
 

 

รายละเอียดการแข่งขนั 

แบรนดซู์โดกชิุงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ประจาํปี 2556 

กติกาการแข่งขนั 

1. ผูแ้ขง่ขนัตอ้งมาถงึสนามและนัง่ประจาํโต๊ะแขง่ขนัทีร่ะบุไวต้ามเวลาทีก่าํหนด การแขง่ขนัในแต่ละ
รอบจะเริม่พรอ้มกนั หากผูแ้ขง่ขนัมาสาย ใหแ้ขง่ขนัต่อโดยใชเ้วลาทีเ่หลอืในรอบนัน้ๆ 

2. เมือ่ผูแ้ขง่ขนัทาํปรศินาเสรจ็แลว้จะตอ้งสง่กระดานคาํตอบด้วยตนเองทีโ่ต๊ะกรรมการหรอืกรรมการ
ประจาํสนามแขง่ขนั  ทางกรรมการจะทาํการบนัทกึเวลาทีท่า่นทาํได ้และไมส่ามารถแกไ้ขคาํตอบ
ใดๆ ได ้

3. หลงัจากทีผู่แ้ขง่ขนัสง่กระดาษคาํตอบแลว้ ขอใหอ้อกจากบรเิวณสนามแขง่ขนัทนัท ี

4. อนุญาตใหใ้ชป้ากกาสีน้ําเงินหรอืดินสอในการเตมิคาํตอบเทา่นัน้  
5. บรรยากาศของสนามแขง่ขนั อาจมเีสยีงบา้ง นกักฬีาสามารถเตรยีมทีอุ่ดห ู(earplug) มาใชเ้พือ่

บรรเทาเสยีงต่างๆ ในระหวา่งการแขง่ขนัได ้

6. กาํหนดการแขง่ขนัอาจมกีารเปลีย่นแปลง ขอใหผู้แ้ขง่ขนัตดิตามประกาศจากกรรมการประจาํ
สนามแขง่ขนัอกีครัง้ 

7. การตดัสนิโดยคณะกรรมการฯถอืเป็นสิน้สดุ 
 

วิธีการนับคะแนน 

1. คะแนนประจาํปริศนา หากผูแ้ขง่ขนัสามารถแกโ้จทยป์รศินาซโูดกุไดภ้ายในเวลาทีก่าํหนดและ
ถูกตอ้ง ทา่นจะไดร้บัคะแนนประจาํปรศินาตามทีร่ะบุไวใ้นแต่ละขอ้ 

2. คะแนนโบนัสเวลา ในแต่ละรอบจะมกีารกาํหนดเวลาในการแกโ้จทยป์รศินาไว ้หากผูแ้ขง่ขนั
สามารถแกโ้จทยป์รศินาทัง้หมดไดถู้กตอ้งภายในเวลาทีก่าํหนด ทา่นจะไดร้บัคะแนนโบนสัเวลา
เพิม่ขึน้อกี นาทลีะ 3 คะแนน โดยคาํนวณจากเวลาทีเ่หลอือยูเ่ป็นนาท ี(เศษของนาทปีดัทิง้) คณู
ดว้ย 3 (ถา้แกโ้จทยป์รศินาไมถู่กตอ้ง จะไมไ่ดร้บัคะแนนโบนสัน้ี)  

 

เชน่  เวลาในรอบกาํหนดให ้30 นาท ีแต่นาย Z ทาํเสรจ็และถูกตอ้งภายในเวลา 20 นาท ี40 

วนิาท ีนาย Z จะไดค้ะแนนโบนสัเวลาในรอบน้ี เทา่กบั 9 นาท ี(เวลาเหลอื 9 นาท ี20 วนิาท ี
แต่เศษของนาทปีดัทิง้ เหลอื 9 นาท)ี x 3 คะแนนต่อนาท ี= คะแนนโบนสัเวลา 27 คะแนน 



 

 

การตดัสิน 

รอบคดัเลือก 

1) หลงัจากผา่นการแขง่ขนัรอบคดัเลอืก ทางคณะกรรมการฯ จะทาํการรวมคะแนนรอบคดัเลอืก
ทัง้หมด ผูแ้ขง่ขนัทีม่คีะแนนสงูทีส่ดุ 5 อนัดบัแรก ในแต่ละรุน่ จะไดผ้า่นเขา้สูร่อบชงิชนะเลศิต่อไป  

2) หากคะแนนของผูแ้ขง่ขนัเทา่กนั จะพจิารณาจากหลกัเกณฑด์งัน้ี 

a. เวลาทีใ่ชใ้นการแกโ้จทยป์รศินาและตอบถูกตอ้งในทุกรอบรวมกนั  หากแกโ้จทยป์รศินาไม่
ถูกตอ้งหรอืไมส่มบรูณ์ จะถอืวา่ใชเ้วลาหมดตามทีก่าํหนดไวใ้นแต่ละรอบ 

b. หากหลกัเกณฑต์ามขอ้ a เทา่กนั จะนําคะแนนทีท่าํไดใ้นรอบที ่4 มาพจิารณาเทยีบกนั ผู้
แขง่ขนัคนใดไดค้ะแนนมากกวา่จะไดอ้นัดบัทีด่กีวา่ หากยงัเทา่กนัอกี กจ็ะพจิารณาเทยีบ
คะแนนในรอบก่อนหน้าขึน้ไปตามลาํดบั 

c. หากหลกัเกณฑต์ามขอ้ a และ b เทา่กนัอกี จะพจิารณาดจูากเวลารวมทีผู่้แขง่ขนัสง่คาํตอบ
แก่คณะกรรมการทุกรอบรวมกนั (ไมค่าํนึงถงึวา่ปรศินาทีท่าํนัน้ถูกตอ้งหรอืสมบรูณ์หรอืไม)่ 
ใครใชเ้วลาน้อยกวา่ จะไดอ้นัดบัทีด่กีวา่ 
 

รอบชิงชนะเลิศ 

1) ผูแ้ขง่ขนัทีผ่า่นเขา้สูร่อบชงิชนะเลศิในแต่ละรุน่ จะตอ้งทาํการแขง่ขนัแกโ้จทยป์รศินา   ซโูดกุที่
กาํหนดใหบ้นกระดานยกัษ์บนเวที โดยแต่ละรุน่จะมเีวลาให ้30 นาท ีโดยรุน่โอเพน่ จะใชซ้โูดกุ
แบบ Samurai 1 กระดาน สว่นรุน่สมคัรเล่นจะใช ้ซโูดกุแบบ Wing-3  1 กระดาน  

2) ผูแ้ขง่ขนัทีแ่กโ้จทยป์รศินาทุกขอ้ไดถู้กตอ้งและเรว็ทีส่ดุจะเป็นผูช้นะเลศิการแขง่ขนั สว่นผูแ้ขง่ขนั
คนอื่นๆ จะตอ้งทาํการแขง่ขนัต่อไปจนกระทัง่ทุกคนทาํเสรจ็ หรอืเวลาทีก่าํหนดใหห้มดลง 

3) ในกรณทีีไ่มม่ผีูแ้ขง่ขนัผูใ้ดสามารถแกโ้จทยป์รศินาภายในเวลาทีก่าํหนดใหไ้ดส้าํเรจ็ ทาง
คณะกรรมการฯ จะต่อเวลาให้อีก 5 นาที 

4) หากหลงัจากต่อเวลาแลว้ ยงัไมม่ผีูแ้ขง่ขนัผูใ้ดแกโ้จทยท์ัง้หมดไดส้าํเรจ็ จะตดัสนิโดยพจิารณาจาก
จาํนวนตําแหน่งตวัเลขทีต่อบไดถู้กตอ้ง ใครตอบถูกมากทีส่ดุจะเป็นผูช้นะเลศิ 

5) หากคะแนนใน ขอ้ 4) เทา่กนัอกี จะนําคะแนนในรอบคดัเลือกของผูแ้ขง่ขนัทีม่คีะแนน เทา่กนัมา
พจิารณา ใครมคีะแนนรวมในรอบคดัเลอืกมากกวา่จะเป็นผูท้ีไ่ดอ้นัดบัทีด่กีวา่ 

6) กรณทีีค่ะแนนในขอ้ 4) และขอ้ 5) เทา่กนั จะพจิารณาอนัดบัตามหลกัเกณฑก์ารตดัสินในรอบ
คดัเลือก 
 

 



ตัวอยางและวิธีทำโจทยลักษณะตางๆ ที่ใชในการแขงขัน รุน โอเพน
Examples of Tournament Puzzles for OPEN Division

Classic Sudoku
วิธีทำ:  เติมเลข 1-9 ลงในตาราง โดยที่ในแตละแถว แตละคอลัมน และในกรอบส่ีเหล่ียมยอย มีเลข 1-9 

  ไมซ้ำกันเลย

Instruction: Fill in the grid with digits 1 to 9 so that each digit appears exactly once in each row, 

  column and marked box.

  ตัวอยาง Example:     เฉลย Answer:

Wordoku
วิธีทำ:  เติมตัวอักษรท่ีกำหนดให ลงในตาราง โดยที่ในแตละแถว แตละคอลัมน และในกรอบส่ีเหล่ียมยอย 
  มีตัวอักษรไมซ้ำกันเลย และตัวอักษรที่กำหนดใหเรียงเปนคำที่มีความหมาย ซึ่งคำๆ นั้นจะปรากฎ

  ในแนวใดแนวหน่ึงของตาราง
Instruction: Fill in the grid with letters given so that each letter appears exactly once in each row, 

  column and marked box. Also, those given letters can form to be a word which will 

  be found in one of a row or a column.

  ตัวอยาง Example:     เฉลย Answer:



ตัวอยางและวิธีทำโจทยลักษณะตางๆ ที่ใชในการแขงขัน รุน โอเพน
Examples of Tournament Puzzles for OPEN Division

Irregular / Jigsaw Sudoku
วิธีทำ:  เติมเลข 1-9 ลงในตาราง โดยที่ในแตละแถว แตละคอลัมน และในกรอบพ้ืนที่ที่มีรูปรางตางๆกัน 

  มีเลข 1-9 ไมซ้ำกันเลย

Instruction: Place a digit from 1 to 9 in each of the empty squares so that each digit appears 

  exactly once in each of the rows, columns and the irregularly shaped regions.

  ตัวอยาง Example:     เฉลย Answer:

Diagonal Sudoku
วิธีทำ:  เติมเลข 1-9 ลงในตาราง โดยที่ในแตละแถว แตละคอลัมน แตละกรอบส่ีเหล่ียมยอย และ

  ในแนวทแยงมุม มีเลข 1-9 ไมซ้ำกันเลย 

Instruction: Place a digit from 1 to 9 in each of the empty squares so that each digit appears 

  exactly once in each of the rows, columns and the nine outlined 3x3 regions. 

  Additionally, each digit appears exactly once in each of the two main diagonals.

  ตัวอยาง Example:     เฉลย Answer:



ตัวอยางและวิธีทำโจทยลักษณะตางๆ ที่ใชในการแขงขัน รุน โอเพน
Examples of Tournament Puzzles for OPEN Division

Argyle Sudoku
วิธีทำ:  เติมเลข 1-9 ลงในตาราง โดยที่ในแตละแถว แตละคอลัมน แตละกรอบส่ีเหล่ียมยอย และในแนว

  เสนทแยงมุม มีเลข 1-9 ไมซ้ำกันเลย

Instruction: Fill in the grid so that every row, column, and 3x3 box contains the digits 1 through 9.

  All marked diagonals contain different digits and no number can repeat on marked 

  diagonals.

  ตัวอยาง Example:     เฉลย Answer:

12 x 12 Sudoku
วิธีทำ:  เติมเลข 1-12 ลงในตาราง โดยที่ในแตละแถว แตละคอลัมน และในกรอบส่ีเหล่ียมยอย มีเลข 1-12 
  ไมซ้ำกันเลย

Instruction: Fill in the grid with digits 1 to 12 so that each digit appears exactly once in each row, 
  column and marked box.

  ตัวอยาง Example:     เฉลย Answer:



ตัวอยางและวิธีทำโจทยลักษณะตางๆ ที่ใชในการแขงขัน รุน โอเพน
Examples of Tournament Puzzles for OPEN Division

Greater Than Sudoku
วิธีทำ:  เติมเลข 1-9 ลงในตาราง โดยที่ในแตละแถว แตละคอลัมน และในกรอบส่ีเหล่ียมยอย มีเลข 1-9 

  ไมซ้ำกันเลย โดยท่ีตัวเลขท่ีเติมลงไปนั้นจะตองมีความสัมพันธถูกตองตามเครื่องหมายมากกวา (>) 

  หรือนอยกวา (<) ที่กำหนดไว

Instruction: Fill in the grid so that every row, every column and every 3x3 box contains the digits 

  1 to 9. Numbers must be placed according to greater (>) and less (<) signs.

  ตัวอยาง Example:     เฉลย Answer:

Alphadoku
วิธีทำ:  เติมอักษร A-i ลงในตาราง โดยที่ในแตละแถว แตละคอลัมน และในกรอบส่ีเหล่ียมยอย มีอักษร A-i 
  ไมซ้ำกันเลย

Instruction: Fill in the grid with letter A to i so that each letter appears exactly once in each row, 
  column and marked box.

  

  ตัวอยาง Example:     เฉลย Answer:



ตัวอยางและวิธีทำโจทยลักษณะตางๆ ที่ใชในการแขงขัน รุน โอเพน
Examples of Tournament Puzzles for OPEN Division

Kropki Sudoku
วิธีทำ:  เติมเลข 1-9 ลงในตาราง โดยในแตละแถว คอลัมน และกรอบส่ีเหลี่ยมยอย มีเลข 1-9 ไมซ้ำกันเลย 

  และถามีวงกลมสีขาวทับอยูระหวาง 2 ชองใด แสดงวาตัวเลข 2 ชองนั้นมีคาเรียงกัน หากมีวงกลมสีดำ

  อยูระหวาง 2 ชองใด แสดงวาตัวเลขหน่ึงจะมีคาเปนสองเทาของอีกตัวเลขหน่ึง และระหวางตัวเลข 

  1 และ 2 สามารถเปนวงกลมสีขาวหรือดำก็ได แตถาไมมีวงกลมทับอยูระหวาง 2 ชองใด แสดงวา 

  ตัวเลข 2 ชองน้ันหามมีคุณสมบัติดังกลาว

Instruction: Fill in the grid so that every row, column and every irregular region contains the digits 

  1 to 9.  If the absolute difference between two digits in the neighboring cell equals 1, 

  then they’re separated by a white dot. If the digit in a cell is half of the digit in 

  a neighboring cell, then they’re separated by a black dot. A dot staying between 

  1 and 2 can have any of these dots.

  ตัวอยาง Example:     เฉลย Answer:

Odd Sudoku
วิธีทำ:  เติมเลข 1-9 ลงในตาราง โดยที่ในแตละแถว แตละคอลัมน และในกรอบส่ีเหล่ียมยอย มีเลข 1-9 

  ไมซ้ำกันเลย และกำหนดใหพื้นที่ที่แรเงาจะตองเปนเลข ค่ี เทานั้น

Instruction: Place a digit from 1 to 9 so that each digit appears exactly once in each of the rows, 

  columns and the grey squares must contain odd digits.

  ตัวอยาง Example:     เฉลย Answer:



ตัวอยางและวิธีทำโจทยลักษณะตางๆ ที่ใชในการแขงขัน รุน โอเพน
Examples of Tournament Puzzles for OPEN Division

Anti-Knight Sudoku
วิธีทำ:  เติมตัวเลข 1-9 ใหไมซ้ำกันในแนวต้ัง แนวนอน และกลุมยอย ตัวเลขที่เหมือนกันจะตองไมเชื่อมกัน

  ในลักษณะของการเดินตัวมาของการเลนหมากรุก 

Instruction: Fill in the grid with digits 1 to 9 so that each digit appears exactly once in each row, 

  column and marked box. Additional, all cells at a chess knight move (at a distance of 

  2 by 1) must hold different numbers.

  ตัวอยาง Example:     เฉลย Answer:

Frame Sudoku
วิธีทำ:  เติมเลข 1-9 ลงในตาราง โดยในแตละแถว แตละคอลัมน และกรอบส่ีเหล่ียมยอย มีเลข 1-9 ไมซ้ำกันเลย 

  และตัวเลขนอกกรอบเปนผลรวมของ 3 ชองแรกที่อยูในแถวนั้นๆ

Instruction: Fill in the grid with digits 1 to 9 so that each digit appears exactly once in each row, 

  column and marked box. Additional, numbers in the outside frame equal the sum of 

  the first three numbers in the corresponding row or column in the given direction.

  ตัวอยาง Example:     เฉลย Answer:



ตัวอยางและวิธีทำโจทยลักษณะตางๆ ที่ใชในการแขงขัน รุน โอเพน
Examples of Tournament Puzzles for OPEN Division

Extra Regions
วิธีทำ:  เติมเลข 1-9 ลงในตาราง โดยที่ในแตละแถว แตละคอลัมน แตละกรอบส่ีเหล่ียมยอย และกรอบพ้ืนที่

  แรเงา ตองมีเลข 1-9 ไมซ้ำกันเลย

Instruction: Fill in the grid with digits 1 to 9 so that each digit appears exactly once in each row, 

  column and marked box. Additional, each colored region should include the digit from

  1 to 9 exactly once.

  ตัวอยาง Example:     เฉลย Answer:

Math-in-Line
วิธีทำ:  เติมเลข 1-8 ลงในตาราง โดยในแตละแถว คอลัมน และในกรอบส่ีเหล่ียมยอย มีเลข 1-8 ไมซ้ำกันเลย

  ตัวเลขในแตละแถวตองทำใหสมการคณิตศาสตรสมบูรณ

Instruction: Fill the empty cells with digit 1 to 8 such a way that no digit can be repeated in a row, 

  column and outlined region.  Digits in each row form 1-digit and 2-digit numbers that 

  should fulfill given mathematical equation.

  ตัวอยาง Example:     เฉลย Answer:



ตัวอยางและวิธีทำโจทยลักษณะตางๆ ที่ใชในการแขงขัน รุน โอเพน
Examples of Tournament Puzzles for OPEN Division

Consecutive
วิธีทำ:  เติมเลข 1-9 ลงในตาราง โดยในแตละแถว คอลัมน และในกรอบส่ีเหล่ียมยอย มีเลข 1-9 ไมซ้ำกันเลย 

  โดยตัวเลขท่ีอยูระหวางเสนทึบจะตองเปนตัวเลขตอเนื่องกันเทานั้น และชองที่ไมมีเสนทึบหามเปนตัวเลข

  ที่ติดกัน 

Instruction: Follow Sudoku rules. If a bar is given between two (orthogonally) adjacent cells, then 

  the two numbers put in those cells must be consecutive (differing by one, such as 3 

  and 4).  If a bar is not given, the two digits cannot be consecutive.

  ตัวอยาง Example:     เฉลย Answer:

Asterisk
วิธีทำ:  เติมเลข 1-9 ลงในตาราง โดยในแตละแถว คอลัมน กรอบส่ีเหล่ียมยอย และชองที่แรเงาอีก 9 ชอง 

  มีเลข 1-9 ไมซ้ำกันเลย

Instruction: Follow Sudoku rules. There is an additional area, shown on the grid by shading nine 

  specially selected cells. Those nine cells must also contain 1 to 9

  ตัวอยาง Example:     เฉลย Answer:
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Windoku
วิธีทำ:  เติมเลข 1-9 ลงในตาราง โดยในแตละแถว คอลัมน กรอบส่ีเหล่ียมยอย และชองหนาตางที่แรเงา

  มีเลข 1-9 ไมซ้ำกันเลย

Instruction: Fill in the grid with digits 1 to 9 so that each digit appears exactly once in each row, 

  column and marked box.  Additional, four regions should include the digit from 1 to 9 

  exactly once.

  ตัวอยาง Example:     เฉลย Answer:

Navigation
วิธีทำ:  เติมเลข 1-9 ลงในตาราง โดยที่ในแตละแถว แตละคอลัมน และในกรอบส่ีเหล่ียมยอย มีเลข 1-9 

  ไมซ้ำกันเลย ตัวเลขในคอลัมนที่หนึ่งจะบอกวาในคอลัมนไหนของแถวที่ตรงกันที่จะพบเลข 1, 

  ตัวเลขในคอลัมนที่หาจะบอกวาในคอลัมนไหนของแถวที่ตรงกันที่จะพบเลข 5, ตัวเลขในคอลัมนที่

  เกาจะบอกวาในคอลัมนไหนของแถวที่ตรงกันที่จะพบเลข 9  

Instruction: Fill in the grid with digits 1 to 9 so that the digits do not repeat in a row, column and 

  outlined region.  Digits in the first column show in which column of the corresponding 

  line you will find digit 1, digits in the fifth column show in which column of the 

  corresponding line you will find digit 5, digits in the ninth column show in which 
  column of the corresponding line you will find digit 9.

  ตัวอยาง Example:     เฉลย Answer:
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Clock-faces
วิธีทำ:  เติมเลข 1-9 ลงในตาราง โดยในแตละแถว คอลัมน กรอบส่ีเหล่ียมยอย มีเลข 1-9 ไมซ้ำกันเลย 

  และตัวเลขท่ีอยูรอบวงกลมสีขาวจะตองเรียงลำดับตามเข็มนาิกาจากนอยไปมาก ในทางกลับกันตัวเลข

  ที่อยูรอบวงกลมสีดำจะเรียงลำดับจากนอยไปมากแบบทวนเข็มนาิกา ถาไมมีวงกลมแสดงวาจะไมเรียง

  ตามคุณสมบัติดังกลาว

Instruction: Follow Sudoku rules. Moreover digits around white clock-faces are ordered by size in 

  the clockwise direction.  Digits around black clock-faces are ordered by size in the 

  anticlockwise direction.  All possible clock-faces are marked.

  ตัวอยาง Example:     เฉลย Answer:

Killer Diagonal Sudoku
วิธีทำ:  เติมเลข 1-9 ลงในตาราง โดยในแตละแถว คอลัมน กรอบส่ีเหล่ียมยอย และในแนวทแยงมุม มีเลข 1-9

  ไมซ้ำกันเลย โดยตัวเลขในกรอบเสนประจะตองรวมกันไดเทากับตัวเลขบนมุมซายของกรอบ

Instruction: Fill in the grid so that every row, every column, every diagonal and every 3x3 box 

  contains the digits 1 through 9.  The sum of the digits within each sub-region is equal 

  to the specified number.

  ตัวอยาง Example:     เฉลย Answer:
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Hoshi Sudoku
วิธีทำ:  เติมเลข 1-9 ลงในตารางรูปสามเหล่ียม และในแตะละแถว แตละแนว มีเลข 1-9 ไมซ้ำกัน 

Instruction: Place a digit from 1 to 9 into the triangular cells of each large triangle and every line 

  (of any length, even uncontinuous) contains every digit not more than once.

  ตัวอยาง Example:     เฉลย Answer:

Diagonal Skyscrapers Sudoku
วิธีทำ:  เติมเลข 1-9 ลงในตาราง โดยแตละแถว คอลัมน กรอบส่ีเหล่ียมยอย และในแนวทแยงมุม มีเลข 1-9 

  ไมซ้ำกันเลย โดยตัวเลขในตารางเปนความสูงของตึก คำใบนอกตารางเปนจำนวนตึกที่มองเห็น หาก

  มองตัวเลขดานในตามแนวของแถว ตึกที่สูงกวาจะบังตึกที่ต่ำกวา   

Instruction: Follow Diagonal Sudoku rules plus the numbers in the grid represent the height of the 

  skyscraper in that cell.  The numbers outside the grid represent the numbers of skyscrapers

  which can be seen in the corresponding row or column in the given direction.

  ตัวอยาง Example:     เฉลย Answer:
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Non-Consecutive
วิธีทำ:  เติมเลข 1-9 ลงในตาราง โดยที่ในแตละแถว แตละคอลัมน และในกรอบส่ีเหล่ียมยอย มีเลข 1-9 

  ไมซ้ำกันเลยชองท่ีอยูติดกันตองเปนตัวเลขท่ีไมเรียงตอกัน

Instruction: Fill in the grid with digits 1 to 9 so that each digit appears exactly once in each row, 

  column and no two adjacent cells have consecutive values.

  ตัวอยาง Example:     เฉลย Answer:

Alphabet Jigsaw
วิธีทำ:  เติมอักษร A-i ลงในตาราง โดยที่ในแตละแถว แตละคอลัมน และในกรอบพ้ืนที่ที่มีรูปรางตางๆกัน 

  มีอักษร A-i ไมซ้ำกันเลย

Instruction: Place a letter from A to i into each of the empty squares so that each digit appears 

  exactly once in each of the rows, columns and the irregularly shaped regions.

  ตัวอยาง Example:     เฉลย Answer:
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Skyscrapers
วิธีทำ:  เติมเลข 1-9 ลงในตาราง โดยแตละแถว คอลัมน และกรอบส่ีเหล่ียมยอย มีเลข 1-9 ไมซ้ำกันเลย 

  โดยตัวเลขในตารางเปนความสูงของตึก และคำใบนอกตารางเปนจำนวนตึกที่มองเห็น หากมองตัวเลข

  ดานในตามแนวของแถว ตึกที่สูงกวาจะบังตึกที่ต่ำกวา 

Instruction: Follow Sudoku rules.  The numbers in the grid represent the height of the skyscraper 

  in that cell.  The numbers outside the grid represent the numbers of skyscrapers which 

  can be seen in the corresponding row or column in the given direction.

  ตัวอยาง Example:     เฉลย Answer:

Arrows
วิธีทำ:  เติมเลข 1-9 ลงในตาราง โดยแตละแถว คอลัมน และในกรอบส่ีเหล่ียมยอย มีเลข 1-9 ไมซ้ำกันเลย

  ตัวเลขในวงกลมคือผลรวมของตัวเลขท่ีอยูบนลูกศร

Instruction: Fill in the grid with digits 1 to 9 so that the digits do not repeat in a row, column and 

  outlined region.  Digit in a circle is a sum of all digits along the corresponding arrow.

  ตัวอยาง Example:     เฉลย Answer:
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Min-Max Killers
วิธีทำ:  เติมเลข 1-9 ลงในตาราง โดยที่ในแตละแถว แตละคอลัมน และในกรอบส่ีเหล่ียมยอย มีเลข 1-9 

  ไมซ้ำกันเลย และตัวเลขท่ีมุมซายบนของเสนประคือผลรวมนอยและผลรวมมากของตัวเลขในชองนั้น

Instruction: Fill in the grid with digits 1 to 9 so that the digits do not repeat in a row, column and 

  outlined region.  There are several cages outlined in the grid, digits do not repeat in 

  each of them and the sum of minimal and maximal digit in a cage is given.

  ตัวอยาง Example:     เฉลย Answer:

Antidiagonal
วิธีทำ:  เติมเลข 1-9 ลงในตาราง โดยในแตละแถว คอลัมน และกรอบส่ีเหล่ียมยอย มีเลข 1-9 ไมซ้ำกันเลย
  แนวทะแยงมุมแตละแนวตองมีตัวเลขที่ซ้ำกันแคสามตัว 

Instruction: Fill in the grid with digits 1 to 9 so that the digits do not repeat in a row, column 

  and outlined region.  Each main diagonal contains exactly 3 different digits.

  ตัวอยาง Example:     เฉลย Answer:
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Sukaku or Pencilmark Sudoku
วิธีทำ:  เติมเลข 1-9 ลงในตาราง โดยในแตละแถว คอลัมน และกรอบส่ีเหล่ียมยอย มีเลข 1-9 ไมซ้ำกันเลย

  และตัวเลขท่ีจะเติมตองเปนตัวเลขจากในชองนั้น ๆ เทานั้น

Instruction: Fill in the grid with digits 1 to 9 so that each digit appears exactly once in each row, 

  column and marked box.  Only the candidates shown in the grid can be used.

  ตัวอยาง Example:     เฉลย Answer:

Snowflake
วิธีทำ:  เติมเลข 1-9 ลงในตาราง โดยแตละแถว คอลัมน และกรอบส่ีเหล่ียมยอย มีเลข 1-9 ไมซ้ำกันเลย

  ในแนวเสนทะแยงมุมแตละเสน ตัวเลขตองไมซ้ำกัน

Instruction: Fill in the grid so that every row, every column, and 3x3 box contains the digits 1-9. 

  In the marked diagonals all digits must be different.

  ตัวอยาง Example:     เฉลย Answer:
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Figural
วิธีทำ:  เติมเลข 1-9 ลงในตาราง โดยที่ในแตละแถว แตละคอลัมน และในกรอบส่ีเหล่ียมยอย มีเลข 1-9 

  ไมซ้ำกันเลย (โปรดระวัง หลาย ๆ บรรทัด คอลัมน และพี้นที่ยอย ไมไดมีถึงเกาชอง)

Instruction: Fill in the grid with digits 1 to 9 so that the digits do not repeat in a row, column and 

  outlined region.  (Be carefull, several rows, columns and region do not contain 9 cells.)

  ตัวอยาง Example:     เฉลย Answer:

Tridoku
วิธีทำ:  เติมเลข 1-9 ลงในชองสามเหล่ียม โดยที่สามเหล่ียมใหญ สามเหลี่ยมยอยที่ติดขอบนอก แถบสีเขม
  3 แนวมีเลข 1-9 ไมซ้ำกันเลย และชองดานขางที่ติดกันตองมีตัวเลขไมซ้ำกัน

Instruction: Fill in the grid with digits 1 to 9 so that each digit appears exactly once in each of the
  nine large triangles, the three legs of the inner shaded triangle, the three legs of the outer 

  shaded triangle.  No two neighboring (touching) cells may contain the same number.

  ตัวอยาง Example:     เฉลย Answer:
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Double Irregular (Two overlapping grids of Irregular Sudoku)
วิธีทำ:  เติมเลข 1-9 ลงในตาราง โดยที่ในแตละแถว แตละคอลัมน และในกรอบพ้ืนที่ที่มีรูปรางตางๆกัน 

  มีเลข 1-9 ไมซ้ำกันเลย

Instruction: Fill in each grid with digits 1 to 9 so that the digits do not repeat in a row, column and 

  outlined region.  (The common cells contain same digits in both grids.)

  ตัวอยาง Example:     เฉลย Answer:

Gattai-3
วิธีทำ:  มีตารางใหญซอนกันสามตาราง เติมเลข 1-9 ลงในตาราง โดยแตละแถว คอลัมน กรอบส่ีเหลี่ยมยอย 
  มีเลข 1-9 ไมซ้ำกันเลย

Instruction: Three overlapping grids, fill in the grid with digits 1 to 9 so that each digit appears 
  exactly once in each row, column and marked box.

  ตัวอยาง Example:     เฉลย Answer:
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Irregular Products
วิธีทำ:  เติมเลข 1-9 ลงในตาราง โดยในแตละแถว คอลัมน กรอบส่ีเหล่ียมยอย และพื้นที่ตาง ๆ มีเลข 1-9 

  ไมซ้ำกันเลย  ตัวเลขในวงกลมถูกกำหนดโดยตัวเลขในชองที่ลูกศรบงชี้

Instruction: Fill in the grid with digits 1 to 9 so that the digits do not repeat in a row, column and 

  outlined region.  Numbers in circles give a product of two adjacent digits appointed 

  by arrows.

  ตัวอยาง Example:     เฉลย Answer:




