
 
 

 
 

Thailand Muscle and Physique Championships 2019 
หลักการและเหตุผล  

การออกก าลงักายเพื่อให้ร่างกายมีสขุภาพแข็งแรงเป็นสิง่ท่ีมีความจ าเป็นส าหรับมนษุย์เราทกุเพศ
ทกุวยั และการมีรูปร่างท่ีแข็งแรงสมสว่นโดยมีองค์ประกอบของกล้ามเนือ้ท่ีแข็งแรงก็เป็นสิ่งส าคญัควบคูไ่ป
กบัการมีสขุภาพดี การฝึกเพาะกายและฟิตเนสเป็นวิธีการออกก าลงักายรูปแบบหนึง่ซึง่เน้นในเร่ืองของการ
พฒันามวลกล้ามเนือ้ในร่างกายของมนษุย์ทัง้เพศชายและหญิงให้มีลกัษณะสวยและงามสงา่ เป็นท่ีต้องตา
ต้องใจแก่ผู้ได้พบเห็น 
 สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยจึงได้ร่วมกับศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้นพลาซ่า 
พทัยา จังหวดัชลบุรี จดัการแขง่ขนักีฬาเพาะกายเพื่อเฟ้นหาผู้ ท่ีมีรูปร่าง สรีระ และกล้ามเนือ้ท่ีสวยและสง่า
งาม ในรูปแบบ “Muscle and Physique Championships” ขึน้ 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการสง่เสริมบุคลากรทกุเพศ ทกุวยั ได้หนัมาสนใจการออกก าลงักาย 

2. เพื่อเป็นอีกหนึง่เวทีในการคดัเลอืกนกักีฬาเพาะกายและฟิตเนสหน้าใหม่ 
3. เพื่อเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัการออกก าลงักายและพฒันาอยา่งถกูวิธี 
4. เพื่อเปิดโลกทศัน์ของการออกก าลงักายด้วยกีฬาเพาะกายและฟิตเนสกบัลกูค้าท่ีสนใจ 
5. เพื่อเป็นการสง่เสริมกิจกรรมการทอ่งเท่ียวและกีฬาให้บูรณาการร่วมกนั 

กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนทัว่ไปและนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งประเทศท่ีสนใจเข้าร่วมการแขง่ขนั 
ระยะเวลาจดังาน วนัท่ี  16-17 กมุภาพนัธ์ 2562 
สถานที่จดังาน  ณ ศนูย์การค้ารอยลัการ์เด้นพลาซา่ พทัยา จงัหวดัชลบุรี 

รูปแบบกิจกรรม 1. การแขง่ขนัโมเดลฟิสิคหญิง มี 3รุ่นความสงูคือ 

- รุ่นความสงูไม่เกิน 160 ซม. 

- รุ่นความสงูไม่เกิน 164 ซม. 
- รุ่นความสงูเกิน 164 ซม. 

2. การแขง่ขนัสปอร์ตโมเดลฟิสคิชาย มี 3 รุ่นความสงูคือ 

- รุ่นความสงูไม่เกิน 170 ซม. – 100 = น า้หนกัตวั  

- รุ่นความสงูไม่เกิน 175 ซม. – 100 = น า้หนกัตวั 
- รุ่นความสงูเกิน 175 ซม. – 100 = น า้หนกัตวั 

3. การแขง่ขนัเพาะกายแอธเลติคฟิสคิชายมี 3 รุ่นความสงูคือ 

- รุ่นความสงูไม่เกิน 170 ซม.-100 = + 2 กก. 
- รุ่นความสงูไม่เกิน 175 ซม.-100 = + 3 กก. 

- รุ่นความสงูเกิน 175 ซม. – 100 = +4 กก. 
4. การแขง่ขนัโมเดลฟิสคิหญิงรุ่นมาสเตอร์ อาย ุ30 ปีขึน้ไป     



 
 

        
  

5. การแขง่ขนัเพาะกายชายมี 6 รุ่นน า้หนกัคือ           

- รุ่นน า้หนกัไม่เกิน 65 กิโลกรัม 
- รุ่นน า้หนกัไม่เกิน 70 กิโลกรัม 
- รุ่นน า้หนกัไม่เกิน 75 กิโลกรัม 

- รุ่นน า้หนกัไม่เกิน 80 กิโลกรัม 
- รุ่นน า้หนกัเกิน 80 กิโลกรัมขึน้ไป 
- เพาะกายชายรุ่นมาสเตอร์ อายเุกิน 45 ปีขึน้ไป 

รางวัลส าหรับผู้ชนะการประกวดในแต่ละรุ่น 
รางวัลชนะเลิศ   เงินรางวลั 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวลัและประกาศนียบตัร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวลั 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวลัและประกาศนียบตัร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวลั 6,000 บาท พร้อมถ้วยรางวลัและประกาศนียบตัร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวลั 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวลัและประกาศนียบตัร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 เงินรางวลั 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวลัและประกาศนียบตัร 
คุณสมบัติผู้สมัครเข้าแข่งขัน 1. เป็นผู้ ท่ีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบ

กติกาการประกวดของคณะกรรมการจดัการประกวดได้ 
 2. รับสมคัรผู้ เข้าประกวดทัง้คนไทยและคนตา่งประเทศ 

3.  จ ากัดสิทธิผู้ เข้าร่วมประกวดเพียงท่านละหนึ่งประเภทของการ
ประกวด 
4. ส าหรับผู้ เข้าประกวดเพาะกายชายและแอธเลติคฟิสคิต้องเตรียมเพลง
ส าหรับประกอบการโพส ซึ่งต้องมีความยาว 1 นาที มาด้วยหากไม่มี
คณะกรรมการจะเป็นผู้ก าหนดเพลงกลางให้แทน 

การรับสมัครเข้าประกวด  เปิดรับสมัครโดยสง่ใบสมัครพร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชน และใบสติู
บตัรส าหรับเยาวชน หรือส าเนาหนงัสอืเดินทางท่ียงัไม่หมดอายุ พร้อมรูป
ถ่ายขนาด 2 นิว้ 1 รูป  

สถานที่ติดต่อและรับสมัคร สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย 
ชัน้19 อาคารเฉลมิพระเกียรติ การกีฬาแหง่ประเทศไทย 
ถ.รามค าแหง หวัหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
โทรศพัท์/แฟกส์  02-170-9601 
E-Mail :     reg.tbpa@gmail.com 

 
 



 
 

 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย 

ชัน้19 อาคารเฉลมิพระเกียรติ การกีฬาแหง่ประเทศไทย 
ถ.รามค าแหง หวัหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
โทรศพัท์ 02-170-9601    E-Mail :     reg.tbpa@gmail.com 

 
กฏกติกาการแข่งขัน Thailand Muscle and Physique Championships 

 
การแข่งขันเพาะกายชาย ทุกรุ่น ใช้กฏกติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่ง
ประเทศไทย และสหพนัธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลก (WBPF)     
นักกีฬาชายใส่กางเกงเพาะกายสีด า  
 
ประเภทเพาะกายแอธเลติคฟิสิคชาย ทุกรุ่น ใช้กฏกติกาการแขง่ขนัของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิต
เนส แหง่ประเทศไทยและสหพนัธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลก (WBPF)     
นักกีฬาชายสวมกางเกงขาสัน้ (trunks) สีด าพืน้ ไม่มลีวดลาย มีความยาวจากขอบกางเกงด้านข้าง
ถึงปลายขากางเกง  ขนาดประมาณ1 ฝ่ามือ (3-4นิว้) โดยจะต้องมีความกระชับ และมีซับใน ไม่
สวมใส่รองเท้า   
 
ประเภทโมเดลฟิสิคหญิง ใช้กฏกติกาการแขง่ขนัขนัของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแหง่ประเทศ
ไทยและสหพนัธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลก (WBPF)     
นักกีฬาหญิงใส่ชุดบีกีน่ีสองชิน้สีอิสระ สวมรองเท้าส้นสูง 
                       
การแข่งขันโมเดลฟิสิคชาย  ใช้กฏกติกาการแขง่ขนัขนัของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแหง่ประเทศ
ไทยและสหพนัธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลก (WBPF)     

- รอบคัดออก สวมกางเกง trunks สีด าพืน้ ไม่มีลวดลาย ชนิดเต็มตวั ซึ่งมขีอบกางเกง
ด้านข้าง  กว้างประมาณ 5 - 6 นิว้ ที่มีความกระชับ และต้องมีซับในให้เรียบร้อย ไม่สวม
ใส่รองเท้า 

- รอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ ใส่กางเกงขาสัน้อสิระ ไม่สวมรองเท้า 
 
หมายเหตุ ผลการตัดสินของคณะกรรมการจัดการประกวดถือเป็นที่สิน้สุดและเอกฉันท์ 
***** หมดเขตรับสมัคร 8 กุมภาพันธ์ 2562 ***** 
 
 
 



 
 

 
 

ก าหนดการแข่งขัน 
Thailand Muscle and Physique Championships 

วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 
ณ ศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้นพลาซ่า พัทยา จังหวดัชลบุรี 

*********************** 
วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
10.00 – 11.00 น. ลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมการแขง่ขนั  
   ตรวจสอบคณุสมบติัผู้ เข้าร่วมการแขง่ขนั 
11.00 – 12.00 น. ประชุมชีแ้จงกติกาแก่ผู้ เข้าร่วมการแขง่ขนั 
   ชัง่น า้หนกั วดัสว่นสงู แบง่รุ่นการแขง่ขนั 
12.00 – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั  
13.00 – 13.30 น. เตรียมความพร้อมของผู้ เข้าร่วมการแขง่ขนั  
13.30 – 16.00 น. รอบคดัเลอืก 

1. ประเภทเพาะกายชาย น า้หนกัไม่เกิน 65 กิโลกรัม  
2. ประเภทเพาะกายชาย น า้หนกัไม่กิน 70 กิโลกรัม  
3. ประเภทเพาะกายชาย น า้หนกัไม่เกิน 75 กิโลกรัม 
4. ประเภทเพาะกายชาย น า้หนกัไม่เกิน 80 กิโลกรัม 
5. ประเภทเพาะกายชาย น า้หนกัเกิน 80 กิโลกรัม 
6. ประเภทโมเดลฟิสคิหญิง ความสงูไม่เกิน 160 ซม. 
7. ประเภทโมเดลฟิสคิหญิง ความสงูไม่เกิน 164 ซม. 
8. ประเภทโมเดลฟิสคิหญิง ความสงูเกิน 164 ซม. 

16.00 – 18.00 น. รอบชิงชนะเลศิ 
1. ประเภทเพาะกายชาย น า้หนกัไม่เกิน 65 กิโลกรัม  
2. ประเภทเพาะกายชาย น า้หนกัไม่กิน 70 กิโลกรัม  
3. ประเภทเพาะกายชาย น า้หนกัไม่เกิน 75 กิโลกรัม 
4. ประเภทเพาะกายชาย น า้หนกัไม่เกิน 80 กิโลกรัม 
5. ประเภทเพาะกายชาย น า้หนกัเกิน 80 กิโลกรัม 
6. ประเภทโมเดลฟิสคิหญิง ความสงูไม่เกิน 160 ซม. 
7. ประเภทโมเดลฟิสคิหญิง ความสงูไม่เกิน 164 ซม. 
8. ประเภทโมเดลฟิสคิหญิง ความสงูเกิน 164 ซม. 

 
 



 
 

 
 
 
วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
10.00 – 11.00 น. ลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมการแขง่ขนั  
   ตรวจสอบคณุสมบติัผู้ เข้าร่วมการแขง่ขนั 
11.00 – 12.00 น. ประชุมชีแ้จงกติกาแก่ผู้ เข้าร่วมการแขง่ขนั 
   ชัง่น า้หนกั วดัสว่นสงู แบง่รุ่นการแขง่ขนั 
12.00 – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั  
13.00 – 13.30 น. เตรียมความพร้อมของผู้ เข้าร่วมการแขง่ขนั  
13.30 – 16.00 น. รอบคดัเลอืก 

1. ประเภทแอธเลติคฟิสิคชายความสงูไม่เกิน 170 ซม.-100=น า้หนกั+2 
2. ประเภทแอธเลติคฟิสิคชายความสงูไม่เกิน 175 ซม.-100=น า้หนกั+3 
3. ประเภทแอธเลติคฟิสิคชายความสงูเกิน 175 ซม.-100=น า้หนกั+4 
4. ประเภทเพาะกายชาย รุ่นมาสเตอร์ อายเุกิน 45 ปี   
5. ประเภทโมเดลฟิสคิหญิง รุ่นมาสเตอร์อายเุกิน 30 ปี 
6. ประเภทสปอร์ตฟิสคิชาย  ความสงูไม่เกิน 170 -100=น า้หนกั 
7. ประเภทสปอร์ตฟิสคิชาย  ความสงูไม่เกิน 175 -100=น า้หนกั 
8. ประเภทสปอร์ตฟิสคิชาย  ความสงูเกิน 175 -100=น า้หนกั 

16.00 – 18.00 น. รอบชิงชนะเลศิ 
1. ประเภทแอธเลติคฟิสิคชายความสงูไม่เกิน 170 ซม.-100=น า้หนกั+2 
2. ประเภทแอธเลติคฟิสิคชายความสงูไม่เกิน 175 ซม.-100=น า้หนกั+3 
3. ประเภทแอธเลติคฟิสิคชายความสงูเกิน 175 ซม.-100=น า้หนกั+4 
4. ประเภทเพาะกายชาย รุ่นมาสเตอร์ อายเุกิน 45 ปี   
5. ประเภทโมเดลฟิสคิหญิง รุ่นมาสเตอร์อายเุกิน 30 ปี 
6. ประเภทสปอร์ตฟิสคิชาย  ความสงูไม่เกิน 170 -100=น า้หนกั 
7. ประเภทสปอร์ตฟิสคิชาย  ความสงูไม่เกิน 175 -100=น า้หนกั 
8. ประเภทสปอร์ตฟิสคิชาย  ความสงูเกิน 175 -100=น า้หนกั 

 
 
 
 


