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“ศกึแยง่ชิงอีวยุอีโวลชูนั” ที7มีรางวลัเป็นการ์ดสดุน่ารัก [บสูเตอร์VMAX] [ชาวเวอร์สVMAX] [ธนัเดอร์สVMAX] 
แบบสเปเชียลอาร์ต จะจดัแขง่ขนัขึ Mนตั Mงแตว่นัที7 28 กนัยายน 2564 จนถงึ 6 พฤศจิกายน 2564 
ในรูปแบบรีโมตเพลย์ 
 
“ศกึแยง่ชิงอีวยุอีโวลชูนั” เป็นการแขง่ขนัแบบซีลเดค็ (Sealed deck) โดยใช้การ์ดจากชดุ [เพอร์เฟคระฟา้] หรือ 
[สายนํ Mาแหง่นภา] (ชดุใดชดุหนึ7งเทา่นั Mน) จํานวน 10 แพ็คในการแขง่ขนั  
การแขง่ขนัแบบซีลเดค็คือ การแขง่การ์ดโดยให้เตรียมบสูเตอร์แพ็คที7ยงัไมเ่ปิดซองมาเปิดกนัในสนามแขง่ 
และใช้เฉพาะการ์ดที7ได้มาจดัเดค็เพื7อทําการแขง่ขนักนั ไมว่า่จะมือโปรหรือคนที7ไมมี่เดค็ 
ก็สามารถเข้าร่วมแขง่ขนัได้อยา่งสนกุสนานและเทา่เทียม 
 
การแขง่ขนัแบบซีลเดค็คืออะไร? 
รายละเอียด: https://th.portal-pokemon.com/special/card/sealed_info/ 
 
 
1. กตกิาและรูปแบบการแข่งขัน 
ระยะเวลาในการเข้าร่วมกจิกรรม 
§ การแขง่ขนัจะถกูจดัขึ Mนทกุ วนัองัคาร - เสาร์  (ไมเ่ว้นวนัหยดุนกัขตัฤกษ์) 
§ ตั Mงแตว่นัที7 28 กนัยายน พ.ศ. 2564 ถงึวนัที7 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564* 
§ โดยใน 1 วนั จะมีการแขง่ขนั 2 รอบ: 

  รอบที7 1 เริ7มเวลา 18.00 น. 
  รอบที7 2 เริ7มเวลา 20.00 น. 
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§ ใน 1 รอบการแขง่ขนั จะแบง่ผู้ เลน่ออกเป็น 4 กลุม่ กลุม่ละ 8 คน ดงันั Mนจํานวนผู้ เลน่ทั Mงหมดใน � 
รอบการแขง่ขนั จะมี 32 คน ฉะนั Mนใน 1 วนัจะมีผู้ เลน่ทั Mงหมด 64 คน (2 รอบการแขง่ขนั) 

§ โดยผู้ เข้าแขง่ขนัแตล่ะคนจะสามารถสมคัรได้เพียง 1 รอบตอ่ 1 วนัเทา่นั Mน 

§ รูปแบบการแขง่ขนั Swiss-Round 3 รอบ รอบละ 25 นาที 
§ ใน 1 สํารับการ์ด จะมีการ์ด 40 ใบ ใสก่าร์ดได้แบบละไมเ่กิน 4 ใบ 

ยกเว้นการ์ดพลงังานพื Mนฐานที7สามารถใสซํ่ Mากี7ใบก็ได้  
§ ดคููมื่อการเลน่พื Mนฐานได้ตามนี M: https://th.portal-pokemon.com/special/card/sealed_info/ 
§ โปรดนําการ์ดพลงังานมาเอง 
§ ใช้การ์ด Pokémon TCG ภาษาไทยในการแขง่เทา่นั Mน  
§ ผู้ เข้าแขง่ขนัสามารถนํา Playmat ที7เป็นสีทบึ 

หรือมีลวดลายลขิสทิธิ�แท้จากโปเกมอนเทรดดิ Mงการ์ดเกมของตนเองมาใช้ในการแขง่ขนัได้ 
§ การ์ดที7ใช้ในการแขง่ขนัจะต้องสวมซองการ์ด (sleeve) ทกุใบ โดยต้องเป็นซองการ์ดที7มีด้านหลงัเป็นสีทบึ 

หรือมีลวดลายลวดลายลขิสทิธิ�แท้จากโปเกมอนเทรดดิ Mงการ์ดเกม 
ซึ7งไมส่ามารถมองทะลเุห็นตวัการ์ดได้เทา่นั Mน ซองการ์ดทกุใบต้องมีขนาดและลกัษณะเหมือนกนัทกุประการ 

§ ผู้ เข้าแขง่ขนัเป็นผู้จดัเตรียมอปุกรณ์ประกอบการแขง่ขนั 
§ ตวันบัแดเมจ ที7อนญุาตให้ใช้ได้ มี 2 แบบ คือ แบบกระดาษ หรือแบบพลาสติก 
§ อนโุลมให้ใช้ลกูเตา๋ในการนบัแดเมจได้ โดยต้องเป็นลกูเตา๋มาตรฐาน สีทบึ ขนาดไมเ่กิน 1.2 ซม. มีแต้มตั Mงแต ่

1–6 แต้ม ด้านตรงข้ามของลกูเตา๋ต้องรวมกนัได้ 7 แต้ม 
§ เหรียญสําหรับทอย อนโุลมให้ใช้ลกูเตา๋แทนการทอยเหรียญได้ โดยต้องเป็นลกูเตา๋มาตรฐาน ใส 

มมุทกุด้านโค้งมน มีแต้มตั Mงแต ่1 – 6 แต้ม ด้านตรงข้ามของลกูเตา๋ต้องรวมกนัได้ 7 แต้ม 
มีขนาดใหญ่กวา่และมีลกัษณะที7แตกตา่งจากลกูเตา๋สําหรับนบัแดเมจอยา่งชดัเจน โดยกําหนดให้ เลขคู ่= 
หวั เลขคี7 = ก้อย 

§ รูปแบบการแขง่ขนัยดึตาม Remote Play ภายใต้การจดัการ Tournament ผา่นชอ่งทาง Discord โดย 
Esports Thai Leagues 

§ ผู้ เข้าแขง่ขนัทกุคนต้องเข้าใจกฎกติกาการเลน่เป็นอยา่งดี 
§ รายละเอียดวิธีการติดตั Mง Remote Play: https://th.portal-pokemon.com/special/card/remote_play/ 
2. กตกิาการรับสมัคร 
§ ผู้ เข้าแขง่ขนัจะต้องซื Mอ Booster Pack เพอร์เฟคระฟา้ หรือ สายนํ Mาแหง่นภา (ชดุใดชดุหนึ7งเทา่นั Mน) 

จํานวนอยา่งน้อย 10 แพ็ค (ในใบเสร็จเดียวกนั) จากร้านค้าที7ร่วมรายการ 
(สามารถอปัเดตรายชื7อร้านค้าเพิ7มเติมได้ที7 Facebook Page : LYNX Trading Post) 
และนําใบเสร็จมาสมคัรผา่น Link รับสมคัรใน Facebook Page : LYNX Trading Post 
  ใบเสร็จ 1 ใบ มีอาย ุ1 สปัดาห์นบัจากวนัที7ซื Mอ ยกตวัอยา่งเชน่ ซื Mอสนิค้ามาในวนัที7 15 

ใบเสร็จจะสามารถใช้สมคัรลงแขง่ได้ถงึวนัที7 22 
  ใบเสร็จ 1 ใบ สามารถใช้สทิธิ�ในการสมคัรลงแขง่ได้เพียง 1 ครั Mง 

เว้นแตใ่นการสมคัรครั Mงนั Mนไมไ่ด้รับสทิธิ�ในการแขง่ 
ผู้ เข้าแขง่ขนัสามารถนําใบเสร็จใบเดิมไปสมคัรในครั Mงถดัไปได้ 
ถ้ายงัอยูใ่นรอบอายกุารใช้งานของใบเสร็จนั Mน 

§ เปิดรับสมคัร 2 รอบ ผา่น Facebook Page : LYNX Trading Post ดงันี M 
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1. ผู้ ที7ต้องการแขง่ขนัในรอบ 18.00 น.  
สามารถสมคัรผา่น Link ที7แนบไว้ในโพสรับสมคัรการแขง่ขนัในแตล่ะวนั ได้ตั Mงแตเ่วลา 10.00 น. – 12.00 น. 
โดยจะประกาศรายชื7อผู้ มีสทิธิ�เข้าแขง่ขนัผา่น comment ใต้โพสหลงัจากปิดรับสมคัรภายใน 60 นาที 

2. ผู้ ที7ต้องการแขง่ขนัในรอบ 20.00 น. 
สามารถสมคัรผา่น Link ที7แนบไว้ในโพสรับสมคัรการแขง่ขนัในแตล่ะวนั ได้ตั Mงแตเ่วลา 14.00 น. – 16.00 น. 
โดยจะประกาศรายชื7อผู้ มีสทิธิ�เข้าแขง่ขนัผา่น comment ใต้โพสหลงัจากปิดรับสมคัรภายใน 60 นาที 
*เวลาอาจปรับเปลี7ยนตามความเหมาะสมโดยทีมงานขอถือสทิธิ�ไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
 

3. หมายเหตุการรับสมัคร 
§ ประกาศรายชื7อผู้ มีสทิธิ�เข้าแขง่ขนัในแตล่ะรอบหลงัปิดรับสมคัรภายใน 60 นาที 
§ รับสมคัรผู้ เข้าแขง่ขนัสงูสดุในแตล่ะรอบ ดงันี M  

  รอบ 18.00 น. 32 คน (4 กลุม่) 
  รอบ 20.00 น. 32 คน (4 กลุม่) 

§ ในกรณีที7คนสมคัรไมค่รบตามจํานวนผู้ เข้าแขง่ขนัสงูสดุในแตล่ะรอบ  
§ ผู้ มีสทิธิ�เข้าแขง่ขนัจะเรียงลําดบัจากการเข้าสมคัร (มาก่อนได้สทิธิ�ก่อน) สว่นการจดักลุม่ 

จะทําการสุม่หลงัจากปิดรับสมคัรแล้ว 
§ ในกรณีที7มีจํานวนผู้ เข้าสมคัรเป็นเศษที7ไมส่ามารถรวมให้ครบกลุม่ได้ 

ผู้ เข้าสมคัรที7ถกูปัดเศษจะไมไ่ด้รับสทิธิในการแขง่ขนัในรอบนั Mน ๆ เช่น ถ้ามีผู้ เข้าสมคัรในรอบนั Mนทั Mงหมด 23 
คน ซึ7งจะแบง่ได้แค ่2 กลุม่ และเหลือเศษ 7 คน, ผู้สมคัรในลําดบัที7 17 ถงึ 23 
จะไมไ่ด้รับสทิธิ�ในการแขง่ขนัในรอบนั Mน แตส่ามารถนําใบเสร็จเดิมไปลงสมคัรในรอบถดัไปได้ 

 
3. ของรางวัล 
§ ผู้ เข้าแขง่ขนัต้องแขง่ Swiss-Round ครบ 3 รอบเทา่นั Mน ถงึจะมีสทิธิ�ได้รับของรางวลั 

 

 
 
ผู้ เข้าแขง่ขนัทกุคนในแตล่ะกลุม่ มีสทิธิ�ได้รับรางวลัพิเศษ* [บสูเตอร์ VMAX] [ธนัเดอร์ส VMAX] [ชาวเวอร์ส 
VMAX] แบบสเปเชียลอาร์ต จากการสุม่ 
 
*หมายเหต ุเกี7ยวกบัจํานวนของรางวลัพิเศษ : [บสูเตอร์ VMAX] [ธนัเดอร์ส VMAX] [ชาวเวอร์ส VMAX] แบบ 



ศกึแยง่ชิงอีวยุอีโวลชูนั 4 

สเปเชียลอาร์ต ได้จดัเตรียมไว้แบบละ 100 ใบ สําหรับการแขง่ขนัรูปแบบ Remote Play ตามประกาศนี M 
และหลงัจากที7สถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ดีขึ Mนแล้ว 
จะจดัเตรียมไว้สําหรับกิจกรรมการแขง่ขนัรูปแบบอื7น ๆ อีกแบบละ 250 ใบ 
(มีความเป็นไปได้วา่จํานวนที7แจกอาจเพิ7มขึ Mนหรือลดลงขึ Mนอยูก่บัสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 
หลงัจากนี M) 
 
  ผู้ เข้าแขง่ขนัทกุคนที7เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับการ์ด “ยิมเทรนเนอร์” จํานวน 1 ใบ 

 

 
 
  รางวลัสุม่แจกการ์ดโปรโม จากผู้ชนะลําดบัการแขง่ขนั 

ผู้ชนะลําดบัที7 1 จะได้รับการ์ดโปรโม 6 ใบ 
ผู้ชนะลําดบัลําดบัที7 2 จะได้รับการ์ดโปรโม 4 ใบ 
ผู้ชนะลําดบัลําดบัที7 3 และ 4 จะได้รับการ์ดโปรโม 3 ใบ 
ผู้ชนะลําดบัลําดบัที7 5 และ 6 จะได้รับการ์ดโปรโม 2 ใบ 
ผู้ชนะลําดบัลําดบัที7 7 และ 8 จะได้รับการ์ดโปรโม 1 ใบ 
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§ มีการ์ดโปรโมที7แจกดงันี M 
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หมายเหตุ 
§ สํารับการ์ด, ตําแหน่งทิ Mงการ์ด, การ์ดรางวลั, โปเกมอนในตําแหน่งตอ่สู้และ Bench 

ทั Mงหมดนี Mจะต้องแสดงให้เห็นอยา่งชดัเจนในกล้องของผู้ เข้าแข่งขนั 
§ ในระหวา่งเทิร์นของฝ่ายตรงข้าม ผู้ เข้าแขง่ขนัจะต้องแสดงมือทั Mงสองข้างให้เห็นอยา่งชดัเจนในกล้อง 

รวมไปถงึการ์ดในมือทั Mงหมด (แบบควํ7าหน้า) พร้อมกบัหน้าลกูเตา๋ที7แสดงถงึจํานวนการ์ดในมือ 
§ เมื7อผู้ เข้าแขง่ขนัสํารวจสํารับการ์ดของตนเองเสร็จแล้ว, 

ฝ่ายตรงข้ามสามารถสั7งให้ผู้ เข้าแขง่ขนัแบง่การ์ดในสํารับการ์ดของฝ่ายที7สํารวจสํารับการ์ด ออกเป็น 2-5 กอง 
ตามที7ฝ่ายตรงข้ามสั7ง และฝ่ายตรงข้ามจะเป็นคนเลือกเรียงลําดบัรวมเป็น 1 กอง  
ฝ่ายตรงข้ามสามารถเลือกลําดบัเลขระหวา่ง 2-5 
และผู้ เข้าแขง่ขนัจะต้องเอาการ์ดใบบนสดุของสํารับการ์ดตามจํานวนที7ฝ่ายตรงข้ามเลือกเอาไปไว้ด้านลา่งสดุ
ของสํารับการ์ด 

§ เนื7องด้วยห้อง Discord : Pokemon TCG เป็นห้องจดัการแขง่ขนัที7รวมผู้ เลน่ทกุเพศทกุวยั ทางผู้จดั 
เลง็เห็นถงึความสําคญัในการสร้างบรรยากาศการเลน่ที7สนกุสนาน เป็นมิตร และปลอดภยัแก่ผู้ เลน่ทกุทา่น 
จงึขอความร่วมมือผู้ใช้งานห้อง Discord ทกุทา่น งดการใช้รูป Profile, Banner หรือการตั Mงชื7อที7ไมส่ภุาพ, 
สอ่เสียด, ดถูกู, หมิ7นเหม,่ หมิ7นประมาท หรือมีความเสี7ยงในการปลกุปั7นตอ่ประเดน็ใด ๆ 
ตลอดระยะเวลาที7ทา่นอยูใ่น Discord หากทางผู้จดัพบเห็นจะสง่ข้อความเป็นการตกัเตือนครั Mงที7 1 
และหากยงัคงพบเห็นพฤติกรรมเดิม ทางผู้จดัจะขอถือสทิธิ 
ในการระงบัสทิธิในการเข้าร่วมการแขง่ขนัที7จดัขึ Mนโดยทาง Esports Thai Leagues ทั Mงหมด  

 
 
กฎกตกิาเพิDมเตมิ 
§ ผู้จดังานจะบนัทกึเทปการแขง่ขนัทกุ ๆ แมตช์ตามความเหมาะสมหรือความจําเป็น 
§ ผู้ เข้าแขง่ขนัควรบนัทกึเทปการแขง่ของตนเพื7อรักษาผลประโยชน์สว่นตวั 
§ ผู้ เข้าแขง่ขนัควรแตง่กายให้เหมาะสมระหวา่งการแขง่ขนั เพื7อสร้างบรรยากาศที7ดีในการเลน่ 
§ ผู้ตดัสนิได้รับอนญุาตให้ดกูารแขง่และเข้าไปตดัสนิได้ตามความเหมาะสม 
§ ในกรณีที7สญัญาณการสื7อสารขาดหายในระหวา่งการแขง่ขนั 

หากผู้ เข้าแขง่ขนัสามารถเชื7อมตอ่สญัญาณใหมภ่ายในเวลา 5-15 วินาทีให้ถือวา่ยงัทําการแขง่ขนัตอ่ได้ 
แตห่ากพบปัญหาที7ต้องใช้เวลาแก้ไขมากกวา่นั Mน ผู้ เข้าแขง่ขนัทา่นนั Mนต้องแก้ไขปัญหานั Mน ๆ 
ให้เสร็จสิ Mนภายใน 5 นาที โดยผู้ เข้าแขง่ขนัทา่นนั Mนจะต้องแจ้งทางผู้ตดัสนิหรือผู้จดังาน 
มิเช่นนั Mนทางผู้จดังานจะถือวา่ผู้ เข้าแขง่ขนัทา่นนั Mนไมป่รากฏตวัในการแขง่ขนัทนัที 

§ ทางผู้จดัขอถือสทิธิ�การตรวจสอบ เพื7อยืนยนัตวัตนผู้ เข้าแขง่ขนั โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
§ การตดัสนิของทางผู้จดังานถือเป็นที7สิ Mนสดุ 
 
 
 
บทลงโทษ 
§ หากผู้ เข้าแขง่ขนัคนใดถกูจบัได้วา่โกงการแขง่ขนั 

จะถกูตดัสทิธิ�ออกจากการแขง่ขนัที7เป็นทางการอยา่งถาวรและอาจถกูตดัสทิธิ�จากการแขง่ก่อนหน้านี M 
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§ หากผู้ เข้าแขง่ขนัคนใดถกูจบัได้วา่พบการใช้อบายมขุระหวา่งการแขง่ขนั 
ทางผู้จดังานขอถือสทิธิ�ในการลงโทษผู้ เข้าแขง่ขนัคนดงักลา่ว 

§ หากพบเห็นพฤติกรรมที7บง่บอกถงึ “การรับจ้างแขง่ขนั” และมีการเก็บคา่บริการ ทางทีมงานขอถือสทิธิ� 
ในการตดัสทิธิ�การแขง่ขนัทนัทีเมื7อพบเจอ 
รวมทั Mงทีมงานจะขอถือสทิธิ�ในการระงบัสทิธิ�ในการเข้าร่วมการแขง่ขนัที7จดัขึ Mนโดยทาง Esports Thai 
Leagues ทั Mงหมด 

 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ7มเติมได้ที7 
www.facebook.com/PokemonTCGTH 
www.facebook.com/LYNXTradingPost 


