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คณุสมบติัของผู้เข้าประกวด         
     1) เป็นนักศกึษาของมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรเท่านัน้      
     2) ไม่จ ากดัอายุ และไม่จ ากดัเพศ 
       
วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลกัเกณฑก์ารแข่งขนั  
1) เป็นการแขง่ขนัประเภทเดีย่ว 
2) แต่งกายดว้ยชุดนักศกึษา 
3) ผูส้มคัรทีเ่ขา้แขง่ขนัตอ้งมารายงานตวั สง่ ณ จดุลงทะเบยีนก่อนเวลาท าการ

แขง่ขนั อย่างน้อย 15 นาท ี
 
เกณฑก์ารตดัสินหรือเกณฑ์การให้คะแนน การตดัสินจะพิจารณาในด้านต่างๆ ดงัน้ี   
อปุกรณ์การเล่น  

- ชุดกระดานครอสเวริด์ (กระดาน +แป้นวางตวัอกัษร+ถุงตวัเบีย้) 1 ชุด  
- พจนานุกรมครอสเวริด์ 1 เลม่  

เวลาในการแข่งขนั  
1) ใช ้Chess clock หรอื Stop watch จบัเวลาการแขง่ขนัโดยผูเ้ล่นแต่ละฝ่ายจะม ี
เวลาคนละ 22 นาทถีา้ผูเ้ล่นฝ่ายใดใชเ้วลาเกนิกว่านี้ใหผู้เ้ลน่คนนัน้จะตฃตอ้งโดน
หกัแตม้ทีจ่ากเกมนัน้ออกโดยคดิจากจ านวนนาททีีเ่กนิ นาทลีะ 10 คะแนน และเศษ
ของนาทปัีดขึน้เป็น 1 นาท ี 
2) เมื่อถงึเวลาการแขง่ขนัรอบแรกผูร้่วมการแขง่ขนัตอ้งพรอ้ม ณ ต าแหน่งที ่ 
แขง่ขนัมฉิะนัน้จะถอืว่าผูเ้ขา้รว่มการแขง่ขนัทีข่าดหายไป หมดสทิธิใ์นการแขง่ขนั
แต่ถา้ผูแ้ขง่ขนัขาดในรอบต่อไปจะถอืว่าผูเ้ขา้รว่มการแขง่ขนัฝ่ายตรงขา้มเป็นผูช้นะ
และจะไดค้ะแนน 100 คะแนน  
3) เมื่อผูเ้ขา้ร่วมการแขง่ขนัมาท าการแขง่ขนัสายกว่าเวลาทีก่ าหนด นาฬกิาจบัเวลา
จะเดนิไปเรื่อยๆ และเมื่อผูเ้ขา้แขง่ขนัมาถงึจะตอ้งเล่น ณ เวลาทีป่รากฎนัน้ 

หมายเหตุ  ผูเ้ล่นแต่ละฝ่ายมเีวลาฝ่ายละ 22 นาท ีรวมเวลา 44 นาทตี่อ 1 เกม 
 
 
การเร่ิมต้น   

1) ผูเ้ล่นทัง้สองฝ่ายจะตอ้งเตรยีมอุปกรณ์การเล่นใหพ้รอ้ม ตรวจนบัจ านวนอกัษร
ใหค้รบ 100 ตวัและตัง้เวลา 22 นาท ีของนาฬกิาจบัเวลา 
2) ผูเ้ล่นจะตอ้งจบัตวัอกัษรในถุงขึน้มาคนละ 1 ตวั เพื่อดวู่าผูใ้ดจะไดเ้ป็นผูท้ีไ่ดเ้ริม่



การแข่งขนัครอสเวิรด์   ระดบัอดุมศกึษา 

เล่นก่อน โดยมหีลกั คอื เรยีงตามตวัอกัษร ตัง้แต่ ตวัว่าง (Blank) A-Z โดยทีผู่เ้ล่นที่
เล่นก่อนจะเป็นฝ่ายจบัตวัอกัษรก่อน 
3) ผูเ้ล่นจบัตวัอกัษรขึน้มาคนละ 7 ตวั โดยทีผู่เ้ล่นทีไ่ดเ้ล่นก่อน จะเป็นฝ่ายจบั
ตวัอกัษรก่อน 
4) การจบัตวัอกัษร จะตอ้งจบัใหอ้ยู่ในระดบัสายตา และเมื่อจบัตวัอกัษรขึน้มาแลว้
จะตอ้งวางไวบ้นโต๊ะก่อน เพื่อตรวจดวู่าจบัตวัขึน้มาครบหรอืจบัเกนิหรอืไม่ ถา้เกนิ
จะตอ้งใหผู้เ้ล่นฝ่ายตรงขา้มจบัตวัอกัษรทีเ่กนิออก  

วิธีการเล่น 
1) ผูเ้ล่นคนแรกจะตอ้งผสมตวัอกัษรตัง้แต่ 2 ตวัขึน้ไปใหเ้ป็นค าในภาษาองักฤษซึง่
ตอ้งปรากฎอยู่ใน dictionary ใหเ้ป็นเล่มทีไ่ดร้บัมา ลงบนกระดานในแนวนอนหรอื
แนวตัง้โดยมอีกัษรตวัใดตวัหนึ่งของค าทบัอยู่บนดาวกลางกระดานและค าทีล่งใน
ครัง้แรกนี้จะไดค้ะแนนเป็น 2 เท่า 
2) หลงัจากทีผู่เ้ล่นคนแรกไดล้งตวัอกัษรไปแลว้ ผูเ้ล่นตอ้งหยบิตวัอกัษรใน 
ถุงขึน้มาแทนตวัอกัษรทีใ่ชไ้ปในจ านวนทีเ่ท่ากนั โดยตอ้งวางไวบ้นโต๊ะก่อน 
เช่นกนั จากนัน้ผูเ้ล่นอกีคนสามารถน าเอาค าทีต่วัเองผสมไดล้งเล่นบน 
กระดานโดยใหม้ตีวัใดตวัหนึ่งหรอืมากกว่าสมัผสัค าทีม่อียู่ในกระดาน และ 
การเล่นจะด าเนนิต่อไปเช่นนี้ จนสิน้สุดเกม 
3) การสิน้สุดเกมในแตล่ะครัง้ทีล่งค าบนค าบนกระดานจะเกดิขึน้เมื่อ 
   1. ลงค าบนกระดาน 
   2. ขานคะแนนของค าทีล่งในรอบนัน้ 
   3. กดเวลาเริม่ของคู่แขง่ขนั 
   4. จดคะแนนและขานแตม้สะสม 
   5. คอยคู่แขง่ขนั ยนืยนัคะแนน 
   6. จบัตวัอกัษรขึน้มาใหม่ 
   7. ผลของการขอ Challenge ของผูเ้ล่นคนใดคนหนึ่ง 
        - ถา้ค านัน้มใีนพจนานุกรม ผูท้ีข่อ Challenge จะเสยีสทิธิใ์นการเล่น  
        1 ตาและผูเ้ล่นฝ่ายตรงขา้มจะไดเ้ล่นอกี 1 ตา 
        - ในกรณีทีค่ านัน้ไม่มใีนพจนานุกรม ผูท้ีล่งค าๆ นัน้จะตอ้งยกตวั  

อกัษรทีต่นเล่นในครัง้นัน้ขึน้ทัง้หมด ซึง่หมายความว่าไม่ไดล้งเล่นนัน้เอง 
คะแนนทีไ่ดค้อื 0 คะแนนและตอ้งเสยีสทิธิก์ารเล่นใหแ้ก่ผูท้ีข่อ Challenge 

- หากค าใดค าหนึ่งจากกลุ่มค าทีข่อชาเลน้จใ์นตาเล่นนัน้ไม่มปีรากฏใน
พจนานุกรม ใหผู้ท้ีเ่ล่นค าเหล่านัน้ได ้0 คะแนนในตานัน้ แลว้ยกตวัเบีย้
เหล่านัน้กลบัคนืสูแ่ป้นวางตวัอกัษรของตนเอง ตาเล่นกลบัไปเป็นของผูท้ี่
ขอชาเลน้จ ์



การแข่งขนัครอสเวิรด์   ระดบัอดุมศกึษา 

- หากค าทุกค าทีข่อชาเลน้จใ์นตาเล่นนัน้มอียู่ในพจนานุกรม ผูท้ีล่งค าศพัท์
นัน้ๆจะไดค้ะแนนจากค าทีถู่กขอชาเลน้จ์ เพิม่อกี 5 คะแนน /ค า บวกเพิม่
ไปในตาเล่นนัน้เลย และตาเลน่กเ็ป็นของผูท้ีข่อชาเลน้จต์่อไปตามปกต ิ

Bonus for Bingo   

            ในกรณีทีผู่เ้ล่นสามารถลงตวัอกัษรทีต่นมอียู่ทัง้หมด 7 ตวัในครัง้เดยีวผูเ้ลน่
จะไดค้ะแนนพเิศษอกี 50 คะแนน นอกเหนือจากคะแนนปกตทิีไ่ดจ้ากการ
ลงค านัน้ 

  การขอเปล่ียนตวัอกัษร    

             ในกรณทีีผู่เ้ล่นไม่ประสงคจ์ะลงค า เมื่อถงึรอบของตวัเองกส็ามารถ 

             บอกผ่านการเล่นของตวัเองได ้โดยผูเ้ล่นสามารถใชส้ทิธิข์องเปลีย่นตวั 

             (โดยทีต่วัอกัษรในถุงจะตอ้งมไีม่ต ่ากว่า 7 ตวั) ตามแต่ทีค่นตอ้งการ 

             คอืตัง้แต่ 1-7 ตวั ถ้าตวัอกัษรมน้ีอยกว่า 7 ตวั สทิธิข์อเปลีย่นตวักจ็ะ 

             หมดไป 

การขอ Challenge 

       1) ในกรณีทีผู่เ้ล่นสงัสยัว่าค าทีผู่เ้ล่นฝ่ายตรงขา้มลงมานัน้ไม่มใีน 

       พจนานุกรมตนเองมสีทิธิข์อ Challenge ไดแ้ละการขอ  

       Challenge จะตอ้งคอยใหคู้่แขง่ขนัต่างฝ่ายตรงขา้มขานคะแนนที่ 

       ลงและกดเวลาเริม่เสยีก่อน 

                         2) ในกรณีทีผู่เ้ล่นก าลงัจะพจิารณาว่าจะขอ Challenge หรอืไม่ ผูเ้ล่นจะตอ้ง
บอก Hold หรอืค าอื่นทีม่คีวามหมายนี้ เพื่อทีจ่ะไดไ้ม่ใหผู้เ้ล่นฝ่ายตรงขา้มจบั
ตวัอกัษรขึน้มาใหม่ออกจากถุง การขานค าว่า Hold นี้จะขานไดห้ลงัจากผูเ้ล่น
ฝ่ายตรงขา้มไดเ้ริม่กดเวลา 

                         3) หลงัจากไดย้นิค าว่า Hold ผูเ้ล่นฝ่ายตรงขา้มจะตอ้งคอยเวลา 1 นาท ีถงึจะ
จบัตวัอกัษรจากถุงไดแ้ต่ต้องวางไวอ้ยู่บนโต๊ะแยกต่างหากจากตวัอกัษรบน
แป้นวางตวัอกัษร ผูเ้ล่นทีข่อ Challenge จะใชเ้วลานานเท่าใดกไ็ดใ้นการ
พจิารณาขอ Challenge 

                         4) ถา้ผูเ้ล่นพจิารณาตดัสนิใจขอ Challenge นาฬกิาจบัเวลาจะหยดุทัง้ 2 ฝ่าย 
ค าทีจ่ะ Challenge จะตอ้งบนัทกึลงในกระดาษเพื่อใหก้รรมการตดัสนิ
พจิารณา เมื่อตดัสนิใจ Challenge ไปแลว้จะถอนการขอ Challenge นัน้คนื
ไม่ได ้
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                        5) ถา้ผูเ้ลน่พจิารณาว่าไม่ขอ Challenge ผูเ้ล่นจะตอ้งคอยผูเ้ล่นฝ่ายตรงขา้ม
ท าการจบัตวัอกัษรในถุงหรอืบนโต๊ะวางบนแป้นวางตวัอกัษรใหห้มดเสยีก่อน 
ถงึจะเริม่การแขง่ขนัต่อไปได ้

                        6) ในกรณีทีม่คี าหนึ่งในค าทีข่อ Challenge ไม่มใีนพจนานุกรม  

                         การ Challenge จะมผีล ผูแ้ขง่ขนัทัง้คู่จะทราบแต่ผลของการ Challenge 
เท่านัน้ แต่ค าทีม่หีรอืไม่มใีนพจนานุกรมนัน้จะไม่แจง้ใหท้ราบ 

                        7) กรรมการเป็นผูม้อี านาจในการตดัสนิอย่างเดด็ขาดของค าทีข่อ  

                        Challenge ผูเ้ล่นไม่มสีทิธิข์อค าจากพจนานุกรม 

การส้ินสุดเกม 
1)   เกมจะสิน้สดุเมื่อผูเ้ล่นคนใดคนหนึ่งใชต้วัอกัษรของตนทีม่อียู่หมด  
(หลงัจากทีต่วัอกัษรในถุงหมดแลว้) 
2)   ในขณะเดยีวกนั ผูเ้ล่นฝ่ายตรงขา้มจะยงัมตีวัอกัษรเหลอือยู่ใหร้วม 
คะแนนของตวัอกัษรแลว้คณูดว้ย 2 น าไปบวกใหก้บัผูเ้ล่นทีเ่ป็นคนลงตวั 
อกัษรหมดก่อน ยกเวน้ตวัว่าง จะไม่คดิคะแนนตดิลบ 
3)   ในกรณีทีผู่เ้ล่นทัง้ 2 ฝ่ายบอกผ่านครบ 3 ครัง้ตดิต่อกนั (คะแนนเป็น 0  
ฝ่ายละ 3 ครัง้ตดิต่อกนั) เกมการแขง่ขนัจะสิน้สุดลง การนบัคะแนนตดิลบ 
ท าโดยเอาคะแนนของตวัอกัษรทีเ่หลอืลบออกจากคะแนนของตนเองใน 
ขณะทีค่ะแนนของตวัว่างจะไม่น าไปลบคะแนน 

  

รางวลั 
  1. รางวลัชนะเลศิ ไดร้บัเกยีรตบิตัร พรอ้มเงนิรางวลั 1,200 บาท  

2. รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัหนึ่ง ไดร้บัเกยีรตบิตัรพรอ้มเงนิรางวลั 700 บาท  
3. รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัสอง ไดร้บัเกยีรตบิตัรพรอ้มเงนิรางวลั 500 บาท 
4. รางวลัชมเชย 2 รางวลั ไดร้บัเกยีรตบิตัร  
ผูเ้ขา้แขง่ขนัทีไ่ดผ้ลการแข่งขนัตัง้แต่ล าดบัที ่6 เป็นตน้ไป ไดร้บัเกยีรตบิตัรเขา้ร่วมการแขง่ขนัฯ 
 

หมายเหตุ    
1. ใหผู้เ้ขา้แขง่ขนัรอควิขึน้แขง่ขนั หากประกาศเรยีก 2 ครัง้ ไม่อยู่ถอืว่าสละสทิธิ ์
2. เกยีรตบิตัรมอบใหผู้เ้ขา้ร่วมแขง่ขนั 
3. ผลการตดัสนิของคณะกรรมการถอืว่าเป็นทีส่ ิน้สุด  
4. เวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม  


