
ระเบียบ 
การแข่งขันจักรยาน หนูน้อยขาไถ ชิงแชมป์ประเทศไทย 2565 

Balance Bike Thailand Championships 2022 
                                            ชิงถ้วยพระราชทาน 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
                                        ฉบบัแก้ไข ครั้งที ่2/2565 

-------------------------- 
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 **แก้ไข 6 ธันวาคม 2565 
ประเภทชาย ประเภทหญิง 

1. รุ่นอายุไม่เกิน 2 ขวบ  (1ขวบ8เดือน–2ขวบ0เดือน) 
2. รุ่นอายุ 2.1 – 2.5ขวบ (2ขวบ1เดือน–2ขวบ5เดือน) 
3. รุ่นอายุ 2.6 – 3 ขวบ  (2ขวบ6เดือน–3ขวบ0เดือน) 
4. รุ่นอายุ 3.1 – 3.5ขวบ (3ขวบ1เดือน–3ขวบ5เดือน) 
5. รุ่นอายุ 3.6 – 4 ขวบ  (3ขวบ6เดือน–4ขวบ0เดือน) 
6. รุ่นอายุ 4.1 – 4.5 ขวบ (4ขวบ1เดือน–4ขวบ5เดือน) 
7. รุ่นอายุ 4.6 – 5 ขวบ   (4ขวบ6เดือน–5ขวบ0เดือน) 
8. รุ่นอายุ 5.1 – 5.5 ขวบ (5ขวบ1เดือน–5ขวบ5เดือน) 
9. รุ่นอายุ 5.6 – 6 ขวบ   (5ขวบ6เดือน–6ขวบ0เดือน) 
10. รุ่นอายุ 6.1–6.5 ขวบ (6ขวบ1เดือน–6ขวบ5เดือน) 
11. รุ่นอายุ 6.6–7  ขวบ (6ขวบ6เดือน–7ขวบ0เดือน) 
12. รุ่น Open Small 3 – 6 ขวบ (อายุ3ขวบ0เดือน   
      ถึง 6 ขวบ 11 เดือน) 
13. รุ่น Open Big 5 – 10 ขวบ (อายุ5ขวบ0เดือน  
      ถึง 10 ขวบ 11 เดือน) 

1. รุ่นอายุไม่เกิน 2 ขวบ  (1ขวบ8เดือน–2ขวบ0เดือน) 
2. รุ่นอายุ 2.1 – 2.5ขวบ (2ขวบ1เดือน–2ขวบ5เดือน) 
3. รุ่นอายุ 2.6 – 3 ขวบ  (2ขวบ6เดือน–3ขวบ0เดือน) 
4. รุ่นอายุ 3.1 – 3.5ขวบ (3ขวบ1เดือน–3ขวบ5เดือน) 
5. รุ่นอายุ 3.6 – 4 ขวบ  (3ขวบ6เดือน–4ขวบ0เดือน) 
6. รุ่นอายุ 4.1 – 4.5 ขวบ (4ขวบ1เดือน–4ขวบ5เดือน) 
7. รุ่นอายุ 4.6 – 5 ขวบ   (4ขวบ6เดือน–5ขวบ0เดือน) 
8. รุ่นอายุ 5.1 – 5.5 ขวบ (5ขวบ1เดือน–5ขวบ5เดือน) 
9. รุ่นอายุ 5.6 – 6 ขวบ   (5ขวบ6เดือน–6ขวบ0เดือน) 
10. รุ่นอายุ 6.1–6.5 ขวบ (6ขวบ1เดือน–6ขวบ5เดือน) 
11. รุ่นอายุ 6.6–7  ขวบ (6ขวบ6เดือน–7ขวบ0เดือน) 
12. รุ่น Open Small 3 – 6 ขวบ (อายุ3ขวบ0เดือน   
      ถึง 6 ขวบ 11 เดือน) 
13. รุ่น Open Big 5 – 10 ขวบ (อายุ5ขวบ0เดือน  
      ถึง 10 ขวบ 11 เดือน) 

 
/ การคำนวณอายุ........... 
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การคำนวณอายุให้ใช้เดือนธันวาคม 2565 ลบด้วยเดือนเกิดและปีเกิดของผู้เข้าแข่งขัน 
ตัวอย่าง   เด็กชาย เอ เกิดเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 จะมีอายุเท่ากับ 5 ขวบ 9 เดือน  

สามารถเลือกสมัครลงแข่งขันได้ ในรุ่นอายุ 5.6 – 6 ปีชาย, Open Small, Open Big  
หรือสมัครแข่งขัน ทั้ง 3 รุ่น หรือ 2 รุ่น ก็ได้ 

4. คุณสมบัตินักกีฬาจักรยานที่เข้าแข่งขัน 
4.1 นักกีฬาที่จะลงแข่งขันทุกคน ต้องมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง และพร้อมสำหรับการแข่งขัน 
4.2 นักกีฬาที่เข้าแข่งขันต้องลงแข่งขันในรุ่นอายุของตัวเองที่กำหนดข้างต้น การคำนวณอายุนักกีฬา จะใช้

ปีปัจจุบันลบด้วยปีเกิด ตามตัวอย่างข้างต้น     
4.3 นักกีฬาทุกคนจะต้องมีหลักฐานยืนยัน ว ันเดือนปีเกิด (ส ูต ิบ ัตรตัวจริง) พร้อมที ่จะแสดงต่อ

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ทั้งในระหว่างการสมัครแข่งขัน / ระหว่างการแข่งขัน และหลังเสร็จสิ้น
การแข่งขัน หากไม่มีหลักฐานแสดงวันเดือนปีเกิดนักกีฬาดังกล่าว อาจถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน  

4.4 ผู้ปกครอง หรือผู้ควบคุมทีม จะต้องเข้าร่วมประชุมผู ้จัดการทีม ที่จัดขึ้นเพื่อชี้แจงกติกา และรูปแบบ 
การแข่งขันก่อนทำการแข่งขัน หากไม่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ถือว่ายอมรับตามมติของที่ประชุมทั้งหมด  

4.5 ต้องระบุ ชื่อผู้จัดการทีม หรือ ชื่อผู้ปกครองของนักกีฬาที่เข้าแข่งขัน หากมีการประท้วง ผู้จัดการทีม 
หรือ ผู้ปกครอง ที่ได้ระบุชื่อไว้ในใบสมัครเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ในการยื่นประท้วง 

5. กติกาการแข่งขัน 
5.1 การแข่งขันทุกรุ่นใช้ระบบจับเวลาในการตัดสิน โดยทีมงานผู้ตัดสินจากสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
5.2 การแข่งขัน แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

5.2.1 Pump track     ใช้ระบบแพ้คัดออก และมีรอบแก้ตัว 
5.2.2 Cross Country นักกีฬาในแต่ละกลุ่มอายุ จะปล่อยตัวพร้อมกัน โดยเรียงลำดับปล่อยตัวจาก

คะแนนสะสม ในสนามก่อนหน้านี้เป็นเกณฑ์ 
5.2.3 Racing  การแข่งขันจะแบ่งเป็น Heat จะปล่อยตัวครั้งละ 6 คน โดยจะจัดกลุ่มตาม

คะแนนสะสมล่าสุด และมีรอบแก้ตัว 
5.3 อนุญาตให้ผู้ปกครอง หรือ ผู้ควบคุมทีม ช่วยเหลือนักกีฬาขณะปล่อยตัวในรุ่น 1.8-2 ขวบ และ 2.1-2.5 

ขวบ เท่านั้น โดยการปล่อยตัวผู้ปกครองหรือผู้ควบคุมทีม จะช่วยเหลือได้เพียงการประคองนักกีฬา
ทรงตัวก่อนที่จะเริ่มต้นการแข่งขัน และการเริ่มต้นการแข่งขัน ไม่อนุญาตให้ผลัก ดัน หรือใช้แรงใดๆ 
ส่งนักกีฬาออกจากเส้นเริ่มต้น 

5.4 รถจักรยานให้ใช้ได้ ทั้งขนาด ล้อ 12 นิ้ว และ 14 นิ้ว แต่ต้องมขีนาดล้อหน้าและหลังที่เท่ากัน  
5.5    หมวดเครื่องแต่งกาย 

5.5.1 หมวกนิรภัยให้ใช้เป็นแบบเต็มใบ (Full Face) หรือ แบบครึ่งใบ (อนุโลมให้ใช้ได้เฉพาะในการ 
แข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565 เท่านั้น และในปี 2566 จะบังคับแบบเต็มใบ
เท่านั้น และต้องยึดสายรัดคาง ตลอดเวลาที่ ฝึกซ้อมและแข่งขันในสนาม 
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5.5.2   การแต่งกาย สวมเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว หากเป็นเสื้อแขนสั้นและกางเกงขาสั้น      

ควรใส่เครื่องป้องกันศอกและเข่า 
5.5.3   สวมถุงมือ แบบเต็มนิ้ว หรือ ครึ่งนิ้ว 
5.5.4   สวมรองเท้าหุ้มส้นไม่เปิดปลายเท้า 

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

5.7 การตัดสินของคณะกรรมการผู้ตัดสินถือว่าเป็นทีส่ิ้นสุด 
5.8    การประท้วง ผู้ที่ประท้วงต้องเป็นผู้ทีม่ีชื่อระบุว่าเป็นผู้จัดการทีมหรือผู้ปกครองที่ระบุชื่อไว้ในการสมัคร    

โดยต้องยื่นเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร และวางเงินประกันจำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
หากการประท้วงไม่เป็นผล คณะกรรมการตัดสินจะยึดเงินประกัน เพื่อไปบริจาคเป็นสาธารณกุศล 
หรือ สถานสงเคราะห์ หากการประท้วงเป็นผล ทางคณะกรรมการจะคืนเงินประกันให้ผู้ประท้วง การ
ตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาคำประท้วงถือเป็นที่สิ้นสุด 

5.9    การประท้วงต้องยื่นประท้วงก่อนจะมีพิธีมอบเหรียญรางวัล 
5.10 ผู้จัดการแข่งขัน จะจัดทำประกันอุบัติเหตุให้แก่นักกีฬาทุกคน ครอบคลุมในวันแข่งขัน ทั้งนี้ ประกัน

อุบัติเหตุดังกล่าวเฉพาะนักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ในวัน เวลาที่กำหนดเท่านั้น 
สำหรับผู้ที่สมัครแข่งขันหน้างานไม่สามารถทำประกันให้ได้ เนื่องจากเป็นการสมัครที่กระชั้นชิด 

 
6. การสมัครแข่งขัน 

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

- คณะกรรมการจะประกาศรายชื่อนักกีฬาที่มีสิทธิ์ลงแข่งขัน (Start list) ทางออนไลน์เวลา 22.00 น.     
ก่อนวันแข่งขัน และติดป้ายประกาศที่สนามแข่งขันเวลา 07.30 น. หากรายชื่อนักกีฬาไม่อยู่ในรายชื่อที่
ประกาศหรือ รุ่นการแข่งขันไม่ถูกต้อง ให้นำเอกสารการสมัครมายื่นแก้ไขที่เจ้าหน้าที่รับสมัคร ก่อนเวลา 
08.30น. เพ่ือแก้ไขรายชื่อนักกีฬาให้ถูกต้อง 

7. ค่าสมัคร 
- ออนไลน์ 

o ค่าสมัครแข่งขันทุกประเภท 600 บาท 
- สมัครด้วยตนเองที่สนามแข่งขัน 

o ค่าสมัครแข่งขันทุกประเภท 600 บาท 
- ผู้เข้าแข่งขันทุกคนในแต่ละสนาม จะได้รับเสื้อที่ระลึก, เหรียญพระราชทาน และเบอร์แข่งขัน 
- ป้ายเบอร์การแข่งขันนักกีฬาทุกคนจะได้รับในการสมัครครั้งแรก และใช้ไปจนจบการแข่งขัน

ในสนามที่ 4  หากสูญหาย,ชำรุด สามารถมาติดต่อขอทำใหม่โดยใช้หมายเลขเดิม ในราคา
ป้ายละ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน)  
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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 

หมายเหตุ  

การแข่งขันในประเภท Pump track (สนาม 1 และสนาม 4) และ Racing (สนาม 3)    

นักกีฬาในอันดับ 1-8 จะได้รับ คะแนน 20, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 ตามลำดับ 

(เนื่องจาก Start Gate มีการแข่ง 8 ช่อง)  

       นักกีฬาที่ตกรอบรองชนะเลิศ จะได้คนละ 10 คะแนน  

       นักกีฬาที่ตกรอบก่อนรองชนะเลิศ จะได้คนละ 6 คะแนน  

       นักกีฬาที่ตกรอบแรก จะได้คนละ 3 คะแนน  

 

       การแข่งขันประเภท Cross Country (สนาม 2) นักกีฬาจะได้คะแนนตามตาราง ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      ทั้งนี้นักกีฬาที่มีคะแนนรวมสูงสุดเมื่อแข่งขันครบทั้ง 4 สนาม จะได้รับถ้วยพระราชทานฯ คะแนน 
รวมประจำปี 2565 ส่วนรองชนะเลิศอันดับ 2 - 4 จะได้รับถ้วยเกียรติยศ สำหรับกรณีเมื่อแข่งขันครบทั้ง          
4 สนาม นักกีฬามีคะแนนเท่ากัน นักกีฬาที่ได้อันดับดีกว่าในการแข่งขันสนามที่ 4 จะเป็นผู้ชนะ  

 

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 
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9. ควบคุมและดำเนินการแข่งขันโดย สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ระเบียบและข้อบังคับ การแข่งขันจักรยาน “หนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565 
“Balance Bike Thailand Championships 2022” ชิงถ้วยพระราชทานฯ (ฉบับแก้ไข) ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่ วันที่ 
14 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป 
 

10.  มารยาทของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
ผู้จัดการทีม, ผู้ฝึกสอน, ผู้ปกครอง และนักกีฬา ควรแสดงพฤติกรรม และ ใช้วาจาที่สุภาพ เหมาะสม 

ตลอดเวลาที่อยู่ในพ้ืนที่จัดการแข่งขัน เพ่ือให้เกิดความรัก ความสามัคค ีในหมู่คณะ และเป็นการสร้างกิจกรรมที่ดี
ในครอบครัว มีความเอ้ืออาทร และมีน้ำใจนักกีฬา  หากไม่ปฏิบัติตามที่ได้กำหนดไว้ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ขออนุญาตเชิญออกนอกพ้ืนที่จัดการแข่งขัน 

10.1  หากเกิดการทะเลาะวิวาท ไม่ว่ากับนักกีฬาด้วยกัน หรือ ผู้จัดการทีม หรือ ผู้ฝึกสอน หรือ ผู้ปกครอง 
นักกีฬาที่อยู่ภายใต้การดูแลของ ผู้จัดการทีม หรือ ผู้ฝึกสอน หรือ ผู้ปกครอง จะต้องถูก ออกจากการ
แข่งขัน (Disqualify) และ ทั้งหมดจะต้องถูกเชิญออกจากพื้นที่จัดการแข่งขันในแต่ละสนามที่มีการจัดการ
แข่งขัน 

10.2  สมาคมฯ จะยึดถือ และนำแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี ่ยวกับ
คอมพิวเตอร์อย่างเคร่งครัด 

 
 

ประกาศ    ณ    วันที่     14    ธันวาคม    2565 

 

 

          ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  14  ธันวาคม  2565  เป็นต้นไป 
 
 

พลเอก   
(เดชา   เหมกระศรี) 

นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย  
        ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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