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กติกา
ดาวน์โหลดใบสมัคร
โทรสาร : 0-2392-0508

ร่วมสนุกแข่งขันประลองความเร็วชิงเงนิรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล  บาทพรอ้มโล่รางวัลและเกียรติบตัร  4000 ,

ต้องทำการออกแบบติดตั้งหางเสือของตัวเรือให้พร้อมเข้าแข่งขันเพื่อให้เรือสามารถเดินทางเปน็เส้นตรง 
ขนาดเรือ กว้างยาวไมเ่กนิ  (รวมทกุส่วน) ไม่จำกัดน้ำหนักและความสูง 4"x12"
ต้องเป็นเรือ  ที่ผลิตด้วยตนเอง ไม่จำกดัวัสดแุละเช้ือเพลิง(ต้องไม่เก่อให้เกิดอันตราย)POP POP-

หมายเหตุ ในวันแข่งขันไม่มีค่าสมัคร ทั้งผู้เขา้ร่วมอบรมและไม่อบรม: 

(รอบคัดเลือก-ชิงชนะเลิศ) ในวันอาทิตย์ท่ี สิงหาคม  เวลา  น. 18 62 9.00-16.30
 แบ่งเป็น ประเภท3  ระดับประถม           ระดับมัธยม           ระดับทั่วไป1. 2. 3.

ระยะทางสนามแข่งขัน ความยาว เมตร15 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ เงินรางวัล บาทและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  เงินรางวัล บาทพร้อมประกาศนียบัตร1 2500 2 1000 
รางวัลชนะเลิศความเร็ว รางวัล บาทพร้อมประกาศนียบัตร จากทุกระดับและทุกรอบของการแข่งขัน1 3000  ( )



 หนา 1 จาก 2 
 

ขอมูลและกติกาการแขงขัน POP POP BOAT 2562 
สามารถดาวนโหลดใบสมัครได ท่ี http://www.sciplanet.org พรอมแจงกลับ หรือ สอบถาม

รายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่กลุมพัฒนาธุรกิจและการตลาด โทรศัพท 0 2392 0508 หรือ 0 2392 

5951 ตอ 2019, 2027 มือถือ 061 879 3919 โทรสาร  0 2392 0508 และ 0 2391 0544 

 

1. ประเภทเดี่ยว 
1. ผูสมัครตองนําเรือที่ผลิตดวยตนเองมาตรวจสอบพรอมลงชื่อรับลําดับหมายเลข ณ จุดลงทะเบียน

กอนเวลา 9.00 น. พรอมรับหมายเลข 

2. ในการสมัครประเภทเด่ียว สามารถใชในนามบุคคลหรือทีม ตอหนึ่งลาํเรือ  

3. แบงการแขงขันออกเปน 3 ประเภท 

- ระดับประถม  

- ระดับมัธยม   

-    ระดับทั่วไป 
4. เงินรางวัล 

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 4,000 บาท พรอมโลรางวัลและประกาศนียบัตร ท้ัง 3 ระดับ  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 2,500 บาท พรอมประกาศนียบัตร ทั้ง 3 ระดับ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 เงินรางวัล 1,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร ท้ัง 3 ระดับ    

ผูเขารอบ 16  ลําสุดทายจะไดรบัประกาศนียบัตรในวันแขงขัน ท้ัง 3 ระดับ 

รางวัลชนะเลิศความเร็ว 1 รางวัล เปนเงิน 3,000 บาท (จากทุกระดับและทุกรอบของการ

แขงขัน) 

รับรางวัลในวันพฤหัสท่ี 22 สิงหาคม 2562 ณ หองมหกรรม อาคาร 2 ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือ
การศึกษา 

5. แขงขันในวันอาทิตยที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. -16.30 น. 

รอบคัดเลือก (9.00 – 12.00 น.)  

รอบรอง-ชิงชนะเลิศ (13.00 - 16.30 น.) 

 

คุณสมบัติในการแขงขัน 
- ตองเปนเรือ POP POP ที่ผลิตดวยตนเอง ไมจํากัดวัสดุ  

- เปนเคร่ืองยนตท่ีใชหลักการของเรือ POP POP เทานั้น   

- ใชเช้ือเพลิงที่สามารถจุดไฟติดได แตไมกอใหเกิดอันตรายในการแขงขัน 

- ขนาดเรือกวางจากขางถึงขางไมเกิน 4” และยาวจากหนาถึงหลังสุด 12” ไมจํากัดน้ําหนักและ

ความสูง 

- แขงขันประลองความเร็วระยะทางสนามแขงขัน ความยาว 15 เมตร 

 

 

 



 หนา 2 จาก 2 
 

 

 

กติกามารยาทในวันแขงขัน 
- ผูเขาแขงขันประจําท่ีที่จุดเริ่มตน START โดยมีเวลา 1 นาที 30 วินาที ในการสตารทเครื่องยนต 

(กรอกน้ําและจุดไฟ) อุปกรณเตรียมโดยผูเขาแขงขัน 

- เมื่อครบกําหนด 1 นาที 30 วินาที ผูเขาแขงขันจะตองปลอยเรือออกจากจุดสตารททันที 

- ผูแขงขันไมมีสิทธ์ิจับตองเรือหลังจากปลอยเรือไปแลว โดยคณะกรรมการสนามจะเปนผูดูแล

และดําเนินการเทานั้นตามความเหมาะสม  

- สนามแขงขันจะมีการแบงเปนจํานวน 6 ลู ระยะทางแขงขัน 15 เมตร  

- ถาไฟดับระหวางแขงขัน หามจุดใหม ถือวาเคร่ืองยนตไมสามารถทํางานตอได 

- การแขงขันรอบคัดเลือกจะใชเวลาที่ดีท่ีสุดเพ่ือเขารอบ 16 ลํา เพ่ือจัดแบงสายตอไป  

- จากรอบ 16 ลําจะเขาสูรอบ 8 ลําสุดทายเพ่ือเขาสูรอบชิงชนะเลิศ  

- การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนขอสิ้นสุด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


