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เลขที่ 013/2561

ประกาศการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ประจาปี 2561
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เรื่อง กติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. - สพฐ. ยุวชน ครั้งที่ 18
เกมการแข่งขัน Robo Rescue
วันที่ 10 มิถุนายน 2561 ณ ห้องไดมอนด์ ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต

เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติเพื่อปฏิบัติภารกิจภายใต้สถานการณ์สมมติในการเข้าถึงผู้ประสบภัย โดยหุ่นยนต์
จะต้องเคลื่อนที่ผ่านอุปสรรค เพื่อค้นหาผู้ประสบภัย เมื่อพบต้องเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย มายังพื้นที่ปลอดภัย

หมวดที่ 1 รุ่น/ผู้แข่งขัน
ข้อที่ 1
1.1 ใน 1 ทีมมีสมาชิก 2 คน
1.2 ต้องศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในสถานศึกษาเดียวกัน และผ่านการอบรมและแข่งขันในรอบคัดเลือกมาก่อนหน้านี้
1.3 มีครูที่ปรึกษาที่สังกัดในสถานศึกษาเดียวกับผู้แข่งขัน 1 ท่าน

หมวดที่ 2 รูปแบบสนามแข่งขัน
ข้อที่ 2 ขนาดและลักษณะโดยรวม
2.1 สนามแข่งขันมีรูปแบบดังนี้
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2.2 ข้อมูลสนามแข่งขันเบื้องต้น :
2.2.1 มีขนาด 272 x 272 เซนติเมตร มีกาแพงกั้นรอบสนามและตามจุดต่างๆ กาแพงสูง 20 เซนติเมตร
2.2.2 สนามแบ่งออกเป็นส่วนๆ (tile) หรือบล็อกที่มีขนาด 28 x 28 เซนติเมตร แต่ไม่มีเส้นแบ่งให้เห็น
2.2.3 มีพื้นที่บอกทิศทาง ขนาด 28 x 28 เซนติเมตร มีพื้นเป็นสีที่ต่างจากเส้นทางเคลื่อนที่และหลุมอันตราย
2.2.4 มีพื้นที่หลุมอันตราย ขนาด 28 x 28 เซนติเมตร มีพื้นเป็นสีที่ต่างจากเส้นทางเคลือ่ นที่และพื้นที่บอกทิศทาง
2.2.5 เส้นทางการเคลื่อนที่มีความกว้างสูงสุด 28 เซนติเมตร
2.2.6 ที่กลางสนามกาหนดเป็นโซนปลอดภัย มีทางลาดเป็นสีเทาให้เคลื่อนที่ขึ้นลง 4 ด้าน
2.2.7 อาจมีทางขรุขระและสิ่งกีดขวางการเคลื่อนที่
2.2.8 มีจุดวางผู้ประสบภัยสมมติ ซึ่งจะวางใกล้กาแพงเสมอ
2.2.9 สนามแข่งขันมี 2 สนาม ใช้แข่งแยกกันในรุ่นทีมเดี่ยวและใช้แข่งขันร่วมกันในประเภทซูเปอร์ทีม
2.2.10 เป็นพื้นเรียบ แต่อาจมีรอยต่อ ที่ทาให้สนามเกิดระดับได้ แต่ไม่เกิน 3 มิลลิเมตร

หมายเหตุ : รูปประกอบแสดงถึงอุปกรณ์และส่วนประกอบของสนามเท่านั้น ยังไม่ใช่แบบของสนามแข่งขันจริง
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ข้อที่ 3 ข้อกาหนดของผู้ประสบภัยสมมติ
3.1 จานวนของผู้ประสบภัยสมมติมีทั้งสิ้น 9 หน่วยต่อสนาม ขึ้นกับการกาหนดโดยกรรมการ
3.2 ผู้ประสบภัยสมมติแทนด้วยตุก๊ ตาผ้าขนาด 10 ถึง 15 เซนติเมตร
3.3 ตาแหน่งการวางผู้ประสบภัยสมมติจะอยู่กลางห้องและสุ่มโดยกรรมการ

ข้อที่ 4 สภาวะของแสงและแม่เหล็ก
4.1 ทีมต้องเตรียมหุ่นยนต์ให้พร้อมทางานกับสภาพของแสงภายในสนามแข่งขัน
4.2 สภาพแสงอาจต่างกันไปในการแข่งขัน

หมวดที่ 3 ข้อกาหนดของหุ่นยนต์
ข้อที่ 5 คุณสมบัติทางเทคนิค
5.1 ขนาดไม่เกิน 28 x 28 เซนติเมตร ในตอนเริ่มต้นแข่งขัน น้าหนักของหุ่นยนต์ไม่จากัด แต่ต้องไม่ทาให้สนามแข่ง
ขันได้รับความเสียหาย ใช้หุ่นยนต์ได้เพียง 1 ตัวในการแข่งขัน
5.2 ใช้บอร์ดควบคุมและอุปกรณ์ทั้งหมดตามที่กรรมการและฝ่ายจัดการแข่งขันกาหนด ห้ามเพิ่มเติมทั้งบอร์ดควบคุม,
มอเตอร์ และจานวนตัวตรวจจับ หากมีความจาเป็นต้องเพิ่มจานวนอุปกรณ์ ฝ่ายจัดการแข่งขันจะเตรียมให้ในวันแข่งขัน
5.3 หุ่นยนต์ที่เข้าแข่งขันต้องมีการเขียนโปรแกรมให้ทางานได้อย่างอัตโนมัติ ผู้แข่งขันต้องเตรียมการรับมือในกรณีอาจ
เกิดการรบกวนกันของคลื่นวิทยุหรือแสงอินฟราเรดในขณะทาการฝึกซ้อมและแข่งขัน
5.4 หุ่นยนต์สามารถแยกหรือขยายออกได้ในขณะแข่งขัน
5.5 ไม่จากัดที่มาของชิ้นส่วนทางกลและอุปกรณ์ประกอบ จะทาเอง, ขึ้นรูปจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ, ดัดแปลงจากของเล่น
5.6 การยึดสกรูและนอตหรืออุปกรณ์ยึดตรึงใดๆ ในตัวหุ่นยนต์จะต้องกระทาอย่างแน่นหนา หากในระหว่างการแข่งขัน
มีชิ้นส่วนหลุด แตก หัก ลงในสนาม กรรมการจะไม่นาออก และอนุญาตให้แข่งขันต่อไปได้ กรรมการไม่อาจรับผิดชอบต่อผลที่
กระทบที่เกิดขึ้นในระหว่างที่นาชิ้นส่วนที่หลุดออกนอกสนาม
5.7 ไม่จากัดคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมหุ่นยนต์
5.8 แหล่งจ่ายไฟเป็นแบบลิเธียมโพลีเมอร์หรือเทียบเคียง ขนาด 7.4V กระแสไฟฟ้าไม่เกิน 1500 mAH ซึ่งฝ่ายจัดการ
แข่งขันได้ส่งให้กับทีมที่แข่งขันทั้งหมดแล้ว ผู้แข่งขันสามารถเปลี่ยนได้ในกรณีที่พบว่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพหรือเกิดความ
เสียหาย แต่ต้องมีขนาดของแรงดันและกระแสไฟฟ้าไม่สูงกว่าที่กาหนด
5.9 จากัดจานวนมอเตอร์ที่ใช้ตามที่จานวนที่ฝ่ายจัดการแข่งขันเตรียมให้ หากมีความจาเป็นต้องเพิ่มจานวนอุปกรณ์
ฝ่ายจัดการแข่งขันจะเตรียมให้ในวันแข่งขัน

ข้อที่ 6 การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยสมมติ
ผู้แข่งขันสามารถสร้างหุ่นยนต์เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยสมมติได้ไม่จากัดจานวน และสามารถเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่
ปลอดภัยครั้งละกี่หน่วยก็ได้

ข้อที่ 7 สิ่งที่ต้องไม่กระทาในการสร้างหุ่นยนต์
ต้องไม่ใช้ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ใดๆ เมื่อติดตั้งแล้วสามารถสร้างความเสียหายแก่สนามแข่งขันในทุกกรณี

หมวดที่ 4 ภารกิจการแข่งขัน
ข้อที่ 8 การเตรียมการก่อนแข่งขัน
8.1. ผู้แข่งขันจะได้รบั บัตรผ่านเข้าสนาม เพื่อฝึกซ้อม ปรับแต่งค่า ทดสอบ และปรับแต่งหุ่นยนต์ตลอดการแข่งขัน
8.2 ก่อนการแข่งขัน ผู้แข่งขันต้องส่งมอบหุ่นยนต์ให้แก่กรรมการสนามทุกทีมโดยพร้อมเพรียงกัน
8.3 เมื่อกรรมการเรียกทีมแรกให้แข่งขัน ผู้แข่งขันนาหุ่นยนต์มาวางที่จุดเริ่มต้น และให้ทาการทดสอบสนาม 1 นาที
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ข้อ 9 การเริ่มต้นแข่งขัน
9.1 ผู้จัดงานมีความประสงค์และจะพยายามให้เวลาแต่ละทีมเพื่อเตรียมตัวก่อนการแข่งขันเป็นเวลา 1 นาที
9.2 การแข่งขันจะเริ่มต้นเมื่อผู้แข่งขันเปิดสวิตช์เพื่อให้หุ่นยนต์ทางาน หลังจากนั้นหุ่นยนต์จะต้องทางานแบบอัตโนมัติ
และเป็นอิสระปราศจากการควบคุมจากอุปกรณ์ใดๆ
9.3 ในขณะที่หุ่นยนต์ทาภารกิจนั้นอาจมีการชนกาแพงของสนามในขณะเคลื่อนที่ได้ แต่ห้ามทาเครื่องหมายใดๆ
ภายในสนามหรือทาลายกาแพงเด็ดขาด ทาได้เพียงชนหรือสัมผัสตามปกติ มิฉะนั้นผู้แข่งขันจะถูกตัดสิทธิ์ทันที

ข้อที่ 10 ลักษณะภารกิจ
10.1 มีเวลาแข่งขัน 4 นาที
10.2 นาหุ่นยนต์ไปวางที่จุดเริ่มต้นที่พื้นที่สีแดง เมื่อได้รับสัญญาณเริ่มต้นการแข่งขัน หุ่นยนต์ต้องเคลือ่ นที่ไปในสนาม
เพื่อค้นหาผู้ประสบภัย
10.3 เมื่อหุ่นยนต์เข้าไปในห้อง
หากพบพื้นที่สีเหลือง หมายความว่า มีผู้ประสบภัยอยู่ทางด้านซ้ายของห้อง หุ่นยนต์ควรเคลื่อนที่เลี้ยวซ้าย
หากพบพื้นที่สีเขียว หมายความว่า มีผู้ประสบภัยอยู่ทางด้านขวาของห้อง หุ่นยนต์ควรเคลื่อนที่เลี้ยวขวา
หากเคลื่อนที่ได้ถูกต้อง จะได้ 5 คะแนนต่อครั้ง












10.4 เมื่อหุ่นยนต์พบผู้ประสบภัย ให้ทาการเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่สีชมพู หากทาได้จะได้ 5 คะแนน
10.5 หากหุ่นยนต์สามารถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยออกจากห้องได้ จะได้ 5 คะแนน
10.6 หากหุ่ น ยนต์ ส ามารถเคลื่ อ นย้ า ยผู้ ป ระสบภั ย มาถึ ง พื้ น ที่ ป ลอดภั ย ได้ จะได้ 10 คะแนนต่ อ หน่ ว ยของ
ผู้ประสบภัย รวมแล้ว หากหุ่นยนต์ทาภารกิจค้นหาและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยมายังพื้นที่ปลอดภัยได้สาเร็จ จะได้คะแนนรวม
25 คะแนนต่อหน่วยของผู้ประสบภัย
10.7 หุ่นยนต์ต้องสารวจหาผู้ประสบภัยและเคลื่อนย้ายมายังพื้นที่ปลอดภัยให้ได้มากที่สุด
10.8 หุ่นยนต์ต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้เคลื่อนที่เข้าไปพื้นที่หลุมอันตรายทั้งตัว คาว่าทั้งตัว จะพิจารณาจากล้อที่สัมผัส
พื้ น ทั้ ง หมด ไม่ ว่ า จะเป็ น การเข้ า ไปในพื้ น ที่ ห ลุ ม อั น ตรายพร้ อ มกั น ทุ ก ล้ อ หรื อ ผ่ า นเข้ า มาที ล ะล้ อ จนครบอย่ างต่ อ เนื่อง
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ยกตัวอย่าง หากหุ่นยนต์มี 4 ล้อ เมื่อหุ่นยนต์เคลื่อนที่เข้ามาจนล้อหน้า 2 ล้อเข้ามาในพื้นที่หลุมอันตราย แล้วหุ่นยนต์ยัง
เคลื่อนที่ต่อไป จนกระทั่งล้อหลังอีก 2 ล้อเข้ามาในพื้นที่หลุมอันตราย โดยล้อหน้าอาจพ้นไปจากพื้นที่หลุมอันตรายแล้ว จะถือ
ว่า หุ่นยนต์เข้าไปในพื้นที่หลุมอันตรายทั้งตัวแล้ว หุ่นยนต์จะถูกบังคับให้จบการแข่งขัน แล้วรวมคะแนนที่ได้จากการทาภารกิจ
ก่อนหน้า










ข้อที่ 11 การจบการแข่งขัน
11.1 หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนทีส่ ารวจไปทั่วสนามแข่งขันจนหมดเวลา
11.2 หากหุ่นยนต์สามารถค้นหาผู้ประสบภัยและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยครบ จะได้คะแนน Bonus เพิ่มอีก 30 คะแนน
และการแข่งขันจบลง

ข้อที่ 12 การเริ่มต้นใหม่
12.1 ผู้แข่งขันในแต่ละทีมสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ตลอดเวลา โดยยกมือและแจ้งต่อกรรมการ จากนั้นยกหุ่นยนต์กลับไป
ยังจุดเริ่มต้น กรรมการจะบันทึกจานวนการขอเริ่มใหม่ไว้
12.2 คะแนนที่เคยทาได้ก่อนหน้านี้จะถูกบันทึกไว้ และไม่คิดคะแนนเพิ่มในกรณีที่ทาภารกิจสาเร็จซ้า
12.3 ทุกครั้งที่เริ่มต้นใหม่ ต้องนาหุ่นยนต์ไปวางที่จุดเริ่มต้นที่พื้นที่สีแดง และผู้ประสบภัยที่ตกค้างในระหว่างการทา
ภารกิจกลับไปยังพื้นที่เดิม
12.4 ทุกทีมเดี่ยวมีสิทธิ์เริ่มต้นใหม่ได้ ทีมละ 3 ครั้ง รวมแล้วแต่ละทีมเดี่ยวมีโอกาสแข่งขัน 4 ครั้งต่อนัด

ข้อที่ 13 เวลาในการแข่งขัน
13.1 เวลาในการแข่งขัน 4 นาที
13.2 ทุกทีมมีเวลาสาหรับเตรียมตัวก่อนแข่งขัน 1 นาที

ข้อที่ 14 คะแนนในการแข่งขัน
1. คะแนนในการเข้าห้องและเคลือ่ นที่อย่างถูกทิศทาง จะได้ 5 คะแนนต่อจุด
2. คะแนนจากการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยพ้นจากพื้นที่สีชมพู จะได้จุดละ 5 คะแนน
3. คะแนนจากการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยออกจากห้อง จะได้จดุ ละ 5 คะแนน
4. คะแนนจากการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยไปถึงพื้นที่ปลอดภัย จะได้หน่วยละ 10 คะแนน
5. คะแนนพิเศษเมื่อทาภารกิจเสร็จสิ้น 30 คะแนน

ข้อที่ 15 การปล่อยตัวหุ่นยนต์
ในการปล่อยตัวหุ่นยนต์ทาได้ด้วยการกดสวิตช์เพียงครั้งเดียว หลังจากนั้นหุ่นยนต์จะทางานอัตโนมัติ
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ข้อที่ 16 ความไม่คืบหน้าในการแข่งขัน
16.1 กรณีต่อไปนี้หากเกิดขึ้นนานกว่า 10 วินาที ให้ถือว่า เป็นความไม่คืบหน้าในการแข่งขัน
16.1.1 หุ่นยนต์ไม่เคลื่อนที่
16.1.2 หุ่นยนต์หมุนตัวอยู่ตลอดเวลา
16.1.3 หุ่นยนต์ติดกับกาแพงจนขยับไม่ได้
16.1.4 หุ่นยนต์เคลื่อนที่ซ้าๆ ในลักษณะเดิม
16.2 หากหุ่นยนต์ไม่คืบหน้าในการแข่งขันจะถูกบังคับให้เริ่มต้นใหม่

หมวดที่ 5 รูปแบบการแข่งขัน
ข้อที่ 17 การแข่งขันรอบแรก
17.1 เป็นการแข่งขันเพื่อสะสมคะแนน โดยในแต่ละนัด จะมีทีมลงแข่งขัน 2 ทีม แต่ละทีมทาภารกิจสะสมคะแนนของ
ตัวเอง โดยไม่มีการตัดสินแพ้ชนะในแต่ละนัด
17.2 ทุกทีมลงแข่งขันสะสมคะแนนอย่างน้อย 2 นัด
17.3 การสุ่มตาแหน่งต่างๆ จะกระทานัดละ 1 ครั้ง แต่ละทีมอาจได้โจทย์ของภารกิจที่ไม่เหมือนกัน
17.4 คะแนนการแข่งขันที่ได้ทั้งหมดจะรวมกันเพื่อจัดอันดับ ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด 3 ทีม จะได้เข้ารอบรองชนะเลิศ
17.5 ทีมที่ได้คะแนนอันดับ 1 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศโดยอัตโนมัติ
17.6 ทีมที่ได้อันดับ 2 และ 3 จะต้องแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ
17.7 กรณีมีทีมที่ได้คะแนนการแข่งขันสูงสุดมากกว่าที่กาหนด จะพิจารณาจากคะแนนพิเศษเมื่อทาภารกิจเสร็จสิ้น
หรือ Bonus ก่อน ตามด้วยจานวนผู้ประสบภัยที่เคลื่อนย้ายได้สาเร็จ ทีมที่ทาได้ดีกว่า จะเป็นทีมที่มีอันดับสูงกว่า
17.8 จากข้อ 17.7 หากยังเท่ากัน ให้พิจารณาที่จานวนของการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยออกจากห้อง ทีมที่ทาได้
มากกว่า จะเป็นทีมที่มีอันดับสูงกว่า เพื่อเลือกทีมที่เข้ารอบต่อไป
17.9 จากข้อ 17.8 หากยังเท่ากัน ให้พิจารณาที่จานวนของการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่สีชมพู ทีมที่ทาได้
มากกว่า จะเป็นทีมที่มีอันดับสูงกว่า เพื่อเลือกทีมที่เข้ารอบต่อไป
17.10 จากข้อ 17.9 หากยังเท่ากัน ให้พิจารณาจานวนของการเริ่มต้นใหม่ ทีมที่มีจานวนของการเริ่มต้นใหม่น้อยกว่า
จะเป็นทีมที่มีอันดับสูงกว่า เพื่อเลือกทีมที่เข้ารอบต่อไป

ข้อที่ 18 การแข่งขันรอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศ
18.1 รอบรองชนะเลิศเป็นการแข่งขันแบบแพ้คัดออก
18.2 รอบรองชนะเลิศเป็นการแข่งขันระหว่างทีมที่ได้คะแนนเป็นอันดับ 2 และ 3 จากรอบแรก
หุ่นยนต์ทีมใดทาคะแนนได้มากกว่า จะได้เข้ารอบชิงชนะเลิศ ทีมที่แพ้จะได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
18.3 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ทีมใดทาคะแนนได้มากกว่าจะเป็นผู้ชนะเลิศ ทีมแพ้ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
18.4 การตัดสินแพ้-ชนะในแต่ละนัดพิจารณาจากคะแนนรวมของแต่ละทีมที่ทาได้ในแต่ละคู่
18.5 ใช้เวลาแข่งขัน 4 นาที มีเวลาเตรียมการ 1 นาที
18.6 หากคะแนนเท่ากันเมื่อหมดเวลา จะต่อเวลาพิเศษ 1 นาที ทีมที่ทาคะแนนได้มากกว่า จะเป็นผู้ชนะ
18.7 จากข้อ 18.6 หากยังเท่ากัน จะต่อเวลาอีก 1 นาที ทีมที่เคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่สีชมพูได้ก่อนเป็นผู้ชนะ

หมวดที่ 6 การผิดกติกา
ข้อที่ 19
ผู้แข่งขันที่กระทาการดูถูก เหยียดหยามฝ่ายตรงข้าม ไม่ว่าจะโดยวาจาหรือการกระทา หรือให้หุ่นยนต์ส่งเสียง, แสดง
ข้อความ หรือแสดงอากัปกริยาอันเป็นการดูถูก เหยียดหยามฝ่ายตรงข้าม จะถูกปรับแพ้
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ข้อที่ 20
หากผู้แข่งขันกระทาการดังต่อไปนี้ จะถือว่าผิดกติกาเช่นกัน
20.1 กระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนการทางานของหุ่นยนต์ของคู่แข่งขัน
20.2 เข้าไปในพื้นที่สนามของคู่แข่งขัน หรือโยนหรือนาชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ใดๆ เข้าไปในพื้นที่สนามของคู่แข่งขัน
20.3 กระทาการใดๆ ที่ทาให้การแข่งขันหยุดลงโดยไม่มีเหตุผลอันควร
20.4 กระทาการใดก็ตามทีไ่ ม่สุภาพและทาให้เกิดการเสื่อมเสียต่อการแข่งขัน

หมวดที่ 7 บทลงโทษ
ข้อที่ 21
21.1 ผู้ที่กระทาผิดกติกาในข้อที่ 19 และ 20 จะถูกให้ยุติการแข่งขันในทันที
21.2 หากทาผิดซ้า จะถูกให้ออกจากการแข่งขัน

ข้อที่ 22
หากเป็นผู้ควบคุมทีมกระทาผิด ทีมที่อยู่ภายใต้การดูแลจะถูกปรับให้ออกจากการแข่งขัน

ข้อที่ 23 ข้อขัดแย้งในการตัดสิน
ระหว่างการแข่งขันให้ถือว่าคาตัดสินของกรรมการเป็นที่สิ้นสุด

หมวดที่ 8 ความเสียหายและอุบัติเหตุในการแข่งขัน
ข้อที่ 24 การขอหยุดการแข่งขัน
ผู้แข่งขันสามารถขอหยุดการแข่งขันได้ หากหุ่นยนต์ของตนเองประสบอุบัติเหตุจนแข่งขันต่อไม่ได้

ข้อที่ 25 เวลาสาหรับการซ่อมหุ่นยนต์
25.1 ผู้แข่งขันสามารถซ่อมแซมหุน่ ยนต์ได้ตลอดเวลาการแข่งขัน โดยการจับเวลายังคงดาเนินต่อไป
25.2 ต้องซ่อมที่บริเวณสนามแข่งขันเท่านั้น และต้องไม่กีดขวางการแข่งขันของคู่แข่งขัน

หมวดที่ 9 การระบุหรือแสดงตัวของหุ่นยนต์
ข้อที่ 26
การระบุชื่อหรือหมายเลขของหุ่นยนต์ที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องกระทาอย่างชัดเจน ง่ายต่อการเห็นตลอดเวลาแข่งขัน

-----------------------------------------------------------------------------ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2561
คณะทางานฝ่ายจัดการแข่งขัน
การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ประจาปี 2561
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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