
สมาคมวฒันธรรมทางกายภาพ 

กฎและข้อกาํหนดในการให้บริการ 

 

พนัธกจิ 

          PCAจะทาํงานอยา่งไม่รู้จกัเหน็ดเหนื7อยเพื7อพฒันาและพฒันาวฒันธรรมทางกายภาพใน

เชิงบวก 

 

บทนํา 

           เอกสารต่อไปนีG เป็นหน่วยงานควบคุมสาํหรับสมาคมวฒันธรรมทางกายภาพ(PCA) กฎ 

นโยบายเกณฑ ์คู่มือการบริหารสาํหรับนกักีฬาสมคัรเล่น PCA 

มีการสรุปดงัต่อไปนีG  

 

ทั?วไป 

           คณะกรรมการ PCAไดรั้บมอบหมายใหดู้และเรื7องทัGงหมดที7เกี7ยวขอ้ง กบัการแกไ้ขหรือ

เพิ7มเติมกฎ นโยบาย หรือหลกัเกณฑต่์างๆ การตีความ กฎ นโยบาย หรือ หลกัเกณฑ ์หากตัGง

คาํถาม ชีGแจงและประกาศโดยคณะกรรมการPCA ในภายหลงั ใหใ้ชร้ะบบลงคะแนนเสียงใน

ระดบัคณะกรรม กรรมการตามรัฐธรรมนูญ ประธาน ที7มีอาํนาจเป็นพิเศษ ในการกาํหนด 

เปลี7ยนแปลงหรือแนะนาํคาํวนิิจฉยัหากจาํเป็น 

 

ข้อตกลง 

           โปรโมเตอร์ นกักีฬา ผูใ้หบ้ริการ หรือบุคคลในสงักดั จะตอ้งทาํขอ้ตกลงต่างๆ ดว้ยความ

สมคัรใจ และเจตจาํนงเสรีของตวัเอง โดยการทาํเช่นนัGนบุคคลภายนอกเหล่านีGจะตอ้งยอมรับกฎ

ตามที7กาํหนดไว ้ในเอกสารและตอ้งปฏิบติัตามแนวทางการทาํงานของ PCA 

 

 

 



ความรับผดิชอบ 

          โปรโมเตอร์นกักีฬา ผูใ้หบ้ริการหรือบุคคลในสงักดัต่างๆ จะไม่มีสิทธิZ เรียกร้องใดๆเหนือ 

PCA ในส่วนที7เกี7ยวขอ้งกบัความสูญเสียต่างๆที7อาจเกิดขึGนไม่วา่จะเป็นดา้นการเงิน ความ

เสียหายต่อชื7อเสียง หรือการสูญเสียเวลา โปรโมเตอร์หรือผูจ้ดังานจะตอ้งดาํเนินการตามขัGนตอน

ที7จาํเป็น เพื7อใหค้วามคุม้ครองทางการแพทย ์และการประกนัภยัสาํหรับเหตุการณ์ต่างๆที7พวก

เขามีอาํนาจควบคุม 

 

สิทธิEของสื?อ  

          ภาพถ่าย การบนัทึกวดีีโอหรือภาพอื7นๆของนกักีฬาที7เขา้ร่วมการแข่งขนั PCA จะถือเป็น

ภาพที7ไดรั้บมอบหมายและ PCA จะถือลิขสิทธิZ ผลงานหรือภาพดงักล่าว PCA ขอสงวนสิทธิZ ใน

การควบคุมการรับรองสื7อต่างๆ ทัGงหมดกบัองคก์รสื7อในทุกกรณี ที7มีการเผยแพร่สื7อข่าวอยา่ง

เป็นทางการ 

 

นักกฬีามืออาชีพ PCA 

           นกักีฬามืออาชีพ PCA จะไดรั้บการคดัเลือกจากนกักีฬาสมคัรเล่นที7เก่งที7สุด ในกรณี

นกักีฬามืออาชีพ PCA จะไม่สามารถกลบัไปแข่งขนัในฐานะนกักีฬาสมคัรเล่นได ้

 

จรรยาบรรณ 

           นกักีฬา เจา้หนา้ที7 ผูต้ดัสิน หรือบริษทัในเครือ PCA โดยการมีส่วนร่วมตกลงที7จะปฏิบติั

และใหเ้กียรติประมวลจริยธรรมของ PCA ตามที7ระบุไวใ้นภาคผนวก A ของเอกสารนีG  

 

การแสดงรอบคดัเลือก PCA 

           การแสดงหรือการแข่งขนัใดๆที7อนุญาตใหน้กักีฬาสมคัรเล่นไดรั้บคดัเลือกใหแ้ข่งขนัใน 

PCA National Final จะถือเป็นการแสดงที7มีคุณสมบติั 

อาจมีการแสดงหรือการแข่งขนัที7 PCA ไม่มีส่วนเกี7ยวขอ้งโดยตรงอยา่งเป็นทางการแต่มี

ขอ้ตกลงที7จดัเตรียมไวล่้วงหนา้ นกักีฬาอาจไดรั้บการคดัเลือกผา่นกระบวนการตดัสินของงาน

นัGน 



PCA ที7มีคุณสมบติัครบถว้นจะแสดงคลาสต่อไปนีG  

 

MEN LADIES 

JUNIOR BODYBUILDING BIKINI SHORT/TALL 

FIRST TIMER BODYBUILDING JUNIOR BIKINI 

NOVICE BODYBUILDING MASTERS BIKINI 

MASTER OVER 40'S BIKINI TRAINED 

MASTERS OVER 50'S TONED FIGURE 

MEN'S PHYSIQUE ATHLETIC FIGURE 

JUNIOR MEN'S PHYSIQUE TRAINED FIGURE 

MASTER'S MEN'S PHYSIQUE DISABILITY 

CLASSIC BODYBUILDING WELLNESS 

DISABILITY  

Mr Bodybuilding Class 4  

Mr Bodybuilding Class 3  

Mr Bodybuilding Class 2  

Mr Bodybuilding Class 1  

Mr CLASS SHORT*  

Mr CLASS MEDIUM* f MAY BE USED 

IN SMALLER SHOWS 

 

Mr CLASS TALL*  

 

กฎการเข้าร่วม 

นกักีฬาทุกคนตอ้งเป็นสมาชิกของ PCA และการชาํระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนการแสดงเขา้

ร่วมงานบนเวทีโดยไม่มีขอ้ยกเวน้ 

เป็นความรับผดิชอบของนกักีฬาที7แข่งขนักนัในการทาํใหต้วัเองตระหนกัถึงกฎการแข่งขนัที7

เกี7ยวขอ้งทัGงหมดและปฏิบติัตามกฎเหล่านัGน 



การเปลี7ยนแปลงของคลาส การละเวน้คลาส และคลาสเพิ7มเติมขึGนอยูก่บัดุลยพินิจของ  

PCA / ผูใ้หก้ารสนบัสนุนแต่ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากหวัหนา้ผูต้ดัสิน 

          นกักีฬาสามารถแข่งขนัไดเ้พียงคลาสเดียวในคลาสที7มีคุณสมบติัต่างๆต่อการแสดง โปร

โมเตอร์อาศยัในคลาสอื7นนอกจากคลาสที7มีคุณสมบติัเช่นกนัแข่งขนัใน พืGนที7เหล่านัGน สามารถ

เขา้ร่วมแข่งขนัเพิ7มเติม เช่น การแข่งขนัในพืGนที7ทอ้งถิ7น และสามารถลงคลาสเพิ7มเติมได ้ 

          คลาสสมัพทัธ์อายใุด ๆ กต็ามจะตอ้งใหน้กักีฬาสร้างบตัรประจาํตวัเมื7อลงทะเบียน  

อายขุัGนตํ7าในการแข่งขนั PCA คือ 16 ปี 

          การแสดงรอบคดัเลือกที7ผา่นเกณฑท์ัGงหมดจะดาํเนินการเป็นกิจกรรมแบบวิ7งผา่น นกักีฬา

จะขึGนเวทีเขา้ร่วมและรับรางวลั  ถว้ยรางวลั บตัรเชิญ ฯลฯ 

          เพลงประกอบตอ้งไม่มีคาํสบถ ดูหมิ7นหรือส่งเสริมความรุนแรงหรือความเกลียดชงัทาง

เชืGอชาติ ในกรณีที7มีเพลงเหล่านีGจะหยดุเพลงทนัที 

         ไม่อนุญาตใหโ้พสท่าลามกอนาจาร 

นกักีฬาจะไม่นอนบนเวทีเมื7อทาํการแสดงของแต่ละคน 

         หวัหนา้ผูต้ดัสินมีอาํนาจในกรณีพิเศษในการถอนหรือไม่อนุญาตใหน้กักีฬาขึGนเวทีหาก

รู้สึกวา่นกักีฬาไม่ถึงเกณฑม์าตรฐานขัGนตํ7า ขัGนพืGนฐานที7จาํเป็นสาํหรับนกักีฬาที7แข่งขนั 

 

เกณฑ์ของ PCA 

MEN’S CLASSES 

Men’s Bodybuilding Classes 

 

คลาสต่อไปนีGจดัอยูใ่นหมวดหมู่เพาะกายชาย 

Junior Bodybuilding  

First Timer' s Bodybuilding  

Novice Bodybuilding  

Masters Over 40s 

Masters Over 50s  

Disability Class 



 Mr Class 1 

 Mr Class 2  

Mr Class 3  

Mr Class 4  

Also Tall, Medium & Short Height if the show is so designated 

 

Judging Criteria 

          คลาสเพาะกายทัGงหมดจะพิจารณาจาก กลา้มเนืGอ ความสมมาตร ความสมดุล และสดัส่วน 

การ ปรับสภาพและการนาํเสนอการแสดงบนเวที มารยาท และ การฟอกหนงัจะเป็นรากฐาน

ของการตดัสินทัGงหมด  

 

คลาสเพาะกายชายทัGงหมดจะใชรู้ปแบบเดียวกนั:  

ไม่อนุญาตใหใ้ส่เครื7องแต่งกายกางเกงที7มีโลโกห้รือลวดลาย  

นกักีฬาควรไม่มีขนตามร่างกาย ไม่อนุญาตใหใ้ชเ้ครื7องประดบัร่างกาย  

นกักีฬาจะเขา้สู่บนเวทีตามลาํดบัตวัเลขและยนืเขา้แถวตามลาํดบั 

นกักีฬาจะทาํการแสดงรอบไตรมาส 

นกักีฬาจะทาํท่าบงัคบั  

นกักีฬาจะทาํการโพสท่าเป็นรายบุคคล 

นกักีฬาอาจถูกขอใหแ้สดงท่าฟรีสไตล ์เป็นกลุ่มนกักีฬาจะไดรั้บเหรียญรางวลั ถว้ยรางวลั บตัร 

เชิญ รอบชิงชนะเลิศ ฯลฯ 

หลงัจากนัGนนกักีฬาจะออกจากเวที 

         ในทุกครัG งนกักีฬาจะไดรั้บคาํสั7งและคาํ แนะนาํจาก MC, คณะกรรมการตดัสิน และ ผูช่้วย

เหลือ บนเวทีที7อาจไดรั้บมอบหมาย 

 

Quarter Turns;  

ศีรษะ ตอ้ง หนั ไป ทาง เดียว กบั เทา้ 

ตอ้งเอามือออกห่างจากลาํตวัเลก็นอ้ย  

หา้มบิดลาํตวั เทา้ตอ้งราบกบัพืGน 



ท่าบงัคบัมีดงันีG  

Front Double Bicep 

Front Lat Spread 

Side Chest*  

Side Tricep*  

Rear Double Bicep  

Rear Lat Spread 

Abdominals & Thigh  

Most Muscular 

* ในกรณีส่วนใหญ่นกักีฬาจะถูกขอใหแ้สดงท่า Tricep & Bicep เพียงดา้นเดียวแต่ในการ 

เปรียบเทียบนกักีฬาอาจไดรั้บเชิญใหแ้สดงดา้นใดดา้นหนึ7งของวฒันธรรมโดยเฉพาะ 

 

Individual Posing Routines 

          นกักีฬาแต่ละคนจะไดรั้บอนุญาตใหว้างท่าอิสระส่วนบุคคล 60 วนิาทีกบัเพลงที7พวกเขา

เลือก ในทุกกรณีเพลงจะเริ7มเล่นนกักีฬาจะเขา้สู่เวทีเพื7อการโพสท่าต่างๆ ไม่อนุญาตใหโ้พ

สท่าลามกอนาจาร ท่า " Full Moon" นกักีฬาตอ้งไม่นอนบนเวทีระหวา่งทาํการโพสท่า กฎใน

การเขา้ร่วม หา้มมิใหด้นตรีมีภาษาหยาบคาย ดูหมิ7น หรือส่งเสริมความรุนแรงในกรณีที7เกิด

ปัญหาทางเทคนิคผูจ้ดังานจะจดัเตรียมแทร็กเพลงให ้

 

JUNIOR BODYBUILDING 

          การกาํหนดอายใุนการแข่งขนัเพาะกายรุ่นจูเนียร์ อายไุม่เกิน 23 ปี เพื7อความกระจ่าง

ขีดจาํกดันีG  คือ 23 ปี & 364 วนั คาํตดัสินนีGยงัใชก้บัรอบชิงชนะเลิศขององักฤษดว้ย หากนกักีฬา

มีคุณสมบติั ภายในช่วงอายนุัGนแต่ตกหล่นเมื7อถึงเวลาที7รอบชิงชนะเลิศมาถึง นกักีฬาจะไดรั้บ

อนุญาต ใหเ้ปลี7ยนคลาสโดยปกติแลว้จะเป็นคลาสมือใหม่แต่โดยทั7วไปจะไดรั้บคาํ แนะนาํจาก

เจา้หนา้ที7 PCA ก่อนหากจาํเป็น 

 

 



FIRST TIMERS CLASS  

          คลาสนีGสําหรับนกักีฬาที7ไม่เคยขึGนเวทีเลยก่อนหน้านีG  คลาสโมเดลการแสดงอิสระหรือ

การแสดง ในทอ้งถิ7นทาํใหน้กักีฬาไม่ผา่นการคดัเลือกสาํหรับนกักีฬา TRUE First Time เท่านัGน 

ในกรณีที7 นักกีฬาไดรั้บเลือกสําหรับรอบชิงชนะเลิศขององักฤษพวกเขาจะไดรั้บอนุญาตให้

แข่งขนัใน รายการ PCA ในอนาคตอย่างไรก็ตามหากนักกีฬาคนนัGนได้รับเลือกอีกครัG งเพื7อ

แข่งขนัใน ประเภทอื7นในรอบชิงชนะเลิศเราจะยนืกรานใหน้กักีฬาเพิกถอนตวัจาก First Timers 

และจะใหแ้ข่งขนัในคลาสที7มีประสบการณ์มากขึGน 

 

NOVICE BODYBUILDING 

          นกักีฬาที7ไม่ไดอ้ยูใ่น 3 อนัดบัแรกของการแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศระดบัประเทศของ

สหพนัธ์ใดๆจะถือวา่เป็น Novice คลาสแรก หรือ คลาสจูเนียร์ที7ไดรั้บการยกเวน้จากกฎนีG   

 Novice คลาสไม่สามารถยา้ยระหวา่งคลาสที7เปิดอยูแ่ลว้กลบัไปที7 Novice ได ้ขอ้ยกเว ้เดียวคือ 

หากพวกเขาสามารถยา้ยไปเพาะกายรุ่นเยาวไ์ด ้ในทุกกรณีนกักีฬาจะไดรั้บการสนบัสนุนใหย้า้ย 

ออกจากคลาส Novice หากรู้สึกวา่พวกเขามีมาตรฐานเพียงพอที7จะทา้ทายในคลาสเปิด 

 

MASTERS OVER 40' S 

          ขอ้กาํหนดอายใุนการแข่งขนั Masters Over 40s คือ นกักีฬาตอ้งมีอายตุัGงแต่ 40 ปีขึGนไปใน

การแข่งขนัรอบคดัเลือก ชายอาย ุ39 ปีไม่สามารถแข่งขนัดว้ยความตัGงใจที7จะเป็น 40+ ในรอบชิง

ชนะเลิศ 

 

MASTERS OVER 50' S 

          ขอ้กาํหนดในการแข่งขนั MASTERS OVER 50's คือ นกักีฬาตอ้งมีอายตุัGงแต่ 50 ปีขึGนไป

ในการแข่งขนัรอบคดัเลือก ชายวยั 49 ปีไม่สามารถแข่งขนัดว้ยความตัGงใจที7จะเป็น 50+ ในรอบ

ชิงชนะเลิศ 

 

 

 



DISABILITY 

          คลาสนีG เปิดใหเ้ฉพาะนกักีฬาพิการเท่านัGน 

Mr HEIGHT CLASSES ( 1, 2, 3, 4 & Tall, Medium, Short) 

The Height Requirements are as follows; 

Mr Class 4- 5 ft 4. 7 inches or under ( 167cm & under) 

Mr Class 3- 5 ft 6. 1 inches to 5 ft 8inches ( 167. 1cm to 173cm) 

Mr Class 2- 5 ft 8. 1 inches to 5 ft 10inches ( 173. 1 cm to 179cm) 

Mr Class 1- 5 ft 10. 1 inches & over ( 179. 1 cm & over) 

Mr Class Short - Up to & including 5ft 6 inches 

Mr Class Medium - Over 5ft 6 & up to & including 5ft 10 

Mr Class Tall- Over 5ft 10 inches 

 

Classic Bodybullding 

          ในกลุ่มที7ใหญ่กวา่ อาจแบ่งชัGนเรียนออกเป็น Tall & Short Classes  

Short Class: สูงถึง 173 ซม. (5 ฟุต 8 นิGว)  

Tall Class: สูงมากกวา่ 173.1 ซม. 

 

Judging Criteria 

          ** เพื7อความชดัเจน: ไม่มีขีดจาํกดันํGาหนกัต่อความสูงสาํหรับชัGนเรียนนีG  

          Classic Bodybullding Class จะถูกตดัสินจาก ความมีกลา้มเนืGอ สมมาตร สมดุล สดัส่วน 

การปรับสภาพและการนาํเสนอ ผูพิ้พากษาจะใหร้างวลัแก่กายภาพที7แสดงถึงชุดที7สง่างามที7สุด 

โดยกลา้มเนืGอทุกกลุ่มจะไหลออกมาจากไหล่กวา้ง นกักีฬาควรมีขนาดเลก็ที7เอวและมีขาที7

แขง็แรงซึ7งผกูและเสริมส่วนบนของร่างกาย กิจวตัรการโพสท่าเฉพาะบุคคลจะถูกทาํ

เครื7องหมาย & ควรไดรั้บการพิจารณาจากผูต้ดัสินเมื7อประเมินคะแนนโดยรวมของนกักีฬา การ

ปรากฏตวับนเวที มารยาทและการฟอกสีผวิจะเป็นรากฐานของการตดัสินใจในการตดัสิน

ทัGงหมด การแต่งกายจะเป็นการโพสท่าที7ไม่อนุญาตใหใ้ชก้างเกงมีโลโกห้รือลวดลาย  

นกักีฬาควรปราศจากขนตามร่างกาย ไม่อนุญาตใหใ้ชเ้ครื7องประดบัใด ๆ  



นกักีฬาจะเขา้สู่เวทีตามลาํดบัตวัเลขและยนืเรียงแถว  

นกักีฬาจะแข่งรอบ Quarter Turns  

นกักีฬาจะแสดงท่าบงัคบั นกักีฬาอาจถูกขอใหแ้สดงแบบฟรีสไตลซึ์7งจดัเป็นกลุ่ม  

จากนัGน นกักีฬาจะไดรั้บเหรียญรางวลั ถว้ยรางวลั บตัรเชิญรอบชิงชนะเลิศ เป็นตน้....  

จากนัGนนกักีฬาจะออกจากเวที ในทุกกรณีนกักีฬาจะไดรั้บการกาํกบัและสั7งสอนจาก MC, ผู ้

ตดัสิน และผูช่้วยเวทีที7อาจไดรั้บการแต่งตัGง 

 

Quarter Turns: 

หวัตอ้งหนัหนา้ไปทางเดียวกบัเทา้ 

มือตอ้งจบัห่างจากลาํตน้เลก็นอ้ย  

หา้มบิดลาํตวั  

เทา้ตอ้งแบนราบกบัพืGน 

 

ท่าบงัคบัมีดงันีG  

Front Double Bicep 

Front Lat Spread 

Side Chest* 

Side Tricep* 

Rear Double Bicep 

Rear Lat Spread 

Abdominals & Thigh 

Most Muscular 

Classical pose of your choice 

           ในกรณีส่วนใหญ่นกักีฬาจะถูกขอใหแ้สดงเพียงดา้นเดียวบนท่า Tricep & Bicep แต่ใน

การเปรียบเทียบพวกเขาอาจจะไดรั้บเชิญใหแ้สดงเฉพาะดา้นใดดา้นหนึ7ง 

 

 

 



Individual Posing Routines 

          นกักีฬาแต่ละคนจะไดรั้บอนุญาตใหโ้พสท่าแบบอิสระ 60 วนิาทีต่อเพลงตามใจชอบ ใน

ทุกกรณีดนตรีจะเริ7มเล่น นกักีฬาจะเขา้สู่เวทีเพื7อแสดงกิจวตัรประจาํวนัของพวกเขา ไม่อนุญาต

ใหโ้พสท่าลามกหรืออนาจาร  ไม่อนุญาตใหใ้ชท่้า "Full Moon" ในการโคง้ตวั นกักีฬาตอ้งไม่

นอนบนเวทีในระหวา่งทาํการแสดงของพวกเขา เพื7อย ํGากฎการเขา้สู่ระบบ หา้มดนตรีมีภาษาที7

ไม่ดี หมิ7นประมาท หรือส่งเสริม ในกรณีที7มีปัญหาทางเทคนิค แทร็กเพลงจะถูกจดัเตรียมโดยผู ้

จดังาน 

 

Men's Physique Classes 

 

ชัGนเรียนต่อไปนีGอยูใ่นหมวดหมู่ของกายภาพของผูช้าย 

Junior Men's Physique 

Men's Physique 

Masters Men's Physique 

Both Masters & Junior Physiacy  จะเปิดสอนที7 Register จาํนวน 6 คนต่อชัGน ถา้นอ้ยกวา่จาํนวน

ที7กาํหนดใหล้งทะเบียน นกักีฬา (นกักีฬา) จะถูกยา้ยไปยงัร่างกายของผูช้ายแบบเปิด 

คณะกรรมการจะทราบอายขุองนกักีฬาและสามารถขยายเวลาการเชิญเขา้ร่วมการแข่งขนัรอบชิง

ชนะเลิศเมื7อเทียบกบัอายทีุ7กาํหนด  

 

Judging Criteria 

          ** เพื7อความชดัเจน: นกักีฬาไม่ตอ้งส่งแทร็กเพลงส่วนบุคคล 

           โดยนกักีฬาทัGงหมด Men's Physical Classs จะถูกตดัสินจากนกักีฬาที7มีรูปลกัษณ์ที7มี, 

กลา้มเนืGอ, สมมาตร, สมดุลและสดัส่วน, การปรับสภาพและการนาํเสนอ  

          การปรากฏตวับนเวที มารยาทและการฟอกสีผวิจะเป็นรากฐานของการตดัสินใจในการ

ตดัสินทัGงหมด  

          ทุกแง่มุมของการแสดงของนกักีฬาจะถูกตดัสินรวมถึงโทนสีผวิ สภาพผม และลกัษณะ

ใบหนา้  



          

 คลาสออกกาํลงักายของผูช้ายทัGงหมดจะมีรูปแบบเดียวกนั:  

           การแต่งกายจะเป็นกางเกงขาสัGนสีใดสีหนึ7งที7ไม่ยาวใตเ้ข่าเพื7อใหแ้น่ใจวา่ไม่มีโลโก ้

ลวดลาย หรือ โฆษณาบนกางเกง  

นกักีฬาควรปราศจากขนตามร่างกาย  ไม่อนุญาตใหใ้ชเ้ครื7องประดบัใด ๆ 

นกักีฬาจะเขา้สู่เวทีตามลาํดบัตวัเลขและยนืเรียงแถว 

นกักีฬาจะแข่งรอบ Quarter Turns 

นกักีฬาจะแสดงท่าบงัคบั นกักีฬาจะลงแข่งขนั "I" Walks  

นกักีฬาแต่ละบุคคลอาจถูกขอใหล้งแข่งขนัแบบฟรีสไตลโ์ดยจดัเป็นกลุ่ม  

จากนัGนนกักีฬาจะไดรั้บเหรียญรางวลั ถว้ยรางวลั บตัรเชิญรอบชิงชนะเลิศ เป็นตน้...  

จากนัGนนกักีฬาจะออกจากเวที  

ในทุกกรณีนกักีฬาจะไดรั้บการกาํกบัและสั7งสอนจาก MC, Judgers Panel และผูช่้วยเวทีที7อาจ

ไดรั้บการแต่งตัGง 

 

Quarter Turns; 

หวัตอ้งหนัหนา้ไปทางเดียวกบัเทา้  

มือตอ้งจบัห่างจากลาํตน้เลก็นอ้ยโดยไม่มีการกาํหมดั  

ไม่มีการบิดลาํตวั  

เทา้ตอ้งแบนบนพืGน  

 

ท่าบงัคบัมีดงันีG  

1. Front-Facing, Arms Overhead, Open Handed 

2.  *Left sideshowing abdominals & obliques with left hand behind head 

3. Rear-Facing, Arms Overhead, Open Handed 

4. *Right Side showing abdominals & obliques with right hand behind head 

5.  Front-Facing Abdominals pose. 

       *ในการวางท่าดา้นใน มือที7เหลือสามารถอยูบ่นสะโพกหรือออก  



การเดิน "I" จะดาํเนินการดงันีG  นกักีฬาจะถูกเลือกตามลาํดบัตวัเลข นกักีฬาจะเริ7มตน้จาก

ดา้นหลงัของเวทีดว้ยท่าดา้นหนา้ตามใจชอบ นกักีฬาจะขยบัไปดา้นหนา้ของเวทีและแสดงท่า

ดา้นหนา้ของตวัเลือกอีกครัG ง 

 

          จากนัGนนกักีฬาจะดาํเนินการสี7รอบโดยนาํเสนอการตีความของพวกเขาเอง ทุกกรณีมือ

อาจสูงหรือตํ7าแต่ตอ้งเปิดมือนกักีฬาจะกลบัไปที7เสน้ตามลาํดบัตวัเลขและรอทิศทาง การเดิน "I" 

ที7สมบูรณ์ควรใชเ้วลาสูงสุด 60 วนิาที 

 

MEN'S PHYSIQUE CLASS 

           คลาสอาจแบ่งออกเป็น Tall & Short Class  

Short Class : . สูงถึง 173 ซม. (5 ฟุต 8 นิGว)  

Tall Class : มากกวา่ 173.1 ซม 

 

JUNIOR MEN'S PHYSIQUE 

          อายจุาํกดัในการแข่งขนั Junior Men's Physique เพื7อความชดัเจน ขีดจาํกดัคือ 23 ปี 364 

วนั คาํตดัสินนีGยงัใชไ้ดก้บัรอบชิงชนะเลิศขององักฤษ หากนกักีฬาคนใดมีคุณสมบติัภายในช่วง

อายนุัGน แต่แลว้กต็กหล่นเมื7อรอบชิงชนะเลิศมาถึงนกักีฬาไดรั้บอนุญาตใหเ้ปลี7ยนคลาสเป็น 

Men's Physique 

 

MASTERS MEN'S PHYSIQUE 

          นกักีฬาตอ้งมีอาย ุ35 ปีขึGนไปในการแข่งขนัรอบคดัเลือก ชายอาย ุ34 ปีไม่สามารถแข่งขนั

ดว้ยความตัGงใจที7จะเป็น 35+ ในรอบชิงชนะเลิศ 

 

 

 

 

 



LADIES CLASSES 

           

          ในทุกคลาสของสุภาพสตรีอาจมีขอ้กาํหนดในการแบ่งคลาสออกเป็นประเภท Tall & a 

Short Category การตดัสินใจนีGอาจเกิดขึGนล่วงหนา้โดยโปโมเตอร์ หรืออาจเกิดขึGนจริงในวนั

แข่งขนั 

 

เหล่านีG คือหมวดหมู่ความสูงที7จะใช;้  

Short : -  &  164 ซม. (5 ฟุต 4 นิGว)  

Tall : มากกวา่ 164.1 ซม.  

ถา้จาํนวนเกินจาํนวนที7กาํหนดโดยสัGนและสูงแลว้เราจะแบ่งคลาสออกเป็น Short/Medium/Tall 

  

Ladies Bikini Classes 

 

ประเภทต่อไปนีGอยูใ่นหมวดของชุดบิกินี7หญิง; 

Ladies Bikini 

Junior Bikini (Under 23's) 

Bikini Trained 

Masters Bikini (Over 35's) 

ทัGงสอง Bikini Toned และ ชุดคลาส Junior Bikini มีเกณฑเ์ดียวกนั ยกเวน้ช่วงอายเุท่านัGน ทัGง

สองคลาสจะนาํเสนอในการลงทะเบียน อยา่งไรกต็ามคลาสจะขึGนอยูก่บัจาํนวนนกักีฬาขัGนตํ7า 6 

คนต่อคลาส ถา้นอ้ยกวา่จาํนวนที7กาํหนดใหล้งทะเบียนเป็น Junior Bikini นกักีฬาเหล่านีGจะถูก

ยา้ยไปยงั Bikini Toned แบบเปิด คณะกรรมการจะทราบอายขุองนกักีฬาและสามารถขยายเวลา

การเชิญเขา้ร่วมการแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศเมื7อเทียบกบัอายทีุ7กาํหนด 

 

 

 

 



Judging Criteria 

          **เพื7อความชดัเจน นกักีฬาไม่ตอ้งส่งแทร็กเพลงส่วนบุคคล 

          โดยเครื7องแต่งกายจะเป็นบิกินี7 2 ชิGน ไม่วา่จะเป็นสีเนืGอผา้ หรือเนืGอผา้ที7ตกแต่งดว้ยคริสตลั

หรือคลา้ยๆกนั บิกินี7ดา้นล่างตอ้งปกปิดพืGนที7ดา้นหนา้ทัGงหมด & มีรสนิยม & ผูห้ญิงจาก

ดา้นหลงั รองเทา้สามารถใส่ไดทุ้กสไตล ์มีความสูงสน้ไม่เกิน 5 นิGว เราขอใหร้องเทา้ทุกคู่เหมาะ

สาํหรับวตัถุประสงคแ์ละปลอดภยัในการเดิน 

          รองเทา้ที7แนะนาํสามารถดูไดที้7 www.pcaofficial.com/shop  

นกักีฬาตอ้งไม่สวมมงกฎุหรือชุดคลุมศีรษะอื7น ๆ เครื7องประดบัสามารถสวมใส่ได ้แต่ตอ้งมี

รสนิยมและไม่ทาํใหร่้างกายดูไม่ดี บิกินี7เครื7องประดบัและรองเทา้จะไม่ถูกมาใชใ้นการตดัสิน  

 

คลาสบิกินี7หญิงทัGงหมดจะมีรูปแบบเดียวกนั:  

นกักีฬาจะเขา้สู่เวทีตามลาํดบัตวัเลขและยนืเรียงแถว  

นกักีฬาจะแข่งรอบ Quarter turn 

นกักีฬาจะแสดงท่าบงัคบั  

นกักีฬาจะแสดง "I" Walks Athletes  

แต่ละบุคคลอาจถูกขอใหแ้สดงท่าผูห้ญิงแบบฟรีสไตลเ์ป็นกลุ่ม จากนัGนนกักีฬาจะไดรั้บเหรียญ

รางวลั ถว้ยรางวลั บตัรเชิญรอบชิงชนะเลิศ เป็นตน้...  

จากนัGนนกักีฬาจะออกจากเวที ในทุกกรณีนกักีฬาจะไดรั้บการกาํกบัและสั7งสอนจาก MC, ผู ้

ตดัสินและผูช่้วยเวทีที7ไดรั้บการแต่งตัGง  

 

Quarter Turns;  

          ตาํแหน่งกองหนา้ - นกักีฬาที7มีมือหนึ7งที7สะโพกและมืออื7น ๆ ปิด  

(Quarter Turn to the Right) ตาํแหน่งดา้นขา้ง ดา้นซา้ยแสดง- ขาขวาตรง ขาซา้ยงอเลก็นอ้ย มือ

ขวาบนสะโพก มือซา้ยปิดและดึงกลบัเพื7อแสดงเอว (Quarter Turn to the Right) ขาตัGงดา้นหลงั

เปิดไดไ้ม่เกินความกวา้งของสะโพก มือสองจบัสะโพกหรือสองมือออก นี7คือทางเลือกของ

นกักีฬา หา้มกม้หนา้เกินไปที7เอว (Quarter Turn to the Right) ตาํแหน่งดา้นขวาแสดง - ขาซา้ย

ตรง ขาขวาโคง้เลก็นอ้ย มือซา้ยบนสะโพก มือขวาปิดและดึงกลบัเพื7อแสดงเอว (Quarter Turn to 

the Right) 



การเดิน "I" จะดาํเนินการดงันีG   

นกักีฬาจะถูกเลือกตามลาํดบัตวัเลข  

นกักีฬาจะเริ7มจากดา้นหลงัเวทีดว้ยท่าหนา้เป็นตวัเลือก  

นกักีฬาจะขยบัไปดา้นหนา้ของเวทีและอีกครัG งแสดงท่าหนา้ของนกักีฬา  

จากนัGนจะแสดงการตีความของพวกเขาเองสี7ไตรมาส  

ในทุกกรณีมือตอ้งตํ7า นกักีฬาจะกลบัไปที7เสน้ตามลาํดบัตวัเลขและรอทิศทาง การเดิน "I" ที7

สมบูรณ์ควรใชเ้วลาสูงสุด 60 วนิาที  

 

BIKINI SHORT/MEDIUM/TALL 

          Toned Bikini Class จะถูกตดัสินจากร่างกายนกักีฬาที7ส่งเสริมการใชชี้วติอยา่งมีสุขภาพดี 

ผูห้ญิงจะไดรั้บการยอมรับและแสดงหลกัฐานของการฝึกกลา้มเนืGอโดยไม่ถูกนิยามหรือควบคุม

อาหารมากเกินไป ความสมมาตร สมดุล สดัส่วน เงื7อนไข และการนาํเสนอจะถูกประเมินโดย

กรรมการทัGงหมด  

          การปรากฏตวับนเวที มารยาทและการฟอกสีผวิจะเป็นรากฐานของการตดัสินใจในการ

ตดัสินทัGงหมด  

 

JUNIOR BIKINI  

          อายจุาํกดัในการแข่งขนั Junior Bikini อายไุม่เกิน 23 ปี เพื7อความชดัเจน ขีดจาํกดัคือ 23 ปี 

364 วนั คาํตดัสินนีGยงัใชไ้ดก้บัรอบชิงชนะเลิศขององักฤษ หากนกักีฬาคนใดมีคุณสมบติัภาย

ในช่วงอายนุัGน แต่แลว้เกินตกหล่นไป เมื7อรอบชิงชนะเลิศมาถึงนกักีฬาไดรั้บอนุญาตใหเ้ปลี7ยน

คลาสเป็น Bikini Toned Class แบบเปิด  

          Junior Bikini Class จะถูกตดัสินจากร่างกายนกักีฬาที7ส่งเสริมวถีิชีวติที7ดีต่อสุขภาพ ผูห้ญิง

จะไดรั้บการยอมรับและแสดงหลกัฐานของการฝึกกลา้มเนืGอโดยไม่ถูกนิยามหรือควบคุมอาหาร

มากเกินไป ความสมมาตร สมดุล สดัส่วน เงื7อนไข และการนาํเสนอจะถูกประเมินโดยกรรมการ

ทัGงหมด การปรากฏตวับนเวที มารยาทและการฟอกสีผวิจะเป็นรากฐานของการตดัสินใจในการ

ตดัสินทัGงหมด  

 

 



 

BIKINI TRAINED 

           Bikini Trained Class จะถูกตดัสินจากร่างกายที7ไดรั้บการฝึกอบรมดา้นกีฬาเพื7อส่งเสริม

วถีิชีวติที7ดีต่อสุขภาพ ผูห้ญิงจะฟิตและโชวห์ลกัฐานของการฝึกกลา้มเนืGอและไขมนัในร่างกาย

จะตํ7า ความสมมาตร สมดุล สดัส่วน เงื7อนไข และการนาํเสนอจะถูกประเมินโดยกรรมการ

ทัGงหมด  

          การปรากฏตวับนเวที มารยาทและการฟอกสีผวิจะเป็นรากฐานของการตดัสินใจในการ

ตดัสินทัGงหมด  

 

BIKINI MASTERS  

          ขอ้กาํหนดดา้นอายใุนการแข่งขนั Bikini Masters Class คือ นกักีฬาตอ้งมีอายตุัGงแต่ 35 ปี

ขึGนไปในการแข่งขนัรอบคดัเลือก หญิงอาย ุ34 ปีไม่สามารถแข่งขนัดว้ยความตัGงใจที7จะเป็น 35+ 

ในรอบชิงชนะเลิศ  

          Bikini Masters Class จะถูกตดัสินจากร่างกายที7ไดรั้บการฝึกกีฬาเพื7อส่งเสริมวถีิชีวติที7ดี

ต่อสุขภาพ ผูห้ญิงจะฟิตและโชวห์ลกัฐานของการฝึกกลา้มเนืGอและไขมนัในร่างกายจะตํ7า ผู ้

ตดัสินจะใหร้างวลัแก่กลา้มเนืGอที7โตเตม็ที7และปรับสภาพใหแ้หง้ที7เกี7ยวขอ้งกบันกักีฬาที7มีอายุ

มากกวา่และมีประสบการณ์ ความสมมาตร สมดุล สดัส่วน เงื7อนไข และการนาํเสนอจะถูก

ประเมินโดยกรรมการทัGงหมด  

           การปรากฏตวับนเวที มารยาทและการฟอกสีผวิจะเป็นรากฐานของการตดัสินใจในการ

ตดัสินทัGงหมด 

 

Ladies Wellness Class 

 WELLNESS  

Quarter Turns;  

ตาํแหน่งดา้นหนา้ - นกักีฬาตอ้งมีมือขา้งหนึ7งบนสะโพกและมือขา้งหนึ7งออกจากสะโพก 

นํGาหนกัอาจเลื7อนไปขา้งหนึ7งและเนน้ที7ครึ7 งล่างของร่างกาย  



(Quarter Turn to the Right) ตาํแหน่งดา้นขา้ง ดา้นซา้ยแสดง - ขาซา้ยตรง ขาขวาโคง้ เทา้ทัGงสอง

ขา้งวางแขนลง ตอ้งขึGนหรือขึGนเวที นกักีฬาตอ้งมีมือขวาที7สะโพก และมือซา้ย SIGAT (Quarter 

Turn to the Right) ตาํแหน่งหนัหลงั - เทา้มีความกวา้งประมาณสะโพก มือหนึ7งตอ้งอยูบ่น

สะโพกและมือหนึ7งออกจากสะโพก การเนน้ตอ้งอยูที่7ครึ7 งล่างของร่างกาย ดงันัGนไม่ควรยา้ยผม

จากหลงันกักีฬา (Quarter Turn to the Right ) ตาํแหน่งดา้นขา้ง ดา้นขวาแสดง - ขาขวาตรง ขา

ซา้ยโคง้ เทา้ทัGงสองขา้งตอ้งขึGนไปหรืออยูบ่นเสน้เวที นกักีฬาตอ้งมีมือซา้ยวางบนสะโพกและ

แขนขวาลง  

 

LADIES  WELLNESS  

          Wellness Class จะถูกตดัสินจากร่างกายที7แสดงออกทางกีฬาเพื7อส่งเสริมวถีิชีวติที7ดีต่อ

สุขภาพ ผูห้ญิงตอ้งโชวก์ลา้มเนืGอบริเวณน่อง สะโพกและตน้ขา ร่างกายส่วนบนตอ้งไดรั้บการ

พฒันาและแสดงความแขง็แรงในระดบัที7ดี อยา่งไรกต็าม ความเนน้ตอ้งอยูที่7ครึ7 งล่างของร่างกาย 

การกาํหนดเงื7อนไขและการนาํเสนอเป็นสิ7งจาํเป็นและจะถูกประเมินโดยกรรมการ 

          การปรากฏตวับนเวที มารยาท และการทาํผวิสีแทน จะเป็นรากฐานของการตดัสินใจ

ตดัสินทัGงหมด  

 

Ladies Figure Classes 

คลาสต่อไปนีGอยูใ่นหมวดหมู่ของคลาสรูปผูห้ญิง  

Toned Figure  

Athletic Figure  

Trained Figure  

 

Judging Criteria  

          เครื7องแต่งกายจะเป็นบิกินี7 2 ชิGนที7มีสี บิกินี7ดา้นล่างตอ้งครอบคลุมพืGนที7ดา้นหนา้ทัGงหมด 

& มีรสนิยม & ผูห้ญิงจากดา้นหลงั รองเทา้สามารถใส่ไดทุ้กสไตล ์มีความสูงสน้ไม่เกิน 5 นิGว 

เราขอใหร้องเทา้ทุกคู่เหมาะสาํหรับวตัถุประสงคแ์ละปลอดภยัในการเดินเขา้ นกักีฬาตอ้งไม่



สวมเสืGอยดืหรือชุดคลุมศีรษะอื7น ๆ เครื7องประดบัสามารถสวมใส่ได ้แต่ตอ้งมีรสนิยมและไม่ทาํ

ใหร่้างกายดูไม่ดี บิกินี7เครื7องประดบัและรองเทา้จะไม่ถูกตดัสิน  

ทุกคลาสของสุภาพสตรีจะมีรูปแบบเดียวกนั:  

นกักีฬาจะเขา้สู่เวทีตามลาํดบัตวัเลขและยนืเรียงแถว  

นกักีฬาจะแข่งรอบ Quarter turns  

นกักีฬาจะแสดงท่าบงัคบั  

นกักีฬาจะทาํการโพสท่าส่วนตวั  

นกักีฬาอาจถูกขอใหแ้สดงแบบฟรีสไตลซึ์7งจดัเป็นกลุ่ม  

จากนัGนนกักีฬาจะไดรั้บเหรียญรางวลั ถว้ยรางวลั บตัรเชิญรอบชิงชนะเลิศ เป็นตน้...  

จากนัGนนกักีฬาจะออกจากเวที 

ในทุกกรณีนกักีฬาจะไดรั้บการกาํกบัและสั7งสอนจาก MC,ผูต้ดัสิน และอาจจะเป็นผูช่้วยบนเวที  

 

Quarter Turns;  

ศีรษะตอ้งหนัหนา้ไปทางเดียวกบัเทา้  

มือตอ้งถือห่างจากลาํตน้เลก็นอ้ย  

หา้มบิดลาํตวั  

เทา้ตอ้งแบนบนพืGน  

 

Individual Posing Routines 

          ท่าโพสของนกักีฬาแต่ละคนจะไดรั้บอนุญาตใหว้างท่าอิสระส่วนตวั 60 วนิาทีต่อเพลง

ตามใจชอบ ในทุกกรณีดนตรีจะเริ7มเล่น นกักีฬาจะเขา้สู่เวทีเพื7อแสดงของพวกเขา ไม่อนุญาตให ้

โพสท่าลามกหรืออนาจาร ไม่อนุญาตใหใ้ชท่้า "Full Moon" ในการโคง้ตวั นกักีฬาตอ้งไม่นอน

บนเวทีในระหวา่งการแสดงของพวกเขา เพื7อย ํGากฎการเขา้สู่ระบบ หา้มดนตรีมีภาษาที7ไม่ดี หมิ7น

ประมาท หรือส่งเสริม ในกรณีที7มีปัญหาทางเทคนิค แทร็กเพลงจะถูกจดัเตรียมโดยผูจ้ดังาน  

 

 

 



Ladies Toned Figure  

          Ladies Toned Figure Class จะถูกตดัสินจากร่างกายที7มีโทนสี ส่งเสริมการใชชี้วติอยา่งมี

สุขภาพดี ผูห้ญิงจะไดรั้บการยอมรับและแสดงหลกัฐานของการฝึกกลา้มเนืGอโดยไม่ตอ้งกาํหนด

หรือควบคุมอาหารมากเกินไป ความสมมาตร สมดุล สดัส่วน เงื7อนไข และการนาํเสนอจะถูก

ประเมินโดยกรรมการทัGงหมด การปรากฏตวับนเวที มารยาทและการฟอกสีผวิจะเป็นรากฐาน

ของการตดัสินใจในการตดัสินทัGงหมด  

 

ท่าบงัคบัมีดงันีG ; 

Front pose with hands overhead 

(Quarter Turn to the Right)  

Left Side pose of choice 

(Quarter Turn to the Rear) 

Rear pose with arms arms overhead 

(Quarter Turn to the Right) 

Right Side pose of choice 

(Quarter Turn to the Front) 

 

Athletic Figure 

          Ladies Athletic Figure Class จะถูกตดัสินจากร่างกายนกักีฬาที7ส่งเสริมการใชชี้วติอยา่งมี

สุขภาพดี นกักีฬาจะมีความเป็นผูห้ญิงที7มีมวลกลา้มเนืGอที7มีไขมนัในร่างกายตํ7า ความมีกลา้มเนืGอ

,ความสมมาตร, ความสมดุลและสดัส่วน, เงื7อนไขและการนาํเสนอของผูห้ญิงทัGงหมดจะถูก

ประเมินโดยผูต้ดัสิน การปรากฏตวับนเวที มารยาทและการฟอกสีผวิจะเป็นรากฐานของการ

ตดัสินใจในการตดัสินทัGงหมด  

 

 

 

 

 



ท่าบงัคบัมีดงันีG   

Front pose with hands overhead 

Side Chest 

Rear pose with arms overhead 

Side Tricep  

ทุกท่าเปิดมือ ที7นกักีฬาตอ้งการการตีความ 

 

Ladies Trained Figure Class  

          Ladies Trained Figure Class จะถูกตดัสินจากร่างกายที7ไดรั้บการฝึกฝนเพื7อส่งเสริมการใช้

ชีวติที7มีสุขภาพดี ผูห้ญิงจะฟิตและโชวห์ลกัฐานของการฝึกกลา้มเนืGอและไขมนัในร่างกายจะตํ7า 

ความสมมาตร สมดุล สดัส่วน เงื7อนไข และการนาํเสนอจะถูกประเมินโดยกรรมการทัGงหมด 

การปรากฏตวับนเวที มารยาทและการฟอกสีผวิจะเป็นรากฐานของการตดัสินใจตดัสินทัGงหมด  

 

ท่าบงัคบัมีดงันีG  

Front pose with hands overhead 

(Quarter Turn to the Right) 

Left Side pose of choice 

(Quarter Turn to the Right) 

Rear pose with arms overhead 

(Quarter Turn to the Right) 

Right Side pose of choice 

(Quarter Turn to the Right) 

Abdominals & Thighs 

 

 

 

 



THAILAND CHAMPION INVITATION 

           Thailand Final มอบใหแ้ก่นกักีฬาที7ผูต้ดัสินรู้สึกวา่จะแข่งขนัในรอบชิงชนะเลิศแห่งชาติ

ประจาํปี อนัดบัที7 1 ในการแข่งขนัรอบคดัเลือกไม่ไดรั้บประกนัวา่นกักีฬาจะไดรั้บบตัรเชิญเขา้สู่

รอบชิงชนะเลิศโดยอตัโนมติั การเชิญเป็นความรับผดิชอบของหวัหนา้ผูต้ดัสินการแสดง 

คุณสมบติัที7เกี7ยวขอ้ง มีการเชิญรอบชิงชนะเลิศอตัโนมติัใหก้บันกักีฬาทุกคนที7ชนะคลาสของ

พวกเขาในรอบชิงชนะเลิศขององักฤษปีที7แลว้ เพื7อความชดัเจน การเป็นผูช้นะคลาสของรอบชิง

ชนะเลิศขององักฤษมีความเกี7ยวขอ้งกบัฤดูกาลเดียวเท่านัGน  

 

PCA CODE OF ETHICS 

 

PCA COMMITMENT 

         ในฐานะที7เป็นผูใ้หบ้ริการดา้นกีฬา PCA ตระหนกัถึงความจาํเป็นที7จะตอ้งปฏิบติัตาม

ค่านิยมที7จะส่งเสริม และส่งเสริมไม่เพียงกีฬาของ Bodybuilding เท่านัGน แต่ยงัรวมถึงสงัคมที7

ห่วงใยเสมอภาคและยติุธรรมดว้ย  

         ในทุกกรณี PCA ยนืยนัในการปฏิบติัต่อไปนีG :  

สมาชิก PCA เจา้หนา้ที7และผูใ้หบ้ริการ PCA ทุกคนจะตอ้งส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภยั

ในทุกแง่มุมของกิจกรรมที7เกี7ยวขอ้งกบั  

          PCA สมาชิก PCA เจา้หนา้ที7 PCA และผูใ้หบ้ริการทัGงหมดตอ้งแน่ใจวา่ทุกคนมีความ

เคารพ ทุกคนควรไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั ไม่คาํนึงถึงอาย ุบรรพบุรุษ สี เพศ เชืGอชาติ 

ศาสนา ความเชื7อทางศาสนา หรือสมาชิก PCA ทัGงหมด  

          เจา้หนา้ที7 PCA และผูใ้หบ้ริการจะตอ้งใหเ้กียรติแก่กีฬา การเล่นอยา่งยติุธรรม ตอ้งแสดง

กฎ ความสุภาพ การยอมรับการตดัสินใจ ภาษาและพฤติกรรมในระดบัปานกลาง ดงัต่อไปนีG           

สมาชิก PCA เจา้หนา้ที7และผูใ้หบ้ริการ PCA ทุกคนจะตอ้งรายงานการละเมิดหรือการละเมิด

จรรยาบรรณที7พวกเขาไดรั้บทราบอยา่งเป็นทางการหรือโดยไม่เป็นทางการ ทัGงนีG  คณะกรรมการ 

PCA มีอาํนาจในการลงโทษ ตดัสิทธิZ  ถอนการสนบัสนุน ขบัไล่ หรือบงัคบัใหมี้การรับรอง

บุคคลหรือองคก์รสนบัสนุนที7พบวา่ขดัต่อกฎระเบียบ PCA  

 


