
 
 
 
 
 
 

  รายละเอียดและระเบียบการ 
องค์กรจัดการแข่งขัน การกีฬาแห่งประเทศไทย (Sports Authority of Thailand ) 

สมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทย (Thai Masters Association) 
สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย  (Thailand Bodybuilding & Physique 
Sports Association) 

วันท่ีแข่งขัน ระหว่างวนัท่ี 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 
สถานท่ีจัดการแข่งขัน ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
ประเภทและรุ่นการ 
แข่งขัน 

 

ประเภทการแข่งขัน มีท้ังหมด 18 รุ่น ดังนี้ 
1. การแข่งขันเพาะกายชาย แบ่งเป็น 5 รุ่น ดังนี ้

1.1 เพาะกายชาย อายุ 35-40 ปี รุ่นท่ัวไป 
1.2 เพาะกายชาย อายุ 41-45 ปี รุ่นท่ัวไป 
1.3 เพาะกายชาย อายุ 46-50 ปี รุ่นท่ัวไป 
1.4 เพาะกายชาย อายุ 51-55 ปี รุ่นท่ัวไป 
1.5 เพาะกายชาย อายุ 56 ปีข้ึนไป รุ่นท่ัวไป 

2. การแข่งขันแอธเลติคฟิสิคชาย แบ่งเป็น 3 รุ่น 
2.1 แอธเลติคฟิสิคชาย อายุ 35-40 ปี รุ่นท่ัวไป 
2.2 แอธเลติคฟิสิคชาย อายุ 41-50 ปี รุ่นท่ัวไป 
2.3 แอธเลติคฟิสิคชาย อายุ 51 ปี รุ่นท่ัวไป 
*(ความสูงไม่เกิน 170 ซม.-100 = +2กก. / ความสูงไม่เกิน 175 ซม.-100= +4 กก. / ความ
สูงไม่เกิน 180 ซม.-100 = +6กก. และความสูงเกิน 180 ซม.-100 = +8กก.)* 

3.  การแข่งขันแอธเลติคฟิสิคหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป รุ่นท่ัวไป 
4.  การแข่งขันโมเดลฟิสิคหญิง แบ่งเป็น 5 รุ่น  

4.1 โมเดลฟิสิคหญิง อายุ 30-35 ปี รุ่นท่ัวไป 
4.2 โมเดลฟิสิคหญิง อายุ 36-40 ปี รุ่นท่ัวไป 
4.3 โมเดลฟิสิคหญิง อายุ 41-45 ปี รุ่นท่ัวไป 
4.4 โมเดลฟิสิคหญิง อายุ 46-50 ปี รุ่นท่ัวไป 
4.5 โมเดลฟิสิคหญิง อายุ 51 ปีข้ึนไป รุ่นท่ัวไป 

5. การแข่งขันสปอร์ตฟิสิคชาย แบ่งเป็น 4 รุ่น 
5.1 สปอร์ตฟิสิคชาย อายุ 35-40 ปี รุ่นท่ัวไป  
5.2 สปอร์ตฟิสิคชาย อายุ 41-45 ปี รุ่นท่ัวไป  
5.3 สปอร์ตฟิสิคชาย อายุ 46-50 ปี รุ่นท่ัวไป 
5.4 สปอร์ตฟิสิคชาย อายุ 51 ปีขึ้นไป รุ่นท่ัวไป 
*ความสูงไม่เกิน 175 ซม.-100 = +0กก. / ความสูงไม่เกิน 180 ซม.-100 = +2 กก. และ
ความสูงเกิน 180 ซม.-100 = +4กก.* 

  

เพาะกายและฟิตเนส 
Bodybuilding  



ข้อบังคับและกติกา 
การแข่งขัน 

ใช้กฎกติกาการแข่งขันของ 
สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย (TBPA) 
สหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งเอเชีย (ABPF) 
สหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งโลก (WBPF) 
 
เครื่องแต่งกายของผู้เข้าร่วมแข่งขัน 

ประเภทเพาะกายชายทุกรุ่น นักกีฬาชายใส่กางเกงเพาะกายสีด า  
ประเภทแอธเลติคฟิสิคชาย นักกีฬาชายสวมกางเกงขาส้ัน (trunks) สีด าพื้น ไม่มีลวดลาย 
มีความยาวจากขอบกางเกงด้านข้างถึงปลายขากางเกง ขนาดประมาณ 1 ฝ่ามือ (3-4นิ้ว) 
โดยจะต้องมีความกระชับ และมีซับใน ไม่สวมใส่รองเท้า   
ประเภทแอธเลติคฟิสิคหญิง นักกีฬาหญิงสวมใส่ชุดบีกินี่ 2 ช้ิน ลักษณะของบิกินี่ท่ีใช้
เหมือนกับกีฬาเพาะกายหญิง แต่อาจมีการตกแต่งได้บ้างเล็กน้อย แต่ต้องไม่มากเกินไป 
สวมรองเท้าส้นสูง – ความสูงของส้นรองเท้าด้านหน้าไม่เกิน 1 ซม. และส้นเท้าด้านหลัง
สูงไม่เกิน 10 ซม. ตัวรองเท้ามีแผ่นคลุมปิดหน้าเท้า มีสายรัดส้น ไม่อนุญาตให้ใช้รองเท้า
ส้นตึก 
ประเภทโมเดลฟิสิคหญิง นักกีฬาหญิงใส่ชุดบีกินี่ 2 ช้ิน สีอิสระ บิกินี่ท่อนล่างด้านหน้า
และหลังต้องปิดครึ่งหนึ่งของสะโพก สวมรองเท้าส้นสูง – ความสูงของส้นรองเท้า
ด้านหน้าไม่เกิน 1 ซม. และส้นเท้าด้านหลังสูงไม่เกิน 10 ซม. ตัวรองเท้ามีแผ่นคลุมปิด
หน้าเท้า มีสายรัดส้น ไม่อนุญาตให้ใช้รองเท้าส้นตึก 
ประเภทสปอร์ตฟิสิคชาย  ใส่กางเกงขาส้ันชายหาด มีความยาวประมาณเหนือหัวเข่า ไม่
สวมรองเท้า 

รางวัลการแข่งขัน อันดับท่ี 1 ได้รับเหรียญทอง และเกียรติบัตร 
อันดับท่ี 2 ได้รับเหรียญเงิน และเกียรติบัตร 
อันดับท่ี 3 ได้รับเหรียญทองแดง และเกียรติบัตร 
อันดับท่ี 4 ได้รับเกียรติบัตร 
อันดับท่ี 5 ได้รับเกียรติบัตร 

สิทธิในการเข้าร่วม
แข่งขัน 

นักกีฬาทุกคนสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ 

การสมัครเข้าร่วมการ
แข่งขัน 
 

เว็บไซด์: www.tbpa.or.th หรือ 
Facebook: สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย 
เปิดรับสมัครต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ส่งเอกสารการสมัครท่ี Google Form Link : 
https://forms.gle/2M9CzRWiPYfkVvNY9 
เท่านั้น ไม่รับเอกสาร การสมัครทางไปรษณีย์และ ไม่รับสมัครทางโทรศัพท์ 
หมดเขตรับสมัคร วันอังคารท่ี 10 มกราคม 2566 

เงื่อนไขการลงทะเบียน ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันส าหรับ 
ชาวไทย คนละ 300 บาท และชาวต่างชาติ คนละ 30 ดอลลาร์สหรัฐ 
*ช าระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันได้ท่ีโต๊ะลงทะเบียน 

อ านาจช้ีขาด ผลการตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่ส้ินสุดและเอกฉันท์ 
ประกันส่วนบุคคล นักกีฬาต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อสุขภาพของตนเอง  
  



ก าหนดการแข่งขัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ ์2566 
         09.00 – 10.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน 
         10.00 – 10.30 น. ประชุมช้ีแจงกติกา และระเบียบการแข่งขัน 
         10.30 – 12.00 น. ช่ังน้าหนัก และวัดส่วนสูง 
         12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
         12.30 – 13.00 น. เตรียมความพร้อมของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
         13.00 – 16.00 น. การแข่งขันรอบคัดเลือก ท้ังหมด 9 รุ่น 
                                1. เพาะกายชาย อายุ 35-40 ปี รุ่นท่ัวไป 
                                2. เพาะกายชาย อายุ 41-45 ปี รุ่นท่ัวไป 
                                3. เพาะกายชาย อายุ 46-50 ปี รุ่นท่ัวไป 
                                4. เพาะกายชาย อายุ 51-55 ปี รุ่นท่ัวไป 
                                5. เพาะกายชาย อายุ 56 ปีข้ึนไป รุ่นท่ัวไป 
                                6. แอธเลติคฟิสิคชาย อายุ 35-40 ปี รุ่นท่ัวไป 
                                7. แอธเลติคฟิสิคชาย อายุ 41-50ปี รุ่นท่ัวไป 
                                8. แอธเลติคฟิสิคชาย อายุ 51 ปีข้ึนไป รุ่นท่ัวไป 
                                9. แอธเลติคฟิสิคหญิง อายุ 30 ปีข้ึนไป รุ่นท่ัวไป 
          17.00 – 17.30 น. พิธีเปิดการแข่งขัน 
          17.30 – 20.00 น. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ท้ังหมด 9 รุ่น 
                                1. เพาะกายชาย อายุ 35-40 ปี รุ่นท่ัวไป 
                                2. เพาะกายชาย อายุ 41-45 ปี รุ่นท่ัวไป 
                                3. เพาะกายชาย อายุ 46-50 ปี รุ่นท่ัวไป 
                                4. เพาะกายชาย อายุ 51-55 ปี รุ่นท่ัวไป 
                                5. เพาะกายชาย อายุ 56 ปีข้ึนไป รุ่นท่ัวไป 
                                6. แอธเลติคฟิสิคชาย อายุ 35-40 ปี รุ่นท่ัวไป 
                                7. แอธเลติคฟิสิคชาย อายุ 41-50 ปี รุ่นท่ัวไป 
                                8. แอธเลติคฟิสิคชาย อายุ 51 ปีข้ึนไป รุ่นท่ัวไป 
                                9. แอธเลติคฟิสิคหญิง อายุ 30 ปีข้ึนไป รุ่นท่ัวไป 

 วันอาทิตย์ท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2566 
          09.00 – 10.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน 
          10.00 – 10.30 น. ประชุมช้ีแจงกติกา และระเบียบการแข่งขัน 
          10.30 – 12.00 น. ช่ังน้าหนัก และวัดส่วนสูง 
          12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
          12.30 – 13.00 น. เตรียมความพร้อมของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
          13.00 – 16.00 น. การแข่งขันรอบคัดเลือก ท้ังหมด 9 รุ่น 
                                1. โมเดลฟิสิคหญิง อายุ 30-35 ปี รุ่นท่ัวไป 
                                2. โมเดลฟิสิคหญิง อายุ 36-40 ปี รุ่นท่ัวไป 
                                3. โมเดลฟิสิคหญิง อายุ 41-45 ปี รุ่นท่ัวไป 
                                4. โมเดลฟิสิคหญิง อายุ 46-50 ปี รุ่นท่ัวไป 
                                5. โมเดลฟิสิคหญิง อายุ 51 ปีข้ึนไป รุ่นท่ัวไป 
                                6. สปอร์ตฟิสิคชาย อาย ุ35-40 ปี รุ่นท่ัวไป 



                                7. สปอร์ตฟิสิคชาย อาย ุ41-45 ปี รุ่นท่ัวไป 
                                8. สปอร์ตฟิสิคชาย อาย ุ46-50 ปี รุ่นท่ัวไป 
                                9. สปอร์ตฟิสิคชาย อาย ุ51 ปีข้ึนไป รุ่นท่ัวไป 
          17.00 – 20.00 น. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ท้ังหมด 9 รุ่น 
                                1. โมเดลฟิสิคหญิง อายุ 30-35 ปี รุ่นท่ัวไป 
                                2. โมเดลฟิสิคหญิง อายุ 36-40 ปี รุ่นท่ัวไป 
                                3. โมเดลฟิสิคหญิง อายุ 41-45 ปี รุ่นท่ัวไป 
                                4. โมเดลฟิสิคหญิง อายุ 46-50 ปี รุ่นท่ัวไป 
                                5. โมเดลฟิสิคหญิง อายุ 51 ปีข้ึนไป รุ่นท่ัวไป 
                                6. สปอร์ตฟิสิคชาย อาย ุ35-40 ปี รุ่นท่ัวไป 
                                7. สปอร์ตฟิสิคชาย อาย ุ41-45 ปี รุ่นท่ัวไป 
                                8. สปอร์ตฟิสิคชาย อาย ุ46-50 ปี รุ่นท่ัวไป 
                                9. สปอร์ตฟิสิคชาย อาย ุ51 ปีข้ึนไป รุ่นท่ัวไป 
 

       
 


