
  1 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 
โครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์วชิาการ ครั้งท่ี 6  

รายละเอียดการแข่งขันเอแม็ท (ออนไลน์) 
ในโครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 6  

ฉลองครบรอบ 99 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 

1. ประเภทและคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
 

เอแม็ทประเภทเดี่ยว แบ่งเป็น 2 ระดับชั้น ได้แก่ 
       1.1.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
  ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนที่
ส่งเข้าร่วมแข่งขัน ณ ปีการศึกษาปัจจุบัน 
       1.1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน
ที่ส่งเข้าร่วมแข่งขัน ณ ปีการศึกษาปัจจุบัน 
 

ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
 1. แต่ละโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 
  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่เกินโรงเรียนละ 2 คน ต่อ ประเภทการแข่งขัน  
  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่เกินโรงเรียนละ 2 คน ต่อ ประเภทการแข่งขัน 
 2. ผู้เข้าแข่งขันเข้าระบบ ZOOM  (ตาม link ที่ได้รับแจ้งทาง e-mail ของผู้เข้าแข่งขัน) ก่อนเริ่มการ
แข่งขันอย่างน้อย 20 นาท ี
 3. ถ้าผู้เข้าแข่งขัน เข้าระบบ ZOOM หลังจากเริ่มการแข่งขันแล้วจะถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขัน 
 4. การรับคำแนะนำจากผู้อื่น นอกเหนือจากคณะกรรมการในระหว่างการแข่งขัน ถือว่าทุจริตในการ
แข่งขัน 
 5. ถ้าผู้เข้าแข่งขันทุจริตในการแข่งขัน คณะกรรมการจะตัดสิทธิ์ในการแข่งขันทันที 
 6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

2. ระบบการแข่งขัน 
 อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมสำหรับการแข่งขันเอแม็ท 

1. คอมพิวเตอร์พร้อมกล้อง 1 เครื่องต่อผู้เข้าแข่งขัน 1 คน (ใช้สำหรับการแข่งขัน) 
2. มือถือ 1 เครื่องต่อผู้เข้าแข่งขัน 1 คน (ใช้สำหรับส่งคำตอบ) 
3. เครื่องปริ้นสำหรับพิมพ์แบบฟอร์มคำตอบ 
4. เครื่องเขียน 

*** ผู้เข้าแข่งที่อยู่โรงเรียนเดียวกันแข่งขันประเภทเดียวกัน ห้ามอยู่ห้องเดียวกันขณะทำการแข่งขัน *** 
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เอแม็ท 
 ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนทำการแข่งขันทั้งหมดจำนวน 25 ข้อในรอบคัดเลือก ใช้เวลา 30 นาที โดยผู้เข้า
แข่งขันทีท่ำคะแนนได้สูงสุด 10 อันดับแรกในรอบคัดเลือก จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 
 

3. ระบบและกติกาการแข่งขัน 
 การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รอบ ได้แกร่อบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

3.1 รอบคัดเลือก  
    เอแม็ท  

1) มีการแข่งขันท้ังหมด 25 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที 
2) ปริ้นท์/วาด แบบฟอร์มคำตอบ และเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนให้พร้อม สามารถดาวน์โหลด

แบบฟอร์มคำตอบได้จากทาง e-mail ตอบรับการสมัคร 
3) วันแข่งขันให้ดูโจทย์ที่ข้ึนให้ในกลุ่ม และสามารถเริ่มทำได้เลย โดยเวลาจะเริ่มนับตั้งแต่ปล่อย

โจทย์ โดยทางกรรมการจะเป็นผู้กำหนดตัวเลขและเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ ผู้เข้าแข่งขัน
นำตัวเลขและเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์มาจัดเรียงให้เกิดเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ที่
ถูกต้องให้ครบทุกตัว ตามหลักการเล่นเอแม็ท เกมต่อเลขคำนวณคณิตศาสตร์ 

4) ผู้เข้าแข่งขันส่งคำตอบให้กรรมการ ในช่องทางที่ได้รับแจ้งทาง e-mail 
5) ในกรณีที่เวลาหมด ผู้เข้าแข่งขันต้องส่งคำตอบมาภายใน 1 นาที หากส่งไม่ทันเวลา จะโดน

ตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมแข่งขันทันที 
6) ผู้ที ่ส่งคำตอบถูกต้อง และเร็วที่สุด และทำตามกติกาที่กำหนด 10 อันดับแรก จะได้เข้า

แข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ 
 

3.2 รอบชิงชนะเลิศ  
 เอแม็ท ทำการแข่งขันทั้งหมด 15 ข้อ โดยแต่ละข้อใช้เวลา 30 วินาที  

1. เตรียมอุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งให้พร้อม 
- กระดาษเขียนคำตอบ+ปากกาเมจิก 
- กระดานไวท์บอร์ด+ปากกาไวท์บอร์ด 

2. วันแข่งขันให้ฟังโจทย์จากกรรมการ และเขียนคำตอบได้เลย เมื่อได้ยินสัญญาณจาก
กรรมการ ให้ชูป้ายคำตอบขึ้น  
3. ผู้ที่ทำคะแนนสะสมได้มากท่ีสุด และทำตามกติกาท่ีกำหนด 3 อันดับแรกจะได้รับรางวัล  

**หมายเหตุ หากคะแนนในรอบชิงชนะเลิศเท่ากัน จะดูผลจากรอบคัดเลือกในลำดับถัดไป 
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กติกาเพิ่มเติม 
1) ผู้เข้าแข่งขันต้องเข้าระบบการแข่งขันตามลิ้งค์ที่ได้รับแจ้งทาง e-mail ของผู้เข้าแข่งขัน ก่อนเริ่ม

การแข่งขัน 20 นาที หากเริ่มการแข่งขันแล้วผู้เข้าแข่งขันจะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันทันที 
2) ผู้เข้าแข่งขันทำการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนก่อนการแข่งขันการทุกครั้ง หากคณะกรรมการ

ตรวจพบในภายหลังว่าผู้เข้าแข่งขันและผู้สมัครเข้าแข่งขันข้อมูลไม่ตรงกันจะถูกตัดสิทธิ์จากการ
แข่งขันและปรับแพ้ในการแข่งขันทันที 

3) คะแนนจากการแข่งขันตรวจสอบจากความถูกต้อง การเขียนที่ชัดเจน เวลาที ่ส่งคำตอบถึง
กรรมการ 

4) หากกรรมการตรวจสอบพบการทุจริตระหว่างการแข่งขันจะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันทันที 
 

4. รางวัลการแข่งขัน 

 

4.1 เกียรติบัตร  
 ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร  ซึ่งจะมีการจัดอันดับคะแนน โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ
จำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด  แบ่งเป็นระดับต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
  เมื่อผู้เข้าแข่งขันทำคะแนนได้อยู่ในอันดับ 10% แรกของจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด  
 2. รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
  เมื่อผู้เข้าแข่งขันทำคะแนนได้อยู่ในอันดับที่ 11% – 20% ของจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 
 3. รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง   
  เมื่อผู้เข้าแข่งขันทำคะแนนได้อยู่ในอันดับที่ 21% – 30% ของจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 
 4. เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 
  เมื่อผู้เข้าแข่งขันทำคะแนนได้อยู่ในอันดับที่ 31% เป็นต้นไป ของจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 
เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน  
 

4.2 เงินรางวัล 
ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ และได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล

ดังนี้ 
1. รางวัลชนะเลิศ    
 จะได้รับ เงินรางวัล จำนวน 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร 
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
 จะได้รับ เงินรางวัล จำนวน 1,500 บาทพร้อมเกียรติบัตร 
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
 จะได้รับ เงินรางวัล จำนวน 1,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร 
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กำหนดการแข่งขันเอแม็ท 
ในโครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 6  

ฉลองครบรอบ 99 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
การดำเนินการ วันที่ 

รับสมัคร 1 กรกฎาคม – 29 กรกฎาคม 2564 

ทดสอบระบบ เตรียมความพร้อมการแข่งขันเอแม็ท 17 สิงหาคม 2564 
แข่งขันเอแม็ท 19 สิงหาคม 2564 

 
 

ตารางเตรียมความพร้อมการแข่งขันเอแม็ท 

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 
 

เวลา รายการแข่งขันเตรียมความพร้อม  

13.30 – 14.30 น. เข้าระบบ Zoom เตรียมความพร้อมการแข่งขัน A-math ระดับ ม.ต้น 

15.30 – 16.30 น. เข้าระบบ Zoom เตรียมความพร้อมการแข่งขัน A-math ระดับ ม.ปลาย 
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ตารางการแข่งขันเอแม็ท 
ในโครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 6  

ฉลองครบรอบ 99 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 

             
เวลา รายการแข่งขัน 

10.50 – 11.10 น. เข้าระบบ Zoom ลงทะเบียนการแข่งขัน A-math ระดับ ม.ต้น 
11.10 – 11.40 น. แข่งขัน A-math ระดับ ม.ต้น รอบคัดเลือก 
12.00 – 12.20 น. เข้าระบบ Zoom ลงทะเบียนการแข่งขัน A-math ระดับ ม.ปลาย 
12.20 – 12.50 น. แข่งขัน A-math ระดับ ม.ปลาย รอบคัดเลือก 
13.00 – 14.15 น. พักกลางวัน 

15.45 – 16.00 น. 
เข้าระบบ Zoom ลงทะเบียนการแข่งขัน A-math ระดับ ม.ต้น 
รอบชิงชนะเลิศ 

16.00 – 16.45 น. แข่งขัน A-math ระดับ ม.ต้น รอบชิงชนะเลิศ 

16.45 – 17.00 น. 
เข้าระบบ Zoom ลงทะเบียนการแข่งขัน A-math ระดับ ม.ปลาย 
รอบชิงชนะเลิศ 

17.00 – 17.45 น. แข่งขัน A-math ระดับ ม.ปลาย รอบชิงชนะเลิศ 
18.00 น. ประกาศผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ  

 


