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 Tamiya Thailand Hobby Model Contest 2018 คร้ังท่ี 11 

ณ หา้งสรรพสินคา้แฟชัน่ไอซ์แลนด ์ชั้น 3 
ระหว่างวนัที่ 7-11 พฤศจิกายน   2561 

ก าหนดการ  วนัทีแ่ละสถานที่ส่งผลงานเข้าประกวด 
วนัท่ี   7-9   พฤศจิกายน  2561  เร่ิมส่งผลงานไดท่ี้ หา้งสรรพสินคา้ แฟชัน่ไอซ์แลนด ์ 

วนัท่ี  10 พฤศจิกายน  2561 กรรมการตดัสินการประกวดและประกาศผลรางวลั  

วนัท่ี   11    พฤศจิกายน  2561 พิธีมอบรางวลั ณ บริเวณงาน (เวลา 17.00 น เป็นตน้ไป) 

    พร้อมกบัพิธีปิดงาน แลว้จึงรับผลงานคืนไดใ้นเวลา 18.00 น. - 20.00 น.  
 

ประเภทของผลงานในการประกวด 
อากาศยาน  1. มาตราส่วน  1:72 

2. มาตราส่วน  1:48 
ยุทธยานยนต์  3.  มาตราส่วน  1:35 
เรือรบ   4 ไม่จ ากดั มาตราส่วน 
รถยนต์            5. มาตราส่วน  1:24 
รถยนต์โมดิฟาย 6.  มาตราส่วน  1:24  
รถ MINI 4 WD 7.  มาตราส่วน  1:32                                                          
มอเตอร์ไซค์  8.  มาตราส่วน  1:12 
บุคลจ าลอง  9.  ไม่จ ากดัมาตราส่วน 
Diorama  10. ไม่จ ากดัมาตราส่วน (วดัจากขอบผลงานต้องไม่น้อยกว่า 1 ตารางฟุต) 
รุ่น Junior  11. จ ากดัอายุไม่เกนิ 15 ปี  ไม่จ ากดัประเภทของผลงาน   
 
รางวลัพเิศษ  รางวลั   best Of Show 1 รางวลั 
   รางวลั  Popular vote 1 รางวลั 



ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จะได้รับของทีร่ะลกึ ( 1ช้ินงาน/1ช้ิน ) 

การประกวดโมเดลจ าลอง ปี 2561 
เพื่อเป็นการส่งเสริมการเล่นและสะสมโมเดลจ าลองในประเทศไทย จึงจดังานประกวด โมเดลจ าลองข้ึน

เพื่อใหผู้ท่ี้ช่ืนชอบโมเดลจ าลองไดแ้สดงผลงานรวมถึงการสะสมโมเดลจ าลองซ่ึงเป็นงานอดิเรกประเภทหน่ึง 
ในปี พ.ศ. 2559 น้ีจะแบ่งการประกวดเป็น 2 รุ่นคือ 

1. รุ่นเยาว ์ส าหรับผูป้ระกวดอายไุม่เกิน 15 ปี 
2. รุ่นทัว่ไป ไม่จ ากดัอาย ุ

 

1. รุ่นอายุไม่เกนิ 15 ปี ( ไม่จ ากดัประเภทของผลงาน ) 
รางวลัส าหรับรุ่นนี ้จะม ี3 รางวลั  

รางวลัท่ี 1 เหรียญรางวลั พร้อม บตัรก านลัมูลค่า 1000 บาท  
รางวลัท่ี 2 เหรียญรางวลั พร้อม บตัรก านลัมูลค่า 700 บาท  
รางวลัท่ี 3 เหรียญรางวลั พร้อม บตัรก านลัมูลค่า 500 บาท  

 
รุ่นทั่วไป 

รางวลัส าหรับรุ่นนี ้จะม ี3 รางวลั 
รางวลัท่ี 1 โล่รางวลั และบตัรก านลัมูลค่า 1500 บาท  
รางวลัท่ี 2 โล่รางวลั และบตัรก านลัมูลค่า 1000 บาท  
รางวลัท่ี 3 โล่รางวลั และบตัรก านลัมูลค่า 500 บาท  

 

ข้อก าหนดในการส่งผลงานเข้าประกวด 
ไม่จ ากดัอาย ุแต่ผลงานท่ีตอ้งส่งเป็นผลงานท่ีประกอบและท าสีดว้ยตวัเอง เพื่อความภาคภูมิใจ และไม่เอา

เปรียบผูอ่ื้น 
1.  ผูส่้งผลงานควรเตรียมอุปกรณ์ในการซ่อมแซมมาดว้ย หากเกิดการเสียหายเน่ืองจากเคล่ือนยา้ย 



2. การส่งผลงาน สามารถส่งไดไ้ม่จ  ากดัจ านวน และประเภทแต่จะไดรั้บรางวลัสูงสุดเพียง 1 คน ต่อ 1รางวลั 
และ ต่อ 1 ประเภท เท่านั้น 

3. ไม่จ ากดัเทคนิคในการประกอบ   
4. ผูส่้งผลงาน ตอ้งกรอกรายละเอียดของช่ือ ท่ีอยู่ เบอร์โทรศพัท์ ประเภทผลงาน รุ่นท่ีส่งเขา้ประกาดให้

ครบถว้น 
5. ไม่อนุญาตใหน้ าผลงานท่ีเคยไดรั้บรางวลั มาร่วมประกวดในคร้ังน้ีดว้ย 
6. รุ่นอายไุม่เกิน 15 ปี ผูส่้งผลงานตอ้งมาส่งผลงานดว้ยตวัเอง 

เกณฑ์การตัดสิน                   
1. กรรมการจะพิจารณาจากพื้นฐานการประกอบคือ ความประณีต เรียบร้อย จากนั้นจะพิจารณาจากการให้สี 

การติดรูปลอก การเพิ่มเติมอุปกรณ์   และความถูกตอ้งสมจริง ในกรณีท่ีผลงานมีความใกลเ้คียงกนั มากจะ
ใช้เกณฑ์ว่าใครท ามากกว่าจะไดเ้ปรียบ เช่นสีพรางจะไดเ้ปรียบสีเดียวกนัทั้งคนั ทั้งน้ีทั้งนั้นจะตอ้งผ่าน
เกณฑเ์บ้ืองตน้มาก่อน 

2. การท าสีอยู่ในพื้นฐานความเป็นไปได ้ความเรียบ หรือหยาบของสีตามความเป็นไปไดข้องชุดประกอบ
นั้นๆ ลวดลายการพรางท่ีเป็นจริง การลด-เพิ่ม สี แสง เงา      

3. การท า Weathering ตามความเป็นไปไดข้องชุดประกอบแต่ละตวั รอยถลอก คราบน ้ามนั ฝุ่ น โคลน ตามแต่
โมเดลตวันั้น ในยคุนั้น 

4. การติดอุปกรณ์เพิ่มเติมอาจมีส่วนในการใหค้ะแนน เพิ่มหรือลดได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัชุดประกอบช้ินนั้นๆ เม่ือ
เพิ่มแลว้ท าใหน่้าสนใจมากข้ึน 

5. ประเภท Diorama จะพิจารณาตั้งแต่พื้นฐานของชุดประกอบ สีพื้น ความสมจริง อุปกรณ์ประกอบฉาก 
องคป์ระกอบ ความสัมพนัธ์ของชุดประกอบท่ีมีต่อกนั เร่ืองราวในฉากจ าลอง ความเป็นไปไดข้องเหตุการณ์ 

6. ช้ินงานท่ีส่งเขา้ประกวดประเภทใด ถา้มีการส่งประกวดนอ้ยกวา่ 3 ช้ิน ไม่มีการตดัสิน  
7. การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด                      

โดยมีเง่ือนไขในการแลกรางวลัดงัต่อไปนี ้ 
1. บตัรก านลั  สามารถใชแ้ลกสินคา้ ไดท่ี้ ร้าน Tamiya  ตามมูลค่าและ ระยะเวลาท่ีก าหนด  
2. ผลงานท่ีไดรั้บรางวลั หากเป็นโมเดลของ ทามิยะ จะไดรั้บบตัรก านลัพร้อมโล่รางวลั หากไม่ใช่ จะไดรั้บ

เพียงโล่รางวลัเท่านั้น 
3 ในการจดัการประกวดโมเดล อาจมีการช ารุดเสียหายเกิดข้ึนกบัโมเดลได ้ทางผูจ้ดังานจะพิจารณาตามแต่จะเห็นสมควร 

และความเป็นจริง      



สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ ร้าน สยามทามิยะ   
โทร. 02-203-0081-4 (09.00 น. -19.00 น.) 

www.tamiya.co.th 
www.facebook.com/Tamiya-Thailand-Fanpage 
ID Line= @tamiyashop.rca 
 

 

http://www.tamiya.co.th/

