
 
 

 

ข้อปฏิบัตสิมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย 

เรื�อง กฎเกณฑ์การเลื�อนระดับฝีมือขึ �นสู่ “ดั �งเพชร” 
พ.ศ. 2560 

 

 เพื�อให้การปฏิบตัิเกี�ยวกบัการเลื�อนระดบัฝีมือขึ �นสู ่“ดั �งเพชร” มีกฎเกณฑ์ที�ถกูต้องเหมาะสม จึงกําหนด 

ข้อปฏิบตัิไว้ดงัตอ่ไปนี � 

 

       1.  ข้อปฏิบตัินี �เรียกวา่ “ข้อปฏิบตัิสมาคมกีฬาหมากล้อมแหง่ประเทศไทย วา่ด้วยกฎเกณฑ์การ

เลื�อนระดบัฝีมือขึ �นสู ่“ดั �งเพชร” พ.ศ.2560” 

       2. ข้อปฏิบตัินี �ให้มีผลบงัคบัใช้นบัตั �งแตว่นัที�ประกาศเป็นต้นไป 

       3. กําหนดให้ผู้มีฝีมือระดบัดั �ง  แยกเป็น  2  ประเภท คือ 

3.1  ดั �งธรรมดา 

3.2  ดั �งเพชร 

       4.  การสอบเพื�อขึ �นดั �งธรรมดา ให้ปฏิบตัิตามข้อปฏิบตัิสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย  

เรื�อง  กฎเกณฑ์การสอบขึ �นระดบั 1 ดั �ง พ.ศ. 2560 และเรื�องกฎเกณฑ์การเลื�อนระดบัฝีมือ พ.ศ. 2560 

       5. กฎเกณฑ์การเลื�อนขั �นจากดั �งธรรมดา  ขึ �นสูด่ั �งเพชร  สามารถทําได้  2  วิธี คือ 

5.1 เข้าร่วมแข่งขนัรายการ “ทบุดั �ง” ของสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัด          

ผู้ ที�ได้ 20 เปอร์เซ็นต์แรกของการแข่งขนัจะได้เลื�อนขึ �นสู่ดั �งเพชร โดยผู้ ร่วมการแข่งขนั

จะต้องมีระดบัฝีมือ ในระดบั 1- 3 ดั �ง ตามทําเนียบดั �งของสมาคมฯ สําหรับผู้มีระดับ

ฝีมือ ในระดบั 4- 6 ดั �ง ให้ใช้วิธีการสอบในข้อ 5.2 

 5.1.1   การแขง่ขนัรายการ “ทบุดั �ง” สมาคมฯ จะจดัขึ �นปีละ 2 ครั �ง 

 5.1.2   ในการจดัแตล่ะครั �ง  จะแยกออกเป็น  3  กลุม่ คือ  

       กลุม่ 1 ดั �ง  แขง่ขนักนัเอง เพื�อเลื�อนเป็น 1 ดั �งเพชร 

       กลุม่ 2 ดั �ง  แขง่ขนักนัเอง เพื�อเลื�อนเป็น 2 ดั �งเพชร 

       กลุม่ 3 ดั �ง  แขง่ขนักนัเอง เพื�อเลื�อนเป็น 3 ดั �งเพชร 

 5.1.3   แตล่ะกลุม่จะจดัการแขง่ขนัแบบ Swiss Pairing System จํานวนผู้ เข้าแข่งขนัใน

แต่ละกลุ่มต้องไม่น้อยกว่า 16 คน จํานวนรอบการแข่งขนัและระบบการแข่งขนัที�ใช้               

ให้ขึ �นอยูก่บัจํานวนผู้ เข้าร่วมการแขง่ขนัในแตล่ะกลุม่ มีรายละเอียดดงันี � 

16-32  คน  ให้แขง่ขนั      จํานวน 5 รอบ  

33-64  คน  ให้แขง่ขนั      จํานวน 6 รอบ  

65 คนขึ �นไป  ให้แขง่ขนั      จํานวน 7 รอบ 

 5.1.4   ผู้ เข้าแขง่ขนัจะได้คะแนน  GAT POINT  ตามข้อปฏิบตัิสมาคมฯ เรื�องกฎเกณฑ์   

           การให้คะแนน  GAT  POINT 

 

 



5.2   สอบกับผู้ ฝึกสอนของสมาคมฯ โดย

ทําเนียบดั �งของสมาคมฯ ซึ�งในการสอบ

ตามข้อปฏิบัติสมาคมฯ เรื� องกฎเก

กฎเกณฑ์การสอบขึ �นระดบั 

5.2.1   ผู้ขอสอบเพื�อเลื�อนขั �น ขึ �นสูด่ั �งเพชร สามารถขอสอบกบัผู้ ฝึกสอนของสมาคม ฯ

           พร้อมกนัได้ตามจํานวนดงันี �

           ระดบั  

     ระดบั  

     ระดบั  

     ระดบั  

6.     สญัลกัษณ์ของดั �งเพชร เป็นรูปดอกจนัทน์ 

7.     ให้ผู้ ที�เคยสอบดั �งผา่นกบัผู้ ฝึกสอนของสมาคม ได้รับสญัลกัษณ์นี �ทนัที

8.     การแจ้งผลสอบ 

8.1  ผู้ สอบ สามารถแจ้งผลสอบการสอบรับรองมาตรฐาน

www.thaigo.org

พาร์ควิว ซอยศาลาแดง 

 

ประกาศ  ณ  วนัที� 15 มิถนุายน 2560

 

 

 

                                              

                                     

สอบกับผู้ ฝึกสอนของสมาคมฯ โดยผู้สอบจะต้องมีระดบัฝีมือ ในระดับ 

ทําเนียบดั �งของสมาคมฯ ซึ�งในการสอบมีหมากต่อ (Handicap) และแต้มต่อ

ตามข้อปฏิบัติสมาคมฯ เรื� องกฎเกณฑ์การเลื�อนระดับฝีมือ พ.

กฎเกณฑ์การสอบขึ �นระดบั 1 ดั �ง  

ผู้ขอสอบเพื�อเลื�อนขั �น ขึ �นสูด่ั �งเพชร สามารถขอสอบกบัผู้ ฝึกสอนของสมาคม ฯ

พร้อมกนัได้ตามจํานวนดงันี � 

ระดบั  1  ดั �ง , 2 ดั �ง และ 3 ดั �ง  สอบพร้อมกนัได้ไมเ่กิน  

ระดบั  4  ดั �ง    สอบพร้อมกนัได้ไมเ่กิน  

ระดบั  5  ดั �ง    สอบพร้อมกนัได้ไมเ่กิน  

ระดบั  6  ดั �ง    สอบได้ครั �งละ  

สญัลกัษณ์ของดั �งเพชร เป็นรูปดอกจนัทน์ (*)  หลงัคําวา่ ดั �ง หรือ D    

ให้ผู้ ที�เคยสอบดั �งผา่นกบัผู้ ฝึกสอนของสมาคม ได้รับสญัลกัษณ์นี �ทนัที 

ผู้ สอบ สามารถแจ้งผลสอบการสอบรับรองมาตรฐานฝีมือ (Verify) 

www.thaigo.org   หรือ แจ้งได้ที� สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย อาคารสีลม

พาร์ควิว ซอยศาลาแดง 2 เขตบางรัก กรุงเทพฯ  

2560 

                                                    (นายสวุิทย์    กิ�งแก้ว) 

                                                   เลขาธิการ 

                                     สมาคมกีฬาหมากล้อมแหง่ประเทศไทย

ผู้สอบจะต้องมีระดบัฝีมือ ในระดับ 1- 6 ดั �ง ตาม

และแต้มต่อ (Komi)                

.ศ.2560 และเรื� อง

ผู้ขอสอบเพื�อเลื�อนขั �น ขึ �นสูด่ั �งเพชร สามารถขอสอบกบัผู้ ฝึกสอนของสมาคม ฯ 

สอบพร้อมกนัได้ไมเ่กิน  4  คน 

สอบพร้อมกนัได้ไมเ่กิน  3  คน 

สอบพร้อมกนัได้ไมเ่กิน  2  คน 

สอบได้ครั �งละ  1  คน 

Verify) ได้ที�เว็ปไซต์  

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย อาคารสีลม

สมาคมกีฬาหมากล้อมแหง่ประเทศไทย 

http://www.thaigo.org/



