
เกณฑก์ารแข่งขันจรวดขวดน ้า 
Open House เปิดประต.ู..สู่ตระพังพิทยาคม 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 
 

ระดับประถมศึกษา 
ประเภทแม่นย้า 

 1. ไมจ ำกัดแรงดันลมและปริมำณน  ำ  
 2. ไมจ ำกัดขนำดและรูปแบบของฐำนยิง (หำกไม่มีฐำนยิง สำมำรถใช้ของส่วนกลำงได)้ 
 3. ไมจ ำกัดขนำดของขวดและรูปแบบของจรวด  
 4. แต่ละโรงเรียนสมัครได้ไม่จ ำกัดจ ำนวนทีม และไม่มีค่ำสมัครใดๆ (ทีมละ 3 คน) 
 5. จ ำกัดระยะทำงจำกจุดยิงไปถึงเป้ำหมำย เท่ำกับ 50 เมตร  
 6. ยิงทีมละ 2 ครั งติดต่อกัน วัดสถิติจำกจุดกึ่งกลำงของเป้ำหมำยมำยังจุดที่จรวดตกครั งแรก แล้วหำ
ค่ำเฉลี่ย (โดยสถิติท่ีวัดไดมีหน่วยเป็นเมตร เอำสถิติทั งสองครั งรวมกันแลวหำรสอง) ในกรณทีี่จุดตกของจรวดขวดน  ำอยู่
นอกพื นที่ที่ก ำหนด (รัศมี 5 เมตร) คณะกรรมกำรจะท ำกำรบันทึกสถิติครั งนั นที่ระยะ 5 เมตร  
 7. ขณะท ำกำรแข่งขันห้ำมใช้เครื่องมือสื่อสำรในสนำม นอกจำกของกรรมกำร  
 8. ตัวจรวดต้องประดิษฐ์จำกขวดน  ำอัดลมเท่ำนั น และประดิษฐ์ตอนอบรมในช่วงเช้ำ แล้วน ำมำ
ลงทะเบียนรับใบบันทึกสถิติ (Passport) เพ่ือเขียนหมำยเลขท่ีตัวจรวด อย่ำงน้อย 2 ล ำ (ตัวจริง 1 ล ำ และส ำรองไว 1 
ล ำ กรณีจรวดล ำแรกช ำรุดเสียหำย)  
 9. ไม่อนุญำตให้ซ้อมยิงในสถำนที่แข่งขัน และจุดปล่อยจรวดเข้ำได้เฉพำะผู้เข้ำแข่งขันและกรรมกำร
เท่ำนั น  
 10. หำ้มกระท ำกำรใดๆ อันเป็นกำรรบกวนสมำธิผู้เข้ำแข่งขัน และกรรมกำรโดยเด็ดขำดในระหว่ำงกำร
แข่งขัน 
 11. หำ้มน ำจรวดที่ไมไดลงทะเบียนมำยิงโดยเด็ดขำด และจรวดที่ลงทะเบียนแลว ห้ำมเปลี่ยนหรือน ำ
จรวดล ำอ่ืนมำลงทะเบียนเพิ่มเติมภำยหลัง (หมำยเลขของจรวดต้องตรงกับหมำยเลขในใบ Passport เท่ำนั น) 
 

ประเภทยิงไกล 
                      1. สมำชิกทีมละ 3 คน  ใช้แรงดันลม 20 psi 
                      2. ใช้ฐำนยงิจำกส่วนกลำงของสนำมแข่งขันเท่ำนั น 
           3. ตัวจรวดสว่นที่บรรจุลม (แทงค์ควำมดัน) ต้องประดิษฐ์จำกขวดน  ำอัดลมใบเดียว ขนำดของขวดไม่
เกิน 1.5 ลิตร โดยน ำขวดมำประดิษฐ์ตอนอบรมในช่วงเช้ำ 
                      4. เป็นจรวดตอนเดียว เมื่อติดตั งบนฐำนพร้อมยิง ขนำดต้องไม่เกิน 1x1x1 เมตร 
                      5. แต่ละโรงเรียนสมัครได้ไม่จ ำกัดจ ำนวนทีม และไม่มีค่ำสมัครใดๆ 
                      6. ยิงทีมละ 2 ครั ง (รอบละ 1 ครั ง) เอำครั งที่สถิติดีที่สุด (หน่วยเป็นเมตร ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง)                           
                      7. สถิติวัดจำกจุดยิง ไปถึงจุดที่จรวดตก และหยุดนิ่ง โดยไม่น้อยกว่ำ 40 เมตร 
   8. ทีมท่ีท ำสถิติเป็นระยะทำงมำกที่สุด เป็นผู้ชนะ ได้รับรำงวัลตำมกติกำที่ก ำหนด 
                      9. น ำตัวจรวดมำลงทะเบียนรับใบบันทึกสถิติ เขียนหมำยเลขที่ตัวจรวดอย่ำงน้อย 2 ล ำ (ตัวจริง 1 ล ำ 
ส ำรองไว้ 1 ล ำ กรณีจรวดล ำแรกช ำรุดเสียหำย)       



                    
                    10. ห้ำมน ำจรวดของผู้อื่น หรือน ำจรวดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนมำยิงโดยเด็ดขำด 
                    11. ห้ำมซ้อมยิงในสถำนที่แข่งขัน และจุดปล่อยจรวดเข้ำได้เฉพำะผู้เข้ำแข่งขันและกรรมกำรเท่ำนั น 
 
เกียรติบัตร            
  ผู้เข้ำแข่งขันทุกคนได้รับเกียรติบัตร 
 
 

หมายเหตุ 
 วัสดุอุปกรณ์ในกำรประดิษฐ์จรวดขวดน  ำ 
  1. ทุกทีมต้องเตรียมขวดมำเอง (ไม่เกิน 1.5 ลิตร) 
  2. กรรมกำรเตรียมให้ มีดังนี   
   1. กำวร้อน   9. เทปกำว 
   2. มีดหรือคัทเตอร์  10. ไม้บรรทดั 
   3. กรรไกร   11. เชือก 
   4. ปำกกำเขียนขวด  12. วำสลีน 
   5. กระดำษทรำยหยำบ  13. เบบี ออยล์ 
   6. กระดำษทรำยละเอียด  14. ลูกแก้ว/ดินน  ำมัน 
   7. แป้งฝุ่น   15. แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด 

 8. ขวดน  ำอัดลม  
 

 ประเภทแม่นย ำ : ไมจ ำกัดขนำดของขวดและรูปแบบของจรวด 
 ประเภทยิงไกล : ขนำดไม่เกิน 1.5 ลิตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ตารางการอบรมและแข่งขันจรวดขวดน ้า ประเภทแม่นย้า และยิงไกล 

กิจกรรม Open House เปิดประตูสู่ตระพังพิทยาคม  
ณ สนามโรงเรียนตระพังพิทยาคม อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช  

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 
 

เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
08.00 น.-09.00 น. ลงทะเบียนกำรอบรมจรวดขวดน  ำ  คณะกรรมกำร 

จัดกำรแข่งขัน 
09.00 น.-11.00 น. อบรมกำรท ำจรวดขวดน  ำ วิทยำกร 

11.00 น.-11.15 น. ลงทะเบียนกำรแข่งขันจรวดขวดน  ำ  คณะกรรมกำร 
จัดกำรแข่งขัน 

11.15 น.-12.00 น. แข่งขันจรวดขวดน  ำ นักเรียนทีมจรวดขวดน  ำ
ระดับประถม 

12.00 น. มอบเกียรติบัตร ผู้บริหำร 

 

หมำยเหตุ : ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นอันสิ นสุด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

ใบสมัครการแข่งขันจรวดขวดน ้า 
Open House เปิดประตู...สูต่ระพังพิทยาคม 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 
 

 ชื่อโรงเรียน : โรงเรียน...................................................................................................................... ................ 
 ที่อยู ่: ........................................................................................................  โทรศัพท์ : ................................... 
 สมาชิกทีม : ............................................................................................................................. ....................... 

1. ……………………………………............................………….…..…… ชั น............................ 
2. ………………………………………………..….............................…… ชั น............................ 
3. ………………………………............................………………………… ชั น............................ 

 

 อาจารย์ผู้ควบคุมทีม : ..........................................................................เบอร์โทรศัพท์................................ 
  
 ประเภทกำรแข่งขัน :     ประเภทแม่นย ำ 

  ระดับประถม   
  ระดับมัธยมต้น 

    ประเภทยิงไกล 
  ระดับประถม   
  ระดับมัธยมต้น  

 
ส่งใบสมัครได้ที่ โรงเรียนตระพังพิทยำคม  หรือทำงอีเมล์ yaikhwai_k@hotmail.co.th 

 ภำยในวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2563 สอบถำมเพ่ิมเติมได้ 0833936398, 099-3633461 
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