
             ระเบียบการแข่งขนัหมากรุกไทยชิงแชมป์จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี พ.ศ. 2566 

1.ประเภทหมากรกุไทยเยาวชนชิงแชมป์จงัหวัดกาญจนบุรี  มีแข่งขันทั้งหมด  2 ประเภท ดังนี ้  
1.1  ประเภทหมากรุกไทยเยาวชนชิงแชมป์จังหวัดกาญจนบรุี มแีข่งขันทั้งหมด ดังนี้   

1) รุ่นอายุไม่เกิน 10 ป ีแยก ชาย-หญิง ไมเ่กิดก่อน พ.ศ. 2556 
 2) รุ่นอายุไม่เกิน 12 ป ีแยก ชาย-หญิง ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2554 
 3) รุ่นอายุไมเ่กิน 15 ป ีแยก ชาย-หญิง ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2551 

           4) รุ่นอายุไม่เกิน 18 ป ีแยก ชาย-หญิง ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2548 
1.2  ประเภทหมากรุกไทยประชาชนชิงแชมปจ์ังหวัดกาญจนบุร ีมีแข่งขันทั้งหมด ดังนี้   

 1) รุ่นประชาชนชาย  
 2) รุ่นประชาชนหญงิ 

2. คุณสมบัติผูเ้ข้าร่วมแข่งขัน 
        2.1 ประเภทหมากรุกไทยเยาวชน 
             2.1.1 เป็นนักเรียนของโรงเรียนทุกสงักัดในจังหวัดกาญจนบุรี หรือเยาวชนที่มีภูมลิำเนาตามสูตบิัตร 
หรือทะเบียนบ้าน (ทร.14) อยู่ในจังหวัดกาญจนบุร ี
             2.1.2 นักกีฬาแต่ละคนลงแข่งขันได้รุ่นเดียว 
             2.1.3 โรงเรียนสามารถสง่นักกีฬาเข้าแข่งขันในแต่ละรุ่นและประเภทโดยไม่จำกัดจำนวนคน 
        2.2 ประเภทหมากรุกไทยประชาชน 
             2.1.1  มีภูมลิำเนาตามสูตบิัตร หรือทะเบียนบ้าน (ทร.14) หรือสถานที่ศึกษาหรือสถานทีท่ำงานอยู่
ในจังหวัดกาญจนบุร ี
3. การรับสมัคร และเอกสาร    
        3.1 ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566       
        3.2 การสมัครเข้าแข่งขัน 
               1) สมัครผ่านสถานศึกษาที่กำลังศึกษา ตามใบสมัครสำหรับสถานศึกษา(แนบท้ายระเบียบฯ) 
               2) สมัครด้วยตนเองตามใบสมัครสำหรบับุคคล(แนบท้ายระเบียบฯ) 
       3.3 สถานที่รับสมัคร   
               1) โรงเรียนบ้านดงเสลา ต.ด่านแม่แฉลบ อ.ศรสีวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250 โทรศัพท ์084-
9516154     
               2) นางสาวสุรัสวดี  มหาคีรีกาญจน์  โทรศัพท์ 092-3394491   
               3) นางสาวเจนจิรา  คูณโกทา โทรศัพท์ 065-9156115   
       3.4  เอกสารประกอบการสมัคร (ให้นำไปในวันแข่งขันเพื่อแสดงตน) 
               1) ใบรับรองการศึกษาจากสถานศึกษาที่ศึกษาปัจจุบัน  หรอืบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา 
               2) บัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร หรือสำเนาทะเบียนบ้าน(ทร.14) หรอื 



               3) ใบรับรองจากสถานที่ทำงาน 

4. กำหนดการแข่งขัน  
          4.1  ประเภทหมากรกุไทยประชาชน แข่งขันในวันเสาร์ที่ 18 และวันอาทิตย์ที 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566     
ณ อาคารหอประชุมเคียงธารา เข่ือนศรีนครินทร์ อ. ศรสีวัสดิ์   จ.กาญจนบรุี  
          4.2  ประเภทหมากรกุไทยเยาวชน แข่งขันในวันอาทิตย์ที 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  ณ อาคารหอประชุม
เคียงธารา เข่ือนศรีนครินทร์ อ. ศรสีวัสดิ์   จ.กาญจนบรุ ี 
          4.3 นักกีฬารายงานตัวในวันที่ทำการแข่งขันวันแรก เวลา 08.00 - 08.30 น. ณ สนามแข่งขัน 
          4.4 ประชุมช้ีแจงกติกาให้กบัผูฝ้ึกสอนและนักกีฬาในวันที่ทำการแข่งขันวันแรก เวลา 08.-30 - 08.45 น.    
และเริ่มแข่งขัน เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

5. กติการะบบและเวลาการแข่งขัน 
 5.1 การแข่งขันจะใช้ระบบ Swiss Pairings จำนวน 5 รอบ (ในกรณีทีม่ีผูเ้ข้าแข่งขันไม่เกิน 6 คน          
การแข่งขันจะใช้ระบบพบกันหมดโดยที่จำนวนรอบของการพบกันหมดจะข้ึนกับจำนวนผู้เล่น)และในกรณีแต่
ละรุ่นที่มผีู้แข่งขันไม่ถึง 4 คน จะไม่มกีารจัดการแข่งขันในรุน่น้ันๆ 
 5.2 ผูเ้ข้าแข่งขันประเภทเยาวชนมเีวลาแข่งขันฝ่ายละ 30 นาทีต่อรอบ 
          5.3 ผู้เข้าแข่งขันประเภทประชาชนมีเวลาแข่งขันฝ่ายละ 45 นาทีต่อรอบ 
 5.4 ผูเ้ข้าแข่งขันมาสายเกิน 15 นาที  จะถูกปรบัแพ้ในรอบนั้นๆ ทันท ี
 5.5 ผู้เข้าแข่งขันจะไม่ได้รบัอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ใดๆในระหว่างการ
แข่งขัน หากถูกตรวจพบจะถูกปรับแพ้ในรอบนั้น 
 5.6 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 5.7 คณะกรรมการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกติกาการแข่งขันอื่นๆโดยไมจ่ำเป็นทีจ่ะต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า 

5.8 การตัดสินไทเบรค 
                1) ระบบ Swiss Pairings  

1.1) Buchholz 
1.2) Sonneborn-Berger 
1.3  Progress 

    1.4 ผลการแข่งขันระหว่างผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนเท่ากัน (head to head) 
    1.5) แข่งขันใหม่โดยใหห้ัวหน้ากรรมการตัดสินเป็นผู้กำหนดจำนวนเกมและระบบเวลา  
ผลการแข่งขันระหว่างผู้เข้าแข่งขันทีม่ีคะแนนเท่ากัน (head to head) 

                2) ระบบพบกันหมด 
        2.1) ผลการแข่งขันระหว่างกลุ่มผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนเท่ากัน(head to head) 

2.2) Progress  



2.3) Sonneborn-Berger 
          2.4) แข่งใหม่โดยใหห้ัวหน้ากรรมการตัดสินเป็นผู้ใช้ดุลพินิจกำหนดจำนวนเกมและระบบเวลา  

6. รางวัลการแข่งขัน  
          6.1   รางวัลในประเภทหมากรกุไทยเยาวชน มีดังนี ้

     1) รุ่นอายุไม่เกิน 10 ป ี และรุ่นอายุไมเ่กิน 12 ป ี  
                    - ชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัล  เกียรตบิัตร พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 500 บาท 

       - รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัล  เกียรตบิัตร พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 400 บาท  
       - รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้รับถ้วยรางวัล  เกียรตบิัตร พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 300 บาท 
       - รองชนะเลิศอันดับ 3  ได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 200  บาท 
       - รองชนะเลิศอันดับ 4  ได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 100  บาท 

      2) รุ่นอายุไม่เกิน 15 ป ี และรุ่นอายุไม่เกิน 18 ป ี 
                    - ชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัล  เกียรตบิัตร พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 700 บาท 

       - รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัล  เกียรตบิัตร พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 500 บาท  
       - รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้รับถ้วยรางวัล  เกียรตบิัตร พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 400 บาท 
       - รองชนะเลิศอันดับ 3  ได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 300  บาท 
       - รองชนะเลิศอันดับ 4  ได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 200  บาท 

      4) รุ่นประชาชนทั่วไปจงัหวัดกาญจนบรุ ี   
                    - ชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร   

       - รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบตัร    
       - รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร   
       - รองชนะเลิศอันดับ 3  ได้รับเกียรติบัตร   
       - รองชนะเลิศอันดับ 4  ได้รับเกียรติบัตร   
  หมายเหต ุการแข่งขันในรุ่นประชาชนทั่วไปจังหวัดกาญจนบุรจีะเป็นการคัดตัวนักกีฬาเพื่อหาตัวแทน 

จังหวัดกาญจนบุรเีข้าแข่งขันในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 “กาญจนบรุีเกมส์”ต่อไป 
7. ผู้รับผิดชอบและดำเนินการจัดการแข่งขัน 
                 1) ชมรมหมากรุกจงัหวัดกาญจนบุร ี
                 2) สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาและครูอำเภอศรีสวัสดิ์ 
8. ผู้สนับสนุนงบประมาณการจัดการแข่งขัน 
                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย  เข่ือนศรนีครินทร์    
9. ผูร้ับรองการแข่งขัน 
                 สมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
                    ------------------------------------------------------------------------------------- 



 


