E-Sport

ลาดับที่สมัคร..........................
วันที่สมัคร..............................

ROV (Arena of Valor)

ชื่อทีมแข่งขัน........................................................................
รายชื่อสมาชิกภายในทีม :
1) หัวหน้าทีมชื่อ: …………………………………………………..สกุล : ……………………………..............อายุ: .……...……..............
สถานศึกษา/อาชีพ : …………………………………....GarenaId:…………………….. ชื่อตัวละคร: .......................................
อีเมล: …………………………….………………โทร : ……………………………….…Lineid:……………………………….……………….
บ้านเลขที่.........................หมู่...................ถนน.............................................ตาบล....................................................
อาเภอ.........................................จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์........................................
2) ชื่อ : ………………………..……………...........สกุล :………………………..……………..........อายุ: ………โทร : ……………..…….
สถานศึกษา/อาชีพ : …………………………………....GarenaId:…………………….. ชื่อตัวละคร :....................................
3) ชื่อ : ………………………..……………..........สกุล :………………………..……………...........อายุ: ………โทร : ………………...
สถานศึกษา/อาชีพ : …………………………………....GarenaId:…………………….. ชื่อตัวละคร :....................................
4) ชื่อ :………………………..……………...........สกุล :………………………..……………........... อายุ: ……… โทร : …………………..
สถานศึกษา/อาชีพ : …………………………………....GarenaId:…………………….. ชื่อตัวละคร: .....................................
5) ชื่อ : ………………………..……………...........สกุล :………………………..……………........... อายุ: ………โทร : …………………..
สถานศึกษา/อาชีพ : …………………………………....GarenaId:…………………….. ชื่อตัวละคร: .....................................
6) ชื่อ : ………………………..……………..........สกุล :………………………..……………...........อายุ: ………โทร : …………………..
สถานศึกษา/อาชีพ : …………………………………....GarenaId:…………………….. ชื่อตัวละคร: .....................................
7) ชื่อ :………………………..……………...........สกุล :………………………..……………........... อายุ: ……… โทร : …………………..
สถานศึกษา/อาชีพ : …………………………………....GarenaId:…………………….. ชื่อตัวละคร: .....................................
.........................................................................
(
)
ลายมือชื่อผู้ยื่นใบสมัคร
** หมายเหตุ **
- การสมัครเข้าร่วมแข่งขันถือว่าผู้สมัครยินยอมและรับรู้ กฎ กติกาเป็นอย่างดี นักกีฬาทุกคนควรปฏิบัติตาม
กติกาอย่างเคร่งครัด ถ้ามีการทาผิดกฎ คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ทีมนั้น ๆ ได้ทันที
- ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกฎกติกาตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า
- ทีมงานสามารถบันทึกภาพนักกีฬา หรือถ่ายทอดบรรยากาศการแข่งขันภายในงาน เพื่อนาไปใช้
ประชาสัมพันธ์ในโครงการอื่น ๆ ต่อไปได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
- การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมวงการ E-Sports ในประเทศไทย
2. เพือ่ สนับสนุนให้นักกีฬาสมัครเล่นมีโอกาสแข่งขันมากขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะฝีมืออย่างมีเป้าหมาย
3. เพือ่ เสริมสร้างความสามัคคี รู้จักการทางานเป็นทีม รู้จักการแบ่งหน้าที่แบ่งเวลา รู้จักการวางแผนแก้ปัญหาและ
มีความรับผิดชอบ
4. เพื่อให้เยาวชนหันมาสนใจในกีฬา E-Sports และห่างไกลจากอบายมุข
5. เพื่อให้เยาวชน มีน้าใจนักกีฬา เคารพในกฎกติกามารยาท และรู้จักการแพ้ชนะ

คุณสมบัติ
1) ทีมละ 5 คน (ชาย/หญิง หรือผสมก็ได้)
2) ทีมมีสมาชิกเป็นนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นทีจ่ ังหวัดลาปางเท่านั้น และมีอายุ 15 ปีขึ้นไป
3) ทีมต้องสามารถเดินทางมาร่วมการแข่งขันในวันงานได้ Main event

เงื่อนไขการสมัครแข่งขัน
1) รับสมัครจานวนทีมเข้าแข่งขันจานวนจากัด ไม่เกิน 64 ทีม (ตามลาดับการจัดส่งใบสมัคร)
2) ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://comcentre.lpru.ac.th/Itfair13/ หรือที่ fanpage: Esportit
3) กรอกใบสมัครและส่งได้ที่ ห้องสานักงาน ชั้น 1 อาคาร 39 ศูนย์คอมพิวเตอร์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง หรืออีเมล์ webmaster@lpru.ac.th หรือ อินบ๊อคทาง fanpage หรือ
โทรสาร 054-241022 ตั้งแต่วันที่ 1- 25 มิถุนายน 2561 เท่านั้น
4) ผู้สมัครต้องเข้าร่วม Fan Page: Esportit (https://www.facebook.com/Esportitfair) เพื่อรับทราบข่าวสาร
กติกา นัดหมายวันเวลาแข่งขัน และส่งผลการแข่งขันแก่คณะกรรมการ
5) ผู้สมัครแต่ละคน ลงแข่งขันได้เพียง 1 ทีม และต้องเป็นผู้เล่นใน Server ไทย เท่านั้น
6) แต่ละทีมสามารถลงชื่อนักกีฬาขั้นต่า 5 คน สูงสุด 7 คน (ตัวจริง 5 สารอง 2)
7) ทุกทีมต้องมีหัวหน้าทีม และมีช่องทางการติดต่อได้โดยตรง และเบอร์สารองกรณีหัวหน้าทีมไม่สามารถติดต่อได้
8) การตั้งชื่อทีม id ชื่อตัวละคร ต้องสามารถค้นหาได้ และไม่มีคาหยาบคาย ผิดศีลธรรม ส่อเสียด ลามก ทั้ง
ภาษาไทยและ อังกฤษ (หากพบจะถูกปรับแพ้ทันที)
9) ผู้เข้าแข่งขันสามารถเดินทางมาร่วมการแข่งขันในวันงานได้ Main event (หากทีมใดมีนักกีฬาไม่ครบ 5 คน
หรือชื่อไม่ตรงตามรายชื่อที่ลงทะเบียนจะถูก ปรับแพ้โดยทันที)
10) ผู้เข้าแข่งขันในงาน Main Event กรุณาแต่งกายให้สุภาพเหมาะสมในการเข้าแข่งขัน
11) ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร
12) ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมอุปกรณ์สาหรับชาร์จแบตเตอรี่มาเอง โดยคณะกรรมการจะจัดเตรียมปลั๊กไฟไว้ให้
13) ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมร่างกาย และจิตใจ ให้พร้อมสาหรับการแข่งขันที่ยาวนาน
14) ผู้เข้าแข่งขัน4 ทีมสุดท้าย ร่วมรับรางวัลในงาน IT Fair ครั้งที่ 13 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.30 น.
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รายละเอียดการแข่งขัน
1) การแข่งขันต้องอยู่ในช่วงวันและเวลาที่กาหนดเท่านั้น
2) การแข่งขันรอบคัดเลือก Online (แบบไม่เห็นหน้า) รูปแบบ bo1 (แบบแพ้คัดออก)
o รอบคัดเลือก 32 ทีม
bo1 แข่งขันในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561
o รอบคัดเลือก
16 ทีม bo1 แข่งขันในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561
o รอบคัดเลือก
8 ทีม bo1 แข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561
3) การแข่งขันรอบคัดเลือก Offline (แบบในสถานทีจ่ ัดเตรียมไว้) รูปแบบ bo1 (แบบแพ้คัดออก) และ bo3
(แบบชนะ 2ใน3 เกม)แข่งขันในวันเสาร์ท7ี่ กรกฎาคม 2561
o รอบคัดเลือก4 ทีม
bo1 เวลา 09.15 น. – 09.45น.
o รอบรองชนะเลิศ
bo1 เวลา 10.00 น. – 12.00 น.
o รอบชิงรางวัลที่3
bo3 เวลา 13.00 น. – 14.30 น.
o รอบชิงชนะเลิศ
bo3 เวลา 15.00 น. – 16.30 น.
4) การแข่งขันรอบคัดเลือกแบบOnline คณะกรรมการจะสุ่มจับฉลากเพื่อจับคู่ทีม โดยจะมีการอัพเดทตารางการ
แข่งขัน และรายละเอียดการติดต่อของแต่ละทีมในFan Pageวันพุธที่ 27มิถุนายน 2561 เวลา 12:00 น.
o หัวหน้าทีมของแต่ละทีมต้องเพิ่มเพื่อนหัวหน้าทีมฝ่ายตรงข้ามเพื่อเชิญเข้าการแข่งขัน และทั้ง 2 ทีม
ต้องรับผิดชอบนัดเวลาการแข่งขันให้เรียบร้อย ตามหมายกาหนดการของการแข่งขัน
o รายชื่อทีม สีฟา้ ตามประกาศ จะได้สิทธิ์สร้างห้องก่อนและเชิญหัวหน้าทีมฝั่งตรงข้ามเข้าแข่ง (ทีมที่ ได้
สร้างห้องก่อนจะมาจากการ สุ่มเลือก หรือจับฉลาก และจะได้รับสิทธิ์ First Pick และ First Ban)
o กาหนดให้เริ่ม แข่งขัน และสิ้นสุดการแข่งขันตามกาหนดการในเอกสารแนบท้าย เพื่อเริ่มสร้างห้อง
แข่งขัน หรือทั้งสองทีมตกลงเวลาแข่งกันเอง และแข่งขันกันได้เพียงครั้งเดียวเพื่อตัดสิน
o ทีมที่ชนะจะต้องส่งผลการแข่งขัน ด้วยรูปภาพและแจ้งรายละเอียด ใน “inbox” fanpage: Esportit
ของวันที่แข่งขันเท่านั้น ไม่เช่นนั้นจะถือว่าไม่ได้แข่งขันและถูกปรับแพ้ทั้งคู่
o หลังสิ้นสุดการแข่งขันทีมงานจะประกาศผลการแข่งขันรอบต่อไปบน fanpage : Esportit
หมายเหตุ * ห้ามปรับแต่งภาพผลการแข่งขัน หากพบปรับแพ้ทันที
* ทีมที่ไม่เข้าทาการแข่งขัน ภายในเวลาที่กาหนด จะถูกปรับแพ้
5) การแข่ง รอบคัดเลือกแบบ Offline รูปแบบ bo3 แต่ละทีมแข่งขัน ในรอบ 2 กาหนดให้ ทีมที่แพ้ จะได้รับสิทธิ์
First Pick และ First Ban (หากมีการแข่งตัดสิน รอบที่ 3 ให้คณะกรรมการทาการโยนเหรียญเลือกฝั่งเริ่มเล่น)
6) การแข่ง รอบคัดเลือกแบบ Offline ทุกทีมต้องมาลงทะเบียนและแจ้ง เข้าการแข่งขัน หากมาไม่ทันภายใน 15
นาทีจะถูกปรับแพ้โดยทันที
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กฎ กติกาการแข่งขัน
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

แข่งขันผ่านเซิร์ฟเวอร์จริง ในโหมดสร้างห้อง Caldavar Valley: Tournament Mode เท่านั้น
ไม่อนุญาตให้มีผู้ชม ผู้สอดแนม หรือ SPECTATOR ยกเว้นคณะกรรมการเท่านั้น หากมีผู้แจ้งจะถูกปรับแพ้
ก่อนเริ่มเกมให้หัวหน้าทีมพิมพ์ Ready หรือ พร้อม เพื่อยืนยันความพร้อมของทีม
ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันเปลี่ยน id ที่ใช้ลงทะเบียนแข่งจนกว่าจะสิ้นสุดการแข่งขัน
ไม่จากัดระดับ (Level) ผู้แข่งสามารถใช้รูนทั้งหมดได้
ทั้งสองทีมสามารถเลือกแบนฮีโร่ได้ตามต้องการ
ทั้งสองทีมไม่สามารถเลือกฮีโร่ซ้ากันได้
ห้ามพิมพ์คาหยาบคายหรือคาที่มีความหมายถากถางที่ไม่แสดงถึงความมีน้าใจนักกีฬา หรือแสดงออกถึง การ
เยาะเย้ย ไม่สุภาพ ทั้งวาจาและการกระทา ต่อทีมที่เข้าแข่งขัน หากพบปรับแพ้ทันที
9) กรณีที่มีการจงใจหลุดจากการแข่งขันหรือจงใจแพ้เพื่อให้อีกทีมเข้ารอบคณะกรรมการสามารถพิจารณาปรับแพ้
ทั้งสองทีมได้
10) ห้ามใช้ข้อผิดพลาดของเกม (Bug) หรือโปรแกรมช่วย ในการแข่งขัน
11) ในรอบคัดเลือกแบบ Offline การเชื่อมต่อ internet เพื่อเข้าแข่งขัน โดยใช้ wifi เครือข่ายเดียวกันเท่านั้น
12) ในรอบคัดเลือกแบบ Offline นอกจากนักกีฬาตัวจริง ห้ามมีผู้แนะนาหรือ Coach ระหว่างการแข่งขัน

** กรณีการหยุดเกม และการหลุดออกจากเกมรอบ Offline
1) หากเกิดเหตุผิดพลาดจากทางเซิร์ฟเวอร์ ทางทีมงานจะพิจารณาให้เริ่มการแข่งขันใหม่ได้
2) ในกรณีที่มีผู้เล่นหลุดออกจากเกม ให้ทีมทาการขอหยุดเกมชั่วคราวและรอจนกว่าจะกลับมาแต่ไม่เกิน 3 นาที
3) ในกรณีท่มี ีผู้เล่นหลุดออกจากเกมและ “ไม่สามารถกลับเข้าสู่เกมได้”
o ในกรณีที่ยังไม่มี First Blood ให้สร้างห้องใหม่
o หากมีการ First Blood แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ดาเนินการแข่งขันต่อจนจบ
4) ผู้เข้าแข่งขันสามารถขอหยุดเกมได้ ทีมละไม่เกิน 2 ครั้ง
5) การหยุดเกมโดยไม่มีเหตุจาเป็น จะถูกตักเตือน 1 ครั้ง หากมีการตักเตือนครั้งที่ 2จะถูกปรับแพ้ทันที
6) หากมีผู้เล่นหลุดมากกว่า 1 คน ด้วยเหตุผลอื่นๆ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการ
7) การเริ่มการแข่งขันใหม่ กรณีหลุดจากเกมต้องใช้ ฮีโร่ และ Skill เดิมเท่านั้น

** กรณี การพัก
1) ผู้เข้าแข่งขันจะมีเวลาพักไม่เกิน 5 นาที ก่อนเริ่มแข่งขันรอบใหม่

** กรณี การประท้วง
1) การประท้วงสามารถทาได้ก่อนเริ่มการแข่งขันเท่านั้น
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รางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
รางวัลที่ 1
เงินรางวัล
รางวัลที่ 2
เงินรางวัล
รางวัลที่ 3
เงินรางวัล
รางวัลชมเชย เงินรางวัล

6,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบเกียรติบัตร (รายบุคคล)
4,000 บาท และใบเกียรติบัตร (รายบุคคล)
2,000 บาท และใบเกียรติบัตร (รายบุคคล)
1,000 บาท และใบเกียรติบัตร (รายบุคคล)

เอกสารที่ใช้ในการรับเงินรางวัล
หลักฐานการรับเงิน สาเนาบัตรประจาตัวประขาชน จานวน 1 แผ่น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สานักงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคาร 39ศูนย์คอมพิวเตอร์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ผู้ประสานงาน
: นายปฎิญญา อินทราวุธ
นายประวิทย์ ย่านเจริญกิจ
นายรวีพันธ์ หน่องาม
เบอร์โทรศัพท์
: 088-241-5737 , 089-553-8975
เบอร์โทรสาร
: 054-241-022
e-Mail
: webmaster@lpru.ac.th
เว็บไซต์
: http://comcentre.lpru.ac.th/Itfair13/
แฟนเพจ
: https://www.facebook.com/Esportitfair

E-Sport

ROV (Arena of Valor)

กาหนดการแข่งขัน
วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561

09.00 – 10.00 น.
12.00 น.

- คณะกรรมการจับสลากจับคู่ทีมแข่งขันรอบคัดเลือก 32 ทีม
- แจ้งผลตารางการแข่งขันบน Fan Page : Esportit

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561

16.00 – 20.00 น.
16.00 – 21.00 น.
22.00 น.

- เริ่มการแข่งขันรอบคัดเลือก 32 ทีม (Online)
- ทีมผู้ชนะแจ้งผลการแข่งขันทาง inbox ใน Fan Page
- แจ้งผลตารางการแข่งขันรอบ 16 ทีมบน Fan Page

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 09.00 –18.00 น.
09.00 – 19.00 น.
21.00 น.

- เริ่มการแข่งขันรอบคัดเลือก 16 ทีม (Online)
- ทีมผู้ชนะแจ้งผลการแข่งขันทาง inbox ใน Fan Page
- แจ้งผลตารางการแข่งขันรอบ 8 ทีมบน Fan Page

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 09.00 – 18.00 น.
09.00 – 19.00 น.
21.00 น.

- เริ่มการแข่งขันรอบคัดเลือก 8 ทีม (Online)
- ทีมผู้ชนะแจ้งผลการแข่งขันทาง inbox ใน Fan Page
- คณะกรรมการประกาศผลทีมที่ผ่านรอบคัดเลือก 4 ทีม

วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 o งานแข่งขันภาคเข้า ณ ห้องแข่งขัน ชั้น 1 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์
(แบบ Offline)
08.30 – 09.00 น.
- รายงานตัวและลงทะเบียนทีมผู้เข้าแข่งขันทั้ง 8 ทีม
09.00 – 09.15 น.
- คณะกรรมการจับสลากจับคู่ทีมแข่งขันรอบคัดเลือก 4 ทีม
09.15 – 09.45 น.
- เริ่มการแข่งขันรอบคัดเลือก 4 ทีมสุดท้ายแบบ bo1 พร้อมกัน
09.45 – 10.00 น.
- พักการแข่งขัน 15 นาที
10.00 – 10.30 น.
- เริ่มการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ แบบ bo1คู่ที่ 1
10.30 – 11.00 น.
- เริ่มการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ แบบ bo1คู่ที่ 2
11.00 – 13.00 น.
- พักการแข่งขัน
o เริ่มงานแข่งขันภาคบ่าย ณ หอประชุมจันท์ผา
13.00 – 14.30 น.
เริ่มการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศอันดับ 3 แบบ bo3
15.00 – 16.30 น.
เริ่มการแข่งขันรองชิงชนะเลิศอันดับ 1 แบบ bo3
16.30 – 17.00 น.
พิธีมอบรางวัล
หมายเหตุ : กาหนดการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

