
บทบาทการแข่งขนัลกี ระหว่างส านักหมากล้อม ปี 2565  

1.     บทบาทของผูท่ี้เป็นนกักีฬาของส านกัสอนหมากลอ้ม และขอ้ก าหนดจะมีดงัน้ี 

a.       ครูใหญ่ประจ าส านกั (หรืออาจเรียกว่าเจา้ของส านกั) เป็นคนไทยเท่านั้น 

ส่งรายช่ือได ้0-1 คน (0 แปลว่าไม่ส่งก็ได)้ ถา้มีการรวมโรงเรียน ครูใหญ่

จะตอ้งมาจากส านกัสอนหมากลอ้มท่ีใชช่ื้อในการแข่งขนัเท่านั้น 

b.       อาจารยป์ระจ า เป็นคนไทยเท่านั้น มีอายเุกิน 22 ปี (นบัปีเพียงอยา่งเดียว คือ

เกิดก่อนหรือในปี 2542) ตอ้งสอนในส านกันั้นเกิน 1 ปี และตอ้งสอนอย่าง

นอ้ยเกิน 1 คร้ังต่อสัปดาห์ (ไม่นบัรวมปีท่ีเกิดโควิด) และถา้โรงเรียนนั้นเปิด

ยงัไม่เกิน 1 ปี ใหดู้ว่าเร่ิมสอนจากในช่วงท่ีเปิดโรงเรียน และตอ้งไม่สอนใน

ส านกัสอนหมากลอ้มเกิน 2 แห่งในเวลาเดียวกนั(2 แห่งได)้ ส่งรายช่ือได ้0-2 

คน (0 แปลวา่ไม่ส่งกไ็ด)้ 

c.       อาจารยเ์สริม เป็นคนไทยเท่านั้นส่งรายช่ือได ้0-2 คน (0 แปลวา่ไม่ส่งกไ็ด)้ 

d.       ศิษยเ์ยาวชน ท่ีก าลงัเรียนอยู่ (เร่ิมเรียนก่อนวนัท่ี 1 ม.ค. 2565)  และมีอายุ

ไม่เกิน 20 ปี ส่งรายช่ือได ้1-10 คน  

e.       ศิษยท์ัว่ไป(ระดบัไม่เกิน 3 ดั้ง)ท่ีเคยเรียนในส านักสอนหมากลอ้ม (เร่ิม

เรียนก่อนวนัท่ี 1 ม.ค. 2565)ส่งรายช่ือได ้0-6 คน (0 แปลวา่ไม่ส่งกไ็ด)้ 

** ในลีก C ศิษยท์ัว่ไปสามารถเป็นผูท่ี้เร่ิมเรียนหลงั 1 ม.ค. 2565 ได ้

f.        นกักีฬาเสริมจากภายนอก(คนไทย) ส่งรายช่ือได ้0-1 คน (0 แปลวา่ไม่ส่งกไ็ด)้ 

h.       นกัหมากลอ้มหญิง (เป็นคนภายนอกส านกัได)้ เป็นคนไทย ส่งรายช่ือ 1-5 

คน นักกีฬาหญิงสามารถลงในโต๊ะท่ีระดับฝีมือต ่ากว่าระดับตนเองได้ 1 

ระดบั 

2.     ดงันั้น ในแต่ละทีม สามารถส่งรายช่ือไดสู้งสุด 27 คน ตามบทบาทขา้งตน้ 



3.     รายช่ือท่ีส่งมา หน่ึงคนจะมีไดเ้พียง 1 บทบาทเท่านั้น ไม่สามารถมีหลายบทบาทได ้

ในรอบทัว่ไปแต่ละคนลงแข่งขนัตามบทบาทได ้ดงัน้ี 

1.     ครูใหญ่ประจ าส านกั จะลงก่ีรอบกไ็ด ้

2.     อาจารยป์ระจ าท าการแข่งขนัไดสู้งสุด 10 รอบ 

3.     อาจารยเ์สริม ท าการแข่งขนัไดสู้งสุด 10 รอบ 

4.     ศิษยเ์ยาวชนจะลงแข่งขนัก่ีรอบกไ็ด ้ 

5.     ศิษยท์ัว่ไปท าการแข่งขนัไดสู้งสุด 7 รอบ 

6.     นกักีฬาเสริมจากภายนอก (คนไทย) ท าการแข่งขนัไดสู้งสุด 10รอบ 

7.     นกักีฬาหญิงจะลงแข่งขนัก่ีรอบกไ็ด ้โดยนกักีฬาหญิงสามารถลงในโต๊ะท่ีระดบั

    ฝีมือต ่ากวา่ระดบัตนเองได ้1 ระดบั 

ในรอบชิงชยั แต่ละคนลงแข่งขนัตามบทบาทได ้ดงัน้ี 

1.     ครูใหญ่ประจ าส านกั ลงแข่งก่ีรอบกไ็ด ้

2.     อาจารยป์ระจ าลงแข่งก่ีรอบกไ็ด ้

3.     อาจารยเ์สริมลงแข่งก่ีรอบกไ็ด ้

4.     ศิษยเ์ยาวชนลงแข่งก่ีรอบกไ็ด ้

5.     ศิษยท์ัว่ไปลงแข่งก่ีรอบกไ็ด ้

6.     นกักีฬาเสริมจากภายนอก (คนไทย) ลงแข่งก่ีรอบกไ็ด ้

7.     นกักีฬาหญิงลงแข่งก่ีรอบกไ็ด ้



4.     การก าหนดรอบกระดานนั้น จะนับตามแต่ละตวัคนแยกจากกนัยกตวัอย่าง เช่น ลง
แข่งขนัได ้10 รอบส าหรับอาจารยป์ระจ า A และ อีก 10 รอบต่างหากส าหรับอาจารยป์ระจ า 
B 

การแข่งขนัในแต่ละรอบ (รอบทัว่ไป) 

1.       ประกอบไปดว้ย 5 โต๊ะ (โลวดั้ง คือ 1-3 ดั้ง ไฮดั้งคือ 4 ดั้งข้ึนไป และนบัดั้งตามวนัท่ี

ส่งรายช่ือสมคัร) 

a.       โต๊ะ 1  ไฮดั้ง หรือ โลวด์ั้ง  

b.       โต๊ะ 2  ไฮดั้ง หรือ โลวด์ั้ง 

c.       โต๊ะ 3  โลวดั้ง  

d.       โต๊ะ 4  1 หรือ 2 ดั้ง  

e.       โต๊ะ 5  1 ดั้ง ท่ีเพิ่งผา่นข้ึนดั้งในปี 2021 และมีฝีมือเพียง 1 ดั้งในวนัสมคัร

เท่านั้น และไม่เคยแข่งขนัในลีกในฐานะดั้งมาก่อน หรือ คิว ท่ีไม่เคยแข่งขนั

ในลีกในฐานะคิวมาก่อน (ยกเวน้คิวท่ีเคยส่งช่ือมาในการแข่งขนัแต่ไม่เคย

ไม่ไดแ้ข่งจริง) 

หมายเหตุ : ลีก C มือ 4 และมือ 5 นกักีฬาระดบั Kyu ลงแข่งได ้และสามารถส่ง

คิวท่ีเคยแข่งในลีกมาแลว้ ลงได ้

2.       เน่ืองจากหลีกเล่ียงการแพร่กระจายของไวรัสโควิด จึงจ าเป็นตอ้งลดการแข่งขัน

จ านวนคนลงในสนามแข่งขนั และเพื่อเผยแพร่ท าให้การแข่งขนัลีก สามารถกระจายวนั

แข่งขันท าให้คนติดตามได้มาก จึงจะมีบางส่วนของการแข่งขัน จะท าการแข่งขันแบบ

ออนไลน ์ซ่ึงจะมีรายละเอียดในส่วนของการแข่งขนัออนไลน ์

3.       ในแต่ละรอบ อาจารยป์ระจ า อาจารยเ์สริม นกักีฬาเสริมจากภายนอก(คนไทย)และ 

รวมทุกประเภทท่ีกล่าวขา้งตน้ลงไดสู้งสุดไม่เกิน 2 คนเท่านั้น  



ส่วน อาจารยใ์หญ่, ศิษยเ์ยาวชน, ศิษยท์ัว่ไปและนักกีฬาหญิงรวมทุกประเภทท่ีกล่าว

ขา้งตน้ตอ้งส่งลงอยา่งนอ้ย 3 คน หรือจะส่งลงทั้ง 5 คนกส็ามารถท าได ้ 

4.       การวางมือในแต่ละรอบ จะตอ้งส่งล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 วนั ของวนัท่ีเร่ิมการแข่งขนั

ในแต่ละรอบ ดูก าหนดการแข่งขนัแต่ละรอบ 

5.       การนบัผลการแข่งขนั 

a.       ในแต่ละรอบ นบัผลการแข่งขนัจากทั้ง 5 โต๊ะการแข่งขนั ตั้งแต่โต๊ะท่ี 1 

(แม่ทพั) โต๊ะท่ี 2 (รองแม่ทพั) โต๊ะท่ี 3(เสนาธิการ) โต๊ะท่ี 4 (ทพัหลงั) โต๊ะท่ี 

5 (ทพัเสริม) 

b.       ในหน่ึงรอบ โต๊ะท่ี 1 มีคะแนนยอ่ย 3 คะแนน โต๊ะ 2-4 จะมีคะแนนยอ่ย 2 

คะแนน และโต๊ะ 5 จะมีคะแนนย่อย 1 คะแนน รวมคะแนนย่อยเป็น 10 

คะแนน 

c.       ถา้ทีมใดชนะ (ท่ีมีผลคะแนนยอ่ยมากกว่า 5 คะแนน) จะไดค้ะแนนหลกั 3 

คะแนน ถา้ทีมใดแพ ้(ท่ีมีผลคะแนนย่อยนอ้ยกว่า 5 คะแนน) จะไดค้ะแนน

หลัก 0 คะแนน ถ้าเสมอ (ทั้ งสองฝ่ายมีผลคะแนนย่อย 5 คะแนน) จะได้

คะแนนหลกัไปทีมละ 1 คะแนน 

d.       เม่ือจบการแข่งขนัทั้ง 14 รอบ ใหต้ดัสินผลล าดบัของแต่ละทีมตามเกณฑ์

เรียงตามล าดบัความส าคญัดงัน้ี คะแนนหลกัรวมทั้ง 14 รอบ, ผลรวมคะแนน

ยอ่ย, ผลการพบกนัของทีมนั้น ๆ, ผลของโต๊ะท่ี 1 ของการพบกนัของทีมนั้น ๆ 

การแข่งขนัในแต่ละรอบ(รอบชิงชัย) 

1.       ประกอบไปดว้ย 5 โต๊ะ (โลวดั้ง คือ 1-3 ดั้ง ไฮดั้งคือ 4 ดั้งข้ึนไป และนบัดั้งตามวนัท่ี

ส่งรายช่ือสมคัร) 

a.       โต๊ะ 1  ไฮดั้งหรือ โลวด์ั้ง 



b.       โต๊ะ 2  ไฮดั้งหรือ โลวด์ั้ง หรือ 

c.       โต๊ะ 3  โลวดั้ง 

d.       โต๊ะ 4  1 หรือ 2 ดั้ง 

e.       โต๊ะ 5  1 ดั้ง ท่ีเพิ่งผา่นข้ึนดั้งในปี 2021 และมีฝีมือเพียง 1 ดั้งในวนัสมคัร

เท่านั้น และไม่เคยแข่งขนัในลีกในฐานะดั้งมาก่อน หรือ คิว ท่ีไม่เคยแข่งขนั

ในลีกในฐานะคิวมาก่อน (ยกเวน้คิวท่ีเคยส่งช่ือมาในการแข่งขนัแต่ไม่เคย

ไม่ไดแ้ข่งจริง) 

2.       ในรอบชิงชยั ทุกคนจะมาแข่งขนัท่ีสนามแข่งขนั 

3.       จะส่งรายช่ือ ณ วนัท าการแข่งขนั ก่อนเร่ิมการแข่งขนั 30 นาที 

4.       การนบัผลการแข่งขนั 

a.       ในแต่ละรอบ นบัผลการแข่งขนัจากทั้ง 5 โต๊ะการแข่งขนั ตั้งแต่โต๊ะท่ี 1 

(แม่ทพั) โต๊ะท่ี 2 (รองแม่ทพั) โต๊ะท่ี 3 (เสนาธิการ) โต๊ะท่ี 4 (ทพัหลงั) โต๊ะท่ี 

5(ทพัเสริม) 

b.       ในหน่ึงรอบ โต๊ะท่ี 1 มีคะแนนยอ่ย 3 คะแนน โต๊ะ 2-4 จะมีคะแนนยอ่ย 2 

คะแนน และโต๊ะ 5 จะมีคะแนนย่อย 1 คะแนน รวมคะแนนย่อยเป็น 10 

คะแนน 

c.       ถา้ทีมใดจะเขา้รอบตามระบบการแข่งขนัรอบชิงชยั ถา้เสมอ (ทั้งสองฝ่ายมี

ผลคะแนนยอ่ย 5 คะแนน) จะดูจากผลการแข่งขนัท่ีโต๊ะท่ี 1 


