เกณฑ์ การจัดการแข่ งขัน ครอสเวิร์ด เอแม็ท คาคม และซู โดกุ
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจาปี การศึกษา 2557

ประเภทและคุณสมบัติผ้ เู ข้ าแข่ งขัน :
1. ครอสเวิร์ดเกม
1.1 รุ่ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-6* ประเภททีม ๆ ละ 2 คน ( ครู 1 คน )
1.2 รุ่ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 ประเภททีม ๆ ละ 2 คน ( ครู 1 คน )
1.3 รุ่ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6 ประเภทบุคคล ( ครู 1 คน )
* เฉพาะรุ่ นประถมศึกษาปี ที่ 1-6 ใช้อุปกรณ์แข่งขันครอสเวิร์ดเกมระดับประถม (กระดานขนาด 11 x 11 ช่อง) และ
รุ่ นมัธยมศึกษา ใช้อุปกรณ์ครอสเวิร์ดเกมมาตรฐาน (กระดานขนาด 15 x 15 ช่อง)
2. เอแม็ท
2.1 นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-6** ประเภททีม ๆ ละ 2 คน ( ครู 1 คน )
2.2 นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 ประเภททีม ๆ ละ 2 คน ( ครู 1 คน )
2.3 นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6 ประเภทบุคคล ( ครู 1 คน )
** เฉพาะรุ่ นประถมศึกษาปี ที่ 1 – 6 ใช้อุปกรณ์แข่งขันเอแม็ท ระดับประถม (จานวนเบี้ย 70 ตัวเบี้ย) และรุ่ น
มัธยมศึกษา ใช้อุปกรณ์เอแม็ทมาตรฐาน (จานวนเบี้ย 100 ตัวเบี้ย)
3. คำคม
3.1 นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-6 ประเภททีม ๆ ละ 2 คน ( ครู 1 คน )
3.2 นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 ประเภททีม ๆ ละ 2 คน ( ครู 1 คน )
3.3 นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6 ประเภทบุคคล ( ครู 1 คน )
4 ซูโดกุ
4.1 นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-6 ประเภทบุคคล ( ครู 1 คน )
4.2 นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 ประเภทบุคคล ( ครู 1 คน )
4.3 นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6 ประเภทบุคคล ( ครู 1 คน )
4.4 ปริ ศนาซูโดกุที่ใช้แข่งขัน
4.4.1 ระดับประถม
แบบ6x6, 6x6ตัวอักษร, 8x8, 8x8 ตัวอักษร, 8x8 ทแยงมุม, 8x8จิ๊กซอ, 9x9, 9x9 ตัวอักษร, 9x9 ทแยงมุม,
9x9 จิ๊กซอ
4.4.2 ระดับมัธยม
แบบ 9x9, 9x9 ตัวอักษร, 9x9 ทแยงมุม, 9x9 จิ๊กซอ, Even-Odd, Consecutive, Asterisk, Wordoku, Alphabet
Jigsaw, Windoku)

หลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
1. จานวนเกม/รอบ ทีใ่ ช้ คดั เลือก
1.1 ระดับเขต
ครอสเวิร์ดเกม / เอแม็ท / คาคม ไม่ เกิน 7 เกม , ซู โดกุ 2 รอบ
ประเภทครอสเวิร์ดเกม/เอแม็ท/คาคม – รอบคัดเลือก ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท และ คาคม จะแข่งขันตามจานวนเกม
ที่กาหนดไว้ โดยหากจานวนทีมที่เข้าแข่งขันมีจานวนไม่เกิน 6 ทีม แนะนาให้ใช้ระบบการแข่งขันแบบพบกันหมด (Round
Robin) จานวนเกมขึ้นอยูก่ บั จานวนทีม ตัวอย่ำง หากมีทีมแข่ง 4 ทีม จะพบกันหมด 3 รอบจบ ก็จะได้คูช่ ิงฯ , หากมีทีม
แข่ง 5 ทีม (ไม่ครบคู่ ) ในแต่ละรอบจะมีทีมได้ชนะบายทีมละ 1 เกม ระบบการแข่งขันนี้จะมีรอบชิงฯ หรื อไม่มีก็ได้ ขึ้นอยู่
กับข้อตกลงของกรรมการควบคุมการแข่งขันตั้งแต่ก่อนเริ่ มการแข่งขันเกมที่ 1 เพราะถือว่าได้แข่งโดยพบกันหมดอย่าง
ยุติธรรมแล้ว หากเขตไหนมีทีมแข่ง 7-8 ทีมก็สามารถใช้ระบบนี้ได้หากสามารถบริ หารจัดการแข่งขันให้เสร็ จภายใน 1 วัน
ได้
หากทีมแข่งขันมีต้ งั แต่ 7 ทีมขึ้นไป ให้ใช้วธิ ี ประกบคู่แบบสวิส (Swiss Pairing) ให้ผเู ้ ข้าแข่งขันที่ผลการแข่งขัน
ระดับเดียวกันพบกัน จนกระทัง่ เกมคัดเลือกเกมสุ ดท้าย ใช้วธิ ี ประกบคู่แบบ King of the Hill เรี ยงลาดับคะแนน และให้ทีม
ที่มีคะแนนอันดับ 1 พบ 2 , 3 พบ 4 , 5 พบ 6 ตามลาดับ เป็ นต้น
ประเภทซู โดกุ – จะแข่งขันรวมด้วยปริ ศนาที่กาหนดให้แบบเดียวกัน โดยผูท้ ี่ทาถูกจะได้คะแนนถูกต้อง และ
คะแนนโบนัสความเร็ วเสร็ จก่อนเวลา หากทาผิดจะไม่ได้คะแนน ผูท้ ี่ได้คะแนนสู งสุ ด 5 อันดับแรกในรอบคัดเลือก จะได้
เข้าสู่ รอบชิงชนะเลิศ
1.2 ระดับภำค
ครอสเวิร์ดเกม / เอแม็ท / คาคม 8 - 12 เกม , ซู โดกุ 2 รอบ
ประเภทครอสเวิร์ดเกม/เอแม็ท/คาคม – ใช้ วิธีประกบคู่แบบสวิส (Swiss Pairing) ให้ผเู ้ ข้าแข่งขันที่ผลการแข่งขัน
ระดับเดียวกันพบกัน จนกระทัง่ ถึงเกมคัดเลือกเกมสุ ดท้ายหรื อ 2 เกมสุ ดท้าย ใช้วธิ ี ประกบคู่แบบ King of the Hill
เรี ยงลาดับคะแนน และให้ทีมที่มีคะแนนอันดับ 1 พบ 2 , 3 พบ 4 , 5 พบ 6 ตามลาดับ เป็ นต้น
ผูท้ ี่ได้คะแนนสู งสุ ด 2 อันดับแรกในรอบคัดเลือก จะได้เข้าสู่ รอบชิงชนะเลิศ โดยคู่ชิงชนะเลิศจะได้เป็ นตัวแทนใน
รอบระดับประเทศทั้งคู่ และผูท้ ี่มีคะแนนเป็ นลาดับที่ 3 และ 4 ในรอบคัดเลือก จะเข้าไปชิงอันดับที่ 3 เพื่อหาตัวแทนทีม
สุ ดท้ายเข้าสู่ การแข่งขันระดับประเทศต่อไป
ประเภทซู โดกุ – จะแข่งขันรวมด้วยปริ ศนาที่กาหนดให้แบบเดียวกัน โดยผูท้ ี่ทาถูกจะได้คะแนนถูกต้อง และ
คะแนนโบนัสความเร็ วเสร็ จก่อนเวลา หากทาผิดจะไม่ได้คะแนน ผูท้ ี่ได้คะแนนสู งสุ ด 5 อันดับแรกในรอบคัดเลือก จะได้
เข้าสู่ รอบชิงชนะเลิศ
เกณฑ์ การตัดสิ น
ร้อยละ 80-100 ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญทอง
ร้อยละ 70-79 ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน
ร้อยละ 60-69 ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง
ต่ากว่าร้อยละ 60 ได้เกียรติบตั ร เว้นแต่คณะกรรมการจะเห็นเป็ นอย่างอื่น

เกณฑ์ การให้ คะแนนครอสเวิร์ด เอแม็ท และคาคม ระดับภาค
ชนะ 6 เกม ได้ 90 คะแนน
ชนะ 5 เกม ได้ 80 คะแนน
ชนะ 3 เกม ได้ 60 คะแนน
ชนะ 2 เกม ได้ 50 คะแนน
เสมอได้ 5 คะแนน

ชนะ 4 เกม ได้ 70 คะแนน
ชนะ 1 เกม ได้ 40 คะแนน

 ผลต่างได้เสี ยทุกๆ 100 คะแนน จะได้คะแนนเพิ่ม 1% หากผลต่างได้เสี ยติดลบทุกๆ 100 คะแนน จะหัก 1%
 การให้เกณฑ์คะแนนเหรี ยญรางวัลใช้ผลการแข่งขันในรอบคัดเลือก ส่ วน 4 ทีมสุ ดท้ายที่ผา่ นเข้าสู่ รอบชิงฯ ร้อย
ละของระดับเหรี ยญรางวัล เป็ นไปตามดุลยพินิจของกรรมการ
1.3 ระดับประเทศ
ครอสเวิร์ดเกม / เอแม็ท / คาคม รอบคัดเลือก 11 เกม + รอบชิงชนะเลิศ (2 เกม) , ซู โดกุ 2 รอบ
ประเภทครอสเวิร์ดเกม/เอแม็ท/คาคม – ใช้ระบบการแข่งขันแบบพบกันหมด ( Round Robin ) 11 เกม ผูท้ ี่ได้
คะแนนสู งสุ ด 2 อันดับแรกในรอบคัดเลือก จะได้เข้าสู่ รอบชิงชนะเลิศ และผูท้ ี่มีคะแนนเป็ นลาดับที่ 3 และ 4 ในรอบ
คัดเลือก จะเข้าไปชิงอันดับที่ 3
ประเภทซู โดกุ – จะแข่งขันรวมด้วยปริ ศนาที่กาหนดให้แบบเดียวกัน โดยผูท้ ี่ทาถูกจะได้คะแนนถูกต้อง และ
คะแนนโบนัสความเร็ วเสร็ จก่อนเวลา หากทาผิดจะไม่ได้คะแนน ผูท้ ี่ได้คะแนนสู งสุ ด 5 อันดับแรกในรอบคัดเลือก จะได้
เข้าสู่ รอบชิงชนะเลิศ
เกณฑ์ การตัดสิ น
ร้อยละ 80-100 ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญทอง
ร้อยละ 70-79 ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน
ร้อยละ 60-69 ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง
ต่ากว่าร้อยละ 60 ได้เกียรติบตั ร เว้นแต่คณะกรรมการจะเห็นเป็ นอย่างอื่น
เกณฑ์ การให้ คะแนนครอสเวิร์ด เอแม็ท และคาคม ระดับประเทศ
ชนะ 11 เกม ได้ 95 คะแนน
ชนะ 10 เกม ได้ 90 คะแนน
ชนะ 8 เกม ได้ 80 คะแนน
ชนะ 7 เกม ได้ 75 คะแนน
ชนะ 5 เกม ได้ 65 คะแนน
ชนะ 4 เกม ได้ 60 คะแนน
ชนะ 2 เกม ได้ 50 คะแนน
ชนะ 1 เกม ได้ 45 คะแนน

ชนะ 9 เกม ได้ 85 คะแนน
ชนะ 6 เกม ได้ 70 คะแนน
ชนะ 3 เกม ได้ 55 คะแนน
เสมอได้ 2.5 คะแนน

 ผลต่างได้เสี ยทุกๆ 200 คะแนน จะได้คะแนนเพิ่ม 1% หากผลต่างได้เสี ยติดลบทุกๆ 200 คะแนน จะหัก 1%
 การให้เกณฑ์คะแนนเหรี ยญรางวัลใช้ผลการแข่งขันในรอบคัดเลือก ส่ วน 4 ทีมสุ ดท้ายที่ผา่ นเข้าสู่ รอบชิงฯ ร้อย
ละของระดับเหรี ยญรางวัล เป็ นไปตามดุลยพินิจของกรรมการ

2. ระบบการแข่ งขัน
ใช้กฎกติกาและระบบการแข่งขันแบบมาตรฐานสากล ระดับประเทศและนานาชาติ โดยสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอ
แม็ท คาคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย โดยครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท และคาคม แข่งขันแต่ละกระดานๆ ละ 2 ฝ่ าย และ ซูโด
กุ จะแข่งขันรวมเพื่อการคัดเลือก การแข่งขันจะแบ่งออกเป็ นรอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ ดังนี้
2.1 รอบคัดเลือก ใช้ระบบการแข่งขันแบบ Swiss Pairing และ Round Robin
2.2 รอบชิงชนะเลิศและชิงอันดับที่ 3 (แข่งขัน 2 เกม) ผูแ้ ข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท และคาคม ที่มีผลการแข่งขัน
ดีที่สุดสองอันดับ แรก จะได้เข้าสู่ รอบชิงชนะเลิศ ผูท้ ี่มีคะแนนที่ 3 และ 4 ในรอบคัดเลือก ชิงฯอันดับที่ 3 ส่ วนซู โดกุ จะ
คัดเลือกผูแ้ ข่งขันได้คะแนนสู งที่สุด 5 อันดับแรก เข้าสู่ รอบชิงชนะเลิศ

3. กติกาเพิม่ เติม
3.1 อุปกรณ์ ในการแข่ งขัน นักกีฬาจะต้องเตรี ยมอุปกรณ์ในการแข่งขันมาเอง ได้แก่ กระดานที่ใช้ในการแข่งขัน,
แร็ ควางเบี้ย, ตัวเบี้ย และเบี้ยสารอง (กรณี ตวั เบี้ยหาย) โดยทาสัญลักษณ์ เครื่ องหมาย หรื อเขียนชื่อโรงเรี ยนให้เรี ยบร้อย
3.2 เวลาในการแข่ งขัน แต่ละเกมประมาณ 50 นาที โดยใช้นาฬิกาจับเวลาแบบเปลี่ยนสลับ (Switch Toggle) หรื อ
Chess Clock ทุกเกมและทุกกระดาน ครอสเวิร์ดและเอแม็ทมีเวลาฝั่งละ 22 นาที ส่ วนคาคมมีเวลาฝั่งละ 25 นาที หากไม่มี
นาฬิกา สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ ลงบนสมาร์ ทโฟนหรื อแท็บเล็ตพีซี เพื่อนามาใช้จบั เวลาได้ โดยพิมพ์คน้ หาใน
App Store คาว่า “Scrabble Clock” หรื อ “Chess Clock” ผูเ้ ข้าแข่งสามารถนาสมาร์ ทโฟนที่มีโปรแกรมนาฬิกาจับเวลามาใช้
ในการแข่งขันได้ ก่อนแข่งให้ตรวจสอบแบตเตอรี่ ที่เหลือก่อนใช้ทุกครั้ง เมื่อผูเ้ ข้าแข่งขันฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งร้องขอให้มีการใช้
นาฬิกาในเกมนั้น คู่ต่อสู ้ไม่มีสิทธิ ปฏิเสธหรื อเลี่ยงการใช้นาฬิกาได้ เพื่อป้ องกันปั ญหาความล่าช้าในการเล่น การตัดเกม
และการถ่วงเวลา (ก่อนแข่งขันสามารถทดสอบการใช้งานของนาฬิกาที่คู่ต่อสู ้เตรี ยมมาก่อนได้) หากมีผเู ้ ล่นใช้เวลาเกิน
(นาฬิกาที่ใช้ตอ้ งตั้งค่าโปรแกรมให้เวลาติดลบได้) จะถูกหักคะแนนนาทีละ 10 คะแนน เศษวินาทีจะถูกนับเป็ น 1 นาที
ตัวอย่างเช่น นาย A ใช้เวลาติดลบ -3.18 นาที จะถือว่านาย A ใช้เวลาเกิน 4 นาที และจะถูกหักคะแนน 40 คะแนน ตามกฎ ผู้
เล่นควรฝึ กการใช้นาฬิกาจับเวลาให้ชานาญก่อนแข่ง แต่หากทั้งสองฝ่ ายยินยอมที่จะไม่ใช้นาฬิกาก็ได้ แต่เมื่อครบ
กาหนดเวลาการแข่งขัน กรรมการจะใช้วธิ ี ตดั เกมเมื่อถึงเวลา
3.2 การตัดเกม (กรณี ไม่มีนาฬิกาจับเวลา) กรรมการต้องแจ้งให้ผเู ้ ข้าแข่งขันทราบอย่างน้อย 10 นาทีก่อนหมดเวลา
ตามที่กาหนด และเตือนอีกครั้งเมื่อเวลาเหลือ 5 นาที หากยังไม่สามารถจบเกมได้ในเวลาที่กาหนด ให้เล่นอีกฝ่ ายละ 2 เทิร์น
โดยฝ่ ายที่ได้เริ่ มเล่นทีหลังจะได้เป็ นฝ่ ายลงคนสุ ดท้ายเสมอ
3.3 การขอตรวจศัพท์ หรือสมการ (Challenge)
3.3.1 ผูเ้ ล่นจะสามารถขอตรวจศัพท์หรื อสมการได้ก็ต่อเมื่อคู่ต่อสู ้ขานแต้ม (กรณี ไม่ใช้นาฬิกาจับเวลา) หรื อกด
เวลาแล้วเท่านั้น หากคู่ต่อสู ้ยงั ไม่ขานแต้มหรื อกดเวลาการขอชาเล้นจ์ไม่เป็ นผล
3.3.2 ครอสเวิร์ด ใช้คอมพิวเตอร์หรื อแท็บเล็ตพีซีในการตรวจศัพท์ โดยใช้ดิกชันนารี TWL06 หรื อOWL2 ที่ใช้ใน
การแข่งขันภายในประเทศ
ไม่อนุญาตให้ตรวจคาศัพท์ในสมาร์ทโฟนหรื อแท็บเล็ตพีซีที่นามาใช้จบั เวลา
ต้องใช้
คอมพิวเตอร์ หรื อแท็บเล็ตพีซีที่กรรมการเตรี ยมไว้ให้เท่านั้น เมื่อมีการขอชาเลนจ์ให้หยุดเวลา คว่าเบี้ย รู ดถุงเบี้ย ทั้งสอง
ฝ่ ายส่ งตัวแทนไปเช็คคาศัพท์ที่เครื่ องชาเลนจ์

3.3.3 เอแม็ท เมื่อมีการชาเล้นจ์ให้ผเู ้ ข้าแข่งขันเรี ยกกรรมการประจารุ่ นมาตรวจสอบสมการ หากสมการผิดให้ยก
เบี้ยออก หากผูเ้ ล่นไม่เห็นด้วยกับการพิจารณาสมการของกรรมการ สามารถเรี ยกกรรมการที่ 2 มาตรวจสอบได้ หากผลการ
พิจารณาสมการของกรรมการที่ 2 เหมือนกรรมการที่ 1 การตัดสิ นถือเป็ นสิ้ นสุ ด
3.3.4 คำคม ใช้หนังสื อรวมศัพท์คาคม ของสมาคมครอสเวิร์ด เอแม็ท คาคม และซูโดกุแห่งประเทศในการตรวจ
ศัพท์ โดยให้ผเู ้ ล่นเขียนคาศัพท์ที่ชาเล้นจ์ลงในกระดาษตรวจศัพท์ จากนั้น นาไปให้กรรมการที่ทาหน้าที่ตรวจศัพท์
ตรวจสอบ หากผูเ้ ล่นไม่เห็นด้วยกับการตรวจศัพท์ของกรรมการท่านที่ 1 สามารถตรวจสอบกับการที่ 2 ได้ ผลการตัดสิ น
ของกรรมการที่ 2 ถือเป็ นสิ้ นสุ ด
3.4 คะแนนในแต่ ละเกม ทีมที่ชนะจะได้ 2 คะแนน , เสมอได้ทีมละ 1 คะแนน และแพ้ได้ 0 คะแนน
3.5 การจัดอันดับคะแนน ให้นบั คะแนนรวมจากเกมที่ชนะ และเสมอ ก่อนเป็ นลาดับแรก หากคะแนนเท่ากัน ให้
ใช้แต้มผลต่างสะสม (Difference) เป็ นตัวตัดสิ น
3.6 แต้ มผลต่ างสู งสุ ดต่ อเกม Maximum Difference
3.6.1 ครอสเวิร์ดเกม รุ่ นประถมศึกษา แต้มต่างไม่เกิน 100 แต้ม ถ้าเกินกว่านั้นให้ปัดลงเหลือ 100 แต้ม และใน
เกมสุ ดท้าย แต้มต่างไม่เกิน 80 แต้ม ถ้าเกินกว่านั้นให้ปัดลงเหลือ 80 แต้ม
3.6.2 เอแม็ทและคาคม รุ่ นประถมศึกษา แต้มต่างไม่เกิน 150 แต้ม ถ้าเกินกว่านั้นให้ปัดลงเหลือ 150 แต้ม และใน
เกมสุ ดท้ายแต้มต่างไม่เกิน 120 แต้ม ถ้าเกินกว่านั้นให้ปัดลงเหลือ 120 แต้ม
3.6.3 ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คาคม รุ่ น มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย แต้มต่างไม่เกิน 250 แต้ม ถ้าเกินกว่านั้น
ให้ปัดลงเหลือ 250 แต้ม และในเกมสุ ดท้ายแต้มต่างไม่เกิน 200 แต้ม ถ้าเกิน ให้ปัดลงเหลือ 200 แต้ม
3.6.4 รอบชิงชนะเลิศไม่มี Maximum Difference
3.6.5 ชนะบาย (Bye) ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คาคม ทุกรุ่ น ชนะบายได้ 100 แต้ม ยกเว้น ครอสเวิร์ดเกม รุ่ น
ประถมศึกษา ชนะบาย 50 แต้ม
3.7 การหยุดเกม ในกรณี ที่จาเป็ นต้องหยุดเกมต้องไม่มีการคิดศัพท์หรื อสมการและให้คว่าเบี้ยทุกครั้ง เช่น
ตรวจสอบคะแนนให้ตรงกัน , ขอเข้าห้องน้ า (ไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ าจนกว่าจะถึงตาเล่นตัวเองและต้องลงศัพท์ หรื อ
สมการหรื อเปลี่ยนเบี้ยอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนถึงจะอนุ ญาตให้ไปได้) เป็ นต้น
3.8 ห้ ามเล่นเครื่องมือสื่ อสาร ใส่ หูฟัง หรือคุยโทรศัพท์ ขณะแข่ งขัน
3.9 ให้ จับถุงเบีย้ ในระดับสายตาหรือให้ พ้นสายตา และวางเบี้ยที่จบั ลงบนโต๊ะหรื อใส่ ในแร็ คเท่านั้น ห้ามวางถุงเบี้ย
บนโต๊ะแล้วจับเบี้ย ห้ามจับเบี้ยใต้โต๊ะ หรื อเปิ ดเบี้ยดูใต้โต๊ะ ผูเ้ ล่นฝ่ ายตรงข้ามสามารถตักเตือนได้หากผูเ้ ล่นอีกฝ่ ายมี
พฤติกรรมดังกล่าว และสามารถเรี ยกกรรมการมาตักเตือนหากยังทาซ้ า เมื่อจับเบี้ยเสร็ จแล้ว ให้รูดเชื อกปิ ดถุงเบี้ยให้
เรี ยบร้อย
3.10 การทุจริตในการแข่ งขัน นักกีฬาที่ทุจริ ตในการแข่งขันจะถูกปรับแพ้ในเกมนั้นๆ ไม่ให้รับรางวัล หรื อให้ออก
จากการแข่งขันตลอดทัวร์ นาเม้นท์ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของกรรมการตัดสิ น

4. กติกาการแข่ งขันและ วิธีการนับคะแนนซู โดกุ
4.1 ในการแข่งขันจานวน 2 รอบนี้ จะใช้เวลาในการแข่งขันรอบละ 1 ชัว่ โมง รวมทั้งสิ้ น 2 ชม. โดยใช้โจทย์ 10
รู ปแบบ แบบละ 1 กระดานรวมรอบละ 10 กระดาน
4.2 คะแนนประจาปริ ศนา หากผูแ้ ข่งขันสามารถแก้โจทย์ปริ ศนาซูโดกุได้ภายในเวลาที่กาหนด และถูกต้อง ท่าน
จะได้รับคะแนนประจาปริ ศนาตามที่ระบุไว้ในแต่ละข้อ
4.3 คะแนนโบนัสเวลาในแต่ละรอบจะมีการกาหนดเวลาในการแก้โจทย์ปริ ศนาไว้ หากผูแ้ ข่งขันสามารถแก้โจทย์
ปริ ศนาทั้งหมดได้ถูกต้องภายในเวลาที่กาหนด จะได้รับคะแนนโบนัสเวลาเพิ่มนาทีละ 3 คะแนน โดยคานวณจากเวลาที่
เหลืออยูเ่ ป็ นนาที (เศษของนาทีปัดทิง้ ) คูณด้วย 3 (ถ้าแก้โจทย์ปริ ศนาไม่ถูกต้อง จะไม่ได้รับคะแนนโบนัส) เช่น เวลาใน
รอบกาหนดให้ 30 นาที แต่นาย Z ทาเสร็ จและถูกต้องภายในเวลา 20 นาที 40 วินาที นาย Z จะได้คะแนนโบนัสเวลาในรอบ
นี้ เท่ากับ 9 นาที x3 คะแนนต่อนาที = คะแนนโบนัสเวลา 27 คะแนน
ระดับประถมศึกษา
การแข่งขันรอบคัดเลือกมี 10 รูปแบบ แบบละ 1 กระดาน แข่ง 2 รอบรอบละ 60 นาที
1.6x6 Classic
6. 8x8 Jigsaw
2. 6x6 Alphabet
7. 9x9 Classic
3. 8x8 Classic
8. 9x9 Alphabet
4. 8x8 Alphabet
9. 9x9 Diagonal
5. 8x8 Diagonal
10. 9x9 Jigsaw
ระดับมัธยมศึกษา
การแข่งขันรอบคัดเลือกมี 10 รูปแบบ แบบละ 1 กระดาน แข่ง 2 รอบรอบละ 60 นาที
1. Classic Sudoku
6. Consecutive Sudoku
2. Diagonal Sudoku
7. Asterisk Sudoku
3. Alphabet Sudoku
8. Wordoku Sudoku
4. Jigsaw Sudoku
9. Alphabet Jigsaw Sudoku
5. Even-Odd Sudoku
10. Windoku Sudoku

