
 
การจัดการแข่งขันกฬีาเพาะกายระดับนานาชาติ 

Asia Pacific Bodybuilding Championship 

หลกัการและเหตุผล 

การออกก าลงักายเพ่ือให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงเป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นส าหรับมนุษยเ์ราทุกเพศทุกวยั และการมีรูปร่างท่ี
แข็งแรงสมส่วนโดยมีองคป์ระกอบของกลา้มเน้ือท่ีแข็งแรงก็เป็นส่ิงส าคญัควบคู่ไปกบัการมีสุขภาพดี การฝึกเพาะกายและฟิตเนส
เป็นวิธีการออกก าลงักายรูปแบบหน่ึงซ่ึงเนน้ในเร่ืองของการพฒันามวลกลา้มเน้ือในร่างกายของมนุษยท์ั้งเพศชายและหญิงให้มี
ลกัษณะสวยและงามสง่า เป็นท่ีตอ้งตาตอ้งใจแก่ผูไ้ดพ้บเห็น 
 สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยจึงไดร่้วมกบัศนูยก์ารคา้เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 จดัการแข่งขนั
กีฬาเพาะกายเพ่ือเฟ้นหาผูท่ี้มีรูปร่าง สรีระ และกลา้มเน้ือท่ีสวยและสง่างาม ในรายการ “Asia Pacific Bodybuilding Championship” 
ข้ึน 
วตัถุประสงค์ 1. เพ่ือเป็นการส่งเสริมบุคลากรทุกเพศ ทุกวยั ไดห้ันมาสนใจการออกก าลงักาย 

2. เพ่ือเป็นอีกหน่ึงเวทีในการคดัเลือกนกักีฬาเพาะกายและฟิตเนสหนา้ใหม่ 
3. เพ่ือเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัการออกก าลงักายและพฒันาอยา่งถูกวิธี 
4. เพ่ือเปิดโลกทศัน์ของการออกก าลงักายดว้ยกีฬาเพาะกายและฟิตเนสกบัลูกคา้ท่ีสนใจ 
5. เพ่ือเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวและกีฬาให้บรูณาการร่วมกนั 

กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนทัว่ไปและนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีสนใจเขา้ร่วมการแข่งขนั 

ระยะเวลาจัดงาน  วนัท่ี  17 - 18 สิงหาคม 2562 

สถานทีจ่ัดงาน  ศนูยก์ารคา้เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 กรุงเทพมหานคร 

รูปแบบกจิกรรม  1. การแข่งขนัโมเดลฟิสิคหญิง มี 2รุ่นความสูงคือ 
                                     รุ่นความสูงไม่เกิน 160 ซม. 
    รุ่นความสูงเกิน 160 ซม.   

2. การแข่งขนัสปอร์ตฟิสิคชาย มี 3 รุ่นความสูงคือ 
   รุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม. – 100 = น ้ าหนกัตวั  

                                   รุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม. – 100 = น ้าหนกัตวั 
    รุ่นความสูงเกิน 175 ซม. – 100 = น ้าหนกัตวั 

3. การแข่งขนัเพาะกายแอธเลติคฟิสิคชายมี 3 รุ่นความสูงคือ 
                                                       รุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม.-100 = + 2 กก. 
    รุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม.-100 = + 3 กก. 
    รุ่นความสูงเกิน 175 ซม. – 100 = +4 กก. 

4. การแข่งขนัโมเดลฟิสิคหญิงรุ่นมาสเตอร์อาย ุ30 ปีข้ึนไป Open 
5. การแข่งขนัโมเดลฟิสิคหญิง ระดบัอุดมศึกษา (อายไุม่เกิน 28 ปี) Open            



 
6. การแข่งขนัเพาะกายชายมี 6 รุ่นคือ           

    รุ่นน ้ าหนกัไม่เกิน 65 กิโลกรัม 
    รุ่นน ้ าหนกัไม่เกิน 70 กิโลกรัม 
    รุ่นน ้ าหนกัไม่เกิน 75 กิโลกรัม 

รุ่นน ้ าหนกัไม่เกิน 80 กิโลกรัม 
    รุ่นน ้ าหนกัเกิน 80 กิโลกรัม 
    รุ่นมาสเตอร์อายเุกิน 45 ปีข้ึนไป 

7. การแข่งขนั Fitness Physique ชาย มี 1 รุ่นทัว่ไป Open 
8. การแข่งขนั Fitness Physique หญิง มี 1 รุ่นทัว่ไป Open 

รางวลัส าหรับผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละรุ่น 

รางวลัชนะเลศิ  เงินสนบัสนุน 10,000 บาท พร้อมถว้ยรางวลัและประกาศนียบตัร 

รางวลัรองชนะเลศิอนัดับ 1 เงินสนบัสนุน 8,000 บาท พร้อมถว้ยรางวลัและประกาศนียบตัร 

รางวลัรองชนะเลศิอนัดับ 2 เงินสนบัสนุน 6,000 บาท พร้อมถว้ยรางวลัและประกาศนียบตัร 

รางวลัรองชนะเลศิอนัดับ 3 เงินสนบัสนุน 4,000 บาท พร้อมถว้ยรางวลัและประกาศนียบตัร 

รางวลัรองชนะเลศิอนัดับ 4 เงินสนบัสนุน 2,000 บาท พร้อมถว้ยรางวลัและประกาศนียบตัร 

คุณสมบัตผิู้สมคัรเข้าแข่งขัน  1. เป็นผูท่ี้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และยนิดีปฏิบติัตามกฎระเบียบกติกา   
                                                    การแข่งขนัของคณะกรรมการจดัการแข่งขนัได ้
   2. รับสมคัรผูเ้ขา้แข่งขนัทั้งคนไทยและคนต่างประเทศ 

3. จ ากดัสิทธิผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนัพียงท่านละหน่ึงประเภทของการแข่งขนั 
4. ส าหรับผูเ้ขา้แข่งขนัประเภทเพาะกายชายและแอธเลติคฟิสิคตอ้งเตรียม 
    เพลงส าหรับประกอบการโพส ซ่ึงตอ้งมีความยาว 1 นาที มาดว้ย  
    หากไม่มี คณะกรรมการจะเป็นผูก้  าหนดเพลงกลางให้แทน 

การรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน  เปิดรับสมคัรโดยส่งใบสมคัรพร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชน และใบสูติบตัรส าหรับ
เยาวชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอาย ุ 

สถานทีต่ดิต่อและรับสมคัร สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย 
ชั้น19 อาคารเฉลิมพระเกียรติ การกีฬาแห่งประเทศไทย 
ถ.รามค าแหง หวัหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
โทรศพัท/์แฟกส์  02-170-9601 
E-Mail :     reg.tbpa@gmail.com 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย 
ชั้น19 อาคารเฉลิมพระเกียรติ การกีฬาแห่งประเทศไทย 



 
ถ.รามค าแหง หวัหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
โทรศพัท ์02-170-9601 
E-Mail :    reg.tbpa@gmail.com 

หมดเขตรับสมัคร วนัที ่10 สิงหาคม 2562 

กฏกตกิาการแข่งขัน Asia Pacific Bodybuilding Championship  

การแข่งขันเพาะกายชายทุกรุ่น ใชก้ฏกติกาการแข่งขนัของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย และสหพนัธ์กีฬาเพาะ
กายและฟิตเนสโลก  (WBPF) 
นักกฬีาชายใส่กางเกงเพาะกายสีด า  

การแข่งขันเพาะกายแอธเลตคิฟิสิคชาย ทุกรุ่น ใชก้ฏกติกาการแข่งขนัของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนส แห่งประเทศไทยและ
สหพนัธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลก (WBPF) 

นักกฬีาชายใส่กางเกงว่ายน า้แบบเตม็ตวั ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงเพาะกาย 

การแข่งขันโมเดลฟิสิคหญงิ ใชก้ฏกติกาการแข่งขนัขนัของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยและสหพนัธ์กีฬาเพาะ
กายและฟิตเนสโลก (WBPF) 
นักกฬีาหญงิ ใส่ชุดบีกน่ีีสองช้ินสีอสิระ ห้ามสวมใส่จีสตริง สวมรองเท้า  

การแข่งขันโมเดลฟิสิคชาย  ใชก้ฏกติกาการแข่งขนัขนัของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยและสหพนัธ์กีฬาเพาะ
กายและฟิตเนสโลก (WBPF) 
รอบทีห่นึ่ง ใส่กางเกงว่ายน า้แบบเตม็ตวั ไม่สวมรองเท้า   
รอบทีส่อง ใส่กางเกงขาส้ันอสิระ ไม่สวมรองเท้า 
 
หมายเหตุ ผลการตดัสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นทีส้ิ่นสุดและเอกฉันท์ 
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ก าหนดการจัดการแข่งขันกฬีาเพาะกายระดับนานาชาต ิ

 Asia Pacific Bodybuilding Championship 2018 
วนัที ่17 – 18 สิงหาคม พ.ศ.  2562 

ณ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 
*********************** 

วนัเสาร์ที ่ 17  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

09.30 – 10.30 น.    ลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั  
      ตรวจสอบคุณสมบติัผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั 
10.30 – 11.30 น.    ประชุมช้ีแจงกติกาแก่ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั 
      ชัง่น ้ าหนกั วดัส่วนสูง แบ่งรุ่นการแข่งขนั 
11.30 – 12.30 น.    เตรียมความพร้อมของผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั  
13.00 น.      รอบคดัเลือก 
     เพาะกายชายรุ่นน ้าหนกัไม่เกิน 65 กก. 
     เพาะกายชายรุ่นน ้าหนกัไม่เกิน 70 กก. 

เพาะกายชายรุ่นน ้าหนกัไม่เกิน 75 กก. 
     เพาะกายชายรุ่นน ้าหนกัไม่เกิน 80 กก. 

เพาะกายชายรุ่นน ้าหนกัเกิน 80 กก. ข้ึนไป 
      โมเดลฟิสิคหญิงรุ่นความสูงไม่เกิน 160 ซม. 
                                โมเดลฟิสิคหญิงรุ่นความสูงเกิน 160 ซม. 
      โมเดลฟิสิคหญิงระดบัอุดมศึกษา 
      โมเดลฟิสิคหญิงรุ่นมาสเตอร์อาย ุ30 ปีข้ึนไป 
17.00 น.      รอบชิงชนะเลิศ 
     เพาะกายชายรุ่นน ้าหนกัไม่เกิน 65 กก. 
     เพาะกายชายรุ่นน ้าหนกัไม่เกิน 70 กก. 

เพาะกายชายรุ่นน ้าหนกัไม่เกิน 75 กก. 
     เพาะกายชายรุ่นน ้าหนกัไม่เกิน 80 กก. 

เพาะกายชายรุ่นน ้าหนกัเกิน 80 กก. ข้ึนไป 
      โมเดลฟิสิคหญิงรุ่นความสูงไม่เกิน 160 ซม. 
                                โมเดลฟิสิคหญิงรุ่นความสูงเกิน 160 ซม. 
      โมเดลฟิสิคหญิงระดบัอุดมศึกษา 
      โมเดลฟิสิคหญิงรุ่นมาสเตอร์อาย ุ30 ปีข้ึนไป 
 



 
วนัอาทติย์ที ่18  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

09.30 – 10.30 น.    ลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั  
      ตรวจสอบคุณสมบติัผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั 
10.30 – 11.30 น.    ประชุมช้ีแจงกติกาแก่ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั 
      ชัง่น ้ าหนกั วดัส่วนสูง แบ่งรุ่นการแข่งขนั 
11.30 – 12.30 น.    เตรียมความพร้อมของผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั  
13.00 น.      รอบคดัเลือก 
      เพาะกายชาย มาสเตอร์อาย ุ45 ปีข้ึนไป 
      Fitness Physique ชาย รุ่นทัว่ไป Open  
      Fitness Physique หญิงรุ่นทัว่ไป Open 
      แอธเลติคฟิสิคชายรุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม.-100 = + 2 กก. 
      แอธเลติคฟิสิคชายรุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม.-100 = + 3 กก. 
      แอธเลติคฟิสิคชายรุ่นความสูงเกิน 175 ซม. – 100 = +4 กก. 

สปอร์ตฟิสิคชายรุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม. – 100 = น ้ าหนกัตวั  
สปอร์ตฟิสิคชายรุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม. – 100 = น ้าหนกัตวั 

      สปอร์ตฟิสิคชายรุ่นความสูงเกิน 175 ซม. – 100 = น ้าหนกัตวั   
17.00 น.      รอบชิงชนะเลิศ 
      เพาะกายชาย มาสเตอร์อาย ุ45 ปีข้ึนไป 
      Fitness Physique ชาย รุ่นทัว่ไป Open 
      Fitness Physique หญิงรุ่นทัว่ไป Open  
      แอธเลติคฟิสิคชายรุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม.-100 = + 2 กก. 
      แอธเลติคฟิสิคชายรุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม.-100 = + 3 กก. 
      แอธเลติคฟิสิคชายรุ่นความสูงเกิน 175 ซม. – 100 = +4 กก. 

สปอร์ตฟิสิคชายรุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม. – 100 = น ้ าหนกัตวั  
สปอร์ตฟิสิคชายรุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม. – 100 = น ้าหนกัตวั 

      สปอร์ตฟิสิคชายรุ่นความสูงเกิน 175 ซม. – 100 = น ้าหนกัตวั 
20.00 น.      เสร็จส้ินการแข่งขนั 


