
ลําดับที่ ระยะทาง (กม.) สัญลักษณ์ เวลา คําอธิบาย เขตการปกครอง

1 0.00 9:00 เริ่ม หน้าศาลากลาง จ.หนองคาย (ซ้ายมือ) บนถนน 233 ทม.หนองคาย/สภ.เมือง

2 0.95 9:01
สี่แยก ตรงไปลอดซุ้มประตู ทม.หนองคาย มุ่งหน้าศาลา
กลาง จังหวัดหลังเก่า

ทม.หนองคาย/สภ.เมือง

3 1.40 9:02 สามแยก เลี้ยวซ้ายเข้าถนนประจักษ์ศิลปาคม ทม.หนองคาย/สภ.เมือง

4 1.50 9:02
สามแยกไม่มีสัญญาณไฟ เลี้ยวขวาข้างศาลากลางหลังเก่า 
(ขวามือ)

ทม.หนองคาย/สภ.เมือง

5 1.70 9:03 สามแยกไม่มีสัญญาณไฟ เลี้ยวซ้าย เข้าถนนมีชัย ผ่านชุมชน ทม.หนองคาย/สภ.เมือง

6 2.65 9:04
สี่แยกมีสัญญาณไฟ เลี้ยวขวา เข้าถนน No.242 มุ่งหน้า 
อ.ท่าบ่อ

ทม.หนองคาย/สภ.เมือง

7 3.20 9:05
สามแยกไม่มีสัญญาณไฟ เลี้ยวซ้าย เข้าถนน No.242 มุ่ง
หน้า อ.ท่าบอ (ถนน 2เลน )

ทม.หนองคาย/สภ.เมือง

8 4.80 9:07
ตรงไปบนถนน No.242 ลอดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว อ.
เมือง จ.หนองคาย

ทม.หนองคาย/สภ.เมือง

9 5.35 9:08 ตรงไปบนถนน No.242 เข้าเขต สภ.เวียงคุก อ.เมือง สภ.เวียงคุก

10 6.90 9:11 ตรงไปบนถนน No.242 เขต ทต.กวนวัน ทต.กวนวัน /สภ.เวียงคุก

11 9.40

12 0.00

13 1.75 9:17 ตรงไปบนถนน No.242 ผ่านสนง.อบต.เมืองหมี(ขวามือ) อบต.เมืองหมี/สภ.เวียงคุก

เริ่มจับเวลา บริเวณหลัก กม.ท่ี 7 หน้าวัดสุธรรมนิมิต บน
ถนน NO.242

ทต.กวนวัน /สภ.เวียงคุก

การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ

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

สเตจท่ี 6 จ.หนองคาย - จ.อุดรธานี ระยะทาง 213 กม.

วันที่ 6 เมษายน 2558

9:15

 Start



ลําดับที่ ระยะทาง (กม.) สัญลักษณ์ เวลา คําอธิบาย เขตการปกครอง

14 5.00 9:21 ตรงไปบนถนน No.242 ผ่าน สนง.ทต.ปะโค ทต.ปะโค/สภ.เวียงคุก

15 9.45 9:28 ตรงไปบนถนน No.242 ผ่าน สนง.ทต.เวียงคุก (ซ้ายมือ) ทต.เวียงคุก/สภ.เวียงคุก

16 10.40 9:29
ตรงไปบนถนน No.242 เข้าเขต อบต.โพนสา  อ.ท่าบ่อ 
จ.หนองคาย

อบต.โพนสา /สภ.ท่าบ่อ

17 12.80 9:32 ตรงไปบนถนน No.242 ผ่านทางเข้า อบต.โพนสา อบต.โพนสา /สภ.ท่าบ่อ

18 16.70 9:38 ตรงไปบนถนน No.242 ผ่าน สนง. ทต.โพนสา อบต.โพนสา /สภ.ท่าบ่อ

19 20.15 9:43
สี่แยกไม่มีสัญญาณไฟ เขต ทม.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ บนถนน 
No.242

ทม.ท่าบ่อ/สภ.ท่าบ่อ

20 20.45 9:44
สามแยกเฉียง(หอกระจายเสี่ยง) ไม่มีสัญญาณไฟ ไป
ทางขวา (ชุมชนหนาแน่นภายในตัวอําเภอท่าบ่อ)

ทม.ท่าบ่อ/สภ.ท่าบ่อ

21 20.65 9:44
ตรงไปภายในเขตเทศบาล ผ่านท่ีว่าการอําเภอท่าบ่อ
(ซ้ายมือ)

ทม.ท่าบ่อ/สภ.ท่าบ่อ

22 20.85 9:45 สามแยก (ทางแคบมาก) กลางชุมชน เลี้ยวซ้าย ทม.ท่าบ่อ/สภ.ท่าบ่อ

23 22.35 9:46 สี่แยก (แยกวัดศรีชมภูองค์ตื้อ)เลี้ยวขวาเข้าถนน No.211 ทม.ท่าบ่อ/สภ.ท่าบ่อ

24 23.50 9:47
ตรงไป ข้ามสะพานกําลังก่อสร้าง บนถนน No.211 มุ่ง
หน้าอ.ศรีเชียงใหม่

ทม.ท่าบ่อ/สภ.ท่าบ่อ

25 27.90 9:53 ตรงไปบนถนน No.211 ผ่านสนง.ทต.กองนาง อ.ท่าบ่อ ทต.กองนาง/สภ.ท่าบ่อ

26 30.80 9:57
ตรงไปบนถนน No.211 (2 เลนแคบ เลียบริมแม่น้ําโขง) 
เข้าเขตอบต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่

สภ.ศรีเชียงใหม่

27 35.75 10:04
สามแยกไม่มีสัญญาณไฟตรงไป บนถนน No.211 อ.ศรี
เชียงใหม่ จ.หนองคาย

สภ.ศรีเชียงใหม่



ลําดับที่ ระยะทาง (กม.) สัญลักษณ์ เวลา คําอธิบาย เขตการปกครอง

28 35.95 10:05 ตรงไปบนถนน No.211 ผ่านรพ.ศรีเชียงใหม่
ทต.ศรีเชียงใหม่/สภ.ศรี
เชียงใหม่

29 36.00 10:06
ตรงไปบนถนน No.211 ผ่านท่ีว่าการอ.ศรีเชียงใหม่ 
(ชุมชนศรีเชียงใหม่)

ทต.ศรีเชียงใหม่/สภ.ศรี
เชียงใหม่

30 38.00 10:08
ตรงไปบนถนน No.211 ผ่านสนง.อบต.ศรีเชียงใหม่ 
(ขวามือ)

อบต.ศรีเชียงใหม่ /สภ.ศรี
เชียงใหม่

31 40.40 10:11
ตรงไปบนถนน No.211 เข้าเขตอบต.บ้านหม้อ อ.ศรี
เชียงใหม่ (ขวามือ)

อบต.บ้านหม้อ /สภ.ศรี
เชียงใหม่

32 50.00 10:24
บริเวณป้ายต้อนรับ เข้าเขตอบต.พระพุทธบาท อ.ศรี
เชียงใหม่ ฝั่งตรงข้ามป้ายสุดเขตอบต.บ้านหม้อ

อบต.พระพุทธบาท

33 55.90 10:33
ตรงไปบนถนน No.211 (เลียบริมแม่น้ําโขง) ผ่านอบต.
พระพุทธบาท (ขวามือ) อ.ศรีเชียงใหม่

อบต.พระพุทธบาท

34 60.40 10:39
คตรงไปบนถนน no.211 (เลียบริมแม่น้ําโขง) เข้าเขต
อบต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย

อบต.ผาตั้ง

35 65.05 10:45
จ้าวความเร็ว I.S.#1 บริเวณหน้ารร.บ้านผาตั้ง บนถนน
No.211 อ.สังคม

อบต.ผาตั้ง

36 65.50 10:46
ทางโค้งไปทางขวา (เลียบริมแม่น้ําโขง) เป็นทางข้ึนเขา
ระยะทางประมาณ 1 Km. ผ่านชุมชนริมแม่น้ําโขง

อบต.ผาตั้ง

37 75.75 11:00 ตรงไปบนถนนNo.211 ผ่านรพ.สังคม ทต.สังคม/สภ.สังคม

38 76.90 11:02
สามแยกไม่มีสัญญาณไฟ ไปทางขวา เขตทต.สังคม (เลียบ
แม่น้ําโขง) จ.หนองคาย

ทต.สังคม/สภ.สังคม

39 77.30 11:03 ตรงไปผ่านชุมชนท่ีว่าการอําเภอสังคม (ชุมชนหนาแน่น) ทต.สังคม/สภ.สังคม

40 77.75 11:04
สามแยกไม่มีสัญญาณไฟ เลี้ยวซ้าย เขตทต.สังคม จ.
หนองคาย

ทต.สังคม/สภ.สังคม

41 82.95 11:10 ตรงไปบนถนน No.2376 ผ่านสนง.อบต.แก้งไก่ (ขวามือ) อบต.แก้งไก่/สภ.สังคม



ลําดับที่ ระยะทาง (กม.) สัญลักษณ์ เวลา คําอธิบาย เขตการปกครอง

42 85.50 11:14 ตรงไปบนถนน No.2376 เข้าเขต อบต.โนนทอง อ.นายูง อบต.โนนทอง/สภ.นายูง

43 97.10 11:30 สามแยกไม่มีสัญญาณไฟ ไปทางซ้าย บนถนน No.2376 สภ.นายูง จ.อุดรธานี

44 98.10 11:31 ตรงไปบนถนน No.2376 ผ่าน สนง.ทต.นายูง จ.อุดรธานี ทต.นายูง/สภ.นายูง

45 113.60 11:53
ตรงไปบนถนน No.2376 ผ่าน สนง.อบต.หนองแวง อ.น้ํา
โสม จ.อุดรธานี

อบต.หนองแวง/สภ.น้ําโสม

46 114.10 11:54
สามแยก(น้ําโสม-บ้านผือ) ไม่มีสัญญาณไป เลี้ยวซ้ายเข้า
ถนน No.2348 มุ่งหน้า อ.บ้านผือ

สภ.น้ําโสม จ.อุดรธานี

47 114.40 11:55 โค้งไปทางซ้าย บนถนน No.2348 บ้านน้ําซึม สภ.น้ําโสม จ.อุดรธานี

48 115.00 11:56 ให้น้ําบริเวณ บ้านน้ําซึม บนถนน No.2348 สภ.น้ําโสม จ.อุดรธานี

49 127.55 12:12
สามแยก(ไป อ.โพธิ์ตาก) ตรงไป บนถนน No.2348 มุ่ง
หน้า อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

สภ.น้ําโสม จ.อุดรธานี

50 128.15 12:13
ตรงไปบนถนน No.2348 ผ่านสนง. ทต.กลางใหญ่ 
(ขวามือ) อ.บ้านผือ

ทต.กลางใหญ่ /สภ.กลาง
ใหญ่

51 134.80 12:23
สี่แยก(ตู้ยามเมืองพาน) ไม่มีสัญญาณไฟ เลี้ยวซ้ายเข้าถนน
 No.2348 มุ่งหน้า อ.บ้านผือ

อ.บ้านผอื

52 142.80 12:34
สี่แยก( รพ.บ้านผือ) มีสัญญาณไฟ ตรงไปบนถนนในเขต 
ทต.บ้านผือ

ทต.บ้านผือ/สภ.บ้านผือ

53 143.30 12:35 สี่แยก(ศูยน์เด็กเล็กบ้านถ่อน) มีสัญญาณไฟ เลี้ยวขวา ทต.บ้านผือ/สภ.บ้านผือ

54 144.05 12:36 สี่แยกมีสัญญาณไฟ เลี้ยวซ้าย เข้าถนนชนบทบํารุง ทต.บ้านผือ/สภ.บ้านผือ

55 144.60 12:37
จ้าวความเร็ว I.S.#2 บรเิวณหน่าท่ีว่าการอําเภอบ้านผือ
 บนถนนชนบทบํารุง

ทต.บ้านผือ/สภ.บ้านผือ



ลําดับที่ ระยะทาง (กม.) สัญลักษณ์ เวลา คําอธิบาย เขตการปกครอง

56 145.60 12:38 สามแยกไปทางขวาเข้าถนน No.2021 สภ.บ้านผือ

57 158.90 12:56 ตรงไปบนถนน No.2021 ผ่านสนง.ทต.คําบง อ.บ้านผือ ทต.คําบง/สภ.บ้านผือ

58 160.30 12:58 สามแยกเลี้ยวขวา เข้าถนน No.4018 บ้านเจริญสุข ทต.คําบง/สภ.บ้านผือ

59 160.85 12:59
โค้งไปทางซ้าน ถนนNo.4018 เขต ทต.คําบง สภ.บ้าน
เท่ือม มุ่งหน้า อ.กุดจับ จ.อุดรธานี

ทต.คําบง/สภ.บ้านผือ

60 163.70 13:03
สามแยกไปทางซ้าย บนถนนNo.4018 เขต อบต.หนอง
หัวคู อ.บ้านผือ

อบต.หนองหัวคู

61 173.10 13:16 ตรงไปบนถนน No.4018 เขต ทต.ปะโค อ.กุดจับ ทต.ปะโค/สภ.กุดจับ

62 175.95 13:20
สามแยกไม่มีสัญญาณไฟ เลี้ยวขวา เข้าถนน No.4018 อ.
กุดจับ

ทต.ปะโค/สภ.กุดจับ

63 178.05 13:23 ตรงไปบนถนน No.4018 ผ่าน สนง.ทต.ปะโค อ.กุดจับ ทต.ปะโค/สภ.กุดจับ

64 185.00 13:33 ตรงไปบนถนน No.4018 ผ่านท่ีว่าการอําเภอกุดจับ ทต. กุดจับ/สภ.กุดจับ

65 186.20 13:34 สี่แยก(กุดจับ) มีสัญญาณไฟ เลี้ยวซ้ายเข้าถนน No.2263 ทต.กุดจับ/สภ.กุดจับ

66 191.20 13:41
ตรงไปบนถนน No.2263 ผ่านสนง.ทต.เมืองเพีย(ขวามือ)
 อ.กุดจับ

ทต.เมืองเพีย/สภ.กุดจับ

67 192.40 13:43 ตรงไปบนถนน No.2263 เข้าเขต อบต.เชียงยืน อบต.เชียงยืน/สภ.กุดจับ

68 199.90 13:53
ตรงไปบนถนน No.2263 ผ่านแหล่งประวัติศาสตร์โฮ
จิมินต์ (ขวามือ) อ.กุดจับ

สภ.กุดจับ

69 203.50 13:58
ตรงไปบนถนนNo. 2263 ผ่าน สนง.อบต.เชียงพิณ อ.กุด
จับ

อบต.เชียงพิณ



ลําดับที่ ระยะทาง (กม.) สัญลักษณ์ เวลา คําอธิบาย เขตการปกครอง

70 207.40 14:04
ตรงไปบนถนน No.2263 (ชุมชนหนาแน่น) เข้าเขต ทม.
หนองสําโรง อ.เมือง จ.อุดรธานี (ถ.2 เลนแคบ)

ทม.หนองสําโรง/สภ.เมือง

71 208.20 14:05
สี่แยก (พลศึกษา) มีสัญญาณไฟ เลี้ยวซ้ายเข้าถนน 
No.216

ทม.หนองสําโรง/สภ.เมือง

72 209.90 14:07 สี่แยกไม่มีสัญญาณไฟ เลี้ยวขวา เข้าถนนโพศรี ทน.อุดรธานี/สภ.เมือง

73 210.70 14:09
สี่แยก (ชุมชนโพธิ์สว่าง 2 ) ไม่มีสัญญาณไฟ ตรงไปบน
ถนนโพศรี

ทน.อุดรธานี/สภ.เมือง

74 211.10 14:10 สี่แยก (ตัดถนนธรรมเจดีย์) มีสัญญาณไฟ ตรงไปถนนโพศรี ทน.อุดรธานี/สภ.เมือง

75 211.40 14:10
สี่แยก (ชุมชนโพธิ์สมภรณ์) มีสัญญาณไฟ ตรงไปบนถนน
โพศรี

ทน.อุดรธานี/สภ.เมือง

76 211.80 14:11
สามแยก (สโมสรลูกเสืออุดรธานีซ้ายมือ) ตรงไป ถนนโพ
ศรี

ทน.อุดรธานี/สภ.เมือง

77 212.00 14:11 สี่แยก (ททท.) มีสัญญาณไฟ ตรงไปบนถนนโพศรี ทน.อุดรธานี/สภ.เมือง

78 212.15 14:12 สี่แยก (พานพร้าว) เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพานพร้าว ทน.อุดรธานี/สภ.เมือง

79 212.40 14:13 สี่แยก (วิสต้า) มีสัญญาณไฟ ตรงไป(ซ้ายมือทุ่งศรีเมือง) เขต ทน.อุดรธานี สภ.เมือง

80 212.75 14:14
สี่แยก (ศาลอุดรธานี) เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอธิบดี มุ่งหน้า
เส้นชัย

เขต ทน.อุดรธานี สภ.เมือง

81 213.00 14:15
เส้นชัย บนถนนหน้าศาลากลาง จ.อุดรธานี (ขวามือ) 
ซ้ายมือสนามทุ่งศรีเมือง

เขต ทน.อุดรธานี สภ.เมือง

หมายเหต ุคํานวนโดยใช้ความเร็ว 43 กม./ชม.


