กติกาการแข่งขันเอแม็ท (A-Math)
1. ประเภทและคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน เอแม็ทประเภทบุคคล แบ่งเป็น 3 ระดับชัน้ ได้แก่
1.1 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย – ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ ในระดับชั้น
ประถมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน ที่ส่งเข้าร่วมแข่งขัน ณ ปีการศึกษาปัจจุบัน
1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นของโรงเรียน ที่ส่งเข้าร่วมแข่งขัน ณ ปีการศึกษาปัจจุบัน
1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย – ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน ที่ส่งเข้าร่วมแข่งขัน ณ ปีการศึกษาปัจจุบัน
2. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
2.1 แต่ละโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
- ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ประเภททีม) โรงเรียนละไม่เกิน 2 ทีม (ทีมละ 2 คน) รับจานวน
60 ทีม (120 คน)
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ประเภทเดี่ยว) โรงเรียนละไม่เกิน 2 คน รับจานวน 60 คน
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทเดี่ยว) โรงเรียนละไม่เกิน 2 คน รับจานวน 60 คน
2.2 ผู้เข้าแข่งขันมารายงานตัวที่สถานที่จัดการแข่งขันก่อนการแข่งขันอย่างน้อย 15 นาที
2.3 ถ้าผู้เข้าแข่งขันมารายงานตัวหลังจากเริ่มการแข่งขันแล้วจะตัดสิทธิ์ในการแข่งขัน
2.4 การรับคาแนะนาจากผู้อื่น นอกเหนือจากคณะกรรมการในระหว่างการแข่งขัน ถือว่าทุจริตในการ
แข่งขัน
2.5 ถ้าผู้เข้าแข่งขันทุจริตในการแข่งขัน คณะกรรมการจะตัดสิทธิ์ในการแข่งขันทันที
2.6 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
3. การรับสมัคร
3.1 สมัครภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2565 - 5 สิงหาคม 2565 หรือจนกว่าจะได้จานวนผู้เข้าแข่งขัน
ครบตามจานวน
3.2 ไม่มีการรับสมัครที่หน้างานในวันแข่งขัน
4. ระบบการแข่งขันเอแม็ท
ผู้เข้าแข่งขัน แต่ ล ะคนทาการแข่ งขันทั้งหมดจานวน 5 เกมในรอบคัดเลื อก โดยผู้ เข้าแข่ งขันที่ทา
คะแนนได้สูงสุด 2 อันดับแรกในรอบคัดเลือก จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
5. ระบบและกติกาการแข่งขัน
5.1 การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รอบ ได้แก่รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ มีรายละเอียดดังนี้
1) รอบคัดเลือก
- เอแม็ทจะทาการแข่งขันแต่ละกระดาน ๆ ละ 2 ฝ่าย และจะทาการแข่งขันตามจานวนเกมที่กาหนด
ไว้ โดยใช้วิธีประกบคู่แบบ Swiss Pairing ให้ผู้เข้าแข่งขันที่ผลการแข่งขันระดับเดียวกันพบกัน
- ในเกมคัดเลือกสุดท้ายหรือเกมที่ 5 ใช้วิธี King of the Hill เรียงลาดับ และให้อันดับ 1 พบ 4, 2
พบ 3

2) รอบชิงชนะเลิศ
- เอแม็ทผู้เข้าแข่งขันที่มีผลการแข่งขันดีที่สุด 2 อันดับแรกจากรอบคัดเลือก จะทาการแข่งขันกัน เพื่อ
หาผู้ชนะ
หมายเหตุ หากผลการแข่งขันเสมอกันและมีผลต่อการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศหรือการรับรางวัล ขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของกรรมการ
5.2 กติกาการแข่งขัน
สาหรับการแข่งขันเอแม็ท มีกติกาดังนี้
1) แต้มต่างต่อเกม (Maximum Difference)
- เอแม็ททุกระดับชั้นแต้มต่างไม่เกิน 250 แต้ม ถ้าเกินกว่านั้นให้ปัดลดลงเหลือ 250 แต้ม
- เกมสุดท้าย แต้มต่างไม่เกิน 200 แต้ม ถ้าเกินกว่านั้นให้ปัดลดลงเหลือ 200 แต้ม
- รอบชิงชนะเลิศไม่มี Maximum Difference
2) ชนะบาย (Bye)
- เอแม็ททุกระดับชั้น ชนะบายได้ 100 แต้ม
3) การจับเวลาในการแข่งขัน
- สาหรับการแข่งขันในรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ เอแม็ททุกระดับชั้น ใช้นาฬิกาจับเวลาฝ่ายละ
22 นาที
6. รางวัลการแข่งขัน
6.1 เกียรติบัตร
ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร ซึ่งจะมีการจัดอันดับคะแนน โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของจานวน
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด แบ่งเป็นระดับต่างๆ ดังนี้
1) รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
เมื่อผู้เข้าแข่งขันทาคะแนนได้อยู่ในอันดับ 10% แรกของจานวนผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด
2) รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
เมื่อผู้เข้าแข่งขันทาคะแนนได้อยู่ในอันดับที่ 11% – 25% ของจานวนผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด
3) รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
เมื่อผู้เข้าแข่งขันทาคะแนนได้อยู่ในอันดับที่ 26% – 45% ของจานวนผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด
4) เกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขัน
เมื่อผู้เข้าแข่งขันทาคะแนนได้อยู่ในอันดับที่ 46% เป็นต้นไป ของจานวนผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด เว้นแต่
กรรมการจะเห็นสมควรเป็นอย่างอื่น

6.2 เงินรางวัล
ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ และได้ รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรรางวัล รอง
ชนะเลิศ และได้รับเงินรางวัลทุนการศึกษาดังนี้
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
1) รางวัลชนะเลิศ จะได้รับ เงินรางวัล จานวน 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับ เงินรางวัล จานวน 800 บาท บาทพร้อมเกียรติบัตร
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับ เงินรางวัล จานวน 500 บาท บาทพร้อมเกียรติบัตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1) รางวัลชนะเลิศ จะได้รับ เงินรางวัล จานวน 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับ เงินรางวัล จานวน 1,200 บาท บาทพร้อมเกียรติบัตร
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับ เงินรางวัล จานวน 1,000 บาท บาทพร้อมเกียรติบัตร
7. กาหนดการแข่งขัน
วันที่ 18 -20 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
วันเวลาในการแข่งขัน
การแข่งขันระดับประถมศึกษาตอนปลาย วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565
เวลา
รายละเอียด
08.00 - 08.30 น.
ลงทะเบียน
08.45 - 09.00 น.
ชี้แจงกติกาการแข่งขันเอแม็ท
09.00 – 14.30 น.
การแข่งขันเอแม็ท เกมที่ 1 - 5
14.30 น.
การแข่งขันเอแม็ท รอบชิงชนะเลิศ
15.30 น.
พิธีมอบรางวัล
การแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2565
เวลา
รายละเอียด
08.00 - 08.30 น.
ลงทะเบียน
08.45 - 09.00 น.
ชี้แจงกติกาการแข่งขันเอแม็ท
09.00 – 14.30 น.
การแข่งขันเอแม็ท เกมที่ 1 - 5
14.30 น.
การแข่งขันเอแม็ท รอบชิงชนะเลิศ
15.30 น.
พิธีมอบรางวัล
การแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันเสาร์ ที่ 20 สิงหาคม 2565
เวลา
รายละเอียด
08.00 - 08.30 น.
ลงทะเบียน
08.45 - 09.00 น.
ชี้แจงกติกาการแข่งขันเอแม็ท
09.00 – 14.30 น.
การแข่งขันเอแม็ท เกมที่ 1 - 5
14.30 น.
การแข่งขันเอแม็ท รอบชิงชนะเลิศ
15.30 น.
พิธีมอบรางวัล

8. ข้อกาหนดเพิ่มเติม
ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันได้แก่
1) กระดานเอแม็ท
2) ตัวเบี้ย (จานวนตามระดับชั้นที่เข้าแข่งขัน)
3) ที่วางตัวเบี้ย
4) โทรศัพท์มือถือที่ (หากเป็นไปได้) โหลดแอพลิเคชัน Chess clock หรือนาฬิกา Chess clock
สาหรับจับเวลา

กรรมการผู้รับผิดชอบกิจกรรม
อ.ดร.ศาสตรา หล้าอ่อน 085-755-2577
ผศ.ดร.คมคาย พันธ์เพ็ง 081-882-9875

