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1. ข้อก้าหนดของการแข่งขัน 
      1.1 การประกวดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ  

1) ระดับประถมศึกษา  
2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 1.2 ประเภทการแข่งขัน มี 1 ประเภท คือ ประเภทความแม่นย า 
 1.3 ก าหนดให้ 1 ทีม ประกอบด้วยสมาชิกไม่เกิน 2 คน  
 1.4 โรงเรียนสามารถส่งทีมเข้าร่วมประกวดได้ระดับละ 1 ทีม เท่านั้น 
 1.5 สมาชิกในทีมใดๆ ไม่สามารถเป็นสมาชิกของทีมอ่ืนได้อีก  
    1.6 ในแต่ละระดับมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุมทีม ทีมละ 1 คน (อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน สามารถ
ควบคุมทีมได้มากกว่า 1 ทีม) 
 
2. การรับสมัคร สถานที่ด้าเนินการแข่งขันและติดต่อสอบถามรายละเอียด 

การสมัคร : สมัคร online เท่านั้นที่เว็ปไซต์: sci.npu.ac.th/sciweek62 
******หมดเขตรับสมัคร ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม2562 ****** 

สถานที่ท้าการแข่งขัน: 
สนามแข่งขันจรวดขวดน้ าณ ด้านข้างตึก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ต.หนองญาติ  
อ.เมือง จ.นครพนม 48000  

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 
คุณบัวกัน ส าราญ อีเมลล์  : buagun@hotmail.com 
Facebook: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 
โทรศัพท์ 042-503776 / 091-0129595 

 
3. รางวัล 

 3.1 รางวัลส าหรับการแข่งขันจรวดขวดน้ า ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
  1) รางวัลชนะเลิศ จ านวน 3 ระดับ ระดับละ 1 รางวัล  รางวัลละ 1,500 บาท 
  พร้อมโล่และเกียรติบัตร 



  2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จ านวน  3 ระดับ ระดับละ 1 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท  
  พร้อมเกียรติบัตร 
  3) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จ านวน 3 ระดับ ระดับละ 1 รางวัล รางวัลละ 500 บาท  
  พร้อมเกียรติบัตร 
 4) รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล จะได้รับเกียรติบัตร 
* ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนและอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก จะได้รับมอบเกียรติบัตร 
 

4. กฎกติกาและเกณฑ์การตัดสิน 
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ นสุดตามหลักเกณฑ์ ดังนี  

 4.1 เป็นจรวดขวดน้ าที่ท ามาจากขวดพลาสติกชนิดใส (PET) ขนาดของขวด 1.25 ลิตรเท่านั น ไม่
จ ากัดรูปแบบของจรวด ซึ่งสามารถใช้ฐานยิงจรวดของตัวเองหรือใช้ฐานยิงจรวดของคณะกรรมการทีจ่ัดไว้ให้ได้ 
 4.2 เป็นจรวดขวดน้ าที่ท าเสร็จเรียบร้อยมาจากโรงเรียน โดยน าจรวดขวดน้ ามาลงทะเบียนไว้ จ านวน 
3 ล า  
 4.3 ระยะจากจุดยิงหรือฐานปล่อย ถึงจุดศูนย์กลางของเป้าหมายระหว่าง 40-80 เมตร (แล้วแต่
คณะกรรมการก าหนดในวันแข่งขัน) พ้ืนที่เป้าหมายเป็นวงกลมรัศมี 5 เมตร 
 4.4 วัดระยะจากจุดศูนย์กลางของเป้าหมายมายังจุดที่จรวดตก ในหน่วยเมตรทศนิยมสองต าแหน่ง 
เช่น 1.45 เมตร ทีมท่ีมีระยะห่างจากจุดศูนย์กลางของเป้าหมายมายังจุดที่จรวดตกน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะ 
 4.5 ในกรณีที่จุดตกของจรวดขวดน้ าอยู่นอกพ้ืนที่ที่ก าหนด คณะกรรมการจะไม่ท าการบันทึกสถิติใน
ครั้งนั้นให้ โดยพื้นที่วงกลมท่ีก าหนดไว้มีรัศม ี5 เมตร 
 4.6 กรณีท่ีจรวดขวดน้ าแตกกระจายให้วัดจากชิ้นส่วนที่เป็นส่วนเก็บความดัน 
 4.7 ก้าหนดให้ผู้เข้าแข่งขันติดตั งฐานปล่อยและปล่อยจรวดขวดน ้าให้แล้วเสร็จหรือทดลองยิงกี่
ครั งก็ได้ในเวลา 10 นาที โดยที่คณะกรรมการจะวัดระยะครั งท่ีผู้เข้าแข่งขันบอกว่าจะยิงจรวดขวดน ้าจริง
จ้านวน 2 ครั งเท่านั น 
 
5. แผนภาพโดยสังเขปการแข่งขันจรวดขวดน ้า 
 
 
                                           ระยะห่าง 40-80 เมตร 
      ฐานยิง                                                                                 เป้าหมาย รัศมี 5เมตร 
 

 

 

 



ก้าหนดการ 

********************** 
 1 กรกฎาคม 2562  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  
     ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 
 31 กรกฎาคม 2562  หมดเขตรับสมัคร 

2  สิงหาคม 2562  คณะวิทยาศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันทางเว็บไซต์  
sci.npu.ac.th/sciweek และ facebooK คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
นครพนม 

7 สิงหาคม   โรงเรียนแจ้งยืนยันจ านวนโครงงานที่ส่งเข้าประกวดมายังคณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนครพนม  

15 สิงหาคม   

09.00 น. เป็นต้นไป แข่งขันจรวดขวดน้ าระดับประถมศึกษา1 
10.30 น. เป็นต้นไป แข่งขันจรวดขวดน้ าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
13.00 น. เป็นต้นไป แข่งขันจรวดขวดน้ าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
15.30 น. เป็นต้นไป  ประกาศผล มอบโล่ เกียรติบัตรและเงินรางวัล  

 
หมายเหตุ  1. หรือแล้วแต่ระดับชั้นที่แข่งขันเสร็จ อาจท าการแข่งขันต่อเลยก็ได้  

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


