
ระเบียบข้อบังคับ 
การแข่งขันจักรยาน หนูน้อยขาไถ ชิงแชมป์ประเทศไทย 2565  

Balance Bike Thailand Championships 2022 
ชิงถ้วยพระราชทาน  

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
-------------------------- 

1. การแข่งขันจักรยาน “หนูน้อยขาไถ ชิงแชมป์ประเทศไทย 2565”   
Balance Bike Thailand Championships 2022 
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. สนามการแข่งขัน จะมี 4 สนาม ดังนี้  
 สนามท่ี 1  ระหว่างวันที่ 10-11 ธันวาคม 2565 
 สนามท่ี 2  ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2565 
 สนามท่ี 3  ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2566 
 สนามท่ี 4  ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2566 
แข่งขัน ณ สนามจักรยานขาไถ ภายในสวนกีฬากมล ถนนสุวินทวงศ์, กรุงเทพฯ  
 

3. รุ่นการแข่งขัน 
ประเภทชาย ประเภทหญิง 

1. อายุไม่เกิน 2 ขวบ (1 ขวบ 11 เดือน  
    เกิดก่อน ธันวาคม 2564)  
2. อายุ 2 ขวบ (2 ขวบ 0 เดือน ถึง 2 ขวบ 11 เดือน) 
3. อายุ 3 ขวบ (3 ขวบ 0 เดือน ถึง 3 ขวบ 11 เดือน) 
4. อายุ 4 ขวบ (4 ขวบ 0 เดือน ถึง 4 ขวบ 11 เดือน) 
5. อายุ 5 ขวบ (5 ขวบ 0 เดือน ถึง 5 ขวบ 11 เดือน) 
6. อายุ 6 ขวบ (6 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน) 
7. Open Big อายุ 7-10 ขวบ  
    (7 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน) 
8. Open Small อายุไม่เกิน 4 ขวบ 6 เดือน 
    (1 ขวบ ถึง 4 ขวบ 6 เดือน) 

1. อายุไม่เกิน 2 ขวบ (1 ขวบ 11 เดือน  
    เกิดก่อน ธันวาคม 2564)  
2. อายุ 2 ขวบ (2 ขวบ 0 เดือน ถึง 2 ขวบ 11 เดือน) 
3. อายุ 3 ขวบ (3 ขวบ 0 เดือน ถึง 3 ขวบ 11 เดือน) 
4. อายุ 4 ขวบ (4 ขวบ 0 เดือน ถึง 4 ขวบ 11 เดือน) 
5. อายุ 5 ขวบ (5 ขวบ 0 เดือน ถึง 5 ขวบ 11 เดือน) 
6. อายุ 6 ขวบ (6 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน) 
7. Open Big อายุ 7-10 ขวบ  
    (7 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน) 
8. Open Small อายุไม่เกิน 4 ขวบ 6 เดือน 
    (1 ขวบ ถึง 4 ขวบ 6 เดือน) 

 
การคำนวณอายุให้ใช้เดือนธันวาคม 2565 ลบด้วยเดือนเกิดและปีเกิดขอผู้เข้าแข่งขัน 
ตัวอย่าง   เด็กชาย เอ เกิดเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 จะมีอายุเท่ากับ 5 ขวบ 9 เดือน  
   จะต้องลงแข่งขันในรุ่นอายุ 5 ขวบ (5 ขวบ 0 เดือน – 5 ขวบ 11 เดือน) 
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4. คุณสมบัตินักกีฬาจักรยานที่เข้าแข่งขัน 
4.1 นักกีฬาที่จะลงแข่งขันทุกคน ต้องมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง และพร้อมสำหรับการแข่งขัน 
4.2 นักกีฬาที่เข้าแข่งขันต้องลงแข่งขันในรุ่นอายุของตัวเองที่กำหนดข้างต้น การคำนวณอายุนักกีฬา จะใช้

ปีปัจจุบันลบด้วยปีเกิด ตามตัวอย่างข้างต้น     
4.3 นักกีฬาทุกคนจะต้องมีหลักฐานยืนยัน  วันเดือนปี เกิด (สูติบัตรตัวจริง) พร้อมที่จะแสดงต่อ

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ทั้งในระหว่างการสมัครแข่งขัน / ระหว่างการแข่งขัน และหลังเสร็จสิ้น
การแข่งขัน หากไม่มีหลักฐานแสดงวันเดือนปีเกิดนักกีฬาดังกล่าว อาจถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน  

4.4 ผู้ปกครอง หรือผู้ควบคุมทีม จะต้องเข้าร่วมประชุมผู้จัดการทีม ท่ีจัดข้ึนเพ่ือช้ีแจงกติกา และรูปแบบ 
การแข่งขันก่อนทำการแข่งขัน หากไม่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ถือว่ายอมรับตามมติของที่ประชุมทั้งหมด  

5. กติกาการแข่งขัน 
5.1 การแข่งขันในทุกรุ่น ใช้เวลาการแข่งขันและอันดับเข้าเส้นชัยที่ได้จากระบบจับเวลาของสมาคมกีฬาจักรยานฯ 
5.2 การแข่งขันในแต่ละรุ่นจะใช้ระบบแพ้คัดออก รอบการแข่งขันจะมีเท่าใดขึ้นอยู่กับจำนวนนักกีฬาในรุ่น

นั้นๆ โดยในแต่ละรอบจะมีนักกีฬากลุ่มละ 4-6 คน เพ่ือคัดนักกีฬาในแต่ละกลุ่มเข้ารอบต่อไปจนถึง
รอบชิงชนะเลิศ 

5.3 การแบ่งกลุ่มนักกีฬาในสนามที่ 1 วันที่ 11 ธันวาคม 2565 จะใช้ระบบสุ่มในทุกรุ่น ส่วนการแบ่งกลุ่ม
ในสนามท่ี 2, 3 และ 4 จะยึดผลการแข่งขันสนามก่อนหน้าในการจัดกลุ่ม 

5.4 อนุญาตให้ผู้ปกครอง หรือผู้ควบคุมทีม ช่วยเหลือนักกีฬาขณะปล่อยตัวในรุ่นอายุไม่เกิน 2 ขวบและ 2 
ขวบเท่านั้น โดยการปล่อยตัวผู้ปกครองหรือผู้ควบคุมทีม จะช่วยเหลือได้เพียงการประคองนักกีฬาทรง
ตัวก่อนที่จะเริ่มต้นการแข่งขัน และการเริ่มต้นการแข่งขัน ไม่อนุญาตให้ผลัก ดัน หรือใช้แรงใด ๆส่ง
นักกีฬาออกจากเส้นเริ่มต้น 

5.5 นักจักรยานที่สมัครเข้าแข่งขัน สามารถใช้รถจักรยานขาไถ (Balance Bike) เท่านั้น ขนาดวงล้อไม่เกิน 
14 นิ้ว โดยต้องมีขนาดวงล้อท่ีเท่ากันทั้งล้อหน้าและล้อหลัง 

5.6 น๊อตแกนล้อหน้าและหลัง ความยาวจากปลายน๊อตยึดต้องไม่เกิน 0.5 นิ้ว ในแต่ละข้าง หากมีความยาว
เกิน 0.5 นิ้ว ต้องมีวัสดุปิดปลายน๊อต เพ่ือความปลอดภัย 

5.7 สวมหมวกกันน็อคและสายรัดคาง ตลอดเวลาที่ทำการแข่งขัน และระหว่างฝึกซ้อมในสนาม 
5.8 สวมรองเท้าหุ้มส้นไม่เปิดปลายเท้า 
5.9 กรณีที่รุ่นใดรุ่นหนึ่ง มีนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันน้อยกว่า 5 คน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน

สงวนสิทธิ์ในการรวมรุ่นการแข่งขันดังกล่าวกับรุ่นการแข่งขันท่ีมีศักยภาพสูงกว่าหนึ่งรุ่น 
5.10 การตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน  ถือว่าเป็นการสิ้นสุด 
5.11 การประท้วง  ต้องยื่นต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ  พร้อมเงินประกันการประท้วง 1,000 บาท          

(หากประท้วงเป็นผลคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะคืนเงินดังกล่าว แต่หากการประท้วงไม่เป็นผล จะ
ยึดเงินประกันดังกล่าวเพ่ือนำไปบริจาคเพ่ือสาธารณะประโยชน์ต่อไป) ภายในกรอบเวลาก่อนพิธีมอบ
รางวัลการแข่งขันเริ่มต้นขึ้น คณะกรรมการผู้ตัดสินจะพิจารณาข้อประท้วงและตรวจสอบ การตัดสิน
การประท้วง  ของคณะกรรมการผู้ตัดสินถือเป็นเด็ดขาด (การประท้วง ครอบคลุมทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็น
ผลการตัดสิน /คุณสมบัตินักกีฬา) 
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5.12 ผู้จัดการแข่งขัน จะจัดทำประกันอุบัติเหตุให้แก่นักกีฬาทุกคน ครอบคลุมในวันแข่งขัน ทั้งนี้ ประกัน

อุบัติเหตุดังกล่าวเฉพาะนักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ในวัน เวลาที่กำหนดเท่านั้น 
สำหรับผู้ที่สมัครแข่งขันหน้างานไม่สามารถทำประกันให้ได้ เนื่องจากเป็นการสมัครที่กระชั้นชิด 

 
6. การสมัครแข่งขัน 

- การสมัครแข่งขันสามารถสมัครเข้าแข่งขันได้ทั้งระบบออนไลน์ ทางเวบไซต์ 
www.thaicycling.or.th และสมัครหน้างานก่อนวันแข่งขัน ในเวลาไม่เกิน 15.00 น. 

 
7. ค่าสมัคร 

- ออนไลน์ 
o ค่าสมัครแข่งขันทุกประเภท 600 บาท 

- สมัครด้วยตนเองที่สนามแข่งขัน 
o ค่าสมัครแข่งขันทุกประเภท 700 บาท 

- ผู้เข้าแข่งขันทุกคนในแต่ละสนาม จะได้รับเสื้อที่ระลึก, เหรียญพระราชทาน            
และเบอร์แข่งขัน 

 
8. รางวัลแต่ละสนาม 

 8.1 ผู้ชนะประจำสนามอันดับ 1 – 5 ของทุกรุ่น จะได้รับประกาศนียบัตร และเหรียญรางวัล 
 8.2 ผู้ชนะคะแนนสะสมอันดับ 1 ของทุกรุ่น จะได้รับประกาศนียบัตร และถ้วยพระราชทานฯ 
 8.3 ผู้ชนะคะแนนสะสมอันดับ 2 – 5 ของทุกรุ่น จะได้รับประกาศนียบัตร และถ้วยรางวัลเกียรติยศ 

  นักกีฬาจะได้รับคะแนนสะสมแต่ละสนาม ดังต่อไปนี้ 
อันดับ คะแนน อันดับ คะแนน 

1 20 11 9 
2 18 12 8 
3 17 13 7 
4 16 14 6 
5 15 15 5 
6 14 16 4 
7 13 17 3 
8 12 18 2 
9 11 19 ขึ้นไป 1 
10 10 ไม่จบการแข่งขัน 0 

 

http://www.thaicycling.or.th/
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ทั้งนี้ นักกีฬาที่มีคะแนนรวมสูงสุดเมื่อแข่งขันครบทั้ง 4 สนาม จะได้ครองถ้วยชนะเลิศคะแนน

รวมประจำปี 2565 ส่วนรองชนะเลิศอันดับ 2 - 4 จะได้รับถ้วยเกียรติยศ สำหรับกรณีที่เมื่อแข่งขันครบทั้ง
สี่สนาม นักกีฬามีคะแนนเท่ากัน นักกีฬาที่ได้อันดับดีกว่าในการแข่งขันสนามที่สี่ จะเป็นผู้ชนะ  

 
9. ควบคุมและดำเนินการแข่งขันโดย สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ระเบียบและข้อบังคับ การแข่งขันจักรยาน “หนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565” 
Balance Bike Thailand Championships 2022 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ให้ถือปฏิบัติในการแข่งขันสนามที่ 1 
วันที่ 11 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป  

ประกาศ    ณ    วันที่     1     พฤศจิกายน    2565 

 

 

          ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  ธันวาคม  2565  เป็นต้นไป 
 
 

พลเอก   
(เดชา   เหมกระศรี) 

นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย  
        ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 


