
 
 กิจกรรมประกวด  

Thailand International Sport Expo Model Physique Contest 2018 
******************** 

หลักการและเหตุผล  
การประกวด Thailand International Sport Expo Model Physique Contest เป็น การจั ด

กิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์ให้ประชาชนที่รักในการออกก าลังกายได้ใช้เวทีการจัดกิจกรรมของงาน Thailand 
International Sport Expo เป็นเวทีเพื่อแสดงออกถึงความสามารถในการพัฒนารูปร่าง สรีระที่งดงามให้
เป็นที ่ประจักษ์แก่ประชาชน ที ่มาเข้าร่วมชมงาน  Thailand International Sport Expo ซึ ่งจัดขึ้นใน
ระหว่างวันที่ 18 – 21 ตุลาคม 2561 นี้ ณ ชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ทั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนทั้งเพศชายและหญิงได้เข้าร่วมการประกวดซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงใน
ขณะนี้และเพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมในงาน Thailand International Sport Expo ให้ได้รับความสนใจ
จากผู้เข้าชมงานในคร้ังนี้ 

 

ประเภทการประกวดแบ่งเป็น 
1. การประกวด สปอร์ตฟิสิคชาย ส าหรับสุภาพบุรุษโดยไม่จ ากัดอายุผู้เข้าร่วมประกวด 

1.1 รุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม.-100 = น้ าหนักตัว 
1.2 รุ่นความสูงเกิน 175 ซม.-100 = น้ าหนักตัว  

2. การประกวด โมเดลฟิสิคหญิง ส าหรับสุภาพสตรีโดยไม่จ ากัดอายุผู้เข้าร่วมประกวด 
2.1 รุ่นความสูงไม่เกิน 160 ซม. 
2.2 รุ่นความสูงเกิน 160 ซม. 

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด 
1. เป็นคนไทยหรือต่างประเทศที่มาพ านักอยู่ในระหว่างงาน Thailand International Sport Expo 
2. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบกติกาการประกวดของ                               
   คณะกรรมการจัดการประกวดได้ 
3.ผู้เข้าประกวดจะเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยหรือชาติใดๆ ในประเภท Model Physique มาก่อนก็ได ้
4.ผู้เข้าประกวด ต้องแสดงหลักฐานการรับสมัครเข้าประกวดโดยส่งใบสมัครพร้อมแนบส าเนาบัตร  
   ประชาชนและใบสูติบัตรส าหรับเยาวชน หรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุพร้อมรูปถ่าย    
    ขนาด 2 นิ้ว (หน้าตรง) จ านวน 1 รูป   



สถานที่ติดต่อและสมัคร สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย   
286 ช้ัน 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ถ.รามค าแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 
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*****ปิดรับสมัครวันทื่ 7 ตุลาคม 2561***** 
 
รางวัลส าหรับผู้ชนะการประกวดทั้งสองประเภท 
 อันดับที่ 1 ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมประกาศนียบัตรและเงินสนับสนุน 10,000 บาท  
 อันดับที่ 2 ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมประกาศนียบัตรและเงินสนับสนุน 8,000 บาท 
 อันดับที่ 3 ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมประกาศนียบัตรและเงินสนับสนุน 6,000   บาท 
 อันดับที่ 4 ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมประกาศนียบัตรและเงินสนับสนุน 4,000   บาท 
 อันดับที่ 5 ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมประกาศนียบัตรและเงินสนับสนุน 2,000 บาท 
  
กฏกติกาการประกวด Thailand International Sport Expo Model Physique Contest   

1. ประเภทโมเดลฟิสิคหญิง ใช้กฏกติกาการแข่งขันขันของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศ 
ไทยและสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งเอเชีย (ABBF)  
ผู้เข้าประกวดหญิงใส่ชุดบีกีนี่สองชิ้นสีอิสระ สวมรองเท้าส้นสูง                         

2. ประเภทสปอร์ตฟิสิคชาย 
ผู้เข้าประกวดชายใส่กางเกงขาส้ันสามส่วนสีอิสระ ไม่สวมรองเท้า 

 
*****หมายเหตุ ผลการตัดสินของคณะกรรมการจัดการประกวดถือเป็นที่ส้ินสุดและเอกฉันท์    
ด าเนินการจัดการประกวดโดยสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการ กิจกรรมประกวด Thailand International Sport Expo 
Physique Contest 2018 

 
วันพฤหัสบดีท่ี  18 ตุลาคม 2561 

10.30 น. ลงทะเบียน 
 11.30 น. ชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงนักกีฬา โมเดลฟิสิคหญิง รุ่นความสูงไม่เกิน 160 ซม. 
 12.30 น. รอบคัดเลือกของรุ่นการแข่งขัน  โมเดลฟิสิคหญิง รุ่นความสูงไม่เกิน 160 ซม. 

18.00 น.        รอบชิงชนะเลิศของรุ่นการแข่งขัน โมเดลฟิสิคหญิง รุ่นความสูงไม่เกิน 160 ซม.  
และพิธีมอบรางวัล  

 
วันศุกร์ท่ี 19 ตุลาคม 2561 
 

 10.30 น. ลงทะเบียน 
 11.30 น. ชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงนักกีฬา สปอร์ตฟิสิคชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม. 
 12.30 น. รอบคัดเลือกของรุ่นการแข่งขัน  สปอร์ตฟิสิคชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม.  

18.00 น..      รอบชิงชนะเลิศของรุ่นการแข่งขัน สปอร์ตฟิสิคชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม. 
และพิธีมอบรางวัล  

             
วันเสาร์ท่ี 20 ตุลาคม 2561 

10.30 น. ลงทะเบียน 
 11.30 น. ชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงนักกีฬา โมเดลฟิสิคหญิง รุ่นความสูงเกิน 160 ซม. 

12.30 น. รอบคัดเลือกของรุ่นการแข่งขัน  โมเดลฟิสิคหญิง รุ่นความสูงเกิน 160 ซม. 
18.00 น.  รอบชิงชนะเลิศของรุ่นการแข่งขัน โมเดลฟิสิคหญิง รุ่นความสูงเกิน 160 ซม. 

และพิธีมอบรางวัล  
 

  
วันอาทิตย์ท่ี 21 ตุลาคม 2561 



10.30 น. ลงทะเบียน 
 11.30 น. ชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงนักกีฬา สปอร์ตฟิสิคชาย รุ่นความสูงเกิน 175 ซม. 
 12.30 น. รอบคัดเลือกของรุ่นการแข่งขัน สปอร์ตฟิสิคชาย รุ่นความสูงเกิน 175 ซม. 

18.00 น.  รอบชิงชนะเลิศของรุ่นการแข่งขัน สปอร์ตฟิสิคชาย รุ่นความสูงเกิน 175 ซม. 
และพิธีมอบรางวัล  

 

  
 


