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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 หนา้ทีรั่บผดิชอบในการสรา้งสิง่ทีเ่ป็นสิง่ดแีละเป็นแงบ่วกของการเป็นผูนํ้าเชยีร ์ไมว่า่จะเป็น
ระหวา่งการแขง่ขนัและไมไ่ดแ้ขง่ขนัก็ตาม 

สมํา่เสมอ โดยการแสดงความเคารพและออ่นนอ้มถอ่มตนตอ่เจา้หนา้ที ่ตอ่หนา้ผูฝึ้กสอน เชยีรล์ดีเดอร์
และแฟนๆ 

ปฏบิตัดิ ีเพือ่ทีจ่ะสง่เสรมิน้ําใจนักกฬีา 

ปฏบิตัดิอีอ่นนอ้มถอ่มตวัในชยัชนะและเห็นอกเห็นใจ กรณุาปราณีตอ่ผูท้ ีพ่า่ยแพ ้

เป็นตวัแทนของความมไีมตรจีติ 
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ประเภทการเคลือ่นไหวแขนข ัน้พืน้ฐาน – Cheer Arm motion Basic 
ระดบั ประถมศกึษา มทัยมศกึษา อดุมศกึษา AGE 7 – 12 , AGE 12 – 18 , AGE Over 18 
 
กฎกตกิาการแขง่ขนั Cheer Arm Motion Basic – ประเภทการเคลือ่นไหวแขนข ัน้พืน้ฐาน 
การแสดงจะตอ้งทําภายใตก้ฎความปลอดภยัและระบบการตดัสนิของ IFC และ TFC  
ผลอยา่งเป็นทางการจะประกาศเมือ่นําคะแนนของวันแรกหรอืวนัทีส่องมารวมกนัหากมกีารแขง่ขนั 2 วัน 
 
การแขง่ขนัประเภท Cheer Arm Motion Basic เป็นการแขง่ขนัทีม่รีปูแบบทีเ่นน้ในสว่นของการ
แสดงออกถงึความแข็งแรง แสดงถงึความถกูตอ้ง เทคนกิวธิทีีแ่มน่ยํา พลงัของการเชยีร ์โดยการแขง่ขนั
นัน้ จะเป็นการทําตามตน้แบบ ทีผู่จั้ดได ้ทําเป็นวดีโีอ เพือ่ใหนั้กกฬีาไดศ้กึษาและทําความเขา้ใจ ในสว่น
ของการแสดง เพือ่ใหจ้ดจําความแมน่ยํา ในสว่นของเทคนกิวธิ ีรวมไปถงึพลงัในการถา่ยทอดออกมาเพือ่
บรรลเุป้าหมาย ของพืน้ฐานการนํามาใชอ้ยา่งถกูตอ้ง เพือ่พัฒนาวงการเชยีรล์ดีดิง้ไทยอยา่งถกูตอ้ง 
 
 
 
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 ุAGE 7 – 12 , AGE 12 – 18 , AGE Above 18 
ณ ปัจจบุนั จะตรวจหลกัฐานเป็นสตูบิตัรหรอืบตัรประจําตวัประชาชนของนักกฬีา 

D. ไมจํ่ากดัเพศ เป็นผูท้ีม่สีขุภาพรา่งกายแข็งแรงไมม่โีรคประจําตวั สมาชกิภายใน 1 ทมี จะตอ้งมี
สมาชกิอยา่งนอ้ย 8 – 16 คน หากตอ้งการสง่ 2 ทมี ทมีแรกจะตอ้งมจํีานวนคน 16 คนกอ่น ซึง่
จะตอ้งมผีูเ้ขา้รว่มแขง่ขนัจํานวนตอ่กลุม่ดังนี ้ 

  ทมีหญงิลว้น จะตอ้งมนัีกกฬีาผูห้ญงิ 8 – 16   คน  
ทมีผสมชายหญงิ จะตอ้งมนัีกกฬีาผูห้ญงิอยา่งนอ้ย 1  คน 
ทมีชายลว้น อนุญาตใหท้มีชายลว้นทีม่าจากสโมสรชายลว้นเทา่นัน้ ลงแขง่ขนัไดโ้ดยทีไ่มบ่งัคบั
จํานวนของเพศในทมี 

E. หากกรณีทีม่อีายเุกนิ แตยั่งคงศกึษาในระดบัมัธยมศกึษานกักฬีาจะตอ้งสง่หลกัฐานเพิม่เตมิ
เป็นหนงัสอืรบัรองการศกึษาของนกักฬีาจากสถาบนัสงักดั 

F. นักกฬีาตวัสํารองสามารถมไีดส้งูสดุคอื 2 คนตอ่ทมี เทา่นัน้ นักกฬีาสํารองสามารถลงแขง่ขนัได ้
โดยทีจ่ะตอ้งรายงานตอ่คณะกรรมการกอ่นแขง่ขนัอยา่งนอ้ย 20 นาท ี โดยทีต่วัสํารองนัน้จะตอ้ง
ปฏบิตัติามกฎของการแขง่ขนัเชน่เดยีวกนักบันักกฬีาตวัจรงิทกุประการ 

G. สําหรับนักกฬีาทีป่่วยหรอืวา่บาดเจ็บและถกูเปลีย่นตัวออกไปจะไมส่ามารถกลบัเขา้มาแขง่ขนัได ้
ทกุประการเพือ่สขุภาพและความปลอดภยัของนักกฬีา 

H. การแขง่ขนัเชยีรล์ดีดิง้ในเชงิกฬีา การระบเุพศใหย้ดึถอืตามบตัรประชาชน, หนังสอืเดนิทาง, 
ใบขบัขี ่ หรอืเอกสารเทยีบเคยีงทีอ่อกใหโ้ดยหน่วยงานราชการเป็นหลกั ไมไ่ดย้ดึถอืตามวถิคีวาม
เป็นอยูห่รอืวา่การแตง่กายภายนอก เพือ่ความยตุธิรรมในเรือ่งของลกัษณะรา่งกายตามธรรมชาต ิ
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I. ในปี 2015 สามารถสง่ทมีเขา้รว่มการแขง่ขนัไดจํ้านวน 2 ทมีตอ่หนึง่สถาบนั/ สโมสรและนักกฬีา
จะตอ้งไมซ่ํา้กนัในระหวา่งทมีนัน้ๆ 

 
2. พืน้ทีก่ารแขง่ขนั 
 
พืน้ทีท่ีม่สีทิธิใ์นการใชง้านจะมพีืน้ที ่12 X 12 ตารางเมตร 
จะโดนหักคะแนน 2 คะแนนตอ่การกา้วล้ําเสน้ทีกํ่าหนดออกในแตล่ะครัง้ 
 
3. เวลาของการแสดง 
 
จะตอ้งแสดงภายใตก้รอบของผูจั้ด โดยมตีวัอยา่งเป็นวดีโีอ และสามารถอา่นขอ้มลู คําเชยีรต์า่งๆ ได ้
จากเว็ปไซต ์หากเวลาเกนิ จะถกูหักคะแนนจํานวน 2 คะแนน 
 
การเร ิม่ตน้และการจบการแสดง 
 
นักกฬีาจะตอ้งทําตามตน้แบบในวดีโีออยา่งวดีโีอ ตัง้แตเ่ริม่ตน้ จนจบการแสดง 
 
4. องคป์ระกอบของการแสดง  
หากมกีารละเมดิกฎในเรือ่งของการเชยีรน์อกเหนอืจากทา่ตน้แบบเกดิขึน้จะถกูหักคะแนนจํานวน 2คะแนน
ออกจากคะแนนสทุธ ิ(คะแนนสดุทา้ยของกรรมการเมือ่รวบรวมและคํานวนเฉลีย่เสร็จสิน้แลว้) ตอ่การผดิ
กฎหนึง่ครัง้ 
 
 
5. รปูแบบการแสดง 
- เริม่ตน้ดว้ยการรอ้งตระโกนตามแบบฝึกทีท่างผูจั้ดบงัคบั  
- Cheer Arm motion Basic  นักกฬีาจะตอ้งทําการแสดงทัง้หมด ตามตน้แบบทีกํ่าหนดให ้เนน้ไปที่
การเคลือ่นไหวมอื และขา ทว่งทา่ทีถ่กูตอ้ง สหีนา้ ทา่ทาง พลงั การตระโกนออกมา ดว้ยใจทีมุ่ง่ม่ัน หนัก
แน่น สมาชกิในทมีรวมเป็นหนึง่ 
- ขอใหผู้แ้สดงเวน้ชว่งระยะเวลา จังหวะ ตามแบบแผนเชน่เดยีวกบัตวัอยา่งในการแสดง 
- นักกฬีาทัง้หมดในหนึง่ทมี จะตอ้งทําเหมอืนกนั และแสดงออกถงึความพรอ้มเพยีง พลงัเสยีง หนา้ตา 
และเทคนกิทีถ่กูตอ้งในการแสดง เปรยีบเสมอืนคนคนเดยีวกนั 
 
 
 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน - SCORING CRITERIA FOR Cheerleading Small Group Basic  
 
การใหค้ะแนนนัน้ นักกฬีาจะตอ้งแขง่ขนักบัตวัเอง ในการทําการแสดง โดยการคดิคะแนน จะแบง่ออกเป็น 
3 ระดบั คอื ถว้ยอนัดบั 1  ถว้ยอนัดบั 2  ถว้ยอนัดบั 3 โดยทกุทมีมโีอกาสทีจ่ะไดถ้ว้ยรางวัลหมด ขึน้อยู่
กบัการแสดงในความสามารถทีแ่ตกตา่งกนั โดยจะ การใหค้ะแนน จะอยูใ่นเกณฑก์ารตดัสนิดงัตอ่ไปนี ้
 
ถว้ยอนัดบั 1   คะแนน 40 เป็นตน้ไป  
 
ถว้ยอนัดบั 2   คะแนน 30 เป็นตน้ไป 
 
ถว้ยอนัดบั 3   คะแนนตํา่กวา่ 30 เป็นตน้ไป 
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Total 50 Points 
 

หมวดไทย หมวดองักฤษ คะแนน 
 

คะแนนทางดา้นเทคนคิ 
 

 
Technical Categories 

 
50Points ดงันี ้

พลงั ความมัน่ใจในการแสดง Expression 10 Points 
ความถกูตอ้ง ความแมน่ยําในทักษะ/คา่
เทคนคิ 

Accuracy/Technique 
Level 

10 Points 

ความพรอ้มเพรยีง Readiness 10 Points 
ความตอ่เนือ่งในการแสดง Continuous 5 Points 
การประเมนิภาพรวม Overall Evaluation 5 Points 
ความสมบรูณ์ Perfection 10 Points 
 
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 


