
 

 

เอฟแอนดเอ็น ครอสเวิรด เอแม็ท คําคม และซูโดกุ  
ชิงแชมปมหาวิทยาลัย  ประจําป 2011 

วัน เวลา สถานที่ 
 

วันที:่  22-24 ตุลาคม 2554 
สนามแขงขนั:  ชั้น 1 โซน Beacon และชั้น 3 โซน Eden ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด 
เวลา : 10.00 -18.00 น. 

 
ประเภทและรุนการแขงขัน 
  

ประเภท ทีม/บุคคล 
จํานวนทีม/คน         

ที่สามารถสงได/ประเภท 

ครอสเวิรดเกม 

ทีมชาย (ทีม 3 คน) ไมเกิน 4 ทีม 
ทีมหญิง (ทีม 3 คน) ไมเกิน 4 ทีม 
บุคคลชาย (เด่ียว) ไมเกิน 8 คน 
บุคคลหญิง (เด่ียว) ไมเกิน 8 คน 

เอแม็ท 
ทีม (ทีม 3 คน) ไมเกิน 4 ทีม 
บุคคล (เด่ียว) ไมเกิน 8 คน 

คําคม 
ทีม (ทีม 2 คน) ไมเกิน 4 ทีม 
บุคคล (เด่ียว) ไมเกิน 8 คน 

ซูโดกุ 
บุคคลชาย (เด่ียว) ไมเกิน 8 คน 
บุคคลหญิง (เด่ียว) ไมเกิน 8 คน 

 
  
 



 

คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน 
 1.นักกฬีาที่เขารวมการแขงขันตองเปนนักศึกษาปจจุบันของมหาวิทยาลัยนัน้ๆ  
 2.นักกีฬาในทมีเดียวกนัตองมาจากมหาวทิยาลัยเดียวกนั 
  
รูปแบบการแขงขัน 
 การแขงขันทุกประเภท โดยใชกติกาการแขงขันของสมาคมครอสเวิรดเกม เอแม็ท คําคม และซูโดก ุแหง
ประเทศไทย และจัดการแขงขันประเภททมีกอน จากนัน้ใหทาํการแขงขันประเภทบุคคล  
 
 1.การแขงขันประเภททีม 
  1.1 กอนการแขงขันใหผูจัดการทีมสงรายช่ือผูเขาแขงขัน โดยระบุมือกอนการแขงขันอยาง
นอย 15 นาที 
  1.2 ครอสเวิรดเกม และเอแม็ท ใหแขงขันพรอมกันทัง้ 3 มือ ดังนี ้
              มือ 1  แขงขันกับ มือ 1 
              มือ 2  แขงขันกับ มือ 2 
              มือ 3  แขงขันกับ มือ 3 
 ใหนับผลแพชนะโดยตัดสินใหทีมที่ชนะอยางนอย 2 มือ จากทั้งหมด 3 มือ เปนผูชนะ หากชนะ 1 
มือ แพ 1 มือ เสมอ 1 มือ ใหดูจากผลตางของคะแนน หากยังเทากนัอีกใหเปนผลเสมอกัน 
  1.3 คําคม ใหแขงขันพรอมกันทั้ง 2 มือ ดังนี ้
              มือ 1  แขงขันกับ มือ 1 
              มือ 2  แขงขันกับ มือ 2 
 ใหนับผลแพชนะโดยตัดสินใหทีมที่ชนะ 2 มือ เปนผูชนะ หากชนะ 1 มือ แพ 1 มือ ใหดูจากผลตาง
ของคะแนน หากยังเทากนัอีกใหเปนผลเสมอกัน 
  1.4 การแขงขันแบงเปนสาย และประกบคูโดยใชวิธีจัดคูแบบ SWISS PAIRING 
    
   



 

 2.การแขงขนัประเภทบุคคล 
 2.1 ครอสเวิรดเกม เอแม็ท และคําคม 
  การแขงขันแบงเปนสาย และประกบคูโดยใชวิธีจัดคูแบบ SWISS PAIRING 
 2.2 ซูโดกุ 
  การแขงขันแบงออกเปน 5 รอบ คือ รอบคัดเลือก 4 รอบๆ ละ 20 นาที  และรอบชิงชนะเลิศ 
15 นาที 
 3.การนับคะแนนและการตัดสิน 
 3.1ใหนับคะแนนครอสเวิรดเกม เอแมท็ และคําคม ทั้งประเภททีม และบุคคล ดังนี ้
  3.3.1 ใหนับ GAME POINT ของแตละคูแขงขัน ใหผูทีช่นะได 2 คะแนน เสมอกนัได 1 
คะแนน และผูที่แพได 0 คะแนน 
  3.3.2 ในกรณีมีผูที่ได GAME POINT เทากัน ใหคิดคะแนน ดังนี ้
   (1)  ประเภททีม ใหนับผลตางเกมแพชนะของคูกรณี ฝายใดไดมากกวาใหถือวาเปนฝาย
ชนะ หากมีผลตางเกมแพชนะเทากันอีก ใหนับแตมบวกหรือแตมลบของคูกรณี ฝายใดไดมากกวา ไดถือวาเปน
ฝายชนะ หากแตมบวกหรือแตมลบยังเทากันอีกใหนับเฉพาะแตมที่ทําไดของทั้ง 3 มือ ของคูกรณีในแตละเกม
ของรอบนั้น ๆ รวมกัน ฝายใดไดมากกวาใหถือวาเปนฝายชนะ แตหากยังเทากันอีกใหนับเฉพาะแตมที่ทําไดของ
มือ 1 ของคูกรณีในแตละเกมของรอบนั้น ๆ รวมกันฝายใดไดมากกวาใหถือวาเปนฝายชนะ 
    (2)  ประเภทบุคคล ใหนับแตมบวกหรือแตมลบของคูกรณี ฝายใดไดมากกวาใหถือวาเปน
ฝายชนะ  
 3.2 เกณฑการใหคะแนนซูโดกุ 
  3.2.1 นักกีฬาที่สามารถทําปริศนาไดถูกตองภายในเวลาที่กําหนด จะไดรับคะแนนประจํา
ขอของแตละปริศนา 
  3.2.2 คะแนนโบนัสเวลา 
   หากผูเขาแขงขันสามารถทําปริศนาไดถูกทุกขอ ภายในเวลาที่กําหนด จะไดรับคะแนน
โบนัสจากเวลาที่เหลือเพิ่มข้ึนนาทีละ 3 คะแนน 



 

 ตัวอยางเชน กําหนดเวลาในรอบไว 20 นาที นาย A ปริศนาเสร็จและถูกตองทุกขอโดยใชเวลา 
16.43 นาที แสดงวานาย A  
 จะะเหลือเวลา 20.00-16.43 = 3.17 นาที แตเวลาที่จะนํามาคิดคะแนนโบนัส คือ 3 นาที (เศษวินาที
ของเวลาที่เหลือตัดทิ้ง)  
 ดังนั้นนาย A จะไดคะแนนโบนัสเวลาในรอบนี้เทากับ 3x3 = 9 คะแนน  
 
 4.การบันทึกแตมระหวางการแขงขัน 
  ใหผูเขาแขงขันแตละคนมีหนาที่บันทึกแตมแตละกระดานที่แขงขัน  ตรวจสอบใหถูกตอง
ตรงกันทั้งสองฝาย  และรวมเซ็นช่ือในใบบันทึกแตม  สงใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน 

 
ชุดแขงขัน และอุปกรณการแขงขัน 
            1.ชุดแขงขันใหผูเขาแขงขันตองแตงกายสุภาพยูนิฟอรมกีฬาของมหาวิทยาลัย หรือชุด
นักศึกษา หามสวมรองเทาแตะและกางเกงยีนสหรือกางเกงขาส้ันโดยเด็ดขาด 
            2. ตลอดเวลาการแขงขันตองสอดชายเส้ือไวในกางเกงหรือกระโปรงใหเรียบรอย 
            3. อุปกรณการแขงขันใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแขงขันโดยเปนอุปกรณ
การแขงขันที่สมาคมครอสเวิรดเกม เอแม็ท คําคม และซูโดกุ แหงประเทศไทยใหการรับรอง 
  4. นักกีฬาทุกคนตองพกบัตรนักศึกษาติดตัวดวยทุกคน  
 
รางวัลการแขงขัน 
 สําหรับนักศึกษา 
 ผูชนะการแขงขันอันดับ 1-3 ของแตละประเภทจะไดรับ เหรียญรางวัล ทุนการศึกษา เกียรติบัตร และ
ของที่ระลึก อันดับ 4 และ 5 จะไดรับของที่ระลึก 
 
 
 



 

 สําหรบัมหาวทิยาลัย 
 มหาวิทยาลัยที่มีผลการแขงขันรวมทัง้ 4 ประเภทดีที่สุด จะไดรับรางวลัถวยคะแนนรวม 5  รางวัล 
รางวัลชนะเลิศจะไดรับ ถวยรางวัลเกียรติยศ เงนิรางวัล 10,000 บาท และของที่ระลึก 
รองชนะเลิศ จะไดรับ ถวยรางวัลเกียรติยศ เงินรางวัล 5,000 บาท และของที่ระลึก  
อันดับ 3 จะไดรับ ถวยรางวัลเกียรติยศ เงินรางวัล 3,000 บาท และของที่ระลึก  
อันดับ 4 และ 5 จะไดรับของที่ระลึก  
 
โดยมีวิธกีารคดิคะแนนถวยรวม ดังนี้  
 ชนะเลิศ ของแตละประเภท  ได 5 คะแนน  
 อันดับ 2 ของแตละประเภท  ได 4 คะแนน 
 อันดับ 3 ของแตละประเภท  ได 3 คะแนน 
 อันดับ 4 ของแตละประเภท  ได 2 คะแนน 
 อันดับ 5 ของแตละประเภท  ได 1 คะแนน 
 
การสมัครแขงขัน 

- สมัครแขงขันโดยกรอกขอมูลลงในแบบฟอรมสมัครแขงขัน และสงแฟกซมาที่ สมาคมฯ 02-
6819974 

- คาสมัคร 100 บาท/คน/ประเภท 
- นักกฬีาครอสเวิรดเกม เอแมท็ คําคม สามารถเลือกสมัครแขงขันซูโดกุ เพิ่มไดอีกหนึง่ประเภท 

เนื่องจากเวลาการแขงขันไมตรงกัน และใหชําระคาสมัครเพิ่มเติม 
- เปดรับสมัครต้ังแตวันนี้ –  5 ตุลาคม 2554 
- ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที ่www.thaicrossword.com สอบถามรายละเอียดขอมูลเพิ่มเติมที่ 

สมาคมฯ 02-6819971-3 
 
 



 

      กําหนดการแขงขัน 
วันเสารที่ 22 ตุลาคม 2554 
 10.00 น. ลงทะเบียน รายงานตัวนักกฬีา ประเภททมี  
 10.30 น. พิธีเปดการแขงขัน 
 11.00 น. เร่ิมแขงขันประเภททีม เกมที่ 1 
 12.00 น. พัก 
  12.15 น. การแขงขันซูโดกุ รอบคัดเลือกรอบที่ 1 
 13.00 น. แขงขันประเภททีม (ตอ) 
 15.15 น. การแขงขันซูโดกุ รอบคัดเลือกรอบที่ 2 
 18.30 น. จบการแขงขันวันแรก 
วันอาทิตยที่ 23 ตุลาคม 2554 
 10.00 น. แขงขันรอบชิงชนะเลิศประเภททีม 
 12.00  น. พิธีมอบเหรียญรางวัล ประเภททีม 
 12.15 น. ลงทะเบียน รายงานตัวนักกฬีา ประเภทบุคคล 
 12.30 น. การแขงขันซูโดกุ รอบคัดเลือกรอบที่ 3 
 13.00 น. เร่ิมแขงขันประเภทบุคคล เกมที ่1 
 15.00 น. การแขงขันซูโดกุ รอบคัดเลือกรอบที่ 4 
 18.30 น. จบการแขงขันวันที่ 2 
วันจันทรที่ 24 ตุลาคม 2554 
 10.00 น. แขงขันประเภทบุคคล (ตอ) 
 12.00 น. พัก 
 13.00 น. แขงขันประเภทบุคคล (ตอ) 
 14.00 น. รอบชิงชนะเลิศซูโดกุ 
 14.30 น. แขงขันรอบชิงชนะเลิศประเภทบุคคล 
 17.00 น. พิธีมอบเหรียญรางวัล ประเภทบุคคล 


