
 
Thailand International Elite Physique Championships 

หลักการและเหตุผล  

การออกกาํลงักายเพือ่ใหร่้างกายมีสุขภาพแขง็แรงเป็นส่ิงท่ีมีความจาํเป็นสาํหรับมนุษยเ์ราทุกเพศ

ทุกวยั และการมีรูปร่างที่แขง็แรงสมส่วนโดยมีองคป์ระกอบของกลา้มเน้ือที่แขง็แรงก็เป็นส่ิงสาํคญัควบคู่ไป

กบัการมีสุขภาพดี การฝึกเพาะกายและฟิตเนสเป็นวธีิการออกกาํลงักายรูปแบบหน่ึงซ่ึงเนน้ในเร่ืองของการ

พฒันามวลกลา้มเน้ือในร่างกายของมนุษยท์ั้งเพศชายและหญิงใหมี้ลกัษณะสวยและงามสง่า เป็นที่ตอ้งตา

ตอ้งใจแก่ผูไ้ดพ้บเห็น 

 สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยจึงได้ ร่วมกบัศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเฟสติวลัสมุย

และสมาคมการท่องเที่ยวเกาะสมุยจดัการแข่งขนักีฬาเพาะกายเพือ่เฟ้นหาผูท้ี่มีรูปร่าง สรีระ และกลา้มเน้ือที่

สวยและสง่างาม ในรูปแบบ “Thailand International Elite Physique Championships” ขึ้น 

วัตถุประสงค์ 1. เพือ่เป็นการส่งเสริมบุคลากรทุกเพศ ทุกวยั ไดห้นัมาสนใจการออกกาํลงักาย 

2. เพือ่เป็นอีกหน่ึงเวทีในการคดัเลือกนกักีฬาเพาะกายและฟิตเนสหนา้ใหม่ 

3. เพือ่เผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัการออกกาํลงักายและพฒันาอยา่งถูกวธีิ 

4. เพือ่เปิดโลกทศัน์ของการออกกาํลงักายดว้ยกีฬาเพาะกายและฟิตเนสกบัลูกคา้ที่สนใจ 

5. เพือ่เป็นการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวและกีฬาใหบู้รณาการร่วมกนั 

กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนทัว่ไปและนกัท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่สนใจเขา้ร่วมการแข่งขนั 

ระยะเวลาจัดงาน  วนัที่ 19 – 20 พฤษภาคม2561 

สถานที่จัดงาน  บริเวณลานกิจกรรมศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเฟสติวลัสมุย 

รูปแบบกิจกรรม  1. การแข่งขนัโมเดลฟิสิคหญิงมี 3รุ่นความสูงคือ 

            รุ่นความสูงไม่เกิน 160 ซม. 

     รุ่นความสูงไม่เกิน 164ซม. 

     รุ่นความสูงเกิน 164ซม.  

2. การแข่งขนัสปอร์ตโมเดลฟิสิคชายมี 3 รุ่นความสูงคือ 

    รุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม. –100 = นํ้ าหนกัตวั 

รุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม. – 100 = นํ้ าหนกัตวั 

     รุ่นความสูงเกิน 175ซม. – 100 = นํ้ าหนกัตวั 

3. การแข่งขนัเพาะกายแอธเลติคฟิสิคชายมี 3 รุ่นความสูงคือ 

     รุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม.-100 = + 2 กก. 

     รุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม.-100 = + 3 กก. 

     รุ่นความสูงเกิน 175 ซม. –100= +4 กก. 

4. การแข่งขนัโมเดลฟิสิคหญิงรุ่นมาสเตอร์ อาย ุ35 ปีขึ้นไป 

5. การแข่งขนัเพาะกายชายมี 6รุ่นนํ้ าหนกัคือ  



 
     รุ่นนํ้ าหนกัไม่เกิน 65 กิโลกรัม 

     รุ่นนํ้ าหนกัไม่เกิน 70 กิโลกรัม 

     รุ่นนํ้ าหนกัไม่เกิน 75กิโลกรัม 

รุ่นนํ้ าหนกัไม่เกิน 80 กิโลกรัม 

     รุ่นนํ้ าหนกัเกิน 80 กิโลกรัมขึ้นไป 

     เพาะกายชายรุ่นมาสเตอร์ อายเุกิน 45 ปีขึ้นไป  

รางวัลสําหรับผู้ชนะการประกวดในแต่ละรุ่น 

รางวัลชนะเลิศ   เงินรางวลั 10,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลัและประกาศนียบตัร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวลั 8,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลัและประกาศนียบตัร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวลั 6,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลัและประกาศนียบตัร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวลั 4,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลัและประกาศนียบตัร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 เงินรางวลั 2,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลัและประกาศนียบตัร 

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าแข่งขัน  1. เป็นผูท้ี่มีสุขภาพร่างกายแขง็แรง และยนิดีปฏิบติัตามกฎระเบียบกติกา 

  การประกวดของคณะกรรมการจดัการประกวดได ้

 2. รับสมคัรผูเ้ขา้ประกวดทั้งคนไทยและคนต่างประเทศ 

3.จาํกดัสิทธิผูเ้ขา้ร่วมประกวดเพยีงท่านละหน่ึงประเภทของการประกวด 

4. สาํหรับผูเ้ขา้ประกวดเพาะกายชายและแอธเลติคฟิสิคตอ้งเตรียมเพลง 

สาํหรับประกอบการโพสซ่ึงตอ้งมีความยาว 1 นาที มาดว้ยหากไม่มี

คณะกรรมการจะเป็นผูก้าํหนดเพลงกลางใหแ้ทน 

การรับสมัครเข้าประกวด  เปิดรับสมคัรโดยส่งใบสมคัรพร้อมแนบสาํเนาบตัรประชาชนและใบสูติ

บตัรสาํหรับเยาวชน หรือสาํเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายพุร้อมรูป

ถ่ายขนาดโปสการ์ด1 รูป  

สถานที่ติดต่อและรับสมัคร สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย  

ชั้น19 อาคารเฉลิมพระเกียรติ การกีฬาแห่งประเทศไทย 

ถ.รามคาํแหง หวัหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

โทรศพัท/์แฟกส์02-170-9601 

E-Mail :     reg.tbpa@gmail.com 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที ่ สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย 

ชั้น19 อาคารเฉลิมพระเกียรติ การกีฬาแห่งประเทศไทย 

ถ.รามคาํแหง หวัหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

โทรศพัท ์02-170-9601 

E-Mail :       reg.tbpa@gmail.com 
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กฏกติกาการแข่งขัน Thailand Muscle and Physique Championships 

 

การแข่งขันเพาะกายชาย ทุกรุ่นใชก้ฏกติกาการแข่งขนัของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย 

และสหพนัธกี์ฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งเอเชีย (ABBF) 

นักกีฬาชายใส่กางเกงเพาะกายสีดํา  

 

การแข่งขันเพาะกายแอธเลติคฟิสิคชาย ทุกรุ่น ใชก้ฏกติกาการแข่งขนัของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนส 

แห่งประเทศไทยและสหพนัธกี์ฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งเอเชีย (ABBF) 

นักกีฬาชายใส่กางเกงว่ายนํ้าแบบเต็มตัว ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงเพาะกาย 

 

การแข่งขันโมเดลฟิสิคหญิง ใชก้ฏกติกาการแข่งขนัขนัของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศ

ไทยและสหพนัธกี์ฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งเอเชีย (ABBF) 

นักกีฬาหญิง ใส่ชุดบีกีน่ีสองช้ินสีอิสระ ห้ามสวมใส่จีสตริง สวมรองเท้า 

 

การแข่งขันโมเดลฟิสิคชาย  ใชก้ฏกติกาการแข่งขนัขนัของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย

และสหพนัธกี์ฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งเอเชีย (ABBF) 

รอบที่หน่ึง ใส่กางเกงว่ายนํ้าแบบเต็มตัว ไม่สวมรองเท้า   

รอบที่สอง ใส่กางเกงขาส้ันอิสระ ไม่สวมรองเท้า 

 

 

หมายเหตุ ผลการตัดสินของคณะกรรมการจัดการประกวดถือเป็นที่ส้ินสุดและเอกฉันท์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กําหนดการแข่งขัน 

Thailand International Elite Physique Championships 

วันที่ 19-20 พฤษภาคม พ.ศ.2561 

ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลสมุย 

*********************** 

วันเสาร์ที่ 19พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

14.00 – 15.00น.  ลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมการ แข่งขนั 

   ตรวจสอบคุณสมบติัผูเ้ขา้ร่วม การแข่งขนั 

15.00 –16.00 น.  ประชุมช้ีแจงกติกาแก่ผูเ้ขา้ร่วม การแข่งขนั 

   ชัง่นํ้ าหนกั วดัส่วนสูง แบ่งรุ่นการแข่งขนั  

16.00 – 17.30น.  เตรียมความพร้อมของผูเ้ขา้ร่วม การแข่งขนั  

17.30น.  รอบคดัเลือก  

    เพาะกายชายรุ่นนํ้ าหนกัไม่เกิน 65 กก.    

    เพาะกายชายรุ่นนํ้ าหนกัไม่เกิน 70 กก. 

    แอธเลติคฟิสิคชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม.-100+2 กก. = นํ้ าหนกัตวั 

แอธเลติคฟิสิคชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม.-100+3 กก. = นํ้ าหนกัตวั 

แอธเลติคฟิสิคชาย รุ่นความสูงเกิน 175 ซม.-100+4 กก. = นํ้ าหนกัตวั

 โมเดลฟิสิคหญิง รุ่นความสูงไม่เกิน 160 ซม.  

โมเดลฟิสิคหญิง รุ่นความสูงไม่เกิน 165 ซม.   

 โมเดลฟิสิคหญิง รุ่นความสูงเกิน 165 ซม. 

20.00 น.  รอบชิงชนะเลิศ 

    เพาะกายชายรุ่นนํ้ าหนกัไม่เกิน 65 กก.    

    เพาะกายชายรุ่นนํ้ าหนกัไม่เกิน 70 กก. 

    แอธเลติคฟิสิคชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม.-100+2 กก. = นํ้ าหนกัตวั 

แอธเลติคฟิสิคชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม.-100+3 กก. = นํ้ าหนกัตวั 

แอธเลติคฟิสิคชาย รุ่นความสูงเกิน 175 ซม.-100+4 กก. = นํ้ าหนกัตวั

 โมเดลฟิสิคหญิง รุ่นความสูงไม่เกิน 160 ซม.  

โมเดลฟิสิคหญิง รุ่นความสูงไม่เกิน 165 ซม.   

 โมเดลฟิสิคหญิง รุ่นความสูงเกิน 165 ซม. 

 

 

 



 
วันอาทิตย์ที่ 20พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

14.00 – 15.00น.  ลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมการ แข่งขนั 

   ตรวจสอบคุณสมบติัผูเ้ขา้ร่วม การแข่งขนั 

15.00 – 16.00 น.  ประชุมช้ีแจงกติกาแก่ผูเ้ขา้ร่วม การแข่งขนั 

   ชัง่นํ้ าหนกั วดัส่วนสูง แบ่งรุ่นการแข่งขนั  

16.00 – 17.30น.  เตรียมความพร้อมของผูเ้ขา้ร่วม การแข่งขนั  

17.30 น.  รอบคดัเลือก  

    เพาะกายชายรุ่นนํ้ าหนกัไม่เกิน 75 กก.  

    เพาะกายชายรุ่นนํ้ าหนกัไม่เกิน 80 กก.  

    เพาะกายชายรุ่นนํ้ าหนกัเกิน80 กก.  

    เพาะกายชายรุ่นมาสเตอร์อาย ุ45 ปีขึ้นไป  

    โมเดลฟิสิคหญิงรุ่นมาสเตอร์อาย ุ35 ปีขึ้นไป    

    สปอร์ตฟิสิคชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม.-100 =นํ้ าหนกัตวั 

สปอร์ตฟิสิคชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม. -100=นํ้ าหนกัตวั 

สปอร์ตฟิสิคชาย รุ่นความสูงเกิน 175 ซม. – 100= นํ้ าหนกัตวั 

20.00น.  รอบชิงชนะเลิศ 

เพาะกายชายรุ่นนํ้ าหนกัไม่เกิน 75 กก. 

    เพาะกายชายรุ่นนํ้ าหนกัไม่เกิน 80 กก.  

    เพาะกายชายรุ่นนํ้ าหนกัเกิน 80 กก.  

    เพาะกายชายรุ่นมาสเตอร์อาย ุ45 ปีขึ้นไป  

    โมเดลฟิสิคหญิงรุ่นมาสเตอร์อาย ุ35 ปีขึ้นไป    

    สปอร์ตฟิสิคชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม.-100 =นํ้ าหนกัตวั 

สปอร์ตฟิสิคชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม. -100=นํ้ าหนกัตวั 

สปอร์ตฟิสิคชาย รุ่นความสูงเกิน 175 ซม. – 100= นํ้ าหนกัตวั 

 

 

 

 

 

 


