

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

หุ่นยนต์หน้า 5

การแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม สพฐ.
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
1. ความเป็นมา
การแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม (Automatic Control & Manual Control) หมายถึงการนาหุ่นยนต์
2 ชนิด คือ หุ่นยนต์อัตโนมัติ จานวน 1 ตัว และหุ่นยนต์บังคับมือ จานวน 1 ตัว มาปฏิบัติภารกิจร่วมกันตาม
ที่โจทย์กติกาการแข่งขันกาหนดไว้
โดยสาหรับภารกิจการแข่งขันในครั้งนี้ เป็นภารกิจในการเก็บวัตถุทรงลูกบาศก์สี่เหลี่ยมไปใส่ในจุด
ที่กาหนด ทีมใดที่ทาคะแนนได้มากที่สุดและเวลาน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะการแข่งขัน
2. คุณสมบัติของหุ่นยนต์
การแข่งขันแต่ละทีมใช้หุ่นยนต์ 2 ตัว สาหรับการแข่งขัน
หุ่นยนต์ตัวที่ 1 หุ่นยนต์บังคับมือ
- หุ่นยนต์ต้องมีความยาวไม่เกิน 30 ซม. กว้างไม่เกิน 20 ซม. สูงไม่เกิน 24 ซม. ระหว่างการแข่งขัน
สามารถขยายขนาดได้ ไม่จากัดน้าหนักของหุ่นยนต์
- หุ่ น ยนต์ส ามารถใช้มอเตอร์ ได้จานวน 2 ตัว ส าหรับการเคลื่ อนที่ , และมอเตอร์อีกไม่เกิน 3 ตัว
สาหรับการหนีบจับหรือขับเคลื่อนชุดแมคคานิกส์ โดยไม่จากัด วิธีทาภารกิจและชนิดของมอเตอร์ สามารถ
ประกอบมอเตอร์มาก่อนล่วงหน้าได้
- การเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์จ ะต้องเคลื่ อนไหวเสมือ นการก้าวเดิน ภายใต้การควบคุมโดยรีโ มท
คอนโทรลแบบมีสาย โดยแบบมีสายต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร สายต้องไม่ลากไปกับพื้น
- ไม่จากัดชนิดและจานวนของแหล่งจ่ายพลังงาน แต่แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายพลังงานที่ใช้ใน
หุ่นยนต์รวมต้องไม่เกิน 7.4 โวลต์
หุ่นยนต์ตัวที่ 2 หุ่นยนต์อัตโนมัติ
- ขนาดของหุ่ น ยนต์ ต้องมีความกว้างไม่เกิน 25 ซม. ยาวไม่เกิน 25 ซม. และสู งไม่เกิน 25 ซม.
ระหว่างการแข่งขันสามารถขยายขนาดได้ ไม่จากัดน้าหนักของหุ่นยนต์
- หุ่นยนต์ต้องทางานโดยอัตโนมัติเท่านั้น (ไม่มีการใช้รีโมทคอนโทรล)
- อนุญาตให้ใช้แผงวงจรควบคุม (Microcontroler) เพียง 1 แผงเท่านั้น
- ไม่จากัดจานวนมอเตอร์และเซนเซอร์ที่ใช้การแข่งขัน
- ให้ใช้กาลังไฟฟ้า ได้ไม่เกิน 12 โวลท์ หรือ ถ่าน AA ได้ไม่เกิน 8 ก้อน
- ห้ามใช้เซนเซอร์ที่ติดเป็นแผ่นเดียวกับแผงวงจรหรือตัวโครงสร้างหุ่นยนต์ในการแข่งขัน คือ
เซนเซอร์ที่มีตัว MCU ติดเป็นแผ่นเดียวกับแผงวงจรหรือตัวโครงสร้างหุ่นยนต์ ตัวอย่างเช่น หุ่นยนต์ Robo
Robo หรือ Pololu 3pi Robot เป็นต้น
- ห้ามใช้หุ่นยนต์สาเร็จรูปที่มีวางจาหน่ายในท้องตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศในการแข่งขัน
(หุ่นยนต์ทมี่ ีการผลิตและขายเพื่อกติกานี้โดยเฉพาะหรือมีการประกาศ ประชาสัมพันธ์การขายอย่างชัดเจน)
หุ่นยนต์จะต้องสร้างขึ้นหรือประกอบโดยผู้เข้าแข่งขันเท่านั้น ดังนั้น หุ่นยนต์ที่สร้างจากชิ้นส่วนบริค (เลโก้)
สามารถใช้แข่งขันได้
- ห้ามใช้ (ปิด) ช่องสัญญาณสื่อสารทุกชนิด เพื่อการควบคุมหุ่นยนต์ในระหว่างการแข่งขัน
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- หุ่นยนต์ของแต่ละทีมต้องทางานอัตโนมัติและสามารถผ่านภารกิจได้ด้วยตัวเอง ไม่อนุญาตให้ใช้
การควบคุมหุ่นด้วยวิธีการอื่นได้แก่ การสื่อสารผ่านวิทยุต่าง ๆ เครื่องมือรีโมทคอนโทรล และการใช้สาย
เชื่อมต่อ ทีมที่ฝ่าฝืนกฎนี้จะถูกตัดสิทธิในการแข่งขันนัดนั้น และต้องออกจากการแข่งขันทันที
2. การสร้างหุ่นยนต์ สาหรับหุ่นยนต์บังคับมือ ให้เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และชุดมอเตอร์ มาสร้างและ
ประกอบหุ่นยนต์ในวันแข่งขัน โดยชนิดและวัสดุอุปกรณ์ที่นามาใช้ในการแข่งขัน ใช้วัสดุที่ทาโครงสร้างหุ่นยนต์ได้
อย่างไม่จากัด เช่น พลาสติก ไม้ และโลหะ เป็นต้น หรือวัสดุที่ขึ้นเป็นรูปทรงเพื่อใช้งานทั่วไป เช่น ท่อ
ทรงกระบอก(ทั้งแบบกลวงและตัน) ท่อPVC หรืออลูมิเนียมฉากแบบเป็นเส้นยาว สามารถใช้ได้ มิให้นาวัสดุ
สาเร็จรูปมาใช้สร้างหุ่นยนต์ เช่น วัสดุขึ้นรูปจากเครื่องพิมพ์ 3D แผ่นเพลทพาสติกเจาะรู เหล็กฉากสาหรับยึด
อุปกรณ์หุ่นยนต์ พลาสติกฉากรวมทั้งบล็อกพลาสติกสาเร็จรูปแบบอเนกประสงค์ของหุ่นยนต์บางชนิด รีโมท
คอนโทรลแบบมีสายให้เตรียมมาได้ โดยโครงสร้างของหุ่นยนต์ให้นามาสร้าง ตัด เจาะ ประกอบ ที่สนามการ
แข่งขัน วัสดุที่นามาใช้จะต้องไม่ทาให้สนามเสียหาย ไม่สามารถเจาะรูวัสดุรวมทั้งร่างแบบลงบนวัสดุมาล่วงหน้าได้
สาหรับหุ่นยนต์อัตโนมัติ ให้แยกชิ้นส่วนอุปกรณ์ทุกชิ้นรวมถึงชุดหยิบจับของหุ่นยนต์ ก่อนการเข้า
ร่วมการแข่งขันชิ้นส่วนทุกชิ้นที่ยึดด้วยน๊อตและกาวหรือชิ้นส่วนที่ออกแบบมาแบบเข้ามุม หรือร่องพอดีจะต้อง
มีการแยกชิ้นส่วน ผู้เข้าแข่งขันจะต้องประกอบหุ่นยนต์และเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วยตนเอง ในพื้นที่
การแข่งขันเท่านั้น
3. วิธีการควบคุมหุ่นยนต์ ในการแข่งขันแต่ละครั้ง หุ่นยนต์ต้องมีผู้ควบคุมหุ่นยนต์ตัวละ 1 คนเท่านั้น
ผู้เข้าแข่งขันที่เหลือสามารถช่วยจับสายรีโมทได้ เมื่อเริ่มการแข่งขันแล้ว
4. ระยะเวลาในการสร้างหุ่นยนต์รวมทดสอบสนาม 4 ชั่วโมง
3. ขนาดของสนามแข่งขันและอุปกรณ์การเข่งขัน
1. สนามแข่งขันเป็นรูปสี่เหลี่ยม ขนาดประมาณ 120 ซม. x 240 ซม. ไม่มีขอบสนาม แบ่งออกเป็น
2 ฝั่ง โดยเส้นสีดากว้าง 3 ซม.
2. ลู กบาศก์สี่ เหลี่ ย มมีขนาด 3 ซม. x 3 ซม. มีน้าหนักไม่เกิน 30 กรัม ทาจากไม้ห รือพลาสติ ก
โดยฝั่งหุ่นยนต์บังคับมือจะมีสีแดง และฝั่งหุ่นยนต์อัตโนมัติจะมีสีน้าเงิน
- ระดับประถมศึกษา มีจานวน 30 ชิ้น แบ่งเป็น ฝั่งสนามบังคับมือจานวน 15 ชิ้น และ ฝั่งสนาม
อัตโนมัติจานวน 15 ชิ้น
- ระดับ มัธ ยมศึกษาตอนต้ น มีจ านวน 40 ชิ้น แบ่งเป็น ฝั่ งสนามบังคับมือจานวน 20 ชิ้น และ
ฝั่งสนามอัตโนมัติจานวน 20 ชิ้น
- ระดับปมัธยมศึกษาตอนปลา มีจานวน 50 ชิ้น แบ่งเป็น ฝั่งสนามบังคับมือจานวน 30 ชิ้น และ
ฝั่งสนามอัตโนมัติจานวน 20 ชิ้น
3. กระบะใส่ ลู ก บาศก์ มี ข นาด 40 ซม. x 30 ซม. สู ง 16 ซม. และด้ า นในมี ก ระบะใส่ ลู ก บาศก์
อีกขนาด 20 ซม. x 15 ซม. สูง 8 ซม.

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

หุ่นยนต์หน้า 7

4. ภารกิจการแข่งขัน และวิธีการควบคุมหุ่นยนต์
ภารกิจการแข่งขัน
หุ่นยนต์บังคับมือ มีหน้าที่เก็บวัตถุลูกบาศก์ในพื้นที่ฝั่งของหุ่นยนต์บังคับมือแล้วนาไปใส่กระบะใส่
ลูกบาศก์ และเก็บวัตถุลูกบาศก์ที่หุ่นยนต์อัตโนมัตินามาส่งให้ในพื้นที่ของฝั่งหุ่นยนต์บังคับมือนาไปใส่กระบะ
ใส่ลูกบาศก์
หุ่นยนต์อัตโนมัติ มีหน้าที่เก็บวัตถุลูกบาศก์ในพื้นที่ฝั่งของหุ่นยนต์อัตโนมัติแล้วนาไปวางไว้ในพื้นที่
หุ่นยนต์บังคับมือเพื่อให้หุ่นยนต์บังคับมือเก็บวัตถุลูกบาศก์แล้วนาไปใส่กระบะใส่ลูกบาศก์
5.วิธีการแข่งขัน
วิธีการแข่งขัน สามารถทาได้ดังนี้
5.1 แข่งขัน 2 รอบ แล้วนาคะแนนรอบที่ดีที่สุด หรือ คะแนนจาก 2 รอบมารวมกัน
แล้วหาผู้ชนะ โดย
- จับสลากลาดับการแข่งขันของแต่ละทีม
- ให้ผู้แข่งขันลงสนามทาภารกิจครั้งละ 1 ทีม (กรรมการจะจับเวลาการทาภารกิจ
ของแต่ละทีม)
5.2 แข่งขันแบบเป็นรอบ
การแข่งขันในรอบแรก เป็นการทาภารกิจแข่งกับเวลา ใช้สถิติของแต่ละทีมจัดลาดับเข้าสู่
รอบสอง
- จับสลากลาดับการแข่งขันของแต่ละทีม แต่ละทีมแข่ง 2 ครั้ง
- ให้ผู้แข่งขันลงสนามทาภารกิจครั้งละ 1 ทีม (กรรมการจะจับเวลาการทาภารกิจ
ของแต่ละทีม)
การแข่งขันในรอบ 2 ใช้สถิติการแข่งขันของแต่ละทีมในรอบแรก มาเรียงลาดับเข้าสาย
แข่งขัน
- ใช้การแข่งขันแบบแพ้คัดออกไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศ (Elimination
Knock-Out Tournament)
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
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- ตั้งแต่รอบ 8 ทีม สุดท้าย ใช้ผลแพ้ชนะแบบ 2 ใน 3 เกม (รอบแรกใช้การแข่งขัน
แบบเกมเดียว)
ตารางการจัดสายแข่งขัน รอบ 2

หมายเหตุ *ทีมที่ชนะในคู่ที่ 13 และ คู่ที่ 14 จะเข้าชิงชนะเลิศ ส่วนทีมที่แพ้จะได้ต้องมาชิงอันดับ 3 A และ
B คือ การกาหนดให้ผู้แข่งขันใช้สนาม A หรือ สนาม B โดยไม่ต้องจับฉลากเลือกสนาม
6. แนวปฏิบัติของผู้แข่งขันและสิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันต้องจัดเตรียมมา
1. วัสดุ อุปกรณ์หุ่นยนต์
2. แหล่งจ่ายพลังงาน
3. ปลั๊กไฟ
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กติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. หุ่นยนต์ผสม
ชั้นประถมศึกษา
“Battle Cube Pair”
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

1. กติกาการแข่งขัน
1. เมื่อเริ่ มการแข่ง ขัน แต่ล ะทีมต้อ งน าหุ่ นยนต์ ทั้ง 2 ตัว ไปวางที่จุดเริ่ม ต้น (Start) ของตนเอง
โดยห้ามมิให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของหุ่นยนต์เกินจุดเริ่มต้น ยกเว้นสายไฟควบคุมจากสวิชต์ หลังจากได้ยินเสียง
สัญญาณเริ่มปล่อยหุ่นยนต์ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องควบคุมหุ่นยนต์ออกจากจุดเริ่มต้นภายในเวลา 1 นาที หาก
หุ่นยนต์ทั้ง 2 ตัวไม่สามารถทางานได้ จะถูกปรับให้แพ้จากการแข่งขัน (Disqualify)
2. การแข่งขันแต่ละครั้งจะใช้เวลา 3 นาที การเตรียมหุ่ นยนต์ (Set up) มีเวลา 1 นาที ก่อนเริ่ม
การแข่งขัน
3. เมื่อกรรมการให้สัญญาณปล่อยหุ่นยนต์
- หุ่นยนต์บังคับมือจะต้องเดินไปเก็บลูกบาศก์ตามจุดที่กาหนด โดยในพื้นที่ฝั่งหุ่นยนต์บังคับมือ
จะมี ลู ก บาศก์ จ านวน 15 ชิ้ น และเก็ บ ลู ก บาศก์ จ ากที่ หุ่ น ยนต์ อั ต โนมั ติ ม าวางไว้ แล้ ว น าไปเทใส่ ก ระบะ
ใส่ลูกบาศก์โดยไม่จากัดวิธี
- หุ่นยนต์อัตโนมัติจะต้องเดินไปเก็บลูกบาศก์ตามจุดที่กาหนด โดยในพื้นที่ฝั่งหุ่นยนต์อัตโนมัติ
จะมี ลู กบาศก์ จ านวน 15 ชิ้น แล้ ว น าไปวางไว้ในพื้นที่ ใดๆของหุ่ นยนต์ บังคับมือ โดยไม่จากัดวิธีการเก็บ
ลูกบาศก์ แต่ระหว่างการเคลื่อนย้ายลูกบาศก์ห้ามสัมผัสพื้นสนาม
4. การ Retry ของหุ่นยนต์บังคับมือหากมีลูกบาศก์อยู่ที่ตัวหุ่นยนต์ให้นาลูกบาศก์ไปวางที่จุดเดิมแล้ว
นาหุ่นยนต์ไปวางที่จุด START
5. การ Retry ของหุ่ น ยนต์อัตโนมัติห ากมีลู กบาศก์อยู่ที่ตัว หุ่นยนต์ให้ นาลู กบาศก์ไปวางที่จุดเดิม
และสามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้
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6. ในการเคลื่อนที่ในสนามของหุ่นยนต์อัตโนมัติจะต้องเคลื่อนที่ไปตามเส้น สีดาเท่านั้น (เซนเซอร์
หรือล้อ คร่อมอยู่บนเส้น) ถ้าเดินออกนอกเส้นทางสีดาจะถูกบังคับ Retry ให้นาหุ่นยนต์ไปวางที่จุดเริ่มต้นใหม่
การ Retry ในทุกกรณีไม่เสียคะแนนแต่จะถูกบันทึกสถิติไว้
7. หุ่ น ยนต์ บั ง คั บ มื อ จะเก็ บ ลู ก บาศก์ ที่ หุ่ นยนต์ อั ต โนมั ติ ม าส่ งให้ ก็ ต่อ เมื่ อ ลู ก บาศก์ นั้ นอยู่ ใ นพื้ นที่
ของหุ่นยนต์บังคับมือเท่านั้นหากมีส่วนใดส่วนหนึ่งของลูกบาศก์สัมผัสเส้นแบ่งฝั่ง สนามไม่สามารถเก็บได้และ
กรรมการจะหยิบออกทันที
8. หุ่นยนต์ตัวใดตัวหนึ่งจะสามารถหยุดรออยู่ที่จุดเริ่มต้นได้โดยไม่ทาภารกิจต่อไป ก็ต่อเมื่อ ได้ทา
ภารกิจอย่างน้อย 1 ภารกิจของประเภทหุ่นยนต์นั้น แล้วมาหยุดที่จุดเริ่มต้นของแต่ละประเภท เช่น หุ่นยนต์
อัตโนมัติเก็บลูกบาศก์ไปส่งยังพื้นที่ของหุ่นยนต์บังคับมือได้ถูกต้อง 1 ชิ้น หรือ หุ่นยนต์บังคับมือเก็บลูกบาศก์
ไปใส่กระบะได้ 1 ชิ้น เป็นต้น
9. ระหว่างการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันสามารถขอยุติการแข่งขันก่อนหมดเวลาได้ (หุ่นยนต์ต้องยุติการ
แข่งขันทั้ง 2 ประเภท ไม่สามารถขอยุติประเภทใดประเภทหนึ่งได้)โดยให้ถือว่าได้ใช้เวลาครบ 3 นาที
10. เมื่ อ ท าภารกิ จ เสร็ จ สิ้ น แล้ ว หุ่ น ยนต์ ทั้ ง สองตั ว ต้ อ งเดิ น ไปหยุ ด ที่ จุ ด เริ่ ม ต้ น (Start) อี ก ครั้ ง
เพื่อบั น ทึกเวลา หากวัตถุห ลุ ดออกนอกเส้ นสนาม หุ่นยนต์ไม่ส ามาถเดินไปเก็บได้ แต่ห ากวัตถุสั มผั สเส้น
ขอบสนามอยู่ หุ่นยนต์สามารถเก็บวัตถุได้
11. ในกรณีที่หุ่นยนต์เกิดการขัดข้องในระหว่างแข่งขันกรรมการอนุญาตให้ยกออกมาซ่อมได้ แต่
หากมีวัตถุติดอยู่กับตัวหุ่นจะต้องนาออกกลับไปไว้ที่จุดวางตามที่กรรมการกาหนด เมื่อซ่อมเสร็จต้องยกมาวาง
ยังจุดเริ่มต้น แล้วแข่งขันต่อโดยไม่ต่อเวลา
12. ผู้เข้าแข่งขันสามารถสัมผัสหุ่นยนต์ได้ก็ต่อเมื่อมีการขอเริ่มใหม่ หลังจากได้รับสัญญาณอนุญาต
จากกรรรมการสนามแล้ว จึงจะสัมผัสหุ่นยนต์ได้
13. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด
2. เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนนเต็ม 225 คะแนน
การนับคะแนนจะนับคะแนนที่อยู่ในกระบะใส่ลูกบาศก์ โดยนับคะแนนหลังจากหมดเวลาการแข่งขัน
วัตถุลูกบาศก์ที่อยู่ในกระบะ สูง 16 ซม.
 วัตถุของสนามหุ่นยนต์บังคับมือ (สีแดง) ได้ชิ้นละ 5 คะแนน
 วัตถุของสนามหุ่นยนต์อัตโนมัติ (สีน้าเงิน) ได้ชิ้นละ 10 คะแนน
วัตถุลูกบาศก์ที่อยู่ในกระบะ สูง 8 ซม. ได้ชิ้นละ 2 คะแนน
กรณี คะแนนเท่ากัน มีวิธีการหาผู้ชนะดังนี้
1. ให้ดูที่เวลาที่ใช้ในการแข่งขันโดยนับเวลาให้ในกรณีที่หุ่นยนต์มาหยุดนิ่งที่จุดเริ่มต้นเท่านั้น
ทีมที่เวลาน้อยกว่าเป็นผู้ชนะการแข่งขัน
2. หากเวลาเท่ากันให้ดูจานวนวัตถุที่อยู่ในกระบะสูง16 ซม. ทีมที่มีมากกว่าเป็นผู้ชนะการ
แข่งขัน
3. หากจานวนวัตถุอยู่ในกระบะสูง16 ซม. เท่ากันให้ดูจานวนลูกบาศก์ที่เหลืออยู่ในสนาม
หุ่นยนต์บังคับมือจากการที่หุ่นยนต์อัตโนมัติมาส่ง(ลูกบาศก์สีน้าเงิน) ทีมที่มีมากกว่าเป็นผู้ชนะการแข่งขัน
4. หากลูกบาศก์ที่เหลืออยู่ในสนามหุ่นยนต์บังคับมือจากการที่หุ่นยนต์อัตโนมัติมาส่งเท่ากัน
ให้นับจานวนครั้งที่ Retry ทีมที่ Retry น้อยกว่าเป็นผู้ชนะการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
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กติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. หุ่นยนต์ผสม
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
“Battle Cube Pair”
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

1. กติกาการแข่งขัน
1. เมื่อเริ่ มการแข่ง ขัน แต่ล ะทีมต้อ งน าหุ่ นยนต์ ทั้ง 2 ตัว ไปวางที่จุดเริ่ม ต้น (Start) ของตนเอง
โดยห้ามมิให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของหุ่นยนต์เกินจุดเริ่มต้น ยกเว้นสายไฟควบคุมจากสวิชต์ หลังจากได้ยินเสียง
สั ญ ญาณเริ่ ม ปล่ อ ยหุ่ น ยนต์ ผู้ เ ข้ า แข่ ง ขั น จะต้ อ งควบคุ ม หุ่ น ยนต์ อ อกจากจุ ด เริ่ ม ต้ น ภายในเวลา 1 นาที
หากหุ่นยนต์ทั้ง 2 ตัวไม่สามารถทางานได้ จะถูกปรับให้แพ้จากการแข่งขัน (Disqualify)
2. การแข่งขันแต่ละครั้งจะใช้เวลา 3 นาที การเตรียมหุ่นยนต์ (Set up) มีเวลา 1 นาที ก่อนเริ่มการ
แข่งขัน
3. เมื่อกรรมการให้สัญญาณปล่อยหุ่นยนต์
- หุ่นยนต์บังคับมือจะต้องเดินไปเก็บลูกบาศก์ตามจุดที่กาหนด โดยในพื้นที่ฝั่งหุ่นยนต์บังคับมือ
จะมี ลู กบาศก์ จ านวน 20 ชิ้น และเก็บ ลู กบาศก์จากที่หุ่นยนต์อัตโนมัติมาวางไว้ แล้ ว นาไปเทใส่ กระบะใส่
ลูกบาศก์โดยไม่จากัดวิธี
- หุ่นยนต์อัตโนมัติจะต้ องเดินไปเก็บลูกบาศก์ตามจุดที่กาหนด โดยในพื้นที่ฝั่งหุ่นยนต์อัตโนมัติ
จะมี ลู กบาศก์ จ านวน 20 ชิ้น แล้ ว น าไปวางไว้ในพื้นที่ใดๆของหุ่ นยนต์ บังคับมือ โดยไม่จากัดวิธีการเก็บ
ลูกบาศก์ แต่ระหว่างการเคลื่อนย้ายลูกบาศก์ห้ามสัมผัสพื้นสนาม
4. การ Retry ของหุ่นยนต์บั งคั บ มือหากมีลู กบาศก์อยู่ที่ตัว หุ่นยนต์ให้นาลู กบาศก์ไปวางที่จุ ดเดิม
แล้วนาหุ่นยนต์ไปวางที่จุด START
5. การ Retry ของหุ่ น ยนต์อัตโนมัติห ากมีลู กบาศก์อยู่ที่ตัว หุ่นยนต์ให้ นาลู กบาศก์ไปวางที่จุดเดิม
และสามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
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6. ในการเคลื่อนที่ในสนามของหุ่นยนต์อัตโนมัติจะต้องเคลื่อนที่ไปตามเส้น สีดาเท่านั้น (เซนเซอร์
หรือล้อ คร่อมอยู่บนเส้น) ถ้าเดินออกนอกเส้นทางสีดาจะถูกบังคับ Retry ให้นาหุ่นยนต์ไปวางที่จุดเริ่มต้นใหม่
การ Retry ในทุกกรณีไม่เสียคะแนนแต่จะถูกบันทึกสถิติไว้
7. หุ่ น ยนต์ บั ง คั บ มื อ จะเก็ บ ลู ก บาศก์ ที่ หุ่ นยนต์ อั ต โนมั ติ ม าส่ งให้ ก็ ต่อ เมื่ อ ลู ก บาศก์ นั้ นอยู่ ใ นพื้ นที่
ของหุ่นยนต์บังคับมือเท่านั้นหากมีส่วนใดส่วนหนึ่งของลูกบาศก์สัมผัสเส้นแบ่งฝั่งสนามไม่สามารถเก็บได้และ
กรรมการจะหยิบออกทันที
8. หุ่นยนต์ตัวใดตัวหนึ่งจะสามารถหยุดรออยู่ที่จุดเริ่มต้นได้โดยไม่ทาภารกิจต่อไป ก็ต่อเมื่อ ได้ทา
ภารกิจอย่างน้อย 1 ภารกิจของประเภทหุ่นยนต์นั้น แล้วมาหยุดที่จุดเริ่มต้นของแต่ละประเภท เช่น หุ่นยนต์
อัตโนมัติเก็บลูกบาศก์ไปส่งยังพื้นที่ของหุ่นยนต์บังคับมือได้ถูกต้อง 1 ชิ้น หรือ หุ่นยนต์บังคับมือเก็บลูกบาศก์
ไปใส่กระบะได้ 1 ชิ้น เป็นต้น
9. ระหว่างการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันสามารถขอยุติการแข่งขันก่อนหมดเวลาได้ (หุ่นยนต์ต้องยุติการ
แข่งขันทั้ง 2 ประเภท ไม่สามารถขอยุติประเภทใดประเภทหนึ่งได้)โดยให้ถือว่าได้ใช้เวลาครบ 3 นาที
10. เมื่ อ ท าภารกิ จ เสร็ จ สิ้ น แล้ ว หุ่ น ยนต์ ทั้ ง สองตั ว ต้ อ งเดิ น ไปหยุ ด ที่ จุ ด เริ่ ม ต้ น (Start) อี ก ครั้ ง
เพื่อบันทึกเวลา หากวัตถุหลุดออกนอกเส้นสนาม หุ่นยนต์ไม่สามาถเดินไปเก็บได้ แต่หากวัตถุสัมผัสเส้นขอบ
สนามอยู่ หุ่นยนต์สามารถเก็บวัตถุได้
11. ในกรณีที่หุ่นยนต์เกิดการขัดข้องในระหว่างแข่งขันกรรมการอนุญาตให้ยกออกมาซ่อมได้ แต่หากมี
วัตถุติดอยู่กับตัวหุ่นจะต้องนาออกกลับไปไว้ที่จุดวางตามที่กรรมการกาหนด เมื่อซ่อมเสร็จต้องยกมาวางยัง
จุดเริ่มต้น แล้วแข่งขันต่อโดยไม่ต่อเวลา
12. ผู้เข้าแข่งขันสามารถสัมผัสหุ่นยนต์ได้ก็ต่อเมื่อมีการขอเริ่มใหม่ หลังจากได้รับสัญญาณอนุญาต
จากกรรรมการสนามแล้ว จึงจะสัมผัสหุ่นยนต์ได้
13. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด
2. เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนนเต็ม 300 คะแนน
การนับคะแนนจะนับคะแนนที่อยู่ในกระบะใส่ลูกบาศก์ โดยนับคะแนนหลังจากหมดเวลาการแข่งขัน
วัตถุลูกบาศก์ที่อยู่ในกระบะ สูง 16 ซม.
 วัตถุของสนามหุ่นยนต์บังคับมือ (สีแดง) ได้ชิ้นละ 5 คะแนน
 วัตถุของสนามหุ่นยนต์อัตโนมัติ (สีน้าเงิน) ได้ชิ้นละ 10 คะแนน
วัตถุลูกบาศก์ที่อยู่ในกระบะ สูง 8 ซม. ได้ชิ้นละ 2 คะแนน
กรณี คะแนนเท่ากัน มีวิธีการหาผู้ชนะดังนี้
1. ให้ดูที่เวลาที่ใช้ในการแข่งขันโดยนับเวลาให้ในกรณีที่หุ่นยนต์มาหยุดนิ่งที่จุดเริ่มต้นเท่านั้น
ทีมที่เวลาน้อยกว่าเป็นผู้ชนะการแข่งขัน
2. หากเวลาเท่ากันให้ดูจานวนวัตถุที่อยู่ในกระบะสูง16 ซม. ทีมที่มีมากกว่าเป็นผู้ชนะการ
แข่งขัน
3. หากจานวนวัตถุอยู่ในกระบะสูง16 ซม. เท่ากันให้ดูจานวนลูกบาศก์ที่เหลืออยู่ในสนาม
หุ่นยนต์บังคับมือจากการที่หุ่นยนต์อัตโนมัติมาส่ง(ลูกบาศก์สีน้าเงิน) ทีมที่มีมากกว่าเป็นผู้ชนะการแข่งขัน
4. หากลูกบาศก์ที่เหลืออยู่ในสนามหุ่นยนต์บังคับมือจากการที่หุ่นยนต์อัตโนมัติมาส่งเท่ากัน
ให้นับจานวนครั้งที่ Retry ทีมที่ Retry น้อยกว่าเป็นผู้ชนะการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
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กติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. หุ่นยนต์ผสม
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
“Battle Cube Pair”
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

1. กติกาการแข่งขัน
1. เมื่อเริ่มการแข่งขัน แต่ละทีมต้องนาหุ่นยนต์ทั้ง 2 ตัว ไปวางที่จุดเริ่มต้น (Start) ของตนเอง โดย
ห้ ามมิให้ ส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ งของหุ่ น ยนต์เกิน จุดเริ่มต้น ยกเว้นสายไฟควบคุมจากสวิช ต์ หลั งจากได้ยินเสี ยง
สัญญาณเริ่มปล่อยหุ่นยนต์ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องควบคุมหุ่นยนต์ออกจากจุดเริ่มต้นภายในเวลา 1 นาที หาก
หุ่นยนต์ทั้ง 2 ตัวไม่สามารถทางานได้ จะถูกปรับให้แพ้จากการแข่งขัน (Disqualify)
2. การแข่งขัน แต่ ล ะครั้ งจะใช้เ วลา 3 นาที การเตรียมหุ่ น ยนต์ (Set up) มีเวลา 1 นาที ก่ อ น
เริ่มการแข่งขัน
3. เมื่อกรรมการให้สัญญาณปล่อยหุ่นยนต์
- หุ่นยนต์บังคับมือจะต้องเดินไปเก็บลูกบาศก์ตามจุดที่กาหนด โดยในพื้นที่ฝั่งหุ่นยนต์บังคับมือจะ
มีลูกบาศก์จานวน 30 ชิ้น และเก็บลูกบาศก์จากที่หุ่นยนต์อัตโนมัติมาวางไว้ แล้วนาไปเทใส่กระบะใส่ลูกบาศก์
โดยไม่จากัดวิธี
- หุ่นยนต์อัตโนมัติจะต้องเดินไปเก็บลูกบาศก์ตามจุดที่กาหนด โดยในพื้นที่ฝั่งหุ่นยนต์อัตโนมัติจะ
มีลูกบาศก์จานวน 20 ชิ้น แล้วนาไปวางไว้ในพื้นที่ใดๆของหุ่นยนต์บังคับมือ โดยไม่จากัดวิธีการเก็บลูกบาศก์
แต่ระหว่างการเคลื่อนย้ายลูกบาศก์ห้ามสัมผัสพื้นสนาม
4. การ Retry ของหุ่นยนต์บังคับมือหากมีลูกบาศก์อยู่ที่ตัวหุ่นยนต์ให้นาลูกบาศก์ไปวางที่จุดเดิมแล้ว
นาหุ่นยนต์ไปวางที่จุด START
5. การ Retry ของหุ่นยนต์อัตโนมัติหากมีลูกบาศก์อยู่ที่ตัวหุ่นยนต์ให้นาลูกบาศก์ไปวางที่จุดเดิมและ
สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
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6. ในการเคลื่อนที่ในสนามของหุ่นยนต์อัตโนมัติจะต้องเคลื่อนที่ไปตามเส้น สีดาเท่านั้น (เซนเซอร์
หรือล้อ คร่อมอยู่บนเส้น) ถ้าเดินออกนอกเส้นทางสีดาจะถูกบังคับ Retry ให้นาหุ่นยนต์ไปวางที่จุดเริ่มต้นใหม่
การ Retry ในทุกกรณีไม่เสียคะแนนแต่จะถูกบันทึกสถิติไว้
7. หุ่นยนต์บังคับมือจะเก็บลูกบาศก์ที่หุ่นยนต์อัตโนมัติมาส่งให้ก็ต่อเมื่อลูกบาศก์นั้นอยู่ในพื้นที่ของ
หุ่นยนต์บังคับมือเท่านั้น หากมีส่วนใดส่วนหนึ่งของลู กบาศก์สั มผัสเส้ นแบ่งฝั่ งสนามไม่ส ามารถเก็บได้และ
กรรมการจะหยิบออกทันที
8. หุ่นยนต์ตัวใดตัวหนึ่งจะสามารถหยุดรออยู่ที่จุดเริ่มต้นได้โดยไม่ทาภารกิจต่อไป ก็ต่อเมื่อ ได้ทา
ภารกิจอย่างน้อย 1 ภารกิจของประเภทหุ่นยนต์นั้น แล้วมาหยุดที่จุดเริ่มต้นของแต่ละประเภท เช่น หุ่นยนต์
อัตโนมัติเก็บลูกบาศก์ไปส่งยังพื้นที่ของหุ่นยนต์บังคับมือได้ถูกต้อง 1 ชิ้น หรือ หุ่นยนต์บังคับมือเก็บลูกบาศก์
ไปใส่กระบะได้ 1 ชิ้น เป็นต้น
9. ระหว่างการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันสามารถขอยุติการแข่งขันก่อนหมดเวลาได้ (หุ่นยนต์ต้องยุติการ
แข่งขันทั้ง 2 ประเภท ไม่สามารถขอยุติประเภทใดประเภทหนึ่งได้)โดยให้ถือว่าได้ใช้เวลาครบ 3 นาที
10. เมื่ อ ท าภารกิ จ เสร็ จ สิ้ น แล้ ว หุ่ น ยนต์ ทั้ ง สองตั ว ต้ อ งเดิ น ไปหยุ ด ที่ จุ ด เริ่ ม ต้ น (Start) อี ก ครั้ ง
เพื่อบันทึกเวลา หากวัตถุหลุดออกนอกเส้นสนาม หุ่นยนต์ไม่สามาถเดินไปเก็บได้ แต่หากวัตถุสั มผัสเส้นขอบ
สนามอยู่ หุ่นยนต์สามารถเก็บวัตถุได้
11. ในกรณีที่หุ่นยนต์เกิดการขัดข้องในระหว่างแข่งขันกรรมการอนุญาตให้ยกออกมาซ่อมได้ แต่หาก
มีวัตถุติดอยู่กับตัวหุ่นจะต้องนาออกกลับไปไว้ที่จุดวางตามที่กรรมการกาหนด เมื่อซ่อมเสร็จต้องยกมาวางยัง
จุดเริ่มต้น แล้วแข่งขันต่อโดยไม่ต่อเวลา
12. ผู้เข้าแข่งขันสามารถสัมผัสหุ่นยนต์ได้ก็ต่อเมื่อมีการขอเริ่มใหม่ หลังจากได้รับสัญญาณอนุญาต
จากกรรรมการสนามแล้ว จึงจะสัมผัสหุ่นยนต์ได้
13. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด
2. เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนนเต็ม 350 คะแนน
การนับคะแนนจะนับคะแนนที่อยู่ในกระบะใส่ลูกบาศก์ โดยนับคะแนนหลังจากหมดเวลาการแข่งขัน
วัตถุลูกบาศก์ที่อยู่ในกระบะ สูง 16 ซม.
 วัตถุของสนามหุ่นยนต์บังคับมือ (สีแดง) ได้ชิ้นละ 5 คะแนน
 วัตถุของสนามหุ่นยนต์อัตโนมัติ (สีน้าเงิน) ได้ชิ้นละ 10 คะแนน
วัตถุลูกบาศก์ที่อยู่ในกระบะ สูง 8 ซม. ได้ชิ้นละ 2 คะแนน
กรณี คะแนนเท่ากัน มีวิธีการหาผู้ชนะดังนี้
1. ให้ดูที่เวลาที่ใช้ในการแข่งขันโดยนับเวลาให้ในกรณีที่หุ่นยนต์มาหยุดนิ่งที่จุดเริ่มต้นเท่านั้น
ทีมที่เวลาน้อยกว่าเป็นผู้ชนะการแข่งขัน
2. หากเวลาเท่ากันให้ดูจานวนวัตถุที่อยู่ในกระบะสูง16 ซม. ทีมที่มีมากกว่าเป็นผู้ชนะการ
แข่งขัน
3. หากจานวนวัตถุอยู่ในกระบะสูง16 ซม. เท่ากันให้ดูจานวนลูกบาศก์ที่เหลืออยู่ในสนาม
หุ่นยนต์บังคับมือจากการที่หุ่นยนต์อัตโนมัติมาส่ง(ลูกบาศก์สีน้าเงิน) ทีมที่มีมากกว่าเป็นผู้ชนะการแข่งขัน
4. หากลูกบาศก์ที่เหลืออยู่ในสนามหุ่นยนต์บังคับมือจากการที่หุ่นยนต์อัตโนมัติมาส่งเท่ากัน
ให้นับจานวนครั้งที่ Retry ทีมที่ Retry น้อยกว่าเป็นผู้ชนะการแข่งขัน
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สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 ถนนราชดาเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
https://www.contestplatform.net/obecrobot
ติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนใน Forum ได้ที่เว็บไซต์
โดย Scan QR Code นี้

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

หุ่นยนต์หน้า 16

