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การแข่งขนักฬีาเพาะกาย ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ถ้วยรางวลัพระราชทานจาก 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกมุารี 

(Mr. Thailand คร้ังที ่43) 

หลกัการและเหตุผล   
สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นองคก์รกีฬาท่ีอยูภ่ายใตก้ารก ากบัของการกีฬา

แห่งประเทศไทย ด าเนินกิจกรรมในการส่งเสริมและพฒันากีฬาเพาะกายและฟิตเนส ในหมู่สมาชิกและ
ประชาชนคนไทยเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสัดส่วนเรือนร่างท่ีสง่างามทั้งสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษอนั
เป็นการยกระดบับุคลิกภาพของประชากรไทยใหมี้สุขภาพร่างกายท่ีดีเทียบเคียงอารยประเทศ 

 การจดัการแข่งขนักีฬาเพาะกายและฟิตเนสถือเป็นกิจกรรมส่วนหน่ึงท่ีทางสมาคมฯไดจ้ดัข้ึนเป็นประจ า
ทุกปีเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นกักีฬาเพาะกายและฟิตเนสทั้งชายและหญิงซ่ึงสังกดัค่ายสโมสรสมาชิกของ
สมาคมฯ ไดเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัเพื่อเป็นการยกระดบันกักีฬาของประเทศไทย โดยเฉพาะการแข่งขนัเพาะกาย
ชายนั้น จะไดผู้ท่ี้ชนะเลิศอนัดบั 1 ของแต่ละประเภทในแต่ละรุ่นมาท าการแข่งขนัเพื่อหานกักีฬาท่ีเยี่ยมยอดท่ีสุด
ครองถว้ยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
และไดรั้บต าแหน่ง Mr. Thailand ประจ าปีอีกดว้ย 

 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขนักีฬาเพาะกายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ยงัเป็นการคดัเลือกนักกีฬา 
เพาะกายและฟิตเนสท่ีชนะการแข่งขนัในแต่ละรุ่น เพื่อเขา้ร่วมการคดัเลือกเป็นตวัแทนนกักีฬาทีมชาติไทยในปี
นั้นๆ เขา้แข่งขนัในระดบันานาชาติ อาทิ การแข่งขนักีฬาเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้, 
การแข่งขนักีฬาเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์เอเชีย  และการแข่งขนักีฬาเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์โลก 

วตัถุประสงค์        
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นกักีฬาเพาะกายและฟิตเนสทั้งชายและหญิงท่ีสังกดัค่ายสโมสรสมาชิกสมาคมฯ  

ไดเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัระดบัชิงแชมป์ประเทศไทยเพื่อหานกักีฬาท่ีเป็นสุดยอดของประเทศไทยจากการแข่งขนัคร้ังน้ี 
2. เพื่อคดัเลือกและสรรหานักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสชายและหญิงเขา้รับการคดัเลือกเป็นตวัแทน

ประเทศไทยเขา้ร่วมการแข่งขนัรายการต่างๆ ทั้งระดบัทวปีและระดบัโลก 
3. เพื่อคดัเลือกนักกีฬาเพาะกายชายท่ีชนะเลิศแห่งประเทศไทยระดับยอดเยี่ยม (Champ of Champ )  

ในการครองถว้ยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เป็นเวลาหน่ึงปี 

4. เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนให้บุคลากรในภาคส่วนต่างๆ ของสมาคมไดเ้ขา้ร่วมการแข่งขนักีฬารายการ
ส าคญัๆ เพื่อเป็นการยกระดบับุคลากรใหไ้ดรั้บการพฒันาการทางดา้นบริหารจดัการการกีฬาอยา่งต่อเน่ือง 

 
 
 
 



 
ช่ือการแข่งขัน  

การแข่งขนักีฬาเพาะกายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ถว้ยรางวลัพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (Mr. Thailand คร้ังท่ี 43 Ms. Thailand Bodybuilding คร้ังท่ี 19 
Ms. Fitness Thailand คร้ังท่ี 20 Mr. Fitness Thailand คร้ังท่ี 19) 

ก าหนดการแข่งขัน      ระหวา่งวนัท่ี 8 - 9 เมษายน พ.ศ. 2566 

สถานทีจั่ดการแข่งขัน  ณ ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล เวสตเ์กต จงัหวดันนทบุรี 

กติกาการแข่งขัน   
ใชก้ติกาการแข่งขนัของสหพนัธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลก (WBPF) สหพนัธ์เพาะกายและฟิตเนสแห่ง

เอเชีย (ABBF) และสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย (TBPA)  

นกักีฬาเพาะกายทั้งชายและหญิง ท่ีเขา้รอบชิงชนะเลิศตอ้งแสดงท่าบงัคบักลา้มเน้ือ(Posing) ประกอบ
เพลงคนละ 60 วินาที, นกักีฬาฟิตเนสทั้งชายและหญิง ในรอบคดัเลือกและรอบชิงชนะเลิศจะตอ้งแสดงความ
แข็งแกร่งของร่างกายประกอบเพลงคนละ 90 วนิาที, นกักีฬาแอธเลติคฟิสิคชาย ท่ีเขา้รอบชิงชนะเลิศตอ้งแสดง
ท่าบงัคบักลา้มเน้ือ(Posing) ประกอบเพลงคนละ 60 วินาที โดยนกักีฬาตอ้งเตรียมแฟลชไดร์ฟหรือซีดีเพลงมา
มอบให้กรรมการในวนัชัง่น ้ าหนกัพร้อมเขียนช่ือสกุลและสังกดัให้ชดัเจน หากไม่น าเพลงมาให้คณะกรรมการ
จะเป็นผูก้  าหนดเพลงกลางใหแ้ทน 

ประเภทเพาะกายชายทุกรุ่น  
นกักีฬาชายใส่กางเกงเพาะกายสีด า  

ประเภทเพาะกายหญิงทุกรุ่น  
นกักีฬาหญิงใส่ชุดบิกิน่ี 2 ช้ิน สีเขม้ มีความกระชบั และตอ้งมีซบัในดูเรียบร้อย ไม่สวมใส่รองเทา้ 

หมายเหตุ  :  ชุดบิกิน่ีท่ีใชใ้นการแข่งขนัของนกักีฬา จะตอ้งถูกตอ้งตามระเบียบของสมาคมเท่านั้น โดยบิกิน่ี
ท่อนล่างดา้นหนา้และดา้นหลงัตอ้งปิดคร่ึงนึงของสะโพก และบิกิน่ีท่อนบนจะตอ้งดูกระชบัปกปิดมิดชิด หาก
บิกิน่ีท่ีสวมใส่ไม่ถูกตอ้งตามระเบียบ จะไม่ใหเ้ขา้ร่วมท าการแข่งขนั 

ประเภทแอธเลติคฟิสิคหญิง   
นกักีฬาหญิงนกักีฬาจะสวมใส่ชุดบิกิน่ี 2 ช้ิน  สวมใส่รองเทา้ส้นสูง ลกัษณะของบิกินีท่ีใชเ้หมือนกบักีฬา

เพาะกายหญิง แต่อาจมีการตกแต่งไดบ้า้งเล็กนอ้ย  แต่ตอ้งไม่มากเกินไป 
หมายเหตุ  :  รองเทา้สวมใส่คทัชูหรือส้นสูงท่ีมีแผน่ปิดดา้นหนา้และมีสายรัดส้นเทา้ ความสูงของส้นรองเทา้
ดา้นหนา้ไม่เกิน 1 ซม. และความสูงของส้นรองเทา้ดา้นหลงัไม่เกิน 10 ซม.ไม่อนุญาตให้ใชร้องเทา้ส้นตึกหรือ
ส้นเตารีด 

ประเภทแอธเลติคฟิสิคชายทุกรุ่น  
นกักีฬาชายสวมกางเกงขาสั้น (trunks) สีด าพื้น ไม่มีลวดลาย มีความยาวจากขอบกางเกงดา้นขา้งถึงปลาย

ขากางเกง  ขนาดประมาณ 1 ฝ่ามือ (3-4น้ิว) โดยจะตอ้งมีความกระชบั และมีซบัใน ไม่สวมใส่รองเทา้   



 
ประเภทโมเดลฟิสิคหญิง และ สปอร์ตฟิสิคหญิง 

นกักีฬาหญิงใส่ชุดบิกิน่ีสองช้ินสีอิสระ สวมรองเทา้ส้นสูง 
หมายเหตุ  :  ชุดบิกิน่ีท่ีใชใ้นการแข่งขนัของนกักีฬา จะตอ้งถูกตอ้งตามระเบียบของสมาคมเท่านั้น โดยบิกิน่ี
ท่อนล่างดา้นหนา้และดา้นหลงัตอ้งปิดคร่ึงนึงของสะโพก และบิกิน่ีท่อนบนจะตอ้งดูกระชบัปกปิดมิดชิด หาก
บิกิน่ีท่ีสวมใส่ไม่ถูกตอ้งตามระเบียบ จะไม่ให้เขา้ร่วมท าการแข่งขนั  รองเทา้สวมใส่คทัชูหรือส้นสูงท่ีมีแผ่น
ปิดดา้นหน้าและมีสายรัดส้นเทา้ ความสูงของส้นรองเทา้ดา้นหน้าไม่เกิน 1 ซม. และความสูงของส้นรองเทา้
ดา้นหลงัไม่เกิน 10 ซม. ไม่อนุญาตใหใ้ชร้องเทา้ส้นตึกหรือส้นเตารีด 

ประเภทสปอร์ตฟิสิคชายทุกรุ่น     
รอบคดัเลือกและรอบชิงชนะเลิศ ใส่กางเกงขาสั้นอิสระ(ชายหาด) ไม่สวมรองเทา้ 

ประเภทฟิตเนสฟิสิคชายทุกรุ่น   
- รอบพิจารณาสรีระ นกักีฬาชายตอ้งสวมชุด Trunks ( กางเกงแข่งขนั ) ท่ีมีขอ้ก าหนด 

เหมือนกีฬาเพาะกายทุกประการ แต่ขอบกางเกงแข่งขนัดา้นขา้ง จะตอ้งมีความหนา 15 cm 
- รอบแสดงท่าชุดประกอบเพลง ผูแ้ข่งขนัจะเลือกเคร่ืองแต่งกายท่ีเหมาะสมกบัรูปแบบของ 

เพลงท่ีใชใ้นการแข่งขนั  เส้ือท่ีใส่อยา่งนอ้ยตอ้งมีลกัษณะเป็นเส้ือกลา้ม หา้มถอดเส้ือ 

ประเภทฟิตเนสฟิสิคหญิง   
- รอบพิจารณาสรีระ นกักีฬาหญิงจะสวมใส่ชุดบิกิน่ี 2 ช้ิน สวมใส่รองเทา้ส้นสูงใชบิ้กิน่ี 

หลากสีท่ีมีการตกแต่งได ้ และสามารถใส่เคร่ืองประดบัได ้
หมายเหตุ  :  ชุดบิกิน่ีท่ีใชใ้นการแข่งขนัของนกักีฬา จะตอ้งถูกตอ้งตามระเบียบของสมาคมเท่านั้น โดยบิกิน่ี
ท่อนล่างดา้นหนา้และดา้นหลงัตอ้งปิดคร่ึงนึงของสะโพก และบิกิน่ีท่อนบนจะตอ้งดูกระชบัปกปิดมิดชิด หาก
บิกิน่ีท่ีสวมใส่ไม่ถูกตอ้งตามระเบียบ จะไม่ให้เขา้ร่วมท าการแข่งขนั รองเทา้สวมใส่คทัชูหรือส้นสูงท่ีมีแผ่น
ปิดดา้นหน้าและมีสายรัดส้นเทา้ ความสูงของส้นรองเทา้ดา้นหน้าไม่เกิน 1 ซม. และความสูงของส้นรองเทา้
ดา้นหลงัไม่เกิน 10 ซม. ไม่อนุญาตใหใ้ชร้องเทา้ส้นตึกหรือส้นเตารีด 

- รอบแสดงท่าชุดประกอบเพลง ผูแ้ข่งขนัจะเลือกเคร่ืองแต่งกายท่ีเหมาะสมกบัรูปแบบของเพลงท่ีใชใ้น
การแข่งขนั  เส้ือท่ีใส่อยา่งนอ้ยตอ้งมีลกัษณะเป็นเส้ือกลา้ม   

 

หมายเหตุ  :  ผลการตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นทีส้ิ่นสุดและเอกฉันท์ 

 

 

 

 



 
ประเภทการแข่งขัน   

1. การแข่งขนัเพาะกายชายแบ่งเป็น 
1.1 เพาะกายเยาวชนชาย อายไุม่เกิน 21 ปี รุ่นทัว่ไป มี 1 รุ่น 
1.2 เพาะกายชายทัว่ไป มี 4 รุ่น คือ  

1.2.1 รุ่นน ้าหนกัไม่เกิน  65 กิโลกรัม 
1.2.2 รุ่นน ้าหนกัไม่เกิน  75 กิโลกรัม 
1.2.3 รุ่นน ้าหนกัไม่เกิน  85 กิโลกรัม 
1.2.4 รุ่นน ้าหนกัเกิน 85 กิโลกรัม 

1.3 เพาะกายชายมาสเตอร์ อาย ุ50 ปีข้ึนไป รุ่นทัว่ไป 1 รุ่น 
2. การแข่งขนัแอธเลติคฟิสิคชาย มี 3 รุ่น คือ 

2.1 รุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม. (ความสูง - 100 = น ้าหนกัตวั+2 กก.) 
2.2 รุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม. (ความสูง - 100 = น ้าหนกัตวั+4 กก.)  
2.3 รุ่นความสูงเกิน 175 ซม. (ความสูง - 100 = น ้าหนกัตวั+6 กก.) 
(ความสูงเกิน 180 ซม. - 100 = น ้าหนกัตวั+8 กก.) 

3.  การแข่งขนัเพาะกายหญิง รุ่นทัว่ไป มี 1 รุ่น 
4. การแข่งขนั Ms. Fitness Physique รุ่นทัว่ไป มี 1 รุ่น 
5. การแข่งขนั Mr. Fitness Physique รุ่นทัว่ไป มี 1 รุ่น 
6. การแข่งขนัแอธเลติคฟิสิคหญิง รุ่นทัว่ไป มี 1 รุ่น 
7. การแข่งขนัโมเดลฟิสิคหญิง มี 3 รุ่น คือ 

7.1 รุ่นความสูงไม่เกิน 160 ซม. 
7.2 รุ่นความสูงไม่เกิน 164 ซม. 
7.3 รุ่นความสูงเกิน 164 ซม. 

8. การแข่งขนัสปอร์ตฟิสิคชาย มี 3 รุ่น คือ 
    8.1 รุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม. (ความสูง - 100 = น ้าหนกัตวั) 
    8.2 รุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม. (ความสูง - 100 = น ้าหนกัตวั) 
     8.3 รุ่นความสูงเกิน 175 ซม. (ความสูง - 100 = น ้าหนกัตวั+2 กก.) 

    (ความสูงเกิน 180 ซม. - 100 = น ้าหนกัตวั+4 กก.) 
9. การแข่งขนัสปอร์ตฟิสิคหญิง รุ่นทัว่ไป มี 1 รุ่น  

10. แชมป์ ออฟ แชมป์ (ชิงถว้ยพระราชทานฯ) 
 
 
 



 
รางวลัการแข่งขัน  

ทุกรุ่นการแข่งขนั 20 รุ่น (ไม่รวมแชมป์ออฟแชมป์) 
อนัดบัท่ี 1  ไดรั้บเงินสนบัสนุน 10,000 บาท พร้อมเหรียญ และถว้ยรางวลั 
อนัดบัท่ี 2  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   8,000 บาท พร้อมเหรียญ และถว้ยรางวลั 
อนัดบัท่ี 3  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   6,000 บาท พร้อมเหรียญ และถว้ยรางวลั 
อนัดบัท่ี 4  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   4,000 บาท พร้อมถว้ยรางวลั 
อนัดบัท่ี 5  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   2,000 บาท พร้อมถว้ยรางวลั 

แชมป์ออฟแชมป์ เพาะกายชาย ชิงถว้ยพระราชทาน 
ผูช้นะเลิศอนัดบัท่ี 1 ของประเภทเพาะกายชายทั้ง 6 รุ่น (ไม่รวมแอธเลติคฟิสิคชาย) มาแข่งเพื่อหาผู ้

ชนะเลิศของนกัเพาะกายชายไทยแชมป์ออฟแชมป์เพื่อครองถว้ยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เป็นเวลา 1 ปี และไดรั้บเงินสนบัสนุน 40,000 บาท  
(เงินสนบัสนุนจะจ่ายให้แก่ผูช้นะภายหลงัผา่นการตรวจสารตอ้งห้ามจาก กกท. และทราบผลการตรวจวา่ไม่
มีสารตอ้งหา้มในนกักีฬาเท่านั้น) 

ถว้ยคะแนนรวมส าหรับทีมท่ีเขา้แข่งขนั 
อนัดบัท่ี 1  ไดรั้บเงินสนบัสนุน 10,000 บาท พร้อมถว้ยรางวลั และประกาศนียบตัร 
อนัดบัท่ี 2  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   8,000 บาท พร้อมถว้ยรางวลั และประกาศนียบตัร 
อนัดบัท่ี 3  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   6,000 บาท พร้อมถว้ยรางวลั และประกาศนียบตัร 
อนัดบัท่ี 4  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   4,000 บาท พร้อมประกาศนียบตัร 
อนัดบัท่ี 5  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   2,000 บาท พร้อมประกาศนียบตัร 

หมายเหตุ หากการแข่งขนัในแต่ละรุ่นมีนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนัน้อยกว่า 5 คน จะถูกยุบรุ่นนั้นๆไป 
รวมกบัรุ่นท่ีสูงข้ึนไป (ยกเวน้ การแข่งขนัท่ีมีเพียงรุ่นเดียว)  

การตรวจสารต้องห้าม       
การกีฬาแห่งประเทศไทยจะด าเนินการตรวจสารตอ้งหา้มในนกักีฬาท่ีเขา้ท าการแข่งขนั โดยจะท าการเก็บ

ตวัอยา่งเพื่อหาสารตอ้งหา้มตามระเบียบการควบคุมสารตอ้งหา้มของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
- เจา้ของค่ายหรือผูจ้ดัการทีมตน้สังกดัของนกักีฬาตอ้งควบคุมดูแลนกักีฬาของตนมิใหล้ะเมิดหรือฝ่าฝืน 
พ.ร.บ.ควบคุมการใชส้ารตอ้งหา้มทางการกีฬา 

- หากมีการตรวจพบการใชส้ารตอ้งหา้มจากนกักีฬาเจา้ของค่ายหรือผูจ้ดัการทีมของนกักีฬาผูน้ั้นตอ้งเป็น
ผูรั้บผดิชอบในเร่ืองการละเมิดการใชส้ารตอ้งหา้มและนกักีฬาจะตอ้งถูกลงโทษตาม พ.ร.บ. ควบคุมการ
ใชส้ารตอ้งหา้มทางการกีฬา 

 
 
 



 
คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน      

1. ตอ้งเป็นนกักีฬาภายใตค้่ายของสมาชิกของสมาคมฯ ซ่ึงค่ายจะตอ้งเป็นผูใ้ห้การรับรองนกักีฬาท่ีสมคัรเขา้
แข่งขันและต้องรับผิดชอบต่อนักกีฬาท่ีเข้าแข่งขันในนามของค่ายทุกประการ โดยนักกีฬาต้องมี
คุณสมบติัผา่นเขา้รอบอนัดบัท่ี 1 – 5 รายการ Road to Mr. Thailand รายการใดรายการหน่ึง 

2. เป็นผูท่ี้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และยินดีปฏิบติัตามกฎระเบียบกติกาการแข่งขนัของคณะกรรมการ
จดัการแข่งขนัได ้

3. รับสมคัรผูเ้ขา้แข่งขนัเฉพาะคนไทย 
4. ผูผ้า่นเขา้รอบ Road to Mr.Thailand 2023 ตอ้งลงแข่งตามรุ่นท่ีไดอ้นัดบัมาเท่านั้นในกรณีท าน ้าหนกัไม่ได้

ตามเกณฑ์จะถูกปรับให้เป็นรุ่นถดัไป (จ ากดัสิทธิผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนัเพียงท่านละหน่ึงประเภทของการ
แข่งขนั) 

5. ผูเ้ขา้แข่งขนัจะตอ้งไดรั้บการยืนยนัส่งเขา้ร่วมการแข่งขนัชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยโดยค่ายสมาชิกท่ีส่ง
แข่งและไดอ้นัดบัมา ในกรณีท่ีมีการยา้ยค่ายจะตอ้งมีหนงัสือยินยอมให้ยา้ยค่ายจากค่ายสมาชิกท่ีส่งแข่งเดิม
มาแสดงจึงสามารถลงแข่งขนัได ้
 

การยืนยนัสิทธ์ิเข้าร่วมแข่งขัน    
นกักีฬาท่ีมีสิทธ์ิเขา้ร่วมการแข่งขนั กรุณายนืยนัการเขา้ร่วมไดท่ี้ https://forms.gle/B8ZpzFCB7TezPKD87 

 
เอกสารการยืนยนัสิทธ์ิเข้าร่วมแข่งขัน    

1. ส าเนาบตัรประชาชนผูย้นืยนัสิทธ์ิเขา้ร่วมการแข่งขนั หรือใบสูติบตัรส าหรับเยาวชน  
(พร้อมเซ็นรับรองส าเนา) 

2. รูปถ่ายนกักีฬา 2 น้ิว (หนา้ตรง) 1 รูป 
3. ส าเนาบตัรประชาชนของหวัหนา้ค่าย หรือเลขานุการค่าย (พร้อมเซ็นรับรองส าเนา) 

 

สถานทีต่ิดต่อ  
สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

ชั้น 19 ถนนรามค าแหง หวัหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศพัท ์0-2170-9602 / 092-278-6816 
 

 

***  หมดเขตยืนยนัสิทธ์ิเข้าร่วมการแข่งขนั วนัที ่31 มนีาคม 2566 *** 

 



 

ก าหนดการแข่งขันกฬีาเพาะกายชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย   
ถ้วยรางวลัพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(Mr. Thailand คร้ังที ่43 Ms. Thailand Bodybuilding คร้ังที ่19 
Ms. Fitness Thailand คร้ังที่ 20 Mr. Fitness Thailand คร้ังที ่19) 

ระหว่างวนัที ่8-9 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต จ.นนทบุรี 

วนัเสาร์ที ่8 เมษายน 2566  
09.00 – 10.00 น.  ลงทะเบียนรายงานตวันกักีฬา และตรวจสอบคุณสมบติันกักีฬา  
10.00 – 10.30 น.  ประชุมช้ีแจง กติกาและระเบียบการแข่งขนั 
10.30 – 12.00 น.  ชัง่น ้าหนกัและวดัส่วนสูงนกักีฬาทุกรุ่นการแข่งขนัในวนัน้ี 
12.00 – 13.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
12.30 น.   นกักีฬาเขา้เตรียมความพร้อมร่างกายเพื่อการแข่งขนั 
13.00 น.   การแข่งขนัรอบคดัเลือกของรุ่นการแข่งขนั 

1. แอธเลติคฟิสิคชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม. 
2. แอธเลติคฟิสิคชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม.   
3. แอธเลติคฟิสิคชาย รุ่นความสูงเกิน 175 ซม. 
4. ฟิตเนสฟิสิคชาย รุ่นทัว่ไป 
5. ฟิตเนสฟิสิคหญิง รุ่นทัว่ไป 
6. สปอร์ตฟิสิคชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม. 
7. สปอร์ตฟิสิคชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม.  
8. สปอร์ตฟิสิคชาย รุ่นความสูงเกิน 175 ซม. 
9. แอธเลติคฟิสิคหญิง รุ่นทัว่ไป 
10. เพาะกายหญิง รุ่นทัว่ไป 

17.00 น.   พธีิเปิดการแข่งขนั 
17.30 น.  การแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ และพิธีมอบรางวลัการแข่งขนั 

1. แอธเลติคฟิสิคชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม. 
2. แอธเลติคฟิสิคชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม.   
3. แอธเลติคฟิสิคชาย รุ่นความสูงเกิน 175 ซม. 
4. ฟิตเนสฟิสิคชาย รุ่นทัว่ไป 
5. ฟิตเนสฟิสิคหญิง รุ่นทัว่ไป 
6. สปอร์ตฟิสิคชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม. 
7. สปอร์ตฟิสิคชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม.  
8. สปอร์ตฟิสิคชาย รุ่นความสูงเกิน 175 ซม. 
9. แอธเลติคฟิสิคหญิง รุ่นทัว่ไป 
10. เพาะกายหญิง รุ่นทัว่ไป 



 

 
วนัอาทติย์ที ่9 เมษายน 2566 

09.00 – 10.00 น.  ลงทะเบียนรายงานตวันกักีฬา และตรวจสอบคุณสมบติันกักีฬา  
10.00 – 10.30 น.  ประชุมช้ีแจง กติกาและระเบียบการแข่งขนั 
10.30 – 12.00 น.  ชัง่น ้าหนกัและวดัส่วนสูงนกักีฬาทุกรุ่นการแข่งขนัในวนัน้ี 
12.00 – 13.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
12.30 น.   นกักีฬาเขา้เตรียมความพร้อมร่างกายเพื่อการแข่งขนั 
13.00 น.   การแข่งขนัรอบคดัเลือกของรุ่นการแข่งขนั 

1. เพาะกายเยาวชนชาย อายไุม่เกิน 21 ปี รุ่นทัว่ไป  
2. เพาะกายชาย รุ่นน ้าหนกัไม่เกิน 65 กก. 
3. เพาะกายชาย รุ่นน ้าหนกัไม่เกิน 75 กก. 
4. เพาะกายชาย รุ่นน ้าหนกัไม่เกิน 85 กก. 
5. เพาะกายชาย รุ่นน ้าหนกัเกิน 85 กก. 
6. เพาะกายชายมาสเตอร์อาย ุ50 ปีข้ึนไป รุ่นทัว่ไป 
7. โมเดลฟิสิคหญิง รุ่นความสูงไม่เกิน 160 ซม. 
8. โมเดลฟิสิคหญิง รุ่นความสูงไม่เกิน 164 ซม. 
9. โมเดลฟิสิคหญิง รุ่นความสูงเกิน 164 ซม. 
10. สปอร์ตฟิสิคหญิง รุ่นทัว่ไป 

17.00 น.   การแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ และพิธีมอบรางวลัการแข่งขนั  
1. เพาะกายเยาวชนชาย อายไุม่เกิน 21 ปี รุ่นทัว่ไป  
2. เพาะกายชาย รุ่นน ้าหนกัไม่เกิน 65 กก. 
3. เพาะกายชาย รุ่นน ้าหนกัไม่เกิน 75 กก. 
4. เพาะกายชาย รุ่นน ้าหนกัไม่เกิน 85 กก. 
5. เพาะกายชาย รุ่นน ้าหนกัเกิน 85 กก. 
6. เพาะกายชายมาสเตอร์อาย ุ50 ปีข้ึนไป รุ่นทัว่ไป 
7. โมเดลฟิสิคหญิง รุ่นความสูงไม่เกิน 160 ซม. 
8. โมเดลฟิสิคหญิง รุ่นความสูงไม่เกิน 164 ซม. 
9. โมเดลฟิสิคหญิง รุ่นความสูงเกิน 164 ซม. 
10. สปอร์ตฟิสิคหญิง รุ่นทัว่ไป 
11. แชมป์ ออฟ แชมป์ ชิงถ้วยรางวลัพระราชทาน 


