
กําหนดการแข
งขันครอสเวิร�ดเกม  เอแม็ท  คําคม  ซูโดกุ และคิดเลขเร็ว 
ในรายการ “พิชัยครอสเวิร�ดเกม  เอแม็ท  คําคมและซูโดกุ คร้ังที่ 6  ประจําป) 2562” 

และ “พิชัยคิดเลขเร็ว  คร้ังที่ 4  ประจําป) 2562” 
ณ  หอประชุมภักดิ์กมล   ห1องโสตทัศนศึกษา และอาคาร 1   โรงเรียนพิชัย 

วันเสาร�ที่  30  พฤศจิกายน  2562 
 

1. คุณสมบัติของผู1เข1าแข
งขัน 
1.1 การแข	งขันระดับประถมศึกษา  ผู�เข�าแข	งขันต�องเป�นนักเรียนในระดับประถมศึกษา 
1.2 การแข	งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต�น ผู�เข�าแข	งขันต�องเป�นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต�น 
1.3 การแข	งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู�เข�าแข	งขันต�องเป�นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

2. ประเภทการแข
งขัน 
2.1 การแข	งขันครอสเวิร(ดเกม เอแม็ท และคําคม   

2.1.1 ระดับประถมศึกษา  ประเภททีม  (ทีมละ 1-2 คน)    ทีมละ  100  บาท 
2.1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น       ประเภททีม  (ทีมละ 1-2 คน)    ทีมละ  100  บาท   
2.1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    ประเภทเด่ียว       คนละ  100  บาท 

2.2 การแข	งขันซูโดกุ  
2.2.1 ระดับประถมศึกษา  ประเภทเด่ียว     คนละ  100  บาท 
2.2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น       ประเภทเด่ียว     คนละ  100  บาท 
2.2.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    ประเภทเด่ียว  คนละ  100  บาท 

2.3 การแข	งขันคิดเลขเร็ว  
2.3.1  ระดับประถมศึกษา  ประเภทเด่ียว  คนละ  100  บาท   
2.3.2  ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น       ประเภทเด่ียว  คนละ  100  บาท 
2.3.3  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    ประเภทเด่ียว  คนละ  100  บาท 

3. วิธีดําเนินการและหลักเกณฑ�การแข
งขัน 
3.1 สมัครนักเรียนเข�าร	วมการแข	งขันทุกประเภท พร�อมชื่อครูผู�ฝ9กสอน ทางเว็บไซต(ของโรงเรียนพิชัยเท	านั้น 

โดยแต	ละโรงเรียนส	งนักเรียนเข�าร	วมการแข	งขันแต	ละประเภทไม	จํากัดจํานวนทีม  ค	าลงทะเบียนแข	งขันประเภททีม
ทีมละ 100 บาท ประเภทเด่ียวคนละ 100 บาท (กรณีแข	งขันคนเดียวต�องชําระค	าสมัครเป�นทีม 100 บาท) 

3.2 นักเรียนผู�เข�าแข	งขันระดับประถมศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต�นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
พร�อมครูผู�ฝ9กสอนรายงานตัว ในเวลา 08.00 น. - 08.30 น.  หลังรายงานตัวเสร็จแล�วรับฟAงคําชี้แจงเรื่องกติกา 
การแข	งขันในแต	ละการแข	งขัน  

3.3 สําหรับการแข	งขันครอสเวิร(ดเกม เอแม็ท และคําคม  จะทําการแข	งขันท้ังหมด 5 เกม ตามเกณฑ(การ
แข	งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69  โดยให�ผู�เข�าร	วมการแข	งขันใช�โทรศัพท(เคลื่อนท่ีโหลด Wail Timer  เป�น
นาฬิกาในการจับเวลาในการเล	นแต	ละเกม  และคัดเลือกผู�ท่ีมีคะแนนอันดับท่ี 1 และ 2 เข�าแข	งขันรอบชิงชนะเลิศ  
อันดับท่ี 3 และ 4 เข�าแข	งขันรอบชิงท่ี 3  

3.4  สําหรับการแข	งขันซูโดกุจะทําการแข	งขันตามหลักเกณฑ(ของศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี  69 
โดยแข	งขันท้ังหมด 2 รอบ ๆ ละ 60 นาที  ใช�โจทย(ปริศนา 10 รูปแบบ รูปแบบละ 1 ตาราง รวมรอบละ 10 ตาราง 
ท้ังสองรอบจะใช�โจทย(ปริศนารูปแบบเดียวกัน  และคัดเลือกผู�ท่ีมีคะแนนสูงสุดอันดับท่ี 1,2 และ 3 เพ่ือรับรางวัลต	อไป 
 



3.5  สําหรับการแข	งขันคิดเลขเร็วจะทําการแข	งขันตามหลักเกณฑ(ของศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี  69 
โดยคําตอบเป�นเลข  2  หลัก  จํานวน  30  ข�อ   คําตอบเป�นเลข  3  หลัก  จํานวน  20  ข�อ และคัดเลือกผู�ท่ีมี 
คะแนนสูงสุดอันดับท่ี 1,2 และ 3  เพ่ือรับรางวัลต	อไป 
 

4. เกณฑ�การตัดสินและรางวัล 
4.1  การแข
งขันครอสเวิร�ดเกม เอแม็ท และคําคม   
ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต1นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รางวัลชนะเลิศ    ชิงถ�วยรางวัลพระปAญญากรโมลี  เจ�าคณะจังหวัดอุตรดิตถ(   
และเหรียญรางวัล  พร�อมเงินรางวัล  1,000 บาทและเกียรติบัตร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ชิงถ�วยรางวัลพระปAญญากรโมลี  เจ�าคณะจังหวัดอุตรดิตถ(   
       และเหรียญรางวัล  พร�อมเงินรางวัล   700 บาทและเกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ชิงถ�วยรางวัลพระปAญญากรโมลี  เจ�าคณะจังหวัดอุตรดิตถ(   

และเหรียญรางวัล  พร�อมเงินรางวัล   500 บาทและเกียรติบัตร 
 รางวัลชมเชย (อันดับท่ี 4)  เหรียญรางวัล  และเกียรติบัตร 
 

4.2  การแข
งขันซูโดกุ     
ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต1นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รางวัลชนะเลิศ    ชิงถ�วยรางวัลพระปAญญากรโมลี  เจ�าคณะจังหวัดอุตรดิตถ(   
และเหรียญรางวัล  พร�อมเงินรางวัล  700 บาทและเกียรติบัตร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ชิงถ�วยรางวัลพระปAญญากรโมลี  เจ�าคณะจังหวัดอุตรดิตถ(   
       และเหรียญรางวัล  พร�อมเงินรางวัล   500 บาทและเกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ชิงถ�วยรางวัลพระปAญญากรโมลี  เจ�าคณะจังหวัดอุตรดิตถ(   

และเหรียญรางวัล  พร�อมเงินรางวัล   300 บาทและเกียรติบัตร 
  

4.3  การแข
งขันคิดเลขเร็ว   
ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต1นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รางวัลชนะเลิศ    ชิงถ�วยรางวัลพระปAญญากรโมลี  เจ�าคณะจังหวัดอุตรดิตถ(   
และเหรียญรางวัล  พร�อมเงินรางวัล  700 บาทและเกียรติบัตร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ชิงถ�วยรางวัลพระปAญญากรโมลี  เจ�าคณะจังหวัดอุตรดิตถ(   
       และเหรียญรางวัล  พร�อมเงินรางวัล   500 บาทและเกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ชิงถ�วยรางวัลพระปAญญากรโมลี  เจ�าคณะจังหวัดอุตรดิตถ(   

และเหรียญรางวัล  พร�อมเงินรางวัล   300 บาทและเกียรติบัตร 
 

หมายเหตุ   1. ให�แต	ละโรงเรียนนําอุปกรณ(การแข	งขันครอสเวิร(ด เอแม็ทและคําคมมาด�วย 
2. ให�นักเรียนหรือครูผู�ควบคุมนําสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนมาด�วย 

       3. นักเรียนและครูท่ีเข�าร	วมการแข	งขันจะได�รับเกียรติบัตรทุกคน  
       4. การตัดสินของกรรมการถือเป�นอันเด็ดขาดและเป�นข�อยุติ  
  
 
 
 
 



5. สถานท่ีจัดการแข
งขัน 
1. การแข	งขันครอสเวิร(ด เอแม็ท  และคําคม  จะทําการแข	งขัน  ณ  หอประชุมภักด์ิกมล   

โรงเรียนพิชัย   อําเภอพิชัย   จังหวัดอุตรดิตถ( 
2. การแข	งขันซูโดกุ  จะทําการแข	งขัน  ณ  ห�องเรียน  อาคาร 1   โรงเรียนพิชัย   อําเภอพิชัย    

จังหวัดอุตรดิตถ( 
3. การแข	งขันคิดเลขเร็ว   จะทําการแข	งขัน  ณ  ห�องโสตทัศนศึกษา  อาคาร 1  โรงเรียนพิชัย    

อําเภอพิชัย   จังหวัดอุตรดิตถ( 
 
6. วันท่ีแข
งขัน 

กําหนดการในวันแข
งขัน       วันเสาร(ท่ี 30  พฤศจิกายน  2562 
 

การแข
งขันครอสเวิร�ดเกม  เอแม็ท และคําคม 
       08.00 น. – 08.30 น. รายงานตัว ณ สนามแข	งขัน 
       08.30 น. – 09.00 น.      พิธีเปCดการแข
งขัน 
       09.00 น. – 09.40 น. เริ่มการแข	งขันเกมท่ี 1  (ประกบคู	แข	งขันแบบสุ	มโดยการจับสลาก) 
       09.40 น. – 10.20 น. เริ่มการแข	งขันเกมท่ี 2  (ประกบคู	แข	งขันแบบ King  of the  Hill) 
       10.30 น. – 11.10 น. เริ่มการแข	งขันเกมท่ี 3  (ประกบคู	แข	งขันแบบ King  of the  Hill) 
       11.10 น. – 12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
       12.00 น. – 12.40 น. เริ่มการแข	งขันเกมท่ี 4  (ประกบคู	แข	งขันแบบ King  of the  Hill) 
       13.00 น. – 13.20 น. เริ่มการแข	งขันเกมท่ี 5  (ประกบคู	แข	งขันแบบ King  of the  Hill) 
       13.30 น. – 15.00 น. รอบชิงชนะเลิศและชิงท่ี 3  ครอสเวิร(ดเกม  เอแม็ท และคําคม 
       15.00 น. – 16.00 น.        พิธีมอบรางวัล 
 

การแข
งขันซูโดกุ 
        08.00 น. – 08.30 น. รายงานตัว ณ สนามแข	งขัน 
 08.30 น. – 09.00 น.      พิธีเปCดการแข
งขัน 
        09.00 น. – 10.00 น. แข	งขันรอบท่ี 1 

10.30 น. – 11.30 น. แข	งขันรอบท่ี 2         
14.30 น. – 15.00 น. ประกาศผลซูโดกุ  

        15.00 น. – 15.30 น. พิธีมอบรางวัล 
 

การแข
งขันคิดเลขเร็ว 
        08.00 น. – 08.30 น. รายงานตัว ณ สนามแข	งขัน 

08.30 น. – 09.00 น.      พิธีเปCดการแข
งขัน 
        09.00 น. – 10.00 น. แข	งขันรอบท่ี 1 

10.30 น. – 11.30 น. แข	งขันรอบท่ี 2         
14.30 น. – 15.00 น. ประกาศผลคิดเลขเร็ว 

        15.00 น. – 15.30 น. พิธีมอบรางวัล 
 

หมายเหตุ กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 



7. การรับสมัครเข1าแข
งขัน 
โรงเรียนท่ีสนใจเข�าร	วมการแข	งขัน สมัครได�ทางเว็บไซต(ของโรงเรียนพิชัย  อําเภอพิชัย   จังหวัดอุตรดิตถ( 

ภายใน วันพุธท่ี  28  พฤศจิกายน  2562   ขอสงวนสิทธิ์ไม	รับหน�างาน 
 
8. การชําระเงินค
าสมัครเข1าแข
งขัน 
 1. สามารถชําระเงินค	าสมัครเข�าแข	งขัน โดยผ	านเลขท่ีบัญชี  517-0-01112-1   ธนาคารกรุงไทย  สาขาพิชัย 
ชื่อบัญชี  นางสาวอัญชลี   จนัจัด  ภายในวันท่ี  28  พฤศจิกายน  2562 
 2. เม่ือชําระเงินค	าสมัครเรียบร�อยแล�ว กรุณาส	งหลักฐานการชําระเงินไปท่ี  facebook  เพจ   ครอสเวิร(ด 
เอแม็ท คําคม ซูโดกุ  คิดเลขเร็ว  โรงเรียนพิชัย  
  

9. ผู1ประสานงานการแข
งขัน    
     นายภูวดล  เกตุมงคล    (ครอสเวิร(ดเกม)        โทรศัพท( 089-264-9368 
     นางสาวอัญชลี        จันจัด      (เอแม็ท)             โทรศัพท( 081-042-7078 
 นางอนันต(  ชื่นชม      (คําคม)   โทรศัพท( 087-195-2775 
 นายภูวาเดช  ธิปธวินกุน  (ซูโดกุ)   โทรศัพท( 081-962-3197 
 นางรัศมี  ธัญน�อม    (คิดเลขเร็ว)   โทรศัพท( 080-114-7422 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวปริศนาซูโดกุ  
รายการ “พิชัยครอสเวิร�ดเกม  เอแม็ท  คําคมและซูโดกุ ครั้งท่ี 6  ประจําป) 2562” 

ณ  ห1องเรียน  อาคาร 1   โรงเรียนพิชัย 
วันเสาร�ท่ี  30  พฤศจิกายน 2562 

 
 รุ
น โจทย� คะแนน เวลา 

ประถมศึกษา 

Classic 6x6 10 

60 

Alphabet 6x6 10 
Diagonal 6x6 10 
Jigsaw 6x6 10 

Thai  Alphabet 6x6 10 
Classic 9x9 10 

Alphabet 9x9 10 
Diagonal 9x9 10 
Jigsaw 9x9 10 

Even-Odd 9x9 10 
รวมคะแนน 100  

 
 
 

รุ
น โจทย� คะแนน เวลา 

มัธยมศึกษา 
ตอนต1น 

มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

Classic 9x9 10 

60 

Alphabet 9x9 10 
Diagonal 9x9 10 
Jigsaw 9x9 10 

Even-Odd 9x9 10 
Consecutive 9x9 10 

Asterisk 9x9 10 
Thai  Alphabet 9x9 10 
Diagonal  Jigsaw 9x9 10 

Windoku 9x9 10 
รวมคะแนน 100  

 
 
 
 
 
 

 


