
 
Thailand Muscle and Physique Championships 2021 

หลกัการและเหตุผล  
การออกก าลงักายเพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงเป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นส าหรับมนุษยเ์ราทุกเพศ

ทุกวยั และการมีรูปร่างท่ีแข็งแรงสมส่วนโดยมีองคป์ระกอบของกลา้มเน้ือท่ีแขง็แรงก็เป็นส่ิงส าคญัควบคู่ไป
กบัการมีสุขภาพดี การฝึกเพาะกายและฟิตเนสเป็นวิธีการออกก าลงักายรูปแบบหน่ึงซ่ึงเนน้ในเร่ืองของการ
พฒันามวลกลา้มเน้ือในร่างกายของมนุษยท์ั้งเพศชายและหญิงให้มีลกัษณะสวยและงามสง่า เป็นท่ีตอ้งตา
ตอ้งใจแก่ผูไ้ดพ้บเห็น 
 สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยจึงได้ร่วมกบัศูนยก์ารคา้รอยลัการ์เด้นพลาซ่า 
พทัยาจดัการแข่งขนักีฬาเพาะกายเพื่อเฟ้นหาผูท่ี้มีรูปร่าง สรีระ และกลา้มเน้ือท่ีสวยและสง่างาม ในรูปแบบ 
“Muscle and Physique Championships” ข้ึน 

วตัถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาชนทุกเพศ ทุกวยั ให้หนัมาสนใจการออกก าลงักาย 
2. เพื่อเป็นอีกหน่ึงเวทีในการคดัเลือกนกักีฬาเพาะกายและฟิตเนสหนา้ใหม่ 
3. เพื่อเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัการออกก าลงักายและพฒันาอยา่งถูกวธีิ 
4. เพื่อเปิดโลกทศัน์ของการออกก าลงักายดว้ยกีฬาเพาะกายและฟิตเนสกบัลูกคา้ท่ีสนใจ 
5. เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวและกีฬาใหบู้รณาการร่วมกนั 

กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนทัว่ไปและนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีสนใจเขา้ร่วมการแข่งขนั 

ระยะเวลาจัดงาน  วนัท่ี  12 - 13 มิถุนายน พ.ศ.2564 

สถานทีจั่ดงาน  ณ เมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี 

รูปแบบกจิกรรม  1. การแข่งขนัโมเดลฟิสิคหญิง มี 3 รุ่นความสูง คือ 
- รุ่นความสูงไม่เกิน 160 ซม. 
- รุ่นความสูงไม่เกิน 164 ซม. 
- รุ่นความสูงเกิน 164 ซม. 

2. การแข่งขนัสปอร์ตฟิสิคชาย มี 3 รุ่นความสูง คือ 
- รุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม. – 100 = น ้าหนกัตวั  
- รุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม. – 100 = น ้าหนกัตวั 
- รุ่นความสูงเกิน 175 ซม. – 100 + 2 = น ้าหนกัตวั  

(ความสูงเกิน 180 ซม.–100 = + 4 กก.) 
3. การแข่งขนัเพาะกายแอธเลติคฟิสิคชาย มี 3 รุ่นความสูง คือ 

- รุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม.-100 = + 2 กก. 
- รุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม.-100 = + 4 กก. 
- รุ่นความสูงเกิน 175 ซม. – 100 = + 6 กก.  



 
(ความสูงเกิน 180 ซม.–100 = +8 กก.) 

4. การแข่งขนัโมเดลฟิสิคหญิงรุ่นมาสเตอร์ อายเุกิน 30 ปี     
5. การแข่งขนัเพาะกายชายมี 6 รุ่นน ้าหนกั คือ           

- รุ่นน ้าหนกัไม่เกิน 65 กิโลกรัม 
- รุ่นน ้าหนกัไม่เกิน 70 กิโลกรัม 
- รุ่นน ้าหนกัไม่เกิน 75 กิโลกรัม 
- รุ่นน ้าหนกัไม่เกิน 80 กิโลกรัม 
- รุ่นน ้าหนกัเกิน 80 กิโลกรัมข้ึนไป 
- เพาะกายชายรุ่นมาสเตอร์ อาย ุ45 ปีข้ึนไป 

6.   การแข่งขนัโมเดลฟิสิคทรานเจนเดอร์ รุ่นทัว่ไป Open 
      (เพาะกายขา้มเพศ) 

รางวลัส าหรับผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละรุ่น 
รางวลัชนะเลศิ   เงินสนบัสนุน 10,000 บาท พร้อมถว้ยรางวลัและประกาศนียบตัร 
รางวลัรองชนะเลศิอันดับ 1 เงินสนบัสนุน 8,000 บาท พร้อมถว้ยรางวลัและประกาศนียบตัร 
รางวลัรองชนะเลศิอันดับ 2 เงินสนบัสนุน 6,000 บาท พร้อมถว้ยรางวลัและประกาศนียบตัร 
รางวลัรองชนะเลศิอันดับ 3 เงินสนบัสนุน 4,000 บาท พร้อมถว้ยรางวลัและประกาศนียบตัร 
รางวลัรองชนะเลศิอนัดับ 4 เงินสนบัสนุน 2,000 บาท พร้อมถว้ยรางวลัและประกาศนียบตัร 

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าแข่งขัน 1. เป็นผูท่ี้มีสุขภาพร่างกายแขง็แรง และยนิดีปฏิบติัตามกฎระเบียบกติกา   
                                            การแข่งขนัของคณะกรรมการจดัการแข่งขนัได ้
 2. รับสมคัรผูเ้ขา้แข่งขนัทั้งคนไทยและคนต่างประเทศ 

3. จ ากดัสิทธิผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนัเพียงท่านละหน่ึงประเภทของการแข่งขนั 
4. ส าหรับผูเ้ขา้แข่งขนัเพาะกายชายและแอธเลติคฟิสิคตอ้งเตรียมเพลง
ส าหรับประกอบการโพส ซ่ึงต้องมีความยาว 1 นาที มาด้วยหากไม่มี
คณะกรรมการจะเป็นผูก้  าหนดเพลงกลางใหแ้ทน 

การรับสมัครเข้าแข่งขัน  เปิดรับสมคัรโดยส่งใบสมคัรพร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชน และใบสูติ
บตัรส าหรับเยาวชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อมรูป
ถ่ายขนาด 2 น้ิว 1 รูป  

สถานทีต่ิดต่อและรับสมัคร           ส่งเอกสารหลกัฐานการสมัครทั้งหมดมาที่ E-Mail : reg.tbpa@gmail.com   

     เท่าน้ัน (ไม่รับเอกสารการสมัครทางไปรษณย์ี) โทรศัพท์ 092-278-6816 

***** หมดเขตรับสมัคร วนัที ่4 มิถุนายน 2564 ***** 
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กฏกติกาการแข่งขัน Thailand Muscle and Physique Championships 2021 

การแข่งขันเพาะกายชายทุกรุ่น ใชก้ฏกติกาการแข่งขนัของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย 
และสหพนัธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลก (WBPF)     
นักกฬีาชายใส่กางเกงเพาะกายสีด า  

ประเภทเพาะกายแอธเลติคฟิสิคชายทุกรุ่น ใชก้ฏกติกาการแข่งขนัของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่ง
ประเทศไทยและสหพนัธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลก (WBPF)     
นักกฬีาชายสวมกางเกงขาส้ัน (trunks) สีด าพืน้ ไม่มีลวดลาย มีความยาวจากขอบกางเกงด้านข้างถึงปลาย
ขากางเกง  ขนาดประมาณ 1 ฝ่ามือ(3-4นิว้) โดยจะต้องมีความกระชับ และมีซับใน ไม่สวมใส่รองเท้า   
 
ประเภทโมเดลฟิสิคหญงิ ใชก้ฏกติกาการแข่งขนัขนัของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
และสหพนัธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลก (WBPF)     
ประเภทโมเดลฟิสิคหญิง นักกีฬาหญิงใส่ชุดบีกิน่ีสองช้ิน สีอิสระ บิกิน่ีท่อนล่างด้านหน้าและหลังต้องปิด
คร่ึงหน่ึงของสะโพก สวมรองเท้าส้นสูง – ความสูงของส้นรองเท้าด้านหน้าไม่เกิน 1 ซม. และส้นเท้า
ด้านหลังสูงไม่เกิน 10 ซม. ตัวรองเท้ามีแผ่นคลุมปิดหน้าเท้า มีสายรัดส้น ไม่อนุญาตให้ใช้รองเท้าส้นตึก 
                       
การแข่งขันสปอร์ตฟิสิคชาย ใช้กฏกติกาการแข่งขนัขนัของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศ
ไทยและสหพนัธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลก (WBPF)     

- รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลศิ ใส่กางเกงขาส้ันอสิระ (ชายทะเล) ความยาวประมาณเหนือหัวเข่า 
ไม่สวมเส้ือ ไม่สวมรองเท้า 
 

การแข่งขัน Model Physique Transgender (เพาะกายข้ามเพศ)  ใชก้ฏกติกาการแข่งขนัขนัของสมาคมกีฬา
เพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยและสหพนัธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลก (WBPF)     

- รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลศิ ใส่กางเกงขาส้ันอิสระ (ชายทะเล) ความยาวประมาณเหนือหัวเข่า 
ไม่สวมเส้ือ ไม่สวมรองเท้า 

 
 
หมายเหตุ ผลการตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นทีส้ิ่นสุดและเอกฉันท์ 
 
 

 
 



 
ก าหนดการแข่งขัน 

Thailand Muscle and Physique Championships 2021 
 วนัที ่ 12 - 13 มิถุนายน พ.ศ.2564 

ณ เมืองพทัยา จังหวดัชลบุรี 
*********************** 

วนัเสาร์ที ่12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
09.00 – 10.00 น.  ลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั  
   ตรวจสอบคุณสมบติัผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั 
10.00 – 10.30 น.  ประชุมช้ีแจงกติกาแก่ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั 
10.30 – 12.00 น.  ชัง่น ้าหนกั วดัส่วนสูง แบ่งรุ่นการแข่งขนั 
12.00 – 13.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั  
12.30 – 13.00 น.  เตรียมความพร้อมของผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั  
13.00 – 16.00 น.  รอบคดัเลือก 

1. ประเภทแอธเลติคฟิสิคชายความสูงไม่เกิน 170 ซม. -100 = + 2 กก. 
2. ประเภทแอธเลติคฟิสิคชายความสูงไม่เกิน 175 ซม. -100 = + 4 กก. 
3. ประเภทแอธเลติคฟิสิคชายความสูงเกิน 175 ซม. -100 = + 6 กก. 
4. ประเภทโมเดลฟิสิคหญิง รุ่นมาสเตอร์อายเุกิน 30 ปี 
5. ประเภทโมเดลฟิสิคทรานเจนเดอร์ รุ่นทัว่ไป (เพาะกายขา้มเพศ) 
6. ประเภทสปอร์ตฟิสิคชาย  ความสูงไม่เกิน 170 ซม. – 100 = น ้าหนกัตวั 
7. ประเภทสปอร์ตฟิสิคชาย  ความสูงไม่เกิน 175 ซม. – 100 = น ้าหนกัตวั 
8. ประเภทสปอร์ตฟิสิคชาย  ความสูงเกิน 175 ซม. – 100+2 = น ้าหนกัตวั 

18.00    พิธีเปิดการแข่งขนั 
18.30 – 21.00 น.               รอบชิงชนะเลิศ 

1. ประเภทแอธเลติคฟิสิคชายความสูงไม่เกิน 170 ซม. -100 = + 2 กก. 
2. ประเภทแอธเลติคฟิสิคชายความสูงไม่เกิน 175 ซม. -100 = + 4 กก. 
3. ประเภทแอธเลติคฟิสิคชายความสูงเกิน 175 ซม. -100 = + 6 กก. 
4. ประเภทโมเดลฟิสิคหญิง รุ่นมาสเตอร์อายเุกิน 30 ปี 
5. ประเภทโมเดลฟิสิค รุ่นทรานเจนเดอร์ (เพาะกายขา้มเพศ) 
6. ประเภทสปอร์ตฟิสิคชาย  ความสูงไม่เกิน 170 ซม. – 100 = น ้าหนกัตวั 
7. ประเภทสปอร์ตฟิสิคชาย  ความสูงไม่เกิน 175 ซม. – 100 = น ้าหนกัตวั 
8. ประเภทสปอร์ตฟิสิคชาย  ความสูงเกิน 175 ซม. – 100+2 = น ้าหนกัตวั 

 



 
 

วนัอาทติย์ที ่13 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
09.00 – 10.00 น.  ลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั  
   ตรวจสอบคุณสมบติัผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั 
10.00 – 10.30 น.  ประชุมช้ีแจงกติกาแก่ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั 
10.00 – 12.00 น.  ชัง่น ้าหนกั วดัส่วนสูง แบ่งรุ่นการแข่งขนั 
12.00 – 13.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั  
12.30 – 13.00 น.  เตรียมความพร้อมของผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั  
13.00 – 16.00 น.  รอบคดัเลือก 

1. ประเภทเพาะกายชาย น ้าหนกัไม่เกิน 65 กิโลกรัม  
2. ประเภทเพาะกายชาย น ้าหนกัไม่กิน 70 กิโลกรัม  
3. ประเภทเพาะกายชาย น ้าหนกัไม่เกิน 75 กิโลกรัม 
4. ประเภทเพาะกายชาย น ้าหนกัไม่เกิน 80 กิโลกรัม 
5. ประเภทเพาะกายชาย น ้าหนกัเกิน 80 กิโลกรัม 
6. ประเภทเพาะกายชาย รุ่นมาสเตอร์ อาย ุ45 ปีข้ึนไป   
7. ประเภทโมเดลฟิสิคหญิง ความสูงไม่เกิน 160 ซม. 
8. ประเภทโมเดลฟิสิคหญิง ความสูงไม่เกิน 164 ซม. 
9. ประเภทโมเดลฟิสิคหญิง ความสูงเกิน 164 ซม. 

 
18.00 – 21.00 น.  รอบชิงชนะเลิศ 

1. ประเภทเพาะกายชาย น ้าหนกัไม่เกิน 65 กิโลกรัม  
2. ประเภทเพาะกายชาย น ้าหนกัไม่กิน 70 กิโลกรัม  
3. ประเภทเพาะกายชาย น ้าหนกัไม่เกิน 75 กิโลกรัม 
4. ประเภทเพาะกายชาย น ้าหนกัไม่เกิน 80 กิโลกรัม 
5. ประเภทเพาะกายชาย น ้าหนกัเกิน 80 กิโลกรัม 
6. ประเภทเพาะกายชาย รุ่นมาสเตอร์ อาย ุ45 ปีข้ึนไป   
7. ประเภทโมเดลฟิสิคหญิง ความสูงไม่เกิน 160 ซม. 
8. ประเภทโมเดลฟิสิคหญิง ความสูงไม่เกิน 164 ซม. 
9. ประเภทโมเดลฟิสิคหญิง ความสูงเกิน 164 ซม. 

 
 
 


