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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 

ควรละเวน้การใชส้ารกระตุน้และยาเสพตดิทกุชนดิ 

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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ประเภทเชยีรบ์คุคลเดีย่ว–CHEER SOLO 
 
รุน่มธัยมศกึษา–HIGH SCHOOL 
 
กฎกตกิาการแขง่ขนัเชยีรบ์คุคลเดีย่ว 
 
การแสดงเชยีรบ์คุคลเดีย่วจะตอ้งทําภายใตก้ฎความปลอดภยัและระบบการตดัสนิของ IFC และ TFC  
ผลอยา่งเป็นทางการจะประกาศเมือ่นําคะแนนของวันแรกหรอืวนัทีส่องมารวมกนัหากมกีารแขง่ขนั 2 วัน 
 

*หมายเหต ุ 
 
คณุสมบตัผิูเ้ขา้รว่มแขง่ขนั 
 
มธัยมศกึษาHIGH SCHOOL 
1. เป็นนักเรยีนทีซ่ ึง่ยงัเรยีนอยูใ่นระดบัชัน้มัธยมศกึษาหรอืเทยีบเทา่และมผีลบงัคับในระหวา่งวันทีทํ่า

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

2. หากสง่ในนามโรงเรยีนหรอืสถาบนั จะตอ้งศกึษาอยูใ่นโรงเรยีนหรอืวา่สถาบนันัน้ๆ ณ ปัจจบุนัจะ
ตรวจหลกัฐานเป็นเอกสารรบัรองทีท่างโรงเรยีนจัดเตรยีมมา 

3. หากสง่ในนามสโมสรอสิระ จะตอ้งมชีว่งอาย ุ 12 - 18ปีบรบิรูณ ์ณ ปัจจบุนั จะตรวจหลกัฐานเป็น
สตูบิตัรหรอืบตัรประจําตวัประชาชนของนักกฬีา 

4. ไมจํ่ากดัเพศ เป็นผูท้ีม่สีขุภาพรา่งกายแข็งแรงไมม่โีรคประจําตวั สมาชกิภายใน 1 ทมี สามารถมี
ผูเ้ขา้รว่มแขง่ขนัจํานวนตัง้แต ่1 คน จะเป็นทมีชาย หรอืวา่หญงิก็ได ้

5. หากกรณีทีม่อีายเุกนิ แตย่ังคงศกึษาในระดบัมัธยมศกึษานกักฬีาจะตอ้งสง่หลกัฐานเพิม่เตมิ
เป็นหนงัสอืรบัรองการศกึษาของนกักฬีาจากสถาบนัสงักดั 

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

7. หรับนักกฬีาทีป่่วยหรอืวา่บาดเจ็บและถกูเปลีย่นตัวออกไปจะไมส่ามารถกลบัเขา้มาแขง่ขนัไดท้กุ
ประการเพือ่สขุภาพและความปลอดภยัของนักกฬีา 

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

9. ในปี 2015 สามารถสง่ทมีเขา้รว่มการแขง่ขนัไดจํ้านวน 2 ทมีตอ่หนึง่สถาบนั / สโมสร และนักกฬีา
จะตอ้งไมซ่ํา้กนัในระหวา่งทมีนัน้ๆ 
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เพลงทีใ่ชใ้นการแขง่ขนั 
 

1. เป็นเพลงอสิระ ความยาวของเพลงอยา่งนอ้ย 1นาท ี15 วนิาท ีและไมเ่กนิ 1นาท ี30 วนิาท ีเทา่นัน้
ไมม่เีวลาเพิม่เตมิ 

2. เวน้ชว่ง Sideline and Cheer (บมู) ในเพลง 
3. สง่เพลงเป็นเทปคลาสเซ็ทหรอืซดีจํีานวน 2 ชดุ 
4. เริม่จับเวลานับตัง้แตเ่ริม่ตน้การแสดง (อา่นรายละเอยีดไดใ้นขอ้แนะนําเบือ้งตน้) 

 
ทา่บงัคบัทีจ่ะนําไปสูก่ารคดิการแสดง 
 

 ทา่อารม์โมชัน่4 ทา่ ตอ้งไมซ่ํา้,ทําตอ่เนือ่ง, (Arm Motions) (ตบมอืและเทา้เอวถอืวา่เป็นโมฆะ) 
ดคํูาอธบิายดา้นลา่ง 

 การเตน้ (Dancing)  
 ทา่กระโดด (Jumps)  
 ทา่ยมินาสตกิ, การทําลงักา (Gymnastic and Tumbling)  
 การรอ้งตะโกนใหผู้ช้มมสีว่นรว่ม (Sideline and Cheer) 
 ระดบัและทักษะทีอ่นุญาตใหทํ้าไดอ้า่นจากหมวดของ “กฎและระดบัของมัธยมศกึษา” 

 
ขอ้แนะนําเบือ้งตน้ในการแขง่ขนัประเภทเชยีรบ์คุคลเดีย่ว(Cheer Solo) 
 

แตล่ะทมีจะมเีวลาแสดงจะตอ้งใชเ้วลาใหคุ้ม้คา่ไมว่า่จะเป็น การกระโดด เตน้ เชยีร ์ความคดิ
สรา้งสรรค ์การเปลีย่นตําแหน่ง ฯลฯ การแนะแนวขา้งลา่งนีจ้ะชว่ยคณุได ้และขอความรว่มมอืใหป้ฏบิตั ิ
ตามกฎอยา่งเครง่ครัด  

 
1. เวลา เวลาทีม่ใีหอ้ยา่งนอ้ย 1นาท ี15 วนิาท ีและไมเ่กนิ 1นาท ี30 วนิาท ีเทา่นัน้ไมม่เีวลา
เพิม่เตมิ 

เวลาจะเริม่จับทันท ี
 เมือ่มกีารใหส้ญัญาณและไดย้นิเสยีงเพลงดงัขึน้ หรอื  
 ไดย้นิเสยีงตะโกนในกรณีเร ิม่ตน้โดยการรอ้งเชยีร ์หรอื  
 เมือ่มกีารขยบัตวัในกรณีทีเ่ร ิม่ตน้ดว้ยการเตน้หรอืยมินาสตกิหรอืทา่ทางทีบ่ง่บอก
ถงึการเชยีร ์

 
2. เร ิม่ตน้การแสดง พืน้ทีส่นามการแขง่ขนัมขีนาด 14 X 14 ตารางเมตรแตจ่ะตดิเทปแสดง
ขอบเขตทีใ่ชง้านได ้การเริม่ตน้การแสดงจะตอ้งอยูภ่ายในพืน้ที ่12 x 12 ตารางเมตรสามารถ
วางอปุกรณใ์นขณะทีว่ ิง่เขา้สูส่นามหรอืกอ่นทีจ่ะเร ิม่การแสดง แนะนําใหจั้ดวางพู ่ป้ายบรเิวณนอก
พืน้ที ่12 x 12 ป้องกนัการอนัตรายตอ่การเหยยีบและเพือ่ความปลอดภยั และสามารถวางอปุกรณ์
ภายในเสน้สนามไดต้ราบเทา่ทีค่ณะกรรมการเห็นวา่ไมเ่ป็นอปุสรรคกดีขวาง และเป็นอนัตรายตอ่
การแสดง ไมอ่นญุาตใหเ้ร ิม่ตน้การแสดงโดยการกอ่ปิรามดิหรอืตอ่สตนัทไ์วก้อ่นแลว้ โดย
ทีเ่ทา้ของทกุคนจะตอ้งอยูต่ดิพืน้อยา่งนอ้ยหนึง่ขา้ง ไมอ่นุญาตใหทํ้าทักษะยมินาสตกิใดๆเมือ่เขา้
สูแ่ละออกจากสนามแตส่ามารถโชวส์ปิรติทักทายกบัผูช้มไดส้ัน้ๆและตอ้งรบีเขา้ประจําทีโ่ดยเร็ว 
 
3. เพลงและเตน้เพลงและดนตรรีวมแลว้ใหเ้วลาอยูภ่ายใน 1 นาท ี 15 วนิาท ี และไมเ่กนิ 1 
นาท ี30วนิาท ีเพลงและดนตรรีวมแลว้ใหเ้วลาอยูภ่ายใน 1 นาท ี15 วนิาท ีและไมเ่กนิ 1 นาท ี
30วนิาทแีละบงัคบัการเชยีรป์ากเปลา่อยา่งนอ้ย 45 วนิาทหีรอืมากกวา่โดยผนัแปรตาม
อตัราสว่น ยกเลกิ ไมบ่งัคบัความยาวของชว่งเชยีร ์ แตจํ่าเป็นจะตอ้งมอีงคป์ระกอบครบถว้นตามที่
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คณะกรรมการกําหนด และคดิวา่ทมีสามารถถา่ยทอดไดด้ ี มฉิะนัน้อาจสง่ผลถงึคะแนน เพลง
สามารถทีจ่ะแบง่เป็นสว่นๆหรอืเป็นทอ่นๆไดต้ลอดการแสดง หรอืจะเลน่ครัง้เดยีวรวดเลยก็ได ้
สามารถใชเ้พลงและเสยีงดนตรไีดท้กุชนดิ การเชยีรจ์ะตอ้งสอดคลอ้งกบัดนตร ีอยา่งไรก็ตาม การ
เตน้จรงิๆจะใหค้ะแนนในหมวดการเตน้และ Arm Motion โดยคณุจะตอ้งนําCD 2 แผน่ เพือ่ทีใ่ช ้
ในการแสดง โดย 1 ชิน้ใชเ้ปิดในการแสดง อกี 1 ชิน้เพือ่ใชสํ้ารอง (หากสะดวกสามารถนําเทป
คาสเซทมาดว้ยกไ็ดเ้พือ่ใชใ้นกรณีเกดิเหตสุดุวสิยั) แตล่ะทมีจะตอ้งสง่ตวัแทนมา 1 คนเพือ่ทาํ
การเปิด หยดุเพลง และปิดเพลงเอง โดยจะตอ้งแสดงตวัตอ่บธูเครือ่งเสยีงอยา่งนอ้ย 2 
ทมีเพือ่เตรยีมทีจ่ะเปิดเพลง ควรระลกึไวเ้สมอวา่ CD อาจจะไมส่ามารถเลน่ไดก้บัเครือ่ง
เลน่ไดท้ ัง้หมด ควรพจิารณาและทดสอบกอ่นนํามาใชง้าน 
 
4. การรอ้งตะโกนเพือ่ใหก้ําลงัใจ และ การรอ้งตะโกนใหผู้ช้มมสีว่นรว่ม(Cheer and 
Sideline) จะตอ้งมใีนการแสดงทัง้สองสว่น ไซดไ์ลนค์อืการตะโกนเชยีรเ์ป็นประโยคสัน้ๆ สว่นการ
เชยีรนั์น้เป็นคําหรอืวา่ประโยคสัน้ๆทีต่อ้งการการโตต้อบจากคนด ูโดยชว่งนีจ้ะตอ้งไมม่เีสยีงดนตรี
ใดๆเลยและสามารถเป็นภาษาใดก็ได ้

 
ตวัอยา่ง Sideline Defense Defense Beat those CATS ซํ้าๆจนกวา่หวัหนา้ทมีจะสัง่ให ้

หยดุ 
 
ตวัอยา่ง Cheer Ready OK! 1 2 3 4  
   Blue Lions Yell GO! ------ GO! (ตอบดว้ยคนด)ู 
   Blue Lions Yell FIGHT! -- FIGHT (ตอบดว้ยคนด)ู 
   Blue Lions Yell WIN!  ---- WIN! (ตอบดว้ยคนด)ู 
   Blue Lions go together GO FIGHT WIN! 

 
5. ทา่อารม์โมช ัน่4 ทา่ในชว่งเชยีรจ์ะตอ้งประกอบไปดว้ยทา่อารม์โมชัน่ทีไ่มซ่ํา้กนัเลยจํานวน 4 

ทา่ตอ่เนือ่ง ทา่ดงัตอ่ไปนีจ้ะไมนั่บให ้ (ตบมอื, ตบมอืแบบแบมอื, วางมอืเทา้เอวทัง้สองขา้ง) 
หากทําเมือ่ไหร ่ทา่กอ่นหนา้ทีย่ังทําไมค่รบจํานวน 4 ทา่จะถอืวา่โมฆะและจะตอ้งทําใหม ่

 
6. พืน้ทีท่าํการแสดงไมอ่นุญาตใหอ้อกจากพืน้ที ่12 x 12 ตารางเมตร ทีจั่ดไวใ้หห้ลงัจากที่
เริม่ทําการแสดงแลว้ พืน้ทีทํ่าการแสดงจะถกูทําเครือ่งหมายไวใ้ห ้หากเกดิการล้ําออกนอกพืน้ทีท่ี่
กําหนดจะถกูหกัคะแนนการกา้วหรอืยนืบนขอบเสน้การแขง่ขนัแตไ่มล้ํ่าออกขอบเสน้ดา้นนอก 
(Outer Boundary) ไมถ่อืวา่ผดิกตกิา 
 
7. อปุกรณโ์ทรโขง่ และพู ่เหลา่นีเ้ป็นอปุกรณ์ทีอ่นญุาตใหใ้ชไ้ดไ้มอ่นญุาตใหนํ้าอปุกรณ์
ทีไ่มเ่ก ีย่วกบัการเชยีรเ์ขา้มาวางในบรเิวณการแสดง(ตุก๊ตามาสคอทหรอืสิง่นําโชคอืน่ๆที่
นอกเหนอืทีใ่ชใ้นการแสดงไมส่ามารถนําเขา้ไปวางไวใ้นพืน้ทีก่ารแสดงได)้ อปุกรณท์ีใ่ชจ้ะตอ้งไม่
มคีวามแหลมคม หรอืวา่เป็นอนัตรายตอ่ตวันักกฬีา ทีจ่ะทําอนัตรายตอ่ตวันักกฬีาใหบ้าดเจ็บรนุแรง
หรอืสาหัส การวางอปุกรณค์วรแลว้เสร็จภายใน 60 วนิาท ี
 
8. การจบการแสดง เวลาจะหยดุจับทันทเีมือ่ทมีของคณุมาถงึในชว่งสดุทา้ยของการแสดง โดย
อยูใ่นตําแหน่งของการแสดงนัน้ๆและมกีารหยดุคา้งทีส่มัพันธก์บัดนตร ี โดยถอืเอาการไดย้นิ
เสยีงสดุทา้ยของดนตรเีป็นหลกั หากมขีอ้ผดิพลาดโดยทําการจบแบบไมเ่คลยีรอ์าจมผีลทําให ้
ถกูตดัคะแนนในเรือ่งของเวลา 
 
*ทา่โพสทส์ดุทา้ยในตอนจบถอืวา่เป็นการจบการแสดง .ในกรณีนี,้ การลงจากทา่สตนัทห์รอืวา่ทา่
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ตอ่ตวัหลงัจากเพลงจบไมถ่อืวา่เป็นสว่นหนึง่ของการแสดง จะไมนํ่ามาคดิคะแนนให ้ แตห่ากมกีาร
ลงทีผ่ดิพลาด บาดเจ็บและเกดิอนัตรายจะโดนหักคะแนนดว้ย การพจิารณาคะแนนจะเริม่เมือ่เดนิ
เขา้สนามและสิน้สดุเมือ่นักกฬีาคนสดุทา้ยเดนิออกจากสนามจนหมด  
 
*อยา่งไรก็ตามทมีสามารถทีจ่ะโชวส์ปิรติใหก้บัผูช้มไดแ้บบสัน้ๆในขณะทีเ่ขา้สู ่ และ ออกจาก
สนาม, ทมีไมอ่นุญาตใหทํ้าทักษะใดๆกอ่นหรอืวา่หลงัเวลาการแสดง (หา้มทําลงักา หรอืวา่ทา่
กระโดดใดๆเขา้หรอืวา่ออกจากสนามแขง่ขนั) ทมีจะตอ้งตัง้ทา่พรอ้มใหเ้ร็วทีส่ดุเพือ่ทีจ่ะทําการ
แขง่ขนั, และจะตอ้งออกจากสนามแขง่ทันทหีลงัจากทีแ่ขง่ขนัเสร็จแลว้ 
 
9. การหกัคะแนน การลงโทษโดยการหักคะแนนจะทําเมือ่รวบรวมคะแนนสดุทา้ยของแตล่ะ
หมวดหมูท่ ัง้หมดแลว้และนํามาหกัออก คา่รวมของการลงโทษขึน้อยูก่บัความรา้ยแรงของการ
ละเมดิกฎมากแคไ่หน  
 
10. นักกฬีาควรคํานงึถงึการแขง่ขนัในประเภทนีว้า่เป็นการแขง่ขนัประเภททีเ่นน้ Cheerleading 
เป็นหลกั แนะนําใหศ้กึษาจากวดีโีอ และซดีทีีไ่ดรั้บ หรอืคลปิวดีโีอ Download ทีท่างผูจั้ดใหไ้ป 
ซึง่กตกิานีใ้ชเ้ป็นสากลท ัว่โลก แตจ่ะลดหยอ่นบางสว่นใหเ้หมาะสมกบัประเทศไทย 
 
11 .ความสะอาดเรยีบรอ้ย หลงัจากทีแ่ตล่ะทมีทําการแขง่ขนัของตนเสร็จแลว้นัน้ จะตอ้งนํา
อปุกรณ์ของตนออกไปจากสนามแขง่ขนัใหห้มด เพือ่ทีจ่ะไดไ้มเ่ป็นอปุสรรคและอํานวยความ
สะดวกแกท่มีถัดไป คําวา่อปุกรณน์ีร้วมไปถงึเศษชิน้สว่นทีห่ลดุออกมาจากตวันักกฬีาและอปุกรณ์
การเชยีรท์กุชนดิ อาจสง่ผลตอ่คะแนนหากพบวา่ทมีนัน้ๆทําการปลอ่ยปะละเลย 
 
12. การซอ้มแตล่ะทมีจะมเีวลาซอ้มใหใ้นพืน้ทีฝึ่กซอ้มทีจั่ดไวใ้ห ้ ทมีใดทีพ่ลาดเวลาฝึกซอ้มทมี
ของตนเองอาจจะตอ้งลงทะเบยีนเวลาใหมซ่ ึง่อาจจะเป็นทมีสดุทา้ยของวัน กอ่นการแขง่ขนัจรงิจะ
มกีารซอ้มเสมอืนจรงิซึง่แตล่ะทมีจะมเีวลา 3 นาทใีนการซอ้มกบัสนามเหมอืนจรงิ ขอความกรณุา
สวมใสช่ดุแขง่ขนัจรงิพรอ้มกบัซอ้มเหมอืนจรงิอยา่งนอ้ย 1 ครัง้ เนือ่งจากในบรเิวณจะมกีรรมการ
คอยเชค็ความถกูตอ้งของการแสดงแตล่ะทมีให ้ ในวันที ่ 2 หากไมม่กีารเปลีย่นแปลงการแสดง
สามารถทีจ่ะไมโ่ชวท์ัง้หมดได ้ขึน้อยูก่บัการตดัสนิใจของทมี 
 
13.ประกนัอบุตัเิหต ุคณะกรรมการแขง่ขนัจะไมรั่บรองการบาดเจ็บทีเ่กดิขึน้ระหวา่งการแขง่ขนั ผู ้
เขา้แขง่ขนัควรทีจ่ะปฏบิตัติามกฎกตกิาอยา่งเครง่ครัดเพือ่ความปลอดภยัและลดความเสีย่งในการ
เกดิอบุตัเิหต ุทางผูจั้ดแนะนําใหผู้เ้ขา้แขง่ขนัจัดหาประกนัตามความเหมาะสมของแตล่ะทมีกอ่น
เขา้แขง่ขนั แตท่ัง้นีท้ัง้นัน้สถานทีจั่ดการแขง่ขนัมทีมีแพทยแ์ละพยาบาลจัดไวเ้พือ่เหตฉุุกเฉนิใน
เบือ้งตน้แลว้ 

 
14.การโฆษณาและชือ่ผูส้นบัสนุน นักกฬีาสามารถทีจ่ะตดิโลโก ้ป้ายชือ่ ของผูท้ีส่นับสนุนบน
ชดุการแขง่ขนัได ้โดยจะตอ้งมขีนาดไมใ่หญเ่กนิกวา่ขนาดของนามบตัร (2 คณู 3 นิว้
โดยประมาณ) ในบรเิวณการแขง่ขนัระหวา่งทมีลงแขง่นัน้สามารถวางป้าย หรอืวา่โลโกไ้ดส้งูสดุ
เพยีง 3 รายการเทา่นัน้โดยสามารถทีจ่ะวางไวท้างดา้นหนา้หรอืวา่ทางดา้นหลงัของสนามการ
แขง่ขนัได ้กรณุาตดิตอ่ทางผูจั้ดเพือ่รายละเอยีดของขนาดป้าย บนชดุแขง่ขนั บนสนามแขง่ขนั
สงวนสทิธิโ์ลโกข้องผูจั้ดเทา่นัน้ 

 
15.Free Standing Spottersไมม่ ีFree Standing Spotter ใหใ้นการแขง่ขนัประเภทนี ้
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กฎและขอ้บงัคบัและการใหค้ะแนน TFC ประเภททมีเชยีรบ์คุคลเดีย่ว 

 
นักกฬีาทกุคนภายในทมีทีล่งแขง่ขนัจะตอ้งปฏบิัตติามกฏเกณฑแ์ละระเบยีบอยา่งเครง่ครัดเมือ่ถงึ

เวลาแขง่ขนั โดยทัว่ไปสมาชกิภายในทมีจะเป็นสมาชกิของสถาบนัหรอืสโมสร และจะตอ้งเป็นทมีทีเ่ป็น
ตวัแทนของสถาบนัหรอืสโมสรอยา่งเป็นทางการ พรอ้มกนันัน้ก็จะตอ้งสวมชดุแขง่ขนัทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึ
สถาบนัหรอืสโมสรทีต่นสงักดัอยู ่ไมอ่นุญาตใหนั้กกฬีาเป็นตวัแทนเขา้แขง่ขนัซํ้าซอ้นกนัระหวา่งสถาบนั
หรอืสโมสร นักกฬีา 1 คนเป็นตวัแทนได ้1 สถาบนัหรอืเทา่นัน้ ทาง TFC แนะนําใหม้นัีกกฬีาสํารองที่
สงักดัในทมีเดยีวกนัเพือ่เปลีย่นแทนในกรณีทีม่กีารบาดเจ็บระหวา่งการแขง่ขนัเกดิขึน้ 

 
กฎและระดบัของมธัยมศกึษาในรายการ TFC ทีส่ามารถทาํได ้
 

ทกัษะ ทา่ทาง 

การทําลงักาทัว่ไป 
(General Tumbling) 

A. อนุญาตใหทํ้าลงักาทา่ระดบัเบือ้งตน้ได ้ดงันี ้มว้นหนา้ มว้นหลงั 
หกสงู ลอ้เกวยีน ราวนอ์อฟฟรอ้นทว์อลค์ สะพานโคง้ แบ็ควอลค์ฟ
รอ้นทแ์ฮนดส์ปรงิ แบ็คแฮนดส์ปรงิ ลงักาหลงั ทา่ซรีีส่จ์บสงูสดุลงักา
บดิเกลยีว 1 รอบ 
 
B. หา้มนักกฬีาทําลงักา เหนอื, ลอดใต,้ ทะลผุา่น การตอ่ตวัคู,่ การ
ตอ่ปิรามดิ, อปุกรณ ์หรอืแมก้ระทั่งเหนอื, หรอืลอดใตบ้คุคลเดีย่วก็
ตาม ยกเวน้มว้นหนา้ มว้นหลงัเหนอือปุกรณส์ามารถทําได ้ขอ้ความ
ขา้งตน้ยกเลกิ ไมส่ามารถทําได ้
 
C. หา้มทําลงักา (ระดบัพืน้) ลอยตวักลางอากาศ ขณะทีถ่อือปุกรณ์
หรอืวา่ขณะทีร่า่งกายบางสว่นยงัตดิกบัอปุกรณอ์ยู ่หากทา่ลงักามอืตดิ
พืน้, ทา่ยมิกลบัหวั สามารถถอือปุกรณ ์พู ่หรอื การด์บอรด์ ได ้
เทา่นัน้เพือ่ป้องกนัอนัตรายทีจ่ะเกดิตอ่นักกฬีาและขดัตอ่รอบลงักาได ้
 
D. ไมอ่นุญาตใหค้วามชว่ยเหลอืหรอืวา่คอยชว่ยปัดรอบลงกา เชน่ ทํา
ลอ้เกวยีนสองรอบและตอ่ดว้ยคอรัสไลนช์ว่ยในการทําลงักาหลงั เป็น
ตน้ 
 
E. หา้มทําการเหริพุง่มว้น 
 
F. ทา่ลงักาทกุชนดิและทา่ยมิกลบัหวัจะตอ้งทําบนพืน้ผวิการแสดง
และจบบนพืน้ผวิการแสดงเทา่นัน้ 
 

 
ทกัษะ ทา่ทาง 

การกระโดด 
(Jumps) 

อนุญาตใหทํ้าทา่ใดก็ได ้

 
ทกัษะ ทา่ทาง
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ทา่อารม์โมชัน่ 
(Arm Motions) 

อนุญาตใหทํ้าทา่ใดก็ได ้
 
A. ในชว่งเชยีรจ์ะตอ้งประกอบไปดว้ยทา่อารม์โมชัน่ที ่
 
 ไมซ่ํา้กนัเลยจํานวน 4 ทา่ 
 ทําตอ่เนือ่ง  
 
B. ทา่ดงัตอ่ไปนีจ้ะไมนั่บให ้ (ตบมอืแบบรวบฝ่ามอื, ตบมอืแบบแบมอื
, วางมอืเทา้เอวทัง้สองขา้ง) หากทําเมือ่ไหรท่า่กอ่นหนา้ทีย่ังทําไม่
ครบจํานวน 4 ทา่จะถอืวา่โมฆะและจะตอ้งทําใหม ่ 
 
เชน่ High V --> Low V -->ตบมอื --> K Motions (โมฆะเพราะมตีบ
มอืมาคัน่กลางจะตอ้งเริม่ทําใหม)่

 
ทกัษะ ทา่ทาง 

การทําทา่สตนัท ์
(Partner Stunts) 

ไมอ่นุญาตใหทํ้าทา่สตนัทใ์ดๆทัง้ส ิน้ 
 

 
ทกัษะ ทา่ทาง 

การตอ่ตวั 
(Pyramids) 

ไมอ่นุญาตใหทํ้าการตอ่ตวัใดๆทัง้สิน้  
 

 
ทกัษะ ทา่ทาง

วธิกีารขึน้  
(Climbing) 

- 

 
ทกัษะ ทา่ทาง 

การเปลีย่นรปูรา่ง 
(Transition) 

- 

 
ทกัษะ ทา่ทาง

วธิกีารลง  
(Dismount) 

A. หา้มทําการลงใดๆโดยศรษีะและคอทีไ่มใ่ชม้อืหรอืเทา้กอ่นรับ
น้ําหนักกอ่น 

 
ทกัษะ ทา่ทาง 

การโยนตวัสงู  
(Basket Tosses) 

- 

 
ทกัษะ ทา่ทาง 

การหนา้ควํา่  ไมอ่นุญาตใหล้อยอยา่งอสิระแลว้ลงในลกัษณะหนา้ควํา่ เชน่ ทําทา่
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(Prone Position) ลงักาชดุ จากนัน้ถบีตวัลงนอนทีพ่ืน้หนา้ควํา่
 
 
 
คาํแนะนําความปลอดภยัท ัว่ๆไปในระดบัมธัยมศกึษา 
 

1. ทมีเชยีรล์ดีดิง้จะตอ้งอยูภ่ายใตค้วามควบคมุดแูลของผูฝึ้กสอนหรอืทีป่รกึษาทีม่คีวามรู ้
ความสามารถและมคีณุภาพ 

2. การฝึกซอ้มกฬีาเชยีรล์ดีดิง้นัน้ควรจะอยูภ่ายใตคํ้าแนะนําและการตรวจตราของผูฝึ้กสอน 
จะตอ้งอยูใ่นทีฝึ่กซอ้มทีเ่หมาะสมและเอือ้อํานวยแกก่ฬีาชนดินี ้ยกตวัอยา่งเชน่ มเีบาะฝึกซอ้ม
ทีส่ามารถรองรับแรงกระแทกได ้อยูห่า่งจากสภาพแวดลอ้มทีม่เีสยีงดงัรบกวน ซึง่อาจจะทําให ้
เสยีสมาธแิละวอกแวกได ้เป็นตน้ 

3. ผูฝึ้กสอนหรอืผูแ้นะนําควรทีจ่ะตระหนักถงึระดบัหรอืวา่ขดีความสามารถของทมี กจิกรรมใดๆที่
จะนํามาฝึกซอ้มหรอืวา่กระทําจะตอ้งนํา “ระดบัความสามารถ” มาเป็นตวัวัด ซึง่คํานีจ้ะมาจาก
ความสามารถจากทัง้ทมีโดยรวมหรอืวา่อาจจะเป็นสว่นบคุคล และจะตอ้งไมนํ่าลงไปแสดง
จนกวา่ทักษะทีฝึ่กซอ้มนัน้ๆจะถกูตอ้งสมบรูณแ์ละปลอดภยั 100% 

4. ตวันักกฬีาจะตอ้งไดรั้บการฝึกซอ้มจากบทเรยีนทีถ่กูตอ้งตามหลกั กอ่นทีจ่ะนําทักษะนัน้ไปใช ้
แสดงเชน่ ทกัษะการทําลงักา หรอืวา่การกระโดดทา่ตา่งๆ 

5. การฝึกซอ้มการเป็นผูช้ว่ยเหลอืดา้นความปลอดภยั (Spotter) ทีด่อียา่งถกูตอ้งและเป็นมอื
อาชพี จะตอ้งถกูสอนและถา่ยทอดใหก้บันักกฬีาทกุๆคนในทมี โดยไมจํ่ากดัวา่ตอ้งเรยีนรู ้
เฉพาะบคุคลใดบคุคลหนึง่เทา่นัน้ 

6. นักกฬีาควรทีจ่ะไดรั้บการฝึกฝนทักษะพเิศษอืน่ๆเพิม่เตมิและเขา้โปรแกรมเสรมิสรา้งความ
แขง็แรงใหก้บัรา่งกายเพิม่เตมิดว้ย 

7. หา้มสวมใสเ่ครือ่งประดบัทกุชนดิระหวา่งการฝึกซอ้มและแขง่ขนั เพราะอาจจะทําอนัตรายได ้
8. การทํากายบรหิารเพือ่ยดืกลา้มเนือ้และความยดืหยุน่ของรา่งกายควรทีจ่ะทํากอ่นทีโ่ปรแกรม

ใดๆทกุชนดิ จากนัน้จงึตามดว้ยโปรแกรมการฝึกซอ้มตามปกต ิหรอืวา่โปรแกรมพเิศษอืน่ๆ 
9. การทําทักษะลงักา การกระโดดทา่ตา่งๆ ฯลฯ ควรจํากดัอยูแ่คพ่ืน้ที่ๆ เหมาะสมเทา่นัน้  
10. โดยทัว่ไป โปรแกรมการฝึกซอ้มตา่งๆจะตอ้งเป็นทีย่อมรับจากตวัเชยีรล์ดีเดอรแ์ละฝึกซอ้ม

เป็นไปตามลําดบัขึน้ตอน การตระหนักถงึความปลอดภยัโดยการใชผู้ช้ว่ยเหลอืดา้นความ
ปลอดภยั (Spotter) ตลอดเวลาการฝึกซอ้มจนกระทั่งทักษะนัน้ทําไดเ้ชีย่วชาญเป็นสิง่ที่
จําเป็นเสมอ 

11. อปุกรณช์ว่ยยดึกลา้มเนือ้ ผา้รัดขอ้ตา่งๆ ฯลฯ ทีซ่ ึง่เนือ้ผา้แข็งกระดา้ง หรอืวา่มพีืน้ผวิขรขุระ
และขอบแข็งคมจะตอ้งหอ่หุม้ไวต้ลอดเวลาทีฝึ่กซอ้มและแขง่ขนั นักกฬีาทีส่วมเฝือกอยูจ่ะไม่
อนุญาตใหทํ้าทา่ตวัตวัคู ่ตอ่ตวักลุม่ การโยนตวัสงูหรอืวา่ทักษะยมิใดๆเลยเพราะอาจจะทําให ้
เกดิอนัตรายได ้

12. นักกฬีาจะตอ้งสวมใสร่องเทา้ในการฝึกซอ้มเสมอ (ไมค่วรใสร่องเทา้ยมิแบบสอด) 
13. เมือ่ตอ้งการทีจ่ะเลกิหรอืวา่ทิง้ป้ายเชยีรท์ีม่าจากวัสดแุขง็, ขอบคม, มมุแหลม นักกฬีาจะตอ้ง

ระมัดระวังในการทิง้หรอืวา่วางป้ายนัน้ๆดว้ยความระมดัระวัง โดยการวางหรอืวา่โยนทิง้นัน้
จะตอ้งควบคมุทศิทางไดแ้ละไมเ่ป็นอนัตรายตอ่ผูอ้ ืน่ 

 
การทาํลงักา/การกระโดด 

1. หา้มทําทา่เหริพุง่มว้น 
2. หา้มทําลงักาใดๆทีม่รีอบลงักามากกวา่หนึง่รอบ 
3. การทีม่รีอบลังกาบดิเกลยีวเกนิ 1 รอบไมส่ามารถทําไดท้กุกรณี 
4. หา้มการทําลงักาหนา้แลว้ลงน่ังหรอืวา่ลงเขา่ 
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5. การลงสูพ่ืน้จากการกระโดดรปูตา่งๆรวมไปถงึการลงเขา่จําเป็นทีจ่ะตอ้งใชเ้ทา้อยา่งนอ้ยหนึง่
ขา้งในการผอ่นน้ําหนักหรอืใชม้อืค้ํายนัเหมอืนกบัการลงน้ําหนักในหมวดเตน้รํา เชน่การ
กระโดดแตะปลายเทา้หรอืการเตะสงูแลว้ลงไปสูท่า่น่ังขา้มรัว้, การลงน่ัง, ลงเขา่, หรอืลงไปใน
ทา่ทีเ่ทา้ทัง้สองเก็บรวบหรอืวา่ชีไ้ปทีด่า้นหลัง หรอืวา่ลงไปทําทา่วดิพืน้ไมอ่นุญาตใหทํ้า แต่
หากเห็นวา่มกีารผอ่นน้ําหนักก็สามารถทีจ่ะทําได ้

6. การลอยตวัแลว้ลงน่ังพืน้ในทา่ขา้มรัว้ตา่งๆ หรอืทา่ทีเ่ทา้ทัง้สองจะตอ้งอยูท่างดา้นหลงั ยา้ย
ขึน้ไปไวข้อ้ 5 (ลงน่ัง, นอนควํา่, หรอืลงนอนเหยยีดหงาย) โดยไมม่มีอืค้ํายนัตา้นแรงกระแทก
กอ่นไมอ่นุญาตใหทํ้ายกเวน้การลงน่ังเป็นรปูตวั Z (น่ังพับเพยีบ) ก็ตอ้งมมีอืค้ํายันเชน่กนั 

7. นักกฬีาจะตอ้งสวมใสร่องเทา้กฬีาเทา่นัน้ (ไมอ่นุญาตใหส้วมใสร่องเทา้ยมินาสตกิครึง่เทา้ 
หรอืวา่รองเทา้อืน่ๆทีไ่มเ่หมาะสมกบักฬีาชนดินี)้ 

 
หลกัเกณฑก์ารตดัสนิและระดบัความยากงา่ยในการแขง่ขนั 
 

คะแนนรวมทีไ่ดร้ับในแตล่ะทักษะจะอยูบ่นพืน้ฐานของคณุภาพของทักษะทีแ่สดงออกมาและ
จํานวนมากนอ้ยตลอดการแสดงของทมี (ความหลากหลายทีแ่สดงและจํานวนผูท้ีแ่สดงทักษะ สองปัจจัย
รวมกนั) ทักษะเฉพาะทีไ่มไ่ดร้วมอยูใ่นรายการนี ้การใหค้ะแนนจะขึน้อยูก่บัดลุพนิจิของคณะกรรมการ 
ทักษะใดทีไ่มไ่ดทํ้า ชอ่งคะแนนในทักษะนัน้จะไดศ้นูยค์ะแนน 

 
ความกวา้งและการไดค้ะแนนมากนอ้ยในการทําทกัษะใดๆ หรอืการหักคะแนนจากขอ้ผดิพลาดใน

ระหวา่งการแขง่ขนันัน้จะอา้งองิจากระบบการตดัสนิของนานาชาต ิโดยใชห้ลกัเกณฑม์าตรฐานสากลของ 
IFC และ TFC ไมไ่ดใ้ชเ้กณฑก์ารตดัสนิภายในประเทศ เพือ่เป็นการพัฒนาศกัยภาพและยกระดบักฬีา
เชยีรล์ดีดิง้ประเทศไทยใหม้คีณุภาพและเทา่เทยีมกบัตา่งประเทศ นอกจากนีย้ังสามารถทราบขอ้บกพรอ่ง
เพือ่การพัฒนาทมีจากการเปรยีบเทยีบกบัทมีนานาชาตทิีเ่ขา้รว่มการแขง่ขนั 
 
การกระโดด 

 
ระยะของคะแนน ทกัษะ 

 
 
 
 

0-5 คะแนน 
 

กระโดดยดืตวัตรง (Approach Jump) 
กระโดดพับขาชดิอก (Tuck Jump) 
กระโดดแยกขา (Straddle Jump) 
กระโดดขา้มรัว้ขา้ง (Side Hurdle Jump) 
กระโดดขา้มรัว้หนา้ (Front Hurdle Jump) 
กระโดดแตะปลายเทา้ (Toe Touch Jump) 
กระโดดแยกปลายเทา้เลยเหนอืศรษีะ(Universal Jump) 
กระโดดพับตวัขาตรง (Pike Jump) 
กระโดดอะราวดเ์ดอะเวริล์(Around the world) 
 

 
ทา่ยมินาสตกิยนืทรงตวั 
 

ระยะของคะแนน ทกัษะ
 
 
 
 

ขาคูแ่ยก (Basic Position)
ขาคูช่ดิกนั (Cupies) 
ลเิบอรต์ี(้Liberty) 
ขางอออกไปนอกลําตวั (Stag/Hitch) 
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0-5 คะแนน 

 

ลเิบอรต์ีบ้ดิตวั (Torch)
ฉีกขา (Heel Stretch) 
คนัธนู (Bow and Arrow) 
อะราเบสค(์Arabesque) 
แมงป่อง (Scorpion) 
 

 
การทาํลงักา 

 
ระยะของคะแนน ทกัษะ

 
0-5 คะแนน 

 

มว้นหนา้ 
มว้นหลงั 
หกสงู 
ลอ้เกวยีน 
ราวนอ์อฟ 
ฟรอ้นทล์มิเบอร ์
ฟรอ้นทว์อลค์โอเวอร ์
สะพานโคง้ 
แบ็คเวริด์วอลค์โอเวอร ์
ฟรอ้นทแ์ฮนดส์ปรงิ 
แบ็คแฮนดส์ปรงิ 
ราวนอ์อฟ+ แบ็คแฮนดส์ปรงิ 
ราวนอ์อฟ+ แบ็คแฮนดส์ปรงิ ซรีีส่ ์
ลงักาหลงั 
ลงักาหนา้ 
ราวนอ์อฟ+ แบ็คแฮนดส์ปรงิ + ลงักาหลงั 
ราวนอ์อฟ+ แบ็คแฮนดส์ปรงิ + ลงักาหลงัไพค ์
ราวนอ์อฟ+ แบ็คแฮนดส์ปรงิ + ลงักาหลงัเลยเ์อาท ์
ราวนอ์อฟ+ แบ็คแฮนดส์ปรงิ + ลงักาหลงัเลยเ์อาท ์+ เกลยีว 
1 รอบ 
 

 
การเคลือ่นไหวรา่งกาย/การเตน้ 

 
ระยะของคะแนน ทกัษะ

 
 
 
 
 
 
 

-  เปลีย่นรปูแถวนอ้ย, เปลีย่นระดับขึน้ลงนอ้ย, ความ
หลากหลายของการเคลือ่นไหวนอ้ย, มคีวามตดิตานอ้ย 

 
- เปลีย่นรปูปานกลาง, เปลีย่นระดบัขึน้ลงปานกลาง, ความ
หลากหลายของการเคลือ่นไหวปานกลาง, มคีวามตดิตา
ปานกลาง 
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0-5 คะแนน 
 

- เปลีย่นรปูแถวด,ี เปลีย่นระดบัขึน้ลงด,ี ความหลากหลายของ
การเคลือ่นไหวด,ี มคีวามตดิตาด ีสิง่ทีต่อ้งการเพิม่เตมิคอื
การออกแบบทา่เตน้ทีม่กีารเคลือ่นไหวรวดเร็ว 

 
- เปลีย่นรปูแถวดมีาก, เปลีย่นระดบัขึน้ลงดมีาก, ความ
หลากหลายของการเคลือ่นไหวดมีาก, มคีวามตดิตาดมีาก มี
ผลตอ่คนดมูาก สิง่ทีต่อ้งการเพิม่เตมิในเรือ่งเตน้คอื การ
ออกแบบทา่เตน้ทีม่กีารเคลือ่นไหวรวดเร็ว, การขยับตวัเร็ว, 
มคีวามสรา้งสรรคใ์นเรือ่งจังหวะของเทา้, การใชพ้ืน้ผวิการ
แขง่ขนั, การเตน้ทีม่สีไตลแ์ละทันสมัย 

สิง่ทีต่อ้งการเพิม่เตมิในเรือ่งโมชัน่คอื อยา่งนอ้ยแปด4จังหวะ
ของทา่อารม์โมชัน่แบบดัง้เดมิในชว่งเชยีรแ์ละไซดไ์ลน ์

 
 
* ในทกุหมวด ทักษะใดๆทีไ่มไ่ดก้ลา่วถงึ คณะกรรมการจะอา้งองิจากความใกลเ้คยีงและความเป็นไปได ้
ในทกุตารางขา้งตน้ 
 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน - SCORING CRITERIA FOR CHEER SOLO 
 
Total 50 Points 
 

หมวดไทย หมวดองักฤษ คะแนน 
 

คะแนนทางดา้นเทคนคิ 
 

 
Technical Categories 

 
30Points ดงันี ้

การแสดงออก อารมณ ์หนา้ตา สปิรติ Expression 10 Points 
อารม์โมชัน่ Motions  5 Points 
การเตน้ Dance 5 Points 
การกระโดด Jumps  5 Points 
การทําลงักา ทา่ยมินาสตกิ Tumbling  5 Points 

 
คะแนนดา้นความยาก 

 
Difficulty Categories 

 
10 Points ดงันี ้

คา่ความยากทัง้การแสดง Overall Difficulty  5 Points 
ความเร็ว, การเปลีย่นรปูรา่งทัง้การแสดง Speed, Transitions 5 Points 

 
ภาพรวมของการแสดง 

 
Overall Evaluation 

 
10 Pointsดงันี ้

การประเมนิทัง้การแสดง Overall Evaluation 5 Points 
ความสมบรูณ์ทัง้การแสดง Perfection 5 Points 
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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 


