ประกาศงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1
ปีการศึกษา 2558
*****************
เรื่อง รายละเอียดการแข่งขันกิจกรรม A-MATH
ขอประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่เข้าแข่งขันกิจกรรม A-MATH ทุกระดับชั้น ให้ใช้รายละเอียดการแข่งขัน
ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2558
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รายละเอียดการแข่งขันกิจกรรม A-MATH ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มีจานวนทีมเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 25 ทีม เป็นการแข่งขันประเภทคู่
การแข่งขันประกบคู่การแข่งขัน โดย
ทีมชนะได้ 2 แต้ม
ผลต่างเป็นบวก
ทีมที่เสมอได้ 1 แต้ม ผลต่างเป็นศูนย์
ทีมแพ้ได้ 0 แต้ม
ผลต่างเป็นลบ
การจัดอันดับจะคิดจากแต้ม หากแต้มเท่ากันจะพิจารณาจากผลต่าง
หากผลต่างเท่ากันอีกจะพิจารณาจากคะแนนดิบ(คะแนนที่ได้จากการแข่งขัน) ตามลาดับ
ทาการแข่งขันทั้งสิน้ 5 กระดาน ดังนี้
1) กระดานที่ 1 จับสลากประกบคู่ โดยนั่งเป็นโต๊ะ รวม 6 โต๊ะ และ 1 ทีมบาย
โต๊ะที่ 1 หมายเลข 1- 4 โดย 1 พบ 2 และ 3 พบ 4
โต๊ะที่ 2 หมายเลข 5- 8 โดย 5 พบ 6 และ 7 พบ 8


โต๊ะที่ 6 หมายเลข 21 – 24 โดย 21 พบ 22 และ 23 พบ 24
ทีมบาย(หมายเลข 25)จะได้ 2 แต้ม และผลต่าง +100 คะแนน)
2) กระดานที่ 2 ในแต่ละโต๊ะผู้ชนะพบผูช้ นะ และผูแ้ พ้พบผูแ้ พ้ในโต๊ะ
ยกเว้นโต๊ะที่ 6 จะคัดทีมแพ้และมีผลต่าง(ที่มคี ่าน้อยที่สุด) ไปเป็นทีมบาย
ทีมชนะพบทีมชนะ ทีมแพ้พบกับทีมบาย(ในกระดานที่ 1)
3) กระดานที่ 3 กรรมการรวมคะแนนแล้วเรียงลาดับจาก 1 – 25 โดยพิจารณา แต้ม, ผลต่าง
และคะแนนดิบ ตามลาดับ ดังนี้
โต๊ะที่ 1 อันดับ 1,2,5,6 โดย 1 พบ 7 และ 2 พบ 8
โต๊ะที่ 2 อันดับ 3,4,7,8 โดย 3 พบ 7 และ 4 พบ 8

โต๊ะที่ 6 อันดับ 19,20,23,24 โดย 19 พบ 23 และ 20 พบ 24
อันดับที่ 25 เป็นทีมบาย ได้ผลต่าง 100 คะแนน
4) กระดานที่ 4 ชนะพบชนะ แพ้พบแพ้ ในโต๊ะ
ยกเว้นโต๊ะที่ 6 ทีมที่มแี ต้มต่างในกระดานที่ 3 (ที่มคี ่าน้อยที่สุด) ไปเป็นทีมบาย
และทีมบายจากกระดานที่ 3 พบทีมแพ้อีกคู่หนึ่ง และทีมชนะ(กระดานที่ 3) พบกัน
5) กระดานที่ 5 ใช้กฎ King of hill
กรรมการนาคะแนนมาเรียงจากมากไปหาน้อยโดยพิจารณาจาก แต้ม, ผลต่าง และคะแนนดิบ ตามลาดับ
แล้วประกบคู่ทีมอันดับ1 พบอันดับ 2, อันดับ3 พบอันดับ 4, อันดับ5 พบอันดับ6, ..., อันดับ23 พบ อันดับ24
5. รอบชิงชนะเลิศ
นาทีมที่มคี ะแนนเป็นอันดับ 1 และ 2 ชิงชนะเลิศ จานวน 2 กระดาน ดังนี้
1) แต่ละทีมมีเวลา 22 นาที เมื่อลงเบีย้ เสร็จให้กดหยุดเวลา
2) ทีมที่มใี ช้เวลาเกินกว่า 22 นาที จะหักออกจากคะแนนดิบ 1 นาที = 10 คะแนน (เศษนาที คิดเป็น 1 นาที)
3) เมื่อแข่งขันครบทั้ง 2 กระดาน จะพิจารณาผู้ชนะจาก แต้ม, ผลต่าง และคะแนนดิบ
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รายละเอียดการแข่งขันกิจกรรม A-MATH ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มีจานวนทีมเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 30 ทีม เป็นการแข่งขันประเภทเดี่ยว (แต่ส่งรายชื่อได้ไม่เกิน 2 คน) สามารถ
เปลี่ยนตัวผูเ้ ข้าแข่งขันได้หลังจากแข่งขันจบในแต่ละกระดาน (ไม่สามารถเปลี่ยนตัวระหว่างการแข่งขัน)
การแข่งขันประกบคู่การแข่งขัน โดย
ทีมชนะได้ 2 แต้ม
ผลต่างเป็นบวก
ทีมที่เสมอได้ 1 แต้ม ผลต่างเป็นศูนย์
ทีมแพ้ได้ 0 แต้ม
ผลต่างเป็นลบ
การจัดอันดับจะคิดจากแต้ม หากแต้มเท่ากันจะพิจารณาจากผลต่าง
หากผลต่างเท่ากันอีกจะพิจารณาจากคะแนนดิบ(คะแนนที่ได้จากการแข่งขัน) ตามลาดับ
ทาการแข่งขันทั้งสิน้ 5 กระดาน ดังนี้
1) กระดานที่ 1 จับสลากประกบคู่ โดยนั่งเป็นโต๊ะ รวม 8 โต๊ะ
โต๊ะที่ 1 อันดับ 1,2,5,6 โดย 1 พบ 7 และ 2 พบ 8
โต๊ะที่ 2 อันดับ 3,4,7,8 โดย 3 พบ 7 และ 4 พบ 8


โต๊ะที่ 7 อันดับ 23,24,27,28 โดย 23 พบ 27 และ 24 พบ 28
โต๊ะที่ 8 หมายเลข 29 – 30 โดย 29 พบ 30
2) กระดานที่ 2 ในแต่ละโต๊ะผู้ชนะพบผูช้ นะ และผูแ้ พ้พบผูแ้ พ้ในโต๊ะ
ยกเว้นโต๊ะที่ 7-8 จะเรียงลาดับจาก 1 – 6 โดยพิจารณาจากผลต่างจากมากไปหาน้อย แล้วประกบคู่ ดังนี้
อันดับ 1 พบ อันดับ 3, อันดับ 2 พบ อันดับ 4 และ อันดับ 5 พบอันดับ 6
3) กระดานที่ 3 กรรมการรวมคะแนนแล้วเรียงลาดับจาก 1 – 30 โดยพิจารณา แต้ม, ผลต่าง
และคะแนนดิบ ตามลาดับ ดังนี้
โต๊ะที่ 1 อันดับ 1 - 4 โดย 1 พบ 3
และ 2 พบ 4
โต๊ะที่ 2 อันดับ 5 – 8 โดย 5 พบ 7
และ 6 พบ 8


โต๊ะที่ 7 อันดับ 25 – 28 โดย 25 พบ 27 และ 26 พบ 28
4) กระดานที่ 4 ชนะพบชนะ แพ้พบแพ้ ในโต๊ะ
ยกเว้นโต๊ะที่ 7-8 จะเรียงลาดับจาก 1 – 6 โดยพิจารณาจากผลต่างจากมากไปหาน้อย แล้วประกบคู่ ดังนี้
อันดับ 1 พบ อันดับ 4, อันดับ 2 พบ อันดับ 5 และ อันดับ 3 พบอันดับ 6
5) กระดานที่ 5 ใช้กฎ King of hill
กรรมการนาคะแนนมาเรียงจากมากไปหาน้อยโดยพิจารณาจาก แต้ม, ผลต่าง และคะแนนดิบ ตามลาดับ
แล้วประกบคู่ทีมอันดับ1 พบอันดับ 2, อันดับ3 พบอันดับ 4, อันดับ5 พบอันดับ6, ..., อันดับ29 พบ อันดับ30
6) รอบชิงชนะเลิศ
นาทีมที่มคี ะแนนเป็นอันดับ 1 และ 2 ชิงชนะเลิศ จานวน 2 กระดาน ดังนี้
7) แต่ละทีมมีเวลา 22 นาที เมื่อลงเบีย้ เสร็จให้กดหยุดเวลา
8) ทีมที่มใี ช้เวลาเกินกว่า 22 นาที จะหักออกจากคะแนนดิบ 1 นาที = 10 คะแนน (เศษนาที คิดเป็น 1 นาที)
9) เมื่อแข่งขันครบทั้ง 2 กระดาน จะพิจารณาผู้ชนะจาก แต้ม, ผลต่าง และคะแนนดิบ

ขั้นตอนในการแข่งขันแต่ละกระดาน มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
1) ทีมแข่งขันบันทึกชื่อทีมคู่แข่งขันลงในใบ Master และใบบันทึก score
2) ตรวจสอบจานวนเบีย้ หากไม่ครบ แจ้งกรรมการ เมื่อครบแล้ว เบีย้ ใส่ถุง
3) จับเบีย้ คนละ 1 ตัวเพื่อหาทีมที่ทาการแข่งขันก่อน โดยพิจารณาจาก blank, 20, 19, 18, …, 2, 1, 0 และ
เครื่องหมายต่าง ๆ ตามลาดับ (ในขณะจับเบีย้ ทุกครั้ง ถุงเบีย้ ต้องอยู่บนโต๊ะและคู่แข่งขันสามารถเห็นชัด
เมื่อจับเบีย้ ขึ้นมา)
4) ทีมที่ได้ลาดับการลงก่อน ทาการหยิบเบีย้ ขึ้นมา 8 ตัว (ในกรณีหยิบเกิน ให้ฝั่งตรงข้าม หยิบเสี่ยงหยิบเบีย้ ที่
เกินให้เหลือ 7 ตัว และพิจารณาเบีย้ ส่งคืนให้ทีมที่หยิบเกิน 1 ตัว ที่เหลือใส่ถุง) อีกทีมหยิบเบีย้ 8 ตัว
5) ทีมที่ลงก่อนทาการต่อสมการ หากลงไม่ได้ ข้ามตาลงโดยสามารถเปลี่ยนเบีย้ ได้
6) ทุกครั้งที่ลงสมการให้ตรวจสอบความถูกต้องและนับคะแนน พร้อมทั้งหยิบเบีย้ ให้ครบ 8 ตัว
7) หากมีการทักท้วงความผิดพลาดในการลงสมการ (challenge) ให้กระทาก่อนที่ทีมลงสมการจะเขียนคะแนน
- หากทีมทักท้วงกระทาสาเร็จจะเปลี่ยนตาลง โดยทีมลงสมการไม่มสี ิทธิ์ในการเปลี่ยนเบีย้
- หากทีมทักท้วงผิดพลาด ทีมทักท้วงจะเสียสิทธิ์ในการลงสมการในตานั้น
8) หากมีการตรวจพบว่ามีการลงสมการผิดในภายหลังจากบันทึกคะแนนแล้ว จะไม่มีผลใด ๆ เว้นแต่มีทีมที่
ต้องการต่อสมการนั้น จะต้องต่อแล้วให้ถูกต้องตามหลักการคณิตศาสตร์
9) หากมีการเปลี่ยนตาลงโดยไม่มีการวางเบี้ยบนกระดานครบ 3 รอบ ถือว่าสิน้ สุดการแข่งขัน
10) หากยังไม่มีฝ่ายใดลงสมการบนกระดานเลย ให้เริ่มตั้งแต่การจับเบีย้ หาทีมลงสมการทีมแรก
11) ในการลงสมการแต่ละครั้งหากใช้เวลานานในการลงสมการ ทีมคูแ่ ข่งขันสามารถร้องขอให้จับเวลาได้ ไม่
เกิน 2 นาที(หลังจากร้องขอ)
12) การแข่งขันใช้เวลา 45 นาที หากกรรมการแจ้งเตือนว่าหมดเวลา ให้ต่อเวลาทีมละ 2 ตา โดยเริ่มนับจากทีม
ที่ได้ลงสมการเป็นทีมแรกของการแข่งขัน และในแต่ละตา จะให้ลงสมการได้ไม่เกิน 2 นาที (มีการจับเวลา)
13) ในกระดานที่ 1-4 ผลต่างสูงสุดได้ไม่เกิน 250
14) ในกระดานที่ 5 ผลต่างสูงสุดไม่เกิน 200
15) ในรอบชนะเลิศ ไม่มกี ารจากัดผลต่าง

