้ั ่ 2 ปี 2018 ณ กรุงเทพฯ
การแข่งขันลูกข่างอุตสาหกรรมแห่งญีปุ่่ น ครงที

รายละเอียดการร ับสมัคร
กำหนดกำร: วันศุกร์ท ี่ 22 มิถน
ุ ำยน 2018 10:30 เป็ นต ้นไป
MANUFACTURING EXPO / วันที่ 3 ของงำน Mfair 2018
สถำนที:่ ภำยในสถำนทีจ
่ ัดงำน MANUFACTURING EXPO / Mfair (Hall 105)
BITEC (Bangkok International Trade & Exhibition Center): 88 Bangna-Trad Road (Km.1), Bangna, Bangkok
่ วชำญในกำรแปรรูปเหล็กนำลูกข่ำงทีแ
กำรแข่งขันลูกข่ำงเป็ นกำรแข่งขันทีช
่ ำ่ งฝี มือผู ้เชีย
่ ต่ละคนผลิตขึน
้ เองเพือ
่ มำแข่งขันกัน
้
ลูกข่ำงทีใ่ ชในกำรแข่
งขันจะมีเส ้นผ่ำนศูนย์กลำงไม่เกิน 20.000 มม. ควำมยำวไม่เกิน 60.000 มม. (ไม่จำกัดรูปร่ำง, วัสดุทใี่ ช ้
และน้ ำหนัก)
ผู ้จัด: คณะกรรมกำรดำเนินกำรแข่งขันลูกข่ำงกรุงเทพฯผู ้สนั บสนุน: Reed ติดต่อสอบถำม:
Tradex Co., Ltd., FACTORY NETWORK ASIA (Thailand) Co.,Ltd.,
สำนั กงำนคณะกรรมกำรดำเนินกำรแข่งขันลูกข่ำงกรุงเทพฯ
ORIENT MACHINE, All-Japan Koma Taisen Manufacturing Industry
CASTEM (Siam) Co., Ltd.
Association, e.point THAILAND Co.,Ltd., goko spring (thailand) co. ltd. Mr.Takuma Mino (JP/EN)
ผู ้สนั บสนุนรอง: สถำนเอกอัครรำชทูตญีป
่ นประจ
ุ่
ำประเทศไทย (กำหนดกำร) Email: mino@castem.co.jp Tel: +66-(0)81-782-1301
Mr. Nattavut Jaruphun (TH/EN)
Email: nattavut@castem.co.th Tel: +66-(0)89-808-2195
กติกำกำรแข่งขัน
1. รูปแบบ KENKA KOMA (แข่งหมุนลูกข่ำงนำน)
2. ผู ้ทีท
่ ำให ้ลูกข่ำงของฝ่ ำยตรงข ้ำมหมุนออกนอกลำนแข่ง หรือหยุดหมุนได ้จะเป็ นผู ้ชนะ
้ สุดลงเมือ
3. กำรแข่งขันจะสิน
่ มีผู ้ชนะติดกัน 2 ครัง้
(จะทำกำรแข่งขันกีค
่ รัง้ ขึน
้ อยูก
่ ับจำนวนของผู ้เข ้ำร่วมแข่งขัน
่ ผู ้เข ้ำแข่งขันในช่วงเดือน พ.ค.)
และจะแจ ้งให ้ทรำบพร ้อมกับรำยชือ
4. ตำมกติกำของ All-Japan Koma Taisen Manufacturing Industry Association
้
ผู ้แพ ้จะต ้องมอบลูกข่ำงของตนทีใ่ ชในกำรแข่
งให ้กับผู ้ชนะ (ผู ้ชนะเลิศจะได ้ลูกข่ำงทัง้ หมด)
*อ่ำนกติกำได ้จำกรำยละเอียดแนบ
วัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้ำแข่งขันได ้เกิดควำมคิดและได ้รับควำมรู ้เกีย
่ วกับกำรผลิตใหม่ๆ
จำกกำรผลิตลูกข่ำง เกิดควำมเป็ นน้ ำหนึง่ ใจเดียวกันภำยในองค์กร
และสร ้ำงแรงบันดำลใจในกำรผลิตให ้สูงขึน
้
2. เพือ
่ ให ้สำมำรถนำเสนอเทคนิคกำรผลิตขององค์กรของผู ้เข ้ำแข่งขันได ้
3. เพือ
่ ให ้สำมำรถแลกเปลีย
่ นวัฒนธรรมกับผู ้แข่งขัน หรือผู ้ชมอืน
่ ๆ ได ้
่ งทำงในกำรติดต่อกับบริษัททีเ่ กีย
4. เพือ
่ ให ้มีชอ
่ วข ้องกับอุตสำหกรรมทัง้ ในญีป
่ นและทั
ุ่
่วโลก

คุณสมบัตผ
ิ ู ้เข ้ำร่วม:
ผู ้ทีส
่ ำมำรถเตรียมลูกข่ำงตำมทีก
่ ำหนดไว ้
ในกติกำกำรแข่งขันได ้
ค่ำใช ้จ่ำย : ฟรี
ผู ้เข ้ำร่วมจะรับผิดชอบค่ำใช ้จ่ำยในกำรเดิน
ทำง ทีพ
่ ัก อำหำร
ค่ำส่งเอกสำรในกำรเข ้ำร่วมด ้วยตัวเอง
วิธก
ี ำรสมัคร :
ผู ้จัดจะจัดส่งใบสมัครไปให ้ผู ้ทีต
่ ้องกำรส
มัคร
กรอกรำยละเอียดให ้ครบถ ้วนแล ้วส่งมำ
ที่ Mr.Takuma Mino
(mino@castem.co.jp) หรือ
Mr.Nattavut Jaruphun
(nattavut@castem.co.th)
หมดเขตรับสมัครวันศุกร์ท ี่ 27 เมษำยน 2018

ลักษณะของลำนแข่ง: φ250mm, 凹 R700mm, Chemical wood
หมำยเหตุ
1. ผู ้เข ้ำแข่งขันทีต
่ ้องพักแรมระหว่ำงกำรแข่ง กรุณำจัดหำทีพ
่ ักด ้วยตนเอง
2. สิทธิใ์ นกำรตีพม
ิ พ์ภำพ รูปถ่ำย บทควำม วีดโี อ ในทีว ี หนังสือพิมพ์ นิตยสำร แผ่นพับ
อินเตอร์เน็ ต เป็ นของผู ้จัดงำน
3.
ผู ้จัดงำนจัดกำรกับข ้อมูลส่วนบุคคลตำมกฎหมำยเกีย
่ วกับกำรจัดกำรข ้อมูลส่วนบุคคลอย่ำงเค
ร่งครัด
่ ทีอ
่ ทีม
อย่ำงไรก็ตำม จะมีกำรลงชือ
่ ยู่ ชือ
ของผู ้เข ้ำแข่งขันในหนังสือแจ ้งโปรแกรมกำรแข่งขัน โดยจะดูแลกำรตีพม
ิ พ์อย่ำงเคร่งครัด

สเปคลูกข่ำง
1. เส ้นผ่ำนศูนย์กลำงขณะวำงอยูก
่ ับทีไ่ ม่เกิน φ20.000 มม. ควำมยำวไม่เกิน 60.000 มม.
้ ส่วนอืน
(ไม่กำหนดวัสดุและลักษณะ รวมถึงชิน
่ ๆ) (ใช ้ Master ring gauge
ที
ส
่
มำคมยอมรั
บ
ในกำรวั
ด
)
2. ไม่จำกัดรูปร่ำง, วัสดุทใี่ ช ้ และน้ ำหนั ก

ทีมชนะเลิศ, ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1
และทีมรองชนะเลิศอันดับ 2
ได ้รับถ ้วยรำงวัลและของรำงวัลอืน
่ ๆ
จำนวนผู ้เข ้ำร่วม:
กำหนดไว ้ประมำณ 40 ทีม
แต่กรณีทม
ี่ ผ
ี ู ้สมัครเข ้ำแข่งขันเป็ นจำนว
นมำกจะให ้สิทธิ์ Exhibitor ในงำน
MANUFACTURING EXPO / Mfair
ก่อน
รูปแบบสนำมแข่ง: Special Area

