
 

 
 

การแข่งขันกฬีาเพาะกายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  
ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(Mr. Thailand คร้ังท่ี 37 Ms. Thailand Bodybuilding คร้ังท่ี 13 Ms. Fitness Thailand คร้ังท่ี 14  
และ Mr. Fitness Thailand คร้ังท่ี 13) 

ก าหนดการแข่งขัน          วนัท่ี 20-22 เมษายน พ.ศ. 2560 
สถานทีจั่ดการแข่งขัน  ณ หอ้งเทอร์มินอล ฮอลล ์ชั้น 4, ศูนยก์ารคา้เทอร์มินอลทเวนต้ีวนั โคราช 
กติกาการแข่งขัน              ใชก้ติกาการแข่งขนัของสหพนัธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลก (WBPF)     
สหพนัธ์เพาะกายและฟิตเนสแห่งเอเชีย (ABBF) และสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย 
(TBPA) โดยนักกีฬาเพาะกายทั้งชายและหญิงท่ีเขา้รอบชิงชนะเลิศตอ้งการแสดงท่าการบงัคบักล้ามเน้ือ
(Posing)ประกอบเพลงคนละ 60 วนิาที (นกักีฬาตอ้งเตรียมเทปหรืซีดีเพลงมาเองโดยมอบใหก้รรมการในวนั
ชัง่น ้ าหนักพร้อมเขียนช่ือสกุลและสังกดัให้ชัดเจน) ส าหรับนักกีฬาฟิตเนสทั้งชายและหญิงจะตอ้งแสดง
ความแข็งแกร่งของร่างกายประกอบเพลงคนละ90วินาทีทั้งในรอบคดัเลือกและรอบชิงชนะเลิศและจะตอ้ง
เตรียมเทปหรือซีดีเพลงโดยมอบให้กรรมการในวนัชัง่น ้ าหนกัวดัส่วนสูงพร้อมเขียนช่ือสกุลและสังกดัให้
ชดัเจนและมารับคืนเม่ือการแข่งขนัจบส้ินลง 
ประเภทการแข่งขัน 1.  การแข่งขนัเพาะกายชายแบ่งเป็น 

1.1 ประเภทเยาวชนอายไุม่เกิน 21 ปี มี 1 รุ่นน ้าหนกัคือ รุ่นทัว่ไป Open  
1.2 ประเภทชายทัว่ไป มี 7 รุ่นน ้าหนกัคือ  

1.2.1 รุ่นน ้าหนกัไม่เกิน  60 กิโลกรัม 
1.2.2 รุ่นน ้าหนกัไม่เกิน  65 กิโลกรัม 
1.2.3 รุ่นน ้าหนกัไม่เกิน  70 กิโลกรัม   

     1.2.4  รุ่นน ้าหนกัไม่เกิน  75 กิโลกรัม     
    1.2.5 รุ่นน ้าหนกัไม่เกิน  80 กิโลกรัม 

1.2.6 รุ่นน ้าหนกัไม่เกิน 85  กิโลกรัม 
1.2.7 รุ่นน ้าหนกัเกิน 85 กิโลกรัม 

             1.3 ประเภทมาสเตอร์ไม่จ  ากดัน ้าหนกั มี 2 รุ่นคือ  
1.3.1 อาย ุ46 - 50 ปี 
1.3.2 อาย ุ51 ปีข้ึนไป     

                1.4 ประเภทแอธเลติคฟิสิค มี 3 รุ่นคือ 
      1.4.1    รุ่นส่วนสูงไม่เกิน 170 ซม – 100 (ไม่เกิน 2 กก. จากน ้าหนกัตวั) 
      1.4.2    รุ่นส่วนสูงไม่เกิน 175 ซม – 100 (ไม่เกิน 3 กก. จากน ้าหนกัตวั)  
      1.4.3    รุ่นส่วนสูงเกิน 175 ซมข้ึนไป – 100 (ไม่เกิน 4 กก.จากน ้าหนกัตวั) 



 
      
              
     
    2.  การแข่งขนัเพาะกายหญิง มี 1 รุ่นทัว่ไป 
    3.  การแข่งขนั Ms. Fitness Physique มี 1 รุ่นทัว่ไป Open 
    4.  การแข่งขนั Mr. Fitness Physique มี 2 รุ่น 
     4.1 รุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม. 
     4.2 รุ่นความสูงเกิน 170 ซม. 
    5.  การแข่งขนัแอธเลติคฟิสิคหญิงมี 1 รุ่นทัว่ไป 
    6.  การแข่งขนัโมเดลฟิสิคหญิงมี 3 รุ่นคือ 
     6.1 รุ่นความสูงไม่เกิน 160 ซม. 
     6.2 รุ่นความสูงไม่เกิน 165 ซม. 
     6.3 รุ่นความสูงเกิน 165 ซม.ข้ึนไป 
    7.  การแข่งขนัโมเดลฟิสิคชาย มี 3 รุ่นคือ 
     7.1 รุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม.-102 = น ้าหนกัตวั 
     7.2 รุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม. - 100 = น ้าหนกัตวั 
     7.3 รุ่นความสูงเกิน 175 ซม. – 100 = น ้าหนกัตวั 
    8.  การแข่งขนั Special Bodybuilding มี 1 รุ่นทัว่ไป Open  
    9.  แชมป์ ออฟ แชมป์ (ชิงถว้ยพระราชทานฯ) 
รางวลัการแข่งขัน  

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.  ประเภทเพาะกายชายทัว่ไป ทั้ง 7 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 2 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.  ประเภทแอธเลติคฟิสิค (ชาย) 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 1 รุ่น ทัว่ไป 
    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  1 รุ่น ทัว่ไป 
   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  2 รุ่น ทัว่ไป  
   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 1 รุ่นทัว่ไป 



 
    
 
 

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. ประเภทโมเดลฟิสิคหญิง มี 3 รุ่น ทัว่ไป 
   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. โมเดลฟิสิคชาย มี 3 รุ่น ทัว่ไป 
   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. Special Bodybuilding มี 1 รุ่น ทัว่ไป 
   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 

13.  ประเภทแชมป์ออฟแชมป์เพาะกายชายชิงถว้ยพระราชทาน 
ผูช้นะเลิศอนัดบัท่ี 1 ของเพาะกายชายประเภททัว่ไปในแต่ละรุ่นทั้ง 10 รุ่น (ไม่รวม
แอธเลติคฟิสิค ชาย) มาแข่งเพื่อหาผูช้นะเลิศของนกัเพาะกายชายไทยแชมป์ออฟ
แชมป์เพื่อครองถว้ยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เป็นเวลา 1 ปีและ
ไดรั้บเงินรางวลั 40,000 บาท (เงินรางวลัจะจ่ายให้แก่ผูช้นะภายหลงัผา่นการตรวจ
สารตอ้งหา้มจาก กกท.และทราบผลการตรวจวา่ไม่มีสารตอ้งหา้มในกีฬาเท่านั้น) 

   14. 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 
หมายเหตุ  1. หากการแข่งขนัในแต่ละรุ่นมีนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนันอ้ยกวา่ 5 คน จะถูกยุบ

รุ่นนั้น ๆ ไปรวมกบัรุ่นท่ีสูงข้ึนไป (ยกเวน้ การแข่งขนัท่ีมีเพียงรุ่นเดียว)  
   2. นกักีฬาท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนัจ ากดัใหล้งแข่งขนัไดเ้พียงหน่ึงประเภทเท่านั้น        
 
การตรวจสารต้องห้าม      การกีฬาแห่งประเทศไทยจะด าเนินการตรวจสารตอ้งห้ามในนกักีฬาท่ีเขา้ท าการ

แข่งขนัตามกฎระเบียบของสหพนัธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลกและเอเชียในวนั
แข่งขนัโดยนกักีฬาท่ีชนะเลิศอนัดบัท่ี1 ถึง 3 จะถูกตรวจสารตอ้งหา้ม 

 เจา้ของค่ายหรือผูจ้ดัการทีมตน้สังกดัของนกักีฬาตอ้งควบคุมดูแลนกักีฬา
ของตนมิให้ละเมิดหรือฝ่าฝืน พ.ร.บ.ควบคุมการใช้สารตอ้งห้ามทางการ
กีฬา พ.ศ. 2555 

  หากมีการตรวจพบการใช้สารต้องห้ามจากนักกีฬาเจ้าของค่ายหรือ
ผูจ้ดัการทีมของนกักีฬาผูน้ั้นตอ้งเป็นผูรั้บผิดของในเร่ืองการละเมิดการใช้
สารต้องห้ามและนัก กีฬาจะต้องถูกลงโทษตามการวิ นิจฉัยของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันโดยต้องคืนเ งินรางว ัล .ถ้วยรางว ัล .
ประกาศนียบตัรท่ีไดรั้บไปและจะตอ้งถูกด าเนินการตาม พ.ร.บ.ควบคุม
การใชส้ารตอ้งหา้มทางการกีฬา อีกดว้ย 

 

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน     ตอ้งเป็นนกักีฬาภายในค่ายของสมาชิกของสมาคมฯ ซ่ึงจะตอ้งเป็นผูใ้ห้
การรับรองนกักีฬาท่ีสมคัรเขา้แข่งขนัและตอ้งรับผิดชอบต่อนกักีฬาท่ีเขา้แข่งขนัในนามของค่ายทุกประการโดย
ในแต่ละรุ่นสามารถส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนัไดไ้ม่เกิน 3 คน (สามคน) ต่อหน่ึงรุ่นการแข่งขนัเท่านั้น 
 
การรับสมัครแข่งขัน เปิดรับสมัครตั้ งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป โดยส่งใบสมัครพร้อมแนบส าเนาบัตร
ประชาชนหรือหนงัสือรับรองจากทางราชการพร้อมรูปถ่ายขนาด 2 น้ิว (หนา้ตรง) 1 รูปของผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนั
ทุกคนโดยส่งไดท่ี้ท าการสมาคมกีฬาเพาะกายแห่งประเทศไทย หรือทางไปรษณีย ์ไม่รับสมคัรทางโทรศพัท ์
 

ปิดรับสมัครแข่งขัน วนัที ่10 เมษายน 2560  
 



 
 
 
 
สถานทีต่ิดต่อและสมัคร สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย  

286 การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
ชั้น 19 ถนนรามค าแหง หวัหมาก บางกะปิ  
กรุงเทพฯ 10240 

   โทรศพัทแ์ละโทรสาร 0-2170-9601 และ 0-2170-9602 
ดาวน์โหลดใบสมัครและก าหนดการได้ที ่www.tbpa.or.th/downloads  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 
 
ก าหนดการแข่งขนักฬีาเพาะกายชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย 

ถ้วยรางวลัพระราชทานจากสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
(Mr. Thailand คร้ังที่ 37 Ms. Thailand Bodybuilding คร้ังที่ 13 
Ms. Fitness Thailand คร้ังที่ 14 Mr. Fitness Thailand คร้ังที่ 13) 

ณ ห้องเทอร์มินอล ฮอลล์ ช้ัน 4, ศูนย์การค้าเทอร์มินอลทเวนตีว้นั โคราช 
 

วนัพฤหสับดีท่ี 20 เมษายน 2560  
 10.00 น. ลงทะเบียนและประชุมผูค้วบคุมทีม 
 11.00 น. ชัง่น ้าหนกัและวดัส่วนสูงนกักีฬาทุกรุ่น 
 13.00 น.  รอบคดัเลือกของรุ่นการแข่งขนัต่อไปน้ี   
    1. เพาะกายชายรุ่นน ้าหนกัไม่เกิน 60 กิโลกรัม 
    2. เพาะกายชายรุ่นน ้าหนกัไม่เกิน 65 กิโลกรัม 
    3. เพาะกายชายรุ่นน ้าหนกัไม่เกิน 70 กิโลกรัม 

4. เพาะกายชายรุ่นน ้าหนกัไม่เกิน 75กิโลกรัม  
5. เพาะกายชายรุ่นน ้าหนกัไม่เกิน 80 กิโลกรัม  
6. เพาะกายชายรุ่นน ้าหนกัไม่เกิน 85 กิโลกรัม 
7. เพาะกายชายรุ่นน ้าหนกัเกิน 85 กิโลกรัม 

    8. เพาะกายหญิงรุ่นทัว่ไป 
    9. แอธเลติคฟิสิคหญิงรุ่นทัว่ไป 
 17.00 น.        พิธีเปิดการแข่งขนั 

รอบชิงชนะเลิศของรุ่นการแข่งขนัดงัต่อไปน้ี           
    1. เพาะกายชายรุ่นน ้าหนกัไม่เกิน 60 กิโลกรัม 
    2. เพาะกายชายรุ่นน ้าหนกัไม่เกิน 65 กิโลกรัม 
    3. เพาะกายชายรุ่นน ้าหนกัไม่เกิน 70 กิโลกรัม 

4. เพาะกายชายรุ่นน ้าหนกัไม่เกิน 75กิโลกรัม  
5. เพาะกายชายรุ่นน ้าหนกัไม่เกิน 80 กิโลกรัม  
6. เพาะกายชายรุ่นน ้าหนกัไม่เกิน 85 กิโลกรัม 
7. เพาะกายชายรุ่นน ้าหนกัเกิน 85 กิโลกรัม 

    8. เพาะกายหญิงรุ่นทัว่ไป 
    9. แอธเลติคฟิสิคหญิงรุ่นทัว่ไป 
     



 
 
 
วนัศุกร์ท่ี 21 เมษายน 2560  
 10.00 น. ลงทะเบียนและประชุมผูค้วบคุมทีม 
 11.00 น. ชัง่น ้าหนกัและวดัส่วนสูงนกักีฬาทุกรุ่น 
 13.00 น.  รอบคดัเลือกของรุ่นการแข่งขนัต่อไปน้ี   
    10. เพาะกายชายประเภทแอธเลติคฟิสิคความสูงไม่เกิน 170 ซม. 
               11. เพาะกายชายประเภทแอธเลติคฟิสิคความสูงไม่เกิน 175 ซม. 
               12. เพาะกายชายประเภทแอธเลติคฟิสิคความสูงเกิน 175 ซม. 
                         13. โมเดลฟิสิคหญิงรุ่นความสูงไม่เกิน 160 ซม.   
               14. โมเดลฟิสิคหญิงรุ่นความสูงไม่เกิน 165 ซม 

            15. โมเดลฟิสิคหญิงรุ่นความสูงเกิน 165 ซม 
                                                 16. โมเดลฟิสิคชายรุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม.                          

 17. โมเดลฟิสิคชายรุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม.  
                18. โมเดลฟิสิคชายรุ่นความสูงเกิน 175 ซม.         
 18.00 น.        รอบชิงชนะเลิศของรุ่นการแข่งขนัดงัต่อไปน้ี           
    10. เพาะกายชายประเภทแอธเลติคฟิสิคความสูงไม่เกิน 170 ซม. 
               11. เพาะกายชายประเภทแอธเลติคฟิสิคความสูงไม่เกิน 175 ซม. 
               12. เพาะกายชายประเภทแอธเลติคฟิสิคความสูงเกิน 175 ซม. 
                         13. โมเดลฟิสิคหญิงรุ่นความสูงไม่เกิน 160 ซม.   
               14. โมเดลฟิสิคหญิงรุ่นความสูงไม่เกิน 165 ซม 

            15. โมเดลฟิสิคหญิงรุ่นความสูงเกิน 165 ซม 
                                                 16. โมเดลฟิสิคชายรุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม.                          

 17. โมเดลฟิสิคชายรุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม.  
                18. โมเดลฟิสิคชายรุ่นความสูงเกิน 175 ซม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
วนัเสาร์ท่ี 22 เมษายน 2560 
 10.00 น. ลงทะเบียนและประชุมผูค้วบคุมทีม 
 11.00 น. ชัง่น ้าหนกัและวดัส่วนสูงนกักีฬาทุกรุ่น 
 13.30 น.  รอบคดัเลือกของรุ่นการแข่งขนัต่อไปน้ี    

19. เพาะกายเยาวชนชายรุ่นทัว่ไป 
20. เพาะกายชายมาสเตอร์อาย ุ46-50 ปี 
21. เพาะกายชายมาสเตอร์อาย ุ51 ปีข้ึนไป 
22. ฟิตเนสชายรุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม (รอบแรก ท่าชุดประกอบเพลง) 
23. ฟิตเนสชายรุ่นความสูงเกิน 170 ซม (รอบแรก ท่าชุดประกอบเพลง) 

               24. ฟิตเนสหญิงรุ่นทัว่ไป (รอบแรก แสดงท่าชุดประกอบเพลง) 
       22. ฟิตเนสชายรุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม (รอบสอง การแข่งขนัสรีระ) 
               23. ฟิตเนสชายรุ่นความสูงเกิน 170 ซม (รอบสอง การแข่งขนัสรีระ) 
               24. ฟิตเนสหญิงรุ่นทัว่ไป (รอบสอง การแข่งขนัสรีระ)  
    25. เพาะกายรุ่น Special Bodybuilding 
 18.00 น.        รอบชิงชนะเลิศของรุ่นการแข่งขนัดงัต่อไปน้ี             

19. เพาะกายเยาวชนชายรุ่นทัว่ไป 
20. เพาะกายชายมาสเตอร์อาย ุ46-50 ปี 
21. เพาะกายชายมาสเตอร์อาย ุ51 ปีข้ึนไป 
22. ฟิตเนสชายรุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม (รอบแรก ท่าชุดประกอบเพลง) 
23. ฟิตเนสชายรุ่นความสูงเกิน 170 ซม (รอบแรก ท่าชุดประกอบเพลง) 

               24. ฟิตเนสหญิงรุ่นทัว่ไป (รอบแรก แสดงท่าชุดประกอบเพลง) 
       22. ฟิตเนสชายรุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม (รอบสอง การแข่งขนัสรีระ) 
               23. ฟิตเนสชายรุ่นความสูงเกิน 170 ซม (รอบสอง การแข่งขนัสรีระ) 
               24. ฟิตเนสหญิงรุ่นทัว่ไป (รอบสอง การแข่งขนัสรีระ)  

25. เพาะกายรุ่น Special Bodybuilding  
26. แชมป์ ออฟ แชมป์ ชิงถว้ยรางวลัพระราชทานฯ 

 
 
 
 
 
 


