
 
ระเบียบการแข่งขันกีฬาหมากล้อม 

กีฬาเยาวชนแห่งชาต ิ ครัง้ที่ 33 (พ.ศ.2560) “ชุมพร – ระนองเกมส์” 
ณ จังหวัดระนอง 

************************** 
1. สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย 

นายกสมาคม  นายก่อศกัด์ิ  ไชยรัศมีศกัด์ิ 
เลขาธิการ  นายสวุิทย์  ก่ิงแก้ว 
สถานท่ีตัง้สมาคม 55/123-7  อาคารสลีมพาร์ควิว ชัน้ 2 ซอยศาลาแดง 2 ถนนคอนแวนต์      

    แขวงสลีม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  10500  โทรศพัท์ 0-2632-0491-2 
 

2. คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 
 ประธานฝ่ายกีฬาหมากล้อมของจงัหวดัเจ้าภาพ   ประธานกรรมการ 

ผู้แทนสมาคมกีฬาหมากล้อมแหง่ประเทศไทย    เลขาธิการ / กรรมการ 
(คณะกรรมการบริหารสมาคม)        

 ผู้จดัการทีม หรือ ผู้แทนของแตล่ะจงัหวดัท่ีสง่เข้าแขง่ขนั  กรรมการ 
 บุคคลท่ีจงัหวดัเจ้าภาพแตง่ตัง้     กรรมการ 
 บุคคลท่ีจงัหวดัเจ้าภาพแตง่ตัง้     กรรมการและเลขานกุาร 
 
3. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง 
 3.1 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา ประกอบด้วย 

       ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันากีฬาเป็นเลศิ    ประธานกรรมการ 
       นายกสมาคมกีฬาจงัหวดัเจ้าภาพ    กรรมการ 
       ผู้แทนสมาคมกีฬาหมากล้อมแหง่ประเทศไทย   กรรมการ 
       ผู้แทนกองนิติการ      กรรมการ 
       ผู้อ านวยการกองแขง่ขนักีฬาเป็นเลศิ    กรรมการและเลขานกุาร 
       หวัหน้างานแขง่ขนัและทะเบียนกีฬาในประเทศ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
 3.2 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิค ประกอบด้วย 
       ผู้แทนสมาคมกีฬาหมากล้อมแหง่ประเทศไทย   ประธานกรรมการ 
       ประธานฝ่ายจดัการแขง่ขนักีฬาหมากล้อมจงัหวดัเจ้าภาพ รองประธานกรรมการ 
       ผู้ตดัสนิของสมาคมกีฬาหมากล้อมแหง่ประเทศไทย ทกุทา่น กรรมการ 
       ผู้จดัการทีมทกุทีม (ยกเว้น คูก่รณี)    กรรมการ 
       ผู้แทนการกีฬาแหง่ประเทศไทย    กรรมการ 
       บุคคลท่ีจงัหวดัเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแหง่ชาติแตง่ตัง้  กรรมการและเลขานกุาร 
 



 
4. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
 4.1  ให้ใช้ข้อบงัคบัการกีฬาแหง่ประเทศไทย วา่ด้วยการแขง่ขนักีฬาเยาวชนแหง่ชาติ พ.ศ. 2550 
 4.2  ให้ใช้กติกาการแขง่ขนักีฬาหมากล้อม ของสมาคมกีฬาหมากล้อมแหง่ประเทศไทย 

4.3  ให้ใช้กฎและข้อบงัคบัของสมาคมกีฬาหมากล้อมแหง่ประเทศไทย ท่ีก าหนดใช้ในปัจจุบนั 
 

5. คุณสมบัตขิองผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
 ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัการกีฬาแหง่ประเทศไทย  วา่ด้วยการแขง่ขนักีฬาเยาวชนแหง่ชาติ พ.ศ. 2550 
 

6. ประเภทการแข่งขัน มี 3 ประเภท 
 

ประเภททีม ประเภทคู่(Pair Go) ประเภทบุคคล 
ประเภท ทีมชาย ประเภท คูช่าย ประเภท บุคคลชาย 
ประเภท ทีมหญิง ประเภท คูห่ญิง ประเภท บุคคลหญิง 
ประเภท ทีมผสม ประเภท คูผ่สม  

 

หมายเหต ุ  - นกักีฬาสามารถลงแขง่ได้หลายประเภทการแขง่ขนั (สามารถซ า้มือได้) 
 - ประเภททีมผสม 3 คน (ประกอบด้วย ชาย 2 หญิง 1 หรือ ชาย 1 หญิง 2) โดยให้นกักีฬาหญิงอย่าง
น้อย 1 คน อยูท่ี่มือ 3 เสมอ หากมีนกักีฬาไม่สามารถลงแขง่ขนัได้ 1 คน ทีมผสมท่ีเหลือต้องเป็นชาย 
1 คน และ หญิง(มือ 3) 1 คน จึงจะลงแขง่ขนัได้  

 

7. จ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
 7.1   แตล่ะจงัหวดั สง่นกักีฬาเข้าแขง่ขนัได้ ไม่เกิน 
  -     ประเภททีม           สง่ได้จงัหวดัละไม่เกิน  1  ทีม   ในแตล่ะประเภท  

      โดยสง่นกักีฬา 5 คน  ( นกักีฬา 3 คน + ส ารอง 2 คน)  
      ระดบัชาติ ให้สง่รายช่ือได้ 3 คน สดุท้าย ตามท่ีระยะเวลาท่ี กกท.ก าหนด 

  -     ประเภทคู่(Pair Go) สง่ได้จงัหวดัละไม่เกิน  1  คู ่  ในแตล่ะประเภท 
      โดยสง่นกักีฬา 3 คน  ( นกักีฬา 2 คน + ส ารอง 1 คน) 
      ระดบัชาติ ให้สง่รายช่ือได้ 2 คน สดุท้าย ตามท่ีระยะเวลาท่ี กกท.ก าหนด 

  -     ประเภทบุคคล สง่ได้จงัหวดัละไม่เกิน  1  คน   ในแตล่ะประเภท 
 7.2  การแขง่ขนัในแต่ละประเภท นกักีฬาอายไุมเ่กิน 20 ปี และไมจ่ ากดันกักีฬาทีมชาติ 
 

8.  หลักเกณฑ์การคัดเลือก 
8.1 ระดบัภาค มีการแขง่ขนัระดบัภาคท าการคดัเลอืก ดงันี ้

8.1.1 ประเภททีม  ท าการคดัเลอืกให้เหลอืเพียงทีมชาย 3 ทีม , ทีมหญิง 3 ทีม และทีมผสม 3 ทีม 
8.1.2 ประเภทคู่ ท าการคดัเลอืกให้เหลอืเพียงคูช่าย 3 คู ่, คูห่ญิง 3 คู ่และคูผ่สม 3 คู ่   
8.1.3 ประเภทบุคคล ท าการคดัเลอืกให้เหลอืเพียงบุคคลชาย 3 คน , และบุคคลหญิง 3 คน  

 



 
 8.2  ระดบัชาติ   จะมีจ านวนนกักีฬา ดงันี ้

8.2.1 ประเภททีมชาย,ประเภททีมหญิง และประเภททีมผสม จากระดบัภาค 5 ภาค  
รวม 15 ทีม และเจ้าภาพ (จงัหวัดระนอง) ประเภทละ 1 ทีม  รวมทีมชาย 16 ทีม, 
ทีมหญิง 16 ทีม และทีมผสม 16 ทีม  

8.2.2 ประเภทคูช่าย,คูห่ญิง,คูผ่สม จากระดบัภาค 5 ภาค รวม 15 คู ่และเจ้าภาพ (จังหวัด
ระนอง) ประเภทละ 1 คู ่ รวมคูช่าย 16 คู ่, คูห่ญิง 16 คู ่, และคูผ่สม 16 คู ่

8.2.3 ประเภทบุคคลชาย,บุคคลหญิง  จากระดบัภาค 5 ภาค รวม 15 คน และเจ้าภาพ (จังหวัด
ระนอง) ประเภทละ 1 คน  รวมบุคคลชาย 16 คน และบุคคลหญิง 16 คน 

 
9. วิธีการจัดการแข่งขัน 
 ประเภทการแขง่ขนัท่ีมีทีมน้อยกวา่ 12 ทีมให้แบ่งออกเป็น 2 สาย, ประเภทการแขง่ขนัท่ีมีทีม12 ทีมขึน้ไป
ให้แบง่ออกเป็น 4 สาย 

9.1 การแบง่สายการแขง่ขนั ของแตล่ะประเภท 
9.1.1 กรณีแบง่เป็น 2 สาย ให้ทีมหรือผู้ ท่ีได้อนัดบั 1 และอนัดบัท่ี 4 ในการแขง่ขนัครัง้ท่ีแล้วเป็น

ทีมวางของสาย A และทีมหรือผู้ ท่ีได้อนัดบั 2 และอนัดบัท่ี 3 ในการแขง่ขนัครัง้ท่ีแล้วเป็น
ทีมวางของสาย B 

9.1.2 กรณีแบง่ออกเป็น 4 สาย ให้ทีมท่ีได้อนัดบัท่ี 1 ถงึ 4 ในการแขง่ขนัครัง้ท่ีแล้ว เป็นมือวาง
ของสาย A,B,C,D ตามล าดบั 

9.2    การแขง่ขนัในรอบแรก ของแตล่ะประเภท 
 9.2.1    กรณีแบง่เป็น 2 สาย ใช้การแขง่ขนัระบบ Swiss Pairing System 4 รอบ 
 9.2.2 หากมีทีมเข้าร่วมการแขง่ขนัไม่ครบคู ่คณะกรรมการจดัการแขง่ขนัสามารถใสที่ม  

“BYE” เพื่อให้จบัคูไ่ด้ลงตวั 
  9.2.3 กรณีแบง่เป็น 4 สาย ใช้การแขง่ขนัแบบพบกนัหมดในแตล่ะสาย 
  9.2.4 ผู้ชนะในแตล่ะกระดานได้ 1 คะแนน ผู้แพ้ได้ 0 คะแนน 

9.3   การพิจารณาหาผู้ เข้ารอบ  ของแตล่ะประเภท 
9.3.1 กรณีแบง่ 2 สายให้ผู้ ท่ีได้คะแนนอนัดบั 1 และ 2 ของแตล่ะสายเข้ารอบรองชนะเลศิ   

กรณีแบง่ 4 สายให้ผู้ ท่ีได้คะแนนอนัดบั 1 และ 2 ของแตล่ะสายเข้ารอบ 8 ทีม 
9.3.2 กรณีมีคะแนนเทา่กนั 2 คน/ทีม ให้พิจารณาผลการแขง่ขนัของคูก่รณี ผู้ชนะได้เข้ารอบ 
9.3.3 กรณีไม่เคยเจอกนัมากอ่นให้ดคูะแนน SOS และ SOSOS ตามล าดบัเพื่อหาผู้ เข้ารอบ

หากยงัเทา่กนัให้จบัฉลากหาผู้ เข้ารอบ 
 9.3.4 กรณีคะแนนเทา่กนั 3 คน/ทีม ให้พิจารณา SOS และ SOSOS ตามล าดบัเพื่อหาผู้ เข้ารอบ  

หากยงัเทา่กนัให้จบัฉลากหาผู้ เข้ารอบ 
 



9.3.5 กรณีคะแนนเทา่กนั 3 คน/ทีม และแพ้ชนะกนัเป็นงกิูนหางให้พิจารณา SOS และ SOSOS 
ตามล าดบั หากยงัเทา่กนั ให้จบัฉลากหาผู้ เข้ารอบ 

9.3.6 จากข้อ 9.3.4 หากพิจารณา SOS และ SOSOS ตามล าดบัแล้วยงัเหลอืคูก่รณีท่ีมีคะแนน
เทา่กนัทกุประการอีก 2 คน ให้พิจารณาผลการแขง่ขนัของคูก่รณี ผู้ชนะได้เข้ารอบ หากยงั
เทา่กนั ให้จบัฉลากหาผู้ เข้ารอบ 

9.3.7 ในกรณีโปรแกรมไม่สามารถจดั Pairing เพื่อหาทีมเข้ารอบได้อยา่งเหมาะสมให้กรรมการ
จดัการแขง่ขนัพิจารณาจดั Pairing ได้โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้จดัการทีมท่ีเก่ียวข้อง 

9.4   การแขง่ขนัในรอบ 8 ทีม ของแตล่ะประเภทในกรณีแบง่เป็น 4 สาย ให้แบง่เป็นสาย X และสาย Y  
9.4.1 สาย X คูท่ี่หนึง่ให้ ท่ี 1 สาย A แขง่กบัท่ี 2 สาย B และคูท่ี่สอง ท่ี 2 สาย C แขง่กบัท่ี 1 สาย D  
9.4.2 สาย Y คูท่ี่หนึง่ให้ ท่ี 2 สาย A แขง่กบัท่ี 1 สาย B และคูท่ี่สอง ท่ี 1 สาย C แขง่กบัท่ี 2 สาย D 

9.5   การแขง่ขนัในรอบรองชนะเลศิ  ของแตล่ะประเภท 
9.5.1 กรณีแบง่ 2 สาย ให้ท่ี 1 สาย A แขง่กบัท่ี 2 สาย B และท่ี 2 สาย A แขง่กบัท่ี 1 สาย B  
9.5.2 กรณีแบง่ 4 สาย ให้ผู้ชนะคูท่ี่หนึง่สาย X แขง่กบัผู้ชนะคูท่ี่สองสาย X และผู้ชนะคูท่ี่หนึง่

สาย Y แขง่กบัผู้ชนะคูท่ี่สองสาย Y  
9.6   การแขง่ขนัในรอบชิงชนะเลศิ  ของแตล่ะประเภท 

9.6.1 ให้ผู้ชนะตามข้อ 9.5 ท าการแขง่ขนัเพื่อหาผู้ชนะเลศิ โดยผู้ ท่ีชนะเลศิในรอบนีไ้ด้ 
เหรียญทองและผู้แพ้ในรอบนีไ้ด้เหรียญเงิน 

9.6.2 ให้มีการแขง่ขนัคูล่ะ 1 กระดาน 
  9.6.3 ให้ผู้แพ้ตามข้อ 9.5 ได้เหรียญทองแดงทัง้คู่ 

9.7   การวางมือการแขง่ขนัประเภททีมและประเภทคู่ 
9.7.1 ในการแขง่ขนัประเภททีม ให้มือ 1 แขง่กบัมือ 1  มือ 2  แขง่กบัมือ 2  และมือ 3  

แขง่กบัมือ 3 ของแตล่ะทีมทกุรอบ โดยแตล่ะทีมต้องสง่รายช่ือนกักีฬา มือ 1,2,3  
ก่อนการแขง่ขนัในแต่ละกระดานของประเภทนัน้ ๆ 

  9.7.2 ในการแขง่ขนัประเภททีมผสม ให้นกักีฬาหญิงอยา่งน้อย 1 คน อยูมื่อ 3 
9.7.3 ในการแขง่ขนัประเภทคู ่ให้แตล่ะทีมสง่นกักีฬามือ 1,มือ 2 ก่อนการแขง่ขนัในแตล่ะประเภท

นัน้ๆ และห้ามเปลีย่นมือตลอดการแขง่ขนั โดยในการแขง่ขนัคูผ่สมให้นกักีฬาหญิงอยูมื่อ 1 
ตลอดการแขง่ขนั 

9.8  ในการแขง่ขนัประเภททีม ทีมชนะคือ ทีมท่ีมีนกักีฬาชนะตัง้แต ่ 2 คนขึน้ไปในกระดานนัน้ ๆ  
9.9  ในแตล่ะกระดานจะจบัคูแ่ขง่ขนักนั โดยให้ผู้ ท่ีมีคะแนนเทา่กนั และยงัไม่เคยแขง่ขนักนัมาก่อน  
        มาพบกนั  ในกรณีท่ีไม่สามารถหาคูแ่ขง่ขนัท่ีมีคะแนนเทา่กนัได้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะหา 
        คูแ่ขง่ขนัจากผู้ ท่ีมีคะแนนต ่ากวา่มาพบกนั 

หมายเหต:ุ   - การแข่งขันระดับภาคใช้ระบบ Swiss Pairing System ของโปรแกรม Macmahon จ านวน 
ไม่น้อยกว่า 3 รอบ ในการคัดเลือก และกตกิาการแข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ครัง้ที่ 33 ชุมพร – ระนองเกมส์ ยกเว้นเวลาในการคัดภาคให้ฝ่ายละ 45 นาที รวมไม่เกิน 1 ช่ัวโมง 
30 นาที ไม่มีต่อเวลา (เบียวโยมิ)  



 
10. กติกาการแข่งขัน 

10.1  ให้ผู้ชนะการเสีย่งทายเป็นผู้ เลอืกสีหมาก  (การเสีย่งทายให้ใช้การก าเม็ดทายคู ่ทายค่ี) 
10.2  ให้ฝ่ายด าได้วางหมากเม็ดแรก แตต้่องลบแต้มตอ่ 6.5 คะแนน ตอนนบัคะแนน  
10.3  ใช้กติกาการนบัคะแนนแบบญ่ีปุ่ น หากมีปัญหาเร่ืองเชลยให้ใช้การนบัคะแนนแบบจีน 
10.4  การวางหมากห้ามทดลองวางหรือใช้นิว้จิม้ด ู  เม่ือวางหมากท่ีจุดใดถือวา่วางจุดนัน้ แม้วา่ 
        จะยงัไม่ปลอ่ยมือ 
10.5   ในกรณีทัง้สองฝ่ายคิดวา่จะท าแต้มเพิ่มไม่ได้แล้ว ให้ผลดักันลงในตา Neutral จนหมด และ 

  เม่ือทัง้สองฝ่ายบอก “ผา่น” ถือวา่จบเกมส์ 
10.6  แตล่ะเม็ดจะใช้เวลาคิดนานเทา่ใดก็ได้  แตเ่วลาท่ีใช้รวมของแตล่ะฝ่าย ต้องไม่เกิน 60 นาที หากฝ่าย

ใดฝ่ายหนึง่ใช้เวลาไป 60 นาทีแล้ว เกมส์ยงัไม่จบจะต้องถกูบงัคบัให้เดิน 1 เม็ด   ภายในเวลา 30 
วนิาที เช่นนีเ้ร่ือย ๆ ไปจนกวา่จะจบ Games หากผู้แขง่ขนัไม่สามารถเดินหมาก 1 เม็ด ภายในเวลา 
30 วินาที ครบ 3 ครัง้ จะต้องถกูปรับเป็นฝ่ายแพ้ทนัที 

10.7  ในกรณีใช้นาฬิกาจบัเวลา  (Chess Clock) เม่ือเร่ิมการแขง่ขนัแล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ยงัไม่ลง                      
แขง่ขนั กรรมการจดัการแขง่ขนั จะให้ฝ่ายท่ีมารอกดนาฬิกาจบัเวลาทนัที ถ้าครบ 15 นาที แล้วอีก
ฝ่ายหนึง่ ยงัไม่มาแขง่ขนั ให้ถือวา่ฝ่ายท่ีมาแล้วเป็นฝ่ายชนะ  แตถ้่าทนัก่อนครบ 15 นาที ก็อนญุาต
ให้ท าการแขง่ขนัได้ แต่ต้องหกัเวลาออกเทา่กบัท่ีอีกฝ่ายหนึง่ต้องรอ 

10.8  ในกรณีท่ีไม่มีนาฬิกาจบัเวลา เม่ือเร่ิมการแขง่ขนัให้ฝ่ายท่ีมาแขง่ขนัรออยู ่ถ้าครบ 15 นาที  แล้วอีก 
ฝ่ายหนึง่ยงัไม่ลงแขง่ขนั ให้ถือวา่ฝ่ายท่ีมารอ เป็นฝ่ายชนะในกระดานนัน้ แตถ้่ามาทนัก่อนครบ 15 
นาที ก็อนญุาตให้ท าการแขง่ขนัได้ แตต้่องหกัเวลาออกเทา่กบัท่ีอีกฝ่ายหนึง่ต้องรอ 

10.9  กติกาการแขง่ขนัประเภทคู ่(Pair Go) 
 10.9.1  การเลน่ Pair Go จะเป็นการเลน่ระหวา่ง คูผ่สม, คูห่ญิง, คูช่าย โดยผู้ เลน่ทัง้สองของแต่ละคู่ 

เรียกวา่ “Partners”  
 10.9.2  การนัง่  ผู้ เลน่ทัง้สองต้องนัง่ข้างๆกนัโดยหนัหน้าเข้าหาคู่ตรงข้ามและกระดาน  
 10.9.3  การวางหมาก ผู้ลน่ต้องปฎิบติัตามกฎวางล าดบัหมากตามนี ้

คู่ผสม 
1. ผู้ เลน่หญิงทีม 1 วางหมากด า  –  ผู้ เลน่หญิงทีม 2 วางหมากขาว 
2. ผู้ เลน่ชาย ทีม 1 วางหมากด า  –  ผู้ เลน่ชาย ทีม 2 วางหมากขาว 
โดยวางหมากตามล าดบัสลบักนัไป 
คู่หญิง, คู่ชาย 
1. ผู้ เลน่หญิง/ชายทีม 1 มือ 1 วางหมากด า – ผู้ เลน่หญิง/ชายทีม 2 มือ 1 วางหมากขาว 
2. ผู้ เลน่หญิง/ชายทีม 1 มือ 2 วางหมากด า – ผู้ เลน่หญิง/ชายทีม 2 มือ 2 วางหมากขาว 
โดยวางหมากตามล าดบัสลบักนัไป 
 
 



 
 
10.9.4 ระหวา่งการแขง่ขนั  ห้ามคูน่กักีฬาปรึกษา หรือให้ค าแนะน ากนั ไม่วา่จะเป็นทางการพดู

หรือแสดงทา่ทางใดๆ อนญุาตให้พดูคยุกนัได้แค่บอกวา่ถึงตาใครเลน่หรือหารือวา่จะยอม
แพ้หรือไม่ การยอมแพ้ผู้ เลน่จะต้องถามคูข่องตนก่อนวา่จะยินยอมหรือไมซ่ึง่คูมี่สทิธ์ิยอม
หรือไม่ยอมก็ได้ 

10.9.5 การยอมแพ้ ผู้ เลน่สามารถท าได้ก็ตอ่เม่ือถึงตาตนเอง และคูข่องผู้ เลน่ไม่สามารถบอกยอม
แพ้แทนกนัได้ 

10.9.6 การท าผิดกฏ (การวางหมากผิดล าดบั) 
10.9.6.1 เม่ือมีการประท้วงวา่มีการวางหมากผิดล าดบั ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 10.9.3 กรรมการจะ

หกัคะแนนฝ่ายท่ีวางหมากผิดล าดบั 3 คะแนน และ  
 - ถือวา่ หมากเม็ดนัน้เป็นหมากท่ีถกูต้องของผู้ เลน่ท่ีวางหมากผิดล าดบันัน้ 
 - ให้อีกฝ่ายท่ีอยูล่ าดบัถดัไปจากผู้ ท่ีวางหมากผิดล าดบันี ้เป็นผู้วางหมาก 
 - ให้ผู้ เลน่ทัง้สองฝ่ายวางหมากตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 10.9.3 ตอ่ไป 

 10.9.6.2 หากมีการประท้วงว่ามีการวางหมากผิดล าดับโดยผู้ เล่นคนเดิมท่ีกล่าวไว้ข้างต้น 
กรรมการจะหกัคะแนนฝ่ายท่ีวางหมากผิดล าดบั 5 คะแนน และ  

 - ถือวา่ หมากเม็ดนัน้เป็นหมากท่ีถกูต้องของผู้ เลน่ท่ีวางหมากผิดล าดบันัน้ 
 - ให้อีกฝ่ายท่ีอยูล่ าดบัถดัไปจากผู้ ท่ีวางหมากผิดล าดบันี ้เป็นผู้วางหมาก 
 - ให้ผู้ เลน่ทัง้สองฝ่ายวางหมากตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 10.9.3 ตอ่ไป 

10.9.6.3 ในกรณีท่ีมีการประท้วงวา่มีการวางหมากผิดล าดบัโดยผู้ เล่นคนเดิมเป็นครัง้ท่ีสาม ฝ่ายท่ี
วางหมากผิดเป็นครัง้ท่ีสาม จะถกูปรับเป็นฝ่ายแพ้ทนัที  

 10.9.6.4 เม่ือมีการวางหมากผิดล าดบั ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 10.9.3 แต่ไม่มีการประท้วงก่อนท่ีผู้
เลน่ ฝ่ายตรงข้ามจะวางหมากล าดบัถัดไป และ เม่ือผู้ เลน่ฝ่ายตรงข้ามล าดบัถัดไป วาง
หมากไปแล้วให้ถือวา่ ไม่มีการเลน่ผิดล าดบั 

10.9.6.5 หากมีการวางหมากผิดล าดบั ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 10.9.3 และผู้ เลน่ฝ่ายท่ีได้วางหมาก 
  ผิดล าดบัไปนัน้ยงัวางหมากตอ่เน่ืองถดัไป ก่อนท่ีผู้ เลน่ฝ่ายตรงข้ามจะมีโอกาสได้วาง 
  หมาก ฝ่ายท่ีวางหมากผิดล าดบัดงักลา่วนี ้จะถกูปรับเป็นฝ่ายแพ้ทนัที ถ้าจบัได้วา่มีการ 
   ปรึกษากนัระหวา่งคู ่ปรับแพ้ทนัที 

10.9.7 เกมส์จะหยดุเม่ือมีการขอผา่นติดตอ่กนั 2 ครัง้  
10.9.8 การตดัสนิของกรรมการจดัการแขง่ขนัถือเป็นท่ีสิน้สดุ 
 

11. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
11.1  ให้จ านวนผู้ ฝึกสอน แต่ละจงัหวดัในการแข่งขนัระดบัชาติ ให้ใช้อตัราสว่นนกักีฬา 6 คนตอ่ผู้ ฝึกสอน 1 คน     
         รวมแล้วไม่เกิน 2 คน 
 



 
11.2  ผู้ ฝึกสอนห้ามสอนนกักีฬาระหวา่งการแขง่ขนั 
11.3  ระเบียบปฏิบติัในการแขง่ขนั  ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในการแขง่ขนัของ สมาคมกีฬา 
         หมากล้อมแหง่ประเทศไทย  
11.4  ห้ามผู้ชมการแขง่ขนั สง่เสยีงดงั  และรบกวนสมาธิผู้ เข้าแขง่ขนั  
11.5  ให้ผู้จดัการทีม หรือตวัแทน เข้าประชุมผู้จดัการทีม และจบัฉลากก่อนการแขง่ขนัแตล่ะประเภท 

                     การประชุมผู้จัดการทีม จะต้องมีผู้จดัการทีม หรือผู้แทนของแตล่ะทีมเข้าร่วมประชุมอยา่งน้อย 
            ทีมละ 1 คน หากจงัหวดัใดไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมจะต้องยอมรับ และปฏิบติัตามมติของท่ีประชุมทกุประการ  
            ทัง้นี ้กกท. ไม่อนญุาตให้นกักีฬาเข้าร่วมประชุมผู้จดัการทีม เพือ่ท าหน้าท่ีแทน และผู้แทนสมาคมฯ จะต้อง  
            ท ารายงานเสนอให้การกีฬาแหง่ประเทศไทยทราบตอ่ไป 
 
12. สถานที่แข่งขัน, ฝึกซ้อม และอุปกรณ์กีฬา 

12.1 สถานท่ีแขง่ขนั  ให้จงัหวดัเจ้าภาพเป็นผู้ก าหนด โดยการประสานงานกบัสมาคมกีฬา 
  หมากล้อมแหง่ประเทศไทย 
12.2 สถานท่ีฝึกซ้อม  ให้ใช้สถานท่ีแขง่ขนัเป็นสถานท่ีฝึกซ้อมได้ก่อนการแขง่ขนั 1 วนั 
12.3 อุปกรณ์กีฬา  ให้จงัหวดัประสานงานกบัสมาคมกีฬาหมากล้อมแหง่ประเทศไทย เพื่อการ 
       จดัเตรียมอปุกรณ์ทกุอยา่ง  ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการแขง่ขนั 
 

13. เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการ 
 13.1  คณะกรรมการผู้ตดัสนิ จ านวน  9 คน 
 13.2  ผู้ช่วยผู้ตดัสิน  จ านวน 10 คน (เจ้าหน้าท่ีของทางจงัหวดัเจ้าภาพ โดยให้ทางวิทยากรของ             
          สมาคมฯ ไปอบรมให้) 
 13.4  ผู้แทนสมาคมฯ จ านวน 1 คน 
 
14. การแต่งกายของนักกีฬา 
 นกักีฬาต้องแตง่กายสภุาพ  เรียบร้อย  หรือใสชุ่ดกีฬา ท่ีมีเคร่ืองหมายบง่บอกวา่เป็นนกักีฬา ของจงัหวดั 
ท่ีตนสงักัด  ห้ามสวมกางเกงยีนส์ หรือกางเกงท่ีมีลกัษณะคล้ายกางเกงยีนส์ และห้ามสวมรองเท้าแตะโดยเด็ดขาด 

โลโก้ผู้ให้การสนับสนุน 
     - ส าหรับเคร่ืองหมายการค้า ค าโฆษณา หรือสญัลกัษณ์อนัเป็นการโฆษณาท่ีมิใช่สทิธิประโยชน์ของเกมส์
การแขง่ขนั ให้มีขนาดไม่เกิน 2 x 3 นิว้ และห้ามน าตรา หรือเคร่ืองหมายการค้าท่ีเป็นการประชาสมัพนัธ์การขาย 
หรือเก่ียวกบับุหร่ี และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ใสล่งท าการแขง่ขนัโดยเด็ดขาด  
    - อนญุาตให้ใช้ช่ือจงัหวดั หรือช่ือนกักีฬาที่มีขนาด ดงันี ้
      1. ช่ือนกักีฬา มีขนาดตวัอกัษรสงูไม่เกิน 5 ซม. จ านวนไม่เกิน 1 แถว 
      2. ช่ือจงัหวดั  มีขนาดตวัอกัษรสงูไม่เกิน 5 ซม. จ านวนไม่เกิน 1 แถว 
 



 
15. มารยาทของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 

15.1 ให้เป็นไปตามกฎข้อบงัคบั  ของสมาคมกีฬาหมากล้อมแหง่ประเทศไทย 
15.2 นกักีฬาและเจ้าหน้าท่ีทกุคน จะต้องปฏิบติัตามค าสัง่ของผู้ตดัสนิ และของคณะกรรมการ  
        จดัการแขง่ขนั  มิฉะนัน้ จะต้องถกูเชิญออกจากสนาม หรือพกัการปฏบิติัหน้าท่ี 
 

16. การประท้วง 
  การประท้วงการแขง่ขนั จะต้องประท้วงหลงัจากท่ีมีการติดผลการแขง่ขนั และผลจบัคูก่ารแขง่ขนั           
ในรอบตอ่ไป และต้องประท้วงก่อนท่ีจะเร่ิมการแขง่ขนัในรอบตอ่ไป ถ้าเร่ิมการแขง่ขนัในรอบตอ่ไปแล้ว ให้ถือผล
การแขง่ท่ีติดประกาศ  
 

17. คุณสมบัตขิองผู้ตัดสินและผู้ชีข้าด  
 ให้เป็นไปตามกฎข้อบงัคบั ของสมาคมกีฬาหมากล้อมแหง่ประเทศไทย  โดยกรรมการชีข้าด จะต้องเป็น 

ผู้ มีฝีมือระดบั 1 ดัง้ขึน้ไป 
      หลักเกณฑ์การพิจาณาผู้ตัดสินลงท าการตัดสินในแต่ละแมทช์การแข่งขัน 
  คณะกรรมการผู้ตัดสิน  
 - ผู้ตดัสนิต้องผา่นการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้ตดัสินท่ี
ผา่นการอบรมฯ ดงักลา่วต้องขึน้ทะเบียนกบัการกีฬาแหง่ประเทศไทย และได้รับการพิจารณาจากสมาคมกีฬาแห่ง
ประเทศไทย เสนอรายช่ือให้การกีฬาแหง่ประเทศไทย แตง่ตัง้ให้ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้ตดัสนิกีฬา 
 - การปฏิบติัหน้าท่ีของผู้ตดัสนิต้องตระหนกั และค านงึถึงการมีสว่นได้สว่นเสยี ในกรณีท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง 
หรืออาจจะมีสว่นเก่ียวข้องในการปฏิบติัหน้าท่ี เพื่อมิให้เกิดค าครหาหรือเกิดการประท้วงฯ  อนัเช่ือได้วา่ไม่โปร่งใส 
หรือยติุธรรมของการตดัสนิ  

 

18. รางวัลการแข่งขัน 
      ส าหรับผู้ชนะในแตล่ะประเภทของการแขง่ขนั  มีดงันี ้
 อนัดบัท่ี 1   เหรียญชุบทอง และประกาศนียบตัร 1 เหรียญ 
 อนัดบัท่ี 2    เหรียญชุบเงิน และประกาศนียบตัร 1 เหรียญ 
 อนัดบัท่ี 3 (ครองเหรียญร่วมกนั) เหรียญชุบทองแดง และประกาศนียบตัร 2 เหรียญ 

รางวลัผู้ ฝึกสอนชายดีเด่น - ผู้ ฝึกสอนหญิงดีเดน่ โลป่ระกาศเกียรติคณุ 2 รางวลั 
 รางวลันกักีฬาดีเดน่ชาย - นกักีฬาดีเดน่หญิง โลป่ระกาศเกียรติคณุ 2 รางวลั 
*หลักเกณฑ์การพิจารณา* 
 รางวลัผู้ ฝึกสอนดีเดน่พิจารณาจากจ านวนเหรียญของนกักีฬาโดยเรียงล าดบัตามความส าคญัของเหรียญ 
     *ทัง้นี ้ผู้ ฝึกสอนดีเด่น ต้องมีรายช่ือปรากฏในบญัชี กกท. ในการเข้าร่วมการแขง่ขนั และปฏิบติัหน้าท่ีเทา่นัน้ 
 รางวลันกักีฬาดีเดน่พิจารณาจากจ านวนเหรียญของนกักีฬาโดยเรียงล าดบัตามความส าคญัของเหรียญ  

** ทัง้นีห้ากจ านวนเหรียญทัง้หมดเทา่กนัจะพิจารณาจากจ านวนกระดานท่ีแขง่ขนัชนะ 
หากยงัเทา่กนัทกุอยา่งให้ดจูากอายขุองนกักีฬาเพื่อการพฒันาในอนาคต 

***โดยความส าคญัของเหรียญเรียงจาก ประเภทบุคคล คู ่ทีม 



 
 

19. จ านวนรายการแข่งขัน และจ านวนเหรียญรางวัลรวมทัง้หมด ดังนี ้
 - รายการท่ีแขง่ขนั จ านวน........8..........รายการ 
 - เหรียญชุบทอง  จ านวน........17......เหรียญ ประกาศนียบตัร....17........ใบ 
 - เหรียญชุบเงิน  จ านวน.......17.......เหรียญ ประกาศนียบตัร......17......ใบ 
 - เหรียญชุบทองแดง จ านวน......34........เหรียญ ประกาศนียบตัร.....34.......ใบ 
       หมายเหต ุ: เหรียญรางวลั และใบประกาศนียบตัร ทางจงัหวดัเจ้าภาพเป็นผู้ด าเนินการจดัเตรียมไว้ให้ 
                           ในสว่นโลร่างวลันกักีฬาดีเด่น/ผู้ ฝึกสอนดีเด่น กกท. เป็นผู้ด าเนินการให้ 
 
20. พิธีการมอบเหรียญรางวัล 
 1. ให้นกักีฬาผู้ ท่ีได้รับรางวลัการแขง่ขนัเป็นผู้ รับรางวลัด้วยตนเอง และแตง่กายด้วยชุดแขง่ขนั หรือ 
แตง่กายด้วยชุดวอร์มทัง้ชุด ซึง่เป็นแบบชุดวอร์มของจงัหวดัท่ีนกักีฬาสงักดั และการแตง่กายของนกักีฬาให้เป็นไป
ตามระเบียบฯ  
 2. พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวลัให้ใช้เพลง “วนัแหง่ชยัชนะ” ของ การกีฬาแหง่ประเทศไทย เทา่นัน้ 

 
**************************************************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก าหนดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม 

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาต ิครัง้ที่  33 (พ.ศ.2560) “ชุมพร – ระนองเกมส์ 
 ณ จังหวัดระนอง 
*********************  

 

วันที่    มีนาคม 2560 
09.00 น  - อบรมเจ้าหน้าท่ีจดัการแขง่ขนั   

วันที่    มีนาคม 2560 
14.00 น.   - ประชมุผู้จดัการทีม 

 
ประเภทคู่ชาย คู่หญิงและประเภทคู่ผสม 
วันที่    มีนาคม 2560 
 08.15-09.00  พิธีเปิด 

09.00-12.00     การแขง่ขนัแบง่สายกระดานท่ี 1 
12.00-13.00     พกักลางวนั 
13.00-16.00     การแขง่ขนัแบง่สายกระดานท่ี 2 

วันที่    มีนาคม 2560 
09.00-12.00     การแขง่ขนัแบง่สายกระดานท่ี 3 
12.00-13.00     พกักลางวนั 
13.00-16.00     การแขง่ขนัรอบ 8 ทีม 

วันที่    มีนาคม 2560 
09.00-12.00     การแขง่ขนัรอบรองชนะเลศิ 
12.00-13.00     พกักลางวนั 
13.00-16.00     การแขง่ขนัรอบชิงชนะเลศิ 
16.00-16.30  พิธีมอบเหรียญรางวลั 
 

ประเภทบุคคลชาย ประเภทบุคคลหญิงและประเภททีมผสม 
วันที่    มีนาคม 2560 

09.00-12.00     การแขง่ขนัแบง่สายกระดานท่ี 1 
12.00-13.00     พกักลางวนั 
13.00-16.00     การแขง่ขนัแบง่สายกระดานท่ี 2 

วันที่    มีนาคม 2560 
09.00-12.00     การแขง่ขนัแบง่สายกระดานท่ี 3 
12.00-13.00     พกักลางวนั  
13.00-16.00     การแขง่ขนัรอบ 8 ทีม 



 
วันที่    มีนาคม 2560 

09.00-12.00     การแขง่ขนัรอบรองชนะเลศิ 
12.00-13.00     พกักลางวนั 
13.00-16.00     การแขง่ขนัรอบชิงชนะเลศิ 
16.00-16.30  พิธีมอบเหรียญรางวลั 

 
ประเภททีมชาย และประเภททีมหญงิ 
วันที่    มีนาคม 2560 

09.00-12.00     การแขง่ขนัแบง่สายกระดานท่ี 1 
12.00-13.00     พกักลางวนั 
13.00-16.00     การแขง่ขนัแบง่สายกระดานท่ี 2 

วันที่    มีนาคม 2560 
09.00-12.00     การแขง่ขนัแบง่สายกระดานท่ี 3 
12.00-13.00     พกักลางวนั  
13.00-16.00     การแขง่ขนัรอบ 8 ทีม 

วันที่    มีนาคม 2560 
09.00-12.00     การแขง่ขนัรอบรองชนะเลศิ 
12.00-13.00     พกักลางวนั 
13.00-16.00     การแขง่ขนัรอบชิงชนะเลศิ 
16.00-16.30  พิธีมอบเหรียญรางวลั 

 
******************************************************* 


