(เฉพาะเจ้าหน้าที่)
เลขที…่ ……………….….
วันรับสมัคร……………...

ใบสมัครการแข่งขัน ROV Tournament ครั้งที่ 3
ประจาปีการศึกษา 2562 วันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
คาชี้แจง หลักเกณฑ์ในการกรอกใบสมัคร
1. กรุณาอ่านเงื่อนไขและกติกาการแข่งขัน และกรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กาหนด
2. กรุณาระบุข้อความที่เป็นจริงด้วยตัวบรรจง และรับรองโดยผู้บริหารของสถานศึกษาเท่านั้น
3. กรุณากรอกข้อความให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมแนบหลักฐาน สาเนาบัตรประจาตัวนักเรียนหรือสาเนาบัตรประชาชนของผูเ้ ข้าแข่งขัน
ทุกคน
4. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 หรือเทียบเท่า
5. แต่ละโรงเรียนสามารถส่งผู้เข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 2 ทีม
ชื่อทีม..........................................................................................โดยมีรายชื่อสมาชิกในทีมดังต่อไปนี้ (ลาดับที่ 1 เป็นหัวหน้าทีม)
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ROV Tournament ครั้งที่ 3 มีดังนี้
1. (นาย/นางสาว/ด.ช./ด.ญ.)..............................................................................................ระดับชั้น..……….เบอร์โทร.............................
2. (นาย/นางสาว/ด.ช./ด.ญ.)..............................................................................................ระดับชั้น..……….เบอร์โทร.............................
3. (นาย/นางสาว/ด.ช./ด.ญ.)..............................................................................................ระดับชั้น…..…….เบอร์โทร.............................
4. (นาย/นางสาว/ด.ช./ด.ญ.)..............................................................................................ระดับชั้น..……….เบอร์โทร.............................
5. (นาย/นางสาว/ด.ช./ด.ญ.)..............................................................................................ระดับชั้น..……….เบอร์โทร.............................
ผู้เข้าแข่งขันสารอง
(นาย/นางสาว/ด.ช./ด.ญ.).................................................................................................ระดับชั้น..………..เบอร์โทร.............................
ครูผู้ควบคุมทีม
(นาย/นางสาว/นาง)...................................................................................................………..เบอร์โทร.....................................................
สาหรับเจ้าหน้าที่
คารับรองหัวหน้าสถานศึกษา
ข้าพเจ้าขอรับรองว่านักเรียนที่สมัครดังกล่าว เป็นนักเรียนของสถานศึกษาและ
ลงชื่อ................................ผู้รับสมัคร
กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น.................................จริง

ค่าสมัคร 750 บาท

ลงชื่อ.......................................................................หัวหน้าสถานศึกษา
(................................................................................)
ตาแหน่ง........................................................
โรงเรียน...........................................................................................

เอกสารประกอบการสมัคร
 บัตรประจาตัวประชาชน
ยอมรับเงื่อนไขและกติกาการแข่งขัน  ยอมรับ
 ไม่ยอมรับ
** หมายเหตุ
- กรุณาส่งใบสมัครภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
- รายงานตัว เวลา 08.00 - 08.30 น.
- สถานที่จัดการแข่งขัน โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา โครงการ English Programme
อาคาร Moses ชั้น 3 ห้อง Upper Room
ติดต่อประสานงาน อาจารย์เกศวจี พูลภิญโญ โทร. 075-313757 โทร.081-5371578 E-mail: raisin70@hotmail.com
อาจารย์ทิพย์สกุล บุญชูดวง โทร. 062-5565421

กฎกติกาและรูปแบบการแข่งขันรายการ ROV Tournament 2020 ครั้งที่ 3
ประจาปีการศึกษา 2562 วันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
 รูปแบบการแข่งขัน
รูปแบบการแข่งขัน : แข่งขันแบบ Single Elimination (แพ้ตกรอบ)
โหมดการแข่งขัน : 5 VS 5
 กติกาการแข่งขัน
1. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องรายงานตัว ก่อนเวลาการแข่งขัน 30 นาที
2. ทีมแข่งขันต้องมีกัปตันทีม 1 คน และแจ้งยืนยันตนต่อกรรมการที่ควบคุมการแข่งขันให้ทราบ หากมีปัญหาเกิดขึ้น
กัปตันทีมเท่านั้น จะเป็นตัวแทนของทีมในการประสานงานต่างๆ
3. ไม่อนุญาตให้ใช้โปรแกรมช่วยเล่นและอุปกรณ์เสริมทุกชนิด
4. ทีมที่จะลงทะเบียนต้องมีผู้เข้าแข่งขันไม่เกิน 5 คน ผู้เข้าแข่งขันสารอง 1 คน และไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลง
ผู้เข้าแข่งขันหลังจากการลงทะเบียน
5. ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันในระหว่างการแข่งขัน หากมีความจาเป็นต้องเปลี่ยนผู้เข้าแข่งขันสารอง
เข้าแข่งขันต้องแจ้งให้ กรรมการทราบหลังจากเสร็จการแข่งขันในรอบนั้น ทั้งนี้จะอยู่ในดุลพินิจของกรรมการจัดการแข่งขัน
6. ในกรณีเกิดปัญหาใดๆ ระหว่างการแข่งขัน ให้ผู้เข้าแข่งขันดาเนินการแข่งขันต่อไปตามจานวนผู้เข้าแข่งขันและเวลา
ที่เหลือจนจบการแข่งขันหรือสามารถสละสิทธิ์การแข่งขันได้
7. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบของสถานศึกษาเท่านั้น
8. ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับซิม Internet ที่ใช้ในการแข่งขัน
 กติกาการสนทนา
1. ไม่อนุญาตการสนทนา Chat แบบ Public (สาธารณะ) อนุญาตให้สนทนา Chat ภายในทีมเท่านั้น
2. สาหรับการใช้ Voice Chat ใช้ได้เฉพาะโปรแกรมที่ติดตั้งในตัวเกมเท่านั้น การใช้โปรแกรม Voice Chat อื่นๆ
ถือเป็นการผิดกติกาการแข่งขัน (ในกรณีอีกทีมไม่สามารถใช้ Voice Chat ได้ ให้ยุติ Voice Chat ทั้ง 2 ทีม)
3. ไม่อนุญาตให้โค้ชหรือผู้ดูแลทีมสื่อสารกับผู้เข้าแข่งขันในระหว่างการแข่งขัน
 กฎเกี่ยวกับผู้เข้าแข่งขัน
1. ซิม internet อนุญาตให้ใช้ตามที่ผู้จัดหา เตรียมไว้ให้เท่านั้น
2. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันที่ไม่มีรายชื่อในการสมัครแข่งขันเข้าร่วมแข่งขันเด็ดขาด หากตรวจพบหลักฐานของทีม
แข่งขันดังกล่าวถูกปรับแพ้และหมดสิทธิ์การแข่งขันทันที
3. การแข่งขันผู้เข้าแข่งขันทุกคนสามารถเลือกเล่นฮีโร่และสกิลทีไ่ ม่มีปัญหาในขณะนั้นเท่านั้น ไม่อนุญาตให้เลือกฮีโร่
และสกิลที่มีปัญหา บัค หรือการอื่นใดอันทาให้เกิดปัญหาในระบบทุกกรณี
4. สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันต้องนามาเอง ได้แก่ เข็มจิ้มถาดซิม, Power Bank, สายชาร์จโทรศัพท์, หูฟัง
5. หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีผู้เข้าแข่งขันคนใด ลงแข่งขันมากกว่า 1 ทีม คณะกรรมการจะตัดสิทธิ์ทีมที่มี
ผู้เข้าแข่งขันคนดังกล่าวอยู่ ออกจากการแข่งขันทันที
6. หากต้องการประท้วงหรือตรวจสอบทีมฝั่งตรงข้ามให้ทาการแจ้งต่อคณะกรรมการ ณ ช่วงเวลานั้นทันที หากสิ้นสุด
การแข่งขันในรอบนั้นไปแล้ว จะไม่สามารถยื่นเรื่องตรวจสอบย้อนหลังได้
7. ไม่อนุญาตให้ใช้คาพูดหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพ เสียดสีผู้อื่น บทลงโทษปรับแพ้ในการแข่งขันทันที

 เหตุการณ์ผิดปกติอื่นๆ
1. ในกรณีโทรศัพท์ที่ใช้แข่งขันเกิดมีปัญหาขึ้น ผู้เข้าแข่งขันจะต้องยกมือขึ้นเพื่อแจ้งให้คณะกรรมการดูแลการแข่งขัน
ทราบ
2. ในกรณีเปลี่ยนเครื่อง จะต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 10 นาที และการแข่งขันจะเริ่มต่อทันที
3. ในกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นไม่สามารถแก้ไขได้แล้วเสร็จภายใน 10 นาที จะแข่งอีกครั้ง หลังจากจบการแข่งขันรอบแรก
และคะแนนทั้งหมดจะนับต่อ
4. ในระหว่างการแข่งขันหากเกิดปัญหาต้องแจ้งคณะกรรมการภายใน 1 นาทีเพื่อให้คณะกรรมการทาการช่วยเหลือ
หากแจ้งภายหลังไปแล้วจะต้องทาการแข่งขันให้จบในรอบนั้นก่อน (คณะกรรมการจะแก้ไขให้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น)
 การตัดสินการแข่งขัน
1. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
2. ผู้เข้าแข่งขันจาเป็นต้องศึกษากฎกติกาและรูปแบบการแข่งขันอย่างละเอียด และปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด
3. ในกรณีเกิดปัญหานอกเหนือจากที่ระบุไว้ในกฎกติกาและรูปแบบการแข่งขันข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันเท่านั้น
4. ในกรณีทีมทีส่ มัครเข้าร่วมแข่งขันไม่ถึง 4 ทีม กรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแข่งขัน
และรางวัล
รางวัล
รางวัลที่ 1
รางวัลที่ 2
รางวัลที่ 3
รางวัลที่ 4

เหรียญพร้อมเกียรติบัตร และทุนการศึกษา
เหรียญพร้อมเกียรติบัตร และทุนการศึกษา
เหรียญพร้อมเกียรติบัตร และทุนการศึกษา
เกียรติบัตร

1,800 บาท จานวน 1 ทีม
1,200 บาท จานวน 1 ทีม
1,000 บาท จานวน 1 ทีม

