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การแข่งขันกีฬาเพาะกาย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  ถ้วยรางวัลพระราชทานจาก 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

(Mr. Thailand คร้ังท่ี 40) 
หลักการและเหตุผล   

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นองค์กรกีฬาที่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของ
การกีฬาแห่งประเทศไทย ด าเนินกิจกรรมในการส่งเสริมและพฒันากีฬาเพาะกายและฟิตเนส ในหมู่สมาชิก
และประชาชนคนไทยเพ่ือให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสัดส่วนเรือนร่างที่สง่างามทั้ งสุภาพสตรีและ
สุภาพบุรุษอนัเป็นการยกระดบับุคลิกภาพของประชากรไทยให้มีสุขภาพร่างกายที่ดีเทียบเคียงอารยประเทศ 
 การจดัการแข่งขนักีฬาเพาะกายและฟิตเนสถือเป็นกิจกรรมส่วนหน่ึงที่ทางสมาคมฯไดจ้ดัขึ้นเป็น
ประจ าทุกปีเพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้นักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทั้งชายและหญิงซ่ึงสังกดัค่ายสโมสร
สมาชิกของสมาคมฯ ไดเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัเพื่อเป็นการยกระดบันักกีฬาของประเทศไทย โดยเฉพาะการ
แข่งขันเพาะกายชายนั้น จะได้ผูท้ี่ชนะเลิศอันดับ 1 ของประเภททั่วไปในแต่ละรุ่นมาท าการแข่งขันใน
ระหว่างผูช้นะเพื่อหานกักีฬาที่เย่ียมยอดที่สุดเพื่อครองถว้ยพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี และไดรั้บต าแหน่ง Mr. Thailand ประจ าปีอีกดว้ย 
 โดยเฉพาะอยา่งย่ิงการแข่งขนักีฬาเพาะกายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ยงัเป็นการคดัเลือกนักกีฬา
เพาะกายและฟิตเนสที่ชนะเลิศการแข่งขนัในแต่ละรุ่น เพื่อเขา้ร่วมการคดัตวัเป็นตวัแทนนกักีฬาทีมชาติไทย
ในปีนั้นๆ เพ่ือเขา้ร่วมการแข่งขนัระดบันานาชาติ อาทิ การแข่งขนักีฬาเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์เอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต,้ การแข่งขนักีฬาเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์เอเชีย  และรายการกีฬาเพาะกายและ 
ฟิตเนสชิงแชมป์โลก 
 

วัตถุประสงค์        
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นกักีฬาเพาะกายและฟิตเนสทั้งชายและหญิงที่สังกดัค่ายสโมสรสมาชิก 
สมาคมฯ ไดเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัระดบัชิงแชมป์ประเทศไทยเพื่อหานกักีฬาที่เป็นสุดยอดของประเทศ
ไทยจากการแข่งขนัในคร้ังน้ี 
2. เพื่อคดัเลือกและสรรหานกักีฬาเพาะกายและฟิตเนสชายและหญิงเขา้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน
ของประเทศไทยเขา้ร่วมการแข่งขนัเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์รายการต่างๆ ทั้งระดบัทวีปและระดบัโลก 
3. เพื่อคดัเลือกนกักีฬาเพาะกายชายที่ชนะเลิศแห่งประเทศไทยระดบัยอดเย่ียม (Champ of Champ ) 
ให้ครองถว้ยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   สยาม
บรมราชกุมารี เป็นเวลาหน่ึงปี 
4. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้จงัหวดัต่าง ๆ  ให้มีโอกาสจดัการแข่งขนักีฬารายการส าคญั ๆ  เพื่อเป็น
การยกระดับ การเป็นเจ้าภาพให้ทุกชนิดกีฬาและศักยภาพของบุคลากรให้ได้รับการพฒันาการ
ทางดา้นบริหารจดัการการกีฬาอยา่งต่อเน่ือง 



 

ช่ือการแข่งขัน  
การแข่งขันกีฬาเพาะกายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ถ้วยรางวลัพระราชทานจากสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี (Mr. Thailand คร้ังที่ 40) 

ก าหนดการแข่งขัน      วนัที่ 21-23 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

สถานที่จัดการแข่งขัน  ณ ไอส์แลนด ์ฮอลล ์ชั้น 3 ศูนยก์ารคา้แฟชัน่ไอส์แลนด ์รามอินทรา 

กติกาการแข่งขัน   
ใชก้ติกาการแข่งขนัของสหพนัธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลก (WBPF) สหพนัธ์เพาะกายและฟิต

เนสแห่งเอเชีย (ABBF) และสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย (TBPA) โดยนกักีฬาเพาะกาย
ทั้งชายและหญิงที่เขา้รอบชิงชนะเลิศตอ้งการแสดงท่าการบงัคบักลา้มเน้ือ(Posing) ประกอบเพลงคนละ 60 
วินาที (นกักีฬาตอ้งเตรียมเทปหรือซีดีเพลงมาเองโดยมอบให้กรรมการในวนัชั่งน ้าหนักพร้อมเขียนช่ือสกุล
และสังกัดให้ชัดเจน) ส าหรับนักกีฬาฟิตเนสทั้งชายและหญิงจะต้องแสดงความแข็งแกร่งของร่างกาย
ประกอบเพลงคนละ 90 วินาทีทั้งในรอบคดัเลือกและรอบชิงชนะเลิศและจะตอ้งเตรียมเทปหรือซีดีเพลงโดย
มอบให้กรรมการในวนัชั่งน ้ าหนักวดัส่วนสูงพร้อมเขียนช่ือสกุลและสังกดัให้ชัดเจนและมารับคืนเมื่อการ
แข่งขนัจบส้ินลง 

การแข่งขนัเพาะกายชายทุกรุ่น  
นกักีฬาชายใส่กางเกงเพาะกายสีด า  

ประเภทเพาะกายหญิงทุกรุ่น  
นกักีฬาหญิงใส่ชุดบิกิน่ี 2 ช้ิน สีเขม้ มีความกระชบั และตอ้งมีซบัในดูเรียบร้อย ไม่สวมใส่รองเทา้ 

หมายเหตุ  :  ชุดบิกิน่ีที่ใช้ในการแข่งขนัของนักกีฬา จะตอ้งถูกตอ้งตามระเบียบของสมาคมเท่านั้น 
โดยบิกิน่ีท่อนล่างด้านหน้าและด้านหลังต้องปิดคร่ึงนึงของสะโพก และบิกิน่ีท่อนบน
จะตอ้งดูกระชบัปกปิดมิดชิด หากบิกิน่ีที่สวมใส่ไม่ถูกตอ้งตามระเบียบ จะไม่ให้เขา้ร่วมท า
การแข่งขนั 

ประเภทเพาะกายแอธเลติคฟิสิคหญิง   
นักกีฬาหญิงนกักีฬาจะสวมใส่ชุดบิกิน่ี 2 ช้ิน  สวมใส่รองเทา้ส้นสูง ลกัษณะของบิกินีที่ใช้
เหมือนกบักีฬาเพาะกายหญิง แต่อาจมีการตกแต่งไดบ้า้งเล็กนอ้ย  แต่ตอ้งไม่มากเกินไป 

หมายเหตุ  :  รองเทา้สวมใส่คทัชูหรือส้นสูงที่มีแผ่นปิดดา้นหน้าและมีสายรัดส้นเทา้ ความสูงของ
ส้นรองเทา้ดา้นหน้าไม่เกิน 1 ซม. และความสูงของส้นรองเทา้ดา้นหลงัไม่เกิน 10 ซม.  
ไม่อนุญาตให้ใชร้องเทา้ส้นตึกหรือส้นเตารีด 

 
 



 

ประเภทเพาะกายแอธเลติคฟิสิคชายทุกรุ่น  
นักกีฬาชายสวมกางเกงขาส้ัน (trunks) สีด าพ้ืน ไม่มีลวดลาย มีความยาวจากขอบกางเกง
ดา้นขา้งถึงปลายขากางเกง  ขนาดประมาณ 1 ฝ่ามือ (3-4น้ิว) โดยจะตอ้งมีความกระชับ 
และมีซบัใน ไม่สวมใส่รองเทา้   

ประเภทโมเดลฟิสิคหญิง และ สปอร์ตฟิสิคหญิง 
นกักีฬาหญิงใส่ชุดบิกิน่ีสองช้ินสีอิสระ สวมรองเทา้ส้นสูง 

หมายเหตุ  :  ชุดบิกิน่ีที่ใช้ในการแข่งขนัของนักกีฬา จะตอ้งถูกตอ้งตามระเบียบของสมาคมเท่านั้น 
โดยบิกิน่ีท่อนล่างด้านหน้าและด้านหลังต้องปิดคร่ึงนึงของสะโพก และบิกิน่ีท่อนบน
จะตอ้งดูกระชบัปกปิดมิดชิด หากบิกิน่ีที่สวมใส่ไม่ถูกตอ้งตามระเบียบ จะไม่ให้เข้าร่วมท า
การแข่งขนั  รองเทา้สวมใส่คทัชูหรือส้นสูงที่มีแผ่นปิดดา้นหนา้และมีสายรัดส้นเทา้ ความ
สูงของส้นรองเทา้ดา้นหน้าไม่เกิน 1 ซม. และความสูงของส้นรองเทา้ดา้นหลงัไม่เกิน 10 
ซม. ไม่อนุญาตให้ใชร้องเทา้ส้นตึกหรือส้นเตารีด 

การแข่งขนัสปอร์ตฟิสิคชายทุกรุ่น     
 รอบคดัเลือกและรอบชิงชนะเลิศ ใส่กางเกงขาส้ันอิสระ(ชายหาด) ไม่สวมรองเทา้ 

การแข่งขนัฟิตเนสฟิสิคชายทุกรุ่น   
- รอบพิจารณาสรีระ นกักีฬาชายตอ้งสวมชุด Trunks ( กางเกงแข่งขนั ) ที่มีขอ้ก าหนด 
เหมือนกีฬาเพาะกายทุกประการ แต่ขอบกางเกงแข่งขนัดา้นขา้ง จะตอ้งมีความหนา 15 cm 
- รอบแสดงท่าชุดประกอบเพลง ผูแ้ข่งขนัจะเลือกเคร่ืองแต่งกายที่เหมาะสมกบัรูปแบบของ 
เพลงที่ใชใ้นการแข่งขนั  เส้ือที่ใส่อยา่งนอ้ยตอ้งมีลกัษณะเป็นเส้ือกลา้ม ห้ามถอดเส้ือ 

การแข่งขนัฟิตเนสฟิสิคหญิง   
- รอบพิจารณาสรีระ นกักีฬาหญิงจะสวมใส่ชุดบิกิน่ี 2 ช้ิน สวมใส่รองเทา้ส้นสูงใชบ้ิกิน่ี 
หลากสีที่มีการตกแต่งได ้ และสามารถใส่เคร่ืองประดบัได ้

หมายเหตุ  :  ชุดบิกิน่ีที่ใช้ในการแข่งขนัของนกักีฬา จะตอ้งถูกตอ้งตามระเบียบของสมาคมเท่านั้น 
โดยบิกิน่ีท่อนล่างดา้นหน้าและดา้นหลงัต้องปิดคร่ึงนึงของสะโพก และบิกิน่ีท่อนบน
จะตอ้งดูกระชับปกปิดมิดชิด หากบิกิน่ีที่สวมใส่ไม่ถูกตอ้งตามระเบียบ จะไม่ให้เขา้ร่วม
ท าการแข่งขนั รองเทา้สวมใส่คทัชูหรือส้นสูงที่มีแผ่นปิดดา้นหน้าและมีสายรัดส้นเท้า 
ความสูงของส้นรองเทา้ดา้นหน้าไม่เกิน 1 ซม. และความสูงของส้นรองเทา้ดา้นหลงัไม่
เกิน 10 ซม. ไม่อนุญาตให้ใชร้องเทา้ส้นตึกหรือส้นเตารีด 

- รอบแสดงท่าชุดประกอบเพลง ผูแ้ข่งขนัจะเลือกเคร่ืองแต่งกายที่เหมาะสมกบัรูปแบบของ
เพลงที่ใชใ้นการแข่งขนั  เส้ือที่ใส่อยา่งนอ้ยตอ้งมีลกัษณะเป็นเส้ือกลา้ม   

 
หมายเหตุ  :  ผลการตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่ส้ินสุดและเอกฉันท์ 



 

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 ซม. ขึ้นไป – 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.-100 = น ้าหนกัตวั 
   7.2 รุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม. - 100 = น ้าหนกัตวั 
   7.3 รุ่นความสูงเกิน 175 ซม. – 100 +2 = น ้าหนกัตวั 



 

 8. การแข่งขนัสปอร์ตฟิสิคหญิง ทัว่ไป มี 1 รุ่น 
 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 ของเพาะกายชายประเภททั่วไปในแต่ละรุ่นทั้ง 10 รุ่น (ไม่รวม

แอธเลติคฟิสิค ชาย) มาแข่งเพื่อหาผูช้นะเลิศของนักเพาะกายชายไทยแชมป์ออฟแชมป์เพื่อ
ครองถว้ยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เป็นเวลา 1 ปีและไดรั้บเงินรางวลั 40,000 
บาท (เงินรางวลัจะจ่ายให้แก่ผูช้นะภายหลงัผ่านการตรวจสารตอ้งห้ามจาก กกท. และทราบผล
การตรวจว่าไม่มีสารตอ้งห้ามในกีฬาเท่านั้น 

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. หากการแข่งขนัในแต่ละรุ่นมีนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนันอ้ยกว่า 5 คน จะถูกยบุรุ่นนั้น ๆ 
ไปรวมกบัรุ่นที่สูงขึ้นไป (ยกเวน้ การแข่งขนัที่มีเพียงรุ่นเดียว)  
2. นกักีฬาที่เขา้ร่วมการแข่งขนัจ ากดัให้ลงแข่งขนัไดเ้พียงหน่ึงประเภทเท่านั้น        

 
 
 



 

การตรวจสารต้องห้าม       
การกีฬาแห่งประเทศไทยจะด าเนินการตรวจสารตอ้งห้ามในนกักีฬาที่เขา้ท าการแข่งขนั โดยท าการ

เก็บตวัอยา่งสารตอ้งห้ามอยา่งนอ้ย 2 ตวัอยา่ง ต่อ 1 รุ่นการแข่งขนั 
• เจา้ของค่ายหรือผูจ้ดัการทีมตน้สังกดัของนกักีฬาตอ้งควบคุมดูแลนกักีฬาของตนมิให้ละเมิด

หรือฝ่าฝืน พ.ร.บ.ควบคุมการใชส้ารตอ้งห้ามทางการกีฬา 
• หากมีการตรวจพบการใช้สารตอ้งห้ามจากนักกีฬาเจา้ของค่ายหรือผูจ้ดัการทีมของนกักีฬาผู ้

นั้นตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบในเร่ืองการละเมิดการใช้สารตอ้งห้ามและนักกีฬาจะตอ้งถูกลงโทษ
ตาม พ.ร.บ. ควบคุมการใชส้ารตอ้งห้ามทางการกีฬา มาตรา 18  

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน      
ตอ้งเป็นนักกีฬาภายในค่ายของสมาชิกของสมาคมฯ ซ่ึงจะตอ้งเป็นผูใ้ห้การรับรองนักกีฬาที่สมคัรเข้า

แข่งขนัและตอ้งรับผิดชอบต่อนักกีฬาที่เขา้แข่งขนัในนามของค่ายทุกประการโดยในแต่ละรุ่นสามารถส่งนักกีฬา
เขา้ร่วมการแข่งขนัไดไ้ม่เกิน 3 คน (สามคน) ต่อหน่ึงรุ่นการแข่งขนัเท่านั้น 

การรับสมัครแข่งขัน    
 เปิดรับสมคัรตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป โดยส่งใบสมคัรพร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชน ห รื อหนั ง สื อ
รับรองจากทางราชการพร้อมรูปถ่ายขนาด 2 น้ิว (หนา้ตรง) 1 รูปของผูเ้ขา้ร่วม แข่งขันทุกคนโดยส่งไดท้ี่ท า
การสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย หรือทาง ไปรษณีย ์ ไม่รับสมัครทางโทรศัพท์ 

ปิดรับสมัครแข่งขัน  วนัที่ 11 สิงหาคม 2563 

สถานที่ติดต่อและสมัคร  
สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระ

เกียรติฯ ชั้น 19 ถนนรามค าแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศพัท ์0-2170-9602 / 092-2786-816 

ดาวน์โหลดใบสมัครและก าหนดการได้ที่ www.tbpa.or.th/downloads  
 
 
 
 
 
 
 

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


 
ก าหนดการแข่งขันกีฬาเพาะกายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

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

ณ ห้องไอส์แลนด์ ฮอลล์ ช้ัน 3 ศูนย์การค้าแฟช่ันไอส์แลนด์ รามอินทรา กรุงเทพฯ 

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 
09.00 – 10.00 น.      ลงทะเบียนรายงานตวันกักีฬา และตรวจสอบคุณสมบตัินกักีฬา  
10.00 – 10.30 น.      ประชุมช้ีแจง กติกาและระเบียบการแข่งขนั 
10.30 – 12.00 น.      ชั่งน ้าหนกัและวดัส่วนสูงนกักีฬาทุกรุ่นการแข่งขนัในวนัน้ี 
12.00 – 13.00 น.      พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
12.30 น.             นกักีฬาเขา้เตรียมความพร้อมร่างกายเพื่อการแข่งขนั 
13.00 น.           การแข่งขนัรอบคดัเลือกของรุ่นการแข่งขนัต่อไปน้ี 

1. เพาะกายเยาวชนชายรุ่นทัว่ไป 
2. เพาะกายหญิงรุ่นทัว่ไป 
3. ฟิตเนสชายรุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม. 
4. ฟิตเนสชายรุ่นความสูงเกิน 170 ซม 
5. สปอร์ตฟิสิคชายรุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม. 
6. สปอร์ตฟิสิคชายรุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม.  
7. สปอร์ตฟิสิคชายรุ่นความสูงเกิน 175 ซม. 
8. เพาะกายชายมาสเตอร์อาย ุ46-50 ปี 

    9. เพาะกายชายมาสเตอร์อาย ุ51 ปีขึ้นไป 
17.00 น.              พีธีเปิดการแข่งขนั 
17.30 น.              การแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ และพิธีมอบรางวลัการแข่งขนั 8 รุ่น ดงัน้ี  

1. เพาะกายเยาวชนชายรุ่นทัว่ไป 
2. เพาะกายหญิงรุ่นทัว่ไป 
3. ฟิตเนสชายรุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม. 
4. ฟิตเนสชายรุ่นความสูงเกิน 170 ซม 
5. สปอร์ตฟิสิคชายรุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม. 
6. สปอร์ตฟิสิคชายรุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม.  
7. สปอร์ตฟิสิคชายรุ่นความสูงเกิน 175 ซม. 
8. เพาะกายชายมาสเตอร์อาย ุ46-50 ปี 
9. เพาะกายชายมาสเตอร์อาย ุ51 ปีขึ้นไป 



 

 
วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563  

09.00 – 10.00 น.      ลงทะเบียนรายงานตวันกักีฬา และตรวจสอบคุณสมบตัินกักีฬา  
10.00 – 10.30 น.      ประชุมช้ีแจง กติกาและระเบียบการแข่งขนั 
10.30  – 12.00 น.      ชั่งน ้าหนกัและวดัส่วนสูงนกักีฬาทุกรุ่นการแข่งขนัในวนัน้ี 
12.00 – 13.00 น.      พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
12.30 น.             นกักีฬาเขา้เตรียมความพร้อมร่างกายเพื่อการแข่งขนั 
13.00 น.           การแข่งขนัรอบคดัเลือกของรุ่นการแข่งขนัต่อไปน้ี 

1. เพาะกายชายประเภทแอธเลติคฟิสิคความสูงไม่เกิน 170 ซม. 
2. เพาะกายชายประเภทแอธเลติคฟิสิคความสูงไม่เกิน 175 ซม. 
3. เพาะกายชายประเภทแอธเลติคฟิสิคความสูงเกิน 175 ซม. 
4. ฟิตเนสหญิงรุ่นทัว่ไป  
5. โมเดลฟิสิคหญิงรุ่นความสูงไม่เกิน 160 ซม.   
6. โมเดลฟิสิคหญิงรุ่นความสูงไม่เกิน 164 ซม. 
7. โมเดลฟิสิคหญิงรุ่นความสูงเกิน 164 ซม. 
8. สปอร์ตฟิสิคหญิง รุ่นทัว่ไป 
9. แอธเลติคฟิสิคหญิงรุ่นทัว่ไป 

18.00 น.        การแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ และพิธีมอบรางวลัการแข่งขนั 10 รุ่น ดงัน้ี  
1. เพาะกายชายประเภทแอธเลติคฟิสิคความสูงไม่เกิน 170 ซม. 
2. เพาะกายชายประเภทแอธเลติคฟิสิคความสูงไม่เกิน 175 ซม. 
3. เพาะกายชายประเภทแอธเลติคฟิสิคความสูงเกิน 175 ซม. 
4. ฟิตเนสหญิงรุ่นทัว่ไป  
5. โมเดลฟิสิคหญิงรุ่นความสูงไม่เกิน 160 ซม.   
6. โมเดลฟิสิคหญิงรุ่นความสูงไม่เกิน 164 ซม. 
7. โมเดลฟิสิคหญิงรุ่นความสูงเกิน 164 ซม. 
8. สปอร์ตฟิสิคหญิง รุ่นทัว่ไป 
9. แอธเลติคฟิสิคหญิงรุ่นทัว่ไป 

 

 

 



 

 

วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563 
09.00 – 10.00 น.      ลงทะเบียนรายงานตวันกักีฬา และตรวจสอบคุณสมบตัินกักีฬา  
10.00 – 10.30 น.      ประชุมช้ีแจง กติกาและระเบียบการแข่งขนั 
10.30 – 12.00 น.      ชั่งน ้าหนกัและวดัส่วนสูงนกักีฬาทุกรุ่นการแข่งขนัในวนัน้ี 
12.00 – 13.00 น.      พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
12.30 น.           นกักีฬาเขา้เตรียมความพร้อมร่างกายเพื่อการแข่งขนั 
13.00 น.        การแข่งขนัรอบคดัเลือกของรุ่นการแข่งขนัต่อไปน้ี 

1. เพาะกายชายรุ่นน ้าหนกัไม่เกิน 60 กิโลกรัม 
2. เพาะกายชายรุ่นน ้าหนกัไม่เกิน 65 กิโลกรัม 
3. เพาะกายชายรุ่นน ้าหนกัไม่เกิน 70 กิโลกรัม 
4. เพาะกายชายรุ่นน ้าหนกัไม่เกิน 75กิโลกรัม 
5. เพาะกายชายรุ่นน ้าหนกัไม่เกิน 80 กิโลกรัม 
6. เพาะกายชายรุ่นน ้าหนกัไม่เกิน 85 กิโลกรัม 
7. เพาะกายชายรุ่นน ้าหนกัเกิน 85 กิโลกรัม 
8. เพาะกายรุ่น Special Bodybuilding 

18.00 น.         การแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ และพิธีมอบรางวลัการแข่งขนั 9 รุ่น ดงัน้ี  
1. เพาะกายชายรุ่นน ้าหนกัไม่เกิน 60 กิโลกรัม 
2. เพาะกายชายรุ่นน ้าหนกัไม่เกิน 65 กิโลกรัม 
3. เพาะกายชายรุ่นน ้าหนกัไม่เกิน 70 กิโลกรัม 
4. เพาะกายชายรุ่นน ้าหนกัไม่เกิน 75กิโลกรัม 
5. เพาะกายชายรุ่นน ้าหนกัไม่เกิน 80 กิโลกรัม 
6. เพาะกายชายรุ่นน ้าหนกัไม่เกิน 85 กิโลกรัม 
7. เพาะกายชายรุ่นน ้าหนกัเกิน 85 กิโลกรัม 
8. เพาะกายรุ่น Special Bodybuilding 
9. แชมป์ ออฟ แชมป์ ชิงถว้ยรางวลัพระราชทาน 


