
ลําดับที่ ระยะทาง (กม.) สัญลักษณ์ เวลา คําอธิบาย เขตการปกครอง

1 0.00 9:00
เริ่มต้น บริเวณหน้าศาลากลาง จ.ร้อยเอ็ด (ศาลากลาง
อยู่ขวามือ

ทม.ร้อยเอ็ด/สภ.เมือง

2 0.05 9:01 เลี้ยวซ้ายเข้าถนน No.214 (สุริยเดชบํารุง) ทม.ร้อยเอ็ด/สภ.เมือง

3 0.20 9:01
ตรงไปบนภนน สุริยเดชบํารุง(No.214) ผ่าน สภ.เมือง
ร้อยเอ็ด (ซ้ายมือเป็นบึงพลาญชัย) (เขตชุมชน)

ทม.ร้อยเอ็ด/สภ.เมือง

4 0.70 9:02
สามแยกไม่มีสัญญาณไฟ ผ่านชุมชน ตรงไปบนถนนสุริย
เดชบํารุง

ทม.ร้อยเอ็ด/สภ.เมือง

5 0.77 9:02
สามแยกไม่มีสัญญาณไฟ เลี้ยวขวาเข้าถนนสุขเกษม 
(เขตชุมชน)

ทม.ร้อยเอ็ด/สภ.เมือง

6 0.88 9:03
สามแยกไม่มีสัญญาณไฟ ตรงไปบนถนนสุขเกษม เขต
ชุมชน

ทม.ร้อยเอ็ด/สภ.เมือง

7 1.06 9:04
สามแยกไม่มีสัญญาณไฟ (ธนาคารทหารไทย) เลี้ยวซ้าย 
เข้าถนนเพลิยจิต(เขตชุมชน)

ทม.ร้อยเอ็ด/สภ.เมือง

8 1.15 9:04
สี่แยกมีสัญญาณไฟ เลี้ยวขวาเข้าถนน No.2044 มุ่งหน้า
 อ.โพนทอง (เขตชุมชน)

ทม.ร้อยเอ็ด/สภ.เมือง

9 1.50 9:05 สี่แยกมีสัญญาณไฟ ตรงไปถนน 2044 (เขตชุมชน) ทม.ร้อยเอ็ด/สภ.เมือง

10 2.70 9:06 สี่แยก (สปก.) มีสัญญาณไฟ ผ่าน กกต.ร้อยเอ้ด (ซ้ายมือ) อบต.เหนือเมือง/สภ.เมือง

11 3.60

12 0.00

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

สเตจท่ี 3   จ.ร้อยเอ็ด-จ.มุกดาหาร  ระยะทาง 163.30 กม.
วันท่ี 3 เมษายน 2558

เริ่มจับเวลาแข่งขันบริเวณหน้าป้ัม ปตท.(ซ้ายมือ) ถนน 
2044  ถนน 4 เลนไม่มีเกาะกลาง

อบต.เหนือเมือง/สภ.เมือง9:07

Start



ลําดับที่ ระยะทาง (กม.) สัญลักษณ์ เวลา คําอธิบาย เขตการปกครอง

13 2.80 9:10
สี่แยก(โพนทอง) มีสัญญาณไฟ ตรงไป อ.ธวัชบุรี บนถนน
 No.2044 ( 4 เลนไม่มีเกาะกลาง)

อบต.เหนือเมือง/สภ.เมือง

14 7.25 9:17
ตรงไปผ่านสํานักงาน ทต.มะอึ (ซ้ายมือ) บนถนน 2044 
(4 เลนไม่มีเกาะ)

ทต.มะอึ /สภ.ธวัชบุรี

15 9.80 9:20
สามแยกตรงไป ผ่านทางเข้า อบต.หนองพอก บนถนน 
2044 ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

อบต.หนองพอก /สภ.
ธวัชบุรี

16 11.35 9:22 สามแยกทางเข้าสนามบิน ตรงไปบนถนน No.2044 อบต.หนองพอก/สภ.ธวัชบุรี

17 14.60 9:27
ตรงไปบนถนน No.2044 ผ่านสํานักงานอบต.ธวัชบุรี 
ถนน 2 เลน

อบต.ธวัชบุรี/สภ.ธวัชบุรี

18 18.10 9:32 ตรงไปบนถนน 2044 ผ่าน รพ.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี สภ.ธวัชบุรี

19 18.65 9:33
ตรงไปบนถนน No.2044 ผ่านสํานักงาน. ทต.ธงธานี 
(ขวามือ) อ.ธวัชบุรี

ทต.ธงธานี /สภ.ธวัชบุรี

20 19.40 9:34 ตรงไปข้ามสะพาน บนถนน No.2044 เขตอ.เสลภูมิ สภ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

21 24.10 9:40
ตรงไปบนถนน No.2044(เขตชุมชน) ผ่าน รพ.เสลภูมิ 
(ขวามือ)  อ.เสลภูมิ

อบต.เกาะแก้ว

22 25.35 9:42
ตรงไปผ่านสํานักงาน ทต.เกาะแก้ว (ซ้ายมือ) บนถนน 
No.2044 อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ทต.เกาะแก้ว

23 29.80 9:48 ตรงไปบนถนน No.2044 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ทต.โคกสูง 

24 31.14 9:50
สามแยกตรงไป บนถนน No.2044 ผ่านทางเข้า สนง.ทต.
โคกสูง(ซ้ายมือ) อ.โพนทอง

ต.โคกสูง/สภ.สว่าง 

25 43.45 10:07
ตรงไปบนถนน No.2044 (2 เลน) ผ่านสํานักงานทต.
โพนทอง(ขวามือ)  จ.ร้อยเอ็ด

ทต.โพนทอง/สภ.โพนทอง

26 44.15 10:08
สี่แยก(อ.โพนทอง) มีสัญญาณไฟ เลี้ยวขวาเข้าถนน
No.2116 เขต อบต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

อบต.สระนกแก้ว



ลําดับที่ ระยะทาง (กม.) สัญลักษณ์ เวลา คําอธิบาย เขตการปกครอง

27 44.25 10:09 ตรงไปบนถนน No.2116 ผ่าน รพ.โพนทอง (ขวามือ) สภ.โพนทอง

28 44.95 10:10 สี่แยกมีสัญญาณไฟ ตรงไปบนถนน No.2116 ทม.โพนทอง/สภ.โพนทอง

29 46.40 10:11 สามแยกไม่มีสัญญาณไฟ เลี้ยวขวาเข้าถนน No.2136 ทม.โพนทอง/สภ.โพนทอง

30 50.00 10:16 บริเวณป้าย อบต.วังสามัคคี (ขวามือ) บนถนน No.2136 อบต.วังสามัคคี/สภ.โพนทอง

31 53.95 10:22
สามแยก ตรงไป ผ่านทางเข้า สนง.อบต.วังสามัคคี บน
ถนนNo.2136

อบต.วังสามัคคี/สภ.โพนทอง

32 57.20 10:26 ตรงไปบนถนน No.2136 อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด อบต.กกโพธ์ิ/สภ.หนองพอก

33 62.45 10:34 สี่แยกที่พักสายตรวจคําโพนสูง ตรงไปบนถนน No.2136 สภ.หนองพอก

34 71.35 10:46 ตรงไปบนถนนNo.2136 ผ่าน รพ.หนองพอก สภ.หนองพอก

35 71.65 10:47 สี่แยกมีสัญญาณไฟ ที่ว่าการอําเภอหนองพอก
ทต.หนองพอก/สภ.หนอง
พอก

36 71.80 10:48
จ้าวความเร็ว I.S.#1 หน้าสภ.หนองพอก บนถนน 
No.2136 (4 เลน ไม่มีเกาะกลาง) เขตชุมชน

สภ.หนองพอก

37 79.55 10:58 ให้น้ํา เร่ิมบริเวณป้ายอบต.โคกสว่าง (2 กม.) บนถนน No.2136
อบต.ผานํ้าย้อย/สภ.
หนองพอก

38 83.85 11:04
ตรงไป ผ่านสนง.อบต.ผานํ้าย้อย (ขวามือ) บนถนน 
No.2136

อบต.ผานํ้าย้อย/สภ.
หนองพอก

39 85.45 11:06 ตรงไปบนถนน No.2136 ผ่าน สภ.โคกสว่าง(ขวามือ) 
สภ.โคกสว่าง/อบต.ผานํ้า
ย้อย

40 89.05 11:11 ตรงไปบนถนน No.2136 เข้าเขต อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
สภ.โคกสว่าง/อบต.ผานํ้า
ย้อย



ลําดับที่ ระยะทาง (กม.) สัญลักษณ์ เวลา คําอธิบาย เขตการปกครอง

41 95.50 11:20 ตรงไปบนถนน No.2136 ผ่านที่พักสายตรวจห้องแซง
ทต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา 
จ.ยโสธร

42 105.15 11:33 สามแยกตรงไปบนถนนNo.2136 ผ่านทางเข้า สนง.ทต.สามัคคี
ทต.สามัคคี อ.เลิงนกทา 
จ.ยโสธร

43 110.15 11:40
สามแยกไม่มีสัญญาณไฟ ไปทางซ้ายเข้าถนน No.2047 
มุ่งหน้า จ.มุกดาหาร

ทต.สามัคคี อ.เลิงนกทา 
จ.ยโสธร

44 116.00 11:48
สามแยกไม่มีสัญญาณไฟ เลี้ยวขวาเข้าถนน No.2136 
เขต อบต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

อบต.กุดแห่ 

45 116.45 11:49
สามแยกกุดแห่ เลี้ยวซ้ายเข้าถนน No.212 ถนน 4 เลน 
อบต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

อบต.กุดแห่ 

46 123.40 11:59 ตรงไปบนถนน No.212 เข้าเขตอ.นิคมคําสร้อย จ.มุกดาหาร สภ.นิคมคําสร้อย (บ้านต่อเขต)

47 131.80 12:10
ตรงไปบนถนน No.212 (ชยาง) ผ่านที่ว่าการอําเภอนิคม
คําสร้อย (ขวามือ)

สภ.นิคมคําสร้อย

48 131.90 12:11 สามแยกมีสัญญาณไฟ ตรงไปบนถนน No.212
ทต.นิคมคําสร้อย/สภ.
นิคมคําสร้อย

49 141.00 12:23 ผ่านด่านตรวจนิคมคําสร้อย บนถนน No.212
ทต.นิคมคําสร้อย/สภ.
นิคมคําสร้อย

50 142.65 12:26 ผ่านด่านตรวจ(หลัก กม.437) บนถนน No.212
ทต.นิคมคําสร้อย/สภ.
นิคมคําสร้อย

51 151.70 12:38 ตรงไปบนถนน No.212 ผ่านสนง. ทต.คําอาฮวน(ซ้ายมือ)
ทต.คําอาฮวน/สภ.เมือง 
จ.มุกดาหาร

52 155.50 12:43
สี่แยกมีสัญญาณไฟ (แยกชลประทาน) เลี้ยวขวา เข้าถนน
 No.212 (ถนน 2 เลน)

สภ.เมือง

53 158.10 12:47 ส่ีแยกไม่มีสัญญาณไฟ ตรงไป บนถนน No.212 (เล่ียงเมือง) สภ.เมือง

54 161.40 12:52
สามแยกมัญญาณไฟ เลี้ยวซ้าย เข้าถนน No.2034 มุ่ง
หน้าเส้นชัย

สภ.เมือง 



ลําดับที่ ระยะทาง (กม.) สัญลักษณ์ เวลา คําอธิบาย เขตการปกครอง

55 162.90 12:54 สามแยกไปทางขวา บนถนน No.2034 สภ.เมือง 

56 163.30 12:55 เส้นชัย (หน้าหอแก้วมุกดา(ขวามือ) บนถนน No.2034 ทม.มุกดาหาร/สภ.เมือง 

หมายเหตุ คํานวนโดยใช้ความเร็ว 43 กม./ชม.


