


กําหนดการแถลงข่าวงานกีฬาจักรยานประเภทลู่และถนนชิงแชมป์เอเชีย 
 

• ครั้งท่ี 1 วันจันทร์ท่ี 12 มกราคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลลูมซี ชั้น6 โรงแรมอมารี   
วอเตอร์เกท ประตูน้ํา กรุงเทพมหานคร 

• ครั้งท่ี 2 วันอังคารท่ี 27 มกราคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ลานน้ําตก  ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้า
เดอะมอลล์นครราชสีมา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อย รายการ “Bike For All” 

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 
สนามที่ 1 / ถนนในเขตเทศบาล  ในวันเสาร์ที่  24  มกราคม 2558  Night Games  

จังหวัดนครราชสีมา (แข่งขันในเวลากลางคืน) 
การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภทดังน้ี 
1.ใจเกินร้อย คือใช้จักรยานได้ทุกประเภท หากป่ันเข้าเส้นชัยภายใน 3 ชม.จะได้รับถ้วยใจเกินร้อยทุกคน 

2.รุ่นแข่งขัน เก็บคะแนนสะสม จักรยานท่ีใช้ต้องเป็นจักรยานเสือภูเขาท่ีถูกต้องตามกติกาเท่าน้ันค่ะ 
จํากัดขนาดหน้ายาง 1.9 น้ิวขึ้นไป วงล้อท่ีใช้ได้ 26, 27.5, 29 และห้ามใส่ตะเกียบ/ 
ในแต่ละสนามผู้ท่ีได้อันดับ 1-5 ในแต่ละรุ่นจะได้รับถว้ยเกียรติยศประจําสนามและไดถ้้วยใจเกินร้อย 
ส่วนอันดับอ่ืนๆ จะได้รับถ้วยใจเกินร้อย 
เม่ือการแข่งขันเสร็จส้ินท้ัง 5 สนามแล้ว ผู้ท่ีได้คะแนนสะสมสูงสุดจะไดถ้้วยพระราชทานของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ (แต่มีข้อแม้ว่าต้องมาแข่งขันอย่างน้อย 4 สนาม) 

วิธีการสมัคร 
1.เข้าไปดาวน์โหลดใบสมัครได้ท่ีเว็บไซต์ http://www.thaicycling.or.th 
2.กรอกใบสมัครแล้วส่งเมล์มาท่ี tca_racing@yahoo.com หรือแฟกซ์มาท่ี 02-7193343/ 
หรือกรอกช่ือ-สกุล ช่ือทีม ระบุประเภทการแข่งขัน(ใจเกินร้อย/เก็บคะแนนสะสม)   
สมัครหน้างานได้เช่นกันค่ะ วันศุกร์ท่ี 23 ม.ค.58 ตั้งแต่เวลา 13.00-18.00 น.และวันเสาร์ท่ี 24 ม.ค.58 
ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. 

วิธีการชําระเงิน 
ค่าสมัครคนละ 450 บาท 
สามารถโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขารามคําแหง 65(อาคารเอฟบีที) ช่ือบัญชี ทัวร์ออฟไทยแลนด์ 
2012 บัญชีเลขท่ี 569-0-14876-8 
หากโอนแล้วรบกวนส่งหลักฐานไปพร้อมกับใบสมัครตามอีเมล์หรือแฟกซ์ท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น 

 



กําหนดการจัดการแข่งขันเพ่ือทดสอบระบบ "ใจเกินร้อย" 
วันท่ี 24 มกราคม 2558 ระหว่างเวลา 20.00-24.00 น. ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 
เวลา 19.30 น.  - ประธานในพิธีเปิดงานและร่วมข่ีจักรยานเปิดการแข่งขัน  (พลเอกศิริชัย  ดิษฐกุล 
   ปลัดกระทรวงกลาโหม) 
เวลา 20.00 น.   - เริ่มแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อย  
   - ประเภท VIP และใจเกินร้อย ข่ีจํานวน 1 รอบ 
   - รุ่นท่ัวไปชายแข่งขัน 4 รอบ 
   - รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย, รุ่นอายุ 30-34 ปีชาย, รุ่นอายุ 35-39 ปีชาย, รุ่นอายุ  
   40-44 ปีชาย, รุ่นอายุ 45-49 ปีชาย, รุ่นอายุ50-54 ปีชาย, รุ่นอายุ 55-59 ปีชาย  
   แข่งขัน 3 รอบ 
   - รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย, รุ่นอายุ 60 ปีข้ึนไปชาย, รุ่นอายุ 10 ปีชาย, รุ่นอายุ 12 
   ปีชาย, รุ่นอายุ 14 ปีหญิง, รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง, รุ่นท่ัวไปหญิง, รุ่นอายุ 35 ปี
   ข้ึนไปหญิง, รุ่นน้ําหนัก 85 กก.ข้ึนไป, อายุไม่เกิน 35 ปีชาย และรุ่นน้ําหนัก 85 กก.
   ข้ึนไป  อายุ 35 ปีข้ึนไปชาย  แข่งขัน 2 รอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กําหนดการจัดงานเลี้ยงต้อนรับ Welcome Party 
วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 18.00 น. 

ณ สวนน้ําบุ่งตาหล่ัวเฉลิมพระเกียรติรัชกาลท่ี 9 อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
เวลา 18.00 น.  - นักกีฬาแต่ละประเทศ  แขกรับเชิญ เดินทางถึงบริเวณงาน 
เวลา 18.30 น.  - ประธานในพิธี เดินทางถึงบริเวณงานทักทายและสนทนากับผู้ท่ีมาให้การต้อนรับ 
   ประธานในพิธีเข้านั่งประจําท่ี 
เวลา 18.45 น.  - พิธีกรกล่าวต้อนรับนําเข้าสู่พิธีเปิดงาน 
   - เรียนเชิญประธานในพิธีกล่าวต้อนรับ 
   - เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวดันครราชสีมากล่าวต้อนรับในฐานะเจ้าเมือง 
   - เรียนเชิญ นายสุรวุฒิ   เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา กล่าวต้อนรับใน
   ฐานะนายกเทศมนตรีเจ้าภาพการจัดงานเลี้ยง 
   - เรียนเชิญพลอากาศเอก ชนินทร์  จันทรุเบกษา  นายกสมาคมจักรยานฯ กล่าวใน
   นามสมาคมจักรยานฯ 
   -เรียนเชิญ มร.โช ฮี วูค ประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย (ACC) กล่าวในนาม
   สมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย 
   - ประธานในพิธี มอบโล่ห์ขอบคุณให้แก่นายสุรวุฒิ  เชิดชัย  นายกเทศมนตรีนคร
   นครราชสีมาเป็นเจ้าภาพในการจัดเลี้ยง    
   - มอบของท่ีระลึกให้แก่ชาติต่างๆท่ีส่งทีมเข้าแข่งขัน  จํานวน 25 ประเทศ 
   - พลอากาศเอก ชนินทร์  จันทรุเบกษา  มอบของท่ีระลึกให้แก่ประธานในพิธี 
   - พิธีกรเรียนเชิญผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันข้ึนบนเวที  เพ่ือทําพิธีเปิดการ
   แข่งขันจักรายานชิงแชมป์เอเชีย  รายการ 35 th Asian Track and Cycling  
   Championships 2015 and4 th Asian Para Cycling  Championships และ
   เปิดงานเลี้ยงต้อนรับ  Welcome Party  ประกอบด้วย ประธานในพิธี, มร.โช ฮี วูค 
   ประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย (ACC), ผู้ว่าราชการจังหวัด, แม่ทัพภาคท่ี 2, 
   นายสุรวุฒิ  เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา และพลอากาศเอกชนินทร์  
   จันทรุเบกษา นายกสมาคมจักรยาน 
   - พิธีกรเรียนเชิญทําพิธีเปิด  โดยสัมผัส BY Ball 
   - หลังจากนั้นจะทําการยิงพลุข้ึนท้องฟ้าเพ่ือเป็นการเฉลิมฉลอง (ใช้เวลาประมาณ 
   15-20 นาที) 
เวลา 19.30 น.  - การแสดงชุดท่ี 1 ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที 
   - การแสดงชุดท่ี 2 ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที 
เวลา 19.45 น.  - ดนตรีบรรเลงตามอัธยาศัย 
เวลา 20.30 น.  - ปิดงาน 



กําหนดการจัดการแข่งขันจักรยานประเภทลู่และถนนชิงแชมป์เอเชีย 
รายการ The 35 th Asian Track & Road Cycling Championships and  

22nd Asian Track & Road junior Cycling Championships 2015  
and The 4th Asian Para Cycling Championships 

 
 กําหนดการแข่งขันจักรยาน   
 

 1. ประเภทลู่ ต้ังแต่วันท่ี 4-8 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ สนามเวลโลโดรม
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 
 2. ประเภทถนนเวลากลางคืน (Night Championships ) ต้ังแต่วันท่ี 10-12 กุมภาพันธ์ 2558 
ระหว่างเวลา 20.00-24.00 น. ณ ถนนรอบเมืองโคราช 
 3. การแข่งขันไทม์ไทรอัล (ปล่อยทีละคน)  ต้ังแต่วันท่ี 13-14 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่าง
เวลา 08.00-18.00 น. สถานท่ีใช้พ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) 
 4. การแข่งขันจักรยานพาราไซคลิ่ง  ต้ังแต่วันท่ี 13-14 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 08.00-
12.00 น. สถานท่ีใช้พ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 



เวลา รายการ รอบคัดเลือก/ชิงชนะเลิศ    สถานท่ี เวลา (นาที)

16.00 ตรวจไลเซ่น เจอร์ซี 30

17.00 ประชุมผู้จัดการทีม (ประเภทลู่) 60

เวลา รายการ รอบคัดเลือก/ชิงชนะเลิศ    สถานท่ี เวลา (นาที)

07.00 – 08.30 ฝึกซ้อม
08.30 – 09.00 เยาวชนหญิง – เปอร์ซูทบุคคล(2 กม.) รอบคัดเลือก
09.00 – 09.30 เยาวชนชาย – เปอร์ซูทบุคคล(3 กม.) รอบคัดเลือก
09.30 – 10.10 ประชาชนหญิง – เปอร์ซูทบุคคล(3 กม.) รอบคัดเลือก
10.10 – 10.50 ประชาชนชาย – เปอร์ซูทบุคคล(4 กม.) รอบคัดเลือก
10.50 – 11.30 ประชาชนหญิง – ทีมสปริ้นท์ รอบคัดเลือก
11.30 – 12.00 ประชาชนชาย – ทีมสปริ้นท์ รอบคัดเลือก
12.00 – 1300 พักกลางวัน
13.00 – 13.30 เยาวชนชาย – 1กม. ไทม์ไทรอัล ชิงชนะเลิศ
13.30 – 13.50 เยาวชนหญิง – 500ม. ไทม์ไทรอัล ชิงชนะเลิศ
13.50 – 14.20 พิธีมอบรางวัล เยาวชนชาย/เยาวชนหญิง ไทม์ไทรอัล
14.20 – 14.50 ประชาชนหญิง – พอยท์เรซ ชิงชนะเลิศ
14.50 – 15.40 ประชาชนชาย – พอยท์เรซ(30กม.) ชิงชนะเลิศ
15.40 – 16.10 พิธีมอบรางวัล ประชาชนหญิง/ประชาชนชาย-พอยท์เรซ
16.10 – 16.30 เยาวชนหญิง – สปริ้นท์ 200ม. ไทม์ไทรอัล รอบคัดเลือก
16.30 – 16.50 ประชาชนหญิง – สปริ้นท์ 200ม. ไทม์ไทรอัล รอบคัดเลือก
17.00 – 17.30 พิธีเปิด
17.30 – 17.45 เยาวชนชาย – ทีมสปริ้นท์ ชิงชนะเลิศ
17.45 – 18.00 ประชาชนชาย – ทีมสปริ้นท์ ชิงชนะเลิศ
18.00 – 18.20

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
วันพุธท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2558

โปรแกรมการแข่งขัน

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่และถนนชิงแชมป์เอเชีย ครั้งท่ี 35

และเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย ครั้งท่ี 22

และการแข่งขันพาราไซคล่ิง ครั้งท่ี 4

ประเภทลู่

วันอังคารท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2558

พิธีมอบรางวัล เยาวชนชาย/ประชาชนชาย ทีมสปริ้นท์



เวลา รายการ      รอบคัดเลือก/ชิงชนะเลิศ    สถานท่ี เวลา (นาที)

07.00 – 08.30 ฝึกซ้อม

08.30 – 08.40 เยาวชนหญิง – สปริ้นท์ รอบก่อนรองชนะเลิศ (ครั้งท่ี 1)

08.40 – 09.00 ประชาชนหญิง – สปริ้นท์ 1/8 ชิงชนะเลิศ

09.00 – 09.15 เยาวชนหญิง – สแครซ(5กม.) ชิงชนะเลิศ

09.20 – 09.30 เยาวชนหญิง – สปริ้นท์ รอบก่อนรองชนะเลิศ (ครั้งท่ี 2)

09.30 – 09.50 เยาวชนชาย – สแครซ(7.5กม.) ชิงชนะเลิศ

09.50 – 10.10 เยาวชนหญิง – สปริ้นท์ รอบก่อนรองชนะเลิศ (ครั้งท่ี 3)

10.10 – 10.20 ประชาชนหญิง – สปริ้นท์ รอบแก้ตัว

เวลา รายการ รอบคัดเลือก/ชิงชนะเลิศ    สถานท่ี เวลา (นาที)

10.20 – 10.30 เยาวชนหญิง – สปริ้นท์ รอบจัดอันดับ 5-8

10.30 – 10.50 พิธีมอบรางวัล – เยาวชนหญิง/เยาวชนชาย สแครซ

10.50 – 11.20 ประชาชนหญิง – ทีมเปอร์ซูท รอบคัดเลือก

11.20 – 12.00 ประชาชนชาย – ทีมเปอร์ซูท รอบคัดเลือก

12.00 – 14.00 พักกลางวัน

14.00 – 14.10 ประชาชนหญิง – สปริ้นท์ รอบก่อนรองชนะเลิศ (ครั้งท่ี 1)

14.10 – 14.20 เยาวชนหญิง - เปอร์ซูทบุคคล(2กม.) ชิงชนะเลิศ

14.20 – 14.40 เยาวชนชาย – เปอร์ซูทบุคคล(3กม.) ชิงชนะเลิศ

14.40 – 15.00 ประชาชนหญิง – สปริ้นท์ รอบก่อนรองชนะเลิศ (ครั้งท่ี 2)

15.00 – 15.20 ประชาชนหญิง – เปอร์ซูทบุคคล(3กม.) ชิงชนะเลิศ

15.20 – 15.30 ประชาชนหญิง – สปริ้นท์ รอบก่อนรองชนะเลิศ (ครั้งท่ี 3)

15.30 – 15.50 ประชาชนชาย – เปอร์ซูทบุคคล(4กม.) ชิงชนะเลิศ

15.50 – 16.00 ประชาชนหญิง – สปริ้นท์ รอบจัดอันดับ 5-8

16.00 – 17.40 พิธีมอบรางวัล – เยาวชนหญิง/เยาวชนชาย/ประชาชนหญิง/ประชาชนชาย

                             เปเปอร์ซูทบุคคล

17.40 – 18.40 ประชาชนชาย - เมดิสัน(50กม.) ชิงชนะเลิศ

18.40 – 19.00 พิธีมอบรางวัล – เมดิสัน

วันพฤหัสบดีท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2558



เวลา รายการ      รอบคัดเลือก/ชิงชนะเลิศ    สถานท่ี เวลา (นาที)

07.00 – 08.30 ฝึกซ้อม

08.30 – 09.00 เยาวชนชาย – สปริ้นท์ 200ม. ไทม์ไทรอัล รอบคัดเลือก คัดเลือก 12 คน

09.00 – 09.30 ประชาชนชาย – สปริ้นท์ 200ม. ไทม์ไทรอัล รอบคัดเลือก คัดเลือก 16 คน

09.30 – 10.00 เยาวชนหญิง – ทีมเปอร์ซูท รอบคัดเลือก

10.00 – 10.30 เยาวชนชาย – ทีมเปอร์ซูท รอบคัดเลือก

10.30 – 10.50 ประชาชนหญิง – ทีมเปอร์ซูท ชิงชนะเลิศ

10.50 – 11.10 ประชาชนชาย – ทีมเปอร์ซูท ชิงชนะเลิศ

11.10 – 11.40 พิธีมอบรางวัล – ประชาชนหญิง/ประชาชนชาย ทีมเปอร์ซูท

11.40 – 14.00 พักกลางวัน

14.00 – 14.10 เยาวชนหญิง – สปริ้นท์ รอบรองชนะเลิศ (ครั้งท่ี 1)

14.10 – 14.20 ประชาชนหญิง – สปริ้นท์ รอบรองชนะเลิศ (ครั้งท่ี 1)

14.20 – 14.35 เยาวชนชาย – สปริ้นท์ รอบ 1/8

14.35 – 14.50 ประชาชนชาย – สปริ้นท์ รอบ 1/8

14.50 – 15.00 เยาวชนหญิง – สปริ้นท์ รอบรองชนะเลิศ (ครั้งท่ี 2)

15.00 – 15.10 ประชาชนหญิง – สปริ้นท์ รอบรองชนะเลิศ (ครั้งท่ี 2)

15.10 – 15.20 เยาวชนชาย – สปริ้นท์ รอบแก้ตัว

15.20 – 15.30 เยาวชนหญิง – สปริ้นท์ รอบรองชนะเลิศ (ครั้งท่ี 3)

15.30 – 15.40 ประชาชนหญิง – สปริ้นท์ รอบรองชนะเลิศ (ครั้งท่ี 3)

15.40 – 16.00 ประชาชนหญิง – สแครซ(10กม.) ชิงชนะเลิศ

16.00 – 16.30 ประชาชนชาย – สแครซ (15กม.) ชิงชนะเลิศ

16.30 – 17.00 พิธีมอบรางวัล – ประชาชนหญิง/ประชาชนชาย สแครซ

17.00 – 17.15 เยาวชนหญิง – ทีมสปริ้นท์ รอบคัดเลือก

17.15 – 17.30 ประชาชนหญิง – ทีมสปริ้นท์ รอบคัดเลือก

วันศุกร์ท่ี 6 กุมภาพันธ์  2558



เวลา รายการ      รอบคัดเลือก/ชิงชนะเลิศ    สถานท่ี เวลา (นาที)

07.00 – 08.30 ฝึกซ้อม

08.30 – 09.00 ประชาชนชาย – ออมเนียม 1 สแครซ

09.00 – 09.10 เยาวชนชาย  - สปริ้นท์ รอบก่อนรองชนะเลิศ (ครั้งท่ี 1)

09.10 – 09.20 ประชาชนชาย – สปริ้นท์ รอบก่อนรองชนะเลิศ (ครั้งท่ี 1)

09.20 – 09.40 ประชาชนหญิง – ออมเนียม 1 สแครซ

09.40 – 09.50 เยาวชนชาย  - สปริ้นท์ รอบก่อนรองชนะเลิศ (ครั้งท่ี 2)

09.50 – 10.00 ประชาชนชาย – สปริ้นท์ รอบก่อนรองชนะเลิศ (ครั้งท่ี 2)

10.00 – 10.20 ประชาชนหญิง – ไทม์ไทรอัล 500ม. ชิงชนะเลิศ

10.20 – 10.30 เยาวชนชาย  - สปริ้นท์ รอบก่อนรองชนะเลิศ (ครั้งท่ี 3)

10.30 – 10.40 ประชาชนชาย – สปริ้นท์ รอบก่อนรองชนะเลิศ (ครั้งท่ี 3)

10.40 – 11.00 ประชาชนชาย – ไทม์ไทรอัล 1กม. ชิงชนะเลิศ

11.00 – 11.05 เยาวชนชาย – สปริ้นท์ รอบจัดอันดับ 5-8

11.05 – 11.10 ประชาชนชาย – สปริ้นท์ รอบจัดอันดับ 5-8

11.10 – 11.30 พิธีมอบรางวัล ประชาชนหญิง/ประชาชนชาย ไทม์ไทรอัล

11.30 – 11.40 เยาวชนหญิง – ทีมสปริ้นท์ ชิงชนะเลิศ

11.40 – 11.50 ประชาชนหญิง – ทีมสปริ้นท์ ชิงชนะเลิศ

11.50 – 12.20 พิธีมอบรางวัล เยาวชนหญิง/ประชาชนหญิง ทีมสปริ้นท์

12.20 – 14.00 พักกลางวัน

14.00 – 14.10 เยาวชนหญิง – คีริน รอบแรก

14.10 – 14.20 เยาวชนชาย – คีริน รอบแรก

14.20 – 14.30 ประชาชนหญิง – คีริน รอบแรก

14.30 – 14.40 ประชาชนชาย – คีริน รอบแรก

14.40 – 15.00 ประชาชนชาย – ออมเนียม  2 เปอร์ซูทบุคคล(4กม.)

15.00 – 15.20 ประชาชนหญิง – ออมเนียม  2 เปอร์ซูทบุคคล(3กม.)

15.20 – 15.30 เยาวชนหญิง – คีริน รอบแก้ตัว

วันเสาร์ท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2558



เวลา รายการ      รอบคัดเลือก/ชิงชนะเลิศ    สถานท่ี เวลา (นาที)

15.30 – 15.40 เยาวชนชาย – คีริน รอบแก้ตัว

15.40 – 15.50 ประชาชนหญิง – คีริน รอบแก้ตัว

15.50 – 16.00 ประชาชนชาย – คีริน รอบแก้ตัว

16.00 – 16.15 เยาวชนหญิง - ทีมเปอร์ซูท(3กม.) ชิงชนะเลิศ

16.15 – 16.30 เยาวชนชาย – ทีมเปอร์ซูท(4กม.) ชิงชนะเลิศ

16.30 – 16.50 พิธีมอบรางวัล เยาวชนหญิง/เยาวชนชาย ทีมเปอร์ซูท

16.50 – 16.55 เยาวชนชาย – สปริ้นท์ รอบรองชนะเลิศ (ครั้งท่ี 1)

16.55 – 17.00 ประชาชนชาย – สปริ้นท์ รอบรองชนะเลิศ (ครั้งท่ี 1)

17.00 – 17.05 ประชาชนหญิง – สปริ้นท์ ชิงชนะเลิศ (ครั้งท่ี 1)

17.05 – 17.10 เยาวชนหญิง – สปริ้นท์ ชิงชนะเลิศ (ครั้งท่ี 1)

17.10 – 17.15 เยาวชนชาย – สปริ้นท์ รอบรองชนะเลิศ (ครั้งท่ี 2)

17.15 – 17.20 ประชาชนชาย – สปริ้นท์ รอบรองชนะเลิศ (ครั้งท่ี 2)

17.20 – 17.25 ประชาชนหญิง – สปริ้นท์ ชิงชนะเลิศ(ครั้งท่ี 2)

17.25 – 17.30 เยาวชนหญิง – สปริ้นท์ ชิงชนะเลิศ(ครั้งท่ี 2)

17.30 – 17.35 เยาวชนชาย – สปริ้นท์ รอบรองชนะเลิศ (ครั้งท่ี 3)

17.35 – 17.40 ประชาชนชาย – สปริ้นท์ รอบรองชนะเลิศ (ครั้งท่ี 3)

17.40 – 17.45 ประชาชนหญิง – สปริ้นท์ ชิงชนะเลิศ(ครั้งท่ี 3)

17.45 – 17.50 เยาวชนหญิง – สปริ้นท์ ชิงชนะเลิศ(ครั้งท่ี 3)

17.50 – 18.10 ประชาชนชาย – ออมเนียม  3  อิลิมิเนชั่นเรซ

18.10 – 18.20 ประชาชนหญิง – ออมเนียม  3  อิลิมิเนชั่นเรซ

18.20 – 18.40 พิธีมอบรางวัล ประชาชนหญิง/เยาวชนหญิง สปริ้นท์



เวลา รายการ      รอบคัดเลือก/ชิงชนะเลิศ    สถานท่ี เวลา (นาที)

07.00 – 08.30 ฝึกซ้อม

08.30 – 08.40 เยาวชนชาย – สปริ้นท์ ชิงชนะเลิศ(ครั้งท่ี 1)

08.40 – 08.50 ประชาชนชาย – สปริ้นท์ ชิงชนะเลิศ(ครั้งท่ี 1)

08.50 – 09.10 ประชาชนชาย – ออมเนียม 4 ไทม์ไทรอัล 1กม.

09.10 – 09.20 เยาวชนชาย – สปริ้นท์ ชิงชนะเลิศ(ครั้งท่ี 2)

09.20 – 09.30 ประชาชนชาย – สปริ้นท์ ชิงชนะเลิศ(ครั้งท่ี 2)

09.30 – 09.50 ประชาชนหญิง – ออมเนียม 4 ไทม์ไทรอัล 500ม.

09.50 – 09.55 เยาวชนชาย – สปริ้นท์ ชิงชนะเลิศ(ครั้งท่ี 3)

09.55 – 10.00 ประชาชนชาย – สปริ้นท์ ชิงชนะเลิศ(ครั้งท่ี 3)

10.00 – 10.20 พิธีมอบรางวัล เยาวชนชาย/ประชาชนชาย สปริ้นท์

10.20 – 10.45 เยาวชนหญิง – พอยท์เรซ ชิงชนะเลิศ

10.45 – 11.10 เยาวชนชาย – พอยท์เรซ ชิงชนะเลิศ

11.10 – 11.20 พิธีมอบรางวัล เยาวชนหญิง/เยาวชนชาย พอยท์เรซ

11.20 – 11.30 เยาวชนหญิง – คีริน รอบรองชนะเลิศ

11.30 – 11.40 เยาวชนชาย – คีริน รอบรองชนะเลิศ

11.40 – 11.50 ประชาชนหญิง – คีริน รอบรองชนะเลิศ

11.50 – 12.00 ประชาชนชาย – คีริน รอบรองชนะเลิศ

12.00 – 14.00 พักกลางวัน

14.00 – 14.20 ประชาชนชาย – ออมเนียม  5 ฟลายอ้ิงแลป

14.20 – 14.30 ประชาชนหญิง – ออมเนียม  5 ฟลายอ้ิงแลป

14.30 – 14.35 เยาวชนหญิง – คีริน รอบจัดอันดับ 7-12

14.35 – 14.40 เยาวชนหญิง – คีริน ชิงชนะเลิศ

14.40 – 14.45 เยาวชนชาย – คีริน รอบจัดอันดับ 7-12

14.45 – 14.50 เยาวชนชาย – คีริน ชิงชนะเลิศ

14.50 – 14.55 ประชาชนหญิง – คีริน รอบจัดอันดับ 7-12

14.55 – 15.00 ประชาชนหญิง – คีริน ชิงชนะเลิศ

วันอาทิตย์ท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2558



เวลา รายการ      รอบคัดเลือก/ชิงชนะเลิศ    สถานท่ี เวลา (นาที)

15.00 – 15.05 ประชาชนชาย – คีริน รอบจัดอันดับ 7-12

15.05 – 15.10 ประชาชนชาย – คีริน ชิงชนะเลิศ

15.10 – 15.40 พิธีมอบรางวัล เยาวชนหญิง/เยาวชนชาย/ประชาชนหญิง/ประชาชนชาย คีริน

15.40 – 16.40 ประชาชนชาย – ออมเนียม  6  พอยท์เรซ40กม.

16.40 – 17.15 ประชาชนหญิง – ออมเนียม  6  พอยท์เรซ24กม.

17.15 – 17.30 พิธีมอบรางวัล  ประชาชนชาย/ประชาชนหญิง ออมเนียม

เวลา รายการ      รอบคัดเลือก/ชิงชนะเลิศ    สถานท่ี เวลา (นาที)

14.00 – 17.00 ประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงแรมดุสิตปริ๊นเซสโคราช

เวลา รายการ      รอบคัดเลือก/ชิงชนะเลิศ    สถานท่ี เวลา (นาที)

09.00 – 12.30 ประชุม เอซีซี คองเกรส โรงแรมดุสิตปริ๊นเซสโคราช

13.00 – 13.30 ตรวจไลเซ่น เจอร์ซี

13.30 – 14.00 ประชุมผู้จัดการทีม(พาราไซคลิ่ง)

14.00 – 15.00 ตรวจไลเซ่น เจอร์ซี

15.00 – 16.00 ประชุมผู้จัดการทีม(ถนน)

18.00 – 21.00 งานเลี้ยงต้อนรับ สวนน้ําบุ่งตาหลั่ว

วันอาทิตย์ท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2558

วันจันทร์ท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2558



เวลา รายการ      รอบคัดเลือก/ชิงชนะเลิศ    สถานท่ี เวลา (นาที)

20.00 – 21.20 เยาวชนหญิง – ประเภทถนน (63 กม./7 รอบ) ชิงชนะเลิศ 80

21.20 – 23.50 เยาวชนชาย – ประเภทถนน(90 กม./10 รอบ) ชิงชนะเลิศ 150

23.50 – 00.00 พิธีมอบรางวัล เยาวชนหญิง/เยาวชนชาย 10

เวลา รายการ      รอบคัดเลือก/ชิงชนะเลิศ    สถานท่ี เวลา (นาที)

20.00 – 22.10 อายุไม่เกิน 23 ปีชาย – ประเภทถนน(108 กม./12 รอบ) ชิงชนะเลิศ 90

22.20 - 23.50 ประชาชนหญิง – ประเภทถนน (90 กม./10 รอบ) ชิงชนะเลิศ 140

23.50 – 00.00 พิธีมอบรางวัล – อายุไม่เกิน 23 ปีชาย/ประชาชนหญิง 10

เวลา รายการ      รอบคัดเลือก/ชิงชนะเลิศ    สถานท่ี เวลา (นาที)

20.00 – 23.30 ประชาชนชาย – ประเภทถนน(135 กม./15 รอบ) ชิงชนะเลิศ 210

23.30 – 23.40 พิธีมอบรางวัล 10

เวลา รายการ      รอบคัดเลือก/ชิงชนะเลิศ    สถานท่ี เวลา (นาที)

08.00 – 11.00 พาราไซคลิ่ง ไทม์ไทรอัล ประชาชนชาย/ประชาชนหญิง

11.00 – 11.20 พิธีมอบรางวัล

ประเภทถนน

พาราไซคล่ิง

วันอังคารท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2015

ไนท์แชมเป้ียนชิพส์

(9 กม. / รอบ)

ในพ้ืนท่ีเทศบาลนครนครราชสีมา

วันพุธท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2558

วันพฤหัสบดีท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2558

วันศุกร์ท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2558

พาราไซคล่ิง

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



เวลา รายการ      รอบคัดเลือก/ชิงชนะเลิศ    สถานท่ี เวลา (นาที)

08.00 – 09.30 อายุไม่เกิน 23 ปีชาย – ไทม์ไทรอัลบุคคล(41 กม ชิงชนะเลิศ 90

10.00 – 11.00 เยาวชนหญิง – ไทม์ไทรอัลบุคคล(11 กม.) ชิงชนะเลิศ 60

11.10 – 11.30 พิธีมอบรางวัล – อายุไม่เกิน 23 ปีชาย/เยาวชนหญิง 20

11.30 – 13.00 พักกลางวัน

14.00 – 15.10 เยาวชนชาย - ไทม์ไทรอัลบุคคล(31 กม.) ชิงชนะเลิศ 70

15.20 – 15.40 พิธีมอบรางวัล – อายุไม่เกิน 23 ปีชาย/เยาวชนหญิง/เยาวชนชาย 20

เวลา รายการ      รอบคัดเลือก/ชิงชนะเลิศ    สถานท่ี เวลา (นาที)

08.00 – 11.00 พาราไซคลิ่ง ประเภทถนน ประชาชนชาย/ประชาชนหญิง

11.00 – 11.20 พิธีมอบรางวัล

เวลา รายการ      รอบคัดเลือก/ชิงชนะเลิศ    สถานท่ี เวลา (นาที)

08.00 – 09.20 ประชาชนหญิง – ไทม์ไทรอัลบุคคล(31 กม.) ชิงชนะเลิศ 80

09.30 – 11.00 ประชาชนชาย – ไทม์ไทรอัลบุคคล(51 กม.) ชิงชนะเลิศ 90

11.10 – 11.30 พิธีมอบรางวัล – ประชาชนหญิง/ประชาชนชาย 20

ประเภทถนน

พาราไซคล่ิง

ไทม์ไทรอัลบุคคล

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันเสาร์ท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2558

พาราไซคล่ิง

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันเสาร์ท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2558

ประเภทถนน

วันศุกร์ท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2558





รายช่ือสําหรับผู้ประสานงาน 
 

1. ฝ่ายเสนาธิการสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยฯ 
นาวาโท วัฒนสิน  ปัตพี ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมจักรยานฯ ( 1 )  โทร.  089 776 2400 
นาวาตรี ฐิตพร    น้อยรักษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมจักรยานฯ ( 2 )   โทร. 081 833 2361 

2. เรื่องเส้นทางการแข่งขันฯ /การจราจร 
นายวิโรจน์  อําพรวิชัย  ประธานผู้ตัดสินสมาคมจักรยานฯ โทร. 081 652 1049 
ร้อยเอก สนาม   ลอยเมฆ เจ้าหน้าท่ีสมาคมจักรยานฯ โทร. 089 801 7604 

3. เรื่องฝ่ายเทคนิค / ต่างประเทศ 
นายสุชาย    ดวงดี  เจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่างประเทศสมาคมจักรยานฯ โทร. 085 071 6135 
นายศิริพงษ์    อินทร์ใจ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่างประเทศสมาคมจักรยานฯ โทร. 081 031 8915 

4. เรื่องยานพาหนะ / ท่ัวไป 
นาวาโท วัฒนสิน  ปัตพี ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมจักรยานฯ  โทร.089 776 2400 
นาวาตรี ฐิตพร    น้อยรักษ์ เจ้าหน้าท่ีสมาคมจักรยานฯ โทร. 081 833 2361 

5. เรื่องโรงแรมท่ีพัก / อาหาร 
นางสาวศรัณย์รัฐ   เหมกระศรี เจ้าหน้าท่ีสมาคมจักรยานฯ โทร.081 924 2824 
นางสาวมณีรัตน์    รุ่งเรืองศักด์ิ เจ้าหน้าท่ีสมาคมจักรยานฯ โทร.081 581 2682  

6. เรื่องพิธีการ 
นางสาวเกศสินีย์  เชื้อสายสิทธิ์ เจ้าหน้าท่ีสมาคมจักรยานฯ โทร. 085 159 2444 
นางสาวศิริกมล    สุพลัง เจ้าหน้าท่ีสมาคมจักรยานฯ โทร. 093 929 6962 

7. ฝ่ายประสานงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
นายวีรวัชร์    ทองยอด           โทร.082 824  1414 
นายธนยศ     เปคะคุ       โทร.081 760 8985 
นายจุมภฎ   อินทรนัฐ     โทร.081 265 3268 
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1.������	 ����ก���	�  �	����ก�����ก��������  ���.081-5937045 

�	���กก����ก�� 

1.��ก� ��!         ก����"�ก��  #$%&'��"�ก��('���กก���)ก��  ���.081-9678609 

2.�����,� �-�.($/����  �&/#$%&'��"�ก��('���กก���)ก��  ���.081-3933210 

3.���"���0�   ������ก���/1ก�  �&/#$%&'��"�ก��('���กก���)ก��  ���.081-8772393 

4.���2�3�/�  �4506�ก3�  -�"-�%�78��ก�0ก����39ก:	.���"2� ���.089-9178072 

5.���"��!�       :(/���;�                          -�"-�%�78��ก���)ก���&ก�.<<  ���.086-2584886 

6.�.(.ก�����  12�<$�!   (�����ก�� 5    ���.086-5848831 
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1.��/,$=�"�5 <�52��(��  #$%&'��"�ก��ก&/"�2�ก��:	.:#�/�� ���.087-2572145 

2.���(��2	 ���!���	ก��/  -�"-�%�78��<��ก��:	.�#�:��="�2�ก�� ���.089-8485124 

3.�.(.��6���� �	=- "��.   ��ก"�2�ก����.2�(�����;  7"   ���.081-4249222 

4.�.(.(�"��!� �����.(��;�>  �0%����ก/����.2�(�����;  4  ���.091-4710068 

5.���?���2�� 2=�/����   #$%2="��0%�-�%���@��.2�(�����;   ���.087-8705544 
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1.��/&;�2� ����	   #$%&'��"�ก��('���กก��(�;��!(��A ���.083-1011149 

2.��/"���B�  ���!6�����/�   #$%&'��"�ก��(="�<��ก��ก��:���  ���.081-1853366 

3.��/(���6�!      ก	�@�"���  ���<�	"�2�2�� 8 "2.   ���.081-2828991 
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1.��/#�(3� �="�(��-   -�"-�%�/��;��ก��   ���.081-9975998 
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1. {l'IJ'WtVi~mm ~~LLllibLtJnf'1~ii\ll1fi~LVlI"l'Ul11'IJm'IJfI"i~1'U~)J1'iil1.J1'IJ100 rl'lJ

2. r:l'U'IJtvj~mm 'U~L1ru'U€lVl1{l\ll~'W)LL:l.irh.Jm~ Il1U1'IJ 20 rl'IJ

3. {l'IJ'I.I'U1'l€l<l'U~b'lru""'1hi\'\ll\ll'lfl1'iL~EJ1L~!J1(8m~n) 'Ill'U1'U - 1'l'IJ
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6. Cl'lJ'lJLtI\51~LLtJm~n!'lIJ-'U~nru'Vl'lr''U~'1;Mj7tJtth~i\''UJi'EJ 'Ill'IJ1'U 20 fl'lJ ~
7. ll'lJu1Vi~f1m~ 1'IJ11'IJ1:IJh~L~tI\J~'tI1'lJ1~ 'Ill'IJ1'IJ 40 I'lU

II8. Cl'lJ'lJ1Vi~f1~1~t'IJ1\llLL~~'lJElI1
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Il1Ul'U 40 1'l'IJ
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'iiWlU 40 f'l'IJ
,

10. (J'IJ'Ut""'BI1~l~1'IJLV11"1'U1ll'Ufl'i'Ufl'i'i1'U~:lJl 'Ill'U"J'U 40 1'l'U

11. tl'IJU'U8:1.1.,.."tIIllElIilL"''lJVm 'iil'U1U 100 f'l'W

12. tl'\J'IJ~n~ 'U111~LLl'.ll1tl'UMJVll\ll'lVlEJth~m.lf1tl'Utj€i''l:I!Jl'lA ,)1'IJ'J'IJ 30 flU

13. tlutmu.-t 'Ul11~LL811(JUU:IJ""'\1l1VlEJi'i~~l,I.tJnO'IJUa'l:l!J14A 'iil'IJ1U 30 fl'W
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'U'iL1rulil8~'itlmVUiJnfl'\Jl:1.1nl'ibL'!l~i'\J

2.1. (J'UU:lJVlll11'lVltJt'UI1'UllJVlUlf'1''''mn~~4'V1'j'111 ,)1'IJ1U 60 flU

2.2. (J'U'U'UEl:IJ~'i1'li'ltnlll{1tJ'i'I11'V1UiJ'l,\j"'H)~ 1l1'U1'U 30 fl'W

2.3. (JUU:I.I'lJ:IJ'\.J1ll11'Ul'Icnihtlt'Vl. 1l1'lJ1'\J30 rlU

2.4. tlU'U:I.I'lJ;.JU\ll11'Uh~L~!.J'UL'I'li'1'Ul"2 1l1'lJ1'\.J20 f'lU

2.5. (J'U'U:I.I'lJ:IJ'IJ\l\~1ui'~W\:ut)'iltJ 'iil'U1'\.1 30~'\.I

2.6. mJu:I.l'lJ:U'IJ\l\~1Ul'i~L~tJ'U;.Jl~t11'VltJ1 1l1'U1'lJ20 flU

2.7. (JU'U~''U1~1'\.J1'1'lV1i\'mYlflijfl'UfI'i'i1'tl~m 1l1t.11'U30 flU

2.8. 'MJ61'i'lJl~ 1'U1111~'Ni'\lll'1IJLLn IlTU1'U 10 flU

2.9. (J'U'U~''U1~1U11111'1~bLn ')1'U1'U 15 flU

2.10. tl'U'Un\ll';jf11.,..1'\J'liJVi~~ \\'1'W1'U15 flU

2.11. tl'U'U:iJtII~.rn'WL'W1\llthn ,]1'U1U 10 flU

2.12. O·uuijtll'J.f1')'WL'\.Jl'i~L~8ULfiiJ~'\.Jfl'J'j1'lJ~!J1 ,]1U1U 15 fl'U

2.13. f.)'\.J'Uijtll~.f11~1'U1'm18UiJl1'U1"'Uf1'i'j1'lJ~:lJ1 ,r')'U1'U 20 flU

2.14. Cl'u'Uiil'l'l.f11Vl1'U1'1'ltl1li'EJ€J1~bfif1'\oJ1'\.JfI'J'j1'lJ~!J1~'U1'U 20 flU

2.15. f.)'U'Ulilll'iInw L'Ul'm;tJ'W~'i'U1~iV1U1 1l1U1'\.J40 f'lU

2.16. O'U'U'Vt"L~I'I'U'U;L1ruCl1f'11'j'lruVl~1ru(i;'1'l'Ul'I1ti1'mn-:)\J1'IJ1'U 30 fl'U

2.17. (J'UU'Vtll~Ll'1Ub'U1vl'l'niJ't'l ~1'\J1'U 15 fl'W

2.18. (1'U'U:WVl1V1bvl!'J1'1.J1vl'U~ 'ii1'1.JTU30 I'lU

2.19. f.)u\J!J2J'j1'lJ1Uh~L~E.M'I'lI'l'U1~3 ~'U1'U 15 I'lU

2.20. tlUUI'J:U'i1'lJ\llGlB\llb~'UY11.:J 1l1'U'l'U200 flU

'i12J 655 fl'U


