
ลําดับที่ ระยะทาง (กม.) สัญลักษณ์ เวลา คําอธิบาย เขตการปกครอง

1 0.00 8:00
เริ่มต้น ข้างศาลากลาง(ซ้ายมือ) ด้านขวาเป็น สนง.ทม.
นครพนม บนถนนอภิบาลบัญชา

ทม.นครพนม/สภ.เมืองนครพนม

2 0.15 8:00 สี่แยกมีสัญญาณไฟ ตรงไป บนถนนอภิบาลบัญชา ทม.นครพนม/สภ.เมืองนครพนม

3 0.75 8:01 ตรงไปผ่านชุมชนหนาแน่น ภายใต้ตัวเมือง ทม.นครพนม/สภ.เมืองนครพนม

4 1.20 8:02 สี่แยกมีสัญญาณไฟ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนนิตโย ทม.นครพนม/สภ.เมืองนครพนม

5 1.40 8:03 สี่แยกมีสัญญาไฟ (ตัดถนนบํารุงเมือง) ตรงไป ทม.นครพนม/สภ.เมืองนครพนม

6 1.50 8:03 สามแยกไม่มีสัญญาณไฟ ตรงไป ทม.นครพนม/สภ.เมืองนครพนม

7 1.58 8:03 สี่แยกไม่มีสัญญาณไฟ ตรงไปบนถนนนิตโย ทม.นครพนม/สภ.เมืองนครพนม

8 1.75 8:04 สามแยกมีสัญญาณไฟ เลี้ยวซ้าย เข้าถนนเลียบริมโขง ทม.นครพนม/สภ.เมืองนครพนม

9 2.00 8:04 ตรงไปผ่านตลาดอินโดจีน ทม.นครพนม/สภ.เมืองนครพนม

10 2.15 8:05 ตรงไปบนถนนเลียบริมโขง (2 เลนแคบ) กลางชุมชน ทม.นครพนม/สภ.เมืองนครพนม

11 2.50 8:06
สามแยกตรงไป ผ่านลานตะวันเบิกฟ้า (ขวามือ) ถนน
เลียบชายโขง

ทม.นครพนม/สภ.เมืองนครพนม

12 2.75 8:07
ตรงไปผ่าน สภ.เมือง (ซ้ายมือ) บนถนนเลียบชายโขง (สุนทร
วิจิตร)

ทม.นครพนม/สภ.เมืองนครพนม

13 4.60 8:09
หน้าโบสถ์คริสต์ ถนนสุนทรวิจิตร เลียบชายโขง ขบวน
หยุดเพ่ือข้ึนรถนําไปส่งบริเวณจุดเริ่มต้นใหม่

(อ.บ้านแพง จ.นครพนม 
ระยะทาง 80 กม.)

การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ

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

สเตจท่ี 5  อ.บ้านแพง  จ.นครพนม-หนองคาย ระยะทาง 206.35 กม.

วันที่ 5 เมษายน 2558

 Start



ลําดับที่ ระยะทาง (กม.) สัญลักษณ์ เวลา คําอธิบาย เขตการปกครอง

14 0.00 10:00
เริ่มต้นจับเวลาบริเวณทางเข้า รพ.บ้านแพง(ขวามือ 
ห้างสรรพสินค้าโลตัส) บนถนนNo.212

 สภ.บ้านแพง

15 1.80 10:02 ตรงไปบนถนน No.212 ( 2 เลนแคบ)  สภ.บ้านแพง

16 3.26 10:04 ตรงไปบนถนน No.212 เขตอบต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง อบต.ไผ่ล้อม/สภ.บ้านแพง

17 4.40 10:06 ตรงไปบนถนน ผ่าน สนง.อบต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง อบต.ไผ่ล้อม/สภ.บ้านแพง

18 7.50 10:10 ตรงไปเข้าเขต จ.บึงกาฬ บนถนน No.212 อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

19 10.75 10:15
สี่แยก(บ้านดงบัง) เลี้ยวซ้าย เข้าถนน No.2026 ( 2 เลน)
 อ.บึงโขงหลง

สภ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

20 21.40 10:29 ตรงไปบนถนน No.2026 ผ่านสนง.ทต.โพธิ์หมากแข้ง
ทต.โพธิ์หมากแข้ง/สภ.บึง
โขงหลง

21 22.20 10:30 ตรงไปบนถนน No.2026 ผ่านสนง.ทต.บึงโขงหลง(ขวามือ)
ทต.บึงโขงหลง/สภ.บึง
โขงหลง

22 24.20 10:33
สามแยกตรงไปบนถนน No.2026 ผ่านทางเข้าท่ีว่าการอ.
บึงโขงหลง(ขวามือ)

ทต.บึงโขงหลง/สภ.บึง
โขงหลง

23 27.00 10:37
สามแยกไม่มีสัญญาณไฟ ตรงไปบนถนน No.2026 มุ่ง
หน้าหน้า อ.เซกา

อบต.โพธิ์หมากแข้ง/สภ.
บึงโขงหลง

24 34.60 10:48
ตรงไปบนถนน No.2026 เขต ทต.ศรีพนา (4 เลน ไม่มี
เกาะกลาง)

ทต.ศรีพนา  อ.เซกา จ.บึง
กาฬ

25 35.85 10:50 ตรงไปบนถนน No.2026 ผ่านท่ีว่าการ อ.เซกา(ซ้ายมือ) ทต.ศรีพนา/สภ.เซกา

26 36.00 10:51
สี่แยกมีสัญญาณไฟ กลางตัวเมือง อ.เซกา บนถนน
No.2026

ทต.ศรีพนา/สภ.เซกา

27 47.50 11:06
ตรงไปบนถนน No.2026 ผ่าน สนง.อบต.หนองทุ่ง
(ขวามือ)

อบต.หนองทุ่ง/สภ.เซกา



ลําดับที่ ระยะทาง (กม.) สัญลักษณ์ เวลา คําอธิบาย เขตการปกครอง

28 50.00 11:09
บริเวณป้าย อ.คําตากล้า (14 กม.) ซ้ายมือ ตรงไปบนถนน
 2026

อบต.ท่ากกแดง/สภ.เซกา

29 55.70 11:17
สามแยก(หนองหิ้ง) ไม่มีสัญญาณไฟ เลี้ยวขวาเข้าถนน
No.222

อบต.ท่ากกแดง/สภ.เซกา

30 70.00 11:37 ตรงไปบนถนน No.222 ผ่านสนง. อบต.ท่าสะอาด(ขวามือ) อบต.ท่าสะอาด/สภ.เซกา

31 75.40 11:45 ตรงไปบนถนน No.222 ผ่าน รพ. อ.พรเจริญ (ซ้ายมือ) สภ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

32 76.80 11:47
สี่แยก(อ.พรเจริญ)มีสัญญาณไฟ เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด เขต
ชุมชนหนาแน่น เข้าถนน No.2095

สภ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

33 77.10 11:48
จ้าวความเร็ว I.S.#1 บนถนน No.2095 บริเวณหน้า
ธนาคาร ธกส. พรเจริญ

สภ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

34 78.70 11:49
สามแยกไม่มีสัญญาณไฟ ตรงไปผ่าน สนง.อบต.ศรีชมภู 
อ.พรเจริญ

อบต.ศรีชมภู /สภ.พรเจริญ

35 87.70 12:02 ตรงไปบนถนน No.2095 ผ่านสภ.ดอนหญ้านาง
ทต.ดอนหญ้านาง/สภ.
ดอนหญ้านาง

36 91.55 12:07 โค้งไปทางซ้าย บนถนนNo.2095
สภ.ดอนหญ้านาง อ.พร
เจริญ

37 94.20 12:11
ให้น้ําบริเวณหน้า ร.ร. บ้านหนองหัวช้าง  อ.พรเจริญ บน
ถนน No.2095

อบต.หนองหัวช้าง

38 95.30 12:12
ตรงไปบนถนน No.2095 ผ่านสนง.อบต.หนองหัวช้าง 
(ขวามือ) อ.พรเจริญ

อบต.หนองหัวช้าง

39 100.00 12:19
ตรงไปบนถนน No.2095 (ผิวการจราจรไม่เรียบ) 
ระยะทางประมาณ 10 กม.

อบต.หนองหัวช้าง

40 105.30 12:26 สามแยกไม่มีสัญญาณไฟ บนถนน No.2095 อ.โซ่พิสัย/สภ.โซ่พิสัย

41 105.80 12:27 ตรงไปบนถนน No.2095 ผ่านสนง.อบต.คําแก้ว (ขวามือ) สภ.โซ่พิลัย จ.บึงกาฬ



ลําดับที่ ระยะทาง (กม.) สัญลักษณ์ เวลา คําอธิบาย เขตการปกครอง

42 111.60 12:35
สามแยก(โซ่พิสัย) เลี้ยวซ้ายเข้าถนนNo.2267 (กลาง
ชุมชน)

ทต.โซ่พิสัย

43 120.00 12:47
ตรงไปบนถนน No.2267 ( 2 เลน) ผ่านสนง. อบต.โช่
(ขวามือ) อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

อบต.โช่

44 130.90 13:02 ตรงไปบนถนน No.2267 เข้าเขต ทต.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย ทต.เฝ้าไร่

45 134.20 13:07
สี่แยก(กลางชุมชน อ.เฝ้าไร่) ไม่มีสัญญาณไฟ ตรงไปบน
ถนน No.2267

ทต.เฝ้าไร่/สภ.เฝ้าไร่ จ.
หนองคาย

46 134.70 13:08
จ้าวความเร็ว I.S.#2 บริเวณหน้าสนง.ทต.เฝ้าไร่
(ขวามือ) บนถนนNo.2267

ทต.เฝ้าไร่/สภ.เฝ้าไร่

47 134.85 13:09 ตรงไปบนถนน No.2267 ผ่าน รพ.เฝ้าไ(ขวามือ) ทต.เฝ้าไร่/สภ.เฝ้าไร่

48 144.65 13:21 ตรงไปบนถนน 2267 ผ่านสนง.อบต.หนองหลวง
อบต.หนองหลวง /สภ.เฝ้า
ไร่

49 149.45 13:28 ตรงไปบนถนน No.2267 เข้าเขต อ.โพนพิสัย สภ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

50 160.65 13:44
สี่แยก(โพนพิสัย) มีสัญญาณไฟแดง เลี้ยวซ้าย เข้าถนน 
No.212

ทม.โพนพิสัย/สภ.โพนพิสัย

51 161.20 13:45 สี่แยกมีสัญญาณไฟ ตรงไปถนน No.212 สภ.โพนพิสัย

52 170.10 13:57 ผ่านสนง. อบต.วัดหลวง ตรงไปถนน No.212
อบต.วัดหลวง/สภ.โพน
พิสัย

53 174.10 14:02
ตรงไปบนถนน No.212 ผ่าน สนง.อบต.บ้านเดื่อ อ.เมือง
 จ.หนองคาย

อบต.บ้านเดื่อ

54 198.50 14:36
ตรงไปบนถนน No.212 ผ่าน วท.หนองคายแห่งใหม่
(ซ้ายมือ)

สภ.เมืองหนองคาย

55 200.00 14:39 ตรงไปบนถนนNo.212 ผ่าน สภ.หนองคาย (ขวามือ) สภ.เมืองหนองคาย



ลําดับที่ ระยะทาง (กม.) สัญลักษณ์ เวลา คําอธิบาย เขตการปกครอง

56 203.80 14:44
สี่แยก (วัดหลวงพ่อใส) ขวามือ มีสัญญาณไฟ ตรงไปบน
ถนน No.212

สภ.เมืองหนองคาย

57 204.40 14:45
สี่แยก(ร.ร.บุศยรินทร์) มีสัญญาณไฟ ตรงไปบนถนน 
No.212

สภ.เมืองหนองคาย

58 205.00 14:46 สี่แยกมีสัญญาณไป ตรงไปบนถนน No.212 สภ.เมือง ทม.หนองคาย

59 205.55 14:47
สี่แยก(ซุ้มประตูหนองคาย) เลี้ยวซ้าย เข้าถนน No.233 
มุ่งหน้าเส้นชัย

ทม.หนองคาย/สภ.เมือง

60 206.35 14:48
เส้นชัยบริเวณซุ้มประตู หน้า วท.หนองคาย ตรงข้าม
ศาลากลาง จ.หนองคาย บนถนนNo.233

ทม.หนองคาย/สภ.เมือง

หมายเหต ุคํานวนโดยใช้ความเร็ว 43 กม./ชม.


