กติกาและระเบียบการแข่ งขันจรวดขวดน้า
ลักษณะการแข่งขัน
1. ระดับการแข่งขัน
1.1 ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6)
1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)
1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) และระดับอาชีวศึกษา
2. ประเภทการแข่งขัน
2.1 ประเภทความแม่นยา
3. จานวนทีมทีร่ ับสมัคร และคุณสมบัติทีม
3.1 เป็ นทีมตัวแทนนักศึกษาของระดับต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1.1 ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6)
- ประเภทความแม่นยา
3.1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)
- ประเภทความแม่นยา
3.1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) และระดับอาชีวศึกษา
- ประเภทความแม่นยา
3.2 คุณสมบัติการเข้าสมัครแข่งขัน
- ไม่จากัดเพศ กาหนดให้ 1 ทีม ประกอบด้วยสมาชิกไม่เกิน 4 คน
- สมาชิกในทีมต้องเป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับต่าง ๆ (ข้อ 1.1 – 1.3)
- สมาชิกในทีมใดๆ ไม่สามารถเป็ นสมาชิกของทีมอื่นได้อีก
- มีความพร้อมที่จะเข้าทาการแข่งขันในวันที่ 17 สิ งหาคม 2565
- สามารถส่งทีมแข่งขันได้ระดับการศึกษาละ 2 ทีมต่อสถานศึกษา

4. ข้อกาหนดของจรวดขวดน้า
ประเภทความแม่นยา : ประดิษฐ์ และปล่อยจรวดขวดน้า ไปยังเป้าหมายระยะ 70 เมตร ให้ แม่นยา
ที่สุด
1. ผูเ้ ข้าแข่งขันจะต้องประดิษฐ์จรวดขวดน้ าที่เสร็จแล้วมาด้วยตนเอง
2. ขวดที่นามาใช้บรรจุแรงดัน ต้องเป็ นขวดน้ าอัดลม (ขวด PET) เท่านั้น
3. ให้แต่ละทีมเตรี ยมฐานปล่อยจรวดขวดน้ าของตนเองมาด้วย
4. ระยะเป้าหมาย 70 เมตร (รู ปแบบเป้าหมายแจ้งพร้อมกันในการแข่งขัน)
5. สามารถปล่อยจรวดฯ ได้ 2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 2 นาที แต่ละครั้งสามารถปล่อยจรวดฯ ได้ 1 ครั้ง
6. สามารถส่งสมาชิกทีม ไปสังเกตการณ์ที่จุดวัดระยะได้ (ในจุดที่คณะกรรมการเตรี ยมไว้เท่านั้น)
7. สถิติท้ งั สองครั้งจะบันทึกสถิติครั้งที่ดีที่สุด
5. ข้อกาหนดของฐานปล่อยจรวดขวดน้า
5.1 มีขนาดไม่เกิน ความกว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร สูง 1.30 เมตร ทั้งนี้ เมื่อติดตั้งจรวดขวดน้ า
แล้วเสร็จ (พร้อมปล่อย) ต้องมีขนาดรวมกันแล้วไม่เกินขนาดดังกล่าวด้วย
5.2 ไม่อนุญาตให้มีท่อ / ขวด พักแรงดัน หรื ออุปกรณ์ที่แสดงเจตนาให้เห็นว่ามีท่อพักแรงดัน
5.3 ต้องไม่มีผลต่อการส่งให้จรวดพุ่งขึ้น นอกจากแรงขับดันจากน้ าและแรงดันอากาศจากปั๊มลม
5.4 ต้องสามารถเชื่อมต่อมาตรวัดความดันลม (Pressure Gauge) ที่คณะกรรมการฯ จัดเตรี ยมไว้ให้
ซึ่งท่อลมจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในและภายนอก 4 x 6 mm. ตามลาดับ หรื อกรณี อื่น ซึ่งต้องแจ้ง
ให้คณะกรรมการฯ ทราบล่วงหน้าก่อนการปล่อยฯ
6. ข้อกาหนดการลงทะเบียน
6.1 ให้ทางโรงเรี ยนพิมพ์รายชื่อ Font ขนาด 16 นักเรี ยนที่เข้าร่ วมการแข่งขันทุกประเภทรายการ
ส่ง ณ จุดลงทะเบียน (เพื่อป้องกันความผิดพลาดรายชื่อในเกียรติบตั ร)
เริ่ มลงทะเบียนเวลา 08.30 น. โดยการลงทะเบียนนั้นแต่ละทีมที่รอลงทะเบียนจะต้องนัง่ รอที่เก้าอี้
ภายในเต๊นที่ทางคณะกรรมการจัดเตรี ยมไว้ให้
6.2 กรณี ที่ผูเ้ ข้าแข่งขันลงทะเบียนช้ากว่าเวลาที่กาหนด คณะกรรมการฯ สงวนสิ ทธิ์ เข้าร่ วมการ
แข่งขัน ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั ดุลพินิจของคณะกรรมการฯ ดังนี้
-กรณีชา้ กว่ากาหนด แต่ไม่เกิน 15 นาที ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั ดุลพินิจของคณะกรรมการฯ
-กรณีชา้ กว่ากาหนดและเกิน 15 นาที
คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การเข้าร่ วมแข่งขัน
6.3 ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องลงทะเบียน เพื่อรับทราบลาดับการปล่อยจรวดขวดน้ าในแต่ละครั้ง และรับใบ
บันทึกผลการแข่งขัน (Passport)
6.4 ในการแข่งขันจะแข่งขันรอบละ 12 ทีมตามลาดับ โดยคณะกรรมการจะติดป้ ายประกาศภายใน
บริ เวณเต๊นลงทะเบียนว่าแต่ละทีมแข่งรอบที่เท่าไหร่ และลาดับใด

7. ข้อกาหนดการตรวจสอบจรวดขวดน้าและฐานปล่อยฯ
7.1 ผู เ้ ข้า แข่ ง ขัน ต้อ งน าจรวดขวดน้ าที่ จ ะใช้ใ นการปล่ อ ยครั้ งนั้ น ให้ ค ณะกรรมการตัด สิ น ฯ
ตรวจสอบก่อน อย่างน้อย 2 ลา เพื่อสารองในกรณีที่เกิดข้อขัดข้องในการติดตั้งจรวดขวดน้ าที่ฐานปล่อยฯ
7.2 กรณี ที่ใช้ฐานปล่อยจรวดที่นามาเอง ต้องให้คณะกรรมการตัดสิ นฯ ตรวจสอบก่อนนาไปใช้ใน
การปล่อย ทุกครั้ง ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั เงื่อนไขข้อกาหนดฐานปล่อยจรวดขวดน้ า
8. ข้อกาหนดการเติมน้า
8.1 ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องใช้น้ าที่คณะกรรมการตัดสิ นฯ เตรี ยมให้เท่านั้น
8.2 ไม่อนุญาตให้ผเู ้ ข้าร่ วมการแข่งขันผสมวัสดุใดๆ ลงไปในน้ าที่บรรจุภายในจรวดขวดน้ า
8.3 กรณี ที่คณะกรรมการฯ ตรวจสอบภายหลังและมีหลักฐานแสดงว่า เจตนานาของเหลว และ/
หรื อ วัสดุใดๆ บรรจุลงไปในจรวดขวดน้ า คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การเข้าร่ วมแข่งขัน
8.4 เมื่อเติมน้ าแล้วให้ผเู ้ ข้าแข่งขันรอคณะกรรมการฯ เรี ยกเข้าสู่ฐานปล่อยต่อไป
9. ข้อกาหนดการเติมความดัน
9.1 ข้อกาหนดทัว่ ไป
9.1.1 เมื่ อเติ ม ความดันแล้วให้ผูเ้ ข้าแข่งขัน รอสัญ ญาณการปล่อยจากคณะกรรมการ ฯ
ทั้งนี้ตอ้ งอยูภ่ ายในเวลาที่กาหนด โดยไม่จากัดการใช้ความดัน
10. ข้อกาหนดการปล่อยจรวดขวดน้า
10.1 ลาดับการแข่งขันจากขั้นตอนการลงทะเบียน
10.2 ผูเ้ ข้าร่ วมแข่งขันในลาดับต่อไป ต้องเข้ามาเตรี ยมตัวให้พร้อมในบริ เวณที่กาหนด ก่อนที่ผเู ้ ข้า
แข่งขันลาดับก่อนหน้า จะทาการปล่อยจรวดขวดน้ าแล้วเสร็ จ
10.3 เมื่ อผูเ้ ข้าแข่ งขันถึ งเวลาเข้าฐานปล่อยจรวดจะต้ องติ ดตั้งฐานปล่อยและจรวดขวดน้ าและ
ปล่อยจรวดขวดน้ าภายในบริ เวณที่กาหนดให้ดว้ ยตนเองให้แล้วเสร็ จภายในเวลาไม่เกิน 3 นาที
10.4 ให้ผแู ้ ข่งขันทาการปล่อยจรวดขวดน้ าได้ทีมละ 2 รอบๆ ละ 1 ครั้ง
10.5 ในกรณี ที่ จรวดขวดน้ า เกิ ด ข้อขัด ข้อ งระหว่า งติ ดตั้ง จรวดขวดน้ าเพื่ อ ท าการปล่ อ ย ผูเ้ ข้า
แข่ ง ขัน สามารถใช้จ รวดขวดน้ า ส ารองที่ ผ่ า นการตรวจจากคณะกรรมการฯ และด าเนิ น การให้ แ ละ
ดาเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาที่กาหนด ตามข้อ 10.1
10.6 กรณีที่ใช้เวลาในการปล่อยจรวดขวดน้ าเกินเวลาที่กาหนด ถือว่าหมดสิ ทธิ์การแข่งขันในรอบนั้น
10.7 กรณี ที่ทีมใดไม่สามารถเข้าแข่งขันในลาดับที่กาหนดไว้ได้ สามารถแจ้งเหตุผลที่เหมาะสม
กับคณะกรรมการฯ เพื่อเลื่อนการแข่งขันภายในรอบนั้นได้ ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ดุลพินิจของคณะกรรมการฯ แต่
การเลื่อนลาดับการแข่งขันไม่สามารถเลื่อนเพื่อสะสมการปล่อยจรวดขวดน้ าในรอบต่อไปได้
10.8 กรณี ที่เกิดปัญหาจากการใช้ฐานปล่อยฯ ที่ผเู ้ ข้าแข่งขันนามาเอง คณะกรรมการฯ จะพิจารณา
ให้ใช้ฐานที่คณะกรรมการฯ เตรี ยมให้ได้โดยผูเ้ ข้าแข่งขันจะทาการติดตั้งและปล่อยจรวดขวดน้ าด้วยตนเอง

หรื อให้คณะกรรมการฯ ดาเนิ นการให้ก็ได้ โดยเจ้าหน้าจะไม่รับผิดชอบความเสี ยหายที่เกิ ดขึ้น เช่น Fin
หลุด เป็ นต้น
10.9 การปล่อยจรวดขวดน้ าจะต้องมีคณะกรรมการฯ กากับการปล่อยจรวดขวดน้ าทุกครั้ง
10.10 ผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขันต้องเตรี ยมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการปล่อยจรวดขวด
น้ ามาด้วยตนเอง เช่น หมวก แว่นตา เสื้ อกันฝน เป็ นต้น
10.11 ไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่สมาชิกภายในทีมนั้น เข้าไปภายในบริ เวณพื้นที่ฐานปล่อยฯ
11. ข้อกาหนดการนับเวลา
11.1 กาหนดให้ผเู ้ ข้าแข่งขันติดตั้งฐานปล่อยและปล่อยจรวดขวดน้ าให้แล้วเสร็ จภายใน 3 นาที
11.2 คณะกรรมการฯจะเริ่ มนับเวลาเริ่ มตั้ง แต่เข้าสู่ ฐานปล่อยฯ จนกระทัง่ การปล่อยจรวดขวดน้ า
เกิดขึ้น
11.3 คณะกรรมการฯจะหยุดนับเวลา กรณี ดงั นี้
11.3.1 สภาพอากาศแปรปรวนอย่างมาก และจะเริ่ มนับต่อ หลังจากได้รับสัญญาณจาก
คณะกรรมการฯ
11.3.2 กรณีอื่นที่ได้รับความเห็นอันสมควรจากคณะกรรมการฯ
12. การบันทึกผลการแข่งขัน
12.1 เมื่ อผูเ้ ข้าแข่งขันปล่อยจรวดขวดน้ าแล้ว ให้นาใบบันทึกผลการแข่งขัน (Passport) ไปที่จุด
บันทึกสถิติเพื่อบันทึกสถิติที่ไม่เป็ นทางการได้
12.2 สถิติและผลการแข่งขันที่เป็ นทางการ จะประกาศผลให้ทราบหลังจากการแข่งขันแล้วเสร็จ
13. การรับจรวดคืน
13.1 เมื่อผูเ้ ข้าแข่งขันปล่อยจรวดขวดน้ าแล้ว ให้นาใบบันทึกผลการแข่งขัน (Passport) ไปที่จุดรับ
จรวดขวดน้ าคืน เพื่อการรับจรวดขวดน้ าคืน
13.2 กรณี ที่ผเู ้ ข้าแข่งขันนาจรวดขวดน้ าของผูเ้ ข้าแข่งขันทีมอื่นไปใช้แข่งขัน คณะกรรมการฯ ขอ
งดการบันทึกสถิติในครั้ง นั้นๆ
14. ข้อกาหนดและกติกาการแข่ งขันอื่นๆ
14.1 การตัดสิ นของคณะกรรมการฯ ถือเป็ นข้อยุติ
14.2 ผลงานสิ่ งประดิษฐ์จรวดขวดน้ า และฐานปล่อยฯ อพวช. สามารถนาไปเผยแพร่ ได้
14.3 ไม่อนุญาตให้มีการซ้อมปล่อยฯ ในสนามแข่งขันและบริ เวณใกล้เคียง
15. เกณฑ์ การตัดสินให้ คะแนน
15.1 ประเภทความแม่นยา
15.1.1 ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องปล่อยจรวดให้ตกตรงเป้ าหมายที่กาหนดไว้ที่ระยะ 70 เมตร จาก
ฐานปล่อยฯทาการบันทึกสถิติโดยวัดระยะทางจากจุดเป้าหมายถึงจุดตก (ทศนิยม 2 ตาแหน่ง)

15.1.2 ในกรณี ที่จุดตกของจรวดขวดน้ าอยูน่ อกพื้นที่ที่กาหนด คณะกรรมการการฯ จะไม่
ทาการบันทึกสถิติครั้งนั้นให้ โดยพื้นที่วงกลมที่กาหนดไว้มีรัศมี 5.0 เมตร
15.1.3 ให้ทาการปล่อยจรวดขวดน้ าได้ 2 ครั้งๆ ละ 1 ครั้ง และจะบันทึกสถิติครั้งที่ดีที่สุด
16. การรับสมัคร
เริ่ มรับสมัครตั้งแต่วนั นี้จนถึงวันศุกร์ที่ 12 สิ งหาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ เท่านั้น
17. วัน และสนามแข่งขัน
17.1 การแข่งขันประเภทความแม่นยา
วันพุ ธ ที่ 17 สิ งหาคม 2565 ณ สนามกี ฬา (สนามทรงวุฒิ เพ็ชรประดับ ) มหาวิท ยาลัย
แม่โจ้-แพร่ เฉลิมเกียรติ อ.ร้องกวาง จ.แพร่
18. มาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัส COVID-19
18.1 ผูเ้ ข้าร่ วมงานทุกคนต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างน้อย 2 โดส
18.2 ผูเ้ ข้าร่ วมงานทุกคนต้องเข้ารับการตรวจวัดอุณหภูมิและลงทะเบียน ณ เต๊นลงทะเบียน
18.3 ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
18.4 หากมีอาการป่ วย เป็ นไข้ ไอ ขอความร่ วมมืองดเข้าร่ วมกิจกรรม
18.5 หากพบในภายหลังว่าท่านเป็ นกลุ่มเสี่ ยงหรื อตรวจพบเชื้อไวรัส COVID-19 ขอให้ท่านแจ้ง
กลับมาทางมหาวิทยาลัย โดยทันที เพื่อประโยชน์ในการติดตามและเฝ้าระวังโรค
19. ติดต่อสอบถาม
นายคนิติน สมานมิตร
โทร. 087 506 4646

20. สนามแข่งขัน

