.
การจัดการแข่ งขันกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนส
Thailand International Elite Physique Championships 2022
หลักการและเหตุผล
การออกกาลังกายเพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงเป็ นสิ่ งที่ มีความจาเป็ นสาหรับมนุ ษย์เราทุกเพศ
ทุกวัย และการมีรูปร่ างที่แข็งแรงสมส่ วนโดยมีองค์ประกอบของกล้ามเนื้ อที่แข็งแรงก็เป็ นสิ่ งสาคัญควบคู่ไป
กับการมีสุขภาพดี การฝึ กเพาะกายและฟิ ตเนสเป็ นวิธีการออกกาลังกายรู ปแบบหนึ่ งซึ่งเน้นในเรื่ องของการ
พัฒนามวลกล้ามเนื้ อในร่ างกายของมนุ ษย์ท้ งั เพศชายและหญิ งให้มีลกั ษณะสวยและงามสง่า เป็ นที่ตอ้ งตา
ต้องใจแก่ผไู ้ ด้พบเห็น
สมาคมกี ฬ าเพาะกายและฟิ ตเนสแห่ งประเทศไทยจึ งได้ร่วมกับ ศูน ย์ก ารค้าเซ็ น ทรัล พิ ษ ณุ โลก
จัดการแข่ ง ขัน กี ฬ าเพาะกายเพื่ อเฟ้ น หาผู ้ที่ มี รูป ร่ าง สรี ระ และกล้ามเนื้ อที่ ส วยและสง่างาม ในรายการ
“Thailand International Elite Physique Championships 2022” ขึ้น
และในปี พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็ นปี ที่ประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริ มบูรณาการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
เพื่อเป็ นการส่งเสริ มและกระตุน้ เศรษฐกิจ ให้สอดคล้องกับแนวคิดเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน AEC อย่าง
เป็ นทางการโดยประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะเป็ นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและการกีฬา
การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เป็ นการเตรี ยมตัวของนักกีฬา ที่สังกัดค่ายสมาชิกของสมาคมกีฬาเพาะ
กายและฟิ ตเนสแห่งประเทศไทย ที่ส่งนักกีฬาที่เข้าร่ วมการแข่งขัน ที่ชนะการแข่งขันอันดับที่ 1 ถึง 5 จะ
ได้รับสิ ทธิ์เข้าร่ วมการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (Mr.Thailand 2023)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็ นการร่ วมส่งเสริ มการเปิ ดเขตเศรษฐกิจพิเศษ AEC
2. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั กีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสของไทย ทั้งชายและหญิง ได้มีโอกาสเข้า ร่ วมการ
แข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสในระดับนานาชาติ
3. เพื่อเป็ นการส่งเสริ มพัฒนาผูต้ ดั สิ นกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนส ของไทยให้ได้ทาหน้าที่ในระดับ
นานาชาติ
4. เพื่อเป็ นการส่งเสริ มบุคลากรของสมาคมให้ได้เรี ยนรู ้วิธีการบริ หารจัดการแข่งขันกีฬาระดับ
นานาชาติ
5. เพื่อเป็ นการสร้างความตื่นตัวและพัฒนากีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสของไทยให้ประสบความสาเร็จ
ดังเช่นชาติอื่นๆ
6. เพื่อเป็ นการเผยแพร่ ชื่อเสี ยงของประเทศไทยให้ชาติต่างๆ ในระดับนานาชาติได้รู้จกั มากยิง่ ขึ้น

7. เพื่อเป็ นการส่งเสริ มการท่องเที่ยวในประเทศไทยอันจะเป็ นการนารายได้เข้าสู่ประเทศจากการที่
มีนกั กีฬาเจ้าหน้าที่และผูต้ ิดตามมาเข้าร่ วมการแข่งขันในครั้งนี้
กลุ่มเป้ าหมาย
ระยะเวลาจัดงาน
สถานที่จัดงาน
รู ปแบบกิจกรรม

ประชาชนทัว่ ไปและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่สนใจเข้าร่ วมการแข่งขัน
วันที่ 6 - 7 สิ งหาคม 2565
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พิษณุโลก
1. การแข่งขันเพาะกายชาย 6 รุ่ น คือ
1.1. ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 21 ปี รุ่ นทัว่ ไป
1.2. รุ่ นน้ าหนักไม่เกิน 65 กิโลกรัม
1.3. รุ่ นน้ าหนักไม่เกิน 75 กิโลกรัม
1.4. รุ่ นน้ าหนักไม่เกิน 85 กิโลกรัม
1.5. รุ่ นน้ าหนักเกิน 85 กิโลกรัม
1.6. ประเภทเพาะกายชายมาสเตอร์ อายุ 50 ปี ขึ้นไป รุ่ นทัว่ ไป
2. การแข่งขันแอธเลติคฟิ สิ คชาย มี 3 รุ่ นคือ
2.1 รุ่ นส่วนสูงไม่เกิน 170 ซม. (ความสูง -100 + 2 กิโลกรัม)
2.2 รุ่ นส่วนสูงไม่เกิน 175 ซม. (ความสูง -100 + 4 กิโลกรัม)
2.3 รุ่ นส่วนสูงเกิน 175 ซม. ขึ้นไป (ความสูง -100 + 6 กิโลกรัม)
(ความสูงเกิน 180 ซม. - 100 + 8 กิโลกรัม)
3. การแข่งขันเพาะกายหญิง มี 1 รุ่ นทัว่ ไป
4. การแข่งขันแอธเลติคฟิ สิ คหญิง มี 1 รุ่ นทัว่ ไป
5. ประเภทโมเดลฟิ สิ คหญิงมี 3 รุ่ น คือ
5.1. รุ่ นความสูงไม่เกิน 160 ซม.
5.2. รุ่ นความสูงไม่เกิน 164 ซม.
5.3. รุ่ นความสูงเกิน 164 ซม.ขึ้นไป
6. การแข่งขันสปอร์ตฟิ สิ คชาย มี 3 รุ่ นคือ
6.1 รุ่ นความสูงไม่เกิน 170 ซม. -100 = น้ าหนักตัว
6.2 รุ่ นความสูงไม่เกิน 175 ซม. -100 = น้ าหนักตัว
6.3 รุ่ นความสูงเกิน 175 ซม. - 100 +2 = น้ าหนักตัว
(ความสูงเกิน 180 ซม. - 100 + 4 กิโลกรัม)
7. การแข่งขันสปอร์ตฟิ สิ คหญิง มี 1 รุ่ นทัว่ ไป
8. การแข่งขันฟิ ตเนสฟิ สิ คหญิง มี 1 รุ่ นทัว่ ไป
9. การแข่งขันฟิ ตเนสฟิ สิ คชาย มี 1 รุ่ นทัว่ ไป

รางวัลสาหรับผู้ชนะการแข่ งขัน
อันดับที่ 1 ได้รับถ้วยรางวัลประกาศนียบัตรและเงินสนับสนุน 10,000 บาท
อันดับที่ 2 ได้รับถ้วยรางวัลประกาศนียบัตรและเงินสนับสนุน 8,000 บาท
อันดับที่ 3 ได้รับถ้วยรางวัลประกาศนียบัตรและเงินสนับสนุน 6,000 บาท
อันดับที่ 4 ได้รับถ้วยรางวัลประกาศนียบัตรและเงินสนับสนุน 4,000 บาท
อันดับที่ 5 ได้รับถ้วยรางวัลประกาศนียบัตรและเงินสนับสนุน 2,000 บาท
ทั้งนี้ นักกีฬาที่เข้าร่ วมการแข่งขัน ที่ได้อนั ดับของการแข่งขัน ที่ 1 ถึง 5 จะได้รับสิ ทธิ์เข้าร่ วมการ
แข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (Mr.Thailand 2023)
คุณสมบัติผ้ สู มัครเข้ าร่ วมการแข่ งขัน
ต้องเป็ นนักกีฬาภายในค่ายของสมาชิกของสมาคมฯ ซึ่ งจะต้องเป็ นผูใ้ ห้การรับรองนักกีฬาที่สมัครเข้า
แข่งขันและต้องรับผิดชอบต่อนักกีฬาที่เข้าแข่งขันในนามของค่ายทุกประการโดยในแต่ละรุ่ นสามารถส่งนักกีฬา
เข้าร่ วมการแข่งขันได้ไม่เกิน 3 คน (สามคน) ต่อหนึ่งรุ่ นการแข่งขันเท่านั้น
1. เป็ นผูท้ ี่มีสุขภาพร่ างกายแข็งแรง และยินดีปฏิบตั ิตามกฎระเบียบกติกา การแข่งขันของคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันได้
2. รับสมัครผูเ้ ข้าแข่งขันทั้งคนไทย (สังกัดค่ายสมาชิกสมาคมฯ) และคนต่างประเทศ
3. จากัดสิ ทธิผเู ้ ข้าร่ วมแข่งขันเพียงท่านละหนึ่งประเภทของการแข่งขัน
4. สาหรับผูเ้ ข้าแข่งขันประเภทเพาะกายชายและแอธเลติคฟิ สิ คต้องเตรี ยม
เพลงสาหรับประกอบการโพส ซึ่งต้องมีความยาว 1 นาที มาด้วย หากไม่มี คณะกรรมการจะเป็ นผู ้
กาหนดเพลงกลางให้แทน
5. จะต้องปฎิบตั ิตามมาตรการผ่อนปรนกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคโควิด –
19 ของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสแห่งประเทศไทย
การรับสมัครแข่งขัน
เปิ ดรั บ สมัค รตั้ง แต่ บ ัด นี้ เป็ นต้น ไป โดยสมัค รการแข่ ง ขัน ได้ที่ Google Form เท่ า นั้ น ไม่ รั บ
เอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ และ ไม่รับสมัครทางโทรศัพท์

เอกสารการสมัครเข้าร่ วมการแข่งขัน
1. ใบสมัคร
2. รู ปถ่ายผูส้ มัคร 2 นิ้ว 1 ใบ
3. สาเนาบัตรประชาชนผูส้ มัคร และใบสูติบตั รสาหรับเยาวชน
หรื อสาเนาหนังสื อเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ
4. สาเนาบัตรประชาชนของประธานค่าย / หัวหน้าค่าย หรื อ เลขานุการ
ค่าย
ส่ งเอกสารการสมัครที่

Google Form Link : https://forms.gle/TeWnryqZWw2YoJKP9
*** หมดเขตรับสมัครวันที่ 1 สิ งหาคม พ.ศ. 2565 ***

กฏกติกาการแข่งขัน Thailand International Elite Physique Championships 2022
การแข่ งขันเพาะกายชายทุกรุ่ น
นักกีฬาชายใส่กางเกงเพาะกายสี ดา
ประเภทเพาะกายหญิงทุกรุ่น
นักกีฬาหญิงใส่ ชุดบิกินี่ 2 ชิ้น สี เข้ม มีความกระชับ และต้องมีซบั ในดูเรี ยบร้อย ไม่สวมใส่รองเท้า
หมายเหตุ : ชุดบิกินี่ที่ใช้ในการแข่งขันของนักกีฬา จะต้องถูกต้องตามระเบียบของสมาคมเท่านั้น โดยบิกินี่
ท่อนล่างด้านหน้าและด้านหลังต้องปิ ดครึ่ งนึงของสะโพก และบิกินี่ท่อนบนจะต้องดูกระชับปกปิ ดมิดชิด
หากบิกินี่ที่สวมใส่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ จะไม่ให้เข้าร่ วมทาการแข่งขัน
ประเภทเพาะกายแอธเลติคฟิ สิคหญิง
นักกีฬาแอธเลติลฟิ สิ คหญิงจะสวมใส่ชุดบิกินี่ 2 ชิ้น สวมใส่ รองเท้าส้นสู ง ลักษณะของบิกินีที่ใช้เหมือนกับ
กีฬาเพาะกายหญิง แต่อาจมีการตกแต่งได้บา้ งเล็กน้อย แต่ตอ้ งไม่มากเกินไป
หมายเหตุ : รองเท้าสวมใส่ คทั ชูหรื อส้นสูงที่มีแผ่นปิ ดด้านหน้าและมีสายรัดส้นเท้า ความสูงของส้น
รองเท้าด้านหน้าไม่เกิน 1 ซม. และความสูงของส้นรองเท้าด้านหลังไม่เกิน 10 ซม.
ไม่อนุญาตให้ใช้รองเท้าส้นตึกหรื อส้นเตารี ด
ประเภทเพาะกายแอธเลติคฟิ สิ คชายทุกรุ่น
นักกีฬาชายสวมกางเกงขาสั้น (trunks) สี ดาพื้น ไม่มีลวดลาย มีความยาวจากขอบกางเกงด้านข้างถึงปลายขา
กางเกง ขนาดประมาณ 1 ฝ่ ามือ (3-4นิ้ว) โดยจะต้องมีความกระชับ และมีซบั ใน ไม่สวมใส่ รองเท้า

ประเภทโมเดลฟิ สิคหญิง และ สปอร์ ตฟิ สิคหญิง
นักกีฬาหญิงใส่ ชุดบิกินี่สองชิ้นสี อิสระ สวมรองเท้าส้นสู ง สามารถสวมใส่เครื่ องประดับ
ตกแต่งได้
หมายเหตุ : ชุดบิกินี่ที่ใช้ในการแข่งขันของนักกีฬา จะต้องถูกต้องตามระเบียบของสมาคมเท่านั้น โดยบิกินี่
ท่อนล่างด้านหน้าและด้านหลังต้องปิ ดครึ่ งนึงของสะโพก และบิกินี่ท่อนบนจะต้องดูกระชับปกปิ ดมิดชิด
หากบิกินี่ที่สวมใส่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ จะไม่ให้เข้าร่ วมทาการแข่งขัน รองเท้าสวมใส่คทั ชูหรื อส้นสูงที่มี
แผ่นปิ ดด้านหน้าและมีสายรัดส้นเท้า ความสูงของส้นรองเท้าด้านหน้าไม่เกิน 1 ซม. และความสูงของส้น
รองเท้าด้านหลังไม่เกิน 10 ซม. ไม่อนุญาตให้ใช้รองเท้าส้นตึกหรื อส้นเตารี ด
การแข่งขันสปอร์ ตฟิ สิคชายทุกรุ่ น
รอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ ใส่ กางเกงขาสั้นอิสระ (ชายหาด) ความยาวประมาณเหนือหัวเข่า ไม่สวม
รองเท้า
การแข่ งขันฟิ ตเนสฟิ สิ คชายทุกรุ่ น
- รอบพิจารณาสรี ระ นักกีฬาชายต้องสวมชุด Trunks (กางเกงแข่งขัน) ที่มีขอ้ กาหนด
เหมือนกีฬาเพาะกายทุกประการ แต่ขอบกางเกงแข่งขันด้านข้าง จะต้องมีความหนา 15 cm
- รอบแสดงท่าชุดประกอบเพลง ผูแ้ ข่งขันจะเลือกเครื่ องแต่งกายที่เหมาะสมกับรู ปแบบของ
เพลงที่ใช้ในการแข่งขัน เสื้ อที่ใส่ อย่างน้อยต้องมีลกั ษณะเป็ นเสื้ อกล้าม ห้ามถอดเสื้ อ
การแข่งขันฟิ ตเนสฟิ สิคหญิง
- รอบพิจารณาสรี ระ นักกีฬาหญิงจะสวมใส่ชุดบิกินี่ 2 ชิ้น สวมใส่ รองเท้าส้นสู งใช้บิกินี่
หลากสี ที่มีการตกแต่งได้ และสามารถใส่เครื่ องประดับได้
หมายเหตุ : ชุดบิกินี่ที่ใช้ในการแข่งขันของนักกีฬา จะต้องถูกต้องตามระเบียบของสมาคมเท่านั้น โดยบิกินี่
ท่อนล่างด้านหน้าและด้านหลังต้องปิ ดครึ่ งนึงของสะโพก และบิกินี่ท่อนบนจะต้องดูกระชับปกปิ ดมิดชิด
หากบิกินี่ที่สวมใส่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ จะไม่ให้เข้าร่ วมทาการแข่งขัน รองเท้าสวมใส่ คทั ชูหรื อส้นสูงที่มี
แผ่นปิ ดด้านหน้าและมีสายรัดส้นเท้า ความสูงของส้นรองเท้าด้านหน้าไม่เกิน 1 ซม. และความสูงของส้น
รองเท้าด้านหลังไม่เกิน 10 ซม. ไม่อนุญาตให้ใช้รองเท้าส้นตึกหรื อส้นเตารี ด
- รอบแสดงท่าชุดประกอบเพลง ผูแ้ ข่งขันจะเลือกเครื่ องแต่งกายที่เหมาะสมกับรู ปแบบของเพลงที่ใช้ในการ
แข่งขัน เสื้ อที่ใส่ อย่างน้อยต้องมีลกั ษณะเป็ นเสื้ อกล้าม
หมายเหตุ : ผลการตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็ นที่สิ้นสุ ดและเอกฉันท์

กาหนดการจัดการแข่ งขันกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนส
Thailand International Elite Physique Championships 2022
วันที่ 6 – 7 สิ งหาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พิษณุโลก
วันเสาร์ ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565
09.00 - 10.00 น.
10.00 - 10.30 น.
10.30 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
12.30 - 13.00 น.
13.00 - 16.00 น.

17.00 - 17.30 น.
17.30 - 21.00 น.

ลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขัน
ประชุมชี้แจงกติกาแก่ผเู ้ ข้าร่ วมการแข่งขัน
ชัง่ น้ าหนัก วัดส่ วนสู ง แบ่งรุ่ นการแข่งขัน
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เตรี ยมความพร้อมของผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขัน
รอบคัดเลือก
ประเภทแอธเลติคฟิ สิ คชายความสูงไม่เกิน 170 ซม.
ประเภทแอธเลติคฟิ สิ คชายความสูงไม่เกิน 175 ซม.
ประเภทแอธเลติคฟิ สิ คชายความสูงเกิน 175 ซม.
ประเภทฟิ ตเนสฟิ สิ คชาย รุ่ นทัว่ ไป
ประเภทฟิ ตเนสฟิ สิ คหญิง รุ่ นทัว่ ไป
ประเภทสปอร์ตฟิ สิ คชายความสูงไม่เกิน 170 ซม.
ประเภทสปอร์ตฟิ สิ คชายความสูงไม่เกิน 175 ซม.
ประเภทสปอร์ตฟิ สิ คชายความสูงเกิน 175 ซม.
ประเภทเพาะกายหญิง รุ่ นทัว่ ไป
ประเภทแอธเลติคฟิ สิ ค หญิง รุ่ นทัว่ ไป
พิธีเปิ ดการแข่งขัน
รอบชิงชนะเลิศ
ประเภทแอธเลติคฟิ สิ คชายความสูงไม่เกิน 170 ซม.
ประเภทแอธเลติคฟิ สิ คชายความสูงไม่เกิน 175 ซม.
ประเภทแอธเลติคฟิ สิ คชายความสูงเกิน 175 ซม.
ประเภทฟิ ตเนสฟิ สิ คชาย รุ่ นทัว่ ไป
ประเภทฟิ ตเนสฟิ สิ คหญิง รุ่ นทัว่ ไป
ประเภทสปอร์ตฟิ สิ คชายความสูงไม่เกิน 170 ซม.
ประเภทสปอร์ตฟิ สิ คชายความสูงไม่เกิน 175 ซม.
ประเภทสปอร์ตฟิ สิ คชายความสูงเกิน 175 ซม.
ประเภทเพาะกายหญิง รุ่ นทัว่ ไป
ประเภทแอธเลติคฟิ สิ ค หญิง รุ่ นทัว่ ไป

วันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2565
09.00 - 10.00 น.
10.00 - 10.30 น.
10.30 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
12.30 - 13.00 น.
13.00 - 16.00 น.

17.00 - 21.00 น.

ลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขัน
ประชุมชี้แจงกติกาแก่ผเู ้ ข้าร่ วมการแข่งขัน
ชัง่ น้ าหนัก วัดส่ วนสู ง แบ่งรุ่ นการแข่งขัน
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เตรี ยมความพร้อมของผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขัน
รอบคัดเลือก
ประเภทเพาะกายเยาวชนชาย รุ่ นทัว่ ไป
ประเภทเพาะกายชายรุ่ นน้ าหนักไม่เกิน 65 กิโลกรัม
ประเภทเพาะกายชายรุ่ นน้ าหนักไม่เกิน 75กิโลกรัม
ประเภทเพาะกายชายรุ่ นน้ าหนักไม่เกิน 85 กิโลกรัม
ประเภทเพาะกายชายรุ่ นน้ าหนักเกิน 85 กิโลกรัม
ประเภทเพาะกายชายมาสเตอร์อายุ 50 ปี ขึ้นไป รุ่ นทัว่ ไป
ประเภทโมเดลฟิ สิ คหญิงรุ่ นความสูงไม่เกิน 160 ซม.
ประเภทโมเดลฟิ สิ คหญิงรุ่ นความสูงไม่เกิน 164 ซม.
ประเภทโมเดลฟิ สิ คหญิงรุ่ นความสูงเกิน 164 ซม.
ประเภทสปอร์ตฟิ สิ คหญิง รุ่ นทัว่ ไป
รอบชิงชนะเลิศ
ประเภทเพาะกายเยาวชนชาย รุ่ นทัว่ ไป
ประเภทเพาะกายชายรุ่ นน้ าหนักไม่เกิน 65 กิโลกรัม
ประเภทเพาะกายชายรุ่ นน้ าหนักไม่เกิน 75กิโลกรัม
ประเภทเพาะกายชายรุ่ นน้ าหนักไม่เกิน 85 กิโลกรัม
ประเภทเพาะกายชายรุ่ นน้ าหนักเกิน 85 กิโลกรัม
ประเภทเพาะกายชายมาสเตอร์อายุ 50 ปี ขึ้นไป รุ่ นทัว่ ไป
ประเภทโมเดลฟิ สิ คหญิงรุ่ นความสูงไม่เกิน 160 ซม.
ประเภทโมเดลฟิ สิ คหญิงรุ่ นความสูงไม่เกิน 164 ซม.
ประเภทโมเดลฟิ สิ คหญิงรุ่ นความสูงเกิน 164 ซม.
ประเภทสปอร์ตฟิ สิ คหญิง รุ่ นทัว่ ไป

