
บริษัท  สยามทามิยะ  จ ากดั 

กจิกรรมการแข่งขนั 

Thailand Go To Japan Cup 2017 

 
วนัที่ในการจดัการแข่งขนั 
 

    สนามท่ี1    หาโครตา้  50 คน  วนัท่ี 11        มิถุนายน 2560  ( ซีคอนสแควร์  )  
    สนามท่ี2    หาโครตา้  50 คน  วนัท่ี 2        กรกฎาคม 2560 ( พรอมานาด  )  
    สนาม Final  ( เฉพาะโครตา้ ) วนัท่ี   13         สิงหาคม  2560  ( เซียร์รังสิต  ) 
  

สถานท่ีและวนัท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง 
สถานที่จดัการแข่งขนั 
 
รุ่นการแข่งขนั 

รุ่น Junior 
รุ่น  Open Box 
รุ่น Japan Cup 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
กตกิารุ่น     J- Cup  ( หาโครตา้ 50 คน ) 

ค่าสมคัร  80 บาท ( รวมแบตเตอร่ี แพค 2 /1 แพค )  
อาย ุ   ไม่ก าหนด 

รถ   รถ Mini 4WD, Mini Pro จ ากดั 1คน / 1 คนั 
แบตเตอร่ี   AA แพค็ 2 แพค็ละ 35 บาท แพค็ 4 แพค็ละ 65 บาท(  ซ้ือจากกรรมการ ราคาส าหรับวนัแข่งเท่านั้น  ) 
คนปล่อยรถ  ตอ้งเป็นคนคนเดียวกนักบัท่ีลงทะเบียนไว ้หากไม่อยูใ่นพ้ืนท่ีกรรมการจะเป็นคนปล่อยรถออกสตาร์ทเอง 
การดูแลรถ  ขณะแข่งขนัในสนาม นกัแข่งตอ้งดูแลรถของตนเอง เช่น ในกรณีท่ีรถหลุดราง 

ข้อก าหนดโดยรวมเกีย่วกบัรถ  
ชุดแต่ง  Mini 4WD, Mini Pro,Dangun ของทามิยะเท่านั้น สามารถตดั ตกแต่งได ้แต่ตอ้งคงสภาพท่ีสามารถเช็คไดว้า่มาจากรหสัใด 
บอด้ี          เจาะ ตดั ตกแต่งได ้ แต่ตอ้งคงสภาพท่ีสามารถเช็คไดว้า่มาจากสินคา้รหสัใดบอด้ีใสตอ้งท าสี ติดสต๊ิกเกอร์เพ่ือความสวยงาม 
Chassis  เจาะ  ตดั ตกแต่งได ้ แต่ตอ้งคงสภาพท่ีสามารถเช็คไดว้า่มาจากรหสัใด 
ชุดขบัเคล่ือน  ตอ้งขบัเคล่ีอน 4 ลอ้เท่านั้น 
มอเตอร์ หา้มใส่ขา้มรุ่น Mini Pro Item 15346,15350,15351,15375,15433,15487,15488,15489,95085 

 Mini 4Wd Item 15133,15134,15215,15455 15318,15256,15317,15402,15484,15485,15486 

  ไม่อนุญาตใหแ้กะมอเตอร์หรือดดัแปลงใดๆ 
ชุดเฟือง/หอ้งเกียร์ ตอ้งเป็นของ Tamiya เท่านั้น สามารถ ตดั ตกแต่งได ้ แต่ตอ้งใชอ้ตัราทด ตาม มาตราฐานในชุดเดียวกนั 
ลอ้   ตอ้งเป็นของ Tamiya เท่านั้น  สามารถตดัตกแต่งได ้
ยาง   สามารถ ตดัตกแต่งได ้หนา้ยางตอ้งไม่ต ่ากวา่ 8mm หา้มสูงเกิน 35 mm(หนา้ยางท่ีสมัผสักบัรางไม่จ ากดั ) 
โรลเลอร์ ตอ้งเป็นของ Tamiya เท่านั้น  จ ากดัไม่เกิน 6 ตวั ( โรลเลอร์ ถว้ย 1 ช้ิน นบัเป็น 1 ตวั สามารถตดัตกแต่งได)้กนัโครงและตุม้

กระโดดไม่นบัเป็นโรลเลอร์ -โรลเลอร์ หา้มเจาะหรือเจียดดัแปลงจากสภาพเดิม 
 ( ยกเวน้การท าขอบ โรลเลอร์ ท่ีเป็นพลาสติก สามารถท าสีไดห้รือเพื่อความสวยงาม) 

เฟืองมอเตอร์  เฟือง 8 ของ Tamiya เท่านั้น หา้มตดัตกแต่งใดๆ 
สะพานไฟ  จ ากดั 1  ชุดเท่านั้นหา้มน ามาซอ้นกนั  และหา้มใชน้ ้ ามนัใดๆ 
ตุม้ถ่วงน ้ าหนกัและเสา หา้มเกินเสน้ผา่ศูนยก์ลาง ของโรลเลอร์ 
เบรก  ตอ้งเป็นของทามิยะ เท่านั้น สามารถใช ้54430 เบรก R/C ได ้
ความสูงของเบรก ตอ้งไม่ต ่ากวา่  1  มิลลิเมตร 
ความกวา้งไม่เกิน  105 มิลลิเมตร 
ความยาวไม่เกิน  165 มิลลิเมตร 
ความสูงของรถไม่เกิน  70 มิลลิเมตร 
หมายเหตุ   
รถของผูท่ี้ชนะการแขง่ขนั กรรมการจะตรวจสอบคุณสมบติัรถอีกคร้ังอยา่งละเอียด หากพบวา่มีการปรับแตง่รถผิดกติกา จะถูกตดัสิทธ์ิ 

การตดัสินและค าวนิิจฉยัของกรรมการถือเป็นขอ้ยติุ  
รางวลัส าหรับผูช้นะการแข่งขนั 

รางวลัชนะเลิศ ถว้ยรางวลั พร้อมเงินรางวลั มูลค่า 1500 บาท 
รองชนะเลิศอนัดบั 1 ถว้ยรางวลั พร้อมเงินรางวลั มูลค่า 1000  บาท 
รองชนะเลิศอนัดบั 2 ถว้ยรางวลั พร้อมเงินรางวลั มูลค่า 700  บาท 
 



 

 

 

รางวลัพิเศษสนาม Final   ชิงตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั กรุงเทพฯ-ญ่ีปุ่ น พร้อมท่ีพกั 
( โรงแรม Prezio ) 4 คืน 
เพื่อเขา้ร่วมแข่งขนั และเขา้ชมโรงงาน  Tamiya  จ านวน 3 รางวลั  

รางวลัส าหรับผูช้นะการแข่งขนั  สนาม Final  
รางวลัชนะเลิศ  ตัว๋เคร่ืองบินพร้อมท่ีพกั 4 คืน  
รองชนะเลิศอนัดบั 1 ตัว๋เคร่ืองบินพร้อมท่ีพกั 4 คืน 
รองชนะเลิศอนัดบั 2 ตัว๋เคร่ืองบิน 

 
เง่ือนไขการรับรางวลั 

1 รางวลัตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถเปลีย่นเป็นเงนิได้ 
2 สงวนสิทธ์ิ  ผู้ทีไ่ด้รับรางวลัเท่าน้ัน 
3 ห้ามผู้ที่เคยได้รางวลัตัว๋เคร่ืองบินไปญีปุ่่น โดยทามิยะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในปี 2016 

ห้ามเข้าร่วมการแข่งขัน สนาม Final 
4 นักแข่ง 1 คน ต่อ รถ 1 คนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

กตกิารุ่น     Junior 

ค่าสมคัร  ฟรีค่าสมัคร 

อาย ุ   อายไุม่เกิน 15 ปี 
รถ   รหสั 18647  และ 18706  จ ากดั 1คน / 1 คนั 
แบตเตอร่ี   AA แพค็ 2 แพค็ละ 35 บาท แพค็ 4 แพค็ละ 65 บาท(  ซ้ือจากกรรมการ ราคาส าหรับวนัแข่งเท่านั้น  ) 
การดูแลรถ  ขณะแข่งขนั นกัแข่งตอ้งดูแลรถของตนเอง ( หา้มผูป้กครองท ารถใหเ้ด็ก ) 

ข้อก าหนดโดยรวมเกีย่วกบัรถ  
ชุดแต่ง  ชุดเดิมในกล่อง 
บอด้ี   ชุดเดิมในกล่อง หา้มตดัตกแตง่ ใดๆ บอด้ีตอ้งท าสีและ ติดสต๊ิกเกอร์เพ่ือความสวยงาม 
Chassis  ชุดเดิมในกล่อง หา้มตดัตกแตง่ ใดๆ  
ชุดขบัเคล่ือน  ชุดเดิมในกล่อง ตอ้งขบัเคล่ีอน 4 ลอ้เท่านั้น 
ชุดเฟือง/หอ้งเกียร์ ชุดเดิมในกล่อง 
ลอ้   ชุดเดิมในกล่อง 
ยาง   ชุดเดิมในกล่อง 
โรลเลอร์  ชุดเดิมในกล่อง  
เฟืองมอเตอร์  ชุดเดิมในกล่อง 
สะพานไฟ  ชุดเดิมในกล่อง 
มอเตอร์  ชุดเดิมในกล่อง 

หา้มฉีดสเปรยห์รือน ้ ายาหล่อล่ืนใดๆ 
หมายเหตุ รถของผูท่ี้ชนะการแขง่ขนั กรรมการจะตรวจสอบคุณสมบติัรถอีกคร้ังอยา่งละเอียด หากพบวา่มีการปรับแต่งรถผดิกติกา จะถูกตดัสิทธ์ิ 

การตดัสินและค าวนิิจฉยัของกรรมการถือเป็นขอ้ยติุ 
 
 

 

 
 

 รางวลัส าหรับผูช้นะการแข่งขนัในแต่ละสนาม 
รางวลัชนะเลศิ  เหรียญ รางวลั พร้อมบัตรก านัล มูลค่า 1000 บาท 

รองชนะเลศิอนัดบั 1 เหรียญ รางวลั พร้อมบัตรก านัล มูลค่า 700 บาท 

รองชนะเลศิอนัดบั 2 เหรียญ รางวลั พร้อมบัตรก านัล มูลค่า 500 บาท 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

กตกิารุ่น     Open Box 

ค่าสมคัร  50 บาท รวมแบตเตอร่ี AA แพค็2/1 แพค 

อาย ุ  ไม่จ ากดัอาย ุ
รถ   รถ Mini 4WD, Mini Pro จ ากดั 1คน / 1 คนั 
แบตเตอร่ี   AA แพค็ 2 แพค็ละ 35 บาท แพค็ 4 แพค็ละ 65 บาท(  ซ้ือจากกรรมการ ราคาส าหรับวนัแข่งเท่านั้น  ) 
การดูแลรถ นกัแข่งตอ้งดูแลรถของตนเอง 
 

ข้อก าหนดโดยรวมเกีย่วกบัรถ  
ชุดแต่ง  โรลเลอร์พลาสติกและชุดน็อต  รหสั 15381 และโรเลอร์ถว้ย 2 ชั้น พลาสติก รหสั 15457  

( น็อตยาวไม่เกิน 20 mm ) หา้มตดั 
บอด้ี  หา้มตดัตกแต่ง ใดๆ บอด้ีตอ้งท าสีและ ติดสต๊ิกเกอร์เพ่ือความสวยงาม 
Chassis  หา้มตดัตกแต่ง ใดๆ 
ชุดขบัเคล่ือน ตอ้งขบัเคล่ีอน 4 ลอ้เท่านั้น 
ชุดเฟือง/หอ้งเกียร์ ชุดเดิมในกล่อง 
ลอ้   ชุดเดิมในกล่อง 
ยาง   ชุดเดิมในกล่อง 
โรลเลอร์  ชุดเดิมในกล่อง และโรลเลอร์พลาสติก รหสั 15381 และ รหสั 15457 เท่านั้น  
เฟืองมอเตอร์ ชุดเดิมในกล่อง 
สะพานไฟ  ชุดเดิมในกล่อง 
มอเตอร์  มอเตอร์ขาว ชุดเดิมในกล่อง 

หา้มฉีดสเปรยห์รือน ้ ายาหล่อล่ืนใดๆ 
หมายเหตุ รถของผูท่ี้ชนะการแขง่ขนั กรรมการจะตรวจสอบคุณสมบติัรถอีกคร้ังอยา่งละเอียด หากพบวา่มีการปรับแต่งรถผดิกติกา จะถูกตดัสิทธ์ิ 
 หา้มใชชุ้ด starter pack , Evo, 95302,95303,95304 
 

การตดัสินและค าวนิิจฉยัของกรรมการถือเป็นขอ้ยติุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ล าดบัการปล่อยรถ 
 

รอบแรก 
  

1 นักแข่งลงทะเบียนจ่ายค่าสมัคร รับบัตรปล่อยสตาร์ทพร้อมกนัทั้ง 2 รุ่น 
 

 ( 1 ใบ ปล่อยสตาร์ทได้ 3 คร้ัง)  
 
นักแข่งเข้าแถวปล่อยสตาร์ท คร้ังละ 3 คนั ( 3 คนั เอา 1 คนั ) รถที่เข้ารอบและผ่านการตรวจจาก 
 
กรรมการแล้ว จะได้รับบัตรผ่านโดย ระบุช่ือและติดเบอร์ ที่รถ 
 
(สติ๊กเกอร์ บอดี ้และ Chassis ต้องตรงกนั ) 

 
ล าดบัการปล่อยรถรอบสอง 
 
นักแข่งเข้าแถวปล่อยสตาร์ท คร้ังละ 3 คนั ( 3 คนั เอา 2 คนั ) รถที่เข้ารอบ จะได้รับบัตรผ่านโดย  
 
ประทับตราผ่านในใบปล่อยสตาร์ท ทุกรอบ 
 
นกัแข่งเขา้แถวปล่อยสตาร์ท จนจบการแข่งขนั 
 
หมายเหตุ หา้มแซงคิวหรือจองคิวใหก้นั นกัแข่งตอ้งมาต่อแถวดว้ยตวัเอง 

 

รถของผูช้นะ กรรมการจะท าการแกะมอเตอร์ตรวจ อยา่งละเอียดนกัแข่งสามารถซ้ือมอเตอร์ใหม่ ไดใ้นราคา 50% 
 
ก าหนดการ การแข่งขนั 

 

วนัเสาร์  เวลา 10.30น -20.00 น  เปิดสนามทดสอบรถ 

 

วนัอาทิตย ์  

10.30น-11.00น  เปิดสนามทดสอบรถ 

11.00น    เปิดรับสมคัรลงทะเบียน 

12.00น    เร่ิมท าการแข่งขนั 

15.00น    ร่วมถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ พร้อมจบัฉลากของรางวลั 

18.00น    ประกาศผลพร้อม มอบรางวลั       



 


