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ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติง้ 
กีฬาเยาวชนแห่งชาต ิคร้ังที่ 32 (พ.ศ.2559) 

ณ จงัหวดัสุพรรณบุรี 
****************************** 

 
1. สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตต้ิงแห่งประเทศไทย 

นายกสมาคม  นางสุวรรณา ศิลปอาชา 
เลขาธิการ  ดร. สีหศกัด์ิ อารีราชการัณย ์
สถานท่ีติดต่อ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 19 
 การกีฬาแห่งประเทศไทย 

286 ถนนรามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
 โทร. 0-2186-7555 
 e-mail : fsat@windowslive.com 

 
2. คณะกรรมการด าเนินการแข่งขนั 

ประธานฝ่ายกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตต้ิงของจงัหวดัเจา้ภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ   ประธานกรรมการ 
ผูแ้ทนสมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตต้ิงแห่งประเทศไทย              รองประธานกรรมการ 
ผูแ้ทนของแต่ละภาค ๆ ละ 1 คน                กรรมการ 
บุคคลท่ีจงัหวดัเจา้ภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตั้ง              กรรมการ 
บุคคลท่ีจงัหวดัเจา้ภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตั้ง              กรรมการและเลขานุการ 
 

3. คณะกรรมการเทคนิค 
ผูแ้ทนสมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตต้ิงแห่งประเทศไทย   ประธานกรรมการ 
ผูต้ดัสินและเจา้หนา้ท่ีเทคนิคของสมาคมท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง   กรรมการ 
เจา้หนา้ท่ีเทคนิคท่ีจงัหวดัเจา้ภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตั้ง   กรรมการ 
บุคคลท่ีจงัหวดัเจา้ภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตั้ง    กรรมการและเลขานุการ 
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4. คณะกรรมการพิจารณาการประทว้ง 
4.1 คณะกรรมการพิจารณาการประทว้งคุณสมบติันกักีฬา ประกอบดว้ย 

ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันากีฬาเป็นเลิศ กกท.    ประธานกรรมการ 
นายกสมาคมกีฬาจงัหวดัเจา้ภาพ     กรรมการ 
ผูแ้ทนสมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตต้ิงแห่งประเทศไทย  กรรมการ 
ผูแ้ทนกองนิติการ กกท.      กรรมการ 
ผูอ้  านวยการกองแข่งขนักีฬาเป็นเลิศ กกท.    กรรมการและเลขานุการ 
หวัหนา้งานแข่งขนัและทะเบียนกีฬาในประเทศ กกท.   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

4.2 คณะกรรมการพิจารณาการประทว้งเทคนิค ประกอบดว้ย 
ผูแ้ทนสมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตต้ิงแห่งประเทศไทย  ประธานกรรมการ 
ประธานฝ่ายเทคนิคกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตต้ิง    กรรมการ 
ประธานฝ่ายจดัการแข่งขนักีฬาฟิกเกอร์สเก็ตต้ิงต้ิง   กรรมการ 
ผูแ้ทนการกีฬาแห่งประเทศไทย     กรรมการ 
ผูจ้ดัการทีมทุกทีมท่ีเขา้แข่งขนั (ยกเวน้ คู่กรณี)   กรรมการ 
บุคคลท่ีจงัหวดัเจา้ภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตั้ง   กรรมการ 

5. ขอ้บงัคบัและกติกาการแข่งขนั 
5.1 ให้ใชข้อ้บงัคบัการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าดว้ยการแข่งขนัเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
5.2 ให้ใชก้ติกาการแข่งขนัของสหพนัธ์กีฬาฟิกเกอร์สเก็ตต้ิง (International Skating Union : ISU) 

และระเบียบการแข่งขนัของสมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตต้ิงแห่งประเทศไทยประกาศใช ้
5.3 ในกรณีท่ีเกิดปัญหาท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นข้อบงัคบัหรือกติกาการแข่งขนั ให้ผูแ้ทนสมาคมกีฬา      

ฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตต้ิงแห่งประเทศไทย และผูแ้ทนการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมพิจารณา
การวินิจฉยัถือเป็นท่ีส้ินสุด 

5.4 ผลการตดัสินของคณะกรรมการ ถือเป็นท่ีส้ินสุดจะอุทธรณ์หรือประทว้งมิได ้
6. คุณสมบติัของผูมี้สิทธ์ิเขา้ร่วมการแข่งขนั 

6.1 ให้เป็นไปตามขอ้ 22 แห่งขอ้บงัคบัการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าดว้ยการแข่งขนักีฬาเยาวชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2550   

6.2 ให้นกักีฬาฟิกเกอร์สเก็ตต้ิงทีมชาติ มีสิทธิเขา้ร่วมการแข่งขนัได ้
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7. ประเภทและรุ่นการแข่งขนั 
7.1 ประเภทการแข่งขนั แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

7.1.1  ประเภทชายเด่ียว  
7.1.2  ประเภทหญิงเด่ียว 

7.2  รุ่นการแข่งขนัแบ่งออกเป็น 6 รุ่น ดงัน้ี 
7.2.1  รุ่นจูเนียร์     อายไุม่นอ้ยกว่า 13 ปี และไม่เกิน 19 ปี 
          (Junior)     (เกิดระหว่าง วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2540   

 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2546) 
7.2.2  รุ่นแอดวานซ์โนวิส   อายไุม่นอ้ยกว่า 10 ปี และไม่เกิน 15 ปี 
           (Advance Novice)   (เกิดระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2544 

 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2549) 
7.2.3 รุ่นเบสิคโนวิส กลุ่มยอ่ย บี  อายไุม่นอ้ยกว่า 13 ปี และไม่เกิน 15 ปี 

                     (Basic Novice Subgroup B)  (เกิดระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2544  
ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2546) 

7.2.4 รุ่นเบสิคโนวิส กลุ่มยอ่ย เอ  อายไุม่นอ้ยกว่า 10 ปี และไม่เกิน 13 ปี 
         (Basic Novice Subgroup A)  (เกิดระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2546  

ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2549) 
7.2.5 รุ่นแอดวานซ์ พรี-โนวิส  อายไุม่นอ้ยกว่า 7 ปี และไม่เกิน 11 ปี 

                    (Advance Pre-Novice)  (เกิดระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2548  
ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552) 

7.2.6 รุ่นเบสิคพรี-โนวิส  อายไุม่นอ้ยกว่า 7 ปี และไม่เกิน 11 ปี  
                     (Basic Pre-Novice)  (เกิดระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2548  

ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552) 
 

หมายเหตุ  นกักีฬา 1 คน สามารถลงแข่งขนัไดค้นละ 1 รุ่น เท่านั้น 
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8. การสมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนั 
8.1 ให้แต่ละจงัหวดัส่งรายช่ือนกักีฬาตาม วนั เวลา ท่ีการกีฬาแห่งประเทศไทยก าหนด โดยระบุ     

ช่ือ นามสกุล ของนกักีฬาและรายการแข่งขนัในรุ่นต่างๆ ท่ีสมคัรเขา้แข่งขนั เม่ือส่งใบสมคัร
แลว้จะเปล่ียนแปลงรายช่ือนกักีฬาท่ีสมคัรเข้าแข่งขนัอีกไม่ได ้ยกเวน้ในกรณีมีเหตุสุดวิสัย              
ไม่สามารถร่วมการแข่งขนัได ้โคช้หรือผูฝึ้กสอนจะตอ้งแจ้งให้ตน้สังกดัทราบ และแจ้งเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรให้กบัการกีฬาแห่งประเทศไทย และส าเนาถึงสมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีด 
สเก็ตต้ิงแห่งประเทศไทย 

8.2 แต่ละจงัหวดั สามารถส่งนกักีฬาเขา้แข่งขนัไดไ้ม่เกิน 3 คนในแต่ละรุ่น และผูฝึ้กสอน จงัหวดั
ละ 1 คน และตอ้งผา่นการตรวจสอบคุณสมบติัจากสมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตต้ิงแห่ง
ประเทศไทย ขอ้ 9.2 , ขอ้ 9.3 และขอ้ 9.4 

8.3 นกักีฬาตอ้งมีอายอุยูใ่นเกณฑท่ี์ก าหนดเท่านั้น ไม่สามารถส่งในรุ่นท่ีสูงข้ึนและ ไม่สามารถส่ง
ในรุ่นท่ี ต ่ากว่ารุ่นอายท่ีุก าหนดได ้ 

8.4 ในแต่ละรุ่นการแข่งขนั นกักีฬาจะมีช่วงอายุท่ีแตกต่างกนั ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด หากมีนกักีฬา
เกิน 7 คนข้ึนไป จะมีการแบ่งกลุ่มการแข่งขนั โดยใช้การจับฉลากแบ่งกลุ่มเป็นเกณฑ ์        
(Official Draw) 

8.5 ผลการตดัสิน ใชค้ะแนนโดยรวมของรุ่นนั้นๆ (Overall Score) โดยผูท่ี้ไดค้ะแนนรวมมากท่ีสุด 
อนัดบัท่ี 1 ไดรั้บเหรียญทอง, อนัดบัท่ี 2 ไดรั้บเหรียญเงิน และอนัดบัท่ี 3 ไดรั้บเหรียญทองแดง 

9. หลกัเกณฑก์ารพิจารณานกักีฬาและเจา้หนา้ท่ีประจ าทีม 
9.1 ในระดบัภาค ไม่มีการคดัเลือกนักกีฬาแต่ต้องส่งรายช่ือเข้าร่วมการแข่งขนั ตามวนัเวลาท่ี 

กกท. ก าหนด เพ่ือส่งรายช่ือให้สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตต้ิงแห่งประเทศไทย  
ตรวจสอบคุณสมบติัตามขอ้ 8.2 

9.2 นกักีฬาท่ีสมคัรเขา้แข่งขนัทุกคน จะตอ้งผ่านการทดสอบวดัระดบั จากสมาคมกีฬาฟิกเกอร์
และสปีดสเก็ตต้ิงแห่งประเทศไทย 

9.3 ผูฝึ้กสอน หรือโคช้ท่ีจดัส่งนกักีฬาเขา้แข่งขนั จะตอ้งไดรั้บใบอนุญาต และผา่นการสอบอบรม
ตามโครงการผูฝึ้กสอนจากสมาคมฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตต้ิงแห่งประเทศไทยทกุระดบั หรือ 
กกท. ให้การรับรอง 
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9.4 ในกรณีท่ีผูฝึ้กสอนไม่ไดถื้อสัญชาติไทย หรือผ่านการอบรม จะตอ้งเป็นผูฝึ้กสอน ท่ีสมาคม

กีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตต้ิงแห่งประเทศไทยให้การรับรองเท่านั้น  
9.5 ในกรณีท่ีนอกเหนือจากระเบียบน้ี ให้ผูแ้ทนสมาคมสมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตต้ิงแห่ง

ประเทศไทย และผูแ้ทน กกท. ร่วมพิจารณาการวินิจฉยั และ ผลการวินิจฉยัถือเป็นส้ินสุด 
 

10. การจดัการแข่งขนั 
10.1  รุ่นจูเนียร์ (กฎสหพนัธ์สเก็ตน ้าแขง็นานาชาติ 611 ส าหรับปี 2558-2559) 

  ผูช้าย  โปรแกรมสั้น ไม่เกิน 2.50 นาที 
ก) กระโดดแบบ Double หรือ Triple Axel Paulsen 
ข) กระโดดแบบ Double หรือ Triple Flip โดยตอ้งเขา้มากระโดดทนัทีต่อ

จากสเตปต่อเน่ือง (Connecting Step) และ/หรือ การเคล่ือนไหว แบบ
Free Skating Movement ท่ีเทียบเท่ากนั  

ค) กระโดดแบบ Jump Combination ซ่ึงประกอบด้วย กระโดดแบบ 
Double  1 คร้ัง และกระโดดแบบ Triple 1 คร้ัง  หรือกระโดดแบบ 
Triple 2 คร้ัง 

ง) หมุนแบบ Flying Sit Spin 
จ) หมุนแบบ Camel Spin โดยเปล่ียนเทา้ไดเ้พียง 1 คร้ัง 
ฉ) หมุนแบบ Spin Combination โดยเปล่ียนเทา้ไดเ้พียง 1 คร้ัง 
ช) ท า Step Sequence โดยใชพ้ื้นน ้าแขง็เตม็ลาน 

โปรแกรมยาว  ( 4 นาที ± 10 วินาที)  
โปรแกรมยาวท่ีถูกตอ้งสมดุลยส์ าหรับรุ่นจูเนียร์  ชาย ตอ้งประกอบดว้ย 

ก) กระโดด อยา่งมากท่ีสุด 8 คร้ัง ( 1 ในนั้นตอ้งเป็นกระโดดแบบ Axel) 
ข) หมุน อย่างมากท่ีสุด 3 แบบ โดยแบบท่ี 1 ต้องเป็นการหมุนแบบ    

Spin Combination แบบท่ี 2 ตอ้งเป็นการหมุนแบบ Flying  Spin หรือ
การหมุนท่ีเขา้ดว้ยวิธี Flying แบบท่ี 3 ตอ้งเป็นการหมุนเพียงท่าเดียว 

ค) ท า Step Sequence อยา่งมากท่ีสุด 1 คร้ัง 
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  ผูห้ญิง โปรแกรมสั้น ไม่เกิน 2.50 นาที 
ก) กระโดดแบบ Double Axel Paulsen 
ข) กระโดดแบบ Double หรือ Triple Flip โดยตอ้งเขา้มากระโดดทนัทีต่อ

จากสเตปต่อเน่ือง (Connecting Steps) และ/หรือ การเคล่ือนไหวแบบ 
Free Skating Movement ท่ีเทียบเท่ากนั 

ค) กระโดดแบบ Jump Combination ซ่ึงประกอบด้วย กระโดดแบบ 
Double 1 คร้ัง และกระโดดแบบ Triple 1 คร้ัง  หรือกระโดดแบบ 
Triple  2 คร้ัง 

ง) หมุนแบบ Flying Sit Spin 
จ) หมุนแบบ Layback หรือ Sideways leaning Spin 
ฉ) หมุนแบบ Spin Combination โดยเปล่ียนเทา้ไดเ้พียง 1 คร้ัง 
ช) ท า Step sequence โดยใชพ้ื้นน ้าแขง็เตม็ลาน 

โปรแกรมยาว ( 3.30 นาที ± 10 วินาที) 
โปรแกรมยาวท่ีถูกตอ้งสมดุลยส์ าหรับรุ่นจูเนียร์ หญิง ตอ้งประกอบดว้ย 

ก) กระโดด อยา่งมากท่ีสุด 7 คร้ัง ( 1 ในนั้นตอ้งเป็นกระโดดแบบ Axel) 
ข) หมุน อย่างมากท่ีสุด 3    แบบ โดยแบบท่ี 1 ต้องเป็นการหมุนแบบ Spin 

Combination แบบท่ี 2 ต้องเป็นการหมุนแบบ Flying  Spin หรือการ
หมุนท่ีเขา้ดว้ยวิธี Flying แบบท่ีสามตอ้งเป็นการหมุนเพียงท่าเดียว 

ค) ท า Step Sequence อยา่งมากท่ีสุด 1 คร้ัง 
 

10.2  รุ่นแอดวานซ์โนวิส 
  เดก็ผูช้าย   โปรแกรมสั้น (≤ 2.30 นาที)  

ก) กระโดดแบบ Single หรือ Double Axel  
ข) กระโดดแบบ Double หรือ Triple โดยตอ้งเขา้มากระโดดทนัทีต่อ

จากสเตปต่อเน่ือง (Connecting Steps) โดยต้องไม่กระโดดซ ้ ากับ     
แบบ ก) 
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ค) กระโดดแบบ Jump Combination ซ่ึงประกอบด้วย กระโดดแบบ 
Double  2 คร้ัง หรือกระโดดแบบ Double 1 คร้ังและ Triple 1 คร้ัง โดย
ไม่กระโดดซ ้ ากบัแบบ ก) หรือ ข) 

ง) หมุนแบบ Camel Spin หรือ Sit  Spin อยา่งนอ้ย 6 รอบ โดยตอ้งเปล่ียน
เทา้ และไม่เขา้ท าการหมุนดว้ยวิธี Flying 

จ) หมุนแบบ Spin Combination โดยเปล่ียนเทา้ไดเ้พียง  1 คร้ัง (แต่ละเทา้
อยา่งนอ้ย 5 รอบ)  อนุญาตให้เขา้ท าการหมุนดว้ยวิธี Flying ได ้

ฉ) ท า Step Sequence  1 คร้ัง โดยใชพ้ื้นน ้าแขง็เตม็ลาน 
ทั้งน้ีเป็นไปตามสารสหพนัธ์สเก็ตน ้าแขง็นานาชาติ 1886 :  
การกระโดดท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดของโปรแกรมสั้นจะไม่ไดค้ะแนน 
โปรแกรมยาว (3.30 นาที ± 10 วินาที) 
โปรแกรมยาวท่ีถูกต้องสมดุลย์ส าหรับรุ่นแอดวานซ์โนวิส เด็กผูช้าย              
ตอ้งประกอบดว้ย 

ก) กระโดด อย่างมากท่ีสุด 7 คร้ัง 1 ในนั้นต้องเป็นการกระโดดแบบ  
Axel , กระโดดแบบ Jump Combination หรือ Sequence ได้ 2 คร้ัง   
โดยใน Jump Combination ต้องประกอบด้วยการกระโดด 2 คร้ัง   
ส่วนใน Jump Sequence ประกอบดว้ยการกระโดดหลายคร้ังได ้แต่จะ
ให้คะแนนเฉพาะการกระโดดแบบท่ียากท่ีสุด 2 แบบเท่านั้น กระโดด
แบบ Triple  สามารถท าซ ้ าได้ 2 คร้ังเท่านั้น ใน  Jump Combination 
หรือ Jump Sequence กระโดดแบบ Single หรือ Double ห้ามท า
มากกว่า 2 คร้ัง (รวมถึง Double Axel)  

ข) ตอ้งมีการหมุน อยา่งมากท่ีสุด 2 แบบ โดยมีลกัษณะประเภทท่ีแตกต่าง
กนั แบบท่ี 1 ตอ้งเป็นการหมุนแบบ  Spin Combination (ไม่น้อยกว่า 
10 รอบ) และอีกแบบหน่ึงตอ้งเป็นการหมุนแบบ Flying  Spin หรือการ
หมุนท่ีเขา้ดว้ยวิธี Flying (ไม่นอ้ยกว่า 6 รอบ) 

ค) ตอ้งมี Step Sequence อยา่งมากท่ีสุด 1 คร้ัง  
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  เดก็ผูห้ญิง    โปรแกรมสั้น (≤ 2.30 นาที)  
ก) กระโดดแบบ Single Axel หรือ Double Axel  
ข) กระโดดแบบ Double หรือTriple   โดยตอ้งเขา้มากระโดดทนัทีต่อ

จากสเตปต่อเน่ือง (Connecting Steps) โดยตอ้งไม่กระโดดซ ้ ากบั    แบบ ก)  
ค) กระโดดแบบ Jump Combination ซ่ึงประกอบด้วย กระโดดแบบ

Double 2 คร้ัง หรือกระโดดแบบ Double 1 คร้ัง และ Triple 1 คร้ัง  
โดยตอ้งไม่กระโดดซ ้ ากบัแบบ ก) หรือ แบบ ข) 

ง) หมุนแบบ Layback หรือ Sideways leaning Spin อยา่งนอ้ย 6 รอบ  
จ) หมุนแบบ Spin Combination โดยเปล่ียนเทา้ไดเ้พียง 1 คร้ัง (แต่ละเทา้

อยา่งนอ้ย 5 รอบ) อนุญาตให้เขา้ท าการหมุนดว้ยวิธี Flying ได ้
ฉ) ท า Step Sequence 1 คร้ัง โดยใชพ้ื้นน ้าแขง็เตม็ลาน 

ทั้งน้ีเป็นไปตามสารสหพนัธ์สเก็ตน ้ าแข็งนานาชาติ 1886  :  การกระโดดท่ีไม่
เป็นไปตามขอ้ก าหนดของโปรแกรมสั้นจะไม่ไดค้ะแนน 
โปรแกรมยาว (3.00 นาที ± 10 วินาที)  
โปรแกรมยาวท่ีถูกต้องสมดุลย์ส าหรับรุ่นแอดวานซ์โนวิส เด็กผู ้หญิง             
ตอ้งประกอบดว้ย 

ก) กระโดด อยา่งมากท่ีสุด 6 รอบ หน่ึงในนั้นตอ้งเป็นกระโดยแบบ Axel, 
กระโดยแบบ Jump Combination หรือ Sequence ได้ 2 คร้ัง โดยใน 
Jump Combination ต้องประกอบด้วยการกระโดด 2 คร้ัง ส่วนใน 
Jump Sequence ประกอบด้วยการกระโดดหลายคร้ังได้ แต่จะให้
คะแนนเฉพาะการกระโดดแบบท่ียากท่ีสุด 2 แบบเท่านั้น กระโดดแบบ  
Triple สามารถท าซ ้ าได้ 2 คร้ังเท่านั้นใน Jump Combination หรือ 
Jump Sequence กระโดดแบบ Single หรือ Double ห้ามท ามากกว่า 2 
คร้ัง (รวมถึง  Double Axel)  

ข) ตอ้งมีการหมุน อยา่งมากท่ีสุด 2 แบบ โดยมีลกัษณะประเภทท่ีแตกต่างกนั  
แบบท่ี 1 ต้องเป็นการหมุนแบบ Spin Combination (ไม่น้อยกว่า        
10 รอบ) และอีกแบบหน่ึง ตอ้งเป็นการหมุนแบบ Flying Spin 
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ค)  หรือ การหมุนท่ีเขา้ดว้ยวิธี Flying (ไม่นอ้ยกว่า 6 รอบ)   
ง) ตอ้งมี Step Sequence อยา่งมากท่ีสุด 1 คร้ัง  

หมายเหตุ : 
- เป็นไปตามสารสหพนัธ์สเก็ตน ้าแขง็นานาชาติ 1886 
- รุ่นแอดวานซ์โนวิส : ทุกท่าในโปรแกรมท่ีก าหนดให้มีการไดร้ะดบัใน

แต่ละท่า Feature จะสามารถให้คะแนนได้เพียงระดบั 3 เท่านั้น  โดย
หากมีการเพ่ิมท่า Feature นอกเหนือจากนั้นคณะกรรมการดา้นเทคนิค
จะไม่นบัคะแนน 

- องคป์ระกอบของโปรแกรมรุ่นแอดวานซ์โนวิส จะตดัสินใหค้ะแนนใน 
 ทกัษะการสเก็ต 
 การต่อเน่ืองของท่า 
 การแสดงออก/ความเสร็จสมบูรณ์ของโปรแกรม 
 การส่ือความหมาย 

- ตวัคูณพีซีเอส 
 แอดวานซ์โนวิส เดก็ผูช้าย   โปรแกรมส้ัน:  0.9 โปรแกรมยาว: 1.8 
 แอดวานซ์โนวิส เดก็ผูห้ญิง โปรแกรมส้ัน:  0.8 โปรแกรมยาว: 1.6 

 
10.3  รุ่นเบสิคโนวิส กลุ่มยอ่ยบี 

  เดก็ผูช้าย/เดก็ผูห้ญิง  
โปรแกรมยาว (3.00 นาที ± 10 วินาที) 
โปรแกรมยาว ท่ีถู กต้องสมดุ ลย์ส าห รับ รุ่น เบ สิคโนวิส  กลุ่ มย่อย บี                 
ตอ้งประกอบดว้ย 

ก) กระโดด อย่างมากท่ีสุด 5 คร้ัง ส าหรับเด็กผูห้ญิง และ 6 คร้ัง ส าหรับ
เดก็ผูช้าย หน่ึงในนั้นตอ้งเป็นกระโดดแบบ Axel, กระโดดแบบ Jump 
Combination   หรือ Sequence ได ้2 คร้ัง โดยใน Jump Combination 
ต้องประกอบด้วยการกระโดด 2 คร้ัง สวนใน   Jump Sequence 
ประกอบด้วยการกระโดดหลายคร้ังได้ แต่จะให้คะแนนเฉพาะ        
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การกระโดดแบบท่ียากท่ีสุด 2 แบบเท่านั้น กระโดดแบบ 2 รอบคร่ึง 
(2½) หรือมีรอบมากกว่านั้น สามารถท าซ ้ าได ้2 คร้ังเท่านั้น ใน Jump 
Combination หรือ Jump Sequence กระโดดแบบ Single หรือ Double 
ห้ามท ามากกว่า 2 คร้ัง (รวมถึง Double Axel) 

ข) ตอ้งมีการหมุน อยา่งมากท่ีสุด 2 แบบ โดยมีลกัษณะประเภทท่ีแตกต่าง
กนั  แบบท่ี 1 ตอ้งเป็นการหมุนแบบ Spin Combination (ไม่น้อยกว่า 
10 รอบ) และอีกแบบหน่ึงตอ้งเป็นการหมุนแบบ  Flying  Spin หรือ 
การหมุนท่ีเขา้ดว้ยวิธี Flying (ไม่นอ้ยกว่า 6 รอบ)   

ค) ตอ้งมี Step Sequence อย่างมากท่ีสุด 1 คร้ังโดยใชพ้ื้นน ้ าแข็งเต็มลาน
โดยจะไดรั้บการให้ระดบัท่า Feature และน าไปเป็นผลประเมินในการ
ให้คะแนน 

หมายเหตุ : 
- โปรแกรมยาวเป็นไปตามสารสหพนัธ์สเก๊ตน ้าแขง็นานาชาติ 1886 
- รุ่นเบสิคโนวิส : ทุกท่าในโปรแกรมท่ีก าหนดให้มีการไดร้ะดบัในแต่

ละท่า Feature จะสามารถให้คะแนนไดเ้พียงระดบั 2 เท่านั้น โดยหากมี
การเพ่ิมท่า Feature นอกเหนือจากนั้นคณะกรรมการดา้นเทคนิคจะไม่
นบัคะแนน 

- องค์ประกอบของโปรแกรมรุ่นเบสิคโนวิสกลุ่มย่อย บี จะตดัสินให้
คะแนนใน 
 ทกัษะการสเก็ต 
 การแสดงออก/ความเสร็จสมบูรณ์ของโปรแกรม 
 การส่ือความหมาย 

- ตวัคูณพีซีเอส 
 เดก็ผูช้าย   โปรแกรมยาว :  2.0 
 เดก็ผูห้ญิง โปรแกรมยาว :  1.7 
 ลม้หกัคะแนน : 0.5 
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10.4  รุ่นเบสิคโนวิส กลุ่มยอ่ยเอ 
  เดก็ผูช้าย/เดก็ผูห้ญิง  

โปรแกรมยาว (2.30 นาที ± 10 วินาที)   
โปรแกรมยาว ท่ี ถูกต้องสมดุลย์ส าห รับ รุ่นเบสิคโนวิส  กลุ่ มย่อย เ อ                 
ตอ้งประกอบดว้ย 

ก) กระโดด อย่างมากท่ีสุด 4 คร้ัง ส าหรับเด็กผู ้หญิงและเด็กผู ้ชาย       
หน่ึงในนั้ นต้องเป็นกระโดดแบบ  Axel, กระโดยแบบ  Jump 
Combination หรือ Sequenceได ้2 คร้ัง โดยใน Jump Combination ตอ้ง
ประกอบด้วยการกระโดด  2  ค ร้ั ง  ส่ วนใน Jump Sequence 
ประกอบด้วยการกระโดดหลายคร้ังได้แต่จะให้คะแนนเฉพาะการ
กระโดดแบบท่ียากท่ีสุด 2 แบบเท่านั้น กระโดดแบบ 2 รอบคร่ึง (2½)  
หรือมีรอบมากกว่านั้ น สามารถท าซ ้ าได้ 2 คร้ังเท่านั้ นใน Jump 
Combination หรือ Jump Sequence กระโดดแบบ Single หรือ Double 
ห้ามท ามากกว่า 2 คร้ัง (รวมถึง Double Axel)  

ข) ตอ้งมีการหมุน อยา่งมากท่ีสุด 2 แบบ โดยมีลกัษณะประเภทท่ีแตกต่าง
กนั แบบท่ี 1  ตอ้งเป็นการหมุนแบบ Spin Combination โดยมีเปล่ียน
หรือไม่เปล่ียนเทา้ก็ได ้(ไม่นอ้ยกว่า 6 รอบ) และอีกแบบหน่ึงตอ้งเป็น
การหมุนเพียงท่าเดียวโดยมีเปล่ียนหรือไม่เปล่ียนเทา้ก็ได ้(ไม่น้อยกว่า 
6 รอบ) การหมุนท่ีเขา้ดว้ยวิธี Flying สามารถท าได ้

ค) ตอ้งมี Step Sequence อย่างมากท่ีสุด 1 คร้ังโดยใชพ้ื้นน ้ าแข็งเต็มลาน
โดยจะไดรั้บการให้ระดบัท่า Feature และน าไปเป็นผลประเมินในการ
ให้คะแนน 
 

หมายเหตุ : 
- โปรแกรมยาวเป็นไปตามสารสหพนัธ์สเก๊ตน ้าแขง็นานาชาติ 1886 
- รุ่นเบสิคโนวิส : ทุกท่าในโปรแกรมท่ีก าหนดให้มีการไดร้ะดบัในแต่

ละท่า Feature จะสามารถให้คะแนนไดเ้พียงระดบั 2 เท่านั้น โดยหากมี
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การเพ่ิมท่า Feature นอกเหนือจากนั้นคณะกรรมการดา้นเทคนิคจะไม่
นบัคะแนน 

- องค์ประกอบของโปรแกรมรุ่นเบสิคโนวิสกลุ่มย่อย เอ จะตดัสินให้
คะแนนใน 
 ทกัษะการสเก็ต 
 การแสดงออก/ความเสร็จสมบูรณ์ของโปรแกรม 

- ตวัคูณพีซีเอส    โปรแกรมยาว :  2.5  
- ลม้หกัคะแนน : 0.5 

10.5  รุ่นแอดวานซ์ พรี-โนวิส 
  เดก็ผูช้าย/เดก็ผูห้ญิง 

โปรแกรมยาว (1.50 นาที ± 10 วินาที)  
โปรแกรมย าว ท่ี ถู กต้อ ง สมดุ ล ส าห รับ รุ่นแอดว าน ซ์  พ รี -โน วิส                      
ตอ้งประกอบดว้ย 

ก) กระโดด อย่างมากท่ีสุด 4 คร้ัง โดยกระโดดแบบ   Jump Combination 
หรือ Sequence ได ้2 คร้ัง ทั้งน้ีใน Jump Combination ตอ้ประกอบดว้ย
การกระโดด 2 คร้ังเท่านั้น  

ข) ตอ้งมีการหมุน อยา่งมากท่ีสุด 2 แบบ โดยมีลกัษณะประเภทท่ีแตกต่างกนั 
โดยหน่ึงแบบตอ้งเป็นการหมุนแบบ  Spin Combination (ไม่มีการ
เปล่ียนเทา้ : ไม่นอ้ยกว่า 5 รอบ, มีการเปล่ียนเทา้ : แต่ละเทา้อย่างน้อย 
3 รอบ) 

ค) ส าหรับทั้งเด็กผูช้ายและเด็กผูห้ญิง ต้องมี Choreographic Sequence 
อยา่งมากท่ีสุด 1 คร้ัง โดยจะไดรั้บการนบัให้เป็นฐาน และจะน าไปเป็น
ผลประเมินในการให้คะแนนเท่านั้น 

หมายเหตุ : 
- รุ่นแอดวานซ์ พรี-โนวิส  : ทุกท่าในโปรแกรมท่ีก าหนดให้มีการได้

ระดับในแต่ละท่า Feature จะสามารถให้คะแนนได้เพียงระดบั  2 
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เท่านั้น โดยหากมีการเพ่ิมท่า Feature  นอกเหนือจากนั้นคณะกรรมการ
ดา้นเทคนิคจะไม่นบัคะแนน 

- องคป์ระกอบของโปรแกรมแอดวานซ์ พรี-โนวิส จะตดัสินให้คะแนนใน 
 ทกัษะการสเก็ต 
 การแสดงออก/ความเสร็จสมบูรณ์ของโปรแกรม 
 การส่ือความหมาย 

- ตวัคูณพีซีเอส  โปรแกรมยาว :  2.0  
- ลม้หกัคะแนน : 0.5 

10.6  รุ่นเบสิคพรี-โนวิส 
  เดก็ผูช้าย/เดก็ผูห้ญิง 

โปรแกรมยาว (1.30 นาที ± 10 วินาที)  
โปรแกรมยาวท่ีถูกตอ้งสมดุลส าหรับรุ่นเบสิคพรี-โนวิส ตอ้งประกอบดว้ย 

ก) กระโดด อย่างมากท่ีสุด 3 คร้ัง โดยกระโดดแบบ   Jump Combination 
หรือ Sequenceได ้1 คร้ัง ทั้งน้ีใน Jump Combination ตอ้งประกอบดว้ย
การกระโดด 2 คร้ังเท่านั้น 

ข) ตอ้งมีการหมุน อยา่งมากท่ีสุด 2 แบบ โดยมีลกัษณะประเภทท่ีแตกต่างกนั 
โดยหน่ึงแบบต้องเป็นการหมุนแบบ Spin Combination (ไม่มีการ
เปล่ียนเทา้ : ไม่นอ้ยกว่า 5 รอบ, มีการเปล่ียนเทา้ : แต่ละเทา้อย่างน้อย 
3 รอบ) 

ค) ส าหรับทั้งเด็กผูช้ายและเด็กผูห้ญิง ต้องมี Choreographic Sequence 
อย่างมากท่ีสุด 1 คร้ัง โดยจะได้รับการนบัให้เป็นฐาน  และจะน าไป
เป็นผลประเมินในการให้คะแนนเท่านั้น 

หมายเหตุ : 
- รุ่นเบสิคพรี-โนวิส: ทุกท่าในโปรแกรมท่ีก าหนดให้มีการไดร้ะดบัใน

แต่ละท่า Feature จะสามารถให้คะแนนไดเ้พียงระดบั 2 เท่านั้น โดย
หากมีการเพ่ิมท่า  feature นอกเหนือจากนั้นคณะกรรมการดา้นเทคนิค
จะไม่นบัคะแนน 
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- องคป์ระกอบของโปรแกรมแอดวานซ์ พรี-โนวิส จะตดัสินให้คะแนนใน  
 ทกัษะการสเก็ต 
 การแสดงออก/ความเสร็จสมบูรณ์ของโปรแกรม 

- ตวัคูณพีซีเอส  โปรแกรมยาว :  2.5  
- ลม้หกัคะแนน : 0.5 

ทั้งน้ีหากการแปลความหรือตีความหมายของกฎและเง่ือนไขในการก าหนดหลักเกณฑ์ในการแข่งขัน
ของนักกีฬาในแต่ละรุ่นตามที่ระบุไว้ในข้อ 9  น้ี มีความขัดแย้งใดม กับ  กฎ สาร และระเบียบของ
สหพนัธ์สเก็ตน ้าแข็งนานาชาติ ที่ได้กล่าวอ้างถึงไว้แล้วน้ัน ให้ยึดถือเอาแปลความหรือตีความหมาย
ตามกฎ สาร และระเบียบของสหพนัธ์สเก็ตน ้าแข็งนานาชาติเป็นส าคญัและส้ินสุด 

 
11. เพลงประกอบการแข่งขนั  

11.1   นกักีฬาจะตอ้งส่งเพลงในรูปแบบ CD และมีคุณภาพเสียงท่ีสมบูรณ์ 
11.2   นกักีฬาจะตอ้งเขียนช่ือ นามสกุล รุ่นท่ีแข่ง และเวลาของเพลง บนแผน่ CD ทุกแผน่  

(in accordance with ISU Rule 343, Paragraph 1) 
11.3 ในทุกแผน่ CD ท่ีใชป้ระกอบการแข่งขนั จะตอ้งบนัทึกเพียง 1 เพลงเท่านั้น 
11.4 เพลงท่ีใชป้ระกอบการแข่งขนั สามารถใชเ้พลงท่ีมีเน้ือร้อง และไม่มีเน้ือร้องได ้
11.5 หากแผน่ CD ไม่สมบูรณ์ คณะกรรมการจดัการแข่งขนั จะไม่รับพิจารณานกักีฬา  

เพ่ือลงทะเบียนแข่งขนัได ้
 

12. การแต่งกายของนกักีฬา 
ปฏิบติัตามระเบียบของสหพนัธ์สเก็ตน ้าแขง็โลก (International Skating Union-ISU) 

 
13. การฝึกซ้อม 

การฝึกซ้อมอยา่งเป็นทางการ จะเร่ิม 1-2 วนัก่อนการแข่งขนัจริง (ISU Rule 540, Paragraph 4  
และ ISU Rule 629, Paragraph 7) 
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14. การจบัฉลาก 
14.1 การจบัฉลากจะท าข้ึนในวนัท่ีมีการประชุมผูจ้ดัการทีม ก่อนการฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการ 

ในวนัเวลา และสถานท่ีจดัการแข่งขนั 
14.2 ผลการจบัฉลาก จะใชส้ าหรับการจัดอนัดบั ในการแข่ง โปรแกรมสั้น (Short Program)  

ของรุ่น จูเนียร์ (Junior) และ แอดวานซ์โนวิส (Advance Novice) และโปรแกรมยาว    
(Free Skating) ของรุ่นเบสิคโนวิส กลุ่มย่อย บี (Basic Novice B), เบสิคโนวิส กลุ่มย่อย เอ  
(Basic Novice A),  แอดวานซ์ พรี-โนวิส (Advance Pre-Novice) และเบสิค พรี-โนวิส 
(Basic Pre-Novice) 

14.3 ผลการจบัฉลาก ถือเป็นท่ีส้ินสุด จะอุทธรณ์หรือประทว้งมิได ้
 

15. มารยาทของนกักีฬาและเจา้หนา้ท่ี  
15.1 นักกีฬา  เจ้าหน้าท่ี หรือผู้ฝึกสอน ผู ้ใดละเมิดข้อบงัคับ ถือว่าผู ้นั้ นกระท าการ ขัดต่อ

เจตนารมณ์ของการส่งเสริมกีฬา ให้คณะกรรมการจดัการแข่งขนั เป็นผูพิ้จารณาตดัสิทธ์ิ     
ผูท่ี้ละเมิดขอ้บงัคบัออกจากการแข่งขนัคร้ังนั้น หรือคร้ังต่อไป แลว้แต่กรณี 

15.2 การแข่งขนัท่ีมีนักกีฬา  เจ้าหน้าท่ี  หรือผูฝึ้กสอน ละเมิดข้อบงัคบั ให้ถือว่ารางวลั หรือ
ต าแหน่งนั้นเป็นโมฆะ พร้อมให้เล่ือนล าดบันกักีฬาต าแหน่งถดัไปเขา้แทน 
 

16. การประทว้ง/การอุทธรณ์ 
16.1 การประทว้งคุณสมบติันกักีฬาให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าดว้ยการ

แข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 
16.2 การประทว้งทางเทคนิคสามารถท าการประทว้งได ้ภายใน 30 นาทีหลงัจากการประกาศ  

ผลการแข่งขนัในรายการนั้นๆ โดยท าหนังสือเป็นลายลักษณ์อกัษร พร้อมวางเงินสด
จ านวน 10,000 บาท (หน่ึงหม่ืนบาทถว้น) จะไดรั้บเงินคืนหากผลการประทว้ง ผูป้ระทว้ง
เป็นฝ่ายถูก (การประทว้งเป็นผลส าเร็จ) 

 
 
 



16 
 

17.  รางวลัการแข่งขนั  
 ให้เป็นไปตามบญัญติัไวใ้นขอ้บงัคบัการการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าดว้ยการแข่งขนักีฬาเยาวชน   
  แห่งชาติ พ.ศ.2550 

รางวลัท่ี 1 เหรียญชุบทอง และประกาศนียบตัร 
รางวลัท่ี 2 เหรียญชุบเงิน และประกาศนียบตัร 
รางวลัท่ี 3  เหรียญชุบทองแดง และประกาศนียบตัร 

 รางวลันกักีฬาดีเด่นชาย   1  รางวลั 
 รางวลันกักีฬาดีเด่นหญิง  1  รางวลั 
 รางวลัผูฝึ้กสอนดีเด่น 1  รางวลั  
  

18.  ก าหนดการแข่งขนั 
 การแข่งขนักีฬาฟิกเกอร์สเก็ตต้ิงในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 32 (พ.ศ. 2559) ณ จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 จะท าการแข่งขนัระหว่างวนัท่ี  10-12 มีนาคม 2559 

 
 

********************************** 


