
 
 

 

 ข้อปฏิบัตสิมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย 
เร่ือง กฎเกณฑ์การสอบขึน้ระดับ 1 ดัง้ 

พ.ศ.2564 
 

เพื่อให้การปฏิบตัิเก่ียวกบัการสอบขึน้ระดบั 1 ดัง้ มกีฎเกณฑ์ทีถ่กูต้องเหมาะสม   จึงก าหนด
ข้อปฏิบตัิไว้ดงัตอ่ไปนี ้
 

       1. ข้อปฏิบตัินีเ้รียกวา่  “ ข้อปฏิบตัิสมาคมกีฬาหมากล้อมแหง่ประเทศไทยวา่ด้วยกฎเกณฑ์การ       
              สอบขึน้ระดบั 1 ดัง้ พ.ศ.2564 ” 
       2. ข้อปฏิบตัินีใ้ห้มีผลบงัคบัใช้นบัตัง้แตว่นัท่ีประกาศเป็นต้นไป 
       3. ให้ยกเลิก “ข้อปฏิบัติสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยว่าด้วยกฎเกณฑ์การ          

สอบขึน้ระดบั 1 ดัง้ พ.ศ.2562” 
       4. คณุสมบตัิของผู้สอบ 

(1) ต้องยงัไมเ่คยสอบผา่น 1 ดัง้มากอ่น (ไมจ่ ากดัระดบัฝีมือ) 
(2) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย 
(3) ไมเ่ป็นโรคที่สงัคมรังเกียจ 
(4)  ไม่ต้องค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ                    
 หรือเสมือนไร้ความสามารถหรือต้องโทษจ าคกุ ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหโุทษ
 การต้องค าพิพากษาของศาลถึงที่สุด  ในกรณีดังกล่าวให้ใช้บังคับกับผู้ ที่อยู่ใน
 ระหวา่งการสอบวดัมาตรฐานฝีมือ (Qualify) การสอบรับรองมาตรฐานฝีมือ (Verify)  

       5. ขัน้ตอนการสอบวดัมาตรฐานฝีมอื (Qualify) การสอบรับรองมาตรฐานฝีมือ (Verify) 
5.1 ขัน้ตอนการสอบวัดมาตรฐานฝีมือ (Qualify) 

5.1.1  ผู้สอบสามารถขอสอบวดัมาตรฐานฝีมือ (Qualify)  กบัอาจารย์ระดบั 1 ดัง้เพชร     
           ขึน้ไป ทา่นใดก็ได้ 
5.1.2  กรณีอาจารย์ผู้สอบมีระดบั 1 ดัง้เพชร จะต้องเสีย่งทายเลอืกสหีมาก  ฝ่ายที่เลอืก

ได้หมากขาวจะได้แต้มต่อ 6.5 แต้ม  โดยอาจารย์ผู้สอบมีสิทธิสอบให้แก่ 
ผู้ขอสอบระดบัดัง้ 1 กระดาน และระดบัคิวได้พร้อมกนัอีก 2 กระดาน 
กรณีอาจารย์ผู้สอบมีระดบั  2 ดัง้ ให้ผู้ขอสอบถือหมากด า โดยไม่มีแต้มต่อ 
และไม่ได้รับการต่อหมาก โดยอาจารย์ผู้ สอบมีสิทธิสอบ ให้แก่ผู้ ขอสอบ
ระดบัดัง้ 1 กระดาน และระดบัคิว ได้พร้อมกนัอีก 2 กระดาน 
กรณีอาจารย์ผู้สอบมีระดบั  3 ดัง้  ให้ผู้ขอสอบถือหมากด า โดยไม่มีแต้มต่อ 
และได้รับการต่อหมาก 2 เม็ด  โดยอาจารย์ผู้ สอบมีสิท ธิสอบ ให้แก่ 
ผู้ขอสอบระดบัดัง้ 1 กระดาน และระดบัคิวได้พร้อมกนัอีก 2 กระดาน 



กรณีอาจารย์ผู้สอบมีระดบั  4 ดัง้ ให้ผู้ขอสอบถือหมากด า โดยไม่มีแต้มต่อ 
และได้รับการต่อหมาก 3 เม็ด โดยอาจารย์ผู้ สอบมีสิทธิสอบ ให้แก่ 
ผู้ขอสอบระดบัดัง้ 2 กระดาน และระดบัคิวได้พร้อมกนัอีก 2 กระดาน 
กรณีอาจารย์ผู้สอบมีระดบั  5 ดัง้ ให้ผู้ขอสอบถือหมากด า โดยไม่มีแต้มต่อ 
และได้รับการต่อหมาก 4 เม็ด โดยอาจารย์ผู้ สอบมีสิทธิสอบ ให้แก่ 
ผู้ขอสอบระดบัดัง้ 3 กระดาน และระดบัคิวได้พร้อมกนัอีก 2 กระดาน 
กรณีอาจารย์ผู้สอบมีระดบั  6 ดัง้  ให้ผู้ขอสอบถือหมากด า โดยไม่มีแต้มต่อ 
และได้รับการต่อหมาก 5 เม็ด  โดยอาจารย์ผู้ สอบมีสิทธิสอบ ให้แก่ 
ผู้ขอสอบระดบัดัง้ 3 กระดาน และระดบัคิวได้พร้อมกนัอีก 2 กระดาน 
กรณีอาจารย์ผู้สอบเป็นมืออาชีพ   ให้ผู้ขอสอบถือหมากด า โดยไม่มีแต้มต่อ 
และได้รับการต่อหมาก 8 เม็ด  โดยอาจารย์ผู้ สอบมีสิทธิสอบ ให้แก่ 
ผู้ขอสอบพร้อมกนัไมเ่กิน 4 กระดาน                     

5.1.3 ผู้ สอบต้องสอบวัดมาตรฐานฝีมือ (Qualify) ให้ผ่านกับอาจารย์ผู้ สอบ          
2 ท่าน ท่านละ 1 กระดาน จากนัน้จึงท าการขอสอบรับรองมาตรฐาน              
ฝีมือ (Verify) อีกขัน้ตอนหนึง่ 

5.1.4   ส าหรับการแข่งขนัหมากล้อม รายการที่สมาคมรับรองอย่างเป็นทางการ
ผู้สอบสามารถใช้ผลการแข่งขนัที่ชนะคู่แข่งระดบั 1 ดัง้ขึน้ไป  มาใช้เทียบ
เป็นผลการสอบวดัมาตรฐานฝีมือ (Qualify)  ได้ 

5.1.5   แม้ในขัน้ตอน   สอบวดัมาตรฐานฝีมือ (Qualify)  จะสอบผา่น กบัอาจารย์ผู้
มีสทิธ์ิสอบรับรองมาตรฐาน (Verify)  แต่ให้ถือว่าการสอบนัน้เป็นเพียงการ
สอบวัดมาตรฐานฝีมือ (Qualify)  และต้องไปสอบรับรองมาตรฐานฝีมือ 
(Verify) อีกขัน้ตอนหนึง่ 

5.1.6   เวลาที่ใช้สอบเวลาฝ่ายละ 1 ชัว่โมง โดยไมม่ี Byo-Yomi 
5.1.7 ในกรณีสอบวัดมาตรฐานฝีมือ (Qualify) แล้วผลออกมาแต้มเท่ากัน  

ให้ถือวา่สอบไมผ่า่น           
5.2 ขัน้ตอนการสอบรับรองมาตรฐานฝีมอื (Verify) 

5.2.1  ผู้สอบสามารถขอสอบรับรองมาตรฐานฝีมือ (Verify) กบัอาจารย์ผู้มีสทิธ์ิสอบ 
รับรองทา่นใดก็ได้ 

5.2.2  กรณีอาจารย์ผู้สอบรับรองมีระดบั  4 ดัง้ ให้ผู้ขอสอบถือหมากด า โดยไม่มี
แต้มตอ่ และได้รับการต่อหมาก 3 เม็ด โดยอาจารย์ผู้สอบมีสิทธิสอบ ให้แก่ 
ผู้ขอสอบพร้อมกนัไมเ่กิน 2 กระดาน 
กรณีอาจารย์ผู้สอบรับรองมีระดบั  5 ดัง้ ให้ผู้ขอสอบถือหมากด า โดยไม่มี
แต้มตอ่ และได้รับการต่อหมาก 4 เม็ด โดยอาจารย์ผู้สอบมีสิทธิสอบ ให้แก่ 
ผู้ขอสอบพร้อมกนัไมเ่กิน 3 กระดาน 
กรณีอาจารย์ผู้สอบรับรองมีระดบั  6 ดัง้ ให้ผู้ขอสอบถือหมากด า โดยไม่มี
แต้มตอ่ และได้รับการตอ่หมาก 5 เม็ด  โดยอาจารย์ผู้สอบมีสิทธิสอบ ให้แก่ 
ผู้ขอสอบพร้อมกนัไมเ่กิน 3 กระดาน 



กรณีอาจารย์ผู้สอบรับรองเป็นมืออาชีพ   ให้ผู้ขอสอบถือหมากด า โดยไม่มี
แต้มตอ่ และได้รับการตอ่หมาก 8 เม็ด  โดยอาจารย์ผู้สอบมีสิทธิสอบ ให้แก่ 
ผู้ขอสอบพร้อมกนัไมเ่กิน 4 กระดาน                     

5.2.3   เวลาที่ใช้สอบเวลาฝ่ายละ 1 ชัว่โมง โดยไมม่ี Byo-Yomi 
5.2.4 ในกรณีสอบรับรองมาตรฐานฝีมือ (Verify) แล้วผลออกมาแต้มเท่ากัน 

ให้ถือวา่สอบไมผ่า่น           
       6. รายช่ืออาจารย์ผู้มีสิทธ์ิสอบรับรองมาตรฐานฝีมือ (Verify) คือ ผู้ที่มีรายช่ือตาม ประกาศ

สมาคมกีฬาหมากล้อมแหง่ประเทศไทยว่าด้วยรายช่ืออาจารย์ผู้มีสิทธิสอบรับรองมาตรฐาน
ฝีมือ (Verify) 

       7. คา่ธรรมเนียมการสอบวดัมาตรฐานฝีมือ(Qualify) และการสอบรับรองมาตรฐานฝีมือ (Verify) 
7.1  คา่ธรรมเนียมสอบวดัมาตรฐานฝีมือ (Qualify)  กระดานละ 300 บาท  
7.2  คา่ธรรมเนียมสอบรับรอง มาตรฐาน (Verify) กระดานละ 500 บาท  
7.3  คา่ธรรมเนยีมสอบรับรอง มาตรฐาน (Verify) กบัผู้ ฝึกสอนของสมาคมฯ กระดานละ 800  บาท  
7.4  ผู้สอบไมว่า่จะสอบผา่นหรือ สอบไมผ่า่น ให้ผู้สอบช าระคา่ธรรมเนียมการสอบกบัอาจารย์

ผู้สอบโดยตรง 
7.5  กรณีผู้สอบใช้ผลเทียบจากการแขง่ขนัในรายการแขง่ขนัท่ีสมาคมฯ ให้การรับรอง ผู้สอบ

ไมต้่องเสยีคา่ธรรมเนียมการสอบกระดานนัน้ๆ 
        8.   การแจ้งผลสอบ 

(1)  ผู้สอบ   สามารถแจ้งผลสอบวดัมาตรฐานฝีมือ  (Qualify)  หรือสอบรับรองมาตรฐาน
ฝีมือ (Verify) ได้ที่ www.thaigo.org  หรือ แจ้งได้ที่ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย 
อาคารสลีมพาร์ควิว ซอยศาลาแดง 2 เขตบางรัก กรุงเทพฯ  

(2)  ผู้สอบ สามารถตรวจสอบรายช่ืออาจารย์ผู้มีสิทธ์ิสอบวดัมาตรฐานฝีมือ (Qualify) และ
รายช่ืออาจารย์ผู้มีสทิธ์ิสอบรับรองมาตรฐานฝีมือ (Verify) ได้ที่เว็ปไซต์ www.thaigo.org 

(3) ในการแจ้งผลสอบ   ให้ผู้สอบแจ้งช่ือสถาบนัการสอน   หรืออาจารย์ผู้สอนท่ีมีฝีมือระดบั 
1 ดัง้ขึน้ไป   ให้ทางสมาคมรับทราบ   เพื่อเป็นข้อมลูให้กบัทางสมาคมฯ ตอ่ไป 

 
     

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี  25 พฤษภาคม 2564 
 
 
 
 

                                                    (นายโตมร จนัทรา) 
                                                   เลขาธิการ 

                                     สมาคมกีฬาหมากล้อมแหง่ประเทศไทย 

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

