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ระเบยีบการแข่งขันกีฬาหมากล้อม 
กีฬานกัเรยีน นักศกึษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34  ประจําปี 2556 “เมืองแพรเ่กมส”์   

ณ  จังหวดัแพร่ 
************************** 

1.  คณะกรรมการอํานวยการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 
  ประธาน กรรมการ   อธิบดีกรมพลศึกษา 

 เลขานุการ     ผู้อํานวยการสํานักการกีฬา 
 ผู้แทนกรมพลศึกษา   ส.ต.ท.หญิงชุติกาญจน์  ผาลใจ 
 สถานติดต่อ 154 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทมุวัน กรุงเทพฯ 10330  

โทร.02 – 2140120 ต่อ 3030, 02-2142256 โทรสาร 02 – 2141807-8  
www.dpe.go.th 

2.  คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
  ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 
  ประธานกองเทคนิคกีฬา    บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง 
  ประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน       บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง 

 รองประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน  ผู้แทนกรมพลศึกษา 
  กรรมการ        บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง    
  กรรมการและเลขานุการ    บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง        
3.  ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
   3.1  ให้ใช้ข้อบังคับตามระเบียบของการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553 
   3.2  ให้ใช้กติกาการแข่งขันกีฬาหมากล้อม ของสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย 

3.3  ให้ใช้กฎและข้อบังคับของสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ที่กําหนดใช้ในปัจจุบัน 
4.  ประเภทการแข่งขัน มี 3 ประเภท 
 

ประเภททีม ประเภทคู่(Pair Go) ประเภทบุคคล 
ประเภท ทีมชาย ประเภท คู่ชาย ประเภท บุคคลชาย 
ประเภท ทีมหญิง ประเภท คู่หญิง ประเภท บุคคลหญิง 
ประเภท ทีมผสม ประเภท คู่ผสม  

 
หมายเหตุ   -   นักกีฬาสามารถลงแข่งได้หลายประเภทการแข่งขันตามวันการแข่งขัน (ไม่สามารถซ้ํามือได้ใน 

        ประเภทที่แข่งขันในวันและเวลาเดียวกัน ) 
  -  ประเภททมีผสม 3 คน (ชาย 1 หญิง 2 หรือชาย 2 หญิง 1) โดยให้นักกีฬาหญิงอย่างน้อย 1 คน  

ต้องอยู่มือที่ 3 เสมอ หากมีนักกีฬาไม่สามารถลงแข่งขันได้ 1 คน ทีมผสมที่เหลือ ต้องเป็นชาย 1 คน และหญิง     
(มือ 3) 1 คน จึงจะลงแข่งขันได้ 
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5.  จํานวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันและเจ้าหน้าที่ 
   5.1  แต่ละจังหวัด/เขต ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 14 คน  ชาย 7 คน หญิง 7 คน โดย 
     -  ประเภททีม  ส่งได้จังหวัด/เขต ละไม่เกิน  1  ทีม  ในแต่ละประเภท โดยส่งนักกีฬา 3 คน   
     -  ประเภทคู่(Pair Go) ส่งได้จังหวัด/เขต ละไม่เกิน 1 คู่  ในแต่ละประเภท โดยส่งนักกีฬา 2 คน 
     -  ประเภทบุคคล ส่งได้จังหวัด/เขต ละไม่เกิน  1  คน  ในแต่ละประเภท 

5.2   จํานวนผู้ควบคุมทีม/ผู้ฝึกสอน แต่ละจังหวัด/เขต  ในการแข่งขันระดับชาติ ให้ใช้อัตราส่วนนักกีฬา 6 คน 
ต่อผู้ฝึกสอน 1  คน  หากเขตใดมีนักกีฬาผ่านการคัดเลือกระดับภาค เข้าแข่งขันใน ระดับชาติ ไม่เกิน 6 คน  อนุญาต
ให้มีผู้ควบคุมทีม/ผู้ฝึกสอน ได้ 1 คน/จังหวัด 
    หลกัเกณฑ์การคดัเลือก 

1.  ระดับเขต มีการแข่งขันระดับเขตทําการคัดเลือก ดังน้ี 
1.1  ประเภททีม  ทําการคัดเลือกให้เหลือเพียงทีมชาย 1 ทีม , ทีมหญิง 1 ทีม  
1.2  ประเภทคู่ ทําการคัดเลือกให้เหลือเพียงคู่ชาย 1 คู่ , คู่หญิง 1 คู่ และคู่ผสม 1 คู่    
1.3  ประเภทบุคคล  ทําการคัดเลือกให้เหลอืเพียงบุคคลชาย 1 คน , และบุคคลหญิง 1 คน  

2. ระดับชาติ   จะมีจํานวนนักกีฬา ดังน้ี 
2.1  ประเภททีมชาย,ประเภททีมหญิง และประเภททีมผสม จากระดับเขต 10 เขต  

รวม 30 ทีม (ทีมชาย 10 ทมี, ทีมหญิง 10 ทีม และทีมผสม 10 ทีม) 
2.2  ประเภทคู่ชาย,คู่หญิง,คู่ผสม จากระดับเขต 10 เขต รวม 30 คู่  
    (คู่ชาย 10 คู่, คู่หญิง 10 คู่  และคู่ผสม 10 คู่) 
2.3  ประเภทบุคคลชาย,บุคคลหญิง  จากระดับเขต 10 เขต รวม 20 คน 
    (บุคคลชาย 10 คน และบคุคลหญิง 10 คน) 

6.  คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
   6.1  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ กรมพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553 

6.2  นักกีฬาต้องมีอายุไม่เกิน 18 ปี (นับปี พ.ศ.2537  ขึ้นไป)   
7.  วิธีการจัดการแข่งขัน 

7.1  การแข่งขันในรอบแรกของแต่ละประเภท 
   7.1.1  ใช้การแข่งขันระบบ Swiss Pairing System 
   7.1.2  หากมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันไม่ครบคู่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถใส่ทีม “BYE” 

เพ่ือให้จับคู่ได้ลงตัว 
     7.1.3  จํานวนกระดานที่ใช้ในการแข่งขัน ไม่น้อยกว่า 3 กระดาน 
     7.1.4  ผู้ชนะในแต่ละกระดานได้ 1 คะแนน ผู้แพ้ได้ 0 คะแนน 

7.2   การพิจารณาหาผู้เข้ารอบ ของแต่ละประเภท 
7.2.1  ให้ผูท้ี่ได้คะแนนอันดับ 1, 2, 3 และ 4 เข้ารอบรองชนะเลิศ  
7.2.2  กรณีมคีะแนนเท่ากัน 2 คน/ทีม ให้พิจารณาผลการแข่งขันของคู่กรณี ผู้ชนะได้เข้ารอบ 

     7.2.3 กรณีไม่เคยเจอกันมาก่อนให้ดูคะแนน SOS และ SOSOS ตามลําดับเพ่ือหาผู้เข้ารอบ หากยัง
เท่ากันให้จับฉลากหาผู้เข้ารอบ 
     7.2.4 กรณีคะแนนเท่ากัน 3 คน/ทีม ให้พิจารณา SOS และ SOSOS ตามลําดับเพ่ือหาผู้เข้ารอบ 
หากยังเท่ากัน ให้จับฉลากหาผู้เข้ารอบ 
     7.2.5 กรณีคะแนนเท่ากัน 3 คน/ทีม และแพ้ชนะกันเป็นงูกินหางให้พิจารณา SOS และ SOSOS 
ตามลําดับเพ่ือหาผู้เข้ารอบ 
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     7.2.6 จากข้อ 9.3.5 หากพิจารณา SOS และ SOSOS ตามลําดับแล้วยังเหลือคู่กรณีที่มีคะแนน
เท่ากันทุกประการอีก 2 คน ให้พิจารณาผลการแข่งขันของคู่กรณี ผู้ชนะได้เข้ารอบ หากยังเท่ากัน ให้จับฉลากหาผู้
เข้ารอบ 
     7.2.7 ในกรณีโปรแกรมไม่สามารถจัด Pairing เพ่ือหาทีมเข้ารอบได้อย่างเหมาะสมให้กรรมการ
จัดการแข่งขันพิจารณาจัด Pairing ได้โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้จัดการทีมที่เก่ียวข้อง 

7.3  การแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ ของแต่ละประเภท 
7.3.1   ให้ลําดับที่ 1 แข่งกับลําดับที่ 4 และลําดับที่ 2 แข่งกับลําดับที่ 3  

7.4  การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ของแต่ละประเภท 
     7.4.1   ให้ผู้ชนะตามข้อ 7.3.1 ทําการแข่งขันเพ่ือหาผู้ชนะเลิศ โดยผู้ที่ชนะเลิศในรอบน้ีได้เหรียญ
ทองและ ผู้แพ้ในรอบนี้ได้เหรียญเงิน 

 7.4.2   ให้มีการแข่งขันคู่ละ 1 กระดาน 
 7.4.3   ให้ผู้แพ้ตามข้อ 7.3.1 ได้เหรียญทองแดงทั้งคู่ 
7.5   การวางมือการแข่งขันประเภททีมและประเภทคู่ 

7.5.1   ในการแข่งขันประเภททีม ให้มือ 1 แข่งกับมือ 1  มือ 2  แข่งกับมือ 2  และมือ 3  
แข่งกับมือ 3 ของแต่ละทีมทุกรอบ (โดยแต่ละทีมต้องส่งรายช่ือนักกีฬา มือ 1,2,3 ก่อนการแข่งขันในแต่ละกระดาน
ของประเภทน้ัน ๆ และห้ามเปลี่ยนมือตลอดการแข่งขัน) 
     7.5.2  ในการแข่งขันประเภททีมผสม ให้นักกีฬาหญิงอย่างน้อย 1 คน อยู่มือ 3 
     7.5.3  ในการแข่งขันประเภทคู่ ให้แต่ละทีมส่งนักกีฬามือ 1,มือ 2 ก่อนการแข่งขันในแต่ละกระดาน
ของประเภทน้ันๆและห้ามเปลี่ยนมือตลอดการแข่งขัน(โดยในการแข่งขันคู่ผสมให้นักกีฬาหญิงอยู่มือ 1 ตลอดการ
แข่งขัน) 

7.6  ในการแข่งขันประเภททีม ทีมชนะคือ ทีมที่มีนักกีฬาชนะต้ังแต่  2 คนข้ึนไปในกระดานน้ัน ๆ 
     7.6.1 ในกรณีที่ทั้ง 2 ทีมมีผลการแข่งขัน ออกมาเสมอ  ให้ใช้ผลการแข่งขันของ มือ 1 มือ 2 และ   
มือ 3  เป็นผลการตัดสินตามลําดับ 

7.7  ในแต่ละกระดานจะจับคู่แข่งขันกัน โดยให้ผู้ที่มีคะแนนเท่ากัน และยังไม่เคยแข่งขันกันมาก่อน  
มาพบกัน  ในกรณีที่ไม่สามารถหาคู่แข่งขันที่มีคะแนนเท่ากันได้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะหาคู่แข่งขันตามระบบ Paring System 
ของโปรแกรม Macmahon  

หมายเหต:ุ   - การแข่งขันระดับเขตใช้ระบบ Swiss Pairing System ของโปรแกรม Macmahon 
จํานวนไม่น้อยกว่า 3 รอบ ในการคัดเลือก 
  กติกาการแข่งขันเพิ่มเติม 

1.  ให้ผู้ชนะการเสี่ยงทายเป็นผู้เลือกสีหมาก  (การเสี่ยงทายให้ใช้การกําเม็ดทายคู่ ทายคี่) 
2.  ให้ฝ่ายดําได้วางหมากเม็ดแรก แต่ต้องลบแต้มต่อ 6.5 คะแนน ตอนนับคะแนน  
3.  ใช้กติกาการนับคะแนนแบบญี่ปุ่น หากมีปัญหาเร่ืองเชลยให้ใช้การนับคะแนนแบบจีน 
4.  การวางหมากห้ามทดลองวางหรือใช้น้ิวจิ้มดูเมื่อวางหมากที่จุดใดถือว่าวางจุดน้ัน แม้ว่าจะยังไม่ปล่อยมือ 
5. ในกรณีทั้งสองฝ่ายคิดว่าจะทําแต้มเพ่ิมไม่ได้แล้ว ให้ผลัดกันลงในตา Neutral จนหมด และเมื่อ 

ทั้งสองฝ่ายบอก  “ผ่าน” ถือว่าจบเกมส์ 
6. แต่ละเม็ดจะใช้เวลาคิดนานเท่าใดก็ได้  แต่เวลาที่ใช้รวมของแต่ละฝ่าย ต้องไม่เกิน 60 นาที  

หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้เวลาไป 60 นาทีแล้ว เกมส์ยังไม่จบจะต้องถูกบังคับให้เดิน 20 เม็ด   ภายในเวลา 10 นาที 
เช่นน้ีเรื่อย ๆ ไปจนกว่าจะจบเกมการแข่งขัน หากผู้แข่งขันไม่สามารถเดินหมาก 20 เม็ด ภายในเวลา 10 นาทีได้
หมด จะต้องถูกปรับเป็นฝ่ายแพ้ทันที 
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7.  การปรับลดเวลานาฬิกาจับเวลา  (Chess Clock)  
7.1 เมื่อเริ่มการแข่งขันแล้วฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงยังไม่ลงแข่งขัน กรรมการจัดการแข่งขันจะให้ฝ่ายที่มารอ 

กดนาฬิกาจับเวลาทันที ถ้าครบ 15 นาที แล้วอีกฝ่ายหน่ึง ยังไม่มาแข่งขัน ให้ถือว่าฝ่ายที่มาแล้วเป็นฝ่ายชนะ  แต่ถ้า
ทันก่อนครบ 15 นาที ก็อนุญาตให้ทําการแข่งขันได้ แต่ต้องหักเวลาออกเท่ากับที่อีกฝ่ายหน่ึงต้องรอ 

7.3 เมื่อเริ่มการแข่งขันแล้วทั้งสองฝ่ายต่างยังไม่ลงแข่งขัน กรรมการจัดการแข่งขันจะเป็นคนกด 
นาฬิกาจับเวลาทันที ถ้าครบ 15 นาที แล้วยังไม่มีฝ่ายหน่ึง ฝ่ายใดมาแข่งขัน ให้ถือว่าแพ้ทั้งคู่  แต่ถ้าทันก่อนครบ 15 
นาที ก็อนุญาตให้ทําการแข่งขันได้ แต่ต้องหักเวลาทั้ง 2 ฝ่ายออกเท่ากัน โดยผลรวมเท่ากับเวลาที่เสียไป 

8.  กติกาการแข่งขันประเภทคู่ (Pair Go) 
8.1  การเล่น Pair Go จะเป็นการเล่นระหว่าง คู่ผสม, คู่หญิง, คู่ชาย โดยผู้เล่นทั้งสองของ 

แต่ละคู่ เรียกว่า “Partners”  
   8.2  การน่ัง  ผู้เล่นทั้งสองต้องน่ังข้างๆกันโดยหันหน้าเข้าหาคู่ตรงข้ามและกระดาน  
   8.3  การวางหมาก ผู้ล่นต้องปฏิบัติตามกฎวางลําดับหมากตามน้ี 

คู่ผสม 
1. ผู้เล่นหญิงทีม 1 วางหมากดํา  –  ผู้เล่นหญิงทีม 2 วางหมากขาว 

          2. ผู้เล่นชาย ทีม 1 วางหมากดํา  –  ผู้เล่นชาย ทีม 2 วางหมากขาว 
            โดยวางหมากตามลําดับสลับกันไป 

 คู่หญิง, คู่ชาย 
1. ผู้เล่นหญิง/ชายทีม 1 มือ 1 วางหมากดํา – ผู้เล่นหญิง/ชายทีม 2 มือ 1 วางหมากขาว 
2. ผู้เล่นหญิง/ชายทีม 1 มือ 2 วางหมากดํา – ผู้เล่นหญิง/ชายทีม 2 มือ 2 วางหมากขาว 

           โดยวางหมากตามลําดับสลับกันไป 
8.4 ระหว่างการแข่งขัน  ห้ามคู่นักกีฬาปรึกษา หรือให้คําแนะนํากัน ไม่ว่าจะเป็นทางการพูด 

หรือแสดงท่าทางใดๆ อนุญาตให้พูดคุยกันได้แค่บอกว่าถึงตาใครเล่นหรือหารือว่าจะยอมแพ้
หรือไม่ การยอมแพ้ผู้เล่นจะต้องถามคู่ของตนก่อนว่าจะยินยอมหรือไม่ซึ่งคู่มีสิทธ์ิยอม
หรือไม่ยอมก็ได้ 

8.5 การยอมแพ้ ผู้เล่นสามารถทําได้ก็ต่อเมื่อถึงตาตนเอง และคู่ของผู้เล่นไม่สามารถบอก 
ยอมแพ้แทนกันได้ 

8.6 การทําผิดกฎ (การวางหมากผิดลําดับ) 
8.6.1 เมื่อมีการประท้วงว่ามีการเล่นผิดลําดับ ตามท่ีระบุในข้อ 10.9.3  

  กรรมการจะหักคะแนนฝ่ายที่  วางหมากผิดลําดับ 3 คะแนน  
      -  ถือว่าหมากเม็ดน้ันเป็นหมากที่ถูกต้องของผู้เล่นมือน้ัน 

   -  ให้อีกฝ่ายหน่ึงท่ีอยู่ลําดับถัดไปจากมือน้ี เป็นผู้วางหมาก 
         8.6.2 เมื่อมกีารเล่นผิดลําดับ ตามท่ีระบุในข้อ 10.9.3 แต่ไม่มีการประท้วงในทันทีทนัใด 

     ให้ถือว่าไม่มกีารเล่นผิดลําดับ 
                   8.7 ถ้าจับได้ว่ามีการปรึกษากันระหว่างคู่ ปรับแพ้ทันที 

      8.8 เกมส์จะหยุดเมื่อมีการขอผ่านติดต่อกัน 2 ครั้ง  
             8.9 การตัดสินของกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด 
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8.  การประท้วง 
  การประท้วงให้เป็นไปตามข้อบังคับหมวดที่ 10 ของกรมพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ.2553โดยจะต้องประท้วงหลังจากที่มีการติดผลการแข่งขัน และ ผลจับคู่การแช่งขันในรอบต่อไป โดย
ผู้จัดการทีมเท่าน้ัน ทั้งน้ี ผู้จัดการทีมต้องประท้วงก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันในรอบต่อไป หากมีการเริ่มการแข่งขันใน
รอบต่อไปแล้ว ให้ถือผลการแข่งขันที่ติดประกาศเป็นที่สิ้นสุด 

โดยมีคณะกรรมการพจิารณาการประท้วง ดังนี ้
 1. คณะกรรมการพจิารณาการประทว้งคณุสมบตันิักกฬีา ประกอบดว้ย 
       นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ         ประธานกรรมการ 
       ผู้แทนสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย     กรรมการ 
       ผู้แทนกรมพลศึกษา            กรรมการ 
       บุคคลทีจ่งัหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง         กรรมการและเลขานุการ 
 2. คณะกรรมการพจิารณาการประทว้งเทคนคิ ประกอบด้วย 
       ผู้แทนสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย     ประธานกรรมการ 
       ประธานฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมจังหวัดเจ้าภาพ  รองประธานกรรมการ 
       ผู้ตัดสินของสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ทกุท่าน กรรมการ 
       ผู้จัดการทีมทุกทมี (ยกเว้น คู่กรณี)        กรรมการ 
       ผู้แทนกรมพลศึกษา            กรรมการ 
 บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง         กรรมการและเลขานุการ 
9.  การประชุมผู้จัดการทีม 
   ผู้จัดการทีมหรือผู้แทน  ต้องเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่เจ้าภาพกําหนดและต้องแต่งกายสุภาพ
เรียบร้อย หากไม่เข้าประชุมตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  จะต้องยอมรับและปฏิบัติตามมติที่ประชุม
อย่างไม่มีเง่ือนไข และข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น  
10.  รางวัลการแข่งขัน 

 ให้เป็นไปตามท่ีบัญญัติไว้ในข้อบังคับกรมพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2553 ข้อที่ 32 รายละเอียดดังน้ี 
  อันดับที่ 3 (ครองเหรียญร่วม) เหรียญชุบทองแดง และประกาศนียบัตร 1 เหรียญ 

 - นักกีฬาดีเด่น ชาย      ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
     - นักกีฬาดีเด่น หญิง      ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
     - ผู้ฝึกสอนดีเด่น ทีมชาย      โล่รางวัลและเกียรติบัตร 
     - ผู้ฝึกสอนดีเด่น ทีมหญิง      โล่รางวัลและเกียรติบัตร 
11.  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 

11.1  ผู้ฝึกสอนห้ามสอนนักกีฬาระหว่างการแข่งขัน 
11.2  ระเบียบปฏิบัติในการแข่งขัน  ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในการแข่งขันของ สมาคมกีฬาหมากล้อม

แห่งประเทศไทย  
11.3  ห้ามผู้ชมการแข่งขัน ส่งเสียงดัง  และรบกวนสมาธิผู้เข้าแข่งขัน  
11.4  ให้ผู้จัดการทีมหรือตัวแทน เข้าประชุมผู้จัดการทีมและจับฉลากก่อนการแข่งขันแต่ละประเภท 
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12.  สถานที่แข่งขัน, ฝึกซ้อม และอุปกรณ์กีฬา 
12.1  สถานที่แข่งขัน อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้น 2 สพล.สุโขทัย ศูนย์การเรียนรู้ อบจ.แพร่ จังหวัดแพร่ 
12.2  สถานที่ฝึกซ้อม  ให้ใช้สถานที่แข่งขันเป็นสถานที่ฝึกซ้อมได้ก่อนการแข่งขัน 1 วัน 
12.3  อุปกรณ์กีฬา  ให้จังหวัดประสานงานกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย เพ่ือการจัดเตรียม

อุปกรณ์ทุกอย่าง  ที่จําเป็นต้องใช้ในการแข่งขัน 
13.  เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการ 
   13.1  ประธานผู้ตัดสิน   จํานวน 1 คน 
   13.2  กรรมการผู้ตัดสิน   จํานวน  8 คน 
14.  การแต่งกายของนักกีฬา 
    นักกีฬาต้องแต่งกายสุภาพ  เรียบร้อย  หรือใส่ชุดกีฬา ที่มีเคร่ืองหมายบ่งบอกว่าเป็นนักกีฬา ของจังหวัด 
ที่ตนสังกัด  ห้ามสวมกางเกงยีนส์ หรือกางเกงที่มีลักษณะคล้ายกางเกงยีนส์ และห้ามสวมรองเท้าแตะโดยเด็ดขาด 
15.  มารยาทของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 
   15.1  ให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของกรมพลศึกษาว่าด้วยกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 

15.1  ให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย 
15.2 นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกคน จะต้องปฏิบัติตามคําสั่งของผู้ตัดสิน และของคณะกรรมการ             

จัดการแข่งขัน  มิฉะน้ัน จะต้องถูกเชิญออกจากสนาม หรือพักการปฏิบัติหน้าที่    
16.  คุณสมบัติของกรรมการผู้ตัดสิน หรือ กรรมการผู้ชี้ขาด  
   ให้เป็นไปตามข้อกําหนด และ/หรือ ข้อบังคับ ของสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย โดยกรรมการ      
ผู้ตัดสิน หรือกรรมการผู้ช้ีขาด ต้องเป็นผู้มีฝีมือกีฬาหมากล้อมระดับ 1 ด้ังขึ้นไป 
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