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หลักเกณฑ์การแข่งขัน Crosswords ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
งานเปิดรั้วราชมงคลล้านนา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

**************************************************************************************** 
1. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 

1. เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2. ผู้เข้าแข่งขันจ านวน 2 คน ต่อ 1 ทีม 
3. ผู้เข้าแข่งขันสามารถส่งไดโ้รงเรียนละ 1 ทีมเท่านั้น 

*** รับสมัครทั้งหมด 10 ทีม โรงเรียนใดสมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อนตามล าดับการสมัคร *** 
2. หลักเกณฑ์การแข่งขัน  

รอบท่ี 1 แข่งขันท้ังหมด 10 ทีม จับคู่คัดเลือกทีมที่เข้ารอบ 5 ทีม 
รอบท่ี 2 แข่งขันแบบ 5 ทีม พบกันหมด เพ่ือคัดเลือกทีมที่ชนะ 3 ทีม  

3. กติกาการแข่งขัน 
3.1. เวลาในการแข่งขัน 
1. ให้ Chess clock หรือ Stop watch จับเวลาการแข่งขันโดยผู้เล่นแต่ละฝ่ายจะมีเวลา 1 นาทีต่อ 1 ค า หาก

เกินจะหมดสิทธิ์ลงตานั้น 
2. เมื่อถึงเวลาแข่งขันผู้เข้าแข่งขันมาช้ากว่าเวลาที่ก าหนด 15 นาทีถือว่าสละสิทธิ์ 
3.2. การเริ่มต้น 
1. ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายจะต้องเตรียมอุปกรณ์การเล่นให้พร้อม ตรวจนับจ านวนอักษรให้ครบ 100 ตัว 
2. ผู้เล่นจะต้องจับตัวอักษรในถุงขึ้นมาคนละ 1 ตัว เพ่ือดูว่าผู้ใดจะได้เป็นผู้ที่ได้เริ่มเล่นก่อน โดยมีหลัก คือ เรียง 

ตามตัวอักษร ตั้งแต่ตัวว่าง (Blank) A – Z 
3. ผู้เล่นจับตัวอักษรขึ้นมาคนละ 7 ตัว โดยที่ผู้เล่นที่ได้เล่นก่อน จะเป็นฝ่ายจับตัวอักษรก่อน 
4. การจับตัวอักษร จะต้องจับให้อยู่ในระดับสายตา และเมื่อจับตัวอักษรขึ้นมาแล้วจะต้องวางไว้บนโต๊ะก่อน เพ่ือ

ตรวจดูว่าจับตัวขึ้นมาครบหรือจับเกินหรือไม่ถ้าเกินจะต้องให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามจับตัวอักษรที่เกินออก 
3.3. วิธีการเล่น 
1. ผู้ เล่นคนแรกจะต้องผสมตัวอักษรตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปให้เป็นค าในภาษาอังกฤษ ซึ่งต้องปรากฏอยู่ ใน

พจนานุกรมครอสเวิร์ดเกม The Standard Dictionary for Crossword Game Players (Fourth Tournament 
Edition) ลงบนกระดานในแนวนอนหรือแนวตั้งโดยมีตัวอักษรใดตัวหนึ่งของคาทับอยู่บนดาว กลางกระดานและคาที่ลง
ในครั้งแรกนี้จะได้คะแนนเป็น 2 เท่า 

2. หลังจากที่ผู้เล่นคนแรกได้ลงตัวอักษรไปแล้ว ผู้เล่นต้องหยิบตัวอักษรในถุงขึ้นมาแทนตัวอักษรที่ใช้ไปใน
จ านวนเท่ากัน โดยต้องวางไว้บนโต๊ะก่อนเช่นกัน จากนั้นผู้เล่นอีกคนสามารถน าเอาค าที่ตัวเองผสมได้ลงเล่นบน 
กระดาน โดยให้มีตัวอักษรตัวใดตัวหนึ่ง หรือมากกว่าสัมผัสค าที่มีอยู่ในกระดาน และการเล่นจะด านินต่อไป เช่นนั้นจน
สิ้นสุดเกม 
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3. การสิ้นสุดเกมในแต่ละครั้งที่ลงบนกระดานจะเกิดขึ้นเมื่อ 
1) ผู้เล่นลงค าบนกระดาน 
2) ผู้เล่นขานคะแนนของค าที่ลงในรอบนั้น 
3) ผู้เล่นกดเวลาเริ่มของคู่แข่งขัน 
4) กรรมการจดคะแนนและขานแต้มสะสม 
5) คู่แข่งขันยืนยันคะแนน 

3.4. การคิดคะแนนที่ได้ 
1. คะแนนที่ได้จะเกิดจากค าที่เกิดขึ้นใหม่ทุกค าในการลงเล่นตานั้น ซึ่งอาจจะเป็นการเปลี่ยนให้เป็นพหูพจน์โดย 

ใส่ S หรือท าให้เป็นขั้นกว่า หรือค าในรูปของอดีตกาล (Past tense) ย่อมถือเป็นค าเกิดขึ้นใหม่ทั้งนั้น คะแนนแต่ ละ
ครั้งจะเท่ากับค่าตัวอักษรที่เล่นในค าที่สร้างขึ้นใหม่ประกอบกับช่องพิเศษจากตัวอักษรที่เล่นวางทับช่องนั้นๆ 

2. จากช่องคะแนนพิเศษ 4 แบบ คือ ช่องสีฟ้า (คูณ 2 เฉพาะตัวอักษร) สีน้ าเงิน (คูณ 3 เฉพาะตัวอักษร) สีชมพู 
(คูณ 2 ทั้งค า) สีแดง (คูณ 3 ทั้งค า) ในกรณีที่ผู้เล่นลงค าซึ่งมีตัวอักษรใหม่ทับช่องพิเศษมากกว่า 1 ช่องแล้ว 

คะแนนที่ได้จะนับคะแนนพิเศษให้ตัวอักษรก่อน ค่อยน ามาวางรวมส าหรับคะแนนพิเศษของค า ตัวอย่างเช่น 
หากผู้เล่นลงค าว่า “CLAPS” โดยมีตัว C ซึ่งมีค่า 3 แต้ม ทับบนช่องสีน้ าเงิน (คูณ 3 เฉพาะตัวอักษร) และตัว S ซึ่งมีค่า 
1 แต้ม ทับช่องสีชมพู (คูณ 2 ทั้งค า) คะแนนที่คิดออกมาได้จะเท่ากับ C(3x3) + L(1) + A(1) + P(3) + S(1) = 15x2 = 30 แต้ม 

3. ช่องตัวอักษรพิเศษและช่องค าพิเศษนั้น สามารถใช้ได้ในการเล่นทับลงครั้งแรกเท่านั้น ในการเล่นครั้งต่อมาให้ 
นับเฉพาะค่าของตัวอักษรเท่านั้น 

4. เมื่อตัวอักษรนั้นตกลงทับในช่องสีชมพู/แดง ค่าของค านั้นจะถูกคูณ 2 หรือคูณ 3 ถึงแม้ว่าจะเป็นตัวแบล๊งค์ 
ซึ่งไม่มีคะแนนก็ตาม 

5. เมื่อค าตั้งแต่ 2 ค าขึ้นไปถูกสร้างในการเล่นครั้งเดียวกัน ค าทุกค าที่เกิดขึ้นใหม่นี้จะถูกคิดคะแนนรวมกัน และ 
หากมีตัวอักษรใดทับช่องคะแนนพิเศษและท าให้เกิดค าใหม่ขึ้นหลายค าพร้อมกัน ตัวอักษรนั้นก็จะถูกคิดคะแนน ด้วยค่า
พิเศษส าหรับในแต่ละค าท่ีเกิดข้ึน 

3.5. Bonus for Bingo 
ในกรณีที่ผู้เล่นสามารถลงตัวอักษรที่ตนมีอยู่ทั้งหมด 7 ตัวในครั้งเดียว ผู้เล่นจะได้คะแนนพิเศษอีก 50 คะแนน 

นอกเหนือจากคะแนนปกติที่ได้จากการลงค านั้น การขอเปลี่ยนตัวอักษร ในกรณีที่ผู้เล่นไม่ประสงค์จะลงค า เมื่อถึงรอบ
ของตัวเองก็สามารถบอกผ่านการเล่นของตัวเองได้โดยผู้เล่น สามารถใช้สิทธิ์ขอเปลี่ยนตัว (โดยที่ตัวอักษรในถุงจะต้องมี
ไม่ต่ ากว่า 7 ตัว) ตามแต่ท่ีตนต้องการคือ ตั้งแต่1 – 7 ถ้าตัวอักษรมีน้อยกว่า 7 ตัว สิทธิ์ขอเปลี่ยนตัวก็จะหมดไป การขอ 
Challenge การขอชาลเล้นจ์ (Challenge) หากคู่แข่งขันลงค าศัพท์ที่ผู้เล่นไม่แน่ใจว่าจะเป็นค าศัพท์ที่ถูกต้องหรือไม่ผู้
เล่น สามารถขอชาลเล้นจ์เพ่ือให้กรรมการท าการเปิดพจนานุกรมพิสูจน์ ได้ ถ้าหากผลการชาลเล้นจ์ปรากฏว่าค าศัพท์ 
นั้นมีจริง ผู้ที่ขอชาลเล้นจ์จะเสียตาเล่น 1 ตา แต่หากค าศัพท์นั้นไม่มีอยู่ในพจนานุกรม ผู้ที่ลงค าศัพท์นั้นจะต้อง ยก
ตัวอักษรที่เป็นค าๆ นั้นออกจากกระดานโดยไม่ได้คะแนนและเสียตาเล่นนั้น แต่ต้องอยู่เวลา 1 นาทีเท่านั้น กรรมการ
สามารถแจ้งได้ “มี” หรือ “ไม่มี” เท่านั้น 

3.6 การสิ้นสุดเกม 
1. เกมจะสิ้นสุดเมื่อผู้เล่นคนใดคนหนึ่งใช้ตัวอักษรของตนที่มีอยู่หมด โดยจะให้แต่ละฝ่ายใช้เวลาเล่นกัน ฝ่ายละ 

20 turn เท่านั้น โดยเวลาที่ใช้คิดแต่ละ turn ไม่เกิน turn ละ 1 นาท ี
2. ในขณะเดียวกัน ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามจะยังมีตัวอักษรเหลืออยู่ให้รวมคะแนนของตัวอักษร แล้วคูณด้วย 2 น าไป

บวกให้กับผู้เล่นที่เป็นคนลงตัวอักษรหมดก่อน ยกเว้นตัวว่างจะไม่คิดคะแนนติดลบ 
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3. ในกรณีที่ผู้เล่นทั้ง 2 ฝ่ายบอกผ่านครบ 3 ครั้งติดต่อกัน (คะแนนเป็น 0 ฝ่ายละ 3 ครั้งติดต่อกัน) เกมการ
แข่งขันจะสิ้นสุดลง การนับคะแนนติดลบท าโดยเอาคะแนนของตัวอักษรที่เหลืออยู่ลบออกจากคะแนนของ ตนเอง
ในขณะที่คะแนนของตัวว่างจะไม่น าไปลบคะแนน 

หมายเหตุ ในกรณีที่แต้มเท่ากัน ให้แต่ละฝ่ายจับขึ้นมา 7 ตัวและให้ผสมเป็นค า ถ้าทีมใดผสมเป็นค าได้คะแนน
เยอะที่สุดถือเป็นผู้ชนะ 

4. รางวัลการแข่งขัน 
ส าหรับทีมที่ชนะการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตร และรางวัลดังนี้ 
รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง  ได้เงินรางวัล 700 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรและของที่ระลึก 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้เงินรางวัล 500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรและของที่ระลึก 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้เงินรางวัล 300 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรและของที่ระลึก 
รางวัลชมเชยอันดับที่หนึ่ง ได้รับใบประกาศนียบัตรและของที่ระลึก 

5. ก าหนดการแข่งขัน 
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป  

6. สถานที่รายงานตัวและแข่งขัน 
ห้องปฎิบัติการทางภาษา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ 

7. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 
อาจารย์กรรณิการ์ ประทุมโทน 081-5341243 
อาจารย์ต้องหทัย ทองงามข า 089-6442886 
ส านักงานสาขาศิลปศาสตร์ 055-298438 ต่อ 1142 
ส่งใบสมัครได้ท่ี e-mail address: unareet@gmail.com (อาจารย์อุ่นอารี ตลาดเงิน) 
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