
ลําดับที่ ระยะทาง (กม.) สัญลักษณ์ เวลา คําอธิบาย เขตการปกครอง

1 0.00 9:00
หน้าราชภัฎบุรีรัมย์ (ฝั่งตรงข้าม) บนถนน No.218 (ถนนจิ
ระ) ผ่านชุมชน

ทม.บุรีรัมย์/สภ.บุรีรัมย์

2 0.20 9:01
ตรงไปผ่านศาลากลางหลังเก่า ซ้ายมือ ตรงไปบนถนน 
No.218

ทม.บุรีรัมย์/สภ.บุรีรัมย์

3 0.65 9:02
สี่แยกชุมชนต้นสัก มีสัญญาณไฟ ตรงไปบนถนน No.218 
(ถนนจิระ)

ทม.บุรีรัมย์/สภ.บุรีรัมย์

4 1.15 9:03
สี่แยก(ตัดถนนสุนทรภาพ) มีสัญญาณไฟ ตรงไปบนถนนจิระ
 (2 เลน)

ทม.บุรีรัมย์/สภ.บุรีรัมย์

5 1.40 9:04 สี่แยก(ศาลหลักเมืองซ้ายมือ) มีสัญญาณไฟ ตรงไปถนนจิระ ทม.บุรีรัมย์/สภ.บุรีรัมย์

6 2.45 9:05 ตรงไปถนนจิระ ผ่านโรงแรมเทพนคร ขวามือ
สภ.เมืองบุรัรัมย์ อ.
เมือง

7 2.65 9:06 สามแยกเลี้ยวซ้ายผ่านตลอด เข้าถนน No.219 (อ.เมือง)
สภ.เมืองบุรัรัมย์ อ.
เมือง

8 2.75 9:06 ตรงไปข้ามทางรถไฟบนถนน No.219 อ.เมือง
สภ.เมืองบุรัรัมย์ อ.
เมือง

9 3.85 9:07  สามแยก(เกษตร) มีสัญญาณไฟ ตรงไปบนถนน No.219 อบต.บ้านยาง อ.เมือง

10 4.50 9:08

11 0.00 9:08

12 2.30 9:11 ตรงไปบนถนน 219 ผ่านสนง. อบต.บ้านยาง(ขวามือ) อบต.บ้านยาง อ.เมือง

การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ
The Princess Maha Chakri Sirindhorn's cup Men Tour of Thailand 2015

สเตจที่ 2   จ.บุรีรัมย์ - จ.ร้อยเอ็ด  ระยะทาง 151.50 กม.
วันที่ 2 เมษายน 2558

เริ่มต้นจับเวลาบริเวณหน้าปั้ม PT. ซ้ายมือ บนถนนNo.219
 (4 เลนไม่มีเกาะกลาง)

อบต.บ้านยาง อ.เมือง

  Start



ลําดับที่ ระยะทาง (กม.) สัญลักษณ์ เวลา คําอธิบาย เขตการปกครอง

13 6.30 9:16 ตรงไปบนถนน No.219 ผ่าน สนง.อบต.บัวทอง อ.เมือง อบต.บัวทอง อ.เมือง

14 11.65 9:24 ตรงไปบนถนน No.219 ผ่านท่ีว่าการอําเภอบ้านด่าน สภ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

15 12.00 9:25
ตรงไปบนถนน No.219 ผ่าน รพ.บ้านด่าน(สนง.ทต.บ้าน
ด่าน) ขวามือ อ.บ้านด่าน

ทต.บ้านด่าน

16 24.10 9:41
ตรงไปบนถนน No.219 ผ่านสํานักงานอบต.ร่อนทอง อ.
สตึก จ.บุรีรัมย์

อบต.ร่อนทอง

17 32.65 9:53
สามแยก (ไป อ.จอมพระ) ตรงไป บนถนนNo.219  อ.สตึก
 จ.บุรีรัมย์

อบต.นิคม

18 36.05 9:58
สามแยกไม่มีสัญญาณไฟ ผ่าน รพ.สตึก ตรงไปบนถนน 
No.219

อบต.นิคม อ.สตึก จ.

บุรัรัมย์

19 37.20 9:59
สี่แยก (โรงสีสหพัฒนา) มีสัญญสาณไฟ ตรงไปบนถนน
No.219 เข้าชมุชน

อบต.นิคม อ.สตึก จ.

บุรัรัมย์

20 37.60 10:00
สี่แยก (วีระฟาร์มาซี) มีสัญญาณไฟ ตรงไปเขตชุมชนสตึก 
บนถนน No.219

ทต.สตึก 

21 38.00 10:01
ตรงไปข้ามสะพานแม่น้ํามูล (ซ้ายมือท่ีว่าการอําเภอสตึก) 
บนถนนNo.219

ทต.สตึก จ.บุรีรัมย์

22 46.90 10:13
สี่แยก(ทางพาด) มีสัญญาณไฟ ตรงไปบนถนน No.219 อ.
ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

อบต.กระเบื้อง

23 50.00 10:17
ป้ายเขต สภ.เมืองบัว(ซ้ายมือ) ตรงไป บนถนนNo.219 อ.
ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

อบต.กระเบื้อง

24 56.25 10:26
ตรงไปบนถนน No.219 เข้าเขต อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.
มหาสารคาม

สภ.พยัคฆภูมิพิสัย

25 62.10 10:34
ตรงไปบนถนน No.219 ผ่านสํานักงานอบต.เมืองเสือ
(ซ้ายมือ) อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

อบต.เมืองเสือ

26 63.90 10:37
สี่แยก(พยัคฆภูมิสัย) มีสัญญาณไฟ ตรงไปผ่านชุมชนบน
ถนน No.219 จ.มหาสารคาม

ทต.พยัคฆภูมิพิสัย/

สภ.พยัคฆภูมิพิสัย



ลําดับที่ ระยะทาง (กม.) สัญลักษณ์ เวลา คําอธิบาย เขตการปกครอง

27 65.00 10:38 สี่แยกมีสัญญาณไฟ ตรงไปบนถนน No.219
ทต.พยัคฆภูมิพิสัย/

สภ.พยัคฆภูมิพิสัย

28 66.35 10:40 สามแยก(ไป อ.ยางสีสุราช) ตรงไปเข้าถนน No.2040
อบต.ลานสะแก 

อ.พยัคฆภูมิพิสัย

29 69.15 10:44
จ้าวความเร็ว I.S.#1 บริเวณหน้าตู้ยามก้ามปู บนถนน 
No.2040 (4 เลนไม่มีเกาะกลาง)

อบต.ก้ามปู อ.พยัคฆ

ภูมิพิสัย

30 78.60 10:57
ตรงไปบนถน No.2040 (2 เลน) ผ่านร.ร.ชุมชนนาสีนวล
(ซ้ายมือ)

อบต.นาสีนวล

31 81.40 11:01
สามแยก(ขวามือไป อ.ปทุมรัตน์) ไม่มีสัญญาณไฟ ตรงไป
มุ่งหน้า อ.นาคูน จ.มหาสารคาม บนถนน No.2040

อบต.นาสีนวล

32 81.80 11:02
สามแยกไม่มีสัญญาณไฟ ตรงไปบนถนน No.2040 ผ่าน 
สนง.อบต. ดงบัง อ.นาคูน

อบต. ดงบัง/สภ.นาคูน

 จ.มหาสารคาม

33 84.90 11:06
ตรงไปบนถนน No.2040 ผ่านสํานักงานอบต.พระธาตุ
(ซ้ายมือ) อ.นาคูน จ.มหาสารคาม

อบต.พระธาตุ

34 87.00 11:09
สามแยก(เข้าพระธาตุนาคูน) มีสัญญาณไฟ ตรงไปบนถนน 
No.2040 (มุ่งหน้า อ.วาปีปทุม

สภ.นาคูน

35 98.35 11:25
สามแยก(ทางเข้าอบต.หัวเรือ) ตรงไปบนถนน No.2040 อ.
วาปีปทุม

อบต.หัวเรือ

36 106.50 11:36 ให้น้ําหน้าบริเวณหมวดการทางวาปีปทุม อบต.หนองแสง

37 106.75 11:37
สี่แยกตรงไป ผ่าน รพ.วาปีปทุม (สนง.อบต.หนองแสง) 
ขวามือบนถนน No.2040

อบต.หนองแสง

38 107.80 11:38
เข้าวงเวียนไปทางขวา ถนน 4 เลน ไม่มีเกาะกลาง อบต.
หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

อบต.หนองแสง

39 108.55 11:39
ตรงไปผ่าน ร.ร. วาปีปทุม(ขวามือ) ผิวการจราจรขรุขระ 
500ม.

อบต.หนองแสง



ลําดับที่ ระยะทาง (กม.) สัญลักษณ์ เวลา คําอธิบาย เขตการปกครอง

40 109.15 11:40 สามแยกไม่มีสัญญาณไฟ เลี้ยวขวา
ทต.วาปีปทุม/สภ.

วาปีปทุม

41 109.25 11:41
สามแยกไม่มีสัญญาณไฟ หน้าท่ีว่าการ อ.วาปีปทุม เลี้ยว
ซ้ายเข้าถนน No.2045

ทต.วาปีปทุม สภ.วาปีปทุม

42 116.35 11:50
ผ่านแยกทางเข้า สนง.อบต.หนองไฮ ตรงไปบนถนน 
No.2045

สภ.วาปีปทุม

43 125.65 12:03
เข้าเขต จ.ร้อยเอ็ด (บ้านหนองคูโคก) ถนน 2045 อ.ศรี
สมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

จ.ร้อยเอ็ด

44 127.75 12:06
สามแยกมไม่มีสัญญาณไฟ (แยกไป อ.ศรีสมเด็จ) ตรงไปบน
ถนน 2045 อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

45 128.50 12:07
ตรงไปบนถนน No.2045 ผ่านสนง.อบต.หนองแวงควง   
อ.ศรโีพธิ์ทอง

อบต.หนองแวงควง /
สภ.หนองแวงควง

46 135.20 12:16 สามแยกไม่มีสัญญาณไฟ ตรงไปบนถนน No.2045 อบต.ศรีโพธิ์ทอง

47 140.05 12:23
สามแยกตรงไป ผ่านทางเข้า สนง.อบต.ขอนแก่น บนถนน 
No.2045 (อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด)

อบต.ขอนแก่น 

48 144.60 12:29 สี่แยก(วาปีปทุม) มีสัญญาณไฟ เลี้ยวซ้าย เข้าถนน No.232 ทม.ร้อยเอ็ด/สภ.เมือง

49 147.10 12:33 ตรงไปบนถนนNo.232 ผ่านห้างสรรพสินค้าโรบนิสัน อ.เมือง ทม.ร้อยเอ็ด/สภ.เมือง

50 147.75 12:34
สี่แยก(บ้านโนนเมือง) มีสัญญาณไฟเลี้ยว โค้งแคบเข้าถนน 
No.23

ทต.เหนือเมือง/สภ.เมือง

51 148.80 12:35
สี่แยก(ค่ายประเสริฐสงคราม มีสาญญาณไฟ ตรงไปบนถนน
 No.23 (ถนน 4 เลน) ไม่มีเกาะกลาง ย่านชุมชน

ทม.ร้อยเอ็ด/สภ.เมือง

52 150.15 12:37
สามแยก(เข้า บขส.) ไม่มีสัญญาณไฟ ตรงไปบนถนน
No.23(4 เลน ไม่มีเกาะกลาง)

ทม.ร้อยเอ็ด/สภ.เมือง



ลําดับที่ ระยะทาง (กม.) สัญลักษณ์ เวลา คําอธิบาย เขตการปกครอง

53 150.30 12:38
สี่แยก(จังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด) ซ้ายมือ มีสัญญาณไฟ ตรง
ไปบนถนน No.23 (4 เลนไม่มีเกาะกลาง)

ทม.ร้อยเอ็ด/สภ.เมือง

54 150.60 12:39
สี่แยก(วัดสระแก้ว ซ้ายมือ) มีสัญญาณไฟ ตรงไปบนถนน 
No.23

ทม.ร้อยเอ็ด/สภ.เมือง

55 151.15 12:40
สี่แยก(ห้างทองเยาวราช) มีสัญญาณไฟ ตรงไปบนถนน 
No.23(ถนนเทวาภิบาล)

ทม.ร้อยเอ็ด/สภ.เมือง

56 151.40 12:41 สี่แยกมีสัญญาณไฟ ตรงไปมุ่งเข้าเส้นชัย ทม.ร้อยเอ็ด/สภ.เมือง

57 151.50 12:42
เส้นชัยหน้าศาลากลาง จ.ร้อยเอ็ด บนถนนเทวาภิบาล 
(ซ้ายมือเป็นสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด )

ทม.ร้อยเอ็ด/สภ.เมือง

หมายเหต ุคํานวนโดยใช้ความเร็ว 43 กม./ชม.


