
                        ข้อมูล ณ วันท่ี 17 พฤษภาคม 2564

วัน /เดือน /ปี รายการ สถานท่ี

พฤษภาคม

28-30 พ.ค.64 การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ สนามท่ี 3 (ถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพฯ

มิถุนายน

4-6 มิ.ย.64 การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ สนามท่ี 4 สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพฯ

12 มิ.ย.64 การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ  สนามท่ี 3 รอบคัดเลือก จังหวัดชัยนาท

13 มิ.ย.64 การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ สนามท่ี 3 รอบชิงชนะเลิศ จังหวัดชัยนาท

17 -21 มิ.ย. 64 การจัดอบรมพัฒนาบุคลากรกีฬา (ผู้ตัดสินกีฬาจักรยานประเภทลู่) ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปี 2564 จังหวัดกรุงเทพฯ

  25-27 มิ.ย.64 การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ สนามท่ี 5 (CN)  (ถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพฯ

กรกฎาคม

1 ก.ค.64 การอบรมผู้ตัดสินข้ันพ้ืนฐาน คร้ังท่ี 2/2564 จังหวัดมุกดาหาร

ข่ีจักรยานเพ่ือสุขภาพ คร้ังท่ี 2/2564 โดยสมาคมกีฬาจักรยานฯ ร่วมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จังหวัดมุกดาหาร

การแข่งขันจักรยานประเภทถนน (ไทม์ไทรอัล) ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามท่ี  2 จังหวัดมุกดาหาร

การแข่งขันจักรยานประเภทเมาเท่นไบค์ (ครอสคันทร่ีแข่งขัน,ครอสคันทร่ีท่องเท่ียว) ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามท่ี  2 (CN) จังหวัดมุกดาหาร

การแข่งขันจักรยานประเภทเมาเท่นไบค์ (ดาวน์ฮิล) ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามท่ี  2 (CN) จังหวัดมุกดาหาร

การแข่งขันจักรยานประเภทถนน (อนิไลน์เลส) ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามท่ี  2 (ถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) จังหวัดมุกดาหาร

การแข่งขันจักรยานประเภทเมาเท่นไบค์ (Eliminator) ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามท่ี  2  (CN) จังหวัดมุกดาหาร

 15 ก.ค.64 การอบรมผู้ตัดสินข้ันพ้ืนฐาน คร้ังท่ี 3/2564 จังหวัดจันทบุรี

ข่ีจักรยานเพ่ือสุขภาพ คร้ังท่ี 3/2564 โดยสมาคมกีฬาจักรยานฯ ร่วมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จังหวัดจันทบุรี

การแข่งขันจักรยานประเภทถนน (ไทม์ไทรอัล) ชิงแชมป์ประเทศไทย   สนามท่ี  3 จังหวัดจันทบุรี

การแข่งขันจักรยานประเภทถนน (อนิไลน์เลส) ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามท่ี  3 (ถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) จังหวัดจันทบุรี

การแข่งขันจักรยานประเภทเมาเท่นไบค์ (Eliminator) ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามท่ี  3 จังหวัดจันทบุรี

การแข่งขันจักรยานประเภทเมาเท่นไบค์ (ครอสคันทร่ีแข่งขัน,ครอสคันทร่ีท่องเท่ียว) ชิงแชมป์ประเทศไทย  สนามท่ี  3 จังหวัดจันทบุรี

การแข่งขันจักรยานประเภทเมาเท่นไบค์ (ดาวน์ฮิล) ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามท่ี  3 จังหวัดจันทบุรี

 24 ก.ค.64 การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ  สนามท่ี 4  รอบคัดเลือก จังหวัดสุโขทัย

 25 ก.ค.64 การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ สนามท่ี 4 รอบชิงชนะเลิศ จังหวัดสุโขทัย

 29 ก.ค.64 การอบรมผู้ตัดสินข้ันพ้ืนฐาน คร้ังท่ี 4/2564 จังหวัดสุโขทัย

ข่ีจักรยานเพ่ือสุขภาพ คร้ังท่ี 4/2564 โดยสมาคมกีฬาจักรยานฯ ร่วมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จังหวัดสุโขทัย

การแข่งขันจักรยานประเภทถนน (ไทม์ไทรอัล) ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามท่ี  4 จังหวัดสุโขทัย

การแข่งขันจักรยานประเภทเมาเท่นไบค์ (ครอสคันทร่ีแข่งขัน,ครอสคันทร่ีท่องเท่ียว) ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามท่ี  4 จังหวัดสุโขทัย

การแข่งขันจักรยานประเภทเมาเท่นไบค์ (ดาวน์ฮิล) ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามท่ี  4 จังหวัดสุโขทัย

 17 ก.ค.64

 18 ก.ค.64

การแข่งขันจักรยานประเภทถนน ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ  และการแข่งขันจักรยานเมาเท่นไบค์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ  สนามท่ี 4

 30 ก.ค.64

 31 ก.ค.64

การแข่งขันจักรยานประเภทถนน ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ  และการแข่งขันจักรยานเมาเท่นไบค์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ  สนามท่ี 2

2 ก.ค.64

การแข่งขันจักรยานประเภทถนน ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ และการแข่งขันจักรยานเมาเท่นไบค์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ   สนามท่ี 3

 16 ก.ค.64

3 ก.ค.64

4 ก.ค.64

ปฏิทินการแข่งขันกีฬาจักรยาน ประจ าปี  2564

สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์



วัน /เดือน /ปี รายการ สถานท่ี

การแข่งขันจักรยานประเภทถนน (อนิไลน์เลส) ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามท่ี  4 (ถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) จังหวัดสุโขทัย

การแข่งขันจักรยานประเภทเมาเท่นไบค์ (Eliminator) ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามท่ี  4 จังหวัดสุโขทัย

23 ก.ค.-8 ส.ค. 64 การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ คร้ังท่ี 32 "โตเกียว 2020" กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น 

สิงหาคม

 5 ส.ค.64 การอบรมผู้ตัดสินข้ันพ้ืนฐาน คร้ังท่ี 5/2564 จังหวัดระยอง

ข่ีจักรยานเพ่ือสุขภาพ คร้ังท่ี 5/2564 โดยสมาคมกีฬาจักรยานฯ ร่วมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จังหวัดระยอง

การแข่งขันจักรยานประเภทถนน (ไทม์ไทรอัล) ชิงแชมป์ประเทศไทย   สนามท่ี  5 จังหวัดระยอง

การแข่งขันจักรยานประเภทถนน (อนิไลน์เลส) ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามท่ี  5  (Facebook live ไทยพีบีเอส) จังหวัดระยอง

การแข่งขันจักรยานประเภทเมาเท่นไบค์ (Eliminator) ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามท่ี  5 จังหวัดระยอง

การแข่งขันจักรยานประเภทเมาเท่นไบค์ (ครอสคันทร่ีแข่งขัน,ครอสคันทร่ีท่องเท่ียว) ชิงแชมป์ประเทศไทย  สนามท่ี  5 จังหวัดระยอง

การแข่งขันจักรยานประเภทเมาเท่นไบค์ (ดาวน์ฮิล) ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามท่ี  5  (ถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) จังหวัดระยอง

 14 ส.ค.64 การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อย สนามท่ี 1 จังหวัดสุพรรณบุรี

 15 ส.ค.64 การแข่งขันจักรยานป่ันเพ่ือชีวิต Sport Tourism Bike 4 All สนามท่ี 1 จังหวัดสุพรรณบุรี

25-28 ส.ค.64 การแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์เอเชีย Asia Road & Para championship 2021 จังหวัดระยอง

กันยายน

2-5 ก.ย.64  การแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ TRACK ASIA CUP 2021 สนามเวลโลโดรม สุพรรณบุรี

6 ก.ย.64 การแข่งขันจักรยาน The 61st Anniversary of Thai Cycling Association 2021 สนามเวลโลโดรม สุพรรณบุรี

16-21 ก.ย.64 การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “Princess Maha Chakri Sirindhorn's Cup Tour of  Thailand 2021” (Men’s) สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช ตรัง สตูล

23-25 ก.ย.64 การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “Princess Maha Chakri  Sirindhorn’s  Cup Tour of  Thailand  2021” (Women’s) สงขลา ปัตตานี

ตุลาคม

 9 ต.ค.64 การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ  สนามท่ี 5 รอบคัดเลือก จังหวัดสุพรรณบุรี

 10 ต.ค.64  การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ สนามท่ี 5 รอบชิงชนะเลิศ (ถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) จังหวัดสุพรรณบุรี

 16 ต.ค.64 การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อย สนามท่ี 2 จังหวัดสิงห์บุรี

 17 ต.ค.64 การแข่งขันจักรยานป่ันเพ่ือชีวิต Sport Tourism Bike 4 All สนามท่ี 2 จังหวัดสิงห์บุรี

 30 ต.ค.64 การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อย สนามท่ี 3 จังหวัดเพชรบุรี

  31 ต.ค.64 การแข่งขันจักรยานป่ันเพ่ือชีวิต Sport Tourism Bike 4 All สนามท่ี 3 จังหวัดเพชรบุรี

พฤศจิกายน

  6 พ.ย.64 การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อย  สนามท่ี 4 จังหวัดนครนายก

  7 พ.ย.64 การแข่งขันจักรยานป่ันเพ่ือชีวิต Sport Tourism Bike 4 All สนามท่ี 4 จังหวัดนครนายก

21 พ.ย.-2 ธ.ค.64 การแข่งขันซีเกมส์ คร้ังท่ี 31 "ฮานอยเกมส์ 2021" กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

ธันวาคม

การแข่งขันจักรยานประเภทถนน ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ และการแข่งขันจักรยานเมาเท่นไบค์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ   สนามท่ี 5

 6 ส.ค.64

 7 ส.ค.64

 8 ส.ค.64

1 ส.ค.64


