
 
 

Thailand Muscle and Physique Championships 

หลักการและเหตุผล  

การออกกําลังกายเพื่อใหรางกายมีสุขภาพแข็งแรงเปนสิ่งที่มีความจําเปนสําหรับมนุษยเราทุกเพศทุก

วัยและการมีรูปรางที่แข็งแรงสมสวนโดยมีองคประกอบของกลามเนื้อที่แข็งแรงก็เปนสิง่สําคัญควบคูไปกับ

การมีสุขภาพดกีารฝกเพาะกายและฟตเนสเปนวิธีการออกกําลังกายรูปแบบหนึ่งซึ่งเนนในเรื่องของการพัฒนา

มวลกลามเนื้อในรางกายของมนุษยทั้งเพศชายและหญิงใหมีลักษณะสวยและงามสงาเปนที่ตองตาตองใจแกผู

ไดพบเห็น 

 สมาคมกีฬาเพาะกายและฟตเนสแหงประเทศไทยจึงไดรวมกับศนูยการคาเซ็นทรัลเฟสติวัลสมุยและ

สมาคมการทองเที่ยวเกาะสมุยจัดการแขงขันกีฬาเพาะกายเพื่อเฟนหาผูที่มีรูปรางสรีระและกลามเนื้อที่สวยและ  

สงางาม ในรูปแบบ “Muscle and Physique Championships” ขึ้น 

วัตถุประสงค 1. เพื่อเปนการสงเสริมบุคลากรทุกเพศ ทุกวัย ไดหันมาสนใจการออกกําลังกาย 

2. เพื่อเปนอีกหนึ่งเวทีในการคัดเลือกนักกีฬาเพาะกายและฟตเนสหนาใหม 

3. เพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกายและพัฒนาอยางถูกวิธ ี

4. เพื่อเปดโลกทัศนของการออกกําลังกายดวยกีฬาเพาะกายและฟตเนสกับลูกคาทีส่นใจ 

5. เพื่อเปนการสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวและกีฬาใหบูรณาการรวมกัน 

กลุมเปาหมาย  ประชาชนทั่วไปและนักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่สนใจเขารวมการแขงขัน 

ระยะเวลาจัดงาน  วันที่  18 - 19 กุมภาพันธ 2560 

สถานที่จัดงาน  บริเวณลานกิจกรรม ศูนยการคาเซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย 

รูปแบบกิจกรรม  1. การแขงขันโมเดลฟสิคหญิง มี 3รุนความสูงคือ 

                                    รุนความสูงไมเกิน 160 ซม. 

    รุนความสูงไมเกิน 165 ซม. 

    รุนความสูงเกิน 165 ซม. 

 

2. การแขงขันสปอรตโมเดลฟสิคชาย มี 3 รุนความสูงคือ 

   รุนความสูงไมเกิน 170 ซม. – 100 = น้ําหนักตัว  

                                  รุนความสูงไมเกิน 175 ซม. – 100 = น้ําหนักตัว 

    รุนความสูงเกิน 175 ซม. – 100 = น้ําหนักตัว 

 

3. การแขงขันเพาะกายแอธเลติคฟสิคชายมี 3 รุนความสูงคือ 

                                                       รุนความสูงไมเกิน 170 ซม.-100 = + 2 กก. 

    รุนความสูงไมเกิน 175 ซม.-100 = + 3 กก. 

    รุนความสูงเกิน 175 ซม. – 100 = +4 กก. 

 

4. การแขงขันโมเดลฟสิคหญิงรุนมาสเตอร อายุ 35 ปขึ้นไป   

           

5. การแขงขันเพาะกายชายมี 6 รุนน้ําหนักคือ           

     รุนน้ําหนักไมเกิน 65 กิโลกรัม 



 
 

     รุนน้ําหนักไมเกิน 70 กิโลกรัม 

     รุนน้ําหนักไมเกิน 75 กิโลกรัม 

รุนน้ําหนักไมเกิน 80 กิโลกรัม 

     รุนน้ําหนักเกิน 80 กิโลกรัมขึ้นไป 

     เพาะกายชายรุนมาสเตอร อายุเกิน 45 ปขึ้นไป 

รางวัลสําหรับผูชนะการประกวดในแตละรุน 

รางวัลชนะเลิศ   เงินรางวัล 10,000 บาท พรอมถวยรางวัลและประกาศนียบัตร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 8,000 บาท พรอมถวยรางวัลและประกาศนียบัตร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 6,000 บาท พรอมถวยรางวัลและประกาศนียบัตร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 4,000 บาท พรอมถวยรางวัลและประกาศนียบัตร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 เงินรางวัล 2,000 บาท พรอมถวยรางวัลและประกาศนียบัตร 

คุณสมบัติผูสมัครเขาแขงขัน  1. เปนผูที่มีสุขภาพรางกายแข็งแรง และยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบกติกา   

                                                           การประกวดของคณะกรรมการจัดการประกวดได 

 2. รับสมัครผูเขาประกวดทั้งคนไทยและคนตางประเทศ 

3. จํากัดสิทธิผูเขารวมประกวดเพียงทานละหนึ่งประเภทของการประกวด 

4.สําหรับผูเขาประกวดเพาะกายชายและแอธเลติคฟสิคตองเตรียมเพลง  

สําหรับประกอบการโพส ซึ่งตองมีความยาว 1 นาที 

มาดวยหากไมมีคณะกรรมการจะเปนผูกําหนดเพลงกลางใหแทน 

การรับสมัครเขาประกวด  เปดรับสมัครโดยสงใบสมัครพรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน 

และใบสูติบัตรสําหรับเยาวชน หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอาย ุ

พรอมรูปถายขนาดโปสการด 1 รูป  

สถานที่ติดตอและรับสมัคร สมาคมกีฬาเพาะกายและฟตเนสแหงประเทศไทย 

ชั้น19 อาคารเฉลิมพระเกียรติ การกีฬาแหงประเทศไทย 

ถ.รามคําแหง หัวหมาก บางกะป กรุงเทพฯ 10240 

โทรศัพท/แฟกส  02-170-9601 

E-Mail : reg.tbpa@gmail.com 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที ่ สมาคมกีฬาเพาะกายและฟตเนสแหงประเทศไทย 

ชั้น19 อาคารเฉลิมพระเกียรติ การกีฬาแหงประเทศไทย 

ถ.รามคําแหง หัวหมาก บางกะป กรุงเทพฯ 10240 

โทรศัพท 02-170-9601 

E-Mail : reg.tbpa@gmail.com 

 

 

 

 

 

 



 
 

กฏกติกาการแขงขัน Thailand Muscle and Physique Championships 

 

การแขงขันเพาะกายชาย ทุกรุน 

ใชกฏกติกาการแขงขันของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟตเนสแหงประเทศไทย 

และสหพันธกีฬาเพาะกายและฟตเนสแหงเอเชีย (ABBF) 

นักกีฬาชายใสกางเกงเพาะกายสีดํา  

 

 

การแขงขันเพาะกายแอธเลติคฟสิคชาย ทุกรุน ใชกฏกติกาการแขงขันของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟตเนส 

แหงประเทศไทยและสหพันธกีฬาเพาะกายและฟตเนสแหงเอเชีย (ABBF) 

นักกีฬาชายใสกางเกงวายน้ําแบบเต็มตัว ไมอนุญาตใหใสกางเกงเพาะกาย 

 

การแขงขันโมเดลฟสิคหญิง 

ใชกฏกติกาการแขงขันขันของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟตเนสแหงประเทศไทยและสหพันธกีฬาเพาะกาย 

และฟตเนสแหงเอเชีย (ABBF) 

นักกีฬาหญิง ใสชุดบีกีนี่สองชิ้นสีอิสระ หามสวมใสจีสตริง สวมรองเทา 

                       

การแขงขันโมเดลฟสิคชาย  

ใชกฏกติกาการแขงขันขันของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟตเนสแหงประเทศไทยและสหพันธกีฬาเพาะกาย 

และฟตเนสแหงเอเชีย (ABBF) 

รอบที่หนึ่ง ใสกางเกงวายน้ําแบบเต็มตัว ไมสวมรองเทา   

รอบที่สอง ใสกางเกงขาสั้นอิสระ ไมสวมรองเทา 

 

 

หมายเหตุ ผลการตัดสินของคณะกรรมการจัดการประกวดถือเปนที่สิ้นสุดและเอกฉันท 

******* หมดเขตรับสมัคร 13 กุมภาพันธ 2560 ******* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

กําหนดการแขงขัน 

Thailand Muscle and Physique Championships 

วันที่ 18-19 กุมภาพันธ พ.ศ.2560 

ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย  

*********************** 

วันเสารที่ 18 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

14.00 – 15.00 น.  ลงทะเบียนผูเขารวมการแขงขัน  

   ตรวจสอบคุณสมบัติผูเขารวมการแขงขัน 

15.00 – 16.00 น.  ประชุมชี้แจงกติกาแกผูเขารวมการแขงขัน 

   ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง แบงรุนการแขงขัน 

16.00 – 17.30 น.  เตรียมความพรอมของผูเขารวมการแขงขัน  

17.30 น.  รอบคัดเลือก 

    เพาะกายชายรุนน้ําหนักไมเกิน 65 กก.    

    เพาะกายชายรุนน้ําหนักไมเกิน 70 กก. 

    แอธเลติคฟสิคชาย รุนความสูงไมเกิน 170 ซม.-100+2 กก. = น้ําหนักตัว 

แอธเลติคฟสิคชาย รุนความสูงไมเกิน 175 ซม.-100+3 กก. = น้ําหนักตัว 

แอธเลติคฟสิคชาย รุนความสูงเกิน 175 ซม.-100+4 กก. = น้ําหนักตัว

 โมเดลฟสิคหญิง รุนความสูงไมเกิน 160 ซม. 

โมเดลฟสิคหญิง รุนความสูงไมเกิน 165 ซม.   

 โมเดลฟสิคหญิง รุนความสูงเกิน 165 ซม. 

20.00 น.  รอบชิงชนะเลิศ 

    เพาะกายชายรุนน้ําหนักไมเกิน 65 กก.    

    เพาะกายชายรุนน้ําหนักไมเกิน 70 กก. 

    แอธเลติคฟสิคชาย รุนความสูงไมเกิน 170 ซม.-100+2 กก. = น้ําหนักตัว 

แอธเลติคฟสิคชาย รุนความสูงไมเกิน 175 ซม.-100+3 กก. = น้ําหนักตัว 

แอธเลติคฟสิคชาย รุนความสูงเกิน 175 ซม.-100+4 กก. = น้ําหนักตัว

 โมเดลฟสิคหญิง รุนความสูงไมเกิน 160 ซม. 

โมเดลฟสิคหญิง รุนความสูงไมเกิน 165 ซม.   

 โมเดลฟสิคหญิง รุนความสูงเกิน 165 ซม. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

วันอาทิตยที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

14.00 – 15.00 น.  ลงทะเบียนผูเขารวมการแขงขัน  

   ตรวจสอบคุณสมบัติผูเขารวมการแขงขัน 

15.00 – 16.00 น.  ประชุมชี้แจงกติกาแกผูเขารวมการแขงขัน 

   ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง แบงรุนการแขงขัน 

16.00 – 17.30 น.  เตรียมความพรอมของผูเขารวมการแขงขัน  

17.30 น.  รอบคัดเลือก 

    เพาะกายชายรุนน้ําหนักไมเกิน 75 กก. 

    เพาะกายชายรุนน้ําหนักไมเกิน 80 กก. 

    เพาะกายชายรุนน้ําหนักเกิน 80 กก. 

                 เพาะกายชายรุนมาสเตอรอายุ 45 ปขึ้นไป 

                โมเดลฟสิคหญิงรุนมาสเตอรอายุ 35 ปขึ้นไป   

    สปอรตฟสิคชาย รุนความสูงไมเกิน 170 ซม.-100=น้ําหนักตัว 

สปอรตฟสิคชาย รุนความสูงไมเกิน 175 ซม. -100=น้ําหนักตัว 

สปอรตฟสิคชาย รุนความสูงเกิน 175 ซม. – 100= น้ําหนักตัว 

20.00 น.  รอบชิงชนะเลิศ 

เพาะกายชายรุนน้ําหนักไมเกิน 75 กก. 

    เพาะกายชายรุนน้ําหนักไมเกิน 80 กก. 

    เพาะกายชายรุนน้ําหนักเกิน 80 กก. 

                เพาะกายชายรุนมาสเตอรอายุ 45 ปขึ้นไป 

                โมเดลฟสิคหญิงรุนมาสเตอรอายุ 35 ปขึ้นไป   

    สปอรตฟสิคชาย รุนความสูงไมเกิน 170 ซม.-100=น้ําหนักตัว 

สปอรตฟสิคชาย รุนความสูงไมเกิน 175 ซม. -100=น้ําหนักตัว 

สปอรตฟสิคชาย รุนความสูงเกิน 175 ซม. – 100= น้ําหนักตัว 

 

 

 

 

 

 


