
1

¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹¨Ñ¡ÃÂÒ¹·Ò§ä¡Å¹Ò¹ÒªÒµÔ

“The  Princess
Maha  Chakri  Sirindhorn’s  Cup 

Tour  of  Thailand  2022”
Men’s  Tour  :  1st - 6th  April  2022

¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹¨Ñ¡ÃÂÒ¹·Ò§ä¡Å¹Ò¹ÒªÒµÔ

“The  Princess
Maha  Chakri  Sirindhorn’s  Cup 

Tour  of  Thailand  2022”
Men’s  Tour  :  1st - 6th  April  2022

0n the routes of Mukdahan - Sakon Nakhon - Nakhon Panom Provinces, 
with a distance of 962.10 kms.

0n the routes of Mukdahan - Sakon Nakhon - Nakhon Panom Provinces, 
with a distance of 962.10 kms.



2 3

HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn descended at Sa Phathum Palace to graciously bestowed 
General Decha Hemkasri, President of Thai Cycling Association (TCA), to lead the executive 
committee, sponsors and provincial governors who will be jointly organizing the international 
road cycling race “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand” during April 
1-10, 2022 to have an audience to present the money by the royal merit-making ceremony on 
February 10, 2022
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Gen. Decha Hemkasri
President of Thai Cycling Association

Chairman of the Organizing Committee

Gen. Chollatis Lauhakamin
Vice President, Thai Cycling Association

RAdm. Phrommath Adibaedya 
Secretary General, Thai Cycling Association

Director of Accommodation Department

Colonel Soonthorn Sumritthisuth
Vice President, Thai Cycling Association

Director of Traffic Control and Security Department

Mr.Sathit Petutecha, Ph.D.
Honorary Advisor Chairman,  Thai Cycling Association 

Under the Royal Patronage of His Majesty the King

Mr. Apai Chandanachulaka
Advisor Chairman,  Thai Cycling Association 

Under the Royal Patronage of His Majesty the King

Gen. Permsak Puangsaroj
Vice President, Thai Cycling Association

Gen. Phadoongsak Klansanoh
Vice President, Thai Cycling Association

Mr. Suttipong Juljarern
The Permanent Secretary
of the Ministry of Interior

Gen. Wirakun Thongma
Vice President, Thai Cycling Association

Capt.Thitaporn Noirak
Vice Secretary General, Thai Cycling Association

Director of Logistic Department
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สาร
พลเอก ประวิตร วงศ์สุวรรณ
ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชปถัมภ์

ในนามของ คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ขอต้อนรับผู้แทนสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UC) ผู้แทน
สมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย (ACC) นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เข้า
ร่วมการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราช
กุมารี “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of 
Thailand 2022” ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕ นี้ ด้วยความ
ยินดียิ่ง และขอแสดงความช่ืนชมต่อสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชปถัมภ์ ท่ีได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
จักรยานทางไกลระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ และมีชื่อเสียงไปทั่วโลก

สำาหรบัการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติครัง้น้ี เป็นการ
รว่มเฉลมิพระเกียรติเน่ืองในวันคลา้ยวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่อง
ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๗ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ 
และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็น
ท่ีรกัย่ิงของปวงชนชาวไทย และยังเป็นกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่การ
พัฒนากีฬาของชาติ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนเกิดแรงบันดาลใจ
ในการเล่นกีฬาซึ่งนำาไปสู่ความเป็นเลิศ และก้าวไปสู่ในระดับอาชีพต่อไป

ในการน้ี ขออำานวยพรให้การจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานา
ซาติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “The Princess Maha Chakri 
Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2022” จงประสบความสำาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ และขอให้การแข่งขันดำาเนินไปด้วยไมตรีจิต มิตรภาพ 
ความสมัครสมานสามัคคี ความมีน้ำาใจนักกีฬา ขอให้นักกีฬาจากทุกทีม
ที่เข้าร่วมการแข่งขัน จงสำาเร็จสัมฤทธิ์ผล สมดังปรารถนา ทุกประการ

        พลเอก

(ประวิตร  วงษ์สุวรรณ)
ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์

สาร
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

การจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน 
สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of 
Thailand 2022” แบบชีวิตวิถีใหม่ New Nomal ทั้งรายการ Men’s 
Tour ระหว่างวันที่ ๑ - ๖ เมษายน ๒๕๖๕ เส้นทางจังหวัดมุกดาหาร 
- สกลนคร - นครพนม และรายการ Women’s Tour ระหว่างวันที่  
๘ - ๑ ๐ เมษายน ๒๕๖๕ เส้นทางจังหวัดมุกดาหาร - นครพนม ถือ
เป็นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสำาหรับประชาชน และนับเป็นปีท่ี ๒๓ ท่ี
ประเทศไทยได้จัดการแข่งขันกีฬาจักรยานทางไกสนานาชาติ พรอ้มกันน้ียัง
เป็นวาระสำาคญัย่ิงของปวงชนชาวไทยจะได้รว่มเฉลมิพระเกียรติเน่ืองในวัน
คล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๗ พรรษา 
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งรายการแข่งขันดังกล่าวจะเป็นการส่งเสริม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนเป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์ความ
เป็นไทยและการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยแบบชีวิตวิถีใหม่อีกด้วย

ในนามของรัฐบาล ผมขอต้อนรับคณะนักกีฬาจักรยานทางไกล
นานาชาติทุกคน พร้อมท้ังขอช่ืนชมและขอขอบคุณสมาคมกีฬาจักรยาน
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตลอดจนหน่วยงานท่ีให้การ
สนับสนุนและบุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวข้องทุกคน ท่ีได้ร่วมแรงร่วมใจอย่าง
เข้มแข็งในการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติรายการท่ีย่ิง
ใหญ่ในครั้งน้ีภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของ
ประเทศไทยในการจัดการแข่งขันกีฬาจักรยานระดับนานาชาติให้เป็นท่ี
ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก

ในโอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง
หลายในสากล อีกท้ังพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้คณะ
ผูจั้ดการแข่งขัน ผูเ้ข้ารว่มการแข่งขัน เจ้าหน้าท่ีและผูท่ี้มีสว่นเก่ียวข้องทุก
คน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีกำาลังกาย กำาลังใจที่เข้มแข็ง และ
สมัฤทธิผลในสิง่ท่ีพงึปรารถนาทุกประการ พรอ้มท้ังขออวยพรให้การจัดการ
แข่งขันประสพผลสำาเร็จตามที่มุ่งหมายไว้ทุกประการ

   พลเอก

(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
นายกรัฐมนตรี

Message

Gen.Prawit Wongsuwan
Chairman of the National Olympic Committee 
of Thailand (NOC), under the Royal Patronage 
of His Majesty the King

On behalf of the National Olympic Committee of Thai-
land (NOC), under the Royal Patronage of His Majesty the 
King, I would like to warmly welcome representatives of Union 
Cycliste Internationale (UCI), Asian Cycling Confederation 
(ACC), riders and officials participating in the international 
road cycling race “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup 
Tour of Thailand 2022” between April 1-10, 2022 with a great 
pteasure. And I would also like to express my appreciation to 
Thai Cycling Association (TCA), under the Royal Patronage of 
His Majesty the King, for being honored to host the biggest 
and most famous cycling races around the world.

This event is a jointly arranged in honour of the cele-
bration on an auspicious occasion of Her Royal Highness 
Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 67th Birthday Anniversary 
on April 2, 2022 and to show loyalty to the monarchy which 
is greatly loved by the Thai people. It is also an activity that 
benefits the development of the nation’s sports and also 
encourages youth to be inspired to play sports, leading to 
excellence and advancement to the next professional level.

In this regard, I would like to wish the organization of the 
intemnational road cycling race “The Princess Maha Chakri 
Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2022 the best of success 
and to reach an ultimate goals. May the competition proceed 
with goodwill, friendship, solidarity and sportmanship. And I 
also wish all riders from participating teams a great success 
in all aspects.

(H.E. Gen. Prawit  Wongsuwon)
Chairman of the National Olympic Committee 

of Thailand (NOC),
under the Royal Patronage of His Majesty the King

Message

His Excellency General Prayut Chan-o-cha (Ret.)
Prime Minister of the Kingdom of Thailand

I am very pleased to welcome all the participants and 
teams fromaround the world to Thailand for The Princess 
Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2022. As the 
world begins to recover from the COVID-19 pandemic, the 
promotion of sports and human well-being through good 
health and fitness is more important than ever for all nations. 
Therefore, this international road cycling event not only high-
lights the timely resumption of global sporting events, but 
also the resilience of global citizens in cooperating through 
adversity and providing humanitarian support to each other 
during a time of unprecedented global challenge.

It is with this spirit of hope and friendship that Thailand 
warmly welcomes our international friends to this event, which 
also commemorates an auspicious occasion for the Thai 
people that is the 67th Birthday Anniversary of Her Royal 
Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn on 2 April 2022. As 
the world reconnects under new-normals and modern public 
health measures, global tourism is also seeing a new light of 
revival, and in this regard, Thailand is delighted to welcome 
back our international friends to revisit and explore our many 
local communities, cultures, traditions, and wondrous nature.

With this, I would like to thank the Thai Cycling Associa-
tion (TCA), under the Royal Patronage of His Majesty the King, 
and all the agencies that have been involved in promoting and 
organising The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour 
of Thailand 2022. I would also like to thank our international 
guests for their spirited cooperation and enduring support, 
and wish you all a very successful tournament.

     General                                       (Ret.)

(Prayut Chan-o-cha)
Prime Minister of the Kingdom of Thailand
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สาร
ดร.สาธิต ปิตุเตชะ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 

ในนามของกระทรวงสาธารณสุข ผมขอต้อนรับนักกีฬาและ 
เจ้าหน้าท่ีทุกท่านซึ่งเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ  
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “The Princess Maha Chakri  
Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2022” ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ 
เมษายน ๒๕๖๕

กระทรวงสาธารณสุข เป็นองคก์รหลักด้านสุขภาพ ท่ีรวมพลังสังคม 
เพื่อประชาชนสุขภาพดี มีนโยบายหลักประการหน่ึง คือ การส่งเสริม 
สุขภาพของประชาชน ด้วยการออกกำาลังกายและเล่นกีฬา นับเป็นโอกาส
อันดีย่ิง ท่ีสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ได้จัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of 
Thailand” มาอย่างต่อเนื่องทุกปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยได้รับการ
รบัรองจากสหพันธจั์กรยานนานาชาติ (UCI) ให้เป็นการแข่งขันระดับ ๒.๑ 
มีมาตรฐานเทียบเท่ากับการแข่งขันรายการช้ันนำาในภูมิภาค การแข่งขัน 
ในปีน้ีมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างความม่ันใจให้แก่ผู้มี
ส่วนรว่มทุกฝา่ย สำาหรบัเส้นทางท่ีใช้ในการแข่งขันในปีน้ี เริม่ต้ังแต่จังหวัด
มุกดาหาร ผ่านไปยังจังหวัดสกลนคร และนครพนม ซึ่งเป็นเส้นทางที่มี
ทิวทัศน์ทางธรรมชาติท่ีสวยงาม และเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร ์
วัฒนธรรมที่น่าสนใจ

ในโอกาสน้ี ผมขอขอบคณุสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภภ์ายใต้การนำาของ พลเอก เดซา เหมกระศร ีและหน่วย
งานทุกภาคส่วนท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกล
นานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้ากรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “The Princess Maha Chakri 
Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2022 “ และขอให้การแข่งขัน
ในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบความสำาเร็จตามเป้าหมาย
ที่กำาหนดไว้ทุกประการ

(ดร. สาธิต ปิตุเตชะ)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

Message

Sathit Pitutecha, Ph.D.
Deputy Minister of Public Health

On behalf of the Ministry of Public Health, I would like 
to welcomeall athletes and officials who participate in The 
Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2022, 
held during 1-10 April 2022.

The Ministry of Public Health is a national health organi-
zation which one of the main policies is to promote people’s 
health by encouraging participation in physical activity and 
sports. The Thai Cycling Association (TCA), under the Royal 
Patronage of His Majesty the King has annually organized an 
international ultra-distance road cycling race “The Princess 
Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand” since 1999. 
This road race has been certified by the Union Cycliste Inter-
nationale (UCI) and rated as a 2.1 event with an equivalent 
standard to other regional races.  In addition, this year’s 
event employs COVID-19 preventative measures that meet 
the standards of the Ministry of Public Health to ensure the 
safety of all parties. This year’s routes will start from Mukda-
han province passing through Sakon Nakhon and Nakhon 
Phanom. Bike riders will experience cycling through beautiful 
natural landscape and the interesting historical and cultural 
tourist attractions along the route.

I would like to thank TCA, under the leadership of Gen-
eral Decha Hemkrasri and all relevant agencies for organizing 
“The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 
2022” and I wish this event a great success.

Sathit Pitutecha, Ph.D.
Deputy Minister of Public Health

สาร
นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

การท่องเท่ียว กับ การแข่งขันกีฬา เป็นกิจกรรมท่ีสง่เสรมิเก้ือกูลกัน 
เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน การพัฒนาสังคม ควบคู่ไปกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ โดยใช้กีฬา และการท่องเที่ยวเป็นสื่อกลาง

สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปถัมภ ์จัดการ
แข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “The 
Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2022” 
ระหว่างวันท่ี ๑ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕ น้ี โดยไดร้บัการรบัรองจาก สหพนัธ์
จักรยานนานาชาติ (UCI) ให้เป็นการแข่งขันระดบั ๒.๑ ซึง่จะใช้เส้นทางใน
จังหวัดมุกดาหาร, สกลนคร และนครพนม ประเภททีมชายรวมระยะทาง 
๙๖๒.๑๐ กิโลเมตร ส่วนประเภททีมหญิงรวมระยะทาง ๓๐๒.๖๐ กิโลเมตร 
นับว่าเป็นกิจกรรมท่ีช่วยยกระดับมาตรฐานการแข่งขันของไทยให้ก้าวไป
สู่สากล และพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาไทยให้สูงข้ึนในระดับ
นานาชาติ นอกจากน้ันยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมการท่อง
เที่ยว และอุตสาหกรรมกีฬาให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

ในโอกาสน้ี ผมขออำานวยพรให้การแข่งขันจักรยานทางไกล
นานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “The Princess Maha 
Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2022 “ ตลอดจนคณะ
กรรมการจัดการแข่งขัน คณะนักกีฬาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ให้การ
สนับสนุนทุกท่าน จงประสบความสุข มีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็ง
แรงมีพลังท่ีจะร่วมมือกันพัฒนาการกีฬาของชาติให้มีความเจริญรุ่งเรือง 
ย่ิงๆ ข้ึนไป และขอให้การจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ  
จงประสบความสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ

(นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Message

H.E. Mr. Phiphat Ratchakitprakarn
Minister of Tourism and Sports

Tourism and sports are vital to the country’s economy 
and the wellbeing of all Thais. They can be incorporated 
together and have the potential to enhance people’s quality 
of life, both in terms of income and good health.

Thai Cycling Association (TCA), under the Royal Patron-
age of His Majesty the King, have organised an international 
road cycling race “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup 
Tour of Thailand 2022”, to be held between April 1st - 10th, 
2022. This tournament has been certified by Union Cycliste 
Internationale (UCI) to be a 2.1 class event and will take 
athletes along scenic routes in Mukdahan, Sakon Nakhon 
and Nakhon Phanom provinces. The men’s race covers the 
total distance of 962.10 kilometers, while the women’s race 
is at 302.60 kilometers.

The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of 
Thailand 2022 certainly helps to raise the standard of Thailand 
hosting major competitions and tournaments that comply  
with international standards and further develop the  
capabilities of Thai athletes to a higher international level. It 
also helps stimulate the economy of the tourism industry and 
the sports industry to grow together efficiently.

On this occasion, I wish the international road cycling 
race “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of 
Thailand 2022,” the organizing committee, riders, relevant 
agencies and all supporters a safe and successful experi-
ence, to develop a strong health for the body and for the mind, 
and to possess the power and enthusiasm to work together 
to develop the nation’s sports to be more prosperous and 
internationally recognized.

(Phiphat  Ratchakitprakarn)
Minister of Tourism and Sports
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สาร
พลตำารวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข
ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ

ขอช่ืนชมและแสดงความยินดี ท่ีสมาคมกีฬาจักรยานแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการแข่งขันจักรยานทางไกล
นานาชาติ “The Princess  Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour 
of Thailand 2022” แบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal ระหว่างวันที่ ๑ - 
๑๐ เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหา
มงคล เฉลิมพระชนมายุครบ ๖๗ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕

การกีฬามีส่วนสำาคัญในการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม อีกทั้งมีประโยชน์ในด้าน
สุขภาพพลานามัย และด้านจิตใจ การจัดการแข่งขันจักรยานทางไกล
นานาชาติ ยังเป็นการยกระดับการจัดการแข่งขันกีฬา ให้ก้าวสู่มาตรฐาน
สากลรวมท้ังสนับสนุนการท่องเท่ียว กระตุ้นเศษฐกิจและเป็นการเพิม่รายได้ 
ให้กับชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดที่เป็นเส้นทางผ่านในการแข่งขัน

สำานักงานตำารวจแห่งชาติยินดีให้การสนับสนุน และอำานวยความ
สะดวกการรักษาความปลอดภัย ตามอำานาจหน้าที่ตลอดการแข่งขันอย่าง
เต็มกำาลังความสามารถ และขออำานวยพรให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
หน่วยงานและผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการจัดการแข่งขันครั้งน้ีประสบผล
สำาเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ทุกประการ

พลตำารวจเอก

(สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข)
ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ

Message

Police General Suwat Jangyodsuk
Commissioner General of the Royal Thai Police

Heartfelt congratulations and appreciation to the 
Thai Cycling Association under the Royal Patronage of His  
Majesty the King for organizing the new normal international 
long-distance cycling competition “The Princess Maha Chakri 
Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2022” during 1-10 April, 
2022 in order to pay tribute to Her Royal Highness Princess 
Maha Chakri Sirindhorn on the auspicious occasion of the 
Princess’s 67” Birthday Anniversary on 2 April, 2022.

Sports play an important role in enhancing the quality 
of life, strengthening families, communities and societies as 
well as improving mental and physical health. Organizing in-
ternational long-distance cycling competition provides a path 
forward to upgrade sport event management to international 
standards. The competition also promotes tourism, stimulates 
the economy and increases income for the local communities 
in the provinces which are a passing route in the competition.

The Royal Thai Police is pleased to provide support 
and security  in accordance with our mandate throughout 
the competition with the fullest ability, and we wish that the 
organizing committee, agencies and people involved will be 
very successful in organizing this competition for all respects.

Police General

(Suwat Jangyodsuk)
Commissioner General of the Royal Thai Police

สาร
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กีฬา มีความสำาคญัอย่างย่ิงต่อการพฒันาคณุภาพชีวิตของประชากร
ในประเทศ ทั้งด้านสุขภาพพลานามัย และจิตใจ รวมทั้งมีความสำาคัญต่อ
การพัฒนาชุมชนให้มีความเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

ขอช่ืนชม และแสดงความยินดีท่ีสมาคมกีฬาจักรยานแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการแข่งขันจักรยานทางไกล
นานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “The Princess Maha 
Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2022” หรือ “ทัวร์ ออฟ 
ไทยแลนด์ 2022” ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการ
เฉลมิพระเกียรติเน่ืองในวันคลา้ยวันพระราชสมภพ สมเดจ็พระกนิษฐาธริาช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเน่ืองในโอกาส
ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๗ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ 

นอกจากน้ียังช่วยส่งเสริมการท่องเท่ียวของประเทศไทย โดย
เฉพาะจังหวัดที่เป็นเส้นทางผ่านในการแข่งขัน ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร -  
สกลนคร - นครพนม ซึ่งแต่ละจังหวัดมีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 
ท่ีสวยงาม ท้ังภเูขา อุทยานแห่งชาติ หรอืสถานท่ีสำาคญัทางประวัติศาสตร์

สิ่งสำาคัญอีกประการหน่ึงคือ เป็นโอกาสท่ีจะได้เผยแพร่สินค้าใน
ชุมชน แสดงถึงศักยภาพในการดูแลต้อนรับของคนไทย ให้นักกีฬาและ
เจ้าหน้าท่ีต่างชาติได้รับทราบว่า ประเทศไทยมีของดีอยู่มากมาย ซึ่งจะ
สง่ผลต่อการสรา้งรายได้ และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนเป็นอย่างดี

โอกาสน้ี กระผมขออำานวยพรให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
จักรยานทางไกลนานาชาติ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกท่าน เจ้าหน้าที่ และนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกทีม จง
ประสบกับความสำาเร็จตามเป้าหมายทุกประการ

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

Message

Mr. Suttipong Juljarern
The Permanent Secretary of the Ministry of Interior

Sports are of great importance to the development of 
the quality of life of the population in the country in terms of 
health, wellness and mentality, as well as to the development 
of communities for continuous economic growth.

Appreciations and congratulations to Thai Cycling  
Association (TCA), under the Royal Patronage of His  
Majesty the King, for organizing an international road cycling 
race “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of  
Thailand 2022” between April 1-10, 2022 in order to celebrate 
on an auspicious occasion of Her Royal Highness Princess  
Maha Chakri Sirindhorn’s 67 Birthday Anniversary on  
April 2, 2022.

It also helps promote tourism in Thailand, especially 
the provinces that are the routes through the competition, 
namely Mukdahan - Sakon Nakhon - Nakhon Phanom Prov-
inces, which each province has beautiful natural attractions, 
including mountains, national parks or historical landmarks.

Another important thing is that it is a good opportunity to 
disseminate products in the community to show the potential 
of Thai hospitality to riders and foreign officials to know that 
Thailand has many good things that will have an effect on 
the income generation and help stimulate the economy to 
the community as well.

On this occasion, I would like to bless the tournament, 
the organizing committee, various agencies that support 
it, all stakeholders, officials and riders participating in the 
competition to be successful in every goal.

(Mr. Suttipong Juljarern)
The Permanent Secretary of the Ministry of Interior
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สาร
นายก้องศักด ยอดมณี
ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

ในนามของการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ขอแสดงความยินดีที่ 
สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการ
แข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเดจ็พระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “The 
Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2022” 
หรือ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2022” ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕ 
เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๗ พรรษาในวันที่ ๒ เมษายน 
๒๕๖๕ นี้ รวมทั้งเป็นการยกระดับการจัดการแข่งขันกีฬาของประเทศไทย
ให้ก้าวไกลไปในระดับโลก

นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้แก่จังหวัดที่เป็นเส้น
ทางการแข่งขัน ประกอบด้วย จังหวัดมุกดาหาร-สกลนคร-นครพนม ซึ่ง
มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงามตระการตาไม่แพ้ชาติใดในโลก โดยมีการแพร่
ภาพการแข่งขันผา่นการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์ และ ยูทูป ของสถานี
โทรทัศน์ไทยมีบีเอส ให้ทั่วโลกได้เห็นความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย

การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการ
พัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ในการสร้างความสามารถด้าน
การแข่งขันกีฬา อีกท้ังเล็งเห็นว่าการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ  
จะเป็นการส่งเสรมิการท่องเท่ียวได้เป็นอย่างดี ตามกลยุทธก์ารพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา หรือ Sport Tourism

ดังน้ัน การท่ีสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดการ
แข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติซึง่มีนักกีฬาจากประเทศต่าง ๆ  เข้ารว่ม
การแข่งขันมากกว่า ๒๐ ประเทศ ก็จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้น
เศรษฐกิจให้เติบโต นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ และการ
สร้างเสริมประสบการณ์ที่ดีแก่นักกีฬาทีมชาติไทย อีกทั้งเป็นการสร้างแรง
จูงใจให้แก่เยาวชนรกัการเลน่กีฬา เพือ่ต่อยอดไปสูค่วามเป็นเลศิและพฒันา
ไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคต

ในโอกาสน้ี ผมม่ันใจว่าการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติใน
ครั้งนี้ จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทย จากทีม
นักกีฬาท่ีเดินทางมาร่วมการแข่งขัน รวมท้ังเพิ่มขีดความสามารถสร้าง
เสริมประสบการณ์ท่ีดีแก่นักกีฬาทีมชาติไทย และขอให้คณะกรรมการ
จัดการแข่งขัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์
ทุกประการ

 

(นายก้องศักด ยอดมณี)
ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

สาร
นายยุทธศักดิ์  สุภสร
ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

“การท่องเท่ียว” กับ “การกีฬา” เป็นส่ิงท่ีส่งเสริมเก้ือกูลซึ่งกัน
และกัน โดยเฉพาะการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ จะช่วยสนับสนุน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เฟื่องฟู และเป็นส่วนสำาคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจให้เติบโตไปด้วยกัน ตามนโยบายของรัฐบาล และพันธกิจหลัก
ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

ในโอกาสน้ี ผมขอแสดงความยินดีกับ สมาคมกีฬาจักรยานแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ท่ีได้จัดการแข่งขันจักรยานทางไกล
นานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “The Princess Maha 
Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2022” ในวันที่ ๑-๑๐ 
เมษายน ๒๕๖๕ เพราะนอกจากจะช่วยส่งเสริมการท่องเท่ียวแล้ว ยัง
เป็นการเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เน่ืองในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๗ พรรษา ในวันท่ี ๒ เมษายน 
๒๕๖๕ นี้ 

สำาหรบัเสน้ทางการแข่งขันครอบคลุมพืน้ท่ีใน ๓ จังหวัดของภมิูภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนือ ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร สกลนคร และนครพนม โดย
แต่ละจังหวัดมีแหลง่ท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจอยู่มากมาย อาทิ หอแก้วมุกดาหาร 
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๒ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ที่เป็น
แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดมุกดาหาร นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเทียว
ที่สำาคัญได้แก่ พระตำาหนักภูพานราชนิเวศน์ อุทยานแห่งชาติภูพาน วัด
ศิริมังคละ หรือวัดพระธาตุเต่างอย ในจังหวัดสกลนคร รวมไปถึงวัดพระ
ธาตุพนมวรมหาวิหาร วัดพระธาตุมหาชัย และพญาศรสัีตตนาคราช ท่ีเป็น
แลนด์มารค์ของจังหวัดนครพนม ผมม่ันใจว่า ผูเ้ข้ารว่มการแข่งขันและเจ้า
หน้าที่จากประเทศต่าง ๆ เมื่อได้เห็นความสวยงาม ของแหล่งท่องเที่ยว
ดังกล่าว จะเกิดความประทับใจ และอยากกลับมาเที่ยวเมืองไทยอีกอย่าง
แน่นอน ในโอกาสนี้ ผมขออำานวยพรให้การแข่งขันจักรยานทางไกลนานา
ชาติฯ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ผูท่ี้มีสว่นเก่ียวข้อง และนักกีฬาทุกคน 
จงประสบความสำาเร็จ และบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

(นายยุทธศักดิ์  สุภสร)
ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Message

Dr. Gongsak Yodmani
Governor of Sports Authority of Thailand (SAT)

In the name of Sports Authority of Thailand (SAT), I would 
like to congratulate Thai Cycling Association (TCA), under the 
Royal Patronage of His Majesty the King, for organizing an 
international road cycling race “The Princess Maha Chakri 
Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2022” from April 1-10, 2022 
in order to celebrate an auspicious occasion of Her Royal 
Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 67 Birthday 
Anniversary on April 2, 2022 and to upgrade the management 
of Thailand’s sporting events to a world-class level.

In addition, it also promotes tourism for provinces that 
are competing routes, consisting of Mukdahan -Sakon Nakhon 
- Nakhon Phanom Provinces, which have spectacular tourist 
attractions that are second to none in the world. Moreover, 
the competition was broadcast live via a live Facebook  and 
YouTube of Thai PBS television station to the eyes of the world 
to see the beauty of this part of the Kingdom of Thailand.

The SAT always realizes the importance of developing 
the country according to the national strategic framework in 
building competence in sports. It also sees that organizing 
sports at an international level will be a great way to promote 
tourism according to the strategy of developing and promot-
ing sports tourism.

The TCA, therefore, has organized an international road 
cycling race with the participation of athletes from more than 
20 different countries to promote tourism and stimulate the 
economy. It is also to increase the capacity and to create a 
good experience for the Thailand national team. It creates 
incentives for youths who love sports in order to continue 
to excellence and develop into professional athletes in the 
future as well.

On this occasion, I am confident that this road race will 
help create a good image and generate income for Thailand 
from the participation athletes as well as increase the capacity 
and create a good experience for the Thailand national team. 
I wish the organizing committee and all parties concerned 
every success and may the goal be achieved.

(Dr. Gongsak Yodmani)
Governor of Sports Authority of Thailand (SAT)

Message 

YUTHASAK SUPASORN
Governor 
Tourism Authority of Thailand

“Tourism” and “sports” are mutually supportive things, 
especially international sporting events that world help boost 
the tourism industry, which is an important part of driving 
the economy to grow together,according to the policy of the 
government and the main mission of the Tourism Authority 
of Thailand (TAT).

Appreciation and congratulations to the Thai Cycling 
Association (TCA), under the Royal Patronage of His Majesty 
the King, for organising the international long-distance road 
cycling race for “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 
Cup Tour of Thailand 2022”, between 1-10 April, 2022. This 
competition will not only help promote tourism in Thailand, 
but also celebrate on the auspicious occasion of Her Royal 
Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 67th Birthday 
Anniversary on 2 April, 2022.

As for the race routes, they are in 3 provinces in the 
Northeastern part of the country; namely, Mukdahan, Sakon 
Nakhon,and Nakhon Phanom. Each province has many in-
teresting attractions; such as, Ho Kaeo Mukdahan, the 2nd 
Thai-Lao Friendship Bridge, and Wat Roi Phra Phutthabat Phu 
Manorom,which is a new landmark of Mukdahan province. 
In addition, there is Phu Phan Ratchaniwet Palace, Phu Phan 
National Park, and Siri Mangkhala Temple or Wat Phrathat 
Tao Ngoi in Sakon Nakhon province, including Wat Phrathat 
Phanom Woramahawihan, Wat Phrathat Mahachai, and Pha-
ya Si Sattanakkharat which are tourist attractions in Nakhon 
Phanom province.

For this reason, I am certain that upon seeing the beauty 
of these attractions, the riders and officials from different 
countries would be impressed and definitety wish to come 
back to Thailand again. On this occasion, I would like to wish 
the international long-distance cycling race, the organising 
committee, all parties involved,as well as the riders and  
officials success and achieve all their set objectives.

(YUTHASAK SUPASORN)
Governor 
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สาร
มร.เดวิด ลัปปาร์เตียงท์
ประธานสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (ยูซีไอ)

การแข่งขันจักรยานนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์” ชิงถ้วย
พระราชทานของ สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราช
สดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีไดใ้ห้ความบันเทิงแก่บรรดานักป่ันและแฟนท้ัง
หลายมามากกว่า ๑๕ ปีแล้ว

ทีมชายจัดข้ึนครั้งแรกในปี ๒๕๔๙, การแข่งขันเป็นช่วงท่ีงดงาม
น้ีได้เห็นทีมสตรีถูกเปิดตัวในอีก ๖ ปีต่อมาในปี ๒๕๕๕รายการแข่งขัน
ระดับชั้น 1  ที่ดึงดูดทั้งทีมในท้องถิ่นและทีมจากต่างประเทศเหล่านี้ ต่าง
รอคอยกำาหนดการอย่างใจจดใจจ่อในปฏิทินนานาชาติประเภทถนนของยู
ซีไอ ปีนี้ก็ไม่มีข้อยกเว้น

ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ หวนคืนสู่วันตามประเพณีของมันในเดือน
เมษายนปี ๒๕๖๕ โดยมีการแข่งขัน ๖ ช่วงสำาหรับทีมชายและ ๓ ช่วง
สำาหรับทีมสตรี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

ตามปกติแล้ว เราสามารถคาดหวังทิวทัศน์อันต่ืนเต้นเร้าใจ การ
แข่งขันท่ีดุเดือด และการต่อสู้อย่างใกล้ชิดบนถนนของประเทศไทย 
นักกีฬามีความท้าทายรออยู่ข้างหน้าไม่ก่ีวัน แต่รูว่้าพวกเขาสามารถแข่งขัน 
ในสภาวะที่ดีที่สุดได้ด้วยการจัดระเบียบที่ยอดเยี่ยมของงาน สมาคมกีฬา
จักรยานแห่งประเทศไทยฯและพลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมฯ
แสดงความเป็นมืออาชีพและใส่ใจในรายละเอียดเสมอในการเตรียมงาน
ระดับนานาชาตินี้

ผมขอขอบคุณพวกเขารวมถึงหน่วยงานท้องถ่ิน ผู้สนับสนุนงาน 
เจ้าหน้าท่ี และอาสาสมัคร ซึ่งทุกคนมีส่วนสำาคัญในการรับประกันความ
สำาเร็จของงานทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ ชิงถ้วยพระราชทานของ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

สบิวันของการแข่งขันอยู่ในขอบเขตท่ีมองเห็น และข้าพเจ้าขอให้ชาย
และสตรีทุกคนที่แข่งขันบนถนนของประเทศไทย จงโชคดี

เดวิด ลัปปาร์เตียงท์
ประธานสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (ยูซีไอ)

Message

Mr. David Lappartient
President of Union Cycliste Internationale (UCI)

The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of 
Thailand has been delighting cyclists and fans for more 
than 15 years.

First organised for men in 2006, this magnificent stage 
race saw a women’s edition introduced six years later, in 2012. 
Attracting both local teams and teams from abroad, these 
Class 1 events are eagerly awaited fixtures on the UCI Road 
International Calendar. This year is no exception. 

The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of 
Thailand returns to its traditional April dates in 2022, with 
six stages for the men and three for the women through the 
north-eastern region of Thailand.

As usual, we can expect breathtaking scenery, intense 
racing and close battles on the roads of Thailand. The athletes 
have a challenging few days ahead of them, but know they 
can compete in the best possible conditions thanks to the 
excellent organisation of the event. The Thai Cycling Asso-
ciation and its President General Decha Hemkasri always 
demonstrate professionalism and attention to detail when 
preparing this international event. 

My thanks go to them as well as to local authorities, the 
event’s sponsors, officials and volunteers, all of whom play an 
important part in ensuring the success of The Princess Maha 
Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand.

Ten days of racing are on the horizon, and I wish the 
best of luck to all the men and women racing on the roads 
of Thailand.

David Lappartient
President of Union Cycliste Internationale (UCI)

      เอเกิ้ล, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔
เรียน พลเอกเดชา เหมกระศรี

ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีกับท่านในการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร ์ออฟ ไทยแลนด”์ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเดจ็
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งประเภททีมชาย และประเภททีมหญิง ในปีนี้ กีฬาจักรยาน
กำาลังเผชิญหน้ากับความท้าทายอย่างมา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นับว่าเป็นการสร้างขวัญและกำาลังใจเป็นอย่างย่ิง  
ที่ได้เห็นการแข่งขันที่สำาคัญถูกจัดขึ้นในทวีปเอเชีย ในช่วงเดือนธันวาคม 2564

การจัดการแข่งขันของท่านได้รบัการช่ืนชมอย่างมาก ข้าพเจ้าเข้าใจถึงความยากลำาบาก ท้ังในดา้นการจัดหาทีม และการดูแลทีมต่าง ๆ  
ที่เข้าร่วมแข่งขัน โดยเฉพาะการแข่งขันประเภททีมหญิงที่ท่านตัดสินใจดำาเนินการจัดการแข่งขันต่อไป ท่ามกลางปัญหาและอุปสรรคมากมาย 
สำาหรับปีหน้า ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าท่านจะทำางานอย่างสุดความสามารถ เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมในปี 2022 และขอแสดงความยินดีอีก
ครั้งที่สามารถจัดการแข่งขันรายการสำาคัญในปี 2021 นี้ได้เป็นอย่างดี

ขอแสดงความนับถือ 
เดวิด แล็ปปาร์เตียงท์
ประธาน ยูซีไอ
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สาร
ฯพณฯ โอซามา อัล ชาฟาร์
ประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย (เอซีซี),
รองประธานสหพันธ์จักรนานาชาติ (ยูซีไอ)

สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ,
สมาชิกในทีม
ประการแรก ข้าพเจ้าขอขอบคุณและชื่นชมในพระมหากษัตริย์ไทย 

และ พล.อ.เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศ
ไทยฯ สำาหรบัความพยายามอย่างย่ิงใหญใ่นการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
จักรยานหลายรายการในประเทศไทย

นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีกับการกลับมาอย่างปลอดภัยของการ
แข่งขันทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ ๒๕๖๕ ชิงถ้วยพระราชทานของ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  ครั้งที่ ๑๗ เนื่องจากสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย (เอซีซี) และ 
สหพันธ์จักรยานนานาชาติ (ยูซีไอ) มีความมุ่งม่ันท่ีจะชมนักป่ันท่ีดีท่ีสุด
ในการแข่งขันครั้งนี้

ข้าพเจ้าให้พรผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนมีสุขภาพดีและมีความ
ปลอดภัย และความมุ่งม่ันของทีมในการดำาเนินการตามแบบอย่างด้าน
สุขภาพของโควิด-19 ที่ได้รับอนุมัติจากยูซีไอ ในฉบับล่าสุดที่ประกาศเมื่อ
วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕

ขอส่ิงท่ีดีท่ีสุดสำาหรับเพื่อนของเราในสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประ
เทศไทยฯ

ขอแสดงความนับถือ
ฯพณฯ โอซามา อัลชาฟาร์

ประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย (เอซีซี),
รองประธานสหพันธ์จักรนานาชาติ (ยูซีไอ)

Message

H.E. Osama Al Shafar
President of Asian Cycling Confederation (ACC),
Vice President of Union Cycliste Internationale (UCI)

Ladies and Gentlemen,
Team Member’s
First of all, I extend my thanks and appreciation to his 

majesty the king of Thailand and Gen. Decha Hemkasri, Pres-
ident of Thai Cycling Association for the great efforts, hosting 
and organizing many cycling competitions in Thailand.

Also, I am pleased with the safe return of “The Princess 
Maha Chakrl Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2022” 17th 
edition since the Asian Cycling Confederation as well as the 
Union Cyclists International have a great passion to watch 
the best riders in this competition.

I wish health and safety for the all participants and 
commitment of the teams to implement the Covid-19 health 
protocol approved by the UCI in its latest version announced 
on 24th January 2022.

All the best to our friends in Thai Cycling Association.

Kind regards,
H.E. Osama Alshafar

President of ACC,
Vice President of UCI

 

  

09.03.2021 
 

Gen. Decha Hemkasri, 
President,  
Thailand Cycling Association, 
MC Member, ACC  

 
 
Dear Gen. Decha Hemkasri, 
 
Greetings from Asian Cycling Confederation. 
 
This is to inform you in the Executive Committee meeting held today via Zoom app. Your services 
towards the development of the sport of Cycling in the continent and to the Thailand Cycling 
Federation for the last so many years, has been appreciated and acknowledged by the EC members 
of the ACC. All the members were of the view to honor you in the ACC Congress at Tajikistan. 
 
Keeping in mind your services rendered towards ACC, it has been decided to appoint you as Advisor 
to the President, ACC as per the Article 17 of the ACC Constitution. 
 
In view of the above, I would like to have your consent for the same before this matter is put to 
Management Committee Meeting on 26th March 2022 at Dushanbe, Tajikistan for ratification.   
 
 
Regards, 
 
 
 

Osama Al Shafar,        
President, ACC        
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       ๙ มีนาคม ๒๕๖๕
       พลเอก เดชา เหมกระศรี
       นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ
       สมาชิกคณะกรรมการบริหาร เอซีซี

เรียน  พลเอกเดชา เหมกระศรี

สมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ท่ีจัดข้ึน  
เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ผ่านแอปพลิเคชัน ซูม ที่ประชุมเล็งเห็นว่า จากความทุ่มเทของท่านในการทำางานพัฒนาวงการกีฬาจักรยานทั้งของ
ไทยและในระดับนานาชาติตลอดระยะเวลาหลายปีท่ีผ่านมา จนได้รับการช่ืนชมและยอมรับจากสมาชิกของคณะกรรมการบริหารของ  
เอซีซี สมาชิกทุกคนมีความเห็นท่ีจะมอบเกียรติน้ีให้แก่ท่านในการประชุมประจำาปีของ เอซีซี ท่ีประเทศทาจิกิสถาน โดยคำานึงถึงความ
ทุ่มเทในการทำางานของท่านที่มีต่อ เอซีซี ดังนั้นที่ประชุมจึงมีมติแต่งตั้งท่าน ให้ดำารงตำาแห่งที่ปรึกษาของประธาน เอซีซี ตามมาตรา ๑๗ 
ของธรรมนูญ เอซีซี

จากมติดงักลา่วข้างต้น ข้าพเจ้าใครข่อการยืนยันจากท่าน เพือ่ท่ีจะนำาเสนอไปยังการประชุมคณะกรรมการบรหิาร ในวันท่ี ๒๖ มีนาคม 
พ.ศ.๒๕๖๕ ในเมืองดูชานเบ ประเทศทาจิกิสถาน และให้ที่ประชุมลงมติรับรองต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
โอซามะห์ อัล ซาฟาร์
ประธาน เอซีซี
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สาร
พลเอก เดชา เหมกระศรี
นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปถัมภ์  
ได้จัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of 
Thailand 2022” ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕ โดยได้รับการ
รบัรองจาก สหพันธจั์กรยานนานาชาติ (UCI) ให้เป็นการแข่งขันระดับ ๒.๑

สำาหรับประเภททีมชาย ใช้เส้นทางในจังหวัดมุกดาหาร, สกลนคร 
และนครพนม มีทั้งหมด ๖ สเตจรวมระยะทาง ๙๖๔.๘๐ กิโลเมตร ส่วน
ประเภททีมหญิง ใช้เส้นทางจังหวัดมุกดาหาร และนครพนม มีทั้งหมด ๓ 
สเตจ รวมระยะทาง ๓๐๒.๖๒ กิโลเมตร

การแข่งขันครั้งน้ีนักกีฬาท้ังชายและหญิงเข้าร่วมการแข่งขันจาก
ทั่วโลก ทั้งในทวีปเอเชีย ยุโรปและอเมริกา นับว่าเป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ 
เพือ่เป็นการเฉลมิพระเกียรติเน่ืองในวันคลา้ยวันพระราชสมภพสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เน่ืองในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๗ พรรษา ในวันท่ี ๒ เมษายน 
๒๕๖๕ น้ีนอกจากน้ี ยังเป็นการส่งเสรมิการท่องเท่ียวเมืองรอง ตามนโยบาย
ของรัฐบาล และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นักกีฬาจากนานา
ประเทศ จะได้เห็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่
อาศัยอยู่แนวริมแม่น้ำาโขง รวมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้แก่
ท้องถิ่น ในจังหวัดต่างๆ ที่เป็นเส้นทางผ่านในการแข่งขัน

ทั้งนี้ สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยๆ ได้ดำาเนินการจัดการ
แขง่ขันภายใต้มาตรการปอ้งกันการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโควิด - ๑๙ 
ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ หรือ ศบค. อย่างเคร่งครัด โดยการแข่งข้นใน ๒ ปีท่ีผ่านมา 
สมาคมกีฬาจักรยานฯ ประสบความสำาเร็จในการจัดการแข่งขัน จนได้รับ
การชื่นชมจากทุกฝ่าย

สดุท้ายน้ี ในนามของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ ผมขอ
ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ทุกหน่วยงาน ที่ได้
ให้ความช่วยเหลือในการดำาเนินการจัดการแข่งขัน ทำาให้การเตรยีมการทุก
ดา้นสมัฤทธิผ์ลตามวัตถุประสงค ์และขออำานวยพรให้คณะกรรมการจัดการ
แข่งขัน ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องทุกท่าน รวมท้ังนักกีฬา และเจ้าหน้าท่ี มีสขุภาพ
ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง และประสบความสำาเร็จทุกประการ

      พลเอก

(เดชา เหมกระศรี)
นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์

Message

General Decha Hemkrasri
President of Thai Cycling Association (TCA)
under the Royal Patronage of His Majesty the King

Thai Cycling Association (TCA), under the Royal  
Patronage of His Majesty the King, has organized an inter-
national road cycling race “The Princess Maha Chakri Sirind-
horn’s Cup Tour of Thailand 2022” during April 1-10, 2022. 
This event has been certified by Union Cycliste Internationale 
(UCI) as a 2.1 class race.

As for the men’s team category, it will use routes in 
Mukdahan, Sakon Nakhon and Nakhon Phanom Provinces, 
with 6 stages and a total distance of 964.80 kilometers. As 
for the women’s team, it will take routes in Mukdahan and 
Nakhon Phanom Provinces, with 3 stages and a total distance 
of 302.62 kilometers.

There will be male and female riders competing in this 
tournament from around the world, both in Asia, Europe and 
America. A grand competition will focus on honoring on an 
auspicious occasion of Her Royal Highness Princess Maha 
Chakri Sirindhorn’s 67 Birthday Anniversary on April 2,2022.

In addition, it is also promoting tourism in secondary 
cities according to the policy of the government and Tourism 
Authority of Thailand (TAT). Riders from various countries will 
see beautiful sights and the way of life of villagers living along 
the Mekong River. It will certainly promote and stimulate the 
economy as well as generate income for the local people in 
provinces that are routes through the competition.

In this regard, the TCA has strictly organized the com-
petition under the measures to prevent the spread of the 
COVID-19 of the Center for COVID-19 Situation Administration 
(CCSA), especially in the past two years, the TCA was suc-
cessful in organizing the competition until it was appreciated 
by all parties.

Finally, on behalf of the TCA, I would like to give my 
heartfelt thanks to all the sponsors, government and private 
sectors for providing an assistance in organizing the com-
petition and making all aspects of the preparation to achieve 
its objectives, and wish to bless the organizing committee, 
all parties concerned, riders and staff a healthy body and a 
great success in all respects.

          Gen.

(Decha Hemkrasri )
President of Thai Cycling Association (TCA),

under the Royal Patronage of His Majesty the King
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Article 1: Organization
The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup “Tour of Thailand 2022” is organized by 
 Thai Cycling Association 
 286 Velodrome, Huamark, 
 Ramkhamhaeng Road, Bangkapi,
 Bangkok 10240, Thailand 
 Tel: +66-2-719-3340 til 42 
 Fax: +66-2-719-3343
 Email: taca1959@yahoo.com
 Website: http://www.thaicycling.or.th 
The race shall be held from April 1 - 6, 2022 over six (6) stages under the Regulations of Union Cycliste Inter-
nationale (UCI) and the Specific  Regulations of this Tour mentioned hereunder.
The race shall be started and concluded in Mukdahan province.

The races comprised 11 Intermediate Sprints and 4 King of Mountains:
 Stage 1 - 1 April 2022
 Mukdahan - Mukdahan    157.30 km
 
 Stage 2 - 2 April 2022
 Mukdahan - Sakhon Nakhon    183.50 km
 
 Stage 3 - 3 April 2022
 Sakhon Nakhon - Sakhon Nakhon   117.00 km

 Stage 4 - 4 April 2022
 Sakhon Nakhon - Nakhon Phanom  176.00 km

 Stage 5 - 5 April 2022
 Nakhon Phanom - Nakhon Phanom   163.00 km

 Stage 6 - 6 April 2022
 Nakhon Phanom - Mukdahan    165.30 km

Article 2: Type of Event
The event is opened to riders of the Elite Men category as per Article 2.1.003 of the UCI Regulations. The max-
imum number of riders per team is six (6) as per article 2.2.003 of the UCI Regulations. The event is entered on 
the UCI Asia Tour Calendar and registered as a class 2.1 event.

Article 3: UCI Rankings
The event is in class 2.1 and in accordance with article 2.10.008 of the UCI Regulations, points shall be awarded 
as follows for the UCI individual rankings as per the table below: 

General Individual Classification By Time

And 3 points to the leader of the General Classification on each stage. 

Specific Regulations (Tentative)
SPECIAL
INSTRUCTION

Article 4: Participation
As per article 2.1.005 of the UCI Regulations, the event is opened to the following teams: UCI World Team, UCI 
Pro Teams, UCI Continental Teams and National Teams. As per UCI Regulations for participation in the UCI Asia 
Tour races. Invited teams must confirm their acceptance to the Organizers. The official form of UCI Enrollment 
listing the name of each rider, to a maximum of 6 riders (a minimum of 4 riders) with 3 officials, and providing 
their date of birth, license number, UCI ID, as signed by the official representatives of the team, must be received 
by the Organizing Committee.
As per article 1.2.052 of UCI Regulations, National teams and their respective riders may not start in competi-
tions abroad unless they hold authorization in writing issued by their federation (except teams and riders from 
the same federation as the event organizer). This authorization must carry the dates of validity and the names 
of the riders concerned.
All Participating teams must have insurance covering all their team members during the period of the race, the 
organizer is responsible only for the first aid and/or to transit to the nearby hospital in case of any accident or health 
problems, the medical expenses outside those mentioned shall be borne by teams or federations concerned.
The organizer shall provide Airport pick up service, full board and local transportation to all invited teams. The 
air tickets from the origin country of invited teams to Ubon Ratchathani International Airport - UBP (the nearest 
Airport) and from Ubon Ratchathani International Airport - UBP shall be borne by the teams. 

The organizer shall be responsible for the accommodation of the participating teams started from March 30th 
2022 (Check in after 13:00) until April 7th 2022 (Check out before 12:00). The first meal for the participating 
teams shall be the dinner of March 30th 2022 and the last one shall be breakfast on April 7th 2022.

Article 5: Race Headquarters 
At the start, the Race Headquarters shall be opened on March 30th, 2022 between 10.00 – 20.00 hours and 
located at the official hotel in Mukdahan Province. Team representatives are requested to check their riders’ 
licenses and team jersey and collect their race numbers and the transponders at the Headquarters on March 
31th, 2022 between 13.00 – 14.30 hours.
Before the date mentioned above, the Race Headquarters shall be at the Thai Cycling Association’s office
 Thai Cycling Association 
 286 Velodrome, Huamark, 
 Ramkhamhaeng Road, Bangkapi,
 Bangkok 10240, Thailand 
 Tel: +66-2-719-3340 til 42 
 Fax: +66-2-719-3343
The Team Managers Meeting, organized in accordance with article 1.2.087 of UCI Regulations in the presence 
of the Commissaires Panel, is scheduled on March 31st, 2022  at 15.00 hours at the  meeting room in the official 
hotel (Specific Room will be announced later)

Article 6: Radio Tour
The Race Organization shall provide a Radio Tour service and all vehicles shall be provided with a radio receiver/
transmitter. Team officials, themselves, are able to drive but they shall have international driving licenses.
The radio tour’s frequency shall be announced at the team managers meeting.

Article 7: Neutral Technical Support
The neutral support shall provide three (3) Neutral cars and two (2) neutral motorcycles.

Article 8: Race Incidents occurred in the last 3 Kilometers.
Only the finish of stage 6 is considered as the summit finish. So, on the stage 1 / 2 / 3 / 4 and 5, the race incidents 
occurred in the last 3 kilometers shall be applied.

In case of duly noted fall, puncture or mechanical problem in the last 3 kilometers of stage, the rider(s) involved 
shall be credited with the time of the rider (s) in whose company they were riding at the moment of accident. His 
or their placing shall be determined by the order in which he or they actually cross the finishing line.
If, as the result of duly noted fall in the last 3 kilometers, a rider cannot cross the finishing line, he shall be placed 
last in the stage and credited with the same time of the rider or riders in whose company he was riding at the 
time of the accident.

Specific Regulations (Tentative)
SPECIAL

INSTRUCTION
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Article 9: Mountains/Climbers’ Prize
There shall be four (4) Mountain Sprints (MS) in 2022
Stage 2 @ 92.00 km (Cat. 4)
  @ 131.00 km (Cat. 4) 
Stage 3 @ 15.50 km (Cat. 2)
Stage 6  @ 165.20 km (Cat. 2)
  
The first riders who reach the Mountain Sprints shall be awarded with the points as follows:
     

The rider who is leading the General Mountain Classification sprint shall be awarded a polka dot Jersey.
In case of a tie, riders shall be classified according to UCI Regulations 2.6.017. 
To be obtained the final Best Mountain Classification, riders have to complete the entire race.

Article 10: Points Classification (Green jersey)
The Points Classification is drawn up by totaling the points awarded in each of the six (6) stages, in the eleven 
(11) Intermediate Sprints.
Points are awarded for each stage finished: 

In accordance with article 2.6.017 of the UCI Regulations, in event of a tie in the general classification by points, 
the following criteria shall be applied in order until the riders are separated:
 1). Numbers of Stage winning.   
 2). Numbers of wins in Intermediate Sprints (IS) counting for the General Point Classification.
 3). General Individual Classification by time.
The leader of the General Point Classification shall wear a GREEN jersey.
Points are awarded for each of the Intermediate Sprints (IS) during:
 Stage                           Distances from the start/Km 
 1st   51.30 / 72.20 km
 2nd                                42.50 km
 3rd                               84.50 km
 4th                               40.80 km / 88.70 km and 117.00 km 
 5th                                85.70 km and 107.00 km  
 6th  43.80 km and 102.40 km

Specific Regulations (Tentative)
SPECIAL
INSTRUCTION

To receive the prizes for the General Point Classification, each competitor must have completed the whole course 
of the race within the time limit set by the race regulations.

Article 11: Individual General Classification by time (Yellow Jersey)
The time as recorded by the timekeeper shall be entered in the Individual General Time Classification. Bonuses 
are only taken into consideration for the Individual General Classification. Where two or more riders make the 
same time in the General Individual Classification time placing, the fractions of a second registered during 
individual time trials shall be added back into the total time to decide the order.
If the result is still tied or if there are no individual time trial stage the placing obtained in each stage shall be 
added and, as a last resort, the placing obtained in the last stage ridden shall be taken into consideration.
The leader of the Individual General Classification shall wear the Yellow Jersey and receive a daily award.

Article 12:  Team General Classification by time
The Team Classification for the day shall be calculated on the basis of the sum of the first 3 best individual times 
from each team. In the event of a tie, the team shall be separated by the sum of the places acquired by those 
3 riders mentioned above. If the teams are still tied, they shall be separated by the placing of their best rider in 
the stage classification.
The Team General Classification shall be calculated on the basis of the sum of the three best individual times 
from each team in each stage ridden. In the event of a draw, the following criteria shall be applied in order until 
the teams are separated:
 1. Numbers of first places in the daily Team Classifications;
 2. Numbers of second places in the daily Team Classifications etc.
If there is still a draw, the teams shall be separated by the placing of their best rider in the General Individual 
Classification.
Any team reduced to fewer than three riders shall be eliminated from the General Team Classification.
The riders of the team leading the Team Classification shall be required to wear the corresponding distinctive sign.

Article 13: Best ASEAN Team
The Best ASEAN Team Classification is based on the ASEAN General Team Classification by time.
The Specific Regulations Article 13 shall be applied for calculation the time of the Team Classification. This award 
is limited to the teams from the Association of South East Asian Nations (ASEAN).

The Best ASEAN Team Classification is restricted for teams registered (must have at least 4 riders from South 
East Asian Nationalities in the team) and / or South East Asian National Teams based on the ASEAN General 
Team Classification by time.
The Specific Regulations Article 12 shall be applied for calculation the time of the Team Classification.

Article 14: Best ASEAN Rider
“ASEAN Riders Classification” is based on the Individual General Classification by time and is restricted to riders 
who belonged to the South East Asia Country’s nationality. The leader in this classification shall wear a BLUE jersey.

Article 15: Time Bonuses
Time bonuses, which shall apply only to the Individual General Classification, shall be awarded in all road race 
stages. They shall be awarded for the Intermediate Sprints and for the Stage Finish as follows:
 1) For each Intermediate Sprint (IS): 3, 2 and 1 seconds are awarded to the 
            first 3 riders classified respectively.
 2) At the stage finish: 10, 6 and 4 seconds are awarded to the first 3 riders 
            classified respectively.

Article 16: Finishing Time Limits
The Finishing Time Limits have been set for 10 percent in the stage 1 / 2 / 3 / 4 and 5. For the Stage 6, the time 
limit has been set for 15 percent.
However, the time limit may, in exceptional circumstances, be increased and/or decreased by the Commissaire 
Panel in an agreement with the organizer according to the article 2.6.039.

Specific Regulations (Tentative)
SPECIAL

INSTRUCTION
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Article 17: Leader’s Jersey
The leader of each classification shall be required to wear the corresponding distinctive jersey.
If a rider is leading more than one classification, the order of priority of the distinctive jerseys shall be as follows:
 1). General Classification by time;
 2). General Classification by points;
 3). General Best Climber Classification;
 4). General Best ASEAN Classification.
The organizers may require another rider following next to the relevant classification to wear a jersey which is not 
being worn by the leader of that classification. However, if this rider must wear his World or National champion’s 
jersey, or the leaders of the UCI cup, a circuit, a series or the classification, he shall wear that jersey.  

Article 18: Teams
The Team Managers (Directeurs Sportif) represent their teams and are responsible for all their activities from a 
technical point of view and also for their discipline. The Team Managers will collaborate with the Race Organi-
zation and the Colleague of the Commissaire to ensure the smooth running of the race.
Team vehicles which travel with the race shall be driven in convoy order determined by the classification of their 
leading rider in the general classification. All other vehicles shall be driven according to the instructions of the 
Colleague of the Commissaire or the Race Direction.
All vehicles shall be driven in accordance with the traffic laws of Thailand.
Team managers MUST hold the international driving licenses that validate at least during the period of their 
possession of the team car (s). And in case of any damages or accident, team manager (s) of the car has to be 
responsible for the cost of all damages

Article 19.    Feeding During Race 
Feeding during the race is permitted from 30 kilometers after the “real start” until 10 kilometers before the finish. 
These distances may be amended by the President of Commissaire Panel in consultation with the Technical 
Director if, in their opinion, this is required by the climatic conditions. Any such change shall be announced at 
the start of the stage.  Feeding shall be permitted only behind the car of the Commissaire unless there are 15 or 
less riders in the group when the team vehicle shall be permitted to draw up to the rear of the group. The team 
vehicles wishing to feed their riders or to speak with them or to pass or receive equipment must firstly obtain 
the permission of the Commissaire.
In a stage longer than 150 km, there shall be a marked feeding zone – marked by the sign at “Feeding Start”  
at the start and terminated at “Feeding End.”  These shall be indicated on the route details.  Feeding with such 
a zone shall only be by persons and officials of the team on foot and at the left hand side of the road. The bus 
shall leave the starting line to the feeding zone 20 minutes before the starting time.      
                                                        
Article 20: Most Combative Rider Award
The Most Combative Rider Award shall be decided by the Commissaires panel in cooperation with the organizer 
in each stages so as to choose the riders who are trying to make the exciting game of cycling. The selected 
rider shall receive 5,000 baht in each stage. 

Article 21: Conduct of Riders & Their Responsibilities
Riders must sign on personally before every stage at the signing on point which shall be opened from 45 minutes 
until 10 minutes before the starting time. Teams are requested to sign on as a complete team to allow introduction 
to the spectators. The signing on position shall be close to the race starting point. Failing to do that, the rider(s) 
shall be eliminated or disqualified from the race as per the UCI Regulations 2.3.009. 
Riders must behave in a sporting fashion during the race and at all other times.
Riders must wear the numbers issued to them by the race organization. These numbers must not be folded, cut 
or defaced in any way and must be worn clearly visible.
Riders must wear their official team jerseys, as approved at the meeting when licenses were registered, or else 
the Leader Jersey for the various classifications. 
If any rider is leading in more than one of these classifications he shall be presented with each one, in turn, at 
the protocol ceremony. During the following stage, he shall wear only the jersey of the highest importance and 
the next rider in the position in the other competition shall wear that jersey.
Riders must wear safely rigid headgear (UCI 1.3.031) at all times when racing.
Any raincoat or similar garment that is worn must permit the rider’s race body numbers to be clearly visible.
Riders must comply with all traffic rules and the instructions of police and/or race officials.

Riders may only exchange equipment, wheels or bicycles with members of their own team.  They may only assist 
riders who have suffered an accident, puncture or other mechanical troubles who are members of their own 
team.  Riders may exchange food or drink with members of their own team or other teams.

Riders may not push another rider or be pushed or receive a tow or a pull by another rider or other person.  They 
may not take place or receive or take a push or tow from any vehicle.

Article 22: Penalties
The UCI penalty scale is the only one applicable.

Article 23: Cycling and the Environment
The Organizer wishes to remind all parties involved in the Tour of Thailand to be sensitive to environmental con-
cerns. As some part of the race route shall pass through National Parks which are environmental areas protected 
by law, the environmental impact of the race must be minimized.

All teams are reminded to be respectful of places of warship i.e. temples, churches, mosques, etc. Proper con-
duct is strictly adhered to and in no circumstances should any team member relieve and/or expose themselves 
at or around these places other than the designated areas. 

In accordance with article 2.2.025 of the UCI Regulations, there shall absolutely be no litter in any staging ar-
eas : Starting / Finishing lines and Feeding Zone throughout the race courses. All litter is to be disposed in a 
responsible and hygienic manner after arriving at the finishing area.

The organizer shall established “WASTE ZONE” 500 meters before the Feeding Zone START and 500 meters 
after the Feeding Zone End and 500 meters before the last 10 kilometers to finish for all stages as indicated in 
the daily race schedules. Please be reminded that causing damages to the flora and fauna is strictly prohibited.

Article 24: Awarding Ceremony
In accordance with article 1.2.112 of the UCI regulations and upon the request of the organizer, the following 
riders must attend the official awarding ceremony:
- The winner of the stage;
- The best ASEAN rider;
- The leader of the individual general classification;
- The leader of the Points Classification;
- The leader of the Mountain Classification;
- The Most Combative Rider of the Stage;
- The riders shall present themselves at the podium in a time limit of maximum 10 minutes after crossing the 
finishing line.

Specific Regulations (Tentative)
SPECIAL

INSTRUCTIONSpecific Regulations (Tentative)
SPECIAL
INSTRUCTION
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Specific Regulations (Tentative)
SPECIAL
INSTRUCTION

Contact Information
Union Cycliste Internationale, UCI
 Ch. de la Mêlée 12 
 1860 Aigle 
 Switzerland 
 Tel. +41 24 468 58 11 
 Fax +41 24 468 58 12 

Thai Cycling Association, TCA
 286 Velodrome, Huamark, 
 Ramkhamhaeng Road, Bangkapi,
 Bangkok 10240, Thailand 
 Tel: +66-2-719-3340 til 42 
 Fax: +66-2-719-3343
 Email: taca1959@yahoo.com
 Website: http://www.thaicycling.or.th 

Race Director
 Mr. Nuthapong Lohitnavy 
 286 Velodrome, Huamark, 
 Ramkhamhaeng Road, Bangkapi,
 Bangkok 10240, Thailand 
 Tel: +66-2-719-3340 til 42 
 Fax: +66-2-719-3343
 Mobile: 
 Email: taca1959@yahoo.com
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Thai Cycling Association (TCA)Commands Thai Cycling Association (TCA) Commands 

The Board of Directors of International Road Race “Tour of Thailand 2022”
TCA / 2022

Subject : Appoinment of Organizing Committee of International Road Race 
“Tour of Thailand 2022”

In order to make the international road race “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2022” 
proceed with the order and honor, I appoint various sections of the organizing committee to perform the duties 
as follows:

Advisory Committee
Sathit Pitutecha Ph.D., Deputy Minister of Ministry of Public Health,  Honorary Advisor Chairman
 1. Mr. Apai Chandanachulaka       Advisory Chairman
 2. Mr. Suttipong Juljarern      Vice Advisory Chairman
 3. Gen. Permsak Puangsaroj       Vice Advisory Chairman
 4. Gen. Wirakun Thongma       Advisor Committee
 5. Gen. Phadoongsak Klansanoh      Advisor Committee
 6. Commissioner General of Royal Thai Police    Advisor Committee
 7. Commissioner of The Provincial Police Region 4   Advisor Committee
 8. Commissioner of The Army Region 2    Advisor Committee
 9. Governor of Mukdahan Province      Advisor Committee
 10. Governor of Sakon Nakhon Province    Advisor Committee
 11. Governor of Nakhon Phanom Province    Advisor Committee
 12. Governor of Tourism Authority of Thailand    Advisor Committee
 13. Governor of Sports Authority of Thailand    Advisor Committee
 14. Manager, National Sport Development Fund   Advisor Committee
 15. Manager, ThaiHealth Promotion Foundation    Advisor Committee
*** They have the duties for giving advices to the organizing committee for ensuring that the competition is 
organized smoothly and successfully throughout the whole race.
President of the Board Directors
Mr. Suthipong Chulcharoen, Permanent Secretary for the Interior

The Organizing Committee
 1. Gen. Decha Hemkasri, President of Thai Cycling Association (TCA) Chairman
 2. Mr. Montri Asavajarn, Vice President of TCA    Vice Chairman
 3. Mr. Ekachai Savetsomphob, Vice President of TCA   Vice Chairman
 4. Mr. Pratharn Chaiprasit, Vice President of TCA   Vice Chairman
 5. Gen. Wirakun Thongma, Vice President of TCA     Member
 6. Gen. Phadoongsak Klansanoh, Vice president of TCA    Member
 7. Gen. Naphon Sangsomwong, Vice President of TCA     Member
 8. Maj.Gen. Chollatis Lauhakamin, Vice President of TCA  Member
 9. Pol.Maj.Gen. Chiraphat Bhumichitr, Vice President of TCA    Member
 10. Col. Polsak Sripen, Vice President of TCA      Member
 11. Mr. Suwit Chutrakul, Vice President of TCA      Member
 12. Mr. Kerk Wongsariyawanich, Vice President of TCA     Member
 13. Mr. Somsak Paniengtong, Vice President of TCA     Member
 14. Mrs. Mayuree Thananusak, Vice President of TCA     Member
 15. Dr. Eklarp Thongborisute, Vice President of TCA     Member
 16. Col.    Soonthorn Sumritthisuth, Vice President of TCA    Member
 17. RAdm. Phrommath Adibaedya, Secretary General of TCA    Member
 18. Mr. Ekaphong Pho-ong, Vice Secretary General of TCA    Member
 19. Capt. Thitaporn Noirak, Vice Secretary General of TCA    Member
***They are responsible for organizing the competition, supervisory controlling of other committees to be run 
smoothly and achieving objectives.

Secretary Committee
 1. RAdm. Phrommath Adibaedya      Chairman
 2. Capt. Thitaporn Noirak      Vice Chairman
 3. Miss Saranrat Hemkrasri      Vice Chairman
 4. Mr. Khattiya Srisoda       Member
 5. Miss Maneerat Rungrueangsak     Member
 6. Miss Nawaporn Sukprayoon     Member
 7. Miss Thansiri Thitiwimolphat      Member & Secretary
*** They have responsibilities for the administration, accommodation, foods, ceremonies, to coordinate with other 
sections concerned and to facilitate various tasks assigned.

Competition Committee
 1. Mr. Nuthapong Lohitnavy      Chairman
 2. Mr. Suchai Duangdee       Vice Chairman
 3. 2Lt. Tanongsak Yamsri       Member
 4. Mr. Satid Intaratood       Member
 5. Mr. Prachya Cherdsoongnern     Member
 6. Mr. Saroj Ganjananonth      Member & Secretary
*** Their responsibilities are to run the race, to make regulations, to prepare equipment and the routes and to 
coordinate and facilitate with all staff.

Security and Traffic Committee
 1. Pol.Gen. Suwat Jangyodsuk, Commissioner General of Royal Thai Police Chairman
 2. Pol.Lt.Gen. Sukun Prommayon, Commissioner of Tourist Police Bureau  Vice Chairman
 3. Pol.Maj.Gen. Ekkarach Limsungkask, Commander of Highway Police Division Member
 4. Commissioner of The Provincial Police Region 4    Member
 5. Commader of Mukdahan Provincial Police     Member
 6. Commader of Sakon Nakhon Provincial Police    Member
 7. Commader of Nakhon Phanom Provincial Police    Member
*** They have responsibilities and provide convenience in terms of the traffic and security in the competition. 
Furthermore, they have to take care of riders and officials while staying at the official hotel in the area of their 
responsibility.

Advertising and Public Relations Sub-Committee
 1. RAdm. Phrommath Adibaedya      Chairman
 2. Mr. Ekaphong Pho-ong      Vice Chairman
 3. Mr. Chawalit Pumpo       Member
 4. Mr. Pongsak Bootpeng      Member
 5. Miss Siriporn Kongkaew      Member
 6. Miss Pailin Srisawat       Member & Secretary

Medical Sub-Committee
 1. Dr. Eklarp Thongborisute      Chairman
 2. Gp. Capt. Suthep Chankratuek     Vice Chairman
 3. Representatives of Ministry of Public Health    Member
 4. Provincial Public Health along the routes    Member
 5. Mr. Yutthapong Kongmuang     Member
 6. Miss Charinporn Buapha      Member & Secretary

Field Sub-Committee to install Equipment, Stage, Starting & Finishing Points and Audio
 1. Mr. Kriangsak Chanthong      Chairman
 2. Mr. Natthawut Janpanij      Vice Chairman
 3. Mr. Supis Matarach       Member
 5. Sgt. Somkiat Pumpongam      Member
 6. Plt.Off. Charoon Chaiprasert     Member & Secretary
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Thai Cycling Association (TCA)Commands Tour  of  Thailand  2022
Technical

Official
COMMISSAIRE
1. Karen O’Callaghan     PCP
2. Majid NASSERI KHORRAM     International Commissaire
3. Chun Hung Frederick CHAN     International Commissaire

Timing
1. Kin Fung LIN
2. Ka Yeung LAW

Assistant National Commissaire appointed by TCA
Suphat SRISAWAI   Nat.  Commissaire 4
Peethana BOONJIRAPIPHAT   Nat.  Time Keeper
Pradit KOSITNUSART   Nat.  Chief Judge
Jetjamnong SAE - TANG   Nat.   Judge
Wilaiwan KULAPHA   Nat.  Judge
Saneh LAOSAKCHAI   Nat.  Judge 
Surawichai SiLAPITAKSAKUN   Nat.  Judge
Kasemsan MANAMONGKOL   Nat.  Judge
Pratchaya CHERDSOONGNERN   Nat.  Moto Comm. 1
Piyanat CHUABANDID   Nat.  Moto Comm. 2
Kwanchai TOTHONG   Nat.  Moto Comm. 3
Anuwat UTTAPHAO   Nat.  Moto Comm. 4
Mahannop THINISIRI   Nat.  Moto Information
Saroj KARNJANANON   Nat.   Radio Tour
Prapas CHITAMIN   Nat.   Board Man 1
Worachart PRATYADAMRONGPOL  Nat.  Board Man 1
Rawin SATARNPHOL   Nat.  Board Man 2
Sunisa SRIMANTA   Nat.  Board Man 2
Suphat THONG-EM   Nat.  Chief Marshal
Surasak RITPHIRAT   Nat.   Marshal
Thanaphol IAMBOONKHOR   Nat.   Marshal
Wiwat LAMAI   Nat.   Marshal
Surasak RITPIRAT   Nat.   Marshal
Suchart ARPHATROSAKUL   Nat.   Marshal
Parinya SAMNGARMMA   Nat.   Marshal
Chitphol SRISAMRAN   Nat.   Marshal
Nattaphol XIANGWONG   Nat.   Marshal
Tanongsak YAEMSRI   Nat.  Routing
Thawat KHUMDEE   Nat.   Routing
Nipitphol ONJIT   Nat.   Routing
Panya DINMUANG   Nat.  Broom
Nichaphol JANSUTA   Nat.  Broom
Charoon NA KHOR   Nat.   Announcer

Drivers’ List
Tosaphorn KAEWNOI   Nat.  Race Director Car
Somsak KEIWSAN   Nat.  Routing Car
Apinan PRASERTSAENG   Nat.  Comm. 1 Car
Montree BOONSANEH   Nat.  Comm. 2 Car
Phakdee KANGSADANPHIRAT   Nat.  Comm. 3 Car
Songserm JARUPENG   Nat.  Comm. 4 Car
Nerm CHOMPHOOSRI   Nat.  Press Car

Race Director
Nuthapong LOHITNAVY

Safety Manager
Lt. Nopparat KAEWMANEE

Registration Sub-Committee
 1. Miss Thitikarn Siripongpatchara    Chairman
 2. Miss Thaphaphak Warongsinghara    Vice Chairman
 3. SM3 Sunisa Srimanta      Member
 4. Miss Ratsadaporn Kongpaen    Member
 5. Miss Pailin Srisawat      Member
 6. Miss Ratchanayong Chuiudom    Member & Secretary

Awarding Ceremony Sub-Committee
 1. Capt. Thitaporn Noirak     Chairman
 2. Mrs. Somporn Boontawan     Vice Chairman
 3. Miss Chomngam Sitthitham    Member
 4. Miss Kanyanee Wankam     Member
 5. Miss Sasiprapha Suksri     Member
 6. Miss Thansiri Thitiwimolphat    Member & Secretary
All committees appointed, officiate their assigned tasks to meet all objectives in all aspects. Moreover, they have 
to coordinate with other departments concerned to keep the competition running with the order.

                                                   Issued on March 6, 2022

                                                                           General 

(Decha  Hemkasri)
President, Thai Cycling Association,

Under the Royal Patronage of His Majesty the King
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The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Men’s Tour of Thailand 2022
(in the New Normal style)

Stage 1 / Circuit Race = 157.30 km / Ho Kaeo Mukdahan - Ho Kaeo Mukdahan

Time TimeActivities Activities

08.10  - The Organizing Committee, the Executive Committee of Thai Cycling  
                                Association (TCA), Distinguished guests, Heads of the government departments    
            and riders are ready to welcome the chairman of the ceremony at Ho Kaeo Mukdahan.
   - Governor of Mukdahan Province, the chairman of the ceremony, arrives at the  
                               ceremony area. He signs a blessing and opens a flower fennel to pay homage to the 
                               portrait of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn.
   - The chairman of the ceremony delivered the blessings on an auspicious occasion of        
                                HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 67 Birthday Anniversary.
   - General Decha Hemkasri, President of the TCA, presents souvenirs to the chairman 
           and hands over bicycles in the Bicycle Project for children.
09.00  - After completing all ceremonies, the announcer invites the chairman to the starting 
                               line to signal for starting the competition.
   - End of the morning ceremony.

Dress : Military, police, general civil servant : working clothes
  General public : Polite dress (to focus on purple, HRH’s color)

Remark :  The determination of no more than 50 people to attend the ceremony is in accordance 
  with the mea sures of the Center for the COVID-19 Situation Administration (CCSA), 
  which consists of 
   1. To wear a mask. 
   2. To wash your hands with alcohol gel. 
   3. To keep distance 
   4. To avoid touching. 
   5. To limit the number of people.

12.55  Afternoon ceremony begins.
   - All parties concerned gather at the ceremony area at Ho Kaeo Mukdahan
   - Governor of Mukdahan Province arrives at Ho Kaeo Mukdahan.
13.01  - The chairman stood on the pedestal and waved a checkered flag to signal that 
                               riders had already crossed the finishing line.
                             - The winners will receive their prizes from the awarding podium provided on the   
                               stage in the New Normal style presided over by Governor of Mukdahan Province.
   - End of the ceremony.

Dress : Military, police, general civil servant : working clothes
  General public : Polite dress (to focus on purple, HRH’s color)

Remark :  The determination of no more than 50 people to attend the ceremony is in accordance 
  with the measures of the Center for the COVID-19 Situation Administration (CCSA), 
  which consists of 
   1. To wear a mask. 
   2. To wash your hands with alcohol gel. 
   3. To keep distance 
   4. To avoid touching. 
   5. To limit the number of people.

08.10  - The Organizing Committee, the Executive Committee of Thai Cycling  
                                Association (TCA), Distinguished guests, Heads of the government departments and 
                                riders are ready to welcome the chairman of the ceremony at Ho Kaeo Mukdahan.
   - Governor of Mukdahan Province, the chairman of the ceremony, arrives at the  
                               ceremony area. He signs a blessing and opens a flower fennel to pay homage to the 
                               portrait of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn.
   - The chairman of the ceremony delivered the blessings on an auspicious occasion of        
                                HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 67 Birthday Anniversary.

09.00  - After completing all ceremonies, the announcer invites the chairman to the starting 
                               line to signal for starting the competition.
   - End of the morning ceremony.

Dress : Military, police, general civil servant : working clothes
  General public : Polite dress (to focus on purple, HRH’s color)

Remark :  The determination of no more than 50 people to attend the ceremony is in accordance 
  with the mea sures of the Center for the COVID-19 Situation Administration (CCSA), 
  which consists of 
   1. To wear a mask. 
   2. To wash your hands with alcohol gel. 
   3. To keep distance 
   4. To avoid touching. 
   5. To limit the number of people.

13.20  Afternoon ceremony begins.
   - All parties concerned gather at the ceremony area at Sakon Nakhon Provincial 
                               Government Center to welcome the chairman.
   - Governor of Sakon Nakhon Province arrives at the ceremony area.
13.30  - The chairman and all parties are ready at the finishing line.
13.36  - The chairman stood on the pedestal and waved a checkered flag to signal that  
                               riders had already crossed the finishing line.
                             - The winners will receive their prizes from the awarding podium provided on the   
                               stage in the New Normal style presided over by Governor of Sakon Nakhon
   - End of the ceremony.

Dress : Military, police, general civil servant : working clothes
  General public : Polite dress (to focus on purple, HRH’s color)

Remark :  The determination of no more than 50 people to attend the ceremony is in accordance 
  with the measures of the Center for the COVID-19 Situation Administration (CCSA), 
  which consists of 
   1. To wear a mask. 
   2. To wash your hands with alcohol gel. 
   3. To keep distance 
   4. To avoid touching. 
   5. To limit the number of people.

April 1, 2022
THE DAILY
SCHEDULES

The Opening Ceremony and Schedule of the Stage 
(in the New Normal style)

Stage 2 = 183.50 km / Ho Kaeo Mukdahan – Sakon Nakhon Privincial Government Center

April 2, 2022
THE DAILY

SCHEDULES
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April 3, 2022
THE DAILY
SCHEDULES April 4, 2022

THE DAILY
SCHEDULES

Time TimeActivities Activities

08.10  - The Organizing Committee, the Executive Committee of Thai Cycling  
                                Association (TCA), Distinguished guests, Heads of the government departments and 
                                riders are ready to welcome the chairman of the ceremony at Sakon Nakhon 
              Provincial Government Center.
   - Governor of Sakon Nakhon Province, the chairman of the ceremony, arrives at the  
                               ceremony area. He signs a blessing and opens a flower pan to pay homage to the 
                               portrait of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn.
   - The chairman of the ceremony delivered the blessings on an auspicious occasion of        
                                HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 67 Birthday Anniversary.
   - General Decha Hemkasri, President of the TCA, presents souvenirs to the chairman 
     and hands over bicycles in the Bicycle Project for Children
09.00  - After completing all ceremonies, the announcer invites the chairman to the starting 
                               line to signal for starting the competition.
   - End of the morning ceremony.
                                                                   
Dress : Military, police, general civil servant : working clothes
  General public : Polite dress (to focus on purple, HRH’s color)

Remark :  The determination of no more than 50 people to attend the ceremony is in accordance 
  with the measures of the Center for the COVID-19 Situation Administration (CCSA), 
  which consists of 
   1. To wear a mask. 
   2. To wash your hands with alcohol gel. 
   3. To keep distance 
   4. To avoid touching. 
   5. To limit the number of people.

11.40  Afternoon ceremony begins.
   - All parties concerned gather at the ceremony area at Sakon Nakhon Provincial 
                               Government Center to welcome the chairman.
   - Governor of Sakon Nakhon Province arrives at the ceremony area.
11.45  - The chairman and all parties are ready at the finishing line.
11.51  - The chairman stood on the pedestal and waved a checkered flag to signal that  
                               riders had already crossed the finishing line.
                             - The winners will receive their prizes from the awarding podium provided on the   
                               stage in the New Normal style presided over by Governor of Sakon Nakhon.
   - End of the ceremony.

Dress : Military, police, general civil servant : working clothes
  General public : Polite dress (to focus on purple, HRH’s color)

Remark :  The determination of no more than 50 people to attend the ceremony is in accordance 
  with the measures of the Center for the COVID-19 Situation Administration (CCSA), 
  which consists of 
   1. To wear a mask. 
   2. To wash your hands with alcohol gel. 
   3. To keep distance 
   4. To avoid touching. 
   5. To limit the number of people.

08.10  - The Organizing Committee, the Executive Committee of Thai Cycling  
                                 Association (TCA), Distinguished guests, Heads of the government departments 
       and riders are ready to welcome the chairman of the ceremony at Sakon Nakhon 
                                Provincial Government Center.
   - Governor of Sakon Nakhon Province, the chairman of the ceremony, arrives at the  
                               ceremony area. He signs a blessing and opens a flower funnel to pay homage to the 
                               portrait of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn.
   -  The chairman of the ceremony delivered the blessings on an auspicious occasion of        
                                 HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 67 Birthday Anniversary.
09.00  - After completing all ceremonies, the announcer invites the chairman to the starting 
                               line to signal for starting the competition.
   - End of the morning ceremony.

Dress : Military, police, general civil servant : working clothes
  General public : Polite dress (to focus on purple, HRH’s color)

Remark :  The determination of no more than 50 people to attend the ceremony is in accordance 
  with the measures of the Center for the COVID-19 Situation Administration (CCSA), 
  which consists of 
   1. To wear a mask. 
   2. To wash your hands with alcohol gel. 
   3. To keep distance 
   4. To avoid touching. 
   5. To limit the number of people.

13.00  Afternoon ceremony begins.
   - All parties concerned gather at the ceremony area at Phaya Si Sattanakarat yard,   
         Nakhon Phanom Province to  welcome the chairman.
   - Governor of Nakhon Phanom Province, the chairman, arrives at the ceremony area.
13.10  - The chairman and all parties are ready at the finishing line.
13.15  - The chairman stood on the pedestal and waved a checkered flag to signal that  
                               riders had already crossed the finishing line.
                             - The winners will receive their prizes from the awarding podium provided on the   
                               stage in the New Normal style presided over by Governor of Nakhon Phanom.
   - End of the ceremony.

Dress : Military, police, general civil servant : working clothes
  General public : Polite dress (to focus on purple, HRH’s color)

Remark :  The determination of no more than 50 people to attend the ceremony is in accordance 
  with the measures of the Center for the COVID-19 Situation Administration (CCSA), 
  which consists of 
   1. To wear a mask. 
   2. To wash your hands with alcohol gel. 
   3. To keep distance 
   4. To avoid touching. 
   5. To limit the number of people.

The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Men’s Tour of Thailand 2022
(in the New Normal style)

Stage 3 / Circuit Race = 117.00 km / Sakon Nahon – Sakon Nakhon

The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Men’s Tour of Thailand 2022
(in the New Normal style)

Stage 4 = 176.00 km / Sakon Nakhon Province – Nakhon Phanom Province
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April 5, 2022
THE DAILY
SCHEDULES April 6, 2022

THE DAILY
SCHEDULES

Time TimeActivities Activities

08.10  - The Organizing Committee, the Executive Committee of Thai Cycling  
                                 Association(TCA), Distinguished guests, Heads of the government departments and 
                                riders are ready to welcome the chairman of the ceremony at Phaya Si 
                                Sattanakarat yard, Nakhon Phanom Province.
   - Governor of Nakhon Phanom Province, the chairman of the ceremony, arrives at 
                               the ceremony area. He signs a blessing and opens a flower fennel to pay homage to 
                               the portrait of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn.
   - The chairman of the ceremony delivered the blessings on an auspicious occasion of        
                                HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 67 Birthday Anniversary.
   - General Decha Hemkasri, President of the TCA, presents souvenirs to the chairman                        
                     and hands over bicycles  in the Bicycle Project for Children.
09.00  - After completing all ceremonies, the announcer invites the chairman to the starting 
                               line to signal for starting the competition.
   - End of the morning ceremony.
 
Dress : Military, police, general civil servant : working clothes
  General public : Polite dress (to focus on purple, HRH’s color)

Remark :  The determination of no more than 50 people to attend the ceremony is in accordance 
  with the measures of the Center for the COVID-19 Situation Administration (CCSA), 
  which consists of 
   1. To wear a mask. 
   2. To wash your hands with alcohol gel. 
   3. To keep distance 
   4. To avoid touching. 
   5. To limit the number of people.

12.50  Afternoon ceremony begins.
   - All parties concerned gather at the ceremony area at Phaya Si Sattanakarat yard, 
                               Nakhon Phanom Province.
   - Governor of Nakhon Phanom Province, the chairman, arrives at the ceremony area.
12.55  - The chairman and all parties are ready at the finishing line.
13.08  - The chairman stood on the pedestal and waved a checkered flag to signal that  
                               riders had already crossed the finishing line at Phaya Si Sattanakarat yard. 
                             - The winners will receive their prizes from the awarding podium provided on the   
                               stage in the New Normal style presided over by Governor of Nakhon Phanom.
   - End of the ceremony.
 
Dress : Military, police, general civil servant : working clothes
  General public : Polite dress (to focus on purple, HRH’s color)

Remark :  The determination of no more than 50 people to attend the ceremony is in accordance 
  with the measures of the Center for the COVID-19 Situation Administration (CCSA), 
  which consists of 
   1. To wear a mask. 
   2. To wash your hands with alcohol gel. 
   3. To keep distance 
   4. To avoid touching. 
   5. To limit the number of people.

08.10  - The Organizing Committee, the Executive Committee of Thai Cycling  
                                Association (TCA), Distinguished guests, Heads of the government departments 
             and riders are ready to welcome the chairman of the ceremony at Phaya Si 
                               Sattanakarat yard, Nakhon Phanom.
   - Governor of Nakhon Phanom Province, the chairman of the ceremony, arrives at 
                               the ceremony area. He signs a blessing and opens a flower pan to pay homage to 
                               the portrait of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn.
   -  The chairman of the ceremony delivered the blessings on an auspicious occasion of        
                                 HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 67 Birthday Anniversary.
09.00  - After completing all ceremonies, the announcer invites the chairman to the starting 
                               line to signal for starting the competition.
   - End of the morning ceremony.
                                                                   
Dress : Military, police, general civil servant : working clothes
  General public : Polite dress (to focus on purple, HRH’s color)

Remark :  The determination of no more than 50 people to attend the ceremony is in accordance 
  with the measures of the Center for the COVID-19 Situation Administration (CCSA), 
  which consists of 
   1. To wear a mask. 
   2. To wash your hands with alcohol gel. 
   3. To keep distance 
   4. To avoid touching. 
   5. To limit the number of people.

12.50  Afternoon ceremony begins.
   - All parties concerned gather at the ceremony area at Wat Roi Phra Phutthabat  
   Phu  Manorom, Mukdahan Province.
   - Governor of Mukdahan Province, the chairman, arrives at the ceremony area.
12.55  - The chairman and all parties are ready at the finishing line.
13.08  - The chairman stood on the pedestal and waved a checkered flag to signal that  
                               riders had crossed the finishing line at Wat Roi Phra Phutthabat Phu Manorom. 
                             - The winners will receive their prizes from the awarding podium provided on the   
                               stage in the New Normal style presided over by Governor of Mukdahan Province.
   - End of the ceremony.

Dress : Military, police, general civil servant : working clothes
  General public : Polite dress (to focus on purple, HRH’s color)

Remark :  The determination of no more than 50 people to attend the ceremony is in accordance 
  with the measures of the Center for the COVID-19 Situation Administration (CCSA), 
  which consists of 
   1. To wear a mask. 
   2. To wash your hands with alcohol gel. 
   3. To keep distance 
   4. To avoid touching. 
   5. To limit the number of people.

The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Men’s Tour of Thailand 2022
(in the New Normal style)

Stage 5 / Circuit Race = 163.00 km / Phaya Si Sattanakarat yard - Phaya Si Sattanakarat yard

The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Men’s Tour of Thailand 2022
(in the New Normal style)

Stage 6 = 165.30 km / Phaya Si Sattanakarat, Nakhon Phanom – Phu Manorom Mukdahan
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BIKE AID SWEET NICE CONTINENTAL
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MONGOLIAN NATIONAL TEAM
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TEAM SAPURA CYCLING

KSPO PROFESSIONAL

TEAMSINTRODUCTION TEAMS INTRODUCTION



44 45

The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup 2022

The Royal Trophy
Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn

General Best ASEAN
Classification

General Classification
by Points

General Classification
by Time

2022 Royal Trophy 
and Leader Jerseys

General Best Climber
Classification

The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup 2022 Race Routes
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Message

Mr. Chalermpol Mangkang
Governor of Mukdahan Province

Mukdahan Province is very pleased to be honored by 
Thai Cycling Association (TCA), under Royal Patronage of 
His Majesty the King, to co-host an international road cycling 
race, namely “Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour 
of Thailand 2022 during April 1-10, 2022.

The race will be attended by a large number of interna-
tional cycling teams, both men’s and women’s teams. There 
will also be broadcast live from Thai PBS television stations 
via a live Facebook and YouTube around the world which will 
be one of the channels for publishing major tourist attractions 
in the Kingdom of Thailand.

Mukdahan Province is full of many tourist attractions 
such as Hor Kaew Mukdahan, Roy Phra Phutthabat Temple 
Phu Manorom, which is a new landmark in Mukdahan, the 2nd 
Thai-Laos Friendship Bridge, Kaeng Kabao, etc.

As for measures to prevent the spread of COVID-19, 
Mukdahan Province has set strict measures according to the 
order of The Center for the COVID-19 Situation Administra-
tion (CCSA), together with the measures of the TCA that has 
prepared a manual for organizing the competition rigorously.

On this occasion, Mukdahan Province wishes to bless 
the organizing committee, riders from all countries along 
with all those involved in organizing the competition to be 
successful and to be fulfilling every wish that was expected.

(Mr. Chalermpol Mangkang)
Governor of Mukdahan Province

สาร
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร มีความยินดีท่ีได้รับเกียรติจาก สมาคมกีฬา
จักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์ให้รว่มเป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเดจ็พระกนิษฐา
ธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “The 
Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2022” 
ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕

การแข่งขันครั้งน้ี มีทีมจักรยานจากนานาชาติเข้าร่วมเป็นจำานวน
มาก ท้ังทีมชายและทีมหญิงโดยมีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ 
ไทยพีบีเอส ผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ และยูทูบ ออกไปทั่วโลก ซึ่งจะเป็นช่อง
ทางหน่ึงในการเผยแพร่สถานท่ีท่องเท่ียว หรือแหล่งท่องเท่ียวสำาคัญของ
ประเทศไทย ให้ชาวโลกได้เห็น

จังหวัดมุกดาหาร มีสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ มากมาย อาทิ หอ
แก้วมุกดาหาร, วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คใหม่
ของมุกดาหาร, สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๒, แก่งกะเบา เป็นต้น

ส่วนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-๑๙ 
จังหวัดมุกดาหาร ได้กำาหนดมาตรการตามคำาสั่งของ ศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) 
อย่างเครง่ครดั ประกอบกับมาตรการของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศ
ไทยฯ ที่ได้จัดทำาคู่มือจัดการแข่งขันอย่างรัดกุม

ในโอกาสน้ี จังหวัดมุกดาหาร ขออำานวยพรให้คณะกรรมการจัดการ
แข่งขัน นักกีฬาจากทุกประเทศพร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการ
แข่งชันทุกท่าน จงประสบความสำาเร็จ และสมความปรารถนาท่ีมุ่งหวัง
ไว้ทุกประการ

(นายเฉลิมพล มั่งคั่ง)
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

Mukdahan Province

The scenery along the way
The international road cycling race “The Princess Maha Chakri 
Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2022” is of famous tourist 
attractions in each province as follows:

Ho Kaeo Mukdahan
Ho Kaeo Mukdahan or Ho Kaew Mukdahan in honor of 
Kanchanaphisek is an observatory with a height of 65.50 
meters, built in 1996 to celebrate the 50th anniversary of his 
accession to the throne, located on Mukdahan-Don Tan Road, 
2 kilometers from Mueang Mukdahan District and opened for 
viewing every day from 08.00AM-18.00PM.

The base of the tower is an octagonal building. The building 
is divided into the following parts:
 - The 1st floor is a museum of art and culture 
  showing tools and appliances in the lifestyle of     
    the villagers;
 - The 2nd floor is an exhibition of history and culture 
  of 8 tribes in Mukdahan Province;
 - The 3rd - 5th floors are the core of the tower;
 - The 6th floor is a 360 degree viewing tower;
 - The 7th floor is Mukdahan crystal beads.
  It enshrines a pure silver Buddha image called 
  Phra Phuttha Nawaming Mongkhondahan 
  and a birthday Buddha image.
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The 2nd Thai-Lao Friendship Bridge
It is a bridge connecting Savannakhet Province, Lao People’s 
Democratic Republic, Lao PDR 
with Mukdahan Province, with a length of 1,600 meters, a 
width of 12 meters, with 2 traffic lanes.
The construction of the bridge began on March 21, 2004 
and opened to the general public on January 9, 2007. This 
bridge (Mukdahan-Savannakhet) is part of the development 

of land transport routes in the East-West Economic Corridor, 
linking from the east to Da Nang City (Vietnam) across the 
Mekong River on the Lao side at Ban Na Kae, the city of 
Kaisorn Phomwihan, crossed to Thailand at Ban Song Puea, 
Bang Sai Subdistrict, Mukdahan Province and passed to the 
west at the Thai-Myanmar border at Mae Sot and Myawaddy 
districts before ending at Mawlamyine, Myanmar.

Wat Roi Phra Phutthabat Phu Manorom
Is about 5 kilometers from the city of Mukdahan, with an area 
of about 100 rai, in the revival of Mukdahan National Park, 
there are many types of rare plants such as the Chang Nao 
tree, provincial flower, Phak Wan (sweet vegetables)
It is also the location of Wat Roi Phra Phutthabat Phu Manorom, 
an old temple, overlooking Mukdahan Province, Mekong River 
and Savannakhet Province, Lao PDR.

Within the temple area, there is a replica of the Buddha’s 
footprint, made of sandstone, with a width of 80 centimeters 
and a length of 1.8 meters. There is a large Buddha image, 
namely “Phra Chao Yai Kaew Mukda Sri Trairat” enshrined 
on the top of the mountain and “Phaya Sri Mukda Maha 
Muneelapalanakara,” the new landmark of Mukdahan.
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Kaeng Kabao
It is a beautiful tourist attraction located in Ban Na Kae Noi, 
Pong Kham Subdistrict, Wan Yai District, 35 kilometers from 
the city of Mukdahan, opposite the city of Chaiburi, Lao PDR.
Kaeng Kabao is a rapids and rocks when the Mekong River 
flows to affect the eroded rapids, resulting in a beautiful 
shape. Some will look like deep holes, some will look like 
underwater caves. Some area on the shore is a large stone 
courtyard that is a good place to relax.

In the dry season, around January to May, the water recedes 
until the islands are seen in the middle of the water and the 
beaches are more beautiful than other seasons. This is the 
time for tourists to come to relax and do family activities or 
swim on the banks of Kaeng Kabao. The landscape has been 
transformed into a park that is beautiful and shady.
Here, too, it includes the creation of “Ong Phaya Sri Phuchong 
Mukdanakarat”, a large beautiful white serpent. There is also 
a zodiac courtyard of 12 zodiac signs and a cultural courtyard 
of 8 tribes for tourists to walk and take pictures.
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Message

Mrs. Jureerat Thepart
Governor of Sakon Nakhon Province

It is a great honor that Thai Cycling Association (TCA), 
under the Royal Patronage of sty the King, has allowed  
Nakhon Phanom Province to co-host the internat g race, 
namely “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour 
of Tha during April 1-10, 2022. addition to being a big  
competition, this competition has been register calendar 
of Union Cycliste Internationale (UC). It also honors on an 
auspicious occasion of Her Royal Highness Princess Maha 
Chakri Sirindhorn’s 67” Birthday Anniversary on April 2, 
2022. s also to promote tourism in Thailand in response to 
the policies of the

Government and the Tourism Authority of Thailand (TAT) 
by distributing tourist attractions to be visible to foreigners 
around the world by a live broadcast of the Thai PBS television 
station via a live Facebook and YouTube.

Sakon Nakhon Province is of many beautiful and 
must-visit attractive places such as Phu Phan Ratchaniwet 
Palace, Phu Phan National Park, Siri Mangkala Temple.  
(Phra That Tao Ngoi), etc.

On this occasion, Sakon Nakhon Province and its 
people would like to sincerely wish the executive committee 
and staff of the TCA, the organizing committee and athletes 
from all countries.

(Mrs. Jureerat Thepart)
Governor of Sakon Nakhon Province

สาร
นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

นับเป็นเกียรติอย่างย่ิงท่ี สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้จังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
จักรยานทางไกลนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี“The Princess 
Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2022” ระหว่าง
วันที่ ๑ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕

การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 
2022” ครั้งนี้ นอกจากเป็นการแข่งขันรายการที่ยิ่งใหญ่ ได้รับการบรรจุ
ลงในปฏิทินการแข่งขันของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) ยังเป็นการ
เฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน
โอกาสทรงเจริญพระขนมายุ ๖๗ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ นี้

นอกจากน้ียังเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวประเทศไทย เพื่อสนอง
นโยบายของรัฐบาล และการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ด้วย
การเผยแพร่แหล่งท่องเท่ียวให้ปรากฎสู่สายตาชาวต่างชาติท่ัวโลกจากการ
ถ่ายทอดสดของสถานีโทรทัศน์ไทยพบีีเอส ผา่นทางเฟซบุ๊กไลฟ ์และ ยูทูบ

จังหวัดสกลนคร มีสถานท่องเท่ียวท่ีสวยงามและน่ามาเยือนอย่างย่ิง 
อาทิ พระตำาหนักภูพานราชนิเวศน์, อุทยานแห่งชาติภูพาน, วัดศิริมังคละ 
(พระธาตุเต่างอย) เป็นต้น

ในโอกาสนี้ จังหวัดสกลนคร และพี่น้องประชาชนชาวสกลนคร ขอ
อวยพรให้คณะผู้บริหาร-เจ้าหน้าท่ีสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ 
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน-และคณะนักกีฬาจากทุกประเทศท่ีเข้าร่วม
การแข่งขัน จงประสบความสำาเร็จทุกประการ

นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

Phu Phan Ratchaniwet Palace
It is ocated in the middle of Phu Phan Mountain Range, Phu 
Phan District, Sakon Nakhon Province, approximately 16 
kilometers from the city of Sakon Nakhon.
It is the residence of the late King Bhumibol Rama IX and 
Queen Sirikit, as well as members of the Royal Family during 
their conversion to visit people in the Northeast part. However, 
during the absence of any king in the Palace, the secretariat 
will allow the general public to visit every day.
Phu Phan Ratchaniwet Palace can be called a paradise for 
tree lovers because the interior is full of various plants, espe-
cially ornamental plants, plants that are highly appreciated 
by tourists, such as flowering plants from Phu Phan, such as 
Dusita, Manithewa and Thip Kesorn, which are only available 
during the winter season.

The buildings within the Royal Palace area, collectively 
known as “Muang Pratumnak”, have a classic, elegant style 
of decoration. Most of them are modern architecture. But for 
the “Wood Wing Pratumnak” used as a guest house, it is built 
in a log cabin style which looks good and has another charm.

Slightly beyond Pratumnak Village, several small huts have 
been built as examples of traditional country houses with farm 
tools and daily necessities on display.
To ask for more information Tel. 0-4271-1550.

Sakon Nakhon Province
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Phu Phan National Park
It is located in the Phu Phan Mountain Range. The terrain 
is generally the limestone mountain, the source of various 
streams and creeks. The forest condition is a dipterocarp 
one, rainforest and mixed forest. As wild animals seen include 
lemurs, civets, and wind monkeys.
Within the park, there are interesting historical attractions, 
such as Phra That Phu Phek on the Phu Phan Mountain Range, 
an ancient Phra That of the Khmer power, made of sandstone 
on a laterite base in the style of Thewalai, Seri Thai cave about 
4.5 kilometers from the park office, is a cave during World 
War II that the Seri Thai side used to collect weapons and 
supplies and in the same area, there is also a digging trace 
decorated as a secret airport.

In nature, Phu Phan Mountain is the most well-known histor-
ical mountain, but is a land that few people have been able 
to experience the natural beauty, especially the boundary 
between Sakon Nakhon Province and Kalasin Provinces, 
such as Kham Hom Waterfall, which is located nearby of 
many other waterfalls, such as Haew Sin Chai Waterfall, Sam 
Lan Waterfalls, Sao Hai Waterfalls, and stone cliffs nestled 
amongst the cool forests and in front of the entrance to Kham 
Hom Waterfall.
In addition, on the Sakon Nakhon - Kalasin Road, it is a section 
that zigzags like a slithering snake or a toasted snake called 
“Khong Ping Ngu” with a cascading shoulder, with the largest 
kilometer mark in Thailand located along the way decorated 
with ornamental flowers, it is a beautiful scenery.
  

Sirimangkha Temple (Phra That Tao Ngoi)
It was built in 1876 with the first abbot named Phra Bia (name 
unknown). At the same time, the “Putakud Na Saeng” shrine 
was established as an ancestral shrine with a portrait of “Pu 
Pia” located in the shrine that is the ancestor of the villagers 
of Tao Ngoi, acting like a village guardian
During the third month of every year, there will be a ceremony 
to pay respect to the Pu Ta shrine. Items used in the offer-
ings include rice, boiled chicken, white whiskey, betel nuts, 
cigarettes and with a person performing a ceremony called 
“Chao”, who was appointed by the villagers and accepted as 
the leader, spoke consecutively with “Pu Pia” and “Pu Thong.”

Phaya Tao Ngoi
It was the initiative of Mr. Sophonpong Hetanurak, the 3rd 
Thao Ngoi District Chief, who had the idea to create the 
unique and identity of Tao Ngoi District to be known to the 
general public. Together with the people of Tao Ngoi District, 
the reconstruction of a large rock located on a cliff that re-
sembles a turtle shape so that people passing by can stop 
and pay respect.
And there was an idea to carry out the construction of “Pha 
Tao Ngoi” which is a large statue of Tao Ngoi as a symbol 
of Tao Ngoi District in the park and health park of Tao Ngoi 
District on March 14, 2012 and the ceremony was performed 
on April 5, 2012. The size is 4.59 meters wide, 7.39 meters 
long, 5.09 meters high.
Inside Phaya Tao Ngoi, there are sacred things that should be 
worshiped. It also spread the prestige throughout the country 
making it known and people come to pay homage to ask for 
good fortune and lucky numbers regularly.
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Phra That Choeng Chum a major and sacred religious 
monument of Sakon Nakhon Province, is enshrined at Wat 
Phra That Choeng Chum in town. Of rectangular shape, it is 
made of mortar and bricks with a height of 24 meters. It is 
featured on the reverse of the ten-satang coin.

Sakon Nakhon existed as a major city in the Khmer Empire 
of Khotraboon, with the ancient city of Srikhotraboon within 
present-day Udon Thani Province as the capital, at the height 
of its glory during the 12th to the 16th centuries. Many Khmer 
shrines and artefacts stand proof to the claim and constitute 
major attractions of the province. The Shrine of the Holy Relic 
of Narai Jengweng, Phuphek, Dum and the Khmer Bridge 
are a few examples.

Phra That Choeng Chum is built to cover footprints of four 
Buddhas namely Phra Kakusantha, Phra Konakom, Phra 
Kassapa, and Phra Kodom or Phra Sri Ariyametrei (the  
present Buddha). Next to the Phra That is the chapel that 
houses Luang Por Ong Saen, a sacred Buddha statue of 
the province.
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Message

Mr. Chathip Ruchanaseree
Governor of Nakhon Phanom Province

Nakhon Phanom Province is very pleased to warmly 
welcome the organizing committee and international patici-
pants who come to participate in the international road cycling 
race, “THE Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of 
Thailand 2022” during April 1-10, 2022.

It is a great honor that Thai Cycling Association (TCA), 
under the Royal Patronage of His Majesty the King, has al-
lowed Nakhon Phanom Province to co-host the international 
road cycling race. This grand event has also been added 
on the calendar of the Union Cycliste Internationale (UCI).

There are many important tourist attractions in Nakhon 
Phanom Province such as Wat Phra That Phanom Woram-
ahawihan which is a sacred place for Buddhists, Wat Phra 
That Mahachai, Phaya Si Sattanakarat, a landmark of Nakhon 
Phanom Province that  enshrined on Mekong River banks, etc.

This competition will be broadcast around the world 
by THAI PUBLIC BROADCASTING SERVICE (THAI PBS) 
via Facebook live and YouTube live that allow foreigners to 
admire the exotic tourist attractions of Nakhon Phanom Prov-
ince. So, those charming attractions could raise the nurber 
of tourists who visit the Kingdorn of Thailand and stimnulates 
the domnestic economy as well.

Finally, I would like to wish the organizing committee, 
riders and agencies concerned to be successful as you 
hoped in all respects.

(Mr. Chathip Ruchanaseree)
Governor of Nakhon Phanom Province

สาร
นายชาธิป รุจนเสรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

จังหวัดนครพนม ยินดีต้อนรับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และ
นักกีฬาจากนานาชาติ ท่ีเดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานทางไกล
นานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “The Princess Maha 
Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2022” ระหว่างวันที่ 
๑ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕

นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชปถัมภ์ได้ให้จังหวัดนครพนม มีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2022” ซึ่ง
เป็นการแข่งขันรายการท่ีย่ิงใหญ่ ได้รับการบรรจุลงในปฏิทินการแข่งขัน
ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI)

สำาหรับจังหวัดนครพนม เป็นจังหวัดท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวสำาคัญ
มากมาย อาทิ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ซึ่งมีองค์พระธาตุพนม เป็น
ท่ีสักการะบูชาของชาวพุทธท่ัวไป, วัดพระธาตุมหาชัย, พญาศรีสัตต 
นาคราช ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดนครพนม ประดิษฐานบน 
ริมฝั่งแม่น้ำาโขง เป็นต้น

การแข่งขันครั้งน้ี มีการถ่ายทอดสดจากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
ผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ และ ยูทูบแพร่ภาพออกไปท่ัวโลก ซึ่งจะทำาให้ชาว
ต่างชาติได้เห็นแหลง่ท่องเท่ียวอันสวยงามของจังหวัดนครพนม ทำาให้อยาก
มาเที่ยวเมืองไทย เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจภายใน
ประเทศเป็นอย่างดี

สุดท้ายนี้ ขออวยพรให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน นักกีฬา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจงประสบความสำาเร็จดังที่หวังทุกประการ

นายชาธิป รุจนเสรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

Nakhon Phanom Province

Wat Phra That Phanom Woramahawihan
It is a first-class Royal Temple of the Woramahawihan type, 
enshrined on the banks of the Mekong River, Chayangkun 
Road, Ban That Phanom, That Phanom District, Nakhon Pha-
nom Province. Currently, Phra Thep Woramuni is the abbot 
since 2006 to the present.
Phra That Phanom looks like a square chedi made of bricks, 
12.33 meters wide on each side, 53.6 meters high, with a wall 
surrounding Phra That on 4 floors.
The Phra That itself is located on an orphan mountain (a 
mound of soil about 3 meters high), within the area, there is 
a large pond called Bueng That Phanom. On the full moon 
day of the 3rd lunar month to the 1st waning moon of the 3rd 
lunar month of every year, there will be an annual event to 
worship Phra That Phanom.
On August 11, 1975 at 7.38 PM, due to heavy rain and strong 
wind for several days in a row as well as its oldness. The whole 
Phra That Phanom has collapsed.

People all over the country and the government joined in 
donating funds to build a new Phra That Phanom in the same 
way that the construction was completed on March 23, 1979.
In addition to containing the Buddha’s original relics, there 
are also tens of thousands of valuable items packed and 
decorated in Phra That, especially the gold tiered atop it, 
which weighs up to 110 kilograms.
Antiques around Phra That Phanom are those that have 
existed since the Sri Kotaboon period to the Lan Xang and 
Ayutthaya periods, especially during the Sri Kotaboon period, 
such as the stone pillars and stone parapets which are em-
broidered in different directions known as Sao It Khil, which 
will have an animal named Asmukhi. The word Asmukhi is 
divided into Assa, meaning giant, Muk, meaning face, depict-
ing “a horse-shaped animal with a giant face”.
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Phaya Si Sattanakarat
It is a landmark of Nakhon Phanom Province, enshrined on 
the banks of the Mekong River on the courtyard of Srisat-
tanakarat in front of the Office of Royal Forest Department 
on Sunthon Wichit Road in Nakhon Phanom Municipality.
It is the largest brass serpent statue of the Northeastern part. 
It is outstandingly beautiful, cast in brass, with a total weight 
of 9000 kilograms. It is a 7-headed serpent, enshrined on an 
octagonal base, with 6 meters wide, and the total height of 
the base is 15 meters. It can spray the water.

It has been passed down from generation to generation that 
the Thai-Lao people had a strong connection with the Naga 
like the ties in the Mekong River since all the generations 
of grandparents believed in the sanctity of the Naga as a 
caretaker, who is protecting the Mekong River Basin and 
preserving Buddhism, including Phra That Phanom.
The purpose of the construction is to preserve the culture, tra-
ditions and beliefs about the serpent of Thai and Lao people 
living along the Mekong River. It also wants to upgrade Nak-
hon Phanom Province to support it as a tourism center in the 
Mekong Sub-region. It will be another landmark in this region.

Wat Phra That Mahachai
It was built in 1952. Phra That Mahachai itself has a special 
feature that is different from other ones, with an octagonal 
shape that looks like a golden bell. It is believed that this 
shape came from the principle of the 4 Phra Arhants, by 
comparing the Buddha’s relics to be the Buddha image in the 
middle. The new Phra That was built to cover the original one.
In addition, the relic was raised from the revival to 40 meters, 
which is elegant and decorative with exquisite patterns, 
depicting the deities believed to have the duty to save the 

relics from various dangers, as it is located on Phra Sumeru, 
the valley of heaven, which houses the Buddha’s relics and 
relics of three other Arhants, namely Phra Anya Konthanya, the 
first monk in Buddhism, Phra Sariputra and Phra Anuruddha.
Due to the prestige of many Arhants, the people who go 
to worship have triumphed in life. Reverend  Luang Pu 
Khamphan Kosapanyo, the former abbot of Wat Phra That 
Mahachai, was the leader in the construction of this Phra 
That Mahachai.
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LIST  OF  HOSPITALS
SPECIAL
INSTRUCTION

Mukdahan Hospital
24 Phithak Phanom Khet Rd., Tambon Mukdahan, 
Amphoe Muang, Mukdahan 49000
Tel. 0-4261-5224

Nikhomkhamsoi Hospital
52 Moo 11 Nikhomkhamsoi-Nong soong Rd., Amphoe 
Nikhomkhamsoi, Mukdahan 49130
Tel. 0-4268-1324-5

Khamcha-I Hospital
55 Moo 2 Mukdahan-Kuchinarai Rd., Tambon Nam-
tiang, Amphoe Khamcha-I, Mukdahan 49110
Tel. 0-4269-1085

Don Tal Hospital
250 Moo 7 Don Tal-Chanuman Rd., Amphoe Don Tal, 
Mukdahan 49120
Tel. 0-4268-9085

Nong Sung Hospital
59 Mukdahan-Kuchinarai Rd., Amphoe Nong Sung, 
Mukdahan 49160
Tel. 0-4267-4614

Wan Yai Hospital
45 Chalermprakiat rama 9 Rd., Amphoe Wan Yai, 
Mukdahan 49150
Tel. 0-4269-9238

Dong Luang Hospital
2287 Amphoe Dong Luang, Mukdahan 49140
Tel. 0-4269-7023

Sakon Nakhon Hospital
1041 Charoen muang Rd., Tambon That Choeng 
Chum, Amphoe Muang, Sakon Nakhon 47000
Tel. 0-4217-6000

Pra Arjan Ban Tanakaro Hospital
288 Tambon Kok phu, Amphoe Phu Phan, Sakon 
Nakhon 47180
Tel. 0-4270-8012

Akat Umnauy Hospital
386 Moo 3 Wanchalerm Rd., Tambon Akat, Amphoe 
Akat Umnauy, Sakon Nakhon 47170
Tel. 0-4279-9000

Kusuman Hospital
106 Tambon Na Pho, Amphoe Kusuman, Sakon  
Nakhon 47210
Tel. 0-4276-9041

Ban Phaeng Hospital
339 Moo 2, Nong Khai- Nakhon Phanom Rd., Amphoe 
Ban Phaeng, Nakhon Phanom 48140
Tel. 0-4259-1225

Nawa Hospital
121 Sudjai Rd., Tambon Nawa, Amphoe Nawa, Nakhon 
Phanom 48180
Tel. 0-4251-1424

Tha-uthen Hospital
Nakhon Phanom-Tha-uthen Rd., Tambon Nontal, 
Amphoe Tha-uthen, Nakhon Phanom 48120
Tel. 0-4250-3022

Phonsawan Hospital
276 Moo 12 Tambon Phonsawan, Amphoe Phonsawan, 
Nakhon Phanom 48190
Tel. 0-4259-5064

Pla Pak Hospital
120 Moo 2 Tambon Pla Pak, Amphoe Pla Pak, Nakhon 
Phanom 48160
Tel. 0-4258-9103

Renu Nakhon Hospital
91 Moo 9 Tambon Phon thong, Amphoe Renu Nakhon, 
Nakhon Phanom 48170
Tel. 0-4257-9235

Thatphanom Crown Prince Hospital
121 Moo 6 Tambon Thatphanom, Amphoe Thatpha-
nom, Nakhon Phanom 48110
Tel. 0-4254-1246

Nakae Hospital
75 Moo 7 Tambon Ban Kaeng, Amphoe Nakae, Nakhon 
Phanom 48130
Tel. 0-4257-1205

Srisongkram Hospital
294 Tambon Srisongkram, Amphoe Srisongkram, 
Nakhon Phanom 48150
Tel. 0-4259-9230
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Order of Motorcycles’ Parade 
SPECIAL
INSTRUCTION

ขอขอบคุณ

บริษัท โรงงานฟุตบอลล์ไทย สปอร์ตติ้ง กู๊ดส์ จำากัด    
ที่ให้การสนับสนุนการแข่งขัน

The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup 
“Tour of Thailand 2022”

ขอขอบคุณ

บริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำากัด
ที่ให้การสนับสนุนการแข่งขัน

The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup 
“Tour of Thailand 2022”
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ขอขอบคุณ

บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำากัด (มหาชน)
ที่ให้การสนับสนุนการแข่งขัน

The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup 
“Tour of Thailand 2022”

ขอขอบคุณ

บริษัท เอ พี ฮอนด้า จำากัด
ที่ให้การสนับสนุนการแข่งขัน

The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup 
“Tour of Thailand 2022”

ขอขอบคุณ

บริษัท พิบูลย์ชัยน้ำาพริกเผาไทยแม่ประนอม จำากัด
ที่ให้การสนับสนุนการแข่งขัน

The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup 
“Tour of Thailand 2022”

ขอขอบคุณ

บริษัท สปอร์ต ฟอร์ ไล้ฟ์ จำากัด
ที่ให้การสนับสนุนการแข่งขัน

The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup 
“Tour of Thailand 2022”
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ขอขอบคุณ

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)
ที่ให้การสนับสนุนการแข่งขัน

The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup 
“Tour of Thailand 2022”

ขอขอบคุณ

การกีฬาแห่งประเทศไทย
ที่ให้การสนับสนุนการแข่งขัน

The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup 
“Tour of Thailand 2022”

ขอขอบคุณ

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ  
ที่ให้การสนับสนุนการแข่งขัน

The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup 
“Tour of Thailand 2022”
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