
ลําดับที่ ระยะทาง (กม.) สัญลักษณ์ เวลา คําอธิบาย เขตการปกครอง

1 0.00 9:00 เริ่มอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี(ขวามือ) ถนนราชดําเนิน ทน.นครราชสีมา/สภ.เมืองนครราชสีมา

2 0.15 9:01 ตรงไปผ่านสี่แยกมสัญญาณไฟ บนถนนราชดําเนิน ทน.นครราชสีมา/สภ.เมืองนครราชสีมา

3 0.50 9:02
สี่แยกประตูเมือง (ร.ร.เมืองนครราชสีมา) เลี้ยวขวาเข้า
ถนนมิตรภาพ

ทน.นครราชสีมา/สภ.เมืองนครราชสีมา

4 0.85 9:03 สามแยกมีสัญญาณไฟ ตรงไปบนถนนมิตรภาพ ทน.นครราชสีมา/สภ.เมืองนครราชสีมา

5 1.15 9:04 สามแยกมีสัญญาณไฟ ตรงไปบนถนนมิตรภาพ ทน.นครราชสีมา/สภ.เมืองนครราชสีมา

6 1.40 9:05 สามแยกวัดสามัคคี (ซ้ายมือ) มีสัญญาณไฟ ตรงไป ทน.นครราชสีมา/สภ.เมืองนครราชสีมา

7 1.65 9:06
สามแยก (สุรนารายณ์) มีสัญญาณไฟ ตรงไปบนถนน
มิตรภาพ

ทน.นครราชสีมา/สภ.เมืองนครราชสีมา

8 2.65 9:07
สามแยก(แยกเข้าถนนอัษฎางค์) ไม่มีสัญญาณไฟ ตรงไป
บนถนนหมายเลข 224

ทน.นครราชสีมา/สภ.เมืองนครราชสีมา

9 2.85 9:08 สี่แยก(ประตูพลล้าน) มีสัญญาณไฟ ตรงไป ถนน. No.224 ทน.นครราชสีมา/สภ.เมืองนครราชสีมา

10 3.15 9:09 ข้ึนสะพานข้ามทางรถไฟ ตรงไปบนถนน No.224 ทน.นครราชสีมา/สภ.เมืองนครราชสีมา

11 5.15 9:13 สามแยก(หัวทะเล) มีสัญญาณไฟ เลี้ยวเข้าถนน No.226 ทต.หัวทะเล/สภ.เมือง

12 5.90 9:15

วันที่ 1 เมษายน 2558

การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ
The Princess Maha Chakri Sirindhorn's cup Men Tour of Thailand 2015
สเตจที่ 1   จ.นครราชสีมา(อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี-จ.บุรีรัมย์  ระยะทางรวม 177 กม.

เริ่มต้นจับเวลาแข่งขัน(บริเวณป้ายวัดหนองสองห้อง เลย
ทต หัวทะเล/สภ เมือง

 Start



ลําดับที่ ระยะทาง (กม.) สัญลักษณ์ เวลา คําอธิบาย เขตการปกครอง

0.00 9:15

13 2.70 9:18 ตรงไปบนถนน No.226 ผา่น รพ.หวัทะเล(ขวามือ) สภ.เมือง ทต.หัวทะเล/สภ.เมือง

14 3.80 9:20
ข้ึนสะพานข้ามทางรถไฟ ตรงไปบนถนน No.226  อ.เมือง 

จ.นครราชสมีา
ทต.มะเริง/สภ.มะเริง

15 9.20 9:27
ตรงไปบนถนนNo.226 ผา่นสาํนกังานอบต.พะเนา(ซ้ายมือ) 

สภ.มะเริง อ.เมือง
อบต.พะเนา/สภ.มะเริง

16 11.65 9:31
ตรงไปบนถนนNo.226 ผา่น อบต.พระพทุธ(ซ้ายมือ) อ.เฉลมิ

พระเกียรติ

 อบต.พระพุทธ/สภ.เฉลิม

พระเกียรติ

17 15.80 9:37 ตรงไปบนถนน No.226ผา่นสาํนกังานอบต.ทา่ช้าง(ซ้ายมือ)
อบต.ท่าช้าง/สภ.เฉลิมพระ

เกียรติ

18 17.00 9:38
ตรงไปบนถนน No.226 ผ่านท่ีว่าการอําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ(ขวามือ)

ทต.ท่าช้าง/สภ.เฉลิมพระ

เกียรติ

19 19.30 9:41
ตรงไปบนถนน No.226 ผ่านสํานักงานอบต.ช้างทอง 
(ซ้ายมือ) อ.เฉลิมพระเกียรติ ถนน 4 เลน

อบต.ช้างทอง/สภ.เฉลิมพระ

เกียรติ

20 22.35 9:46 ตรงไปเข้าถนน 2 เลน No.226 อบต.ช้างทอง(ซ้ายมือ) สภ.เฉลิมพระเกียรติ

21 25.50 9:50
ตรงไปเข้าถนน 4 เลน(ไม่มีเกาะกลาง) อ.จักรราช จ.
นครราชสีมา

อบต.ทองหลาง/สภ.จักรราช

22 28.40 9:54 ตรงไปบนถนน No.226 (2 เลน) ผ่านสํานักงานทองหลาง(ซ้ายมือ) อบต.ทองหลาง/สภ.จักรราช

23 32.55 10:00
สามแยก(หนองพลวง) ไม่มีสัญญาณไฟ เลี้ยวซ้ายเข้าถนน 
3036(ผิวการจราจรเป็นหลุมบ่อ) อ.จักรราช

อบต.จักรราช/สภ.จักรราช

24 33.55 10:01 โค้งไปทางซ้าย ถนนNo.3036 อ.จักรราช
อบต.หนองพลวง/สภ.จักร

ราช

25 34.30 10:02 โค้งไปทางซ้าย ถนนNo.3036
อบต.หนองพลวง/สภ.จักร

ราช

ปั้มก๊าซ LPG ของ ปตท.) ตรงไปบนถนน NO.226
ทต.หวทะเล/สภ.เมอง



ลําดับที่ ระยะทาง (กม.) สัญลักษณ์ เวลา คําอธิบาย เขตการปกครอง

26 46.70 10:20
ตรงไปผ่านสํานักงานอบต.ธารละหลอด(ซ้ายมือ) บนถนน
No.3036 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

อบต.ธารละหลอด/

สภ.พิมาย

27 50.00  10:24
บริเวณหลัก กม.ท่ี 17 (อีก 9 กม. ถึง อ.พิมาย) บนถนน 
No. 3036

อบต.ธารละหลอด/

สภ.พิมาย

28 54.40 10:30
โค้งไปทางขวา บนถนน 2 เลนแคบ No.3036(ผิวทาง
ขรุขระ) ผ่านสํานักงานอบต.สัมฤทธิ(ขวามือ)

อบต.สัมฤทธิ/สภ.พิมาย

29 58.80 10:37 สี่แยก(ตลาดใหม่) มีสัญญาณไฟ  ตรงไปเข้าเมืองอ.พิมาย อบต.ในเมือง/สภ.พิมาย

30 59.40 10:38 ข้ามลําน้ําจักรราช ตรงไป อบต.ในเมือง/สภ.พิมาย

31 59.50 10:38
สี่แยก(ใกล้ ร.ร.พิมายวิทยาคม) มีสัญญาณไฟ ตรงไปบน
ถนนอนันทจินดา(2เลนแคบ)ผ่านชุมชนหนาแน่น

ทต.พิมาย/สภ.พิมาย

32 59.85 10:39
สี่แยกไม่มีสัญญาณไฟ ตรงไปถนนอนันทจินดา ผ่าน
อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย (ซ้ายมือ) ชุมชนหนาแน่น

สภ.พิมาย

33 60.05 10:40 สี่แยกหอนาฬิกา เลี้ยวขวา ผ่านชุมชนหนาแน่น ทต.พิมาย/สภ.พิมาย

34 60.40 10:41
สีแยกไม่มีสัญญาณไฟ ถนนบูชายันต์ตัดถนนหฤทัยรม์ 
กลางชุมชนหนาแน่น

ทต.พิมาย/สภ.พิมาย

35 60.50 10:41 สามแยกไม่มีสัญญาณไฟ เลี้ยขวา ทต.พิมาย/สภ.พิมาย

36 60.70 10:42 สามแยกไม่มสัญญาณไฟไปทางซ้ายเข้าถนนNo.206 ทต.พิมาย สภ.พิมาย

37 62.45 10:43
สามแยกไม่มีสัญญาณไฟ ตรงไปมุ่งหน้า อ.ชุมพวง บนถนน
 No.206(2เลนแคบ) อบต.ในเมือง

 อบต.ในเมือง/สภ.พิมาย

38 64.00 10:44
สามแยก(บ้านวังหิน) เลี้ยวซ้ายเข้าถนน No.2226(2เลน
แคบ) มุ่งหน้าอ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

อบต.ในเมือง / สภ.พิมาย



ลําดับที่ ระยะทาง (กม.) สัญลักษณ์ เวลา คําอธิบาย เขตการปกครอง

39 69.10 10:51
จ้าวความเร็ว I.S.#1 หน้า ร.ร.พิมายสามัคคี 1 ถนน 
2226

ทต.รังกาใหญ่

40 70.30 10:53
ตรงไปบนถนน No.2226 ผ่านสํานักงาน ทต.รังกาใหม่
(ขวามือ) อ.พิมาย

ทต.รังกาใหญ่

41 80.25 11:06 ตรงไปบนถนน 2เลน No.2226 ผ่านร.ร.บ้านหนองปรือ อบต.โบสถ์/สภ.พิมาย

42 82.60 11:10
ตรงไปบนถนน 2226 ผ่านสํานักงานอบต.หนองจิก
(ข้างร.ร.หนองจิก) อ.พิมาย

อบต.หนองจิก

43 88.45 11:18
สามแยกไม่มีสัญญาณไฟ (ร.ร.ไทยรัฐวิทยา82) ตรงไปเขต
 อบต.ล่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

อบต.ล่าลาด

92.15 11:23 ตรงไปบนถนน No.2226 ผ่าน ร.ร.บ้าละโว้(ซ้ายมือ) อบต.ประสุข

97.60 11:31
ตรงไปบนถนน No.2226 ผ่าน รพ.ชุมพวง(ขวามือ) ท่ีว่า
การอําเภอชุมพวง

ทต.ชุมพวง/สภ.ชุมพวง

97.80 11:32
สี่แยกชุมพวง มีสัญญาณไฟ ตรงไปบนถนน No.2226 
(ย่านชุมชนหนาแน่น)

ทต.ชุมพวง/สภ.ชุมพวง

98.35 11:33
บริเวณตลาดชุมพวง(หน้าร้านขายมอเตอ์ไซค์ฮอนด้า บน
ถนน 4เลน มีเกาะกลาง No.2226

ทต.ชุมพวง/สภ.ชุมพวง

98.75 11:34
สามแยก(ไป อ.ปะทาย) ไม่มีสัญญาณไฟ ตรงไปบนถนน 
No.2226 มุ่งหน้า อ.พุทธไธสง

เขตทต.ชุมพวง/สภ.ชุมพวง

104.20 11:40
ตรงไปบนถนน No.2226 ผ่าน ร.ร.บ้านยาง (ซ้ายมือ)  จ.
นครราชสีมา

อบต.โนนยอ

111.70 11:50
สามแยกตรงไปบนถนน No.2226 ผ่านสนง.ทต.ขุย
(ซ้ายมือ) อ.ลําทะเมนชัย จ.นครราชสีมา

ทต.ขุย/สภ.ลําทะเมนชัย

116.20 11:57
ตรงไปบนถนน No2226 ผ่านสํานักงาน ทต.หนองบัววง 
อ.ลําทะเมนชัย จ.นครราชสา

ทต.หนองบัววง /สภ.ลําทะเมนชัย 



ลําดับที่ ระยะทาง (กม.) สัญลักษณ์ เวลา คําอธิบาย เขตการปกครอง

116.25 11:58
สี่แยกละทพเมนชัย (กลางชุมชน) ตรงไปบนถนน 
No.2226 ผ่าน รพ.ลําทะเมนชัย (ขวามือ)

ทต.หนองบัววง /สภ.ลําทะเมนชัย 

120.75 12:03 ตรงไปบนถนน No.2226 ผ่านสนง.ทต.ไพล ทต.ไพล/สภ.ลําทะเมนชัย

124.50 12:08 ตรงไปบนถนน 2226 เข้าเขต จ.บุรีรัมย์ เขตอบต.บ้านแพ อบต.บ้านแพ

127.55 12:12
สี่แยกทางพาด มีสัญญาณไฟ เลี้ยวขวาเข้าถนน 2074 อ.คู
เมือง จ.บุรีรัมย์

อบต.บ้านแพ

128.75 12:14
จ้าวความเร็ว I.S.#2 บริเวณหน้า สนง. อบต.หนอง
ขมาร บนถนน No.2074 (4 เลนไม่มีเกาะกลาง)

อบต.หนองขมาร/สภ.คูเมือง

136.75 12:25 ตรงไปบนถนน 2074 ผ่านสนง.ทต.คูเมือง ทต.คูเมือง/สภ.คูเมือง

137.30 12:26 สี่แยกศูนย์ราชการ ตรงไปบนถนน No.2074 ทต.คูเมือง อ.คูเมือง

146.60 12:39 ตรงไปบนถนน No.2074 ผ่าน ร.ร.โนนยานาง อบต.พรสําราญ/สภ.คูเมือง

150.15 12:44 บนถนน No.2074 หน้าวัดสว่างอารมณ์ อบต.พรสําราญ/สภ.คูเมือง

150.95 12:45 ตรงไปเข้าถนนแคบ 2 เลน No.2074 สภ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

154.05 12:49 ตรงไปบนถนน No.2074 เขต อ.เมือง อบต.ถลุงเหล็ก

157.45 12:54 ตรงไปบนถนน No.2074 ผ่าน สนง.อบต.พระครู อบต.พระครู/สภ.เมือง

160.30 12:58 ตรงไปบนถนน No.2074 (ป้ายบ้านร่องหมากน้อย) อบต.กลันทา อ.เมือง



ลําดับที่ ระยะทาง (กม.) สัญลักษณ์ เวลา คําอธิบาย เขตการปกครอง

165.30 13:05
ตรงไปบนถนน No.2074 ผ่านป้ายทางเข้า สนง.ทม.
ชุมเห็ด จ.บุรีรัมย์

ทม.ชุมเห็ด/สภ.เมือง 

167.00 13:08 ตรงไปบนถนน No.2074 ผ่าน สนง.PEA บุรีรัมย์ ทม.ชุมเห็ด/สภ.เมือง 

168.00 13:09
สี่แยกหนองม่วง มีสัญญาณไฟ เลี้ยวขวา เข้าถนน No.228
 (4 เลนไม่มีเกาะกลาง)

สภ.เมือง

171.05 13:13
สี่แยกบ้านกุง มีสัญญาไฟข้ึนสะพาน ข้ามทางรถไฟ ตรง
ไปบนถนน 228

ทต.อิสาณ อ.เมือง

173.20 13:16
สี่แยก(สนง.ประกันสังคม) มีสัญญาณไฟ ตรงไปบนถนน 
228

ทต.อิสาณ/สภ.เมืองบุรีรัมย์ 

174.10 13:17
สี่แยก(เสนศิริอนุสรณ์) มีสัญญาณไฟ เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด 
เข้าถนน No.218

สภ.เมือง

174.55 13:18 ตรงไปข้ามทางรถไฟ (เก่า) ถนนจิระ ทม.บุรีรัมย์/สภ.เมือง

175.15 13:19
สามแยกขนส่ง มีสัญญสาณไฟ ตรงไป ถนนจิระ มุ่งหน้า
เส้นชัย

ทม.บุรีรัมย์/สภ.เมือง 

177.00 13:21 เส้นชัย หน้าม.ราชภัฎบีรัมย์ ถนนจิระ ทม.บุรีรัมย์/สภ.เมือง

หมายเหตุ คํานวนโดยใช้ความเร็ว 43 กม./ชม.


