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การแข่งขันกีฬาเพาะกายชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย รายการ Mr. Thailand 2022 
 ถ้วยรางวัลพระราชทานจาก 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
(Mr. Thailand คร้ังที ่42) 

หลกัการและเหตุผล   
สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นองค์กรกีฬาท่ีอยู่ภายใต้การก ากับของ          

การกีฬาแห่งประเทศไทย ด าเนินกิจกรรมในการส่งเสริมและพฒันากีฬาเพาะกายและฟิตเนส ในหมู่สมาชิกและ
ประชาชนคนไทยเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสัดส่วนเรือนร่างท่ี สง่างามทั้งสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษอนั
เป็นการยกระดบับุคลิกภาพของประชากรไทย ใหมี้สุขภาพร่างกายท่ีดีเทียบเคียงอารยประเทศ 
 การจดัการแข่งขนักีฬาเพาะกายและฟิตเนสชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ถือเป็นกิจกรรมส่วนหน่ึงท่ีทาง
สมาคมฯ ไดจ้ดัขึ้นเป็นประจ าทุกปี เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นกักีฬาเพาะกายและฟิตเนส ทั้งชายและหญิง ซ่ึง
สังกัดค่ายสโมสรสมาชิกของสมาคมฯ ได้เขา้ร่วมการแข่งขนัเพื่อเป็นการยกระดับนักกีฬาของประเทศไทย 
โดยเฉพาะการแข่งขนัเพาะกายชายนั้น จะได้ผูท่ี้ชนะเลิศอนัดับ 1 ของแต่ละประเภทในแต่ละรุ่นมาท าการ
แข่งขนัในระหวา่งผูช้นะเพื่อหานกักีฬาท่ีเยีย่มยอดท่ีสุดเพื่อครองถว้ย พระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี และไดรั้บต าแหน่ง Mr. Thailand ประจ าปีอีกดว้ย 
 โดยเฉพาะอยา่งยิง่การแข่งขนักีฬาเพาะกายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ยงัเป็นการคดัเลือกนกักีฬาเพาะ
กายและฟิตเนสท่ีชนะเลิศการแข่งขนัในแต่ละรุ่น เพื่อเขา้ร่วมการคดัตวัเป็นตวัแทนนักกีฬาทีมชาติไทยในปี
นั้นๆ เพื่อเขา้ร่วมการแข่งขนัระดบันานาชาติ อาทิ การแข่งขนักีฬาเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์เอเชียตะวนัออก
เฉียงใต,้ การแข่งขนักีฬาเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์เอเชีย  และรายการกีฬาเพาะกายและ 
ฟิตเนสชิงแชมป์โลก 
 

วัตถุประสงค์        
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมใหน้กักีฬาเพาะกายและฟิตเนสทั้งชายและหญิงท่ีสังกดัค่ายสโมสรสมาชิก 
    สมาคมฯ ได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับชิงแชมป์ประเทศไทยเพื่อหา  นักกีฬาท่ีเป็นสุดยอดของ    
    ประเทศไทยจากการแข่งขนัในคร้ังน้ี 
2. เพื่อคดัเลือกและสรรหานกักีฬาเพาะกายและฟิตเนสชายและหญิงเขา้รับการคดัเลือกเป็นตวัแทนของ 
      ประเทศไทย เขา้ร่วมการแข่งขนัเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์รายการต่างๆ ทั้งระดบัทวีปและระดบัโลก 
3. เพื่อคดัเลือกนักกีฬาเพาะกายชายท่ีชนะเลิศแห่งประเทศไทยระดับยอดเยี่ยม (Champ of Champ )  
    ให้ครองถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ        
    สยามบรมราชกุมารี เป็นเวลาหน่ึงปี 
4. เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนให้บุคลากรในภาคส่วนต่าง ๆ ของสมาคมไดเ้ขา้ร่วมการแข่งขนักีฬารายการ
ส าคัญ ๆ เพื่อเป็นการยกระดับบุคลากรให้ได้รับการพฒันาการทางด้านบริหารจดัการการกีฬาอย่าง
ต่อเน่ือง 
 



 
 

 
ช่ือการแข่งขัน  
            การแข่งขันกีฬาเพาะกายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รายการ Mr. Thailand 2022 ถ้วยรางวัล
พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม ารี             
(Mr. Thailand คร้ังท่ี  42  Ms. Thailand Bodybuilding คร้ังท่ี  18  Ms. Fitness Thailand คร้ังท่ี  19 Mr. Fitness 
Thailand คร้ังท่ี 18) 
 

ก าหนดการแข่งขัน      วนัท่ี 8 - 10 เมษายน พ.ศ. 2565 

สถานท่ีจัดการแข่งขัน  ณ ศูนยก์ารคา้แฟชัน่ ไอส์แลนด ์รามอินทรา กรุงเทพมหานคร 

กติกาการแข่งขัน   
ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลก (WBPF) สหพันธ์เพาะกายและ          

ฟิตเนสแห่งเอเชีย (ABBF) และสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย (TBPA) โดยนกักีฬาเพาะกาย
ทั้งชายและหญิงท่ีเขา้รอบชิงชนะเลิศตอ้งการแสดงท่าการบงัคบักลา้มเน้ือ(Posing) ประกอบเพลงคนละ  60 
วินาที (นกักีฬาตอ้งเตรียมเทปหรือซีดีเพลงมาเองโดยมอบใหก้รรมการในวนัชัง่น ้ าหนกัพร้อม เขียนช่ือสกุลและ
สังกดัใหช้ดัเจน) ส าหรับนกักีฬาฟิตเนสทั้งชายและหญิงจะตอ้งแสดงความแขง็แกร่ง  ของร่างกายประกอบเพลง
คนละ 90 วินาทีทั้งในรอบคดัเลือกและรอบชิงชนะเลิศและจะตอ้งเตรียมเทปหรือซีดีเพลงโดยมอบให้กรรมการ
ในวนัชัง่น ้าหนกัวดัส่วนสูงพร้อมเขียนช่ือสกุลและสังกดัใหช้ดัเจนและมารับคืนเม่ือการแข่งขนัจบส้ินลง 

 

การแข่งขนัเพาะกายชายทุกรุ่น  
นกักีฬาชายใส่กางเกงเพาะกายสีด า  

ประเภทเพาะกายหญิงทุกรุ่น  
นกักีฬาหญิงใส่ชุดบิกิน่ี 2 ช้ิน สีเขม้ มีความกระชบั และตอ้งมีซบัในดูเรียบร้อย ไมส่วมใส่รองเทา้ 

หมายเหตุ  :  ชุดบิกิน่ีท่ีใชใ้นการแข่งขนัของนกักีฬา จะตอ้งถูกตอ้งตามระเบียบของสมาคมเท่านั้น โดย
บิกิน่ีท่อนล่างด้านหน้าและด้านหลังต้องปิดคร่ึงนึงของสะโพก และบิกิน่ีท่อนบนจะต้องดู
กระชบัปกปิดมิดชิด หากบิกิน่ีท่ีสวมใส่ไม่ถูกตอ้งตามระเบียบ จะไม่ใหเ้ขา้ร่วมท าการแข่งขนั 

ประเภทเพาะกายแอธเลติคฟิสิคหญิง   
นกักีฬาแอธเลติลฟิสิคหญิงจะสวมใส่ชุดบิกิน่ี 2 ช้ิน  สวมใส่รองเทา้ส้นสูง ลกัษณะของบิกินีท่ี
ใชเ้หมือนกบักีฬาเพาะกายหญิง แต่อาจมีการตกแต่งไดบ้า้งเลก็นอ้ย  แต่ตอ้งไม่มากเกินไป 

หมายเหตุ  :  รองเทา้สวมใส่คทัชูหรือส้นสูงท่ีมีแผ่นปิดดา้นหนา้และมีสายรัดส้นเทา้ ความสูงของส้น
รองเท้าด้านหน้าไม่ เกิน 1 ซม. และความสูงของส้นรองเท้าด้านหลังไม่ เกิน 10 ซม.  
ไม่อนุญาตใหใ้ชร้องเทา้ส้นตึกหรือส้นเตารีด 

 
 
 

 



 

 
 
ประเภทเพาะกายแอธเลติคฟิสิคชายทุกรุ่น  

นักกีฬาชายสวมกางเกงขาสั้ น (trunks) สีด าพื้น ไม่มีลวดลาย มีความยาวจากขอบกางเกง
ดา้นขา้งถึงปลายขากางเกง  ขนาดประมาณ 1 ฝ่ามือ (3-4น้ิว) โดยจะตอ้งมีความกระชบั และมี
ซบัใน ไม่สวมใส่รองเทา้   

ประเภทโมเดลฟิสิคหญิง และ สปอร์ตฟิสิคหญิง 
นกักีฬาหญิงใส่ชุดบิกิน่ีสองช้ินสีอิสระ สวมรองเทา้ส้นสูง สามารถสวมใส่เคร่ืองประดบั 
ตกแต่งได ้

หมายเหตุ  :  ชุดบิกิน่ีท่ีใชใ้นการแข่งขนัของนกักีฬา จะตอ้งถูกตอ้งตามระเบียบของสมาคมเท่านั้น โดย
บิกิน่ีท่อนล่างด้านหน้าและด้านหลังต้องปิดคร่ึงนึงของสะโพก และบิกิน่ีท่อนบนจะต้องดู
กระชบัปกปิดมิดชิด หากบิกิน่ีท่ีสวมใส่ไม่ถูกตอ้งตามระเบียบ จะไม่ให้เขา้ร่วมท าการแข่งขนั  
รองเท้าสวมใส่คัทชูหรือส้นสูงท่ีมีแผ่นปิดด้านหน้าและมีสายรัดส้นเท้า ความสูงของส้น
รองเทา้ดา้นหนา้ไม่เกิน 1 ซม. และความสูงของส้นรองเทา้ดา้นหลงัไม่เกิน 10 ซม. ไม่อนุญาต
ใหใ้ชร้องเทา้ส้นตึกหรือส้นเตารีด 

การแข่งขนัสปอร์ตฟิสิคชายทุกรุ่น     
 รอบคดัเลือกและรอบชิงชนะเลิศ ใส่กางเกงขาสั้นอิสระ (ชายหาด) ไม่สวมรองเทา้ 

การแข่งขนัฟิตเนสฟิสิคชายทุกรุ่น   
- รอบพิจารณาสรีระ นกักีฬาชายตอ้งสวมชุด Trunks (กางเกงแข่งขนั) ท่ีมีขอ้ก าหนด 
เหมือนกีฬาเพาะกายทุกประการ แต่ขอบกางเกงแข่งขนัดา้นขา้ง จะตอ้งมีความหนา 15 cm 
- รอบแสดงท่าชุดประกอบเพลง ผูแ้ข่งขนัจะเลือกเคร่ืองแต่งกายท่ีเหมาะสมกบัรูปแบบของ 
เพลงท่ีใชใ้นการแข่งขนั  เส้ือท่ีใส่อยา่งนอ้ยตอ้งมีลกัษณะเป็นเส้ือกลา้ม หา้มถอดเส้ือ 

การแข่งขนัฟิตเนสฟิสิคหญิง   
- รอบพิจารณาสรีระ นกักีฬาหญิงจะสวมใส่ชุดบิกิน่ี 2 ช้ิน สวมใส่รองเทา้ส้นสูงใชบิ้กิน่ี 
หลากสีท่ีมีการตกแต่งได ้ และสามารถใส่เคร่ืองประดบัได ้

หมายเหตุ  :  ชุดบิกิน่ีท่ีใชใ้นการแข่งขนัของนกักีฬา จะตอ้งถูกตอ้งตามระเบียบของสมาคมเท่านั้น โดย
บิกิน่ีท่อนล่างดา้นหน้าและดา้นหลงัตอ้งปิดคร่ึงนึงของสะโพก และบิกิน่ีท่อนบนจะตอ้งดู
กระชบัปกปิดมิดชิด หากบิกิน่ีท่ีสวมใส่ไม่ถูกตอ้งตามระเบียบ จะไม่ใหเ้ขา้ร่วมท าการแข่งขนั 
รองเท้าสวมใส่คัทชูหรือส้นสูงท่ีมีแผ่นปิดด้านหน้าและมีสายรัดส้นเท้า ความสูงของส้น
รองเท้าด้านหน้าไม่เกิน 1 ซม. และความสูงของส้นรองเท้าด้านหลังไม่เกิน 10 ซม. ไม่
อนุญาตใหใ้ชร้องเทา้ส้นตึกหรือส้นเตารีด 

- รอบแสดงท่าชุดประกอบเพลง ผูแ้ข่งขนัจะเลือกเคร่ืองแต่งกายท่ีเหมาะสมกับรูปแบบของ
เพลงท่ีใชใ้นการแข่งขนั  เส้ือท่ีใส่อยา่งนอ้ยตอ้งมีลกัษณะเป็นเส้ือกลา้ม   

 
หมายเหต ุ :  ผลการตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นท่ีส้ินสุดและเอกฉันท์ 
 



 
 
 
ประเภทการแข่งขัน   

1. การแข่งขนัเพาะกายชายแบ่งเป็น 
1.1 ประเภทเยาวชนอายไุม่เกิน 21 ปี มี 1 รุ่นน ้าหนกัคือ รุ่นทัว่ไป  
1.2 ประเภทเพาะกายชายทัว่ไป มี 4 รุ่นน ้าหนกัคือ  

1.2.1 รุ่นน ้าหนกัไม่เกิน  65 กิโลกรัม 
1.2.2 รุ่นน ้าหนกัไม่เกิน  75 กิโลกรัม 
1.2.3 รุ่นน ้าหนกัไม่เกิน  85 กิโลกรัม      
1.2.4 รุ่นน ้าหนกัเกิน 85 กิโลกรัม 

   1.3 ประเภทเพาะกายชายมาสเตอร์ อาย ุ50 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัน ้าหนกั รุ่นทัว่ไป  
   1.4 ประเภทแอธเลติคฟิสิคชาย มี 3 รุ่นคือ 

1.4.1 รุ่นส่วนสูงไม่เกิน 170 ซม.  (ความสูง - 100 + 2 กิโลกรัม) 
1.4.2 รุ่นส่วนสูงไม่เกิน 175 ซม. – 100 (ความสูง - 100 + 4 กิโลกรัม)  
1.4.3 รุ่นส่วนสูงเกิน 175 ซม. ขึ้นไป – 100 (ความสูง - 100 + 6 กิโลกรัม) 

                 (ความสูงเกิน 180 ซม. - 100 + 8 กิโลกรัม) 
 2. การแข่งขนัเพาะกายหญิง มี 1 รุ่นทัว่ไป 
 3. การแข่งขนั Ms. Fitness Physique มี 1 รุ่นทัว่ไป  
 4. การแข่งขนั Mr. Fitness Physique มี 1 รุ่นทัว่ไป  
 5. การแข่งขนัแอธเลติคฟิสิคหญิง มี 1 รุ่นทัว่ไป  
 6. การแข่งขนัโมเดลฟิสิคหญิงมี 3 รุ่น คือ 
   6.1 รุ่นความสูงไม่เกิน 160 ซม. 
   6.2 รุ่นความสูงไม่เกิน 164 ซม. 
   6.3 รุ่นความสูงเกิน 164 ซม.ขึ้นไป 
 7. การแข่งขนัสปอร์ตฟิสิคชาย มี 3 รุ่นคือ 
   7.1 รุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม.-100 = น ้าหนกัตวั 
   7.2 รุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม. - 100 = น ้าหนกัตวั 
   7.3 รุ่นความสูงเกิน 175 ซม. - 100 +2 = น ้าหนกัตวั 
         (ความสูงเกิน 180 ซม. - 100 + 4 กิโลกรัม) 
 8. การแข่งขนัสปอร์ตฟิสิคหญิง มี 1 รุ่นทัว่ไป  
 9. แชมป์ ออฟ แชมป์ (ชิงถว้ยพระราชทานฯ) 
 
 
 
 
 



 
 
 

รางวัลการแข่งขัน  
1.  ประเภทเพาะกายเยาวชนชายอายไุม่เกิน 21 ปี 1 รุ่นน ้าหนกั 

อนัดบัท่ี 1  ไดรั้บเงินสนบัสนุน 10,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 
อนัดบัท่ี 2  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   8,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 
อนัดบัท่ี 3  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   6,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 
อนัดบัท่ี 4  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   4,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลั 
อนัดบัท่ี 5  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   2,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลั 

2.  ประเภทเพาะกายชาย 4 รุ่นน ้าหนกั 
อนัดบัท่ี 1  ไดรั้บเงินสนบัสนุน 10,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 
อนัดบัท่ี 2  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   8,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 
อนัดบัท่ี 3  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   6,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 
อนัดบัท่ี 4  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   4,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลั 
อนัดบัท่ี 5  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   2,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลั 

3.  ประเภทเพาะกายมาสเตอร์ชาย ไม่จ ากดัน ้าหนกั 1 รุ่นอาย ุ
อนัดบัท่ี 1  ไดรั้บเงินสนบัสนุน 10,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 
อนัดบัท่ี 2  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   8,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 
อนัดบัท่ี 3  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   6,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 
อนัดบัท่ี 4  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   4,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลั 
อนัดบัท่ี 5  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   2,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลั 

4.  ประเภทแอธเลติคฟิสิคชาย มี 3 รุ่น 
อนัดบัท่ี 1  ไดรั้บเงินสนบัสนุน 10,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 
อนัดบัท่ี 2  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   8,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 
อนัดบัท่ี 3  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   6,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 
อนัดบัท่ี 4  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   4,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลั 
อนัดบัท่ี 5  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   2,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลั 

5.  ประเภทเพาะกายหญิง รุ่นทัว่ไป มี 1 รุ่น  
อนัดบัท่ี 1  ไดรั้บเงินสนบัสนุน 10,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 
อนัดบัท่ี 2  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   8,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 
อนัดบัท่ี 3  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   6,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 
อนัดบัท่ี 4  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   4,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลั 
อนัดบัท่ี 5  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   2,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลั 

 
 
 



 
 
 
6.  ประเภทฟิตเนสหญิง รุ่นทัว่ไป มี 1 รุ่น 

อนัดบัท่ี 1  ไดรั้บเงินสนบัสนุน 10,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 
อนัดบัท่ี 2  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   8,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 
อนัดบัท่ี 3  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   6,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 
อนัดบัท่ี 4  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   4,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลั 
อนัดบัท่ี 5  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   2,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลั 

7.  ประเภทฟิตเนสชาย รุ่นทัว่ไป มี 1 รุ่น  
อนัดบัท่ี 1  ไดรั้บเงินสนบัสนุน 10,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 
อนัดบัท่ี 2  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   8,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 
อนัดบัท่ี 3  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   6,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 
อนัดบัท่ี 4  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   4,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลั 
อนัดบัท่ี 5  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   2,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลั 

8. ประเภทแอธเลติคฟิสิคหญิง รุ่นทัว่ไป มี 1 รุ่น 
อนัดบัท่ี 1  ไดรั้บเงินสนบัสนุน 10,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 
อนัดบัท่ี 2  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   8,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 
อนัดบัท่ี 3  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   6,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 
อนัดบัท่ี 4  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   4,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลั 
อนัดบัท่ี 5  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   2,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลั 

9. ประเภทโมเดลฟิสิคหญิง มี 3 รุ่น  
อนัดบัท่ี 1  ไดรั้บเงินสนบัสนุน 10,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 
อนัดบัท่ี 2  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   8,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 
อนัดบัท่ี 3  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   6,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 
อนัดบัท่ี 4  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   4,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลั 
อนัดบัท่ี 5  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   2,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลั 

10. สปอร์ตฟิสิคชาย มี 3 รุ่น  
อนัดบัท่ี 1  ไดรั้บเงินสนบัสนุน 10,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 
อนัดบัท่ี 2  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   8,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 
อนัดบัท่ี 3  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   6,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 
อนัดบัท่ี 4  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   4,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลั 
อนัดบัท่ี 5  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   2,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลั 
 
 
 
 



 
 
 

11.  สปอร์ตฟิสิคหญิง รุ่นทัว่ไป มี 1 รุ่น 
อนัดบัท่ี 1  ไดรั้บเงินสนบัสนุน 10,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 
อนัดบัท่ี 2  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   8,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 
อนัดบัท่ี 3  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   6,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 
อนัดบัท่ี 4  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   4,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลั 
อนัดบัท่ี 5  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   2,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลั 

12.  ประเภทแชมป์ออฟแชมป์เพาะกายชายชิงถว้ยพระราชทาน 
ผูช้นะเลิศอนัดบัท่ี 1 ของประเภทเพาะกายชายทั้ง 6 รุ่น (ไม่รวมแอธเลติคฟิสิคชาย) จะเขา้

ร่วมแข่งขันเพื่อหานักกีฬาเพาะกายชายท่ีโดดเด่นท่ีสุดเป็นแชมป์ออฟแชมป์ เพื่อครองถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
เป็นเวลา 1 ปีและไดรั้บเงินสนบัสนุน 40,000 บาท (เงินสนับสนุนจะจ่ายให้แก่ผูช้นะภายหลงัผ่าน
การตรวจสารตอ้งหา้มจาก กกท. และทราบผลการตรวจวา่ไม่มีสารตอ้งหา้มในกีฬาเท่านั้น 

13. ถว้ยคะแนนรวมส าหรับทีมท่ีเขา้แข่งขนั 
อนัดบัท่ี 1  ไดรั้บเงินสนบัสนุน 10,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลัและประกาศนียบตัร 
อนัดบัท่ี 2  ไดรั้บเงินสนบัสนุน 8,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลัและประกาศนียบตัร 
อนัดบัท่ี 3  ไดรั้บเงินสนบัสนุน 6,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลัและประกาศนียบตัร 
อนัดบัท่ี 4  ไดรั้บเงินสนบัสนุน 4,000 บาทพร้อมประกาศนียบตัร 
อนัดบัท่ี 5  ไดรั้บเงินสนบัสนุน 2,000 บาทพร้อมประกาศนียบตัร 

หมายเหต ุ 1. หากการแข่งขนัในแต่ละรุ่นมีนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนันอ้ยกวา่ 5 คน จะถูกยบุรุ่นนั้น ๆ ไป
รวมกบัรุ่นท่ีสูงขึ้นไป (ยกเวน้ การแข่งขนัท่ีมีเพียงรุ่นเดียว)  
2. นกักีฬาท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนัจ ากดัใหล้งแข่งขนัไดเ้พียงหน่ึงประเภทเท่านั้น        

 
การตรวจสารต้องห้าม       

การกีฬาแห่งประเทศไทยจะด าเนินการตรวจสารตอ้งห้ามในนกักีฬาท่ีเขา้ท าการแข่งขนั  โดยจะท าการ
เก็บตวัอยา่งเพื่อหาสารตอ้งหา้มตามระเบียบการควบคุมสารตอ้งหา้มของการกีฬาแห่งประเทศไทย 

• เจา้ของค่ายหรือผูจ้ดัการทีมตน้สังกดัของนกักีฬาตอ้งควบคุมดูแลนกักีฬาของตนมิให้ละเมิดหรือ
ฝ่าฝืน พ.ร.บ.ควบคุมการใชส้ารตอ้งหา้มทางการกีฬา 

• หากมีการตรวจพบการใชส้ารตอ้งห้ามจากนกักีฬาเจา้ของค่ายหรือผูจ้ดัการทีมของนักกีฬาผูน้ั้น
ตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบในเร่ืองการละเมิดการใช้สารตอ้งห้ามและนักกีฬาจะตอ้งถูกลงโทษตาม 
พ.ร.บ. ควบคุมการใชส้ารตอ้งหา้มทางการกีฬา  

 

 



 

 

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน      
ต้องเป็นนักกีฬาภายในค่ายของสมาชิกของสมาคมฯ ซ่ึงจะต้องเป็นผูใ้ห้การรับรองนักกีฬาท่ีสมัครเข้า

แข่งขนัและตอ้งรับผิดชอบต่อนกักีฬาท่ีเขา้แข่งขนัในนามของค่ายทุกประการโดยในแต่ละรุ่นสามารถส่งนกักีฬาเขา้
ร่วมการแข่งขนัไดไ้ม่เกิน 3 คน (สามคน) ต่อหน่ึงรุ่นการแข่งขนัเท่านั้น 

1. เป็นผูท่ี้มีสุขภาพร่างกายแขง็แรง และยนิดีปฏิบติัตามกฎระเบียบกติกา   
                                                     การแข่งขนัของคณะกรรมการจดัการแข่งขนัได ้
    2. รับสมคัรผูเ้ขา้แข่งขนัเฉพาะคนไทย 

3. จ ากดัสิทธิผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนัเพียงท่านละหน่ึงประเภทของการแข่งขนั 
4. ส าหรับผูเ้ขา้แข่งขนัประเภทเพาะกายชายและแอธเลติคฟิสิคตอ้งเตรียม 
 เพลงส าหรับประกอบการโพส ซ่ึงตอ้งมีความยาว 1 นาที มาดว้ย  

      หากไม่มี คณะกรรมการจะเป็นผูก้  าหนดเพลงกลางใหแ้ทน 
 5. จะตอ้งปฎิบติัตามมาตรการผอ่นปรนกิจกรรมดา้นการกีฬาเพื่อป้องกนั
 การแพร่ระบาดของโรคโควิด –19 ของสมาคมกีฬาเพาะกายและ 
 ฟิตเนสแห่งประเทศไทย 

การรับสมัครแข่งขัน    
 เปิดรับสมคัรตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป โดยส่งใบสมคัรพร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชน ห รื อ ห นั ง สื อ
รับรองจากทางราชการพร้อมรูปถ่ายขนาด 2 น้ิว (หนา้ตรง) 1 รูปของผูเ้ขา้ร่วม แข่งขนัทุกคนโดยส่งได้ท่ีท าการ
สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย หรือทาง ไปรษณีย ์เท่านั้น  ไม่รับสมัครทางโทรศัพท์ 

เอกสารการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน  
1. ใบสมคัร 
2. รูปถ่ายผูส้มคัร 2 น้ิว  1 ใบ 

 3.    ส าเนาบตัรประชาชนผูส้มคัร และใบสูติบตัรส าหรับเยาวชน 
       หรือส าเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายุ 

 4.    ส าเนาบตัรประชาชนของประธานค่าย / หวัหนา้ค่าย หรือ เลขานุการค่าย  

ดาวน์โหลดใบสมัครและก าหนดการได้ท่ี  www.tbpa.or.th/downloads  

สถานท่ีติดต่อและสมัคร  
สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ฯ ชั้น 19 ถนนรามค าแหง หวัหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศพัท ์0-2170-9602 / 092-2786-816 

หรือ สแกนหลกัฐานการสมัครท้ังหมดแล้วส่งมาท่ี reg.tbpa@gmail.com เท่านั้น 
 

***  หมดเขตรับสมัคร วันที่ 25 มีนาคม 2565 *** 

http://www.tbpa.or.th/downloads
mailto:reg.tbpa@gmail.com


 
 
 

ก าหนดการแข่งขัน 
กฬีาเพาะกายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รายการ Mr. Thailand 2022 

ถ้วยรางวลัพระราชทานจาก 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(Mr. Thailand คร้ังที่ 42 Ms. Thailand Bodybuilding คร้ังที่ 18 Ms. Fitness Thailand 
คร้ังที่ 19 Mr. Fitness Thailand คร้ังที ่18) 
ระหว่างวนัที่ 8 - 10 เมษายน พ.ศ. 2565 

ณ ศูนย์การค้าแฟช่ันไอส์แลนด์ รามอนิทรา กรุงเทพฯ 

New Normal 
วันศุกร์ท่ี 8 เมษายน 2565 

09.00 – 10.00 น.      ลงทะเบียนรายงานตวันกักีฬา และตรวจสอบคุณสมบติันกักีฬา  
10.00 – 10.30 น.      ประชุมช้ีแจง กติกาและระเบียบการแข่งขนั 
10.30 – 12.00 น.      ชัง่น ้าหนกัและวดัส่วนสูงนกักีฬาทุกรุ่นการแข่งขนัในวนัน้ี 
12.00 – 13.00 น.      พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
12.30 น.             นกักีฬาเขา้เตรียมความพร้อมร่างกายเพื่อการแข่งขนั 
13.00 น.           การแข่งขนัรอบคดัเลือกของรุ่นการแข่งขนัต่อไปน้ี 

1. สปอร์ตฟิสิคชายรุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม. 
2. สปอร์ตฟิสิคชายรุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม.  
3. สปอร์ตฟิสิคชายรุ่นความสูงเกิน 175 ซม. 
4. ฟิตเนสฟิสิคชาย รุ่นทัว่ไป 
5. ฟิตเนสฟิสิคหญิง รุ่นทัว่ไป 
6. แอธเลติคฟิสิคหญิง รุ่นทัว่ไป 
7. เพาะกายหญิง รุ่นทัว่ไป 

                   17.00 น.              พธีิเปิดการแข่งขนั 
      17.30 น.              การแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ และพิธีมอบรางวลัการแข่งขนั ดงัน้ี  

1. สปอร์ตฟิสิคชายรุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม. 
2. สปอร์ตฟิสิคชายรุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม.  
3. สปอร์ตฟิสิคชายรุ่นความสูงเกิน 175 ซม. 
4. ฟิตเนสฟิสิคชาย รุ่นทัว่ไป 
5. ฟิตเนสฟิสิคหญิง รุ่นทัว่ไป 
6. แอธเลติคฟิสิคหญิง รุ่นทัว่ไป 
7. เพาะกายหญิง รุ่นทัว่ไป 



 
 

 
 
วันเสาร์ท่ี 9 เมษายน 2565  

09.00 – 10.00 น.      ลงทะเบียนรายงานตวันกักีฬา และตรวจสอบคุณสมบติันกักีฬา  
10.00 – 10.30 น.      ประชุมช้ีแจง กติกาและระเบียบการแข่งขนั 
10.30  – 12.00 น.      ชัง่น ้าหนกัและวดัส่วนสูงนกักีฬาทุกรุ่นการแข่งขนัในวนัน้ี 
12.00 – 13.00 น.      พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
12.30 น.             นกักีฬาเขา้เตรียมความพร้อมร่างกายเพื่อการแข่งขนั 
13.00 น.           การแข่งขนัรอบคดัเลือกของรุ่นการแข่งขนัต่อไปน้ี 

1. ประเภทแอธเลติคฟิสิคชายความสูงไม่เกิน 170 ซม. 
2. ประเภทแอธเลติคฟิสิคชายความสูงไม่เกิน 175 ซม. 
3. ประเภทแอธเลติคฟิสิคชายความสูงเกิน 175 ซม. 
4. โมเดลฟิสิคหญิงรุ่นความสูงไม่เกิน 160 ซม.   
5. โมเดลฟิสิคหญิงรุ่นความสูงไม่เกิน 164 ซม. 
6. โมเดลฟิสิคหญิงรุ่นความสูงเกิน 164 ซม. 
7. สปอร์ตฟิสิคหญิง รุ่นทัว่ไป 

17.00 น.        การแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ และพิธีมอบรางวลัการแข่งขนั ดงัน้ี  
1. ประเภทแอธเลติคฟิสิคชายความสูงไม่เกิน 170 ซม. 
2. ประเภทแอธเลติคฟิสิคชายความสูงไม่เกิน 175 ซม. 
3. ประเภทแอธเลติคฟิสิคชายความสูงเกิน 175 ซม. 
4. โมเดลฟิสิคหญิงรุ่นความสูงไม่เกิน 160 ซม.   
5. โมเดลฟิสิคหญิงรุ่นความสูงไม่เกิน 164 ซม. 
6. โมเดลฟิสิคหญิงรุ่นความสูงเกิน 164 ซม. 
7. สปอร์ตฟิสิคหญิง รุ่นทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
วันอาทิตย์ท่ี 10 เมษายน 2565 

09.00 – 10.00 น.      ลงทะเบียนรายงานตวันกักีฬา และตรวจสอบคุณสมบติันกักีฬา  
10.00 – 10.30 น.      ประชุมช้ีแจง กติกาและระเบียบการแข่งขนั 
10.30 – 12.00 น.      ชัง่น ้าหนกัและวดัส่วนสูงนกักีฬาทุกรุ่นการแข่งขนัในวนัน้ี 
12.00 – 13.00 น.      พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
12.30 น.           นกักีฬาเขา้เตรียมความพร้อมร่างกายเพื่อการแข่งขนั 
13.00 น.        การแข่งขนัรอบคดัเลือกของรุ่นการแข่งขนัต่อไปน้ี 

1. เพาะกายเยาวชนชาย รุ่นทัว่ไป 
2. เพาะกายชายรุ่นน ้าหนกัไม่เกิน 65 กิโลกรัม 
3. เพาะกายชายรุ่นน ้าหนกัไม่เกิน 75กิโลกรัม 
4. เพาะกายชายรุ่นน ้าหนกัไม่เกิน 85 กิโลกรัม 
5. เพาะกายชายรุ่นน ้าหนกัเกิน 85 กิโลกรัม 
6. เพาะกายชายมาสเตอร์อาย ุ50 ปีขึ้นไป รุ่นทัว่ไป 

17.00 น.          การแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ และพิธีมอบรางวลัการแข่งขนั ดงัน้ี  
1. เพาะกายเยาวชนชาย รุ่นทัว่ไป 
2. เพาะกายชายรุ่นน ้าหนกัไม่เกิน 65 กิโลกรัม 
3. เพาะกายชายรุ่นน ้าหนกัไม่เกิน 75กิโลกรัม 
4. เพาะกายชายรุ่นน ้าหนกัไม่เกิน 85 กิโลกรัม 
5. เพาะกายชายรุ่นน ้าหนกัเกิน 85 กิโลกรัม 
6. เพาะกายชายมาสเตอร์อาย ุ50 ปีขึ้นไป รุ่นทัว่ไป 
7. แชมป์ ออฟ แชมป์ ชิงถว้ยรางวลัพระราชทาน 

 

 
 
 
 
 

 
 
 


