
 

 

 
ระเบียบการแข่งขัน “เซนต์หลุยส์ วชิาการ 70 ปี  SLC Acadmic Days” 

การแข่งขัน โยนไข่   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1-3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

วนัพฤหัสบดี ที ่ 16  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 
******************************************************************************************* 

1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  
- นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1-3 

2.  ประเภทและจ านวนทมีทีเ่ข้าแข่งขัน  
- แข่งขนัประเภททีมๆ ละ 3 คน แต่ละโรงเรียนส่งได ้1 ทีม 

3.  วธีิด าเนินการและรายละเอยีดหลกัเกณฑ์การแข่งขัน  
 1.   ผูแ้ข่งขนัจะตอ้งสร้างอุปกรณ์ป้องกนัไข่ไก่ไม่ใหแ้ตกจากการตกอิสระท่ีท าการโยนหรือขวา้งจากตึกสูง 
5 ชั้นลงสู่จุดหมาย โดยลกัษณะของวสัดุกนักระแทก ให้แต่ละทีมออกแบบไดต้ามอธัยาศยัไม่มีการก าหนดรูปแบบ
โดยใชอุ้ปกรณ์ตามท่ีคณะกรรมการจดัให ้ ร่วมกบัอุปกรณ์ท่ีแต่ละทีมเตรียมมา 1  ช้ินโดยวสัดุท่ีแต่ละทีมเตรียมมา
ตอ้งมีปริมาตรไม่เกิน 100 มิลลิลิตร และน ้าหนกัไม่เกิน 200 กรัม   ใชเ้วลาในการออกแบบในการแข่งขนั 30 นาที  
             2.   แต่ละกลุ่มส่งตวัแทน 1 คน ท่ีจะโยนอุปกรณ์จากท่ีสูงโดยรอฟังการใหส้ัญญาณจากกรรมการ 
             3.   ผูเ้ขา้แข่งขนัจะเป็นผูแ้กะอุปกรณ์ท่ีป้องกนัไข่เพื่อตรวจสอบสภาพไข่ไก่ ภายใตก้ารควบคุมของ
คณะกรรมการโดยท่ีไข่ตอ้งยูใ่นสภาพท่ีไม่แตกหรือร้าว 
              4.   ผูท่ี้ผา่นการโยนไข่โดยท่ีไข่ไม่แตก ลงสู่เป้าหมายใกลท่ี้สุด และผา่นเกณฑก์ารตดัสินทุกกรณี  
จะเป็นผูช้นะ 
4.   เกณฑ์การตัดสิน  

     ไข่ท่ีผา่นการโยน  โดยท่ีไข่ไม่แตกหรือร้าว จะถูกน ามาคิดคะแนนในการตดัสินตามเกณฑข์อ้ 1 และ 2  
หากไข่แตกหรือร้าว  จะถูกตดัสิทธ์ิในการคิดคะแนนทนัที  
         4.1 ความแม่นย า 
          ผูเ้ขา้แข่งขนัจะตอ้งโยนหรือขวา้งอุปกรณ์ใหล้งสู่เป้าหมาย รูปส่ีเหล่ียม ขนาด 20x20 เซนติเมตร  ท่ีระยะต่างๆ 
ซ่ึงมีคะแนนดงัน้ี 
                           - ไข่อยูบ่นเป้าหมาย           จะไดค้ะแนนเตม็ 10 คะแนน     

- ห่างจากเป้าหมายไม่เกิน  25 เซนติเมตร  จะไดค้ะแนน 8 คะแนน 
             - ห่างจากเป้าหมาย 26 - 50 เซนติเมตร   จะไดค้ะแนน 6 คะแนน 
             - ห่างจากเป้าหมาย 51 - 75 เซนติเมตร   จะไดค้ะแนน 4 คะแนน 
             - ห่างจากเป้าหมาย 75 - 100 เซนติเมตร   จะไดค้ะแนน 2 คะแนน 

 

 



 

 

             4.2 น า้หนักของวสัดุ 
ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งใชว้สัดุอุปกรณ์ใหน้อ้ยท่ีสุด โดยพิจารณาจากน ้าหนกัของวสัดุทั้งหมดท่ีน ามาใช ้ 
โดยมีเกณฑด์งัน้ี 

- น ้าหนกั 0.01 – 100 กรัม จะไดค้ะแนนเตม็ 10 คะแนน 
              - น ้าหนกั 101 – 200 กรัม จะไดค้ะแนน 8 คะแนน 
              - น ้าหนกั 201 – 300 กรัม จะไดค้ะแนน 6 คะแนน 
              - น ้าหนกั 400 กรัม ข้ึนไป จะไดค้ะแนน 4 คะแนน 
หมายเหตุ  
          ในการปล่อยจะปล่อยทีละทีม ณ จุดปล่อยเดียวกนั เป้าหมายเดียวกนั โดยไข่ท่ีตกตอ้งไม่แตก หาก
กรณีแตกหรือมีรอยร้าวจะไม่รับพิจารณา  
*กรณีท่ีผูเ้ขา้แข่งขนัมีคะแนนเท่ากนั จะพิจารณาจากทีมท่ีใชเ้วลาในการท านอ้ยท่ีสุดเป็นผูช้น 
**ขอใหแ้ต่ละโรงเรียนส่งอาจารยเ์ขา้ร่วมเป็นกรรมการในการตดัสิน 1 ท่าน (ถา้ไม่ส่งถือวา่สละสิทธ์ิ ) 

รางวลั 
คะแนนสูงสุดในรอบชิงชนะเลิศ           ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง  
คะแนนรองชนะเลิศอนัดบั 1       ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญเงิน  
คะแนนรองชนะเลิศอนัดบั 2                    ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรระดบัเหรียญทองแดง 
คะแนนรองชนะเลิศอนัดบั 3  และ 4     ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรชมเชย  

5. ก าหนดการแข่งขัน 

รายงานตวั       เวลา 07.45 - 08.30 น.  ณ หอ้งแข่งขนั 

         หอ้ง  Lab  ชั้น 5 เซนตห์ลุยส์วทิยาคาร 

การแข่งขนั                                      เวลา 08.45 เป็นตน้ไป 

สอบถามเพิ่มเติม       มาสเตอร์วรียทุธ   วชัรพงษ ์ (09-1703-9649) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แบบตอบรับการแข่งขัน “เซนต์หลุยส์ วชิาการ 70 ปี  SLC Acadmic Days” 
การแข่งขัน โยนไข่   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1-3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

วนัพฤหัสบดี ที ่ 16  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 
******************************************************************************************** 

ข้าพเจ้า.......................................................ต าแหน่ง........................ .............................................................. 
โรงเรียน............................................................เลขที่.......................หมู่........................ ................................. 
ต าบล..............................อ าเภอ............................จังหวัด.......................................รหัส................................  
โทร...........................................แฟกซ์..................................................อีเมล์.................. ................................ 
 

ขอส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ....1 ทีม....นักเรียนจ านวน.....3 คน......ดังนี ้
ชื่อทีม................................................................................................  
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล (ผู้เข้าแข่งขัน) ก าลังเรียนชั้น 

1   

2   

3   

 

ลงชื่อ ........................................ ครูผู้ควบคุม         ลงชื่อ .............................................. ครูผู้ฝึกสอน 
    (......................................................)           (......................................................) 
      ............................................                            ............................................. 

    
 
 

• หมายเหตุ     สามารถส่งใบตอบรับได้ที่ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 
                เลขที่ 128  ถ. ศุภกิจ  ต. หน้าเมือง   อ. เมือง  จ. ฉะเชิงเทรา  24000 

                   0-3853-5481 ต่อ 444 , 445, 447        0-3853-5487    
                ภายในวันอังคาร ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ก่อนเวลา 12.00 น. 

 

 

 



 

 

 
ระเบียบการแข่งขัน “เซนต์หลุยส์ วิชาการ 70 ปี SLC Acadmic Days” 
การแข่งขัน Scienc Show    ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 4-6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

วนัพฤหัสบดี ที ่ 16  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 
******************************************************************************************* 

1.  คุณสมบัติผูเ้ข้าแข่งขัน  
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6 

2.  ประเภทและจ านวนทีมที่เข้าแข่งขัน  
- แข่งขันประเภททีมๆ ละ 3 คน แต่ละโรงเรียนส่งได้ 1 ทีม 

3. หัวข้อการประกวด   “ ความมหัศจรรย์ทางวิทยาศาสตร์  ” 
4.  วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน  
           4.1  การแข่งขันประเภททีม ๆ ละไม่เกิน 3 คน สามารถเป็นทีมเดี่ยว ทีมผสม ชาย – หญิง และสามารถคละ
ชั้นได้ ในระดับนั้น ๆ (ไม่ร่วมผู้ถือฉากประกอบการแสดง)  
           4.2  ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาเอง 
           4.3  ทีมท่ีเข้าประกวด ต้องแต่งกายเหมาะสม โดยใช้เครื่องแบบหรือชุดพละศึกษาของโรงเรียนเป็นพ้ืนฐาน  
                 หากมีการตกแต่งเพ่ิมเติมต้องเป็นไปโดยประหยัด 
           4.4 ผู้แสดงต้องค านึงถึงความปลอดภัยของตนเอง ผู้ชมและสถานที่ในการจัดแสดงด้วย 
           4.5 ขอให้แต่ละโรงเรียนส่งอาจารย์เข้าร่วมเป็นกรรมการในการตัดสิน 1 ท่าน (ถ้าไม่ส่งถือว่าสละสิทธิ์ ) 
           4.6 ให้ส่งเค้าโครงการน าเสนอการแสดง Science Show ในวันที่มาท าการแข่งขัน  3 ชุด 
5.  เกณฑ์การตัดสินโดยสังเขป 

        5.1 เป็นการแสดงด้วยการทดลองที่สามารถอธิบายได้ด้วยหลักการหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
        5.2. เป็นการแสดงที่สามารถกระตุ้นความสนใจ และเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
        5.3. การใช้ภาษาต้องใช้ค าสุภาพเหมาะสมในการน าเสนอไม่ใช้ถ้อยค าที่ก่อให้เกิดความหมายก ากวม หรือ 
                 ค าท่ีแสดงถึงการไมใ่ห้เกียรติผู้อื่น 
        5.4   เกณฑ์การให้คะแนน (100) คะแนน 
                (1) ด้านความถูกต้องทางวิชาการ                                         60          คะแนน 
                (2) ด้านลีลาในการน าเสนอโดยรวม                                      35           คะแนน 
                (3) เวลาในการแสดง 15 นาท ี                                              5          คะแนน 
        5.5  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
 
 



 

 

• รวมระยะเวลาในการจัดอุปกรณ์ด้วย 
หมายเหตุ เกณฑ์การหักคะแนนในเวลาการแสดง 

 
  
รางวัล 

คะแนนสูงสุดในรอบชิงชนะเลิศ           ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  
คะแนนรองชนะเลิศอันดับ 1       ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน  
คะแนนรองชนะเลิศอันดับ 2                   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
คะแนนรองชนะเลิศอันดับ 3  และ 4     ได้รับรางวัลเกียรติบัตรชมเชย  

6. ก าหนดการแข่งขัน 

รายงานตัว       เวลา 07.45-08.30 น.  ณ ห้องแข่งขัน 

         เวทีใต้อาคารเฉลิมพระเกีรติ 

การแข่งขัน                         เวลา 08.45  เป็นต้นไป 

สอบถามเพ่ิมเติม       มาสเตอร์ค ารณ   เจริญมาก (08-9753-5111) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

การแข่งขัน “เซนต์หลุยส์ วิชาการ 70 ปี SLC Acadmic Days” 
การแข่งขัน Scienc Show    ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 4-6 

              แบบฟอร์มเค้าโครงการน าเสนอการแสดง Science Show 

****************************************************************************************************  
โรงเรียน...........................................................................อ าเภอ ............................... จังหวัด..................................... 
1. แสดงล าดับที…่.......……..ชือ่เรื่อง................................................................................................................................  

   ผู้แสดง 1.............................................................................เรียนอยู่ชั้น.......................... . 

             2............................................................................เรียนอยู่ชั้น...........................  

             3............................................................................เรียนอยู่ชั้น...........................  

   ครูผู้ฝึกซ้อม.................................................................ครผูู้ดูแล.................................................โทร ............................. 

2. วัตถุประสงค์/แนวคิด 

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

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

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

3. หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

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

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

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

4. ขั้นตอนการแสดง 

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

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

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

5. การเชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวัน และหัวข้อ “ ความมหัศจรรย์ทางวิทยาศาสตร์ ” 

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

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

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

6. วัสดุและอุปกรณ์ประกอบการแสดง 

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

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

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

หมายเหตุ แบบฟอร์มสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 



 

 

 

ระเบียบการแข่งขัน “ เซนต์หลุยส์วิชาการ 70 ปี SLC Acadmic Days ” 
การแข่งขัน ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
วันพฤหัสบดี ที่  16  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
2.  ประเภทและจ านวนทีมที่เข้าแข่งขัน  

- แข่งขันประเภททีมๆ ละ 2 คน แต่ละโรงเรียนส่งได้  1 ทีม 
3.  วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน  

3.1  รอบแรก  ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องทดสอบความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ม.4-6  (ฟิสิกส์,  เคมี,   
ชีววิทยา,  ดาราศาสตร์  และธรณีวิทยา)  โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย  จ านวน  50  ข้อๆ ละ 1  คะแนน  รวม  50  
คะแนน  (เวลา  1  ชั่วโมง)  น าทีมท่ีได้คะแนนสูงสุด  5  ทีม  มาแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ  (ไม่รวมคะแนนจากรอบ
แรก) 

3.2  รอบชิงชนะเลิศ  ผู้เข้าแข่งขันท าข้อสอบแบบอัตนัย  10  ข้อๆ ละ  1  คะแนน  รวม  10  คะแนน   
โดยคณะกรรมการอ่านโจทย์ค าถาม  ให้ผู้เข้าแข่งขันฟัง  ข้อละ 2 รอบ  ผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้เวลาภายใน  2  นาที  
ในการเขียนค าตอบลงในกระดาษค าตอบที่คณะกรรมการเตรียมให้  จากนั้นคณะกรรมการเก็บกระดาษค าตอบคืน  
เพ่ืออ่านเฉลยค าตอบในข้อนั้น  พร้อมลงคะแนนในแต่ละข้อ  จนครบ  10  ข้อ   

3.3  ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์การเขียนมาให้เรียบร้อย 
3.4  ไม่อนุญาตให้น าอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  และวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ  นอกเหนือจากท่ี
คณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้  เข้าไปในห้องแข่งขัน หากฝ่าฝืนจะปรับให้ออกจากการแข่งขัน  
3.5  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

 4.  เกณฑ์การตัดสิน  
คะแนนสูงสุดในรอบชิงชนะเลิศ   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  
คะแนนรองชนะเลิศอันดับ 1   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน  
คะแนนรองชนะเลิศอันดับ 2   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
คะแนนรองชนะเลิศอันดับ 3  และ 4 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรชมเชย  

5. ก าหนดการแข่งขัน 
รายงานตัว   เวลา 07.45 - 08.30 น.  ณ ห้องแข่งขัน    

ห้องเรียน  ม.1/4  ชั้น 5 เซนต์หลุยส์วิทยาคาร 
การแข่งขันรอบคัดเลือก  เวลา 08.45-10.00 น.   
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เวลา 11.00-11.30 น.   
สอบถามเพ่ิมเติม   มาสเตอร์ค ารณ   เจริญมาก (08-9753-5111) 

 



 

 

 

 
แบบตอบรับการแข่งขัน “เซนต์หลุยส์ วิชาการ 70 ปี  SLC Acadmic Days” 

การแข่งขัน ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

วันพฤหัสบดี ที่  16  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 
    ****************************************************************************************** 
ข้าพเจ้า.......................................................ต าแหน่ง....................................................... ............................... 
โรงเรียน............................................................เลขที่.......................หมู่......................................................... 
ต าบล..............................อ าเภอ............................จังหวัด.......................................รหัส........ ........................ 
โทร...........................................แฟกซ์..................................................อีเมล์................................ .................. 
 

ขอส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ....1 ทีม....นักเรียนจ านวน.....2 คน......ดังนี ้
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล (ผู้เข้าแข่งขัน) ก าลังเรียนชั้น 

1   

2   

 

ลงชื่อ ........................................ ครูผู้ควบคุม         ลงชื่อ .............................................. ครูผู้ฝึกสอน 
    (......................................................)           (......................................................) 
      ............................................                            ............................................. 

    
 
 

• หมายเหตุ          สามารถส่งใบตอบรับได้ที่ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 
                เลขที่ 128  ถ. ศุภกิจ  ต. หน้าเมือง   อ. เมือง  จ. ฉะเชิงเทรา  24000 

                       0-3853-5481 ต่อ 444 , 445, 447        0-3853-5487    
                ภายในวันอังคาร ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ก่อนเวลา 12.00 น. 

                             สอบถามเพ่ิมเติม   มาสเตอร์ค ารณ   เจริญมาก (08-9753-5111) 

 

 

 


