
 
 
ที่ ศธ ๐๔๒๓๑.๕๓/๑๓๒๖        
    
    
    

 

    

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการแขงขันหมากลอม

เรียน  ผูอํานวยการ 

สิ่งที่สงมาดวย ๑. ระเบียบการและกําหนดการ
 ๒. ใบสมัคร 

ดวยโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมไดจัดการ
ขึ้น เพื่อสรางและขยายเครือขายนักกีฬาหมากลอมระหวางนักเรียนในชมรมหมากลอมของโรงเรียนและนัก
สถาบันอื่น ๆ รวมถึงผูที่สนใจ อีกทั้งเพื่อเสริมสรางสัมพันธภาพอัน

วัน อาทิตย
 สถานที่ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร
 หมายเหตุ ๑
   
   
   

  

  
  ๓
   

ในการน้ี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมใครขอเรียนเชิญสถานศึกษาของทานสงนักเรียนหรือ
นักศึกษาเขารวมการแขงขันดังกลาว โดยสงใบสมัครไดทางโทรสา
กําหนดเวลารับสมัครที่แจงไวขางตน จักขอบคุณยิ่ง อน่ึง การแขงขันน้ีมิไดเปดรับสมัครเขารวมการแขงขันหนางาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรด

 

              โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
           ๕๑ ซอยสุขสวัสดิ์ 
           แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบูรณะ
           กรุงเทพมหานคร 

    ๔  มกราคม  ๒๕๖๐ 

เชิญเขารวมการแขงขันหมากลอม BPK Go Championship 2017 

ระเบียบการและกําหนดการ  จํานวน ๑ ชุด 
 จํานวน ๑ ฉบับ 

ดวยโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมไดจัดการแขงขันหมากลอม BPK Go Championship 
เครือขายนักกีฬาหมากลอมระหวางนักเรียนในชมรมหมากลอมของโรงเรียนและนัก

สถาบันอื่น ๆ รวมถึงผูที่สนใจ อีกทั้งเพื่อเสริมสรางสัมพันธภาพอันดีระหวางผูเขาแขงขัน ดังรายละเอียดตอไปน้ี
อาทิตยที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ 
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร
๑. จัดการแขงขันทั้งหมด ๘ ประเภท ไดแก 
 ๑) ประเภทบุคคล ชาย มัธยมศึกษา ๒) ประเภทบุคคล หญิง 
 ๓) ประเภททีม ชาย มัธยมศึกษา ๔) ประเภททีม หญิง มัธยมศึกษา
 ๕) ประเภทบุคคล ชาย ประถมศึกษา ๖) ประเภทบุคคล
 ๗) ประเภททีม ชาย ประถมศึกษา ๘) ประเภททีม หญิง 

 ๒. หมดเขตรับสมัครวันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ 
๓. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 
 นางสาวพิกุล แสนชัยนาท โทรศัพท ๐๘ ๒๔๕๙ ๕๑๕๐

ในการน้ี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมใครขอเรียนเชิญสถานศึกษาของทานสงนักเรียนหรือ
นักศึกษาเขารวมการแขงขันดังกลาว โดยสงใบสมัครไดทางโทรสารของโรงเรียน หมายเลข 
กําหนดเวลารับสมัครที่แจงไวขางตน จักขอบคุณยิ่ง อน่ึง การแขงขันน้ีมิไดเปดรับสมัครเขารวมการแขงขันหนางาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นายโสภณ กมล) 
ผูอํานวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 
ซอยสุขสวัสดิ์ ๑๙ 

แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบูรณะ 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๔๐ 

BPK Go Championship 2017 
เครือขายนักกีฬาหมากลอมระหวางนักเรียนในชมรมหมากลอมของโรงเรียนและนักกีฬาจาก

ดีระหวางผูเขาแขงขัน ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 

ประเภทบุคคล หญิง มัธยมศึกษา 
ประเภททีม หญิง มัธยมศึกษา 
ประเภทบุคคล หญิง ประถมศึกษา 
ประเภททีม หญิง ประถมศึกษา 

๐๘ ๒๔๕๙ ๕๑๕๐ 

ในการน้ี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมใครขอเรียนเชิญสถานศึกษาของทานสงนักเรียนหรือ
รของโรงเรียน หมายเลข ๐ ๒๘๗๒ ๓๐๗๙ ตาม

กําหนดเวลารับสมัครที่แจงไวขางตน จักขอบคุณยิ่ง อน่ึง การแขงขันน้ีมิไดเปดรับสมัครเขารวมการแขงขันหนางาน 

 



ระเบยีบระเบยีบระเบยีบระเบยีบการแขงการแขงการแขงการแขงขนัขนัขนัขนัเปดบานหมากลอมบางปะกอกวทิยาคมเปดบานหมากลอมบางปะกอกวทิยาคมเปดบานหมากลอมบางปะกอกวทิยาคมเปดบานหมากลอมบางปะกอกวทิยาคม    
“BPK Go“BPK Go“BPK Go“BPK Go    Championship Championship Championship Championship 2012012012017777””””    

 

วันอาทิตยที่ 29 มกราคม 2560 
ณ หองประชุมยูงทอง  

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 

 
สถานทีร่ายงานตวัและแขงขนัสถานทีร่ายงานตวัและแขงขนัสถานทีร่ายงานตวัและแขงขนัสถานทีร่ายงานตวัและแขงขนั    
 หองประชุมยูงทอง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 

ประเภทการแขงขนัประเภทการแขงขนัประเภทการแขงขนัประเภทการแขงขนั    
 1. ประเภทบุคคล (Kyu)  
  สําหรับผูเขาแขงขันระดับฝมือ 1 – 8 คิว ใชกระดาน 19 × 19 ในการแขงขัน 
 2. ประเภททีม (Friendship)  
  ทีมละ 3 คน ใชกระดาน 9 × 9 ในการแขงขัน 

กตกิาการแขงขนักตกิาการแขงขนักตกิาการแขงขนักตกิาการแขงขนั    
 1. ผูเขารวมการแขงขันทุกประเภทตองแตงกายดวยเคร่ืองแบบสถาบันการศึกษาของตนอยางสุภาพ
เรียบรอย และใหพกปากกาติดตัวดวย 
 2. ในการแขงขันประเภททีม หากมีผูเขารวมการแขงขันที่อยูตางสถาบันการศึกษาในทีม จะไมนับเปน
ทีมในสังกัดสถาบันน้ัน 
 3. ใชระบบ Swiss system โดยโปรแกรม McMahon 
 4. กอนเร่ิมการแขงขันแตละคร้ังจะใชวิธีเส่ียงทายคู – คี่ ฝายที่ทายถูกจะไดเลือกสีหมากของตน สําหรับ
ประเภททีม ใหมือวางอันดับหน่ึงของทีมเปนผูเสียงทายและสลับสีหมากของผูเลนในมือวางถัดไป 
 5. ฝายหมากดาํเปนผูเร่ิมเดินหมากกอน เม่ือจบเกมแลวตองหักแตมตอใหฝายหมากขาวดังน้ี 
  5.1 การแขงขันแบบกระดาน 19 × 19 มีแตมตอ 6.5 
  5.2 การแขงขันแบบกระดาน 9 × 9 มีแตมตอ 5.5 
 6. ในการวางหมาก หามใชน้ิวจิ้มกอนวางหมากหรือทดลองวางหมาก เม่ือวางหมากที่จุดใดก็ตาม ใหถือ
วาผูเลนไดวางหมากที่จุดน้ันแลวแมจะยังไมไดปลอยมือจากหมากก็ตาม 
    
เกณฑการตัดสินผลการแขงขันเกณฑการตัดสินผลการแขงขันเกณฑการตัดสินผลการแขงขันเกณฑการตัดสินผลการแขงขัน    
 1. การแขงขันแตละคร้ัง ผูชนะจะได 1 คะแนน ผูแพจะได 0 คะแนน 
 2. ในการแขงขันประเภททีม ทีมที่ชนะคือทีมที่มีผูเขาแขงขันในทีมชนะต้ังแต 2 คนขึ้นไป 
 3. เม่ือแขงขันครบทุกรอบ ผูที่มีคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรกจะไดรับรางวัลตามที่กําหนดไว หากมีผูเขา
แขงขันที่ไดคะแนนเทากัน จะพิจารณาจากคะแนน s.o.s หรือคะแนน s.o.s.o.s ตามกรณี 
 4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่ส้ินสุด 

รางวัลรางวัลรางวัลรางวัล  
 ประเภทบุคคลและทีม 
 รางวัลชนะเลิศ  ถวยรางวัลเกยีรติยศพรอมเกียรติบัตร 
 รองชนะเลิศอันดับหน่ึง  ถวยรางวัลเกยีรติยศพรอมเกียรติบัตร 
 รองชนะเลิศอันดับสอง ถวยรางวัลเกยีรติยศพรอมเกียรติบัตร 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม  เกียรติบัตร 
 รองชนะเลิศอันดับส่ี เกียรติบัตร 
  



กาํหนดการแขงขนักาํหนดการแขงขนักาํหนดการแขงขนักาํหนดการแขงขนัเปดบานหมากลอมบางปะกอกวทิยาคมเปดบานหมากลอมบางปะกอกวทิยาคมเปดบานหมากลอมบางปะกอกวทิยาคมเปดบานหมากลอมบางปะกอกวทิยาคม    
“BPK Go Championship “BPK Go Championship “BPK Go Championship “BPK Go Championship 2012012012017777””””    

    

วันอาทิตยท่ี 29 มกราคม 2560 
ณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 

ประเภทประเภทประเภทประเภทบคุคลบคุคลบคุคลบคุคล ((((KyuKyuKyuKyu))))    ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ชาย-หญิง 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน ณ หองประชุมยูงทอง 
09.00 - 10.00 น. การแขงขันกระดาน ท่ี 1   
10.30 - 11.30 น.  การแขงขันกระดาน ท่ี 2   
13.00 - 14.00 น. การแขงขันกระดาน ท่ี 3   
14.30 - 15.30 น. การแขงขันกระดาน ท่ี 4   

ประเภททมี ประเภททมี ประเภททมี ประเภททมี (Friendship(Friendship(Friendship(Friendship))))    ระดับมัธยมศึกษา 
09.30 - 10.00 น.  การแขงขันกระดาน ท่ี 1   
10.30 - 11.00 น. การแขงขันกระดาน ท่ี 2   
11.30 - 12.00 น. การแขงขันกระดาน ท่ี 3   
13.00 - 13.30 น. การแขงขันกระดาน ท่ี 4   
14.00 - 14.30 น. การแขงขันกระดาน ท่ี 5   
16.00 – 17.00 น. พิธีมอบรางวัลและปดการแขงขัน



ใบสมคัรเขารวมการแขงขนัใบสมคัรเขารวมการแขงขนัใบสมคัรเขารวมการแขงขนัใบสมคัรเขารวมการแขงขนัเปดบานหมากลอมบางปะกอกวทิยาคมเปดบานหมากลอมบางปะกอกวทิยาคมเปดบานหมากลอมบางปะกอกวทิยาคมเปดบานหมากลอมบางปะกอกวทิยาคม    
“BPK Go Championship “BPK Go Championship “BPK Go Championship “BPK Go Championship 2012012012017777””””    

วันอาทิตยที่ 29 มกราคม 2560  ณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 

 
สถานศึกษา 
................................................................................................................................................................................................... 
 
ครูผูรับผิดชอบ ........................................................................................................ โทรศัพท....................................................... 
 
เขารวมการแขงขันประเภทบคุคล (Kyu)  
ผูเขาแขงขัน  1. ชื่อ – สกุล .................................................................................................... อายุ ........... ป  ระดบัฝมือ ........... คิว 
  ระดับ  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา 
 2. ชื่อ – สกุล .................................................................................................... อายุ ........... ป  ระดบัฝมือ ........... คิว 
  ระดับ  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา 
 3. ชื่อ – สกุล .................................................................................................... อายุ ........... ป  ระดบัฝมือ ........... คิว 
  ระดับ  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา 
 4. ชื่อ – สกุล .................................................................................................... อายุ ........... ป  ระดบัฝมือ ........... คิว 
  ระดับ  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา 
 5. ชื่อ – สกุล .................................................................................................... อายุ ........... ป  ระดบัฝมือ ........... คิว 
  ระดับ  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา 

เขารวมการแขงขันประเภททีม (Friendship)   
ผูเขาแขงขัน ทมี 1 1. ชื่อ – สกุล ............................................................................................... อายุ ........... ป  ระดับฝมือ ........... ควิ 
 2. ชื่อ – สกุล ............................................................................................... อายุ ........... ป  ระดับฝมือ ........... ควิ 
 3. ชื่อ – สกุล ............................................................................................... อายุ ........... ป  ระดับฝมือ ........... ควิ 
  ระดับ  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา 
ผูเขาแขงขัน ทมี 2 1. ชื่อ – สกุล ............................................................................................... อายุ ........... ป  ระดับฝมือ ........... ควิ 
 2. ชื่อ – สกุล ............................................................................................... อายุ ........... ป  ระดับฝมือ ........... ควิ 
 3. ชื่อ – สกุล ............................................................................................... อายุ ........... ป  ระดับฝมือ ........... ควิ 
  ระดับ  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา 
ผูเขาแขงขัน ทมี 3 1.ชื่อ – สกุล ................................................................................................. อายุ ........... ป  ระดบัฝมือ ........... คิว 
 2. ชื่อ – สกุล ............................................................................................... อายุ ........... ป  ระดับฝมือ ........... ควิ 
 3. ชื่อ – สกุล ............................................................................................... อายุ ........... ป  ระดับฝมือ ........... ควิ 
  ระดับ  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา 

 
ลงชื่อ ..................................................... ครูผูรบัผิดชอบ 
 

      (....................................................) 
 

ตําแหนง ................................................................ 

 
หหหหมายเหตุมายเหตุมายเหตุมายเหต ุ - ติดตอสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ ครูพิกุล แสนชัยนาท โทรศัพท 08 2459 5150 
 - หมดเขตรับสมัครภายในวันจันทรที่ 25 มกราคม 2560 


