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การศึกษา

จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
วนัเสาร ์ที� 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560, 14.41 น.
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KMUTNB Micro-mechanism Robot Contest 2017 (MRC) (http://www.banmuang.co.th/tags/name/KMUTNB
Micro-mechanism Robot Contest 2017 (MRC))

ตดิตามขา่วดว่น กระแสขา่วบน Facebook คลกิที�นี�

ถกูใจ มคีนถกูใจ 67K คน สมคัรใชง้าน เพื�อดสู ิ�งที�เพื�อนของคณุถกูใจ

จัดประกวดส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรม  
 
 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื (มจพ.) จัดโครงการแขง่ขนัหุน่ยนต์
 “KMUTNB Micro-mechanism Robot Contest 2017 (MRC)”  ในงานประกวดสิ�งประดษิฐแ์ละนวตักรรม มจพ. ประจําปี
2560  ระหวา่งวนัที� 30-31 ส.ค.60 ภายใตแ้นวคดิ  “คดิเป็นทําเป็น”ของมหาวทิยาลยัเพื�อตอบโจทยก์ารที�เรยีนรูแ้ลว้
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สามารถที�จะทําความคดิใหอ้อกมาเป็นรปูธรรมได ้  วตัถปุระสงค ์ เพื�อสง่เสรมิการแขง่ขนัหุน่ยนต ์ เพื�อพัฒนาความสามารถ
ในการเป็นนักประดษิฐ ์เพื�อฝึกฝนนักศกึษาใหรู้จั้กการทํางานเป็นทมี โดยมกีารแขง่ขนั 2ประเภท ไดแ้ก่
 
 
1. Sumo (Wrestling) Micro-Mechanism Robot (wired) การแขง่ขนัหุน่ยนตซ์โูมข่นาดเล็ก (แบบมสีาย)
 
2. Boastful Innovation การแขง่ขนัประกวดเสนอผลงานบนเวที
 
 
 
คณุสมบตัขิองผูส้มคัร กําลงัศกึษาอยูใ่นระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษา หรอือาชวีศกึษารับสมคัรตั �งแตบ่ดันี�จนถงึวนัที� 31
ก.ค.60
ผูส้นใจสอบถามรายละเอยีดไดท้ี� คณะวศิวกรรมศาสตร ์ มจพ.โทรศพัท ์ 02-555-2000 ตอ่ 8124 หรอื
https://www.facebook.com/robotacademy.kmutnb (https://www.facebook.com/robotacademy.kmutnb),
Email: robotacademy@eng.kmutnb.ac.th (https://www.facebook.com/robotacademy.kmutnb)

ข่าวท่ีเก่ียวข้อง

ตดิตามขา่วดว่น กระแสขา่วบน Facebook คลกิที�นี�

ถกูใจ มคีนถกูใจ 67K คน สมคัรใชง้าน เพื�อดสู ิ�งที�เพื�อนของคณุถกูใจ
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มจพ. มอบรถบาํบดันํ �าเสยี
เคลื�อนที�สดุยอดนวตักรรมใหก้บั

กองทพับก
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(http://www.banmuang.co.th/news/education/87610)
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นกัว ิ�งมาราธอน5,000คนวิ�งพทิกัษ์
ป่าโลก
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กรงุศรฯีคาดเงนิบาทแตะระดบั
34บาท
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คนบนัเทงิรว่มทาํบญุครบ9ปี"ยอด
รกั สลกัใจ"จากไป
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โพลคนไทยหนนุทาํซะทเีหอะ !
เอาใหจ้รงิปฏริปูตาํรวจใหส้าํเร็จ
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คนหหูนวกเพิ�มขึ�น มรภ.สงขลา เรง่ปั�นอาสาลา่ม
ภาษามอืไทย
(http://www.banmuang.co.th/news/education/88031)
15:13 น.

นานาชาตชิ ู“คณุยายกมิหลั�น” วยั 91 ปีตน้แบบ
การศกึษาโลก
(http://www.banmuang.co.th/news/education/88057)
15:06 น.

นสิติม.มหาสารคามแตง่แฟนซดํีานา“ปลกูวนัแม่
เกี�ยววนัพอ่”
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สพม.32 ปลกูดอกดาวเรอืง รําลกึพระ
มหากรณุาธคิณุ
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06:06 น.

"มส."ชี�ปฏบิตัธิรรมใตต้น้ไมบ้รรลธุรรมเร็วกวา่นั�ง
ในหอ้งแอร์
(http://www.banmuang.co.th/news/education/88009)
15:31 น.
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