
 
 

 

ข้อปฏิบัตสิมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย 

เรื�อง กฎเกณฑ์การเลื�อนระดับฝีมือ 
พ.ศ. 2560 

 

 เพื�อให้การปฏิบตัิเกี�ยวกับการเลื�อนระดบัฝีมือ1 ถึง 6 ดั �ง มีกฎเกณฑ์ที�ถูกต้องเหมาะสม จึงกําหนด 

ข้อปฏิบตัิไว้ดงัตอ่ไปนี � 

 

       1.  ข้อปฏิบตัินี �เรียกวา่ “ข้อปฏิบตัิสมาคมกีฬาหมากล้อมแหง่ประเทศไทย วา่ด้วยกฎเกณฑ์การ

เลื�อนระดบัฝีมือ พ.ศ.2560” 

       2. ข้อปฏิบตัินี �ให้มีผลบงัคบัใช้นบัตั �งแตว่นัที�ประกาศเป็นต้นไป 

       3. ให้ยกเลิก “ข้อปฏิบ ัติสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยว่าด้วยกฎเกณฑ์การ          

เลื�อนระดบัฝีมือ พ.ศ.2558 ” 

       4. กฎเกณฑ์การเลื�อนระดบัฝีมือ 

4.1  การเลื�อนระดบัฝีมือ 1 ดั �ง ถงึ 4 ดั �ง 

4.1.1  การเลื�อนระดบัฝีมือ 1 ถงึ 4 ดั �งโดยวธีิการเก็บ GAT Point (Go Association 

of Thailand’s  Point) ดงันี � 

     ระดบัฝีมือ 1  ดั �ง คะแนน GAT Point   1,100  คะแนน 

ระดบัฝีมือ 2  ดั �ง คะแนน GAT Point   1,200  คะแนน 

ระดบัฝีมือ 3  ดั �ง คะแนน GAT Point   1,300  คะแนน 

ระดบัฝีมือ 4  ดั �ง คะแนน GAT Point   1,400    คะแนน  

4.1.2   การเลื�อนระดบัฝีมือ 2 ถึง 4 ดั �ง โดยสอบกับผู้ ฝึกสอน ประจําสมาคมกีฬา

หมากล้อมแหง่ประเทศไทย เพื�อรับรองมาตรฐานฝีมือ (Verify) 

สอบระดับฝีมือ 2 ดั �ง ผู้ ขอสอบต้องมีระดบัฝีมือ 1 ดั �ง  โดยมีหมากต่อ 

(Handicap)   จํานวน 6 เม็ด แต้มตอ่ (Komi) 0.5 แต้ม  

สอบระดบัฝีมือ 3 ดั �ง ผู้ ขอสอบต้องมีระดับฝีมือ 2 ดั �ง  โดยมีหมากต่อ 

(Handicap)   จํานวน 5 เม็ด แต้มตอ่ (Komi) 0.5 แต้ม  

สอบระดบัฝีมือ 4 ดั �ง ผู้ ขอสอบต้องมีระดับฝีมือ 3 ดั �ง  โดยมีหมากต่อ 

(Handicap)   จํานวน 4 เม็ด แต้มตอ่ (Komi) 0.5 แต้ม  

4.1.2.1  เวลาที�ใช้สอบเวลาฝ่ายละ 1 ชั�วโมง โดยไมม่ี Byo-Yomi 

4.1.2.2  การสอบเลื�อนระดบัฝีมือขึ �น 2 และ 3 ดั �ง ให้สอบพร้อมกนัได้ไม่เกิน 

4 คน และการสอบเลื�อนระดบัฝีมือขึ �น 4 ดั �งให้สอบพร้อมกนัได้ไมเ่กิน 

3 คน (ผู้ ที�ทําการ สอบร่วมนั �น ระดบัฝีมือผู้ขอสอบแตกตา่งกนัได้) 

4.1.2.3  ผู้ขอสอบต้อง สอบผา่น 1 กระดาน โดยเมื�อสอบผ่านจะได้รับคะแนน 

GAT Point ตามระดบัฝีมือที�สอบผา่น ตามข้อ 4.1.1 

 



 

 

4.2  การเลื�อนระดบัฝีมือจาก 4 ดั �ง ขึ �นสู ่5 ดั �ง 

4.2.1  การเลื�อนระดบัฝีมือ โดยวิธีการเก็บ GAT Point โดยเมื�อ คะแนน GAT Point 

สะสมถึง 1,500 คะแนน  

4.2.2  การเลื�อนระดบัฝีมอื โดยการแขง่ขนั โดยได้ตําแหนง่ชนะเลศิ 3 รายการ ตาม

รายการการแขง่ขนัที�สมาคมฯ รับรอง และประกาศภายในปีนั �น 

4.2.3   การเลื�อนระดับฝีมือ โดยสอบกับผู้ ฝึกสอน ประจําสมาคมกีฬาหมากล้อม 

แหง่ประเทศไทย เพื�อรับรองมาตรฐานฝีมือ (Verify)  

4.2.3.1  ผู้มีสทิธิเลื�อนระดบัฝีมือ นั �นต้องทําการสอบรับรองมาตรฐาน(Verify) 

โดยต้องมีคณุสมบตัิมาตรฐานข้อใดข้อหนึ�ง ดงันี � 

(1)   มี GAT Point สะสมถึง 1,500 คะแนน 

(2) เป็นผู้ ที�คุณก่อศักดิ� ไชยรัศมีศักดิ� พิจารณาเห็นว่ามีความ

เหมาะสมในการสอบรับรองมาตรฐานฝีมือ (Verify) 

4.2.3.2  ผู้มีสิทธิเลื�อนระดบัฝีมือ ให้ทําการสอบกบัผู้ ฝึกสอน ประจําสมาคม

กีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย   โดยมีหมากต่อ (Handicap)   

จํานวน 3 เม็ด แต้มต่อ (Komi) 0.5 แต้ม เวลาฝ่ายละ 1 ชั�วโมง โดย

ไมม่ี Byo-Yomi 

4.2.3.3  การสอบเลื�อนระดบัฝีมือ  ให้สอบพร้อมกนัได้ไม่เกิน  2 คน (ผู้ ที�ทํา 

การสอบร่วมนั �นต้องมีระดบัฝีมือ 4 ดั �งเทา่นั �น) 

4.2.3.4  ผู้ขอสอบต้อง สอบผา่น 1 กระดาน 

4.2.3.5 ผู้สอบผา่นตามข้อ 4.2.2, 4.2.3.1(2) ในกรณีคะแนน GAT Point น้อย

กวา่ 1,500 คะแนน จะถกูปรับเป็น1,500 คะแนน ในกรณีคะแนน GAT 

Point มากกวา่ ให้คงคะแนนเดิมเอาไว้ 

     

4.3  การเลื�อนระดบัฝีมือจาก 5 ดั �ง ขึ �นสู ่6 ดั �ง 

4.3.1   การเลื�อนระดับฝีมือ โดยสอบกับผู้ ฝึกสอน ประจําสมาคมกีฬาหมากล้อม 

แหง่ประเทศไทย เพื�อรับรองมาตรฐานฝีมือ (Verify)  

4.3.1.1  ผู้มีสทิธิเลื�อนระดบัฝีมือ นั �นต้องทําการสอบรับรองมาตรฐาน(Verify) 

โดยต้องมีคณุสมบตัิมาตรฐานข้อใดข้อหนึ�ง ดงันี � 

(1)   มี GAT Point สะสมถึง 1,600 คะแนน 

(2) เป็นผู้ ที�คุณก่อศักดิ� ไชยรัศมีศักดิ�   พิจารณาเห็นว่ามีความ

เหมาะสมในการสอบรับรองมาตรฐานฝีมือ (Verify) 

4.3.1.2  ผู้มีสิทธิเลื�อนระดบัฝีมือ ให้ทําการสอบกบัผู้ ฝึกสอน ประจําสมาคม

กีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย   โดยมีหมากต่อ (Handicap)   

จํานวน 2 เม็ด แต้มต่อ (Komi) 0.5 แต้ม เวลาฝ่ายละ 1 ชั�วโมง โดย

ไมม่ี Byo-Yomi 

 



       5. กฎเกณฑ์การเก็บ

5.1 คะแนน 

ประเทศไทยรับรอง

ระดบัฝีมือตามข้อ 

5.2  เมื�อคะแนน 

5.3 ระดบัฝีมือ จะไมล่ดตํ�ากวา่ ระดบัฝีมือที�เคยได้สงูสดุ ถึงแม้ 

ระดบัตามข้อ 

        6. คา่ธรรมเนียมการสอบรับรองมาตรฐาน

6.1   คา่ธรรมเนียมการสอบรับรองมาตรฐาน

6.2   คา่ธรรมเนียมการสอบรับรองมาตรฐาน

6.3   คา่ธรรมเนียมการสอบรับรองมาตรฐาน

6.4   คา่ธรรมเนียมการสอบรับรองมาตรฐาน

6.5   คา่ธรรมเนียมการสอบรับรองมาตรฐาน

6.6   คา่ธรรมเนียมการสอบรับรองมาตรฐานฝีมือ 

ไม่ว่าผู้ สอบจะผ่านหรือไม่ผ่านให้ผู้ สอบชําระค่าธรรมเนียมการสอบกับอาจารย์

ผู้สอบโดยตรง

        7.    การแจ้งผลสอบ

7.1  ผู้ สอบ สามารถแจ้งผลสอบการสอบรับรองมาตรฐาน

www.thaigo.org

พาร์ควิว ซอยศาลาแดง 

7.2  ผู้สอบ สามารถตรวจสอบรายชื�อผู้มีสทิธิสอบรับรองมาตรฐาน

www.thaigo.org
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4.3.1.3  การสอบเลื�อนระดบัฝีมือ  ให้สอบได้ครั �งละ 1 คน 

4.3.1.4  ผู้ขอสอบ สอบผา่น 2 กระดาน ใน 5 กระดาน ถ้าครบ 

ไมผ่า่นให้เริ�มต้นนบัใหม ่

4.3.1.5 ผู้สอบผา่นตามข้อ 4.3.1.2 ในกรณีคะแนน GAT Point 

คะแนน จะถกูปรับเป็น1,600 คะแนน ในกรณีคะแนน

มากกวา่ ให้คงคะแนนเดิมเอาไว้ 

การเก็บคะแนน GAT Point (Go Association of Thailand’s Point)

คะแนน GAT Point ได้มาจากผลการแขง่ขนัในรายการที�สมาคมกีฬาห

ประเทศไทยรับรอง โดยจะมีประกาศก่อนการแขง่ขนัแตล่ะรายการ 

ระดบัฝีมือตามข้อ 4.1.2, 4.2.3.5, 4.3.1.5 

เมื�อคะแนน GAT Point สะสมถึงระดบัตามข้อ 4.1.1 จะถือวา่ได้เลื�อนระดบัฝีมือ 

ระดบัฝีมือ จะไมล่ดตํ�ากวา่ ระดบัฝีมือที�เคยได้สงูสดุ ถึงแม้ GAT Point 

ระดบัตามข้อ 4.1.1  

คา่ธรรมเนียมการสอบรับรองมาตรฐานฝีมือ  (Verify) 

คา่ธรรมเนียมการสอบรับรองมาตรฐานฝีมือ  (Verify) ขึ �น 2 ดั �ง  กระดานละ 

คา่ธรรมเนียมการสอบรับรองมาตรฐานฝีมือ  (Verify) ขึ �น 3 ดั �ง  กระดานละ 

คา่ธรรมเนียมการสอบรับรองมาตรฐานฝีมือ  (Verify) ขึ �น 4 ดั �ง  กระดานละ 

คา่ธรรมเนียมการสอบรับรองมาตรฐานฝีมือ  (Verify) ขึ �น 5 ดั �ง  กระดานละ 

คา่ธรรมเนียมการสอบรับรองมาตรฐานฝีมือ  (Verify) ขึ �น 6 ดั �ง  กระดานละ 

คา่ธรรมเนียมการสอบรับรองมาตรฐานฝีมือ (Verify) ตามข้อ 6.1, 6.

ไม่ว่าผู้ สอบจะผ่านหรือไม่ผ่านให้ผู้ สอบชําระค่าธรรมเนียมการสอบกับอาจารย์

ผู้สอบโดยตรง 

สอบ 

ผู้ สอบ สามารถแจ้งผลสอบการสอบรับรองมาตรฐานฝีมือ (Verify) 

www.thaigo.org   หรือ แจ้งได้ที� สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย อาคารสีลม

พาร์ควิว ซอยศาลาแดง 2 เขตบางรัก กรุงเทพฯ  

สามารถตรวจสอบรายชื�อผู้มีสทิธิสอบรับรองมาตรฐาน (Verify)

www.thaigo.org 

2560 

                                                    (นายสวุิทย์    กิ�งแก้ว) 

                                                   เลขาธิการ 

                                     สมาคมกีฬาหมากล้อมแหง่ประเทศไทย

 เทา่นั �น 

ถ้าครบ 5 กระดานแล้ว

GAT Point น้อยกวา่ 1,600 

ในกรณีคะแนน GAT Point 

Association of Thailand’s Point) 

ได้มาจากผลการแขง่ขนัในรายการที�สมาคมกีฬาหมากล้อมแหง่

 หรือการสอบเลื�อน

จะถือวา่ได้เลื�อนระดบัฝีมือ  

GAT Point จะลดลงตํ�ากวา่

กระดานละ 300  บาท 

กระดานละ 400  บาท 

กระดานละ 500  บาท 

กระดานละ 600 บาท

กระดานละ 700  บาท 

.2, 6.3, 6.4, 6.5 นั �น 

ไม่ว่าผู้ สอบจะผ่านหรือไม่ผ่านให้ผู้ สอบชําระค่าธรรมเนียมการสอบกับอาจารย์ 

Verify) ได้ที�เว็ปไซต์  

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย อาคารสีลม

Verify)ได้ที�เว็ปไซต์ 

สมาคมกีฬาหมากล้อมแหง่ประเทศไทย 

http://www.thaigo.org/
http://www.thaigo.org/



