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การแข่งขันกฬีาเพาะกาย ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย  ถ้วยรางวลัพระราชทานจาก 
สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกมุารี 

(Mr. Thailand คร้ังที ่40) 
 

หลักการและเหตุผล              สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นองคก์รกีฬาที่อยูภ่ายใต้
การควบคุมของการกีฬาแห่งประเทศไทย ด าเนินกิจกรรมในการส่งเสริมและพฒันากีฬาเพาะกายและฟิตเนส 
ในหมู่สมาชิกและประชาชนคนไทยเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสัดส่วนเรือนร่างที่สง่างามทั้ ง
สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษอนัเป็นการยกระดบับุคลิกภาพของประชากรไทยใหมี้สุขภาพร่างกายที่ดีเทียบเคียง
อารยประเทศ 
 การจดัการแข่งขนักีฬาเพาะกายและฟิตเนสถือเป็นกิจกรรมส่วนหน่ึงที่ทางสมาคมฯไดจ้ดัขึ้นเป็น
ประจ าทุกปีเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักกีฬาเพาะกายและฟิตเนส ทั้งชายและหญิงซ่ึงสังกัดค่ายสโมสร
สมาชิกของสมาคมฯ ไดเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัเพื่อเป็นการยกระดบันักกีฬาของประเทศไทย โดยเฉพาะการ
แข่งขันเพาะกายชายนั้ น จะได้ผูท้ี่ชนะเลิศอันดับ 1 ของประเภททัว่ไปในแต่ละรุ่นมาท าการแข่งขนัใน
ระหวา่งผูช้นะเพือ่หานกักีฬาที่เยีย่มยอดที่สุดเพือ่ครองถว้ยพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี และไดรั้บต าแหน่ง Mr. Thailand ประจ าปีอีกดว้ย 
 โดยเฉพาะอยา่งยิง่การแข่งขนักีฬาเพาะกายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ยงัเป็นการคดัเลือกนักกีฬา
เพาะกายและฟิตเนสที่ชนะเลิศการแข่งขนัในแต่ละรุ่น เพื่อเขา้ร่วมการคดัตวัเป็นตวัแทนนกักีฬาทีมชาติไทย
ในปีนั้นๆ เพื่อเขา้ร่วมการแข่งขนัระดบันานาชาติ อาทิ การแข่งขนักีฬาเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์เอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต,้ การแข่งขนักีฬาเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์เอเชีย  และรายการกีฬาเพาะกายและ 
ฟิตเนสชิงแชมป์โลก 
 

วัตถุประสงค์        
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทั้งชายและหญิงที่สังกัดค่ายสโมสร

สมาชิกสมาคมฯ ไดเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัระดบัชิงแชมป์ประเทศไทยเพื่อหานักกีฬาที่เป็นสุด
ยอดของประเทศไทยจากการแข่งขนัในคร้ังน้ี 

2. เพื่อคดัเลือกและสรรหานักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสชายและหญิงเขา้รับการคดัเลือกเป็น
ตวัแทนของประเทศไทยเขา้ร่วมการแข่งขนัเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์รายการต่างๆ ทั้ง
ระดบัทวปีและระดบัโลก 

3. เพื่อคดัเลือกนักกีฬาเพาะกายชายที่ชนะเลิศแห่งประเทศไทยระดับยอดเยี่ยม (Champ of 
Champ ) ให้ครองถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ   สยามบรมราชกุมารี เป็นเวลาหน่ึงปี 

 
 
 
 



 
 

4. เพือ่ส่งเสริมสนบัสนุนให้จงัหวดัต่าง ๆ ใหมี้โอกาสจดัการแข่งขนักีฬารายการส าคญั ๆ เพื่อ
เป็นการยกระดบั การเป็นเจา้ภาพให้ทุกชนิดกีฬาและศกัยภาพของบุคลากรให้ได้รับการ
พฒันาการทางดา้นบริหารจดัการการกีฬาอยา่งต่อเน่ือง 
 

ช่ือการแข่งขัน การแข่งขันกีฬาเพาะกายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ถ้วยรางวลัพระราชทานจากสมเด็จ      
                พระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี (Mr. Thailand   
                คร้ังที่ 40) 
ก าหนดการแข่งขัน      วนัที่ 17 - 19 เมษายน พ.ศ. 2563 
สถานที่จัดการแข่งขัน  ณ ไอส์แลนด ์ฮอลล ์ชั้น 3, ศูนยก์ารคา้แฟชัน่ไอส์แลนด ์รามอินทรา 
กติกาการแข่งขัน  ใชก้ติกาการแข่งขนัของสหพนัธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลก (WBPF) สหพนัธ์เพาะกาย

และฟิตเนสแห่งเอเชีย (ABBF) และสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย 
(TBPA) โดยนักกีฬาเพาะกายทั้งชายและหญิงที่เขา้รอบชิงชนะเลิศตอ้งการแสดงท่าการ
บงัคบักลา้มเน้ือ(Posing)ประกอบเพลงคนละ 60 วินาที (นักกีฬาตอ้งเตรียมเทปหรือซีดี
เพลงมาเองโดยมอบใหก้รรมการในวนัชัง่น ้ าหนกัพร้อมเขียนช่ือสกุลและสังกดัใหช้ดัเจน) 
ส าหรับนักกีฬาฟิตเนสทั้งชายและหญิงจะตอ้งแสดงความแข็งแกร่งของร่างกายประกอบ
เพลงคนละ 90 วนิาทีทั้งในรอบคดัเลือกและรอบชิงชนะเลิศและจะตอ้งเตรียมเทปหรือซีดี
เพลงโดยมอบให้กรรมการในวนัชั่งน ้ าหนักวดัส่วนสูงพร้อมเขียนช่ือสกุลและสังกดัให้
ชดัเจนและมารับคืนเม่ือการแข่งขนัจบส้ินลง 
การแข่งขนัเพาะกายชายทุกรุ่น  
นกักีฬาชายใส่กางเกงเพาะกายสีด า  
ประเภทเพาะกายหญิงทุกรุ่น  
นกักีฬาหญิงใส่ชุดบิกิน่ี 2 ช้ิน สีเขม้ มีความกระชบั และตอ้งมีซบัในดูเรียบร้อย ไม่สวมใส่ 
รองเทา้ 
หมายเหตุ  :  ชุดบิกิน่ีที่ใช้ในการแข่งขันของนักกีฬา จะตอ้งถูกตอ้งตามระเบียบของ
สมาคมเท่านั้น โดยบิกิน่ีท่อนล่างดา้นหนา้และดา้นหลงัตอ้งปิดคร่ึงนึงของสะโพก และบิ
กิน่ีท่อนบนจะตอ้งดูกระชบัปกปิดมิดชิด หากบิกิน่ีที่สวมใส่ไม่ถูกตอ้งตามระเบียบ จะ
ไม่ใหเ้ขา้ร่วมท าการแข่งขนั 
ประเภทเพาะกายแอธเลติคฟิสิคหญิง   
นกักีฬาหญิงนกักีฬาจะสวมใส่ชุดบิกิน่ี 2 ช้ิน  สวมใส่รองเทา้สน้สูง ลกัษณะของบิกินีที่ใช ้
เหมือนกบักีฬาเพาะกายหญิง แต่อาจมีการตกแต่งไดบ้า้งเล็กนอ้ย  แต่ตอ้งไม่มากเกินไป 
หมายเหตุ  :  รองเทา้สวมใส่คทัชูหรือสน้สูงที่มีแผน่ปิดดา้นหนา้และมีสายรัดสน้เทา้ ความ
สูงของสน้รองเทา้ดา้นหน้าไม่เกิน 1 ซม. และความสูงของส้นรองเทา้ดา้นหลงัไม่เกิน 10 
ซม. ไม่อนุญาตใหใ้ชร้องเทา้สน้ตึกหรือสน้เตารีด 

 



 
ประเภทเพาะกายแอธเลติคฟิสิคชายทุกรุ่น  
นกักีฬาชายสวมกางเกงขาสั้น (trunks) สีด าพื้น ไม่มีลวดลาย มีความยาวจากขอบกางเกง
ดา้นขา้งถึงปลายขากางเกง  ขนาดประมาณ 1 ฝ่ามือ(3-4น้ิว) โดยจะตอ้งมีความกระชับ 
และมีซบัใน ไม่สวมใส่รองเทา้   
ประเภทโมเดลฟิสิคหญิง และ สปอร์ตฟิสิคหญิง 
นกักีฬาหญิงใส่ชุดบิกิน่ีสองช้ินสีอิสระ สวมรองเทา้สน้สูง 
หมายเหตุ  :  ชุดบิกิน่ีที่ใช้ในการแข่งขันของนักกีฬา จะตอ้งถูกตอ้งตามระเบียบของ
สมาคมเท่านั้น โดยบิกิน่ีท่อนล่างดา้นหนา้และดา้นหลงัตอ้งปิดคร่ึงนึงของสะโพก และ 
บิกิน่ีท่อนบนจะตอ้งดูกระชบัปกปิดมิดชิด หากบิกิน่ีที่สวมใส่ไม่ถูกตอ้งตามระเบียบ จะ
ไม่ใหเ้ขา้ร่วมท าการแข่งขนั  รองเทา้สวมใส่คทัชูหรือสน้สูงที่มีแผน่ปิดดา้นหนา้และมีสาย
รัดส้นเทา้ ความสูงของส้นรองเทา้ด้านหน้าไม่เกิน 1 ซม. และความสูงของส้นรองเทา้
ดา้นหลงัไม่เกิน 10 ซม. ไม่อนุญาตใหใ้ชร้องเทา้สน้ตึกหรือสน้เตารีด 

                       การแข่งขนัสปอร์ตฟิสิคชายทุกรุ่น     
 - รอบคดัออก สวมกางเกง trunks สีด าพื้น ไม่มีลวดลาย ชนิดเต็มตวั ซ่ึงมีขอบกางเกง

ดา้นขา้งกวา้งประมาณ 5 - 6 น้ิว ที่มีความกระชบั และตอ้งมีซับในให้เรียบร้อย ไม่สวมใส่
รองเทา้ 

 - รอบคดัเลือกและรอบชิงชนะเลิศ ใส่กางเกงขาสั้นอิสระ ไม่สวมรองเทา้ 
การแข่งขนัฟิตเนสฟิสิคชายทุกรุ่น   
- รอบพิจารณาสรีระ นักกีฬาชายตอ้งสวมชุด Trunks ( กางเกงแข่งขนั ) ที่มีขอ้ก าหนด
เหมือนกีฬาเพาะกายทุกประการ แต่ขอบกางเกงแข่งขนัดา้นขา้ง จะตอ้งมีความหนา 15 cm 
- รอบแสดงท่าชุดประกอบเพลง ผูแ้ข่งขนัจะเลือกเคร่ืองแต่งกายที่เหมาะสมกบัรูปแบบ
ของเพลงที่ใชใ้นการแข่งขนั  เส้ือที่ใส่อยา่งนอ้ยตอ้งมีลกัษณะเป็นเส้ือกลา้ม หา้มถอดเส้ือ 
การแข่งขนัฟิตเนสฟิสิคหญิง   
- รอบพจิารณาสรีระ นกักีฬาหญิงจะสวมใส่ชุดบิกิน่ี 2 ช้ิน สวมใส่รองเทา้สน้สูง  ใชบ้ิกินี
หลากสีที่มีการตกแต่งได ้ และสามารถใส่เคร่ืองประดบัได ้
หมายเหตุ  :  ชุดบิกิน่ีที่ใช้ในการแข่งขันของนักกีฬา จะตอ้งถูกตอ้งตามระเบียบของ
สมาคมเท่านั้น โดยบิกิน่ีท่อนล่างดา้นหนา้และดา้นหลงัตอ้งปิดคร่ึงนึงของสะโพก และ 
บิกิน่ีท่อนบนจะตอ้งดูกระชบัปกปิดมิดชิด หากบิกิน่ีที่สวมใส่ไม่ถูกตอ้งตามระเบียบ จะ
ไม่ใหเ้ขา้ร่วมท าการแข่งขนั รองเทา้สวมใส่คทัชูหรือสน้สูงที่มีแผน่ปิดดา้นหนา้และมีสาย
รัดส้นเทา้ ความสูงของส้นรองเทา้ด้านหน้าไม่เกิน 1 ซม. และความสูงของส้นรองเทา้
ดา้นหลงัไม่เกิน 10 ซม. ไม่อนุญาตใหใ้ชร้องเทา้สน้ตึกหรือสน้เตารีด 
- รอบแสดงท่าชุดประกอบเพลง ผูแ้ข่งขนัจะเลือกเคร่ืองแต่งกายที่เหมาะสมกบัรูปแบบ
ของเพลงที่ใชใ้นการแข่งขนั  เส้ือที่ใส่อยา่งนอ้ยตอ้งมีลกัษณะเป็นเส้ือกลา้ม   

 
หมายเหตุ  :  ผลการตัดสินของคณะกรรมการจัดการประกวดถือเป็นที่ส้ินสุดและเอกฉันท์ 



 
ประเภทการแข่งขัน  1.  การแข่งขนัเพาะกายชายแบ่งเป็น 

1.1 ประเภทเยาวชนอายไุม่เกิน 21 ปี มี 1 รุ่นน ้ าหนกัคือ รุ่นทัว่ไป Open  
1.2 ประเภทเพาะกายชายทัว่ไป 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 ประเภทเพาะกายชายมาสเตอร์ไม่จ ากดัน ้ าหนกั มี 2 รุ่นคือ  
1.3.1 อาย ุ46 - 50 ปี 
1.3.2 อาย ุ51 ปีขึ้นไป   

    1.4 ประเภทแอธเลติคฟิสิคชาย มี 3 รุ่นคือ 
1.4.1    รุ่นส่วนสูงไม่เกิน 170 ซม – 100 (ไม่เกิน 2 กก. จากน ้ าหนกัตวั) 
1.4.2    รุ่นส่วนสูงไม่เกิน 175 ซม – 100 (ไม่เกิน 4 กก. จากน ้ าหนกัตวั)  
1.4.3    รุ่นส่วนสูงเกิน 175 ซมขึ้นไป – 100 (ไม่เกิน 6 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.  การแข่งขนัแอธเลติคฟิสิคหญิง รุ่นทัว่ไป มี 1 รุ่น 
6.  การแข่งขนัโมเดลฟิสิคหญิงมี 3 รุ่น คือ 

6.1 รุ่นความสูงไม่เกิน 160 ซม. 
6.2 รุ่นความสูงไม่เกิน 164 ซม. 
6.3 รุ่นความสูงเกิน 164 ซม.ขึ้นไป 

7.  การแข่งขนัสปอร์ตฟิสิคชาย 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 +2 = น ้ าหนกัตวั 

          8. การแข่งขนัสปอร์ตฟิสิคหญิง ทัว่ไป มี 1 รุ่นคือ 
9.  การแข่งขนั Special Bodybuilding มี 1 รุ่นทัว่ไป Open  
10.  แชมป์ ออฟ แชมป์ (ชิงถว้ยพระราชทานฯ) 



 
 
รางวัลการแข่งขัน  

1.  ประเภทเพาะกายเยาวชนชายอายไุม่เกิน 21 ปี 1 รุ่นน ้ าหนกั 
อนัดบัที่ 1  ไดรั้บเงินสนบัสนุน 10,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 
อนัดบัที่ 2  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   8,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 
อนัดบัที่ 3  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   6,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 
อนัดบัที่ 4  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   4,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลั 
อนัดบัที่ 5  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   2,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลั 

2.  ประเภทเพาะกายชายทัว่ไป ทั้ง 7 รุ่นน ้ าหนกั 
อนัดบัที่ 1  ไดรั้บเงินสนบัสนุน 10,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 
อนัดบัที่ 2  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   8,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 
อนัดบัที่ 3  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   6,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 
อนัดบัที่ 4  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   4,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลั 
อนัดบัที่ 5  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   2,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลั 

3.  ประเภทเพาะกายมาสเตอร์ชาย ไม่จ ากดัน ้ าหนกั 2 รุ่นอาย ุ
อนัดบัที่ 1  ไดรั้บเงินสนบัสนุน 10,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 
อนัดบัที่ 2  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   8,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 
อนัดบัที่ 3  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   6,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 
อนัดบัที่ 4  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   4,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลั 
อนัดบัที่ 5  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   2,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลั 

4.  ประเภทแอธเลติคฟิสิค (ชาย) มี 3 รุ่น 
อนัดบัที่ 1  ไดรั้บเงินสนบัสนุน 10,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั  
อนัดบัที่ 2  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   8,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 
อนัดบัที่ 3  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   6,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 
อนัดบัที่ 4  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   4,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลั 
อนัดบัที่ 5  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   2,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลั 

5.  ประเภทเพาะกายหญิง รุ่นทัว่ไป มี 1 รุ่น  
อนัดบัที่ 1  ไดรั้บเงินสนบัสนุน 10,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 
อนัดบัที่ 2  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   8,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 
อนัดบัที่ 3  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   6,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 
อนัดบัที่ 4  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   4,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลั 
อนัดบัที่ 5  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   2,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลั 

 
 

 



6.  ประเภทฟิตเนสหญิง รุ่น ทัว่ไป มี 1 รุ่น 
อนัดบัที่ 1  ไดรั้บเงินสนบัสนุน 10,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั  
อนัดบัที่ 2  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   8,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 
อนัดบัที่ 3  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   6,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 
อนัดบัที่ 4  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   4,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลั 
อนัดบัที่ 5  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   2,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลั 

7.  ประเภทฟิตเนสชาย รุ่นทัว่ไป มี 2 รุ่น  
อนัดบัที่ 1  ไดรั้บเงินสนบัสนุน 10,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 
อนัดบัที่ 2  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   8,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 
อนัดบัที่ 3  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   6,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 
อนัดบัที่ 4  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   4,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลั 
อนัดบัที่ 5  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   2,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลั 

8. ประเภทแอธเลติคฟิสิคหญิง รุ่นทัว่ไป มี 1 รุ่น 
อนัดบัที่ 1  ไดรั้บเงินสนบัสนุน 10,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั  
อนัดบัที่ 2  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   8,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 
อนัดบัที่ 3  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   6,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 
อนัดบัที่ 4  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   4,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลั 
อนัดบัที่ 5  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   2,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลั 

9. ประเภทโมเดลฟิสิคหญิง รุ่นทัว่ไป มี 3 รุ่น  
อนัดบัที่ 1  ไดรั้บเงินสนบัสนุน 10,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั  
อนัดบัที่ 2  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   8,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 
อนัดบัที่ 3  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   6,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 
อนัดบัที่ 4  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   4,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลั 
อนัดบัที่ 5  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   2,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลั 

10. สปอร์ตฟิสิคชาย รุ่นทัว่ไป มี 3 รุ่น  
อนัดบัที่ 1  ไดรั้บเงินสนบัสนุน 10,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั  
อนัดบัที่ 2  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   8,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 
อนัดบัที่ 3  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   6,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 
อนัดบัที่ 4  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   4,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลั 
อนัดบัที่ 5  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   2,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลั 

                            11.  สปอร์ตฟิสิคหญิง รุ่นทัว่ไป มี 1 รุ่น 
อนัดบัที่ 1  ไดรั้บเงินสนบัสนุน 10,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั  
อนัดบัที่ 2  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   8,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 
อนัดบัที่ 3  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   6,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 
อนัดบัที่ 4  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   4,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลั 
อนัดบัที่ 5  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   2,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลั 



12. Special Bodybuilding รุ่นทัว่ไป มี 1 รุ่น  
อนัดบัที่ 1  ไดรั้บเงินสนบัสนุน 10,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั  
อนัดบัที่ 2  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   8,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 
อนัดบัที่ 3  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   6,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 
อนัดบัที่ 4  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   4,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลั 
อนัดบัที่ 5  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   2,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลั 

13.  ประเภทแชมป์ออฟแชมป์เพาะกายชายชิงถว้ยพระราชทาน 
ผูช้นะเลิศอนัดบัที่ 1 ของเพาะกายชายประเภททัว่ไปในแต่ละรุ่นทั้ง 10 รุ่น (ไม่รวม
แอธเลติคฟิสิค ชาย) มาแข่งเพื่อหาผูช้นะเลิศของนักเพาะกายชายไทยแชมป์ออฟ
แชมป์เพื่อครองถว้ยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เป็นเวลา 1 ปีและ
ไดรั้บเงินรางวลั 40,000 บาท (เงินรางวลัจะจ่ายใหแ้ก่ผูช้นะภายหลงัผา่นการตรวจ
สารตอ้งหา้มจาก กกท.และทราบผลการตรวจวา่ไม่มีสารตอ้งหา้มในกีฬาเท่านั้  

14. ถว้ยคะแนนรวมส าหรับทีมที่เขา้แข่งขนั 
อนัดบัที่ 1  ไดรั้บเงินสนบัสนุน 10,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลัและประกาศนียบตัร 
อนัดบัที่ 2  ไดรั้บเงินสนบัสนุน 8,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลัและประกาศนียบตัร 
อนัดบัที่ 3  ไดรั้บเงินสนบัสนุน 6,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลัและประกาศนียบตัร 
อนัดบัที่ 4  ไดรั้บเงินสนบัสนุน 4,000 บาทพร้อมประกาศนียบตัร 
อนัดบัที่ 5  ไดรั้บเงินสนบัสนุน 2,000 บาทพร้อมประกาศนียบตัร 
 
 

หมายเหตุ  1. หากการแข่งขนัในแต่ละรุ่นมีนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนันอ้ยกวา่ 5 คน จะถูกยบุ
รุ่นนั้น ๆ ไปรวมกบัรุ่นที่สูงขึ้นไป (ยกเวน้ การแข่งขนัที่มีเพยีงรุ่นเดียว)  

   2. นกักีฬาที่เขา้ร่วมการแข่งขนัจ ากดัใหล้งแข่งขนัไดเ้พยีงหน่ึงประเภทเท่านั้น        
 
การตรวจสารต้องห้าม      การกีฬาแห่งประเทศไทยจะด าเนินการตรวจสารตอ้งห้ามในนักกีฬาที่เขา้ท  าการ

แข่งขนัตามกฎระเบียบของสหพนัธกี์ฬาเพาะกายและฟิตเนสโลกและเอเชียในวนั
แข่งขนัโดยนกักีฬาที่ชนะเลิศอนัดบัที่1 ถึง 3 จะถูกตรวจสารตอ้งหา้ม 

 เจา้ของค่ายหรือผูจ้ดัการทีมตน้สงักดัของนักกีฬาตอ้งควบคุมดูแลนักกีฬา
ของตนมิให้ละเมิดหรือฝ่าฝืน พ.ร.บ.ควบคุมการใชส้ารตอ้งห้ามทางการ
กีฬา พ.ศ. 2555 

 หากมีการตรวจพบการใช้สารต้องห้ามจากนักกีฬาเจ้าของค่ายหรือ
ผูจ้ดัการทีมของนกักีฬาผูน้ั้นตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในเร่ืองการละเมิดการใช้
สารต้องห้ามและนัก กีฬาจะต้องถูกลงโทษตามการวิ นิจฉัยของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันโดยต้องคืนเงินรางวัล .ถ้วยรางวัล .
ประกาศนียบตัรที่ไดรั้บไปและจะตอ้งถูกด าเนินการตาม พ.ร.บ.ควบคุม
การใชส้ารตอ้งหา้มทางการกีฬา อีกดว้ย 



 
 

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน     ตอ้งเป็นนักกีฬาภายในค่ายของสมาชิกของสมาคมฯ ซ่ึงจะตอ้งเป็นผูใ้ห้   
                การรับรองนักกีฬาที่สมัครเขา้แข่งขนัและตอ้งรับผิดชอบต่อนักกีฬาที่เขา้แข่งขนัในนามของ 
               ค่ายทุกประการโดยในแต่ละรุ่นสามารถส่งนักกีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนัไดไ้ม่เกิน 3 คน (สามคน) 
               ต่อหน่ึงรุ่นการแข่งขนัเท่านั้น 

การรับสมัครแข่งขัน   เปิดรับสมคัรตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป โดยส่งใบสมคัรพร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชน
             หรือหนังสือรับรองจากทางราชการพร้อมรูปถ่ายขนาด 2 น้ิว (หน้าตรง) 1 รูปของผูเ้ขา้ร่วม
              แข่งขนัทุกคนโดยส่งไดท้ี่ท  าการสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย หรือทาง
             ไปรษณีย ์ไม่รับสมคัรทางโทรศพัท ์
ปิดรับสมัครแข่งขัน  วนัที่ 1 เมษายน 2563 
สถานที่ติดต่อและสมัคร สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย  

286 การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
ชั้น 19 ถนนรามค าแหง หวัหมาก บางกะปิ  
กรุงเทพฯ 10240 

                           โทรศพัท ์0-2170-9602 / 092-2786-816 
ดาวน์โหลดใบสมัครและก าหนดการได้ที่ www.tbpa.or.th/downloads  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
ก าหนดการแข่งขันกฬีาเพาะกายชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย 
ถ้วยรางวลัพระราชทานจากสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกมุารี 

(Mr. Thailand คร้ังที่ 40 Ms. Thailand Bodybuilding คร้ังที่ 16 
Ms. Fitness Thailand คร้ังที่ 17 Mr. Fitness Thailand คร้ังที่ 16) 

ณ ห้องไอส์แลนด์ ฮอลล์ ช้ัน 3, ศูนย์การค้าแฟช่ันไอส์แลนด์ รามอนิทรา กรุงเทพฯ 
 

 
วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 

  
09.00 – 10.00 น. ลงทะเบียนรายงานตัวนักกีฬา และตรวจสอบคุณสมบัตินักกีฬา  
10.00 – 10.30 น. ประชุมช้ีแจง กติกาและระเบียบการแข่งขัน 
10.30 – 12.00 น. ช่ังน้้าหนักและวัดส่วนสูงนักกีฬาทุกรุ่นการแข่งขันในวันนี ้
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
12.30 น.   นักกีฬาเข้าเตรียมความพร้อมร่างกายเพื่อการแข่งขัน 
13.00 น.  การแข่งขันรอบคัดเลือกของรุ่นการแข่งขันต่อไปนี ้
 

1. เพาะกายเยาวชนชายรุ่นท่ัวไป 
2. ฟิตเนสชายรุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม 
3. สปอร์ตฟิสิคชายรุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม. 
4. สปอร์ตฟิสิคชายรุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม.  
5. สปอร์ตฟิสิคชายรุ่นความสูงเกิน 175 ซม. 
6. เพาะกายหญิงรุ่นท่ัวไป 
7. เพาะกายชายมาสเตอร์ อายุ 46-50 ปี 
8. เพาะกายชายมาสเตอร์ อายุ51 ปีข้ึนไป 

 
18.00 น.        พีธีเปิดการแข่งขัน 
18.30 น.        การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ และพิธีมอบรางวัลการแข่งขัน 8 รุ่น ดังนี ้ 

1. เพาะกายเยาวชนชายรุ่นท่ัวไป 
2. เพาะกายหญิงรุ่นท่ัวไป 
3. ฟิตเนสชายรุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม 
4. สปอร์ตฟิสิคชายรุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม. 
5. สปอร์ตฟิสิคชายรุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม.  
6. สปอร์ตฟิสิคชายรุ่นความสูงเกิน 175 ซม. 
7. เพาะกายชายมาสเตอร์อายุ 46-50 ปี 
8. เพาะกายชายมาสเตอร์อายุ 51 ปีข้ึนไป   

 
 
 



 
 
 
วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2563 

  
09.00 – 10.00 น. ลงทะเบียนรายงานตัวนักกีฬา และตรวจสอบคุณสมบัตินักกีฬา  
10.00 – 10.30 น. ประชุมช้ีแจง กติกาและระเบียบการแข่งขัน 
10.30 – 12.00 น. ช่ังน้้าหนักและวัดส่วนสูงนักกีฬาทุกรุ่นการแข่งขันในวันนี ้
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
12.30 น.   นักกีฬาเข้าเตรียมความพร้อมร่างกายเพื่อการแข่งขัน 
13.00 น.  การแข่งขันรอบคัดเลือกของรุ่นการแข่งขันต่อไปนี ้
 

1. เพาะกายชายประเภทแอธเลติคฟิสิคความสูงไม่เกิน 170 ซม. 
2. เพาะกายชายประเภทแอธเลติคฟิสิคความสูงไม่เกิน 175 ซม. 
3. เพาะกายชายประเภทแอธเลติคฟิสิคความสูงเกิน 175 ซม. 
4. ฟิตเนสหญิงรุ่นท่ัวไป  
5. ฟิตเนสชายรุ่นความสูงเกิน 170 ซม 
6. โมเดลฟิสิคหญิงรุ่นความสูงไม่เกิน 160 ซม.   
7. โมเดลฟิสิคหญิงรุ่นความสูงไม่เกิน 164 ซม 
8. โมเดลฟิสิคหญิงรุ่นความสูงเกิน 164 ซม 
9. สปอร์ตฟิสิคหญิง รุ่นท่ัวไป 
10. แอธเลติคฟิสิคหญิงรุ่นท่ัวไป 
 

 
18.00 น. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ และพิธีมอบรางวัลการแข่งขัน 10 รุ่น ดังนี ้ 
 

1. เพาะกายชายประเภทแอธเลติคฟิสิคความสูงไม่เกิน 170 ซม. 
2. เพาะกายชายประเภทแอธเลติคฟิสิคความสูงไม่เกิน 175 ซม. 
3. เพาะกายชายประเภทแอธเลติคฟิสิคความสูงเกิน 175 ซม. 
4. ฟิตเนสหญิงรุ่นท่ัวไป  
5. ฟิตเนสชายรุ่นความสูงเกิน 170 ซม 
6. โมเดลฟิสิคหญิงรุ่นความสูงไม่เกิน 160 ซม.   
7. โมเดลฟิสิคหญิงรุ่นความสูงไม่เกิน 164 ซม 
8. โมเดลฟิสิคหญิงรุ่นความสูงเกิน 164 ซม 
9. สปอร์ตฟิสิคหญิง รุ่นท่ัวไป 
10. แอธเลติคฟิสิคหญิงรุ่นท่ัวไป 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563 

 
09.00 – 10.00 น. ลงทะเบียนรายงานตัวนักกีฬา และตรวจสอบคุณสมบัตินักกีฬา  
10.00 – 10.30 น. ประชุมช้ีแจง กติกาและระเบียบการแข่งขัน 
10.30 – 12.00 น. ช่ังน้้าหนักและวัดส่วนสูงนักกีฬาทุกรุ่นการแข่งขันในวันนี ้
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
12.30 น.   นักกีฬาเข้าเตรียมความพร้อมร่างกายเพื่อการแข่งขัน 
13.00 น.  การแข่งขันรอบคัดเลือกของรุ่นการแข่งขันต่อไปนี ้
 

1. เพาะกายชายรุ่นน้้าหนักไม่เกิน 60 กิโลกรัม 
2. เพาะกายชายรุ่นน้้าหนักไม่เกิน 65 กิโลกรัม 
3. เพาะกายชายรุ่นน้้าหนักไม่เกิน 70 กิโลกรัม 
4. เพาะกายชายรุ่นน้้าหนักไม่เกิน 75กิโลกรัม 
5. เพาะกายชายรุ่นน้้าหนักไม่เกิน 80 กิโลกรัม 
6. เพาะกายชายรุ่นน้้าหนักไม่เกิน 85 กิโลกรัม 
7. เพาะกายชายรุ่นน้้าหนักเกิน 85 กิโลกรัม 
8. เพาะกายรุ่น Special Bodybuilding 

 
18.00 น.        การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ และพิธีมอบรางวัลการแข่งขัน 9 รุ่น ดังนี ้ 
 

1. เพาะกายชายรุ่นน้้าหนักไม่เกิน 60 กิโลกรัม 
2. เพาะกายชายรุ่นน้้าหนักไม่เกิน 65 กิโลกรัม 
3. เพาะกายชายรุ่นน้้าหนักไม่เกิน 70 กิโลกรัม 
4. เพาะกายชายรุ่นน้้าหนักไม่เกิน 75กิโลกรัม 
5. เพาะกายชายรุ่นน้้าหนักไม่เกิน 80 กิโลกรัม 
6. เพาะกายชายรุ่นน้้าหนักไม่เกิน 85 กิโลกรัม 
7. เพาะกายชายรุ่นน้้าหนักเกิน 85 กิโลกรัม 
8. เพาะกายรุ่น Special Bodybuilding 
9. แชมป์ ออฟ แชมป์ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานฯ 

 
 
 


