แบบตอบรับการเขารวมกิจกรรม
การแขงขัน Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2019 รอบชิงชนะเลิศ
ระหวางวันที่ 6 – 8 กันยายน 2562
ณ องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.)
รายการอุปกรณที่ทางทีมแขงขันฯ ตองจัดเตรียมมาเอง
1. คอมพิวเตอรพกพา (Portable Computer) จำนวน 2 เครื่อง
2. ปลั๊กพวง (Power strip)
3. สมุด – ปากกา หรืออุปกรณสำหรับจดบันทึก (Stationary)
4. ผาขนหนูสวนตัว (Shower towel)
5. ยาสำหรับผูมีโรคประจำตัว (Personal medicine)
6. CANSAT และ Rocket ที่จะใชแขงขัน
7. ผูควบคุมทีมจะตองเตรียมเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาเปนหลักฐานในการรับคาสนับสนุนการ
เดินทางและอุปกรณ CANSAT

ทาง อพวช. ไดจัดเตรียมที่พักไวเพื่ออำนวยความสะดวกแกทีมแขงขันฯ ณ อาคารเรือนพักนักวิทย ที่อยู
ภายใน อพวช. สำหรับผูเขาแขงขันและอาจารยผูควบคุมทีม

หมายเหตุ :
กรุณากรอกขอมูลใหครบถวน จากนั้นสงแบบตอบรับ มายัง E-mail : competition@nsm.or.th
ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 (หลังจากสงแลวจะไดรับการตอบกลับภายใน 48 ชั่วโมง)
คณะกรรมการจัดการแขงขันฯ ขอสงวนสิทธิก์ ารเปลี่ยนแปลงขอมูลใดๆ ภายหลังการสงแบบตอบรับการเขารวมกิจกรรม
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ E-mail : competition@nsm.or.th หรือ โทรศัพท 0 2577 9999 ตอ 1412-6

แบบตอบรับการเขารวมกิจกรรม
การแขงขัน Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2019 รอบชิงชนะเลิศ
ระหวางวันที่ 6 – 8 กันยายน 2562
ณ องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.)
ชื่อทีม

ยินดีเขารวมการแขงขันฯ ในรอบชิงชนะเลิศ โดยมีรายละเอียดดังนี้
อายุ

ผูเขาแขงขัน

(ป)

เพศ

ประเภทอาหาร
ปกติ

มุสลิม

มังสวิรัติ

อื่นๆ (ระบุ)

หมายเหตุ

1
2
3
4
5
6
สำหรับผูเขาแขงขัน

เขาพัก ณ อพวช.

จัดหาที่พักดวยตนเอง (ดูแลคาใชจายดวยตนเอง)

ผูควบคุมทีม
ที่อยู
โทรศัพท

E-mail

สำหรับผูควบคุมทีม

เขาพัก ณ อพวช.

จัดหาที่พักดวยตนเอง (ดูแลคาใชจายดวยตนเอง)

ไมสามารถเขารวมการแขงขันฯ ได
หมายเหตุ :
กรุณากรอกขอมูลใหครบถวน จากนั้นสงแบบตอบรับ มายัง E-mail : competition@nsm.or.th
ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 (หลังจากสงแลวจะไดรับการตอบกลับภายใน 48 ชั่วโมง)
คณะกรรมการจัดการแขงขันฯ ขอสงวนสิทธิก์ ารเปลี่ยนแปลงขอมูลใดๆ ภายหลังการสงแบบตอบรับการเขารวมกิจกรรม
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ E-mail : competition@nsm.or.th หรือ โทรศัพท 0 2577 9999 ตอ 1412-6

กำหนดการ Thailand CANSAT – ROCKET Competition 2019 (รอบชิงชนะเลิศ)
วันที่ 6 – 8 กันยายน 2562
ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จ.ปทุมธานี และสนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศ จ.ลพบุรี
วันที่ 6 ก.ย. 2562
เวลา

หัวข้อ CANSAT

หัวข้อ ROCKET

08.30 – 09.00 ลงทะเบียน
พิธีเปิด
09.00 – 09.30
- กล่าวต้อนรับและให้โอวาทโดยผู้บริหารของ อพวช. และ สทป.
ชี้แจงกติกา รอบชิงชนะเลิศ
09.30 – 10.00 - แจ้งกำหนดการ ภาพรวมของค่าย
- แจ้งเกณฑ์การคัดเลือกในรอบนี้
10.00 – 12.00 ตรวจเช็คส่วนประกอบ CANSAT
ตรวจเช็คส่วนประกอบ Rocket
12.00 – 13.00

พักทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 ตรวจเช็คส่วนประกอบ CANSAT (ต่อ) ตรวจเช็คส่วนประกอบ Rocket (ต่อ)
15.00 – 17.00 นำเสนอภารกิจทีมแข่งขัน ช่วงที่ 1
17.00 – 18.00
พักทานอาหารเย็น
18.00 – 21.00 นำเสนอภารกิจทีมแข่งขัน ช่วงที่ 2

หมายเหตุ

วันที่ 7 ก.ย. 2562
เวลา

หัวข้อ CANSAT

หัวข้อ ROCKET

หมายเหตุ

07.00 – 09.00 เดินทางไปยังสนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
ตรวจสอบความเรียบร้อย CANSAT
09.00 – 09.30
และชี้แจงลำดับการปล่อย
ตรวจสอบความเรียบร้อย Rocket
และบรรจุเชื้อเพลิง
เริ่มแข่งขันรอบที่ 1 โดยการปล่อย
09.30 – 12.00
CANSAT จากโดรน
12.00 – 13.00
พักทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.30 ติดตั้ง CANSAT – ROCKET ให้พร้อมยิง และชี้แจงลำดับการปล่อย
13.30 – 15.30 เริ่มแข่งขัน CANSAT – ROCKET
15.30 – 18.00 เดินทางกลับ อพวช.
18.00 – 19.00
19.00 – 23.00 Research hour

พักทานอาหารเย็น

วันที่ 8 ก.ย. 2562
เวลา

หัวข้อ CANSAT

หัวข้อ ROCKET

หมายเหตุ

08.30 – 09.00 ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 นำเสนอภารกิจทีมแข่งขัน ช่วงที่ 1
12.00 – 13.00

พักทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 นำเสนอภารกิจทีมแข่งขัน ช่วงที่ 2
14.00 – 15.30

พักเบรค

15.30 – 16.00 ประกาศผลทีมชนะเลิศ มอบรางวัล และพิธีปิด
หมายเหตุ

กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

คณะกรรมการ
ทำการตัดสิน

