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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 

ตอ้งยดึถอืและปฏบิตัติามกฎและขอ้บงัคบัของทางผูจ้ดั TFCและ 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 หนา้ทีรั่บผดิชอบในการสรา้งสิง่ทีเ่ป็นสิง่ดแีละเป็นแงบ่วกของการเป็นผูนํ้าเชยีร ์ไมว่า่จะเป็น
ระหวา่งการแขง่ขนัและไมไ่ดแ้ขง่ขนัก็ตาม 

สมํา่เสมอ โดยการแสดงความเคารพและออ่นนอ้มถอ่มตนตอ่เจา้หนา้ที ่ตอ่หนา้ผูฝึ้กสอน เชยีรล์ดีเดอร์
และแฟนๆ 

ปฏบิตัดิ ีเพือ่ทีจ่ะสง่เสรมิน้ําใจนักกฬีา 

ปฏบิตัดิอีอ่นนอ้มถอ่มตวัในชยัชนะและเห็นอกเห็นใจ กรณุาปราณีตอ่ผูท้ ีพ่า่ยแพ ้

เป็นตวัแทนของความมไีมตรจีติ 
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ประเภทตอ่ตวักลุม่ – CHEERLEADING DOUBLE [CO-ED PARTNER STUNTS] CATEGORY 
 
รุน่มทัยม อดุมศกึษาและประชนท ัว่ไป – OPEN DIVISION 
 
กฎและกตกิาการแขง่ขนัสตนัท ์
 
การแสดงสตนัทจ์ะตอ้งทําภายใตก้ฎความปลอดภยัและระบบการตดัสนิของ IFC และ TFC  
ผลอยา่งเป็นทางการจะประกาศเมือ่นําคะแนนของวันแรกและวันทีส่องมารวมกนัหากมกีารแขง่ขนั 2 วัน 
ตวันักกฬีาคนเดยีวกนัสามารถลงแขง่ขนัไดท้ัง้รุน่ CO-ED และ GROUP STUNT 
 

1. จาํนวนของนกักฬีา 
 

A. เป็นนักเรยีนทีซ่ ึง่ยงัเรยีนอยูใ่นระดบัชัน้อดุมศกึษาหรอืเทยีบเทา่และมผีลบงัคบัในระหวา่งวันทีทํ่า
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 ุ อาย1ุ8 ปีและ 1 วันขึน้ไป ณ วันแขง่ขนัจะตรวจ
หลกัฐานเป็นสตูบิตัรหรอืบตัรประจําตวัประชาชนของนักกฬีา 

D. ไมจํ่ากดัเพศ เป็นผูท้ีม่สีขุภาพรา่งกายแข็งแรงไมม่โีรคประจําตวั สมาชกิภายใน 1 ทมี ตอ้งมี
ผูเ้ขา้รว่มแขง่ขนัจํานวนดงันี ้ 
ทมีผสมชายหญงิ จะตอ้งประกอบไปดว้ยจํานวนนักกฬีา 2 คน เป็นชาย 1 และหญงิ 1 เทา่นัน้และ 
Spotterเพศใดก็ได1้ คนนักกฬีาสามารถมตีวัสํารองไดค้อื หญงิ 1 คน และ ชาย 1 คนเทา่นัน้ 
ถา้ทมีตอ้งการทีจ่ะแขง่ขนัดว้ยผูช้าย 2 คน หรอืผูห้ญงิ 2 คน ทีเ่พศแตกตา่งไปจากนี ้กรณุาตดิตอ่
ทางผูจั้ดการแขง่ขนั อนึง่อาจจะสามารถเขา้รว่มการแขง่ขนัไดแ้ตไ่มส่ามารถทีจ่ะจัดอนัดับรว่มกบั
ทมีอืน่ได ้หรอืตอ้งการทีจ่ะเขา้รว่มจัดลําดบั จะตอ้งถกูกดคะแนนสทุธลิง 30% จงึจะเขา้รว่ม
จัดลําดบัการแขง่ขนัได ้

E. หากกรณีทีม่อีายเุกนิ แตยั่งคงศกึษาในระดบัมัธยมศกึษานกักฬีาจะตอ้งสง่หลกัฐานเพิม่เตมิ
เป็นหนงัสอืรบัรองการศกึษาของนกักฬีาจากสถาบนัสงักดั 

F. นักกฬีาตวัสํารองสามารถมไีดส้งูสดุคอื 4 คน เทา่นัน้ นักกฬีาสํารองสามารถลงแขง่ขนัไดโ้ดยที่
จะตอ้งรายงานตอ่คณะกรรมการกอ่นแขง่ขนัอยา่งนอ้ย 20 นาท ีโดยทีต่วัสํารองนัน้จะตอ้งปฏบิตั ิ
ตามกฎของการแขง่ขนัเชน่เดยีวกนักบันักกฬีาตวัจรงิทกุประการ 

G. สําหรับนักกฬีาทีป่่วยหรอืวา่บาดเจ็บและถกูเปลีย่นตวัออกไปจะไมส่ามารถกลบัเขา้มาแขง่ขนัได ้
ทกุประการเพือ่สขุภาพและความปลอดภยัของนักกฬีา 

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

I. ในปี 2015 สามารถสง่ทมีเขา้รว่มการแขง่ขนัไดจํ้านวน 2 ทมีตอ่หนึง่สถาบนั / สโมสร และนักกฬีา
จะตอ้งไมซ่ํา้กนัในระหวา่งทมีนัน้ๆ 
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2. พืน้ทีก่ารแขง่ขนั 
 
พืน้ทีท่ีม่สีทิธิใ์นการใชง้านจะมพีืน้ที ่12 X 12 ตารางเมตร 
จะโดนหักคะแนน 2 คะแนนตอ่การกา้วล้ําเสน้ทีกํ่าหนดออกในแตล่ะครัง้ 
 
3. เวลาของการแสดง 
 
การแสดงจะตอ้งอยูภ่ายใน 55 – 60 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  
หากมกีารละเมดิกฎในเรือ่งของการแขง่ขนั CHEERLEADING DOUBLE [CO-ED PARTNER 
STUNTS] เกดิขึน้จะถกูหักคะแนนจํานวน 2 คะแนนออกจากคะแนนสทุธ ิ(คะแนนสดุทา้ยของกรรมการ
เมือ่รวบรวมและคํานวนเฉลีย่เสร็จสิน้แลว้) ตอ่การผดิกฎหนึง่ครัง้ 
 
ทา่บงัคบัทีจ่ะตอ้งทํา 
- จะตอ้งมทีา่ Heel Stretch จากระดบัความสงู 2.5 (สดุมอื) และลงบดิเกลยีวอยา่งนอ้ย 1 รอบ อยา่งนอ้ย 
1ครัง้ในหนึง่การแสดง 
- สามารถทีจ่ะมทีา่เริม่ตน้มากอ่นหรอืวา่จะทําไดเ้ลยทกุทา่ 
-หากลงบดิทวสิท ์2 รอบจําเป็นทีจ่ะตอ้งใช ้Spotter มาชว่ยรบัในการลงนอนเปล (Cradle) 
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ขอ้พงึระวงั 
- สตนัทท์ัง้หมดจํากดัอยูท่ี ่2 ชัน้, ความสงู 2.5 ความสงู 
- นักกฬีาไมส่ามารถทีจ่ะทําทา่กระโดดหรอืวา่ทา่ลงักาใดๆไดเ้ลยหากไมไ่ดเ้ป็นสว่นหนึง่ของทา่สตนัท ์
เชน่ กระโดดแตะปลายเทา้ แลว้มาเขา้กลุม่ เป็นตน้ 
- การทํารไีวด(์ทําลงักาขึน้สูท่า่สตนัท)์ สามารถทาํได ้
- แบ็คแฮนดส์ปรงิ แลว้ ลงสูพ่ืน้ จากนัน้จัมพโ์ดยตรงอยา่งตอ่เนือ่งลงสูก่ารนอนเปล หรอืขึน้ทา่สตนัท์
สามารถทาํได ้
- แบ็คแฮนดส์ปรงิ แลว้ ลงสูพ่ืน้ หยดุจังหวะกอ่นชัว่ขณะ จากนัน้ จงึไปสูท่า่สตนัทไ์มส่ามารถทาํได ้
- การแสดงจะตอ้งไมม่กีารหยดุเตน้ การรอ้งเชยีร ์และ Sideline แตอ่ยา่งใด 
- นักกฬีาสามารถทีจ่ะรอ้งคําสัน้ๆพรอ้มอารม์โมชัน่เมือ่อยูท่ีจั่งหวะของทา่โพสทส์ตนัทนั์น้ๆเชน่ ทําทา่
สตนัทฐ์านเดีย่วลเิบอรต์ีพ้รอ้มอารม์โมชัน่High V และรอ้งออกมาวา่ GO! สามารถทาํได ้
 
- ในการแขง่สตนัทไ์มส่ามารถใช ้Prop ใดๆได ้
 

 
 
 
 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน - SCORING CRITERIA FOR CHEERLEADING DOUBLE [CO-ED 
PARTNER 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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กฎและระดบัของอดุมศกึษาและประชาชนท ัว่ไปในรายการ TFC ทีส่ามารถทาํได ้
*อา้งองิจากเทคนคิทีรุ่น่อดุมศกึษาและประชาชนท ัว่ไปสามารถทีจ่ะทาํไดใ้นประเภทเชยีรล์ดีด ิง้ 

ทกัษะ ทา่ทาง
การทําทา่สตนัท ์
(Partner Stunts) 

A. สามารถทีท่า่ในหมวดความสงู 2.5 ความสงูสดุมอืฐาน, สองชัน้มนุษยไ์ด ้
เทา่นัน้ และตอ้งม ีBack Spotter คอยใหค้วามปลอดภยัตลอดเวลาการแสดง 
 
B. ทา่สตนัทบ์นความสงู 2.5 ความสงู และทา่ Single Base ไมว่า่จะยกทีค่วาม
สงูใดๆ จะตอ้งม ี1 Back Spotter เสมอไมว่า่ทา่นัน้จะชํานาญแลว้หรอืดแูลว้ไม่
จําเป็นกต็าม 
 
C. หา้มทําทา่ตอ่ตวัคูท่ีซ่ ึง่ตวัยอดทําทา่ Straddle Sit และถกูยกพน้พืน้ผวิการ
แขง่ขนัโดยฐานเพยีงคนเดยีวทีบ่รเิวณใตข้าออ่น (Single Based Split 
Catches) 
 
F. ทําทักษะลงักาลงจากทา่สตนัทต์อ้งใชฐ้านจํานวน 2 คนรับลงนอน 
 
G. การทําลงักาขึน้สูท่า่สตนัทอ์นุญาตใหเ้ริม่ทําบนพืน้เทา่นัน้ยกเลกิ บรเิวณ
รา่งกายกไ็ด ้เชน่สปรงิมอืขึน้หรอืฟรอ้นทว์อลค์ขึน้จากพืน้หรอืหนา้ขา 
 
H. ทา่ลงักาลอยอสิระกลางอากาศขึน้สูส่ตนัท“์รไีวด”์ โดยจะตอ้งเริม่จากพืน้ 
ลอยขึน้สูฐ่าน และจบยนื (ไดท้กุความสงู) หากจบนอนเปล จะถอืวา่เขา้ขา่ยการ
มว้นลงักาหลงัเกนิ 1 รอบและตอ้งใชฐ้านรับจํานวน 2 คน 
 
I.ขาของฐานตอ้งตดิพืน้อยา่งนอ้ย 1 ขา้งขณะยก 
 

 
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 ตวัยอดตอ้งสมัผัสพืน้ผวิการแขง่ขนัหรอืตวันักกฬีาทีเ่ป็นฐานทา่
นัน้แลว้จงึขึน้สูท่า่สตนัทไ์ด ้
 
G. ไมอ่นุญาตใหทํ้าทา่ลงักาทัง้ทีล่อยจากพืน้ ลงสูก่ารนอนเปล เชน่ ลงักาหลงั
ลงนอนเปล ยนืเกลยีวลงนอนเปล เป็นตน้ 
 
H. สามารถทําทา่พเิศษ “รไีวด”์ ขึน้ทา่สตนัทไ์ด ้
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I.สามารถสวงิหรอืเหวีย่งตวัยอดในทศิทางขึน้ได ้แตห่า้มเคลือ่นทีไ่ปในทศิทาง
หวัดิง่ลง 

 
ทกัษะ ทา่ทาง

การเปลีย่นรปูรา่ง 
(Transition) 

A. ฐานสามารถเคลือ่นทีใ่นทศิทางใดกไ็ดย้กเวน้เคลือ่นทีทํ่าใหต้วัยอดศรษีะดิง่
ลงหรอืศรษีะตํา่กวา่เอว 
 
B. เคลือ่นทีผ่า่น แตไ่มห่ยดุนิง่ ทีค่วามสงูเกนิ 2.5 ความสงูได ้
 
C. ทกุครัง้ทีทํ่าทักษะเกลยีว 2 รอบหรอืลงักาหนา้จะตอ้งม ีBack Spotter ชว่ย
รับทกุครัง้ลง และจะตอ้งลง Cradle (นอนเปล) เทา่นัน้ 

 
D. บดิเกลยีวทําไดส้งูสดุ 2 รอบ 
 
E. ไมส่ามารถสวงิหรอืเหวีย่งตวัยอดในทศิทางหวัดิง่ลง 
 
F. บนทา่สตนัทไ์มอ่นุญาตใหก้ลบัหวั หรอืศรษีะตํา่กวา่เอวแบบเคลือ่นทีไ่ดเ้ชน่

Waterfall, Peel Down แตส่ามารถจับฐานใหม้ั่นกอ่นแลว้ถงึกลบัหวัไดเ้ชน่ 
หกสงูบนมอื หรอื หกสงูบนหนา้ขาเป็นตน้ 

 
 

ทกัษะ ทา่ทาง 
วธิกีารลง  

(Dismount) 
A. Step Off (กา้วออก) 
 
B. Pop Off (กระโดดออก) 
 
C. Cradle Catching (ลงนอนเปล) แบบมทีักษะลงักาหนา้หรอืเกลยีว 2 รอบ
จะตอ้งมฐีาน 2 คน  
 
D. สามารถเพิม่ทักษะใดๆก็ไดท้ีม่รีอบลังกาในการลง แต ่ตอ้งรับลงนอนเปล
เทา่นัน้และตอ้งม ีSpotter ชว่ยรับเพิม่เตมิและจะตอ้งไมร่วมรอบบดิเกลยีว
และรอบลงักาในคราวเดยีวกนั หรอืทาํตดิตอ่กนัเป็นซรี ีส่ ์
 
E. บดิเกลยีวลงนอนเปลทําไดม้ากทีส่ดุ 2 รอบ 
 
F. ไมส่ามารถสวงิหรอืเหวีย่งตวัยอดในทศิทางหวัดิง่ลงได ้
 
G. หา้มกลบัหวั, หา้มทําศรษีะตํา่กวา่เอวลง 
 
H. การลงจากทา่สตนัทไ์มว่า่จะลงสูก่ารนอนเปลหรอืวา่ลงสูพ่ืน้ผวิการแสดง
โดยตรงจะตอ้งใชฐ้านทีม่อียูใ่นกลุม่นัน้และจะตอ้งชว่ยการลงใหเ้กดิความ
ปลอดภยัอยา่งสงูสดุ 
 
I.หา้มทํา Tension Drop หรอื Tension Roll ลง 
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G. ลงดว้ยเทคนคิกลุม่ทา่ Waterfall, Fountain, Peel Down ไมว่า่ทศิทางใดๆ
ก็ตามไมส่ามารถทําได ้

 
H. ลงจากทา่สตนัทแ์ขนเดยีวไมส่ามารถทําทักษะใดๆได ้
 
I. ไมส่ามารถจบจากทา่สตนัทแ์บบหนา้ควํา่ไดทํ้าไดห้ากมกีารชว่ยซพัพอรท์ 
 
M. ในการนอนเปลสามารถชว่ยชว่ยทําแบ็ควอลค์โอเวอรจ์ากการนอนเปล
ออกไปได ้
 
N. การลงสูพ่ืน้ของตวัยอดตัง้แตค่วามสงู 0.5 ขึน้ไปจะตอ้งไดรั้บการซพัพอรท์
จากตวัฐานหรอืวา่ Back Spot อยูเ่สมอ เชน่การลงจากยนืไหล ่(Shoulder 
stand)ไมอ่นุญาตใหก้ระโดดลงเอง หรอืโยนลอยอยา่งอสิระและลงยนืเอง 
 
O. การลงดว้ยทักษะลงักาหนา้ หรอืบดิเกลยีวลง 2 รอบจําเป็นทีจ่ะตอ้งใชฐ้าน
รับจํานวน 2 คน 

 
ทกัษะ ทา่ทาง

การกลบัหวั 
(Inversions) 

ศกึษาจากในแตล่ะหัวขอ้ขา้งตน้เกีย่วกบัการทําศรษีะกลบัหวั 
 

 
ทกัษะ ทา่ทาง

การโยนตวัสงู  
(Basket Tosses) 

ไมอ่นุญาตใหโ้ยนแบบสานตระกรา้
โยนตวัดว้ยฐานคนเดยีวแลว้รับเองสามารถทําได ้

 
 

ทกัษะ ทา่ทาง
การหนา้ควํา่  

(Prone Position) 
บนสตนัทส์ามารถเปลีย่นรปูรา่งโดยผา่นชว่งหนา้ควํา่ได ้แตไ่มส่ามารถจบทา่
ชดุโดยการลงนอนหนา้ควํา่นอนเปล สูพ่ืน้โดยไมม่กีารซพัพอรท์ได ้

 
 
ขอ้จาํกดัท ัว่ๆไปในระดบัอดุมศกึษา 
 
การตอ่ตวัคู,่ การโยนตวัสงู 

 
1. ทา่ตอ่ตวัคูห่รอืวา่ทา่ตอ่ตวักลุม่ทกุๆทา่จะจํากดัชัน้อยูท่ี ่2 ชว่งตวัคนเทา่นัน้ ซึง่ฐานทีทํ่าหนา้ทีย่ก

ตวัยอดอยูนั่น้จะตอ้งมเีทา้อยา่งนอ้ย 1 ขา้งอยูบ่นพืน้ผวิการแขง่ขนั 
 
 

2. ทา่ตอ่ตวัคู ่(Single Base) หรอืวา่ทา่ตอ่ตวักลุม่ทีม่คีวามสงูเกนิกวา่ระดบัไหลข่ึน้ไปจะตอ้งม ี
Spotter คอยตามประกบอยูต่ลอดเวลา คนทีเ่ป็น Spotter นัน้จะถกูพจิารณาวา่เป็นสว่นหนึง่ของ
ในทมีซึง่จะรวมอยูใ่นจํานวนนักกฬีาภายในทมีตามทีท่างกฎกตกิากําหนดไวแ้ลว้ 
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i. คป้ีู (Double Cupies) โดยการยกตวัยอดดว้ยฐานเพยีงคนเดยีว และหากมกีารลง
นอนจากตอ่ตวันีก้็จะตอ้งม/ีไมม่ ีSpotter มาชว่ยรบัลงนอนเสมอ ก็ได ้

ii. พารท์เนอรส์ตนัทท์ีฐ่านยกเพยีงแขนเดยีว ตวัยอดไมส่ามารถทําทักษะยมินาสตกิ
ลงได ้

 
3. หา้ม การทําลงักาตกลง Front Drop (เหนิกลางอากาศแตม่รีอบลงักา ซึง่จบทา่ทีห่นา้ควํา่)  
4. การตอ่ตวัคูแ่บบ 1 ตอ่ 1 ทีซ่ ึง่ตวัยอดนัน้มลีกัษณะลําตวัขนานกบัพืน้ผวิการแสดงและในขณะทีย่ก

นัน้ฐานยกแขนเหยยีดออกตงึจนสดุ จําเป็นทีจ่ะตอ้งม ีSpotter อยา่งนอ้ยหนึง่คนคอยใหค้วาม
ปลอดภยับรเิวณ ศรษีะ คอ และบรเิวณตวัยอดเสมอ 

5. การลงนอนเปลแบบมทีักษะยมินาสตกิลงักาหนา้และเกลยีว 2 รอบจากทกุความสงูจําเป็นทีจ่ะตอ้ง
ใช ้Spotter ชว่ยเพิม่เตมิ 

6. การบดิเกลยีวขึน้-ลงมาจากทา่ตอ่ตวัคู ่หรอืวา่จากการโยนตวัตา่งๆ นัน้ทําไดส้งูสดุเพยีงสองรอบ
นัน้ ยกเวน้ดงันี ้

- ทา่ตอ่ตวัคูท่ีโ่ชวค์วามสวยงามดา้นขา้ง เชน่ สกอรเ์ป้ียน แอระเบสค ์ซึง่อาจจะเพิม่อกี 45 
องศาเพือ่ใหจ้บการลงนอนเปลดา้นหนา้ได ้

7. หา้มลงแบบ Tension Drop (ฐานหรอืวา่ยอดยนืเอยีงจนยอดหลดุออกจากฐานโดยทีไ่มม่กีาร
ชว่ยเหลอื) 

8. ไมส่ามารถทีจ่ะโยนตวัทา่เฮลคิอปเตอรเ์ต็มรอบ 360 องศาได ้
9. หา้มทําทา่ตอ่ตวัคูท่ีซ่ ึง่ตวัยอดทําทา่ Spread Eagle และถกูยกพน้พืน้ผวิการแขง่ขนัโดยฐานเพยีง

คนเดยีวทีบ่รเิวณใตข้าออ่น (Single Based Split Catches) 
10. ไมอ่นุญาตใหใ้ชอ้ปุกรณเ์พิม่ความสงูใดๆเชน่ มนิแิทรมโพลนี สปรงิบอรด์เป็นตน้ 
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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 


