
CROSSWORD GAME 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เชิญชวนสมัครแข?งขัน 

CROSSWORD GAME ชิงเงินรางวัล 5,000 บาท  

Crossword เปSนกีฬาต?อศัพทWอักษรไขวZภาษาอังกฤษ ผูZเล?นตZองประกอบตัวอักษรที่มีอยู?ใหZเปSนคำใน

ภาษาอังกฤษและต?อลงในช?องตารางบนกระดานใหZเกิดผลดีที่สุด เมื่อสิ้นสุดการแข?งขันผูZที่ไดZคะแนนมากกว?าจะ

เปSนผูZชนะ ทำใหZผูZเร่ิมเล?นและผูZเล?นท่ีชำนาญแลZวมีทักษะและประสบการณWการใชZภาษามากข้ึน 

จัดกิจกรรม เวลา 09.00 เปSนตZนไป ของวันที่ 29 กุมภาพันธW - วันที่ 1 มีนาคม 2563 ณ หZองส?งเสริมการ

เรียนรูZ 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  

อ?านกติกาไดZท่ี https://arit.kpru.ac.th/ap/crossword-game/contents/info.pdf 

สมัครแข?งขัน CROSSWORD GAME คลิก!! https://arit.kpru.ac.th/ap/crossword-game/ 

 

รอบน้ี ขอสงวนสิทธ์ิ สำหรับ อาจารยW บุคลากร และนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ค?ะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กติกาการเล3นครอสเวิร9ด 

อุปกรณ9การเล3น 

- ชุดกระดานครอสเวิรWด 1 ชุด (ประกอบดZวย กระดาน, แป�นวางตัวอักษร, ถุงตัวเบ้ีย)  

- พจนานุกรมครอสเวิรWด 1 เล?ม  

 

เวลาในการแข3งขัน  

1) ใชZ Chess clock หรือ Stop watch จับเวลาการแข?งขันโดยผูZเล?นแต?ละฝ�ายจะมีเวลาคนละ 22 นาที 

ถZาผูZเล?นฝ�ายใดใชZZเวลาเกินกว?าน้ี ใหZผูZเล?นคนนั้นจะตZองโดนหักแตZมท่ีไดZจากเกมนั้นออกโดยคิดจากจำนวนนาทีท่ี

เกิน นาทีละ 10 คะแนน และเศษของนาทีป�ดข้ึนเปSน 1 นาที 

2) เมื่อถึงเวลาการแข?งขันรอบแรกผูZร?วมการแข?งขันตZองพรZอม ณ ตำแหน?งที่แข?งขัน มิฉะนั้นจะถือว?าผูZเขZา 

ร?วมการแข?งขันที่ขาดไปหมดสิทธ์ิในการแข?งขัน แต?ถZาผูZแข?งขันขาดในรอบต?อไปจะถือว?าผูZแข?งขันฝ�ายตรงขZาม เปSน

ผูZชนะและจะไดZคะแนน 100 คะแนน 

3) เม่ือผูZเขZาร?วมการแข?งขันมาทำการแข?งขันสายกว?าเวลาท่ีกำหนด นา�ิกาจับเวลาจะเดินไปเร่ือย ๆ และ

เม่ือผูZเขZาแข?งขันมาถึงจะตZองเล?น ณ เวลาท่ีปรากฏน้ัน (หมายเหตุ-กฎและกติกาในขZอ 2.2 และ 2.3 อาจมีการ

เปล่ียนแปลงไดZตามมติของผูZจัดการแข?งขัน) 

 

การเร่ิมตEน  

1) ผูZเล?นทั้งสองฝ�ายจะตZองเตรียมอุปกรณWการเล?นใหZพรZอมตรวจนับจำนวนอักษรใหZครบ 100 ตัวและต้ัง

เวลา 22 นาทีของนา�ิกาจับเวลา 

2) ผูZเล?นจะตZองจับตัวอักษรในถุงขึ้นมาคนละ 1 ตัวเพื่อดูว?า ผูZใดจะไดZเปSนผูZที่ไดZZเริ่มเล?นก?อน โดยมีหลักคือ

เรียงตามตัวอักษรต้ังแต?ตัวว?าง (Blank) A - Z โดยท่ีผูZเล?นท่ีไดZเล?นก?อนจะเปSนฝ�ายจับตัวอักษรก?อน 

3) ผูZเล?นจับตัวอักษรข้ึนมาคนละ 7 ตัว โดยท่ีผูZเล?นท่ีไดZเล?นก?อนจะเปSนฝ�ายจับตัวอักษรก?อน 

4) การจับตัวอักษรจะตZองจับใหZอยู?ในระดับสายตาและเมื่อจับตัวอักษรขึ้นมาแลZว จะตZองวางไวZบนโต�ะ

ก?อน เพ่ือตรวจดูว?าจับตัวข้ึนมาครบหรือจับเกินหรือไม? ถZาเกินจะตZองใหZผูZเล?นฝ�ายตรงขZามจับตัวอักษรท่ีเกินออก 

 

วิธีการเล3น 



1) ผูZเล?นคนแรกจะตZองผสมตัวอักษรต้ังแต? 2 ตัวข้ึนไปใหZเปSนคำในภาษาอังกฤษ ซ่ึงตZองปรากฏอยู?ใน  

The Standard Dictionary for Crossword Game (Third Edition) ลงบนกระดานในแนวนอนหรือแนวต้ังโดยมี

อักษรตัวใดตัวหน่ึงของคำทับอยู?บนดาวกลางกระดาน และคำท่ีลงในคร้ังแรกน้ีจะไดZคะแนนเปSน 2 เท?า 

2) หลังจากท่ีผูZเล?นคนแรกไดZลงตัวอักษรไปแลZวผูZเล?นตZองหยิบตัวอักษรในถุงขึ้นมาแทนตัวอักษรท่ีใชZไปใน

จำนวนที่เท?ากัน โดยตZองวางไวZบนโต�ะก?อนเช?นกัน จากนั้นผูZเล?นอีกคนสามารถนำเอาคำท่ีตัวเองผสมไดZลงเล?นบน

กระดาน โดยใหZมีตัวอักษรตัวใดตัวหน่ึงหรือมากกว?าสัมผัสคำท่ีมีอยู?ในกระดานและการเล?นจะดำเนินต?อไปเช?นน้ีจน

ส้ินสุดเกม 

3) การส้ินสุดเกมในแต?ละคร้ังท่ีลงคำบนกระดานจะเกิดข้ึนเม่ือ 

1. ลงคำบนกระดาน 

2. ขานคะแนนของคำท่ีลงในรอบน้ัน 

3. กดเวลาเร่ิมของคู?แข?งขัน 

4. จดคะแนนและขานแตZมสะสม 

5. คอยคู?แข?งขันยืนยันคะแนน 

6. จับตัวอักษรข้ึนมาใหม? 

 

Bonus for Bingo 

ในกรณีท่ีผูZเล?นสามารถลงตัวอักษรท่ีตนมีอยู?ท้ังหมด 7 ตัวในคร้ังเดียวผูZเล?นจะไดZคะแนนพิเศษอีก  

50 คะแนน นอกเหนือจากคะแนนปกติท่ีไดZจากการลงคำน้ัน 

 

การขอเปล่ียนตัวอักษร 

ในกรณีท่ีผูZเล?นไม?ประสงคWจะลงคำ เมื่อถึงรอบของตัวเองก็สามารถบอกผ?านการเล?นของตัวเองไดZZโดยผูZเล?น

สามารถใชZสิทธ์ิขอเปลี่ยนตัว (โดยท่ีตัวอักษรในถุงจะตZองมีไม?ต่ำกว?า 7 ตัว) ตามแต?ที่ตนตZองการคือตั้งแต? 1-7 ตัว 

ถZาตัวอักษรมีนZอย กว?า 7 ตัว สิทธ์ิขอเปล่ียนตัวก็จะหมดไป 

 

 

 

 



การขอ Challenge 

1) ในกรณีท่ีผูZเล?นสงสัยว?าคำท่ีผูZเล?นฝ�ายตรงขZามลงมานั้นไม?มีในพจนานุกรม ตนเองมีสิทธ์ิขอ Challenge 

ไดZและการขอ Challenge จะตZองคอยใหZคู?แข?งขันฝ�ายตรงขZามขานคะแนนท่ีลงและกดเวลาเร่ิมเสียก?อน 

2) ในกรณีท่ีผูZเล?นกำลังจะพิจารณาว?า จะขอ Challenge หรือไม?ผูZเล?นจะตZองบอก Hold หรือคำอื่นที่มี

ความหมายน้ีเพื่อท่ีจะไดZไม?ใหZผูZเล?นฝ�ายตรงขZามจับตัวอักษร ขึ้นมาใหม?ออกจากถุงการขานคำว?า Hold น้ีจะขานไดZ

หลังจากผูZเล?นฝ�ายตรงขZามไดZเร่ิมกดเวลา 

3) หลังจากไดZยินคำว?า Hold ผูZเล?นฝ�ายตรงขZามจะตZองคอยเวลา 1 นาทีถึงจะจับตัวอักษรจากถุงไดZแต?ตZอง

วางไวZอยู?บนโต�ะแยกต?างหากจากตัวอักษรบนแป�นวางตัวอักษร ผูZเล?นท่ีขอ Challenge จะใชZเวลานานเท?าใดก็ไดZใน

การพิจารณาขอ Challenge 

4) ถZาผู Zเล?นพิจารณาตัดสินใจขอ Challenge นา�ิกาจับเวลาจะหยุดทั้ง 2 ฝ�าย คำที่จะ Challenge 

จะตZองบันทึกลงในกระดาษเพื่อใหZกรรมการตัดสินพิจารณา เมื่อตัดสินใจ Challenge ไปแลZวจะถอนการขอ 

Challenge น้ันคืนไม?ไดZZ 

5) ถZาผูZเล?นพิจารณาว?าไม?ขอ Challenge ผูZเล?นจะตZองคอยผูZเล?นฝ�ายตรงขZาม ทำการจับตัวอักษรในถุง

หรือบนโต�ะ วางบนแป�นวางตัวอักษรใหZหมดเสียก?อน ถึงจะเร่ิมการแข?งขันต?อไปไดZZ 

6) ในกรณีที่มีคำหนึ่งในคำที่ขอ Challenge ไม?มีในพจนานุกรม การ Challenge จะมีผลผูZแข?งขันทั้งคู?จะ

ทราบแต?ผลของการ Challenge เท?าน้ันแต?คำท่ีมีหรือไม?มีในพจนานุกรมน้ันจะไม?แจZงใหZทราบ 

7) ผลของการขอ Challenge ของผูZเล?นคนใดคนหน่ึง  

- ถZาคำน้ันมีในพจนานุกรม ผูZท่ีขอ Challenge จะเสียสิทธ์ิในการเล?น 1 ตาและผูZเล?นฝ�ายตรงขZาม

จะไดZเล?นอีก 1 ตา 

- ในกรณีท่ีคำนั้นไม?มีในพจนานุกรม ผูZท่ีลงคำนั้นจะตZองยกตัวอักษร ที่ตนเล?นในครั้งนั้นข้ึน

ทั้งหมด ซึ่งหมายความว?า ไม?ไดZลงเล?นนั่นเอง คะแนนที่ไดZคือ 0 คะแนนและตZองเสียสิทธ์ิการเล?น

ใหZแก?ผูZท่ีขอ Challenge 

8) กรรมการเปSนผูZมีอำนาจในการตัดสินอย?างเด็ดขาดของคำที่ขอ Challenge ผูZเล?นไม?มีสิทธ์ิขอดูคำจาก

พจนานุกรม  

 

 

 



การส้ินสุดเกม 

1) เกมจะส้ินสุดเม่ือผูZเล?นคนใดคนหน่ึงใชZตัวอักษรของตนท่ีมีอยู?หมด (หลังจากท่ีตัวอักษรในถุงหมดแลZว) 

2) ในขณะเดียวกัน ผูZเล?นฝ�ายตรงขZามจะยังมีตัวอักษรเหลืออยู?ใหZรวมคะแนนของตัวอักษรแลZวคูณดZวย 2 

นำไปบวกใหZกับผูZเล?นท่ีเปSนคนลงตัวอักษรหมดก?อน ยกเวZนตัวว?างจะไม?คิดคะแนนติดลบ 

3) ในกรณีท่ีผูZเล?นทั้ง 2 ฝ�ายบอกผ?านครบ 3 ครั้งติดต?อกัน (คะแนนเปSน 0 ฝ�ายละ 3 ครั้งติดต?อกัน) เกม

การแข?งขันจะสิ้นสุดลงการนับคะแนนติดลบ ทำโดยเอาคะแนนของตัวอักษรท่ีเหลืออยู?ลบออกจากคะแนนของ

ตนเอง ในขณะท่ีคะแนนของตัวว?างจะไม?นำไปลบคะแนน 


