
วัน /เดือน /ปี รายการ สถานท่ี

มกราคม

 14 ม.ค.66 การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อย ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ สนามท่ี 1 บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร

 15 ม.ค.66 การแข่งขันจักรยานป่ันเพ่ือชีวิต Sport Tourism Bike for All ชิงถ้วยพระราชทานฯ สนามท่ี 1 บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร

 26 ม.ค.66 การอบรมผู้ตัดสินข้ันพ้ืนฐาน คร้ังท่ี 1/2566 อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ข่ีจักรยานเพ่ือสุขภาพ คร้ังท่ี 1/2566 โดยสมาคมกีฬาจักรยานฯ ร่วมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

การแข่งขันจักรยานประเภทถนน (ไทม์ไทรอัล) ชิงแชมป์ประเทศไทย   สนามท่ี  1  CN อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

การแข่งขันจักรยานประเภทเมาเท่นไบค์ (ครอสคันทร่ีแข่งขัน,ครอสคันทร่ีท่องเท่ียว) ชิงแชมป์ประเทศไทย  สนามท่ี  1 อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

การแข่งขันจักรยานประเภทเมาเท่นไบค์ (ดาวน์ฮิล) ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามท่ี  1 อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

การแข่งขันจักรยานประเภทถนน (โร้ดเรซ) ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามท่ี  1  CN อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

การแข่งขันจักรยานประเภทเมาเท่นไบค์ (Eliminator) ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามท่ี  1 อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

กุมภาพันธ์

 4 ก.พ.66 การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ  สนามท่ี 1  รอบคัดเลือก     C1-BMX สนามกีฬากมล เอฟบีที กรุงเทพฯ

 5 ก.พ.66 การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ สนามท่ี 1 รอบชิงชนะเลิศ    C1-BMX สนามกีฬากมล เอฟบีที กรุงเทพฯ

 16 ก.พ.66 การอบรมผู้ตัดสินข้ันพ้ืนฐาน คร้ังท่ี 2/2566 จังหวัดสงขลา

ข่ีจักรยานเพ่ือสุขภาพ คร้ังท่ี 2/2566 โดยสมาคมกีฬาจักรยานฯ ร่วมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จังหวัดสงขลา

การแข่งขันจักรยานประเภทถนน (ไทม์ไทรอัล) ชิงแชมป์ประเทศไทย   สนามท่ี  2 จังหวัดสงขลา

การแข่งขันจักรยานประเภทเมาเท่นไบค์ (ครอสคันทร่ีแข่งขัน,ครอสคันทร่ีท่องเท่ียว) ชิงแชมป์ประเทศไทย  สนามท่ี  2 จังหวัดสงขลา

การแข่งขันจักรยานประเภทเมาเท่นไบค์ (ดาวน์ฮิล) ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามท่ี  2 จังหวัดสงขลา

การแข่งขันจักรยานประเภทถนน (โร้ดเรซ) ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามท่ี  2 จังหวัดสงขลา

การแข่งขันจักรยานประเภทเมาเท่นไบค์ (Eliminator) ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามท่ี  2 จังหวัดสงขลา

วันสถาปนาครบรอบ 64 ปี สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ

มนีาคม

 1 มี.ค.66 การอบรมผู้ตัดสินข้ันพ้ืนฐาน คร้ังท่ี 3/2566 จังหวัดพิจิตร

 2 มี.ค.66 การแข่งขันจักรยานประเภทเมาเท่นไบค์ ชิงแชมป์ประเทศไทย  สนามท่ี  3   C1-XCO จังหวัดพิจิตร

ข่ีจักรยานเพ่ือสุขภาพ คร้ังท่ี 3/2566 โดยสมาคมกีฬาจักรยานฯ ร่วมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จังหวัดพิจิตร

การแข่งขันจักรยานประเภทถนน (ไทม์ไทรอัล) ชิงแชมป์ประเทศไทย   สนามท่ี  3 จังหวัดพิจิตร

การแข่งขันจักรยานประเภทเมาเท่นไบค์ (ครอสคันทร่ีแข่งขัน,ครอสคันทร่ีท่องเท่ียว) ชิงแชมป์ประเทศไทย  สนามท่ี  3  CN จังหวัดพิจิตร

การแข่งขันจักรยานประเภทเมาเท่นไบค์ (ดาวน์ฮิล) ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามท่ี  3  CN จังหวัดพิจิตร

การแข่งขันจักรยานประเภทถนน (โร้ดเรซ) ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามท่ี  3 จังหวัดพิจิตร

การแข่งขันจักรยานประเภทเมาเท่นไบค์ (Eliminator) ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามท่ี  3  CN จังหวัดพิจิตร

 18 มี.ค.66 การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ  สนามท่ี 2  รอบคัดเลือก  C1-BMX สนามกีฬากมล เอฟบีที กรุงเทพฯ

 19 มี.ค.66 การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ สนามท่ี 2 รอบชิงชนะเลิศ  C1-BMX สนามกีฬากมล เอฟบีที กรุงเทพฯ

การประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2566 สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ กรุงเทพฯ

เมษายน

1-6 เม.ย.66 การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “Princess Maha Chakri Sirindhorn's Cup Tour of Thailand 2023” (Men’s)   กาญจนบุรี-อยุธยา-เขาใหญ่-สระแก้ว-จันทบุรี-ระยอง

8-10 เม.ย.66 การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2023” (Women’s) ระยอง

 21-23 เม.ย.66 การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ สนามท่ี 1 สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพฯ

 18 ก.พ.66

 19 ก.พ.66

การแข่งขันจักรยานประเภทถนน ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ และการแข่งขันจักรยานเมาเท่นไบค์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ   สนามท่ี 3

 3 มี.ค.66

 4 มี.ค.66

 5 มี.ค.66

ปฏิทินการแข่งขันกีฬาจักรยาน  ประจ าปี 2566
สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

การแข่งขันจักรยานประเภทถนน ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ และการแข่งขันจักรยานเมาเท่นไบค์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ   สนามท่ี 2

 17 ก.พ.66

ข้อมูล  ณ  วันท่ี  31  ตุลาคม  2565

การแข่งขันจักรยานประเภทถนน ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ และการแข่งขันจักรยานเมาเท่นไบค์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ   สนามท่ี 1

 27 ม.ค.66

 28 ม.ค.66

 29 ม.ค.66
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เมษายน

 27 เม.ย.66 การอบรมผู้ตัดสินข้ันพ้ืนฐาน คร้ังท่ี 4/2566 จังหวัดก าแพงเพชร

ข่ีจักรยานเพ่ือสุขภาพ คร้ังท่ี 4/2566 โดยสมาคมกีฬาจักรยานฯ ร่วมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จังหวัดก าแพงเพชร

การแข่งขันจักรยานประเภทถนน (ไทม์ไทรอัล) ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามท่ี  4 จังหวัดก าแพงเพชร

การแข่งขันจักรยานประเภทเมาเท่นไบค์ (ครอสคันทร่ีแข่งขัน,ครอสคันทร่ีท่องเท่ียว) ชิงแชมป์ประเทศไทย  สนามท่ี  4 จังหวัดก าแพงเพชร

การแข่งขันจักรยานประเภทเมาเท่นไบค์ (ดาวน์ฮิล) ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามท่ี  4 จังหวัดก าแพงเพชร

การแข่งขันจักรยานประเภทถนน (โร้ดเรซ) ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามท่ี  4 จังหวัดก าแพงเพชร

การแข่งขันจักรยานประเภทเมาเท่นไบค์ (Eliminator) ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามท่ี  4 จังหวัดก าแพงเพชร

พฤษภาคม

 5-16 พ.ค.66 การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ คร้ังท่ี 32 ท่ีกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

 19-21 พ.ค.66 การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ สนามท่ี 2 สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพฯ

 24 พ.ค.66 การอบรมผู้ตัดสินข้ันพ้ืนฐาน คร้ังท่ี 5/2566 จังหวัดจันทบุรี

 25 พ.ค.66 การแข่งขันจักรยานประเภทเมาเท่นไบค์ ชิงแชมป์ประเทศไทย  สนามท่ี  5   C1-XCO จังหวัดจันทบุรี

การแข่งขันจักรยานประเภทถนน (ไทม์ไทรอัล) ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามท่ี  5 จังหวัดจันทบุรี

การแข่งขันจักรยานประเภทเมาเท่นไบค์ (ดาวน์ฮิล) ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามท่ี  5 จังหวัดจันทบุรี

การแข่งขันจักรยานประเภทเมาเท่นไบค์ (ครอสคันทร่ีแข่งขัน,ครอสคันทร่ีท่องเท่ียว) ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามท่ี  5 จังหวัดจันทบุรี

ข่ีจักรยานเพ่ือสุขภาพ คร้ังท่ี 5/2566 โดยสมาคมกีฬาจักรยานฯ ร่วมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จังหวัดจันทบุรี

การแข่งขันจักรยานประเภทถนน (โร้ดเรซ) ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามท่ี  5 จังหวัดจันทบุรี

การแข่งขันจักรยานประเภทเมาเท่นไบค์ (Eliminator) ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามท่ี  5 จังหวัดจันทบุรี

มถุินายน

 7-13 มิ.ย.66 การแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์เอเชีย คร้ังท่ี 42 Asian Road & Para Cycling Championship 2023 ,29th Junior&11th Para อ่างเก็บน้ าดอกกราย จังหวัดระยอง

 23-25 มิ.ย.66 การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ สนามท่ี 3 สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพฯ

กรกฎาคม

 1 ก.ค.66 การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ  สนามท่ี 3 รอบคัดเลือก      CN สนามกีฬากมล เอฟบีที กรุงเทพฯ

 2 ก.ค.66 การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ สนามท่ี 3  รอบชิงชนะเลิศ    CN สนามกีฬากมล เอฟบีที กรุงเทพฯ

 8 ก.ค.66 การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ  สนามท่ี 4  รอบคัดเลือก   C1-BMX สนามกีฬากมล เอฟบีที กรุงเทพฯ

 9 ก.ค.66 การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ  สนามท่ี 4  รอบชิงชนะเลิศ  C1-BMX สนามกีฬากมล เอฟบีที กรุงเทพฯ

 27-31 ก.ค.66  การแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ TRACK ASIA CUP 2023 สนามเวลโลโดรม จังหวัดสุพรรณบุรี

สิงหาคม

 5 ส.ค.66 การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อย ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ สนามท่ี 2 จังหวัดก าแพงเพชร

 6 ส.ค.66 การแข่งขันจักรยานป่ันเพ่ือชีวิต Sport Tourism Bike for All ชิงถ้วยพระราชทานฯ สนามท่ี 2 จังหวัดก าแพงเพชร

 11-13 ส.ค.66 การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ สนามท่ี 4 สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพฯ

 26 ส.ค.66 การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อย ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ สนามท่ี 3 อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

 27 ส.ค.66 การแข่งขันจักรยานป่ันเพ่ือชีวิต Sport Tourism Bike for All ชิงถ้วยพระราชทานฯ สนามท่ี 3 อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

กันยายน

 9 ก.ย.66 การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อย ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ สนามท่ี 4 เข่ือนกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี

 10 ก.ย.66 การแข่งขันจักรยานป่ันเพ่ือชีวิต Sport Tourism Bike for All ชิงถ้วยพระราชทานฯ สนามท่ี 4 เข่ือนกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี

 15-17 ก.ย.66 การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ สนามท่ี 5 สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพฯ

 23 ก.ย.66 การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ  สนามท่ี 5  รอบคัดเลือก สนามกีฬากมล เอฟบีที กรุงเทพฯ

 24 ก.ย.66 การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ สนามท่ี 5 รอบชิงชนะเลิศ  สนามกีฬากมล เอฟบีที กรุงเทพฯ

28 ก.ย.-8 ต.ค. การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ คร้ังท่ี 19 ท่ีเมืองหางโจว  สาธารณรัฐประชาชนจีน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

 26 พ.ค.66

 27 พ.ค.66

 28 พ.ค.66

 29 เม.ย.66

 30 เม.ย.66

การแข่งขันจักรยานประเภทถนน ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ  และการแข่งขันจักรยานเมาเท่นไบค์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ  สนามท่ี 5

การแข่งขันจักรยานประเภทถนน ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ  และการแข่งขันจักรยานเมาเท่นไบค์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ  สนามท่ี 4

 28 เม.ย.66


