
กติกาและระเบียบการแข่งขันจรวดขวดน ้า 
 
ลกัษณะการแข่งขัน 

1. ระดับการแข่งขัน 
1.1 ระดบัประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) 
1.2 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.1 – ม.3) 
1.3 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) และระดบัอาชีวศึกษา 

2. ประเภทการแข่งขัน 
2.1 ประเภทความแม่นย  า 

3. จ านวนทีมทีรั่บสมัคร และคุณสมบัติทีม 
  3.1 เป็นทีมตวัแทนนกัศึกษาของระดบัต่างๆ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

3.1.1 ระดบัประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) 
- ประเภทความแม่นย  า 

3.1.2 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.1 – ม.3) 
- ประเภทความแม่นย  า  

3.1.3 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) และระดบัอาชีวศึกษา 
- ประเภทความแม่นย  า 

 3.2 คุณสมบติัการเขา้สมคัรแข่งขนั 
 - ไม่จ ากดัเพศ ก าหนดให ้1 ทีม  ประกอบดว้ยสมาชิกไม่เกิน 4 คน 

  - สมาชิกในทีมตอ้งเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัต่าง ๆ (ขอ้ 1.1 – 1.3) 
 - สมาชิกในทีมใดๆ  ไม่สามารถเป็นสมาชิกของทีมอ่ืนไดอี้ก 
 - มีความพร้อมท่ีจะเขา้ท าการแข่งขนัในวนัท่ี 17  สิงหาคม 2565 
 - สามารถส่งทีมแข่งขนัไดร้ะดบัการศึกษาละ 2 ทีมต่อสถานศึกษา  



4. ข้อก าหนดของจรวดขวดน ้า 
ประเภทความแม่นย า : ประดิษฐ์และปล่อยจรวดขวดน ้า ไปยังเป้าหมายระยะ 70 เมตร ให้แม่นย า 
       ท่ีสุด 

1. ผูเ้ขา้แข่งขนัจะตอ้งประดิษฐ์จรวดขวดน ้าท่ีเสร็จแลว้มาดว้ยตนเอง 
2. ขวดท่ีน ามาใชบ้รรจุแรงดนั ตอ้งเป็นขวดน ้าอดัลม (ขวด PET) เท่านั้น 
3. ใหแ้ต่ละทีมเตรียมฐานปล่อยจรวดขวดน ้าของตนเองมาดว้ย 
4. ระยะเป้าหมาย 70 เมตร (รูปแบบเป้าหมายแจง้พร้อมกนัในการแข่งขนั) 
5. สามารถปล่อยจรวดฯ ได ้2 คร้ังๆ ละไม่เกิน 2 นาที แต่ละคร้ังสามารถปล่อยจรวดฯ ได ้1 คร้ัง 
6. สามารถส่งสมาชิกทีม ไปสังเกตการณ์ท่ีจุดวดัระยะได ้(ในจุดท่ีคณะกรรมการเตรียมไวเ้ท่านั้น) 
7. สถิติทั้งสองคร้ังจะบนัทึกสถิติคร้ังท่ีดีท่ีสุด 

5. ข้อก าหนดของฐานปล่อยจรวดขวดน ้า 
5.1 มีขนาดไม่เกิน ความกวา้ง 2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร สูง 1.30 เมตร ทั้งน้ีเม่ือติดตั้งจรวดขวดน ้ า

แลว้เสร็จ (พร้อมปล่อย) ตอ้งมีขนาดรวมกนัแลว้ไม่เกินขนาดดงักล่าวดว้ย 
5.2 ไม่อนุญาตใหมี้ท่อ / ขวด พกัแรงดนั หรืออุปกรณ์ท่ีแสดงเจตนาใหเ้ห็นวา่มีท่อพกัแรงดนั 
5.3 ตอ้งไม่มีผลต่อการส่งใหจ้รวดพุ่งขึ้น นอกจากแรงขบัดนัจากน ้าและแรงดนัอากาศจากป๊ัมลม 
5.4 ตอ้งสามารถเช่ือมต่อมาตรวดัความดนัลม (Pressure Gauge) ท่ีคณะกรรมการฯ จดัเตรียมไวใ้ห ้

ซ่ึงท่อลมจะมีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางภายในและภายนอก  4 x 6 mm. ตามล าดบั หรือกรณีอ่ืน ซ่ึงตอ้งแจง้
ใหค้ณะกรรมการฯ ทราบล่วงหนา้ก่อนการปล่อยฯ 
6. ข้อก าหนดการลงทะเบียน 

6.1 ให้ทางโรงเรียนพิมพร์ายช่ือ Font ขนาด 16 นักเรียนท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนัทุกประเภทรายการ 
ส่ง ณ จุดลงทะเบียน (เพื่อป้องกนัความผิดพลาดรายช่ือในเกียรติบตัร) 

เร่ิมลงทะเบียนเวลา 08.30 น.   โดยการลงทะเบียนนั้นแต่ละทีมท่ีรอลงทะเบียนจะตอ้งนัง่รอท่ีเกา้อ้ี
ภายในเต๊นท่ีทางคณะกรรมการจดัเตรียมไวใ้ห้ 

6.2 กรณีท่ีผูเ้ขา้แข่งขนัลงทะเบียนช้ากว่าเวลาท่ีก าหนด คณะกรรมการฯ สงวนสิทธ์ิเขา้ร่วมการ
แข่งขนั ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัดุลพินิจของคณะกรรมการฯ ดงัน้ี 

-กรณีชา้กวา่ก าหนด แต่ไม่เกิน 15 นาที ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 
-กรณีชา้กวา่ก าหนดและเกิน 15 นาที 

คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเขา้ร่วมแข่งขนั 
6.3 ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งลงทะเบียน เพื่อรับทราบล าดบัการปล่อยจรวดขวดน ้าในแต่ละคร้ัง และรับใบ

บนัทึกผลการแข่งขนั (Passport) 
6.4 ในการแข่งขนัจะแข่งขนัรอบละ 12 ทีมตามล าดบั โดยคณะกรรมการจะติดป้ายประกาศภายใน

บริเวณเต๊นลงทะเบียนวา่แต่ละทีมแข่งรอบท่ีเท่าไหร่และล าดบัใด 



 
7. ข้อก าหนดการตรวจสอบจรวดขวดน ้าและฐานปล่อยฯ 

7.1 ผูเ้ข้าแข่งขันต้องน าจรวดขวดน ้ าท่ีจะใช้ในการปล่อยคร้ังนั้ นให้คณะกรรมการตัดสินฯ 
ตรวจสอบก่อน อยา่งนอ้ย 2 ล า เพื่อส ารองในกรณีท่ีเกิดขอ้ขดัขอ้งในการติดตั้งจรวดขวดน ้าท่ีฐานปล่อยฯ 

7.2 กรณีท่ีใชฐ้านปล่อยจรวดท่ีน ามาเอง ตอ้งให้คณะกรรมการตดัสินฯ ตรวจสอบก่อนน าไปใชใ้น
การปล่อย ทุกคร้ัง ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัเง่ือนไขขอ้ก าหนดฐานปล่อยจรวดขวดน ้า 
8. ข้อก าหนดการเติมน ้า 

8.1 ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งใชน้ ้าท่ีคณะกรรมการตดัสินฯ เตรียมใหเ้ท่านั้น 
8.2 ไม่อนุญาตใหผู้เ้ขา้ร่วมการแข่งขนัผสมวสัดุใดๆ ลงไปในน ้าท่ีบรรจุภายในจรวดขวดน ้า 
8.3 กรณีท่ีคณะกรรมการฯ ตรวจสอบภายหลงัและมีหลกัฐานแสดงว่า เจตนาน าของเหลว และ/

หรือ วสัดุใดๆ บรรจุลงไปในจรวดขวดน ้า คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเขา้ร่วมแข่งขนั 
8.4 เม่ือเติมน ้าแลว้ใหผู้เ้ขา้แข่งขนัรอคณะกรรมการฯ เรียกเขา้สู่ฐานปล่อยต่อไป 

9. ข้อก าหนดการเติมความดัน 
9.1 ขอ้ก าหนดทัว่ไป 

9.1.1 เม่ือเติมความดันแลว้ให้ผูเ้ข้าแข่งขันรอสัญญาณการปล่อยจากคณะกรรมการ  ฯ 
ทั้งน้ีตอ้งอยูภ่ายในเวลาท่ีก าหนด โดยไม่จ ากดัการใชค้วามดนั 

10. ข้อก าหนดการปล่อยจรวดขวดน ้า 
10.1 ล าดบัการแข่งขนัจากขั้นตอนการลงทะเบียน 
10.2 ผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนัในล าดับต่อไป ตอ้งเขา้มาเตรียมตวัให้พร้อมในบริเวณท่ีก าหนด ก่อนท่ีผูเ้ขา้

แข่งขนัล าดบัก่อนหนา้ จะท าการปล่อยจรวดขวดน ้าแลว้เสร็จ 
10.3 เม่ือผูเ้ข้าแข่งขนัถึงเวลาเขา้ฐานปล่อยจรวดจะต้องติดตั้งฐานปล่อยและจรวดขวดน ้ าและ

ปล่อยจรวดขวดน ้าภายในบริเวณท่ีก าหนดใหด้ว้ยตนเองใหแ้ลว้เสร็จภายในเวลาไม่เกิน 3 นาที 
10.4 ใหผู้แ้ข่งขนัท าการปล่อยจรวดขวดน ้าไดที้มละ 2 รอบๆ ละ 1 คร้ัง 
10.5 ในกรณีท่ีจรวดขวดน ้ าเกิดข้อขัดขอ้งระหว่างติดตั้ ง จรวดขวดน ้ าเพื่อท าการปล่อย ผูเ้ข้า

แข่งขันสามารถใช้จรวดขวดน ้ าส ารองท่ีผ่านการตรวจจากคณะกรรมการฯ และด าเนินการให้และ
ด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จในเวลาท่ีก าหนด ตามขอ้ 10.1 

10.6 กรณีท่ีใชเ้วลาในการปล่อยจรวดขวดน ้าเกินเวลาท่ีก าหนด ถือวา่หมดสิทธ์ิการแข่งขนัในรอบนั้น 
10.7 กรณีท่ีทีมใดไม่สามารถเขา้แข่งขนัในล าดบัท่ีก าหนดไวไ้ด้ สามารถแจง้เหตุผลท่ีเหมาะสม

กบัคณะกรรมการฯ เพื่อเล่ือนการแข่งขนัภายในรอบนั้นได ้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัดุลพินิจของคณะกรรมการฯ แต่
การเล่ือนล าดบัการแข่งขนัไม่สามารถเล่ือนเพื่อสะสมการปล่อยจรวดขวดน ้าในรอบต่อไปได ้

10.8 กรณีท่ีเกิดปัญหาจากการใชฐ้านปล่อยฯ ท่ีผูเ้ขา้แข่งขนัน ามาเอง คณะกรรมการฯ จะพิจารณา
ใหใ้ชฐ้านท่ีคณะกรรมการฯ เตรียมให้ไดโ้ดยผูเ้ขา้แข่งขนัจะท าการติดตั้งและปล่อยจรวดขวดน ้าดว้ยตนเอง



หรือให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการให้ก็ได้ โดยเจ้าหน้าจะไม่รับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดขึ้น เช่น Fin 
หลุด เป็นตน้ 

10.9 การปล่อยจรวดขวดน ้าจะตอ้งมีคณะกรรมการฯ ก ากบัการปล่อยจรวดขวดน ้าทุกคร้ัง 
10.10 ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัตอ้งเตรียมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดจากการปล่อยจรวดขวด

น ้ามาดว้ยตนเอง เช่น หมวก แวน่ตา เส้ือกนัฝน เป็นตน้ 
10.11 ไม่อนุญาตใหบุ้คคลอ่ืนซ่ึงไม่ใช่สมาชิกภายในทีมนั้น เขา้ไปภายในบริเวณพื้นท่ีฐานปล่อยฯ 

11. ข้อก าหนดการนับเวลา 
11.1 ก าหนดใหผู้เ้ขา้แข่งขนัติดตั้งฐานปล่อยและปล่อยจรวดขวดน ้าใหแ้ลว้เสร็จภายใน 3 นาที 
11.2 คณะกรรมการฯจะเร่ิมนบัเวลาเร่ิมตั้ง แต่เขา้สู่ฐานปล่อยฯ จนกระทัง่ การปล่อยจรวดขวดน ้ า

เกิดขึ้น 
11.3 คณะกรรมการฯจะหยดุนบัเวลา กรณีดงัน้ี 

11.3.1 สภาพอากาศแปรปรวนอย่างมาก และจะเร่ิมนับต่อ หลงัจากได้รับสัญญาณจาก
คณะกรรมการฯ 

11.3.2 กรณีอ่ืนท่ีไดรั้บความเห็นอนัสมควรจากคณะกรรมการฯ 
12. การบันทึกผลการแข่งขัน 

12.1 เม่ือผูเ้ขา้แข่งขนัปล่อยจรวดขวดน ้ าแลว้ ให้น าใบบนัทึกผลการแข่งขนั (Passport) ไปท่ีจุด
บนัทึกสถิติเพื่อบนัทึกสถิติท่ีไม่เป็นทางการได ้

12.2 สถิติและผลการแข่งขนัท่ีเป็นทางการ จะประกาศผลใหท้ราบหลงัจากการแข่งขนัแลว้เสร็จ 
13. การรับจรวดคืน 

13.1 เม่ือผูเ้ขา้แข่งขนัปล่อยจรวดขวดน ้ าแลว้ ให้น าใบบนัทึกผลการแข่งขนั (Passport) ไปท่ีจุดรับ
จรวดขวดน ้าคืน เพื่อการรับจรวดขวดน ้าคืน 

13.2 กรณีท่ีผูเ้ขา้แข่งขนัน าจรวดขวดน ้ าของผูเ้ขา้แข่งขนัทีมอ่ืนไปใชแ้ข่งขนั คณะกรรมการฯ ขอ
งดการบนัทึกสถิติในคร้ัง นั้นๆ 

 14. ข้อก าหนดและกติกาการแข่งขันอ่ืนๆ 
14.1 การตดัสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นขอ้ยติุ 
14.2 ผลงานส่ิงประดิษฐ์จรวดขวดน ้า และฐานปล่อยฯ อพวช. สามารถน าไปเผยแพร่ได ้
14.3 ไม่อนุญาตใหมี้การซอ้มปล่อยฯ ในสนามแข่งขนัและบริเวณใกลเ้คียง 

15. เกณฑ์การตัดสินให้คะแนน 
15.1 ประเภทความแม่นย  า 

15.1.1 ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งปล่อยจรวดให้ตกตรงเป้าหมายท่ีก าหนดไวท่ี้ระยะ  70 เมตร จาก
ฐานปล่อยฯท าการบนัทึกสถิติโดยวดัระยะทางจากจุดเป้าหมายถึงจุดตก (ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) 



15.1.2 ในกรณีท่ีจุดตกของจรวดขวดน ้ าอยูน่อกพื้นท่ีท่ีก าหนด คณะกรรมการการฯ จะไม่
ท าการบนัทึกสถิติคร้ังนั้นให ้โดยพื้นท่ีวงกลมท่ีก าหนดไวมี้รัศมี 5.0 เมตร 

15.1.3 ใหท้ าการปล่อยจรวดขวดน ้าได ้2 คร้ังๆ ละ 1 คร้ัง และจะบนัทึกสถิติคร้ังท่ีดีท่ีสุด 
 16.  การรับสมัคร 
  เร่ิมรับสมคัรตั้งแต่วนัน้ีจนถึงวนัศุกร์ท่ี  12 สิงหาคม 2565  ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น 

17. วัน และสนามแข่งขัน 
17.1 การแข่งขนัประเภทความแม่นย  า 

วนัพุธ ท่ี 17 สิงหาคม 2565 ณ สนามกีฬา (สนามทรงวุฒิ  เพ็ชรประดับ) มหาวิทยาลัย         
แม่โจ-้แพร่ เฉลิมเกียรติ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 

 18. มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 
  18.1 ผูเ้ขา้ร่วมงานทุกคนตอ้งไดรั้บการฉีดวคัซีนป้องกนัเช้ือไวรัส COVID-19 อยา่งนอ้ย 2 โดส 

18.2 ผูเ้ขา้ร่วมงานทุกคนตอ้งเขา้รับการตรวจวดัอุณหภูมิและลงทะเบียน ณ เต๊นลงทะเบียน 
  18.3 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทุกคนตอ้งสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลา 
  18.4 หากมีอาการป่วย เป็นไข ้ไอ ขอความร่วมมืองดเขา้ร่วมกิจกรรม 
  18.5 หากพบในภายหลงัวา่ท่านเป็นกลุ่มเส่ียงหรือตรวจพบเช้ือไวรัส COVID-19 ขอใหท้่านแจง้ 

กลบัมาทางมหาวิทยาลยั โดยทนัที เพื่อประโยชน์ในการติดตามและเฝ้าระวงัโรค 
 19.  ติดต่อสอบถาม  
     นายคนิติน     สมานมิตร  โทร. 087 506 4646 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20. สนามแข่งขัน 
 

 
 
 

 
 
 
 

 


