
  

 
รายละเอียดโครงการ CYC#2 

 

กําหนดการ 

รับสมัคร    ต้ังแตบัดน้ี  จนถึงวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 (สมัครทาง  https://bit.ly/2oi6z7t) 

ประกาศรายช่ือ ประกาศรายช่ือทีมแขงขันท้ังหมดวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 ท่ี 
https://bit.ly/35iZHr1) 

การแขงขัน  วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 - 15.00 น. หอง 6314  อาคาร 6   

(ลงทะเบียนไดท่ีหนาหอง ต้ังแต 12.15 น.)  

การมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล  วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2562   เวลา  16.00 น. 

 

รายละเอียดการแขงขัน  

รอบท่ี 1 : ขอสอบปรนัยจํานวน 60 ขอ ขอละ 1 คะแนน มีระยะเวลาในการทําขอสอบ 45 นาที (คัดจาก 28 

ทีมเหลือเพียง 10 ทีมเพ่ือเขาสูรอบท่ี 2)  

รอบท่ี 2  : ขอสอบอัตนัยจํานวน 20 ขอ ขอละ 1 คะแนน (คัดจาก 10 ทีมเพ่ือหาทีมท่ีไดรับรางวัลชนะเลิศ , 

รองชนะเลิศอันดับ 1 และ รองชนะเลิศอันดับ 2)  

 

ทีมในการแขงขันมีท้ังหมด  28 ทีม ดังน้ี :  

 

ID ช่ือของทีม โรงเรียน 

1 we r genius รร.ภูเกต็วทิยาลัย 

2 Ethereal โรงเรียนเทศบาลบา้นยา่นยาว 

3 Diamond crew วเิชียรมาตุ 

4 PNPK เทศบาลบา้นยา่นยาว 

5 Aristocratic เทศบาลบา้นยา่นยาว 

6 sucsess เทศบาลบา้นยา่นยาว 

7 The blue nap สตรีภูเกต็ 

8 RCG โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ ภูเกต็ 

https://bit.ly/2oi6z7t
https://bit.ly/35iZHr1
http://www.coe.psu.ac.th/


9 ป๊อกป๊อกซา่ส ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ ภูเกต็ 

10 เอน็ซีบี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ ภูเกต็ 

11 PKW Speed ภูเกต็วทิยาลัย 

12 YEE BAI โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ ภูเกต็ 

13 BTN โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ ภูเกต็ 

14 Life Program โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ ภูเกต็ 

15 PKW Flash ภูเกต็วทิยาลัย 

16 Made in AP. อา่วลึกประชาสรรค ์

17 PCSHS Trg โรงเรียนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง 

18 Strong Lady เมืองนครศรีธรรมราช 

19 เต๋ียวไก ่ โรงเรียนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลัยตรัง 

20 N31 โรงเรียนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง 

21 MDAY โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ ภูเกต็ 

22 PKW Fast ภูเกต็วทิยาลัย 

23 PKW Quick ภูเกต็วทิยาลัย 

24 SWPK Team โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ ภูเกต็ 

25 DekDoklnwZaOO7 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ ภูเกต็ 

26 รักจังบา้นยา่นยาว โรงเรียนเทศบาลบา้นยา่นยาว 

27 Kathuwit teamA โรงเรียนกะทูว้ทิยา 

28 Kathuwit teamB โรงเรียนกะทูว้ทิยา 

 

 

ลักษณะโครงการ 

            1.โครงการท่ีมีการถามตอบความรูรอบตัวทางการคอมพิวเตอรของระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (

ขอสอบเปนภาษาไทย) โดยมีการแขงขันในลักษณะเปนทีม ทีมละ 3 คน  

            2. ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอรมอบเงินรางวัล(รายทีม) และเกียรติบัตร โดย 

                        รางวัลชนะเลิศ: 5000 บาท  

                        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : 3000 บาท  

                        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : 2000บาท 

                        รวมเปนเงินรางวัลท้ังส้ิน 10,000 บาท 



3. ผูเขาแขงขันท่ีไมไดรับเงินรางวัล จะไดประกาศนียบัตรการเขารวมแขงขันตอบปญหาทางการ 

คอมพิวเตอร  Computing Youth Challenge#2 (CYC#2) 

 

ขอกําหนดของผูสมัครแขงขัน 

1. สามารถสงผูสมัครไดทีมละ 3 คน 

2. ผูเขาแขงขันตองอยูในสถานะกําลังศึกษาในระดับมัธยมปลายสายสามัญต้ังแตมัธยมช้ันปท่ี4 จนถึงมัธยมช้ัน

ปท่ี6 ในโรงเรียนท่ีสงเขาแขงขัน 

3. สามารถมีคุณครูท่ีปรึกษาประจําทีมได 1 ทาน (ไมสามารถใหคําแนะนําระหวางการแขงขันได) 

4. ไมอนุญาตใหนํากระเปา, อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและอุปกรณท่ีมีขอความทางวิชาการบันทึกไว เขาหองสอบ

แขงขันโดยเด็ดขาด 

5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีส้ินสุด 

6. ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงรางวัลโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาตามความเหมาะสม 

 

การสมัครเขารวมการแขงขัน  

1. ผูเขาแขงขันสมัครในรายทีม ตามลิงค :  https://bit.ly/2oi6z7t 

โดยผูเขาแขงขันและคุณครูตองแนบไฟลบัตรนักเรียน / บัตรประจําตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูก

ตองใหเรียบรอย  

2. ผูเขาแขงขันตอง ชําระค าลงทะเบียนเขาแขงขันดวยวิธีโอนเงิน  200 บาท/ทีม มาท่ี  

ธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ช่ือบัญชี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เลขท่ีบัญชี : 857-2-00562-3 ประเภท : ออมทรัพย 

หลังจากโอนเงิน ใหผูเขาแขงขันถายรูปหลักฐานการโอนเงิน พรอมระบุช่ือทีม และ ช่ือโรงเรียน 

สงมาท่ี  E-mail : service.computing@phuket.psu.ac.th  

ระบุหัวขอ "หลักฐานโอนเงิน Computing Youth Challenge#1 "   

หรือ Line ID : kizzsi  (ภายในวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2562) 

 

ลักษณะของขอสอบ  

1. เน้ือหาความรูเปนความรูทางการคอมพิวเตอร  โดยแบงเปนหัวขอดังน้ี 

a. เทคโนโลยีพ้ืนฐาน  

i. ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการคอมพิวเตอร (Computer and Internet Technology) 

ii. ความรูท่ัวไปเก่ียวกับภาษาคอมพิวเตอร (Programming Language - C, 

HTML, …..) 

https://bit.ly/2oi6z7t


iii. ความรูท่ัวไปเก่ียวกับเทคโนโลยีระบบเครือขายและการส่ือสาร (Network and 

Communication Technology) 

iv. ความรูท่ัวไปเก่ียวกับเทคโนโลยีดานกฎหมายคอมพิวเตอรและทรัพยสินทางปญญา 

(Computer Laws and Intellectual Properties) 

 

b. ความรูรอบตัว / รูเทาทันเทคโนโลยี 

i. ความรูรอบตัวเก่ียวกับเทคโนโลยีดานการเงิน (Financial Technology) 

ii. ความรูรอบตัวเก่ียวกับเทคโนโลยีดานปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) 

iii. ความรูรอบตัวเก่ียวกับเทคโนโลยีดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Commerce) 

iv. ความรูรอบตัวเก่ียวกับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia Technology) 

 

 

วิธีการเดินทางมายังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต 

https://www.computing.psu.ac.th/th/getting-here/ 

 

แผนท่ี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต 

 



 
 


