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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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สาร
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เน่ืองในโอกาสจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “The 
Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 
2023” ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ ประเทศไทยมีนโยบาย
ในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาการกีฬาและบุคลากรการกีฬา
ไทยให้มีศักยภาพสูง เป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ รวมท้ังส่งเสริม
การจัดกิจกรรมกีฬาให้มีมาตรฐานสอดคล้องตามแนวทางสากล เพื่อให้
อุตสาหกรรมกีฬาไทยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและขับเคลื่อนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของประเทศได้อย่างเข้มแข็ง นอกจากน้ี การกีฬายังมีบทบาท
สำาคัญในการพัฒนาสุขภาพยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำาใน
สังคม ตลอดจนสร้างความสามัคคีและความภาคภูมิใจให้แก่คนในชาติ
ซึ่งเป็นพื้นฐานสำาคัญในการสร้างความม่ันคงทางสังคมและความม่ังคั่ง 
ทางเศรษฐกิจของประเทศ

การจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “The Princess 
Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2023” นับเป็น
วาระพิเศษท่ีปวงชนชาวไทยจะได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวันคล้าย
วันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ ที่ทรงเจริญพระ
ชนมมายุ ๖๘ พรรษา และยังเป็นโอกาสสำาคญัท่ีจะประชาสมัพนัธภ์าคการ 
ท่องเท่ียวไทยให้เป็นท่ีรู้จักในระดับสากล ผมขอต้อนรับคณะนักกีฬา
จักรยานทางไกลนานาชาติและเช่ือม่ันว่านักกีฬาทุกคนจะได้ช่ืนชม
ทัศนียภาพอันสวยงามของประเทศไทยและมีประสบการณ์เข้าร่วมการ
แข่งขันครั้งนี้อย่างมีความสุขและน่าจดจำา รวมทั้งขอขอบคุณสมาคมกีฬา
จักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหน่วยงานทุกภาค
สว่นท่ีเก่ียวข้อง ซึง่มีส่วนสนับสนุนการแข่งขันในครัง้น้ี อันเป็นการแสดงให้
เห็นถึงศักยภาพและความพรอ้มของประเทศไทยในการจัดการแข่งขันกีฬา
จักรยานทางไกลในระดับนานาชาติ อีกท้ังยังเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ 
สร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่นในพื้นที่ตลอดเส้นทางการแข่งขัน และเสริมสร้าง
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยให้เติบโตและมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น

ในโอกาสน้ี ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และส่ิงศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลายในสากล อีกทั้งพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไดโ้ปรดดลบันดาลประทานพรให้คณะ
ผู้จัดการแข่งขัน ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน เจ้าหน้าที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
พร้อมทั้งครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีกำาลังกาย กำาลังใจ
ที่เข้มแข็ง และสัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

           พลเอก

(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
นายกรัฐมนตรี

         

Message

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

I am pleased to extend a very warm welcome to all the 
participants of The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup 
Tour of Thailand 2023, in particular the international teams 
who have traveled to Thailand for this prominent sports 
tournament held in honour of the 68h birthday anniversary 
of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn on 
2 April 2023.

For many years, Thailand has been privileged to host 
this event, which has been a ke; feature among international 
cycling tournaments and thus a great opportunity to promote 
sports and healthy lifestyles while introducing our international 
friends to Thailand’s rich cultural diversity and captivating 
tourist attractions. This tournament is also a boost for the Thai 
sports industry and is always a special occasion for the Thai 
people to share our celebrated Thai hospitality. I am, there-
fore, delighted that more international friends have returned 
this year, especially as the global economy and worldwide 
connectivity is steadily recovering in a post-pandemic era. 
In this connection, I would like to thank the Thai Cycling As-
sociation and all the organisations who have supported this 
tournament to be an enduring success.

With this, I wish you all a very successful tournament 
and a pleasant stay in Thailand. I would also like to take this 
opportunity to extend my best wishes for good health and 
success to all the competitors, organisers, and supporters 
of this special tournament.

    General                                          (Ret)

(Prayut Chan-o-cha)
Prime Minister of the Kingdom of Thailand
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สาร
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ใ นน ามขอ ง คณะก ร ร มก า ร โ อ ลิ ม ปิ ค แ ห่ ง ป ร ะ เ ทศ ไ ท ย                      

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอต้อนรับผู้แทนสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) 

คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานทางไกล

นานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Princess Maha Chakri 

Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2023” ระหว่างวันท่ี 1-10 เมษายน 

2566 ด้วยความยินดียิ่ง ขอแสดงความชื่นชม สมาคมกีฬาจักรยานแห่ง

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์ท่ีได้รบัเกียรติในการเป็นเจ้าภาพจัดการ

แข่งขันจักรยานทางไกลระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ และมีชื่อเสียงไปทั่วโลก

ประการสำาคัญเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวันคล้าย

วันพระราชสมภพ สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราช

สดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเน่ืองในโอกาสทรงเจรญิพระชนมายุ 68 พรรษา 

ในวันที่ 2 เมษายน 2566 และยังเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยซน์แก่การ

พัฒนากีฬาของชาติ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนเกิดแรงบันดาลใจ 

ในการเล่นกีฬา ซึ่งนำาไปสู่ความเป็นเลิศ และก้าวไปสูในระดับอาชีพต่อไป

ขออำานวยพรให้การจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติครั้งน้ี 

จงประสบความสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ และขอให้การแข่งขันดำาเนินไป

ด้วยไมตรีจิต มิตรภาพ ความสมัครสมานสามัคคี ความมีน้ำาใจนักกีฬา  

ขอให้นักกีฬาจากทุกทีมท่ีเข้ารว่มการแข่งขัน จงสมัฤทธิผ์ล สมดังปรารถนา

ทุกประการ

          พลเอก

(ประวิตร  วงษ์สุวรรณ)
ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์

Message

H.E.General Prawit Wongsuwon
President 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 Royal Patronage of His Majesty the King, 
we would like to warmly welcome all representatives of Union 
Cycliste  Internationale (UCI), riders and officials participating 
in the international road competition for the Royal Trophy, 
namely “Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of 
Thailand 2023” during April 1-10, 2023 with a great pleasure. 

Congratulations to the Thai Cycling Association (TCA), 
under the Royal Patronage of His Majesty the King, for being 
honored to host the greatest and most famous international 
road race around the world.

More importantly, the greatest and most significant 
purpose is to celebrate on an auspicious occasion of HRH 
Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 68th birthday anniversary 
on April 2, 2023. This important activity also benefits the devel-
opment of the nation’s sports and encourages young people 
to be inspired to play sports, which leads to excellence and 
advance to the next professional level.

May I take this opportunity to wish this international 
road race to achieve its objectives, and to proceed with 
goodwill, friendship, solidarity and sportsmanship, and best 
of success and accomplishment to all the riders participating 
in this prestigious race.

              General

(Prawit  Wongsuwon)
President of the National Olympic Committee 

of Thailand (NOC),
under the Royal Patronage of His Majesty the King
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สาร
นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา มีภารกิจหลักในการส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาการกีฬาท้ังการพัฒนาการกีฬาข้ันพื้นฐาน  
การพัฒนาการกีฬาเพื่อมวลชน การพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ  
และการพัฒนาการกีฬาเพื่อการอาชีพ

ขอแสดงความยินดีกับ สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ท่ีได้จัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ  
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “The Princess Maha Chakri  
Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2023” ระหว่างวันท่ี 1-10 เมษายน 
2566 โดยใช้เสน้ทางการแข่งขันในจังหวัดกาญจนบุร-ีสพุรรณบุร-ีอ่างทอง-
พระนครศรอียุธยา-ลพบุร-ีสระบุร-ีนครราชสมีา-ปราจีนบุร-ีสระแก้ว-จันทบุร ี
และจังหวัดระยอง รวมระยะทางทั้งสิ้น 1,276.70 กิโลเมตร

การแข่งขันในครั้ง น้ี นอกจากช่วยพัฒนาขีดความสามารถ
ของนักกีฬาไทยให้สูงข้ึนท้ังในด้านเพื่อความเป็นเลิศและด้านเพื่อการ
อาชีพ ยังเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  
และอุตสาหกรรมกีฬาให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ ประสบความสำาเร็จเป็น
อย่างมาก ในการจัดการแข่งขันในครั้งที่ผ่านๆ มา จนได้รับคำาชื่นชมจาก
ทุกฝ่าย อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยวอันงดงามของเมืองไทย
ให้ปรากฏสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย

ผมขออวยพรให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน คณะนักกีฬา หน่วย
งานท่ีเก่ียวข้อง และผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านจงประสบแต่ความสุข  
และประสบความสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

(นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Message

Mr. Phiphat Ratchakitprakarn
Minister of Tourism and Sports

The Ministry of Tourism and Sports has the main mission 
to promote, support and develop sports both the development 
of basic sports, the development of sports for the public, 
Sports development for excellence and professional sports 
development.

Congratulations to Thai Cycling Association (TCA), 
under the Royal Patronage of His Majesty the King, for orga-
nizing an international road race, namely “The Princess Maha 
Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2023” to be held 
between April 1st - 10th, 2023. The tour will use the routes 
starting in Kanchanaburi, passing through Suphan Buri - Ang 
Thong - Phra Nakhon Si Ayutthaya - Lop Buri - Saraburi - 
Nakhon Ratchasima - Prachin Buri - Sa Kaeo - Chanthaburi 
and concluding in Rayong Province with a total distance is 
1,276.70 kilometers.

Besides the development of the capability of Thai riders 
to be higher both in terms of excellence and in the profession, 
this competition also helps stimulate the economy in the 
tourism industry and the sports industry to grow efficiently.

Thai Cycling Association has been very successful in or-
ganizing competitions in the past, to the extent that it received 
praise from all parties and also publicized the beautiful tourist 
attractions of Thailand to be seen in the world.

I would like to wish the competition committee, riders, 
relevant agencies and all supporters a good happiness and 
a great success in all objectives. 

(Mr. Phiphat  Ratchakitprakarn)
Minister of Tourism and Sports
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สาร
ดร.สาธิต ปิตุเตชะ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 

ในปี ๒๕๖๖ นโยบายท่ีกระทรวงสาธารณสขุมุ่งเน้นประการหน่ึง คอื 
การสรา้งเสรมิสขุภาพเชิงป้องกันให้กับประชาชน ซึง่รวมถึงการสง่เสรมิให้
ประชาชนมีกิจกรรมทางกายและการดแูลสขุภาพเชิงป้องกันโดยการใช้หลกั 
๓อ. (อาหาร ออกกำาลังกาย และอารมณ์) และการส่งเสริมให้ประชาชน
ทุกช่วงวัยได้มีการออกกำาลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรง

การจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน 
สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมารี “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of 
Thailand 2023” ระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 2566 เริ่มตั้งแต่จังหวัด
กาญจนบุรี - พระนครศรีอยุธยา - นครราชสีมา - สระแก้ว - จันทบุรี 
- ระยอง ระยะทางรวม 1276.70 กิโลเมตร นอกจากจะสอดคล้องกับ
นโยบายการสร้างเสริมสุขภาพเชิงป้องกันของกระทรวงสาธารณสุขแล้ว 
การข่ีจักรยานทางไกลผา่นแหล่งท่องเท่ียว สถานท่ีสำาคญัทางประวัติศาสตร ์
จะทำาให้ท่ัวโลกได้เห็นทัศนียภาพอันงดงามตลอดเส้นทางการแข่งขันช่วย
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ซึ่งมีส่วนสำาคัญ
มากโดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงท่ีประเทศต้องการฟืน้ฟเูศรษฐกิจภายหลงัการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ผมขออวยพรให้ผู้บริหารสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย  
 ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะกรรมการจัดการแข่งขัน นักกีฬาท้ังชาวไทย
และชาวต่างชาติ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านมีพลังกาย พลังใจที่เข้มแข็ง 
ปลอดภัย และประสบความสำาเร็จตามเป้าหมายทุกประการ

(ดร. สาธิต ปิตุเตชะ)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

Message

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

The Ministry of Public Health Thailand targeted policy 
in 2023 includes the promotion of preventive healthcare by 
encouraging regular physical activities. Preventive healthcare 
as a whole, can be achieved through 3Es (eat, exercise, and 
emotion).

An international road race for the Royal Trophy, “The 
Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 
2023”, is set to be held during 1 - 10 April 2023. The routes 
will start from Kanchanaburi passing through Phra Nakhon Si 
Ayutthaya, Nakhon Ratchasima, Sa Kaeo, Chanthaburi, and 
Rayong, totaling 1,276.70 kilometers. This road cycling race 
not only responds to the preventive healthcare policy of the 
Ministry of Public Health but would also support Thailand’s 
tourism industry as the race passes through attractive tour-
ism areas and historical sites. The aid in tourism would be 
greatly beneficial, especially for economic recovery after the 
COVID-19 pandemic.

I wish executives of Thai Cycling Association (TCA), 
under the Royal Patronage of His Majesty the King, the orga-
nizing committee, cyclists, and stakeholders great success 
in achieving their goals.

Sathit Pitutecha, Ph.D.
Deputy Minister of Public Health
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สาร
นายอภัย จันทนจุลกะ
ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาจักรยาน
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

การจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน 

สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม

ราชกุมารี “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of 

Thailand 2023” ระหว่างวันท่ี 1-10 เมษายน 2566 น้ี นับเป็นการแข่งขัน

รายการสำาคญัอีกรายการหน่ึงของประเทศไทย ซึง่เป็นความรว่มมือระหว่าง 

สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ จังหวัด

ต่าง ๆ ที่เป็นเส้นทางผ่านในการแข่งขัน รวมทั้งทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วม

ให้การสนับสนุน โดยได้รบัการรบัรองจากสหพนัธจั์กรยานนานาชาติ (UCI) 

ให้เป็นการแข่งขันระดับ 2.1

ผมม่ันใจว่าการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติรายการน้ี  

จะช่วยยกระดับของนักกีฬาจักรยานของไทยท่ีจะได้ลงแข่งขันร่วมกับ

นักกีฬาจักรยานชั้นนำาจากประเทศต่าง ๆ อีกทั้งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ 

และส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทย ได้เป็นอย่างดี

ในโอกาสน้ี ผมขออวยพรให้การจัดการแข่งขันฯ จงประสบความ

สำาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ท้ังด้านการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา 

การสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี และส่งเสริมการท่องเท่ียวของประเทศไทย  

ตามเจตจำานงของผู้จัดการแข่งขันทุกประการ

(นายอภัย จันทนจุลกะ)
ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์

Message

Mr. Apai Chandanachulaka
Honorary Advisory Chairman
Thai Cycling Association (TCA), under the Royal 
Patronage of His Majesty the King

Thai Cycling Association (TCA), under the Royal Pa-
tronage of His Majesty the King, will holding an international 
road race for the Royal Trophy, namely “The Princess Maha 
Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2023” during April 
1-10, 2023. 

This is another important competition in Thailand. It can 
happen because of a collaboration between Thai Cycling 
Association with various provinces that are passing through 
the competition, including all agencies involved in the support. 
The event has been certified by Union Cycliste Internationale 
(UCI) as a 2.1 class race.

Besides promoting the cycling sport, the greatest and 
most important purpose brate on an auspicious occasion 
of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 
birthday anniversary on April 2, 2023.

I am confident that this international road competition 
will help raise the level of Thai cyclists for being able to 
compete with leading cyclists from other countries, and will 
also help stimulate the economy and promote tourism in 
Thailand as well.

On this occasion, I would like to wish for the organization 
of the competition to be successful in achieving all objectives 
both in terms of developing the potential of cyclists, creating a 
good image and promoting the tourism of Thailand according 
to the intent of the organizer of the competition in all respects.

(Mr. Apai  Chandanachulaka )
Honorary Advisory Chairman

Thai Cycling Association (TCA), under the Royal 
Patronage of His Majesty the King



13

สาร
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ที่ปรึกษาตลอดชีพ สมาคมกีฬาจักรยานแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

“กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ” คำาขวัญดังกล่าวแสดงถึงความสำาคัญ
ของการกีฬาท่ีเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาประเทศสำาหรับประเทศท่ีพัฒนา
แล้วให้ความสำาคัญเป็นอย่างย่ิงกับนโยบายสนับสนุนด้านกีฬา ท้ังเพื่อส่ง
เสริมสุขภาพของประชากรและเพื่อความเป็นเลิศ

กระผมขอ ช่ืนชมสมาคม กีฬา จักรยานแ ห่ งประ เทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์ไดจั้ดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ ชิงถ้วย
พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช 
สดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี“The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 
Cup Tour of Thailand 2023” ระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 2566  
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมด้านกีฬา

ประการสำาคัญเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระ
ราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราช 
สดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีเน่ืองในโอกาสทรงเจรญิพระชนมายุ 68 พรรษา  
ในวันที่ 2 เมษายน 2566

สำาหรับเส้นการแข่งขันเริ่มต้นจากจังหวัดกาญจนบุรี-อ่างทอง-
สุพรรณบุรี-พระนครศรีอยุธยา-ลพบุรี-สระบุรี-นครราชสีมา-ปราจีนบุรี-
สระแก้ว-จันทบุรี ไปส้ินสุดท่ีจังหวัดระยอง ซึ่งแต่ละจังหวัดมีแหล่งท่อง
เท่ียวทางธรรมชาติท่ีสวยงาม และสถานท่ีสำาคัญทางประวัติศาสตร์
มากมาย จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของไทยให้
ปรากฎสู่สายตาชาวโลกผา่นการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟข์องสถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอส

นอกจากน้ียังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดต่างๆ ท่ีเป็นเส้นทาง
ผ่าน มีการจับจ่ายใช้สอย การใช้บริการโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร ซึ่งจะส่ง
ผลต่อการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเป็นอย่างดี

ในโอกาสน้ี กระผมขออวยพรให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
จักรยานทางไกลนานาชาติ ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องทุกท่าน เจ้าหน้าท่ี  
และนักกีฬาท่ีเข้าแข่งขันทุกทีม จงประสบกับความสำาเร็จตามเป้าหมาย
ทุกประการ

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ที่ปรึกษาตลอดชีพ สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

Message

Mr. Suttipong Juljarern
Permanent Secretary for Interior, Ministry of Interior
lifelong Advisor of Thai Cycling Association (TCA),
under the Royal Patronage of His Majesty the King

“Sports build people, people builds a nation.” The slo-
gan reflects the importance of sports as a part of the country’s 
development. For developed countries, a great emphasis is 
placed on sports support policies to promote the health of 
the population as well as for excellence.

Congratulations to Thai Cycling Association (TCA), un-
der the Royal Patronage of His Majesty the King for organizing 
an international road race for the Royal Trophy, namely “The 
Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2023” 
during April 1-10, 2023, in accordance with the government’s 
policy to promote sports.

Besides promoting the cycling sport, the greatest and 
most important purpose is to celebrate on the auspicious 
occasion of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sir-
indhorn’s 68th birthday anniversary on April 2, 2023.

The race route starts from Kanchanaburi Province, via 
- Suphan Buri Province - Ang Thong Province - Phra Nakhon 
Si Ayutthaya Province - Lop Buri Province - Saraburi Province 
- Nakhon Ratchasima Province - Prachin Buri Province - Sa 
Kaeo Province - Chanthaburi Province and finishes in Rayong 
Province. Each province has beautiful natural attractions and 
many historical landmarks.

Therefore, it is a good opportunity to promote Thailand’s 
tourist attractions to the world through a live broadcast on 
Facebook of Thai PBS television station.

In addition, it helps stimulate the economy in the 
provinces in the race route where there are spending, using 
hotel services, accommodation, restaurants. This will result 
in creating income for the community as well.

On this occasion, I would like to wish the organizing 
committee, all parties involved, participating officials and 
riders a great success in all their goals. suttipong.

(Mr. Suttipong Juljarern)
Permanent Secretary for Interior, Ministry of Interior
lifelong Advisor of Thai Cycling Association (TCA),
under the Royal Patronage of His Majesty the King
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สาร
พลตำารวจเอก ดำารงศักดิ์ กิตติประภัสร์
ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ

ขอ ช่ืนชมและแสดงความยินดี   ท่ีสมาคมกีฬาจักรยาน 

แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์ไดจั้ดการแข่งขันจักรยานทางไกล

นานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “The Princess Maha 

Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand ๒๐๒๓”  ระหว่าง วัน

ที่ 1-10 เมษายน 2566 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส

มหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ 68 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2566 นี้

การกีฬามีส่วนสำาคัญในการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม อีกท้ัง

มีประโยชน์ในด้านสุขภาพพลานามัย และด้านจิตใจ การจัดการแข่งขัน

จักรยานทางไกลนานาชาติ ยังเป็นการยกระดับการจัดการแข่งขันกีฬาให้

ก้าวสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งสนับสนุนการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจและ

เป็นการเพิม่รายได ้ให้กับชุมชนท้องถ่ินในจังหวัดท่ีเป็นเสน้ทางผา่นในการ

แข่งขันสำานักงานตำารวจแห่งชาติยินดีให้การสนับสนุน และอำานวยความ

สะดวกการรักษาความปลอดภัย ตามอำานาจหน้าที่ตลอดการแข่งขันอย่าง

เต็มกำาลังความสามารถและขออำานวยพรให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

หน่วยงานและผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการจัดการแข่งขันครั้งน้ี ประสบ 

ผลสำาเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ทุกประการ

      พลตำารวจเอก

(ดำารงศักดิ์  กิตติประภัสร์)
ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ

Message

Police General Dumrongsak Kittiprapas
Commissioner General of Royal Thai Police

I highly appreciate the Thai Cycling Association (TCA), 
under the Royal Patronage of His Majesty the King, for orga-
nizing the International Cycling “The Princess Maha Chakri 
Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2023” during April 1-10, 
2023 to celebrate the auspicious occasion of Her Royal 
Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 68th birthday 
anniversary on April 2, 2023.

Sport is vital for improving people’s quality of life, foster-
ing stronger families, communities and society.  Sport activ-
ities are also useful for people’s physical and mental health. 
In addition to promoting tourism, boosting the economy, 
increasing income to communities of provinces used as the 
route during the event, the international long-distance cycling 
competition raises the level of organizing sport competitions 
to international standards.

‘Royal Thai Police is very pleased to support the compe-
tition and will facilitate the security measures by our authority 
and duty throughout the race with our fullest capacity. I wish 
the event will proceed without any obstacles and will be 
successful as expected in all aspects

            Police General

(Dumrongsak Kittiprapas)
Commissioner General of Royal Thai Police
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สาร
นายยุทธศักดิ์  สุภสร
ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

“การท่องเที่ยว” และ “กีฬา” นั้น ถือเป็นสิ่งที่ส่งเสริมเกื้อกูลและ
เช่ือมโยงซึง่กันและกัน อีกท้ังยังเป็นสว่นสาคญัท่ีช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวให้ฟ้ืนตัว นาสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ท้ังในระดับท้อง
ถ่ินและระดับประเทศได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการแข่งขันกีฬาระดับ
นานาชาติ อย่างเช่น รายการการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ ชิง
ถ้วยพระราชทาน สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 
Cup Tour of Thailand 2023” ที่จัดขึ้นในวันที่ 1–10 เมษายน 2566 
โดยสมาคมกีฬาจักรยานแห่ง ประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์

สำาหรับการแข่งขันจักรยานทางไกลในครั้งน้ี เลือกใช้เส้นทางการ
แข่งขันจากภาคตะวันตก ไปสู่ภาคตะวันออก ประกอบด้วย จังหวัด
กาญจนบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี 
นครราชสีมา ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี และระยอง ซึ่งแต่ละจังหวัดมี
แหล่งท่องเที่ยว ที่น่าสนใจ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก สะท้อนเรื่อง
ราวของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ ท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี

จึงนับเป็นโอกาสอันดีท่ีจะเผยแพร่ความสวยงามของแหล่งท่อง
เท่ียวและเอกลักษณ์ท้องถ่ิน ของประเทศไทยให้ปรากฏสู่สายตาชาวโลก
ผ่านนักปั่นจากนานาชาติที่เข้าร่วมแข่งขัน และผู้รับชม การถ่ายทอดสด
ในทุกช่องทาง ตลอด 9 วัน ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ซึ่งคาดว่าจะ
สามารถ สร้างความประทับใจและอยากเดินทางกลับมาเที่ยวเมืองไทยอีก
ครั้งอย่างแน่นอน

ในโอกาสน้ี ผมขออำานวยพรให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันจักรยาน
ทางไกลนานาชาติ ผู้ที่มี ส่วนเกี่ยวข้อง และนักกีฬาทุกท่าน จงประสบ
ความสาเร็จ และบรรลุผลตามเป้าประสงค์ทุกประการ

(นายยุทธศักดิ์ สุภสร)
ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Message 

YUTHASAK SUPASORN
Governor 
Tourism Authority of Thailand

“Sports” is one of the key contributions to the tourism 
economy’s stimulation, especially international sporting 
events ; such as the one held by the Thai Cycling Association 
(TCA), under the Royal Patronage of His Majesty the King, 
which is organising the international long-distance cycling 
race “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of 
Thailand 2023” during 1-10 April, 2023.

The race will take participants through the route from 
Western to Eastern Thailand, starting from Kanchanaburi, 
passing Suphan Buri, Ang Thong, Phra Nakhon Si Ayutthaya, 
Lop Buri, Saraburi, Nakhon Ratchasima, Prachin Buri, Sa 
Kaeo, Chanthaburi and concluding in Rayong. Participants 
will ride through many important tourist attractions both nat-
ural and historical, including Thailand’s world heritage sites.

This marks a great opportunity to promote Thailand’s 
tourist attractions to the world through international riders 
competing in the race, and through a live broadcasts via 
the Thai PBS TV station and its social media accounts. The 
race will not only revitalise Thai tourism and create economic 
value, but also help distribute income to the local economy.

I am certain that riders and officials from different coun-
tries will be impressed by the beauty of the tourist attractions in 
each province will definitely want to come back to experience 
Thailand again.

On this occasion, I would like to extend my best wishes 
to the organising committee, all concerned parties, and all 
riders for a successful race.

(YUTHASAK SUPASORN)
Governor
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สาร
นายก้องศักด ยอดมณี
ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) มีพันธกิจหลักในการ 
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างโอกาส
และประสบการณ์ให้กับนักกีฬา และบุคลากรกีฬา รวมท้ังสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ

ขอแสดงความยินดีท่ี สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์ไดจั้ดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ ชิงถ้วย
พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช 
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “The Princess Maha Chaki Sirindhorn’s 
Cup Tour of Thailand 2023” ระหว่างวันที่ ๑-๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ 
เส้นทางในจังหวัดกาญจนบุรี-อ่างทอง-สุพรรณบุรี-พระนครศรีอยุธยา-
ลพบุร-ีสระบุร-ีนครราชสมีา-ปราจีนบุร-ีสระแก้ว-จันทบุร ีและจังหวัดระยอง

การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติครั้งน้ี ตรงตามพันธกิจ
ของ กกท. ทุกประการ เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้นักกีฬาของไทยได้
ประลองฝีมือกับนักกีฬาจากนานาชาติท่ัวโลก ส่วนบุคลากรกีฬาก็มีการ
พัฒนาในการปฏิบัติหน้าที่ อาทิ ผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอน เป็นต้น การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย มั่นใจว่าการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ 
ไทยแลนด์ 2023” จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
ให้แก่ประเทศไทย รวมท้ังเพ่ิมขีดความสามารถ สรา้งเสรมิประสบการณท่ี์ดี
แก่นักกีฬาทีมชาติไทย และขออวยพรให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

(นายก้องศักด ยอดมณี)
ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

Message

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

Sports Authority of Thailand (SAT) has a main mission 
to promote and support the organization of sports activities 
and competitions to create opportunities and experiences 
for athletes and sports personnel, as well as generate eco-
nomic value.

Congratulations to Thai Cycling Association (TCA) under 
the Royal Patronage of His Majesty the King, for organizing 
an international road race for the Royal Trophy, namely “The 
Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2023” 
during April 1-10, 2023 on the route starting in Kanchanaburi 
- Ang Thong - Suphan Buri - Phra Nakhon Si Ayutthaya - Lop 
Buri - Saraburi - Nakhon Ratchasima - Prachin Buri - Sa Kaeo 
- Chanthaburi and concluding in Rayong Province.

This competition meets the mission of SAT in all respects 
because it is an opportunity for Thai riders to compete with 
international ones from all over the world. As for sports per-
sonnel, there are developments in performing their duties, 
such as commissaires, coaches, etc.

Sports Authority of Thailand is confident that this “Tour 
of Thailand 2023” will help create a sood image and help 
stimulate the economy of Thailand, as well as increase the 
ability to get a good experience for Thai national team riders. 
And I would like to wish the organizing committee and relevant 
agencies the achievements of all objectives.

(Dr. Gongsak Yodmani)
Governor of Sports Authority of Thailand (SAT)
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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
ระดับช้ัน 1  ท่ีดึงดูดท้ังทีมในท้องถ่ินและทีมจากต่างประเทศเหล่าน้ี  
ต่างรอคอยกำาหนดการอย่างใจจดใจจ่อในปฏิทินนานาชาติประเภทถนน
ของยูซีไอ ปีนี้ก็ไม่มีข้อยกเว้น

ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ หวนคืนสู่วันตามประเพณีของมันใน
เดือนเมษายนปี ๒๕๖๕ โดยมีการแข่งขัน ๖ ช่วงสำาหรับทีมชายและ  
๓ ช่วงสำาหรับทีมสตรี 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)

April is an incredibly important month for cycling in 
Thailand, as athletes and fans alike look forward to the The 
Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand. 

These six days of racing for men and three stages for 
women attract quality fields of riders from abroad to challenge 
local cyclists and give them the chance to measure up against 
stiff international competition. Every year we are guaranteed 
intense racing through beautiful countryside.

Indeed, this event is also an opportunity for the cyclists 
and spectators to discover the beauty of Thailand and its rich 
history, for example the historic city of Ayutthaya, a UNESCO 
World Heritage City, that will be one of the many highlights 
of this year’s route.

So many people are behind the successful staging 
of the men’s and women’s events, but I would like to make 
special mention to the Thai Cycling Association and its Pres-
ident, General Decha Hemkasri. Not only do they ensure we 
can enjoy these fantastic annual stage races, but they also 
work hard throughout the year to promote cycling across all 
its disciplines, not only for competitors but also for people 
who ride bikes for fun.

I would also like to thank the local authorities, the event’s 
sponsors, officials and volunteers for their commitment to 
cycling and in particular to the success of The Princess Maha 
Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand.

We can look forward to another fantastic event in 2023, 
and I wish everyone involved a truly wonderful edition of The 
Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand.

David Lappartient
President of Union Cycliste Internationale (UCI)
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Message

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

Dear President Gen. Decha Hemskari,
It is a matter of great pleasure that Thailand Cycling 

Federation under the Patronage of His Majesty the King, will 
organizes an international road race “The Princess Maha 
Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2023” during 1-10 
April 2023.

This UCI classified event will open new avenues to the 
riders of the Continent into the World races and will have 
the opportunity to compete among the top riders across the 
World. It is always very encouraging to hold such events 
outside the Continental Championships which keep the spirit 
of Cycling going and growing.

I hope as always under the leadership of Gen. Decha 
Hemkasri this will be a great race and everyone will enjoy this 
ten days Mega event.

Please accept my heartiest congratulations on this 
occasion and I wish all the riders and the organisers the 
best of luck.

With Best Wishes,

Kind regards,
H.E. Osama Al shafar

President of ACC,
Vice President of UCI

สาร
ฯพณฯ โอซามา อัล ชาฟาร์
ประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย (เอซีซี)

เรียน  ท่านประธาน พล.อ.เดชา เหมกระศรี
เป็นเรื่องท่ีน่ายินดีอย่างย่ิงท่ีสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดการแข่งขันจักรยานถนนนานาชาติ ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ
ดาฯ สยามบรมราชกุมารี “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 
Cup Tour of Thailand 2023” ระหว่างวันที่ ๑-๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

รายการระดับ ยูซีไอ (สหพันธ์จักรยานนานาชาติ) นี้ จะเปิดช่อง
ทางใหม่ให้กับนักแข่งจากทวีปสู่การแข่งขันระดับโลก และจะมีโอกาสที่จะ
ได้แข่งขันระหว่างนักแข่งชั้นนำาทั่วโลก  เป็นเรื่องที่น่าให้กำาลังใจเป็นอย่าง
ย่ิงเสมอสำาหรบัการจัดกิจกรรมดงักล่าวนอกการแข่งขันชิงแชมป์ระดบัทวีป 
ซึ่งจะทำาให้จิตวิญญาณของการแข่งขันจักรยานดำาเนินต่อไปและเติบโตขึ้น

ข้าพเจ้าหวังว่า เหมือนเช่นเคย รายการน้ี ภายใต้การเป็นผู้นำา
ของ พลเอก เดชา เหมกระศรี จะเป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ และทุกคนจะ
เพลิดเพลินไปกับงานใหญ่ช่วงสิบวันนี้

โปรดยอมรบัความยินดอีย่างสดุซึง้ของข้าพเจ้ามา ณ โอกาสน้ี และ
ขอให้นักจักรยานและผู้จัดการแข่งขันทุกท่านโชคดี

ด้วยความปรารถนาดี

โอซามา อัล ชาฟาร์
ประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย (เอซีซี)
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Message

Datuk Haji Abu Samah Wahab
President of ASEAN Cycling Association.

I would like to thank you the organizer, Thai Cycling As-
sociation for giving me this opportunityto send this message 
to everyone at “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup 
Tour of Thailand 2023” - riders, organizers and spectators.

I would like to wish congratulations to Thai Cycling 
Association for their great and big effort on organizing this 
event continuously every year. I on behalf of the ASEAN 
Cycling Association (ACA), would like express my deepest 
compliments especially to Gen. Dech Hemkasri, President  of 
Thai Cycling Association and to the Organizing Committee for 
their great and determine effort to ensure this event is orga-
nized smoothly and making this tournament a great success.

I believe with a great support from the Thai country to-
gether with ACC and UCI, this event will make a great success 
and achieve the aim for organizing this events.

With this, I wish all teams the very best of luck in this 
Tour, and hope that you will give your very best performance 
to all of us watching. May the best rider win!

Datuk Haji Abu Samah Wahab
President of ASEAN Cycling Association.

สาร
ดาโต๊ะ ฮาจิ อาบู ซามาห์ วาฮับ
ประธานสมาคมจักรยานแห่งอาเซียน (เอซีเอ)

ผมขอขอบคุณผู้จัดการแข่งขัน  สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศ
ไทยฯ ท่ีให้โอกาสผมส่งข้อความน้ีถึงทุกคนในการแข่งขันจักรยานถนน
นานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2023” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ทั้งแก่นักจักรยาน ผู้จัดการแข่งขัน และผู้ชมทั้งหลาย และผมขอ
แสดงความยินดีกับสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ ท่ีพยายามจัด
รายการนี้มาอย่างต่อเนื่องทุกปี

ผมในนามของสมาคมจักรยานแห่งอาเซียน (เอซีเอ) ขอแสดงคำา
ชมเชยท่ีลกึท่ีสดุของผมโดยเฉพาะต่อ พล.อ.เดชา เหมกระศร ีนายกสมาคม
กีฬาจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยฯและคณะกรรมการจัดการแข่งขันท่ี
ทุ่มเทและต้ังใจอย่างเต็มท่ีเพื่อให้การจัดงานครั้งน้ีเป็นไปอย่างราบรื่นและ
ทำาให้การแข่งขันครั้งนี้ประสบความสำาเร็จด้วยดี

ด้วยเหตุนี้ ผมขอให้ทุกทีมโชคดีที่สุดในทัวร์ครั้งนี้ และหวังว่าพวก
ท่านจะแสดงผลงานท่ีดีท่ีสุดให้กับพวกเราทุกคนท่ีรับชม ขอให้นักแข่งท่ี
ดีที่สุดชนะ!

ดาโต๊ะ ฮาจิ อาบู ซามาห์ วาฮับ
ประธานสมาคมจักรยานแห่งอาเซียน (เอซีเอ)
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สาร
พลเอก เดชา เหมกระศรี
นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาชิกและรองประธานกิตติมศักดิ์
สมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย (เอซีซี)

สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์จัดการ
แข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “The 
Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 
2023” ระหว่างวันท่ี 1-10 เมษายน 2566 โดยใช้เส้นการแข่งขันจาก
จังหวัดกาญจนบุรี-สุพรรณบุรี-อ่างทอง-พระนครศรีอยุธยา-ลพบุรี-สระบุรี-
นครราชสีมา-ปราจีนบุรี-สระแก้ว-จันทบุรี ไปสิ้นสุดที่จังหวัดระยอง ระยะ
ทางรวมทั้งสิ้น 1,276.70 กิโลเมตร

การแข่งขันครั้งนี้ สหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) ให้การรับรอง
เป็นการแข่งขันระดับ 2.1 นับเป็นการแข่งชันรายการท่ีย่ิงใหญ่ของทวีป
เอเชีย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 68 พรรษา ในวันที่ 
2 เมษายน 2566

นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง ตามนโยบาย
ของรัฐบาล และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นักกีฬาจากนานา
ประเทศ จะไดเ้ห็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงาม ได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านท้ัง
ภาคตะวันตกและภาคตะวันออก รวมท้ังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ สรา้งรายได้
ให้แก่ท้องถิ่น ในจังหวัดต่าง ๆ ที่เป็นเส้นทางผ่านในการแข่งขัน

ในนามของ สมาคมกีฬาจักรยานฯ ผมขอขอบคณุผูใ้ห้การสนับสนุน 
ท้ังภาครัฐ และภาคเอกชนทุกหน่วยงาน ท่ีได้ให้ความช่วยเหลือในการ
ดำาเนินการจัดการแข่งขัน ทำาให้การเตรียมการทุกด้านสัมฤทธิ์ผลตาม
วัตถุประสงค์ และขออำานวยพรให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ผู้ที่มีส่วน
เก่ียวข้องทุกท่าน รวมท้ังนักกีฬาและเจ้าหน้าท่ี มีสขุภาพรา่งกายท่ีสมบูรณ์
แข็งแรง และประสบผลสำาเร็จทุกประการ

      พลเอก

(เดชา เหมกระศรี)
นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาชิกและรองประธานกิตติมศักดิ์สมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย (เอซีซี)

Message

General Decha Hemkrasri
President of Thai Cycling Association (TCA)
under the Royal Patronage of His Majesty the King
Member & Honorary Vice President of Asian Cycling 
Confederation (ACC)

Thai Cycling Association (TCA), under the Royal 
Patronage of His Majesty the King international road 
race for the Royal Trophy namely “The Princess Maha 
ChakriTour of Thailand 2023” during April 1-10, 2023, 
using the route from Kanchanaburi, ugh Suphan 
Buri - Ang Thong - Phra Nakhon Si Ayutthaya - Lop 
Buri - Sarabu Ratchasima - Prachin Buri - Sa Kaeo - 
Chanthaburi and concluding in Rayong Province with 
a total distance of 1,276.70 kilometers.

This race is recognized by Union Cycliste Interna-
tionale (UCI) as a class 2.1 event. It is also eat event in 
Asia and to become a race to honor on an auspicious 
occasion chness Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 
68th birthday anniversary on April

Besides the promotion of tourism in secondary 
cities according to government policy and Tourism 
Authority of Thailand (TAT), riders from many countries 
will see beautiful tourist attractions, learn  the way of 
life of villagers in both the west and the east part as 
well as help stimulate the economy, build income for 
locals in various provinces that are the routes through 
the competition.

On behalf of Thai Cycling Association, I would 
like to thank all public and private sponsors who have 
assisted in organizing the competition, making all 
successful preparations in accordance with their ob-
jectives and best wishes to the organizing committee, 
all those involved, riders and officials, are healthy and 
achievement in all respects.

         

Gengeral

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

under the Royal Patronage of His Majesty the King
Member & Honorary Vice President of
Asian Cycling Confederation (ACC)
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The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup
“Men’s Tour of Thailand 2023”

Article 1: Organization
The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup “Tour of Thailand 2023” 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, 2023 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 starting  in Kanchanaburi Province and concluded in Rayong province.
The stages comprised with 13 Intermediate Sprints and 6 King of Mountains
 Stage 1 - 1 April 2023
 Kanchanaburi Circuit     119.40 km
 Stage 2 - 2 April 2023
 Kanchanaburi - Phra Nakhon Si Ayutthaya  179.00 km
 Stage 3 - 3 April 2023
 Phra Nakhon Si Ayutthaya - Khao Yai National Park  195.00 km
 Stage 4 - 4 April 2023
 Khao Yai National Park - Aranyaprathet  203.20 km
 Stage 5 - 5 April 2023
 Aranyaprathet - Chanthaburi    169.00 km
 Stage 6 - 6 April 2023
 Chanthaburi - Rayong      167.30 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
Men’s
Tour of Thailand
2023
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Specific Regulations
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 the first aid and/or 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 Suvarnabhumi International Airport - BKK (the nearest Airport) 
and from Suvarnabhumi International Airport - BKK shall be borne by the team. 

The organizer shall be responsible for the accommodation of the participating teams started from March 30th 
2023 (Check in after 13:00) until April 7th 2023 (Check out before 12:00). The first meal for the participating 
teams shall be the dinner of March 30th 2023 and the last one shall be breakfast on April 7th 2023.

Article 5: Race Headquarters 
At the start, the Race Headquarters shall be opened on March 30th, 2023 between 10.00 – 20.00 hours and 
located at the RS Hotel Kanchanaburi, th official hotel in Kanchanaburi 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, 2023 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, 2023  at 15.00 hours at the  meeting room in the RS 
Hotel Kanchanaburi(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 manager 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 3 is considered as the summit finish. So, on the stage 1 / 2 / 4 / 5 and 6 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.

Men’s
Tour of Thailand

2023
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Specific Regulations
Article 9: Mountains/Climbers’ Prize
There shall be six (6) Mountain Sprints (MS) in 2023
Stage 3 @ 131.4 km (Cat. 4)
  @ 195.0 km (Cat. 2) 
Stage 4 @ 22.7 km (Cat. 4)
  @ 57.3 km (Cat. 4)
Stage 6  @ 22.8 km (Cat. 4)
  @ 24.0 km (Cat. 4)
  
The first riders who reach the Mountain Sprints shall be awarded with the points as follows:

The rider who is leading the Mountain General 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 thirteen 
(13) 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 Points 
             General Classification.
 3). General Individual Classification by time.
The leader of the Points Classification shall wear a GREEN jersey.
Points are awarded for each of the Intermediate Sprints (IS) during:
 Stage                          Distances from the start/Km 
 1st  34.6 / 80.0 km
 2nd                              40.0 / 85.0 and 115.1 km
 3rd                               51.0 / 103.4 km
 4th                               90.0 / 125 km 
 5th                               47.5 / 117.5 km  
 6th 51.0 / 116.6 km

26 27

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 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:
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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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Specific Regulations
To receive the prizes for the General Points Classification, each competitor must have completed the whole 
course of the race within the time limits set by the race regulations.

Article 11: Individual General Classification by time (The 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 their 
best 3 placed riders in the stage. 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 South East Asian Nations (ASEAN).

The Best ASEAN Team Classification is restricted for teams registered in South East Asian Nations (And 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 belong 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 / 4 / 5 and 6. For the Stage 3, 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.
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Specific Regulations
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 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 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 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 ve-
hicles 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 “Feed Start”  at the 
start and terminated at “Feed 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 in cooperative with the organizer in 
each stages for the rider 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 penalized 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.
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Specific Regulations
- 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 conduct 
is strictly to be 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 be strictly no littering at any staging areas 
: Start-Finish venues, Feed Zone and 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 Feed Zone START and 500 meters after 
the Feed Zone End and 500 meters before the last 10 kilometers to finish for all stages as indicated in the daily 
race schedule. Please be reminded that causing damages to the flora and fauna is strictly prohibited.

Furthermore, in many areas of the race were protected by environmental protection laws, such as the National 
Park or specific sensitive areas. There might be prosecuted by the authorities concern for violate the laws con-
cern. Which can be fine or jail term depending on the offenses. 

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.
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Specific Regulation
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 
The Board of Directors of International Road Race “Tour of Thailand 2023”

TCA / 2023
Subject : Appoinment of Organizing Committee of International Road Race 

“Tour of Thailand 2023”

In order to make the international road race “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2023” 
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. Gen. Permsak Puangsaroj         Vice Advisory Chairman
3. Commissioner General of Royal Thai Police    Advisor Committee
4. Commissioner of The Provincial Police Region 1    Advisor Committee
5. Commissioner of The Provincial Police Region 2    Advisor Committee
6. Commissioner of The Provincial Police Region 3    Advisor Committee
7. Commissioner of The Provincial Police Region 7    Advisor Committee
8. Commissioner of The Army Region 1     Advisor Committee
9. Commissioner of The Army Region 2     Advisor Committee
10. Governor of Kanchanaburi Province       Advisor Committee
11. Governor of Suphanburi Province       Advisor Committee
12. Governor of Phra Nakhon Si Ayutthayai Province      Advisor Committee
13. Governor of Lopburi Province        Advisor Committee
14. Governor of Saraburi Province        Advisor Committee
15. Governor of Nakhon Ratchasima Province      Advisor Committee
16. Governor of Sakaeo Province        Advisor Committee
17. Governor of Prachinburi Province       Advisor Committee
18. Governor of Chanthaburi Province       Advisor Committee
19. Governor of Rayong Province        Advisor Committee
20. Governor of Angthong Province       Advisor Committee
21. Governor of Tourism Authority of Thailand    Advisor Committee
22. Governor of Sports Authority of Thailand     Advisor Committee
23. Manager, National Sport Development Fund    Advisor Committee
24. Manager, ThaiHealth Promotion Foundation    Advisor Committee
25. Mr. Pimon Sattabut       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. Maj.Gen.Polsak Sripen, Vice President of TCA      Member
11. Mr. Suwit Chutrakul, Vice President of TCA      Member
12. Mr. Somsak Paniengtong, Vice President of TCA      Member
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Thai Cycling Association (TCA) Commands 

13. Mrs. Mayuree Thananusak, Vice President of TCA     Member
14. Dr. Eklarp Thongborisute, Vice President of TCA      Member
15. Maj.Gen.Aeksit Boonyarux, Vice President of TCA     Member
16. Col. Soonthorn Samritthisuthi, Vice President of TCA     Member
18. R.Adm. Phrommath Atibaedya, Secretary General of TCA    Member
19. Mr. Ekaphong Pho-ong, Vice Secretary General of TCA     Member
20. 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. R.Adm. Phrommath Atibaedya      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. Prachya Cherdsoongnern      Member
5. Mr. Saroj Ganjananonth       Member
6. SM1. Sunisa Srimanta       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. Dumrongsak Kittiprapas, Commissioner General of Royal Thai Police Chairman
2. Pol.Lt.Gen. Sukun Prommayon, Commissioner of Tourist Police Bureau Vice Chairman
3. Commissioner of The Provincial Police Region 1    Member
4. Commissioner of The Provincial Police Region 2    Member
5. Commissioner of The Provincial Police Region 3    Member
6. Commissioner of The Provincial Police Region 7    Member
7. Commander of Kanchanaburi Provincial Police    Member
8. Commander of Suphanburi Provincial Police    Member
9. Commander of Phra Nakhon Si Ayutthayai Provincial Police   Member
10. Commander of Lopburi Provincial Police     Member
11. Commander of Saraburi Provincial Police    Member
12. Commander of Nakhon Ratchasima Provincial Police   Member
13. Commander of Sakaeo Provincial Police     Member
14. Commander of Prachinburi Provincial Police    Member
15. Commander of Chanthaburi Provincial Police    Member
16. Commander of Rayong Provincial Police     Member
17. Commander of Angthong Provincial Police    Member
18. Commander of Highway Police Division     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.
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Advertising and Public Relations Sub-Committee
1. RAdm. Phrommath Atibaedya     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. Representatives of Ministry of Public Health   Member
3. Provincial Public Health along the routes    Member
4. Mr. Yutthapong Kongmuang     Member
5. Miss Charinporn Buapha      Member & Secretary

Field Sub-Committee to install Equipment, Stage, Starting & Finishing Points and Audio
1. Mr. Kriangsak Chanthong      Chairman
2. Mr. Supis Matarach      Vice Chairman
3. SubLt. Somkiat Pumpongam     Member
4. SubLt. Aumnuay Jamkao      Member
5. Mr. Itthikorn Phosim      Member
6. Mr. Satid Intaratood      Member
7. Flg.Off. Charoon Chaiprasert     Member & Secretary

Registration Sub-Committee
1. Miss Thitikarn Siripongpatchara     Chairman
2. SM1 Sunisa Srimanta      Vice Chairman
3. Miss Ratsadaporn Kongpaen     Member
4. Miss Pailin Srisawat      Member
5. Miss Orasa Siri      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, 2023  

   General

(Decha  Hemkasri)
President, Thai Cycling Association,

under the Royal Patronage of His Majesty the King
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Tour  of  Thailand  2023
Technical

Official

INERNATIONAL COMMISSAIRE
John McDonnel (NZL) UCI                        President of the Commissaire Panel
Edward Soong Woo Park (KOR).                   ENC  Commissaire 2
Tsuneori Kikushi (JPN) UCI  Commissaire 3

Assistant National Commissaire appointed by TCA
Suphat SRISAWAI Nat.  Commissaire 4
Thanongsak Yaemsri Nat.  Routing (Front Man) 1
Jetjamnong Saetang Nat.  Routing (Front Man) 2
Pratchya CHERDSOONGNERN Nat.  Moto Comm. 1 
Pradit KOSITNUSART Nat.  Moto Comm. 2   
Kwanchai TOTHONG Nat.   Moto Comm. 3
Anuwat UTTAPAO Nat.   Moto Comm. 4
Peethana BOONJIRAPIPAT  Nat.   Chief Judge
Worayut KHAPANYA Nat.  Finish Judge
Peerayot THENWONG Nat.  Finish Judge
Srirat CHAICHART Nat.  Finish Judge
Saneh LAOSAKCHAI Nat.  Finish Judge
Siriluck WARAPIANG Nat.  Finish Judge
Wilaiwan KULLAPA Nat.  Finish Judge
Pakdee KANGSADANPIRAT Nat.   Broom Commissaire
Nichaphon CHANSUTA Nat.   Broom Commissaire
Saroj KARNJANANON Nat.  Radio Tour
Mahannop THINISIRI Nat.  Moto Information
Rawin SATHANPHON Nat.   Boardman 1
Sunisa SRIMANTA Nat.  Boardman 1  
Prapas CHITAMIN Nat.   Boardman 2
Worachart PRATCHYADAMRONGKUL Nat.  Boardman 2
Suphat THONG-AIM Nat.   Chief Marshall  
Thanaphon IAMBOON-KHOR Nat.   Marshall 
Surasak RITPIRAT Nat.   Marshall
Sukkasem BOONSRI Nat.  Marshall
Wachira YOUNGTIN Nat.   Marshall
Tankhun THENWONG Nat.   Marshall
Arthit JITPAIBOON Nat.   Marshall
Chitaphon SRISAMRAN Nat.   Marshall
Natthaphon SIANGWONG Nat.   Marshall
Parinya SAMNGAMMA Nat.  Marshall
Thawat KHUMDEE Nat.  Routing (Sign Board)
Nipithphon ONJIT Nat.   Routing (Sign Board)

Race Director
Nuthapong LOHITNAVY UCI  

DRIVERS
Suchart ARPASDROSAKUL Nat.  Comm. 1 Driver
Pakdi Kangsadanprairat Nat.  Comm. 2 Driver
Surawichai SILAPITHAKSAKUN Nat.  Comm. 3 Driver
Songserm JARUPENG Nat.  Comm. 4 Driver
Tosaphon KAEWNOI Nat.  Race Director Driver
  

 COMMISSAIRE PANEL
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Stage 1 # 119.40 km.  The route is in Kanchanaburi Province.

Time Activities

08.00  - The Organizing Committee, Executive Committee of Thai Cycling Association,    
      Guests of honor, heads of government agencies and riders participating in the  
      competition are all ready to receive the chairman of the ceremony.
  -  Governor of Kanchanaburi Province as the chairman of the ceremony arrives at the  
     ceremony site and takes a seat.
  -  The announcer invites the chairman to sign the blessing ceremony at the signing  
     booth.
  - The announcer invites the chairman on the stage to open a flower cone to pay  
     homage to the Royal Portrait of Her Royal Highness Princess Maha Chakri 
     Sirindhorn.
   - The Royal Anthem is played. 
   - The announcer invites the chairman to give blessings on an auspicious occasion of  
      Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 68 birthday anniversary
  - The announcer invites RAmd. Phrommath Adibaedya, Secretary-General of the TCA,   
     to give a report to the chairman.
   - The chairman declares the opening of the competition.
   - The Maha Roek song is played. 
   - The announcer invites General Decha Hemkasri, President of the TCA, to present  
      souvenirs to the chairman and donate bicycles for Children Project     
   - The chairman presented a thank you plaque to the supporting agencies.

09.00  - The announcer invites the chairman to go to the starting line to give a signal (horn)   
      to begin the competition of the sage 1.
   - End of the morning ceremony. 

Dresses:
Military - Police - Civil Servants:   Working uniforms
People:   Polite dresses (it focuses on purple, the color of Her Royal Highness Princess.)

The afternoon session
11:45  - The Organizing Committee, Executive Committee of the TCA, Guests of honor,   
   Heads of government agencies are ready to wait for the chairman.
  - Governor of Kanchanaburi Province as the chairman arrives at the ceremony 
     marquee and takes a seat.

11:50  - All are together to welcome the peloton at the finishing line in front of the 
     Kanchanburi Paper Factory.

12.01  - Governor of Kanchanaburi Province as the chairman stands on the podium and 
        wave a checkered flag to signal the athletes crossing the finish line in front of the 
        Kanchanaburi paper factory.
   - The announcer invites the chairman to take a seat inside the tent in honor of 
     awarding ceremony.
   - Riders receive prizes from the awarding podium provided on the stage in a New 
     Normal style.
   -  End of the ceremony.

Dresses:
Military - Police - Civil Servants:   Working uniforms
People:   Polite dresses (it focuses on purple, the color of Her Royal Highness Princess.)

Monday, April 1, 2023
THE DAILY
SCHEDULES
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Time Activities

Stage 2 # 179 km.   Kanchanaburi-Suphan Buri-Ang Thong-Ayutthya

Sunday, April 2, 2023
THE DAILY

SCHEDULES

08.00  - The Organizing Committee, Executive Committee of Thai Cycling Association (TCA),    
     guests of honor, heads of government agencies and riders participating in the  
     competition are all ready to receive the chairman of the ceremony.
   - Governor of Kanchanaburi Province as the chairman of the ceremony arrives at the  
     ceremony site and takes a seat.
   - The announcer invites the chairman to sign the blessing ceremony at the signing     
   booth.
   - The announcer invites the chairman on the stage to open a flower cone to pay  
     homage to the Royal Portrait of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn.
   - The Royal Anthem is played. 
   - The announcer invites the chairman to give blessings on an auspicious occasion of   
     Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 68th birthday anniversary.
   - The announcer invites RAmd. Phrommath Adibaedya, Secretary-General of the TCA,  
     to give a report to the chairman.
   - The chairman declares the opening of the competition.
   - The Maha Roek song is played. 
   - The announcer invites General Decha Hemkasri, President of the TCA, to present  
     souvenirs to the chairman and donate bicycles for Children Project     
   - The chairman presented a thank you plaque to the supporting agencies.

09.00  - The announcer invites the chairman to go to the starting line to give a signal (horn)   
      to begin the competition of the sage 2.
   - End of the morning ceremony. 

Dresses:
Military - Police - Civil Servants:   Working uniforms
People:   Polite dresses (it focuses on purple, the color of Her Royal Highness Princess.) 

The afternoon session
13.10   - The Organizing Committee, Executive Committee of the TCA, Guests of honor,  
     Heads of government agencies are ready to wait for the chairman.
   -  Governor of Phra Nakhon Si Ayutthaya Province as the chairman arrives at the 
      ceremony marquee and takes a seat.

13.15   -  All are together to welcome the peloton at the finishing line in front of the 
     Ayutthaya Historical Park.

13.24  -  Governor of Phra Nakhon Si Ayutthaya Province as the chairman stands on the 
     podium and waves a checkered flag to signal riders crossing the finishing line in 
     front of the Ayutthaya Historical Park.
   -  The announcer invites the chairman to take a seat inside the tent in honor of 
     awarding ceremony.
   -  Riders receive prizes from the awarding podium provided on the stage in a New 
     Normal style.
   -  End of the ceremony.

Dresses:
Military - Police - Civil Servants:   Working uniforms
People:   Polite dresses (it focuses on purple, the color of Her Royal Highness Princess.)
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Monday, April 3, 2023
THE DAILY
SCHEDULES

Stage 3 # 197.60 km.    Ayutthaya-Lop Buri-Saraburi-Nakhon Ratchasima

Time Activities

08.00  - The Organizing Committee, Executive Committee of Thai Cycling Association (TCA),   
     guests of honor, heads of government agencies and riders participating in the  
     competition are all ready to receive the chairman of the ceremony.
   - Governor of Phra Nakhon Si Ayutthaya Province as the chairman of the ceremony 
     arrives at the  ceremony site and takes a seat.
   - The announcer invites the chairman to sign the blessing ceremony at the signing  
     booth.
   - The announcer invites the chairman on the stage to open a flower cone to pay  
     homage to the Royal Portrait of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn.
   - The Royal Anthem is played. 
   - The announcer invites the chairman to give blessings on an auspicious occasion of  
     Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 68th birthday anniversary.
   - The announcer invites RAmd. Phrommath Adibaedya, Secretary-General of the TCA,  
     to give a report to the chairman.
   - The chairman declares the opening of the competition.
   - The Maha Roek song is played.
   - The announcer invites General Decha Hemkasri, President of the TCA, to present   
      souvenirs to the chairman and donate bicycles for Children Project     
   - The chairman presented a thank you plaque to the supporting agencies.

09.00  - The announcer invites the chairman to go to the starting line to give a signal (horn)    
      to begin the competition of the sage 3.
   - End of the morning ceremony. 

Dresses:
Military - Police - Civil Servants:   Working uniforms
People:   Polite dresses (it focuses on purple, the color of Her Royal Highness Princess.) 

The afternoon session
13.45   - The Organizing Committee, Executive Committee of the TCA, Guests  of honor, 
     Heads of government agencies are ready to wait for the chairman.
   - Governor of  Nakhon Ratchasima Province as the chairman arrives at the ceremony 
     marquee and takes a seat.

13.50   - All are together to welcome the peloton at the finishing line in front of the Office of 
     Khoa Yai National Park.

13.53   -  Governor of Nakhon Ratchasima Province as the chairman stands on the 
     podium and waves a checkered flag to signal the riders crossing the finishing line in 
     front of the Office of Khoa Yai National Park.
   - The announcer invites the chairman to take a seat inside the tent in honor of 
     awarding ceremony.
   - Riders receive prizes from the awarding podium provided on the stage in a New 
     Normal style.
   - End of the ceremony.
 
Dresses:
Military - Police - Civil Servants:   Working uniforms
People:   Polite dresses (it focuses on purple, the color of Her Royal Highness Princess.)
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Tuesday, April 4, 2023
THE DAILY

SCHEDULES
Stage 4 # 203.20 km.   Nakhon Ratchasima-Prachin Buri-Sa Kaeo

Time Activities

08.00  - The Organizing Committee, Executive Committee of Thai Cycling Association (TCA),    
     guests of honor, heads of government agencies and riders participating in the  
     competition are all ready to receive the chairman of the ceremony.
   - Governor of Nakhon Ratchasima Province as the chairman of the ceremony arrives 
     at the  ceremony site and takes a seat.
   - The announcer invites the chairman to sign the blessing ceremony at the signing  
     booth.
   - The announcer invites the chairman on the stage to open a flower cone to pay  
     homage to the Royal Portrait of Her Royal Highness Princess Maha Chakri 
     Sirindhorn.
   - The Royal Anthem is played. 
   - The announcer invites the chairman to give blessings on an auspicious occasion of   
     Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 68th birthday anniversary.
   - The announcer invites RAmd. Phrommath Adibaedya, Secretary-General of the TCA,  
     to give a report to the chairman.
   - The chairman declares the opening of the competition.
   - The Maha Roek song is played.
   - The announcer invites General Decha Hemkasri, President of the TCA, to present   
     souvenirs to the chairman and donate bicycles for Children Project     
   - The chairman presented a thank you plaque to the supporting agencies.

09.00  - The announcer invites the chairman to go to the starting line to give a signal (horn)    
     to begin the competition of the sage 4.
   - End of the morning ceremony. 

Dresses:
Military - Police - Civil Servants :   Working uniforms
People:   Polite dresses (it focuses on purple, the color of Her Royal Highness Princess.) 

The afternoon session
13.40   -  The Organizing Committee, Executive Committee of the TCA, Guests  of honor, 
     Heads of government agencies are ready to wait for the chairman.
   -  Governor of  Sa Kaeo Province as the chairman arrives at the ceremony 
     marquee and takes a seat.

13.50   -  All are together to welcome the peloton at the finishing line in front of 
     Aranyaprathet Municipality.

14.00   - Governor of Sa Kaeo Province as the chairman stands on the podium and waves a 
     checkered flag to signal the riders crossing the finishing line in front of  
     Aranyaprathet Municipality.
   - The announcer invites the chairman to take a seat inside the tent in honor of 
     awarding ceremony.
   -  Riders receive prizes from the awarding podium provided on the stage in a New 
     Normal style.
   -  End of the ceremony.

Dresses:
Military - Police - Civil Servants:   Working uniforms
People:   Polite dresses (it focuses on purple, the color of Her Royal Highness Princess.)
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Wednesday, April  5, 2023
THE DAILY
SCHEDULES

Stage 5 # 169 km.     Sa Kaeo – Chanthaburi 

Time Activities

08.00  - The Organizing Committee, Executive Committee of Thai Cycling Association (TCA),   
     guests of honor, heads of government agencies and riders participating in the  
     competition are all ready to receive the chairman of the ceremony.
   - Governor of Sa Kaeo Province as the chairman of the ceremony arrives at the  
     ceremony site and takes a seat.
   - The announcer invites the chairman to sign the blessing ceremony at the signing  
     booth.
   - The announcer invites the chairman on the stage to open a flower cone to pay  
     homage to the Royal Portrait of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn.
   - The Royal Anthem is played. 
   - The announcer invites the chairman to give blessings on an auspicious occasion of  
     Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 68th birthday anniversary.
   - The announcer invites RAmd. Phrommath Adibaedya, Secretary-General of the TCA,  
     to give a report to the chairman.
   - The chairman declares the opening of the competition.
   - The Maha Roek song is played.
   - The announcer invites General Decha Hemkasri, President of the TCA, to present   
     souvenirs to the chairman and donate bicycles for Children Project     
   - The chairman presented a thank you plaque to the supporting agencies.

09.00  - The announcer invites the chairman to go to the starting line to give a signal (horn)    
     to begin the competition of the sage 5.
  - End of the morning ceremony. 

Dresses:
Military - Police - Civil Servants :   Working uniforms
People:   Polite dresses (it focuses on purple, the color of Her Royal Highness Princess.) 

The afternoon session
12.40   - The Organizing Committee, Executive Committee of the TCA, Guests of honor, 
     Heads of government agencies are ready to wait for the chairman.
   - Governor of  Chanthaburi Province as the chairman arrives at the ceremony 
     marquee and takes a seat.

12.55  -  All are together to welcome the peloton at the finishing line in front of Chanthaburi 
     City Pillar Shrine.

13.06   -  Governor of Chanthaburi Province as the chairman stands on the podium and 
     waves a checkered flag to signal the riders crossing the finishing line in front of 
     Chanthaburi City Pillar Shrine.
   - The announcer invites the chairman to take a seat inside the tent in honor of 
     awarding ceremony.
   -  Riders receive prizes from the awarding podium provided on the stage in a New 
     Normal style.
   -  End of the ceremony.

Dresses:
Military - Police - Civil Servants :   Working uniforms
People:   Polite dresses (it focuses on purple, the color of Her Royal Highness Princess.)
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Thursday, April 6, 2023
THE DAILY

SCHEDULES
Stage 6 # 167.30 km.  Chanthaburi - Rayong

Time Activities

08.00  - The Organizing Committee, Executive Committee of Thai Cycling Association (TCA),   
     guests of honor, heads of government agencies and riders participating in the     
     competition are all ready to receive the chairman of the ceremony.
   - Governor of Chanthaburi Province as the chairman of the ceremony arrives at the  
     ceremony site and takes a seat.
   - The announcer invites the chairman to sign the blessing ceremony at the signing  
     booth.
   - The announcer invites the chairman on the stage to open a flower cone to pay  
     homage to the Royal Portrait of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn.
   - The Royal Anthem is played. 
   - The announcer invites the chairman to give blessings on an auspicious occasion of  
     Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 68th birthday anniversary.
   - The announcer invites RAmd. Phrommath Adibaedya, Secretary-General of the TCA,  
     to give a report to the chairman.
   - The chairman declares the opening of the competition.
   - The Maha Roek song is played.
   - The announcer invites General Decha Hemkasri, President of the TCA, to present   
     souvenirs to the chairman and donate bicycles for Children Project     
   - The chairman presented a thank you plaque to the supporting agencies.

09.00  - The announcer invites the chairman to go to the starting line to give a signal (horn)    
     to begin the competition of the sage 6.
  - End of the morning ceremony. 

Dresses:
Military - Police - Civil Servants:   Working uniforms
People:   Polite dresses (it focuses on purple, the color of Her Royal Highness Princess.) 

The afternoon session
4.20    - The Organizing Committee, Executive Committee of the TCA, Guests of honor, 
     Heads of government agencies are ready to wait for the chairman.
   -  Governor of Rayong Province as the chairman arrives at the ceremony marquee 
     and takes a seat.

14.30.   -  All are together to welcome the peloton at the finishing line in front of Rayong 
     Central Stadium.

14.33   -  Governor of Rayong Province as the chairman stands on the podium and 
     waves a checkered flag to signal the riders crossing the finishing line in front of 
     Rayong Central Stadium. 
   - The announcer invites the chairman to take a seat inside the tent in honor of 
     awarding ceremony.
   -  Riders receive prizes from the awarding podium provided on the stage in a New 
     Normal style.
   -  End of the ceremony.

Dresses:
Military - Police - Civil Servants :   Working uniforms
People:   Polite dresses (it focuses on purple, the color of Her Royal Highness Princess.)
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Message

Lt. Thosaphol Chaikomin
Governor of Kanchanaburi Province

Kanchanaburi Province is very pleased to warmly wel-
come to the organizing committee and international riders who 
come to take part in an international road race for the Royal 
Trophy “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of 
Thailand 2023” during April 1-10, 2023.

It is a great honor that Thai Cycling Association (TCA), 
under the Royal Patronage of His Majesty the King, has al-
lowed Kanchanaburi Province to participate in co-hosting an 
international tournament “Tour of Thailand 2023,” which is a 
big event. It has also been added to an annual calendar of 
Union Cycliste Internationale (UCI) as 2.1 class competition.

As for Kanchanaburi Province, it is a province with many 
important tourist attractions. It is also a land of history, such as 
the Bridge over the River Kwai, Don Rak Allied War Cemetery, 
Sai Yok Yai Waterfall, Sai Yok Noi Waterfall, Erawan Waterfall, 
Vajiralongkorn Dam, etc.

This competition will be broadcast live from Thai PBS 
TV station via a live Facebook and YouTube, broadcasting 
around the world. This will allow foreigners to see the beauti-
ful and interesting tourist places of Kanchanaburi Province, 
making them want to visit Thailand, promoting tourism and 
stimulating the domestic economy as well.

I would like to wish the organizing committee, riders and 
related agencies a great success as they hoped for.

                       Lt. 

(Thosaphol Chaikomin)
Governor of Kanchanaburi Province

สาร
ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี ยินดีต้อนรับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
และนักกีฬาจากนานาชาติ ท่ีเดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานทาง
ไกลนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “The Princess 
Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2023” ระหว่าง 
วันที่ 1 - 10 เมษายน 2566

นับเป็นเกียรติอย่างย่ิงท่ี สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้จังหวัดกาญจนบุรี มีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2023”  
ซึง่เป็นการแข่งขันรายการใหญ ่ได้รบัการบรรจุลงในปฏทิินการแข่งขันของ
สหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) ในระดับ 2.1

สำาหรับจังหวัดกาญจนบุรี เป็นจังหวัดท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวสำาคัญ
มากมาย อีกทั้งยังเป็นดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ อาทิ สะพานข้ามแม่น้ำา
แคว, สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก, น้ำาตกไทรโยคใหญ่, น้ำาตกไทรโยค
น้อย, น้ำาตกเอราวัณ, เขื่อนวชิราลงกรณ เป็นต้น

การแข่งขันครั้งน้ี มีการถ่ายทอดสดจากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
ผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ และ ยูทูบแพร่ภาพออกไปท่ัวโลก ซึ่งจะทำาให้ชาว
ต่างชาติได้เห็นแหล่งท่องเท่ียวอันสวยงามของจังหวัดกาญจนบุรี ทำาให้
อยากมาเท่ียวเมืองไทย เป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว กระตุ้นเศรษฐกิจ
ภายในประเทศเป็นอย่างดี

ขออวยพรให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน นักกีฬา และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง จงประสบความสำาเร็จดังที่หวังทุกประการ

      
     ร้อยโท

   (ทศพล  ไชยโกมินทร์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
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Kanchanaburi Province

Bridge over the River Kwai:
 It was the most important landmark and symbol of Kanchanaburi Province. The bridge was dam-
aged during World War II, but the government renovated it in 1946 until it can be used as it is today.
Every year around the end of November to the beginning of December, there will be an event called 
“The Bridge over the River Kwai Week” to commemorate the Death Railway during World War II. There 
would also be an important place related to the Bridge over the River Kwai, “The Don Rak Allied War 
Cemetery” which contains the remains of prisoners of war who died during the construction of the 
Death Railway.

Sai Yok National Park:
It covered an area of 598,750 rai and was declared a national park on October 27, 1980. Most of the 
area is limestone mountain, consisting of mixed deciduous and dry evergreen forests. Sai Yok was 
known as the only area in Thailand that has the smallest bats in the world, Kitti bats and Queen crabs. 
The world’s new freshwater crab lived during World War 2. Sai Yok used to be a camp for Japanese 
soldiers. At present, traces of the rice cooker and the remains of the furnace are found in the area.
It also found traces of Old Stone Age people. There is an interesting tourist attraction, namely “Sai 
Yok Yai Waterfall” or known as “Khao Joan Waterfall.”  This waterfall” was located in Sai Yok National 
Park. Because it is a waterfall that flows down from the cliff into the Kwai Noi River as if it is leaping 
down. Sai Yok Yai Waterfall has water all year round, and the water is very strong in the rainy season.  
And in the past, King Chulalongkorn (Rama V) used to visit this waterfall. Within the park, there are 
many nature trails. And there is a viewpoint of the Sai Yok Suspension Bridge where you can clearly 
see the Sai Yok Waterfall.
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Message

Mr. Nattapat Suwanprateep
Governor of Suphanburi Province

As Thai Cycling Association (TCA), under the Royal 
Patronage of His Majesty the King, has honored Suphan 
Buri Province to co-host the international road cycling race 
for the Royal Trophy “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 
Cup Tour of Thailand 2023” or “Tour of Thailand 2023” held 
during April 1-10, 2023.

Suphan Buri Province is so pleased to be involved in 
organizing a great cycling race with many international teams 
participating in the competition. It has also been registered 
in the calendar of Union Cycliste Internationale (UCI), a gov-
erning body of the cycling sports across the world.

The most important thing is to promote a secondary tour-
ism in response to the government policies and is in line with 
the plans of Tourism Authority of Thailand (TAT). As for tourist 
attractions in Suphan Buri Province, that are popular with 
tourists, such as Wat Pa Lelai Worawihan, Heavenly Dragon 
Park, City Pillar Shrine, Bueng Chawak Chalermprakiet, Sam 
Chuk Centennial Market and there are many other places.

I would like to extend my best wishes to the organizing 
committee and all parties concerned, including foreign cy-
clists participating in the race to be successful in everything.

(Mr. Nattapat  Suwanprateep)
Governor of Suphanburi Province

สาร
นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

ตามท่ี สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์
ให้เกียรติจังหวัดสพุรรณบุร ีรว่มเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานทางไกล
นานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “The Princess Maha 
Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2023” หรือ “ทัวร์ ออฟ 
ไทยแลนด์ 2023” ซึง่จัดการแข่งขันระหว่างวันท่ี 1-10 เมษายน 2566 น้ัน

จังหวัดสุพรรณบุรี มีความยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขัน
จักรยานรายการท่ีย่ิงใหญ ่ท่ีมีทีมต่างชาติเข้ารว่มการแข่งขันมากมาย อีกท้ัง
ได้รบัการบรรจุลงในปฏทิินการแข่งขันของสหพนัธจั์กรยานนานาชาติ (UCI)

ประการสำาคญัเป็นการส่งเสรมิการท่องเท่ียวเมืองรอง สนองนโยบาย
ของรัฐบาล และสอดคล้องกับแผนของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  
(ททท.) สำาหรบัแหลง่ท่องเท่ียวในจังหวัดสพุรรณบุร ีท่ีไดร้บัความนิยมจาก
นักท่องเที่ยว เช่น วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร, อุทยานมังกรสวรรค์ ศาลเจ้าพ่อ
หลักเมือง, บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ, ตลาดร้อยปีสามชุก และยังมีสถาน
ที่ท่องเที่ยวอื่นๆ อีกมากมาย

กระผมขออวยพรให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน และผู้ท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องทุกท่าน รวมท้ังคณะนักกีฬาจักรยานจากนานาประเทศท่ีเข้ารว่ม
การแข่งขัน จงประสบความสำาเร็จทุกประการ

 
 
 

(นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
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Suphanburi Province

Wat Pa Lelai Worawihan:
 It was an old temple, assumed to be around 1.200 years old, located on Malai Man Road, 
Tambon Rua Yai, Amphoe Mueang, commonly called by villagers as Wat Pa. Inside the wihan 
was a Buddha image in the posture of Pa Le Lai, an art form of the U-Thong, Suphanphum period 
(that is, seated and hanging with his feet), which is called “Luang Pho To, Pa Le Lai Temple.”
Wat Pa Lelai was related to the famous Thai literature, Sepa Khun Chang Khun Phaen. Nirat 
Muang Suphan of Soonthornphu. At present, Wat Pa Lelai has the status of a royal temple of 
the third class, Worawihan type.

Heavenly Dragon Park City Pillar Shrine:
Heavenly Dragon Park was built in the same area as the City Pillar Shrine of Suphan Buri. Inside 
tells the story of the Chinese people in Thailand, history and Chinese civilization to commemorate 
the 20th anniversary of Thailand-China diplomatic relations in 1996.
There is also a Dragon Descendants Museum and Heavenly Dragon Village. Within the village, 
there are houses beautifully decorated with Chinese architecture. There are many shops, restau-
rants, making it a tourist attraction in Suphan Buri. Another place that is a popular landmark for 
tourists, is a beautiful corner to take a walk and take pictures.
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Message

Mr. Niwat Rungsakorn
Governor of Phra Nakhon Si Ayutthaya Province

Phra Nakhon Si Ayutthaya Province would like to thank 
Thai Cycling Association (TCA), under the Royal Patronage of 
His Majesty the King, for honoring to co-host the international 
road cycling competition for the Royal Trophy “The Princess 
Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2023” or “Tour 
of Thailand 2023” during April 1-10, 2023, which has been reg-
istered in the calendar of Union Cycliste Internationale (UCI).

This competition is to develop the potential of Thai 
riders to be equal to cyclists from other countries and also 
to honor on an auspicious occasion of HRH Princess Maha 
Chakri Sirindhorn’s 68th birthday anniversary on April 2, 2023.

It is also a promotion of tourism according to gov-
ernment policies and in line with the plans of the Tourism 
Authority of Thailand. (TAT) by disseminating tourist attrac-
tions to appear to the world from the live broadcast of Thai 
PBS television station via Facebook and YouTube, making 
foreigners want to travel to Thailand. It helps stimulate the 
domestic economy as well.

As for the outstanding and world-famous tourist attrac-
tions of Phra Nakhon Si Ayutthaya Province, they are Phra 
Nakhon Si Ayutthaya Historical Park, a World Heritage Site, 
and various temples that are popular with tourists to pay hom-
age to the sacred things, such as Yai Chai Mongkhon temple, 
Phanan Choeng Worawihan temple, Chaiwatthanaram tem-
ple, Mahathat temple, Phra Si Sanphet temple, etc.

Finally, I would like to wish the organizing committee 
and all riders a great success in everything you hoped for.

 
(Mr. Niwat Rungsakorn)

Governor of Phra Nakhon Si Ayutthaya Province

สาร
นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอขอบคุณ สมาคมกีฬาจักรยาน
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ท่ีให้เกียรติร่วมเป็นเจ้า
ภาพจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน                         
สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมารี “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of 
Thailand 2023” หรือ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2023” ระหว่างวันที่ 1-10 
เมษายน 2566 ซึ่งได้รับการบรรจุลงในปฏิทินการแข่งขันของ สหพันธ์
จักรยานนานาชาติ (UCI)

การแข่งขันครัง้น้ีเป็นการพฒันาศักยภาพของนักกีฬาไทยให้ทัดเทียม
นักปั่นจากนานาประเทศ และยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้าย
วันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 68 
พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2566

นอกจากน้ียังเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวตามนโยบายของ
รัฐบาล และสอดคล้องกับแผนของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
(ททท.) โดยการเผยแพร่แหล่งท่องเท่ียวให้ปรากฏสู่สายตาชาวโลก                        
จากการถ่ายทอดสดของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ และ 
ยูทูบ ทำาให้ชาวต่างชาติอยากมาท่องเท่ียวเมืองไทย เป็นการช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจภายในประเทศได้เป็นอย่างดี

สำาหรับแหล่งท่องเ ท่ียวท่ีโดดเด่นและโด่งดังไปท่ัวโลกของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  
ท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลก รวมไปถึงวัดวาอารามต่างๆ                          
ท่ีมีนักท่องเท่ียวนิยมไปกราบไหว้ขอพรสิง่ศักด์ิสทิธิกั์นเป็นจำานวนมาก อาทิ 
วัดใหญ่ชัยมงคล, วัดพนัญเชิงวรวิหาร, วัดไชยวัฒนาราม, วัดมหาธาตุ,  
วัดพระศรีสรรเพชญ์ เป็นต้น

สุดท้ายน้ี ขออวยพรให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันทุกท่าน และ
คณะนักกีฬา จงประสบความสำาเร็จ บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์
ทุกประการ

(นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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Phra Nakhon Si Ayutthaya Province

Phra Nakhon Si Ayutthaya Historical Park:
The park was a historical park in the province, located within the city island of Ayutthaya, Phra 
Nakhon Si Ayutthaya District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. The Fine Arts Department 
has announced the registration of ancient monuments. Phra Nakhon Si Ayutthaya Historical 
Park, covering an area of 3,000 rai, was approximately 75 kilometers from Bangkok to the 
north along Asian roads. It was considered a World Heritage Site on December 13, 1991 in 
the name of Ayutthaya Historical City.

Bueng Phra Ram Public Park:
It was located in Pratuchai Subdistrict, with an area of 274 rai and had an important sanctuary, 
the Ayutthaya Maha Prasat (castle). It looked like a castle with 3 peaks next to each other. In 
front, there was a ladder behind a ton booth. On the sides, they were booths connected  to the 
two rim castles with 3 stairs. All three prasats were located on twelve wooden plinths  from a 
height of 0.35 m. The structure is reinforced concrete with smooth masonry walls.  
Decorative patterns have been made of cement, fine sand, adorned with glass and gilded.  
Inside the castle, there was a marble pedestal for supporting a replica of King Ramathibodi I 
(U-Thong). The monument was enshrined on a high pedestal. It was the residence of the 
souls of King Ramathibodi I and 5 other ancient kings.
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Message

Mr. Amphon Ungkapakornkul
Governor of Lopburi Province

It is a great pleasure for Lopburi Province to be honored 
by Thai Cycling Association (TCA), under the Royal Patron-
age of His Majesty the King, to co-host the international road 
cycling competition for the Royal Trophy “The Princess Maha 
Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2023” or “Tour of 
Thailand 2023” to be held during April 1-10, 2023.

This year, “’Tour of Thailand 2023” not only has been 
added to the calendar of Union Internationale (UCI) but 
it is also a celebration of the auspicious occasio Birthday 
Anniversary of Her Royal Highness Princess Maha Chakri 
Sirindhorn on April 2, 2023.

This international competition also promotes tourism in 
Thailand, which fulfills the government’s policy to promote 
tourism in secondary cities by disseminating various tourist 
attractions to the world through live broadcasts of Thai PBS 
television station via Facebook and YouTube. Major tourism 
destinations in Lopburi Province include Pasak Jolasid Dam, 
King Narai’s Palace, Phra Si Rattana Mahathat Temple and 
Phra Prang Sam Yot amongst many others.

On this occasion, Lopburi Province and its people would 
like to wishes the organizing committee and all the riders 
from various countries taking part in this competition a great 
success and fulfillment of all your aspirations.

(Mr. Amphon Ungkapakornkul)
Governor of Lopburi Province

สาร
นายอำาพล อังคภากรณ์กุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรีรู้สึกยินดีเป็นอย่างย่ิงท่ีได้รับเกียรติจากสมาคมกีฬา
จักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์ให้รว่มเป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “The 
Princess Maha ChakriSirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2023” 
ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 10 เมษายน 2566

การแข่งขันจักรยานทางไกล “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2023” ใน
ปีน้ี นอกจากเป็นการแข่งขันท่ีได้รับการบรรจุลงในปฏิทินการแข่งขันของ
สหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) แล้ว ยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในวันคลา้ยวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารเีน่ืองในโอกาสทรงเจรญิพระชนมายุ 
68 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2566

การแข่งขันรายการดังกล่าวยังเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว
ประเทศไทย ซึง่ตอบสนองนโยบายของรฐับาลในการสง่เสรมิการท่องเท่ียว
ในเมืองรอง ด้วยการเผยแพร่แหล่งท่องเท่ียวให้ปรากฎสู่สายตาชาวโลก
จากการถ่ายทอดสดของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์
และยูทูบจังหวัดลพบุรีมีแหล่งท่องเท่ียวสำาคัญ อาทิ เข่ือนป่าสักชลสิทธิ์ 
พระนารายณร์าชนิเวศน์ วัดพระศรรีตันมหาธาตุ และพระปรางคส์ามยอด

ในโอกาสนี้ จังหวัดลพบุรีและพี่น้องประชาชนชาวลพบุรี ขออวยพร
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันและคณะนักกีฬาจักรยานจากทุกประเทศ
ท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน จงประสบความสำาเร็จ และสมปรารถนาตามท่ีมุ่ง
หวังทุกประการ

(นายอำาพล อังคภากรณ์กุล)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
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Lopburi Province

Pa Sak Chonlasit Dam:
It was the largest, longest and deepest water storage dam in Thailand according to the  initiative 
of His Majesty the King Bhumibol Adulyadej the Great to prevent flood problems in  the Pa Sak 
River Basin and the Chao Phraya River Basin. The construction has started on  December 2, 
1994 by the Royal Irrigation Department to be responsible.
Pa Sak Chonlasit Dam was also a major tourist attraction of Lop Buri Province. Many tourist  
places were as follows: On the side of Lop Buri Province, Multi-purpose building by the  
reservoir was a place to release fish, a view point by the Pa Sak  Chonlasit Dam Reservoir, 
Chalermprakiat Tower, Pa Sak Chonlasi Dam Museum, Pa Sak Chonlasit Dam ridge, which  
had a towing service to see the dam ridge round-trip 9,720 meters long. And on the side of   
Saraburi Province, Phra Buddha Rattanamanee Mahabophit Chonlasit Mongkhonchai (Luang 
Pu Yai Pa Sak) has been located at the end of Pa Sak Chonlasit Dam.
In addition, there was also “Pa Sak Chonlasit Dam Railway Stop” located at the entrance of 
Pa Sak Chonlasit Dam, in the northeastern railway line, which was built to promote tourism.  At 
this stop,  there was a special train for tourism “Bangkok-Pa Sak Chonlasit Dam line.” It  was 
opened during the tourist season between November and January every year.
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Message

Mr. Phol Damtham
Governor of Saraburi Province

Thai Cycling Association (TCA), under the Royal Patron-
age of His Majesty the King, has honored Saraburi Province 
as the co-host of the international road cycling race for the 
Royal Trophy “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup 
Tour of Thailand 2023” during April 1-10, 2023.

On behalf of the people of Saraburi Province, it is a 
pleasure to be involved in organizing a great cycling race with 
many international cyclists participating in the competition. 
It has also been included in the calendar of Union Cycliste 
Internationale (UCI) as the 2.1 class event. It is considered to 
develop the potential of Thai athletes to be higher.

It is also a promotion of tourism of secondary cities  in 
response to government policies and in line with the plans of 
the Tourism Authority of Thailand (TAT).  Saraburi Province 
has a variety of tourist attractions,both in terms of nature 
and culture.

I would like to wish the organizing committee, relevant 
agencies and all cyclists from many countries participating 
in the competition all success and fulfillment.

(Mr. Phol Damtham)
Governor of Saraburi Province

สาร
นายผล ดำาธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ได้ให้เกียรติจังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานทาง
ไกลนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี“The Pincess,Maha 
Chakri Sirindhom’s Cup Tour of Thailand 2023” ระหว่างวันที่ 
1-10 เมษายน 2566

ในนามของพี่น้องชาวจังหวัดสระบุรี มีความยินดีท่ีได้เป็นส่วนร่วม
ในการจัดการแข่งชันจักรยานรายการที่ยิ่งใหญ่ มีนักปั่นจากนานาชาติเข้า
ร่วมการแข่งขันมากมาย อีกทั้งได้รับการบรรจุลงในปฏิทินการแข่งขันของ
สหพนัธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) ในระดับ 2.1 ถือเป็นการพฒันาศักยภาพ
ของนักกีฬาไทยให้สูงขึ้น

นอกจากน้ียังเป็นการสง่เสรมิการท่องเท่ียว สนองนโยบายของรฐับาล 
และสอดคล้องกับแผนของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ซึง่จังหวัด
สระบุรี มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย ทั้งเชิงธรรมชาติและเชิงวัฒนธรรม

ขออำานวยพรให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และคณะนักกีฬาจักรยานจากนานาประเทศท่ีเข้ารว่มการแข่งชัน จงประสบ
ความสำาเร็จสมหวังทุกประการ

(นายผล ดำาธรรม)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
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Saraburi Province

Muak Lek Arboretum:
It was established in 1954 to preserve the natural environment and rare valuable wild plants 
in the Dong Phaya Yen National Reserved Forest. There was an area of approximately 300 rai 
in the Mittraphap Subdistrict, Muak Lek District, Saraburi Province and Phaya Yen Subdistrict, 
Pak Chong District, Nakhon Ratchasima Province.  Muak Lek Waterfall, which originated from 
the forest in Khao Yai National Park, was a natural demarcation line that visitors could cross by 
two suspension bridges.
At present, the Muak Lek Arboretum was a collection and study point for knowledge of the 
country’s important perennial plants, both plants that have economic value and importance in 
various fields, such as plants in literature in the Buddha’s history, medicinal plants, and various 
rare valuable plants. The beautiful shady trees and waterfalls make Muak Lek Arboretum known 
and popular with tourists until it has been declared a natural site that should be preserved as a 
local heritage no. 63 out of 236 sites in the area of 62 provinces across the country according 
to the Cabinet resolution on November 7, 1989.
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Message

Mr. Sayam Sirimongko
Governor of Nakhon Ratchasima Province

Nakhon Ratchasima Province is very delighted to be 
honored by Thai Cycling Association (TCA), under the Royal 
Patronage of His Majesty the King Founded 1959, to co-host 
an international road cycling competition for the Royal Trophy 
“The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 
2023” during April 1-10, 2023.

This competition has a large number of international 
cycling teams, both men’s and women’s teams. It will also 
be broadcast live from Thai PBS TV station via Facebook 
Live and YouTube all over the world. This will be one way 
to disseminate tourist attractions or important tourist sites of 
Thailand for the world to come to see. Nakhon Ratchasima 
Province has many world famous tourist attractions, such 
as Khao Yai National Park, a World Heritage Site, including 
Haew Suwat Waterfall, Haew Narok Waterfall, Pha Kluay Mai 
Waterfall, Pa Phu Hai Long Temple, Luang Pho To Temple, 
Lam Ta Khong Dam, etc.

On this occasion, on behalf of Nakhon Ratchasima 
Province, I would like to wish the organizing committee, 
riders from every country along with all parties involved in 
organizing the competition a great success and aspiring 
desires in all respects.

(Mr.Sayam Sirimongkol)
Governor of Nakhon Ratchasima Province

สาร
นายสยาม ศิริมงคล
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา มีความยินดีท่ีได้รับเกียรติจาก สมาคมกีฬา
จักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภใ์ห้รว่มเป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
“The Princess Maha Chakri Sirinchorn’s Cup Tour of Thailand 
2023” ระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 2566

การแข่งขันครั้งน้ี มีทีมจักรยานจากนานาชาติเข้าร่วมเป็นจำานวน
มาก ท้ังทีมชายและทีมหญงิ โดยมีการถ่ายทอดสดจากสถานีโทรทัศน์ไทย
พีบีเอส ผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ และ ยูทูบ ไปทั่วโลก ซึ่งจะเป็นช่องทางหนึ่ง
ในการเผยแพรส่ถานท่ีท่องเท่ียว หรอืแหลง่ท่องเท่ียวสำาคญัของประเทศไทย
ให้ชาวโลกได้เห็นจังหวัดนครราชสมีา มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีโด่งดงัไปท่ัวโลก
คอื อุทยานแห่งชาติเขาใหญ ่ซึง่ไดร้บัการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลก รวม
ไปถึงน้ำาตกเหวสุวัต, น้ำาตกเหวนรก, น้ำาตกผากล้วยไม้, วัดป่าภูหายหลง, 
วัดหลวงพ่อโตเขื่อนลำาตะคอง เป็นต้น

ในโอกาสน้ี ในนามของจังหวัดนครราชสีมา ขออำานวยพรให้
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน นักกีฬาจากทุกประเทศพร้อมท้ังผู้ท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องกับการจัดการแข่งขันทุกท่าน จงประสบความสำาเร็จ และสม
ความปรารถนาที่มุ่งหวังไว้ทุกประการ

(นายสยาม  ศิริมงคล)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา



75

Nakhon Ratchasima Province

Khao Yai National Park:
It had an area of 2,165 square kilometers covering an area of 4 provinces: Nakhon Nayok, 
Nakhon Ratchasima, Prachinburi and Saraburi. The landscape consisted of evergreen forest, 
sparse forest, waterfalls, wildlife and wild plants. The highest peak, Khao Laem Peak, was 1,292 
meters above sea level. It was the first national park in Thailand.  And UNESCO declared it a 
World Heritage Site on July 14, 2005.
Attractions within the park, Hew Narok Waterfall was located in the south of the park, a large 
3-tiered waterfall with a height of 150 meters. The flow of the waterfall is 90 degrees to the 
basin below. All tourists must be careful when visiting during the rainy season because the 
water flows very strongly. 
Pha Kluai Mai Waterfall on Thanarat Road was a medium-sized waterfall. At the cliff of the wa-
terfall, there are many red rattan orchids growing. Hew Suwat Waterfall, located at the end of 
Thanarat Road, originated from Huai Lam Ta Khong flowing down from a 25-meter cliff. In the 
rainy season, the water flows turbulently.
Haew Sai Waterfall was a waterfall originating from Huai Lam Ta Khong flowing down from a cliff 
5 meters high, having to walk from Hew Suwat Waterfall for a distance of 1.5 kilometers. Kong 
Kaew Waterfall was a small waterfall originating from Huai Lam Ta Khong. It was 100 meters 
from the National Park Office, Nakhon Ratchasima Province.
In addition, within the park, there are also interesting activities, such as camping activities, 
Jungle trekking, Bicycle travel, animal watching, etc.
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Message

Mr. Ronnarong Nakornjinda
Governor of Prachinburi Province

On behalf of the people of Prachinburi Province, we are 
very delighted that en honored by Thai Cycling Association 
(TCA), under the Royal Patronage of the King, to co-host the 
international road cycling competition for the Royal Trop “The 
Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2023” 
between April 1-10, 2023. 

One of the purposes of this event is to celebrate on the 
auspicious occasion of Her Royal Highness Princess Maha 
Chakri Sirindhorn’s 68th birthday anniversary on April 2, 2023.

It is also a publicity of Prachinburi’s attractions to be 
seen in the eyes of the world through roadcasts of Thai PBS 
television stations on Facebook and YouTube, promoti sec-
ondary cities, according to government policies and in line 
with the plans of Tourism Authority of Thailand (TAT) as well.

Finally, I would like to wish the organizing committee, 
the executive committee of the all riders participating in the 
competition a great accomplishment in all respects.

(Mr. Ronnarong Nakornjinda)
Governor of Prachinburi Province

สาร
นายรณรงค์ นครจินดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

ในนามของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปราจีนบุรี มีความยินดีเป็น
อย่างย่ิงท่ีจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับเกียรติจากสมาคมกีฬาจักรยานแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งชัน
จักรยานทางไกลนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีThe Princess 
Maha Chakri Sirindhomn’s Cup Tour of Thailand 2023” ระหว่าง
วันที่ 1-10 เมษายม 2566 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้าย
วันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 68 
พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2566

อีกทัง้ยังเปน็การเผยแพร่สถานที่ทอ่งเทีย่วของจังหวัดปราจีนบรุี ให้
ปรากฎสู่สายตาชาวโลก ผ่านการถ่ายทอดสดของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบี
เอส ทางเฟชบุ๊กไลฟ์ และ ยูทูบ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง
ตามนโยบายของรัฐบาล และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้
เป็นอย่างดี

ท้ายนี้ ขออวยพรให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน และนักกีฬาที่เข้า
ร่วมการแข่งขันทุกคน จงประสบความสำาเร็จสมดังความตั้งใจทุกประการ

(นายรณรงค์ นครจินดา)
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
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Prachinburi Province

Thap Lan National Park:
It was the country’s second largest national park with an area of 1,397,375 rai, covering the areas 
of Na Di District, Prachin Buri Province, including Pak Thong Chai District, Wang Nam Khiao 
District, Khon Buri District, Soeng Sang District, Nakhon Ratchasima Province. It was the source 
of many important streams. The highest peak is the peak of the mountains at 992 meters from 
the middle level of the sea, which was very complete, including the dipterocarp forest, Ben-
japhan forest and dry evergreen forest.Currently, the forest has been invaded and destroyed 
until only the final forest. At Ban Thap Lan, Ban Khun Si, Ban Bu Phram and Ban Wang Mued, 
Prachinburi province, which is considered a highlight of Thap Lan National Park.
All interesting tourist attractions inside the park could be seen, such as forests and recreation 
gardens, Thap Lan Waterfall or Hew Nok Kok Waterfall, Thap Lan Reservoir, Bo Thong Waterfall, 
Huai Khamphu Waterfall and Huai Yai Waterfall.
For the Lan forest, it was a deciduous forest that was in a sparse forest. There was a densely rise 
in the area. This forest had an area of 200 rai. The courtyard was a plant in the palm family. The 
forest area was also a habitat for wildlife that can adapt to various environments, including 
Squirrel, rats, rabbits, weasel, barking deer, deer, white hawk, birds, red lizard, quail, gecko, 
Lizard, bullfrog, toad, etc.
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Message

Mr. Parinya Potisat
Governor of Sa Kaeo Province

On the occasion of the organization of an international 
road cycling competital Trophy “The Princess Maha Chakri 
Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2023” of Association (TCA), 
under the Royal Patronage of His Majesty the King, during 
April 1-10, 2023.

It is a great honor given by the TCA to Sa Kaeo Province 
to co-host a big cy competition. This event has been regis-
tered on the calendar of Union Cycliste Internationale (UCI), 
body of the cycling sports across the world, and also in honor 
on the aw sion of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 68th 
birthday anniversary on A

, it also promotes tourism in secondary cities according 
to governm and in line with the plans of the Tourism Authority 
of Thailand (TAT). As for one of the most popular road races in 
Asia, this tour is broadcast live by Thai PBS Television station 
via Facebookand YouTube, spreading Thailand’s attractions 
around the world, making foreigners want to travel ailand, and 
helping stimulate the country’s economy

I would like to wish the organizing committee, executive 
committee - officials of the TCA and riders a great success 
in all objectives.

(Mr. Parinya Potisat)
Governor of Sa Kaeo Province

สาร
นายปริญญา โพธิสัตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

ในโอกาสท่ี สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ได้จัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ ชิงถ้วย
พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช 
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี“The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 
Cup Tour of Thailand 2023” ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

นับเป็นเกียรติอย่างย่ิงท่ี สมาคมฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ  
ได้มอบให้ จังหวัดสระแก้วร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานรายการ
ท่ีย่ิงใหญ่ ได้รับการบรรจุลงในปฏิทินการแข่งขันของสหพันธ์จักรยาน
นานาชาติ (UCI) และยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระ
ราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เน่ืองในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๘ พรรษา  
ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖

นอกจากน้ียังเป็นการส่งเสรมิการท่องเท่ียวเมืองรองตามนโยบายของ
รัฐบาล และสอดคล้องกับแผนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
โดยสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ และ  
ยูทูบเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวของไทยกระจายออกไปทั่วโลก ทำาให้ชาวต่าง
ชาติอยากมาท่องเท่ียวเมืองไทย เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
ได้เป็นอย่างดี

กระผมขออวยพรให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันทุกท่าน  
คณะผู้บริหาร-เจ้าหน้าท่ี สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย และ 
คณะนักกีฬา จงประสบความสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

(นายปริญญา โพธิสัตย์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
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Sa Kaeo Province

Lalu (Luthe) was the Khmer language and meant through, one of the magics of Sa Kaeo 
Province. It was a natural phenomenon caused by rainwater eroded and wind, meaning “the 
collapse of the soil.” When the wind blows, it looks like various images.
Lalu was located at Ban Noen Kham and Ban Khlong Yang, Thap Rat Subdistrict, Ta Phraya 
District, an important tourist destination of the province. Lalu (Luthe) has a ground that has 
collapsed from the erosion of rain and wind, making it a beautiful and strange shape. Lalu was 
an area of approximately 2,000 rai, which would be divided into various zones for tourists to 
walk each year. Various points will change the appearance due to the erosion of the rain and 
wind all year.

Castle “Sdok kak thum”
Located at Ban Nong Samet, Khok Sung Subdistrict, Ta Phraya District, this Prasat was an 
important historic site of Sa Kaeo Province. The castle was a Khmer style. It was assumed to be 
built during the 14th century to perform rituals according to Hindu beliefs, namely ‘Synonymism.’
The castle was made of sandstone with a pagoda in the middle. The arch is only left on the 
east and west. Outside the castle, there was a pool on the east side, which was linked to the 
name of the castle, which meant a city with a clumsy tree in a large swamp.
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Message

Mr. Monsit Paisanthanawat
Governor of Chanthaburi Province

An international road cycling race for the Royal Trophy 
“The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 
2023” during April 1-10, 2023 is a big and world-class com-
petition. It is an honor that Chanthaburi Province has been 
honored by Thai Cycling Association (TCA), under the Royal 
Patronage of His Majesty the King, for a good opportunity to 
co-host this competition.

The most important thing is to celebrate on an auspi-
cious occasion of Her Royal Highness Princess Maha Chakri 
Sirindhorn’s 68t birthday anniversary on April 2, 2023.

Chanthaburi is a border province in the eastern re-
gion with a variety of tourist attractions. It is a great chance 
that the road cycling race “Tour of Thailand 2023” will help 
publicize the province’s tourist places to the world through 
live broadcasts on Facebook and YouTube of Thai PBS 
Television station.

As for interesting tourist attractions in Chanthaburi 
Province, they are Chao Lao Beach, Kung Kraben Bay, Phlio 
Waterfall, Laem Sing Beach, Noen Nangphaya Viewpoint, 
Khao Khitchakut, and including the famous fruit gardens of 
the province, etc.

On this occasion, I would like to wish the organizing 
committee, riders and all officials a great success and a good 
health in the development of the cycling sports.

(Mr. Monsit Paisanthanawat)
Governor of Chanthaburi Province

สาร
นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

การแขง่ขนัจักรยานทางไกลนานาชาติ ชงิถ้วยพระราชทาน สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of 
Thailand 2023”ระหว่างวันท่ี 1-10 เมษายน 2566 เป็นการแข่งขัน 
ท่ีย่ิงใหญ่ระดับโลก นับว่าเป็นเกียรติอย่างย่ิงท่ีสมาคมกีฬาจักรยาน 
แห่งประเทศ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้โอกาสจังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็น 
เจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้

ประการสำาคัญเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระ
ราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช 
สดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเน่ืองในโอกาสทรงเจรญิพระชนมายุ 68 พรรษา  
ในวันท่ี 2 เมษายน 2566 จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดชายแดนภาค 
ตะวันออก มีสถานท่ีท่องเท่ียวหลากหลาย นับเป็นโอกาสอันดีท่ีการแข่งขัน
จักรยานทางไกล “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2023” จะช่วยเผยแพร่แหล่งท่อง
เท่ียวของจังหวัดให้ปรากฎสูส่ายตาชาวโลกผา่นการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊ก
ไลฟ์ และ ยูทูบ ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

สำาหรับแหล่งท่องเ ท่ียว ท่ี น่าสนใจในจังหวัดจันทบุรี อาทิ  
หาดเจ้าหลาว, อ่าวคุ้งกระเบน, น้ำาตกพลิ้ว, หาดแหลมสิงห์, จุดชม
วิวเนินนางพญา, เขาคิชฌกูฏ รวมท้ังสวนผลไม้ต่างๆ ท่ีข้ึนช่ือของ 
จังหวัด เป็นต้น

ในโอกาส น้ี ขออวยพรใ ห้คณะกรรมการ จัดการแ ข่ง ชัน  
คณะนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน มีสุขภาพแข็งแรงประสบความสำาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี



95

Chanthaburi Province

The Nern Nang Phaya viewpoint: 
This point was considered one of the most beautiful viewpoints in Thailand. The beach and 
mountains stretched to Kung Wiman Beach. Located on Chalerm Burapha Chonthit Road, 
Sanam Chai Subdistrict, Na Yai Am District, Chanthaburi Province was a dream road that 
everyone wanted to drive through to soak up with the sky and the blue sea. The parking lot in 
the viewpoints could park many vehicles of visitors to take pictures and it was full of baking, 
restaurants and coffee shops to serve tourists.

Chanthaboon Riverside Community:
The ancient communities along the river that were still simplicity were full of culture of the 
Chinese and Vietnamese evacuation people that reflected through the beautiful old buildings. 
The interest here was probably the tourist attraction that has been chosen as the Asia-Pacific 
Heritage Award from UNESCO.
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Message

Mr. Triphob Wongtrirat
Governor of Rayong Province

Rayong Province has warmly welcomed a group of 
international riders who have come to participate in the 
international road cycling competition for the Royal Trophy 
“The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 
2023” during April 1-10, 2023.

It is a great honor that the Cycling Association of Thai-
land Under the Royal Patronage of His Majesty the King, has 
given a chance to Rayong Province in co-hosting the road 
cycling race “Tour of Thailand 2023” which is a big compe-
tition. It has been added to the calendar of UnionCycliste 
Internationale (UCI), a governing body of the cycling sports 
across the world.

As for Rayong Province, it is a province that has abun-
dant natural attractions and is famous around the world, such 
as Samet Island, Saeng Chan Beach, Khao Laem Ya, Mae 
Rumphueng Beach, Ban Phe Botanical Garden. and Dok Krai 
Reservoir which is a part of the race route.

This competition is broadcast live from Thai PBS TV 
station via Facebook and YouTube all over the world. This 
will allow foreigners to see the beautiful tourist attractions of 
Rayong Province, making them want to visit Thailand, promot-
ing tourism and stimulating the domestic economy as well.

Finally, I would like to wish the organizing committee, 
riders and all parties concerned a great accomplishment as 
they hoped for.

(Mr. Triphob Wongtrirat )
Governor of Rayong Province

สาร
นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง ยินดีต้อนรับคณะนักกีฬาจากนานาชาติ ที่เดินทาง
มาเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน 
สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมารี “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of 
Thailand 2023” ระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 2566

นับเป็นเกียรติอย่างย่ิงท่ี สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้จังหวัดระยองมีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันจักรยานทางไกล “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2023” ซึ่งเป็นการแข่งขัน
รายการท่ีย่ิงใหญ่ ได้รับการบรรจุลงในปฏิทินการแข่งขันของสหพันธ์
จักรยานนานาชาติ (UCI)

สำาหรับจังหวัดระยอง เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ
ที่อุดมสมบูรณ์ และมีชื่อเสียงไปทั่วโลก เช่น เกาะเสม็ด, หาดแสงจันทร์, 
เขาแหลมหญ้า, หาดแม่รำาพึง, สวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ และอ่างเก็บน้ำา
ดอกกรายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางแข่งขัน

การแข่งขันครั้งน้ี มีการถ่ายทอดสดจากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบี
เอส ผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์แพร่ภาพออกไปทั่วโลก ซึ่งจะทำาให้ชาวต่างชาติ
ได้เห็นแหล่งท่องเท่ียวนสวยงามของจังหวัดระยองทำาให้ต้องการมาเท่ียว
ประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และผลักดันการกระตุ้น
เศรษฐกิจภายในประเทศเป็นอย่างดี

สุดท้ายนี้ ขออวยพรให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน นักกีฬา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจงประสบความสำาเร็จดังที่หวังทุกประการ

(นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
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Rayong Province

Koh Samet:
It was an island in Tambon Phe, Muang Rayong District, Rayong Province, in the area of Khao 
Laem Ya National Park. Koh Samet was famous tourist attractions in Rayong that were popular 
with both Thais and foreigners, about 6.5 kilometers from the coast of Ban Phe, covering an 
area of approximately 3,125 rai, shaped like a triangle.
There was a legend that believed that Koh Kaew was bizarre in the literature of Phra Aphai 
Mani of Sunthorn Phu, probably because Koh Samet had fine white sand beaches everywhere. 
The reason why it was named Koh Samet was because of many White Samet White and Red 
Samet trees. The villagers used it as a torch to start a fire. Popular island attractions included 
Ao Klang, Ao Wong Duan and Sai Kaew Beach, the most beautiful beaches on the island.

Orchard:
Rayong was famous for fruit buffets such as durian, rambutan, mangosteen, longan, longkong, 
rakam, sala, watermelon, dragon fruit, pineapple and others that can be eaten unlimitedly within 
a specified period.
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LIST  OF  HOSPITALS
SPECIAL
INSTRUCTION

Stage 1
- Phahol Phol Phayuhasena Hospital
Address : 572 Saengchuto Road, 
Muang District, Karnchanaburi
Tel : +660-34-587800

- Sai Yoke Hospital
Address : 22/1 Sai Yoke District, Karnchanaburi
Tel : +660-34-591300

- Dan Makham Tier Hospital 
Address : 403 Dan Malham Tier District, Karnchanaburi 
Tel : +660-34-672612 till 5

- Tha Muang Hospital
Address : 97821 Saengchuto Road, Muang District, 
Karnchanaburi
Tel : +660-34-611033

Stage 2
- Phahol Phol Phayuhasena Hospital
Address : 572 Saengchuto Road,  
Muang District, Karnchanaburi
Tel : +660-34-587800

- Bo Ploy Hospital
Address : 211 Moo 1 Bo Ploy District, Karnchanaburi 
Tel : +660-34-581139

- Huaykrajao Hospital
Address : 439 Moo 6 huaykrajao District, Karnchanaburi
Tel : +660-34-677301

- U-Thong Hospital
Address : 220 Malaiman Road, U-Thong District, 
Suphan Buri
Tell : +660-35-565440

- Pamok Hospital
Address : 318 Moo 2, Pamok district, Ang Thong
Tell : +660-35-661072
 
- Pakhai Hospital
Address : 15 Moo 5, Pakhai District, 
Phra Nakhon Sri Ayutthaya
Tell : +660-35-391306

- Ayutthaya Hospital
Address : 46/1, Phra Nakhon Sri Ayutthaya District, 
Phra Nakhon Sri Ayutthaya
Tell : +660-35-211888

Stage 3
- Ayutthaya Hospital
Address : 46/1, Phra Nakhon Sri Ayutthaya District, 
Phra Nakhon Sri Ayutthaya
Tell : +660-35-211888

- Bang Pahan Hospital
Address : 71/3 Moo 5, Bang Pahan District, 
Phra Nakhon Sri Ayutthaya
Tel : +660-35-777300

- Maharaj Hospital
Address : 224, Maharaj District, Phra Nakhon Sri Ayutthaya 
Tel : +660-35-389027 

- Lopburi Hospital
Address : 260, Phaholyothin Road, Muang District, Lopburi
Tel : +660-36-621537

- Koktoom Hospital
Address : 30 Moo 2, Suwannasorn Road, 
Koktoom District, Lopburi
Tel : +660-36-733856

- Wangmuang Hospital
Address : 60 Moo 1, Wangmuang District, Sara Buri
Tel : +660-36-359134

-Muak Lek Hospital
Address : 419 Moo 9, Mittaparb Road, 
Muak Lek District, Sara Buri
Tel : +660-36-342061

- KlangDong Hospital
Address : Moo 7, Klangfong District, Sara Buri
Tel : +668-57-623772

- Pak Chong Nana Hospital
Address : 400, Pak Chong District, Nakhonratchasima
Tel : +660-44-311856

Stage 4
- Pak Chong Nana Hospital
Address : 400, Pak Chong District, Nakhonratchasima
Tel : +660-44-311856

- Wang Nam Khaew Hospital
Address : 157 Moo 8, Wang Nam Khaew District, Nakhon-
ratchasima
Tel : +660-44-228623
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- Nadee Hospital
Address : 393 Moo 1, Nadee District, Prachinburi
Tel : +660-37-289057
- Somdej Phra Yupparat Hospital
Address : 283 Suwanasorn Road, Muang District, Sra Kaew
Tel : +660-37-243018

- Wattananakhon Hospital 
Address : 231 Moo 11, Wattananakhon District, Sra Kaew
Tel : +660-37-261772 

- Aranyaprates Hospital 
Address : 4 Mahadthai Road, Aranyaprates District, Sra Kaew
Tel : +660-37-233033 

Stage 5
- Aranyaprates Hospital 
Address : 4 Mahadthai Road, Aranyaprates District, Sra Kaew
Tel : +660-37-233033 

- Klong Had Hospital
Address : 626 Moo 1, Klong Had District, Sra Kaew
Tel : +660-37-445096

- Soi Dao Hospital
Address : 399, Soi Dao District, Chantaburi
Tel : +660-39-381376

- Pong Nam Ron Hospital
Address : 1/3 Moo 1, Pong Nam Ron District, Chantaburi
Tel : +660-39-387003 til 4

- Makam Hospital
Address : 253, Makam District, Chantaburi
Tel : +660-39-389454

- Phra Pokkhlao Hospital
Address : 38 Leabnern Road, Muang District, Chantaburi
Tel : +660-39-319666

LIST  OF  HOSPITALS
SPECIAL

 INSTRUCTION
Stage 6
- Phra Pokkhlao Hospital
Address : 38 Leabnern Road, Muang District, Chantaburi
Tel : +660-39-319666

- Tha Mai Hospital
Address : 28 Sappakhit Road , Tha Mai District, Chantaburi
Tel : +660-39-1001

- Nayaiarm Hospital
Address :  115 Moo 12, Nayaiarm District, chantaburi
Tel : +660-39-308028

- Kaeng Hangmaew Hospital
Address : 3 Moo 22, Kaeng Hangmaew District, Chantaburi
Tel : +660-39-308028
- Khao Chamao Hospital
Address : 102/9 Moo 2,Khao Chamao District, Rayong
Tel : +660-7439-5234

- Wangchan Hospital
Address : 349 Chumsaeng-Nong Muang Road, Wangchan 
District, Rayong
Tel : +660-38-666174

- Baan Khai Hospital
Address : 144 Baan Khai-Rayong Road, 
Baan Khai District, Rayong
Tell : +660-38-641005 

- Rayong Hospital
Address : 138 Sukhumwit Road, Muang District, Rayong
Tell : +660-38-641005
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Order of Motorcycles’ Parade 
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ขอขอบคุณ

บริษัท โรงงานฟุตบอลล์ไทย สปอร์ตติ้ง กู๊ดส์ จำากัด    
ที่ให้การสนับสนุนการแข่งขัน

The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup 
“Tour of Thailand 2023”

ขอขอบคุณ

บริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำากัด
ที่ให้การสนับสนุนการแข่งขัน

The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup 
“Tour of Thailand 2023”
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ขอขอบคุณ

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำากัด
ที่ให้การสนับสนุนการแข่งขัน

The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup 
“Tour of Thailand 2023”

ขอขอบคุณ

บริษัท เอ พี ฮอนด้า จำากัด
ที่ให้การสนับสนุนการแข่งขัน

The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup 
“Tour of Thailand 2023”
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ขอขอบคุณ

บริษัท พิบูลย์ชัยน้ำาพริกเผาไทยแม่ประนอม จำากัด
ที่ให้การสนับสนุนการแข่งขัน

The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup 
“Tour of Thailand 2023”

ขอขอบคุณ

บริษัท สปอร์ต ฟอร์ ไล้ฟ์ จำากัด
ที่ให้การสนับสนุนการแข่งขัน

The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup 
“Tour of Thailand 2023”
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ขอขอบคุณ

บริษัท วิทตอเรีย ไทร์ส (ประเทศไทย) จำากัด
ที่ให้การสนับสนุนการแข่งขัน

The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup 
“Tour of Thailand 2023”

ขอขอบคุณ

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)
ที่ให้การสนับสนุนการแข่งขัน

The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup 
“Tour of Thailand 2023”
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ขอขอบคุณ

การกีฬาแห่งประเทศไทย
ที่ให้การสนับสนุนการแข่งขัน

The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup 
“Tour of Thailand 2023”

ขอขอบคุณ

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ  
ที่ให้การสนับสนุนการแข่งขัน

The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup 
“Tour of Thailand 2023”
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