
 

ระเบยีบการแข่งขัน 
 

การแข่งขนั: 
 

เจา้ภาพ: 

ไทยแลนดโ์อเพ่นมาสเตอรเ์กมส ์ครัง้ที่ 1 (1st Thailand Open Masters Games) 
 

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย 
สมาคมกีฬาสงูอายไุทย 
 

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย  
ชัน้19 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 286 การกีฬาแหง่ประเทศไทย รามค าแหง  
บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศพัท ์02-170-9601, 092-278-6816 
Email: tbpathai@hotmail.com เว็บไซด:์  www.tbpa.or.th 
 

วนัท่ี: ระหว่างวนัท่ี 17 – 20 กนัยายน 2563 
สถานท่ี: ศนูยก์ารคา้ เดอะไนน ์เซ็นเตอร ์พระราม 9 
ผูอ้  านวยการจดัการแข่งขนั:   ผู้อ านวยการจัดการแข่งขนั: นายศกุรีย ์สภุาวรีกลุ 

โทร: 02-170-9601    Email: tbpathai@hotmail.com  
รองผู้อ านวยการจัดการแข่งขนั: นายสาล่ี สวา่งสขุ 
โทร: 081-691-0958    Email:  
 

คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค: ประธานฝ่ายเทคนิค: นายบญุชยั แซ่แต ้
โทร: 089-771-0710    Email: boon_chai1@hotmail.com 
รองประธานฝ่ายเทคนิค: นายสนัติ จนักรี 
โทร: 094-485-8635    Email: 
 

ตารางการแข่งขนั: วันที ่ เวลา รายละเอียด 
วนัพฤหสับดีที่ 17 กนัยายน 2563 12:00 เดินทางมาถึง 
วนัศกุรท์ี่ 18 กนัยายน 2563 10:00 – 12:00 ประชมุฝ่ายเทคนิค 
 15.00 – 18.00 ชั่งน า้หนกั และวดัสว่นสงู 
วนัเสารท์ี่ 19 กนัยายน 2563 9.00 – 18.00 แข่งขนั 
วนัอาทิตยท์ี่ 20 กนัยายน 2563 9.00 – 18.00 แข่งขนั 
วนัจนัทรท์ี่ 21 กนัยายน 2563 9.00 – 12.00 เดินทางกลบั 

• ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
 

ประชมุฝ่ายเทคนิค: ประชมุฝ่ายเทคนิค ในวนัศกุรท์ี่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ศนูยก์ารคา้ เดอะไนน ์พระราม 9  
 

http://www.tbpa.or.th/


ประเภทการแขง่ขนั: 
 

ประเภทการแขง่ขนั มีทัง้หมด 18 รุน่ ดงันี ้

1. การแข่งขนัเพาะกายชาย แบ่งเป็น 5 รุน่ ดงันี ้
1.1 เพาะกายชาย อายไุม่เกิน 40 ปี รุน่ทั่วไป 

1.2 เพาะกายชาย อาย ุ40 - 49 ปี รุน่น า้หนกัไม่เกิน 70 กิโลกรมั 

1.3 เพาะกายชาย อาย ุ40 - 49 ปี รุน่น า้หนกัเกิน 70 กิโลกรมั 

1.4 เพาะกายชาย อาย ุ50 - 59 ปี รุน่ทั่วไป 

1.5 เพาะกายชาย อาย ุ60 ปีขึน้ไป รุน่ทั่วไป 

2. การแขง่ขนัแอธเลตคิฟิสิคหญิง แบ่งเป็น 2 รุน่  
2.1 แอธเลตคิฟิสิคหญิง อายไุม่เกิน 35 ปี รุน่ทั่วไป 

2.2 แอธเลตคิฟิสิคหญิง อาย ุ35 ปีขึน้ไป รุน่ทั่วไป  

3. การแขง่ขนัแอธเลตคิฟิสิคชาย แบ่งเป็น 4 รุน่ 

3.1 แอธเลตคิฟิสิคชาย อายไุม่เกนิ 40 ปี รุน่ทั่วไป 

(ความสงูไม่เกิน 170 ซม.-100 = +4 กก. / ความสงูไมเ่กิน 180 ซม.-100 = +6 กก.  
และความสงูเกิน 180 ซม.–100 = +8 กก.) 
3.2 แอธเลตคิฟิสิคชาย อาย ุ40 - 49 ปี รุน่ความสงูไม่เกิน 170 เซนติเมตร 
(น า้หนกัตวัไมเ่กินจากเกณฑ ์ความสงู-100 +4 กก.) 
3.3 แอธเลตคิฟิสิคชาย อาย ุ40 - 49 ปี รุน่ความสงูเกิน 170 เซนตเิมตร 
(น า้หนกัตวัไมเ่กินจากเกณฑ ์ความสงู-100 +6 กก.)  
3.4 แอธเลตคิฟิสิคชาย อาย ุ50 ปีขึน้ไป รุน่ทั่วไป 

(ความสงูไม่เกิน 170 ซม.-100 = +4 กก. / ความสงูไมเ่กิน 180 ซม.-100 = +6 กก.  
และความสงูเกิน 180 ซม.–100 = +8 กก.) 

4. การแขง่ขนัโมเดลฟิสิคหญิง แบ่งเป็น 3 รุน่  
4.1 โมเดลฟิสิคหญิง อายไุมเ่กิน 35 ปี รุน่ทั่วไป 

4.2 โมเดลฟิสิคหญิง อาย ุ35 ปีขึน้ไป รุน่ความสงูไมเ่กิน 160 เซนติเมตร  
4.3 โมเดลฟิสิคหญิง อาย ุ35 ปีขึน้ไป รุน่ความสงูเกิน 160 เซนติเมตร 

5. การแขง่ขนัสปอรต์ฟิสิคชาย แบ่งเป็น 4 รุน่ 

5.1 สปอรต์ฟิสิคชาย อายไุมเ่กิน 40 ปี รุน่ทั่วไป  
(ความสงูไม่เกิน 170 ซม.-100 = +0 กก. / ความสงูไมเ่กิน 180 ซม.-100 = +2 กก.  
และความสงูเกิน 180 ซม.–100 = +4 กก.) 
5.2 สปอรต์ฟิสิคชาย อาย ุ40 - 49 ปี รุน่ความสงูไม่เกิน 170 เซนติเมตร  
(น า้หนกัตวัไมเ่กินจากเกณฑ ์ความสงู-100 +0 กก.) 
5.3 สปอรต์ฟิสิคชาย อาย ุ40 - 49 ปี รุน่ความสงูเกิน 170 เซนติเมตร  
(น า้หนกัตวัไมเ่กินจากเกณฑ ์ความสงู-100 +2 กก.) 
5.4 สปอรต์ฟิสิคชาย อาย ุ50 ปีขึน้ไป รุน่ทั่วไป 

(ความสงูไม่เกิน 170 ซม.-100 = +0 กก. / ความสงูไมเ่กิน 180 ซม.-100 = +2 กก.  
และความสงูเกิน 180 ซม.–100 = +4 กก.) 
 



กฎกติกา และ 
ระเบียบการแข่งขนั: 

1. ใชก้ฎกติกาการแข่งขนัของสหพนัธกี์ฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งเอเชีย (ABPF) และ 
     สหพนัธกี์ฬาเพาะกายและฟิตเนสโลก (WBPF) 
2. ผูเ้ขา้รว่มแข่งขนัสามารถแขง่ขนัไดเ้พียงประเภทเดียวเทา่นัน้ 
 

เคร่ืองแต่งกายของผู้เข้าร่วมแข่งขนั 
ประเภทเพาะกายชายทุกรุ่น นกักีฬาชายใส่กางเกงเพาะกายสีด า  
ประเภทแอธเลติคฟิสิคชายทุกรุ่น นักกีฬาชายสวมกางเกงขาสัน้ (trunks) สีด าพืน้ ไม่มีลวดลาย     
มีความยาวจากขอบกางเกงดา้นขา้งถึงปลายขากางเกง ขนาดประมาณ 1 ฝ่ามือ (3-4นิว้) โดยจะตอ้งมี
ความกระชบั และมีซบัใน ไม่สวมใส่รองเทา้   
ประเภทโมเดลฟิสิคหญิง นกักีฬาหญิงใส่ชดุบีกินี่สองชิน้ สีอิสระ บิกินี่ท่อนล่างดา้นหนา้และหลงัตอ้ง
ปิดครึ่งหนึ่งของสะโพก สวมรองเทา้สน้สงู – ความสงูของสน้รองเทา้ดา้นหนา้ไม่เกิน 1 ซม. และสน้เทา้
ดา้นหลงัสงูไม่เกิน 10 ซม. ตวัรองเทา้มีแผ่นคลมุปิดหนา้เทา้ มีสายรดัสน้ ไม่อนญุาตใหใ้ชร้องเทา้สน้ตกึ 
ประเภทสปอรต์ฟิสิคชาย  ใส่กางเกงขาสัน้ชายหาด มีความยาวประมาณเหนือหวัเข่า ไม่สวมรองเทา้ 

 

รางวลั: รางวัลการแข่งขัน 
อนัดบัท่ี 1 ไดร้บัเหรียญทอง และเกียรติบตัร 
อนัดบัท่ี 2 ไดร้บัเหรียญเงิน และเกียรติบตัร 
อนัดบัท่ี 3 ไดร้บัเหรียญทองแดง และเกียรติบตัร 
อนัดบัท่ี 4 ไดร้บัเกียรติบตัร 
อนัดบัท่ี 5 ไดร้บัเกียรติบตัร 
 

สิทธิในการเขา้รว่มแขง่ขนั: นกักีฬาทกุคนสามารถสมคัรเขา้รว่มการแข่งขนัได ้
 

การรบัสมคัร: ดาวโหลดเอกสารการสมัครได้ที:่  
     เว็บไซด:์ www.tbpa.or.th หรือ  
     Facebook: สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย 
เอกสารประกอบการสมัคร: ใบสมคัร, ส าเนาบตัรประชาชน และรูปถ่ายขนาด 2 นิว้ (หนา้ตรง) 1 รูป  
ส่งเอกสารมาที:่ สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย  
ชัน้19 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 286 การกีฬาแหง่ประเทศไทย 
รามค าแหง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  
โทรศพัท ์02-170-9601, 092-278-6816 หรือ E-mail: reg.tbpa@gmail.com  
หมดเขตรับสมคัร วนัจนัทรท์ี่ 31 สิงหาคม 2563 
 

เงื่อนไขการลงทะเบียน: ค่าลงทะเบียนเขา้รว่มการแข่งขนั คนละ 300 บาท 
*ช าระค่าลงทะเบียนเขา้รว่มการแข่งขนัไดท้ี่โต๊ะลงทะเบียน  
 

อ านาจชีข้าด: ผลการตดัสินของคณะกรรมการจดัการแข่งขนัถือเป็นท่ีสิน้สดุและเอกฉนัท ์
 

ประกนัส่วนบคุคล: สขุภาพและการบาดเจ็บทีเ่ป็นความเส่ียงส่วนบคุคล ทางคณะกรรมการจดัการแข่งขนัจะไม่รบัผิดชอบต่อ
เหตกุารณท์ี่เกดิขึน้แต่อย่างใด แต่จะชว่ยเหลืออย่างสดุความสามารถ 
 



ก าหนดการแขง่ขนั: วันพฤหัสบดทีี ่17 กันยายน 2563 
คณะกรรมการบรหิาร นกักีฬา และเจา้หนา้ที่ เดินทางมาถงึและลงทะเบียนเขา้รว่มการแขง่ขนั 

12.00 น.   อาหารกลางวนั 
19.00 น.   อาหารเย็น 

วันศุกรท์ี ่18 กนัยายน 2563  
07.00 น.   อาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
10.00 น.   ประชุมฝ่ายเทคนิค และผู้ตัดสนิ 
12.00 น.   อาหารกลางวนั 
15.00 น.   ชั่งน ้าหนัก และวดัส่วนสูง 

19.00 น.   อาหารเย็น ณ โรงแรมที่พกั 

วันเสารท์ี ่19 กนัยายน 2563  
06.30 น.   อาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
09.00 น.   การแข่งขนัรอบคดัเลอืก ทัง้หมด 9 รุ่น 

1. เพาะกายชาย อายไุมเ่กิน 40 ปี รุน่ทั่วไป 
2. เพาะกายชาย อาย ุ40 - 49 ปี รุน่น า้หนกัไม่เกิน 70 กก. 
3. เพาะกายชาย อาย ุ40 - 49 ปี รุน่น า้หนกัเกิน 70 กก. 
4. เพาะกายชาย อาย ุ50 - 59 ปี รุน่ทั่วไป 
5. เพาะกายชาย อาย ุ60 ปีขึน้ไป รุน่ทั่วไป 
6. แอธเลติคฟิสิคชาย อายไุมเ่กิน 40 ปี รุน่ทั่วไป 
7. แอธเลติคฟิสิคชาย อาย ุ40 - 49 ปี รุน่ความสงูไม่เกิน 170 ซม. 
8. แอธเลติคฟิสิคชาย อาย ุ40 - 49 ปี รุน่ความสงูเกิน 170 ซม. 
9. แอธเลติคฟิสิคชาย อาย ุ50 ปีขึน้ไป รุน่ทั่วไป 

12.00 น.   อาหารกลางวนั 
13.00 น.   การแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ ทัง้หมด 9 รุ่น 

1. เพาะกายชาย อายไุมเ่กิน 40 ปี รุน่ทั่วไป 
2. เพาะกายชาย อาย ุ40 - 49 ปี รุน่น า้หนกัไม่เกิน 70 กก. 
3. เพาะกายชาย อาย ุ40 - 49 ปี รุน่น า้หนกัเกิน 70 กก. 
4. เพาะกายชาย อาย ุ50 - 59 ปี รุน่ทั่วไป 
5. เพาะกายชาย อาย ุ60 ปีขึน้ไป รุน่ทั่วไป 
6. แอธเลติคฟิสิคชาย อายไุมเ่กิน 40 ปี รุน่ทั่วไป 
7. แอธเลติคฟิสิคชาย อาย ุ40 - 49 ปี รุน่ความสงูไม่เกิน 170 ซม. 
8. แอธเลติคฟิสิคชาย อาย ุ40 - 49 ปี รุน่ความสงูเกิน 170 ซม. 
9. แอธเลติคฟิสิคชาย อาย ุ50 ปีขึน้ไป รุน่ทั่วไป 

19.00 น.   อาหารเย็น ณ โรงแรมที่พกั 

วันอาทติยท์ี ่20 กนัยายน 2563  
06.30 น.   อาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
 



 
09.00 น.   การแข่งขนัรอบคดัเลอืก ทัง้หมด 9 รุ่น 

1. แอธเลติคฟิสิคหญิง อายไุมเ่กิน 35 ปี รุน่ทั่วไป 
2. แอธเลติคฟิสิคหญิง อาย ุ35 ปีขึน้ไป รุน่ทั่วไป 
3. โมเดลฟิสิคหญิง อายไุม่เกิน 35 ปี รุน่ทั่วไป 
4. โมเดลฟิสิคหญิง อาย ุ35 ปีขึน้ไป รุน่ความสงูไม่เกิน 160 ซม. 
5. โมเดลฟิสิคหญิง อาย ุ35 ปีขึน้ไป รุน่ความสงูเกิน 160 ซม. 
6. สปอรต์ฟิสิคชาย อายไุม่เกิน 40 ปี รุน่ทั่วไป  
7. สปอรต์ฟิสิคชาย อาย ุ40 - 49 ปี รุน่ความสงูไม่เกิน 170 ซม. 
8. สปอรต์ฟิสิคชาย อาย ุ40 - 49 ปี รุน่ความสงูเกิน 170 ซม.  
9. สปอรต์ฟิสิคชาย อาย ุ50 ปีขึน้ไป รุน่ทั่วไป 

12.00 น.   อาหารกลางวนั 
13.00 น.   การแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ ทัง้หมด 9 รุ่น 

1. แอธเลติคฟิสิคหญิง อายไุมเ่กิน 35 ปี รุน่ทั่วไป 
2. แอธเลติคฟิสิคหญิง อาย ุ35 ปีขึน้ไป รุน่ทั่วไป 
3. โมเดลฟิสิคหญิง อายไุม่เกิน 35 ปี รุน่ทั่วไป 
4. โมเดลฟิสิคหญิง อาย ุ35 ปีขึน้ไป รุน่ความสงูไม่เกิน 160 ซม. 
5. โมเดลฟิสิคหญิง อาย ุ35 ปีขึน้ไป รุน่ความสงูเกิน 160 ซม. 
6. สปอรต์ฟิสิคชาย อายไุม่เกิน 40 ปี รุน่ทั่วไป  
7. สปอรต์ฟิสิคชาย อาย ุ40 - 49 ปี รุน่ความสงูไม่เกิน 170 ซม. 
8. สปอรต์ฟิสิคชาย อาย ุ40 - 49 ปี รุน่ความสงูเกิน 170 ซม.  
9. สปอรต์ฟิสิคชาย อาย ุ50 ปีขึน้ไป รุน่ทั่วไป 

19.00 น.   พิธีปิดการแขง่ขนั 

วันจันทรท์ี ่21 กนัยายน 2563  
06.30 น.   อาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
12.00 น.  เดินทางกลบั 
 

 

 

 

 

 

 



 

ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 

การแข่งขัน 1st Thailand Open Masters Games 
ระหว่างวันท่ี 17 – 20 กนัยายน 2563 (เพาะกาย) 
สมาคมกฬีาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย 

 
ช่ือ-สกุล(ภาษาไทย)........................................................................................................................................... 

วนั เดือน ปีเกิด............................................................................................................................................... 

ท่ีอยูเ่ลขท่ี........................... หมู่ท่ี......................... ซอย................................. ถนน.......................................... 

ต าบล/แขวง.................................... อ าเภอ/เขต............................................. จงัหวดั........................................ 

รหสัไปรษณีย.์..............................โทรศพัท.์.............................................. โทรสาร......................................... 

โทรศพัทมื์อถือ..........................................................Email.............................................................................. 

ขา้พเจา้มีความประสงคส์มคัรเขา้ร่วมการแข่งขนั 1st Thailand Open Masters Games 

   1. เพาะกายชาย อายไุม่เกิน 40 ปี รุ่นทัว่ไป 

   2. เพาะกายชาย อาย ุ40 - 49 ปี รุ่นน ้าหนกัไม่เกิน 70 กิโลกรัม 

3. เพาะกายชาย อาย ุ40 - 49 ปี รุ่นน ้าหนกัเกิน 70 กิโลกรัม 

4. เพาะกายชาย อาย ุ50 - 59 ปี รุ่นทัว่ไป 

5. เพาะกายชาย อาย ุ60 ปีขึ้นไป รุ่นทัว่ไป 

6. แอธเลติคฟิสิคหญิง อายไุม่เกิน 35 ปี รุ่นทัว่ไป 

7. แอธเลติคฟิสิคญิง อาย ุ35 ปีขึ้นไป รุ่นทัว่ไป 

8. แอธเลติคฟิสิคชาย อายไุม่เกิน 40 ปี รุ่นทัว่ไป 

9. แอธเลติคฟิสิคชาย อาย ุ40 - 49 ปี รุ่นความสูงไม่เกิน 170 เซนติเมตร 

10. แอธเลติคฟิสิคชาย อาย ุ40 – 49 รุ่นความสูงเกิน 170 เซนติเมตร 

11. แอธเลติคฟิสิคชาย อาย ุ50 ปีขึ้นไป รุ่นทัว่ไป 

12. โมเดลฟิสิคหญิง อายไุม่เกิน 35 ปี รุ่นทัว่ไป 

13. โมเดลฟิสิคหญิง อาย ุ35 ปีขึ้นไป รุ่นความสูงไม่เกิน 160 เซนติเมตร  

14. โมเดลฟิสิคหญิง อาย ุ35 ปีขึ้นไป รุ่นความสูงเกิน 160 เซนติเมตร 

15. สปอร์ตฟิสิคชาย อายไุม่เกิน 40 ปี รุ่นทัว่ไป 

 

 

.. 
ติดรูปถ่าย 

 



 

 

16. สปอร์ตฟิสิคชาย อาย ุ40 - 49 ปี รุ่นความสูงไม่เกิน 170 เซนติเมตร 

17. สปอร์ตฟิสิคชาย อาย ุ40 - 49 ปี รุ่นความสูงเกิน 170 เซนติเมตร 

18. สปอร์ตฟิสิคชาย อาย ุ50 ปีขึ้นไป รุ่นทัว่ไป 

 การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้องแนบส าเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครมาด้วย 

 

 

(ลงช่ือ)................................................................ 

(................................................................) 
 
 
 
ส่งใบสมัครพร้อมส าเนาบัตรประชาชนมาที่ 
- E-mail: reg.tbpa@gmail.com  
- ไปรษณีย์/หรือสมัครด้วยตนเองได้ท่ี สมาคมกฬีาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย  
เลขท่ี 286 การกฬีาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลมิพระเกยีรติฯ ช้ัน 19 ถนนรามค าแหง หัวหมาก บางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 โทร 02-170-9601, 092-2786816 

 


