
ก ำหนดกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 

ประเภท กีฬำเพำะกำยและฟิตเนส 

ระหว่ำงวันที่ 9-14 มกรำคม 2562 

ณ ลำนพอก มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี 

 

วันพุธที่ 9 มกรำคม 2562 

14.00 น.  ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

   ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี

16.00 น.  ตรวจสอบความพร้อมของสนามแข่งขัน 

   ณ เวทีการแข่งขัน ลานพอก มหาวิทยาลัยราชภัฏฮุบลราชธานี 

 

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกรำคม 2562 

10.00 น.  ประชุมผู้ตัดสิน ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี

13.00 น.  ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ควบคุมทีม ชั่งน้้าหนัก – วัดส่วนสูง และแบ่งรุ่น 

14.00 น.  ประชุมผู้ควบคุมทีม ณ ห้องประชุมอินทนิล 

   ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี

15.00 น.  ชั่งน้้าหนัก - วัดส่วนสูง และตรวจสอบคุณสมบัติ นักกีฬาทุกรุ่น  

   ณ ห้องอินทนิลชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี

18.00 น.  ตรวจสนามแขงขันเพื่อทดสอบแสงสีเสียงและอุปกรณ์การแข่งขันท้ังหมด  

   ณ เวทีการแข่งขัน ลานพอก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 

 



วันศุกร์ที่ 11 มกรำคม 2562 

16.00 น.  ลงทะเบียนและรายงานตัวนักกีฬา ณ เวทีการแข่งขัน ลานพอก มรภ.อุบลราชธาน ี

17.00 น.  การซ้อมพิธีเปิดการแข่งขัน 

18.00 น.  พิธีเปิดการแข่งขัน 

18.30 น.  เร่ิมการแข่งขันรอบคัดเลือกท้ัง 6 รุ่นการแข่งขัน ดังนี้ 

  1. การแข่งขันรอบคัดเลือก เพาะกายชาย รุ่นน้้าหนักไม่เกิน 70 กก. 

  2. การแข่งขันรอบคัดเลือก แอธเลติคฟิสิคชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม. 

  3. การแข่งขันรอบคัดเลือก แอธเลติคฟิสิคชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม. 

  4. การแข่งขันรอบคัดเลือก 15 คน โมเดลฟิสิคชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม. 

  5. การแข่งขันรอบคัดเลือก โมเดลฟิสิคหญิง รุน่ความสูงไม่เกิน 162 ซม. 

  6. การแข่งขันรอบคัดเลือก ฟิตเนสฟิสิคชาย รุ่นท่ัวไป (รอบขาสั้นสีด้า) 

  7. การแข่งขันรอบคัดเลือก โมเดลฟิสิคชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม. 

  8. การแข่งขันรอบคัดเลือก ฟิตเนสฟิสิคชาย รุ่นท่ัวไป (รอบท่าชุดประกอบเพลง) 

 

วันเสำร์ที่ 12 มกรำคม 2562 

16.00 น.  ลงทะเบียนและรายงานตัวนักกีฬา ณ เวทีการแข่งขัน ลานพอก มรภ.อุบลราชธาน ี

18.00 น.  เร่ิมการแข่งขันรอบคัดเลือกท้ัง 6 รุ่นการแข่งขัน ดังนี้ 

  1. การแข่งขันรอบคัดเลือก เพาะกายชาย รุ่นน้้าหนักเกิน 70 กก. 

  2. การแข่งขันรอบคัดเลือก แอธเลติคฟิสิคชาย รุ่นความสูงเกิน 175 ซม. 

  3. การแข่งขันรอบคัดเลือก 15 คน โมเดลฟิสิคชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม. 

  4. การแข่งขันรอบคัดเลือกเหลือ 15 คน โมเดลฟิสิคชาย รุ่นความสูงเกิน 175 ซม. 

  5. การแข่งขันรอบคัดเลือก โมเดลฟิสิคหญิง รุ่นความสูงเกิน 162 ซม. 

  6. การแข่งขันรอบคัดเลือก โมเดลฟิสิคชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม. 

  7. การแข่งขันรอบคัดเลือก ฟิตเนสฟิสิคหญิง รุ่นท่ัวไป (รอบขาสั้นสีด้า) 

  8. การแข่งขันรอบคัดเลือก โมเดลฟิสิคชาย รุ่นความสูงเกิน 175 ซม. 

  9. การแข่งขันรอบคัดเลือก ฟิตเนสฟิสิคหญิง รุ่นท่ัวไป (รอบท่าชุดประกอบเพลง) 



วันอำทิตย์ที่ 13 มกรำคม 2562 

16.00 น.  ลงทะเบียนและรายงานตัวนักกีฬา ณ เวทีการแข่งขัน ลานพอก มรภ.อุบลราชธาน ี

18.00 น.  เร่ิมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ และพิธีมอบรางวัล 6 รุ่นการแข่งขัน ดังนี้ 

1. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เพาะกายชาย รุ่นน้้าหนักไม่เกิน 70 กก. 

2. การแข่งขันรอบชิงชนะเลศิ แอธเลติคชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม. 

3. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ แอธเลติคฟิสิคชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม. 

4. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โมเดลฟิสิคหญิง รุ่นความสูงไม่เกิน 162 ซม. 

5. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ฟิตเนสฟิสิคชาย รุ่นท่ัวไป (รอบขาสั้นสีด้า) 

6. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โมเดลฟิสิคชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม. 

7. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ฟิตเนสฟิสิคชาย รุ่นท่ัวไป (รอบท่าชุดประกอบเพลง) 

 

วันจันทร์ที่ 14 มกรำคม 2562 

16.00 น.  ลงทะเบียนและรายงานตัวนักกีฬา ณ เวทีการแข่งขัน ลานพอก มรภ.อุบลราชธาน ี

18.00 น.  เร่ิมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ และพิธีมอบรางวัล 6 รุ่นการแข่งขัน ดังนี้ 

1. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เพาะกายชาย รุ่นน้้าหนักไม่เกิน 70 กก. 

2. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ แอธเลติคฟิสิคชาย รุ่นความสูงเกิน 175 ซม. 

3. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โมเดลฟิสิคหญิง รุ่นความสูงเกิน 162 ซม. 

4. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โมเดลฟิสิคชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม. 

5. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ฟิตเนสฟิสิคหญิง รุ่นท่ัวไป (รอบขาสั้นสีด้า) 

6. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โมเดลฟิสิคชาย รุ่นความสูงเกิน 175 ซม. 

7. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ฟิตเนสฟิสิคหญิง รุ่นท่ัวไป (รอบท่าชุดประกอบเพลง) 

8. พิธีปิดการแข่งขัน...............สวัสดี......... 

 

 


