
ลําดับที่ ระยะทาง (กม.) สัญลักษณ์ เวลา คําอธิบาย เขตการปกครอง

1 0.00 9:00 หน้าศาลากลาง จ.หนองคาย(ด้านซ้ายมือ)  ถนน No. 233 ทม.หนองคาย/สภ.เมือง

2 0.95 9:01
ผ่านสี่แยกมีสัญญาณไฟ ตรงไปลอดซุ้มพญานาค มุ่งหน้า
ศาลากลางหลังเก่า

ทม.หนองคาย/สภ.เมือง

3 1.40 9:02 สามแยกเลี้ยวซ้ายถนนประจักษ์ศิลปาคม ทม.หนองคาย/สภ.เมือง

4 1.50 9:03 สามแยกไม่มีสัญญาณไฟ เลี้ยวขวาข้างศาลากลางหลังเก่า ทม.หนองคาย/สภ.เมือง

5 1.70 9:04 สามแยกไม่มีสัญญาณไฟ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนมีชัย ผ่านชุมชน ทม.หนองคาย/สภ.เมือง

6 2.65 9:05
สี่แยกมีสัญญาณไฟ เลี้ยวขวา เข้าถนน No.242 มุ่งหน้า อ.ท่า
บ่อ

ทม.หนองคาย/สภ.เมือง

7 3.20 9:06 สามแยกไม่มีสัญญาณไฟ เลี้ยวซ้าย เข้าถนน No.242 (2 เลน) ทม.หนองคาย/สภ.เมือง

8 4.80 9:08
ตรงไปบนถนน No.242 ลอดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 
ถนนเลียบลําน้ําโขง

ทม.หนองคาย/สภ.เมือง

9 6.90 9:11 เข้าเขต ทต.กวนวัน อ.เมือง บนถนน 242 (ถนนเลียบริมโขง) ทต.กวนวัน/สภ.เวียงคุก

10 6.90

11 0.00

12 1.75 9:14 ตรงไปบนถนน 242 (เลียบริมโขง) ผ่านสนง. อบต.เมืองหมี อบต.เมืองหมี

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

สเตจที่ 2   หนองคาย-อ.ท่าบ่อ-อ.บ้านผ้ือ-หนองคาย  ระยะทาง 128.00 กม.
วันที่ 9 เมษายน 2558

เริ่มจับเวลาที่ หลัก กม.ท่ี7 หน้าวัดสุธรรมนิมิต อ.เมือง บน
ถนน 242

ทต.กวนวัน/สภ.เวียงคุก9:12

  Start



ลําดับที่ ระยะทาง (กม.) สัญลักษณ์ เวลา คําอธิบาย เขตการปกครอง

13 5.00 9:19 ตรงไปบนถนนริมแม่น้ําโขง ผ่านสนง. ทต.ปะโค  ทต.ปะโค/สภ.เวียงคุก

14 9.45 9:25
ตรงไปบนถนน No.242 (เลียบริมโขง) ผ่าน สนง.ทต.เวียง
คุก อ.เมือง

ทต.เวียงคุก/สภ.เวียง

คุก

15 12.80 9:30
ตรงไปบนถนน No.242 (เลียบริมโขง) ผ่าน สนง.อบต.โพน
สา

อบต.โพนสา/สภ.ท่าบ่อ

16 16.30 9:35
ตรงไปบนถนน No.242 (เลียบริมโขง) ผ่าน สนง.อบต.โพน
สา

อบต.โพนสา/สภ.ท่าบ่อ

17 20.15 9:41
สี่แยกไม่มีสัญญาณไฟ ทม.ท่าบ่อ ตรงไปบนถนนเลียบริมน้ํา
โขง No.242

ทม.ท่าบ่อ/สภ.ท่าบ่อ

18 20.45 9:42
สามแยก(หอกระจายเสียง)ไม่มีสัญญาณไฟ ไปทางขวา
(ชุมชนหนาแน่น)  จ.หนองคาย

ทม.ท่าบ่อ/สภ.ท่าบ่อ

19 20.65 9:43 ตรงไป ผ่านท่ีว่าการอําเภอท่าบ่อ ทม.ท่าบ่อ/สภ.ท่าบอ่

20 20.85 9:44 สามแยกเลี้ยวซ้าย (ทางแคบมาก) กลางชุมชน ทม.ท่าบ่อ/สภ.ท่าบ่อ

21 22.35 9:45
สี่แยกมีสัญญาณไฟ (วัดศรีชมภูองค์ตื้อ) เลี้ยวซ้าย เข้าถนน
 No.211

ทม.ท่าบ่อ/สภ.ท่าบ่อ

22 23.65 9:46
ตรงไปผ่าน รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ(ขวามือ) บนถนน 
No.211

ทม.ท่าบ่อ/สภ.ท่าบ่อ

23 24.35 9:47
สี่แยกมีสัญญาณไฟ เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนน No.2020 (ถนน 2
เลน แคบมาก) มุ่งหน้า อ.บ้านผือ

ทม.ท่าบ่อ/สภ.ท่าบ่อ

24 31.25 9:57
ตรงไปผ่าน ร.ร. บ้านทวีดอนขม อ.ทาบ่อ จ.หนองคาย บน
ถนน No. 2020

อบต.บ้านเดื่อ/สภ.ท่า

บ่อ

25 33.50 10:01
สามแยกไม่มีสัญญาณไฟ ผ่าน อบต.บ้านว่าน อ.ท่าบ่อ ถนน
 No.2020

อบต.บ้านว่าน

26 41.95 10:13
ตรงไปบนถนน No.2020 ผ่าน สนง. อบต. หายโศก  อ.
บ้านผือ จ.อุดรธานี

อบต. หายโศก/สภ.

บ้านผือ



ลําดับที่ ระยะทาง (กม.) สัญลักษณ์ เวลา คําอธิบาย เขตการปกครอง

27 45.75 10:18 สามแยกไม่มีสัญญาณไฟ ตรงไปบนถนน No.2020
อบต. หายโศก/สภ.

บ้านผือ

28 46.80 10:20 สามแยกไม่มีสัญญาณไฟ เลี้ยวซ้ายเข้าถนน No.2021 ทต.บ้าผือ จ.อุดรธานี

29 47.25 10:21 ตรงไปบนถนน No.2021 ผ่าน ร.ร. บ้านผือวิทยาสรรค์
ทต.บ้านผือ สภ.บ้าน

ผือ

30 50.00 10:25 บริเวณป้ายคาลเท็กซ์ ขวามือ บนถนนNo.2021 อบต.หายโศก

31 60.35 10:40 สามแยกตรงไป บ้าน สนง.ทต.คําบง อ.บ้านผือ
ทต.คําบง/สภ.บ้าน

เท่ือม

32 60.90 10:41
จ้าวความเร็ว IS#1 หน้าศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติ(ตรงข้ามหอส่งน้ําประปา) บนถนน No.2021

ทต.คําบง อ.บ้านผือ

33 74.65 11:01
ตรงไปบนถนน No.2021 ผ่าน สภ.บ้านเท่ือม(ขวามือ) อ.
บ้านผือ

สภ.บ้านเท่ือม

34 75.80 11:02
ตรงไปบนถนน No.2021 ผ่านสํานักงานอบต.เขือน้ํา อ.
บ้านผือ(ผิวจราจรขรุขระระยะทาง 1.5 กม.)

อบต.เขือน้ํา

35 84.05 11:15
สี่แยกไม่มีสัญญาณไฟ ตรงไปบนถนนNo.2021 มุ่งหน้า
บ้านนาข่า

อบต.บ้านขาว

36 85.55 11:17
ตรงไปบนถนน No.2021(4 เลนไม่มีเกาะกลางถนน) ผ่าน 
สนง. อบต.บ้านขาว(ซ้ายมือ) อ.เมือง จ.อุดรธานี

อบต.บ้านขาว

37 87.65 11:20 ตรงไปบนถนนNo.2021 ข้ามทางรถไฟ อ.เมือง จ.อุดรธานี อบต.บ้านขาว

38 89.10 11:22 สามแยก(ดงไร่) ไม่มีสัญญาณไฟ เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ถนน No.2 อบต.บ้านขาว

39 91.10 11:25
ตรงไปบนถนน No.2 ผ่าน สนง.ทต.นาข่า อ.เมือง จ.
อุดรธานี

ทต.นาข่า/สภ.นาข่า



ลําดับที่ ระยะทาง (กม.) สัญลักษณ์ เวลา คําอธิบาย เขตการปกครอง

40 96.45 11:33
ตรงไปบนถนน No.2 ผ่าน สํานักงานอบต.นาพู่(ซ้ายมือ) อ.
เพ็ญ จ.อุดรธานี

อบต.นาพู่

41 105.05 11:45 ตรงไปถนน No.2 เข้าเขต อบต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ อบต.บ้านธาตุ

42 106.95 11:48 ตรงไปบนถนน No.2 เข้าเขต จ.หนองคาย เขต อ.สระใคร

43 108.85 11:51
ตรงไปบนถนน No.2 ผ่านสํานักงานอบต.สระใคร อ.สระ
ใคร จ.หนองคาย

อบต.สระใคร/สภ.
หนองคาย

44 116.25 12:02
ตรงไปบนถนน No.2 ผ่านสํานักงานทต.หนองสองห้อง อ.
เมือง จ.หนองคาย

ทต.หนองสองห้อง

45 117.40 12:03
สี่แยก(บกหวาน) มีสัญญาณไฟ ตรงไปบนถนน No.2 อ.
เมือง จ.หนองคาย

ทต.หนองสองห้อง

46 123.35 12:13 ตรงไปบนถนน No.2 อ.เมือง จ.หนองคาย อบต.หนองกอมเกาะ

47 127.10 12:18 สามแยก(ศูนย์โอทอป จ.หนองคาย) ตรงไปบนถนน No.2
ทม.หนองคาย/สภ.
หนองคาย

48 128.35 12:19
เส้นชัย หน้าศาลากลาง อ.หนองคาย(ซ้ายมือ) บนถนน
No.233

ทม.หนองคาย/สภ.
หนองคาย

หมายเหต ุคํานวนโดยใช้ความเร็ว 41 กม./ชม.


