


ก ำหนดกำรแข่งขันเครื่องบินเล็กพลังยำง เน่ืองในสัปดำห์วิทยำศำสตร์ 2562 

วันจันทร์ท่ี 19 สิงหำคม 2562 

 

 

08.30 – 09.00น.   ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน 

09.00 – 09.30น.  คณะกรรมการตรวจสอบเครื่องบินเล็กพลังยาง   

ของผู้เข้าแข่งขันตามลักษณะและรายละเอียดที่ก าหนดไว้ 

09.30 – 10.00น.  คณะกรรมการช้ีแจงรายละเอียดและวิธีการแข่งขัน 

10.00 – 12.00น.  แข่งขันเครื่องบินเล็กพลังยาง ระดับประถมศึกษา 

12.00 – 13.00น  พักกลางวัน 

13.00 – 14.00น.  แข่งขันเครื่องบินเล็กพลังยาง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 14.00 – 15.00น.  แข่งขันเครื่องบินเล็กพลังยาง ระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย 

15.00 – 16.30น.  ประกาศผลการแข่งขันทาง www.sciplanrt.org 
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กตกิาการแข่งขันเคร่ืองบินจ าลองพลังยาง  
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาต ิ2562 

 

ค าอธิบายการแข่งขัน 

เป็นการแขง่ขนัเคร่ืองบนิจ าลองพลงัยาง(Rubber Powered Model Airplane) ในประเภท Semi-

Scale Model หรือ Scale Model ท่ียอ่ส่วนลงมาจากเคร่ืองบนิท่ีมีตวัตนอยูจ่ริง ทัง้ในอดีตหรือปัจจบุนั เป็น

เคร่ืองบินเล็กประเภทมีหน่วยก าลงัขบัในตวัเอง โดยใช้แรงบดิจากการคลายตวัของยาง มาหมนุใบพดั เพ่ือ

สร้างแรงฉดุ หรือผลกั ให้เคร่ืองบนิเล็กเคล่ือนท่ี และยกตวัลอยขึน้สู่อากาศ ด้วยแรงยกท่ีเกิดขึน้จากปีก

เคร่ืองบิน ตามหลกัอากาศพลศาสตร์ เป็นเคร่ืองบนิท่ีบนิอยา่งอิสระ (Free Flight)  ไมมี่ระบบวิทยบุงัคบั

และ/หรือกลไกใดๆ ในการควบคมุการวางตวัของเคร่ืองบิน ทิศทางการบนิ ระดบัความสงู ในขณะท่ีก าลงั

บนิอยูบ่นอากาศ   ท าการแข่งขนัในลานกลางแจ้งซึง่เป็นพืน้ท่ีเปิด  (Outdoor) โดยใช้เกณฑ์การจบัเวลาใน

การบนิ (Duration) ส าหรับนกัเรียนระดบัประถม และมธัยม ในการแขง่ขนัครัง้นี ้ก าหนดให้ใช้เคร่ืองบนิ

จ าลอง (Semi-Scale) พลงัยาง แบบ SPITFIRE (Supermarine Spitfire) เทา่นัน้ในการแขง่ขนั  แตล่ะทีม

จะได้ปลอ่ยเคร่ืองบนิ 3 เท่ียวบนิ   และจะเลือกเอาเวลาท่ีท าได้ดีท่ีสดุ 1 เท่ียวบนิ มาตดัสินล าดบัรางวลั 

 

ข้อก าหนดลักษณะของเคร่ืองบินที่ใช้ในการแข่งขัน ปี 2560 

• เป็นเคร่ืองบนิจ าลองพลงัยาง ประเภท Semi-Scale Model หรือ Scale Model ท่ียอ่ส่วนลงมาจาก

เคร่ืองบินรบแบบ SPITFIRE (Supermarine Spitfire) ซึง่เป็นเคร่ืองบนิรบท่ีเคยมีประจ าการใน

กองทพัอากาศไทย ในชว่งหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 เพียงแบบเดียวเท่านัน้ ในการแขง่ขนั 

• กางปีก (Wing Span) วดัเป็นแนวเส้นตรง จากปลายปีกซ้ายจรดปลายปีกขวา ไมน้่อยกวา่ 400 

มม. ไมเ่กิน 500 มม. ไมก่ าหนดความกว้างของปีก (มาตราสว่น 1:24 โดยประมาณ) 

• ความยาวล าตวั ให้เป็นไปตามสดัสว่นการจ าลองแบบ 

• มีชดุก าลงัขบั(Rubber Motor) จ านวน 1 ชดุ โดยเป็นระบบท่ีแกนเพลาใบพดัคล้องกบัชดุยาง 

ปลายเพลาอีกด้านหนึง่ไปหมนุใบพดัโดยตรงเทา่นัน้ ไมมี่การใช้ระบบเฟืองเกียร์ หรือ รอกสายพาน  

• ใบพดัความยาวไมเ่กิน 180 มม. หรือ 7 นิว้  ให้ใช้ได้ทัง้ใบพดัท่ีประกอบสร้างขึน้มาเอง หรือใช้

ใบพดัเคร่ืองบินพลงัยางพลาสตกิท่ีมีจ าหนา่ยทัว่ไป 
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• ก ำหนดให้ใช้ยำงวงรัดของวงใหญ่ แบบธรรมดำที่หำได้ทั่วไป เป็นยำงต้นก ำลัง ซึ่งในกำรแข่งขัน 
ให้ใช้ยำงที่คณะกรรมกำร เตรียมไว้ให้เท่ำนั้น 

• น า้หนกัพร้อมบนิ(ชัง่ รวมน า้หนกัของยางและสารหล่อล่ืนยางแล้ว) อยูใ่นพิกดั 10- 45 กรัม  

• ตัวล าเคร่ืองบิน ประกอบด้วย ล าตวั ปีก ชดุหาง(แพนหางดิง่และแพนหางระดบั)ใบพดั ชดุปลอก

เพลา  ยาง และขอเก่ียวยางท้ายล า  จะมีล้อ หรือไมมี่ล้อก็ได้ 

• เป็นเคร่ืองบนิเล็กพลงัยาง แบบ SPITFIRE (Supermarine Spitfire) ท่ีประกอบสร้างขึน้โดยงาน

หตัถการ (Hand Made) ยกเว้นชิน้สว่นพลาสตกิท่ีน ามาใช้ร่วม  สร้างขึน้จากวสัดท่ีุเหมาะสม มี

ความแข็งแรง สามารถเข้าร่วมการแขง่ขนัได้อยา่งปลอดภยั จนสิน้สดุการแขง่ขนั 

• เคร่ืองบินพลงัยางแบบ SPITFIRE (Supermarine Spitfire) ท่ีใช้ในการแขง่ขนั ต้องเขียนช่ือทีม

หรือช่ือโรงเรียน และหมายเลขเคร่ืองบินของแต่ละทีม  ให้เห็นได้ชดัเจนท่ีด้านบนปีก  ให้

สามารถสงัเกตเห็นได้ง่าย 

• ไมอ่นญุาตให้ใช้เคร่ืองบนิพลงัยางแบบ SPITFIRE (Supermarine Spitfire) ผลิตจ าหน่ายใน

ลกัษณะ Mass Product ท่ีผลิตมาจากตา่งประเทศเข้าร่วมการแขง่ขนั  ยกเว้นการน าชิน้สว่นจาก

ชดุเคร่ืองบนิดงักลา่ว   มาใช้ประกอบในเคร่ืองบนิท่ีสร้างขึน้เองเพ่ือเข้าร่วมการแขง่ขนั 

 

คุณสมบัตขิองผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และการเตรียมเคร่ืองบินเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน 

ผู้ เข้าร่วมการแขง่ขนัต้องเป็นนกัเรียน ท่ีก าลงัศกึษาอยูใ่นสถานศกึษาตา่งๆ ทัง้ระดบัประถมศกึษา 

(ป. 4-5-6)  มธัยมศกึษาตอนต้น (ม.1-2-3) และมธัยมศกึษาตอนปลาย ( ม.4-5-6) ในทกุสงักดัสถานศกึษา 

(ยกเว้น กศน.)   ในแตล่ะทีมท่ีเข้าแขง่ขนั  ต้องประกอบด้วยสมาชิก 3 คน (ไมร่วมอาจารย์ผู้ควบคมุทีม) 

 

 แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ระดับคือ 

1. ระดับประถม  (ป.4-5-6) 

2. ระดับมัธยมต้น  (ม. 1-2-3) 

3. ระดับมัธยมปลาย  (ม. 4-5-6) 
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การแตง่กายของผู้ เข้าแขง่ขนั  ให้แตง่กายด้วยชดุเคร่ืองแบบนกัเรียน หรือเคร่ืองแบบพละศกึษา

ของโรงเรียน  หรือเสือ้ทีมให้เหมือนกนัทกุคนในทีม 

 

แตล่ะโรงเรียน สามารถสง่ทีมเข้าร่วมการแขง่ขนัได้ระดบัละไมเ่กิน  5 ทีมในแตล่ะระดบัชัน้ 

 

ให้ทีมผู้ เข้าร่วมการแขง่ขนั จดัเตรียมเคร่ืองบนิพลงัยางของตนมาให้เรียบร้อย  ไมต้่องมาสร้างขึน้

ใหมใ่นท่ีแขง่ขนั  ยกเว้นเคร่ืองบนิท่ีมีการถอดแยกชิน้สว่นเพ่ือความสะดวกในการขนย้าย  หรือกรณีที่น า

เคร่ืองบินแบบอ่ืน ที่ไม่ใช่แบบ SPITFIRE (Supermarine Spitfire) ให้สามารถสร้างขึน้ใหม่ได้ และ

จะถูกสลับล าดับในขึน้บิน มาไว้หลังสุดของแต่ละระดับ  

 

ในแตล่ะทีมจะต้องมีเคร่ืองบินเป็นของทีมตวัเองท่ีพร้อมจะท าการแขง่ขนั ท่ีมีลกัษณะถกูต้องตาม

ข้อก าหนด อย่างน้อยทีมละ  2  ล า  ไมอ่นญุาตให้ใช้เคร่ืองบนิจากทีมอ่ืนมาท าการแขง่ขนั แม้จะเป็นทีม

จากโรงเรียนเดียวกนัก็ตาม 

 

สถานที่ท าการแข่งขัน  

 ลานกีฬา เอนกประสงค์-สนามฟตุซอลล์ ข้างสระว่ายน า้ 

 

วิธีการแข่งขัน 

1. ทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ต้องจัดเตรียมเคร่ืองบินพลังยางของตนมาให้เรียบร้อย  ไมมี่การมา

สร้างขึน้ใหมใ่นท่ีแขง่ขนั  ยกเว้น การซ่อมแซมแก้ไข หรือ กรณีน าเคร่ืองบินผิดแบบมาลงแขง่ขนั ในแต่

ละทีมจะต้องมีเคร่ืองบนิเป็นของทีมตวัเองท่ีพร้อมจะท าการแขง่ขนั ท่ีมีลกัษณะถกูต้องตามข้อก าหนด 

อยา่งน้อยทีมละ  2  ล า   

2. ทีมผู้ เข้าร่วมการแขง่ขนั สามารถท าการทดสอบการบนิของเคร่ืองบนิทีมตนในสถานท่ีแขง่ขนัจริงเพ่ือ

การปรับแตง่เคร่ืองบนิของตนก่อนท าการแขง่ขนัจริงได้ เฉพาะในเวลาท่ีไมใ่ชเ่วลาท่ีมีการแขง่ขนัใดๆ 

โดยกรรมการผู้จดัการแขง่ขนัจะเป็นผู้แจ้งชว่งเวลาท่ีอนญุาตให้ทดสอบบินให้ทราบอีกครัง้   ห้ามท า

การทดสอบบนิในสถานท่ีแข่งขนัจริง นอกเหนือจากชว่งเวลาท่ีกรรมการอนญุาตโดยเดด็ขาด 
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โดยเฉพาะในขณะท่ีด าเนินการแขง่ขนัอยู ่   แตก่ารทดสอบบนิเพ่ือการปรับแตง่เพียงเล็กน้อย ในจดุท่ี

ไมเ่ป็นการรบกวนการแขง่ขนั อนญุาตให้สามารถท าได้      

3.  เม่ือมาถึงสถานท่ีแขง่ขนั ให้ผู้ เข้าแขง่ขนัมาลงทะเบียน และสง่เคร่ืองบนิท่ีจะใช้ในการแขง่ขนัให้

คณะกรรมการตรวจสอบคณุลกัษณะของเคร่ืองบิน ให้เป็นไปตามคณุลกัษณะท่ีก าหนดไว้  โดย 

กรรมการจะลงลายมือช่ือ หรือท าสญัลกัษณ์บนเคร่ืองบนิท่ีมีคณุลกัษณะถกูต้องตามท่ีก าหนด ซึง่

สามารถใช้ในการแขง่ขนัได้     

 ส าหรับเคร่ืองบินท่ีมีคุณลักษณะไม่ถูกต้อง ให้ท าการแก้ไข ให้ถูกต้อง หรือ สร้างขึน้มา

ใหม่โดยเร็ว แล้วน ามาให้คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะอีกครัง้ให้เสร็จสิน้ ก่อนเร่ิมท า

การแข่งขัน 

4. เม่ือถึงเวลาแขง่ขนั กรรมการจะประกาศเรียกช่ือทีมเพ่ือน าเคร่ืองบนิมาท าการบนิทีมละ 1 เท่ียวบนิเป็น

เท่ียวบนิท่ี 1 ตามล าดบัการลงทะเบียน  ตัง้แตที่มท่ีแรก เร่ือยไปจนครบทกุทีมท่ีลงทะเบียนเข้าแขง่ขนั  

จากนัน้ จะเร่ิมวนเรียกช่ือทีมท่ี 1  เพ่ือให้มาท าการบนิบนิเท่ียวบนิท่ี 2 จนครบแล้วจงึเรียกเท่ียวบนิท่ี 3  

ทัง้นี ้เพ่ือให้ทีมท่ีเข้าแขง่ขนัได้มีโอกาสปรับแตง่เคร่ืองบนิให้พร้อมท่ีจะท าการบนิแขง่ขนัในเท่ียวบนิ

ตอ่ไป 

5. ทีมท่ีถกูประกาศเรียกให้มาเข้าท าการบนิ ต้องแสดงตวันกับนิ พร้อมน าเคร่ืองบินเล็กท่ีหมนุขึน้เกลียว

ยางมาแล้วเรียบร้อย เดนิเข้ามาท่ีกรรมการปล่อยตวั/จบัเวลา ซึง่อยูก่ลางพืน้ท่ีแขง่ขนั พร้อมท่ีจะปลอ่ย

เคร่ืองบินขึน้ภายใน 30วินาที หลงัจากกรรการประกาศเรียก  

6. ให้ปล่อยเคร่ืองบินขึน้จากมือผู้ปล่อย หลังจากกรรมการให้สัญญาณนกหวีด  กรรมการจบัเวลา

จะเร่ิมกดจบัเวลาเม่ือเคร่ืองบนิหลดุ พ้นจากมือผู้ปล่อย และจะกดหยดุเวลาทนัที เม่ือสว่นหนึง่สว่นใด

ของตวัล าเคร่ืองบนิสมัผสัพืน้  หรือเคร่ืองบนิสิน้สภาพการบนิ   

7. หน่วยการจับเวลาเป็นช่ัวโมง- นาท-ีวินาท-ี 1/100 วินาที เชน่ นาฬิกาจบัเวลา แสดงตวัเลข  

00.01.25.39  ให้ขานเวลาเป็น “หนึง่นาที  ย่ีสิบห้า จดุสามเก้า วินาที” 

8. การปล่อยเคร่ืองบิน ให้ผู้ปล่อยท าการปล่อยเคร่ืองบินจากมือเท่านัน้ ห้ามวิ่งขึน้จากพืน้ 

สามารถปล่อยได้ทัง้จากทา่ยืน และทา่นัง่ ผู้ปลอ่ยเคร่ืองบิน สามารถเลือกต าแหนง่จดุปลอ่ยท่ี

เหมาะสมกบัเคร่ืองบนิของทีมตนได้ แตต้่องอยูภ่ายในกรอบพืน้ท่ีท าการแขง่ขนั  

9. การสิน้สภาพการบิน  
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9.1.  เคร่ืองบนิร่อนลงหลงัจากเคร่ืองบนิถกูปล่อยออกจากมือแล้ว  โดยส่วนประกอบใดๆของตวัล า

สมัผสัพืน้  ถือเป็นการสิน้สภาพการบนิ (สิน้สดุเท่ียวบนิ)  กรรมการจบัเวลาจะกดหยดุเวลาทนัที 

9.2. เคร่ืองบิน บินไปติดค้างกบัสิ่งกีดขวางใด ๆ ท่ีตัง้อยูต่รงจดุนัน้ ซึง่ผู้ เข้าแขง่ขนัได้รับทราบและลว่งรู้

แล้ว ท าให้เคร่ืองบนิไมส่ามารถบนิไปตอ่ได้  ภายในเวลา 3 วินาที (กรรม การจะนบั 1-2-3)  เม่ือ

ครบ 3 วินาที กรรมการจะกดหยดุเวลา    เวลาท่ีได้จะถือว่าเป็นเวลาของทีมผู้ เข้าแขง่ขนัใน

เท่ียวบนินัน้ 

9.3. เคร่ืองบิน บินไปชนสิ่งกีดขวางใด ๆ ท่ีมิอาจเล่ียงได้  จนเคร่ืองบินหกัช ารุด แล้วตกลงสูพื่น้ หรือร่วง

ลงมาตดิค้าง  หรือมีชิน้สว่นใดๆ หลดุออกมาจากตวัเคร่ืองบนิก็ตาม ถือเป็นการสิน้สภาพการบนิ   

กรรมการจบัเวลาจะกดหยดุเวลาทนัที  

10.  เคร่ืองบิน บินไปชนคน (ผู้ เข้าแขง่ขนั, กรรมการ, ผู้ชมการแขง่ขนั, ผู้สงัเกตการณ์ และผู้ ส่ือขา่ว ฯลฯ) 

กรรมการจบัเวลาจะกดหยดุเวลาทนัทีท่ีเคร่ืองบนิชน 

11. กรณีที่เคร่ืองบิน เฉ่ียวชนเข้ากับสิ่งกีดขวาง เชน่ โครงสร้างอาคาร หรือสว่นประกอบของอาคาร

สถานท่ีจดัการแขง่ขนั เสาบอกทิศทางลม รัว้ตาข่าย ต้นไม้ หรือสิ่งกีดขวางใด ๆ ท่ีตัง้อยู่แล้วตรงจดุนัน้ 

ซึง่ผู้ เข้าแขง่ขนัได้รับทราบและลว่งรู้แล้ว  แล้วเคร่ืองบนิกระดอนออกมาและยงัคงสามารถบนิตอ่ไปได้

อีกภายในเวลา 3 วินาทีจากการชน (กรรมการจะนบั 1-2-3)  กรรมการจะยงัคงจบัเวลาตอ่ไปจน

เคร่ืองบินสิน้สภาพการบนิโดยสมบรูณ์  ยกเว้นการชนพืน้ หรือสว่นหนึง่สว่นใดของตวัล าเคร่ืองบนิ  

สมัผสัพืน้ ซึง่ถือวา่เป็นการบินตก  กรรมการจะหยดุเวลาทนัที 

12. ในกรณีที่เม่ือปล่อยเคร่ืองบินออกไปแล้ว ปรากฏว่ามีชิน้ส่วนของเคร่ืองบินหลุดแยกออก จาก

กนัในขณะท่ีท าการบนิ กรรมการจะกดหยดุเวลาทนัทีท่ีชิน้สว่นของเคร่ืองบินหลดุออก   

13. ในการแขง่ขนั หลงัจากกรรมการให้สญัญาณนกหวีดให้ปลอ่ยเคร่ืองบนิได้  ถ้าผู้ เข้าแข่งขนัปลอ่ย

เคร่ืองบินให้บินหลดุพ้นมือออกไป ไมว่า่กรณีใด กรรมการจะถือวา่เป็นเท่ียวบนิอยา่งเป็นทางการ 

14. ในกรณีที่ส่วนหน่ึงส่วนใดของตัวล าเคร่ืองบินสัมผัสพืน้ หลงัจากปล่อยออกจากมือผู้ปลอ่ย 

กรรมการจะหยดุเวลา และบนัทกึเวลาท่ีได้ ณ เวลาท่ีชิน้ส่วนของตวัล าเคร่ืองบินสมัผสัพืน้  ซึง่

เคร่ืองบินอาจยงัคงเด้งขึน้แล้วบนิตอ่ไปได้ (Touch and Go) ก็ตาม กรรมการจะพิจารณาวา่ ให้หยดุ

พกัการแขง่ขนัชัว่คราว จนกว่าเคร่ืองบนิล าดงักลา่วจะสิน้สภาพการบนิ  แล้วจงึด าเนินการแขง่ขนั

ตอ่ไป หรือจะด าเนินการแขง่ขนัตอ่ไปทนัที แม้จะมีเคร่ืองบนิท่ีไมมี่การจบัเวลาบินอยู่ ก็ตาม 
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3.การสละสิทธ์ิในการบิน 

ในกรณีท่ีเคร่ืองบินเล็กของผู้ เข้าแขง่ขนั ขึน้บนิในเท่ียวบินใดแล้ว เคร่ืองบนิเล็กเกิดความเสียหาย สญูหาย 

หรือติดค้างอยูก่บัสิ่งใดๆจนไมส่ามารถน ากลบัมาเข้าแขง่ขนัตอ่ได้ภายในเวลา 5 นาทีหรือไมส่ามารถเก็บกู้

เพ่ือน ากลบัมาแขง่ใหมใ่นเท่ียวบนิตอ่ไปได้ ภายในระยะเวลาท่ีก าลงัท าการแขง่ขนัเคร่ืองบนิในระดบันัน้ๆ

อยู*่  ให้ถือวา่ผู้ เข้าแขง่ขนัสละสิทธ์ในการขึน้บนิเท่ียวบินตอ่ไปทัง้หมด  กรรมการจะคิดคะแนนเฉพาะใน

เท่ียวบนิท่ีท าการบนิแล้วเทา่นัน้  

ยกเว้น ผู้ เข้าแขง่ขนัเตรียมเคร่ืองบนิเล็กมามากกวา่ 1 ล า และเคร่ืองบินเล็กได้ผา่นการตรวจคณุลกัษณะ

ทัว่ไปและลงลายมือช่ือโดยกรรมการตรวจสอบคณุลกัษณะของเคร่ืองบนิเล็กท่ีให้ใช้ในการแขง่ขนัแล้ว จะ

อนญุาตให้ใช้เคร่ืองบินเล็กล าใหมเ่ข้าแขง่ขนัได้อีก 1 ล าเทา่นัน้ และให้ท าการบนิได้อีกเพียง 1 เท่ียวบิน 

* ในระหวา่งการเก็บกู้ เคร่ืองบนิล าท่ีตดิค้าง กรรมการจะเรียกทีมอ่ืนมาท าการแขง่ขนัตอ่เลย เพ่ือให้การ

แขง่ขนัด าเนินตอ่ไป 

 

การตัดสินล าดับรางวัล 

เลือกเอาเวลาที่ท าได้ดีที่สุดของแต่ละทีม 1 เที่ยวบิน   มาตัดสินล าดับรางวัล 

 

ข้อยุต ิ 

• เน่ืองจากเป็นการแขง่ขนักลางแจ้ง  ผู้ เข้าแขง่ขนัต้องยอมรับในสภาพอากาศ ณ เวลาท่ีตนเข้า

แขง่ขนั (ทิศทางลม,ความเร็วลม,ความแปรปรวนของกระแสลม ฯลฯ)  โดยไมส่ามารถน ามาใช้เป็น

ข้อประท้วงใดๆได้ทัง้สิน้ 

• กรณีเกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศอยา่งรุนแรง จนไมส่ามารถด าเนินการแขง่ขนัได้ตัง้แต่

ต้น หรือ ไมส่ามารถด าเนินการแขง่ขนัตอ่ได้จนจบการแข่งขนั คณะกรรมการจะร่วมกนัพิจารณา

เพ่ือเลือกแนวทางการด าเนินการท่ีเหมาะสมท่ีสดุ (เชน่ ลดจ านวนเท่ียวบนิลง เล่ือนการแขง่ขนั  

หรือยกเลิกการแขง่ขนั ฯลฯ)  
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• กตกิา ข้อบงัคบั และวิธีการแขง่ขนันี ้ใช้เป็นข้อบงัคบัในเกณฑ์มาตรฐานเดียว  ในการแขง่ขนั

เคร่ืองบินจ าลองพลงัยาง ส าหรับนกัเรียน ระดบัประถม (ป.4-5-6) มธัยมต้น ( ม. 1-2-3)และ 

มธัยมปลาย (ม.4-5-6) ท่ีจดัโดย ศนูย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศกึษา 

• การตดัสินของคณะกรรมการด าเนินการแขง่ขนั ในการชีข้าดกรณีตา่งๆ เป็นเอกสิทธ์ิ และถือเป็นท่ี

สิน้สดุ 

 

ทีมผู้ เข้าแขง่ขนั ท่ีสมคัร และลงทะเบียนเข้าร่วมการแขง่ขนั ให้ถือวา่ สมาชิกในทีมท่ีเข้าร่วมการแขง่ขนั 

ตลอดจนครู อาจารย์ท่ีปรึกษา   ได้อา่น และศกึษากตกิาการแขง่ขนันีโ้ดยละเอียด จนมีความเข้าใจ และ

ยอมรับในกตกิาท่ีใช้ในการแขง่ขนันี ้

 

หมายเหตุ 

การท่ีคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ก าหนดแบบเคร่ืองบินเป็นแบบเฉพาะ ที่แตกต่างกัน

ออกไปในแต่ละปีนัน้ เพ่ือให้ทีมผู้เข้าแข่งขัน ได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้า เรียนรู้เร่ืองราวเก่ียวกับ

เคร่ืองบินแบบต่างๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเคร่ืองบินท่ีมีประวัต ิเร่ืองราวที่น่าสนใจ หรือเทคนิค

เนือ้หา องค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์การบิน การใช้ทักษะทางช่าง ความสามารถในงานประดษิฐ์ 

ที่แตกต่าง เป็นการพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้ และพัฒนาความสามารถในการสร้างเคร่ืองบิน

จ าลองท่ีสูงขึน้  อีกทัง้เพื่อเป็นการป้องกัน มิให้เกิดการได้เปรียบ-เสียเปรียบ ในการแข่งขัน. ทัง้นี ้

แบบเคร่ืองบินต่างๆ เช่น แบบ SPITFIRE (Supermarine Spitfire) นี ้คณะกรรมการผู้จัดการ

แข่งขันจะมีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิารเตรียมความพร้อม และเผยแพร่แบบ รวมถงึ

วิธีการประกอบ ให้ทีมที่สนใจเข้าร่วมแข่งขัน สามารถ Download และน าไปทดลองฝึกฝนก่อนถงึ

วันแข่งขันแล้ว  

 



 

 

 

ใบสมัคร 

การแข่งขันเครื่องบินเล็กพลังยาง  

เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2562 

วันจันทรท์ี่ 19 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจ าลองกรุงเทพ) 

(โปรดเขียนตัวบรรจง) 

--------------------------------------------------------------------- 

 

ส่งทีมเข้าแข่งขันในระดับ               ประถมศึกษา         มัธยมศึกษาตอนต้น 

                                     มัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน 18 ปี 

 

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

 

1. ชื่อ...................................................................นามสกุล................................................................ 

2. ชื่อ...................................................................นามสกุล................................................................ 

3. ชือ่...................................................................นามสกุล................................................................ 

4. ชือ่อาจารย์ท่ีปรึกษา...................................................นามสกุล.................................................... 

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

  ที่อยู่/โรงเรียน.............................................เลขท่ี...........................ซอย........................................ 

     ถนน.............................................................แขวง/ต าบล............................................................. 

     เขต/อ าเภอ.................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์............................. 

     Email………………………………………………………………………………………………………………………...... 

 

ขอส่งทีมสมัครเข้าแข่งขันพร้อมกันนี้ได้จัดส่งใบสมัครพร้อมส าเนาบัตรประชาชนผู้เข้าแข่งขันทั้ง  

3 คน มาทางโทรสารหมายเลข 02-392-0508 หรือทางอีเมล์ nsce@sci-educ.nfe.go.th แล้ว      

                      

                               ลงช่ือ.............................................................ผู้สมัคร/ผู้แทน/ผู้ปกครอง 

                                         (..............................................................) 

                                         ..................../..................../..................... 
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SPRITFIRE
Semi-Scale Rubber Power Model Airplane

Drawn by: Tanawat Hussadee 
Aeromodelling Learning Center
Bangkok Thailand



ใช้โฟมอัดแผ่นเรียบ หนา 3 มม. ทุกชิ้นส่วน



โฟมอัดแผ่นเรียบ หนา 3-5 มม.
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