
  

 
 
 

ประกาศกรมพลศึกษา 
เรื่อง การแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

.................................. 
 

ด้วยกรมพลศึกษา จะด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจ าปี
การศึกษา 2562 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาได้มีโอกาสใช้ทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์จากที่ได้ฝึกฝนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหมากล้อม
รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความตระหนักถึงความส าคัญของการออกก าลังกายด้วยการเล่นกีฬาและพัฒนา
ทักษะกีฬาหมากล้อมให้ก้าวไปเป็นตัวแทนระดับชาติต่อไปในอนาคต 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และข้อ 6 แห่งระเบียบกรมพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาโรงเรียนพ.ศ. 2560 
กรมพลศึกษาจึงประกาศการแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 

ข้อ 1 ประเภทการแข่งขัน มี 3 ประเภท ดังนี้ 
(1) ประเภททีม 

(1.1) ทีมชาย 
(1.2) ทีมหญิง 
(1.3) ทีมผสม 

(2) ประเภทบุคคล 
(2.1) บุคคลชาย 
(2.2) บุคคลหญิง 

(3) ประเภทคู ่
(3.1) คู่ชาย 
(3.2) คู่หญิง 
(3.2) คู่ผสม 

ข้อ 2 การแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 รุ่นอายุ ดังนี้ 
(1) รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี  
(2) รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี  
(3) รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี  
(4) รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี  

ข้อ 3 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
(1) เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบกรมพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาระหว่าง

โรงเรียน พ.ศ. 2560 
(2) ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องมีอายุ ดังนี้ 
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(2.1) รุ่นอายุไมเ่กิน 12 ปี โดยเกิดไม่เกินปี 2550 
(2.2) รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี โดยเกิดไม่เกินปี 2548 
(2.3) รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี โดยเกิดไม่เกินปี 2546 
(2.4)  รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี โดยเกิดไม่เกินปี 2544 

 
 (3) ไม่เป็นนักกีฬาที่อยู่ระหว่างลงโทษตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการที่
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นผู้ด าเนินการจัดการแข่งขันในปีที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหมากล้อม      
กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 
                             (3.1) กรมพลศึกษา 
                              (3.2) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
                              (3.3) กรุงเทพมหานคร 
                              (3.4) การกีฬาแห่งประเทศไทย 
                              (3.5) สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย 
                              (3.6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

ข้อ 4 เอกสารและหลักฐานการสมัคร 
การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้องยื่นสมัคร พร้อมเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
(1) หนังสือน าส่งใบสมัคร (แบบ สกฬ.1) 
(2) ใบสมัคร (แบบ สกฬ.2) 
(3) ใบรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน(ปพ.7) โดยติดรูปถ่ายนักกีฬา และลงนามโดย

ผู้อ านวยการหรือผู้มีอ านาจของโรงเรียน พร้อมประทับตราโรงเรียน 
(4) ใบส่งรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กีฬาหมากล้อม 
(5) ใบแยกประเภทนักกีฬาหมากล้อม 
(6) ผังรูปนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กีฬาหมากล้อม 
(7) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาด าขนาด  1 นิ้ว หรือขนาด1.5 นิ้ว (ถ่าย

ไม่เกิน 6 เดือน) จ านวน 2 รูป 

ข้อ 5 การรับสมัครเข้าแข่งขัน 
(1) รับสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที ่31 กรกฎาคม 2562 
(2) ยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐานได้ท่ี www.dpe.go.th 
(3) ให้ท าการดาวน์โหลดหนังสือน าส่งใบสมัคร (แบบ สกฬ.1) และใบสมัคร (แบบ สกฬ.2) 

ได้ที่ http://www.dpe.go.thและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้รักษาการแทน      
เป็นผู้ลงนามรับรองสถานภาพการเป็นนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมในหนังสือน าส่งใบสมัคร (แบบ สกฬ.1)       และ
ใบสมัคร (แบบ สกฬ.2) พร้อมประทับตราสถานศึกษา 

(4) ขั้นตอนการสมัคร มีดังต่อไปนี้ 
       (4.1) ลงทะเบียนการสมัครที่ทางเว็บไซต์ http://gms.dpe.go.th/dpeser       ใน
ระบบรับสมัครแข่งขันกีฬาของกรมพลศึกษา เพ่ือรอการอนุมัติ โดยจะแจ้งการอนุมัติทางอีเมล์ของผู้สมัคร 

http://www.dpe.go.th/
http://www.dpe.go.th/
http://gms.dpe.go.th/dpeser%20%20%20%20%20%20%20ใน
http://gms.dpe.go.th/dpeser%20%20%20%20%20%20%20ใน
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 (4.2 ) หลังการอนุมัติ ให้กรอกข้อมูลของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมผ่านระบบทาง
เว็บไซต์ http://gms.dpe.go.th/dpeser ในสถานะผู้ใช้งานทั่วไป (โปรดศึกษาคู่มือการใช้ระบบ) 
 (4.3) การแนบไฟล์เอกสารและภาพถ่าย ประกอบด้วย 
 (4.3.1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1.5 นิ้ว       หรือ
ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
 (4.3.2) หนังสือน าส่งใบสมัคร (แบบ สกฬ.1) 
 (4.3.3) ใบสมัคร (แบบ สกฬ.2) 
 (4.3.4) ใบรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน (ปพ.7) โดยติดรูปถ่ายนักกีฬา 
และลงนามโดยผู้อ านวยการหรือผู้มีอ านาจของโรงเรียน พร้อมประทับตราโรงเรียน 
 (5) จัดพิมพ์เอกสารและหลักฐานตามข้อ 4 ของแต่ละรุ่นอายุ จากรายงานการรับสมัคร 
และให้ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้มีอ านาจของโรงเรียนเป็นผู้ลงนามรับรองทุกแผ่น พร้อมต้องประทับตราสถาน
โรงเรียนทุกแผ่น 

ข้อ 6 เมื่อพ้นก าหนดเวลารับสมัคร หากหลักฐานการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้ถือว่าผู้สมัคร 
สละสิทธิ์การแข่งขัน หากปรากฏว่าเอกสารและหลักฐานใดเป็นเท็จ ถือว่าการสมัครครั้งนั้นเป็นโมฆะตั้งแต่
เริ่มแรก 

ข้อ 7 การประกาศรายชื่อ 
          กรมพลศึกษาจะประกาศรายชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันในวันที่ 
7สิงหาคม 2561 ทางเว็บไซต์ของกรมพลศึกษา www.dpe.go.th 

ข้อ 8 ก าหนดการแข่งขัน 
        จัดการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 13 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร  

สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

ข้อ 9 จ านวนผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขัน 

        ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาจัดส่งผู้เข้าร่วมแข่งขัน ดังนี้ 
(1) นักกีฬา จัดส่งเข้าร่วมแข่งขันได้ดังนี้  

         (1.1) นักเรียนหรือนักศึกษาคนหนึ่ง สามารถสมัครเข้าแข่งขันได้เพียง 1 รุ่นอายุ
เท่านั้น 
        (1.2) ประเภททีม ส่งได้โรงเรียนละ 1 ทีม 
          (1.3) ประเภทบุคคล ส่งไดป้ระเภทละไม่เกิน 2 คน  
         (1.4) ประเภทคู ่ส่งไดป้ระเภทละไม่เกิน 2 คู ่ 

(2)  เจ้าหน้าที่ทีม จ านวน 3 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วย            
ผู้ฝึกสอน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ 1 ใน 3 ต้องเป็นครู อาจารย์หรือบุคลากรที่สอนอยู่ในโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น     
ในภาคเรียนปกติ 

(3) นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ไม่สามารถลงแข่งขันซ้ าประเภทที่แข่งขันในวันเวลา 
และสถานที่เดียวกัน 

(4) ประเภททีมผสม 3 คน ประกอบด้วย นักกีฬาชาย 1 คน นักกีฬาหญิง 2 คน  

http://gms.dpe.go.th/dpeser
http://www.dpe.go.th/
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หรือนักกีฬาชาย 2 คน นักกีฬาหญิง 1 คนก็ได้ โดยมีนักกีฬาหญิง 1 คน ต้องอยู่มือที่ 3  ทุกครั้งที่ท าการแข่งขัน 
หากนักกีฬาไม่สามารถลงแข่งขันได้ 1 คน ทีมนั้นต้องมีนักกีฬาชาย 1 คน และนักกีฬาหญิง 1 คน โดยมีนักกีฬา
หญิงต้องอยู่มือที่ 3 

ข้อ 10 ระเบียบและกติกาการแข่งขัน 
ใช้กติกาการแข่งขันกีฬาหมากล้อมของสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย 

ข้อ 11 วิธีการจัดการแข่งขัน 
   (1) การแข่งขันในรอบแรกของแต่ละประเภท 
    (1.1) ใช้การแข่งขันระบบ Swiss Pairing System 
    (1.2) จ านวนกระดานที่ใช้ในการแข่งขัน ไม่น้อยกว่า ๕ กระดาน 
    (1.3) ผู้ชนะในแต่ละกระดานได้ 1 คะแนน ผู้แพ้ได้ 0 คะแนน 
    (1.4) กรณีท่ีมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันไม่ครบคู่ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
สามารถใส่ทีม“BYE” เพ่ือให้จับคู่ได้ลงตัว 

 (2) การพิจารณาหาผู้ที่ได้รับรางวัล ของแต่ละประเภท 
  (2.1) ให้ผู้ที่ได้คะแนนอันดับ 1 อันดับ 2 และอันดับ 3 
  (2.2) กรณีมีคะแนนเท่ากัน 2 คน/ทีม ให้พิจารณาผลการแข่งขันของคู่กรณี  

ผู้ชนะได้เข้ารอบ 
  (2.3) กรณีไม่เคยเจอกันมาก่อนให้ดูคะแนน SOS และ SOSOS ตามล าดับ

เพ่ือหาผู้เข้ารอบหากยังเท่ากันให้จับสลากหาผู้เข้ารอบ 
    (2.4) กรณีคะแนนเท่ากัน 3 คน/ทีม ให้พิจารณา SOS และ SOSOS 
ตามล าดับเพื่อหาผู้เข้ารอบหากยังเท่ากัน ให้จับสลากหาผู้เข้ารอบ 

   (2.5) กรณีคะแนนเท่ากัน 3 คน/ทีม และแพ้ชนะกันเป็นงูกินหางให้พิจารณา 
SOS และSOSOSตามล าดับเพื่อหาผู้เข้ารอบ 

  (2.6) หากพิจารณา SOSและ SOSOS ตามล าดับแล้วยังเหลือคู่กรณีที่มี
คะแนนเท่ากันทุกประการอีก 2 คน ให้พิจารณาผลการแข่งขันของคู่กรณี ผู้ชนะได้เข้ารอบ หากยังเท่ากัน ให้จับ
สลากหาผู้เข้ารอบ 

   (2.7) ในกรณีโปรแกรมไม่สามารถจัด Pairing เพ่ือหาทีมเข้ารอบได้อย่าง
เหมาะสมให้กรรมการจัดการแข่งขันพิจารณาจัด Pairing ได้โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้จัดการทีมที่เก่ียวข้อง 

(3) กติกาการแข่งขันประเภทคู่ (Pair Go) 
   (3.1)  การเล่น Pair Go จะเป็นการเล่นระหว่าง คู่ชาย, คู่หญิง และคู่ผสม 

โดยผู้เล่นทั้งสองของแต่ละคู่เรียกว่า “Partners”  
   (3.2)   การนั่ง ผู้เล่นทั้งสองต้องนั่งข้างๆกันโดยหันหน้าเข้าหาคู่ตรงข้ามและ

กระดาน  
   (3.3)   การวางหมากผู้ล่นต้องปฏิบัติตามกฎวางล าดับหมากตามนี้ 
           (1)  คู่หญิง และคู่ชาย 
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     (1.1)  ผู้เล่นหญิง/ชายทีม 1 มือ 1 วางหมากด า – ผู้เล่น
หญิง/ชายทีม 2 มือ 1 วางหมากขาว 

     (1.2) ผู้เล่นหญิง/ชายทีม 1 มือ 1 วางหมากด า – ผู้เล่น
หญิง/ชายทีม 2 มือ 2 วางหมากขาวโดยวางหมากตามล าดับสลับกันไป 

(2)  คู่ผสม 
     (2.1)  ผู้เล่นหญิงทีม 1 วางหมากด า – ผู้เล่นหญิงทีม 2    วาง

หมากขาว 
     (2.2)  ผู้เล่นชายทีม  1 วางหมากด า – ผู้เล่นชายทีม  2   วาง

หมากขาวโดยวางหมากตามล าดับสลับกันไป 
 
   (3.4) ระหว่างการแข่งขัน  ห้ามคู่นักกีฬาปรึกษา หรือให้ค าแนะน ากัน ไม่ว่า

จะเป็นทางการพูดหรือแสดงท่าทางใดๆ อนุญาตให้พูดคุยกันได้แค่บอกว่าถึงตาใครเล่นหรือหารือว่าจะยอมแพ้
หรือไม่ การยอมแพ้ผู้เล่นจะต้องถามคู่ของตนก่อนว่าจะยินยอมหรือไม่ซึ่งคู่มีสิทธิ์ยอมหรือไม่ยอมก็ได้ 

   (3.5) การยอมแพ้ ผู้เล่นสามารถท าได้ก็ต่อเมื่อถึงตาตนเอง และคู่ของผู้เล่นไม่
สามารถบอกยอมแพ้แทนกันได ้

   (3.6) การท าผิดกฎ (การวางหมากผิดล าดับ) 
    (1)  เมื่อมีการประท้วงว่ามีการเล่นผิดล าดับ  กรรมการจะหักคะแนน

ฝ่ายที่วางหมากผิดล าดับ ดังนี้ 
     (1.1) ผิดครั้งที่ ๑ หัก ๓ คะแนน 
     -  ถือว่าหมากเม็ดนั้นเป็นหมากท่ีถูกต้องของผู้เล่นมือนั้น 
     -  ให้อีกฝ่ายหนึ่งที่อยู่ล าดับถัดไปจากมือนี้ เป็นผู้วางหมาก 
     (1.2) ผิดครั้งที่ ๒ หัก ๕ คะแนน 
     -  ถือว่าหมากเม็ดนั้นเป็นหมากท่ีถูกต้องของผู้เล่นมือนั้น 
     -  ให้อีกฝ่ายหนึ่งที่อยู่ล าดับถัดไปจากมือนี้ เป็นผู้วางหมาก 
     (1.3) ผิดครั้งที่ ๓ ปรับแพ้ทันท ี
     (1.4) การนับครั้งนั้น ให้นับเป็นครั้งที่คู่ฝ่ายดังกล่าวท าผิด 
    (2)  เมื่อมีการเล่นผิดล าดับตามที่ระบุในข้อ 3.6 แต่ไม่มีการประท้วง

ในทันทีทันใดให้ถือว่าไม่มีการเล่นผิดล าดับ 
   (3.7) ถ้าจับได้ว่ามีการปรึกษากันระหว่างคู่ ปรับแพ้ทันที 
   (3.8) เกมส์จะหยุดเมื่อมีการขอผ่านติดต่อกัน ๒ ครั้ง  
   (3.9) การตัดสินของกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด 

   (4) การวางมือการแข่งขันประเภททีม 
  ในการแข่งขันประเภททีม ให้มือ 1 แข่งกับมือ 1 มือ 2 แข่งกับมือ 2 และมือ 

3 แข่งกับมือ 3 ของแต่ละทีมทุกรอบ โดยแต่ละทีมต้องส่งรายชื่อนักกีฬา มือ 1, 2, 3 ก่อนการแข่งขันในแต่ละ
กระดานของประเภทนั้น ๆ ก่อนการแข่งขันไม่น้อยกว่า 15 นาที และสามารถเปลี่ยนมือได้ทุกรอบ 
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 (5) ในการแข่งขันประเภททีม ทีมชนะคือ ทีมที่มีนักกีฬาชนะตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปใน
กระดานนั้น ๆ 

   ในกรณีที่ทั้ง 2 ทีมมีผลการแข่งขัน ออกมาเสมอ ให้ใช้ผลการแข่งขันของมือ 1 
มือ 2 และมือ 3 เป็นผลการตัดสินตามล าดับ 

 (6) ในแต่ละกระดานจะจับคู่แข่งขันกัน โดยให้ผู้ที่มีคะแนนเท่ากัน และยังไม่เคย
แข่งขันกันมาก่อน มาพบกันในกรณีที่ไม่สามารถหาคู่แข่งขันที่มีคะแนนเท่ากันได้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะหา
คู่แข่งขันตามระบบ Paring System ของโปรแกรม MacMahon 

ข้อ 12 กติกาการแข่งขันเพิ่มเติม 
 (1) ให้ผู้ชนะการเสี่ยงทายเป็นผู้เลือกสีหมาก (การเสี่ยงทายให้ใช้การก าเม็ดทายคู่ ทายคี่) 
 (2) ให้ฝ่ายด าได้วางหมากเม็ดแรก แต่ต้องลบแต้มต่อ 6.5 คะแนน ตอนนับคะแนน 
 (3) ใช้กติกาการนับคะแนนแบบญี่ปุ่น หากมีปัญหาเรื่องเชลยให้ใช้การนับคะแนนแบบจีน 

  (4) การวางหมากห้ามทดลองวางหรือใช้นิ้วจิ้มดูเมื่อวางหมากที่จุดใดถือว่าวางจุดนั้น 
แม้ว่าจะยังไม่ปล่อยมือ 

  (๕) ในกรณีทั้งสองฝ่ายคิดว่าจะท าแต้มเพ่ิมไม่ได้แล้ว ให้ผลัดกันลงในตา Neutral จน
หมด และเมื่อทั้งสองฝ่ายบอก “ผ่าน” ถือว่าจบเกมส์ 

 (๖) แต่ละเม็ดจะใช้เวลาคิดนานเท่าใดก็ได้ แต่เวลาที่ใช้รวมของแต่ละฝ่าย ต้องไม่เกิน 
30 นาที ไม่มีต่อเวลา (เบียวโยมิ) หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้เวลาไป 30 นาทีแล้ว เกมส์ยังไม่จบ จะต้องถูกปรับเป็น
ฝ่ายแพ้ทันท ี

(8) การปรับลดเวลานาฬิกาจับเวลา (Chess Clock) 
  (8.๑) เมื่อเริ่มการแข่งขันแล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังไม่ลงแข่งขัน กรรมการจัดการ

แข่งขันจะให้ฝ่ายที่มารอท าการแข่งขันกดนาฬิกาจับเวลาทันที ถ้าครบ ๑๕ นาที แล้วอีกฝ่ายหนึ่ง ยังไม่มาแข่งขัน 
ให้ถือว่าฝ่ายที่มาแล้วเป็นฝ่ายชนะ แต่ถ้าทันก่อนครบ ๑๕ นาที ก็อนุญาตให้ท าการแข่งขันได้ แต่ต้องหักเวลา
ออกเท่ากับท่ีอีกฝ่ายหนึ่งต้องรอ 
    (8.๒) เมื่อเริ่มการแข่งขันแล้วทั้งสองฝ่ายต่างยังไม่ลงแข่งขัน กรรมการจัดการ
แข่งขันจะเป็นคนกดนาฬิกาจับเวลาทันที ถ้าครบ ๑๕ นาที แล้วยังไม่มีฝ่ายหนึ่ง ฝ่ายใดมาแข่งขัน ให้ถือว่าแพ้ทั้ง
คู่ แต่ถ้าทันก่อนครบ 15 นาทีก็อนุญาตให้ท าการแข่งขันได้ แต่ต้องหักเวลาทั้ง ๒ ฝ่ายออกเท่ากัน โดยผลรวม
เท่ากับเวลาที่เสียไป 
 
 

 (9 ) การจับสลากและแบ่งสายการแข่งขัน 
(9.1) ทุกประเภท แข่งขัน 5 รอบ (ไม่เกิน 32 คน)หากเกิน 32 คน ให้เพ่ิมสาย

การแข่งขัน โดยเฉลี่ยนักกีฬาแบ่งในแต่ละสายเท่าๆกัน 
ข้อ 13 คณะกรรมการตัดสิน 

(1) ในการแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง ประจ าปีการศึกษา  
2561อธิบดีกรมพลศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน โดยแต่งตั้งจากผู้ตัดสิน  ผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ควบคุม
การแข่งขันของกรมพลศึกษา ให้ปฏิบัติหน้าที่ตัดสินกีฬาหมากล้อมจนกว่าการแข่งขันจะเสร็จสิ้น 
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(2) ค าตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สุด 
ข้อ 14 ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 

 (1) ผู้ฝึกสอนห้ามสอนนักกีฬาระหว่างการแข่งขัน 
 (2) ระเบียบปฏิบัติในการแข่งขัน ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในการแข่งขันของสมาคม

กีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย 
 (3) ห้ามผู้ชมการแข่งขัน เข้ามาในบริเวณท่ีมีการแข่งขันโดยไม่ได้รับอนุญาต 
 (4) ห้ามผู้ชมการแข่งขัน ส่งเสียงดัง และรบกวนสมาธิผู้เข้าแข่งขัน 

 (5) ส าหรับสื่อมวลชลหรือผู้ที่ต้องการจะถ่ายภาพการแข่งขันจะต้องได้รับอนุญาตจาก
ฝ่ายจัดการแข่งขันเท่านั้น 

ข้อ 15 การรายงานตัวแข่งขัน 
(1) นักกีฬาทุกคนต้องรายงานตัวต่อคณะกรรมการผู้ตัดสิน ก่อนถึงก าหนดเวลา 

แข่งขันของตนเองไม่น้อยกว่า 30 นาท ี
(2) นักกีฬาที่มารายงานตัว ต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัว 

นักศึกษาหรือบัตรประจ าตัวนักเรียน มาแสดงต่อคณะกรรมการผู้ตัดสิน 
  (3) นักกีฬาคนใดไม่รายงานตัวตามท่ีก าหนด จะถูกปรับให้ออกจากการแข่งขัน 
  (4) นักกีฬาที่ถึงก าหนดเวลาแข่งขันของตนเองและได้รายงานตัวต่อคณะกรรมการ    
ผู้ตัดสินเรียบร้อยแล้ว ให้อยู่ที่สนามแข่งขัน เมื่อประกาศเรียกเข้าแข่งขันให้ท าการแข่งขันทันที หากไม่ท าการ
แข่งขันภายในเวลา 15 นาที นับจากที่มีประกาศเรียกตัวท าการแข่งขัน นักกีฬาคนนั้นจะถูกปรับแพ้ในรายการ
แข่งขัน 

ข้อ 16 การถอนตัว 
  หากมีความประสงค์ขอถอนตัวจากการแข่งขัน ให้ท าหนังสือขอถอนตัวพร้อมแสดง

เหตุผลและความจ าเป็นต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
ข้อ 17 การเปลี่ยนตัวนักกีฬา 

เมื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษายื่นใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันพร้อมเอกสารและหลักฐาน 
ต่อกรมพลศึกษาแล้ว จะเปลี่ยนตัวนักกีฬาไม่ได้ เว้นแต่กรณีที่เกิดการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ โดยมีความเห็นของ
แพทย์รับรองเป็นลายลักษณ์อักษร การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะสมบูรณ์ เมื่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
พิจารณาอนุญาตเท่านั้น และกรมพลศึกษาขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเอกสารประกอบการสมัครเข้าแข่งขัน 

ข้อ 18 มารยาทในการแข่งขัน 
  (1) ผู้ควบคุม ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา ต้องยอมรับค าตัดสินของคณะกรรมการผู้ตัดสิน  
ที่ท าการตัดสินในการแข่งขันครั้งนั้นๆ ในทุกกรณี 
  (2) ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้ควบคุม ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา ต้องประพฤติตนให้
เหมาะสมกับการเป็นเจ้าหน้าที่และนักกีฬาที่ดี และต้องปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันโดยเคร่งครัด 
  (3) ในวันแข่งขันนักกีฬาคนใดหรือทีมใดมีเจตนาที่จะไม่ลงสนามแข่งขันหรือมีเจตนา  
ที่จะไม่ลงสนามแข่งขันหรือมีเจตนาที่จะผละออกจากการแข่งขัน และมี เจตนาที่จะไม่เข้าร่วมการแข่งขันต่อไป   
ถือว่าเป็นการผิดมารยาทนักกีฬาอย่างร้ายแรง 

ข้อ 19 การแต่งกาย และการส่งหลักฐาน 
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   นักกีฬาต้องแต่งกายชุดนักเรียน หรือใส่ชุดกีฬา ที่มีเครื่องหมายบ่งบอกว่าเป็นนักกีฬา
ของโรงเรียนหรือสถานศึกษา ห้ามสวมกางเกงยีนส์ หรือกางเกงที่มีลักษณะคล้ายกางเกงยีนส์ และห้ามสวม
รองเท้าแตะโดยเด็ดขาดหากมีการฝ่าฝืนโดยไม่มีเหตุอันควร จะไม่ได้รับอนุญาตให้ลงท าการแข่งขันในรายการนั้น 
   ทั้งนี้ ในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอน      
น าเอกสารและหลักฐานตามข้อ 4 (1)-(3) ของประกาศฉบับนี้ ซึ่งเป็นฉบับจริง ส่งกรมพลศึกษาด้วย  

ข้อ 20 การควบคุม 
(1) เมื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษายื่นใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันพร้อมเอกสารและ 

หลักฐานต่อกรมพลศึกษาแล้ว จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการสมัครไม่ได้ เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยนักกีฬา
เกิดการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บหรือเหตุความจ าเป็นอื่นใด ให้ยื่นขออนุญาตต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันพร้อม
ใบรับรองแพทย์ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะสมบูรณ์ เมื่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณาอนุญาตเท่านั้น
และกรมพลศึกษาขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเอกสารประกอบการสมัครเข้าแข่งขัน 

(2) กรณีนักกีฬาสมัครที่เข้าแข่งขันมีความประสงค์จะสละสิทธิ์เข้าแข่งขันในรายการ 
ต่าง ๆ ให้ยื่นขออนุญาตต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันในวันประชุมผู้จัดการทีมหากมีการสละสิทธิ์ภายหลัง   
วันประชุมผู้จัดการทีม ให้อยู่ในดุลยพินิจการพิจารณาของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
 

หากมีการสละสิทธิ์ในระหว่างการแข่งขัน ให้คณะกรรมการผู้ตัดสิน ด าเนินการถอด 
ถอนรายชื่อของนักกีฬาคนนั้นออกจากรายการแข่งขันที่ยังเหลืออยู่ทั้งหมดและรายงานให้คณะกรรมการจัดการ
แข่งขัน 

หากมีเหตุสุดวิสัย นักกีฬาเกิดการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ หรือเหตุจ าเป็นอ่ืนใดที่จะต้อง
มีการสละสิทธิ์การแข่งขันให้อยู่ดุลยพินิจพิจารณาของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

(3) ในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บจากการแข่งขัน กรมพลศึกษาจะรับผิดชอบในการดูแล 
ปฐมพยาบาลในเบื้องต้นเท่านั้น ส่วนในการส่งสถานพยาบาลเป็นความรับผิดชอบของโรงเรียน 

(4) ผู้เข้าแข่งขันจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกรมพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา 
โรงเรียนพ.ศ. 2560 และประกาศนี้ ผู้ใดอ้างว่าไม่รู้ด้วยปะการใด ๆ มิได้ 

ข้อ 21 การประท้วง 
การประท้วงให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
(1) การประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา 
(2) การประท้วงด้านเทคนิค 
(3) การประท้วงการแข่งขันจะต้องประท้วงหลังจากท่ีมีการติดผลการแข่งขันและผล 

จับคู่การแข่งขันในรอบต่อไป และต้องประท้วงก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันในรอบต่อไป ถ้าเริ่มการแข่งขันในรอบ
ต่อไปแล้ว ให้ถือผลการแข่งที่ติดประกาศ 

กรมพลศึกษาจะแต่งตั้งคณะกรรมการรับค าประท้วงจ านวนหนึ่งคณะ และให้น าหมวด 6  
และหมวด 7 ของระเบียบการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนของกรมพลศึกษา พ.ศ. 2560 มาใช้บังคับ 
  ข้อ 22 เกณฑ์การคิดคะแนนจากการแข่งขันรวมทุกประเภท ยกเว้นประเภททีมผสมและ
คู่ผสม ดังนี้ 
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ชนะเลิศ  ได้ 5 คะแนน 
รองชนะเลิศ ได้ 3 คะแนน 
อันดับที่  3 ได้ 1 คะแนน 

 

 

ข้อ 23 รางวัลการแข่งขัน 
รางวัลการแข่งขันแต่ละประเภทและรุ่นอายุ  

(1) รางวัลชนะเลิศ ได้รับเหรียญกะไหล่ทองและเกียรติบัตร 
(2) รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับเหรียญกะไหล่เงินและเกียรติบัตร 
(3) รางวัลอันดับที่ 3 ได้รับเหรียญกะไหล่ทองแดงและเกียรติบัตร 
(4) ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 14 ปี 16 ปี และ 18 ปี  

ชายหญิง  

ข้อ 24 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

(1) นายนวิน  เข็มทอง โทร. 081 8562 954 
(2) ส.ต.ท.หญิงชุติกาญจน์  ผาลใจ โทร. 097 4289 951 

 
     ประกาศ ณ วันที่     มีนาคม พ.ศ. 2562 


