
 

 

วันเสาร์ที่  24  ธันวาคม  พ.ศ. 2565 
ณ  HALL1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล  นครราชสีมา   

 

ประเภท 

รางวัลที่ได้รับ 

ชนะเลิศ 
รองชนะเลิศ 

อันดับ 1 
รองชนะเลิศ 

อันดับ 2 
รองชนะเลิศ 
อันดับ 3-4 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 5-7 

DAN OPEN 
ค่าสมัคร 1,000฿ 

ถ้วยรางวัล 
เกียรติบตัร 
เงินรางวัล   
15,000฿ 

ถ้วยรางวัล 
เกียรติบตัร 
เงินรางวัล    
8,000฿ 

ถ้วยรางวัล 
เกียรติบตัร 
เงินรางวัล    
6,000฿ 

เกียรติบตัร 
เงินรางวัล   
2,000฿ 

Best 1-3 ดั้ง
เกียรติบตัร 

เงินรางวัล   1,000฿ 

LOW DAN 
1-2ด้ัง อายุไม่เกิน13ปี พ.ศ.

2552 
ค่าสมัคร 700฿ 

ถ้วยรางวัล 
เกียรติบตัร 
เงินรางวัล    
7,000฿ 

ถ้วยรางวัล 
เกียรติบตัร 
เงินรางวัล    
5,000฿ 

ถ้วยรางวัล 
เกียรติบตัร 
เงินรางวัล   
 4,000฿ 

เกียรติบตัร 
เงินรางวัล    
1,000฿ 

 

KYU (Open)  
ค่าสมัคร 500฿ 

ถ้วยรางวัล 
เกียรติบตัร 
เงินรางวัล    
5,000฿ 

ถ้วยรางวัล 
เกียรติบตัร 
เงินรางวัล    
4,000฿ 

ถ้วยรางวัล 
เกียรติบตัร 
เงินรางวัล    
3,000฿ 

 
เกียรติบตัร 
เงินรางวัล    
1,000฿ 

 

KYU  
อายุไม่เกิน 12 ปี  

พ.ศ.2553 
ค่าสมัคร 500฿ 

ถ้วยรางวัล 
เกียรติบตัร 
เงินรางวัล    
4,000฿ 

ถ้วยรางวัล 
เกียรติบตัร 
เงินรางวัล   
 3,000฿ 

ถ้วยรางวัล 
เกียรติบตัร 
เงินรางวัล    
2,000฿ 

เกียรติบตัร 
เงินรางวัล    
1,000฿ 

 

KYU  
อายุไม่เกิน 8 ปี  

พ.ศ.2557 
ค่าสมัคร 500฿ 

ถ้วยรางวัล 
เกียรติบตัร 
เงินรางวัล    
4,000฿ 

ถ้วยรางวัล 
เกียรติบตัร 
เงินรางวัล    
3,000฿ 

ถ้วยรางวัล 
เกียรติบตัร 
เงินรางวัล    
2,000฿ 

เกียรติบตัร 
เงินรางวัล    
1,000฿ 

 

Friendship 9x9 OPEN 
ค่าสมัคร 400฿ 

ถ้วยรางวัล 
เกียรติบตัร 
 เงินรางวัล   
1,500฿ 

ถ้วยรางวัล 
เกียรติบตัร 
เงินรางวัล    
1,000฿ 

ถ้วยรางวัล 
เกียรติบตัร 
เงินรางวัล    

500฿ 

เกียรติบตัร 
เงินรางวัล   
 400฿ 

 

Friendship 9x9 
อายุไม่เกิน 12 ปี  

พ.ศ. 2553 
ค่าสมัคร 400฿ 

ถ้วยรางวัล 
เกียรติบตัร 
 เงินรางวัล   
1,500฿ 

ถ้วยรางวัล 
เกียรติบตัร 
เงินรางวัล    
1,000฿ 

ถ้วยรางวัล 
เกียรติบตัร 
เงินรางวัล    

500฿ 

เกียรติบตัร 
เงินรางวัล   
 400฿ 

 

Friendship 9x9 
อายุไม่เกิน 8 ปี  

พ.ศ. 2557 
ค่าสมัคร 400฿ 

ถ้วยรางวัล 
เกียรติบตัร 
 เงินรางวัล   
1,500฿ 

ถ้วยรางวัล 
เกียรติบตัร 
เงินรางวัล    
1,000฿ 

ถ้วยรางวัล 
เกียรติบตัร 
เงินรางวัล    

500฿ 

เกียรติบตัร 
เงินรางวัล   
 400฿ 

 

การแข่งขันหมากลอ้ม "ย่าโมโอเพ่นครั้งที่ 15" 

*คนท่ีเคยแข่งกระดาน 19x19 มาแลว้ทุกรายการ ห้ามลงแข่งประเภท Friendship ทุกรุ่น หากโดนประทว้งจะตัดสิทธิ์การไดร้างวัลทันที 



 

 

สมัครโดยตรงได้ที ่https://lin.ee/YjuJhe7 หรือ สแกน QR Code 
และกรุณาโอนเงินค่าสมัครเข้าบัญช ี 
นาย วันเฉลิม สิงห์สุทธิ์ 
ธ.กสิกรไทย เลขบัญชี 108-2-75534-5 ออมทรัพย์   
หมดเขตรับสมัครภายในวันจันทร์ที ่19 ธันวาคม 2565  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lin.ee/YjuJhe7%20หรือ


 

 

การแข่งขันหมากล้อม“ย่าโมโอเพ่น”  ครั้งที ่15 

ประจำปี พ.ศ. 2565 

HALL 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครราชสีมา อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

กำหนดการแข่งขนั 

วันเสาร์ท่ี  24  ธันวาคม  2565 

  07.30 - 08.30 น. ผูแ้ข่งขันรายงานตัว 

08.30 - 09.00 น.  พิธีเปิดการแข่งขัน   

 

ประเภท FRIENDSHIP 

(แข่งกระดาน 9x9) 

09.00 - 09.30 น. แข่งขันรอบที ่ 1 

09.40 - 10.10 น. แข่งขันรอบที ่ 2 

10.20 – 10.50 น. แข่งขันรอบที ่ 3 

11.00 – 11.30 น. แข่งขันรอบที ่ 4 

11.30 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.30 น. แข่งขันรอบที ่ 5 

 13.40 – 14.10 น. แข่งขันรอบที ่ 6 

14.20 - 14.50 น.         แข่งขันรอบที ่7 (ถ้ามี) 

15.30 – 16.00 น. พิธีมอบรางวัลประเภท FRIENDSHIP   

 

ประเภท DAN และประเภท KYU 

 

09.00 - 10.20 น.  แข่งขันรอบที่  1 

10.30 - 11.50 น.  แข่งขันรอบที่  2 

11.50 - 12.50 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 14.20 น.  แข่งขันรอบที่  3  

14.30 - 15.50 น.  แข่งขันรอบที่  4 

16.00 - 17.20 น.  แข่งขันรอบที่  5 

17.30 - 18.50 น.  แข่งขันรอบที่  6 (ถ้ามี) 

19.00 - 19.30 น.  พิธีมอบรางวัลและพิธีปิดการแข่งขัน 



 

 

กติกาการแข่งขัน 
 

1.จำนวนรอบ 
การแข่งขันจะใช้ระบบ Swiss system (โดยใช้โปรแกรมMc Mahon ดำเนินการจัด) หากผู้เข้าแข่งขันในประเภทใดๆ 
มีจำนวนระหว่าง  
16-32 คน จะทำการแข่งขัน 5รอบ  
33-64 คน จะทำการแข่งขัน 6รอบ 
65-128 คน จะทำการแข่งขัน 7รอบ 
หรือหากการแข่งขันเหลือผู้ชนะรวดเพียง1คน การแข่งขันในประเภทนั้นๆ เป็นอันสิ้นสุด 
ซึ่งอาจทำให้รอบการแข่งขันลดลงจากเดิม1รอบได ้
(จะมีโอกาสเกิดได้จากการที่กรรมการตัดรายชื่อผู้ที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันแล้วไม่มาแข่งขันทิ้งไป) 
 
2.การรายงานผล หลังจบการแข่งขันแต่ละรอบ 
2.1 ประเภทดั้ง และคิว เมื่อแข่งจบเกมสามารถตกลงนับแต้มกันเองได้ (ยกเว้นหากต้องการเรียกกรรมการ ให้ยกมือ) 
แล้วให้ผู้ชนะมาเซ็นต์ชื่อรายงานผลที่โต๊ะรายงานผลการแข่งขัน หากไม่มารายงานผลจะปรับเป็นแพ้ทั้งคู่ 
2.2 ประเภท Friendship และ Kyu อายุไม่เกิน 8 ปี 
เมื่อแข่งเสร็จในแต่ละรอบนักกีฬาจะต้องนั่งรอกรรมการไปตัดสินนับคะแนนที่โต๊ะแข่ง โดยยกมือค้างไว้ทั้ง2คน 
หากกรรมการนับเรียบร้อยแล้ว เก็บหมาก ลุกออกจากที่นั่งแข่งได้ หากทั้งคู่แข่งเสร็จแล้ว ไม่รอกรรมการมาลงผล 
กรรมการผู้จัดแข่งขันจะปรับแพ้ทั้งคู่ 
2.3 เมื่อผู้เล่นทั้งสองฝ่ายบอกผ่าน ให้ถือว่าเกมจบ เริ่มนับแต้ม 
 
3.แต้มต่อโคมิ 
การแขง่ขันประเภท ด้ัง และ คิว ใช้กระดาน 19x19 โคมิ (แต้มต่อที่ดำให้ขาว) 6.5 แต้ม 
การแข่งประเภท  Friendship ใช้กระดาน 9x9 โคมิ (แต้มต่อที่ดำให้ขาว) 3.5 แต้ม 
 
4.การมาสาย 
หากมาสายเกิน 15 นาท ีในแต่ละรอบจะถูกปรับแพ้ 
 
5.การแต่งกาย 
ชุดสภุาพ รองเท้าหุ้มส้น  
 
6.การประท้วง 
หากมีปัญหาในทุกกรณ ีคำตัดสินของคณะกรรมการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด 


