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ผูฝึ้กสอน... 
ไมค่วร ทีจ่ะวา่กลา่วเชยีรล์ดีเดอรต์อ่หนา้ผูช้ม แตว่า่สามารถตใินเชงิกอ่ไดภ้ายหลงัแตต่อ้งในทีส่ว่นตวั
หรอืตอ่หนา้เพือ่นรว่มทมีหากเห็นวา่เป็นประโยชนต์อ่สว่นรวม 

ไมค่วร วา่กลา่วตอ่หนา้ผูฝึ้กสอนทา่นอืน่ เชยีรล์ดีเดอรค์นอืน่ หรอืวา่ตอ่หนา้แฟนๆไมว่า่จะเป็นคําพดูหรอื
วา่ทา่ทาง 

ไมค่วร ดา่ทอหรอืดหูมิน่หยาบคายดว้ยภาษารนุแรง ไมว่า่ในทกุกรณี 

ไมค่วร ยแุยงหรอืทําการใดทีไ่มเ่หมาะสมกบัการเป็นนักกฬีา 

ควรละเวน้ การสบูบหุรีใ่นตอ่หนา้ทา่นผูช้ม เจา้หนา้ที ่คณะกรรมการตดัสนิ และหรอื สมาชกิของทมี 

ควรละเวน้ การดืม่เครือ่งดืม่มนึเมาในตอ่หนา้ทา่นผูช้ม เจา้หนา้ที ่คณะกรรมการตดัสนิ และหรอื สมาชกิ
ของทมี 

ควรละเวน้ การใชย้าหรอืวา่เขา้ไปขอ้งเกีย่วกบัสิง่ทีผ่ดิกฏหมายตามทีบ่ญัญัตไิวใ้นหวัขอ้ Olympic 
Movement Antidopeing Code 1999 and Apendix A (Prohibited Classes of Substances and 

Prohibited Methods 1st April 2000) 

รว่มมอื กบัเจา้หนา้ทีเ่พือ่ทีจ่ะรับผดิชอบในการชีนํ้าและความคมุแฟนๆของทมีและทา่นผูช้ม 

ยอมรบั ในการตดัสนิของเจา้หนา้ทีแ่ละคณะกรรมการในการแขง่ขนัทีเ่กดิขึน้วา่ยตุธิรรมและสามารถเรยีก
ไดว้า่ดทีีส่ดุตามความสามารถของเจา้หนา้ทีแ่ละคณะกรรมการแลว้ 

ใหค้วามสําคญั ทีว่า่นักกฬีาทีด่ตีอ้งตอ่สูแ้ละฝ่าฝันดว้ยจติใจทีด่แีละรา่งกายทีด่พีรอ้ม 

ใหค้วามสําคญั ทีว่า่ชยัชนะเป็นผลตอบแทนของทมีเวริค์ทีด่ ี

เป็น แมแ่บบและตวัอยา่งในเรือ่งสิง่ทีด่ ีๆ และเป็นแงบ่วก 

ตอ้งยดึถอืและปฏบิตัติามกฏและขอ้บงัคบัของทางผูจ้ดัและ IFC 
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นกักฬีาเชยีรล์ดีเดอร.์.. 
ควรละเวน้ การดืม่เครือ่งดืม่มนึเมาในตอ่หนา้ทา่นผูช้ม เจา้หนา้ที ่คณะกรรมการตดัสนิ และหรอื ทมีอืน่ใน
ขณะทีส่วมใสช่ดุยนูฟิอรม์ หรอืวา่เสือ้วอรม์ทีบ่ง่บอกวา่เป็นตวัแทนของทมีหรอืวา่ประเทศ 

ควรละเวน้ สบูบหุรีใ่นตอ่หนา้ทา่นผูช้ม เจา้หนา้ที ่คณะกรรมการตดัสนิ และหรอื ทมีอืน่ในขณะทีส่วมใส่
ชดุยนูฟิอรม์ หรอืวา่เสือ้วอรม์ทีบ่ง่บอกวา่เป็นตวัแทนของทมีหรอืวา่ประเทศ 

ควรละเวน้ การใชส้ารกระตุน้และยาเสพตดิทกุชนดิ 

ควรละเวน้ การใชย้าหรอืวา่เขา้ไปขอ้งเกีย่วกบัสิง่ทีผ่ดิกฏหมายตามทีบ่ญัญัตไิวใ้นหวัขอ้ Olympic 
Movement Antidopeing Code 1999 and Apendix A (Prohibited Classes of Substances and 

Prohibited Methods 1st April 2000) 

ไมค่วร กา้วรา้วตอ่หนา้ผูฝึ้กสอน เชยีรล์ดีเดอรค์นอืน่ หรอืวา่ตอ่หนา้แฟนๆไมว่า่จะเป็นคําพดูหรอืวา่
ทา่ทาง 

ไมค่วร ดา่ทอหรอืดหูมิน่หยาบคายดว้ยภาษารนุแรง ไมว่า่ในทกุกรณี 

กระทาํ หนา้ทีร่ับผดิชอบในการสรา้งสิง่ทีเ่ป็นสิง่ดแีละเป็นแงบ่วกของการเป็นผูนํ้าเชยีร ์ไมว่า่จะเป็น
ระหวา่งการแขง่ขนัและไมไ่ดแ้ขง่ขนัก็ตาม 

สมํา่เสมอ โดยการแสดงความเคารพและออ่นนอ้มถอ่มตนตอ่เจา้หนา้ที ่ตอ่หนา้ผูฝึ้กสอน เชยีรล์ดีเดอร์
และแฟนๆ 

ปฏบิตัดิ ีเพือ่ทีจ่ะสง่เสรมิน้ําใจนักกฬีา 

ปฏบิตัดิอีอ่นนอ้มถอ่มตวัในชยัชนะและเห็นอกเห็นใจ กรณุาปราณีตอ่ผูท้ ีพ่า่ยแพ ้

เป็นตวัแทนของความมไีมตรจีติ 
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ประเภทตอ่ตวักลุม่ – Cheerleading Group [GROUP STUNTS 
CATEGORY] 
 
รุน่มธัยมศกึษา - HIGH SCHOOL DIVISION 
 
กฎกตกิาการแขง่ขนัสตนัท ์
 
การแสดงสตนัทจ์ะตอ้งทําภายใตก้ฎความปลอดภยัและระบบการตดัสนิของ IFC และ TFC  
ผลอยา่งเป็นทางการจะประกาศเมือ่นําคะแนนของวันแรกหรอืวนัทีส่องมารวมกนัหากมกีารแขง่ขนั 2 วัน 
ตวันักกฬีาคนเดยีวกนัสามารถลงแขง่ขนัไดท้ัง้รุน่Cheerleading Double [CO-ED] และ Cheerleading 
Group [GROUP STUNTS] 
 
1. คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้รว่มแขง่ขนั 
 

A. เป็นนักเรยีนทีซ่ ึง่ยงัเรยีนอยูใ่นระดบัชัน้มัธยมศกึษาหรอืเทยีบเทา่และมผีลบงัคับในระหวา่งวันทีทํ่า
การแขง่ขนันัน้ นักกฬีาจะตอ้งเป็นเสมอืนตวัแทนอยา่งเป็นทางการของสถาบนัหรอืสโมสรเขา้รว่ม
การแขง่ขนั และสวมชดุแขง่ประจําสถาบนัหรอืสโมสรนัน้ๆ และจะตอ้งผา่นการอนุมัตจิากทาง
สถาบนัหรอืสโมสรอยา่งถกูตอ้งวา่ลงแขง่ขนัใหก้บัสถาบนัหรอืสโมสรของตน ทาง TFC อนุญาต
และแนะนําใหม้ตีวันักกฬีาสาํรองในกรณีทีม่กีารบาดเจ็บระหวา่งการแขง่ขนั (จะตอ้งไมเ่ป็นตวั
นักกฬีาจากสถาบนัหรอืสโมสรอืน่ในงานแขง่เดยีวกนั) ไมอ่นุญาตใหนั้กกฬีา 1 คนเป็นตวัแทน
มากกวา่ 1 สถาบนัหรอืสโมสรลงแขง่ในกรณีทีม่กีารบาดเจ็บหรอืมเีหตฉุุกเฉนิเกดิขึน้ 

B. หากสง่ในนามโรงเรยีนหรอืสถาบนั จะตอ้งศกึษาอยูใ่นโรงเรยีนหรอืวา่สถาบนันัน้ๆ ณ ปัจจบุนัจะ
ตรวจหลกัฐานเป็นเอกสารรับรองทีท่างโรงเรยีนจัดเตรยีมมา 

C. หากสง่ในนามสโมสรอสิระ จะตอ้งมชีว่งอาย ุ 12 ปี 1 วัน - 18 ปีบรบิรูณ ์ณ ปัจจบุนั จะตรวจ
หลกัฐานเป็นสตูบิตัรหรอืบตัรประจําตวัประชาชนของนักกฬีา 

D. ไมจํ่ากดัเพศ เป็นผูท้ีม่สีขุภาพรา่งกายแข็งแรงไมม่โีรคประจําตวั สมาชกิภายใน 1 ทมี ตอ้งมี
ผูเ้ขา้รว่มแขง่ขนัจํานวนดงันี ้ 

  ทมีหญงิลว้น จะตอ้งมนัีกกฬีาผูห้ญงิ 5 คน 
ทมีผสมชายหญงิ จะตอ้งมนัีกกฬีาจํานวน 5 คนเทา่นัน้ ประกอบไปดว้ยผูช้าย 3 คนและผูห้ญงิ 2 
คน 
ทมีชายลว้น อนุญาตใหท้มีชายลว้นทีม่าจากสโมสรชายลว้นเทา่นัน้ ลงแขง่ขนัไดโ้ดยทีไ่มบ่งัคบั
จํานวนของเพศในทมี 
ถา้ทมีตอ้งการทีจ่ะแขง่ขนัดว้ยผูช้าย 2 คนและผูห้ญงิ 3 คน หรอืผูช้าย 4 คน ผูห้ญงิ 1 คน หรอื
จํานวนแตกตา่งไปจากนี ้ กรณุาตดิตอ่ทางผูจั้ดการแขง่ขนั อนึง่อาจจะสามารถเขา้รว่มการแขง่ขนั
ไดแ้ตไ่มส่ามารถทีจ่ะจัดอนัดบัรว่มกบัทมีอืน่ได ้ หรอืตอ้งการทีจ่ะเขา้รว่มจัดลําดบั จะตอ้งถกูกด
คะแนนสทุธลิง 30% จงึจะเขา้รว่มจัดลําดบัการแขง่ขนัได ้

E. หากกรณีทีม่อีายเุกนิ แตยั่งคงศกึษาในระดบัมัธยมศกึษานกักฬีาจะตอ้งสง่หลกัฐานเพิม่เตมิ
เป็นหนงัสอืรบัรองการศกึษาของนกักฬีาจากสถาบนัสงักดั 

F. นักกฬีาตวัสํารองสามารถมไีดส้งูสดุคอื 1 คน เทา่นัน้ นักกฬีาสํารองสามารถลงแขง่ขนัไดโ้ดยที่
จะตอ้งรายงานตอ่คณะกรรมการกอ่นแขง่ขนัอยา่งนอ้ย 20 นาท ี โดยทีต่วัสํารองนัน้จะตอ้งปฏบิตั ิ
ตามกฎของการแขง่ขนัเชน่เดยีวกนักบันักกฬีาตวัจรงิทกุประการ 

G. สําหรับนักกฬีาทีป่่วยหรอืวา่บาดเจ็บและถกูเปลีย่นตัวออกไปจะไมส่ามารถกลบัเขา้มาแขง่ขนัได ้
ทกุประการเพือ่สขุภาพและความปลอดภยัของนักกฬีา 

H. การแขง่ขนัเชยีรล์ดีดิง้ในเชงิกฬีา การระบเุพศใหย้ดึถอืตามบตัรประชาชน, หนังสอืเดนิทาง, 
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ใบขบัขี ่ หรอืเอกสารเทยีบเคยีงทีอ่อกใหโ้ดยหน่วยงานราชการเป็นหลกั ไมไ่ดย้ดึถอืตามวถิคีวาม
เป็นอยูห่รอืวา่การแตง่กายภายนอก เพือ่ความยตุธิรรมในเรือ่งของลกัษณะรา่งกายตามธรรมชาต ิ

I. ในปี 2015 สามารถสง่ทมีเขา้รว่มการแขง่ขนัไดจํ้านวน 2 ทมีตอ่หนึง่สถาบนั/ สโมสรและนักกฬีา
จะตอ้งไมซ่ํา้กนัในระหวา่งทมีนัน้ๆ 

 
2. พืน้ทีก่ารแขง่ขนั 
 
พืน้ทีท่ีม่สีทิธิใ์นการใชง้านจะมพีืน้ที ่12 X 12 ตารางเมตร 
จะโดนหักคะแนน 2 คะแนนตอ่การกา้วล้ําเสน้ทีกํ่าหนดออกในแตล่ะครัง้ 
 
3. เวลาของการแสดง 
 
การแสดงจะตอ้งอยูภ่ายใน 60 – 65 วนิาท ีโดยจะตอ้งแสดงพรอ้มกบัเสยีงดนตรตีลอดการแสดง 
หากไมทํ่าตามทีกํ่าหนด จะถกูหักคะแนนจํานวน 2 คะแนนหากเวลาเกนิ 
 
การเร ิม่ตน้และการจบการแสดง 
 
- การเริม่การแสดงจะตอ้งเริม่ในสนามแขง่ขนัและภายในเครือ่งหมายทีบ่ง่ชีข้อบเขตของสนาม 
- นักกฬีาทกุคนจะตอ้งเริม่การแสดงโดยทีม่เีทา้ของแตล่ะคนอยา่งนอ้ยหนึง่ขา้งยนือยูบ่นพืน้สนามหรอื
รา่งกายสว่นใดสว่นหนึง่สมัผัสพืน้ผวิสนาม 
- นักกฬีาจะตอ้งเขา้มายนืในสนามการแขง่ขนั โดยทีจ่ะตอ้งยนืนิง่กอ่นทีจ่ะเริม่การแขง่ขนั 
- เวลาจะเริม่จับเมือ่ไดย้นิเสยีงแรกของดนตร,ี หรอืวา่การขยบัตวัเริม่ทา่ครัง้แรก, หรอืวา่เทา้ทัง้คูข่องตวั
ยอดพน้จากพืน้สนามการแขง่ขนัสว่นเวลาจะหยดุจับก็ตอ่เมือ่ส ิน้เสยีงดนตรสีดุทา้ยและการขยับตวัสดุทา้ย
จบลงทัง้สองอยา่ง 
 
 *ทา่โพสทส์ดุทา้ยในตอนจบถอืวา่เป็นการจบการแสดง ในกรณีนี,้ การลงจากทา่สตนัทห์ลงัจากเพลงที่
จบไปแลว้นัน้ไมถ่อืวา่เป็นสว่นหนึง่ของการแสดง จะไมนํ่ามาคดิคะแนนให ้
 
- อยา่งไรก็ตามทมีสามารถทีจ่ะโชวส์ปิรติทักทายใหก้บัผูช้มไดแ้บบสัน้ๆในขณะทีเ่ขา้สู ่และ ออกจาก
สนาม, ทมีไมอ่นุญาตใหทํ้าทักษะใดๆกอ่นหรอืวา่หลงัเวลาการแสดง (อยา่งเชน่ ทําลงักา หรอืวา่ทา่
กระโดดใดๆเขา้หรอืวา่ออกจากสนามแขง่ขนั)  
 
- ทมีจะตอ้งตัง้ทา่พรอ้มใหเ้ร็วทีส่ดุเพือ่ทีจ่ะทําการแขง่ขนั, และจะตอ้งออกจากสนามแขง่ทันทหีลงัจากที่
แขง่ขนัเสร็จแลว้ 
 
4. องคป์ระกอบของการแสดง  
หากมกีารละเมดิกฎในเรือ่งของสตนัทเ์กดิขึน้จะถกูหักคะแนนจํานวน 2คะแนนออกจากคะแนนสทุธ ิ
(คะแนนสดุทา้ยของกรรมการเมือ่รวบรวมและคํานวนเฉลีย่เสร็จสิน้แลว้) ตอ่การผดิกฎหนึง่ครัง้ 
 
- สตนัทท์ัง้หมดจํากดัอยูท่ี ่2 ชัน้มนุษย,์ ความสงู 2.5 ความสงู 
- การแสดงจะตอ้งมทีา่สตนัทด์งัตอ่ไปนี ้
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ทา่บงัคบัโยนตวัสงู 
- จะตอ้งมกีารโยนตวัสงูอยา่งนอ้ยจาํนวน 2 คร ัง้ในหนึง่การแสดง โดยประสานมอืแบบ Basket 
Toss 
- สามารถใชท้า่โยนตวัสงูทา่ใดก็ได ้(ตามทีรุ่น่มธัยมศกึษาอนญุาตใหท้าํได)้ และทาํชว่งไหนก็
ไดใ้นการแสดง 
- สามารถทีจ่ะมทีา่เร ิม่ตน้กอ่นหรอืวา่หลงัจากทีโ่ยนตวัสงูแลว้ไดท้กุทา่ 
โดยทีท่า่โยนตวัสงูจะตอ้งลงนอนทีท่า่รบันอนเปล (CRADLE) เทา่น ัน้ โดยจะตอ้งใชฐ้าน 2 คน
และ 1 Spotter 
 
-การแสดงจะตอ้งไมม่กีารแยกกลุม่สตนัทอ์อกเป็น 2 กลุม่ภายในขณะเดยีวกนั 
ยกเวน้ทา่ทีต่วัยอดสองคนจบบนทา่สตนัทท์ีใ่ชฐ้านคนเดยีวเชน่ Double cupiesเป็นตน้ สามารถทาํได ้
 
- นอกเหนอืจากทา่ดงักลา่วจะตอ้งใชย้อดจํานวนเพยีงคนเดยีวตลอดทัง้การแสดง  

(ตวัยอดไมส่ามารถทีจ่ะสลบัสบัเปลีย่นกบันักกฬีาคนอืน่ภายในทมีเพือ่ข ึน้แทนกนัขึน้ได)้  
- การแสดงจะตอ้งไมม่กีารตอ่ปิรามดิใดๆทัง้สิน้ 

 
        X  X  X  X 
 
- นักกฬีาไมส่ามารถทีจ่ะทําทา่กระโดดหรอืวา่ทา่ลงักาใดๆไดเ้ลยหากไมไ่ดเ้ป็นสว่นหนึง่ของทา่สตนัท ์
เชน่ กระโดดแตะปลายเทา้ทัง้ทมี แลว้มาเขา้กลุม่เพือ่โยนตวัสงู เป็นตน้ 
- การทํารไีวด(์ทําลงักาขึน้สูท่า่สตนัท)์ สามารถทาํได ้
- แบ็คแฮนดส์ปรงิ แลว้ ลงสูพ่ืน้ จากนัน้จัมพโ์ดยตรงอยา่งตอ่เนือ่งลงสูก่ารนอนเปล หรอืขึน้ทา่สตนัท์
สามารถทาํได ้
- แบ็คแฮนดส์ปรงิ แลว้เทา้ลงสูพ่ืน้ หยดุจังหวะกอ่นชัว่ขณะ จากนัน้ จงึไปสูท่า่สตนัทไ์มส่ามารถทาํได ้
- การแสดงจะตอ้งไมม่กีารหยดุเตน้ การรอ้งเชยีร ์และ Sideline แตอ่ยา่งใด 
- นักกฬีาสามารถทีจ่ะรอ้งคําสัน้ๆพรอ้มอารม์โมชัน่เมือ่อยูท่ีจั่งหวะของทา่โพสทส์ตนัทนั์น้ๆเชน่ ทําทา่
สตนัทฐ์านเดีย่วลเิบอรต์ีพ้รอ้มอารม์โมชัน่High V และรอ้งออกมาวา่ GO! สามารถทาํได ้
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- ในการแขง่สตนัทไ์มส่ามารถใช ้Prop ใดๆได ้
 

 
 
 
 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน - SCORING CRITERIA FOR Cheerleading Group [GROUP 
STUNTS] 
 
Total 50 Points 
 

หมวดไทย หมวดองักฤษ คะแนน 
 

คะแนนทางดา้นเทคนคิ 
 

 
Technical Categories 

 
50Points ดงันี ้

ทา่บงัคบั Compulsory Stunts 5 Points 
ความสงู Height 5 Points 
ความแมน่ยําในทักษะ/คา่เทคนคิ Accuracy/Technique 

Level 
10 Points 

ความตอ่เนือ่ง/ความเร็ว/การเปลีย่น
รปูรา่ง 

Continuation/Speed/Tra
nsition

5 Points 

คา่ความยาก Difficulty 10 Points 
การประเมนิภาพรวม Overall Evaluation 5 Points 
ความสมบรูณ์ Perfection 10 Points 
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กฎและระดบัของมธัยมศกึษาในรายการ TFC ทีส่ามารถทาํได ้
*อา้งองิจากเทคนคิทีรุ่น่มธัยมศกึษาสามารถทีจ่ะทาํไดใ้นประเภทเชยีรล์ดีด ิง้กฏเดยีวกนั 

 
ทกัษะ ทา่ทาง

การทําทา่สตนัท ์
(Partner Stunts) 

A. สามารถทําทา่ในหมวดความสงู 2.5 ความสงูสดุมอืฐาน, สองชัน้มนุษยไ์ด ้
เทา่นัน้ และตอ้งม ีBack Spotter คอยใหค้วามปลอดภยัตลอดเวลาตัง้แตเ่ริม่ตน้
และจบลงสูพ่ืน้ 
 
B. ทา่สตนัทบ์นความสงู 2.5 ความสงู และทา่ Single Baseทีม่เีทา้ของตวัยอด
อยา่งนอ้ย 1 ขา้งอยูใ่นมอืฐาน ไมว่า่จะยกทีค่วามสงูใดๆ จะตอ้งม ี1 Back 
Spotter ตอ่จํานวนยอด 1 คน เสมอไมว่า่ทา่นัน้จะชํานาญแลว้หรอืดแูลว้ไม่
จําเป็นกต็าม (หากมยีอด2 ตอ้งใช ้Spotter 2 คน) 
 
C. ทา่สตนัทต์ัง้แตค่วามสงู 2 ความสงูลงมาไมจํ่าเป็นทีจ่ะตอ้งใช ้Spotter แต่
ควรจะมเีพือ่ความปลอดภยั 
 
D. หา้มทําทา่ตอ่ตวัคูท่ีซ่ ึง่ตวัยอดทําทา่ Straddle Sit และถกูยกพน้พืน้ผวิการ
แขง่ขนัโดยฐานเพยีงคนเดยีวทีบ่รเิวณใตข้าออ่น (Single Based Split 
Catches) 
 
E. ไมม่กีาร สามารถสง่เปลีย่นฐานทีย่กได ้แตฐ่าน 1 คนจากกลุม่เดมิจะตอ้งตาม
ไปรับยอดของตนโดยตลอดเวลาจนไปสูก่ลุม่ใหม ่หรอืลงสูพ่ืน้ 
 
F. ไมม่กีารทําทักษะลงักาลงจากทา่สตนัทใ์ดๆทัง้ส ิน้ ยกเวน้ทา่ Double Bases 
Suspended Forward Roll สามารถทําไดโ้ดยจะตอ้งจับกบัมอืของฐานทัง้สอง
ขา้งเทา่นัน้ขอ้ความขา้งตน้ยกเลกิ สามารถทําทักษะลังกาหนา้ทีไ่มม่รีอบบดิ
เกลยีวลงได ้
 
G. การทําลงักาขึน้สูท่า่สตนัทอ์นุญาตใหเ้ริม่ทําบนพืน้เทา่นัน้ เชน่สปรงิมอืขึน้
หรอืฟรอ้นทว์อลค์ขึน้ และจําเป็นจะตอ้งจับกบัฐานหรอื Spotter ตลอดเวลา
จนกวา่จะขึน้ถงึจดุสงูสดุ 
 
H. ทา่ลงักาลอยอสิระกลางอากาศขึน้สูส่ตนัทท์ีอ่นุญาตพเิศษคอื “รไีวด”์(ทําได ้
ในชว่งสตนัทเ์ทา่นัน้) โดยจะตอ้งเริม่จากพืน้ ลอยขึน้สูฐ่าน และจบยนื (ไดท้กุ
ความสงู) ไมอ่นุญาตใหจ้บนอนเปล เพราะจะถอืวา่เขา้ขา่ยการโยนลงักาหลงั
ลงักาหลงัเกนิกวา่ 1 รอบ 
 
I.ขาของฐานตอ้งตดิพืน้อยา่งนอ้ย 1 ขา้งขณะยก 
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ทกัษะ ทา่ทาง

วธิกีารขึน้  
(Climbing) 

A. Step Up (กา้วขึน้) 
 
B. Pick Up (หยบิขึน้มา) 
 
C. Pop Up (กระโดดออกจากพืน้ขึน้สูฐ่าน) 
 
D. Ground Up (ขึน้จากพืน้) 
 
E. Twist Up (บดิเกลยีวขึน้) 
 
F. หรอืการขึน้อืน่ๆทีน่อกเหนอืจากนี ้เชน่ อยูใ่นขณะทีก่ลบัหวั, หกสงู, ศรษีะตํา่
กวา่เอวบนพืน้ ตวัยอดตอ้งสมัผสัพืน้ผวิการแขง่ขนัเทา่นัน้แลว้จงึขึน้สูท่า่สตนัท์
ได ้
 
G. ไมอ่นุญาตใหทํ้าทา่ลงักาทัง้ทีล่อยจากพืน้ ลงสูก่ารนอนเปล เชน่ ลงักาหลงั
ลงนอนเปล ยนืเกลยีวลงนอนเปล เป็นตน้ 
 
H. สามารถทําทา่พเิศษ “รไีวด”์ ขึน้ทา่สตนัทไ์ด ้
 
I.สามารถสวงิหรอืเหวีย่งตวัยอดในทศิทางขึน้ได ้แตห่า้มไปในทศิทางหวัดิง่ลง 

 
ทกัษะ ทา่ทาง 
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การเปลีย่นรปูรา่ง 
(Transition) 

A. ฐานสามารถเคลือ่นทีใ่นทศิทางใดกไ็ดย้กเวน้ทําใหต้วัยอดศรษีะดิง่ลงหรอื
ศรษีะตํา่กวา่เอว 
 
B. เคลือ่นทีผ่า่น แตไ่มห่ยดุนิง่ ทีค่วามสงูเกนิ 2.5 ความสงูได ้
 
C. ทําทักษะยมินาสตกิเพือ่ลง Cradle (นอนเปล) ไดจ้ะตอ้งมฐีาน 2 คน 1 Back 

Spotter 
 
D. บดิเกลยีวทําไดส้งูสดุ 2 รอบ 
 
E. ไมส่ามารถสวงิหรอืเหวีย่งตวัยอดในทศิทางหวัดิง่ลง 
 
F. หา้มกลบัหัว, หา้มทําศรษีะตํา่กวา่เอวยกเวน้ทา่ดงัตอ่ไปนี ้

 
- ทา่ YoYoเทา้ยอดอยูท่ีห่รอืตํา่กวา่ระดบัตดิอก

http://youtu.be/_SyxHtJYH9w 
- ทา่ Foldoverเทา้ยอดไมเ่กนิระดบัตดิอก

http://youtu.be/HTRYjXs0nns 
- ทา่ Waterfall ตัวยอดถกูรับและมว้นตวัทีร่ะดบันอนเปลและรนิออกไป

เป็น Backwalkover 
 
G. สามารถนอนควํา่หนา้ได ้โดยจะตอ้งมคีนจับยดึตลอดเวลาจะตอ้งไมม่าจาก
การจงใจโยนตวัสงูแบบ Basket Toss (อนุญาตใหป้ระสานมอืโยนแบบใดก็
ได)้ หรอืวา่ตกลงจากความสงูทีจ่ะทําอนัตรายตวัยอดจนไดรั้บการบาดเจ็บ
ควรทีจ่ะม ีSpotter ชว่ยใหค้วามปลอดภยัดว้ย 

 
H. บนสตนัทห์ากตวัยอดตอ้งทําทา่งัดกลบัตวัจนครบรอบลงักาทีม่ชีว่งขณะศรษีะ
ตํา่กวา่เอวแตไ่มห่ลดุลอยออกจากฐาน สามารถใชฐ้านจับยดึเพยีงอยา่งเดยีว
ได ้โดยตวัฐานทีส่ง่ตวัยอดจับรัง้ไวต้ลอดเวลาการกลบัตวัได ้ซึง่แตกตา่งจาก
ในประเภทเชยีร ์ทีต่อ้งมฐีานสองชว่ยจับอกี 1 กลุม่ แตใ่นการแขง่กรุ๊ปสตนัท์
นีแ้ละอนุโลมใหทํ้า 

 
 

ทกัษะ ทา่ทาง 

วธิกีารลง  
(Dismount) 

A. Step Off (กา้วออก)
 
B. Pop Off (กระโดดออก) 
 
C. Cradle Catching (ลงนอนเปล) แบบไมม่ทีักษะจะตอ้งมฐีาน 2 คน  
 
D. การลงจากสตนัทส์ามารถเพิม่ทักษะใดๆก็ไดร้วมถงึทักษะลงักาหนา้ทีไ่มใ่ช่
รอบลงักา + เกลยีวในการลง และตอ้งรับลงนอนเปลเทา่นัน้และตอ้งม ีSpotter 
เพิม่เตมิ 
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E. บดิเกลยีวลงนอนเปลทําไดม้ากทีส่ดุ 2 รอบ
 
F. ไมส่ามารถสวงิหรอืเหวีย่งตวัยอดในทศิทางหวัดิง่ลงได ้
 
G. หา้มกลบัหวั, หา้มทําศรษีะตํา่กวา่เอวยกเวน้ทา่ดงัตอ่ไปนี ้

 
- ทา่ YoYoเทา้ยอดอยูท่ีห่รอืตํา่กวา่ระดบัตดิอก

http://youtu.be/_SyxHtJYH9w 
- ทา่ Foldoverเทา้ยอดไมเ่กนิระดบัตดิอกhttp://youtu.be/HTRYjXs0nns
- ทา่ Waterfall ตวัยอดถกูรับและมว้นตวัทีร่ะดบันอนเปลและรนิออกไปเป็น 

Backwalkover 
 
H. การลงจากทา่สตนัทไ์มว่า่จะลงสูก่ารนอนเปลหรอืวา่ลงสูพ่ืน้ผวิการแสดง
โดยตรงจะตอ้งใชฐ้านทีม่อียูใ่นกลุม่นัน้และจะตอ้งชว่ยการลงใหเ้กดิความ
ปลอดภยัอยา่งสงูสดุ 
 
I.หา้มทํา Tension Drop หรอื Tension Roll ลง 
 
J. ไมส่ามารถลงดว้ยเทคนคิกลุม่ทา่ Waterfall, Fountain, Peel Down, 

Cartwheel ทีม่ว้นลงไมว่า่ทศิทางใดๆก็ตาม 
 

K. ลงจาก Double Cupiesไมส่ามารถทําทักษะยมินาสตกิเพิม่เตมิใดๆได ้
 
M. ไมส่ามารถจงใจลงจากทา่ตอ่ตวั ทา่สตนัท ์(Dismount) แบบหนา้ควํา่อยา่ง

อสิระไมม่คีนจับยดึได ้สามารถทําไดต้ราบเทา่ทีม่ ีSpotter และไมส่งู
จนเกนิไป 

 
N. ในการนอนเปลสามารถชว่ยชว่ยทําแบ็ควอลค์โอเวอร,์ ฟรอ้นทว์อลค์โอเวอร ์
หรอืมว้นตวัทา่ใดๆก็ไดท้ีต่วัยอดสามารถค้ํายันบนพืน้ไดด้ว้ยตวัเอง จากการนอน
อยูใ่นเปลออกจากกลุม่ไปได ้
 
O. การลงสูพ่ืน้ของตวัยอดตัง้แตค่วามสงู 0.5 ขึน้ไปจะตอ้งไดรั้บการซพัพอรท์
จากตวัฐานหรอืวา่ Back Spot อยูเ่สมอ เชน่การลงจากยนืไหล ่(Shoulder 
stand)ไมอ่นุญาตใหก้ระโดดลงเอง หรอืโยนลอยอยา่งอสิระและลงยนืเอง 
P. ในการลง อนุญาตใหทํ้าทักษะลงักาหนา้ลงจากสตนัทไ์ด ้(ไมอ่นุญาตใหล้ง
ลงักาหลงัทกุกรณี) 
 

 
 
 
 
 

ทกัษะ ทา่ทาง
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การกลบัหวั 
(Inversions) 

A. ทา่ทมีศีรีษะอยูตํ่า่กวา่เอวของตวัเองทกุทา่ ทีม่ลีกัษณะการเคลือ่นทีด่ ิง่ลง
ถอืวา่เป็นทา่กลบัหัวไมอ่นุญาตใหทํ้า ยกเวน้ การมว้นหนา้อยา่งมเีงือ่นไข 
Suspended forward roll (หากทาํทา่นีต้อ้งมมีอืของฐานหรอืสปอต
เตอรอ์ยา่งนอ้ย 1 คน จบัมอืของยอดน ัน้อยูข่ณะทีม่ว้นตวั)  

B. การหกสงูบนพืน้ผวิการแขง่ขนัสามารถทําได ้
C. ทา่สตนัทห์รอืปิรามดิที ่Pose นิง่ ไมม่กีารดิง่ลงสามารถทีจ่ะมรีะดบัศรษีะ

ตํา่กวา่สะโพกได ้เชน่ Arabesque แลว้กม้จับขอ้เทา้ 
 

 
ทกัษะ ทา่ทาง 

การโยนตวัสงู  
(Basket Tosses) 

A. การโยนตวัจะตอ้งตกลงมาทีฐ่านเดมิ 
B. การโยนตวัแบบมอืสานตะกรา้จากมอืของฐานจะตอ้งลงนอนเปลเทา่นัน้ 
C. ทํานอนหงายหรอืควํา่½ รอบเฮลคิอปเตอรไ์ด ้
D. หา้มทําการโยนโดยมรีอบลงักา 
D. อนุญาตใหโ้ยนตวัสงู (Basket toss) ทา่ทีม่รีอบลังกาไดเ้ชน่ ลงักาหลงั, เลย์
เอาท,์X-out เป็นตน้ (ไมอ่นุญาตใหเ้พิม่การบดิเกลยีว)ทา่โยนตวัสงูหมวดลงักา
สงูสดุเพยีง 1 ครัง้กีก่ลุม่ก็ได ้เพยีง 1 ทา่เหมอืนกนัพรอ้มกนัทกุกลุม่ครัง้เดยีว 
และ หากโยนไมม่รีอบลงักาสามารถทําไดไ้มจํ่ากดัครัง้ ไมจํ่ากดักลุม่ 
*การฝึกการโยนตวัสงูดว้ยทา่ทีม่รีอบลงักา จาํเป็นจะตอ้งไดร้บัการ
ฝึกซอ้มดแูลอยา่งใกลช้ดิจากผูฝึ้กสอนทีม่คีวามรูค้วามสามารถในการทาํ
ลงักา หรอืผูฝึ้กสอนยมินาสตกิทีม่คีวามรูแ้ละผา่นการรบัรอง ไมแ่นะนําให้
ฝึกซอ้มกนัเองเพราะอาจจะเกดิอนัตรายได ้การฝึกซอ้มจาํเป็นจะตอ้งมี
ผูด้แูลตลอดเวลา และมแีผนฉุกเฉนิกรณีทีม่อีบุตัเิหตเุกดิขึน้เพือ่ทีจ่ะ
ชว่ยเหลอืไดท้นัทว่งท ี
E. หากโยนยดืเหยยีดอยา่งเดยีวไมม่รีอบลงักาสามารถบดิเกลยีวไดส้งูสดุไม่

เกนิ 2 รอบ  
F. ไมอ่นุญาตใหโ้ยนเปลีย่นกลุม่ 
G. อนุญาตใหถ้อืพูไ่ดเ้ทา่นัน้ 
H. การโยนตวัไมว่า่จะจับมอืแบบสานตะกรา้หรอืไมจั่บก็ตาม ตวัยอดจะตอ้ง

ไดรั้บการซพัพอรท์เวลาลงเสมอ
 

ทกัษะ ทา่ทาง

การหนา้ควํา่  
(Prone Position) 

A. ไมอ่นุญาตใหล้งักาลอยอยา่งอสิระแลว้ลงในลกัษณะหนา้ควํา่ เชน่ ทําทา่
ลงักาชดุ จบลงักาหลงัจากนัน้ลงนอนเปลหนา้ควํา่ 
 

B. สามารถนอนควํา่หนา้ไดจ้ะตอ้งไมม่าจากการโยนตวัสงูอยา่งจงใจ หรอืวา่
ตกจากความสงูทีจ่ะทําอนัตรายตวัยอดจนไดรั้บการบาดเจ็บควรทีจ่ะม ี
Spotter ชว่ยใหค้วามปลอดภัยดว้ย 

 
C. แตห่ากเป็นการเปลีย่นรปูรา่งทา่ตอ่ตวัหรอืทา่สตนัทโ์ดยมกีารจับของ 

Backspot หรอืฐานตลอด สามารถทําหนา้ควํา่ทีศ่รษีะตํา่กวา่เอวของตวัเอง 
แตแ่นวของรา่งกายจะตอ้งมอีงศาแบบไมท่ิง้ดิง่มากได ้เชน่ทา่โผไป
ขา้งหนา้แตข่อ้เทา้มฐีานจับไว ้เป็นตน้ 
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D. แตไ่มส่ามารถจงใจจบและลงจากทา่ปิรามดิหรอืทา่สตนัทโ์ดยลงนอนเปล
แบบหนา้ควํา่ (การจบจะตอ้งลงนอนเปลดว้ยทา่ทางสมบรูณเ์พือ่ความ
ปลอดภยั) ขอ้ความนีย้กเลกิ 

 
 
 
 
ขอ้จาํกดัท ัว่ๆไปในระดบัมธัยมศกึษา 
 
การตอ่ตวัคู,่ การโยนตวัสงู 

 
1. ทา่ตอ่ตวัคูห่รอืวา่ทา่ตอ่ตวักลุม่ทกุๆทา่จะจํากดัชัน้อยูท่ี ่2 ชัน้มนุษย ์2.5 ความสงูเทา่นัน้ ซึง่ฐานที่

ทําหนา้ทีย่กตวัยอดอยูนั่น้จะตอ้งมเีทา้อยา่งนอ้ย 1 ขา้งอยูบ่นพืน้ผวิการแขง่ขนั 
2. ผูท้ีเ่ป็นยอดในทา่ตอ่ตวัคู,่ หรอืการเปลีย่นรปูรา่งตา่งๆ ตวัยอดจะตอ้งไมถ่กูทําใหอ้ยูใ่นลกัษณะ

กลบัหวั (ศรษีะตํา่กวา่เอวตวัเอง) เพือ่ทีจ่ะเปลีย่นไปสูท่า่ตอ่ตวัคูห่รอืวา่ตอ่ตวักลุม่ทา่อืน่ หรอื
เปลีย่นทา่ลงมาสูร่ะดบัพืน้ หรอืกลบัหัวลงจากทา่ตอ่ตวัคู ่ยกเวน้เมือ่ปฏบิตัติามกฏดงัตอ่ไปนี ้
สามารถทําได ้: 

 
i. ตวัยอดทํามว้นหนา้แบบมอืจับเหนีย่วรัง้จากฐานคู ่(Double based suspended 

forward rolls) 
ii. ตวัยอดอาจจะเริม่ตน้ทา่ตอ่ตวัคูใ่นลกัษณะของศรษีะตํา่กวา่เอว (กลบัหวัหกสงู) แต่

ค้ํายันอยูบ่นพืน้ผวิการแขง่ขนั จากนัน้ก็ถกูยกขึน้เปลีย่นไปเป็นทา่อืน่ทีไ่มก่ลบัหัวที่
อยูใ่นความสงูระดบัไหลห่รอืวา่ตํา่กวา่เทา่นัน้ขอ้ความนีย้กเลกิ จบทีค่วามสงูใดก็ได ้
โดยทีจ่ะตอ้งมสีว่นของรา่งกายตดิกบัตวัฐานหรอืวา่ตวั Spotter อยา่งใดอยา่งหนึง่
อยา่งม่ันคงจนกระทั่งทา่กลับหัวนัน้สิน้สดุกลบัมาเป็นทา่ทีร่า่งกายยนืปกต ิคนทีเ่ป็น
ฐานหรอืวา่ Spotter ถา้เป็นไปไดค้วรทีจ่ะยนืในตําแหน่งทีส่ามารถป้องกนัอนัตราย
ในบรเิวณสว่นหวั คอ ไหล ่หลงั ของตวัยอดไดต้ลอดเวลาทีเ่คลือ่นไหว 

iii. ไมส่ามารถทําลอ้เกวยีนค้ําหนา้ขาของฐานหรอืทา่ลงจําพวกศรษีะดิง่ลงได ้เชน่ ลอ้
เกวยีนลงดา้นขา้งจาก Shoulder Stand หรอื Shoulder Sit หากตอ้งการทํา
สามารถทําไดจ้ากทีพ่ืน้ขึน้สูย่อดได ้และลงในระดบันอนเปลไดเ้ทา่นัน้ โดยตวัยอด
ตอ้งสมัผัสพืน้และทําลงักาออกไปดว้ยตนเอง 

iv. ทา่ YoYoเทา้ยอดอยูท่ีห่รอืตํา่กวา่ระดบัตดิอก http://youtu.be/_SyxHtJYH9w 
v. ทา่ Foldoverเทา้ยอดไมเ่กนิระดบัตดิอก http://youtu.be/HTRYjXs0nns 
vi. ทา่ Waterfall ตวัยอดถกูรับและมว้นตวัทีร่ะดบันอนเปลและรนิออกไปเป็น 

Backwalkover 
 

3. การยกแยกขาแบบมมีอืจับเหนีย่วรัง้สามารถทําได ้(Suspended Split) หากมฐีานทีจั่บยกนัน้
จะตอ้งมจํีานวน 4 คน โดยทีอ่ยา่งนอ้ยฐานจํานวนสามคนจะตอ้งจับบรเิวณใตข้าของตวัยอด
เพือ่ทีจ่ะเป็นตวัรับน้ําหนัก และฐานตวัสดุทา้ยจะตอ้งซพัพอรท์บรเิวณใตข้าหนบีหรอืจับทีม่อืของ
ตวัยอดเพือ่ทีจ่ะประคองตวั และระหวา่งทีเ่ปลีย่นรปูรา่งของทา่นัน้มอืของยอดควรจะตอ้งสมัผัสกบั
ฐานตลอดเวลา 

4. ทา่ตอ่ตวัคู ่(Single Base) หรอืวา่ทา่ตอ่ตวักลุม่ทีม่คีวามสงูเกนิกวา่ระดบัไหลข่ึน้ไปจะตอ้งม ี
Spotter คอยตามประกบอยูต่ลอดเวลา คนทีเ่ป็น Spotter นัน้จะถกูพจิารณาวา่เป็นสว่นหนึง่ของ
ในทมีซึง่จะรวมอยูใ่นจํานวนนักกฬีาภายในทมีตามทีท่างกฎกตกิากําหนดไวแ้ลว้ สําหรับทา่ตอ่ตวั
คูแ่บบยกเหยยีดสดุมอื Spotter จะตอ้งจับบรเิวณขอ้เทา้ของตวัยอดหรอืวา่ขอ้มอืของตวัฐาน แต่
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หากจับบรเิวณใตเ้ทา้ของตวัยอดจะถอืวา่เป็นผูท้ีร่บัน้ําหนักจากยอดโดยตรง จะพจิารณาวา่ผูท้ีย่ก
นัน้เป็นฐานยกโดยทันทแีละจะตอ้งม ีSpotter เพิม่ขึน้มาเพือ่ชว่ยดแูลความปลอดภยัตา่งหาก 

5. เมือ่มกีารจับประสานมอืกนัขึน้ระหวา่งตวัยอด (รวมไปถงึการเหลือ่มล้ําของแขน) เมือ่ :  
 
i. ดบัเบิล้คป้ีู (Double Cupies) โดยการยกตวัยอดจํานวนสองคนดว้ยฐานเพยีงคน
เดยีว ตวัยอดสามารถทีจ่ะประสานมอืหรอืวา่กอดกนัได ้และหากมกีารลงจากตอ่ตวั
นีก้จ็ะตอ้งมฐีานจํานวนสามคนในการรับตวัยอดแตล่ะคน แตก่ารยกเวน้นีไ้มไ่ด ้
รวมถงึการยกทา่ทีค่ลา้ยคลงึกนัเชน่ ตวัยอดคูจั่บขาแยกยดืเหยยีด (Heel 
Stretches)ยกเลกิ แลว้ใชก้ฏการลงนอนในตารางขา้งตน้แทน 

ii. พารท์เนอรส์ตนัทท์ีฐ่านยกเพยีงแขนเดยีว ตวัยอดไมส่ามารถทําทักษะยมินาสตกิ
ลงได ้

 
6. การยก Teddy Bear ในระดบัพืน้ จะตอ้งม ีSpotter เพือ่ทีจ่ะชว่ยใหค้วามปลอดภยัและเซฟตี้

บรเิวณคอและไหลข่องตวัยอด (ตําแหน่งเดยีวกนักบัการยกแบบฐานคู ่Elevator) 
7. การโยนตวัสงู การโยนตวัแบบประสานมอืดา้นหนา้ การโยนตวัจากการยกระดบัตดิอก หรอืวา่ การ

โยนตวัแบบอืน่ๆ จํากดัฐานโยนมากทสีดุไดแ้ค ่4 คนเทา่นัน้ การโยนแบบสานตระกรา้จะตอ้งลง
นอนในทา่นอนเปลเทา่นัน้ โดยผูรั้บจะตอ้งเป็นสองในสี ่ทกุคนจากฐานโยนเดมิ และจะตอ้งม ี
Spotter รับบรเิวณดา้นหลงัดว้ย หากการโยนขึน้ไปแลว้ไมเ่ป็นไปในทศิทางทีก่าํหนด ฐานก็
จะตอ้งเคลือ่นยา้ยไปรับตวัยอดทีต่กลงมาดว้ยไมอ่นุญาตใหถ้อือปุกรณ์ในขณะทีโ่ยนตวั 

8. ไมอ่นุญาตใหนั้กกฬีาลอดใตห้รอืวา่ผา่นทะลกุลุม่โยนตวัได ้ยกเวน้ ฐานเดีย่วโยนยอดขา้มหวัอา้ขา
บคุคลอืน่ระดบัพืน้ได ้

9. หา้มทําลงักาตกลงมาอยา่งอสิระ Swan Dive และหากตอ้งการทํา Front Drop (เหนิกลางอากาศ
แตไ่มม่รีอบลงักา ซึง่จบทา่ทีห่นา้ควํา่) ตอ้งไมม่าจากทา่โยนตวัสงูในระดบั Basket Toss แบบ
ตา่งๆ แตส่ามารถใชก้ารประสานมอืแบบสานตระกรา้ได ้แตต่อ้งระวงัเรือ่งของความสงูทีส่งู
จนเกนิไป 

10. การตอ่ตวัคูแ่บบ 1 ตอ่ 1 ทีซ่ ึง่ตวัยอดนัน้มลีกัษณะลําตวัขนานกบัพืน้ผวิการแสดงและในขณะทีย่ก
นัน้ฐานยกแขนเหยยีดออกตงึจนสดุ จําเป็นทีจ่ะตอ้งม ีSpotter อยา่งนอ้ยหนึง่คนคอยใหค้วาม
ปลอดภยับรเิวณ ศรษีะ คอ และบรเิวณตวัยอดเสมอ 

11. การโยนตวัทีใ่ชจํ้านวนฐานหลายคนประสานมอืแบบตระกรา้และตวัยอดไปจบทีท่า่สตนัท(์เชน่โยน
ตวัขึน้ไปจบทีท่า่ extension ทีย่ดืเหยยีดสดุแขนเป็นตน้) สามารถทําได ้แตจ่ะตอ้งไมม่ทีักษะ
ทา่ยมิเขา้มาเกีย่วขอ้งเชน่ ทวสิทT์oe touch เป็นตน้ ยกเลกิ สามารถทําได ้อยา่งไรก็ตามจะตอ้ง
ไมม่คีวามสงูทีเ่กนิไปจากทา่สตนัทท์ีมุ่ง่หมายไว ้และการโยนตวัแบบประสานมอืแบบตระกรา้นีต้วั
ยอดไมส่ามารถทีจ่ะลงมาจบในทา่พรอ้มขึน้มาตรฐาน (Load-in Position) ได ้

12. ไมอ่นุญาตใหทํ้าทา่มว้นหลงัแบบมอืจับเหนีย่วรัง้ (Backward Suspended Roll) แตท่า่ทีใ่ชฐ้าน
คนเดยีวจับตวัยอดทําการมว้นทา่ตา่งๆแตทํ่าแบบมอืจับเหนีย่วรัง้ไวไ้มส่ามารถทําได ้ยกเลกิ 
สามารถทําได ้

13. การลงนอนเปลจากทา่ Single Base Partner ในระดบัความสงูกวา่ไหลข่ ึน้ไปจําเป็นทีจ่ะตอ้งใช ้
Spotter ชว่ยเพิม่เตมิจากฐานเดมิ 

14. การเอนลงนอนจากทา่สตนัทค์ู ่โดยไมม่กีาร Pop หรอืดนัออกใหส้งูลงไปยงัฐานรับอืน่ๆจําเป็น
จะตอ้งใชผู้ร้ับจํานวน 3 คน การเพิม่เตมิทักษะทา่ยมินาสตกิเขา้ไปเชน่ หมนุครึง่รอบ หมนุครบรอบ 
แตะปลายเทา้หรอืวา่ทา่อืน่ๆนัน้ไมอ่นุญาตใหทํ้าในกรณีนี ้

15. การบดิเกลยีวขึน้-ลงมาจากทา่ตอ่ตวัคู ่หรอืวา่จากการโยนตวัตา่งๆ นัน้ทําไดส้งูสดุเพยีงสองรอบ
นัน้ ยกเวน้ดงันี ้

- ทา่ตอ่ตวัคูท่ีโ่ชวค์วามสวยงามดา้นขา้ง เชน่ สกอรเ์ป้ียน แอระเบสค ์ซึง่อาจจะเพิม่อกี 45 
องศาเพือ่ใหจ้บการลงนอนเปลดา้นหนา้ได ้
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16. การโยนตวัสงูจากเทคนคิการประสานมอืหรอืวา่รปูแบบมอืตา่งๆถอืวา่เป็นการตอ่ตวัรปูแบบหนึง่ 
ดงันัน้ทักษะการบดิเกลยีวจะตอ้งไมม่รีอบทีม่ากเกนิกวา่ 2 รอบยกเวน้ดงันี ้

- การบดิเกลยีวสองรอบในการโยนตวัสงูอาจจะเพิม่การหมนุอกี 45 องศาเพือ่ทีจ่ะเพิม่
ทักษะพเิศษตา่งๆกอ่นทีจ่ะบดิหมนุเต็มสองรอบ เชน่ การเตะแลว้บดิเกลยีวตกลงมานอน
เปลสองรอบ (การบดิเกลยีวจะตอ้งไมม่รีอบลงักา) 

17. อยา่งตํา่จะตอ้งใชผู้ร้ับจํานวนสองคนเมือ่ตวัยอดนัน้ตกออกจากฐานในลกัษณะนอนแนวขวางและ
ตวัเป็นแทง่ขนานกบัพืน้ 

18. หา้มลงแบบ Tension Drop (ฐานหรอืวา่ยอดยนืเอยีงจนยอดหลดุออกจากฐานโดยทีไ่มม่กีาร
ชว่ยเหลอื) 

19. ไมส่ามารถทีจ่ะโยนตวัทา่เฮลคิอปเตอรเ์ต็มรอบ 360 องศาได ้
20. หา้มทําทา่ตอ่ตวัคูท่ีซ่ ึง่ตวัยอดทําทา่ Spread Eagle และถกูยกพน้พืน้ผวิการแขง่ขนัโดยฐานเพยีง

คนเดยีวทีบ่รเิวณใตข้าออ่น (Single Based Split Catches) 
21. ไมอ่นุญาตใหใ้ชอ้ปุกรณเ์พิม่ความสงูใดๆเชน่ มนิแิทรมโพลนี สปรงิบอรด์เป็นตน้ 
22. การโยนตวัสงูประสานมอืแบบตระกรา้ หรอืวา่การโยนอืน่ๆทีค่ลา้ยๆกนัก็ตาม หา้มโยนเมือ่ไมไ่ดย้นื

อยูบ่นพืน้ผวิการทีอ่อกแบบมาเพือ่กฬีาชนดินีห้รอืวา่พืน้ผวิใกลเ้คยีงทีเ่หมาะสมเพยีงพอทีส่ามารถ
ใหค้วามปลอดภยัไดเ้ชน่ พืน้หญา้ หรอืวา่ลูว่ ิง่ทีเ่ป็นยางนุ่ม 

 
 
กฎกตกิาตน้ฉบบั 
 

- TFC Rules and Regulations 
 
ดดัแปลงและคดัลอกจาก 
 

- IFC Rules & Regulations 
 
ผูแ้ปล ดดัแปลง และเรยีบเรยีง 
 

 นายระภพีงษ์ อปุมา 
 นายชานนท ์ประดษิฐ 
 นายปภงักร พชิญะธนกร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ถา้คณุมปัีญหาหรอืขอ้สงสยักรณุาตดิตอ่ทาง 

ศนูยฝึ์กสอนกฬีาเชยีรล์ดีดิง้ นานาชาต ิมหาวทิยาลยัรังสติ 
โทร 089-1080212 หรอื 089-1198483 

E-mail : thai.cheer@hotmail.com 
Facebook : Facebook.com/tfc.cheer 

หรอืดรูายละเอยีดไดท้ี ่http://www.thaicheerleading.com 


