
 
ระเบียบการแข่งขันกีฬาลีลาศ 

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 33 (พ.ศ.2560) “ชุมพร – ระนองเกมส์” 
ณ  จังหวัดชุมพร 

******************************** 
 
1.  สมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย 
    นายกสมาคม  นายจรัญ           เจียรวนนท์ 
     เลขาธิการ  นายสิทธิชัย        ปรียาดารา   
    สถานท่ีติดต่อ  95   ถนนเย็นจิต  แขวงทุ่งวัดดอน  เขตสาทร  กรุงเทพฯ  10120       
   โทรศัพท์ 0-2675-9777, 0-2675-9795     โทรสาร  0-2675-9779 
 
2.  คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 
     ประธานฝ่ายกีฬาลีลาศของจังหวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ประธานกรรมการ 
      ผู้แทนสมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย    รองประธานกรรมการ 
      ผู้จัดการชุดหรือผู้แทนของแต่ละภาค ๆ ละ 1 คน   กรรมการ 
      บุคคลท่ีจังหวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งต้ัง   กรรมการ 
      บุคคลท่ีจังหวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งต้ัง   กรรมการและเลขานุการ 
 
3.  คณะกรรมการเทคนิค 
      ผู้แทนสมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย    ประธานกรรมการ 
      ผู้ตัดสินและเจ้าหน้าท่ีเทคนิคของสมาคมท่ีได้รับการแต่งต้ัง  กรรมการ 
      เจ้าหน้าท่ีเทคนิคท่ีจังหวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งต้ัง  กรรมการ 
      บุคคลท่ีจังหวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งต้ัง   กรรมการและเลขานุการ 
 
4.  ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 

4.1 ให้ใช้ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย  ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  พ.ศ. 2550 
4.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์กีฬาลีลาศโลก ( World  DanceSport  Federation : WDSF)  และ

ระเบียบการแข่งขันของสมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทยประกาศใช้ 
4.3 ในกรณีท่ีเกิดปัญหาท่ีมิได้ระบุไว้ในข้อบังคับหรือกติกาการแข่งขัน ให้ผู้แทนสมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย

เป็นผู้วินิจฉัย  ผลการวินิจฉัยถือเป็นที่ส้ินสุด 
4.4 ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นท่ีส้ินสุดจะอุทธรณ์หรือประท้วงมิได้ 

 
5.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน 

ให้เป็นไปตามข้อ 22 แห่งข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
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6. ประเภทและรุ่นการแข่งขัน 
     การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท  ดังนี้ 

     6.1 ประเภทสแตนดาร์ด  ( Standard ) แบ่งออกเป็น 6 รุ่น ดังนี ้
 6.1.1 รุ่นจูเวนไนล์  I  จังหวะท่ีใช้ในการแข่งขัน 2 จังหวะ 

( Juvenile I  )  ได้แก่ Waltz และ Tango (Quickstep) 
  อายุไม่เกิน 9 ปี  ฟิกเกอร์ท่ีใช้ในการแข่งขัน “ Bronze ” 
 6.1.2 รุ่นจูเวนไนล ์II  จังหวะท่ีใช้ในการแข่งขัน 3 จังหวะ 

( Juvenile II  )  ได้แก่ Waltz , Tango และ  Quickstep (Slow Foxtrot) 
  อายุ 10 - 11 ปี  ฟิกเกอร์ท่ีใช้ในการแข่งขัน “Open Basic” 
 6.1.3 รุ่นจูเนียร์ I  จังหวะท่ีใช้ในการแข่งขัน 3 จังหวะ  

(Junior I )  ได้แก่ Waltz, Tango และ Quickstep (Viennese Waltz, Slow Foxtrot) 
  อายุ 12 – 13  ปี  ฟิกเกอร์ท่ีใช้ในการแข่งขัน  “ Variation”  

6.1.4 รุ่นจูเนียร์ II  จังหวะท่ีใช้ในการแข่งขัน 4 จังหวะ 
(Junior II )  ได้แก่ Waltz, Tango, Slow Foxtrot และ Quickstep (Viennese Waltz) 
อายุ  14 – 15  ปี  ฟิกเกอร์ท่ีใช้ในการแข่งขัน “Variation ”  

 6.1.5 รุ่นยูธส์ I  จังหวะท่ีใช้ในการแข่งขัน 5 จังหวะ 
(Youth I )  ได้แก่ Waltz, Tango, Viennese Waltz, Slow Foxtrot และ Quickstep 
อายุ  16 – 18 ปี  ฟิกเกอร์ท่ีใช้ในการแข่งขัน “Variation” 

 6.1.6 รุ่นยูธส์ II  จังหวะท่ีใช้ในการแข่งขัน 5 จังหวะ 
  (Youth II )  ได้แก่ Waltz, Tango, Viennese Waltz, Slow Foxtrot และ Quickstep 

อายุ  19 – 20 ปี  ฟิกเกอร์ท่ีใช้ในการแข่งขัน “Variation” 
 

6.2 ประเภทลาติน อเมริกัน (Latin American) แบ่งออกเป็น 6 รุ่น ดังนี ้
6.2.1 รุ่นจูเวนไนล ์I   จังหวะท่ีใช้ในการแข่งขัน 2 จังหวะ 

(Juvenile I)  ได้แก่ Cha Cha Cha และ Rumba (Jive)  
อายุไม่เกิน  9 ปี  ฟิกเกอร์ท่ีใช้ในการแข่งขัน “  Bronze ”   

          6.2.2 รุ่นจูเวนไนล ์II  จังหวะท่ีใช้ในการแข่งขัน 3 จังหวะ 
( Juvenile II  )  ได้แก่ Cha Cha Cha , Rumba  และ Jive ( Samba) 

  อายุ 10 - 11 ปี  ฟิกเกอร์ท่ีใช้ในการแข่งขัน “Open Basic” 
6.2.3 รุ่นจูเนียร์ I   จังหวะท่ีใช้ในการแข่งขัน 3 จังหวะ 

(Junior I )  ได้แก่ Cha Cha Cha, Rumba   และ Jive ( Samba, Paso Doble ) 
อายุ  12 – 13  ปี      ฟิกเกอร์ท่ีใช้ในการแข่งขัน “Variation”  

6.2.4 รุ่นจูเนียร์ II  จังหวะท่ีใช้ในการแข่งขัน 4 จังหวะ 
(Junior II ) ได้แก่ Samba, Cha Cha Cha, Rumba และ Jive (Paso Doble) 
อายุ  14 – 15  ปี ฟิกเกอร์ท่ีใช้ในการแข่งขัน “Variation” 

6.2.5 รุ่นยูธส์ I   จังหวะท่ีใช้ในการแข่งขัน 5 จังหวะ 
  (Youth I )  ได้แก่  Samba, Cha Cha Cha, Rumba, Paso Doble และ Jive 

อายุ  16 – 18  ปี  ฟิกเกอร์ท่ีใช้ในการแข่งขัน “Variation” 
 6.2.6 รุ่นยูธส์ II  จังหวะท่ีใช้ในการแข่งขัน 5 จังหวะ 
  (Youth II )  ได้แก่  Samba, Cha Cha Cha, Rumba, Paso Doble และ Jive 

อายุ  19 – 20  ปี  ฟิกเกอร์ท่ีใช้ในการแข่งขัน “Variation” 
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หมายเหตุ นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกระดับภาคและได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ 
จะต้องเพิ่มจังหวะในการแข่งขัน ดังนี้  
ประเภท  Standard     
Juvenile I       เพิ่มการแข่งขันจังหวะ    ( Quickstep )  
Juvenile II      เพิ่มการแข่งขันจังหวะ   ( Slow Foxtrot )             
Junior I            เพิ่มการแข่งขันจังหวะ     (  Viennese Waltz และ Slow Foxtrot ) 
Junior II เพิ่มการแข่งขันจังหวะ    (  Viennese Waltz )         
 

ประเภท  Latin American                      
Juvenile I       เพิ่มการแข่งขันจังหวะ    ( Jive )  
Juvenile II      เพิ่มการแข่งขันจังหวะ   ( Samba )             
Junior I            เพิ่มการแข่งขันจังหวะ     ( Samba และ Paso Doble ) 
Junior II เพิ่มการแข่งขันจังหวะ    ( Paso Doble ) 
  

หมายเหตุ ฟิกเกอร์(Figures)      ท่ีใช้ในการแข่งขันทั้งประเภทสแตนดาร์ดและลาตินอเมริกันก าหนดให้ใช้      
หลักสูตรและเทคนิคการแข่งขันมาตรฐานสากลภายใต้การรับรองของสหพันธ์กีฬาลีลาศโลก ห้ามท าการดัดแปลงใดๆ ท่ี
นอกเหนือจากหลักสูตรท่ีสหพันธ์ฯก าหนด 
 *  รุ่น  Juvenile I  ก าหนดให้ใช้ฟิกเกอร์ระดับ  Easy Bronze  หรือไม่เกินระดับ Bronze   
 *  รุ่น  Juvenile II  ก าหนดให้ใช้ฟิกเกอร์ระดับ  Open Basic 

*  ฟิกเกอร์ระดับ  Open Basic  สามารถใช้แข่งขันในระดับ Variation ได้ 
*  คู่แข่งขันที่ฝ่าฝืนใช้ฟิกเกอร์นอกเหนือจากหลักสูตรท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้อาจถูกลดอันดับหรือ    

          ถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขัน 
 
7.  การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน   

  7.1 ให้แต่ละจังหวัดส่งรายช่ือนักกีฬา ตาม วัน เวลา ท่ีการกีฬาแห่งประเทศไทยก าหนด โดยระบุช่ือสกุล ของ
นักกีฬาและประเภทหรือรายการแข่งขันในรุ่นต่างๆ ท่ีสมัครเข้าแข่งขัน เมื่อส่งใบสมัครแล้วจะเปล่ียนแปลง
รายช่ือนักกีฬาในรายการต่างๆ ท่ีสมัครเข้าแข่งขันอีกไมไ่ด้ ยกเว้นในกรณีท่ีนักกีฬามีเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถ
มาเข้าร่วมการแข่งขันได้ ผู้จัดการทีมจะต้องมีหน้าท่ีแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทย
และส าเนาถึงสมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทยโดยทันทีเพื่อให้นักกีฬาคู่ท่ีมีต าแหน่งถัดไปได้สิทธิเข้าร่วม
การแข่งขันแทน 

          7.2 นักกีฬามีสิทธิสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ท้ังประเภท Standard และ ประเภท Latin   American  
7.3  แต่ละจังหวัดสามารถส่งนักกีฬาเข้าท าการคัดเลือกในการแข่งขันระดับภาคได้ไม่เกิน  3  คู่  ใน 
      ประเภท Standard และ ไม่เกิน  3   คู่  ในประเภท Latin   American 
7.4 นักกีฬาท่ีสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้ง 2 ประเภท จะต้องเป็นคู่เดิมตลอดการแข่งขัน (ไม่อนุญาตให้  
       มีการสลับคู่หรือเปล่ียนคู่) 
7.5 นักกีฬาท่ีสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในทุกรุ่น อนุญาตให้นักกีฬาคนใดคนหนึ่งอายุน้อยกว่าได้ โดยถือ    
       อายุของนักกีฬาท่ีมีอายุมากกว่าเป็นเกณฑ์ 
7.6 นักกีฬาสามารถสมัครข้ามรุ่นท่ีสูงกว่าได้ แต่ต้องสมัครในรุ่นท่ีอยู่ในเกณฑ์อายุของตนเองเป็นหลักก่อนถึงจะ

สมัครเพิ่มในรุ่นอื่นได้ ยกเว้นในรุน่ Juvenile II ไม ่สามารถสมัครข้ามไป รุ่น  Junior I ได้เนื่องจากมี
ระเบียบการแต่งกายและหลักสูตรของการแข่งขันที่บังคับใช้  
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หมายเหตุ เกณฑ์อายุของนักกีฬาในแต่ละรุ่น 
-   นักกีฬาในรุ่น Juvenile I ต้องมีอายุไม่เกิน  9  ปี   เกิด พ.ศ. 2551 หรือภายหลัง  สมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ใน  
    รุ่น Juvenile I และสมัครเพิ่มได้ใน รุ่น Juvenile II 
-   นักกีฬาในรุ่น Juvenile II ต้องมีอายุระหว่าง 10 - 11 ปี  เกิด พ.ศ. 2549 – 2550  สมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ 
    เฉพาะ รุ่น Juvenile II 
-   นักกีฬาในรุ่น Junior I  ต้องมีอายุระหว่าง 12 - 13 ปี  เกิด พ.ศ. 2547 – 2548 สมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ใน  
    รุ่น Junior  I และสมัครเพิ่มได้ใน  รุ่น Junior  II 
-   นักกีฬาในรุ่น Junior II ต้องมีอายุระหว่าง 14 - 15 ปี  เกิด พ.ศ. 2545 – 2546 สมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ใน  
    รุ่น Junior II และสมัครเพิ่มได้ใน  รุ่น Youth I 
-   นักกีฬาในรุ่น Youth I ต้องมีอายุระหว่าง 16 - 18 ปี  เกิด พ.ศ. 2542 – 2544 สมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ใน  
    รุ่น Youth I และสมัครเพิ่มได้ใน  รุ่น Youth II 
-   นักกีฬาในรุ่น Youth II ต้องมีอายุระหว่าง 19 - 20 ปี  เกิด พ.ศ. 2540 – 2541  สมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ 
    เฉพาะ รุ่น Youth II 
 การนับอายุของนักกีฬาให้นับตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ   

พ.ศ. 2550 
 

8.  จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที ่
8.1  ก าหนดให้แต่ละจังหวัดและแต่ละภาคส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ท้ัง 2 ประเภท คือ  
       ประเภท  Standard และ ประเภท Latin  American  ได้ไม่เกิน 36 คู่ ( 72 คน )  
8.2  ให้มีเจ้าหน้าท่ีประจ าทีมในแต่ละจังหวัด และ ภาค  5 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม  1 คน และ  
       ผู้ฝึกสอนไม่เกิน 4  คน 

 
9.  หลักเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจ าทีม 

9.1 เมื่อท าการแข่งขันคัดเลือกในระดับภาคแต่ละภาคเสร็จส้ินแล้ว ให้ผู้แทนสมาคมฯ ผู้แทนการกีฬาแห่ง      
ประเทศไทย  ผู้จัดการทีม  ผู้ฝึกสอน  ของแต่ละจังหวัดเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณานักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันใน ระดับชาติ 

9.2  ในการพิจารณาให้พิจารณานักกีฬาท่ีจะเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ โดยพิจารณาประเภท Standard 
และ Latin American ในรุ่นสูงสุด สลับกัน แล้วจึงพิจารณาตามล าดับลงมา เพื่อให้ได้นักกีฬาจ านวน 36 คู่ 
(ไม่เกิน 72 คน) 

9.3 การพิจารณานักกีฬาจะเริ่มต้นจากรุ่นท่ีสูงสุด โดยคู่ท่ีได้รับการคัดเลือกให้เข้ารอบสุดท้าย  Final เท่านั้นท่ี
จะได้รับการพิจารณา เริ่มต้นจากอันดับท่ี 1 จะเป็นคู่ท่ีมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกก่อนในแต่ละประเภท 
จากนั้นให้พิจารณาคู่ท่ีได้อันดับท่ี 2 และ 3 และหากมีโควต้าของจ านวนคู่เหลือให้พิจารณาอันดับท่ี 4 – 5 
และ 6 ตามล าดับลงมาจนกว่าจะได้จ านวนคู่ของนักกีฬาครบท้ังสองประเภทตามระเบียบการแข่งขันท่ีได้
ก าหนด 
 หมายเหตุ กรณีท่ีนักกีฬาได้รับการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ (Final) ท้ังสองประเภทและมีโควต้าอยู่ใน
ประเภทใดประเภทหนึ่งแล้ว จะได้รับสิทธิโดยปริยายในการเข้าร่วมการแข่งขันในประเภทท่ีไม่มีโควต้า 

9.4  เนื่องจากระเบียบการแข่งขันอนุญาตให้นักกฬีาสามารถสมัครข้ามรุ่นได้ จึงต้องพิจารณาจากรุ่นท่ีอยู่ใน
       เกณฑ์อายุหลักของนักกีฬาก่อน 
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9.5  หากนักกีฬาไม่ได้รับการคัดเลือกในรุ่นท่ีเป็นหลักแต่ไปได้รับการคัดเลือกในรุ่นท่ี สมัครข้ามรุ่น นักกีฬา
       สามารถมีสิทธิ์ลงแข่งขันในรุ่นท่ีสมัครเป็นหลักได้ แต่ต้องได้รับการคัดเลือกติดอยู่ในรอบสุดท้าย Final ของ
       รุ่นท่ีสมัครเป็นหลัก 

9.6 กรณีท่ีมีโควต้าเหลือจากรุ่นท่ีนักกีฬาสมัครไม่ครบตามจ านวนท่ีระเบียบการแข่งขันได้ก าหนดในประเภทใด
รุ่นท่ีรองลงมาในประเภทนั้นจะได้รับสิทธิ์ (โควต้าเหลือจากประเภท Standard ให้พิจารณาจาก Standard  
โควต้าเหลือจากประเภท  Latin American ให้พิจารณาจาก Latin American )   

9.7 กรณีท่ีมีโควต้าเหลือจากนักกีฬาคู่ท่ีลงสมัครท้ังสองประเภทให้พิจารณาอันดับท่ีดีท่ีสุดของท้ังสองประเภท
และหากมีสิทธิ์เท่าเทียมกันให้ใช้วิธีจับสลาก 

9.8 เมื่อเสร็จส้ินการแข่งขันคัดเลือกระดับภาคเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้จัดการทีมแต่ละภาค ส่งรายละเอียด  
 ช่ือ – สกุล ของนักกีฬาและประเภทหรือรายการแข่งขันในรุ่นต่างๆ ให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทย ตาม วัน 

เวลา ท่ีก าหนด 
9.9  การพิจารณาเจ้าหน้าท่ีทีม ประกอบด้วย ผู้จัดการทีมจ านวน 1 คน และ ผู้ฝึกสอนจ านวน 4 คน 

 9.9.1  การพิจารณาแต่งต้ังผู้จัดการทีมให้พิจารณาจากตัวแทนของจังหวัดท่ีเป็นเจ้าภาพก่อน แต่มีข้อ    
          แม้ว่าจังหวัดท่ีเป็นเจ้าภาพจะต้องมีนักกีฬาท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าไปสู่การแข่งขันในระดับชาติ    
 9.9.2  การพิจารณา ผู้ฝึกสอน พิจารณาจากจ านวนนักกีฬาท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขัน 

     ในระดับชาติ ของแต่ละจังหวัด โดยก าหนด ให้ นักกีฬา 12 คน ต่อผู้ฝึกสอน 1 คน 
*หมายเหตุ*  1.  ผู้ฝึกสอนท่ีได้รับการแต่งต้ังจากฝ่ายกีฬาลีลาศของสมาคมกีฬาจังหวัดท่ีจะมีสิทธิได้รับการคัดเลือก
      ให้ปฏิบัติหน้าท่ีในระดับชาติ จะต้องผ่านการอบรมตามโครงการผู้ฝึกสอนระดับชาติของสมาคมกีฬา
      ลีลาศแห่งประเทศไทยร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย ท้ังระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ครบ
      ท้ัง 3 ระดับ และอย่างน้อยต้องอบรมระดับสูง ซ้ าทุก 2 ปี 
  2.  ในกรณีท่ีผู้ฝึกสอนท่ีผ่านการอบรมจากสมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทยร่วมกับการกีฬาแห่ง
      ประเทศไทยขาดการอบรมต่อเนื่องเกิน 4 ปี  จะต้องเริ่มไต่ระดับการอบรมใหม่ท้ัง 3 ระดับ 
  3.  ในกรณี ท่ีผู้จัดการทีมท่ีได้รับมอบหมายไม่สามารถ รับหน้าท่ีในการเป็นผู้จัดการทีมได้ให้พิจารณา
      จากทีมของจังหวัดท่ีมีนักกีฬาผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติจ านวนท่ีมากกว่า เป็น
      ผู้จัดการทีมแทน   
  4.  ในกรณีท่ีนอกเหนือจากระเบียบนี้ ให้ผู้แทนสมาคมเป็นผู้วินิจฉัย ผลการวินิจฉัยถือเป็นส้ินสุด 
 
10.  การจัดการแข่งขัน 

10.1   ในการแข่งขันกีฬาลีลาศ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ประกอบด้วย  
-  รอบแรก ( First Round ) 
-  รอบก่อนรองชนะเลิศ ( Quarter Final ) 
-  รอบรองชนะเลิศ  ( Semi Final )   
-  รอบชิงชนะเลิศ  ( Final )  
(จ านวนรอบท่ีจัด  ขึ้นอยู่กับจ านวนคู่ท่ีสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน) 

10.2   จะมีนักกีฬาอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของการแข่งขันในแต่ละรุ่นจะได้รับการคัดเลือกเข้าไปแข่งขันในรอบ ถัดไป        
  ยกเว้นรอบชิงชนะเลิศ (Final) 

10.3   รอบรองชนะเลิศ (Semi-Final) จะจัดนักกีฬาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม (2 Heat) ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับขนาดฟลอร์   
  แข่งขัน 
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10.4   ในรอบชิงชนะเลิศ(Final) จะมีนักกีฬาท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันไม่เกิน 6 คู่ นอกจากมีกรณี        
  ท่ีคะแนน (Marking) เท่ากัน ประธานเทคนิคจะเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจ จ านวนคู่ท่ีจะเข้าร่วมในการ   
  แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 

10.5   ถ้ามีนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ รายการใดน้อยกว่า 5 จังหวัด จะไม่มีการจัดการแข่งขัน 
10.6   ถ้ามีนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาครายการใด น้อยกว่า 3 คู่ นักกีฬาจะต้องท าการ  

  ประลองหรือแสดงเด่ียวเพื่อให้คณะกรรมการฯ  ทดสอบมาตรฐานความสามารถเพื่อท่ีจะเป็นตัวแทน  
  เข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติต่อไป 

10.7   การจัดการแข่งขันในรูปแบบ Solo Dance  รอบสุดท้าย (Final) จะต้องใช้วิธีจับฉลาก หรือ Random     
  ในระบบคอมพิวเตอร์ภายใต้การควบคุมดูแลของประธาน 

10.8   ขนาดของหมายเลขประจ าตัวของผู้เข้าแข่งขันต้องมีขนาดเท่า DIN A5 หรือ 15 X 21 ซม. เพิ่มอีก   
   20 % ของเนื้อที่โฆษณา ไม่อนุญาตให้คู่แข่งขันพับหรือลดขนาดของหมายเลขประจ าตัว 

10.9  ส าหรับเครื่องหมายการค้า ค าโฆษณา หรือสัญลักษณ์อันเป็นการโฆษณาท่ีมิใช่สิทธิประโยชน์ของเกมส์ 
        การแข่งขัน ให้มีขนาดไม่เกิน 2 x 3 นิ้ว และห้ามน าตรา หรือเครื่องหมายการค้าท่ีเป็นการประชาสัมพันธ์ 
        การขาย หรือเกี่ยวกับบุหรี่ และเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ใส่ลงท าการแข่งขันโดยเด็ดขาด  

      - อนุญาตให้ใช้ช่ือจังหวัด หรือช่ือนักกีฬาท่ีมีขนาด ดังนี้ 
          1. ช่ือนักกีฬา มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จ านวนไม่เกิน 1 แถว 
          2. ช่ือจังหวัด  มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จ านวนไม่เกิน 1 แถว 

10.10  การประมวลผลใช้โปรแกรม Pro Dance 3 หรือ ระบบ Electronic-Judge รับรองโดยสหพันธ์ 
    กีฬาลีลาศโลก WDSF ลิขสิทธิ์ของสมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย 

 10.11  เวลาท่ีใช้ในการแข่งขันและจังหวะดนตร ี
-   ในทุกรอบของการแข่งขัน ดนตรีในแต่ละจังหวะจะต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1.30  นาที      
    และมากสุดไม่ให้เกิน 2 นาที  
-  ในจังหวะ Paso Doble  ดนตรีจะต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 Highlight และ  
    มากสุดถึง  Highlight ท่ี 3  
-  ประธานเทคนิคท่ีได้รับการแต่งต้ังมีสิทธิในการตัดสินใจท่ีจะยืดระยะเวลาของแต่ละจังหวะให้   
   นานขึ้นหรือจังหวะใดท่ีประธานพิจารณาแล้วเห็นว่าการเพิ่มระยะเวลาของดนตรีเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับ

การวินิจฉัยของผู้ตัดสินเพื่อให้เกิดความเท่ียงธรรมของจังหวะนัน้หรือจังหวะในรายการเหล่านั้น 
 

TEMPO ในแต่ละจังหวะ  มีดังนี้ 

ประเภทสแตนดาร์ด                                     ประเภทลาติน อเมริกัน 

 Waltz   28-30 บาร์ต่อนาที Samba   50-52 บาร์ต่อนาที 
 Tango   31-33 บาร์ต่อนาที Cha Cha Cha  30-32 บาร์ต่อนาที 
 Viennese Waltz 58-60 บาร์ต่อนาที Rumba   25-27 บาร์ต่อนาที 
 Slow Foxtrot  28-30 บาร์ต่อนาที Paso Doble  60-62 บาร์ต่อนาที 
 Quickstep  50-52 บาร์ต่อนาที Jive   42-44 บาร์ต่อนาที  
 

ประเภทของดนตรี 
 ในทุกรายการแข่งขันของสหพันธ์กีฬาลีลาศโลก ดนตรีท่ีใช้จะต้องมีเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวะท่ีใช้ใน

การแข่งขัน ตัวอย่างเช่น ไม่อนุญาตให้ใช้ดนตรีท่ีจัดอยู่ในประเภทดิสโก้ ในการลีลาศประเภทลาตินอเมริกัน 
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11. การแต่งกายของนักกีฬา 
1.  การแต่งกายให้เป็นไปตามกฎของสหพันธ์กีฬาลีลาศโลก (WDSF)  ร่วมกับระเบียบของสมาคม  
     กีฬาลีลาศแห่งประเทศไทยฉบับปัจจุบันที่ประกาศใช้ 
2.  การแต่งกายให้ดูระเบียบการแต่งกายตามรุ่นท่ีสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน  
3.  ประธานเทคนิคมีสิทธิขอให้นักกีฬาท่ีแต่งกายผิดระเบียบ หรือไม่เหมาะสม ปรับเปล่ียนให้ถูกต้อง  หาก    
     นักกีฬาไม่ปฏิบัติตามอาจถูกตัดสิทธิ์หรือลงโทษตามความเหมาะสม 
 

กติกาโดยทั่วไป 
1. ชุดแต่งกายต้องออกแบบให้มีรูปแบบ-ลักษณะท่ีเหมาะสมตามแต่ละประเภทของการแข่งขัน  
     ( สแตนดาร์ด - ลาตินอเมริกัน ) 
2. ชุดแต่งกายควรปกปิดส่วนสงวนของร่างกายให้มิดชิด 
3. การแต่งกายและการเม็คอัพต้องให้มีความเหมาะสมกับวัยและระดับของนักกีฬาลีลาศ 
4. ไม่อนุญาตให้ตกแต่งด้วยเครื่องประดับท่ีเป็นเพชร-พลอย(ไม่รวมถึงเครื่องประดับท่ีเป็นของส่วนตัว) 
5. ประธานเทคนิคของการแข่งขันมีสิทธิ์ท่ีจะให้ผู้แข่งขันถอดชุดแข่งขันหรือเครื่องตกแต่งท่ีเป็นเพชร-

พลอย ช้ินท่ีอาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับนักกีฬาหรือบุคคลอื่น 
6. อนุญาตให้ใช้ชุดแข่งขันในระดับหรือเกณฑ์อายุท่ีรองลงมาได้ 

 

กฎเกณฑ์ในรสนิยม 

ในกรณีท่ีมีการใช้วัสดุ หรือสีหรือการออกแบบประดิษฐ์ท่ีค้านกับกติกาการแต่งกายนี้ ถึงแม้ว่าจะไม่มีใน
ความหมายของค าตามตัวอักษรของระเบียบการแต่งกายนี้, ช่องว่างของกติกาเหล่านี้จะถูกช้ีขาดโดยประธานผู้ตัดสิน  

 

บทลงโทษ 
ในกรณีท่ีคู่แข่งขันฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติให้สอดคล้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายนี้ และได้รับการเตือนจาก

ประธานผู้ตัดสิน คู่แข่งขันต้องยินยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบหรืออาจถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันโดยทันทีจาก
ประธานฯ,  คณะกรรมการบริหารฯ มีสิทธิ์ที่จะลงโทษเพิ่มเติม รวมไปถึงการให้พักจากการแข่งขันในกรณีท่ีมีการ
ละเมิดซ้ า  
หมายเหตุ    ตัวอย่างรูปแบบการตัดเย็บเครื่องแต่งกายของนักกีฬาให้ดูท่ีท้ายระเบียบ 
 

12. คณะกรรมการเทคนิคและผู้ช้ีขาด 
 12.1  ผู้ตัดสินต้องผ่านการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทยหรือการกีฬาแห่งประเทศไทย และผู้
         ตัดสินท่ีผ่านการอบรมฯ ดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและได้รับการพิจารณาจาก
         สมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย เสนอรายช่ือให้การกีฬาแห่งประเทศไทย แต่งต้ังให้ไปปฏิบัติหน้าท่ีเป็น
         ผู้ตัดสินกีฬา 
 12.2  ผู้ตัดสินต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานจรรยาบรรณของสหพันธ์กีฬาลีลาศโลก(WDSF) 
 12.3  คณะกรรมการเทคนิคและผู้ช้ีขาด ประกอบด้วย 
 -   ประธานผู้ตัดสิน 1 คน  
 -   ผู้ตัดสินประเภทสแตนดาร์ด  ไม่น้อยกว่า  9  คน  
 -   ผู้ตัดสินประเภทลาติน อเมริกัน ไม่น้อยกว่า  9  คน 
 -   กรรมการประมวลผล  2 คน 
 -   ควบคุมคิวนักกีฬา  1 คน 
 -   ประสานงานด้านเทคนิค   1  คน 
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 -   ควบคุมดนตรีส าหรับการแข่งขัน 1 คน 
 -   พิธีกรด าเนินการแข่งขัน 2 คน (ชาย-หญิง) 

 12.4  คณะกรรมการผู้ตัดสินและกรรมการประมวลผลจะต้องได้รับการแต่งต้ัง หรือได้รับการรับรองจากสมาคม
         กีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย 
 

13.  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
 13.1  ผู้จัดการทีม และผู้ฝึกสอนท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นตัวแทนของภาคท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในระดับชาติจะต้อง 

        ร่วมประชุมผู้จัดการทีม ตามวัน เวลา และสถานท่ี ท่ีได้ก าหนดและต้องท าหน้าท่ีน าข้อสรุปของ 
        การเปล่ียนแปลงต่างๆ ในท่ีประชุมไปแจ้งให้นักกีฬาในจังหวัดต่างๆ ในภาคท่ีตนเป็นผู้รับผิดชอบ หากไม่      
        เข้าร่วมประชุมจะถือว่าสละสิทธิ์ในการปรับเปล่ียน คัดค้าน หรือการประท้วงใดๆ และต้องรับผิดชอบ         
        ต่อคณะนักกีฬาท่ีอยู่ภายใต้การดูแล และผู้แทนสมาคมฯ จะต้องท ารายงานเสนอให้การกีฬาแห่งประเทศไทย 
        ทราบต่อไป 
13.2  นักกีฬาต้องเตรียมพร้อม  ณ  บริเวณสนามก่อนการแข่งขันจะเริ่มอย่างน้อย  20  นาที  ทีมใดไม่ลง 

แข่งขันตามวัน  เวลา  ท่ีก าหนด หรือผละออกจากการแข่งขันขณะท่ีการแข่งขันก าลังด าเนินอยู่  โดยไม่มี
เหตุอันควร ให้ถือว่าผิดมารยาทนักกีฬา 

    13.3  ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าท่ีประจ าทีม ห้ามเข้าไปในบริเวณฟลอร์แข่งขันเพื่อชี้แนะนักกีฬาของตนเองในขณะท่ี
         ฝึกซ้อมและในระหว่างท่ีการแข่งขันก าลังด าเนินอยู่ ควรอยู่ในบริเวณท่ีคณะกรรมการจัดการแข่งขันจัดไว้
         เท่านั้น 
 13.4  ไม่ควรส่งเสียงเชียร์  โดยใช้ถ้อยค าท่ีไม่สุภาพ หรือการส่งเสียงดังรบกวนสมาธิของนักกีฬาท่ีก าลัง 
         ด าเนินการแข่งขัน โดยไม่ถูกกาลเทศะ 

13.5  ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นท่ีส้ินสุดจะอุทธรณ์หรือประท้วงมิได้ 
 

14.  มารยาทของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจ าทีม 
        นักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีประจ าทีม   ผู้ใดประพฤติตนไม่เหมาะสมและขาดมารยาทอันดีงามหรือ  ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบข้อบังคับตามท่ีได้ระบุไว้ในข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  พ.ศ. 
2550  หมวด 11  ให้คณะกรรมการพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี  และเสนอทางการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อ
ด าเนินการต่อไป 
 

15.  การประท้วง 
         ให้เป็นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย  ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 
 

16. การพิจารณานักกีฬาดีเด่น  
 16.1    รางวัลแบ่งออกเป็น 2  ประเภท  ได้แก่  

16.1.1  รางวัลนักกีฬาดีเด่น ประเภท Standard (ชาย 1 คน และ หญิง 1 คน) 
16.1.2  รางวัลนักกีฬาดีเด่น  ประเภท Latin American (ชาย 1 คน และ หญิง 1 คน) 

16.2   หลักเกณฑ์และคุณสมบัติ  
16.2.1  เป็นนักกีฬาท่ีชนะเลิศในการแข่งขันแต่ละรายการ 
16.2.2  เป็นนักกีฬาท่ีมีทักษะและเทคนิคการเล่นท่ีสูง 
16.2.3  เป็นนักกีฬาท่ีมีมารยาทและมีน้ าใจเป็นนักกีฬา 
16.2.4  เป็นนักกีฬาท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎ ของ กกท. ก าหนด 
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16.2.5  เป็นนักกีฬาท่ีปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคมกีฬาลีลาศแห่ง
ประเทศไทยและการกีฬาแห่งประเทศไทย  

หมายเหตุ  นอกเหนือจากระเบียบนี้ให้เป็นไปตามมติข้อตกลงในท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคท่ี
ได้รับการแต่งต้ังจากสมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย 

 

17.  การพิจารณาผู้ฝึกสอนดีเด่น 
รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นมี 1 รางวัล 
17.1  ผู้ฝึกสอนดีเด่น ต้องมีรายช่ือปรากฏในบัญชี กกท. ในการเข้าร่วมการแข่งขันและปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะผู้     
        ฝึกสอนเท่านั้น 
17.2  ให้พิจารณาจากผู้ฝึกสอนท่ีมีผลงานในการท าทีมนักกีฬา โดยเฉพาะนักกีฬาหน้าใหม่ๆเข้าร่วมในการ   
        แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ และสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯด้วยดีมาโดยตลอด อาทิเช่น การเข้าร่วม   
        การอบรม การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ ท่ีสมาคมฯให้การรับรองอย่างสม่ าเสมอ ฯลฯ 
17.3   มีนักกีฬาท่ีได้รับรางวัลเหรียญทองในประเภท Standard และ Latin American มากเป็นอันดับหนึ่ง      
         และถ้าได้รับรางวัลเหรียญทองเท่ากันให้พิจารณาอันดับท่ีรองลงมาตามล าดับ 
17.4   ผู้ฝึกสอนท่ีมีสิทธิได้รับรางวัลจะต้องมีความประพฤติท่ีดี มีมารยาทอันดีงาม และจะต้องอยู่ปฏิบัติหน้าท่ี                                  
         ครบตลอดระยะเวลาของวันท่ีมีการแข่งขัน 
17.5  เป็นผู้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทยและ 
         การกีฬาแห่งประเทศไทย 
 17.6  ผ่านการอบรมจากสมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทยครบท้ัง 3 ระดับ (ข้ันต้น ขั้นกลาง และขั้นสูง) และ            
        อย่างน้อยต้องอบรมซ้ าทุก 2 ปี และมีช่ือขึ้นทะเบียนในท าเนียบผู้ฝึกสอนของสมาคมกีฬาลีลาศแห่ง  

                  ประเทศไทยและการกีฬาแห่งประเทศไทย 
หมายเหตุ รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคท่ีได้รับการแต่งต้ัง

จากสมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย 
 
18.  รางวัลการแข่งขัน         

ให้เป็นไปตามท่ีบัญญัติไว้ในข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ   
พ.ศ.2550  

อันดับท่ี  1 เหรียญชุบทอง    จ านวน   24  เหรียญ  และ ประกาศนียบัตร   24  ใบ 
  อันดับท่ี  2 เหรียญชุบเงิน   จ านวน   24  เหรียญ  และ ประกาศนียบัตร   24  ใบ 
  อันดับท่ี  3 เหรียญชุบทองแดง จ านวน   24  เหรียญ  และ ประกาศนียบัตร   24  ใบ 
  อันดับท่ี  4   ประกาศนียบัตร    จ านวน  24  ใบ 
  อันดับท่ี  5 ประกาศนียบัตร    จ านวน  24  ใบ 
  อันดับท่ี  6 ประกาศนียบัตร    จ านวน  24  ใบ  

รางวัลนักกีฬาดีเด่น ประเภท Standard   (ชาย 1 คน และ หญิง 1 คน)  
  รางวัลนักกีฬาดีเด่น ประเภท Latin American (ชาย 1 คน   และ หญิง 1 คน) 
  รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นมี 1 รางวัล   
  ผู้แทนสมาคมฯ  ผู้ตัดสิน  ผู้จัดการทีม  ผู้ฝึกสอน  และเจ้าหน้าท่ีเทคนิค  จะได้รับประกาศนียบัตร 
      หมายเหตุ  - เหรียญรางวัล และใบประกาศนียบัตร ทางจังหวัดเจ้าภาพเป็นผู้ด าเนินการจัดเตรียมไว้ให้ ในส่วน 
                       โล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น/ผู้ฝึกสอนดีเด่น กกท. เป็นผู้ด าเนินการให้ 
                    - นอกเหนือจากระเบียบท้ังหมดนี้ให้ผู้แทนสมาคม หรือประธานผู้ตัดสินท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้วินิจฉัย 
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19. พิธีการมอบเหรียญรางวัล 
 19.1  ให้นักกีฬาผู้ท่ีได้รับรางวัลการแข่งขันเป็นผู้รับรางวัลด้วยตนเอง และแต่งกายด้วยชุดแข่งขัน  
 19.2  พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวัลให้ใช้เพลง “วันแห่งชัยชนะ” ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย เท่านั้น 
 

*************************************************** 
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ตัวอย่างรูปแบบการตัดเย็บเคร่ืองแต่งกายของนักกีฬาลีลาศ 

รุ่น Juveniles 
การแต่งกายของเด็กหญิงประเภท Standard และ Latin American 
  
 
 
 

ตัวอย่างชุด A  ตัวอย่างชุด B  ตัวอย่างชุด C 
 
A เส้ือไม่รัดรูปสีขาว ชุดบอด้ีสูท หรือทีเช๊ิต ใส่กับกระโปรงสีด า  
B ชุดกระโปรงธรรมดา (ชุดกระโปรง + กางเกงช้ันใน) สีเดียวกัน ยกเว้นไม่ให้ใช้สีเนื้อ  
C ชุดบอด้ีสูทพร้อมด้วยชุดกระโปรง สีเดียวกัน 

รูปแบบการตัดเย็บ  : ชุดแต่งกายของเด็กหญิงในรุ่นจูเวนไนล ์
A. ช่วงคอเสื้อ – ให้เจียนหรือตัด, วิธีอื่นไม่อนญุาต 

 
 
 
 
 

B. แขนเสื้อ – ให้เจียนหรือตัด, วิธีอื่นไม่อนุญาต 
 
 
 

C. กระโปรง 
- อนุญาตให้เป็นกระโปรงเรียบหรือจับจีบตัดเย็บไม่น้อยกว่า 1 ครึ่งวงกลมและไม่เกิน 3 ครึ่งวงกลมเท่านั้น  

อนุญาตให้มีซับในธรรมดา 1 วงกลม ไม่อนุญาตให้มีซับในท่ีใหญ่กว่านั้น 
- ไม่อนุญาตให้มีการติดระบายบนตัวกระโปรงและชายกระโปรง การกุ้นหรือการแซกชายกระโปรง 
- ความยาวของชายกระโปรงต้องอยู่เหนือเข่าไม่เกิน 10 ซม. และยาวได้ไม่เกินคลุมเข่า 
- ไม่อนุญาตให้มีการตัดเย็บด้วยวิธีอื่นอีก 

 
 

 
 
 
 
 
 
ผ้าที่ใช้ตัดชุด  ต้องไม่เป็นผ้าซีทรู (See Through) และไม่อนุญาตให้ใช้วัสดุท่ีมีลักษณะเป็นโลหะในการตัดชุด ใช้ผ้าต่าง
ชนิดร่วมกันได้แต่ต้องเป็นโทนสีเดียวกัน 
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การใช้สผี้า  ใช้สีอะไรก็ได้ยกเว้นสีเนื้อหรือสีผิวหนัง ไม่อนญุาตให้ใช้ผ้าท่ีเป็นเล่ือมหรือมีแสงแวววาว ชุดช้ันในต้องเป็นสี
เดียวกับชุด 
การตกแต่งชุด  ไม่อนุญาตให้มีการตกแต่งใดๆ เช่น พลอยเทียมท่ีคล้ายเพชร เล่ือม ลูกปัด ขนนก ดอกไม้ โบว์  
ไหมญี่ปุ่น และลูกไม้ต่างๆ ฯลฯ  
รองเท้า  ส้นรองเท้าต้องเป็นบล็อก (Block Heel)ลักษณะคล้ายส่ีเหล่ียมเท่านั้น ส้นต้องไม่สูงเกิน 3.5เซนติเมตร ใช้สี
อะไรกไ็ด้ จะสวมถุงเท้าด้วยก็ได้ สวมถุงน่องสีเนื้อก็ได้ แต่ไม่อนุญาตให้สวมถุงน่องท่ีเป็นตาข่าย 
ทรงผม ห้ามตกแต่งทรงผมท่ีพิถีพิถันและมีทรงสูงผมถักปลอม เครื่องประดับ สเปรย์ฉีดผมท่ีมีสี และห้ามโรย 
กากเพชร                                                                                   
การเมคอัพ (Make up) ไม่อนญุาตให้มีการเม๊คอัพ ห้ามใส่ขนตาปลอม เล็บปลอม โรยกากเพชร ย้อมสีผิว    
และห้ามทาสีเล็บ 
เคร่ืองประดับ    ห้ามใส่เครื่องประดับ เช่น สร้อยข้อมือ แหวน สร้อยคอ ฯลฯ  
 การแต่งกายของเด็กชายประเภท Standard และ Latin American 
  
 
 
 

 
แบบตัวอย่าง: ชุดแต่งกายของเด็กชายรุ่นจูเวนไนล์ (Juvenile) 

เส้ือเช๊ิตแขนยาวสีขาว  กางเกงขายาวสีด า มีสายรัดคล้องรองเท้าได้ อนุญาตให้ใส่เข็มขัดสีด า มีหัวเข็มขัดเป็น
โลหะได้ และต้องผูกไทน์หรือโบว์ไทน์ท้ังแบบ Latin และแบบ Standard อนุญาตให้ใส่ท่ีหนีบไทน์ได้และเส้ือต้องสอดเข้า
ในกางเกง 

 
 
 

 
แบบตัวอย่าง:เสื้อเชิ้ตของเด็กชายรุ่นจูเวนไนล ์(Juvenile) 

  
- เส้ือเช้ิตแขนยาวเรียบง่ายธรรมดา 
- ไม่อนุญาตให้ใช้ผ้าท่ีส่องประกายหรือผ้าท่ีมีลวดลายควรจะเป็นผ้าท่ีเป็นฝ้ายหรือใยสังเคราะห์ 
- ไม่อนุญาตให้ใส่เส้ือคอปีก 
- ห้ามพับแขนเส้ือ 
- ต้องสอดเส้ือเข้าในกางเกง 

การตกแต่งชุด  ไม่อนุญาตให้มีการตกแต่งใดๆ 
รองเท้า   รองเท้าสีด าส้นเต้ียไม่เกิน 2.5 เซนติเมตร และต้องสวมถุงเท้าสีด า 
ทรงผม   ควรเป็นทรงผมส้ัน ถ้าผมยาวให้มัดเป็นหางม้า 
การเม๊คอัพ (Make up)  ไม่อนุญาตให้มีการเม๊คอัพ 
เคร่ืองประดับ  ไม่อนุญาตให้สวมใส่เครื่องประดับ 
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รุ่น Junior 1 

การแต่งกายเด็กหญิงทั้งประเภท Standard และ Latin American 
 ชุดแข่งขันที่ไม่มีการตกแต่งใดๆ เช่น (พลอยเทียมท่ีคล้ายเพชร,ลูกปัด,มุก และขนนก) ห้ามใช้วัสดุท่ีท าจากโลหะ 
ผ้าท่ีส่องแสงสะท้อนเป็นประกายระยิบระยับ และผ้าเล่ือม ตัดเย็บชุด ใช้ผ้าหลากสีได้ ผ้าลายปัก ผ้าลูกไม้ถักหรือทอ 
ประดับดอกไม้หรือไหมญี่ปุ่นได้ 
การใช้ส ี   ให้ใช้สีอะไรก็ได้ยกเว้นสีเนื้อ หรือสีผิวหนัง    ชุดช้ันในต้องเป็นสีเดียวกับชุดท่ีสวมใส่ 
รองเท้า  ส้น 2 นิ้ว หรือ 5 เซนติเมตร ส้นบล๊อกหรือส้นเรียวก็ได้ ใส่ถุงเท้าส้ันได้ แต่ไม่ให้ใส่ถุงน่องท่ีเป็นตาข่าย 
ทรงผมและการเม๊คอัพ(Make up)   Junior 1 และ Juvenile ใช้กฏเกณฑ์เดียวกัน 
เคร่ืองประดับ ห้ามใส่เครื่องประดับใดๆ เช่น ก าไลมือ แหวน สร้อยคอ ฯลฯ 
 
 การแต่งกายเด็กชายประเภท Latin American 
  
 
 
 

 
 
แบบตัวอย่าง : การแต่งกายเด็กชายประเภทลาติน รุ่นจูเนียร์ วัน (Junior I) 
 

 เส้ือเช๊ิต หรือเส้ือแขนยาวสีขาว หรือสีด า เท่านั้น (ห้ามพับแขนเส้ือขึ้น)  ใส่กับเส้ือกั๊กสีด าก็ได้ ใส่เนคไทน์ หรือ
โบว์ไทน์ สีด าหรือสีขาวด้วยก็ได้  ใส่กางเกงขายาวสีด า เข็มขัดสีด า มีหัวเข็มขัดเป็นโลหะด้วยก็ได้ เส้ือต้องสอดเข้าใน
กางเกง อนุญาตให้ใส่ท่ีหนีบไทน์เป็นโลหะได้ 
 ส าหรับผ้าท่ีใช้ตัดชุดท่อนบน ให้ดูท่ีระเบียบการแต่งกายของรุ่นผู้ใหญ่ (Adult) 
การตกแต่งชุด ไม่อนุญาตให้มีการตกแต่งใดๆ  
รองเท้า   เหมือนกับรุ่น Juvenile 
ทรงผม    ควรเป็นทรงผมส้ัน ถ้าผมยาวให้มัดเป็นหางม้า 
การเม๊คอัพ(Make up) ไม่อนุญาตให้มีการเม๊คอัพ 
เคร่ืองประดับ ไม่อนุญาตให้สวมใส่เครื่องประดับ 
 
การแต่งกายเด็กชายประเภท Standard 
  
 
 
 

 
 

แบบตัวอย่าง : การแต่งกายเด็กชายประเภทสแตนดาส์ด รุ่นจูเนียร์ วัน (Junior I) 
 

เส้ือเช๊ิตแขนยาวสีขาว เส้ือกั๊กสีด า กางเกงขายาวสีด า ผูกเนคไทน์ หรือโบว์ไทน์ สีด า หรือสีขาว 
อนุญาตให้ใส่ท่ีหนีบไทน์ หรือกระดุมข้อมือได้ 
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การตกแต่งชุด ไม่อนุญาตให้มีการตกแต่งชุด 
รองเท้า ให้ใส่รองเท้าสีด าส้นเต้ีย สวมถุงเท้าสีด า 
ทรงผม    ควรเป็นทรงผมส้ัน ถ้าผมยาวให้มัดเป็นหางม้า 
การเม๊คอัพ( Make up)   ไม่อนุญาตให้มีการเม๊คอัพ 
เคร่ืองประดับ ไม่อนุญาตให้สวมใส่เครื่องประดับ  

อนุญาตให้ใช้เครื่องแต่งกายรุ่นท่ีต่ ากว่าเสมอ ตัวอย่างเช่น Junior I  สามารถท่ีจะใช้เครื่องแต่งกายของJuvenile 
หรือ Junior II  สามารถท่ีจะใช้ของ Junior I  ได้ ถ้า Junior I และ Junior II ไม่แบ่งแยก ให้ใช้ระเบียบการแต่งกายของ 
Junior II 

  
รุ่น Junior II  

 
 การแต่งกายเด็กหญิง  ประเภท สแตนดาร์ด และ ลาตินอเมริกัน  เหมือนJunior I หรือ Youth  
 การแต่งกายเด็กชายประเภท Latin American   เหมือน Junior I หรือ Youth 
 การแต่งกายเด็กชายประเภท Standard 
 กางเกงขายาวสีด า หรือ สีกรมท่า ใส่กับเส้ือกั๊ก หรือกางเกงขายาวสีด า หรือสีกรมท่า ใส่กับเจ๊กเก็ต  สวมร่วมกับ
เส้ือเช๊ิตแขนยาว  และไทน์สีด า หรือ เส้ือเช๊ิตสีขาวคาดหูกระต่ายสีขาว  อนุญาตให้ใส่ท่ีหนีบไทน์เป็นโลหะได้  หรือ  ชุด
หางยาว (Tail Suit) สีด าหรือสีกรมท่า พร้อมชุดประดับ 
(เส้ือเช้ิต โบว์ไทน์ กระดุม ฯลฯ)  
การตกแต่งชุด   ไม่อนุญาตให้มีการตกแต่งใดๆ  
รองเท้า    รองเท้าสีด าส้นเต้ีย  สวมถุงเท้าสีด า 
ทรงผม   ควรเป็นผมทรงส้ัน  ถ้าเป็นผมยาวให้มัดเป็นหางม้า 
เคร่ืองประดับ ไม่อนุญาตให้สวมใส่เครื่องประดับ  
 

รุ่น Youth  
 การแต่งกายสุภาพสตรีประเภท Latin American 

    
ความหมายของค าย่อ 

IA – บริเวณส่วนที่เป็นที่ลบั 
PL – ส่วนที่เป็นกางเกงใน 
SA – ส่วนที่เป็นส่วนเว้า – ส่วนโค้ง (SHAPE)      

 HL – ส่วนที่เป็นสะโพก (HIP) 
 

  แบบตัวอย่าง : การแต่งกายประเภทลาติน รุ่นยูธส ์(Youth) 
 

ชุดแข่งขันมาตรฐาน 
แถบบริเวณแนวสะโพก (Hip Line) และบริเวณสะโพก  รวมถึงบริเวณหน้าอกต้องปกปิดให้ 

มิดชิด (แนวของสะโพกหมายถึง  กระดูกสะโพกบน) ไม่อนุญาตให้ใช้ผ้า ซีทรู (See Through) บริเวณนี้ ห้ามใช้ชุดช้ันใน
ผ่าสูงขึ้น  ห้ามผ่าเว้าลึกแนวสะโพกด้านบน แล้วใช้ผ้า ซีทรูเสริมทับในชุดช้ันในขณะยืนขึ้นกระโปรงควรคุมชุดช้ันในได้
มิดชิด  ขณะท่ีก าลังเต้นร า ชุดช้ันในควรสามารถมองเห็นได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ถ้าเป็นชุด 2 ท่อน (Two Piece) 
ท่อนบนต้องไม่เป็นเหมือนเส้ือยกทรงตัวเดียว และขอบกระโปรงด้านหน้าต่ ากว่าสะดือได้ไม่เกิน 2 นิ้ว 
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การใช้ส ี   ใช้สีอะไรก็ได้ยกเว้นสีผิวเนื้อหรือสีผิวหนัง  ชุดช้ันใน ควรเป็นสีด าหรือสีเดียวกับชุดท่ีสวมใส่ 
รองเท้า   ไม่บังคับ 
ทรงผมและการเม๊คอัพ(Make up) ไม่ควรท่ีจะเม๊คอัพเกินความจ าเป็นและตกแต่งทรงผมพิถีพิถันเกินไป 
เคร่ืองประดับ ประธานเทคนิคมีสิทธิ์ขอให้ ผู้เข้าแข่งขันถอดเครื่องประดับช้ินใดช้ินหนึ่งออก  หากเห็นว่าอาจก่อให้เกิด
อันตรายระหว่างคู่ของตัวเองหรือกับคู่แข่งขันอื่น 
 
การแต่งกายสุภาพสตรีประเภท Standard   

  ความหมายของค าย่อ 
IA – บริเวณส่วนที่เป็นที่ลบั 
PL – ส่วนที่เป็นกางเกงใน 
SA – ส่วนที่เป็นส่วนเว้า – ส่วนโค้ง (SHAPE)      

 HL – ส่วนที่เป็นสะโพก (HIP) 
        
แบบตัวอย่าง : การแต่งกายประเภทสแตนดาส์ด รุ่นยูธส(์Youth) 

การแต่งกายส าหรับคู่ลีลาศท่ีเป็นหญิง 
- ไม่อนุญาตให้ใช้ กางเกงช้ันในท่ีเว้าลึกไม่คลุมสะโพก (tangas) 
- ไม่อนุญาตให้สวมกางเกงช้ันในสีเนื้อ 
- ห้ามคอเส้ือเว้าลึก บริเวณหน้าอกต้องปกปิดให้มิดชิด 
- ช่วงห่างของฝาครอบทรงต้องห่างไม่เกิน 5 ซม. 
- ไม่อนญุาตให้ชุดมี 2 ท่อน ห้ามตัดเว้าต่ ากว่าเอว   
- ห้ามใช้ผ้า ซีทรู บนบริเวณหน้าอก บริเวณเอวและสะโพก ถ้ากระโปรงเป็นแบบผ่า จะผ่าได้  

               จากช่วงเข่า ห้ามสูงเกินเข่า 
สีชุด สีอะไรก็ได้ยกเวน้สีผิวเนื้อหรือสีผิวหนัง 
ทรงผมและการเม๊คอัพ(Make up) ไม่ควรท่ีจะเม๊คอัพเกินความจ าเป็น  และตกแต่งทรงผมอย่างพิถีพิถันเกินไป 
รองเท้า  ไม่บังคับ 
เคร่ืองประดับ ประธานเทคนิคมีสิทธิ์ขอให้ ผู้เข้าแข่งขันถอดเครื่องประดับช้ินใดช้ินหนึ่งออก  หากเห็นว่าอาจก่อให้เกิด
อันตรายระหว่างคู่ของตัวเองหรือกับคู่แข่งขันอื่น 
การแต่งกายสุภาพบุรุษประเภท Latin American  
  

ความหมายของค าย่อ 
IA – บริเวณส่วนที่เป็นที่ลบั 
SA – ส่วนที่เป็นส่วนเว้า – ส่วนโค้ง (SHAPE) 

 
 
 

      แบบตัวอย่าง : การแต่งกายสุภาพบุรุษประเภทลาติน รุ่นยูธส(์Youth) 
 

- กางเกงขายาวสีด าหรือสีกรมท่า (ห้ามใช้ผ้าซีทรู “See Through”)  
- เส้ือเช๊ิตหรือชุดท่อนบน ใช้สีอะไรก็ได้รวมไปถึงผ้าหลากสี ยกเว้นสีผิวเนื้อหรือสีผิวหนัง สีท่ีดูออกเป็นสี  
  เดียวกันกับสีผิวของผู้แข่งขันระหว่างท าการแข่งขัน (ร่วมกับการ ย้อมสีผิว)  
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 - ผ้าซีทรู  สามารถใช้ร่วมในการตกแต่งได้ แต่ไม่ใช่ใช้เป็นหลัก 
 - ผ้าซีทรูท่ีใช้ต้องมีไม่เกิน 25 % 
 - เส้ือเช๊ิตหรือชุดท่อนบนต้องสอดเข้าข้างใน ไม่อนุญาตให้ใส่เส้ือหรือชุดท่อนบนที่มีแขนกุด 
 - เส้ือเช๊ิตเปดิได้ไม่เกินกระดูกหน้าอก  

- จะใส่เส้ือกั๊กเเจ๊กเก็ต หรือเเจ๊กเก็ตเอวลอย (Bolero Jacket) ด้วยก็ได้แต่ต้องเป็นสีเดียวกับกางเกงท่ีใส่  
  จะผูกโบว์ไทน์ หูกระต่าย (Bowtie) หรือผ้าพันคอ (Scarf) ด้วยก็ได้ 

 - ถ้าจะผูกผ้าพันคอจะต้องผูกให้กระชับและจะต้องสอดเข้าในเส้ือ 
การตกแต่งชุด  อนุญาตให้ตกแต่งชุดได้ 
รองเท้า   ไม่บังคับแต่ต้องสวมถุงเท้าสีด า 
ทรงผม   ควรเป็นทรงผมส้ัน ถ้าเป็นผมยาวให้มัดเป็นหางม้า 
เคร่ืองประดับ ประธานเทคนิคมีสิทธิ์ขอให้ผู้เข้าแข่งขันถอดเครื่องประดับออก  หากเห็นว่าเครื่องประดับช้ินนั้นอาจ
เป็นอันตรายต่อคู่ของตนเองหรือต่อคู่แข่งขันอื่น 
 
การแต่งกายสุภาพบุรุษประเภท Standard 
 
 
 
  
 
 

แบบตัวอย่าง : การแต่งกายสุภาพบุรุษประเภทสแตนดาส์ด รุ่นยูธส์(Youth) 
 
ชุดหางยาว (Tail Suit) สีด าหรือสีกรมท่าพร้อมชุดประดับ (เส้ือเช้ิต  โบว์ไทน์ กระดุม ฯลฯ) 
สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี 
 ไม่อนุญาตให้ใช้สัญลักษณ์ของศาสนาในการตกแต่งชุดหรือใช้แทนเครื่องประดับ 
ไม่อนุญาตให้มีการสับเปล่ียนชุด  ระหว่างการแข่งขันแต่ละรอบ  ยกเว้นความจ าเป็นในบางกรณีท่ีชุดประสบปัญหาและ
เกิดขัดข้องไม่สามารถท่ีจะใช้สวมใส่ได้ 
การโฆษณา การโฆษณาให้เป็นไปตามกฎการแข่งขันของสหพันธ์กีฬาลีลาศนานาชาติ  (IDSF) 
หมายเหตุ ค าอธิบายของประโยค (ประกอบแบบตัวอย่าง) 

IA = บริเวณส่วนที่เป็นที่ลบั (Intimacy area) – บริเวณส่วนท่ีเป็นที่ลับ, ส่วนของร่างกายท่ีจะต้องถูก
ปกปิดให้มิดชิดด้วยวัสดุท่ีทึบ หรือส่วนท่ีใช้วัสดุโปร่งใส บดบังด้วยวัสดุท่ีทึบ หากใช้สีเนื้อต้องปกปิดด้วย
การตกแต่ง     
***สีเนื้อหรือสีผิวหนัง =สีท่ีดูออกเป็นสีเดียวกันกับสีผิวของผู้แข่งขันระหว่างท าการแข่งขัน (ร่วมกับการ
ย้อมสีผิว)  

SA = บริเวณส่วนเว้าส่วนโค้งของร่างกาย (Shape area) – บริเวณส่วนน้อยท่ีต้องปกปิดนี้ อนญุาต
ให้ใช้วัสดุหรือผ้าท่ีโปร่งใสได้ กรณีนี้ใช้สีอะไรก็ได้  

วัสดุที่ใช้เป็นหลัก   
- ท่ีมีแสงสะท้อน (โลหะ, กากเพชร, เล่ือม, …) 

   - ท่ีไม่มีแสงสะท้อน   
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การตกแต่ง – การใช้ส่ิงต่างๆ ติดลงบนวัสดุท่ีเป็นหลัก, บนผม, ผิวหนัง  
   - ท่ีมีแสงสะท้อน (พลอยเทียม, เล่ือม, ลูกปัด, มุก, …) 
   - ท่ีไม่มีแสงสะท้อน (ขนนก, ดอกไม้, โบว์, ไหมญีปุ่่น, ส่ิงถัก-ทอ, ริบบ้ิน, …) 

   *** ท่ีหนีบไทด์, กระดุม, ผ้าพันคอ, หัวเข็มขัด ไม่ถือว่าเป็นส่ิงตกแต่ง 

HL = แนวของสะโพก (Hip Line) – ขอบกางเกงช้ันใน (ขนาดของความต่ า) 
- แนวตรงของขอบ, แนวสูงสุดด้านบนอยู่บริเวณกล้ามเนื้อสะโพก (Intergluteal line) ต้องไม่ดูโจ่งแจ้ง  

PL = แนวกางเกงชั้นใน (Panty Line) – ขอบล่างของกางเกงช้ันใน (ขนาดของความสูง) 
o ด้านหลัง – ต้องครอบคลุมสะโพกท้ังหมด 
o ด้านหน้า – แนวเช่ือมต่อระหว่างง่ามขา – (ช่วงพับระหว่างสะโพกกับล าตัว) 

ระยะห่างระหว่างแนวสะโพกและแนวกางเกงช้ันในบนด้านข้างต้องไม่ต่ ากว่า 5 ซม. 
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