
ที่  ลป 51008/ว ๒๑๐                                  องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 
ถนนพหลโยธิน ต าบลศาลา            
อ าเภอเกาะคา ลป 52๑๓0 
 

๒๙  พฤษภาคม    25๖๐ 
 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดและเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการจัดงาน “การประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ 
ประจ าปี ๒๕๖๐” 

 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียน................................................................................................................... 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ก าหนดการจัดงาน “การประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์” จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม    จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๓. แบบลงทะเบียน       จ านวน  ๑  ฉบับ 
 

  ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง จะจัดงาน “การประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ 
ประจ าปี 25๖๐” ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๐ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง              
เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”             
รวมถึงเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน สร้างทักษะกระบวนการคิดอย่างมีระบบและสร้างสรรค์           
ด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ให้แก่เด็กและเยาวชน  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน   
เข้าร่วมกิจกรรม “การประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๖๐” ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง และขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานใน
วันที่ ๒๗  มิถุนายน ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง ทั้งนี้ขอความ
อนุเคราะห์แจ้งจ านวน ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมงานตามแบบตอบรับ ภายใน วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ 

  จึง เรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณาและหวัง เป็นอย่างยิ่ งว่ าคงได้รับความอนุ เคราะห์                      
จากท่านด้วยดีเช่นเคย จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้   

         ขอแสดงความนับถือ 

 

 
 

 
 

กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
โทร.  0 5423 ๗๖๖๒, ๐ ๕๔๒๓ ๗๖๗๔ 
โทรสาร   0 - 5423 – 7697 

“ยึดมั่นธรรมาภบิาล บรกิารเพื่อประชาชน” 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดการงาน “การประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๖๐”  
วันที่ ๒๗ – ๓๐ มิถุนายน  พ.ศ.  25๖๐ 
ณ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 

********************************************** 
วันที่  ๒๗  มิถุนายน  25๖๐ 
0๗.30 - 09.00 น. - คณะครู นักเรียนและประชาชนผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมร่วมงาน ณ ห้องประชุม

องค์การบริหารส่วน จังหวัดล าปาง  
09.00 - 09.๔๕ น. - พิธีเปิดและมอบเกียรติบัตร ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมพิธีเปิด  
09.45 - 12.00 น. - เริ่มการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (ระดับประถมศึกษา) และชมนิทรรศการท้องฟ้าจ าลอง

เคลื่อนที่ (ภาคเช้า) 
13.00 – 1๖.๐0 น. - เริ่มการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (ระดับประถมศึกษา) และชมนิทรรศการท้องฟ้าจ าลอง

เคลื่อนที่ (ภาคบ่าย) 
16.00 - 16.30 น.  - พิธีมอบรางวัลพร้อมโล่ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(ระดับประถมศึกษา) 
วันที่  ๒๘  มิถุนายน  25๖๐ 
0๗.30 - 09.00 น. - คณะครู นักเรียนและประชาชนผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร

ส่วน จังหวัดล าปาง 
09.๐๐ - 12.00 น. - เริ่มการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) และการแข่งขันจรวดขวด

น้ า (ระดับประถมศึกษา) และชมนิทรรศการท้องฟ้าจ าลองเคลื่อนที่ (ภาคเช้า) 
13.00 – 1๖.๐0 น. - เริ่มการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)และการแข่งขันจรวดขวดน้ า 

(ระดับประถมศึกษา) และชมนิทรรศการท้องฟ้าจ าลองเคลื่อนที่ (ภาคบ่าย) 
16.00 - 16.30 น.  - พิธีมอบรางวัลพร้อมโล่ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) และการ

แข่งขันจรวดขวดน้ า (ระดับประถมศึกษา) 
วันที่  ๒๙  มิถุนายน  25๖๐ 
0๗.30 - 09.00 น. - คณะครู นักเรียนและประชาชนผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร

ส่วน จังหวัดล าปาง 
09.๐๐ - 12.00 น. - เริ่มการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) และการแข่งขันจรวด

ขวดน้ า(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) และชมนิทรรศการท้องฟ้าจ าลองเคลื่อนที่ (ภาคเช้า) 
13.00 – 1๖.๐0 น. - เริ่มการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) และการแข่งขันจรวด

ขวดน้ า (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) และชมนิทรรศการท้องฟ้าจ าลองเคลื่อนที่ (ภาคบ่าย) 
16.00 - 16.30 น.  - พิธีมอบรางวัลพร้อมโล่ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) และ

การแข่งขันจรวดขวดน้ า(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 
วันที่  ๓๐  มิถุนายน  25๖๐ 
0๗.30 – ๑๖.๓๐ น. - เริ่ มการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ส าหรับนักศึกษา กศน.  และชมนิทรรศการ              

ท้องฟ้าจ าลองเคลื่อนที่  
 - พิธีมอบรางวัลพร้อมโล่การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักศึกษา กศน. 
 -  พิธีปิด โครงการจัดงาน “การประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ประจ าปี 25๖๐” 
 

******************************************* 



แบบตอบรับการเข้าร่วมงานตามโครงการจัดงาน “การประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๖๐” 
ระหว่างวันที่ ๒๗  – ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๐ 

ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 
******************************************* 

ชื่อโรงเรียน/สถานศึกษา............................................................................................ .......................................... 
สังกัด....................................................................................................................... .............................................. 
ที่อยู่....................................................................................................................................... ............................... 
........................................................................................................................... ................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
.......................................................................................................................................................... .................... 
ชื่อผู้ประสานงาน.................................................................................เบอร์โทรศัพท์............ ............................... 
 
  ยินดีเข้าร่วมโครงการจัดงาน “การประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๖๐” 

พิธีเปิด วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ครู........................คน  นักเรียน................คน 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 
วันที่  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๐ ครู.........................คน  นักเรียน.................คน 
วันที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๖๐ ครู.........................คน  นักเรียน.................คน 
วันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๐ ครู.........................คน  นักเรียน.................คน 

 
ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ 

 
 
หมายเหตุ  ส่งแบบตอบรับภายในวันที่  ๒๐ มิถุนายน  ๒๕๖๐ 

โทรศัพท์ 0-5423-76๗๔, 0๘ - ๙๒๖๖ - ๔๖๘๘, ๐๘ – ๔๓๖๓ – ๘๒๐๘ 
 โทรสาร ๐ – ๕๔๒๓ – ๗๖๙๗,๐ – ๕๔๒๓ - ๗๖๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบลงทะเบียน การประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๐ 

ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล หน่วยงาน / สถานศึกษา ลายมือชื่อ 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

หมายเหตุ   เอกสารสามารถถ่ายส าเนาได้ 



ศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์(ท้องฟ้าจ าลอง) 
ฝ่ายสง่เสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
โทร.  0 5423 ๗๖๖๒, ๐ ๕๔๒๓ ๗๖๗๔ 
โทรสาร   0 - 5423 – 7697 

 
ที่  ลป 51008/ว ๒๐๙                                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 

ถนนพหลโยธิน  ต าบลศาลา            
อ าเภอเกาะคา ลป 52๑๓0 

๒๙     พฤษภาคม     25๖๐ 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ า  

เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียน...................................................................................................... ....... 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศรับสมัครการแข่งขันจรวดขวดน้ า   จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๒. ใบสมัครการแข่งขัน จรวดขวดน้ า    จ านวน  ๑  ฉบับ 

  ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง ก าหนดจัดการแข่งขันจรวดขวดน้ า ในงาน         
“การประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 25๖๐” ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐                    
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง โดยจัดการแข่งขันประเภทแม่นย า ๒ ระดับ 
คือ ระดับประถมศึกษา มัธยมศกึษาตอนต้น  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม
ดังกล่าวในสถานศึกษาของท่าน และขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยมีรายละเอียด 
ตามประกาศการรับสมัครที่แนบมาพร้อมนี้  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันจรวดขวดน้ าให้ทราบ        
โดยทั่วกัน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

         ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
“ยึดมั่นธรรมาภบิาล บรกิารเพื่อประชาชน” 

 



ประกาศรับสมัครการแข่งขันจรวดขวดน  า ประเภทแม่นย า 
 

กฎ กติกา และระเบียบการแข่งขันจรวดขวดน  า 
 

๑. คุณสมบัติทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน 
๑.๑  คุณสมบัติทั่วไป 

        ๑)  ก าหนดให้ 1 ทีม ประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 2 คน และไม่เกิน ๔ คน 

        ๒)  สมาชิกในทีมใดๆ ไม่สามารถเป็นสมาชิกของทีมอ่ืนได้อีก  

๑.๒  คุณสมบัติเฉพาะกลุ่มนักเรียน 

        ๑)  แบ่งเป็นสองระดับ คือก าลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา (ป.๔ – ป.๖) ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น (ม.๑ – ม.๓)  

        ๒)  ก าหนดให้แต่ละโรงเรียนสมัครได้ไม่เกิน 1 ทีม / ประเภทการแข่งขันและระดับการแข่งขัน 

        ๓)  ส่งเข้าร่วมการแข่งขันในนามของโรงเรียนและมีครู/อาจารย์เป็นผู้ควบคุมทีม 
 

๒. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน  าประเภทแม่นย า 
๒.๑  ก าหนดให้แต่ละทีมสมัครได้ 1 ทีม / ระดับการแข่งขัน 
๒.๒  ให้แต่ละทีมที่สมัครการแข่งแนบเอกสารหลักฐานส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของสมาชิกในทีมทุก
คนมาพร้อมกับใบสมัคร  
 

๓. ประเภทการแข่งขันและจ านวนทีมที่รับสมัคร 
๓.๑  กลุ่มนักเรียน 

       ๑)  มีการแข่งขัน ๑ ประเภท โดยจะท าการแข่งขันยิงแม่นย าแบบเรียกวน การแข่งขันจะท าการปล่อย

จรวดทีมละ ๒ รอบ รอบละ ๑ ครั้ง โดยจะบันทึกสถิติที่ดีที่สุด เพ่ือใช้ในการตัดสินเพ่ือหาผู้ชนะ ตามล าดับ 
 

๔. ก าหนดการแข่งขันและสนามแข่งขัน 
๔.๑  ก าหนดการแข่งขัน 

๑)  ระดับประถมศึกษา (ป.๔ – ป.๖) แข่งขันวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

๒)   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ม.๓) แข่งขันวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

๓)   ล าดับการแข่งขันของแต่ละทีม ตามการจับฉลาก 

๔.๒  ข้อก าหนดการลงทะเบียน 

๑)  ลงทะเบียนรอบเช้าเวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.  
๒)  กรณีที่ผู้เข้าแข่งขันลงทะเบียนช้ากว่าเวลาที่ก าหนด คณะกรรมการตัดสินฯ สงวนสิทธิ์เข้าร่วมการ

แข่งขัน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการตัดสินฯ ดังนี้ 



- กรณีช้ากว่าก าหนด แต่ไม่เกิน ๑๕ นาที รอบเช้าและบ่าย (๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น.) ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการตัดสินฯ 

- กรณีช้ากว่าก าหนดและเกิน ๑๕ นาที (๐๙.๑๕ น. – เป็นต้นไป) คณะกรรมการตัดสินฯ ขอ
สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมแข่งขัน 

- ผู้เข้าแข่งขันต้องลงทะเบียน เพ่ือรับทราบการจับสลากล าดับการปล่อยจรวดขวดน้ าในแต่ละ
รอบ 

๔.๓  สนามการแข่งขัน ณ สนามการแข่งขัน หน้าอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 
 

๕. เงื่อนไขและการคัดเลือกทีม  
๕.๑ ให้แต่ละทีมเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาท าจรวดขวดน้ าเอง ไม่อนุญาตให้ประกอบมา ให้น ามาประกอบที่

สน ามแข่ ง ขั น โ ดย ให้ เ ต รี ยมม าที มล ะ อย่ า งน้ อ ย  ๒  ล า  ทา งคณะกร รมการ ให้ เ ว ล า                        

ในการประกอบจรวดขวดน้ า ๒ ชั่วโมง (ส่วนหัวสามารถจัดเตรียมมาก่อนได้ แต่ส่วนประกอบอ่ืนๆ 

ต้องมาวัดและตัด ณ สนามแข่งขันเท่านั้น) 

๕.๒ ล าดับในการปล่อยจรวดขวดน้ าจะท าการจับฉลากเพ่ือท าการปล่อยจรวดขวดน้ า จ ากัดเวลาทีมละไม่

เกิน ๕ นาที ให้ยิง ๒ รอบ โดยท าการแข่งขันแบบเรียกวน รอบละ ๑ ครั้ง โดยการยิงแต่ละครั้งให้ใช้

จรวดขวดน้ าล าใหม่หรือล าเดิมก็ได้ ในการปล่อย และจะบันทึกสถิติที่ดีที่สุด เพ่ือใช้ในการตัดสินเพ่ือ

หาผู้ชนะ ตามล าดับ 
 

๖. ข้อก าหนดของจรวดขวดน  า 
๖.๑  เป็นจรวดขวดน้ าที่ท ามาจากขวด PET (พลาสติกชนิดใส) จ ากัดขนาดไม่เกิน ๑.๒๕ ลิตร                  

หนึ่งท่อน (ล าตัวบรรจุ ขนาดไม่เกิน ๑.๒๕ ลิตร) ไม่ขยายขวด  

๖.๒  เป็นจรวดขวดน้ าที่ประดิษฐ์ขึ้นเอง ไม่จ ากัดรูปแบบและไม่จ ากัดวัสดุที่ใช้ตกแต่ง 

๖.๓  เป็นจรวดขวดน้ าที่ต้องใช้แรงขับดันจากน้ า และแรงดันอากาศ จากปั๊มลมเท่านั้น 

๖.๔  กรณีใช้ฐานปล่อยจรวดขวดน้ าที่คณะกรรมการเตรียม ต้องมีลักษณะที่สามารถใช้ร่วมกับ           

ฐานปล่อยฯ นั้นได้ 
 

๗. ข้อก าหนดของฐานปล่อยจรวดขวดน  า 
๗.๑  ผู้ เข้ าร่วมการแข่งขันสามารถใช้ฐานปล่อยฯ ที่ คณะกรรมการตัดสินฯ เตรียมให้  หรือ                    

น าฐานปล่อยฯ มาเองได้ 

๗.๒  กรณีท่ีผู้เข้าแข่งขันน าฐานปล่อยฯ มาเอง มีข้อก าหนด ดังนี้ 

๑)  ต้องมีขนาดความกว้าง ความยาว และความสูงไม่เกิน ๒.๐ X ๒.๐ X ๑.๕ เมตร 



๒) ต้องสามารถใช้มาตรวัดความดันลม (Pressure Gauge) ที่คณะกรรมการตัดสินฯ จัดเตรียมไว้

ให้ได้ ซึ่งท่อลมจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในและภายนอก ๔.๐ X ๖.๐ มิลลิเมตร 

ตามล าดับ 

๓) ต้องไม่มีผลต่อการส่งให้จรวดพุ่งขึ้น นอกจากแรงขับดันจากน้ าและแรงดันอากาศจาก ปั๊มลม

เท่านั้น 
 

๘. ข้อก าหนดการตรวจสอบจรวดขวดน  าและฐานปล่อยฯ 
๑) ผู้เข้าแข่งขันต้องน าจรวดขวดน้ าที่จะใช้ในการปล่อยครั้งนั้นให้คณะกรรมการตัดสินฯ ตรวจสอบก่อน 

อย่างน้อย ๒ ล า เพ่ือส ารองในกรณีที่เกิดข้อขัดข้องในการติดตั้งจรวดขวดน้ าที่ฐานปล่อยฯ 
๒) กรณีที่ใช้ฐานปล่อยจรวดที่น ามาเอง ต้องให้คณะกรรมการตัดสินฯ ตรวจสอบก่อนน าไปใช้ในการปล่อย

ทุกครั้ง ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับเงื่อนไขข้อก าหนดฐานปล่อยจรวดขวดน้ า 
 

๙. ข้อก าหนดการเติมน  า 
๑) ผู้เข้าแข่งขันต้องใช้น้ าที่คณะกรรมการตัดสินฯ เตรียมให้เท่านั้น 
๒) ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันผสมวัสดุใดๆ ลงไปลงน้ าที่บรรจุภายในจรวดขวดน้ า 
๓) กรณีท่ีคณะกรรมการตัดสินฯ ตรวจสอบภายหลังและมีหลักฐานแสดงว่า เจตนาน าของเหลว และ/หรือ 

วัสดุใดๆ บรรจุลงไปในจรวดขวดน้ า คณะกรรมการตัดสินฯ ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมแข่งขัน 
๔) เมื่อเติมน้ าแล้วให้ผู้เข้าแข่งขันรอคณะกรรมการตัดสินฯ เรียกเข้าสู่ฐานปล่อยต่อไป 
 

๑๐. ข้อก าหนดการเติมความดัน 
๑) การเติมความดัน 
๒) การแข่งขันประเภทความแม่นย าไม่จ ากัดการใช้ความดัน 
๓) เมื่อเติมความดันแล้วให้ผู้เข้าแข่งขันรอสัญญาณการปล่อยจากคณะกรรมการตัดสินฯ ทั้งนี้ต้องอยู่

ภายในเวลาที่ก าหนด 
 

๑๑  ข้อก าหนดการปล่อยจรวดขวดน  า 

๑) ล าดับการแข่งขันจากการจับสลากล าดับการปล่อยฯ 
๒) ผู้เข้าร่วมแข่งขันในล าดับต่อไป ต้องเข้ามาเตรียมตัวให้พร้อมในบริเวณที่ก าหนด ก่อนที่ผู้เข้าแข่งขัน

ล าดับก่อนหน้า จะท าการปล่อยจรวดขวดน้ าแล้วเสร็จ 
๓) เมื่อผู้เข้าแข่งขันถึงเวลาเข้าฐานปล่อยจรวดจะต้องติดตั้งฐานปล่อยและจรวดขวดน้ า และปล่อยจรวด

ขวดน้ าภายในบริเวณท่ีก าหนดให้ด้วยตนเองให้แล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน ๕ นาท ี
๔) ให้ผู้แข่งขันท าการปล่อยจรวดขวดน้ าได้ ทีมละ ๒ รอบ โดยจะบันทึกสถิติที่ดีที่สุดเท่านั้น                  

โดยในแต่ละรอบผู้เข้าแข่งขันสามารถปล่อยจรวดขวดน้ าได้ ๑ ครั้งเท่านั้น 



๕) ก่อนการปล่อยจรวดขวดน้ า ต้องบอกรายละเอียดต่างๆ แก่คณะกรรมการตัดสินฯ ได้แก่ ชื่อโรงเรียน / 
ชื่อทีม / มุมที่ใช้ในการปล่อย / ปริมาณน้ าที่บรรจุ / ความดันที่ใช้ 

๖) ในกรณีที่จรวดขวดน้ าเกิดข้อขัดข้องระหว่างติดตั้งจรวดขวดน้ าเพ่ือท าการปล่อย ผู้เข้าแข่งขันสามารถ
ใช้จรวดขวดน้ าส ารองที่ผ่านการตรวจจากคณะกรรมการตัดสินฯ และด าเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาที่
ก าหนดตามข้อ ๑๑.๓ 

๗) กรณีท่ีใช้เวลาในการปล่อยจรวดขวดน้ าเกินเวลาที่ก าหนด ถือว่าหมดสิทธิ์การแข่งขันในรอบนั้น 
๘) กรณีที่ทีมใดไม่สามารถเข้าแข่งขันในล าดับที่ก าหนดไว้ได้ สามารถแจ้งเหตุผลที่เหมาะสมกับ

คณะกรรมการตัดสินฯ เ พ่ือเลื่อนการแข่งขันภายในรอบนั้นได้  ทั้ งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ
คณะกรรมการตัดสินฯ แต่การเลื่อนล าดับการแข่งขันไม่สามารถเลื่อนเพ่ือสะสมการปล่อยจรวดขวดน้ า
ในรอบต่อไปได ้

๙) กรณีที่ เกิดปัญหาจากการใช้ฐานปล่อยฯ ที่ผู้ เข้าแข่งขันน ามาเอง คณะกรรมการตัดสินฯ                
จะพิจารณาให้ใช้ฐานที่คณะกรรมการตัดสินฯ เตรียมให้ได้โดยผู้เข้าแข่งขันจะท าการติดตั้งและปล่อย
จรวดขวดน้ าด้วยตนเองหรือให้คณะกรรมการตัดสินฯ ด าเนินการให้ก็ได้ โดยเจ้าหน้าที่จะไม่รับผิดชอบ
ความเสียหายที่เกิดขึ้น เช่น Fin หลุด เป็นต้น 

๑๐) การปล่อยจรวดขวดน้ าจะต้องมีคณะกรรมการตัดสินฯ ก ากับการปล่อยจรวดขวดน้ าทุกครั้ง 
๑๑) ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการปล่อยจรวดขวดน้ ามาด้วย

ตนเอง เช่น หมวก แว่นตา เสื้อกันฝน เป็นต้น 
๑๒) อุบัติเหตุใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วมการแข่งขันในระหว่างท าการแข่งขัน ทางผู้ด าเนินการแข่งขันจะไม่

รับผิดชอบ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
๑๓) ไม่อนุญาตให้บุคคลอ่ืนซึ่งไม่ใช่สมาชิกภายในทีมนั้น เข้าไปภายในบริเวณพ้ืนที่ฐานปล่อยฯ 
๑๔) ไม่อนุญาตให้มีการซ้อมปล่อยฯ ในสนามแข่งขันและบริเวณใกล้เคียง 

 

๑๒ ข้อก าหนดการนับเวลา 
๑)  ก าหนดให้ผู้เข้าแข่งขันติดตั้งฐานปล่อยและปล่อยจรวดขวดน้ าให้แล้วเสร็จภายใน 5 นาท ี
๒)  คณะกรรมการตัดสินจะเริ่มนับเวลาเริ่มตั้งแต่เข้าสู่ฐานปล่อยฯ จนกระทั่งการปล่อยจรวดขวดน้ า

เกิดข้ึน 

๓)  คณะกรรมการตัดสินจะหยุดนับเวลา กรณีดังนี้ 

๑) สภาพอากาศแปรปรวนอย่างมาก และจะเริ่มนับต่อ หลังจากได้รับสัญญาณจากคณะกรรมการ
ตัดสินฯ 

๒) กรณีอ่ืนที่ได้รับความเห็นอันสมควรจากคณะกรรมการตัดสินฯ 
 

 

 



 

๑๓  การบันทึกผลการแข่งขัน 
๑) เมื่อผู้เข้าแข่งขันปล่อยจรวดขวดน้ าแล้ว ให้น าใบบันทึกผลการแข่งขัน (Passport) ไปที่กองอ านวยการ

เพ่ือบันทึกสถิติที่ไม่เป็นทางการได้ 
๒) สถิติและผลการแข่งขันท่ีเป็นทางการ จะประกาศผลให้ทราบหลังจากการแข่งขันแล้วเสร็จ 
๓) หลังจากการปล่อยจรวดขวดน้ าผู้เข้าแข่งขันต้องไปรับจรวดคืน ณ จุดรับ ด้วยตนเอง 
 

๑๔ การรับจรวดขวดน  าคืน 
๑) เมื่อผู้เข้าแข่งขันปล่อยจรวดขวดน้ าแล้ว ไปขอรับจรวดขวดน้ าคืนได้ ณ จุดคืนจรวดขวดน้ า 
๒) กรณีที่ผู้ เข้าแข่งขันน าจรวดขวดน้ าของผู้ เข้าแข่งขันทีมอ่ืนไปใช้แข่งขันโดยไม่ได้รับอนุญาต               

คณะกรรมการฯ ของดการบันทึกสถิติในครั้งนั้นๆ 
 

๑๕ ข้อก าหนดและกติกาการแข่งขันอ่ืนๆ 
๑) การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นข้อยุติ 
๒) ผลงานสิ่งประดิษฐ์จรวดขวดน้ า และฐานปล่อยฯ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง สามารถน าไป

เผยแพร่ได ้
 

๑๖ เกณฑ์การให้คะแนน 
๑) ประเภทความแม่นย า  

 ผู้เข้าแข่งขันต้องปล่อยจรวดให้ตกตรงเป้าหมายที่ก าหนดไว้ที่ระยะ ๗๐ เมตร จากฐานปล่อยฯ ท าการ
บันทึกสถิติโดยวัดระยะทางจากจุดเป้าหมายถึงจุดตก ระยะที่วัดได้ ในหน่วยเป็นเมตร (ทศนิยม ๒ ต าแหน่ง)         
ใช้สถิติที่ดีที่สุดในการยิง 

๑.๑) ในกรณีที่จรวดตกออกนอกพ้ืนที่ที่ก าหนด คณะกรรมการฯ จะไม่ท าการบันทึกสถิติครั้งนั้นให้ 
โดยวงกลมที่ก าหนดวัดจากจุดศูนย์กลางมีรัศมี ๕.๐ เมตร 
๑.๒) ให้ท าการปล่อยจรวดขวดน้ าได้ ๒รอบ รอบละ ๑ ครั้ง และจะบันทึกสถิติครั้งที่ดีที่สุด 

 

๑๗  รางวัลส าหรับทีมชนะเลิศ  
๑) ทีมท่ีเข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตร 
๒) ทีมท่ีได้รับรางวัล 

๒.๑ รางวัลระดับประถมศึกษา ( ป.๔ – ป.๖ ) 

รางวัลชนะเลิศ   เงินรางวัล ๑,๕๐๐.- บาท พร้อมโล่รางวัล 
รางวัลรองชนะเลิศ ล าดับที่ ๑ เงนิรางวัล     ๑,๒๐๐.- บาท พร้อมโล่รางวัล 
รางวัลรองชนะเลิศ ล าดับที่ ๒ เงินรางวัล ๑,๐๐๐.- บาท พร้อมโล่รางวัล 
รางวัลชมเชย ๓ รางวัลๆ ละ ๖๐๐.-บาท เงินรางวัล     ๑,๘๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 



 
 

๒.๒ รางวัลระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.๑ – ม.๓ ) 

รางวัลชนะเลิศ   เงินรางวัล ๑,๘๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล 
รางวัลรองชนะเลิศ ล าดับที่ ๑ เงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล 
รางวัลรองชนะเลิศ ล าดับที่ ๒ เงินรางวัล ๑,๒๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล 
รางวัลชมเชย ๓ รางวัลๆ ละ ๘๐๐.-บาท เงินรางวัล     ๒,๔๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :  คณะกรรมการตัดสินขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงกติกา ระเบียบการแข่งขัน รางวัล และสนาม

แข่งขันตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 
 
 
 
 
 
 
 



ครูที่ปรึกษาและผู้ควบคุมทีม 

ผู้เข้าร่วมการ

แข่งขนั 

๓ ม. 

๑๐ ม. 

๕ ม. 

๗๐ ม. 

สนามแข่งประเภทยิงไกล และใกล้
ใช้สนามเดียวกัน ประเภทยิงไกลจะ
ปรับจุดยิงที่  ครูที่ปรึกษาและผู้
ควบคุมทีม *อาจมีการเปลี่ยนแปลง
สนามการแข่งขันเพ่ือให้เหมาะสม
กับการแข่งขันได ้

ฐานปล่อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบสมัคร การแข่งขันจรวดขวดน้ า ประเภทแม่นย า 
ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ (ท้องฟ้าจ าลอง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 
********************************************* 

ชื่อโรงเรียน/สถานศึกษา....................................................................................................... ...................... 

สังกัด....................................................................................................................... ................................... 

ชื่อทีม.........................................................................................................................................................  

  ระดับประถมศึกษา(ป.๔ – ป.๖) แข่งขันวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.๑ – ม.๓) แข่งขันวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

  
 

ชื่อครูผู้ควบคุมทีม ๑. ............................................................เบอร์โทรศัพท์.................................. 

รายชื่อผู้ร่วมทีม  ๑………………………………………………………………………ชั้น................................. 

๒………………………………………………………………………ชั้น.................................
๓………………………………………………………………………ชั้น.................................
๔………………………………………………………………………ชั้น................................. 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ ส่งใบสมัครและเอกสารส าเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร ภายในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐  
โทรศัพท์ ๐-๕๔๒๓-๗๖๗๔, ๐๘ ๙๒๖๖ ๔๖๘๘, ๐๘ ๔๓๖๓ ๘๒๐๘ 

 โทรสาร ๐ ๕๔๒๓ ๗๖๙๗, ๐-๕๔๒๓-๗๖๖๒ 
 
 


