
 
ใบตอบรบัลงทะเบยีน และ รายละเอียดการแข่งขนัท่ีควรทราบ 

 

เร่ือง การตอบรบัใบสมคัรลงทะเบียนล่วงหน้าและข้อควรทราบในการแข่งขนั  
เรียน คณุคร ู/ ผูค้วบคมุนักกีฬา / นักกีฬาทุกท่าน 
  

คณะกรรมการจดัการแขง่ขนัฯ ไดร้บัรายชื่อสมคัรแขง่ขนัของท่านเรยีบรอ้ยแลว้ และมคีวามยนิดอียา่งยิง่ใน
การตอ้นรบัทุกท่านสู่การแข่งขนัเกมสก์ฬีาทางวชิาการระดบัชาต ิ รายการ แมก็ซพ์ลอยส ์ พซัเซิล ไทยแลนดโ์อ
เพ่น ครัง้ท่ี 6 และ ค าคม ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงโล่พระราชทานพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ครัง้ท่ี 8 

ในโอกาสน้ี ขอแจง้ขอ้ควรทราบต่างๆ ดงัรายละเอยีดทีไ่ดแ้นบมาน้ี เพื่อเป็นการเตรยีมความพรอ้มล่วงหน้า
ก่อนถงึวนังาน ซึง่ประกอบดว้ย 

1. ขอ้ควรทราบ และขอ้ควรปฏบิตัสิาํหรบันกักฬีาในวนังาน 
2. กําหนดการแขง่ขนั 
3. บตัรประจาํตวันกักฬีา 

 

ข้อควรทราบท่ีส าคญั 
 
1. พิธีเปิดการแข่งขนั ทางคณะกรรมการจดัการแขง่ขนัฯ ขอเชญิชวนอาจารย ์ ผูป้กครอง และนกักฬีาทุกท่าน

รว่มพธิเีปิดในวนัเสารท์ี ่31 มกราคม 2558 ณ เวทใีหญ่ ชัน้ จ ี 
 
2. การเดินทางมายงัสนามแข่งขนั การรบัส่งนักกีฬา จดุจอดรถ   

เนื่องจากศูนยก์ารคา้เดอะมอลลบ์างกะปิตัง้อยูใ่นย่านทีม่กีารจราจรคบัคัง่และขอ้จาํกดัเรือ่งสถานทีจ่อดรถ
ดงันัน้เพื่อความสะดวกขอใหท้่านศกึษาขอ้มลูการเดนิทางใหเ้รยีบรอ้ย 

รถตู้หรือรถประจ าทางหรือเรือ  
แนะนําใหท้่านเดนิทางมาโดยใชบ้รกิารระบบขนส่งมวลชนมากที่สุดซึง่จะสะดวกสาํหรบัท่านและช่วย 

      บรรเทาปญัหาการจราจรอกีดว้ย ทัง้น้ี ท่านมทีางเลอืกต่างๆ ในการเดนิทางโดยสะดวก ดงัน้ี  

 รถตู้  เดอะมอลลบ์างกะปิ-งามวงศว์าน, เดอะมอลลบ์างกะปิ-รงัสติ, เดอะมอลลบ์างกะปิ-สายใตใ้หม,่ 
เดอะมอลลบ์างกะปิ-ลาดกระบงั 



 
 

 รถประจ าทางสายต่างๆ ผ่านคอื  

o  สาย 73ก 95ก 545, 126, 44, 92, 122, 182, 145, 8, 137, 22, 143, 95, 27, 550, 150 

 เรือคลองแสนแสบ ลงทีท่่าลงเรอืเดอะมอลลบ์างกะปิ  

 
รถบสั รถตู้ 
โรงเรยีนทีนํ่ารถบสัหรือรถตู้มา สามารถจอดรบัส่งนกักฬีาไดท้ีจ่ดุจอดรบั-ส่งนักกีฬาบริเวณหน้าศนูย ์

การค้า  และกลบัรถ โดยสามารถนํารถไปจอดไดท้ี ่ซอยแฟลตคลองจัน่ (ซ.นวมินทร ์6) (ตามแผนผงัที ่1) 
โดยใหน้ดัเวลากบัทางอาจารยแ์ละนํารถกลบัมารบันกักฬีาหลงัจากทีแ่ขง่ขนัเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ 

**ขอความรว่มมอืไม่จอดรถบรเิวณรมิคลอง เนือ่งจากกดีขวางจดุโหลดดิ้งของทางศูนยก์ารคา้** 
 
รถยนตส่์วนตวั 

**ไมแ่นะน าใหน้ ารถยนตส์่วนตวัมาเนือ่งจากการจราจรคบัคัง่และมขีอ้จ ากดัเรือ่งสถานทีจ่อดรถ** แต่หากมี
ความจาํเป็นตอ้งนํารถยนต์ส่วนตวัมาใหท้่านสามารถจอดรถไดใ้นศูนยก์ารคา้เดอะมอลลบ์างกะปิ ณ ลานจอด
รถ ชัน้1A-3B ก่อนเวลาศนูยเ์ปิด

 
แผนผงัท่ี 1 

หมายเหตุ ใหนํ้าบตัรจอดรถไปสแกน ณ บธู MAXPLOYS GAME หรอื หอ้ง MCC Hall ชัน้ 4 
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3. ขัน้ตอนการปฏิบติัเม่ือท่านมาถึงสนามแข่งขนั ทางคณะกรรมการฯ ขอแจง้ใหท้ราบขัน้ตอนต่างๆ เมือ่ท่าน
มาถงึศูนยก์ารคา้เดอะมอลล ์บางกะปิ ดงันี้ 
3.1 ในวนัเสารท์ี ่31 ม.ค. สาํหรบันกักฬีา ซูโดก ุ ใหม้าถงึสนามแขง่ขนั ในเวลา 08.30 น. เพื่อรายงานตวัและ

แข่งขนัในเวลา 09.00 น. และนกักฬีา ครอสเวิรด์พซัเซิล ปริศนาอกัษรไขว้ภาษาองักฤษ และ 
ปริศนาอกัษรไขว้ภาษาไทย ใหม้าถงึสนามแขง่ขนัเวลา 09.00 น. เพื่อรายงานตวัและแข่งขนัในเวลา 
09.30 น. ส่วนนกักฬีาครอสเวริด์เกม เอแมท็ และคาํคม ใหม้าถงึสนามแขง่ขนั ในเวลา 09.15 น. เพื่อ
รายงานตวั และเริม่แขง่เวลา 10.00 น.  

 
3.2 ท่านสามารถเขา้สู่สนามแขง่ขนัชัน้ G ไดจ้ากประตดู้านหน้าศนูยบ์ริเวณร้าน Mcdonald เวลา 08.00 – 

09.30 น. และ ประตดู้านหลงั ศนูยก์ารค้า เดอะมอลล ์ บางกะปิ ตัง้แต่เวลา 07.30  น. เป็นต้นไป 
จากนัน้ใหไ้ปยงั EVENT Hall ชัน้ จ ีเพื่อเริม่ทาํการแข่งขนัตามเวลาทีก่ําหนดทนัท ีณ สนามชัน้จ ีหน้าเวที
ใหญ่  
 

3.3 การเข้าสู่สนามแข่งขนั  
* ส าหรบันักกีฬาท่ีมีบตัรประจ าตวันักกีฬาท่ีปรินทอ์อกมาจากเวบ็ไซตแ์ล้ว สามารถเขา้สู่สนามได้
ทนัท ีโดยใหป้ฏบิตัดิงันี้ 

- แสดงบตัรประจาํตวันกักฬีา (ทีป่รนิทอ์อกมาจากเวบ็ไซต)์ เพื่อเขา้สู่สนาม 
- ใหไ้ปนัง่ประจาํเบอรโ์ต๊ะทีร่ะบุไวใ้นบตัรประจาํตวันกักฬีา ณ สนามแขง่ขนัของรุน่ของตน 
- เตรยีมบตัรประจาํตวันกักฬีา และมานัง่ประจาํโต๊ะแขง่ขนัของแต่ละคนทนัท ี เพื่อรอรบัใบมาสเตอร์

สกอรก์ารด์ทีใ่ชแ้ขง่ขนักบักรรมการประจาํรุ่น ก่อนเริม่การแขง่ขนัเกมที ่1 
 

*   ส าหรบันักกีฬาท่ีไม่ได้รบับตัรประจ าตวันักกีฬาให้ไปท่ีจดุประชาสมัพนัธ ์ณ ชัน้ G Event Hall 
 
หมายเหตุ:  ให้แต่งกายสภุาพในชุดนักเรียน และห้ามสวมรองเท้าแตะโดยเดด็ขาด  
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4. ก าหนดการแข่งขนั 
 
วนัเสารที์ ่31 มกราคม 2558 
08.30 น. นกักฬีาเดนิทางถงึชัน้ G Event Hall ศูนยก์ารคา้เดอะมอลล ์บางกะปิ พรอ้มรายงานตวั ณ 

โต๊ะแขง่ขนัตามทีไ่ดร้บัแจง้พรอ้มบตัรนกักฬีา เพื่อรบัเอกสารการแขง่ขนั  

09.00 น. เร่ิมแข่งขนั ซูโดก ุทุกรุ่น  

09.30 น. เร่ิมแข่งขนั ครอสเวิรด์พซัเซิล และปริศนาอกัษรไขว้ภาษาไทย รอบ 1 

10.00 น. เริม่แขง่ขนัทุกรุน่ทุกประเภท  

ยกเวน้ ครอสเวริด์เกม เอแมท็ รุน่ประถม และค ำคมรุ่น ประถมตน้ 

10.30 น. พธิเีปิดการแข่งขนั 

11.15 น. เริม่แขง่ขนั ครอสเวริด์เกม เอแมท็ รุน่ประถม และค าคมรุน่ ประถมตน้ 

12.00 น. การแข่งขนั ครอสเวิรด์พซัเซิล และปริศนาอกัษรไขว้ภาษาไทย รอบ 2 

14.30 น. การแขง่ขนัซโูดกุ รอบชงิชนะเลศิ ณ เวทใีหญ่ชัน้ G 

18.00 น.  จบการแขง่ขนัในวนัแรก  

 
วนัอาทิตยที์ ่1 กมุภาพนัธ์ 2558 
09.45 น.  เริม่แขง่ขนั ครอสเวริด์เกม เอแมท็ และค าคม ทุกรุน่ทุกประเภท (ต่อ) 

11.30 น.  การแข่งขนั ครอสเวิรด์พซัเซิล และปริศนาอกัษรไขว้ภาษาไทย รอบ 3 

13.30 น.  การแขง่ขนัตวัต่อเสรมิทกัษะ LaQ และ เซอรค์สัแซด  

14.00 น.  รอบชงิชนะเลศิ ครอสเวริด์พซัเซลิองักฤษและปรศินาอกัษรไขว ้บนเวทใีหญ่ ชัน้ G 

15.00 น.  รอบชงิชนะเลศิค าคม ครอสเวริด์เกม เอแมท็ ทุกรุ่น 

17.30 น.  พธิมีอบรางวลัและปิดการแขง่ขนั ณ เวทใีหญ่ ชัน้ G 

 

หมายเหตุ.. ก าหนดการแข่งขนับางรุ่นอาจเปลีย่นแปลงไดอ้กี ขอใหน้กักฬีาควรดกู าหนดการแข่งขนัของแต่ละรุน่
ทีส่นามอกีครัง้ใหช้ดัเจน เพื่อจะทราบเวลาทีจ่ะไปพกัทานอาหารกลางวนั และมาใหท้นัเวลาเริม่แขง่ขนัในเกม
ต่อไป  ..  
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5. HIGHLIGHT ของงานในปีน้ี  
-  ผูช้นะเลิศ ค าคม รุ่นม.ปลาย-โอเพ่น จะไดร้บัโล่พระราชทานพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ทุนการศกึษา 
15,000 บาท  
- ผูช้นะเลิศ ครอสเวิรด์พซัเซิล รุ่นโอเพ่น จะไดร้บัถว้ยรางวลั ทุนการศกึษา 15,000 บาท  
- ผูช้นะเลิศ ปริศนาอกัษรไขว้ภาษาไทย รุ่นม.ปลาย-โอเพ่น จะไดร้บัถว้ยรางวลั ทุนการศกึษา  
10,000 บาท  
- ผูช้นะเลิศ ครอสเวิรด์พซัเซิล รุ่น ม.ปลาย และค าคม รุ่น ม.ปลาย จะไดร้บัรางวลัพเิศษ ตัว๋เครือ่งบนิ
ไป-กลบั กรงุเทพฯ-สงิคโปร ์พรอ้มทีพ่กั 2 วนั 1 คนื  
-  รางวลัถ้วยรวมโรงเรียน สาํหรบัโรงเรยีนทีม่ผีลการแขง่ขนัรวมทุกประเภทดทีีสุ่ด ในรุน่ประถม รุ่นมธัยม
ตน้และรุน่มธัยมปลาย รุน่ละ 5 ดงันี้ 
 รางวลัที ่1  ถว้ยเกยีรตยิศ และของรางวลั พรอ้มเงนิรางวลั 3,000 บาท 
 รางวลัที ่2  ถว้ยเกยีรตยิศ และของรางวลั พรอ้มเงนิรางวลั 2,000 บาท 
 รางวลัที ่3  ถว้ยเกยีรตยิศ และของรางวลั พรอ้มเงนิรางวลั 1,000 บาท 
 รางวลัที ่4 และ 5 ถว้ยเกยีรตยิศ และของรางวลั  

 
ทัง้นี้ในการแข่งขนัครัง้นี้มกีารปรบัหลกัเกณฑใ์นการนบัคะแนนถว้ยรวมดงันี้  

ชนะเลศิ ได ้5 คะแนน   อนัดบั 2 ได ้4 คะแนน  อนัดบั 3 ได ้3 คะแนน  
อนัดบั 4 ได ้2 คะแนน   อนัดบั 5 ได ้1 คะแนน  

ซึง่จะนบัผลการแขง่ขนัจาก 6 เกมกฬีาหลกั ไดแ้ก่ ครอสเวริด์เกม เอแมท็ คาํคม ซูโดกุ ครอสเวริด์พซัเซลิ 
ภาษาองักฤษ และปรศินาอกัษรไขวภ้าษาไทย 
 

- นอกจากนี้ จะมกีารแขง่ขนัเกมสเ์สรมิทกัษะอื่นๆ  เช่น โกลดฟิ์งเกอร์ และ LaQ  ทีจ่ะเปิดใหทุ้กท่านรวมทัง้
นกักฬีาทีม่ชี่วงเวลาว่างระหว่างการแขง่ขนัสามารถลงสมคัรแขง่ขนัในส่วนนี้เพิม่เตมิได ้ ซึง่จะแขง่ขนับรเิวณชัน้ 
จ ีEVENT HALL ในวนัอาทติยท์ี ่1 ก.พ. ตัง้แต่เวลาประมาณ 13.30 น. เป็นตน้ไป รบัจาํนวนจาํกดั 

6.  วิธีขอรบัเกียรติบตัร   สาํหรบัอาจารยแ์ละนกัเรยีน มรีายละเอยีดการขอรบัดงันี้  
- ใหอ้าจารยนํ์าหลกัฐานการสมคัรมายืน่ใหก้บัเจา้หน้าทีเ่พื่อขอรบัเกยีรตบิตัรของนกัเรยีน ซึง่อาจารยจ์ะ 

     ไดร้บัเกยีรตบิตัร พรอ้มกบันกักฬีา ในวนัอาทติยท์ี ่1 ก.พ. ณ จดุเกยีรตบิตัร เวลา 11.00  น. โดยอาจารยต์้อง   
     มาลงทะเบยีนทีจ่ดุลงทะเบยีนอาจารย ์ในวนัเสารท์ี ่31 ม.ค. เวลา 14.00 น. 

- สาํหรบัโรงเรยีนทีม่าสมคัรหน้างานจะไดร้บัเกยีรตบิตัรในงานถดัไปหรอืในภายหลงังาน 
  
    - นกักฬีาและอาจารยส์ามารถขอรบัเกยีรตบิตัรระบุ เหรยีญทอง เหรยีญเงนิ เหรยีญทองแดง (หลงัจาก
ทราบผลการแขง่ขนั) โดยสามารถแจง้ความจาํนงไดท้ีจุ่ดเกยีรตบิตัร (เฉพาะเกยีรตบิตัรทีเ่พิม่เตมินี้ มคี่าจดัทํา
และจดัส่ง 20 บาท/ท่าน/ใบ)  
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   เกณฑก์ารพจิารณาเกยีรตบิตัรระบุเหรยีญรางวลั 
- เหรยีญทอง 10% ของจาํนวนผูเ้ขา้แขง่ขนัในรุน่นัน้ 
- เหรยีญเงนิ 20% ของจาํนวนผูเ้ขา้แขง่ขนัในรุน่นัน้ 
- เหรยีญทองแดง 30% ของจาํนวนผูเ้ขา้แขง่ขนัในรุน่นัน้ 

 

7. สิทธิประโยชน์เพ่ือโรงเรียน โปรแกรมพเิศษสาํหรบัโรงเรยีนสะสมยอดสัง่ซือ้อุปกรณ์เกมสเ์พื่อการศกึษา
ต่างๆ เพื่อรบัสทิธิแ์ลกซือ้กระดานสาธติแมเ่หลก็ (ครอสเวริด์เกม/ครอสเวริด์เกมรุ่นประถม/เอแมท็/คาํคม) 
ขนาด 1.20 ตร.ม. ใชป้ระกอบการเรยีนการสอน มลูค่า 9,000 บาท  

- เมือ่ซือ้ครบ 10,000 บาท สมามารถแลกซือ้ไดใ้นราคา 5,000 บาท  
- เมือ่ซือ้ครบ 20,000 บาท สมามารถแลกซือ้ไดใ้นราคา 4,000 บาท  
 

รบัสัง่จอง นาฬิกาจบัเวลา  รุน่ใหม ่ราคาพเิศษ 2,700 บาท  
ม ี2 สใีหเ้ลอืก เขยีว และ เหลอืง 

 
 
 
 
 

8. กิจกรรมสาธิตและจดัแข่งในโรงเรียน กจิกรรมสาธติและจดัแขง่ในโรงเรยีน สาํหรบัปีการศกึษา 2558 - 
2559 ทางสมาคมฯ ไดเ้ปิดรบัโรงเรยีนทีส่นใจเขา้รว่มโครงการสาธติฯ และจดัการแข่งขนัครอสเวริด์เกม เอแมท็ 
คาํคม และซโูดกุภายในโรงเรยีน เพื่อตอบสนองความตอ้งการของโรงเรยีนต่างๆ ทีต่อ้งการเชญิวทิยากรของ
ทางสมาคมฯ ไปใหค้าํแนะนําสาธติวธิกีารเล่นและจดัการแขง่ขนัตามมาตรฐานถงึในโรงเรยีน สนใจสอบถาม
ขอ้มลูและเงือ่นไข รวมทัง้ทําการนดัหมายล่วงหน้าไดท้าง โทร. 0-2295-0861-5 ตดิต่อ คุณศศธิร 
 

9. การประชาสมัพนัธง์านฯ มดีงันี้   
1) ทางเวบ็ไซตส์มาคมฯ  www.thaicrossword.com 
2) ทางวทิยคุลื่น FM 99.0 MHz ทุกวนัอาทติย ์เวลา 14.00–15.00 น. หรอืฟงัทางอนิเตอรเ์น็ตไดท้ีล่งิค ์

www.mcot.net 
3) คอลมัน์ซโูดกุโปรรายวนั ในหนงัสอืพมิพเ์ดลนิิวส ์ทุกวนัเสาร ์ 
4) ทาง facebook เพยีงพมิพ ์www.facebook.com/tthailandcrossword  แลว้กด Like 
5) ชอ้ปป้ิงออนไลน์ กบัอุปกรณ์เกมกฬีาแบบครบครนัทัง้ครอสเวริด์เกม เอแมท็ คาํคม ซโูดกุ ปรศินาอกัษร

ไขวท้ัง้ไทย และองักฤษ ไดทุ้กวนัตลอด 24 ชัว่โมง ทาง www.maxploys.com 
 

10. หากนกักฬีาตอ้งการสอบถามกติกาและวิธีการแข่งขนัเพ่ิมเติม สามารถตดิต่อไดท้ีส่มาคมฯ โทรศพัท ์
0-2295-0861-5 

สมาคม ครอสเวิรด์เกม เอแมท็ ค าคม และซูโดก ุแห่งประเทศไทย 

http://www.maxploys.com/

