
                   งานวิชาการ ปีการศึกษา 2559       โรงเรียนอสัสัมชญัหลกัสูตรภาษาองักฤษ          

“ กา้วลาํเทคโนโลย ีบูรณาการตามวิถี องคจ์กักรีภูมิพล ”          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 

 

ใบสมัคร 

การแข่งขันทักษะ “กีฬาหมากล้อม” 

วนัที 24 พฤศจกิายน 2559 

 ช่องทางส่งใบสมคัร  

1. E- mail : nalatthaporn_ka@acep.ac.th 

2. ACEP Fax: 0-3487-2044 
ติดต่อสอบถาม : มิส นลทัพร  แกว้ประทุมรัสมี 061 421 9969 

1. ชือสถานศึกษา..................................................................................................................................................................... 

โทรศพัท.์.............................................โทรสาร.............................................. E-mail………………….………………….. 

ทีอยู.่...................................................................................................................................................................................... 

2. ชือ-สกุล อาจารยผ์ูฝึ้กซอ้ม/ครูผูดู้แลนกักีฬา.......................................................................................................................... 

โทรศพัท.์.................................................................................. E-mail…………………………….….………………….. 

3. รายการแข่งขนั (แต่ละรายการสามารถสมคัรไดม้ากกว่า 1 คน/ 1 ทีม)  

 ประเภทบุคคล High Kyu นกัเรียนระดบัประถมศึกษา ถึง ระดบัมธัยมศึกษาปลาย (ระดบัฝีมือ 1 – 4 Kyu) 

จาํนวนทงัสิน.......................................คน 

 ประเภทบุคคล Low Kyu นกัเรียนระดบัประถมศึกษา ถึง ระดบัมธัยมศึกษาปลาย (ระดบัฝีมือตาํกว่า 4 Kyu) 

จาํนวนทงัสิน.......................................คน 

 ประเภททีม Friendship นกัเรียนระดบัประถมตน้ - ปลาย (ระดบัมือใหม่) 3 คน/ทีม  

จาํนวนทงัสิน.......................................คน 

ประเภททีม Friendship นกัเรียนระดบัมธัยมตน้- ปลาย (ระดบัมือใหม่) 3 คน/ทีม 

จาํนวนทงัสิน.......................................คน 

  

พร้อมรายชือทีแนบมาด้วยดังนี ; 
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“ กา้วลาํเทคโนโลย ีบูรณาการตามวิถี องคจ์กักรีภูมิพล ”          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 

 

ใบสมัคร 

การแข่งขันทักษะ “กีฬาหมากล้อม” 

วนัที 24 พฤศจกิายน 2559 

 ช่องทางส่งใบสมคัร  

1. E- mail : nalatthaporn_ka@acep.ac.th 

2. ACEP Fax: 0-3487-2044 
ติดต่อสอบถาม : มิส นลทัพร  แกว้ประทุมรัสมี 061 421 9969 

ประเภทบุคคล 

ชือ – นามสกุล....................................................................................................... ระดบัฝีมือ....................... 

อาย.ุ.......................ปี ศึกษาอยูช่นัปีที.................... เล่นหมากลอ้มมาเป็นระยะเวลา...................................... 

 ประเภทบุคคล High Kyu ระดบัชนัประถมศึกษาตอนตน้ – ระดบัมธัยมศึกษาปลาย 

 ประเภทบุคคล Low Kyu ระดบัชนัประถมศึกษาตอนตน้ – ระดบัมธัยมศึกษาปลาย 

ชือ – นามสกุล....................................................................................................... ระดบัฝีมือ....................... 

อาย.ุ.......................ปี ศึกษาอยูช่นัปีที.................... เล่นหมากลอ้มมาเป็นระยะเวลา...................................... 

 ประเภทบุคคล High Kyu ระดบัชนัประถมศึกษาตอนตน้ – ระดบัมธัยมศึกษาปลาย 

 ประเภทบุคคล Low Kyu ระดบัชนัประถมศึกษาตอนตน้ – ระดบัมธัยมศึกษาปลาย 

ชือ – นามสกุล....................................................................................................... ระดบัฝีมือ....................... 

อาย.ุ.......................ปี ศึกษาอยูช่นัปีที.................... เล่นหมากลอ้มมาเป็นระยะเวลา...................................... 

 ประเภทบุคคล High Kyu ระดบัชนัประถมศึกษาตอนตน้ – ระดบัมธัยมศึกษาปลาย 

 ประเภทบุคคล Low Kyu ระดบัชนัประถมศึกษาตอนตน้ – ระดบัมธัยมศึกษาปลาย 

ชือ – นามสกุล....................................................................................................... ระดบัฝีมือ....................... 

อาย.ุ.......................ปี ศึกษาอยูช่นัปีที.................... เล่นหมากลอ้มมาเป็นระยะเวลา...................................... 

 ประเภทบุคคล High Kyu ระดบัชนัประถมศึกษาตอนตน้ – ระดบัมธัยมศึกษาปลาย 

 ประเภทบุคคล Low Kyu ระดบัชนัประถมศึกษาตอนตน้ – ระดบัมธัยมศึกษาปลาย 

ชือ – นามสกุล....................................................................................................... ระดบัฝีมือ....................... 

อาย.ุ.......................ปี ศึกษาอยูช่นัปีที.................... เล่นหมากลอ้มมาเป็นระยะเวลา...................................... 

 ประเภทบุคคล High Kyu ระดบัชนัประถมศึกษาตอนตน้ – ระดบัมธัยมศึกษาปลาย 

 ประเภทบุคคล Low Kyu ระดบัชนัประถมศึกษาตอนตน้ – ระดบัมธัยมศึกษาปลาย 
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ประเภททีม Friendship (ทีม 3 คน)  

  ชือทีม..................................................... 

1. ชือ – นามสกุล.......................................................................................................  ระดบัฝีมือ....................... 

อาย.ุ.......................ปี ศึกษาอยูช่นัปีที.................... เลน่หมากลอ้มมาเป็นระยะเวลา...................................... 

2. ชือ – นามสกุล.......................................................................................................  ระดบัฝีมือ....................... 

อาย.ุ.......................ปี ศึกษาอยูช่นัปีที.................... เลน่หมากลอ้มมาเป็นระยะเวลา...................................... 

3. ชือ – นามสกุล........................................................................ ............................... ระดบัฝีมือ....................... 

อาย.ุ.......................ปี ศึกษาอยูช่นัปีที.................... เลน่หมากลอ้มมาเป็นระยะเวลา...................................... 

  ประเภททีม Friendship ระดบัชนัประถมศึกษา (รวม ป.1-ป. 6)  ประเภททีม Friendship ระดบัชนัมธัยมศึกษา (รวม ม. 1 – ม. 6 ) 

ชือทีม..................................................... 

1. ชือ – นามสกุล.......................................................................................................  ระดบัฝีมือ....................... 

อาย.ุ.......................ปี ศึกษาอยูช่นัปีที.................... เลน่หมากลอ้มมาเป็นระยะเวลา...................................... 

2. ชือ – นามสกุล.......................................................................................................  ระดบัฝีมือ....................... 

อาย.ุ.......................ปี ศึกษาอยูช่นัปีที.................... เลน่หมากลอ้มมาเป็นระยะเวลา...................................... 

3. ชือ – นามสกุล........................................................................ ............................... ระดบัฝีมือ....................... 

อาย.ุ.......................ปี ศึกษาอยูช่นัปีที.................... เลน่หมากลอ้มมาเป็นระยะเวลา...................................... 

  ประเภททีม Friendship ระดบัชนัประถมศึกษา (รวม ป.1-ป. 6)  ประเภททีม Friendship ระดบัชนัมธัยมศึกษา (รวม ม. 1 – ม. 6 ) 

ชือทีม..................................................... 

1. ชือ – นามสกุล.......................................................................................................  ระดบัฝีมือ....................... 

อาย.ุ.......................ปี ศึกษาอยูช่นัปีที.................... เลน่หมากลอ้มมาเป็นระยะเวลา...................................... 

2. ชือ – นามสกุล.......................................................................................................  ระดบัฝีมือ....................... 

อาย.ุ.......................ปี ศึกษาอยูช่นัปีที.................... เลน่หมากลอ้มมาเป็นระยะเวลา...................................... 

3. ชือ – นามสกุล........................................................................ ............................... ระดบัฝีมือ....................... 

อาย.ุ.......................ปี ศึกษาอยูช่นัปีที.................... เลน่หมากลอ้มมาเป็นระยะเวลา...................................... 

  ประเภททีม Friendship ระดบัชนัประถมศึกษา (รวม ป.1-ป. 6)  ประเภททีม Friendship ระดบัชนัมธัยมศึกษา (รวม ม. 1 – ม. 6 ) 



ตต่ิอสอบถาม  มิสนลทัพร แกว้ประทุมรัสมี (โทร. 061-421-996-9) 

 

การแข่งขันงานวชิาการ “ก้าวลําเทคโนโลยี บูรณาการตามวถิี องค์จกักรีภูมิพล” ปีการศึกษา 2559 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจนี) 

การแข่งขันทักษะ“กีฬาหมากล้อม” 

1. หลกัการและเหตุผล 

“สมาคมกีฬาหมากลอ้มแห่งประเทศไทย” ไดท้าํการประชาสมัพนัธห์มากลอ้มมาหลายปี ผา่นช่องทางต่างๆ ทาํให้

ประชาชนโดยทวัไปสนใจและรู้จกักีฬาหมากลอ้มมากยงิขึน ส่งผลใหจ้าํนวนผูเ้ล่นกีฬาหมากลอ้มมีมากขึน และทาํให้

ประเทศไทยเกิดการแข่งขนัระดบัประเทศและระดบัโลก 

 การจดัการแข่งขนักีฬาหมากลอ้มในโรงเรียนอสัสมัชญัหลกัสูตรภาษาองักฤษ ในวนัที 24 พฤศจิกายน 2559 

เวลา 09.00 – 15.00 น. จะเป็นการสร้างเวทีใหเ้ด็กไดมี้โอกาสมีจะแสดงฝีมือในเวทีทีเหมาะสมกบัรุ่นอายขุองตนเองและ

สามารถไดรั้บรางวลัในการแข่งขนั สิงเหล่านีเป็นกาํลงัใจและแรงผลกัดนัใหเ้ด็กพฒันาฝีมือต่อยอดหมากลอ้มอยา่งยงัยนื 

2. จุดประสงค์ 

2.1 เพือเป็นเวทีใหเ้ด็กไดแ้สดงฝีมืออยา่งสร้างสรรค ์

2.2 ประชาสมัพนัธเ์ผยแพร่วฒันธรรมจีนใหผู้ป้กครองเห็นประโยชน์ของการเล่นหมากลอ้ม 

2.3 เป็นการสร้างฐานการเล่นหมากลอ้มตงัแต่อายยุงันอ้ยส่งผลใหมี้เวลาและโอกาสทีจะเติบโตฉายแววเป็นนกั

หมากลอ้มแนวหนา้ของเมืองไทย 

2.4 สร้างระบบความคิด การวางเป้าหมายการพฒันาทกัษะและฝีมือการเล่นหมากลอ้ม 

3. รายละเอยีดการแข่งขัน 

 แข่งขนัวนัที 24 พฤศจกิายน 2559 เวลา 09.00 – 15.00 น. ตกึ Trinity ชัน 1 ห้อง Multipurpose  

ณ โรงเรียนอสัสมัชญัหลกัสูตรภาษาองักฤษ 

4. ประเภทการแข่งขัน 

4.1 ประเภทบุคคล High Kyu นกัเรียนระดบัประถมศึกษา ถึง ระดบัมธัยมศึกษาปลาย (ระดบัฝีมือ 1 – 4 Kyu) 

4.2 ประเภทบุคคล Low Kyu นกัเรียนระดบัประถมศึกษา ถึง ระดบัมธัยมศึกษาปลาย (ระดบัฝีมือตาํกว่า 4 Kyu) 

4.3 ประเภททีม Friendship นกัเรียนระดบัประถมตน้ - ปลาย (ระดบัมือใหม่) 3 คน/ทีม  

4.4 ประเภททีม Friendship นกัเรียนระดบัมธัยมตน้- ปลาย (ระดบัมือใหม่) 3 คน/ทีม 

 

  



ตต่ิอสอบถาม  มิสนลทัพร แกว้ประทุมรัสมี (โทร. 061-421-996-9) 

5. คุณสมบัตผิู้มสิีทธ์เข้าร่วมการแข่งขัน 

5.1 เป็นเด็กทีศึกษาอยูใ่นระดบัประถมศึกษาปีที 1 ถึง มธัยมศึกษาปีที 6 เท่านนั 

5.2 ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งแต่งกายตามเครืองแบบสถานศึกษา 

6. รูปแบบการแข่งขัน ใชเ้วลา 1  วนัจบ 

6.1 การแข่งจะแข่งจาํนวน 6 กระดาน สามารถรับนกักีฬาไดไ้ม่เกิน 60 คน 

6.2 ประเภทบุคคล เป็นการแข่งขนัโดยใชก้ระดาน 19  19 

6.3 ประเภททีม Friendship เป็นการแข่งขนัโดยใชก้ระดาน 9  9 

7. กตกิาการแข่งขัน  

7.1 ใชร้ะบบ swiss system ใชเ้วลา 30 นาที ต่อ 1 กระดาน  

7.2 นกักีฬาทีมาชา้เกินกว่า 15 นาทีใหป้รับแพท้นัที 

7.3 กฎ-กติกาการข่งขนัในกรณีอืนๆใหใ้ช ้ระเบียบว่าดว้ยการแข่งขนัหมากลอ้มของสมาคมกีฬาหมากลอ้ม 

7.4 ใช ้computer ในการจบัคู่ ซึงระบบนีเมือแพจ้ะไม่มีการตกรอบ และนกัเรียนจะตอ้งแข่งไปจนครบตาม

จาํนวนรอบทีกาํหนด (ดจูากจาํนวนคนถา้จาํนวนคนมาก จาํนวนรอบก็จะมาก) ซึงกรรมการจะประกาศ

ก่อนการแข่งขนัว่ามีกีรอบ โดยผลการแข่งขนัแต่ละรอมเมือทาํเสร็จแลว้กรรมการจะนาํมาติดไวที้ผนงัของ

อาคารและประกาศใหน้กัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนัไปดูชือของตนเอง โต๊ะแข่งขนั ประเภทการแข่งขนั และไปนงั

ตามทีนงัทีติดหมายเลขไวด้ว้ยตนเอง 

7.5 เมือเริมเล่นจะตอ้งมีการทายหมากเพือดวู่าใครเป็นฝ่ายเดินก่อน (ใหค้นทีอยูฝ่่ายหมากขาวกาํเมด็หมาก

ขึนมาเท่าไรก็ได ้และใหฝ่้ายหมากดาํทายว่า หมากทีกาํอยูใ่นมือนนัมีเมด็หมากเป็นจาํนวนคู่หรือคี โดยผูที้

ทายถกูจะเป็นฝ่ายเลือก) 

7.6 การเล่นตอ้งเดินโดยสลบัตากนัเดิน โดยทีหมากดาํเป็นฝ่ายเดินก่อน สลบักบัขาวไปเรือยๆจนกว่าจะจบเกม 

7.7 หมากทีถกูจบักิน(หมดลมหายใจ) ตอ้งเก็บออกจากกระดาน ในกรณีทีไม่เห็นหรือไม่แน่ใจใหเ้รียก

กรรมการ 

7.8 เมือเล่นจบแลว้ตอ้งยกมือ เพือเรียกกรรมการมานบัคะแนนทุกครัง 

7.9 ผลการตดัสินของกรรมการถือเป็นทีสินสุด 

7.10 ผูเ้ขา้แข่งขนัจะตอ้งรอการแข่งขนัของแต่ละรอบใหจ้บก่อนจึงจะสามารถเริมเล่นกระดานต่อไปได ้

7.11 หา้มมิใหมี้การพดูคุยกนัเอง และกบัคนภายนอกในระหว่างการแข่งขนั 

7.12 การตดัสินผลแพช้นะ ถา้ผลแพช้นะเท่ากนัจะใหร้ะบบ SOS มาตดัสิน ใครไดแ้ตม้มากกว่าจะอยูใ่นอนัดบัที

ดีกว่า ( SOS คือ การดวู่าในแต่ละรอบทีเล่นผา่นมา ผูเ้ล่นไดเ้จอคู่แข่งคนไหนมาและนาํแตม้ของคู่แข่งทีเรา

เล่นดว้ยมาคิดบวกรวม)  
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8. รางวลั 

* ประเภทบุคคล High Kyu นกัเรียนระดบัประถมศึกษา ถึง ระดบัมธัยมศึกษาปลาย (ระดบัฝีมือ 1 – 4 Kyu) 

รางวลัชนะเลิศ  โล่รางวลัและประกาศนียบตัร 

รองชนะเลิศอนัดบั 1   เหรียญทองและประกาศนียบตัร 

รองชนะเลิศอนัดบั 2  เหรียญเงินและประกาศนียบตัร 

รองชนะเลิศอนัดบั 3   เหรียญทองแดงและประกาศนียบตัร 

* ประเภทบุคคล Low Kyu นกัเรียนระดบัประถมศึกษา ถึง ระดบัมธัยมศึกษาปลาย (ระดบัฝีมือตาํกว่า 4 Kyu) 

รางวลัชนะเลิศ  โล่รางวลัและประกาศนียบตัร 

รองชนะเลิศอนัดบั 1   เหรียญทองและประกาศนียบตัร 

รองชนะเลิศอนัดบั 2  เหรียญเงินและประกาศนียบตัร 

รองชนะเลิศอนัดบั 3   เหรียญทองแดงและประกาศนียบตัร 

* ประเภททีม Friendship นกัเรียนระดบัประถมตน้ - ปลาย (ระดบัมือใหม่) 3 คน/ทีม  

รางวลัชนะเลิศ  โล่รางวลัและประกาศนียบตัร 

รองชนะเลิศอนัดบั 1   เหรียญทองและประกาศนียบตัร 

รองชนะเลิศอนัดบั 2  เหรียญเงินและประกาศนียบตัร 

รองชนะเลิศอนัดบั 3   เหรียญทองแดงและประกาศนียบตัร 

* ประเภททีม Friendship นกัเรียนระดบัมธัยมตน้- ปลาย (ระดบัมือใหม่) 3 คน/ทีม 

รางวลัชนะเลิศ  โล่รางวลัและประกาศนียบตัร 

รองชนะเลิศอนัดบั 1   เหรียญทองและประกาศนียบตัร 

รองชนะเลิศอนัดบั 2  เหรียญเงินและประกาศนียบตัร 

รองชนะเลิศอนัดบั 3   เหรียญทองแดงและประกาศนียบตัร 

* รางวลัพิเศษของโรงเรียน รางวลัชุดกระดานหมากลอ้ม ชุดเลก็ สาํหรับนกัเรียนทีอนัดบัดีทีสุด 5 อนัดบัแรก

ของโรงเรียนอสัสมัชญัหลกัสูตรภาษาองักฤษ 5 รางวลั  

* ใบประกาศนียบตัรสาํหรับผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัทุกคน  

* ผูที้ไดรั้บรางวลัแลว้จะไม่รับรางวลัซาํ 
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กําหนดการ 

การแข่งขันงานวชิาการ ปีการศึกษา 2559 

 “กาวล้ําเทคโนโลยี บูรณาการตามวิถี องคจักกรีภูมิพล”  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 

การแข่งขันทักษะ “กีฬาหมากล้อม” 

ณ ห้องประชุม Multipurpose อาคาร Trinity โรงเรียนอสัสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

วนัพฤหัสบดีที 24 พฤศจกิายน 2559 

08.00 – 08.30 น.   ลงทะเบียน 

08.30 – 09.00 น.  พิธีเปิด 

9.00 – 09.30 น.  การแข่งขนัรอบที 1 

09.45 – 10.15 น.  การแข่งขนัรอบที 2 

10.30 – 11.00 น.  การแข่งขนัรอบที 3 

11.15 - 11.45 น.  การแข่งขนัรอบที 4 

11.45 – 12.45 น.  รับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 13.30 น.   การแข่งขนัรอบที 5 

13.45 – 14.15 น.  การแข่งขนัรอบที 6 

14.30 – 15.00 น.  ประกาศผลรางวลัและเรียนเชิญภราดามอบรางวลั 

15.00 – 15.30 น.  พิธีปิด 

 

 

หมายเหตุ 

ตารางเวลาอาจมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 

  

 


