
 
 

 
 

การแข่งขันเกม 24 
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ.2560 

ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 

............................................................................. 
 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
 1.1 ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่ก ำลังศึกษำอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 5-6 ของโรงเรียนที่ส่งเข้ำ

แข่งขัน 
1.2 สำมำรถส่งทีมเข้ำแข่งขันได้โรงเรียนละ ๑  ทีม ทีมละไม่เกิน  2  คน และมีครูที่ปรึกษำได้  ๑  คน 

2. รายละเอียดการแข่งขัน 
 2.1 วิธีกำรแข่งขัน 

  2.1.1  ผู้แข่งขันจะได้รับเลข 4 จ ำนวน  ซึ่งเป็นเลขโดดตั้งแต่ 1 ถึง 9  เท่ำนั้น  และจะต้องใช้
กำรบวก ลบ คูณ หรือหำร  เพ่ือให้ได้ค่ำเป็น 24   

  2.1.2 กำรแบ่งสำยในกำรแข่งขันจะใช้วิธีกำรจับฉลำกโดยแบ่งเป็น 4 สำย  
       2.1.3 ท ำกำรแข่งขันทีละสำย โดยวิธีกำรกดสัญญำณไฟตอบค ำถำมบนเวที ผู้กดสัญญำณไฟได้

ต้องบอกค ำตอบภำยใน 5 วินำที 
                   2.1.4 กำรแข่งขันรอบแรก เป็นกำรแข่งขันภำยในสำยใช้โจทย์ 3 ข้อ ผู้ที่แพ้จะตกรอบทันที 
กำรแข่งขันรอบที่สอง เป็นกำรแข่งขันภำยในสำย ใช้โจทย์ 5 ข้อ เพ่ือหำผู้ชนะเลิศภำยในสำย กำรแข่งขันรอบ
ที่สำม เป็นกำรแข่งขันระหว่ำงสำย ผู้ชนะเลิศของแต่ละสำยแข่งขันกัน ใช้โจทย์ 7 ข้อ กำรแข่งขันรอบชิง
ชนะเลิศ ใช้โจทย์ 10 ข้อ และผู้แข่งขันที่แพ้ในรอบที่สำมแข่งขันกันเพ่ือชิงรองชนะเลิศอันดับ 2 ใช้โจทย์  10  ข้อ 

2.2  กำรปรับฟำล์ว 
     -  กรณีผู้เข้ำแข่งขันที่ได้สิทธิ์ตอบแต่ไมต่อบภำยในเวลำที่ก ำหนด หรือกดสัญญำณไฟเพียงเพ่ือจะ

ได้สิทธิ์ตอบ เกิน 2 ครั้ง  กรรมกำรจะปรับแพ้ฟำล์วทันที 
2.3  ไม่อนุญำตให้น ำเครื่องคิดเลขหรืออุปกรณ์ช่วยอื่น ๆ เข้ำแข่งขัน 

3. การรับสมัคร 
3.1 ผู้เข้ำร่วมประกวดต้องกรอกรำยละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนทุกข้อ  โดยระบุค ำน ำหน้ำชื่อ  

พร้อมเขียนชื่อ-สกุล ให้ชัดเจนด้วยลำยมือตัวบรรจง  เพ่ือสะดวกแก่กำรจัดพิมพ์เกียรติบัตร 
3.2 ทุกทีมที่ส่งเข้ำประกวด  ต้องมีครูที่ปรึกษำและผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนลงนำมในใบสมัคร 
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3.3 รับจ ำนวนจ ำกัด  16 ทีมเท่ำนั้น  สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน โดยส่งใบสมัครด้วยตนเอง หรือทำง
ไปรษณีย์  ส่งใบสมัครมำที่  งำนกิจกรรมกำรศึกษำ  อุทยำนวิทยำศำสตร์พระจอมเกล้ำ ณ หว้ำกอ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  อ.เมือง  จ.ประจวบคีรีขันธ์  ๗๗๐๐๐   สำมำรถสมัครได้  ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่ 7 
สิงหำคม  ๒๕60  (ในกรณีท่ีส่งใบสมัครทำงไปรษณีย์ยึดวันที่ประทับตรำไปรษณีย์) 

3.4 ตรวจสอบรำยชื่อโรงเรียนที่มีสิทธิ์เข้ำประกวดได้ที่ Page Facebook: อุทยำนวิทยำศำสตร์       
พระจอมเกล้ำ ณ หว้ำกอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่  ๑0  สิงหำคม ๒๕60 

3.5 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  งานกิจกรรมการศึกษา  โทรศัพท์ ๐๓๒-๖๖๑๑๐๔ ต่อ ๑๓  ใน
วันและเวลาราชการ ผู้ประสานงาน นางวภิาภรณ์ ภัทรภิญโญ  หัวหน้างานกิจกรรมการศึกษา  โทร ๐๘๑-๔๙๖๑๒๙๕ 

๔. ก าหนดการแข่งขันและสถานที่แข่งขัน 
    วันพุธที่ 16  สิงหำคม พ.ศ.๒๕60  ณ  ห้องนวลจันทร ์ อำคำรพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ ำ   

เวลำ  ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. รำยงำนตัว/ลงทะเบียน  
  ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. พิธีเปิดสัปดำห์วิทยำศำสตร์ 

 ๐๙.45 -  10.0๐ น. ชี้แจงรำยละเอียดกำรแข่งขัน 
           10.00 – 12.0๐  น. กำรแข่งขันเกม 24 
           ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.  ประกำศผลกำรแข่งขัน  มอบเงินรำงวัล  โล่และเกียรติบัตร 
   หมายเหต ุก ำหนดกำรสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
5.  เกณฑ์การให้คะแนนและตัดสิน 

5.1 ค ำถำม 1 ข้อ เท่ำกับ 1 คะแนน   
5.2 หำกตอบถูกต้องและอยู่ในเวลำที่ก ำหนด จะได้รับ 1 คะแนน 
5.3 ทีมที่ได้คะแนนมำกที่สุด จะมีสิทธิ์เข้ำแข่งขันในรอบต่อไป 
5.4 ในกรณีทีท่ ำกำรแข่งขันในแต่ละรอบครบ 3 ข้อ 5 ข้อ 7 ข้อ และ 10 ข้อ แล้วมีคะแนนเท่ำกัน 

กรรมกำรจะให้โจทย์เพ่ิมเพ่ือเป็นข้อตัดสิน จนกว่ำจะได้ผู้ชนะ  
5.5 กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด 

6. รางวัล  ประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัลในวันแข่งขัน 
 6.1 รำงวัลชนะเลิศ    เงินรำงวัล 4,000 บำท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
 6.2 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรำงวัล 3,000บำท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
 6.3 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรำงวัล 2,000 บำท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
 6.4 รำงวัลชมเชย 5 รำงวัล   เงินรำงวัล 500 บำท พร้อมเกียรติบัตร 
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1.ชื่อโรงเรียน...............................................................อ ำเภอ.....................................จังหวัด.............................. 
 

2. รำยชื่อผู้เข้ำร่วมกำรแข่งขัน(ตัวบรรจง) 
 
   1) ชื่อ........................................................นำมสกุล.......................................................ชัน้........................ ...... 
 

   2) ชื่อ........................................................นำมสกุล.................................................. .....ชัน้.............................. 
 

3. อำจำรย์ที่ปรึกษำ 
 

   ชื่อ........................................................นำมสกุล.................................................โทรศัพท์. ............................... 
 
 
 
      ลงชื่อ  .......................................................... 
 

       (.....................................................) 
               ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
 
 
 
หมำยเหตุ  

1. รับจ ำนวนจ ำกัดเพียง 16 ทีม คัดเลือกจำกวันที่ทำงอุทยำนวิทยำศำสตร์พระจอมเกล้ำ ณ หว้ำกอ ได้รับ
ใบสมัคร ประกำศรำยชื่อโรงเรียนที่ได้เข้ำแข่งขันใน Page Facebook: อุทยำนวิทยำศำสตร์พระจอมเกล้ำ ณ หว้ำกอ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  วันที่  ๑0  สิงหำคม ๒๕60 

2.กรุณำเขียนชื่อนำมสกุลตวับรรจงเพื่อพิมพ์เกียรติบัตรได้ถูกต้อง 
 3.ส่งใบสมัครได้ที่ อุทยำนวทิยำศำสตร์พระจอมเกล้ำ ณ หว้ำกอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
                       หมู่ 4 ต ำบลคลองวำฬ อ ำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000 
               กรณีส่งใบสมัครด้วยตนเอง  ส่งไดท้ี่ อำคำรดำรำศำสตร์และอวกำศ 

4. สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งำนกิจกรรมกำรศึกษำ โทร 032-661104  ต่อ 13 ในวันและเวลำรำชกำร  
 5. ส่งใบสมัครได้ตั้งแตบ่ัดนี้ และหมดเขตส่งใบสมัครวันที่ 7 สิงหำคม 2560 


