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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 แมแ่บบและตวัอยา่งในเรือ่งสิง่ทีด่ีๆ 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 หนา้ทีรั่บผดิชอบในการสรา้งสิง่ทีเ่ป็นสิง่ดแีละเป็นแงบ่วกของการเป็นผูนํ้าเชยีร ์ไมว่า่จะเป็น
ระหวา่งการแขง่ขนัและไมไ่ดแ้ขง่ขนัก็ตาม 

สมํา่เสมอ โดยการแสดงความเคารพและออ่นนอ้มถอ่มตนตอ่เจา้หนา้ที ่ตอ่หนา้ผูฝึ้กสอน เชยีรล์ดีเดอร์
และแฟนๆ 

ปฏบิตัดิ ีเพือ่ทีจ่ะสง่เสรมิน้ําใจนักกฬีา 

ปฏบิตัดิอีอ่นนอ้มถอ่มตวัในชยัชนะและเห็นอกเห็นใจ กรณุาปราณีตอ่ผูท้ ีพ่า่ยแพ ้

เป็นตวัแทนของความมไีมตรจีติ 
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ประเภทเชยีรแ์ดนซ ์– CHEER DANCE , CHEER DANCE DOUBLE 
 
รุน่อนบุาลศกึษา, ประถมศกึษา, มธัยมศกึษา, อดุมศกึษาหรอืประชาชนท ัว่ไป 
PEEWEE, PRIMARY SCHOOL, HIGH SCHOOL, UNIVERSITY or OPEN 
 
กฎกตกิาการแขง่ขนัเชยีรแ์ดนซแ์ละเชยีรแ์ดนซด์บัเบิล้ 
 
การแสดงเชยีรแ์ดนซจ์ะตอ้งทําภายใตก้ฎความปลอดภยัและระบบการตดัสนิของ IFC และ TFC  
ผลอยา่งเป็นทางการจะประกาศเมือ่นําคะแนนของวนัแรกหรอืวนัทีส่องมารวมกนัหากมกีารแขง่ขนั 2 วนั 
 

*หมายเหต ุ 
 
คณุสมบตัผิูเ้ขา้รว่มแขง่ขนั 
 

• เทยีบเทา่อนบุาลศกึษา, ประถมศกึษา, มธัยมศกึษา และ  
• อดุมศกึษาหรอืประชาชนท ัว่ไป 

 
1. เป็นนักเรยีนทีซ่ ึง่ยงัเรยีนอยูใ่นระดบัชัน้ดงักลา่วขา้งตน้หรอืประชาชนทัว่ไปหรอืเทยีบเทา่และมผีล

บงัคบัในระหวา่งวนัทีทํ่าการแขง่ขนันัน้ นักกฬีาจะตอ้งเป็นเสมอืนตวัแทนอยา่งเป็นทางการของ
สถาบนัหรอืสโมสรเขา้รว่มการแขง่ขนั และสวมชดุแขง่ประจํา สถาบนัหรอืสโมสรนัน้ๆ และจะตอ้ง
ผา่นการอนุมตัจิากทางสถาบนัหรอืสโมสรอยา่งถกูตอ้งวา่ลงแขง่ขนัใหก้บัสถาบนัหรอืสโมสรของ
ตน ทาง TFC อนุญาตและแนะนําใหม้ตีวันักกฬีาสํารองในกรณีทีม่กีารบาดเจ็บระหวา่งการแขง่ขนั 
(จะตอ้งไมเ่ป็นตวันักกฬีาจากสถาบนัหรอืสโมสรอืน่ในงานแขง่เดยีวกนั) ไมอ่นุญาตใหนั้กกฬีา 1 
คนเป็นตวัแทนมากกวา่ 1 สถาบนัหรอืสโมสรลงแขง่ในกรณีทีม่กีารบาดเจ็บหรอืมเีหตฉุุกเฉนิ
เกดิขึน้ 

2. หากสง่ในนามโรงเรยีนหรอืสถาบนั จะตอ้งศกึษาอยูใ่นโรงเรยีนหรอืวา่สถาบนันัน้ๆ ณ ปัจจบุนัจะ
ตรวจหลกัฐานเป็นเอกสารรับรองทีท่างโรงเรยีนจัดเตรยีมมา 

3. หากสง่ในนามสโมสรอสิระ จะตอ้งมชีว่งอาย ุดงัตอ่ไปนี้ 
อาย ุ3- 7 ปี เทยีบเทา่ระดบัอนุบาลศกึษา สามารถรว่มแขง่กบัสถาบนัระดบัอนุบาลศกึษาได ้
อาย ุ7- 12 ปี เทยีบเทา่ระดบัประถมศกึษา สามารถรว่มแขง่กบัสถาบนัระดบัประถมศกึษาได ้
อาย ุ12 - 18 ปี เทยีบเทา่ระดบัมธัยมศกึษา สามารถรว่มแขง่กบัสถาบนัระดบัมธัยมศกึษาได ้ 
อาย ุ 18 ปีและ 1 วนัขึน้ไป ณ วนัแขง่ขนั เทยีบเทา่ระดบัอดุมศกึษา สามารถรว่มแขง่กบั
สถาบนัระดบัอดุมศกึษาได ้หรอืจะเลอืกลงแขง่ในรุน่ All-star ไดอ้ยา่งใดอยา่งหนึง่เทา่นัน้ 
จะตรวจหลกัฐานเป็นสตูบิตัรหรอืบตัรประจําตวัประชาชนของนักกฬีา 

4. ไมจํ่ากดัเพศ เป็นผูท้ีม่สีขุภาพรา่งกายแข็งแรงไมม่โีรคประจําตวั สมาชกิภายใน 1 ทมี สามารถมี
ผูเ้ขา้รว่มแขง่ขนัจํานวนตัง้แต ่8 - 16 คน และประเภทคู ่ผูเ้ขา้รว่มแขง่ขนัจํานวน 2 ทา่น จะเป็นทมี
ใดก็ไดต้อ่ไปนี ้โดยจัดแขง่รว่มกนัหมดไมแ่ยกประเภทในรุน่อายนัุน้ๆ 

- ทมีหญงิลว้น 
- ทมีชายลว้น 
- ทมีผสมบงัคบัผูห้ญงิในทมีตอ้งไมต่ํา่กวา่ 5 คน 
 

5. หากกรณีทีม่อีายไุมถ่งึชว่งหรอืเกนิ แตย่งัคงศกึษาในระดบันัน้ๆอดุมศกึษา นกักฬีาจะตอ้งสง่
หลกัฐานเพิม่เตมิเป็นหนงัสอืรบัรองการศกึษาของนกักฬีาจากสถาบนัสงักดั 

6. นักกฬีาตวัสํารองสามารถมไีดส้งูสดุคอื 4 คนประเภททมี และ 1 คน ประเภทคู่  เทา่นัน้ นักกฬีา
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สํารองสามารถลงแขง่ขนัไดโ้ดยทีจ่ะตอ้งรายงานตอ่คณะกรรมการกอ่นแขง่ขนัอยา่งนอ้ย 20 นาท ี
โดยทีต่วัสํารองนัน้จะตอ้งปฏบิตัติามกฎของการแขง่ขนัเชน่เดยีวกนักบันักกฬีาตวัจรงิทกุประการ 

7. สําหรับนักกฬีาทีป่่วยหรอืวา่บาดเจ็บและถกูเปลีย่นตวัออกไปจะไมส่ามารถกลบัเขา้มาแขง่ขนัได ้
ทกุประการเพือ่สขุภาพและความปลอดภยัของนักกฬีาเวน้เสยีแตไ่ดรั้บการตรวจจากแพทยผ์ูเ้ชยีว
ชาญวา่สามารถดําเนนิการแขง่ขนัได ้

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

9. ในปี 2015 สามารถสง่ทมีเขา้รว่มการแขง่ขนัไดจํ้านวน 2 ทมีตอ่หนึง่สถาบนั / สโมสร และนักกฬีา
จะตอ้งไมซ่ํ้ากนัในระหวา่งทมีนัน้ๆ 

 
เพลงทีใ่ชใ้นการแขง่ขนั 
 

1. เป็นเพลงอสิระ ความยาวของเพลงอยา่งนอ้ย 2นาท ี15 วนิาท ีและไมเ่กนิ 2นาท ี30 วนิาท ีเทา่นัน้
ไมม่เีวลาเพิม่เตมิ 

2. ไมม่เีวน้ชว่งเชยีรใ์ดๆ 
3. สง่เพลงเป็นเทปคลาสเซท็หรอืซดีจํีานวน 2 ชดุ 
4. เริม่จับเวลานับตัง้แตเ่ริม่ตน้การแสดง (อา่นรายละเอยีดไดใ้นขอ้แนะนําเบือ้งตน้) 

 
ทา่บงัคบัทีจ่ะนําไปสูก่ารคดิการแสดง 
 

1. การกระโดดเคลือ่นที(่Leaps) ใดๆก็ได ้
2. การกระโดด (Jumps) ใดๆก็ได ้
3. การหมนุ (Turns) ใดๆก็ได ้
4. การยดืหยุน่และแยกขา (Kick &Splits) ใดๆก็ได ้
5. การไลจั่งหวะ (Ripple or Cannon) 
6. ศลิปะและเทคนคิการใชพู้ใ่นรปูแบบตา่งๆ 
7. ระดบัและทกัษะทีอ่นุญาตใหทํ้าไดอ้า่นจากหมวดของ “กฎและระดบัของแตล่ะรุน่” 
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ระดบัความยากงา่ยของทา่บงัคบัตามประเภทของผูเ้ขา้แขง่ขนั 
 
ทกัษะและจาํนวนคร ัง้ทีต่อ้งโชวใ์นการแสดงแยกตามระดบัช ัน้การศกึษา 
 

รุน่/ทกัษะ เตะ (Kicks) กระโดด 
(Jumps, 
Leaps) 

หมนุ (Turns) แยกขา 180 
องศา (Splits) 

อนบุาล  
3-7 

3 คร ัง้ตอ่เนือ่ง
ท ัง้ทมี 

1 คร ัง้ท ัง้ทมี 1รอบท ัง้ทมี 1 คร ัง้ท ัง้ทมี 

ประถมศกึษา 
7-12 

4 คร ัง้ตอ่เนือ่ง
ท ัง้ทมี 

1 คร ัง้ท ัง้ทมี 1 รอบท ัง้ทมี 1 คร ัง้ท ัง้ทมี 

มธัยมศกึษา 
12-18 

4 คร ัง้ตอ่เนือ่ง
ท ัง้ทมี 

1 คร ัง้ท ัง้ทมี 1 รอบท ัง้ทมี 1 คร ัง้ท ัง้ทมี 

มหาวทิยาลยั 
18 up 

4 คร ัง้ตอ่เนือ่ง
ท ัง้ทมี 

2 คร ัง้ท ัง้ทมี 1 รอบท ัง้ทมี 
และ  

 2 คน = 2 รอบ 

1 คร ัง้ท ัง้ทมี 

*จํานวนครัง้ในตารางคอืจํานวนครัง้ทีเ่ป็นอยา่งนอ้ย 
 
คาํอธบิายทา่บงัคบั 
 

1. การเตะ (Kicks)บงัคบัใหม้กีารยนืเตะดา้นหนา้หรอืขา้งหรอืเตะกวาด (สงูกวา่ 90 องศาขึน้ไป
ในแนวยนื) ตามจาํนวนทีร่ะบขุา้งตน้โดยขาตอ้งเหยยีดตรงและทาํอยา่งตอ่เนือ่งเทา่น ัน้ 
โดยเลอืกทศิทางใดทศิทางหนึง่หรอืผสมกนัก็ได ้เชน่ 

 
 ตวัอยา่งที ่1เตะ / เตะ / พบัขา / เตะ / เตะ 
  ถอืวา่โมฆะ เพราะมชีว่งทีข่าไมต่งึแทรกอยู ่
 ตวัอยา่งที ่2เตะหนา้ / เตะขา้ง / เตะหนา้ / เตะกวาด 
  ถอืวา่ผา่นเกณฑ ์เพราะมกีารเตะขาเหยยีดอยา่งตอ่เนือ่งตลอด 4 ครัง้ 
 

2. การกระโดด (Jumps)ทา่ใดก็ไดโ้ดยบงัคบัทําทัง้ทมี จํานวนครัง้ตามระดบัชัน้ทีล่งแขง่ขนั 
3. การหมนุ (Turns)ทา่ใดก็ไดโ้ดยบงัคบัทําทัง้ทมี จํานวนครัง้ตามระดบัชัน้ทีล่งแขง่ขนั 
4. การแยกขา (Split)จะจับขายกแยก 180 องศาหรอืวา่จะแยกขา 180 องศากบัพืน้ก็ได ้โดย

บงัคบัทําทัง้ทมี ตามระดบัชัน้ทีล่งแขง่ขนั 
5. การกระโดดเคลือ่นที ่(Leaps) ทา่ใดก็ไดโ้ดยบงัคบัทําทัง้ทมี จํานวนครัง้ตามระดบัชัน้ทีล่ง

แขง่ขนั 
 

“ทา่ทกุทา่จะตอ้งทาํทกุคน และจะตอ้งทาํพรอ้มกนัถงึจะผา่นเกณฑท์า่บงัคบั”หากทาํเกนิไป
กวา่นีห้รอืวา่ทาํแบบไลจ่งัหวะหลงัจากทีท่าํผา่นเกณฑไ์ปแลว้จะถกูพจิารณาใหเ้ป็นคะแนน

เสรมิหรอืถกูนําไปพจิารณาในสว่นอืน่ๆ” 
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ขอ้แนะนําเบือ้งตน้ในการแขง่ขนัประเภทปอม(POM) 
 

แตล่ะทมีจะมเีวลาแสดงจะตอ้งใชเ้วลาใหคุ้ม้คา่ไมว่า่จะเป็น การกระโดด เตน้ แสดงทกัษะการเตน้ 
ความคดิสรา้งสรรค ์การเปลีย่นตําแหน่ง ฯลฯ การแนะแนวขา้งลา่งนีจ้ะชว่ยคณุได ้และขอความรว่มมอืให ้
ปฏบิตัติามกฎอยา่งเครง่ครัด  

 
1. เวลา เวลาทีม่ใีหอ้ยา่งนอ้ย 2นาท ี15 วนิาท ีและไมเ่กนิ 2นาท ี30 วนิาท ีเทา่นัน้ไมม่เีวลา
เพิม่เตมิ 

เวลาจะเริม่จับทนัท ี
• เมือ่มกีารใหส้ญัญาณและไดย้นิเสยีงเพลงดงัขึน้ หรอื  
• ไดย้นิเสยีงตะโกนใหส้ญัญาณ หรอื  
• เมือ่มกีารขยบัตวัในกรณีทีเ่ร ิม่ตน้ดว้ยการเตน้หรอืทา่ทางทีบ่ง่บอกถงึ 

 การ เตน้ 
 
2. เร ิม่ตน้การแสดง พืน้ทีส่นามการแขง่ขนัมขีนาด 14 X 14 ตารางเมตรแตจ่ะตดิเทปแสดง

ขอบเขตทีใ่ชง้านได ้การเริม่ตน้การแสดงจะตอ้งอยูภ่ายในพืน้ที ่12 x 12 ตารางเมตร ไม่
อนญุาตใหเ้ร ิม่ตน้การแสดงโดยการกอ่ปิรามดิหรอืตอ่สตนัทไ์วก้อ่นแลว้ โดยทีเ่ทา้ของ
ทกุคนจะตอ้งอยูต่ดิพืน้อยา่งนอ้ยหนึง่ขา้ง ไมอ่นุญาตใหทํ้าทกัษะยมินาสตกิใดๆเมือ่เขา้สูแ่ละ
ออกจากสนามแตส่ามารถโชวส์ปิรติทกัทายกบัผูช้มไดส้ัน้ๆและตอ้งรบีเขา้ประจําทีโ่ดยเร็ว 

 
3. เพลงและเตน้ เพลงและดนตรรีวมแลว้ใหเ้วลาอยู่ ภายใน 2นาท ี 15 วนิาท ีและไมเ่กนิ 2

นาท ี 30วนิาท ีจะ ตอ้งเลน่ครัง้เดยีวรวดไมม่ชีว่งหยดุ สามารถใชเ้พลงและเสยีงดนตรไีดท้กุ
ชนดิ การ เตน้เชยีรแ์ละจะตอ้งสอดคลอ้งกบัดนตร ีโดยจะตอ้งนํา CD 2 แผน่ เพือ่ทีใ่ชใ้นการ
แสดง โดย 1 ชิน้ใชเ้ปิดในการแสดง อกี 1 ชิน้เพือ่ใชสํ้ารอง (หากสะดวกสามารถนําเทปคาส
เซทมาดว้ยก็ไดเ้พือ่ใชใ้นกรณีเกดิเหตสุดุวสิยั) แตล่ะทมีจะตอ้งสง่ตวัแทนมา 1 คนเพือ่ทาํ
การเปิด หยดุเพลง และปิดเพลงเอง โดยจะตอ้งแสดงตวัตอ่บธูเครือ่งเสยีงอยา่งนอ้ย 2 
ทมีเพือ่เตรยีมทีจ่ะเปิดเพลง ควรระลกึไวเ้สมอวา่ CD อาจจะไมส่ามารถเลน่ไดก้บั
เครือ่งเลน่ไดท้ ัง้หมด ควรพจิารณาและทดสอบกอ่นนํามาใชง้าน 

 
4. การทิง้ตวั หวัเขา่, ลําตวัดา้นหนา้, ลําตวัดา้นหลงั, กน้, ขาออ่น และการกระโดดแยกขาทิง้ตวั

ลง ทา่ดงัทีก่ลา่วมา หรอืใกลเ้คยีงไมอ่นญุาตใหท้าํเป็นอนัขาด นอกเสยีแตว่า่แรงจาก
น้ําหนักสว่นใหญจ่ะถกูผอ่นลงโดยใชม้อืหรอืวา่เทา้เป็นตวัชว่ยค้ํายนั 

 
6. การทาํลงักาและทา่ยดืหยุน่ ไมม่กีารทําลงักาทา่ยากหรอืยกเหนอืหวัแบบเชยีรใ์ดๆในการ

แขง่ขนัทัง้สิน้ สว่นทา่ลงักาทีส่ามารถทําไดใ้หด้ใูนหวัขอ้เรือ่ง “กฏและความปลอดภยั” ทาง
ดา้นลา่ง ใจความทา่ลงักาในทา่ทีอ่นุญาตใหทํ้าก็คอืมอืหรอืเทา้หรอืสว่นหนึง่ของรา่งกาย
สมัผัสพืน้ผวิการแขง่ขนัตลอดเวลาทีทํ่าทกัษะลงักานัน้ ดงันัน้ทา่ลงักาทีม่รีอบการมว้นที่
สะโพกหมนุเหนอืศรษีะแลว้ลอยตวักลางอากาศอยา่งอสิระจงึไมส่ามารถทําได ้

 
7. เสยีง อนุญาตใหพ้ดูกนัไดร้ะหวา่งการแสดง แตไ่มอ่นุญาตใหร้อ้งเพลง ไมม่กีารบมูในการเตน้ 

ไมอ่นุญาตใหอ้ดัเสยีงลงไปในเพลงทีใ่ชก้ารแสดง เ พือ่ทีจ่ะชวยใหก้าร Project เสยีงของทมี
ดงัมากยิง่ขึน้ 
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8. พืน้ทีท่าํการแสดงไมอ่นญุาตใหอ้อกจากพืน้ที ่12 x 12 ตารางเมตร ทีจั่ดไวใ้หห้ลงัจาก

ทีเ่ริม่ทําการแสดงแลว้ พืน้ทีทํ่าการแสดงจะถกูทําเครือ่งหมายไวใ้ห ้หากเกดิการล้ําออกนอก
พืน้ทีท่ีกํ่าหนดจะถกูหกัคะแนนการกา้วหรอืยนืบนขอบเสน้การแขง่ขนัแตไ่มล้ํ่าออกขอบเสน้
ดา้นนอก (Outer Boundary) ไมถ่อืวา่ผดิกตกิา 

 
9. อปุกรณ์ใชไ้ดแ้คพู่เ่ทา่น ัน้ไมอ่นญุาตใหนํ้าอปุกรณ์เขา้มาวางในบรเิวณการแสดง

(ตุก๊ตามาสคอทหรอืสิง่นําโชคอืน่ๆไมส่ามารถนําเขา้ไปวางไวใ้นพืน้ทีก่ารแสดงได)้ การวาง
อปุกรณ์ควรแลว้เสร็จภายใน 60 วนิาท ี

 
* ระดบัอนบุาล/ระดบัประถมศกึษา/ระดบัมธัยมศกึษา/ระดบัมหาวทิยาลยั/All-star 

ไมอ่นุญาตใหใ้ชอ้ปุกรณ์ใดๆทัง้สิน้ คําจํากดัความของอปุกรณ์คอืสิง่ใดๆก็ตามทีนํ่ามาใชเ้ตน้ดว้ย
โดยทีไ่มไ่ดเ้ป็นสว่นหนึง่ของเครือ่งแตง่กาย อนึง่สิง่ของเครือ่งแตง่กายทีอ่ยูบ่นชดุสามารถทีจ่ะ
ถอดออกไดแ้ตไ่มส่ามารถทีจ่ะนํามาเตน้ดว้ยได ้เมือ่ไหรท่ีเ่อาออกและนํามาเตน้ดว้ยจะถอืวา่เป็น
อปุกรณ์ทนัท ี

 
10. การจบการแสดง เวลาจะหยดุจับทนัทเีมือ่ทมีของคณุมาถงึในชว่งสดุทา้ยของการแสดง 

โดยอยูใ่นตําแหน่งของการแสดงนัน้ๆและมกีารหยดุคา้งทีส่มัพันธก์บัดนตร ีโดยถอืเอาการได้
ยนิเสยีงสดุทา้ยของดนตรเีป็นหลกั หากมขีอ้ผดิพลาดโดยทําการจบแบบไมเ่คลยีรอ์าจมี
ผลทําใหถ้กูตดัคะแนนในเรือ่งของเวลา 

 
*ทา่โพสทส์ดุทา้ยในตอนจบถอืวา่เป็นการจบการแสดง ในกรณีนี้ , การลงจากทา่สตนัทห์รอืวา่ทา่
ตอ่ตวัหลงัจากเพลงจบไมถ่อืวา่เป็นสว่นหนึง่ของการแสดง จะไมนํ่ามาคดิคะแนนให ้แตห่ากมกีาร
ลงทีผ่ดิพลาด บาดเจ็บและเกดิอั นตรายจะโดนหกัคะแนนดว้ย การพจิารณาคะแนนจะเริม่เมือ่เดนิ
เขา้สนามและสิน้สดุเมือ่นักกฬีาคนสดุทา้ยเดนิออกจากสนามจนหมด  
 
*อยา่งไรก็ตามทมีสามารถทีจ่ะโชวส์ปิรติใหก้บัผูช้มไดแ้บบสัน้ๆในขณะทีเ่ขา้สู ่และ ออกจาก
สนาม, ทมีไมอ่นุญาตใหทํ้าทกัษะใดๆกอ่นหรอืวา่หลงัเวลาการแสดง (หา้มทําลงักา หรอืวา่ทา่
กระโดดใดๆเขา้หรอืวา่ออกจากสนามแขง่ขนั) ทมีจะตอ้งตัง้ทา่พรอ้มใหเ้ร็วทีส่ดุเพือ่ทีจ่ะทําการ
แขง่ขนั, และจะตอ้งออกจากสนามแขง่ทนัทหีลงัจากทีแ่ขง่ขนัเสร็จแลว้ 
 
11. การหกัคะแนน การลงโทษโดยการหกัคะแนนจะทําเมือ่รวบรวมคะแนนสดุทา้ยของแตล่ะ

หมวดหมูท่ ัง้หมดแลว้และนํามาหกัออก คา่รวมของการลงโทษขึน้อยูก่บัความรา้ยแรงของ
การละเมดิกฎมากแคไ่หน  

 
12. นักกฬีาควรคํานงึถงึการแขง่ขนัในประเภทนีว้า่เป็นการแขง่ขนัประเภททีเ่นน้เตน้แบบเชยีรโ์ดย

ใชพู้เ่ป็นหลกั ซึง่ตา่งจากการเตน้ทัว่ๆไปตรงทีต่อ้งอาศยัความพรอ้มเพรยีง การทํางานกนัเป็น
ทมี ฯลฯเป็นหลกั แนะนําใหศ้กึษาจากวดีโีอ และซดีทีีไ่ดรั้บ หรอืคลปิวดีโีอ Download ทีท่าง
ผูจั้ดใหไ้ป ซึง่กตกิานีใ้ชเ้ป็นสากลท ัว่โลก แตจ่ะลดหยอ่นบางสว่นใหเ้หมาะสมกบั
ประเทศไทย 

 
13.ความสะอาดเรยีบรอ้ย หลงัจากทีแ่ตล่ะทมีทําการแขง่ขนัของตนเสร็จแลว้นัน้ จะตอ้งนํา

อปุกรณ์ของตนออกไปจากสนามแขง่ขนัใหห้มด เพือ่ทีจ่ะไดไ้มเ่ป็นอปุสรรคและอํานวย
ความสะดวกแกท่มีถดัไป คําวา่อปุกรณ์นีร้วมไปถงึเศษชิน้สว่นทีห่ลดุออกมาจากตวันักกฬีา
และอปุกรณ์การเชยีรท์กุชนดิ อาจสง่ผลตอ่คะแนนหากพบวา่ทมีนัน้ๆทําการปลอ่ยปะละเลย 
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14. การซอ้ม แตล่ะทมีจะมเีวลาซอ้มใหใ้นพืน้ทีฝึ่กซอ้มทีจั่ดไวใ้ห ้ทมีใดทีพ่ลาดเวลาฝึกซอ้มทมี

ของตนเองอาจจะตอ้งลงทะเบยีนเวลาใหมซ่ึง่อาจจะเป็นทมีสดุทา้ยของวนั กอ่นการแขง่ขนั
จรงิจะมกีารซอ้มเสมอืนจรงิซึง่แตล่ะทมีจะมเีวลา 3 นาทใีนการซอ้มกบัสนามเหมอืนจรงิ ขอ
ความกรณุาสวมใสช่ดุแขง่ขนัจรงิพรอ้มกบัซอ้มเหมอืนจรงิอยา่งนอ้ย 1 ครัง้ เนือ่งจากใน
บรเิวณจะมกีรรมการคอยเชค็ความถกูตอ้งของการแสดงแตล่ะทมีให ้

 
15. ประกนัอบุตัเิหต ุคณะกรรมการแขง่ขนัจะไมรั่บรองการบาดเจ็บทีเ่กดิขึน้ระหวา่งการแขง่ขนั ผู ้
เขา้แขง่ขนัควรทีจ่ะปฏบิตัติามกฎกตกิาอยา่งเครง่ครัดเพือ่ความปลอดภยัและลดความเสีย่งในการ
เกดิอบุตัเิหต ุทางผูจั้ดแนะนําใหผู้เ้ขา้แขง่ขนัจัดหาประกนัตามความเหมาะสมของแตล่ะทมีกอ่น
เขา้แขง่ขนั แตท่ัง้นีท้ัง้นัน้สถานทีจั่ดการแขง่ขนัมทีมีแพทยแ์ละพยาบาลจัดไวเ้พือ่เหตฉุุกเฉนิใน
เบือ้งตน้แลว้ 

 
16.การโฆษณาและชือ่ผูส้นบัสนนุ นักกฬีาสามารถทีจ่ะตดิโลโก ้ป้ายชือ่ ของผูท้ีส่นับสนุนบน

ชดุการแขง่ขนัได ้โดยจะตอ้งมขีนาดไมใ่หญเ่กนิกวา่ขนาดของนามบตัร (2 คณู 3 นิว้
โดยประมาณ) ในบรเิวณการแขง่ขนัระหวา่งทมีลงแขง่นัน้สามารถวางป้าย หรอืวา่โลโกไ้ด ้
สงูสดุเพยีง 3 รายการเทา่นัน้โดยสามารถทีจ่ะวางไวท้างดา้นหนา้หรอืวา่ทางดา้นหลงัของ
สนามการแขง่ขนัได ้กรณุาตดิตอ่ทางผูจั้ดเพือ่รายละเอยีดของขนาดป้าย บนชดุแขง่ขนั บน
สนามแขง่ขนัสงวนสทิธิโ์ลโกข้องผูจั้ดเทา่นัน้ 

 
17.Free Standing Spottersไมม่ ีFree Standing Spotter ใหใ้นการแขง่ขนัประเภทนี้ 

 
 
 
คาํแนะนําท ัว่ไปสําหรบัผูฝึ้กสอนประเภทปอม 
 

1. ทมีเตน้ควรจะอยูภ่ายใตก้ารฝึกสอนของผูฝึ้กสอนหรอืวา่ผูท้ีใ่หคํ้าแนะนําทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจใน
กฬีาชนดินีเ้ป็นอยา่งยิง่ 

2. ผูฝึ้กสอนหรอืผูท้ีม่คีวามรูแ้ละถกูแตง่ตัง้ใหรั้บหนา้ทีค่วบคมุทมีควรทีจ่ะใหค้วามสนใจและเอาใจใส่
ในทกุการฝึกซอ้ม ทกุภารกจิทีไ่ดรั้บมอบหมาย และทกุเกมสก์ฬีาทกุชนดิทีท่มีเขา้ไปเกีย่วขอ้ง 

3. นักเตน้ควรทีจ่ะไดรั้บการฝึกฝนจนชาํนาญกอ่นทีจ่ะทําทกัษะทา่ยาก เทคนคิการเตน้ หรอืวา่การ
เคลือ่นไหวแบบตา่งๆ ในกฬีาชนดินี ้

4. ทกุๆบทเรยีนหรอืวา่ทกุการฝึกสอนจะตอ้งอยูใ่นสถานทีท่ีเ่หมาะสมสําหรับการเตน้รํา ควร
หลกีเลีย่งสถานทีท่ีม่เีสยีงดงัหรอืวา่เสยีงรบกวน 

5. เครือ่งแตง่กายควรทีจ่ะมสีว่นชว่ยใหก้ารฝึกซอ้มและการแสดงมคีวามปลอดภยัมากทีส่ดุ 
เครือ่งประดบัทกุชนดิ รวมไปถงึตุม้ห ูตุม้จมกู เครือ่งประดบัลิน้ หว่งสะดอื สรอ้ยขอ้มอื สรอ้ยคอ 
แหวน ฯลฯ จะตอ้งถอดออกเมือ่ฝึกซอ้ม เมือ่เชยีรเ์กมสก์ฬีา หรอืวา่ลงแขง่ขนั 

6. การวอรม์รา่งกายใหอ้บอุน่และการยดืกลา้มเนือ้จะตอ้งมรีวมเขา้ไปในการฝึกซอ้ม การแสดงโชวใ์น
งานชมุนุม งานเชยีรก์ฬีา หรอืเวลาลงแขง่ขนั และกจิกรรมทกุอยา่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเตน้ทกุครัง้ 

7. พืน้ผวิทีจ่ะตอ้งใชนั้น้ จะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบทกุๆครัง้วา่มคีวามเหมาะสมหรอืไม ่จะตอ้งไมม่สี ิง่
กดีขวางอยูภ่ายในบรเิวณนัน้ ไมค่วรแสดงทกัษะการเตน้บนพืน้ผวิดงันี ้
• พืน้คอนกรตี ยางมะตอย หรอืพืน้ผวิทีไ่มแ่ข็ง 
• พืน้เปียกชืน้ 
• พืน้ผวิไมร่าบเรยีบ หรอืวา่ลาดเอยีง 
• พืน้ทีท่ีม่สี ิง่กดีขวาง 
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8. ผูฝึ้กสอนควรทีจ่ะตระหนักถงึระดบัหรอืวา่ขดีความสามารถของนักกฬีาทัง้หมดภายในทมีและ
ประเมนิใชต้ามความสามารถทีม่นัีน้ๆกอ่น 

9. ทมีควรทีจ่ะเพิม่ระดบัและขยายขดีจํากดั ทางดา้นความแข็งแรงโดยมโีปรแกรมทีเ่หมาะสมจาก
ผูเ้ชีย่วชาญมาใช ้

10. หา้มทําทกัษะใดๆเมือ่ผูฝึ้กสอนหรอืวา่ที ่ ปรกึษาทมีไมอ่ยูต่รงนัน้หรอืวา่ไมไ่ดย้นื คอย
กํากบั 

11. ผูฝึ้กสอนและผูใ้หคํ้าปรกึษาจะตอ้งมแีผนรองรับในกรณีทีม่เีหตฉุุกเฉนิหรอืวา่บาดเจ็บรา้ยแรง 
12. กอ่นทีจ่ะทําทกัษะใดๆ นักเตน้จะตอ้งไดรั้บการสอนทกัษะนัน้ๆจนเขา้ใจถอ่งแทก้อ่นทีจ่ะลงมอื

ปฏบิตัจิรงิ 
 
กฎและขอ้บงัคบัและการใหค้ะแนน TCC ประเภทปอม 

 
นักกฬีาทกุคนภายในทมีทีล่งแขง่ขนัจะตอ้งปฏบิตัติามกฎเกณฑแ์ละระเบยีบอยา่งเครง่ครัดเมือ่ถงึ

เวลาแขง่ขนั โดยทัว่ไปสมาชกิภายในทมีจะเป็นสมาชกิของ สถาบนัหรอืสโมสร และจะตอ้งเป็นทมีทีเ่ป็น
ตวัแทนของสถาบนัหรอืสโมสรอยา่งเป็นทางการ พรอ้มกนันัน้ก็จะตอ้งสวมชดุแขง่ขนัทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึ
สถาบนัหรอืสโมสรทีต่นสงักดัอยู ่ไมอ่นุญาตใหนั้กกฬีาเป็นตวัแทนเขา้แขง่ขนัซํ้าซอ้นกนัระหวา่ง สถาบนั
หรอืสโมสร นักกฬีา 1 คนเป็นตวัแทนได ้ 1 สถาบนัหรอืเทา่นัน้ ทาง TFC แนะนําใหม้นัีกกฬีาสํารองที่
สงักดัในทมีเดยีวกนัเพือ่เปลีย่นแทนในกรณีทีม่กีารบาดเจ็บระหวา่งการแขง่ขนัเกดิขึน้ 

 
การแสดง 

 
1. การแสดงควรออกแบบใหเ้หมาะสมกบัทกุคนในครอบครัวสามารถทีจ่ะรับชมและรับฟังได ้เพลง 

คําพดู ทา่ทางหรอืวา่การกระทําทีไ่มเ่หมาะสมจะมผีลตอ่คะแนน ซึง่อาจจะถกูหกั 0.5 คะแนน 
2. การแสดงของทมีควรทีจ่ะคํานงึถงึเรือ่งความเหมาะสม อายขุองผูเ้ขา้แขง่ขนั ความแข็งแรง 

เทคนคิตา่งๆดงันี ้การกระโดด การหมนุตวั การเคลือ่นไหวรา่งกาย การสือ่สารกบัผูช้ม การ
ออกแบบทา่ การแสดง และ การเตน้ตอ้งกลมกลนืและเป็นไปในแงบ่วก 

3. ไมอ่นุญาตใหใ้ชเ้ทคนคิพเิศษอืน่ๆทีจ่ะทําใหภ้ายในบรเิวณการแขง่ขนัเปลีย่นแปลงหรอืวา่เสยีหาย 
รวมไปถงึการทําใหส้นามแขง่ขนัชาํรดุ 

4. ชดุทีส่วมใสจ่ะตอ้งไมโ่ป๊และดเูหมาะสมกบัการเตน้ ควรทีจ่ะใสช่ดุและทดลองเตน้กอ่น เพือ่
ป้องกนัความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ได ้ หากมชีดุหลดุหรอืวา่แตกจนเกดิภาพอนาจารอาจจะถกู
ลงโทษสงูสดุถงึขัน้ตดัสทิธิก์ารแขง่ขนัทนัท ี

5. แนะนําวา่หากใสก่างเกงขาสัน้แบบ Hot Pants (สัน้กดุ) จะตอ้งสวมใสก่างเกงรัดรปูอยูภ่ายใน
เสมอ 

6. สําหรับนักกฬีาทกุระดบัไมอ่นุญาตใหใ้สท่อ่นบนเป็นเกาะอกและทรงบราหรอืวา่ชดุทีเ่ผยใหเ้ห็น
ยกทรงภายใน, ไมอ่นุญาตใหใ้สท่อ่นบนทีเ่ป็นคอวลีกึมากๆเพือ่ความเหมาะสม  

7. รุน่อายตํุา่กวา่ 18 ปีแนะนําวา่ควรที่ จะสวมใสช่ดุทอ่นบนทีเ่ต็มตวั (ไมบ่งัคบั ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิ
ของทมี)เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัวยัและป้องกนัภาพทีไ่มเ่หมาะสม 

8. ทกุระดบัการแขง่ขนัแนะนําใหใ้ชว้สัดทุีแ่ข็งแรง สามารถทนแรงดงึหรอืวา่กระชากไดด้ ีจะตอ้งมี
สายคลอ้งคอหรอืวา่พาดไหลอ่ยา่งนอ้ยหนึง่ขา้งเพือ่ป้องกนัการหลดุเลือ่น 

9. นักกฬีาชายทกุระดบัชัน้จะตอ้งสวมเสือ้ในการแขง่ขนัสามารถใสเ่สือ้กลา้มหรอืเสือ้แขนกดุได ้ไม่
อนุญาตใหเ้ปลอืยทอ่นบน 
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กฎความปลอดภยั 

 
• ไมอ่นุญาตใหท้ิง้ตวั (ลงเขา่ น่ัง น่ังขาเหยยีด ควํา่หนา้ หงายหลงั แยกขาทิง้ตวั หรอืทา่ใกลเ้คยีง ) 

จากการกระโดดลอยตวั ยนื หรอืวา่สรรีะกลบัหวั นอกเสยีแตว่า่จะมกีารใชม้อืหรอืเทา้เขา้มาชว่ยลด
แรงกระแทกกอ่น 

• อนุญาตใหใ้ชร้องเทา้พืน้ออ่น (รองเทา้แจซ๊แบบบูท๊ แบบธรรมดา รองเทา้แจซ๊แบบสวมหวั 
รองเทา้ออกแบบมาเพือ่เตน้รํา รองเทา้ผา้ใบกฬีาก็ได ้ ) ไมอ่นุญาตใหเ้ตน้เมือ่สวมถงุเทา้อยา่ง
เดยีว หรอืวา่เทา้เปลา่ 

• ทมีเตน้สามารถใสเ่ครือ่งประดบัทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของชดุแขง่ขนัได ้สามารถใสตุ่ม้หขูนาดเล็กทีไ่ม่
เป็นหมดุและไมห่อ้ยระยา้และดไูมเ่ป็นอนัตรายได ้สวมสรอ้ยโชค๊เกอรแ์นบลําคอทีไ่มม่หีอ้ยระยา้
ได ้และอนุญาตใหใ้สเ่ครือ่งประดบัผมทีไ่มห่อ้ยระยา้และทีเ่หมาะสมได ้เครือ่งประดบัอยา่งเชน่
ตุม้หหูว่ง หรอืทีม่สีว่นทีโ่ผลอ่อกมาเกนิติง่ห ูสรอ้ยขอ้มอื สรอ้ยคอ แหวน แหวนหวัแมม่อื หว่ง
ตา่งๆทีใ่สท่ีล่ ิน้หรอืวา่ทีจ่มกู ฯลฯ ไมอ่นุญาตใหส้วมใส ่และจะถกูหกัคะแนน 0.5 ตอ่ชิน้ หรอืหาก
วา่ถอดไมไ่ดจํ้าเป็นทีจ่ะตอ้งใชเ้ทปพันตดิทบัไวก้บัตวัเพือ่ความปลอดภยั อนึง่หากชดุปรแิตก ฉีก
ขาด หรอืวา่หลดุออกจากรา่งกาย อาจจะถกูหกัคะแนนในเรือ่งความเหมาะสม 0.5 คะแนนตอ่ชิน้ 

 
ทา่ลงักา/ทา่ยมินาสตกิ 

 
ทา่ลงักาตอ่ไปนีส้ามารถทําไดใ้นการแขง่ขนั 
• มว้นหนา้/มว้นหลงั 
• มว้นไหล ่
• ลอ้เกวยีน 
• หกสงูดว้ยศรษีะ(หมวด B-Boy) 
• หกสงูดว้ยมอื  
• สะพานโคง้ 
• ฟรอ้นทว์อลค์โอเวอร/์แบ็ควอลค์โอเวอร ์
• หกสงูดว้ยศอกและ/หรอืศรษีะ(สตอลล,์ หมวด B-Boy)  
• หมนุดว้ยศรษีะ(เฮดสปิน, หมวด B-Boy) 
• กงัหนัลม (วนิมลิล,์ หมวด B-Boy) 
• นอนดดีตวักลบัมายนื (คกิ อพั, หมวด B-Boy) 

   
  ตวัอยา่งทา่ลงักาทีไ่มส่ามารถทําได ้

• พุง่มว้น 
• ราวนอ์อฟ 
• ลงักาไมใ่ชม้อื 
• สปรงิมอืหนา้/หลงั 
• ลงักาหนา้/หลงั 

 
การยกแบบเตน้ราํ/ทา่สตนัท/์ทา่ตอ่ตวั 

 
1. ไมอ่นุญาตใหทํ้าทา่สตนัทแ์บบเชยีรท์ีร่า่งกายของตวัยอดขึน้ไปอยูเ่หนอืฐานทัง้ตวัและ/หรอื การ

ตอ่ตวัหรอืวา่การโยนตวัสงูใดๆทัง้สิน้ (ยกเวน้น่ังไหล,่ ขีห่ลงัแบบมา้สง่เมอืง, ยนืบนหนา้ขา, ยก
หลงัโคง้ หรอืทา่ทีใ่กลเ้คยีงและอยูใ่นคําจํากดัความ) 

ลิขสิทธ์ิโดยศูนยฝึ์กสอนกีฬาเชียร์ลีดด้ิงนานาชาติมหาวิทยาลยัรังสิต หนา้10 
 



CHEER DANCE,CHEER DANCE DOUBLE [ Pom ]       TFC 2015 

2. การยกในแบบของการเตน้รําสามารถทําได ้คําจํากดัความของการยกก็คอืนักเตน้จํานวน 1 หรอืวา่
มากกวา่ชว่ยซพัพอรท์น้ําหนักของนักเตน้ทีถ่กูยกใหล้อยสงูขึน้จากพืน้ ฐานจะตอ้งอยูใ่นตําแหน่ง
ทีส่ามารถประคองน้ําหนักของผูท้ีถ่กูยกไดด้ ี (มอื/แขน หรอืวา่สว่นลําตวั ) การสรา้ง ปีน กระโดด
ขึน้/ลงโดยไรก้ารซพัพอรท์หรอืวา่โยนจากฐานหนึง่ไปอกีฐานหนึง่ หรอืวา่โยนจากฐานลงสูพ่ืน้ผวิ
การแขง่ขนัโดยไรก้ารชว่ยใหค้วามปลอดภยัในการลง ไมถ่อืวา่เป็นการยกในแบบเตน้รําและไม่
อนุญาตใหทํ้าโดยเด็ดขาด การยกระดบัเหนอืไหลข่ึน้ไปจะตอ้งใชผู้ย้กอยา่งนอ้ย 2 คนในการชว่ย
ซพัพอรท์น้ําหนัก (สามารถใชค้นเดยีวยกได)้ โดยทีฐ่านจะตอ้งยนือยูบ่นพืน้โดยตรงเทา่นัน้ ฐาน
จะตอ้งชว่ยบงัคบัทา่ทางการแสดงในทา่นัน้และชว่ยในการลงจากการยกใหก้ลบัลงสูพ่ืน้อยา่ง
ปลอดภยั ฐานจะตอ้งอยูใ่นตําแหน่งทีส่ามารถทีจ่ะป้องกนัอบุตัเิหตทุีจ่ะเกดิขึน้ได ้โดยเฉพาะใน
สว่นของศรีษะ ลําคอและหลงั หากพบวา่ในการทําทา่นัน้ๆและดไูมป่ลอดภยัเทา่ทีค่วรอาจจะถกู
หกั 0.5 คะแนน สว่นการยกผา่นในระดบัไหล ่ (ยกขึน้แลว้ก็ลง ไมม่ทีา่เงือ่นไขใดๆเพิม่เตมิ )
สามารถใชผู้ย้กเพยีงคนเดยีวได ้สว่นการยกทีม่ศีรษีะกลบัหวัอยูแ่ลว้จะไมใ่หเ้คลือ่นไหวใหห้วัดิง่
ลงตอ่ไป 

3. การยกทีม่กีารหมนุตวักลบัหวั สะโพกของผูท้ีถ่กูยกและหมนุจะตอ้งสงูไมเ่กนิระดบัไหลข่องฐานตวั
ยก 

4. ไมส่ามารถทํา Toe-pitchลงักาและทําการโยนตวัใดๆไดท้กุชนดิ 
 

คาํจาํกดัความของประเภทพู ่
 
การแสดงปอมนัน้จะตอ้งประกอบไปดว้ยการใชพู้ใ่หม้ผีลตอ่สายตาไดด้มีากทีส่ดุ การออกแบบทา่ทาง
จะตอ้งออกแบบใหส้อดคลอ้งกบัการใชพู้ ่อยา่งไรก็ตามจะตอ้งระลกึไวเ้สมอวา่ นีเ่ป็นสว่นหนึง่การแขง่ขนั
เตน้ ดงันัน้จําไวว้า่นักกฬีาปอมจะตอ้งเตน้ดว้ยการถอืพูใ่นมอื ลกัษณะเฉพาะตวัของการแสดงปอมก็คอื
จะตอ้งสอดประสานและมผีลทางสายตา ทมีของคณุจะตอ้งปรากฏออกมาเป็น "หนึง่" การเคลือ่นไหว
จะตอ้งเฉียบคมสะอาดตาและแมน่ยําอยา่งทีส่ดุ 

การแสดงทีม่ผีลทางสายตาเป็นสิง่ทีสํ่าคญัทีส่ดุเป็นอยา่งยิง่ สิง่ทีจ่ะมผีลทางสายตาจะประกอบไป
ดว้ยการเปลีย่นระดบัสงูตํา่, การกระทําทีเ่ป็นทมีหรอืกลุม่, การเปลีย่นรปูขบวน, การใชส้ขีองพูท่ีแ่ตกตา่ง
กนั, ฯลฯ เป็นตน้ คณะกรรมการจะจดจําการแสดงทีส่ามารถสะกดสายตาไดต้ัง้แตเ่ริม่ตน้จนจบ ระลกึไว ้
เสมอวา่การแสดงปอมจะตอ้งมคีวามเป็น "ดัง้เดมิ" ในตวั ตรงกนัขา้ม การเตน้แจซ๊ก็จะมคีวามทนัสมยั
มากกวา่ การแสดงจะตอ้งใชพู้เ่ป็นอตัราสว่น 90%เปอรเ์ซน็ตข์องเวลาการแสดงไมอ่นุญาตใหใ้ช ้
อปุกรณ์อืน่รว่มการแสดง ทมีเตน้จะตอ้งมทีา่ บงัคบัรวมเขา้ไปอยูใ่นการแสดงของทมีดว้ย โดยจะตอ้ง
แสดงตามคําแนะนําขา้งตน้คะแนนทางดา้นเทคนคิการเตน้รําจะพจิารณาใหค้ะแนนในชอ่งทกัษะการเตน้ 
 
หลกัเกณฑก์ารตดัสนิและระดบัความยากงา่ยในการแขง่ขนั 
 

คะแนนรวมทีไ่ดรั้บในแตล่ะทกัษะจะอยูบ่นพืน้ฐานของคณุภาพของทกัษะทีแ่สดงออกมาและ
จํานวนมากนอ้ยตลอดการแสดงของทมี (ความหลากหลายทีแ่สดงและจํานวนผูท้ีแ่สดงทกัษะ สองปัจจัย
รวมกนั) ทกัษะเฉพาะทีไ่มไ่ดร้วมอยูใ่นรายการนี ้การใหค้ะแนนจะขึน้อยูก่บัดลุพนิจิของคณะกรรมการ 
ทกัษะใดทีไ่มไ่ดทํ้า ชอ่งคะแนนในทกัษะนัน้จะไดศ้นูยค์ะแนน 

 
ความกวา้งและการไดค้ะแนนมากนอ้ยในการทําทกัษะใดๆ หรอืการหกัคะแนนจากขอ้ผดิพลาดใ น

ระหวา่งการแขง่ขนันัน้จะอา้งองิจากระบบการตดัสนิของนานาชาต ิโดยใชห้ลกัเกณฑม์าตรฐานสากล
ของ IFC และ TFC ไมไ่ดใ้ชเ้กณฑก์ารตดัสนิภายในประเทศ เพือ่เป็นการพัฒนาศกัยภาพและยกระดบั
กฬีาเชยีรล์ดีดิง้ประเทศไทยใหม้คีณุภาพและเทา่เทยีมกบัตา่งประเทศ นอกจากนีย้งัสามารถทราบ
ขอ้บกพรอ่งเพือ่การพัฒนาทมีจากการเปรยีบเทยีบกบัทมีนานาชาตทิีเ่ขา้รว่มการแขง่ขนั 
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* ในทกุหมวด ทกัษะใดๆทีไ่มไ่ดก้ลา่วถงึ คณะกรรมการจะอา้งองิจากความใกลเ้คยีงและความเป็นไปได ้
ในทกุตารางขา้งตน้ 
 
ปอม 
 

ระยะของคะแนน ทกัษะ 
คะแนนตํา่ เป็นออกแบบทา่ขัน้พืน้ฐาน (ตามรปูแบบหรอื

แบบดัง้เดมิ) ดว้ยเทคนคิและคณุภาพตํา่กวา่
มาตรฐานและดอ้ยการควบคมุทา่ทาง 

นักเตน้ยกยดืขากลางอากาศได ้มจัีงหวะทีว่า่งใน
การเตน้ การตคีวามดนตรตํีา่ 

ขาดความแข็งแรงของการเคลือ่นไหว ความ
ยดืหยุน่ รปูแบบและจังหวะเป็นอะไรทีไ่มล่ง
ตวัทัง้หมดของการเตน้ทัง้ทมี ไมล่ืน่ไหลและ
ตอ่เนือ่ง ตํา่กวา่เกณฑม์าตรฐาน  

 
คะแนนปานกลาง เป็นออกแบบทา่ขัน้กลาง (ตามรปูแบบหรอืแบบ

ดัง้เดมิ) ดว้ยเทคนคิและคณุภาพดตีาม
มาตรฐานและมกีารควบคมุทา่ทาง 

นักเตน้ยกยดืขากลางอากาศไดด้ ีจังหวะทีว่า่งใน
การเตน้นอ้ย มกีารตคีวามดนตร ี

แตก่็ยงัมกีารปลอ่ยตวั ปลอ่ยการเคลือ่นไหวและ
ความยดืหยุน่ 

รปูแบบและจังหวะเป็นอะไรทีค่อ่นขา้งลงตวั
ทัง้หมดของการเตน้ทัง้ทมี ลืน่ไหลและ
ตอ่เนือ่ง อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน  

คะแนนสงู เป็นออกแบบทา่ขัน้สงู (ตามรปูแบบหรอืแบบ
ดัง้เดมิ)ดว้ยเทคนคิและคณุภาพสงูตาม
มาตรฐานและมกีารควบคมุทา่ทาง 

นักเตน้ยกยดืขากลางอากาศไดด้แีละอาจทําได ้
มากกวา่นัน้ จังหวะทีว่า่งในการเตน้นอ้ย มี
การตคีวามดนตร ี

มคีวามแข็งแรงของการเคลือ่นไหว ความยดืหยุน่ 
รปูแบบและการลงจังหวะเป็นอะไรทีล่งตวั
ทัง้หมดของการเตน้ทัง้ทมี ลืน่ไหลและ
ตอ่เนือ่ง สงูกวา่เกณฑม์าตรฐาน  

 
แนะนําทา่เทคนคิ 

เทคนคิการหมนุ 
 

ระยะของคะแนน ทกัษะ 
คะแนนตํา่ เป็นการหมนุขัน้พืน้ฐานและการหมนุแบบรวมทา่ 

เชน่หมนุรอบเดยีวดว้ยทา่ Pirouettes, 
Chaine’, Pencil Turn, Cat’s Step, Pas de 
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chat turn แสดงทัง้ทมีดว้ยเทคนคิและ
คณุภาพด ีและ/หรอื 

ทําทา่หมนุระดบักลาง/ทา่หมนุแบบรวมทา่
ระดบักลางดว้ยจํานวนนักกฬีานอ้ยกวา่ครึง่
ทมีดว้ยเทคนคิและคณุภาพด ีและ/หรอื 

ทําทา่หมนุระดบักลาง/ทา่หมนุรวมแบบรวมทา่
ระดบักลางทัง้ทมีดว้ยเทคนคิและคณุภาพ
ดอ้ยกวา่มาตรฐาน 

คะแนนปานกลาง ทําทา่หมนุระดบักลาง/ทา่หมนุแบบรวมทา่
ระดบักลาง เชน่หมนุสองรอบดว้ยทา่ Double 
Pirouettes, Axle, Pique’ turns แสดงทัง้ทมี
ดว้ยเทคนคิและคณุภาพด ีและ/หรอื 

ทําทา่หมนุระดบัยากดว้ยจํานวนนักกฬีานอ้ยกวา่
ครึง่ทมีดว้ยเทคนคิและคณุภาพด ี

ทําทา่หมนุระดบัยาก/ทา่หมนุรวมแบบรวมทา่
ระดบัยากทัง้ทมีดว้ยเทคนคิและคณุภาพดอ้ย
กวา่มาตรฐาน 

 
คะแนนสงู ทําทา่หมนุระดบัยาก/ทา่หมนุแบบรวมทา่ระดบั

ยากดว้ยจํานวนนักกฬีาสว่นใหญข่องทมีดว้ย
เทคนคิและคณุภาพด ีเชน่ Fouette’s, 
Fouette’s a la second, Triple/Quad 
Pirouettes. 

 
 
เทคนคิการกระโดด 
 

ระยะของคะแนน ทกัษะ 
คะแนนตํา่ เป็นการกระโดดขัน้พืน้ฐานและการกระโดดแบบ

รวมทา่ เชน่ Hitch Kick, Pas de sat de 
chat, Passe’ saute’, Grand jete’, Leap in 
second แสดงทัง้ทมีดว้ยเทคนคิและคณุภาพ
ด ีและ/หรอื 

ทําทา่กระโดดระดบักลาง/ทา่กระโดดแบบรวมทา่
ระดบักลางดว้ยจํานวนนักกฬีานอ้ยกวา่ครึง่
ทมีดว้ยเทคนคิและคณุภาพด ีและ/หรอื 

ทําทา่กระโดดระดบักลาง/ทา่กระโดดแบบรวมทา่
ระดบักลางทัง้ทมีดว้ยเทคนคิและคณุภาพ
ดอ้ยกวา่มาตรฐาน 

 
คะแนนปานกลาง ทําทา่กระโดดระดบักลาง/ทา่กระโดดแบบรวมทา่

ระดบักลาง เชน่ Chaine’ leap and switch 
leap แสดงโดยสว่นใหญข่องทมีดว้ยเทคนคิ
และคณุภาพด ีและ/หรอื 

ทําทา่กระโดดระดบัยากดว้ยจํานวนนักกฬีานอ้ย
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กวา่ครึง่ทมีดว้ยเทคนคิและคณุภาพด ี
ทําทา่กระโดดระดบัยาก/ทา่กระโดดแบบรวมทา่

ระดบัยากทัง้ทมีดว้ยเทคนคิและคณุภาพดอ้ย
กวา่มาตรฐาน 

 
 
 

คะแนนสงู ทําทา่กระโดดระดบัยาก/ทา่กระโดดแบบรวมทา่
ระดบัยากดว้ยจํานวนนักกฬีามากกวา่ครึง่ทมี
ดว้ยเทคนคิและคณุภาพด ีเชน่ Switch 
second, Switch tilt เป็นตน้ 

 
 
ผลทางสายตา 
 

ระยะของคะแนน ทกัษะ 
คะแนนตํา่ การแสดงมผีลทางสายตาเพยีงเล็กนอ้ยดว้ย

ขอ้จํากดัของการไมผ่สมผสานกนัในเรือ่งของ
การพลกิแพลง, ทา่ลา่ง, ทา่กลุม่/หรอืวา่ทา่คู่
, การเปลีย่นระดบับนลา่ง, การยดืยบุของ
ขบวน, หรอืวา่การเคลือ่นไหวทีต่รงกนัขา้ม
กนั เห็นการกา้วเดนิทีช่า้อยา่งเห็นไดช้ดั 

 
คะแนนปานกลาง การแสดงมผีลทางสายตาเพยีงในระดบัปานกลาง 

เห็นการผสมผสานกนัในเรือ่งของการพลกิ
แพลง, ทา่ลา่ง, ทา่กลุม่/หรอืวา่ทา่คู,่ การ
เปลีย่นระดบับนลา่ง, การยดืยบุของขบวน, 
หรอืวา่การเคลือ่นไหวทีต่รงกนัขา้มกนั เห็น
การกา้วเดนิทีร่วดเร็วมากยิง่ขึน้ 

 
คะแนนสงู การแสดงมผีลทางสายตาอยา่งดเียีย่มดว้ยการ

ผสมผสานกนัในเรือ่งของการพลกิแพลง, ทา่
ลา่ง, ทา่กลุม่/หรอืวา่ทา่คู,่ การเปลีย่น
ระดบับนลา่ง, การยดืยบุของขบวน, หรอืวา่
การเคลือ่นไหวทีต่รงกนัขา้มกนั ตลอดการ
แสดงเหน้ในเรือ่งของจํานวนและคณุภาพของ
การทําทา่เทคนคิ การกา้วเดนิอยา่งรวดเร็ว
และไมม่รีอยตอ่ 

 
 
 
เวท ี
ตารางนีส้ะทอ้นใหเ้ห็นทัง้เรือ่งของรปูขบวนและการเปลีย่นรปูรา่ง ซึง่ทัง้สองสิง่เป็นการออกแบบการแสดง
และบอกถงึการสรา้งการเคลือ่นไหวและควรสรา้งรปูขบวนอยา่งไร 
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ระยะของคะแนน ทกัษะ 
คะแนนตํา่ การใชพ้ืน้ทีย่งัเป็นแบบงา่ยๆ การใชพ้ืน้ทีตํ่า่กวา่

ระดบัมาตรฐาน การแสดงยงัใชป้ระโยชนจ์าก
รปูขบวนและแปรรปูขบวนตา่งๆตํา่ การเปลีย่น
รปูรา่งยงัคงใชเ้ทคนคิงา่ยๆและขาดความ
ตอ่เนือ่ง (ยกตวัอยา่งเชน่ ใชก้ารเดนิเปลีย่น
รปูรา่งแทนทีจ่ะใชก้ารเตน้ เป็นตน้) 

คะแนนปานกลาง การใชพ้ืน้ทีเ่ป็นแบบปานกลาง มกีารใชพ้ืน้ที่
คอ่นขา้งดแีตไ่มแ่มน่ยํา อาจจะมกีารเพิม่รปู
ขบวนทีน่่าสนใจเขา้ไปและมกีารเปลีย่นรปู
ขบวนแตว่า่ยงัคงขาดความคดิสรา้งสรรคใ์น
การเปลีย่นรปูรา่ง 

 
คะแนนสงู การใชพ้ืน้ทีค่อ่นขา้งด ีพืน้ทีก่ารยนืคอ่นขา้ง

แมน่ยํา การแสดงใชป้ระโยชนจ์ากความ
หลากหลายของรปูขบวนและการแปรรปู
ขบวน การเปลีย่นรปูรา่งทําไดด้น่ีาสนใจ ไมม่ี
รอยตอ่ใหเ้ห็น 

 
 
ความยาก 
คะแนนนีไ้มไ่ดห้มายถงึการกระทําทกัษะใดทกัษะหนึง่ แตจ่ะชีใ้หเ้ห็นแบบงา่ยๆถงึความยากในแบบ
ภาพรวมทัง้หมด 
 

ระยะของคะแนน ทกัษะ 
คะแนนตํา่ ออกแบบการแสดงในแบบขัน้พืน้ฐานโดยการ

นําสเต็ปเทา้อยา่งงา่ยๆแบบพืน้ฐานมาใช,้ มี
การเปลีย่นทศิทางเพยีงเล็กนอ้ย, ทา่ทางและ
แขนขาขยบัแบบงา่ยๆและคอ่นขา้งชา้, การ
ใชพ้ืน้ทีก่็จํากดั รวมไปถงึการเคลือ่นไหว
รา่งกายทัง้ตวัก็นอ้ยไปดว้ย 

 
คะแนนปานกลาง ออกแบบการแสดงในแบบกลางๆ โดยมสีเต็ปเทา้

ทีม่ากขึน้, มกีารเปลีย่นทศิทางเพิม่ขึน้, 
ทา่ทางและแขนขาขยบัเร็วขึน้ แตอ่าจจะขาด
ไดนามคิความขึน้ลงของการแสดง 

 
คะแนนสงู ออกแบบการแสดงในแบบขัน้สงู โดยการนํา

ทา่ทาง, สเต็ปเทา้, ทกัษะยากๆมาใช ้และมี
การเปลีย่นรปูรา่งหลากหลาย มกีารเคลือ่นที่
อยา่งเร็วในการแสดง การแสดงมไีดนามคิขึน้
ลงอยา่งดพีอๆกบัเห็นการเคลือ่นไหวของ
รา่งกายชดัเจนและมกีารเปลีย่นทศิทางที่
หลากหลายรปูแบบ 
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ความเป็นหนึง่เดยีว 
ตารางนีแ้สดงใหเ้ห็นถงึเรือ่งของจังหวะและทมีเตน้ทําการแสดงออกมาเป็นทมีไดด้มีากขนาดไหน 
มากกวา่ทีจ่ะพจิารณาในเรือ่งของทกัษะของทมีทีทํ่ามา 
 

ระยะของคะแนน ทกัษะ 
คะแนนตํา่ เป็นแบบขัน้เริม่ตน้หรอืวา่ตํา่กวา่มาตรฐาน จังหวะ

และการสอดประสานในเรือ่งของรปูแบบยงัไม่
ด ีการลมืทา่เตน้ก็ด ีหรอืวา่การยนืตําแหน่ง
ของการเตน้ทีผ่ดิพลาดก็ด ีจะทําใหภ้าพการ
แสดงออกมาไมเ่ป็นหนึง่เดยีว 

 
คะแนนปานกลาง เป็นแบบกลางๆหรอืวา่พอใชไ้ด ้จังหวะและการ

สอดประสานในเรือ่งของรปูแบบคอ่นขา้งด ี
การยนืตําแหน่งของการเตน้คอ่นขา้งด ีการจํา
ทา่เตน้มผีดิพลาดบา้งเล็กนอ้ย 

 
คะแนนสงู ทมีคอ่นขา้งแข็งแกรง่ อยูใ่นเกณฑท์ีส่งู จังหวะ

และการสอดประสานใรเนือ่งของรปูแบบ
คอ่นขา้งดมีาก การยนืตําแหน่งคอ่นขา้ง
แมน่ยํา 

 
 
 
 
 
 
การออกแบบการแสดง 
ตารางนีช้ ีแ้นะใหเ้ห็นแนวทางทีผู่อ้อกแบบการแสดงควรจะคํานงึ มากกวา่ทีจ่ะใหท้มีเตน้เคลือ่นไหวหรอืวา่
ขยบัตวัอยา่งไร 
 

ระยะของคะแนน ทกัษะ 
คะแนนตํา่ การออกแบบการแสดงเป็นแบบขัน้ตน้งา่ยๆ โดย

มกีารเตน้เป็นกลุม่หรอืวา่ทัง้ทมีเพยีงเล็กนอ้ย
, การเปลีย่นระดบัและทศิทางนอ้ย, เพลง, 
ไดนามคิขึน้ลง,และการเปลีย่นรปูรา่งทีง่า่ยๆ
ไมซ่บัซอ้น  

 
คะแนนปานกลาง การออกแบบการแสดงเป็นแบบขัน้กลางคอ่นขา้ง

ด ีโดยมกีารเตน้เป็นกลุม่หรอืวา่ทัง้ทมีเพยีง
มากขึน้ ทมีมคีวามสามคัคมีากขึน้, การ
เปลีย่นระดบัและทศิทางคอ่นขา้งด,ี เพลง, 
ไดนามคิขึน้ลง,และการเปลีย่นรปูรา่งที่
ซบัซอ้นมากขึน้ 
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คะแนนสงู การออกแบบการแสดงเป็นแบบขัน้สงู โดยมกีาร
เตน้เป็นกลุม่หรอืวา่ทัง้ทมีดมีาก, มคีวาม
แข็งแรงของทมีสงู, การเปลีย่นระดบัและ
ทศิทางนอ้ย, เพลง, ไดนามคิขึน้ลง,และการ
เปลีย่นรปูรา่งทีด่มีาก ใชค้วามคดิสรา้งสรรค์
ผสานกบัการเคลือ่นไหวไดอ้ยา่งลงตวั 

 
 
การแสดงทีป่ระทบัใจ 
ตารางนีส้ะทอ้นใหเ้ห็นถงึการแสดงออกของทมีและความรูส้กึของผูช้มสมัพันธก์บัความคดิเห็นของ
คณะกรรมการแตล่ะทา่นในภาพรวมของการแสดงทัง้หมด 
 

ระยะของคะแนน ทกัษะ 
คะแนนตํา่ มกีารใชโ้ปรเจ็คชัน่เสยีง การแสดงออกถงึ

อารมณ์และสหีนา้เป็นแบบงา่ยๆหรอือยูใ่น
ขัน้ตน้ มขีอ้จํากดั, การแสดงคอ่นขา้งขาด
พลงัและไมส่ามารถทีจ่ะเชือ่มกบัผูช้มได ้

 
คะแนนปานกลาง มกีารใชโ้ปรเจ็คชัน่เสยีง การแสดงออกถงึ

อารมณ์และสหีนา้อยูแ่บบกลางๆหรอือยูใ่น
ระดบัพอใช,้ การแสดงตอ้งการพลงัมาก
ยิง่ขึน้ มกีารแสดงออกทางหนา้อยา่งงา่ยๆ 

 
คะแนนสงู แสดงออกไดด้ ีหรอืวา่มคีวามแข็งแรง สามารถที่

จะเชือ่มตอ่กบัผูช้มได ้ใชก้ารโปรเจ็คเสยีง, 
อธบิาย, และแสดงออกทางอารมณ์ไดอ้ยา่ง
เหนอืกวา่ การแสดงมพีลงัมากหรอืวา่เห็น
อารมณ์ทีส่ือ่อกมาไดอ้ยา่งชดัเจนกวา่จนทํา
ใหค้นดอูยากทีจ่ะชมอกีครัง้แลว้ครัง้เลา่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน - SCORING CRITERIA FOR POM 
 
Total 100 Points 
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หมวดไทย หมวดองักฤษ คะแนน 

 
คะแนนทางดา้นเทคนคิ 

 

 
Technical Categories 

 
55Points ดงัน ี� 

การแสดงออก Dance Expression 10 Points 
เทคนคิการหมนุ Pirouettes / Turn 10 Points 
ความยดืหยุน่ / เตะและแยกขา Flexibility / Kicks &Splits 10 Points 
เทคนคิการกระโดดแบบเชยีร ์ Cheer Jumps 10 Points 
เทคนคิกระโดดเคลือ่นที ่ Leaps 10 Points 
เทคนคิการเตน้ Dance Arm Motions 5 Points 

 
คะแนนดา้นการออกแบบการแสดง 

 

 
Choreography 

Categories 

 
25 Points ดงัน ี� 

คา่ความยาก Difficulty 10 Points 
ความมผีลทางสายตา Visual Effects 10 Points 
การแสดงทีล่ืน่ไหล Flow of Routine 5 Points 

 
การแสดงบนสนาม 

 

 
Execution 

 
20 Pointsดงัน ี� 

เปลีย่นรปูรา่ง/รปูขบวน Formation / Transition 10 Points 
พรอ้มเพรยีง Synchronization 10 Points 

 
 
 
 
 
 
 
กฎกตกิาตน้ฉบบั 
 

- TFC Rules and Regulations 
 
ดดัแปลงและคดัลอกจาก 
 

- IFC Rules & Regulations 
 
ผูแ้ปล ดดัแปลง และเรยีบเรยีง 
 

• นายระภพีงษ์ อปุมา 
• นายชานนท ์ประดษิฐ 
• นายปภงักร พชิญะธนกร 

  

ลิขสิทธ์ิโดยศูนยฝึ์กสอนกีฬาเชียร์ลีดด้ิงนานาชาติมหาวิทยาลยัรังสิต หนา้18 
 



CHEER DANCE,CHEER DANCE DOUBLE [ Pom ]       TFC 2015 

 
 
 
 
 
 

 
ถา้คณุมปัีญหาหรอืขอ้สงสยักรณุาตดิตอ่ทาง 

ศนูยฝึ์กสอนกฬีาเชยีรล์ดีดิง้ นานาชาต ิมหาวทิยาลัยรังสติ 
โทร 089-1080212 หรอื 089-1198483 

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

หรอืดรูายละเอยีดไดท้ี ่http://www.thaicheerleading.com 
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