
ระเบียบการแข่งขนักฬีาหมากกระดาน 

หมากรุกไทย 

1.ประเภทการแข่งขัน 

บุคคลชาย และ บุคคลหญิง 

2.จํานวนนักกฬีา 

ส่งนักกีฬาได้ ประเภทละไม่เกิน 4 คน ภายในวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2563  คณะกรรมการจดัการแข่งขนั 

ประกาศรายช่ือ ผู ้เข้าแข่งขันว ัน เสาร์ท่ี  7 มีนาคม 2563  ณ  ชั้ น1 คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตศาลายา 

มหาวทิยาลยัมหิดล 

3. รูปแบบการแข่งขัน 

แข่งขนัในระบบ Swiss Pairing จาํนวน 5 รอบ แข่งขนัรอบละ 1 กระดาน มีเวลาแข่งขนัฝ่ายละ 30 นาที        

ต่อกระดาน เพื่อคดัเลือกนักกีฬาท่ีมีคะแนนสูงสุด 3 คน เป็นตวัแทนมหาวิทยาลัยในการแข่งขนัสํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) กาํหนดให้รอบแรกนกักีฬาจากคณะ/สถาบนัเดียวไม่เจอกนั ส่วนในรอบท่ี 2 – 

5 การประกบคู่แข่งขนัจะข้ึนอยูผ่ลการแข่งขนัของนกักีฬา 

4. การให้คะแนน 

ชนะ  =  1 คะแนน 

เสมอ  =  0.5 คะแนน 

แพ ้ =  0 คะแนน 

5. กติกาการแข่งขัน 

5.1นกักีฬาตอ้งแต่งกายใหสุ้ภาพเรียบร้อย พร้อมแสดงบตัรประจาํตวัต่อกรรมการ 

       5.2 เร่ิมแข่งขนัเวลา 09.00 น. หากผูแ้ข่งขนัมาไม่ตรงเวลาแข่ง ใหผู้แ้ข่งขนัฝ่ายตรงขา้มกดเวลา เกิน 15   

             ถูกปรับแพ้ในรอบนั้น 

       5.3 ใชก้ฏ-กติกา ในการ “จบัตวัหมากแลว้ตอ้งเดิน” นอกจากจะไม่สามารถเดินได ้กรรมการจึงจะยอมให ้           

              เดินตาอ่ืน เม่ือปล่อยมือวางหมากไปแลว้จะเปล่ียนตาเดินไม่ได ้หากตอ้งการจบัหมากจะตอ้งขออนุญาต  

       คู่ต่อสู้ก่อน                               

5.4 เม่ือตวัหมากรุก รุกขนุคู่ต่อสู้ ตอ้งร้องวา่ “รุก” 

5.5 เดินมือไหน ตอ้งกดนาฬิกามือนั้น หา้มนาํตวัหมากเคาะนาฬิกา 

5.6 นกักีฬาตอ้งกดนาฬิกาดว้ยตนเอง ห้าม กรรมการหรือบุคคลภายนอกเตือนเร่ืองการกดเวลา หรือบอก     

เวลาเม่ือคู่ต่อสู้หมดเวลา แต่กรรมการสามารถขานเวลาหมดได ้

5.7 ผูท่ี้เล่น ท่ีเสียเปรียบเวลาจะร้องขอก่ีคร้ังก็ได ้และถา้มีเวลาเหลือเพียง 2 นาทีแลว้ มิไดร้้องขอใหถื้อวา่

ตอ้งเล่นไปจนจบกระดาน 



5.8  เกมส์เสมอ  

5.8.1 โดยการเดินหมากไป-กลบั 3 คร้ัง และรูปหมากไม่เปล่ียนแปลงจากเดิม 

5.8.2 โดยท่ีหมากในกระดานตามปกติแลว้ไม่สามารถทาํคู่ต่อสู้จนได ้ 

5.8.3 โดยการยนิยอมทั้งสองฝ่ายอนัเน่ืองมาจากศกัด์ิเท่ากนัและเวลาใกลจ้ะหมดหรือเหตผลุอ่ืน ๆ 

5.9 ฝ่ายท่ีชนะเวลาจะตอ้งมีตวัหมากไม่นอ้ยกวา่ ขุน1  มา้1  เม็ด1 หรือ ขุน1  โคน1  เม็ด1 หรือ ขุน1   เรือ1 

หรือ ขนุ1 เบ้ียเทียม 3 ตวั 

5.10 ในกรณีผูแ้ข่งขนัไม่เขา้ใจกฎกติกาในการแข่งขนั ให้สอบถามคณะกรรมการเพื่ออธิบายและช้ีขาด         

การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสุด 

6 มารยาททัว่ไป 

      6.1ไม่ส่งเสียงรบกวน ทาํลายสมาธิคู่ต่อสู้ ทั้งดว้ยวาจาและการกระทาํใดๆ 

      6.2 หา้มใชอุ้ปกรณ์ ส่ือสารทุกชนิด ระหวา่งแข่งขนั 

6.3 ถา้จะออกจากสนามแข่งขนัในขณะแข่งขนัตอ้งไดรั้บอนุญาตจากกรรมการ 

7 กาํหนดการแข่งขัน 

ส่งรายช่ือนกักีฬา ภายในวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2563 

วนัแข่งขนั วนัเสาร์ท่ี 7 มีนาคม 2563 

8 สนามแข่งขัน 

ชั้น1 คณะวทิยาศาสตร์ วทิยาเขตศาลายา รายงานตวัเวลา 08.30 น. เร่ิมแข่งขนัเวลา 09.00 น. 

9 เหรียญรางวลั 

ชนะเลิศ เหรียญทอง 

รองชนะเลิศ เหรียญเงิน 

อนัดบั 3 และ 4 เหรียญทองแดง (ไม่มีชิงท่ี 3) 

10 ผู้ประสานงาน 

นายเนาวรัตน์ แววสีงาม โทร. 02-4197492 ต่อ 153 , 089-2231633 

อีเมล ์ naoatt@yahoo.com 



หมากฮอส 

1. ประเภทการแข่งขัน 

บุคคลชาย และ บุคคลหญิง 

2. จํานวนนักกฬีา 

ส่งนักกีฬาได้ประเภทละไม่เกิน 4 คน ภายในวนัท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

ประกาศรายช่ือ ผู ้เข้าแข่งขันว ัน เสาร์ท่ี  7 มีนาคม 2563 ณ ชั้ น1 คณ ะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตศาลายา 

มหาวทิยาลยัมหิดล 

3. รูปแบบการแข่งขัน 

 แข่งขนัในระบบ Swiss Pairing จาํนวน 5 รอบ แข่งขนัรอบละ 4 กระดาน มีเวลาแข่งขนัฝ่ายละ 15 นาที         

ต่อกระดาน เพื่อคดัเลือกนักกีฬาท่ีมีคะแนนสูงสุด 3 คน เป็นตวัแทนมหาวิทยาลัยในการแข่งขนัสํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) กาํหนดให้รอบแรกนกักีฬาจากคณะ/สถาบนัเดียวไม่เจอกนั ส่วนในรอบท่ี 2 – 

5 การประกบคู่แข่งขนัจะข้ึนอยูผ่ลการแข่งขนัของนกักีฬา 

4. การให้คะแนน 

ชนะ  =  1 คะแนน 

เสมอ  =  0.5 คะแนน 

แพ ้ =  0 คะแนน 

5. กติกาการแข่งขัน 

5.1. นกักีฬาตอ้งแต่งกายใหสุ้ภาพเรียบร้อย พร้อมแสดงบตัรประจาํตวัต่อกรรมการ 

5.2 เร่ิมแข่งขนัเวลา 09.00 น. หากผูแ้ข่งขนัมาไม่ตรงเวลาแข่ง ใหผู้แ้ข่งขนัฝ่ายตรงขา้มกดเวลา เกิน 15   

      ถูกปรับแพ้ในรอบนั้น 

5.3 ใชก้ฏ-กติกา ในการ “จบัตวัหมากแลว้ตอ้งเดิน” นอกจากจะไม่สามารถเดินได ้กรรมการจึงจะยอมให ้     

       เดินตาอ่ืน เม่ือปล่อยมือวางหมากไปแลว้จะเปล่ียนตาเดินไม่ได ้หากตอ้งการขบัหมากจะตอ้งขออนุญาต 

       คู่ต่อสู้ก่อน 

5.4 เดินมือไหน ตอ้งกดนาฬิกามือนั้น หา้มนาํตวัหมากเคาะนาฬิกา 

5.5 นกักีฬาตอ้งกดนาฬิกาดว้ยตนเอง ห้าม กรรมการหรือบุคคลภายนอกเตือนเร่ืองการกดเวลา หรือบอก

เวลาเม่ือคู่ต่อสู้หมดเวลา แต่กรรมการสามารถขานเวลาหมดได ้

5.6 ฝ่ายใดหมดเวลา จะถูกปรับแพท้นัที 

5.7 เม่ือมีโอกาสกินหลายแบบ หลายต่อ “ฝ่ายกิน” ตอ้งแสดงการกินท่ีละตวัใหช้ดัเจน จนกวา่ “การกิน” จะ

ส้ินสุดลง โดยหา้มจบัตวัหมากของผูแ้ข่งขนัก่อนการกิน 



5.8 ในกรณีผูแ้ข่งขนัไม่เขา้ใจกฎกติกาในการแข่งขนั ใหถ้ามคณะกรรมการเพื่ออธิบายและช้ีขาด               

การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสุด 

6 มารยาททัว่ไป 

6.1ไม่ส่งเสียงรบกวน ทาํลายสมาธิคู่ต่อสู้ ทั้งดว้ยวาจาและการกระทาํใดๆ 

6.2 หา้มใชอุ้ปกรณ์ ส่ือสารทุกชนิด ระหวา่งแข่งขนั 

       6.3 ถา้จะออกจากสนามแข่งขนัในขณะแข่งขนัตอ้งไดรั้บอนุญาตจากกรรมการ 

7 กาํหนดการแข่งขัน 

ส่งรายช่ือนกักีฬา ภายในวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2563 

วนัแข่งขนั วนัเสาร์ท่ี 7 มีนาคม 2563 

8 สนามแข่งขัน 

ชั้น1 คณะวทิยาศาสตร์ วทิยาเขตศาลายา รายงานตวัเวลา 08.30 น. เร่ิมแข่งขนัเวลา 09.00 น. 

9 เหรียญรางวลั 

ชนะเลิศ เหรียญทอง 

รองชนะเลิศ เหรียญเงิน 

อนัดบั 3 และ 4 เหรียญทองแดง (ไม่มีชิงท่ี 3) 

10 ผู้ประสานงาน 

       นายเนาวรัตน์ แววสีงาม โทร. 02-4197492 ต่อ 153 , 089-2231633 

       อีเมล ์ naoatt@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หมากรุกสากล 

1.ประเภทการแข่งขัน 

บุคคลชาย และ บุคคลหญิง 

2.จํานวนนักกฬีา 

ส่งนักกีฬาได้ ประเภทละไม่เกิน 4 คน ภายในวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2563  คณะกรรมการจดัการแข่งขนั 

ประกาศรายช่ือ ผู ้เข้าแข่งขันว ัน เสาร์ท่ี  7 มีนาคม 2563 ณ  ชั้ น1 คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตศาลายา 

มหาวทิยาลยัมหิดล 

3. รูปแบบการแข่งขัน 

แข่งขนัในระบบ Swiss Pairing จาํนวน 5 รอบ แข่งขนัรอบละ 1 กระดาน มีเวลาแข่งขนัฝ่ายละ 30 นาที        

ต่อกระดาน เพื่อคดัเลือกนักกีฬาท่ีมีคะแนนสูงสุด 3 คน เป็นตวัแทนมหาวิทยาลัยในการแข่งขนัสํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) กาํหนดให้รอบแรกนกักีฬาจากคณะ/สถาบนัเดียวไม่เจอกนั ส่วนในรอบท่ี 2 – 

5 การประกบคู่แข่งขนัจะข้ึนอยูผ่ลการแข่งขนัของนกักีฬา 

4. การให้คะแนน 

ชนะ  =  1 คะแนน 

เสมอ  =  0.5 คะแนน 

แพ ้ =  0 คะแนน 

แพ ้ =  0 คะแนน 

 

5. กติกาการแข่งขัน 

5.1 นกักีฬาตอ้งแต่งกายใหสุ้ภาพเรียบร้อย สวมเส้ือกีฬาสี พร้อมแสดงบตัรประจาํตวัต่อกรรมการ 

5.2. เร่ิมแข่งขนัเวลา 9.00 น. หากผูแ้ข่งขนัมาไม่ตรงเวลาแข่ง ใหผู้แ้ข่งขนัฝ่ายตรงขา้มกดเวลา ถา้เลย 15 

นาที ใหฝ่้ายกดเวลาชนะกระดานแรก หากครบ 30 นาทีแลว้ยงัไม่มา ถูกปรับแพใ้นรอบนั้น 

5.3. ใชก้ฏ-กติกา ในการ “จบัตวัหมากแลว้ตอ้งเดิน” 

5.4. นกักีฬาตอ้งกดนาฬิกาดว้ยตนเอง หา้มกรรมการหรือบุคคลภายนอกเตือนเร่ืองการกดเวลา หรือบอก

เวลาเม่ือคู่ต่อสู้หมดเวลา แต่กรรมการสามารถขานเวลาหมดได ้

5.5. เดินมือไหน ตอ้งกดมือนั้น ห้ามนาํตวัหมากรุกเคาะนาฬิกา 

5.6. เม่ือตวัหมากรุก รุกขนุคู่ต่อสู้ ตอ้งร้องวา่ “check” 



5.7. ในกรณีผูแ้ข่งขนัไม่เขา้ใจกฎกติกาในการแข่งขนัใหถ้ามคณะกรรมการเพื่ออธิบายและช้ีขาด การตดัสิน

ของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสุด 

 

 

6. มารยาททัว่ไป 

6.1. ไม่ส่งเสียงรบกวน ทาํลายสมาธิคู่ต่อสู้ ทั้งดว้ยวาจาและการกระทาํใดๆ 

6.2. หา้มใชอุ้ปกรณ์ ส่ือสารทุกชนิด ระหวา่งแข่งขนั 

6.3. ถา้จะออกจากสนามแข่งขนัในขณะแข่งขนัตอ้งไดรั้บอนุญาตจากกรรมการ 

7. กาํหนดการแข่งขัน 

ส่งรายช่ือนกักีฬา ภายในวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์  2563 

วนัแข่งขนั วนัเสาร์ท่ี 7 มีนาคม 2563 

8. สนามแข่งขัน 

ชั้น1 คณะวทิยาศาสตร์ วทิยาเขตศาลายา รายงานตวัเวลา 08.30 น. เร่ิมแข่งขนัเวลา 09.00 น. 

9. เหรียญรางวลั 

ชนะเลิศ เหรียญทอง 

รองชนะเลิศ เหรียญเงิน 

อนัดบั 3 และ 4 เหรียญทองแดง (ไม่มีชิงท่ี 3) 

10. ผู้ประสานงาน 

       นายเนาวรัตน์ แววสีงาม โทร. 02-4197492 ต่อ 153 , 089-2231633 

       อีเมล ์ naoatt@yahoo.com 
 


