
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย 
เยาวชนระดับชาติ 

17 – 18  สิงหาคม  ๒๕62 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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ก าหนดการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย  

เยาวชนระดับชาติ 
17 –  18 สิงหาคม  ๒๕62 

ณ  หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 
รุ่นระดับเยาวชน 
วันเสาร์ที่ ๑7 สิงหาคม ๒๕๖2 
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดงานการแข่งขันหมากรุกไทย เยาวชนระดับชาติ 

ประกบคู่การแข่งขัน 
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. แข่งขันรอบแรก 
11.00 – 12.00 น. พักรับประทานอาหาร 
๑๒.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. แข่งขันรอบสอง 
๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. แข่งขันรอบสาม 
 
วันอาทิตย์ที่ ๑8 สิงหาคม ๒๕๖2 
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. แข่งขันรอบสี่ 
๑๑.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. แข่งขันรอบห้า 
13.00 – 14.00 น. พักรับประทานอาหาร 
๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. แข่งขันรอบหก 
๑๗.๐๐ น.  พิธีรับถ้วยรางวัล นักกีฬาชนะเลิศ ระดับเยาวชน  
๑๗.๓๐ น.  พิธีปิดการแข่งขัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย 
เยาวชนระดับชาติ 

ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
17 - 18  สิงหาคม  ๒๕62 

๑.  ก าหนดการแข่งขัน   
ระดับเด็กและเยาวชนระดับประเทศ  แข่งขันวันที่ 17 - 18  สิงหาคม  ๒๕62 

๒.  กติกาการแข่งขัน 
 ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 ๓ .  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
 ๓.๑ ระดับเด็กและเยาวชน  
  ๓.๑.๑ รุ่นอายุไม่เกิน ๑0 ปี  (ไม่น้อยกว่า พ.ศ.๒๕52) 
  ๓.๑.2 ไม่สามารถลงท าการแข่งขันข้ามรุ่นอายุได้ นับอายุตาม พ.ศ. เกิด 

๓.๑.3 รุ่นอายุไม่เกิน ๑2 ปี   (ไม่น้อยกว่า พ.ศ.๒๕50) 
  ๓.๑.4 ไม่สามารถลงท าการแข่งขันข้ามรุ่นอายุได้ นับอายุตาม พ.ศ. เกิด 

๓.๑.5 รุ่นอายุไม่เกิน ๑4 ปี   (ไม่น้อยกว่า พ.ศ.๒๕๔8) 
  ๓.๑.6 ไม่สามารถลงท าการแข่งขันข้ามรุ่นอายุได้ นับอายุตาม พ.ศ. เกิด 

๓.๑.7 รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี   (ไม่น้อยกว่า พ.ศ.๒๕44) 
  ๓.๑.8 ไม่สามารถลงท าการแข่งขันข้ามรุ่นอายุได้ นับอายุตาม พ.ศ. เกิด 
 ๓.2  นักกีฬาแต่ละรุน่สามารถลงท าการแข่งขันรุ่นเดียวเท่านั้น 
๔.  การเข้าร่วมการแข่งขัน   
 ๔.๑  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม  ๒๕62 

๔.๒ ระดับเด็กและเยาวชน  สมัครได้ท่ีคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  หรือที ่
คุณวีรศักดิ์  ลีลานภาศักดิ์  โทร ๐๘๔-๔๖๒๔๔๖๖ / ๐๘๑-๕๓๒๗๐๑๕  
คุณหิรัญ ศรีพินทุศร โทร 086-7351606 / ๐๕๖-๒๑๙๑๐๐ ต่อ ๒๔๐๐ แฟกซ์ ๐๕๖-๘๘๒๗๐๗ 

๕.  วิธีจัดการแข่งขัน 
 ๕.๑  ใช้ระบบ  Swiss  Perfect ในการจัดการแข่งขัน 

๖.  กติกาการแข่งขัน 
 ๖.๑ ระดับเด็กและเยาวชน 
  ๖.๑.๑ ใชร้ะบบสวิส  ๖  รอบ 

๖.๑.๒ ใช้นาฬิกาจับเวลาแบบพิเศษ  ให้เวลาฝ่ายละ 60 นาทีต่อ ๑ กระดาน  นักกีฬาต้องกด      
         เวลาด้วยตนเอง  ห้ามกรรมการ/บุคคลภายนอกเตือนเรื่องกดเวลา 

  ๖.๑.๓ กติกาอ่ืน ๆ ให้ใช้กติกาของสมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
  ๖.๑.๔ ต้องมีการบันทึกการเดินหมากด้วย 
๗.  การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าสิ้นสุด 
 

๘.  รางวัล 
     รางวัลการแข่งขัน 

ระดับเยาวชน 
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๐ ปี 

ชนะเลิศ  2,5๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
อันดับ ๒  1,0๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
อันดับ ๓     5๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 



อันดับ ๔     ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 
 

รุ่นอายุไม่เกิน ๑2 ปี  
ชนะเลิศ  2,5๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
อันดับ ๒  1,0๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
อันดับ ๓     5๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
อันดับ ๔     ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 

 

รุ่นอายุไม่เกิน ๑4 ปี  
ชนะเลิศ  2,5๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
อันดับ ๒  1,0๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
อันดับ ๓     5๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
อันดับ ๔     ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 

 

รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี  
ชนะเลิศ  3,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
อันดับ ๒  2,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
อันดับ ๓  1,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
อันดับ ๔     5๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ใบสมัคร 
เข้าร่วมการแข่งขันหมากรุกไทย 

เยาวชนระดับชาติ    
16 - 17  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕62  ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

  
              ข้าพเจ้า..........................................................................................อายุ..................ปี 

  เพศ O ชาย O หญิง    สถานศึกษา ...............………………………………………………………………………………….. 
 ที่อยู่ปัจจุบัน. .................................................................................................................................................
         
 หมายเลขโทรศัพท์......................................................................................................................................... 

  ขอสมัครเข้าร่วมแข่งขันหมากรุกไทยระดับ........................................................... 
   
             ส่งมาที่ kikuna26@hotmail.com 
               

 
           
 
 
 
 
      ลงช่ือ............................................ผู้สมัคร 
        (...........................................................) 
      ลงวันที่..................................................... 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 


