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คํานํา 
 

ระบบขนส่งมวลชนถือเป็นปัจจัยสําคัญในการเดินทาง โดยเฉพาะปัจจัยพื้นฐานอย่าง ระบบขนส่งมวลชน
ด้วยรถโดยสาร (การขนส่งทางบก) มีความสําคัญยิ่งสําหรับประชาชนชั้นกลาง ชั้นล่าง นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้
มีรายได้น้อย เนื่องจากค่าโดยสารที่มีราคาถูก 

การเดินทางด้วยรถโดยสาร ภายในกรุงเทพมหานคร ที่อยู่ภายใต้ความควบคุมของ องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ มีเส้นทางเดินรถอยู่รวมทั้งสิ้นประมาณ 200 กว่าสาย แต่ละสายก็จะมีเส้นทางที่แตกต่างกันออกไป 
ครอบคลุมถนนในกรุงเทพและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องโดยรอบ หนังสือคู่มือเส้นทางรถประจําทางและรายละเอียด 
ฉบับนี้ ซ่ึงได้รวบรวมเส้นทางเดินรถทั้งหมด ที่อยู่ภายใต้ความควบคุมขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

หนังสือคู่มือเส้นทางรถประจําทางและรายละเอียด E-Book ฉบับปี 2548-2549 น้ี ได้ถูกรวบรวม
ข้อมูลเส้นทางและรายละเอียดของรถประจําทางแต่ละสายไว้อย่างครบถ้วน ครบทุกสาย ที่ให้บริการอยู่ ณ เวลานี้ 
ซ่ึงในการทําครั้งนี้ ได้ใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเส้นทางรถประจําทางจากหลายๆส่วน อาทิ
เช่น สํานักนโยบายและแผน ส่วนประสานงานเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ , กองเดินรถ เขตเดินรถ ของ ขส
มก. , บริษัทเดินรถของเอกชน , และผู้สนใจ ซ่ึงได้ให้ข้อมูลและรายละเอียดเพื่อสําหรับการจัดทําในครั้งนี้ 

เอกสารชุดนี้ได้จัดทํามาเป็นครั้งที่ 7 แล้ว หลังจากมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง เร่ือยมา จนกระทั่งเป็น 
หนังสือคู่มือเส้นทางรถประจําทางและรายละเอียด E-Book ฉบับปี 2548-2549 น้ี ซ่ึงมีความสมบูรณ์ท่ีสุด โดย
การจัดทํายังคงเจตนารมณ์ในการทําคือ แจกฟรี เพื่อศึกษา ซ่ึงก็ได้รับการตอบรับมาเป็นอย่างดีจากผู้สนใจที่ดาวน์
โหลดไปศึกษาเป็นจํานวนมาก จึงขอขอบคุณที่ได้ให้ความไว้วางใจ ในการดาวนโ์หลดไปเพื่อศึกษา เพราะเชื่อว่า สามารถ
ให้ความรู้และประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับรถประจําทางแก่ผู้อ่านได้เป็นอย่างดี 

ในฐานะของผู้รวบรวมจัดทํา จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนรวมในการปรับปรุงเส้นทางครั้งนี้ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ณัฐ วศินยนต์ , ดิศรณ์ หอมชื่นชม , ทวีศักดิ์ เชื้อวู้หลิม , ภูมิภาส ทิพย์ปัญญาวงศ์ , ภูวดล ขําปาน , 
วุฒิพงศ์ คําภาบุตร , ศราวุธ   ลวดเงิน , สุนทร ประเสริฐณะสังข์ , สมิทธ์ เอ่ียมพิบูลย์วัฒนา ,และ คุณคํานูญ  
ปัญญรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 ส่วนประสานงานเดินรถ ที่ได้ให้ข้อมูลและรายละเอียดที่สําคัญในหลายๆส่วน
กับเส้นทางชุดนี้ 

ส่วนหนึ่งของผู้มีส่วนร่วม ที่ได้เขียนถึงเอกสารชุดนี้ 
 
ข้อมูลในเอกสารชุดเดิมนั้นมีข้อผิดพลาดหลายจุด ทางผู้จัดทําจึงได้ทําการแก้ไขเพื่อให้ผู้อ่านนั้นได้รู้ใน

เส้นทางที่แท้จริง - ณัฐ วศินยนต์ 
ผมคิดว่า เอกสารนี้จะเป็นประโยชน์เกี่ยวกับข้อมูลรถเมล์แบบละเอียดที่สุด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ

เดินทางในยุคที่น้ํามันแพง - ภูมิภาส ทิพย์ปัญญาวงศ์ 
ผมเป็นคนหนึ่งที่ขึ้นรถเมล์ เป็นประจํา (แบบว่าขึ้นทุกวันเลยแหละครับ) ดังนั้นผมจึงมีความชํานาญและ

รายละเอียดต่างๆของรถเมล์บางสายเป็นพิเศษ เช่นสาย 179 นะครับ อันนี้เป็นการบอกข้อมูลแบบ “ป้ายต่อป้าย” เอา
เป็นว่าถ้าผมบอกข้อมูลของสายนี้แบบละเอียดยิบไปเนี่ยคุณจะต้องรู้จัก ถนนรัชดาภิเษกได้ดีแน่ๆเลยครับ - ภูวดล ขํา
ปาน 

หวังว่าเอกสารนี้ คงช่วยให้คุณเข้าใจรถเมล์มากขึ้นไม่มากก็น้อย  ☺ - วุฒิพงศ์ คําภาบุตร 
พบว่าการทําเอกสารเกี่ยวกับเส้นทางรถเมล์ที่ถูกต้องนี้ไม่ใช่ง่ายๆเลย ต้องไปสํารวจถึงต้นทางหรือ

ปลายทาง แต่ก็สนุกดีครับ อย่างไรก็ตามก็ขอขอบคุณคุณพ่อกะคุณแม่ที่ออกค่าใช้จ่ายให้ ขอบคุณนายท่า,กระเป๋า,จ.สาย
หรือแม้แต่คนขับ ที่ช่วยให้ข้อมูล และขอบคุณบอร์ดUBMTAที่ทําให้คนรักรถเมล์มารวมตัวกันได้ครับ - สุนทร 
ประเสริฐณะสังข์ 

เคยมีคนบอกว่า ทําไปทําไมบ้าง... เสียเวลาบ้าง... ใครจะไปสนใจบ้าง... แต่ก็ปรารถนาให้เป็นเอกสารที่มี
ข้อมูลตรงกับความเป็นจริง (คือไม่ใช่อ้างอิงกับข้อมูลของทางการ หรือข้อมูลในตํารา) และหวังไว้ลึกๆ ว่าคงจะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ที่มีความสนใจอย่างแท้จริง แม้เป็นเสมือนเพียงแสงหิ่งห้อยริบหรี่ก็ตามที... - สมิทธ์ เอ่ียมพิบูลย์วัฒนา 

 
ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอีกคร้ัง 
 
 ผู้รวบรวม–หัวหน้าคณะผู้จัดทํา 
 วิโรจน์  โอศิริพันธุ์ 
 15-6-48 
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คําชี้แจง 
 

หนังสือคู่มือเส้นทางรถประจําทางและรายละเอียด E-Book ฉบับปี 2548-2549 ได้จัดทํารวบรวม
ขึ้นมา เป็นครั้งที่ 7 แล้ว จากครั้งแรก ได้ทําการแก้ไข ปรับปรุงข้อมูล ทั้งในเรื่องการลําดับข้อมูล ปรับปรุงรายละเอียด 
รูปแบบเอกสาร รวมทั้งในส่วนของเนื้อหา เช่น เพิ่มเส้นทางใหม่ แก้ไขเส้นทางเดิม ลบเส้นทางเก่าที่ยกเลิกไปแล้ว 
จัดการแบ่งโดยเรียงตามเลขสายตั้งแต่สายที่ 1 ถึงสายที่ 547 

สําหรับการรวบรวมข้อมูลเส้นทางการเดินรถเมล์ ได้จัดทําการรวบรวมเส้นทางรถเมล์โดยใช้ข้อมูลพื้นฐาน
จากสํานักนโยบายและแผน ส่วนประสานงานเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และหนังสือแผนที่ สําหรับส่วนอื่น 
ได้ทําการรวบรวมจากการสํารวจภาคสนาม เพื่อนสมาชิก และประสบการณ์ส่วนบุคคล เพื่อนํามาวิเคราะห์และนําเสนอ
ในรูปแบบเอกสาร/หนังสือ พร้อมรายละเอียดอื่นๆ  เช่น รถร่วมบริการ , ประเภทรถ , รถเสริม ฯลฯ เป็นต้น.  และใน
ฉบับนี้ ได้ทําการปรับปรุงใหม่ โดยจะต้องใช้ควบคู่กับแผนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อความเข้าใจใน
เส้นทางได้ง่ายข้ึนกว่าเดิม เนื่องจากฉบับนี้ จะเป็นลักษณะของเส้นทางการเดินรถจริง ไม่ได้ใส่รายละเอียดไว้ (หรือมี
เพียงส่วนน้อย) จึงไม่เหมาะสมที่จะใช้หาสถานที่ต่างๆจากเอกสารฉบับนี้ เว้นเสียแต่ว่า จะใช้ร่วมกับแผนที่ หรือ
ทราบตําแหน่งท่ีตั้ง ถนน ของสถานที่แห่งนั้นๆ 

หนังสือชุดนี้ เป็นกรรมสิทธิ์ของเว็บไซต์ www.ubmta.net ซ่ึงได้รับการอนุญาตแต่เพียงผู้เดียวจาก สํานัก
นโยบายและแผน ส่วนประสานงานเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ให้สามารถทํา/นําข้อมูลที่ปรากฎในหนังสือชุด
นี้ไปเผยแพร่ได้ โดยได้จัดทําขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการใช้ค้นหาสายรถเมล์ และรายละเอียดอ่ืนๆ เกี่ยวกับรถเมล์ เพื่อ
การส่วนบุคคลเท่านั้น มิให้ผู้อ่ืนใด นําไปใช้ในการอื่นๆ ใด เพื่อหาผลประโยชน์ ของกลุ่มบุคคลใดหรือบุคคลใด อัน
ทําให้เจ้าของข้อมูล เกิดความเสียหาย อันเนี่องจากการกระทําของกลุ่มบุคคลหรือบุคคลเหล่านั้น ผู้ละเมิดมีความผิด
ตามกฎหมาย 

หากบุคคลใดต้องการข้อมูล ไปทําการประโยชน์อื่นๆ เพื่อผลประโยชน์ส่วนบุคคล หรือกลุ่มบุคคล เช่น 
การทําโปรแกรม การทําเวบค้นหา และอื่นๆ ให้แจ้งมาทางคณะผู้จัดทําทาง E-mail. 

wiroj66@hotmail.com หรือ ezy@geccorp.com และต้องได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรผ่าน
ทาง E-mail นี้เท่านั้น ก่อนจึงจะทําการดําเนินการใดๆ กับข้อมูลได้ 

หนังสือชุดนี้ คณะผู้จัดทํา อนุญาตให้ทําการคัดลอกสําเนา (ถ่ายสําเนา) นําไปแจกจ่าย เผยแพร่  หรือ
นําไปประกอบเพื่อการศึกษา การทํารายงาน ปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ หรือเอกสารรายงาน ได้โดยไม่
ต้องทําการขออนุญาต แต่ให้ใส่แหล่งที่มาของข้อมูลด้วย 

หนังสือชุดนี้ ถูกจัดทําด้วยการพิมพ์เรียงตัวอักษร หากบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล นําข้อมูลไปใช้ และเกิด
ความผิดพลาดในรายละเอียดปลีกย่อย อันเนื่องจากการจัดพิมพ์ ลําดับข้อมูล หรือความผิดพลาดในขั้นสูง เช่น ความ
ถูกต้องข้อมูล ความล้าสมัยของข้อมูลเม่ือเทียบกับเวลาจัดทํา จากหนังสือฉบับนี้ ทางผู้จัดทําไม่ต้องรับผิดชอบในส่วน
ของความผิดพลาดที่เกิดขึ้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากแหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือได้ก่อนทุกครั้ง ก่อน
นําไปใช้หรือปฏิบัติตาม 

อนึ่ง ทางผู้จัดทํา ขอยืนยันว่า หากการกระทําของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด  เป็นการละเมิดสิทธิในข้างต้น
ที่กล่าวไว้ ทางผู้จัดทํา จะดําเนินการเพื่อปกป้องสิทธิดังกล่าวอันชอบธรรม ตามแต่สมควร กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ดังกล่าว ทุกกรณี โดยไม่มีการละเว้นใดๆทั้งสิ้น 
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ฉบับพิเศษ หนา ๑ – ๓ 
เลมที่ ๑๐๓ ตอนที่ ๑๑๑ ราชกิจจานุเบกษา ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๙ 

กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๒๗ ( พ.ศ. ๒๕๒๙ ) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนสงทางบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๑๑๓ วรรคหน่ึงแหงพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไวดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ ผูโดยสารรถสําหรับการขนสงประจําทาง ตองปฏิบัติตามขอกําหนดวาดวยความปลอดภัยและความสงบ
เรียบรอย ตลอดเวลาที่อยูในระหวางการโดยสารดังตอไปนี้ 
  ( ๑ ) ไมสูบบุหรี่ หรือสิ่งที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน เวนแตในบริเวณที่จัดไวใหโดยเฉพาะ 
  ( ๒ ) ไมกลาววาจาไมสุภาพ เสียดสี ดูหมิ่น กาวราว สงเสียงอื้ออึง หรือกระทําการใดๆ ในลักษณะที่กอ
ความรําคาญแกผูอื่น 
  ( ๓ ) ไมโดยสารนอกตัวรถหรือหอยโหน หรือยื่นมือ แขน หรือสวนใดสวนหนึ่งของรางกายออกนอกตัว
รถ ทั้งนี่ เมื่อผูประจํารถไดวากลาวตักเตือนแลวไมยอมปฏิบัติตาม 
  ( ๔ ) ไมนําสิ่งของที่มีกลิ่นแรงอันอาจกอความรําคาญแกผูอื่น ขึ้นบนรถ เวนแตจะไดจัดเก็บใหมิดชิดโดย
ปราศจากกลิ่นนั้น 
  ( ๕ ) ไมนําดอกไมเพลิง ลูกระเบิด วัตถุระเบิด หรือวัตถุกัดกรอน ขึ้นบนรถ 
  ( ๖ ) ไมบวน หรือถม น้ําลาย น้ําหมาก หรือเสมหะ สั่งน้ํามูก ถายอุจจาระ หรือ ปสสาวะ หรือเทหรือทิ้งสิ่ง
ใดๆ ลงบนรถ ณ ที่ซึ่งมิไดจัดไวเพื่อการนั้น 
  ( ๗ ) ไมลงจากรถนอกบริเวณที่มีเครื่องหมายหยุดรถประจําทางตามกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก 
 ขอ ๒ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  
 ใหไว ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๙ 
 ประชุม รัตนเพียร 
 รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม 
 ปฏิบัติราชการแทน 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฏกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๑๑๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการขนสง
ทางบกกลาง พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติวา ผูโดยสารตองปฏิบัติตามขอกําหนดวาดวยความปลอดภัยและความสงบเรียบรอยตามที่
กําหนดในกฎกระทรวงตลอดเวลาที่อยูในระหวางการโดยสาร ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของผูโดยสารและเพื่อความสงบ
เรียบรอย สมควรกําหนดขอกําหนดดังกลาวขึ้น จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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เส้นทางรถประจําทางในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง หมวด 1 
 

1 ถนนตก – สนามหลวง  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 2 เขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 24 คัน 
เวลาบริการ 4.30-23.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 12 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ ถนนตก – ทาเตียน 

เสริมพิเศษ  ถนนตก – หัวลําโพง (ระยะทาง 7 กิโลเมตร) 
เสริมพิเศษ  ถนนตก – เซ็นทรัลพระราม 3 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง 
รถโดยสารประจําทางขนาดเล็กสีเขียวใบไม (มินิบัส) 

หมายเหตุ โครงการรถเมลเร็วพเิศษ 
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงถนนตก – ท่าเตยีน 
จากถนนตก ไป ท่าเตียน เริ่มต้นจากท่าน้ําถนนตก ไปตามถนนเจริญกรุง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สถานีตํารวจนครบาลวัดพระยาไกร วัดราชสิงขร 
องค์การสะพานปลา วดัสุทธิวราราม วัดยานนาวา ท่าน้ําสาทร แยกบางรัก ไปรษณีย์กลาง แยกสี่พระยา ข้ึนสะพานนริศดํารัส เล้ียวซ้ายเข้าถนนทรงวาด เล้ียวขวา
เข้าซอยโจวซือกง เล้ียวซ้ายเข้าถนนเยาวราช แยกเฉลิมบุรี แยกราชวงศ์ แยกวัดตึก แยกวังบูรพา เล้ียวขวาเข้าถนนมหาไชย แยกสามยอด เล้ียวซ้ายเข้าถนนเจริญ
กรุง ศาลาเฉลิมกรุง สวนสราญรมย์ กรมการรักษาดินแดน ตรงเข้าถนนท้ายวัง สุดเส้นทางที่ท่าเตียน (ท่ารถบริเวณวัดพระเชตพุนฯ) 
จากท่าเตียน ไป ถนนตก เริ่มต้นจากท่าเตียน (ท่ารถบริเวณวัดพระเชตุพนฯ) ไปตามถนนท้ายวัง เล้ียวขวาเข้าถนนมหาราช ท่าราชวรดิษฐ์ ท่าช้างวังหลวง เล้ียวขวา
เข้าถนนหน้าพระลาน วัดพระแก้ว สนามหลวง แยกป้อมเผด็จ เล้ียวขวาเข้าถนนสนามไชย กระทรวงกลาโหม เล้ียวซ้ายเข้าถนนเจริญกรุง แยกสามยอด วัดมังกรกม
ลาวาส แยกหมอมี วงเวียนโอเดียน เล้ียวซ้ายเข้าถนนข้าวหลาม เล้ียวขวาเข้าถนนมหาพฤฒาราม ไปตามถนนเจริญกรุง เล้ียวซ้ายเข้าถนนสี่พระยา เล้ียวขวาเข้าถนน
นเรศ เล้ียวขวาเข้าถนนสรุวงศ์ แยกบางรัก ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่ท่าน้ําถนนตก 
ช่วงถนนตก – หัวลําโพง 
จากถนนตก ไป หัวลําโพง เริ่มต้นจากถนนตก  ไปตามถนนเจรญิกรุง  จนถึงจุดตัดกับถนนมหาพฤฒาราม  แยกซ้ายข้ามสะพานนริศดํารัส  ไปตามถนนเจริญกรุง  
แยกขวาไปตามถนนข้าวหลาม  แยกขวาไปตามถนนมหาพฤฒาราม  สุดเส้นทางบริเวณถนนมหาพฤฒาราม 
จากหัวลําโพง ไป ถนนตกเริ่มต้นจากถนนมหาพฤฒาราม  ไปตามถนนเจริญกรุง  จนถึงแยกสี่พระยา  แยกซ้ายไปตามถนนสี่พระยา  จนถึงแยกนเรศ  แยกขวาไป
ตามถนนนเรศ  จนถึงแยกสุรวงศ์  แยกขวาไปตามถนนสุรวงศ์  จนถึงแยกบางรัก  แยกซ้ายไปตามถนนเจรญิกรุง  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่ถนนตก 
ช่วงถนนตก – เซ็นทรัลพระราม 3 
จากถนนตก ไป เซ็นทรัลพระราม 3 เริ่มตน้จากถนนตก  แยกขวาไปตามถนนพระรามที่ 3  จนถึงแยกด่วนพระรามที่ 3  แยกซ้ายไปตามถนนรชัดาภิเษก  ผ่าน
เซ็นทรัลพระราม 3  สุดเส้นทางที่อู่สาธุประดิษฐ์ (บริเวณใต้ทางด่วนเฉลิมมหานคร) 

  

 

2 สําโรง – ปากคลองตลาด  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 1 เขตการเดินรถที่ 3 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 30 คัน 
เวลาบริการ 4.30-23.00 เง่ือนไขพิเศษ บริการตลอดคนื ระยะทาง 24 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ สําโรง – ปากคลองตลาด 

ทางดวน  สําโรง – ปากคลองตลาด 
เสริมพิเศษ  บางนา – ปากคลองตลาด 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง 
รถโดยสารประจําทางขนาดเล็กสีเขียวใบไม (มินิบัส) 

หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงสําโรง – ปากคลองตลาด 
จากสําโรง ไป ปากคลองตลาด เริ่มต้นจากสําโรง (บริเวณอูปู่่เจ้า)  ไปตามถนนสุขุมวิท  กลับรถบริเวณพิพธิภณัฑช์้างเอราวณั  ไปตามถนนสุขุมวิท  จนถึงแยกนานา  
ไปตามถนนเพลินจิต  จนถึงแยกราชประสงค์  แยกขวาไปตามถนนราชดําริ  จนถึงแยกประตูน้ํา  แยกซ้ายไปตามถนนเพชรบุรี  จนถึงแยกยมราช  แยกซ้ายไปตาม
ถนนหลานหลวง  จนถึงแยกผ่านฟ้าลีลาศ  แยกป้อมมหากาฬ  ไปตามถนนราชดําเนนิกลาง  ผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย  จนถึงแยกผ่านพิภพลีลา  แยกซ้ายไปตาม
ถนนอัษฎางค์  แยกขวาข้ามสะพานช้างโรงสี  แยกซ้ายไปตามถนนราชินี  สุดเส้นทางที่ปากคลองตลาด (บริเวณวังสราญรมย์) 
จากปากคลองตลาด ไป สําโรง เริ่มต้นจากปากคลองตลาด (บริเวณวังสราญรมย์)  ไปตามถนนราชินี  แยกขวาไปตามถนนเจรญิกรุง  ผ่านวงเวียนรักษาดินแดน  
แยกขวาไปตามถนนสนามไชย  จนถึงแยกป้อมเผด็จ  ไปตามถนนราชดําเนินใน  จนถึงแยกผ่านพิภพลีลา  ถนนราชดําเนินกลาง  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงสุด
เส้นทางที่สําโรง (บริเวณอูปู่่เจ้า) 
ช่วงสําโรง – ปากคลองตลาด  (ทางด่วน) 
จากสําโรง ไป ปากคลองตลาด เริ่มต้นจากสําโรง (บริเวณอูปู่่เจ้า)  ไปตามถนนสุขุมวิท  กลับรถบริเวณพิพธิภณัฑช์้างเอราวณั  ไปตามถนนสุขุมวิท  จนถึงแยก
สุขุมวิท 62  แยกซ้ายไปตามซอยสุขุมวิท 62  ข้ึนทางด่วนเฉลิมมหานครที่สุขุมวิท 62  ลงทางด่วนที่เพชรบุรี  ไปตามถนนเพชรบรุี  จนถึงแยกยมราช  แยกซ้ายไป
ตามถนนหลานหลวง  จนถึงแยกผ่านฟ้าลีลาศ  แยกป้อมมหากาฬ  ไปตามถนนราชดาํเนินกลาง  ผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย  จนถึงแยกผ่านพิภพลีลา  แยกซ้ายไป
ตามถนนอัษฎางค์  แยกขวาข้ามสะพานช้างโรงสี  แยกซ้ายไปตามถนนราชินี  สุดเส้นทางที่ปากคลองตลาด (บริเวณวังสราญรมย์) 
จากปากคลองตลาด ไป สําโรง เริ่มต้นจากปากคลองตลาด (บริเวณวังสราญรมย์)  ไปตามถนนราชินี  แยกขวาไปตามถนนเจรญิกรุง  ผ่านวงเวียนรักษาดินแดน  
แยกขวาไปตามถนนสนามไชย  จนถึงแยกป้อมเผด็จ  ไปตามถนนราชดําเนินใน  จนถึงแยกผ่านพิภพลีลา  ถนนราชดําเนินกลาง  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงสุด
เส้นทางที่สําโรง (บริเวณอูปู่่เจ้า) 
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3 หมอชิตใหม่ – คลองสาน  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 1 เขตการเดินรถที่ 8 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 40 คัน 
เวลาบริการ 4.30-23.00 เง่ือนไขพิเศษ บริการตลอดคนื ระยะทาง 27 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ บานพักนิคมรถไฟ กม.11 – คลองสาน 

เสริมพิเศษ  บานพักนคิมรถไฟ กม.11 – สนามหลวง (ระยะทาง 18 กิโลเมตร) 
ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง 

รถโดยสารปรับอากาศสีสม 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงบ้านพักนิคมรถไฟ กม.11 – คลองสาน 
จากบ้านพักนิคมรถไฟ กม.11 ไป คลองสาน เริ่มต้นจากอู่กําแพงเพชร 2  ไปตามถนนกําแพงเพชร 2  ข้ามสะพานต่างระดับรัชวภิา  ไปตามถนนวิภาวดีรังสิต  จนถึง
ห้าแยกลาดพร้าว  แยกขวาไปตามถนนพหลโยธิน  ผ่านสวนจตุจักร  จนถึงแยกสะพานควาย  แยกขวาไปตามถนนประดิพัทธ์  จนถึงแยกเทอดดําริห์  ถนนทหาร  
จนถึงแยกเกียกกาย  แยกซ้ายไปตามถนนสามเสน  จนถึงแยกบางลําพู  ถนนจักรพงษ์  แยกขวาไปตามถนนเจ้าฟ้า  แยกซ้ายลอดใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า  
แยกซ้ายไปตามถนนราชินี  แยกขวาไปตามถนนหน้าพระธาตุ  แยกซ้ายไปตามถนนหนา้พระลาน  จนถึงแยกป้อมเผด็จ  แยกขวาไปตามถนนสนามไชย  ผ่านวงเวียน
รักษาดินแดน  แยกซ้ายไปตามถนนพระพพิธิ  จนถึงแยกพระพิทักษ์  ไปตามถนนพระพิทักษ์  จนถึงแยกบ้านหม้อ  ไปตามถนนพาหุรัด  จนถึงแยกพาหุรัด  แยก
ขวาไปตามถนนตรีเพชร  ไปตามถนนสะพานพุทธ  ลอดใต้สะพานพระปกเกล้า  ข้ามสะพานพระปกเกล้า  ไปตามถนนประชาธปิก  ผ่านวงเวียนใหญ่  ไปตามถนน
สมเด็จพระเจ้าตากสิน  จนถึงแยกสมเด็จพระเจ้าตากสิน  ไปตามถนนกรุงธนบุรี  สุดเส้นทางที่บริเวณอาคารสินสาธร 
จากคลองสาน ไป บ้านพักนิคมรถไฟ กม.11 เริ่มต้นจากบริเวณอาคารสินสาธร  ไปตามถนนกรุงธนบุรี  จนถึงแยกเจริญนครเหนอื  แยกซ้ายไปตามถนนเจริญนคร  
ผ่านวัดสุวรรณ  จนถึงแยกคลองสาน  แยกซ้ายไปตามถนนลาดหญ้า  ผ่านวงเวียนใหญ ่ แยกขวาไปตามถนนประชาธปิก  ข้ามสะพานพระปกเกล้า  ไปตามถนน
สะพานพุทธ  แยกซ้ายไปตามถนนจักรเพชร  แยกขวาไปตามถนนสนามไชย  ถนนราชดําเนินใน  แยกซ้ายไปตามถนนราชินี  แยกขวาลอดใต้สะพานสมเด็จพระปิ่น
เกล้า  ไปตามถนนพระอาทิตย์  ไปตามถนนพระสุเมรุ  แยกซ้ายไปตามถนนสามเสน  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงตลาดนัดสวนจตุจักร  แยกซ้ายไปตามถนนหลังสวน
จตุจักร  แยกซ้ายไปตามถนนวิภาวดีรังสิต  จนถึงต่างระดับรัชวิภา  แยกซ้ายไปตามถนนกําแพงเพชร 2  สุดเส้นทางที่อู่กําแพงเพชร 2 
ช่วงบ้านพักนิคมรถไฟ กม.11 – สนามหลวง 
จากบ้านพักนิคมรถไฟ กม.11 ไป สนามหลวง เริ่มต้นจากอู่กําแพงเพชร 2  ไปตามถนนกําแพงเพชร 2  ข้ามสะพานต่างระดับรัชวภิา  ไปตามถนนวิภาวดีรังสิต  แยก
ขวาไปตามถนนพหลโยธิน  ผ่านสวนจตุจักร  แยกขวาไปตามถนนประดิพัทธ์  ถนนทหาร  แยกซ้ายไปตามถนนสามเสน  ถนนจักรพงษ์  แยกขวาไปตามถนนเจ้าฟ้า  
แยกซ้ายลอดใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า  แยกซ้ายไปตามถนนราชินี  สุดเส้นทางที่สนามหลวง (บริเวณอนสุาวรีย์ทหารอาสา) 
จากสนามหลวง ไป บ้านพักนิคมรถไฟ กม.11 เริ่มต้นจากสนามหลวง (บริเวณอนุสาวรย์ีทหารอาสา)  แยกซ้ายไปตามถนนราชินี  แยกขวาลอดใต้สะพานสมเด็จพระ
ปิ่นเกล้า  ไปตามถนนพระอาทิตย์  ไปตามถนนพระสุเมรุ  แยกซ้ายไปตามถนนสามเสน  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงตลาดนัดสวนจตุจักร  แยกซ้ายไปตามถนนหลัง
สวนจตุจักร  แยกซ้ายไปตามถนนวิภาวดีรงัสิต  แยกซ้ายไปตามถนนกําแพงเพชร 2  สุดเส้นทางที่อู่กําแพงเพชร 2 

  

 

4 ท่าเรือคลองเตย – ท่าน้ําภาษีเจริญ  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 1 เขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 41 คัน 
เวลาบริการ 4.30-23.00 เง่ือนไขพิเศษ บริการตลอดคนื ระยะทาง 15 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ ทาน้าํภาษีเจริญ – ทาเรือคลองเตย 

เสริมพิเศษ  ทาน้ําภาษีเจริญ – หัวลําโพง 
เสริมพิเศษ  ทาเรือคลองเตย – พาหุรัด 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง 
รถโดยสารประจําทางขนาดเล็กสีเขียวใบไม (มินบิัส) 
รถโดยสารปรับอากาศสีสม 

หมายเหตุ รถจะเขาอูคลองเตย กอนจะไปทาเรือคลองเตย 
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงท่าน้ําภาษีเจริญ – ท่าเรือคลองเตย 
จากท่าน้ําภาษีเจริญ ไป ท่าเรือคลองเตย เริม่ต้นจากท่าน้ําภาษีเจริญ ไปตามถนนเทอดไท เล้ียวขวาเข้าถนนอินทรพิทักษ์ วงเวียนใหญ่ เล้ียวซ้ายเข้าถนนประชาธิปก 
ข้ึนสะพานพระปกเกล้า ตรงเข้าถนนจักรเพชร แยกวังบูรพา ตรงเข้าถนนมหาไชย แยกสามยอด เล้ียวขวาเข้าถนนเจริญกรุง วัดมังกรกมลาวาส แยกหมอมี เล้ียวซ้าย
เข้าถนนมิตรพันธ์ วงเวียน 22 กรกฎา เล้ียวซ้ายเข้าถนนไมตรีจิตต์ แยกหัวลําโพง ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่ท่าเรือคลองเตย 
จากท่าเรือคลองเตย ไป ท่าน้ําภาษีเจรญิ เริม่ต้นจากอู่คลองเตย เล้ียวขวาเข้าถนนเกษมราษฎร์ กลับรถบริเวณท่าเรือคลองเตย แยกกรมศุลกากร เล้ียวซ้ายเข้าถนน
สุนทรโกษา แยก ณ ระนอง ตลาดคลองเตย เล้ียวซ้ายเข้าถนนพระราม 4 บ่อนไก่ แยกวิทยุ สวนลุมพินี แยกศาลาแดง แยกอังรีดูนังค์ แยกสามย่าน แยกสะพาน
เหลือง แยกมหานคร แยกหัวลําโพง ข้ึนสะพานเจรญิสวัสดิ์ เล้ียวซ้ายเข้าถนนตรีมิตร เล้ียวขวาเข้าถนนเยาวราช แยกราชวงศ์ แยกวัดตึก เล้ียวซ้ายเข้าถนนจักรวรรดิ์ 
ข้ึนสะพานพระปกเกล้า ไปตามถนนประชาธปิก แยกบ้านแขก วงเวียนใหญ่ เล้ียวซ้ายเข้าถนนอินทรพิทักษ์ แยกบางยี่เรือ เล้ียวซ้ายเข้าถนนเทอดไท แยกตลาดพลู สุด
เส้นทางที่ท่าน้ําภาษีเจริญ 

  

 

5 หมอชิตใหม่ – สะพานพุทธ  
ผูดําเนินการ บริษัท บี.ที.ดี. (2001) ขนสง จํากัด จํานวนรถ 16 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 21 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) – จักรวรรดิ์ 

คลองเปรมประชากร – จักรวรรดิ (ชวงเดินรถมินิบัส) 
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ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 
รถโดยสารประจําทางขนาดเล็กสีเขียวใบไม (มินิบัส) 

หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) – จักรวรรดิ ์
จากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ไป จักรวรรดิ ์เริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)  ไปตามถนนกําแพงเพชร 2  ข้ามสะพานต่างระดับ
รัชวิภา  ไปตามถนนรชัดาภิเษก  ถนนวงศ์สว่าง  ลอดใต้สะพานพระราม 7 (ฝ่ังพระนคร)  ไปตามถนนประชาราษฎร์สาย 1  จนถึงแยกบางโพ  แยกซ้ายไปตามถนน
ประชาราษฎร์สาย 2  จนถึงแยกประชาชื่น  ข้ามสะพานสูง  แยกขวาไปตามถนนเตชะวณิช  จนถึงแยกสะพานแดง  ไปตามถนนพระรามที่ 5  จนถึงแยก
พาณิชยการ  แยกซ้ายไปตามถนนพิษณุโลก  แยกขวาไปตามถนนนครสวรรค์  จนถึงแยกผ่านฟ้าลีลาศ  แยกป้อมมหากาฬ  แยกซ้ายไปตามถนนมหาไชย  จนถึง
แยกสามยอด  แยกซ้ายไปตามถนนเจรญิกรุง  ถึงแยก เอส.เอ.บี  แยกขวาไปตามถนนจักรวรรดิ์  ลอดใต้สะพานพุทธฯ  สุดเส้นทางที่ใต้สะพานพุทธฯ   
จากจักรวรรดิ์ ไป สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) เริม่ตน้จากใต้สะพานพุทธฯ  ไปตามถนนสะพานพุทธ  แยกซ้ายไปตามถนนจักรเพชร  แยกขวาไปตาม
ถนนอัษฎางค์  แยกขวาไปตามถนนพระพืพธื  ถนนพระพิทักษ์  แยกขวาไปตามถนนตรีเพชร  แยกซ้ายไปตามถนนจักรเพชร  ถนนมหาไชย  ไปตามเส้นทางเดิมจน
สุดเส้นทางที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) 
ช่วงคลองเปรมประชากร – จักรวรรดิ์ 
จากคลองเปรมประชากร ไป จักรวรรดิ ์เริ่มต้นจากคลองเปรมประชากร (บริเวณใต้สะพานต่างระดับรัชวิภา)  ไปตามถนนรัชดาภิเษก  ถนนวงศ์สว่าง  ลอดใต้สะพาน
พระราม 7 (ฝ่ังพระนคร)  ไปตามถนนประชาราษฎร์สาย 1  จนถึงแยกบางโพ  แยกซ้ายไปตามถนนประชาราษฎร์สาย 2  จนถึงแยกประชาชื่น  ข้ามสะพานสูง  
แยกขวาไปตามถนนเตชะวณิช  จนถึงแยกสะพานแดง  ไปตามถนนพระรามที่ 5  จนถึงแยกพาณิชยการ  แยกซ้ายไปตามถนนพิษณุโลก  แยกขวาไปตามถนน
นครสวรรค์  จนถึงแยกผ่านฟ้าลีลาศ  แยกป้อมมหากาฬ  แยกซ้ายไปตามถนนมหาไชย  จนถึงแยกสามยอด  แยกซ้ายไปตามถนนเจริญกรุง  ถึงแยก เอส.เอ.บี  
แยกขวาไปตามถนนจักรวรรดิ์  สุดเส้นทางที่จักรวรรดิ์   
จากจักรวรรดิ์ ไป คลองเปรมประชากร เริม่ต้นจากจักรวรรดิ์  แยกขวาไปตามถนนจักรเพชร  ถนนมหาไชย  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่คลองเปรมประชากร 
(บริเวณใต้สะพานต่างระดับรัชวิภา) 

  

 

6 พระประแดง – บางลําพู  
ผูดําเนินการ บริษัท ธิติวัชขนสง จํากัด จํานวนรถ 23 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 21 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ พระประแดง – บางลําพู (ระยะทาง 19.5 กิโลเมตร) 
ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 

รถโดยสารประจําทางขนาดเล็กสีเขียวใบไม (มินิบัส) 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงพระประแดง – บางลําพ ู
จากพระประแดง ไป บางลําพ ูเริ่มต้นจากพระประแดง (บริเวณท่าน้ําพระประแดง)  ไปตามถนนศรีเข่ือนขันธ์  แยกขวาไปตามถนนนครเขื่อนขันธ์  แยกขวาไปตาม
ถนนพระราชวิริยาภรณ์  ไปตามถนนราษฎร์บูรณะ  จนถึงแยกบุคคโล  ไปตามถนนเจริญนคร  จนถึงแยกคลองสาน  แยกซ้ายไปตามถนนสมเด็จเจ้าพระยา  แยก
ขวาไปตามถนนพญาไม้  ลอดใต้สะพานพุทธฯ (ฝ่ังธนบุรี)  ข้ามสะพานพุทธฯ  ถนนตรีเพชร  แยกซ้ายไปตามถนนเจริญกรุง  ผ่านวงเวียนรักษาดินแดน  แยกขวาไป
ตามถนนสนามไชย  จนถึงแยกป้อมเผด็จ  แยกซ้ายไปตามถนนหน้าพระลาน  แยกขวาไปตามถนนหน้าพระธาตุ  แยกซ้ายไปตามถนนราชินี  แยกขวาลอดใต้สะพาน
สมเด็จพระปิ่นเกล้า  ไปตามถนนพระอาทิตย์  สุดเส้นทางที่บริเวณองค์การยูนิเซฟ (สาขาประเทศไทย) 
จากบางลําพู ไป พระประแดง เริ่มต้นจากบริเวณองค์การยูนิเซฟ (สาขาประเทศไทย)  ไปตามถนนพระอาทิตย์  ถนนพระสุเมรุ  จนถึงแยกบางลําพู  แยกขวาไปตาม
ถนนจักรพงษ์  แยกซ้ายไปตามถนนราชดําเนินกลาง  อ้อมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย  กลับไปเส้นทางเดิม  ผ่านแยกผ่านพิภพลีลา  ไปตามถนนราชดําเนนิใน  จนถึง
แยกป้อมเผด็จ  ไปตามถนนสนามไชย  ผ่านวงเวียนรักษาดินแดน  แยกซ้ายไปตามถนนพระพิพิธ  จนถึงแยกพระพิทักษ์  ไปตามถนนพระพิทักษ์  จนถึงแยกบ้าน
หม้อ  ไปตามถนนพาหุรัด  จนถึงแยกพาหุรัด  แยกขวาไปตามถนนตรีเพชร  ข้ามสะพานพุทธฯ  แยกซ้ายไปตามถนนสมเด็จเจ้าพระยา  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุด
เส้นทางที่พระประแดง (บริเวณท่าน้ําพระประแดง) 

  

 

7 คลองขวาง – หัวลําโพง 
7ก พุทธมณฑลสาย 2 – พาหุรัด 

 
ผูดําเนินการ บริษัท ยูเนี่ยนบัสเซอรวิส จํากัด  (เดินรถปรับอากาศ ปอ.สาย 7) 

กองเดินรถที่ 1 เขตการเดินรถที่ 6  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (เดินรถธรรมดา สาย 7) 
กองเดินรถที่ 2 เขตการเดินรถที่ 6  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (เดินรถธรรมดา สาย 7ก) 

จํานวนรถ 27 
 

56 

คัน 

เวลาบริการ 4.00-22.00 (เฉพาะรถปรับอากาศ) เง่ือนไขพิเศษ บริการตลอดคนื (เฉพาะรถธรรมดา) ระยะทาง 38 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ ถนนพระราม 2 – หัวลําโพง  (เสนทางรถปรับอากาศ) 

คลองขวาง – หัวลําโพง (ระยะทาง 34 กิโลเมตร  เสนทางรถธรรมดา) 
7ก  พุทธมณฑลสาย 2 – พาหุรัด (ระยะทาง 20 กิโลเมตร  เสนทางรถธรรมดา) 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง 
รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 
รถโดยสารปรับอากาศสีครีม–น้ําเงิน 

หมายเหตุ โครงการรถเมลเร็วพิเศษ  (7 รถธรรมดา) 
โครงการรถเมลสตรี  (7ก) 

รายละเอียดเส้นทาง 
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ช่วงถนนพระราม 2 – หัวลําโพง 
จากถนนพระราม 2 ไป หัวลําโพง เริ่มต้นจากถนนพระรามที่ 2 (บริเวณอู่โพธิ์แจ้)  ไปตามถนนเอกชัย  แยกซ้ายไปตามถนนบางบอน 3  ถนนเพชรเกษม 69  
จนถึงแยกเพชรเกษม 69  แยกขวาไปตามถนนเพชรเกษม  ถนนอินทรพิทักษ์  ผ่านวงเวียนใหญ่  แยกซ้ายไปตามถนนประชาธิปก  ข้ามสะพานพระปกเกล้า  ไป
ตามถนนจักรเพชร  แยกขวาไปตามถนนเจรญิกรุง  จนถึงแยกหมอมี  แยกซ้ายไปตามถนนมิตรพันธ์  ผ่านวงเวียน 22 กรกฎา  จนถึงแยกนพวงศ์  แยกขวาข้าม
สะพานนพวงศ์  ไปตามถนนเลียบทางรถไฟหัวลําโพง  สุดเส้นทางที่หัวลําโพง (บริเวณด้านข้างสถานีรถไฟหัวลําโพง) 
จากหัวลําโพง ไป ถนนพระราม 2 เริม่ต้นจากหัวลําโพง (บริเวณด้านข้างสถานีรถไฟหัวลําโพง)  ไปตามถนนเลียบทางรถไฟหัวลําโพง  ข้ามสะพานนพวงศ์  ไปตาม
ถนนหลวง  ถึงแยกโรงพยาบาลกลาง  แยกซ้ายไปตามถนนเสือปา่  ถึงแยกราชวงศ์  แยกขวาไปตามถนนเยาวราช  แยกซ้ายไปตามถนนจักรวรรดิ์  ข้ามสะพาน
พระปกเกล้า  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่ถนนพระรามที่ 2 (บริเวณอู่โพธิ์แจ้) 
ช่วงคลองขวาง – หัวลําโพง 
จากคลองขวาง ไป หัวลําโพง เริ่มต้นจากคลองขวาง  แยกซ้ายไปตามถนนบางบอน 3  ถนนเพชรเกษม 69  จนถึงแยกเพชรเกษม 69  แยกขวาไปตามถนนเพชร
เกษม  ถนนอินทรพิทักษ์  ผ่านวงเวียนใหญ ่ แยกซ้ายไปตามถนนประชาธปิก  ข้ามสะพานพระปกเกล้า  ไปตามถนนจักรเพชร  แยกขวาไปตามถนนเจรญิกรุง  
จนถึงแยกหมอมี  แยกซ้ายไปตามถนนมิตรพันธ์  ผ่านวงเวียน 22 กรกฎา  จนถึงแยกนพวงศ์  แยกขวาข้ามสะพานนพวงศ์  ไปตามถนนเลียบทางรถไฟหัวลําโพง  
สุดเส้นทางที่หัวลําโพง (บริเวณด้านข้างสถานีรถไฟหัวลําโพง) 
จากหัวลําโพง ไป คลองขวาง เริ่มต้นจากหวัลําโพง (บริเวณด้านข้างสถานีรถไฟหัวลําโพง)  ไปตามถนนเลียบทางรถไฟหัวลําโพง  ข้ามสะพานนพวงศ์  ไปตามถนน
หลวง  ถึงแยกโรงพยาบาลกลาง  แยกซ้ายไปตามถนนเสือป่า  ถึงแยกราชวงศ์  แยกขวาไปตามถนนเยาวราช  แยกซ้ายไปตามถนนจักรวรรดิ์  ข้ามสะพาน
พระปกเกล้า  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่คลองขวาง 
ช่วงพุทธมณฑลสาย 2 – พาหุรัด 
จากพุทธมณฑลสาย 2 ไป พาหุรัด เริ่มต้นจากพุทธมณฑลสาย 2 (บริเวณอู่พุทธมณฑลสาย 2)  ไปตามถนนเลียบคลองบางแวก  แยกซ้ายไปตามถนนพุทธมณฑล
สาย 2  จนถึงแยกเพขรเกษม–พุทธมณฑล  แยกซ้ายไปตามถนนเพชรเกษม  ถนนอนิทรพิทักษ์  ผ่านวงเวียนใหญ่  แยกซ้ายไปตามถนนประชาธิปก  ข้ามสะพาน
พระปกเกล้า  สุดเส้นทางที่สวนข้างสะพานพุทธฯ 
จากพาหุรัด ไป พุทธมณฑลสาย 2 เริ่มต้นจากสวนข้างสะพานพุทธฯ  แยกขวาไปตามถนนสะพานพุทธ  ลอดใต้สะพานพุทธฯ  แยกซ้ายไปตามถนนจักรเพชร  แยก
ขวาไปตามถนนอัษฎางค์  แยกขวาไปตามถนนพระพิพิธ  ถนนพระพิทักษ์  แยกขวาไปตามถนนตรีเพชร  ลอดใต้สะพานพระปกเกล้า  ข้ามสะพานพระปกเกล้า  ไป
ตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่พุทธมณฑลสาย 2 (บริเวณอู่พุทธมณฑลสาย 2) 

  

 

8 แฮปปี้แลนด์ – สะพานพุทธฯ  
ผูดําเนินการ นายทวศีักดิ์  ทรัพยบญุเรือง 

บริษัท ไทยบัสขนสง จํากัด 
นางเจีย  รุงเจริญ 

จํานวนรถ 26 
26 
20 

คัน 

เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 26 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ แฮปปแลนด – สะพานพุทธ 

เสริมพิเศษ  แฮปปแลนด – อนุสาวรียชัยสมรภูมิ 
เสริมพิเศษ  อนุสาวรียชัยสมรภูมิ – สะพานพทุธ 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงแฮปปี้แลนด์ – สะพานพุทธ 
จากแฮปปี้แลนด์ ไป สะพานพุทธ เริม่ต้นจากแฮปปี้แลนด์ (บริเวณถนนแฮปปี้แลนด์)  จนถึงแยกแฮปปี้แลนด์  แยกขวาไปตามถนนลาดพร้าว  ไปจนถึงแยกลาดพร้าว  
ไปตามถนนพหลโยธิน  ผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  แยกขวาไปตามถนนราชวิถี  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 6  แยกขวาไปตามถนนศรีอยุธยา  แยกซ้ายไปตาม
ถนนสวรรคโลก  ผ่านแยกยมราช  ไปตามถนนหลานหลวง  แยกซ้ายไปตามถนนจักรพรรดิพงษ์  ไปตามถนนวรจักร  ผ่านแยก เอส.เอ.บี.  ไปตามถนนจักรวรรดิ์  
ลอดใต้สะพานพระปกเกล้า  ถนนสะพานพุทธ  สุดเส้นทางที่สะพานพุทธ (บริเวณใตส้ะพานพุทธฯ) 
จากสะพานพุทธ ไป แฮปปี้แลนด ์เริ่มต้นจากสะพานพุทธ (บริเวณใต้สะพานพุทธฯ)  ไปตามถนนสะพานพทุธฯ  แยกซ้ายไปตามถนนจักรเพชร  แยกขวาไปตามถนน
อัษฎางค์  แยกขวาไปตามถนนพระพิพธิ  ถนนพระพิทักษ์  แยกซ้ายไปตามถนนตรีเพชร  แยกขวาไปตามถนนเจริญกรุง  จนถึงแยก เอส.เอ.บี.  แยกซ้ายไปตาม
ถนนวรจักร  ถนนจักรพรรดิพงษ์  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่แฮปปี้แลนด์ (บริเวณถนนแฮปปี้แลนด์) 

  

 

9 ท่าน้ําภาษีเจริญ – สถานีรถไฟสามเสน  
ผูดําเนินการ บริษัท ต.สยามวิศวยนต (1999) จํากัด จํานวนรถ 32 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 16 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ ทาน้าํภาษีเจริญ – สถานีรถไฟสามเสน 

เสริมพิเศษ  ทาน้ําภาษีเจริญ – ศรียาน 
ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงท่าน้ําภาษีเจริญ – สถานีรถไฟสามเสน 
จากท่าน้ําภาษีเจริญ ไป สถานีรถไฟสามเสน เริ่มต้นจากท่าน้ําภาษีเจริญ (บริเวณวัดปากน้ํา)  ไปตามถนนวัดปากน้ํา  แยกซ้ายไปตามถนนเทอดไท  แยกขวาไปตาม
ถนนอินทรพิทักษ์  ผ่านวงเวียนใหญ่  แยกซ้ายไปตามถนนประชาธิปก  ข้ามสะพานพระปกเกล้า  แยกซ้ายไปตามถนนสะพานพทุธ  ลอดใต้สะพานพทุธฯ  แยกซ้าย
ไปตามถนนจักรเพชร  แยกขวาไปตามถนนสนามไชย  แยกซ้ายไปตามถนนหน้าพระลาน  แยกขวาไปตามถนนหน้าพระธาตุ  แยกซ้ายไปตามถนนราชนิี  แยกขวา
ลอดใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า  ไปตามถนนพระอาทิตย์  ถนนพระสุเมรุ  แยกซ้ายไปตามถนนสามเสน  จนถึงแยกบางกระบือ  แยกขวาไปตามถนนอํานวย
สงคราม  ถนนเศรษฐศิริ  แยกขวาไปตามถนนสวรรคโลก  สุดเส้นทางที่สถานีรถไฟสามเสน 
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จากสถานีรถไฟสามเสน ไป ท่าน้ําภาษีเจริญ เริ่มต้นจากสถานีรถไฟสามเสน  ไปตามถนนสวรรคโลก  แยกขวาไปตามถนนนครชัยศรี  แยกซ้ายไปตามถนนสามเสน  
จนถึงแยกบางลําพู  ไปตามถนนจักรพงษ์  แยกซ้ายไปตามถนนราชดําเนินกลาง  อ้อมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย  กลับไปตามเส้นทางเดิมจนถึงแยกผ่านพิภพลีลา  ไป
ตามถนนราชดําเนินใน  จนถึงแยกป้อมเผด็จ  ไปตามถนนสนามไชย  ผ่านวงเวียนรกัษาดินแดน  แยกซ้ายไปตามถนนพระพพิธิ  จนถึงแยกพระพิทักษ์  ไปตามถนน
พระพิทักษ์  จนถึงแยกบ้านหม้อ  ไปตามถนนพาหุรัด  จนถึงแยกพาหุรัด  แยกขวาไปตามถนนตรีเพชร  ลอดใต้สะพานพระปกเกล้า  ข้ามสะพานพระปกเกล้า  ไป
ตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่ท่าน้ําภาษีเจริญ (บริเวณวัดปากน้ํา) 

  

 

10 ท่าน้ําภาษีเจริญ – นางเลิ้ง  
ผูดําเนินการ บริษัท ธนนครขนสง จํากัด จํานวนรถ 24 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 14 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ ทาน้าํภาษีเจริญ – นางเลิ้ง 

เสริมพิเศษ  ทาน้ําภาษีเจริญ – นางเลิ้ง 
ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 
หมายเหตุ รถเสริมพิเศษตองสอบถามจาก พขร., พกส. เอง 
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงท่าน้ําภาษีเจริญ – นางเลิ้ง 
จากท่าน้ําภาษีเจริญ ไป นางเล้ิง เริ่มต้นจากท่าน้ําภาษีเจริญ (บริเวณวัดปากน้ํา)  ไปตามถนนวัดปากน้ํา  แยกขวาไปตามถนนเทอดไท  ไปตามถนนวุฒากาศ  จนถึง
แยกจอมทอง  แยกซ้ายไปตามถนนจอมทอง  จนถึงแยกดาวคะนอง  แยกซ้ายไปตามถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน  ผ่านวงเวียนใหญ ่ ไปตามถนนประชาธปิก  ข้าม
สะพานพระปกเกล้า  แยกซ้ายไปตามถนนสะพานพุทธ  ลอดใต้สะพานพุทธฯ  แยกซ้ายไปตามถนนจักรเพชร  แยกขวาไปตามถนนอัษฎางค์  แยกขวาไปตามถนน
พระพิพิธ  ถนนพระพทัิกษ์  แยกซ้ายไปตามถนนตรีเพชร  ถนนตีทอง  ผ่านเสาชิงช้า  ถนนดินสอ  ผ่านอนุสาวรีย์ประชาธปิไตย  จนถึงแยกสะพานวันชาติ  ถนน
ประชาธปิไตย  ไปจนถึงแยกวิสุทธิกษัตริย์  แยกขวาไปตามถนนวิสุทธิกษัตริย์  ถนนจักรพรรดิพงษ์  แยกซ้ายไปตามถนนนครสวรรค์  แยกซ้ายไปตามถนนพิษณุโลก  
ไปจนถึงแยกวังแดง  แยกซ้ายไปตามถนนนครราชสีมา  ไปจนถึงแยกประชาเกษม  แยกซ้ายไปตามถนนกรุงเกษม  สุดเส้นทางที่บริเวณวัดมกุฎกษัตริยราม 
จากนางเล้ิง ไป ท่าน้ําภาษีเจริญ เริม่ต้นจากวัดมกุฎกษัตริยาราม  แยกซ้ายไปตามถนนราชดําเนินนอก  แยกขวาไปตามถนนพิษณุโลก  แยกขวาไปตามถนน
นครสวรรค์  แยกขวาไปตามถนนจักรพรรดิพงษ์  ถนนวิสุทธิกษัตริย์  แยกซ้ายไปตามถนนประชาธปิไตย  จนถึงแยกสะพานวันชาติ  แยกซ้ายไปตามถนนพระสุเมรุ  
ไปจนถึงแยกป้อมมหากาฬ  แยกขวาไปตามถนนราชดําเนินกลาง  อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย  แยกซ้ายไปตามถนนดินสอ  ผ่านเสาชิงช้า  ถนนตีทอง  แยกซ้ายไปตาม
ถนนเจริญกรุง  จนถึงแยก เอส.เอ.บี.  แยกขวาไปตามถนนจักรวรรดิ์  ข้ามสะพานพระปกเกล้า  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่ท่าน้ําภาษีเจริญ (บริเวณวัด
ปากน้ํา) 
ช่วงท่าน้ําภาษีเจริญ – นางเลิ้ง  (เสรมิพิเศษ) 
จากท่าน้ําภาษีเจริญ ไป นางเล้ิง เริ่มต้นจากท่าน้ําภาษีเจริญ (บริเวณวัดปากน้ํา)  ไปตามถนนวัดปากน้ํา  แยกขวาไปตามถนนเทอดไท  ไปตามถนนวุฒากาศ  แยก
ซ้ายไปตามถนนจอมทอง  แยกซ้ายไปตามถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน  ผ่านวงเวียนใหญ ่ ไปตามถนนประชาธปิก  ข้ามสะพานพระปกเกล้า  แยกซ้ายไปตามถนน
สะพานพุทธ  ลอดใตส้ะพานพุทธฯ  แยกซ้ายไปตามถนนจักรเพชร  แยกขวาไปตามถนนอัษฎางค์  แยกขวาไปตามถนนพระพพิิธ  ถนนพระพิทักษ์  แยกซ้ายไปตาม
ถนนตรีเพชร  ถนนตทีอง  ผ่านเสาชิงช้า  ถนนดินสอ  ผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย  จนถึงแยกสะพานวันชาติ  ถนนประชาธปิไตย  ไปจนถึงแยกประชาเกษม  
แยกขวาไปตามถนนกรุงเกษม  สุดเส้นทางที่บริเวณวัดมกุฎกษัตริยราม 

  

 

11 เขตประเวศ – มาบุญครอง  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 3 เขตการเดินรถที่ 2  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 25 คัน 

เวลาบริการ 
4.20 – 22.00 
กะสวาง 22.30 – 2.00 

เง่ือนไขพิเศษ บริการตลอดคนื ระยะทาง 22 กิโลเมตร 

ชวงเดินรถ เขตประเวศ – มาบญุครอง (ระยะทาง 26 กโิลเมตร) 
หมูบานผาสุก – ประตูน้ํา (ระยะทาง 15 กิโลเมตร  เสนทางเดินรถมินิบัส) 
เสริมพิเศษ  เขตประเวศ – มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง (10 คนั) 
รถโดยสารปรับอากาศสีสม (15 คัน) (กะสวาง) 
รถโดยสารประจําทางขนาดเล็กสีเขียวใบไม (มินิบัส) 

หมายเหตุ โครงการรถเมลเร็วพิเศษ (รถธรรมดา) 
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงเขตประเวศ – มาบุญครอง 
จากเขตประเวศ ไป มาบุญครอง เริ่มต้นจากสํานักงานเขตประเวศ  ไปตามถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  แยกซ้ายไปตามถนนอ่อนนุช  จนถึงแยกสวนหลวง (ศรีนุช)  
แยกขวาไปตามถนนศรีนครินทร์  แยกซ้ายไปตามถนนพัฒนาการ  ไปตามถนนเพชรบุรี  จนถึงแยกราชเทวี  แยกซ้ายไปตามถนนพญาไท  จนถึงแยกปทุมวัน  แยก
ขวาไปตามถนนพระรามที่ 1  สุดเส้นทางที่สนามกีฬาแห่งชาติ 
จากมาบุญครอง ไป เขตประเวศ เริ่มต้นจากสนามกีฬาแห่งชาติ  ไปตามถนนพระรามที่ 1  จนถึงแยกเจริญผล  แยกขวาไปตามถนนบรรทัดทอง  แยกขวาไปตาม
ถนนเพชรบุรี  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่สํานักงานเขตประเวศ 
ช่วงหมู่บ้านผาสุก – ประตูน้ํา 
จากหมู่บ้านผาสุก ไป ประตูน้ํา เริ่มต้นสามแยกพัฒนาการ (บริเวณโรงเรียนงามมานะ)  ไปตามถนนพัฒนาการ  ไปตามถนนเพชรบุรี  จนถึงแยกมิตรสัมพันธ์  แยก
ขวาไปตามถนนมักกะสัน  สุดเส้นทางที่บริเวณใต้ทางด่วนเฉลิมมหานคร 
จากประตูน้ํา ไป หมูบ้่านผาสุก เริ่มต้นจากบริเวณใต้ทางด่วนเฉลิมมหานคร  ไปตามถนนมักกะสัน  แยกซ้ายไปตามถนนราชปรารภ  แยกซ้ายไปตามถนนเพชรบุรี  
ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่สามแยกพัฒนาการ (บริเวณโรงเรียนงามมานะ)  
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12 ห้วยขวาง – เศรษฐการ  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 3 เขตการเดินรถที่ 4  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 25 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 13 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ หวยขวาง – กระทรวงพาณิชย 

เสริมพิเศษ  หวยขวาง – อนุสาวรียชัยสมรภูมิ 
เสริมพิเศษ  กระทรวงพาณิชย – อูพระราม 9 (สําหรับกลับอู) 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง 
รถโดยสารปรับอากาศสีสม 
รถโดยสารประจําทางขนาดเล็กสีเขียวใบไม (มินิบัส) 

หมายเหตุ โครงการ Talking Bus 
รถเสริมพิเศษอนุสาวรียชัยสมรภูมิ ไมจอดหลังรถสะพานขามแยกสามเหลี่ยมดินแดง 

รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงห้วยขวาง – กระทรวงพาณชิย ์
จากห้วยขวาง ไป กระทรวงพาณชิย์ เริ่มตน้จากห้วยขวาง (บริเวณสนามกีฬาห้วยขวาง)  ไปตามซอย 36  แยกซ้ายไปตามถนนประชาราษฎร์บําเพญ็  ผ่านตลาดสด
ห้วยขวาง  แยกซ้ายไปตามถนนประชาสงเคราะห์  จนถึงแยกประชาสงเคราะห์  แยกขวาไปตามถนนดินแดง  จนถึงแยกสามเหลี่ยมดินแดง  ถนนราชวิถี  ผ่าน
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  จนถึงแยกอุภัยเจษฏุทิศ  แยกขวาไปตามถนนสวรรคโลก  แยกซ้ายไปตามถนนสุโขทัย  จนถึงแยกสวนรื่นฤดี  แยกซ้ายไปตามถนน
นครราชสีมา  ถนนประชาธิปไตย  จนถึงแยกสะพานวันชาติ  แยกซ้ายไปตามถนนพระสุเมรุ  จนถึงแยกป้อมมหากาฬ  แยกขวาไปตามถนนราชดําเนินกลาง  
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย  แยกซ้ายไปตามถนนดินสอ  ผ่านเสาชิงช้า  ไปตามถนนตีทอง  แยกขวาไปตามถนนเจริญกรุง  ผ่านวงเวยีนรักษาดินแดน  แยกซ้ายไปตาม
ถนนสนามไชย  สุดเส้นทางที่กระทรวงพาณิชย์ 
จากกระทรวงพาณิชย์ ไป หว้ยขวาง เริ่มต้นจากกระทรวงพาณิชย์  ผ่าน สน.พระราชวัง  แยกซ้ายไปตามถนนอัษฎางค์  แยกขวาไปตามถนนพระพพิิธ  ถนนพระ
พิทักษ์  แยกซ้ายไปตามถนนตรีเพชร  ถนนตีทอง  เสาชิงช้า  ไปตามถนนดินสอ  ผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย  จนถึงแยกสะพานวันชาติ  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึง
ถนนประชาสงเคราะห ์ แยกขวาไปตามซอย 30  จนสุดเส้นทางที่ห้วยขวาง (บริเวณสนามกีฬาห้วยขวาง) 
ช่วงกระทรวงพาณิชย ์– อู่พระราม 9  (เสริมพเิศษ) 
จากกระทรวงพาณิชย์ ไป อูพ่ระราม 9 เริ่มต้นจากกระทรวงพาณชิย์  ผ่าน สน.พระราชวัง  แยกซ้ายไปตามถนนอัษฎางค์  แยกขวาไปตามถนนพระพิพธิ  ถนนพระ
พิทักษ์  แยกซ้ายไปตามถนนตรีเพชร  ถนนตีทอง  เสาชิงช้า  ไปตามถนนดินสอ  ผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย  จนถึงแยกสะพานวันชาติ  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึง
ถนนประชาสงเคราะห ์ แยกขวาไปถนนประชาราษฎร์บําเพญ็  แยกขวาไปตามถนนรัชดาภิเษก  แยกซ้ายไปตามถนนเทียมร่วมมติร  แยกขวาไปตามถนนข้าง รฟม.  
แยกซ้ายไปตามถนนวัฒนธรรม  สุดเส้นทางที่อู่พระราม 9  

  

 

13 คลองเตย – ห้วยขวาง  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 1 เขตการเดินรถที่ 4  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 16 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 17 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ หวยขวาง – คลองเตย 

เสริมพิเศษ  หวยขวาง – ลุมพนิี (ระยะทาง 10 กิโลเมตร) 
ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง 

รถโดยสารปรับอากาศสีสม (ทดลองวิ่ง) 
หมายเหตุ โครงการรถเมลเร็วพิเศษ 
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงห้วยขวาง – กระทรวงพาณชิย ์
จากห้วยขวาง ไป กระทรวงพาณชิย์ เริ่มตน้จากห้วยขวาง (บริเวณสนามกีฬาห้วยขวาง)  ไปตามซอย 36  แยกซ้ายไปตามถนนประชาราษฎร์บําเพญ็  ผ่านตลาดสด
ห้วยขวาง  แยกซ้ายไปตามถนนประชาสงเคราะห์  จนถึงแยกประชาสงเคราะห์  แยกขวาไปตามถนนดินแดง  จนถึงแยกสามเหลี่ยมดินแดง  ถนนราชวิถี  ผ่าน
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  จนถึงแยกอุภัยเจษฏุทิศ  แยกขวาไปตามถนนสวรรคโลก  แยกซ้ายไปตามถนนสุโขทัย  จนถึงแยกสวนรื่นฤดี  แยกซ้ายไปตามถนน
นครราชสีมา  ถนนประชาธิปไตย  จนถึงแยกสะพานวันชาติ  แยกซ้ายไปตามถนนพระสุเมรุ  จนถึงแยกป้อมมหากาฬ  แยกขวาไปตามถนนราชดําเนินกลาง  
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย  แยกซ้ายไปตามถนนดินสอ  ผ่านเสาชิงช้า  ไปตามถนนตีทอง  แยกขวาไปตามถนนเจริญกรุง  ผ่านวงเวยีนรักษาดินแดน  แยกซ้ายไปตาม
ถนนสนามไชย  สุดเส้นทางที่กระทรวงพาณิชย์ 
จากกระทรวงพาณิชย์ ไป หว้ยขวาง เริ่มต้นจากกระทรวงพาณิชย์  ผ่าน สน.พระราชวัง  แยกซ้ายไปตามถนนอัษฎางค์  แยกขวาไปตามถนนพระพพิิธ  ถนนพระ
พิทักษ์  แยกซ้ายไปตามถนนตรีเพชร  ถนนตีทอง  เสาชิงช้า  ไปตามถนนดินสอ  ผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย  จนถึงแยกสะพานวันชาติ  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึง
ถนนประชาสงเคราะห ์ แยกขวาไปตามซอย 30  จนสุดเส้นทางที่ห้วยขวาง (บริเวณสนามกีฬาห้วยขวาง) 
ช่วงกระทรวงพาณิชย ์– อู่พระราม 9  (เสริมพเิศษ) 
จากกระทรวงพาณิชย์ ไป อูพ่ระราม 9 เริ่มต้นจากกระทรวงพาณชิย์  ผ่าน สน.พระราชวัง  แยกซ้ายไปตามถนนอัษฎางค์  แยกขวาไปตามถนนพระพิพธิ  ถนนพระ
พิทักษ์  แยกซ้ายไปตามถนนตรีเพชร  ถนนตีทอง  เสาชิงช้า  ไปตามถนนดินสอ  ผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย  จนถึงแยกสะพานวันชาติ  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึง
ถนนประชาสงเคราะห ์ แยกขวาไปถนนประชาราษฎร์บําเพญ็  แยกขวาไปตามถนนรัชดาภิเษก  แยกซ้ายไปตามถนนเทียมร่วมมติร  แยกขวาไปตามถนนข้าง รฟม.  
แยกซ้ายไปตามถนนวัฒนธรรม  สุดเส้นทางที่อู่พระราม 9  

  

 

14 ศรีย่าน – โรงเรียนนนทรีวิทยา  
ผูดําเนินการ บริษัท ที.อาร.บี. มอเตอร จํากัด จํานวนรถ 20 คัน 
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เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 12.5 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ ศรียาน – โรงเรียนนนทรีวิทยา 

เสริมพิเศษ  ศรียาน – อนุสาวรียชัยสมรภูมิ 
เสริมพิเศษ  ศรียาน – ลุมพินี (ระยะทาง 9 กิโลเมตร  เสนทางเดินรถมินิบัส) 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 
รถโดยสารประจําทางขนาดเล็กสีเขียวใบไม (มินิบัส) 

หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงศรีย่าน – โรงเรียนนนทรีวิทยา 
จากศรีย่าน ไป โรงเรยีนนนทรีวิทยา เริ่มตน้จากศรีย่าน (บริเวณบริษัท ที.อาร์.บี. มอเตอร์ จํากัด)  ไปตามถนนนครไชยศรี แยกราชวัตร แยกโรงกรองน้ํา เล้ียวขวา
เข้าถนนพระราม 6 แยกตึกชัย เล้ียวซ้ายเข้าถนนราชวิถี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลเด็ก โรงพยาบาลราชวิถี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เล้ียวซ้ายเข้าถนน
พญาไท เล้ียวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยา แยกมักกะสัน เล้ียวขวาเข้าถนนราชปรารภ แยกประตูน้ํา ตรงเข้าถนนราชดําริ แยกราชประสงค์ สวนลุมพนิี เล้ียวซ้ายเข้าถนน
พระราม 4 แยกวิทยุ บ่อนไก่ เล้ียวขวาเข้าถนนสุนทรโกษา ตลาดคลองเตย แยก ณ ระนอง เล้ียวขวาเข้าถนนพระราม 3 สุดเส้นทางที่โรงเรียนนนทรีวิทยา 
จากโรงเรียนนนทรีวิทยา ไป ศรีย่าน เริ่มตน้จากโรงเรียนนนทรีวิทยา ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงแยกมักกะสัน แยกสามเหล่ียมดินแดง เล้ียวซ้ายเข้าถนนราชวิถี 
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่ท่าน้ําศรีย่าน(บริเวณบริษัท ที.อาร์.บี. มอเตอร์ จํากัด) 
ช่วงศรีย่าน – ลุมพิน ี
จากศรีย่าน ไป ลุมพนิ ีเริ่มต้นจากศรีย่าน (บริเวณบริษัท ที.อาร์.บี. มอเตอร์ จํากัด)  ศรี แยกราชวัตร แยกโรงกรองน้ํา เล้ียวขวาเข้าถนนพระราม 6 แยกตึกชัย 
เล้ียวซ้ายเข้าถนนราชวิถี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลเด็ก โรงพยาบาลราชวิถี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เล้ียวซ้ายเข้าถนนพญาไท เล้ียวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยา 
แยกมักกะสัน เล้ียวขวาเข้าถนนราชปรารภ แยกประตูน้ํา ตรงเข้าถนนราชดําริ แยกราชประสงค์ โรงพยาบาลตํารวจ เล้ียวซ้ายเข้าถนนพระราม 4 แยกวิทยุ เล้ียวซ้าย
เข้าถนนวิทยุ สุดเส้นทางที่สวนลุมพินี 
จากลุมพินี ไป ศรีย่าน เริ่มต้นจากสวนลุมพินี ไปตามถนนวิทยุ เล้ียวซ้ายเข้าถนนสารสิน เล้ียวขวาเข้าถนนราชดําริ ตรงเข้าถนนราชปรารภ แยกมักกะสัน แยก
สามเหล่ียมดินแดง เล้ียวซ้ายเข้าถนนราชวิถี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูม ิไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่ท่าน้ําศรีย่าน (บริเวณบริษัท ที.อาร์.บี. มอเตอร์ จํากัด) 

  

 

15 เดอะมอลล์ท่าพระ – บางลําพู  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 2 เขตการเดินรถที่ 5  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 30 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 17 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ เดอะมอลล ทาพระ – ถนนสีลม – บางลําพู (ระยะทาง 18 กิโลเมตร) 

เสริมพิเศษ  เดอะมอลล ทาพระ – สวนลุมพนิ ี
เสริมพิเศษ  เดอะมอลล ทาพระ – บางรัก 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง 
หมายเหตุ โครงการรถเมลสตรี 
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงเดอะมอลล์ ท่าพระ – บางลําพ ู
จากเดอะมอลล์ ท่าพระ ไป บางลําพ ูเริ่มตน้จากถนนตากสิน–สาทร  แยกขวาไปตามถนนรัชดาภิเษก  จนถึงแยกมไหศวรรย์  ไปตามถนนมไหศวรรย์  ข้ามสะพาน
กรุงเทพ  จนถึงแยกถนนตก  แยกซ้ายไปตามถนนเจริญกรุง  จนถึงแยกบางรัก  แยกขวาไปตามถนนสีลม  จนถีงแยกศาลาแดง  ไปตามถนนราชดําริ  จนถึงแยก
ราชประสงค์  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 1  จนถึงแยกกษัคริย์ศึก  แยกซ้ายไปตามถนนกรุงเกษม  จนถึงแยกนพวงศ์  แยกขวาไปตามถนนหลวง  จนถึงแยกวร
จักร  แยกขวาไปตามถนนวรจักร  ไปตามถนนจักรพรรดิพงษ์  จนถึงแยกหลานหลวง  แยกซ้ายไปตามถนนหลานหลวง  จนถึงแยกผ่านฟ้าลีลาศ  แยกป้อมมหากาฬ  
ไปตามถนนราชดําเนนิกลาง  จนถึงแยกผ่านพิภพลีลา  แยกขวาไปตามถนนราชินี  สุดเส้นทางที่สนามหลวง (บริเวณพพิิธภณัฑสถานแห่งชาติ) 
จากบางลําพู ไป เดอะมอลล์ ท่าพระ เริ่มตน้จากสนามหลวง (บริเวณพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ)  ไปตามถนนราชินี  แยกขวาลอดใต้สะพานสมเด็จพระปิน่เกล้า  ไป
ตามถนนพระอาทิตย์  ถนนพระสุเมรุ  แยกขวาไปตามถนนสิบสามห้าง  กลับรถที่ถนนสิบสามห้าง  แยกซ้ายไปตามถนนพระสุเมรุ  จนถึงแยกบางลําพู  แยกซ้ายไป
ตามถนนจักรพงษ์  แยกซ้ายไปตามถนนราชดําเนินกลาง  จนถึงแยกผ่านฟ้าลีลาศ  ไปตามถนนหลานหลวง  จนถึงแยกหลานหลวง  แยกขวาไปตามถนนจักรพรรดิ
พงษ์  ถนนวรจักร  จนถึงแยกแม้นศรี  แยกซ้ายไปตามถนนบํารงุเมือง  จนถึงแยกกษัคริย์ศึก  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่ถนนตากสิน–สาทร 

  

 

16 ประชาชื่น – สุรวงศ์  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 3 เขตการเดินรถที่ 7  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 42 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 21 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ ประชาช่ืน – สุรวงศ 

เสริมพิเศษ  ประชาช่ืน – เสาวภา (ระยะทาง 14 กิโลเมตร) 
เสริมพิเศษ  สุรวงศ – เทเวศร 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง 
รถโดยสารปรับอากาศสีสม 

หมายเหตุ โครงการรถเมลสตรี 
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงประชาชืน่ – สุรวงศ์ 
จากประชาชื่น ไป สุรวงศ ์เริ่มต้นจากประชาชื่น (บริเวณอู่ศรณีรงค์)  ไปตามถนนประชาชื่น  จนถึงแยกประชานุกูล  แยกซ้ายไปตามถนนรัชดาภิเษก  จนถึงแยกวงศ์
สว่าง  แยกซ้ายไปตามถนนกรุงเทพ-นนท์  จนถึงแยกเตาปูน  แยกขวาไปตามถนนประชาราษฎร์สาย 2  จนถึงแยกบางโพ  แยกซ้ายไปตามถนนประชาราษฎร์สาย 1  
จนถึงแยกเกียกกาย  ไปตามถนนสามเสน  จนถึงแยกสี่เสาเทเวศร์  แยกซ้ายไปตามถนนพิษณุโลก  จนถึงแยกยมราช  ไปตามถนนเพชรบุรี  จนถึงแยกราชเทวี  
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แยกขวาไปตามถนนพญาไท  จนถึงแยกสามย่าน  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 4  จนถึงแยกอังรีดูนังค์  แยกขวาไปตามถนนสุรวงศ์  จนถึงแยกสุรวงศ์  แยกขวา
ไปตามถนนเจริญกรุง  จนถึงแยกสี่พระยา  แยกขวาไปตามถนนสี่พระยา  จนถึงแยกนเรศ  แยกขวาไปตามถนนนเรศ  แยกซ้ายไปตามถนนสุรวงศ์  ไปตามเส้นทาง
เดิมจนถึงแยกอังรีดูนังค์  ไปตามถนนอังรีดูนังค์  สุดเส้นทางที่สถานเสาวภา 
จากสุรวงศ์ ไป ประชาชื่น เริ่มต้นจากสถานเสาวภา  ไปตามถนนอังรีดูนังค์  จนถึงแยกเฉลิมเผ่า  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 1  จนถึงแยกปทุมวัน  แยกขวาไป
ตามถนนพญาไท  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่ประชาชื่น (บริเวณอู่ศรณีรงค์) 
ช่วงประชาชืน่ – เสาวภา 
จากประชาชื่น ไป เสาวภา เริ่มต้นจากประชาชื่น (บริเวณอู่ศรีณรงค์)  ไปตามถนนประชาชื่น  จนถึงแยกประชานุกูล  แยกซ้ายไปตามถนนรัชดาภิเษก  จนถึงแยก
วงศ์สว่าง  แยกซ้ายไปตามถนนกรุงเทพ-นนท์  จนถึงแยกเตาปูน  แยกขวาไปตามถนนประชาราษฎร์สาย 2  จนถึงแยกบางโพ  แยกซ้ายไปตามถนนประชาราษฎร์
สาย 1  จนถึงแยกเกียกกาย  แยกขวาไปตามถนนสามเสน  จนถึงแยกสี่เสาเทเวศร์  แยกซ้ายไปตามถนนพิษณุโลก  จนถึงแยกยมราช  ไปตามถนนเพชรบุรี  จนถึง
แยกราชเทวี  แยกขวาไปตามถนนพญาไท  จนถึงแยกสามย่าน  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 4  จนถึงแยกอังรีดูนังค์  แยกซ้ายไปตามถนนอังรีดูนังค ์ สุดเส้นทาง
ท่ีสถานเสาวภา 
จากเสาวภา ไป ประชาชื่น เริ่มต้นจากสถานเสาวภา  ไปตามถนนอังรีดูนังค์  จนถึงแยกเฉลิมเผ่า  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 1  จนถึงแยกปทุมวัน  แยกขวาไป
ตามถนนพญาไท  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่ประชาชื่น (บริเวณอู่ศรณีรงค์) 

  

 

17 บางขุนเทียน – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  
ผูดําเนินการ บริษัท กรุงเทพบัสแอรเซอรวิส จํากัด จํานวนรถ 33 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 23 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ ทาขาม – อนุสาวรียชัยสมรภูมิ 

เสริมพิเศษ  ราษฎรบูรณะ – อนุสาวรียชัยสมรภูมิ (ระยะทาง 17 กิโลเมตร  เสนทางเดินรถมินิบัส) 
ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 

รถโดยสารประจําทางขนาดเล็กสเีขียวใบไม (มินิบัส) 
หมายเหตุ บางคนัใชคาํวา การเคหะธนบุรี – อนุสาวรียชัยสมรภูมิ 

รถเสริมแจงรอนจะมีมากในชวงเย็น 
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงท่าขา้ม – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 
จากท่าข้าม ไป อนุสาวรีย์ชัยสมรภูม ิเริ่มตน้จากอู่พระราม 2 ไปตามถนนท่าข้าม เล้ียวซ้ายเข้าถนนพระราม 2 กลับรถบริเวณใต้ทางยกระดับกาญจนาภิเษก ไปตาม
ถนนกาญจนาภิเษก ข้ึนสะพานต่างระดับพระราม 2 ไปตามถนนพระราม 2 โลตัสพระราม 2 ปากทางเข้าการเคหะธนบุรี แยกหัวกระบือ เซ็นทรัลพระราม 2 
โรงพยาบาลบางมด ตลาดโพธิ์ทอง แยกบางปะแก้ว เล้ียวขวาเข้าถนนสุขสวัสดิ์ วัดบางปะกอก แยกราษฎร์พัฒนา เล้ียวซ้ายเข้าถนนราษฎรพ์ัฒนา เล้ียวซ้ายเข้าถนน
ราษฎร์บูรณะ ตรงเข้าถนนเจริญนคร แยกบุคคโล เล้ียวขวาข้ึนสะพานกรุงเทพ แยกถนนตก เล้ียวซ้ายเข้าถนนเจริญกรุง สถานีตํารวจนครบาลวัดพระยาไกร วัดราช
สิงขร องค์การสะพานปลา วัดสุทธิวราราม วัดยานนาวา ท่าน้ําสาทร เล้ียวขวาเข้าถนนสาทรเหนือ  แยกนรินทร แยกวิทยุ ตรงเข้าถนนวิทยุ สวนลุมพินี แยกสารสิน 
แยกเพลินจิต เล้ียวซ้ายเข้าถนนเพลินจิต แยกราชประสงค์ เล้ียวขวาเข้าถนนราชดําริ แยกประตูน้ํา ตรงเข้าถนนราชปรารภ แยกมักกะสัน เล้ียวซ้ายเข้าถนนราชวิถี 
สุดเส้นทางที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูม ิ(ฝ่ังภัตตาคารพงหลี) 
จากอนุสาวรียัชัยสมรภูมิ ไป ท่าข้าม เริม่ตน้จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เล้ียวซ้ายเข้าถนนพญาไท เล้ียวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยา เล้ียวขวาเข้าถนนราชปรารภ ตรงเข้าถนน
ราชดําริ แยกราชประสงค์ โรงพยาบาลตํารวจ เล้ียวซ้ายเข้าถนนสารสิน สวนลุมพินี แยกสารสิน เล้ียวขวาเข้าถนนวิทยุ ตรงเข้าถนนสาทรใต้ ท่าน้ําสาทร ไปตาม
เส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่อู่พระราม 2 
ช่วงราษฎร์บูรณะ – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 
จากราษฎร์บูรณะ ไป อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เริ่มต้นจากโรงเรียนแจงร้อนวิทยา ไปตามถนนราษฎร์บูรณะ ตรงเข้าถนนเจริญนคร แยกบุคคโล เล้ียวขวาข้ึนสะพาน
กรุงเทพ แยกถนนตก เล้ียวซ้ายเข้าถนนเจริญกรุง สถานีตํารวจนครบาลวัดพระยาไกร วัดราชสิงขร องค์การสะพานปลา วัดสุทธิวราราม วัดยานนาวา ท่าน้ําสาทร 
เล้ียวขวาเข้าถนนสาทรเหนือ  แยกนรินทร แยกวิทยุ ตรงเข้าถนนวิทยุ สวนลุมพินี แยกสารสิน แยกเพลินจิต เล้ียวซ้ายเข้าถนนเพลินจิต แยกราชประสงค์ เล้ียวขวา
เข้าถนนราชดําริ แยกประตูน้ํา ตรงเข้าถนนราชปรารภ แยกมักกะสัน เล้ียวซ้ายเข้าถนนราชวิถี สุดเส้นทางที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ฝ่ังภัตตาคารพงหลี) 
จากอนุสาวรียัชัยสมรภูมิ ไป ราษฎร์บูรณะ เริ่มต้นจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เล้ียวซ้ายเข้าถนนพญาไท เล้ียวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยา เล้ียวขวาเข้าถนนราชปรารภ ตรง
เข้าถนนราชดําริ แยกราชประสงค์ โรงพยาบาลตํารวจ เล้ียวซ้ายเข้าถนนสารสิน สวนลุมพินี แยกสารสิน เล้ียวขวาเข้าถนนวิทยุ ตรงเข้าถนนสาทรใต้ ท่าน้ําสาทร ไป
ตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่โรงเรียนแจงร้อนวิทยา 

  

 

18 ท่าอิฐ – อนุสาวรยี์ชัยสมรภูมิ  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 1 เขตการเดินรถที่ 7  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 27 คัน 

เวลาบริการ 
ทาทาอิฐ 4:15 – 22:30 
ทาอนุสาวรียชัยฯ 5:00 – 23:20 

เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 27 กิโลเมตร 

ชวงเดินรถ ทาอิฐ – อนุสาวรียชัยสมรภูมิ (ชวงเดินรถธรรมดา, รถมินิบัส) 
ปายแดง  ทาอิฐ – อนสุาวรียชัยสมรภูมิ (ถนนศรีอยุธยา) (ระยะทาง 28 กิโลเมตร) 
เสริมพิเศษ  ทาอิฐ – วชิระ 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง 
รถโดยสารประจําทางขนาดเล็กสีเขียวใบไม (มินิบัส) 

หมายเหตุ โครงการรถเมลเร็วพิเศษ 
รถเมลเร็วพิเศษ (ทาอิฐ 6:00 น. 6:30 น. 7:00 น. อนุสาวรียชัยสมรภูมิ 16:30 น. 17:00 น. 17:30 น.) 

รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงท่าอฐิ – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 
จากท่าอิฐ ไป อนุสาวรีย์ชัยสมรภูม ิเริ่มต้นที่ตลาดท่าอิฐ ถนนท่าอิฐ เล้ียวซ้ายแยกไทรม้า-ท่าอิฐเข้าสู่ถนนรัตนาธิเบศร์ ข้ึนสะพานพระนั่งเกล้า แยกพระนั่งเกล้า แยก
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รัตนาธิเบศร์ เล้ียวขวาแยกแครายเข้าสู่ถนนติวานนท์ เล้ียวซ้ายแยกติวานนท์เข้าสู่ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี เล้ียวขวาแยกวงศ์สว่างเข้าสู่ถนนวงศ์สว่าง ข้ึนสะพานพระราม 
7 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เล้ียวซ้ายแยกบางพลัดเข้าสู่ถนนสิรินธร ข้ึนสะพานกรุงธนบุรี ถนนราชวิถี แยกซังฮี้ แยกการเรือน แยกอู่ทองใน แยกราชวิถี แยกอุภัยเจษฎุทิศ 
แยกตึกชัย สุดเส้นทางที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (บริเวณโรงพยาบาลราชวิถี) 
จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไป ท่าอิฐ เริ่มต้นจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (บริเวณโรงพยาบาลราชวิถี)  ไปย้อนเส้นทางเที่ยวไปจนถึงแยกไทรม้า-ท่าอิฐ ข้ึนสะพานกลับรถ 
ถนนรัตนาธิเบศร์ เล้ียวซ้ายแยกไทรม้า-ท่าอิฐเข้าสู่ถนนท่าอิฐ ไปย้อนเส้นทางเที่ยวไปจนสุดเส้นทางที่ตลาดท่าอิฐ 
ช่วงท่าอิฐ – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ถนนศรีอยุธยา) 
จากท่าอิฐ ไป อนุสาวรีย์ชัยสมรภูม ิเริ่มต้นจากท่าอิฐ (บริเวณตลาดท่าอิฐ)  ไปตามถนนท่าอิฐ  ผ่านอู่ท่าอิฐ  แยกซ้ายไปตามถนนรัตนาธิเบศร์  ข้ามสะพานพระนั่ง
เกล้า  จนถึงแยกแคราย  แยกขวาไปตามถนนติวานนท์  จนถึงแยกนนทบุรี  แยกซ้ายไปตามถนนกรุงเทพ-นนท์  จนถึงแยกวงศ์สว่าง  แยกขวาไปตามถนนวงศ์สว่าง  
ข้ามสะพานพระราม 7  ไปตามถนนจรัลสนิทวงศ์  จนถึงแยกบางพลัด  แยกซ้ายไปตามถนนราชวิถี  ข้ามสะพานกรุงธน  จนถึงแยกตึกชัย  แยกขวาไปตามถนน
พระรามที่ 6  จนถึงแยกศรีอยุธยา  แยกซ้ายไปตามถนนศรีอยุธยา  จนถึงแยกพญาไท  แยกซ้ายไปตามถนนพญาไท  สุดเส้นทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (บริเวณ
โรงพยาบาลราชวิถี) 
จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไป ท่าอฐิ เริม่ต้นจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (บริเวณโรงพยาบาลราชวิถี)  ไปตามถนนราชวิถี  ไปตามเสน้ทางเดิมจนสุดเส้นทางที่ท่าอิฐ 
(บริเวณตลาดท่าอิฐ) 

  

 

19 วงกลม ตลิ่งชัน – เทเวศร์  
ผูดําเนินการ บริษัท สยามบัสขนสง จํากัด จํานวนรถ 30 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 20 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ ตลิ่งชัน – สถานีรถไฟบางกอกนอย – เทเวศร – บางลาํพ ู
ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงตลิ่งชัน – บางลําพู 
จากตล่ิงชัน ไป บางลําพ ูเริ่มต้นจากตล่ิงชัน (บริเวณท่ีทําการไปรษณีย์ตล่ิงชัน)  ไปตามถนนบรมราชชนนี  ข้ามคลองบางกอกน้อย  แยกขวาไปตามถนนบรมราช
ชนนี  จนถึงแยกบรมราชชนนี  ไปตามถนนพระปิ่นเกล้า  จนถึงแยกอรุณอัมรินทร์  แยกซ้ายไปตามถนนอรณุอัมรินทร์  ลอดใต้สะพานพระราม 8  กลับไปตาม
เส้นทางเดิม  แยกซ้ายไปตามถนนพระปิ่นเกล้า  ลอดใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า  ไปตามเส้นทางเดิม  แยกซ้ายไปตามถนนอรุณอัมรินทร์  ข้ามสะพานอรณุอมัริ
นทร์  จนถึงแยกวังเดิม  แยกขวาไปตามถนนวังเดิม  จนถึงแยกโพธิ์สามต้น  แยกซา้ยไปตามถนนอิสรภาพ  จนถึงแยกบ้านแขก  แยกซ้ายไปตามถนนประชาธปิก  
ข้ามสะพานพุทธฯ  แยกซ้ายไปตามถนนจักรเพชร  แยกขวาไปตามถนนอัษฎางค์  จนถึงแยกพระพิทักษ์  แยกขวาไปตามถนนพระพิทักษ์  จนถึงแยกบ้านหม้อ  ไป
ตามถนนพาหุรัด  จนถึงแยกพาหุรัด  แยกซ้ายไปตามถนนตรีเพชร  จนถึงแยกเฉลิมกรุง  ไปตามถนนตีทอง  ผ่านเสาชิงช้า  ไปตามถนนดินสอ  ผ่านอนุสาวรีย์
ประชาธปิไตย  จนถึงแยกสะพานวันชาติ  ไปตามถนนประชาธิปไตย  จนถึงแยกประชาเกษม  ไปตามถนนนครราชสีมา  สุดเส้นทางที่บริเวณกรมการปกครอง 
จากบางลําพู ไป ตล่ิงชัน เริ่มต้นจากกรมการปกครอง  ไปตามถนนนครราชสีมา  จนถึงแยกการเรือน  แยกซ้ายไปตามถนนราชวิถี  จนถึงแยกซังฮี้  แยกซ้ายไปตาม
ถนนสามเสน  จนถึงแยกบางลําพู  แยกขวาไปตามถนนพระสุเมรุ  ถนนพระอาทิตย์  ลอดใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า  แยกซ้ายไปตามถนนราชินี  แยกขวาไปตาม
ถนนหน้าพระธาตุ  แยกซ้ายไปตามถนนหนา้พระลาน  จนถึงแยกป้อมเผด็จ  แยกซ้ายไปตามถนนราชดําเนินใน  จนถึงแยกผ่านพิภพลีลา  แยกซ้ายข้ามสะพาน
สมเด็จพระปิ่นเกล้า  ไปตามถนนพระปิ่นเกล้าจนถึงแยกบรมราชชนนี  ไปตามถนนบรมราชชนนี  จนถึงแยกต่างระดับพุทธมณฑลสาย 2  กลับรถไปตามเส้นทางเดิม  
สุดเส้นทางที่ตล่ิงชัน (บริเวณท่ีทําการไปรษณีย์ตล่ิงชัน) 

  

 

20 พระสมุทรเจดีย์ – ท่าดินแดง  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 1 เขตการเดินรถที่ 5  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 45 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 22 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ พระสมุทรเจดีย – ทาน้ําดินแดง (ระยะทาง 22 กิโลเมตร  เสนทางเดินรถปรับอากาศ) 

ปอมพระจุลจอมเกลา – ทาน้ําดนิแดง (ระยะทาง 29 กิโลเมตร) 
สามแยกพระประแดง – ทาน้ําดนิแดง (เสนทางเดินรถมินิบัส) 
เสริมพิเศษ  พระสมุทรเจดยี – บางปะแกว 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางขนาดเล็กสีเขียวใบไม (มินิบัส) 
รถโดยสารปรับอากาศสีสม 

หมายเหตุ โครงการรถเมลเร็วพิเศษ 
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงป้อมพระจุลจอมเกล้า – ท่าน้ําดินแดง 
จากป้อมพระจุลจอมเกล้า ไป ท่าน้ําดินแดง เริ่มต้นจากปอ้มพระจุลจอมเกล้า  ไปตามถนนสุขสวัสดิ์  จนถึงสามแยกพระสมุทรเจดีย์  แยกขวาไปจนถึงท่าน้ําพระสมุทร
เจดีย์  ไปตามเส้นทางเดิม  จนถึงแยกดาวคะนอง  ไปตามถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน  ผ่านวงเวียนใหญ่  แยกขวาไปตามถนนลาดหญ้า  จนถึงแยกลาดหญ้า  แยก
ซ้ายไปตามถนนท่าดินแดง  สุดเส้นทางที่ท่าน้ําดินแดง 
จากท่าน้ําดินแดง ไป ป้อมพระจุลจอมเกล้า เริ่มต้นจากท่าน้ําดินแดง  ไปตามถนนท่าดินแดง  จนถึงแยกลาดหญ้า  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่ป้อมพระ
จุลจอมเกล้า 
ช่วงพระสมุทรเจดีย์ – ท่าน้ําดินแดง 
จากพระสมุทรเจดีย์ ไป ท่าน้ําดินแดง เริ่มต้นจากท่าน้ําพระสมุทรเจีย์  สามแยกพระสมุทรเจดีย์  ไปตามถนนสุขสวัสดิ์  จนถึงแยกดาวคะนอง  ไปตามถนนสมเด็จ
พระเจ้าตากสิน  ผ่านวงเวียนใหญ่  แยกขวาไปตามถนนลาดหญ้า  จนถึงแยกลาดหญ้า  แยกซ้ายไปตามถนนท่าดินแดง  สุดเส้นทางที่ท่าน้ําดินแดง 
จากท่าน้ําดินแดง ไป พระสมุทรเจดีย์ เริ่มต้นจากท่าน้ําดินแดง  ไปตามถนนท่าดินแดง  จนถึงแยกลาดหญ้า  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่ท่าน้ําพระสมุทร
เจดีย์ 
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21 แฟลตทุ่งครุ – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 2 เขตการเดินรถที่ 5  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 28 คัน 

เวลาบริการ 

รถปรับอากาศ 
ทาทุงครุ 4.30-22.00 
ทาจุฬาฯ 5.30-23.00 
รถธรรมดา 
ทาวัดคูสราง 4.40-21.00 
พาหุรัด 5.30-21.45 

เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 25 กิโลเมตร 

ชวงเดินรถ แฟลตทุงครุ - จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย(ชวงเดินรถปรับอากาศ) 
วัดคูสราง - พาหุรัด (24 กิโลเมตร) (ชวงการเดินรถธรรมดา) 
เสริมพิเศษ แฟลตทุงครุ - พาหุรัด (19 กิโลเมตร) (ชวงเดินรถปรับอากาศ) 
ทางดวน แฟลตทุงครุ - หัวลําโพง (28 กิโลเมตร) (เสนทางขาไป) (เสนทางสาย75ทางดวน) 
ทางดวน แฟลตทุงครุ - จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (32 กิโลเมตร) (เสนทางขากลับ) (เสนทางสาย75ทางดวน) 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน (8 คัน) 
รถโดยสารปรับอากาศสีสม (20 คัน) 

หมายเหตุ โครงการรถเมลเร็วพิเศษ 
รถธรรมดาชวงบายมีเพียงประมาณ 4 คัน ผูโดยสารที่จะไปวัดคูสรางในชวงนี ้โปรดใชบริการรถโดยสารขนาดเล็ก (รถสองแถว) 
ทางดวนชวงเชา เฉพาะจากทาทุงครุ เวลา 6.20 , 6.40 , 7.00 
ทางดวนชวงเย็น เฉพาะจากทาจฬุาฯ เวลา 16.40 , 17.40 และทาหัวลําโพง 17.10 , 17.40 

รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย – อาคารสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร 
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไป อาคารสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร เริ่มต้นจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ไปตามถนนอังรีดูนังค์  จนถึงแยกเฉลิมเผ่า  แยกซ้ายไป
ตามถนนพระรามที่ 1  จนถึงแยกปทุมวัน  แยกซ้ายไปตามถนนพญาไท  จนถึงแยกสามย่าน  แยกขวาไปตามถนนพระรามที่ 4  จนถึงแยกหมอมี  แยกขวาไปตาม
ถนนมิตรพันธ์  ผ่านวงเวียน 22 กรกฎา  ไปตามถนนไมตรีจิต  จนถึงห้าแยกพลับพลาไชย  แยกซ้ายไปตามถนนหลวง  จนถึงแยกวรจักร  แยกซ้ายไปตามถนนวร
จักร  จนถึงแยกเอส.เอ.บี  ถนนจักรวรรดิ์  ข้ามสะพานพระปกเกล้า  ไปตามถนนประชาธิปก  ผ่านวงเวียนใหญ่  ไปตามถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน  จนถึงแยก
ดาวคะนอง  ไปตามถนนสุขสวัสดิ์  จนถึงแยกด่วน กม.9  แยกขวาไปตามถนนประชาอุทิศ  ผ่านแยกนาหลวง  ผ่านวัดทุ่งครุ  แยกขวาไปตามซอยประชาอุทิศ 92  
สุดเส้นทางที่อาคารสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร 
จากอาคารสงเคราะหก์รุงเทพมหานคร ไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มต้นจากอาคารสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร  ไปตามซอยประชาอุทิศ 92  แยกซ้ายไปตามถนน
ประชาอุทิศ  ไปตามเส้นทางเดิมจนข้ามสะพานพระปกเกล้า  ไปตามถนนจักรเพชร  จนถึงแยกเมอรี่คิงส์  ไปตามถนนมหาไชย  จนถึงแยกสามยอด  แยกขวาไปตาม
ถนนเจริญกรุง  จนถึงแยกหมอมี  แยกซ้ายไปตามถนนมติรพันธ์  ผ่านวงเวียน 22 กรกฎา  แยกขวาไปตามถนนสันติภาพ  แยกขวาไปตามถนนกรุงเกษม  จนถึง
แยกไมตรีจิต  ข้ามสะพานเจรญิสวัสดิ์  แยกหัวลําโพง  ไปตามถนนพระรามที่ 4  จนถึงแยกอังรีดูนังค์  แยกซ้ายไปตามถนนอังรดูีนังค์  สุดเส้นทางที่จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
ช่วงพาหุรัด – วัดคู่สร้าง 
จากพาหุรัด ไป วัดคู่สร้าง เริ่มต้นจากถนนจักรวรรดิ์  ข้ามสะพานพระปกเกล้า  ไปตามถนนประชาธิปก  ผ่านวงเวียนใหญ่  ไปตามถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน  
จนถึงแยกดาวคะนอง  ไปตามถนนสุขสวัสดิ์  จนถึงแยกด่วน กม.9  แยกขวาไปตามถนนประชาอุทิศ  ผ่านแยกนาหลวง  ผ่านวัดทุ่งครุ  ผ่านทางแยกอาคาร
สงเคราะห์กรุงเทพมหานคร (แฟลตทุ่งครุ)  ไปตามทางหลวงชนบท  ผ่านโรงเรียนคลองนาเกลือน้อย  สุดเส้นทางที่วัดคู่สร้าง 
จากวัดคู่สร้าง ไป พาหุรัด เริม่ต้นจากวัดคูส่ร้าง  ไปตามเส้นทางเดิมจนข้ามสะพานพระปกเกล้า  ไปตามถนนจักรเพชร  จนถึงแยกเมอรีค่ิงส์  ไปตามถนนมหาไชย  
จนถึงแยกสามยอด  แยกขวาไปตามถนนเจริญกรุง  จนถึงแยกเอส.เอ.บี  แยกขวาไปตามถนนจักรวรรดิ์  สุดเส้นทางที่ถนนจักรวรรด ิ
ช่วงเดินรถ – ทางด่วนแฟลต ทุ่งครุ – หัวลําโพง (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) (เส้นทางสาย75ทางด่วน) 
จากแฟลตทุ่งครุ ไป หัวลําโพง  เริ่มต้นจากแฟลตทุ่งครุ อาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ประชาอุทิศ 92 แยกซ้ายถนนประชาอุทิศ วัดทุ่งครุ 
วัดบัวผัน (ประชาอุทิศ76) สน.ทุ่งครุ รร.อสิลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จัสโก้ประชาอุทิศ ตลาดประชาอทิุศ 61 (หมู่บ้านมิตรไมตร)ี แยกนาหลวง สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(เทคโนฯบางมด) ตลาดเก่าราษฎร์บูรณะ วิทยาลัยพาณชิยการพระเชตุพน แยกขวาถนนสุขสวัสดิ์ กลับรถที่วัดสน ข้ึนทางด่วนด่านวัดสน 
ลงทางด่วนด่านสาทร แยกซ้ายถนนสาทร แยกขวาถนนเจริญกรุง ตลาดบางรัก รร.อัสสัมชัญ ท่าน้ําส่ีพระยา แยกขวาถนนข้าวหลาม แยกซ้ายถนนโปริสภา แยกซ้าย
ถนนพระราม4 แยกหมอมี แยกขวาถนนมิตรพันธ์ กลับตามเส้นทางปกติ 
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไป ทุ่งคร ุ เริม่ต้นจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังค์ ไปตามเส้นทางเดิมจนกระทั่งถึงหัวลําโพง แยกซ้ายถนนมหาพฤฒาราม 
ท่าน้ําส่ีพระยา แยกซ้ายถนนสี่พระยา วัดแก้วแจ่มฟ้า แยกขวาถนนนเรศ เขตบางรัก แยกขวาถนนสุรวงศ์ แยกซ้ายถนนเจริญกรุง รร.อัสสัมชัญ แยกซ้ายถนนสีลม 
รพ.เลิดสิน แยกขวาถนนสุรศักด์ิ ข้ึนทางด่วนด่านสาทร ลงทางด่วนสุขสวัสดิ์ กลับรถ กิโล9 แยกซ้ายถนนประชาอุทิศ ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดสายที่แฟลตทุ่งคร ุ

  

 

22 อู่สาธุประดิษฐ์ – ลาดพร้าว 101  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 3 เขตการเดินรถที่ 8  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 38 คัน 

เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ บริการตลอดคนื ระยะทาง 34 กิโลเมตร 

ชวงเดินรถ วัดบึงทองหลาง (อูโพธ์ิแกว) – สาธุประดิษฐ 
เสริมพิเศษ  วัดบึงทองหลาง (อูโพธ์ิแกว) – คลองเตย 
เสริมพิเศษ  วัดบึงทองหลวง (อูโพธ์ิแกว) – บอนไก 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง 
รถโดยสารปรับอากาศสีครีม–น้ําเงิน 
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หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงวัดบึงทองหลาง – สาธุประดิษฐ ์
จากวัดบึงทองหลาง ไป สาธุประดิษฐ์ เริ่มต้นจากอู่โพธิ์แก้ว  ไปตามซอยโพธิ์แก้ว  แยกซ้ายไปตามซอยลาดพร้าว 101  จนถึงแยกลาดพร้าว 101  แยกซ้ายไปตาม
ถนนลาดพร้าว  จนถึงสามแยกบางกะปิ  แยกขวาไปตามถนนศรีนครินทร์  ข้ามคลองแสนแสบ  จนถึงแยกลําสาลี  แยกขวาไปตามถนนรามคําแหง  จนถึงแยกคลอง
ตัน  ไปตามถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค์)  จนถึงแยกสุขุมวิท 71  แยกขวาไปตามถนนสุขุมวิท  จนถึงแยกพระโขนง  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 4  จนถึง
แยกวิทยุ  แยกซ้ายไปตามถนนสาทรใต้  จนถึงปากซอยสวนพลู  แยกซ้ายไปตามซอยสวนพลู  จนถึงแยกเทคนิคกรุงเทพ  แยกซ้ายไปตามถนนนางลิ้นจ่ี  จนถึงแยก
เย็นอากาศ  แยกขวาไปตามถนนจันทน์  จนถึงแยกสาธุ–จันทน์  ไปตามถนนจันทน์ตัดใหม่  จนถึงแยกตรอกจันทน์  แยกซ้ายไปตามถนนเจริญกรุง  จนถึงแยกถนน
ตก  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 3  จนถึงแยกด่วนพระรามที่ 3  แยกซ้ายไปตามถนนรัชดาภิเษก  ผ่านเซ็นทรัลพระราม 3  สุดเส้นทางที่อู่สาธุประดิษฐ์ (บริเวณ
ใต้ทางด่วนเฉลิมมหานคร) 
จากสาธุประดิษฐ์ ไป วัดบึงทองหลาง เริ่มต้นจากอู่สาธุประดิษฐ์  ไปตามถนนรัชดาภิเษก  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงซอยสวนพลู  แยกซ้ายไปตามถนนสาทรใต้  กลับ
รถที่แยกสาทร–พิพัฒน์  ไปตามถนนสาทรเหนือ  จนถึงแยกวิทยุ  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่อู่โพธิ์แก้ว 

  

 

23 สําโรง – เทเวศร์  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 1 เขตการเดินรถที่ 3  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 69 คัน 

เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ บริการตลอดคนื ระยะทาง 22 กิโลเมตร 

ชวงเดินรถ สําโรง – ส่ีเสาเทเวศน  (ทางดวน) (4:30 – 20:30) 
เสริมพิเศษ  ส่ีเสาเทเวศน – บางนา  (ทางดวน) 
เสริมพิเศษ  สําโรง – ยมราช – ส่ีเสาเทเวศน  (ทางดวน) 
สําโรง – ถนนเอกมัย – ถนนเพชรบุรี – ส่ีเสาเทเวศน (ระยะทาง 24 กิโลเมตร  เสนทางเดินรถธรรมดา) 
เสริมพิเศษ  สําโรง – ถนนเอกมัย – วัดภาษ ี

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง 
รถโดยสารปรับอากาศสีสม 

หมายเหตุ รถทางดวน (รถธรรมดา) มีใหบริการเฉพาะชวงเชาเทานั้น และจะวิ่งในเที่ยวไปอยางเดียว (กลับใชทางปกติ) 
รถทางดวนลงยมราช มีเฉพาะรถปรับอากาศและใหบริการในชวงเชาเทานัน้ 

รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงสําโรง – ส่ีเสาเทเวศน ์ (ทางด่วน) 
จากสําโรง ไป ส่ีเสาเทเวศน์ เริ่มต้นจากสําโรง (บริเวณอู่ปู่เจ้า)  ไปตามถนนสุขุมวิท  กลับรถบริเวณพิพธิภณัฑช์้างเอราวณั  ไปตามถนนสุขุมวิท  จนถึงแยกบางนา  
แยกซ้ายไปตามถนนสรรพาวุธ  แยกขวาขึ้นทางด่วนเฉลิมมหานครที่บางนา  ลงทางด่วนที่เพชรบรุี  ไปตามถนนเพชรบุรี  จนถึงแยกยมราช  ไปตามถนนพิษณุโลก  
จนถึงแยกสี่เสาเทเวศน์  แยกซ้ายไปตามถนนสามเสน  แยกซ้ายไปตามถนนลูกหลวง  สุดเส้นทางที่เทเวศร์ (บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม) 
จากส่ีเสาเทเวศน์ ไป สําโรง เริ่มต้นจากเทเวศร์ (บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม)  แยกซ้ายไปตามถนนนครราชสีมา  จนถึงแยกวังแดง  แยกขวาไปตามถนนพิษณุโลก  
ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่สําโรง (บริเวณอู่ปู่เจ้า) 
ช่วงสําโรง – ถนนเอกมัย – ถนนเพชรบุรี – ส่ีเสาเทเวศน ์
จากสําโรง ไป ส่ีเสาเทเวศน์ เริ่มต้นจากสําโรง (บริเวณอู่ปู่เจ้า)  ไปตามถนนสุขุมวิท  กลับรถบริเวณพิพธิภณัฑช์้างเอราวณั  ไปตามถนนสุขุมวิท  จนถึงแยกเอกมัย
ใต้  แยกขวาไปตามถนนเอกมัย  จนถึงแยกเอกมัยเหนือ  แยกซ้ายไปตามถนนเพชรบรุี  จนถึงแยกยมราช  ไปตามถนนพิษณุโลก  จนถึงแยกสี่เสาเทเวศน์  แยก
ซ้ายไปตามถนนสามเสน  แยกซ้ายไปตามถนนลูกหลวง  สุดเส้นทางที่เทเวศร์ (บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม) 
จากส่ีเสาเทเวศน์ ไป สําโรง เริ่มต้นจากเทเวศร์ (บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม)  แยกซ้ายไปตามถนนนครราชสีมา  จนถึงแยกวังแดง  แยกขวาไปตามถนนพิษณุโลก  
ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่สําโรง (บริเวณอู่ปู่เจ้า) 

  

 

24 ประชานิเวศน์ 3 – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 1 เขตการเดินรถที่ 8  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 16 คัน 

เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 20 กิโลเมตร 

ชวงเดินรถ ประชานิเวศน 3 – อนสุาวรียชัยสมรภูมิ 
เสริมพิเศษ  ประชานิเวศน 3 – ลาดพราว 
ทางดวน  ประชานิเวศน 3 – อนุสาวรียชัยสมรภูมิ (ระยะทาง 20 กิโลเมตร) 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง 
รถโดยสารประจําทางขนาดเล็กสีเขียวใบไม (มินิบัส) 
รถโดยสารปรับอากาศสีสม 

หมายเหตุ รถทางดวนวิ่งเที่ยวไป ชวงเชา  และเที่ยวกลับ ชวงเย็น 
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงประชานเิวศน์ 3 – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 
จากประชานิเวศน์ 3 ไป อนุสาวรีย์ชัยสมรภูม ิเริ่มต้นจากหมู่บ้านประชานิเวศน์ 3 ระยะ 2 (บริเวณท่ารถ)  ไปตามถนนสายเอ  วนเข้าหมู่บ้านฯ ถึงซอย 36  แยก
ขวาไปตามถนนสามัคคี  จนถึงทางแยกถนนประชาชื่น  แยกขวาไปตามถนนประชาชื่น  จนถึงแยกพงษ์เพชร  แยกซ้ายไปตามถนนงามวงศ์วาน  ข้ามสะพานลอย
เกษตร  จนถึงแยกเกษตร  แยกขวาไปตามถนนพหลโยธิน  จนถึงห้าแยกลาดพร้าว  แยกซ้ายไปตามถนนวิภาวดีรังสิต  จนถึงแยกใต้ด่วนดินแดง  แยกขวาไปตาม
ถนนดินแดง  จนถึงแยกสามเหลี่ยมดินแดง  ไปตามถนนราชวิถี  สุดเส้นทางที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (บริเวณหน้าแฟชั่นมอลล์) 
จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไป ประชานิเวศน ์3 เริ่มต้นจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (บริเวณหน้าแฟชั่นมอลล์)  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่หมู่บ้านประชานิเวศน์ 3 
ระยะ 2 (บริเวณท่ารถ) 
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ช่วงประชานเิวศน์ 3 – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  (ทางด่วน) 
จากประชานิเวศน์ 3 ไป อนุสาวรีย์ชัยสมรภูม ิเริ่มต้นจากหมู่บ้านประชานิเวศน์ 3 ระยะ 2 (บริเวณท่ารถ)  ไปตามถนนสายเอ  วนเข้าหมู่บ้านฯ ถึงซอย 36  แยก
ขวาไปตามถนนสามัคคี  จนถึงทางแยกถนนประชาชื่น  แยกขวาไปตามถนนประชาชื่น  จนถึงแยกพงษ์เพชร  แยกขวาไปตามถนนงามวงศ์วาน  ข้ึนทางด่วนข้ันที่ 2 
ท่ีถนนงามวงศ์วาน  ลงทางด่วนที่พระราม 6  ไปตามถนนพระรามที่ 6  จนถึงแยกตึกชัย  แยกซ้ายไปตามถนนราชวิถี  สุดเส้นทางที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (บริเวณ
หน้าแฟชั่นมอลล์) 
จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไป ประชานิเวศน ์3 เริ่มต้นจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ฝ่ังโรงพยาบาลพระมงกุฎ)  ไปตามถนนพหลโยธิน  ข้ึนทางด่วนข้ันที่ 2 ท่ีถนน
พหลโยธิน  ลงทางด่วนที่งามวงศ์วาน  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่หมู่บ้านประชานิเวศน์ 3 ระยะ 2 (บริเวณท่ารถ) 

  

 

25 ปากน้ํา – ท่าช้าง  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 1 เขตการเดินรถที่ 3  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

นายจือ  จอยศรีเกต ุ
จอ. เสวก  แสงสวางสถิตย 

จํานวนรถ 34 
28 
7 

คัน 

เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ บริการตลอดคนื ระยะทาง 31 กิโลเมตร 

ชวงเดินรถ อูสายลวด – ทาชางวังหลวง 
อูสายลวด – สามแยก (ระยะทาง 26 กิโลเมตร  เสนทางรถธรรมดา ของเอกชน) 
อูสายลวด – ถนนพระราม 4 – วัดธาตุทอง (ระยะทาง 20 กิโลเมตร) 
บางนา – ทาชางวังหลวง (ระยะทาง 20 กิโลเมตร) 
อูสายลวด – หัวลําโพง – ทาชางวังหลวง  (ทางดวน) (ระยะทาง 34 กิโลเมตร  เสนทางเดินรถปรับอากาศ) 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง 
รถโดยสารประจําทางสีขาว-น้ําเงนิ 
รถโดยสารประจําทางขนาดเล็กสีเขียวใบไม (มินิบัส) 

หมายเหตุ รถทางดวนวิ่งเที่ยวไป ชวงเชา  และเที่ยวกลับ ชวงเย็น 
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงอู่สายลวด – ท่าชา้งวังหลวง 
จากอู่สายลวด ไป ท่าช้างวังหลวง เริ่มต้นจากอู่แพรกษา  ไปตามถนนแพรษก  แยกซ้ายไปตามถนนสุขุมวิท  จนถึงจุดตัดถนนสายลวด  แยกขวาไปตามถนนสายลวด  
ผ่านวงเวียนท้ายบ้าน  ไปตามถนนด่านเก่า  จนถึงที่ว่าการอําเภอเมือง  ไปตามถนนสุขุมวิท  จนถึงแยกนานา  ไปตามถนนเพลินจิต  จนถึงแยกราชประสงค์  ไปตาม
ถนนพระรามที่ 1  จนถึงแยกปทุมวัน  แยกซ้ายไปตามถนนพญาไท  จนถึงแยกสามย่าน  แยกขวาไปตามถนนพระรามที่ 4  จนถึงแยกหัวลําโพง  แยกซ้ายไปตาม
ถนนตรีมิตร  แยกขวาไปตามถนนเยาวราช  จนถึงแยกเมอรี่คิงส์  แยกขวาไปตามถนนมหาไชย  จนถึงแยกสามยอด  แยกซ้ายไปตามถนนเจรญิกรุง  ผ่านวงเวียน
รักษาดินแดน  ไปตามถนนท้ายวัง  จนถึงแยกท่าเตียน  แยกขวาไปตามถนนมหาราช  สุดเส้นทางที่ท่าช้างวังหลวง 
จากท่าช้างวังหลวง ไป อู่สายลวด เริ่มต้นจากท่าช้างวังหลวง  แยกขวาไปตามถนนหน้าพระลาน  จนถึงแยกป้อมเผด็จ  แยกขวาไปตามถนนสนามไชย  จนถึงวงเวียน
รักษาดินแดน  แยกซ้ายไปตามถนนเจรญิกรุง  จนถึงแยกหมอมี  แยกซ้ายไปตามถนนมิตรพันธ์  ผ่านวงเวียน 22 กรกฎา  แยกขวาไปตามถนนไมตรีจิต  จนถึงแยก
ไมตรีจิต  ข้ามสะพานเจริญสวัสดิ์  จนถึงแยกหัวลําโพง  ไปตามถนนพระรามที่ 4  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงที่ว่าการอําเภอเมือง  แยกซ้ายไปตามถนนประโคมชัย  
จนถึงวงเวียนท้ายบ้าน  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่อู่แพรกษา 
ช่วงอู่สายลวด – สามแยก 
จากอู่สายลวด ไป สามแยก เริ่มต้นจากอู่สายลวด (บริเวณหน้าอู)่  ไปตามถนนสายลวด  ผ่านวงเวียนท้ายบ้าน  ไปตามถนนด่านเก่า  จนถึงที่ว่าการอําเภอเมอืง  ไป
ตามถนนสุขุมวิท  จนถึงแยกนานา  ไปตามถนนเพลินจิต  จนถึงแยกราชประสงค์  แยกซ้ายไปตามถนนราชดําริ  จนถึงแยกศาลาแดง  แยกขวาไปตามถนนพระราม
ท่ี 4  จนถึงแยกหัวลําโพง  สุดเส้นทางที่สามแยก (บริเวณแยกหมอมี) 
จากสามแยก ไป อู่สายลวด เริ่มต้นจากสามแยก (บริเวณแยกหมอมี)  แยกขวาไปตามถนนมิตรพันธ์  ผ่านวงเวียน 22 กรกฎา  แยกขวาไปตามถนนไมตรีจิต  
จนถึงแยกไมตรีจิต  ข้ามสะพานเจริญสวัสดิ ์ จนถึงแยกหัวลําโพง  ไปตามถนนพระรามที่ 4  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงที่ว่าการอําเภอเมอืง  แยกซ้ายไปตามถนน
ประโคมชัย  จนถึงวงเวียนท้ายบ้าน  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่อู่สายลวด (บริเวณหน้าอู่) 
ช่วงอู่สายลวด – ถนนพระราม 4 – วัดธาตุทอง 
จากอู่สายลวด ไป วัดธาตุทอง เริม่ต้นจากอูแ่พรกษา  ไปตามถนนแพรษก  แยกซ้ายไปตามถนนสุขุมวิท  จนถึงจุดตัดถนนสายลวด  แยกขวาไปตามถนนสายลวด  
ผ่านวงเวียนท้ายบ้าน  ไปตามถนนด่านเก่า  จนถึงที่ว่าการอําเภอเมือง  ไปตามถนนสุขุมวิท  จนถึงแยกพระโขนง  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 4  จนถึงแยก
กล้วยน้ําไท  แยกขวาไปตามซอยสุขุมวิท 42  จนถึงแยกเอกมัยใต้  แยกขวาไปตามถนนสุขุมวิท  สุดเส้นทางที่วัดธาตุทอง 
ช่วงอู่สายลวด – หัวลําโพง – ท่าช้างวังหลวง  (ทางด่วน) 
จากอู่สายลวด ไป ท่าช้างวังหลวง เริ่มต้นจากอู่แพรกษา  ไปตามถนนแพรษก  แยกซ้ายไปตามถนนสุขุมวิท  จนถึงจุดตัดถนนสายลวด  แยกขวาไปตามถนนสายลวด  
ผ่านวงเวียนท้ายบ้าน  ไปตามถนนด่านเก่า  จนถึงที่ว่าการอําเภอเมือง  ไปตามถนนสุขุมวิท  จนถึงแยกบางนา  แยกซ้ายไปตามถนนสรรพาวธุ  แยกขวาขึ้นทางด่วน
เฉลิมมหานครที่บางนา  ลงที่มหานคร  ไปตามถนนมหานคร  จนถึงแยกมหานคร  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 4  จนถึงแยกหัวลําโพง  แยกซ้ายไปตามถนนตรี
มิตร  แยกขวาไปตามถนนเยาวราช  จนถึงแยกเมอรี่คิงส์  แยกขวาไปตามถนนมหาไชย  จนถึงแยกสามยอด  แยกซ้ายไปตามถนนเจริญกรุง  ผ่านวงเวียนรักษา
ดินแดน  ไปตามถนนท้ายวัง  จนถึงแยกท่าเตียน  แยกขวาไปตามถนนมหาราช  สุดเส้นทางที่ท่าช้างวังหลวง 
จากท่าช้างวังหลวง ไป อู่สายลวด เริ่มต้นจากท่าช้างวังหลวง  แยกขวาไปตามถนนหน้าพระลาน  จนถึงแยกป้อมเผด็จ  แยกขวาไปตามถนนสนามไชย  จนถึงวงเวียน
รักษาดินแดน  แยกซ้ายไปตามถนนเจรญิกรุง  จนถึงแยกหมอมี  แยกซ้ายไปตามถนนมิตรพันธ์  ผ่านวงเวียน 22 กรกฎา  แยกขวาไปตามถนนไมตรีจิต  จนถึงแยก
ไมตรีจิต  ข้ามสะพานเจริญสวัสดิ์  จนถึงแยกหัวลําโพง  ไปตามถนนพระรามที่ 4  จนถึงแยกสะพานเหลือง  แยกขวาขึ้นทางด่วนข้ันที่ 2 ท่ีสะพานสว่าง  ลงที่บางนา  
ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงที่ว่าการอําเภอเมือง  แยกซ้ายไปตามถนนประโคมชัย  จนถึงวงเวียนท้ายบ้าน  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่อู่แพรกษา 

  

 

26 มีนบุรี – อนุสาวรยี์ชัยสมรภูมิ  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 1 เขตการเดินรถที่ 2  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 55 คัน 

เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ บริการตลอดคนื ระยะทาง 28 กิโลเมตร 
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ชวงเดินรถ A. มีนบุรี – อนุสาวรียชัยสมรภูมิ 
B. มีนบุรี – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (20 กิโลเมตร) 
C. มีนบุรี – บางเขน (16 กิโลเมตร) 
D. มีนบุรี – สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร) (26 กิโลเมตร) 
E. มีนบุรี – สถานีลาดพราว (24 กิโลเมตร) 
F. มีนบุรี – ถนนประดิษฐมนูธรรม – อนุสาวรียชัยสมรภูมิ (ทางดวน) (30 กิโลเมตร) 
G. มีนบุรี – หมูบานบัวขาว (6 กิโลเมตร) 
H. มีนบุรี – คลอง 9 (กรมการปกครอง) (23 กิโลเมตร) 
I. มีนบุรี – ถนนมิตรไมตรี – ตลาดหนองจอก (20 กิโลเมตร) 
J. มีนบุรี – การเคหะฉลองกรุง (22 กิโลเมตร) 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง ( A - E ) 
รถโดยสารปรับอากาศสีครีม–น้ําเงิน ( A – F ) 

หมายเหตุ เฉพาะ A. ใหบริการ 24 ช่ัวโมง ดวยรถโดยสารธรรมดาลักษณะพิเศษ (สีครีม-แดง) 
ตารางเดินรถตรวจสอบไดที่หนาอู 
เสนทางเฉพาะกิจ G. เปนของสาย 130, H. เปนของสาย 518, I. เปนของสาย 525, J. เปนของสาย 143 
รถทางดวนจากทาอูมีนบุรี (เที่ยวไป) 05.45  06.00  06.10 06.20 06.30 06.45 07.00 
รถทางดวนจากทาอนสุาวรียชัยฯ (เที่ยวกลับ) 17.00 17.15 17.30 17.45 18.00 

รายละเอียดเส้นทาง 
ชวงเดินรถ - มีนบุรี – อนุสาวรียชยัสมรภูม ิ
เที่ยวไป - ตลาดมีนบุรี ไปตามถนนสีหบุรานุกิจ ถึงแยกมีนบุรี ไปตามถนนรามอินทรา จนถึงวงเวยีนอนุสาวรียพิทักษรัฐธรรมนูญ แยกซายไปตามถนน

พหลโยธิน จนสุดเสนทางที่อนุสาวรียชัยสมรภูมิ 
เที่ยวกลับ - อนุสาวรียชัยสมรภูมิ ไปตามเสนทางเดิม จนสุดเสนทางที่ตลาดมีนบุรี 
ชวงเดินรถ - มีนบุรี – บางเขน 
เที่ยวไป - ตลาดมีนบุรี ไปตามถนนสีหบุรานุกิจ ถึงแยกมีนบุรี ไปตามถนนรามอินทรา จนถึงวงเวยีนอนุสาวรียพิทักษรัฐธรรมนูญ แยกซายไปตามถนน

พหลโยธิน แยกขวาเขาอูบางเขน สุดเสนทางที่บริเวณอูบางเขน (เขตการเดินรถที่ 1) 
เที่ยวกลับ - อูบางเขน ไปตามเสนทางเดิม จนสุดเสนทางที่ตลาดมนีบุรี 
ชวงเดินรถ - มีนบุรี – สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร) 
เที่ยวไป - ตลาดมีนบุรี ไปตามถนนสหีบุรานุกิจ ถึงแยกมีนบุรี ไปตามถนนรามอินทรา จนถึงวงเวยีนอนุสาวรียพิทักษรัฐธรรมนูญ แยกซายไปตามถนน

พหลโยธิน จนถึงแยกกําแพงเพชร แยกขวาไปตามถนนกําแพงเพชร กลับรถที่ยานสนิคาพหลโยธิน ไปตามเสนทางเดิม แยกซายไปตามถนน
กําแพงเพชร 2 สุดเสนทางที่อูกาํแพงเพชร 2 

เที่ยวกลับ - อูกําแพงเพชร 2 ไปตามถนนกําแพงเพชร 2 แยกซายไปตามถนนกําแพงเพชร แยกซายไปตามถนนพหลโยธิน ไปตามเสนทางเดิม จนสุดเสนทาง
ที่ตลาดมนีบุรี 

ชวงเดินรถ - มีนบุรี – อนุสาวรียชยัสมรภูมิ (ทางดวน) 
เที่ยวไป (เชา)  - ตลาดมีนบุรี ไปตามถนนสีหบุรานุกิจ ถึงแยกมีนบุรี ไปตามถนนรามอินทรา แยกซายไปตามถนนประดิษฐมนูธรรม ขึ้นทางดวนบริเวณดานราม

อินทรา ไปตามทางดวนรามอินทรา-อาจณรงค ไปตามทางดวนพญาไท-พระราม 9 ลงที่ดานอนุสาวรียชัยสมรภูมิ แยกซายไปตามถนนพหลโยธิน 
จนสุดเสนทางที่อนุสาวรียชัยสมรภูมิ 

เที่ยวกลับ (เย็น)  -     อนุสาวรียชัยสมรภูมิ ไปตามถนนพหลโยธิน แยกขวาไปตามซอยพหลโยธิน 2 ไปตามถนนวิภาวดีรังสิต กลับรถที่แยกสุทธิสาร ไปตามเสนทาง
เดิม ขึ้นทางดวนที่ดานดินแดง ไปตามทางดวนเฉลิมมหานคร ไปตามทางดวนพญาไท-พระราม 9 ไปตามเสนทางเดิม จนสุดเสนทางที่ตลาดมนีบุรี 

ชวงเดินรถ - มีนบุรี – หมูบานบวัขาว 
เที่ยวไป - ตลาดมีนบุรี ไปตามถนนสีหบุรานุกิจ ผานสาํนักงานเขตมนีบุรี แยกซายไปตามถนนรมเกลา แยกซายไปตามถนนสุวนิทวงศ กลบัรถใตสะพาน

ขามคลองสามวา ไปตามเสนทางเดิมจนถึงสามแยกสุวินทวงศ แยกขวาไปตามถนนรามคําแหง (สุขาภิบาล 3) จนถึงแยกซอยรามคําแหง 166 
แยกซายไปตามซอยรามคําแหง 166 จนสุดเสนทางที่หมูบานบัวขาว 

เที่ยวกลับ - หมูบานบัวขาว ไปตามเสนทางเดิม จนถึงแยกรมเกลา แยกซายไปตามถนนรมเกลา แยกซายไปตามถนนสีหบุรานุกิจ ผานสํานักงานเขตมีนบุรี 
จนสุดเสนทางที่ตลาดมีนบุรี 

ชวงเดินรถ - มีนบุรี – คลอง 9 (กรมการปกครอง) 
เที่ยวไป - ตลาดมีนบุรี ไปตามถนนสีหบุรานุกิจ ถึงแยกมีนบุรี แยกขวาตามถนนสุวนิทวงศ จนถึงสามแยกนิมิตรใหม แยกซายไปตามถนนนมิิตรใหม จนถึง

จุดตัดถนนลาํลูกกา แยกขวาไปตามถนนลําลูกกา ผานตลาดใหญลําลูกกา (คลอง 7) จนสุดเสนทางที่คลอง 9 (กรมการปกครอง) 
เที่ยวกลับ - คลอง 9 (กรมการปกครอง) ไปตามเสนทางเดิม จนถึงสามแยกนิมิตรใหม แยกซายไปตามถนนสุวนิทวงศ จนถึงสามแยกสุวินทวงศ แยกขวาไป

ตามถนนรามคําแหง (สุขาภิบาล 3) กลบัรถใตสะพานขามคลองสามวา ไปตามเสนทางเดมิ จนถึงแยกรมเกลา แยกซายไปตามถนนรมเกลา แยก
ซายไปตามถนนสีหบุรานุกิจ ผานสํานกังานเขตมีนบุรี จนสุดเสนทางที่ตลาดมีนบุรี 

ชวงเดินรถ - มีนบุรี – ถนนมิตรไมตรี – ตลาดหนองจอก 
เที่ยวไป - ตลาดมีนบุรี ไปตามถนนสีหบุรานุกิจ ผานสาํนักงานเขตมนีบุรี แยกซายไปตามถนนรมเกลา แยกซายไปตามถนนสุวนิทวงศ กลบัรถใตสะพาน

ขามคลองสามวา ไปตามเสนทางเดิมจนถึงสามแยกนิมิตรใหม แยกซายไปตามถนนนิมิตรใหม แยกขวาไปตามถนนประชารวมใจ ไปตามถนน
มิตรไมตรี แยกขวาไปตามถนนสกุลดี แยกขวาไปตามถนนเชื่อมสัมพันธ ผานตลาดนัดเพิ่มพนูทรัพย ผานสํานักงานเขตหนองจอก แยกขวาไป
ตามถนนเลียบวารี จนถึงโรงสีไฟสุขใจ แยกขวาไปตามซอยมิตรไมตรี 3 แยกซายไปตามถนนมิตรไมตรี ไปตามเสนทางเดิมจนถึงสามแยกนิมิตร
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ใหม แยกซายไปตามถนนสุวนิทวงศ จนถึงสามแยกสุวินทวงศ แยกขวาไปตามถนนรามคําแหง (สุขาภิบาล 3) กลับรถใตสะพานขามคลองสามวา 
ไปตามเสนทางเดิม จนถึงแยกรมเกลา แยกซายไปตามถนนรมเกลา แยกซายไปตามถนนสีหบุรานุกิจ ผานสาํนักงานเขตมนีบุรี จนสุดเสนทางที่
ตลาดมีนบุรี 

ชวงเดินรถ - มีนบุรี – การเคหะฉลองกรุง 
เที่ยวไป - ตลาดมีนบุรี ไปตามถนนสีหบุรานุกิจ ผานสาํนักงานเขตมนีบุรี แยกซายไปตามถนนรมเกลา แยกซายไปตามถนนสุวนิทวงศ กลบัรถใตสะพาน

ขามคลองสามวา ไปตามเสนทางเดิมจนถึงสามแยกสุวินทวงศ แยกขวาไปตามถนนรามคําแหง (สุขาภิบาล 3) จนถึงแยกรมเกลา แยกซายไปตาม
ถนนรมเกลา จนถึงทางแยกถนนเจาคณุทหาร แยกซายไปตามถนนเจาคุณทหาร จนถึงแยกเจาคุณทหาร แยกซายไปตามถนนฉลองกรุง ผาน
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กลับรถใตสะพานฉลองกรุง 4 แยกซายไปตามซอยทบัยาว จนถึงวัดลําพะอง กลบัรถไปตามเสนทางเดิม แยกขวาไป
ตามถนนเคหะฉลองกรุง จนสุดเสนทางที่การเคหะฉลองกรุง ระยะ 2 

เที่ยวกลับ - การเคหะฉลองกรุง ระยะ 2 ไปตามเสนทางเดิม จนถึงแยกรมเกลา แยกซายไปตามถนนรามคําแหง (สุขาภิบาล 3) กลับรถใตสะพานขามคลอง
สามวา ไปตามเสนทางเดิม จนถึงแยกรมเกลา แยกซายไปตามถนนรมเกลา แยกซายไปตามถนนสีหบุรานุกจิ ผานสํานักงานเขตมนีบุรี จนสุด
เสนทางที่ตลาดมีนบุรี 

  

 

27 มีนบุรี (ลาดพร้าว) – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  
ผูดําเนินการ หางหุนสวนจํากัด ที.พ.ี การเดินรถ จํานวนรถ 25 คัน 

เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ บริการตลอดคนื ระยะทาง 32 กิโลเมตร 

ชวงเดินรถ มีนบุรี – ถนนลาดพราว – อนุสาวรียชัยสมรภูมิ 
มีนบุรี – บางกะป – อนุสาวรียชัยสมรภูมิ (ระยะทาง 29 กิโลเมตร) 
เสริมพิเศษ  มีนบุรี – แฮปปแลนด (ระยะทาง 13 กิโลเมตร) 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 
รถโดยสารประจําทางขนาดเล็กสีเขียวใบไม (มินิบัส) 

หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงมีนบุรี – ถนนลาดพร้าว – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 
จากมีนบุรี ไป อนุสาวรีย์ชัยสมรภูม ิ เริ่มต้นจากตลาดมีนบุรี (บริเวณหน้าอูม่ีนบุรี)  กลับรถใต้สะพานข้ามคลองสามวา  ไปตามถนนสีหบุรานุกิจ  จนถึงแยกมีนบุรี  
แยกซ้ายไปตามถนนเสรีไทย (สุขาภิบาล 2)  จนถึงแยกนิด้า  แยกขวาไปตามถนนศรบูีรพา  จนถึงแยกที่ดินบางกะปิ  แยกซ้ายไปตามถนนนวมินทร์ (สุขาภิบาล 1)  
จนถึงแยกบางกะปิ  แยกขวาไปตามถนนลาดพร้าว  จนถึงห้าแยกลาดพร้าว  แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน  สุดเส้นทางที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ฝ่ังโรงพยาบาลพระ
มงกุฎ) 
จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภมูิ ไป มีนบุร ีเริม่ต้นจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ฝ่ังโรงพยาบาลพระมงกุฎ)  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่ตลาดมีนบุรี (บริเวณหน้าอู่
มีนบุรี) 
ช่วงมีนบุรี – บางกะปิ – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 
จากมีนบุรี ไป อนุสาวรีย์ชัยสมรภูม ิเริ่มต้นจากตลาดมีนบุรี (บริเวณหน้าอู่มีนบุรี)  กลับรถใต้สะพานข้ามคลองสามวา  ไปตามถนนสีหบุรานุกิจ  จนถึงแยกมีนบุรี  
แยกซ้ายไปตามถนนเสรีไทย (สุขาภิบาล 2)  จนถึงแยกบางกะปิ  ไปตามถนนลาดพรา้ว  จนถึงห้าแยกลาดพร้าว  แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน  สุดเส้นทางที่
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ฝ่ังโรงพยาบาลพระมงกุฎ) 
จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไป มีนบุร ีเริม่ต้นจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ฝ่ังโรงพยาบาลพระมงกุฎ)  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่ตลาดมีนบุรี (บริเวณหน้าอู่
มีนบุรี) 
ช่วงมีนบุรี – แฮปปี้แลนด์ 
จากมีนบุรี ไป แฮปปีแ้ลนด ์เริ่มต้นจากตลาดมีนบุรี (บริเวณหนา้อู่มีนบุรี)  กลับรถใตส้ะพานข้ามคลองสามวา  ไปตามถนนสีหบุรานุกิจ  จนถึงแยกมีนบุรี  แยกซ้าย
ไปตามถนนเสรไีทย (สุขาภิบาล 2)  จนถึงแยกนิด้า  แยกขวาไปตามถนนศรีบูรพา  จนถึงแยกที่ดินบางกะปิ  แยกซ้ายไปตามถนนนวมินทร์ (สุขาภิบาล 1)  จนถึง
จุดตัดถนนแฮปปี้แลนด์  แยกขวาไปตามถนนแฮปปี้แลนด์  สุดเส้นทางที่แฮปปี้แลนด์ 
จากแฮปปี้แลนด์ ไป มีนบุร ีเริม่ต้นจากแฮปปี้แลนด์  ไปตามถนนแฮปปี้แลนด์  จนถึงแยกแฮปปี้แลนด์  แยกซ้ายไปตามถนนลาดพร้าว  จนถึงแยกบางกะปิ  ไปตาม
ถนนเสรีไทย  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่ตลาดมีนบุรี (บริเวณหน้าอูม่ีนบุรี) 

  

 

28 สายใต้ใหม่ – รัชโยธิน  
ผูดําเนินการ นายพิเชษฐ  กํามัชพล 

บริษัท เลิศสุวรรณเดินรถ จํากัด 
บริษัท กํามัชพล จํากดั  (รถปรับอากาศ) 
บริษัท พรวิวัฒนเดินรถ จํากัด  (รถปรับอากาศ) 

จํานวนรถ 19 
6 
9 
3 

คัน 

เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 20 กิโลเมตร 

ชวงเดินรถ สถานีขนสงผูโดยสารสายเหนือ – สถานีขนสงผูโดยสารสายใต (เสนทางเดินรถปรับอากาศ) 
รัชโยธิน – สถานีขนสงผูโดยสารสายใต (เสนทางเดนิรถธรรมดา) 
เสริมพิเศษ  อนุสาวรียชัยสมรภูมิ – สถานีขนสงผูโดยสารสายใต 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 
รถโดยสารปรับอากาศสีครีม–น้ําเงิน 

หมายเหตุ  
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รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงสถานีขนส่งผู้โดยสารสายเหนือ – สถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต ้
จากสถานีขนส่งผู้โดยสารสายเหนือ ไป สถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้ เริ่มต้นจากอู่กําแพงเพชร 2  ไปตามถนนกําแพงเพชร 2  ข้ามสะพานต่างระดับรัชวิภา  ไปตาม
ถนนรัชดาภิเษก  จนถึงแยกรัชโยธิน  แยกขวาไปตามถนนพหลโยธิน  ผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  แยกขวาไปตามถนนราชวิถี  ข้ามสะพานกรุงธน  จนถึงแยกบาง
พลัด  แยกซ้ายไปตามถนนจรัลสนิทวงศ์  จนถึงแยกบรมราชชนนี  แยกขวาไปตามถนนบรมราชชนนี  สุดเส้นทางที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้) 
จากสถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้ ไป สถานีขนส่งผู้โดยสารสายเหนือ เริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้)  กลับรถใต้สะพานข้ามคลองบางกอกน้อย  
ไปตามถนนบรมราชชนนี  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่อู่กําแพงเพชร 2 
ช่วงรัชโยธิน – สถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต ้
จากรัชโยธิน ไป สถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้ เริ่มต้นจากรัชโยธิน (บริเวณหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ สํานักงานใหญ่)  กลับรถใต้สะพานต่างระดับรัชวิภา)  ไปตาม
ถนนรัชดาภิเษก  จนถึงแยกรัชโยธิน  แยกขวาไปตามถนนพหลโยธิน  ผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  แยกขวาไปตามถนนราชวิถี  ข้ามสะพานกรุงธน  จนถึงแยกบาง
พลัด  แยกซ้ายไปตามถนนจรัลสนิทวงศ์  จนถึงแยกบรมราชชนนี  แยกขวาไปตามถนนบรมราชชนนี  สุดเส้นทางที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้) 
จากสถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้ ไป รชัโยธิน เริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้)  กลับรถใต้สะพานข้ามคลองบางกอกน้อย  ไปตามถนนบรมราช
ชนนี  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่รัชโยธิน (บริเวณหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ สํานักงานใหญ่) 

  

 

29 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต – หัวลําโพง 
29ก อู่บางเขน – หัวลําโพง 

 
ผูดําเนินการ บริษัท สหขนสงธนบุรี จํากัด  (รถธรรมดา) 

บริษัท เอส.เค. ทัวรแอนดเซอรวิส จํากัด  (รถปรับอากาศ) 
กองเดินรถที่ 1 เขตการเดินรถที่ 1  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
กองเดินรถที่ 2 เขตการเดินรถที่ 1  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

จํานวนรถ 30 
33 

 

45 

คัน 

เวลาบริการ 
ทารังสิต 4.00 – 22.00 
ทาหัวลําโพง 5.00 – 23.00 

เง่ือนไขพิเศษ บริการตลอดคนื ระยะทาง 44 กิโลเมตร 

ชวงเดินรถ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต) – หัวลําโพง (เสนทางเดินรถ เอกชน  04:30–21:00) 
รังสิต – หัวลําโพง (ระยะทาง 32 กิโลเมตร  เสนทางเดินรถ ขสมก. และเสริมพิเศษของเอกชน) 
ทางดวน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร(ศูนยรังสิต) – หัวลําโพง (เสนทางเดนิรถเอกชน) 
รังสิต – หัวลําโพง (ทางดวน) (เสนทางเดินรถ ขสมก. เชา-เย็น) 
เสริมพิเศษ คลองสี่-หัวลําโพง (รถปรับอากาศ) (เชา-เย็น) 
เสริมพิเศษ 29ก บางเขน – หัวลําโพง 
เสริมพิเศษ  รังสิต – อนุสาวรียชัยสมรภูมิ(ระยะทาง 27 กิโลเมตร)  
เสริมพิเศษ  รังสิต – สวนจตุจักร 
รังสิต – ลาดพราว (ระยะทาง 21 กิโลเมตร  เสนทางเดินรถมินบิัส) 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง 
รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 
รถโดยสารประจําทางขนาดเล็กสีเขียวใบไม (มินิบัส) 
รถโดยสารปรับอากาศสีครีม–น้ําเงิน 

หมายเหตุ โครงการรถเมลสตรี 
รถเสริมสวนจตุจักร วันที่ไมมีตลาดนัดจะกลบัรถที่หาแยกลาดพราว ไปตามถนนกําแพงเพชร 3  สุดเสนทางทีห่นาตลาดนัดสวนจตุจักร , วันที่มีตลาดนัด
จะไปกลับรถที่คลงัสินคาฯ พหลโยธินแทน ,รถเอกชนจะเขาตลาดนัดตลาดสดรัตนโกสินทร 200 ป 
เวลาใหบริการรถทางดวน (ขสมก.) 
ออกจากรังสิต (เที่ยวไป) เที่ยว 1 เวลา 06.00 เที่ยว 2 เวลา 06.20 เที่ยว 3 เวลา 06.40  
ออกจากหัวลําโพง(เทีย่วกลับ) เที่ยว 1 เวลา 16.30 เที่ยว 2 เวลา 17.00 เที่ยว 3 เวลา 17.30 

รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) – หัวลําโพง 
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ไป หวัลําโพง เริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)  ไปตามถนนพหลโยธิน  จนถึงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ  
แยกขวาไปตามถนนวิภาวดีรังสิต  ผ่านสนามบินกรุงเทพ  จนถึงห้าแยกลาดพร้าว  แยกขวาไปตามถนนพหลโยธิน  ผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  ไปตามถนนพญาไท  
จนถึงแยกสามย่าน  แยกขวาไปตามถนนพระรามที่ 4  จนถึงแยกหัวลําโพง  สุดเส้นทางที่หัวลําโพง (บริเวณด้านข้างสถานีรถไฟหัวลําโพง) 
จากหัวลําโพง ไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์(ศูนย์รังสิต) เริ่มต้นจากหัวลําโพง (บริเวณด้านข้างสถานีรถไฟหัวลําโพง)  แยกซ้ายไปตามถนนรองเมือง  แยกขวาไป
ตามถนนเจริญเมือง  จนถึงแยกวัดนวลแข  แยกขวาไปตามถนนจารุเมือง  จนถึงแยกมหานคร  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 4  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทาง
ท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 
ช่วงรังสิต – หัวลําโพง 
จากรังสิต ไป หัวลําโพง เริ่มต้นจากตลาดสุชาต (บริเวณอูป่ระชาธิปัตย์)  กลับรถใต้สะพานข้ามทางรถไฟ  ผ่านหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี  ไปตามถนนรังสิต–
ปทุมธานี  แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน  กลับรถที่หน้าห้างฯ โลตัส  จนถึงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ  แยกขวาไปตามถนนวิภาวดีรังสิต  ผ่านสนามบินกรุงเทพ  
จนถึงห้าแยกลาดพร้าว  แยกขวาไปตามถนนพหลโยธิน  ผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  ไปตามถนนพญาไท  จนถึงแยกสามย่าน  แยกขวาไปตามถนนพระรามที่ 4  
จนถึงแยกหัวลําโพง  สุดเส้นทางที่หัวลําโพง (บริเวณด้านข้างสถานีรถไฟหัวลําโพง) 
จากหัวลําโพง ไป รังสิต เริ่มต้นจากหัวลําโพง (บริเวณด้านข้างสถานีรถไฟหวัลําโพง)  แยกซ้ายไปตามถนนรองเมือง  แยกขวาไปตามถนนเจริญเมือง  จนถึงแยก
สะพานอ่อน  แยกขวาไปตามถนนบรรทัดทอง  จนถึงแยกสะพานเหลือง  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 4  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่ตลาดสุชาต (บริเวณ
อู่ประชาธิปตัย์) 
ช่วงบางเขน – ไปหัวลําโพง 
จากบางเขน ไป หัวลําโพง เริ่มต้นจากอู่บางเขน กลับรถที่วงเวียนพิทักษ์รัฐธรรมนญู ไปตามถนนพหลโยธิน  ผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  ไปตามถนนพญาไท  จนถึง
แยกสามย่าน  แยกขวาไปตามถนนพระรามที่ 4  จนถึงแยกหัวลําโพง  สุดเส้นทางที่หัวลําโพง (บริเวณด้านข้างสถานีรถไฟหัวลําโพง) 
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จากหัวลําโพง – ไปบางเขน เริ่มต้นจากหัวลําโพง (บริเวณด้านข้างสถานีรถไฟหัวลําโพง)  แยกซ้ายไปตามถนนรองเมอืง  แยกขวาไปตามถนนเจรญิเมอืง  จนถึงแยก
สะพานอ่อน  แยกขวาไปตามถนนบรรทัดทอง  จนถึงแยกสะพานเหลือง  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 4  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่อู่บางเขน 
ช่วงรังสิต – หัวลําโพง (ทางด่วน สําหรับ ขสมก.) 
จากรังสิต ไป หัวลําโพง เริ่มต้นจากตลาดสุชาต (บริเวณอูป่ระชาธิปัตย์)  กลับรถใต้สะพานข้ามทางรถไฟ  ผ่านหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี  ไปตามถนนรังสิต–
ปทุมธานี  แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน  กลับรถที่หน้าห้างฯ โลตัส  จนถึงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ  แยกขวาไปตามถนนวิภาวดีรังสิต  ผ่านสนามบินกรุงเทพ  
จนถึงห้าแยกลาดพร้าว  แยกขวาไปตามถนนพหลโยธิน  แยกขวาไปตามถนนกําแพงเพชร ข้ึนทางด่วนด่านบางซื่อ ลงทางด่วนด่านพระรามที่4  แยกซ้ายไปตามถนน
บรรทัดทอง ถนนพระรามที่ 1 แยกขวาไปผ่านมาบุญครอง จุฬาฯ แยกขวาไปตามถนนพระรามที่4 จนถึงแยกหัวลําโพง  สุดเส้นทางที่หัวลําโพง (บริเวณด้านข้างสถานี
รถไฟหัวลําโพง) 
จากหัวลําโพง ไป รังสิต เริ่มต้นจากหัวลําโพง (บริเวณด้านข้างสถานีรถไฟหวัลําโพง)  แยกซ้ายไปตามถนนรองเมือง  แยกขวาไปตามถนนเจริญเมือง  จนถึงแยก
สะพานอ่อน  แยกขวาไปตามถนนบรรทัดทอง  จนถึงแยกสะพานเหลือง  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 4  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่ตลาดสุชาต (บริเวณ
อู่ประชาธิปตัย์) 
ช่วงรังสิต – หัวลําโพง (บริษัท เอส.เค.ทัวร์ฯ) (ทางด่วน) 
เท่ียวไป  เริ่มต้นจากอู่เอส.เค.ทัวร์ฯ รังสิต  ไปตามซอยรังสิต-ปทุมธานี 14  เล้ียวซ้ายเข้าถนนรังสิต-ปทุมธานี  ข้ึนสะพานต่างระดับรังสิต  เล้ียวซ้ายเข้าถนน
พหลโยธิน  ข้ึนสะพานกลับรถบริเวณหน้าโลตัส เมเจอรซ์ีนีเพล็กซ์รังสิต  ตลาดสี่มุมเมอืง  เล้ียวขวาเข้าถนนวิภาวดีรังสิต  อนุสรณ์สถานแห่งชาติ  หมูบ้่านธนินทร  
ท่าอากาศยานกรุงเทพ  ตลาดใหม่ดอนเมือง  เคหะทุ่งสองห้อง  แยกหลักส่ี  สโมสรตํารวจ  หนังสือพมิพ์เดลินิวส์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  แยกบางเขน  
โรงพยาบาลวิภาวดี  วัดเสมียนนารี  ข้ึนสะพานแยกต่างระดับรัชวิภา  ไปตามรัชดาภิเษก  เล้ียวซ้ายข้ึนทางด่วนศรีรชัด่านรัชดาภิเษก  ลงทางด่วนด่านคลองประปา 2  
เล้ียวซ้ายเข้าถนนพระราม 6  ซอยศาสนา  แยกโรงกรองน้ํา  แยกตึกชัย  เล้ียวซ้ายเข้าถนนราชวิถี  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  โรงพยาบาลเด็ก  โรงพยาบาลราช
วิถี  โรงพยาบาลราชวิถี  อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  เล้ียวซ้ายเข้าถนนพญาไท  สํานักงานเขตราชเทวี  แยกพญาไท  กรมปศุสัตว์  แยกราชเทวี  โรงแรมเอเชีย  สะพาน
เฉลิมหล้า  แยกปทุมวัน  มาบุญครอง  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  แยกสามย่าน  เล้ียวขวาเข้าถนนพระราม 4  แยกสะพานเหลือง  แยกมหานคร  สุดเส้นทางที่
สถานีรถไฟหวัลําโพง (บริเวณด้านข้างสถานี)   
เท่ียวกลับ  เริ่มต้นจากสถานีรถไฟหัวลําโพง  เล้ียวซ้ายเข้าถนนรองเมือง  เล้ียวขวาเข้าถนนเจริญเมอืง  แยกวัดดวงแข  เล้ียวขวาเข้าถนนจารุเมือง  แยกมหานคร  
เล้ียวซ้ายเข้าถนนพระราม 4  แยกสะพานเหลือง  เข้าเส้นทางเดิมจนถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  เล้ียวซ้ายข้ึนทางด่วนด่านพหลโยธิน 2  ลงทางด่วนด่านด่านรัชดาภิเษก  
ไปตามรัชดาภิเษก  ข้ึนสะพานต่างระดับรัชวิภา  เล้ียวซ้ายเข้าถนนวิภาวดีรังสิต  วัดเสมียนนารี  กลับเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่รังสิต 

  

 

30 สายใต้ใหม่ – พระราม 7  
ผูดําเนินการ บริษัท ไบรทสตารซัพพลาย (1999) จํากัด จํานวนรถ 35 คัน 

เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 27.5 กิโลเมตร 

ชวงเดินรถ สะพานพระราม 7 – สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพฯ (สายใต) 
นนทบุรี – สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพฯ (สายใต) (ระยะทาง 22.5 กิโลเมตร  เสนทางเดินรถมินิบัส) 
เสริมพิเศษ  สะพานพระราม 7 – บางลําพ ู

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 
รถโดยสารประจําทางขนาดเล็กสีเขียวใบไม (มินิบัส) 

หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงสะพานพระราม 7 – สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้) 
จากสะพานพระราม 7 ไป สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้) เริ่มต้นจากตรงข้ามบริษัท ไทยสินค้าสแตนเหลด จํากัด (บริเวณหมุดจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
คลองบางเขน)  ไปตามถนนพิบูลสงคราม  จนถึงแยกศรีพรสวรรค์  แยกซ้ายไปตามถนนประชาราษฎร์  กลับรถที่ท่าน้ํานนทบุรี  จนถึงแยกนนทบุรี  ไปตามถนน
กรุงเทพ–นนท์  จนถึงแยกเตาปูน  แยกขวาไปตามถนนประชาราษฎร์สาย 2  จนถึงแยกบางโพ  แยกซ้ายไปตามถนนประชาราษฎร์สาย 1  จนถึงแยกเกียกกาย  ไป
ตามถนนสามเสน  จนถึงแยกบางลําพู  ไปตามถนนจักรพงษ์  แยกขวาไปตามถนนเจ้าฟ้า  แยกซ้ายลอดใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า  แยกซ้ายไปตามถนนราชินี  
แยกขวาไปตามถนนหน้าพระธาตุ  แยกซา้ยไปตามถนนหน้าพระลาน  จนถึงแยกป้อมเผด็จ  แยกซ้ายไปตามถนนราชดําเนินใน  จนถึงแยกผ่านพิภพลีลา  ข้าม
สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า  ไปตามถนนพระปิ่นเกล้า  จนถึงแยกบรมราชชนนี  ไปตามถนนบรมราชชนนี  สุดเส้นทางที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้) 
จากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้) ไป สะพานพระราม 7 เริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้)  กลับรถใต้สะพานข้ามคลองบางกอกน้อย  
ไปตามเส้นทางเดิมจนข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า  แยกซ้ายไปตามถนนเจ้าฟ้า  แยกซ้ายลอดใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า  แยกซ้ายไปตามถนนราชินี  กลับรถที่
อนุสาวรีย์ทหารอาสา  แยกขวาไปตามถนนพระอาทิตย์  ถนนพระสุเมรุ  จนถึงแยกบางลําพู  แยกซ้ายไปตามถนนสามเสน  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงแยกศรี
พรสวรรค์  แยกซ้ายไปตามถนนพิบูลสงคราม  กลับรถที่หน้าบริษัท พูลผล จํากัด  สุดเส้นทางที่ตรงข้ามบริษัท ไทยสินคา้สแตนเหลด จํากัด (บริเวณหมดุจังหวัด
กรุงเทพมหานคร คลองบางเขน) 
ช่วงนนทบุรี – สถานขีนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้) 
จากนนทบุรี ไป สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้) เริ่มตน้จากบริเวณตลาดสดนนทบุรี  ไปตามถนนพิบูลสงคราม  จนถึงแยกศรีพรสวรรค์  แยกซ้ายไปตาม
ถนนประชาราษฎร์  กลับรถที่ท่าน้ํานนทบุรี  จนถึงแยกนนทบุรี  ไปตามถนนกรุงเทพ–นนท์  จนถึงแยกเตาปูน  แยกขวาไปตามถนนประชาราษฎร์สาย 2  จนถึงแยก
บางโพ  แยกซ้ายไปตามถนนประชาราษฎรส์าย 1  จนถึงแยกเกียกกาย  ไปตามถนนสามเสน  จนถึงแยกบางลําพู  ไปตามถนนจักรพงษ์  แยกขวาไปตามถนนเจ้าฟ้า  
แยกซ้ายลอดใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า  แยกซ้ายไปตามถนนราชินี  แยกขวาไปตามถนนหน้าพระธาตุ  แยกซ้ายไปตามถนนหน้าพระลาน  จนถึงแยกป้อมเผด็จ  
แยกซ้ายไปตามถนนราชดําเนินใน  จนถึงแยกผ่านพิภพลีลา  ข้ามสะพานสมเด็จพระปิน่เกล้า  ไปตามถนนพระปิ่นเกล้า  จนถึงแยกบรมราชชนนี  ไปตามถนนบรม
ราชชนนี  สุดเส้นทางที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้) 
จากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้) ไป นนทบุร ีเริม่ต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้)  กลับรถใต้สะพานข้ามคลองบางกอกน้อย  ไปตาม
เส้นทางเดิมจนข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า  แยกซ้ายไปตามถนนเจ้าฟ้า  แยกซ้ายลอดใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า  แยกซ้ายไปตามถนนราชินี  กลับรถที่
อนุสาวรีย์ทหารอาสา  แยกขวาไปตามถนนพระอาทิตย์  ถนนพระสุเมรุ  จนถึงแยกบางลําพู  แยกซ้ายไปตามถนนสามเสน  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงจุดตัดถนน
นนทบุรี 1  แยกซ้ายไปตามถนนนนทบุรี 1  แยกขวาไปตามถนนพิบูลสงคราม  สุดเส้นทางที่ตลาดสดนนทบุรี 

  

 

32 ปากเกร็ด – สนามหลวง  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 1 เขตการเดินรถที่ 7  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 27 คัน 
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เวลาบริการ 5.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 27 กิโลเมตร 

ชวงเดินรถ ปากเกร็ด – สนามหลวง 
เสริมพิเศษ  นนทบุรี – สนามหลวง 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง 
รถโดยสารปรับอากาศสีครีม–น้ําเงิน 

หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงปากเกร็ด – สนามหลวง 
จากปากเกร็ด ไป สนามหลวง เริ่มต้นจากปากเกร็ด (บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ–ปากเกร็ด 14)  ไปตามถนนแจ้งวัฒนะ–ปากเกร็ด  กลับรถที่ท่าน้ําปากเกร็ด  จนถึงห้า
แยกปากเกร็ด  แยกขวาไปตามถนนติวานนท์  จนถึงแยกนนทบุรี  แยกขวาไปตามถนนประชาราษฎร์  จนถึงแยกศรีพรสวรรค์  แยกซ้ายไปตามถนนพบูิลสงคราม  
จนถึงแยกพิบูลสงคราม  แยกขวาไปตามถนนประชาราษฎร์สาย 1  จนถึงแยกเกียกกาย  ไปตามถนนสามเสน  จนถึงแยกบางลําพู  ไปตามถนนจักรพงษ์  แยกขวา
ไปตามถนนเจ้าฟ้า  แยกซ้ายลอดใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า  แยกซ้ายไปตามถนนราชินี  แยกขวาไปตามถนนหน้าธาตุ  แยกขวาไปตามถนนพระจันทร์  แยกซา้ย
ไปตามถนนมหาราช  ผ่านท่าช้างวังหลวง  จนถึงซอยเศรษฐการ  แยกซ้ายไปตามซอยเศรษฐการ  แยกซ้ายไปตามถนนสนามไชย  จนถึงวงเวียนรักษาดินแดน  แยก
ซ้ายไปตามถนนท้ายวงั  สุดเส้นทางที่วัดโพธิ์ท่าเตียน (วัดพระเชตุพน) 
จากสนามหลวง ไป ปากเกร็ด เริ่มต้นจากวดัโพธิ์ท่าเตียน (บริเวณวัดพระเชตุพน)  ไปตามถนนท้ายวัง  จนถึงแยกท่าเตียน  แยกขวาไปตามถนนมหาราช  แยกขวา
ไปตามถนนพระจันทร ์ แยกซ้ายไปตามถนนหน้าพระธาตุ  แยกซ้ายไปตามถนนราชิน ี แยกขวาลอดใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า  ไปตามถนนพระอาทิตย์  ถนน
พระสุเมรุ  จนถึงแยกบางลําพู  แยกซ้ายไปตามถนนสามเสน  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงแยกศรีพรสวรรค์  แยกซ้ายไปตามถนนประชาราษฎร์  กลับรถที่ท่าน้ํานนทบุรี  
ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่ปากเกร็ด (บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ–ปากเกร็ด 14) 

  

 

33 ปทุมธานี – สนามหลวง  
ผูดําเนินการ บริษัท กิตติสุนทร จํากัด จํานวนรถ 50 คัน 

เวลาบริการ 3.30-21.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 42 กิโลเมตร 

ชวงเดินรถ ปทุมธานี – สนามหลวง 
เสริมพิเศษ  ปทุมธาน ี– บางโพ 
เสริมพิเศษ  ปากเกร็ด – สนามหลวง 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงปทุมธานี – สนามหลวง 
จากปทุมธานี ไป สนามหลวง เริ่มต้นจากตลาดปทุมธานี  ไปตามถนนปทุมสัมพันธ์  แยกซ้ายไปตามถนนกรุงเทพ-ปทุมธานี (307)  ข้ามสะพานนนทบุรี (นวลฉวี)  
จนถึงแยกสวนสมเด็จ  แยกขวาไปตามถนนติวานนท์  จนถึงแยกนนทบุรี  แยกขวาไปตามถนนประชาราษฎร์  จนถึงแยกศรีพรสวรรค์  แยกซ้ายไปตามถนนพิบูล
สงคราม  จนถึงแยกพิบูลสงคราม  แยกขวาไปตามถนนประชาราษฎร์สาย 1  จนถึงแยกเกียกกาย  ไปตามถนนสามเสน  จนถึงแยกบางลําพู  ไปตามถนนจักรพงษ์  
แยกซ้ายไปตามถนนราชดําเนินกลาง  อ้อมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย  จนถึงแยกผ่านพิภพลีลา  ไปตามถนนราชดําเนินใน  จนถึงแยกป้อมเผด็จ  แยกซ้ายไปตามถนน
กัลยาณไมตรี  แยกขวาไปตามถนนราชินี  สุดเส้นทางที่วังสราญรมย์ 
จากสนามหลวง ไป ปทุมธาน ีเริ่มต้นจากวังสราญรมย์  ไปตามถนนราชินี  จนถึงแยกสะพานมอญ  แยกขวาไปตามถนนเจรญิกรุง  จนถึงวงเวียนรักษาดินแดน  แยก
ขวาไปตามถนนสนามไชย  จนถึงแยกป้อมเผด็จ  แยกซ้ายไปตามถนนหน้าพระลาน  แยกขวาไปตามถนนหน้าพระธาตุ  แยกซ้ายไปตามถนนถนนราชิน ี แยกขวา
ลอดใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า  ไปตามถนนพระอาทิตย์  ถนนพระสุเมรุ  จนถึงแยกบางลําพู  แยกซ้ายไปตามถนนสามเสน  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่
ตลาดปทุมธานี 
ช่วงเดินรถ - ตลาดปทุมธานี – ท่าน้ําบางโพ 
เท่ียวไป – เริ่มต้นที่ตลาดปทุมธานี ไปตามเส้นทางเที่ยวไปแบบช่วงเดินรถตลาดปทุมธานี – วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม จนถึงแยกบางโพ เล้ียวขวาแยกบางโพ
เข้าสู่ถนนประชาราษฎร์สาย 2 สุดเส้นทางที่ท่าน้ําบางโพ 
เท่ียวกลับ – เริ่มต้นทีท่่าน้ําบางโพ ไปย้อนเส้นทางเที่ยวไปจนสุดเส้นทางที่ตลาดปทุมธานี 

  

 

34 รังสิต (พหลโยธิน) – หัวลําโพง  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 3 เขตการเดินรถที่ 1  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

กองเดินรถที่ 1 เขตการเดินรถที่ 1  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
จํานวนรถ 38 

6 
คัน 

เวลาบริการ 
ทารังสิต 4.00 – 22.00 
ทาหัวลําโพง 5.00 – 23.00 

เง่ือนไขพิเศษ บริการตลอดคนื ระยะทาง 36 กิโลเมตร 

ชวงเดินรถ รังสิต – ถนนพหลโยธิน – หัวลําโพง (มีบริการตลอดคืน) 
รังสิต – ถนนพหลโยธิน – หัวลําโพง (ทางดวน) 
เสริมพิเศษ  รังสิต – ถนนพหลโยธิน – บางเขน 
เสริมพิเศษ  รังสิต – จตุจักร 
เสริมพิเศษ  บางเขน – หัวลําโพง (ระยะทาง 18 กิโลเมตร) 
รังสิต – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (เสนทางเดินรถมินิบัส) 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง 
รถโดยสารประจําทางขนาดเล็กสีเขียวใบไม (มินิบัส) 
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รถโดยสารปรับอากาศสีสม 
หมายเหตุ โครงการรถเมลสตรี 

รถจากอูบางเขน จะเขาฟวเจอรปารค รังสิต ทุกคัน 
เวลาใหบริการรถทางดวนบริการเฉพาะ เชา-เย็น (ขึ้นลงดวนพระรามที่ 4 - กําแพงเพชร) 
ออกจากรังสิต (เที่ยวไป) เที่ยวที่ 1 เวลา 06.00 เที่ยวที่ 2 เวลา 06.20 เที่ยวที่ 3 เวลา 06.40 
ออกจากหัวลําโพง (เทีย่วกลับ) เที่ยวที่ 1 เวลา 16.30 เที่ยวที่ 2 เวลา 17.00 เที่ยวที่ 3 เวลา 17.30 

รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงรังสิต – ถนนพหลโยธิน – หัวลําโพง 
จากรังสิต ไป หัวลําโพง เริ่มต้นจากตลาดสุชาต (บริเวณอู่เพิ่มภมูิ)  กลับรถใต้สะพานข้ามทางรถไฟ  ผ่านหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี  ไปตามถนนรังสิต–ปทุมธานี  
แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน  กลับรถที่หน้าห้างฯ โลตัส  ผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  ไปตามถนนพญาไท  จนถึงแยกสามย่าน  แยกขวาไปตามถนนพระรามที่ 4  
จนถึงแยกหัวลําโพง  สุดเส้นทางที่หัวลําโพง (บริเวณด้านข้างสถานีรถไฟหัวลําโพง) 
จากหัวลําโพง ไป รังสิต เริ่มต้นจากหัวลําโพง (บริเวณด้านข้างสถานีรถไฟหวัลําโพง)  แยกซ้ายไปตามถนนรองเมือง  แยกขวาไปตามถนนเจริญเมือง  จนถึงแยกวัด
นวลแข  แยกขวาไปตามถนนจารุเมือง  จนถึงแยกมหานคร  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 4  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่ตลาดสุชาต (บริเวณอู่เพิ่มภูมิ) 
ช่วงบางเขน – หัวลําโพง 
จากบางเขน ไป หัวลําโพง เริ่มต้นจากอู่บางเขน  แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน  กลับรถที่วงเวียนพิทักษ์รัฐธรรมนูญ  ผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  ไปตามถนนพญา
ไท  จนถึงแยกสามย่าน  แยกขวาไปตามถนนพระรามที่ 4  จนถึงแยกหัวลําโพง  สุดเส้นทางที่หัวลําโพง (บริเวณด้านข้างสถานีรถไฟหัวลําโพง) 
จากหัวลําโพง ไป บางเขน เริ่มต้นจากหัวลําโพง (บริเวณด้านข้างสถานีรถไฟหัวลําโพง)  แยกซ้ายไปตามถนนรองเมอืง  แยกขวาไปตามถนนเจรญิเมอืง  จนถึงแยกวัด
นวลแข  แยกขวาไปตามถนนจารุเมือง  จนถึงแยกมหานคร  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 4  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่อู่บางเขน 
ช่วงรังสิต – หัวลําโพง (ทางด่วน) 
เท่ียวไป เริ่มต้นจากอู่เพิ่มภูมิ  เล้ียวขวาไปตามซอยรังสิต-ปทุมธานี 31  เล้ียวซ้ายเข้าถนนรังสิต-ปทุมธานี  กลับรถใต้สะพาน  โรงพยาบาลปทุมเวช  เล้ียวซ้ายเข้า
ถนนพหลโยธิน  กลับรถบริเวณหน้าห้างโลตัสรังสิต  เมเจอรซ์ีนีเพล็กซ์รังสิต  ตลาดสี่มุมเมือง  สนามกีฬาธปูะเตมีย์  โรงเรียนนายเรืออากาศ  โรงพยาบาลภูมิพลอ
ดุลยเดช  สะพานใหม ่ ตลาดยิ่งเจริญ  ลงอุโมงค์บางเขน (ลอดใต้อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนญู)  วัดพระศรมีหาธาตุ  ผ่านเขตการเดินรถที่ 1 (อู่บางเขน)  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  กรมป่าไม้  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  แยกเกษตร  เล้ียวซ้ายเข้าถนนเกษตร-นวมินทร์  กลับรถ  แยกเกษตร  เล้ียวซ้ายเข้าถนนพหลโยธิน  
โรงพยาบาลเมโย  เมเจอรร์ัชโยธิน  แยกรัชโยธิน  โรงเรียนหอวงั  เซ็นทรัลลาดพร้าว  แยกลาดพร้าว  เล้ียวซ้ายเข้าถนนวิภาวดีรังสิต  เล้ียวขวาลอดใต้สะพานข้าม
แยกเข้าถนนพหลโยธิน  สวนจตุจักร  รถไฟฟ้า BTS  แยกกําแพงเพชร  เล้ียวขวาเข้าถนนกําแพงเพชร  ตลาดอตก.  เล้ียวซ้ายข้ึนทางด่วนศรีรัชด่านย่านพหลโยธิน  
ลงทางด่วนด่านพระราม 4 เล้ียวซ้ายเข้าถนนพระราม 4  แยกสะพานเหลือง เล้ียวซ้ายเข้าถนนบรรทัดทอง  แยกสะพานอ่อน  แยกเจริญผล  เล้ียวขวาเข้าถนน
พระราม 1  สนามกีฬาแห่งชาติ (ศุภชลาศัย)  แยกปทุมวัน  เล้ียวขวาเข้าถนนพญาไท  มาบุญครอง  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  แยกสามย่าน  เล้ียวขวาเข้าถนน
พระราม 4  แยกสะพานเหลือง  แยกมหานคร  สุดเส้นทางที่สถานีรถไฟหัวลําโพง   
เท่ียวกลับ  เริ่มต้นจากสถานีรถไฟหัวลําโพง  เล้ียวซ้ายเข้าถนนรองเมือง  เล้ียวขวาเข้าถนนเจริญเมอืง  แยกวัดดวงแข  เล้ียวขวาเข้าถนนจารุเมือง  แยกมหานคร  
เล้ียวซ้ายเข้าถนนพระราม 4  แยกสะพานเหลือง  แยกสามย่าน  เล้ียวซ้ายเข้าถนนพญาไท  จุฬาลงกร์มหาวทิยาลัย  มาบุญครอง  แยกปทุมวัน  เล้ียวซ้ายเข้าถนน
พระราม 1   สนามกีฬาแห่งชาติ (ศุภชลาศัย)  แยกเจริญผล  เล้ียวซ้ายเข้าถนนบรรทัดทอง  แยกสะพานอ่อน  เล้ียวขวาเข้าถนนพระราม 4  แยกสะพานเหลือง  
แยกมหานคร  ข้ึนทางด่วนศรรีัชด่านหวัลําโพง   ลงทางด่วนด่านกําแพงเพชร  ไปตามถนนกําแพงเพชร  แยกกําแพงเพชร  เล้ียวซ้ายเข้าถนนพหลโยธิน  สวน
จตุจักร  กลับเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่อู่เพิ่มภูม ิ

  

 

35 เสาชิงช้า – สามแยกพระประแดง  
ผูดําเนินการ บริษัท อาร.ที.ทรานสปอรต จํากัด จํานวนรถ 31 คัน 

เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 23 กิโลเมตร 

ชวงเดินรถ วัดสน – เสาชิงชา 
เสริมพิเศษ  วัดสน – สาธุประดิษฐ 
เสริมพิเศษ  สาธุประดิษฐ – เสาชิงชา (ระยะทาง 12 กิโลเมตร) 
เสริมพิเศษ  วัดสน – หัวลําโพง 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงวัดสน – เสาชิงชา้ 
จากวัดสน ไป เสาชิงช้า เริ่มต้นจากวัดสน (บริเวณสามแยกพระประแดง)  ไปตามถนนสุขสวัสดิ์  จนถึงแยกดาวคะนอง  ไปตามถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน  จนถึง
แยกมไหศวรรย์  แยกขวาไปตามมไหศวรรย์  ข้ามสะพานกรุงเทพ  ไปตามถนนพระรามที่ 3  จนถึงแยกสาธุประดิษฐ์  แยกซ้ายไปตามถนนสาธุประดิษฐ์  ไปจนถึง
แยกสาธุ–จันทน์  แยกซ้ายไปตามถนนจันทน์ตัดใหม่  จนถึงแยกจันทน์ตัดใหม่  แยกขวาไปตามถนนเจริญกรุง  จนถึงจุดตัดกับถนนมหาพฤฒาราม  แยกซ้ายข้าม
สะพานนริศดํารัส  ไปตามถนนเจริญกรุง  แยกขวาไปตามถนนข้าวหลาม  แยกซ้ายไปตามถนนโปลิสสภา  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 4  จนถึงแยกหมอมี  
แยกขวาไปตามถนนมิตรพนัธ์  ผ่านวงเวียน 22 กรกฎา  ไปตามถนนไมตรีจิต  จนถึงห้าแยกพลับพลาไชย  แยกซ้ายไปตามถนนหลวง  จนถึงแยกเรือนจํา  แยกขวา
ไปตามถนนมหาไชย  จนถึงแยกป้อมมหากาฬ  แยกซ้ายไปตามถนนราชดําเนินกลาง  จนถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย  แยกซ้ายไปตามถนนดินสอ  ผ่านเสาชิงช้า  
แยกซ้ายไปตามถนนบํารุงเมือง  แยกขวาไปตามถนนศิริพงษ์  ผ่านสวนรมณีนาถ  กลับรถไปตามถนนอุณากรรม  สุดเส้นทางที่บริเวณวัดสุทัศน์เทพวราราม 
จากเสาชิงช้า ไป วัดสน เริ่มต้นจากวัดสุทัศน์เทพวราราม  แยกซ้ายไปตามถนนบํารุงเมอืง  แยกซ้ายไปตามถนนตีทอง  จนถึงแยกเฉลิมกรุง  แยกซ้ายไปตามถนน
เจริญกรุง  จนถึงแยกหมอมี  แยกซ้ายไปตามถนนมิตรพันธ์  ผ่านวงเวียน 22 กรกฎา  ไปตามถนนมติรพันธ์  จนถึงแยกนพวงศ์  แยกขวาไปตามถนนกรุงเกษม  
จนถึงแยกไมตรีจิต  ข้ามสะพานเจริญสวัสดิ ์ จนถึงแยกหัวลําโพง  แยกขวาไปตามถนนมหาพฤฒาราม  ไปตามถนนเจริญกรุง  จนถึงแยกสี่พระยา  แยกซ้ายไปตาม
ถนนส่ีพระยา  จนถึงแยกนเรศ  แยกขวาไปตามถนนนเรศ  จนถึงแยกสุรวงศ์  แยกขวาไปตามถนนสุรวงศ์  จนถึงแยกบางรัก  แยกซ้ายไปตามถนนเจริญกรุง  ไป
ตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่วัดสน 
ช่วงสาธุประดิษฐ์ – เสาชิงช้า  (เสริมพิเศษ) 
จากสาธุประดิษฐ์ ไป เสาชิงช้า เริ่มต้นจากท่าน้ําสาธุประดิษฐ์  แยกสาธุประดิษฐ์  ไปตามถนนสาธุประดิษฐ ์ ไปจนถึงแยกสาธุ–จันทน์  แยกซ้ายไปตามถนนจันทน์
ตัดใหม่  จนถึงแยกตรอกจันทน์  แยกขวาไปตามถนนเจรญิกรุง  จนถึงจุดตัดกับถนนมหาพฤฒาราม  แยกซ้ายข้ามสะพานนริศดํารัส  ไปตามถนนเจรญิกรุง  แยก
ขวาไปตามถนนข้าวหลาม  แยกซ้ายไปตามถนนโปลิสสภา  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 4  จนถึงแยกหมอมี  แยกขวาไปตามถนนมิตรพันธ์  ผ่านวงเวียน 22 
กรกฎา  ไปตามถนนไมตรีจิต  จนถึงห้าแยกพลับพลาไชย  แยกซ้ายไปตามถนนหลวง  จนถึงแยกเรือนจํา  แยกขวาไปตามถนนมหาไชย  จนถึงแยกป้อมมหากาฬ  
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แยกซ้ายไปตามถนนราชดําเนินกลาง  จนถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย  แยกซ้ายไปตามถนนดินสอ  ผ่านเสาชิงช้า  แยกซ้ายไปตามถนนบํารุงเมือง  แยกขวาไปตาม
ถนนศิริพงษ์  ผ่านสวนรมณีนาถ  กลับรถไปตามถนนอณุากรรม  สุดเส้นทางที่บริเวณวัดสุทัศน์เทพวราราม 
จากเสาชิงช้า ไป สาธุประดิษฐ ์เริม่ต้นจากวดัสุทัศน์เทพวราราม  แยกซ้ายไปตามถนนบํารุงเมือง  แยกซ้ายไปตามถนนตีทอง  จนถึงแยกเฉลิมกรุง  แยกซ้ายไปตาม
ถนนเจริญกรุง  จนถึงแยกหมอมี  แยกซ้ายไปตามถนนมติรพันธ์  ผ่านวงเวียน 22 กรกฎา  ไปตามถนนมติรพันธ์  จนถึงแยกนพวงศ์  แยกขวาไปตามถนนกรุงเกษม  
จนถึงแยกไมตรีจิต  ข้ามสะพานเจริญสวัสดิ ์ จนถึงแยกหัวลําโพง  แยกขวาไปตามถนนมหาพฤฒาราม  ไปตามถนนเจริญกรุง  จนถึงแยกสี่พระยา  แยกซ้ายไปตาม
ถนนส่ีพระยา  จนถึงแยกนเรศ  แยกขวาไปตามถนนนเรศ  จนถึงแยกสุรวงศ์  แยกขวาไปตามถนนสุรวงศ์  จนถึงแยกบางรัก  แยกซ้ายไปตามถนนเจริญกรุง  ไป
ตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่ท่าน้ําสาธุประดิษฐ ์

  

 

36 ห้วยขวาง – ท่าน้ําสี่พระยา 
36ก อู่โพธ์ิแก้ว – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 

 
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 2 เขตการเดินรถที่ 8  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

กองเดินรถที่ 3 เขตการเดินรถที่ 8  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
จํานวนรถ  

45 
คัน 

เวลาบริการ 

(สาย36)ทาหวยขวาง 4.30-22.30 
ทาสี่พระยา 5.10-23.10 
(สาย36ก)อูโพธ์ิแกว 4.20-21.30 
(วันหยุดราชการ 4.45) 
อนุสาวรียชัย 5.30-22.30 

เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 13 กิโลเมตร 

ชวงเดินรถ หวยขวาง – ส่ีพระยา (เสนทางเดินรถปรับอากาศ) 
เสริมพิเศษ  อนุสาวรียชัยสมรภูมิ – ส่ีพระยา (ระยะทาง 10 กิโลเมตร) 
เสริมพิเศษ  ส่ีพระยา – ซอยลาดพราว 101 (สําหรับรถปรับอากาศกลับอู) 
36ก  อูโพธ์ิแกว – อนสุาวรียชัยสมรภูมิ (ระยะทาง 21 กิโลเมตร  เสนทางเดินรถธรรมดา) 
36ก  เสริมพิเศษ  อูโพธ์ิแกว – หวยขวาง 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง (20 คนั) 
รถโดยสารปรับอากาศสีสม (25 คัน) 

หมายเหตุ โครงการรถเมลสตรี 
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงห้วยขวาง – ส่ีพระยา 
จากห้วยขวาง ไป ส่ีพระยา เริ่มต้นจากห้วยขวาง (บริเวณตลาดสดห้วยขวาง)  ไปตามถนนประชาราษฎร์บําเพ็ญ  แยกซ้ายไปตามถนนประชาสงเคราะห ์ จนถึงแยก
ประชาสงเคราะห์  แยกขวาไปตามถนนดินแดง  จนถึงแยกสามเหล่ียมดินแดง  ไปตามถนนราชวิถี  ผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  แยกซ้ายไปตามถนนพญาไท  จนถึง
แยกสามย่าน  ไปตามถนนสี่พระยา  จนถึงแยกนเรศ  แยกซ้ายไปตามถนนนเรศ  แยกขวาไปตามถนนสุรวงศ์  จนถึงแยกสุรวงศ์  แยกขวาไปตามถนนเจริญกรุง  
แยกซ้ายไปตามซอยกัปตันบุช (เจรญิกรุง 30)  สุดเส้นทางที่ท่าน้ําส่ีพระยา 
จากส่ีพระยา ไป ห้วยขวาง เริ่มต้นจากท่าน้ําส่ีพระยา  ไปตามถนนสี่พระยา  จนถึงแยกสามย่าน  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่ห้วยขวาง (บริเวณตลาดสดห้วย
ขวาง) 
ช่วงสี่พระยา – ซอยลาดพร้าว 101  (เสริมพิเศษ) 
จากส่ีพระยา ไป ซอยลาดพร้าว 101 เริ่มตน้จากท่าน้ําส่ีพระยา  ไปตามถนนสี่พระยา  จนถึงแยกสามย่าน  ไปตามเส้นทางปกติจนถึงห้วยขวาง (บริเวณตลาดสดห้วย
ขวาง)  ไปตามถนนประชาราษฎร์บําเพญ็  จนถึงแยกห้วยขวาง  แยกซ้ายไปตามถนนรัชดาภิเษก  จนถึงแยกรัชดา–ลาดพร้าว  แยกขวาไปตามถนนลาดพร้าว  จนถึง
แยกลาดพร้าว 101  แยกซ้ายไปตามซอยลาดพร้าว 101  แยกขวาไปตามซอยโพธิ์แก้ว  สุดเส้นทางที่อู่โพธิ์แก้ว 
ช่วงอู่โพธ์ิแก้ว – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 
จากอู่โพธิ์แก้ว ไป อนสุาวรีย์ชัยสมรภูม ิเริ่มต้นจากอู่โพธิ์แก้ว  แยกซ้ายไปตามซอยโพธิแ์ก้ว  จนถึงจุดตัดถนนนวมินทร์  แยกขวาไปตามถนนนวมินทร์ (สุขาภิบาล 1)  
จนถึงแยกที่ดินบางกะปิ  แยกซ้ายไปตามถนนศรีบูรพา  จนถึงแยกนิด้า  แยกขวาไปตามถนนเสรีไทย (สุขาภิบาล 2)  จนถึงแยกบางกะปิ  ไปตามถนนลาดพร้าว  
จนถึงสามแยกบางกะปิ  แยกซ้ายไปตามถนนศรีนครินทร์  ข้ามคลองแสนแสบ  จนถึงแยกลําสาลี  แยกขวาไปตามถนนรามคําแหง  จนถึงแยกเทพลีลา  แยกขวาไป
ตามซอยวัดเทพลีลา (รามคําแหง 39)  จนถึงแยกด่วนประชาอุทิศ  แยกซ้ายไปตามถนนประเสริฐมนูกิจ  กลับรถบริเวณคลองลาดพร้าว  แยกซ้ายไปตามถนนประชา
อุทิศ  จนถึงแยกประชาอุทิศ  แยกซ้ายไปตามถนนเทียมร่วมมิตร  จนถึงแยกประชาร่วมมิตร  แยกซ้ายไปตามถนนข้างองค์การรถไฟฟ้ามหานคร  แยกขวาไปตาม
ถนนวัฒนธรรม  จนถึงแยกเทียมร่วมมติร  แยกขวาไปตามถนนรัชดาภิเษก  แยกซ้ายไปตามซอยเนียมอุทิศ  ไปตามซอย 36  แยกซ้ายไปตามถนนประชาราษฎร์
บําเพ็ญ  ผ่านตลาดสดห้วยขวาง  แยกซ้ายไปตามถนนประชาสงเคราะห์  จนถึงแยกประชาสงเคราะห์  แยกขวาไปตามถนนดินแดง  จนถึงแยกสามเหลี่ยมดินแดง  
ถนนราชวิถี  สุดเส้นทางที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (บริเวณหน้าแฟชั่นมอลล์) 
จากอนสุาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไป อู่โพธิ์แก้ว เริ่มต้นจากอนุสาวรีย์ชยัสมรภูมิ (บริเวณหนา้แฟชั่นมอลล์)  ไปตามถนนราชวิถี  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงตลาดสดห้วยขวาง  
ไปตามถนนประชาราษฎร์บําเพญ็  จนถึงแยกห้วยขวาง  แยกขวาไปตามถนนรชัดาภิเษก  แยกซ้ายไปตามถนนเทียมร่วมมติร  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงอู่โพธิ์แก้ว 

  

 

37 แจงร้อน – มหานาค  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 2 เขตการเดินรถที่ 5  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 20 คัน 

เวลาบริการ 
แจงรอน 4.30-22.30 
มหานาค 5.00น.-23.00 

เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 15 กิโลเมตร 

ชวงเดินรถ มหานาค – แจงรอน 
ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง 

รถโดยสารปรับอากาศสีสม 
หมายเหตุ  
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รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงมหานาค – แจงร้อน 
จากมหานาค ไป แจงร้อน เริ่มต้นจากตลาดมหานาค (บริเวณข้างกรมประชาสงเคราะห)์  ไปตามถนนดํารงรกัษ์  แยกซ้ายไปตามถนนกรุงเกษม  จนถึงแยกมหานาค  
แยกซ้ายไปตามถนนหลานหลวง  จนถึงแยกหลานหลวง  แยกซ้ายไปตามถนนจักรพรรดิพงษ์  ไปตามถนนวรจักร  จนถึงแยก เอส.เอ.บี  ไปตามถนนจกัรวรรดิ์  ข้าม
สะพานพระปกเกล้า  ไปตามถนนประชาธปิก  ผ่านวงเวียนใหญ่  ไปตามถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน  จนถึงแยกมหานาค  ไปตามถนนสุขสวัสดิ์  จนถึงแยกราษฎร์
พัฒนา  แยกซ้ายไปตามถนนราษฎร์พัฒนา  แยกขวาไปตามถนนราษฎร์บูรณะ  สุดเส้นทางที่แจงร้อน (บริเวณโรงเรียนแจงร้อนวทิยา) 
จากแจงร้อน ไป มหานาค เริ่มต้นจากแจงร้อน (บริเวณโรงเรียนแจงร้อนวิทยา)  ไปตามถนนราษฎร์บูรณะ  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงข้ามสะพานพระปกเกล้า  ไป
ตามถนนจักรเพชร  จนถึงแยกเมอรี่คิงส์  ไปตามถนนมหาไชย  จนถึงแยกสามยอด  แยกขวาไปตามถนนเจริญกรุง  จนถึงแยก เอส.เอ.บี  แยกซ้ายไปตามถนนวร
จักร  แยกขวาไปตามถนนดํารงรักษ์  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่ตลาดมหานาค (บริเวณข้างกรมประชาสงเคราะห์) 

  

 

38 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2 –  
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 

 
ผูดําเนินการ บริษัท ไพศิริเดินรถ จํากัด 

บริษท เลิศสุวรรณเดินรถ จํากัด 
จํานวนรถ 69 

13 
คัน 

เวลาบริการ 4.00-21.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 36.5 กิโลเมตร 

ชวงเดินรถ มหาวิทยาลัยราชภัฎจนัทรเกษม – วิทยาเขตรามคําแหง 
เสริมพิเศษ  วิทยาเขตรามคําแหง – อนุสาวรียชัยสมรภูมิ (ระยะทาง 28 กิโลเมตร) 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงมหาวิทยาลยัราชภัฎจันทร์เกษม – วิทยาเขตรามคาํแหง 
จากมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร์เกษม ไป วิทยาเขตรามคําแหง เริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร์เกษม (บริเวณศาลอาญา รัชดาฯ)  ไปตามถนนรัชดาภิเษก  จนถึง
แยกรัชโยธิน  แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน  ผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  ไปตามถนนพญาไท  จนถึงแยกราชเทวี  แยกซ้ายไปตามถนนเพชรบุรี  จนถึงแยกอโศก–
เพชรบุรี  แยกขวาไปตามถนนอโศก  จนถึงแยกอโศก  แยกซ้ายไปตามถนนสุขุมวิท  จนถึงแยกบางนา  แยกซ้ายไปตามถนนบางนา–ตราด  จนถึงทางแยก
รามคําแหง 2  แยกซ้ายไปตามถนนรามคําแหง 2  สุดเส้นทางวิทยาเขตรามคําแหง 
จากวิทยาเขตรามคําแหง ไป สถาบันราชภัฎจันทร์เกษม เริ่มต้นจากวิทยาเขตรามคําแหง  ไปตามถนนรามคําแหง 2  แยกซ้ายไปตามถนนบางนา–ตราด  กลับรถบน
สะพานกลับรถ  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงแยกประตูน้ํา  แยกขวาไปตามถนนราชปรารภ  จนถึงแยกสามเหลี่ยมดินแดง  แยกซ้ายไปตามถนนราชวิถี  ผ่านอนุสาวรีย์
ชัยสมรภูมิ  แยกขวาไปตามถนนพหลโยธิน  จนถึงห้าแยกลาดพร้าว  กลับรถไปตามถนนลาดพร้าว  จนถึงแยกรัชดา–ลาดพร้าว  แยกซ้ายไปตามถนนรัชดาภิเษก  
ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางทีมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร์เกษม (บริเวณศาลอาญา รัชดาฯ) 

  

 

39 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต – สนามหลวง  
ผูดําเนินการ บริษัท หลีกภัยขนสง จํากัด  (รถธรรมดา) 

บริษัท สหขนสงธนบุรี จํากัด  (รถธรรมดา) 
กองเดินรถที่ 3 เขตการเดินรถที่ 1  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  (รถปรับอากาศ) 

จํานวนรถ 20 
30 
29 

คัน 

เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 42 กิโลเมตร 

ชวงเดินรถ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต) – สนามหลวง (เสนทางเดินรถธรรมดา  ใหบริการเฉพาะชวงเชา) 
เสริมพิเศษ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต) – อนุสาวรียชัยสมรภูมิ(ระยะทาง 37 กิโลเมตร) 
เสริมพิเศษ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต) – ลาดพราว 
เสริมพิเศษ  รังสิต – อนุสาวรียชัยสมรภูมิ(ระยะทาง 27 กิโลเมตร) 
รังสิต – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (เสนทางเดินรถมินิบัส) 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 
รถโดยสารประจําทางขนาดเล็กสีเขียวใบไม (มินิบัส) 
รถโดยสารปรับอากาศสีสม 

หมายเหตุ รถเอกชนจะเขาตลาดนัดตลาดสดรัตนโกสินทร 200 ป 
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) – สนามหลวง 
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ไป สนามหลวง เริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)  ไปตามถนนพหลโยธิน  ผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  
ไปตามถนนพญาไท  จนถึงแยกพญาไท  แยกขวาไปตามถนนศรีอยุธยา  จนถึงแยกเสาวณี  แยกซ้ายไปตามถนนสวรรคโลก  จนถึงแยกยมราช  ไปตามถนนหลาน
หลวง  จนถึงแยกผ่านฟ้าลีลาศ  แยกป้อมมหากาฬ  ไปตามถนนราชดําเนินกลาง  จนถึงแยกผ่านพิภพลีลา  แยกขวาไปตามถนนราชินี  แยกซ้ายไปตามถนนหน้า
พระธาตุ  สุดเส้นทางที่สนามหลวง (บริเวณหน้าหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
จากสนามหลวง ไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) เริ่มต้นจากสนามหลวง (บริเวณหน้าหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)  ไปตามถนนหน้าพระ
ธาตุ  แยกซ้ายไปตามถนนหน้าพระลาน  จนถึงแยกป้อมเผด็จ  แยกซ้ายไปตามถนนราชดําเนินใน  จนถึงแยกผ่านพิภพลีลา  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงแยกยมราช  
แยกขวาไปตามถนนเพชรบุรี  จนถึงแยกราชเทวี  แยกซ้ายไปตามถนนพญาไท  ผ่านถึงอนุสาวรี ย์ชัยสมรภูมิ  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 
ช่วงรังสิต – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 
จากรังสิต ไป อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เริ่มต้นจากตลาดสุชาต (บริเวณอู่เพิ่มภูมิ)  กลับรถใต้สะพานข้ามทางรถไฟ  ผ่านหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี  ไปตามถนน
รังสิต–ปทุมธานี  แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน  กลับรถที่หน้าห้างฯ โลตัส  สุดเส้นทางที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ฝ่ังโรงพยาบาลพระมงกุฎ) 
จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไป รังสิต เริ่มต้นจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ฝ่ังโรงพยาบาลพระมงกุฎ)  ไปตามถนนพหลโยธิน  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่ตลาด



หนังสือคูมือเสนทางรถประจําทางและรายละเอียด E-Book ฉบับป 2548-2549 (เสนทางรถประจําทางฯ หมวด 1) 

http://www.ubmta.net 
21 

สุชาต (บริเวณอู่เพิ่มภมูิ) 
  

 

40 สายใต้ใหม่ – พระราม9  
ผูดําเนินการ บริษัท ออนชอร ทรานสปอรต เซอรวิสเซส จํากัด  (นางยุพนิ  จอยศรีเกตุ) จํานวนรถ 25 คัน 

เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 32 กิโลเมตร 

ชวงเดินรถ สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพฯ (สายใต) – ถนนพระราม 9 
เสริมพิเศษ  สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพฯ (สายใต) – มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพฯ (สายใต) – หัวลําโพง (เสนทางเดนิรถมินิบัส) 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 
รถโดยสารประจําทางขนาดเล็กสีเขียวใบไม (มินิบัส) 

หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้) – ถนนพระราม 9 
จากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้) ไป ถนนพระราม 9 เริ่มต้นจากอู่สาย 40 (บริเวณใต้สะพานข้ามทางรถไฟ)  ไปตามถนนบรมราชนนี  ข้ามคลอง
บางกอกน้อย  แยกขวาไปตามถนนบรมราชชนนี  จนถึงแยกบรมราชชนนี  แยกขวาไปตามถนนจรญัสนิทวงศ์  จนถึงสามแยกไฟฉาย  แยกซ้ายไปตามถนนพรานนก  
จนถึงแยกพรานนก  แยกขวาไปตามถนนอิสรภาพ  จนถึงแยกบ้านแขก  แยกซ้ายไปตามถนนประชาธปิก  ช้ามสะพานพระปกเกล้า  ไปตามถนนจักรเพชร  จนถึง
แยกเมอรี่คิงส์  ไปตามถนนมหาไชย  จนถึงแยกสามยอด  แยกขวาไปตามถนนเจรญิกรุง  จนถึงแยกหมอมี  แยกซ้ายไปตามถนนมิตรพันธ์  ผ่านวงเวียน 22 
กรกฎา  แยกขวาไปตามถนนไมตรีจิต  จนถึงแยกไมตรีจิต  ข้ามสะพานเจริญสวสัดิ์  แยกหัวลําโพง  ไปตามถนนพระรามที่ 4  จนถึงแยกสามย่าน  แยกซ้ายไปตาม
ถนนพญาไท  จนถึงแยกปทุมวัน  แยกขวาไปตามถนนพระรามที่ 1  จนถึงแยกราชประสงค์  ไปตามถนนเพลินจิต  จนถึงแยกนานา  ไปตามถนนสุขุมวทิ  จนถึงแยก
สุขุมวิท 71  แยกซ้ายไปตามถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค์)  จนถึงแยกคลองตัน  ไปตามถนนรามคําแหง  จนถึงแยกรามคําแหง  แยกขวาไปตามถนนพระราม 9  
สุดเส้นทางที่ถนนพระราม 9 
จากถนนพระราม 9 ไป สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้) เริ่มต้นจากถนนพระราม 9  ไปตามถนนพระราม 9  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงแยกหัวลําโพง  ข้าม
สะพานเจริญสวัสดิ์  แยกซ้ายไปตามถนนตรีมิตร  แยกขวาไปตามถนนเยาวราช  แยกซ้ายไปตามถนนจักรวรรดิ์  ข้ามสะพานพระปกเกล้า  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุด
เส้นทางที่อู่สาย 40 (บริเวณใต้สะพานข้ามทางรถไฟ) 

  

 

42 วงกลม เสาชิงช้า – ท่าพระ  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 3 เขตการเดินรถที่ 6  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 14 คัน 

เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 15 กิโลเมตร 

ชวงเดินรถ วงกลม ทาพระ – เสาชิงชา 
เสริมพิเศษ  เสาชิงชา – พุทธมณฑลสาย 2 (สําหรับกลับอู) 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง 
รถโดยสารประจําทางขนาดเล็กสีเขียวใบไม (มินิบัส) 

หมายเหตุ โครงการรถเมลสตรี 
รถมินิบัสวิ่งเที่ยววนขวา  รถองคการวิ่งเที่ยววนซาย 

รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงวงกลม ท่าพระ – เสาชิงช้า 
วนซ้าย เริ่มต้นจากบริเวณวัดสุทัศน์เทพวราราม  ไปตามถนนอุณากรรม  แยกซ้ายไปตามถนนบํารุงเมือง  ผ่านเสาชิงช้า  แยกขวาไปตามถนนดินสอ  ผ่านอนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย  แยกซ้ายไปตามถนนราชดําเนินกลาง  จนถึงแยกผ่านพิภพลีลา  แยกขวาข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า  ไปตามถนนพระปิ่นเกล้า  จนถึงแยกบรม
ราชชนนี  แยกซ้ายไปตามถนนจรัลสนิทวงศ์  จนถึงแยกท่าพระ  แยกซ้ายไปตามถนนอินทรพิทักษ์  ผ่านวงเวียนใหญ่  แยกซ้ายไปตามถนนประชาธิปก  ข้ามสะพาน
พระปกเกล้า  ไปตามถนนสะพานพุทธ  ลอดใต้สะพานพุทธฯ  แยกซ้ายไปตามถนนจักรเพชร  แยกขวาไปตามถนนอัษฎางค์  จนถึงแยกจักรเพชร  แยกขวาไปตาม
ถนนจักรเพชร  จนถึงแยกบ้านหม้อ  ไปตามถนนพาหุรัด  จนถึงแยกพาหุรัด  แยกซ้ายไปตามถนนตรีเพชร  จนถึงแยกเฉลิมกรุง  ไปตามถนนตีทอง  ผ่านเสาชิงช้า  
แยกขวาไปตามถนนบํารุงเมือง  แยกขวาไปตามถนนศิริพงษ์  ผ่านสวนรมณีนาถ  กลับรถไปตามถนนอุณากรรม  สุดเส้นทางที่บริเวณวัดสุทัศน์เทพวราราม 
วนขวา เริ่มต้นจากบริเวณด้านข้างสวนรมณีนาถ  ไปตามถนนศิริพงษ์  ไปตามถนนอุณากรรม  จนถึงแยกอุณากรรม  ไปตามถนนบูรพา  แยกขวาไปตามถนนพาหุรัด  
ผ่านแยกพาหุรัด  แยกซ้ายไปตามถนนตรีเพชร  ลอดใต้สะพานพระปกเกล้า  ข้ามสะพานพระปกเกล้า  ไปตามถนนประชาธิปก  จนถึงแยกบ้านแขก  แยกซ้ายไป
ตามถนนอิสรภาพ  จนถึงแยกลาดหญ้า  แยกขวาไปตามถนนลาดหญ้า  ผ่านวงเวียนใหญ่  ไปตามถนนอินทรพิทักษ์  จนถึงแยกท่าพระ  แยกขวาไปตามถนนจรัญ
สนิทวงศ์  จนถึงแยกบรมราชชนนี  แยกขวาไปตามถนนพระปิ่นเกล้า  ข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า  แยกซ้ายไปตามถนนราชดําเนินกลาง  ผ่านอนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย  แยกขวาไปตามถนนดินสอ  ผ่านเสาชิงช้า  แยกซ้ายไปตามถนนบํารุงเมือง  แยกขวาไปตามถนนศิริพงษ์  สุดเส้นทางที่ด้านข้างสวนรมณีนาถ 
ช่วงเสาชิงช้า – พุทธมณฑลสาย 2 
จากเสาชิงช้า ไป พุทธมณฑลสาย 2 เริ่มตน้จากบริเวณวัดสุทัศน์เทพวราราม  ไปตามถนนอุณากรรม  แยกซ้ายไปตามถนนบํารุงเมือง  ผ่านเสาชิงช้า  แยกขวาไป
ตามถนนดินสอ  ผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย  แยกซ้ายไปตามถนนราชดําเนินกลาง  จนถึงแยกผ่านพิภพลีลา  แยกขวาข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า  ไปตามถนน
พระปิ่นเกล้า  จนถึงแยกบรมราชชนนี  แยกซ้ายไปตามถนนจรัลสนิทวงศ์  จนถึงแยกท่าพระ  แยกขวาไปตามถนนเพชรเกษม  จนถึงแยกเพชรเกษม–พทธมณฑล  
แยกขวาไปตามถนนพุทธมณฑลสาย 2  แยกขวาไปตามถนนเลียบคลองบางแวก  สุดเส้นทางบริเวณพุทธมณฑลสาย 2 (บริเวณอู่พุทธมณฑลสาย 2) 

  

 

43 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา – เทเวศร์  
ผูดําเนินการ นายพิเชษฐ  กํามัชพล จํานวนรถ 34 คัน 
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เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 31 กิโลเมตร 

ชวงเดินรถ โรงเรียนศึกษานารี 2 – เทเวศร 
เสริมพิเศษ  โรงเรียนศึกษานารี 2 – คลองสาน 
ตลาดปนทอง – เทเวศร (ระยะทาง 21 กิโลเมตร  เสนทางเดินรถมินิบัส) 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 
รถโดยสารประจําทางขนาดเล็กสีเขียวใบไม (มินิบัส) 

หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงโรงเรียนศึกษานารี 2 – เทเวศร ์
จากโรงเรียนศึกษานารี 2 ไป เทเวศร์ เริ่มต้นจากโรงเรียนศึกษานารีวิทยา  ไปตามถนนเอกชัย  จนถึงแยกจอมทอง  แยกซ้ายไปตามถนนวุฒากาศ  จนถึงแยกบางยี่
เรือ  แยกขวาไปตามถนนอินทรพิทักษ์  ผ่านวงเวียนใหญ่  ไปตามถนนลาดหญ้า  จนถึงแยกคลองสาน  แยกซ้ายไปตามถนนสมเด็จเจ้าพระยา  แยกขวาไปตามถนน
พญาไม้  ลอดใต้สะพานพุทธฯ (ฝ่ังธนบุรี)  ข้ามสะพานพุทธฯ  ไปตามถนนตรีเพชร  จนถึงแยกเฉลิมกรุง  แยกซ้ายไปตามถนนเจริญกรุง  ผ่านวงเวียนรักษาดินแดน  
แยกขวาไปตามถนนสนามไชย  จนถึงแยกป้อมเผด็จ  แยกซ้ายไปตามถนนหน้าพระลาน  แยกขวาไปตามถนนหน้าพระธาตุ  แยกซ้ายไปตามถนนราชินี  แยกขวา
ลอดใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า  ไปตามถนนพระอาทิตย์  ถนนพระสุเมรุ  จนถึงแยกบางลําพู  แยกซ้ายไปตามถนนสามเสน  จนถึงแยกเทเวศร์  แยกขวาไปตาม
ถนนกรุงเกษม  จนถึงแยกประชาเกษม  แยกซ้ายไปตามถนนนครราชสีมา  จนถึงแยกวังแดง  แยกซ้ายไปตามถนนพิษณุโลก  สุดเส้นทางที่ท่ารถสายที่ 516 
(บริเวณถนนพิษณุโลก) 
จากเทเวศร์ ไป โรงเรียนศึกษานารี 2 เริ่มต้นจากท่ารถสาย 516 (บริเวณถนนพิษณุโลก)  ไปตามถนนพิษณุโลก  แยกซ้ายไปตามถนนสามเสน  จนถึงแยกบางลําพู  
ไปตามถนนจักรพงษ์  แยกขวาไปตามถนนเจ้าฟ้า  แยกซ้ายลอดใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า  แยกซ้ายไปตามถนนราชินี  แยกขวาไปตามถนนหน้าพระธาตุ  แยก
ซ้ายไปตามถนนหน้าพระลาน  จนถึงแยกป้อมเผด็จ  แยกขวาไปตามถนนสนามไชย  จนถึงวงเวียนรักษาดินแดน  แยกซ้ายไปตามถนนเจริญกรุง  จนถึงแยก เอส.เอ.
บี  แยกขวาไปตามถนนจักรวรรดิ  ข้ามสะพานพระปกเกล้า  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 
ช่วงตลาดปิ่นทอง – เทเวศร ์
จากตลาดปิ่นทอง ไป เทเวศร์ เริ่มต้นจากตลาดปิ่นทอง  ไปตามถนนเอกชัย  จนถึงแยกจอมทอง  แยกซ้ายไปตามถนนวุฒากาศ  จนถึงแยกบางยี่เรือ  แยกขวาไป
ตามถนนอินทรพิทักษ์  ผ่านวงเวียนใหญ่  ไปตามถนนลาดหญ้า  จนถึงแยกคลองสาน  แยกซ้ายไปตามถนนสมเด็จเจ้าพระยา  แยกขวาไปตามถนนพญาไม้  ลอดใต้
สะพานพุทธฯ (ฝ่ังธนบุรี)  ข้ามสะพานพุทธฯ  ไปตามถนนตรีเพชร  จนถึงแยกเฉลิมกรุง  แยกซ้ายไปตามถนนเจริญกรุง  ผ่านวงเวียนรักษาดินแดน  แยกขวาไป
ตามถนนสนามไชย  จนถึงแยกป้อมเผด็จ  แยกซ้ายไปตามถนนหน้าพระลาน  แยกขวาไปตามถนนหน้าพระธาตุ  แยกซ้ายไปตามถนนราชินี  แยกขวาลอดใต้สะพาน
สมเด็จพระปิ่นเกล้า  ไปตามถนนพระอาทิตย์  ถนนพระสุเมรุ  จนถึงแยกบางลําพู  แยกซ้ายไปตามถนนสามเสน  จนถึงแยกสี่เสาเทเวศร์  แยกซ้ายไปตามถนนศรี
อยุธยา  กลับรถไปตามเส้นทางเดิม  แยกซ้ายไปตามถนนพิษณุโลก  กลับรถ  สุดเส้นทางที่ท่ารถสายที่ 516 (บริเวณถนนพิษณุโลก) 
จากเทเวศร์ ไป ตลาดปิ่นทอง เริ่มต้นจากท่ารถสาย 516 (บริเวณถนนพิษณุโลก)  ไปตามถนนพิษณุโลก  แยกซ้ายไปตามถนนสามเสน  จนถึงแยกบางลําพู  
ไปตามถนนจักรพงษ์  แยกขวาไปตามถนนเจ้าฟ้า  แยกซ้ายลอดใต้สะพานสมเด็จพระปิน่เกล้า  แยกซ้ายไปตามถนนราชินี  แยกขวาไปตามถนนหน้าพระธาตุ  แยก
ซ้ายไปตามถนนหน้าพระลาน  จนถึงแยกป้อมเผด็จ  แยกขวาไปตามถนนสนามไชย  จนถึงวงเวียนรักษาดินแดน  แยกซ้ายไปตามถนนเจริญกรุง  จนถึงแยก เอส.เอ.
บี  แยกขวาไปตามถนนจักรวรรดิ  ข้ามสะพานพระปกเกล้า  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่ตลาดปิ่นทอง 

  

 

44 แฮปปี้แลนด์ - ท่าเตียน  
ผูดําเนินการ บริษัท รวีโชค จํากัด  (รถธรรมดา) 

นางดอกไม  สายสนัน่  (รถปรับอากาศ) 
นายหาญ  พูลมี  (รถปรับอากาศ) 

จํานวนรถ 18 
10 
14 

คัน 

เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 25 กิโลเมตร 

ชวงเดินรถ เคหะคลองจั่น – ทาเตยีน (เสนทางเดินรถธรรมดา) 
ตลาดแฮปปแลนด – ทาเตียน (เสนทางเดินรถปรับอากาศและมินบิัส) 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงนิ 
รถโดยสารประจําทางขนาดเล็กสีเขียวใบไม (มินิบัส) 
รถโดยสารปรับอากาศสีครีม–น้ําเงิน 

หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงเคหะคลองจัน่ – ท่าเตยีน 
จากเคหะคลองจั่น ไป ท่าเตียน เริ่มต้นจากเคหะคลองจั่น  แยกซ้ายไปตามถนนเสรีไทย (สุขาภิบาล 2)  จนถึงแยกนิด้า  แยกซ้ายไปตามถนนศรีบูรพา  จนถึงแยก
ท่ีดินบางกะปิ  แยกซ้ายไปตามถนนนวมินทร์ (สุขาภิบาล 1)  แยกขวาไปตามถนนแฮปปี้แลนด์  จนถึงแยกแฮปปี้แลนด์  แยกขวาไปตามถนนลาดพร้าว  จนถึงห้า
แยกลาดพร้าว  แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน  จนถึงแยกสะพานควาย  แยกขวาไปตามถนนประดิพัทธ์  จนถึงแยกประดิพัทธ์  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 6  
จนถึงแยกศรีอยุธยา  แยกขวาไปตามถนนศรีอยุธยา  จนถึงแยกเสาวณี  แยกซ้ายไปตามถนนสวรรคโลก  จนถึงแยกยมราช  ไปตามถนนหลานหลวง  จนถึงแยก
ผ่านฟ้าลีลาศ  แยกป้อมมหากาฬ  ไปตามถนนราชดําเนินกลาง  จนถึงแยกผ่านพิภพลีลา  ไปตามถนนราชดาํเนินใน  จนถึงแยกป้อมเผด็จ  แยกขวาไปตามถนนหน้า
พระลาน  แยกซ้ายไปตามถนนมหาราช  จนถึงซอยเศรษฐการ  แยกซ้ายไปตามซอยเศรษฐการ  แยกซ้ายไปตามถนนสนามไชย  จนถึงวงเวียนรักษาดินแดน  แยก
ซ้ายตามถนนท้ายวัง  สุดเส้นทางที่ท่าเตียน (บริเวณวัดพระเขตุพน) 
จากท่าเตียน ไป เคหะคลองจั่น เริ่มต้นจากท่าเตียน (บริเวณวัดพระเชตพุน)  ไปตามถนนท้ายวัง  จนถึงแยกท่าเตียน  แยกขวาไปตามถนนมหาราช  แยกขวาไปตาม
ถนนหน้าพระลาน  จนถึงแยกป้อมเผด็จ  แยกซ้ายไปตามถนนราชดําเนินใน  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงแยกยมราช  แยกขวาไปตามถนนเพชรบรุี  จนถึงแยกอุรุพงษ์  
แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 6  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงถนนศรีบูรพา  แยกขวาไปตามถนนอาคารสงเคราะห์  สุดเส้นทางที่เคหะคลองจั่น 
ช่วงตลาดแฮปปี้แลนด์ – ท่าเตียน 
จากตลาดแฮปปี้แลนด์ ไป ท่าเตียน เริม่ต้นจากตลาดแฮปปี้แลนด์  ไปตามถนนแฮปปี้แลนด์  จนถึงแยกแฮปปี้แลนด์  แยกขวาไปตามถนนลาดพร้าว  จนถึงห้าแยก
ลาดพร้าว  แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน  จนถึงแยกสะพานควาย  แยกขวาไปตามถนนประดิพัทธ์  จนถึงแยกประดิพัทธ์  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 6  
จนถึงแยกศรีอยุธยา  แยกขวาไปตามถนนศรีอยุธยา  จนถึงแยกเสาวณี  แยกซ้ายไปตามถนนสวรรคโลก  จนถึงแยกยมราช  ไปตามถนนหลานหลวง  จนถึงแยก
ผ่านฟ้าลีลาศ  แยกป้อมมหากาฬ  ไปตามถนนราชดําเนินกลาง  จนถึงแยกผ่านพิภพลีลา  ไปตามถนนราชดาํเนินใน  จนถึงแยกป้อมเผด็จ  แยกขวาไปตามถนนหน้า
พระลาน  แยกซ้ายไปตามถนนมหาราช  จนถึงซอยเศรษฐการ  แยกซ้ายไปตามซอยเศรษฐการ  แยกซ้ายไปตามถนนสนามไชย  จนถึงวงเวียนรักษาดินแดน  แยก
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ซ้ายตามถนนท้ายวัง  สุดเส้นทางที่ท่าเตียน (บริเวณวัดพระเขตุพน) 
จากท่าเตียน ไป ตลาดแฮปปี้แลนด ์เริ่มต้นจากท่าเตียน (บริเวณวัดพระเชตพุน)  ไปตามถนนท้ายวัง  จนถึงแยกท่าเตียน  แยกขวาไปตามถนนมหาราช  แยกขวาไป
ตามถนนหน้าพระลาน  จนถึงแยกป้อมเผด็จ  แยกซ้ายไปตามถนนราชดําเนินใน  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงแยกยมราช  แยกขวาไปตามถนนเพชรบุรี  จนถึงแยกอุรุ
พงษ์  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 6  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงแยกแฮปปี้แลนด์  ไปตามถนนลาดพร้าว  จนถึงแยกบางกะปิ  แยกซ้ายไปตามถนนนวมินทร์ 
(สุขาภิบาล 1)  แยกซ้ายไปตามถนนแฮปปีแ้ลนด์  สุดเส้นทางที่ตลาดแฮปปี้แลนด์ 

  

 

45 สําโรง – สี่พระยา 
45ก ทางด่วน สําโรง – ราชประสงค์ 

 
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 1 เขตการเดินรถที่ 3  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  (รถธรรมดา) 

กองเดินรถที่ 2 เขตการเดินรถที่ 3  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  (รถปรับอากาศ) 
จํานวนรถ  

20 
คัน 

เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 20 กิโลเมตร 

ชวงเดินรถ สําโรง – ส่ีพระยา 
ทางดวน  สําโรง – ส่ีพระยา 
45ก  ปากน้าํ – สีลม (เสนทางเดินรถปรับอากาศ, รถธรรมดาเริ่มจากสําโรง เฉพาะชวงเชา ไมมีเที่ยวกลับ) 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง 
รถโดยสารปรับอากาศสีครีม–น้ําเงิน 

หมายเหตุ โครงการรถเมลสตรี 
โครงการรถเมลเร็วพิเศษ (45ก) และรถทางดวน  จัดรถวิ่งเที่ยวไปทั้งตอนเชาและเยน็  เที่ยวกลับในตอนเยน็ 

รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงสําโรง – ส่ีพระยา 
จากสําโรง ไป ส่ีพระยา เริ่มต้นจากสําโรง (บริเวณอู่ปู่เจ้า)  ไปตามถนนสุขุมวิท  กลับรถบริเวณพพิิธภณัฑช์้างเอราวณั  ไปตามถนนสุขุมวิท  จนถึงแยกพระโขนง  
แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 4  จนถึงแยกสามย่าน  แยกซ้ายไปตามถนนสี่พระยา  จนถึงแยกนเรศ  แยกซ้ายไปตามถนนนเรศ  แยกขวาไปตามถนนสุรวงศ์  
จนถึงแยกสุรวงศ์  แยกขวาไปตามถนนเจรญิกรุง  แยกซ้ายไปตามซอยกัปตันบุช (เจรญิกรุง 30)  สุดเส้นทางที่ท่าน้ําส่ีพระยา 
จากส่ีพระยา ไป สําโรง เริ่มต้นจากท่าน้ําส่ีพระยา  ไปตามถนนสี่พระยา  จนถึงแยกสามย่าน  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่สําโรง (บริเวณอู่ปู่เจ้า) 
ช่วงสําโรง – ส่ีพระยา  (ทางด่วน) 
จากสําโรง ไป ส่ีพระยา เริ่มต้นจากสําโรง (บริเวณอู่ปู่เจ้า)  ไปตามถนนสุขุมวิท  กลับรถบริเวณพพิิธภณัฑช์้างเอราวณั  ไปตามถนนสุขุมวิท  จนถึงแยกสุขุมวิท 62  
แยกซ้ายไปตามซอยสุขุมวิท 62  ข้ึนทางด่วนเฉลิมมหานครที่สุขุมวิท 62  ลงทางด่วนที่พระราม 4  ไปตามถนนพระรามที่ 4  จนถึงแยกสามย่าน  แยกซ้ายไปตาม
ถนนส่ีพระยา  จนถึงแยกนเรศ  แยกซ้ายไปตามถนนนเรศ  แยกขวาไปตามถนนสุรวงศ์  จนถึงแยกสุรวงศ์  แยกขวาไปตามถนนเจริญกรุง  แยกซ้ายไปตามซอย
กัปตันบุช (เจรญิกรุง 30)  สุดเส้นทางที่ท่าน้ําส่ีพระยา 
จากส่ีพระยา ไป สําโรง เริ่มต้นจากถนนท่าน้ําส่ีพระยา  ไปตามถนนสี่พระยา  จนถึงแยกนเรศ  แยกขวาไปตามถนนนเรศ  แยกขวาไปตามถนนสุรวงศ ์ จนถึงแยกสุ
รวงศ์  แยกซ้ายไปตามถนนเจริญกรุง  จนถึงแยกบางรัก  แยกซ้ายไปตามถนนสีลม  จนถึงแยกศาลาแดง  แยกขวาไปตามถนนพระรามที่ 4  ไปตามเส้นทางเดิมจน
สุดเส้นทางที่สําโรง (บริเวณอู่ปู่เจ้า) 
ช่วงปากน้ํา – สีลม 
จากปากน้ํา ไป สีลม เริ่มต้นจากอูฟ่าร์มจระเข้  ไปตามถนนท้ายบ้าน  ผ่านวงเวียนท้ายบ้าน  ไปตามถนนด่านเก่า  จนถึงที่ว่าการอําเภอเมือง  ไปตามถนนสุขุมวิท  
จนถึงแยกบางนา  แยกซ้ายไปตามถนนสรรพาวุธ  แยกขวาขึ้นทางด่วนเฉลิมมหานครทีบ่างนา  ลงทางด่วนที่สาทร  ไปตามถนนเหนือ–ใต้  จนถึงแยกสาทร–สุรศักด์ิ  
แยกซ้ายไปตามถนนสาทรใต้  จนถึงแยกเฉลิมพันธ์  แยกขวาลอดใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน  ไปตามถนนเจริญกรุง  จนถึงแยกบางรัก  แยกขวาไปตามถนนสี
ลม  จนถึงแยกศาลาแดง  ไปตามถนนราชดาํริ  จนถึงแยกราชประสงค์  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 1  จนถึงแยกเฉลิมเผ่า  แยกซ้ายไปตามถนนอังรีดูนังค์  สุด
เส้นทางที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โรงพยาบาลจุฬา) 
จากสีลม ไป ปากน้ํา เริ่มต้นจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โรงพยาบาลจุฬา)  ไปตามถนนอังรีดูนังค์  จนถึงแยกอังรีดูนังค์  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 4  จนถึง
แยกศาลาแดง  แยกขวาไปตามถนนสีลม  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงแยกเฉลิมพันธุ์  แยกซ้ายไปตามถนนสาทรเหนือ  จนถึงแยกสาทร–สุรศักด์ิ  แยกขวาไปตามถนน
เหนือ–ใต้  ไปตามเสน้ทางเดิมจนสุดเส้นทางที่อู่ฟาร์มจระเข้ 

  

 

46 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2 – รองเมือง  
ผูดําเนินการ บริษัท ไพชนะกิจ จํากดั จํานวนรถ 43 คัน 

เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 24 กิโลเมตร 

ชวงเดินรถ วิทยาเขตรามคําแหง – รองเมือง 
เสริมพิเศษ  วิทยาเขตรามคําแหง – คลองเตย (ระยะทาง 19 กิโลเมตร) 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 
รถโดยสารประจําทางขนาดเล็กสีเขียวใบไม (มินิบัส) 

หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงวิทยาเขตรามคําแหง – รองเมือง 
จากวิทยาเขตรามคําแหง ไป รองเมอืง เริ่มต้นจากวิทยาเขตรามคาํแหง  ไปตามถนนรามคําแหง 2  แยกซ้ายไปตามถนนบางนา–ตราด  กลับรถบนสะพานกลับรถ  
จนถึงแยกบางนา  แยกขวาไปตามถนนสุขุมวิท  จนถึงแยกพระโขนง  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 4  จนถึงแยกสะพานเหลือง  แยกขวาไปตามถนนบรรทัดทอง  
จนถึงแยกสะพานอ่อน  แยกซ้ายไปตามถนนจรัสเมือง  แยกซ้ายไปตามถนนจารุเมือง  สุดเส้นทางที่วัดนวลแข 
จากรองเมือง ไป วิทยาเขตรามคําแหง เริม่ต้นจากวัดนวลแข  ไปตามถนนจารุเมือง  จนถึงแยกมหานคร  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 4  ไปตามเส้นทางเดิม
จนถึงทางแยกรามคําแหง 2  แยกซ้ายไปตามถนนรามคําแหง 2  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่วิทยาเขตรามคําแหง 
ช่วงวิทยาเขตรามคําแหง – คลองเตย  (เสริมพเิศษ) 
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จากวิทยาเขตรามคําแหง ไป คลองเตย เริ่มต้นจากวิทยาเขตรามคาํแหง  ไปตามถนนรามคําแหง 2  แยกซ้ายไปตามถนนบางนา–ตราด  กลับรถบนสะพานกลับรถ  
จนถึงแยกบางนา  แยกขวาไปตามถนนสุขุมวิท  จนถึงแยกพระโขนง  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 4  จนถึงแยกเกษมราษฎร์  ไปตามถนนเกษมราษฎร์  จนถึง
แยกศุลกากร  แยกขวาไปตามถนนสุนทรโกษา  สุดเส้นทางที่ตลาดคลองเตย 
จากคลองเตย ไป วิทยาเขตรามคําแหง เริ่มต้นจากตลาดคลองเตย  ไปตามถนนสุนทรโกษา  จนถึงแยกคลองเตย  แยกขวาไปตามถนนพระรามที่ 4  ไปตามเส้นทาง
เดิมจนถึงทางแยกรามคําแหง 2  แยกซ้ายไปตามถนนรามคําแหง 2  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่วิทยาเขตรามคําแหง 

  

 

47 ท่าเรือคลองเตย – กรมที่ดิน  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 1 เขตการเดินรถที่ 4  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 24 คัน 

เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 14 กิโลเมตร 

ชวงเดินรถ ทาเรือคลองเตย – กรมที่ดิน 
เสริมพิเศษ  ทาเรือคลองเตย – มาบญุครอง 
เสริมพิเศษ  ทาเรือคลองเตย – แมนศรี 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงท่าเรือคลองเตย – กรมที่ดิน 
จากท่าเรือคลองเตย ไป กรมที่ดิน เริม่ต้นจากท่าเรือคลองเตย (บริเวณ สน.ท่าเรือ)  ไปตามถนนเกษมราษฎร์  จนถึงแยกศุลกากร  แยกซ้ายไปตามถนนสุนทรโกษา  
จนถึงแยกคลองเตย  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 4  จนถึงแยกสามย่าน  แยกขวาไปตามถนนพญาไท  จนถึงแยกปทุมวัน  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 1  
จนถึงแยกกษัคริย์ศึก  แยกซ้ายไปตามถนนกรุงเกษม  จนถึงแยกนพวงศ์  แยกขวาไปตามถนนหลวง  จนถึงแยกวรจักร  แยกขวาไปตามถนนวรจักร  ไปตามถนน
จักรพรรดิพงษ์  จนถึงแยกหลานหลวง  แยกซ้ายไปตามถนนหลานหลวง  จนถึงแยกผ่านฟ้าลีลาศ  แยกป้อมมหากาฬ  ไปตามถนนราชดําเนินกลาง  จนถึงแยกผ่าน
พิภพลีลา  ไปตามถนนราชดําเนินใน  จนถึงแยกป้อมเผด็จ  ไปตามถนนสนามไชย  ผ่านวงเวียนรักษาดินแดน  แยกซ้ายไปตามถนนเจริญกรุง  แยกขวาไปตามถนน
ราชินี  แยกขวาไปตามถนนราชินี  สุดเส้นทางที่ท่ารถ (ข้างคลองหลอด) 
จากกรมที่ดิน ไป ท่าเรือคลองเตย เริม่ต้นจากท่ารถ (ข้างคลองหลอด)  ไปตามถนนราชินี  จนถึง สน.พระราชวัง  แยกขวาไปตามถนนมหาราช  จนถึงท่าช้างวัง
หลวง  แยกขวาไปตามถนนหน้าพระลาน  จนถึงแยกป้อมเผด็จ  แยกซ้ายไปตามถนนราชดําเนินใน  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงแยกแม้นศรี  ถนนวรจักร  จนถึงแยก
แม้นศรี  แยกซ้ายไปตามถนนบํารุงเมือง  จนถึงแยกกษัคริย์ศึก  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่ท่าเรือคลองเตย (บริเวณ สน.ท่าเรือ) 

  

 

48 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2 - วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  
ผูดําเนินการ จอ. เสวก  แสงสวางสถิตย จํานวนรถ 28 คัน 

เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 26 กิโลเมตร 

ชวงเดินรถ วิทยาเขตรามคําแหง – วัดพระเชตุพน 
ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงวิทยาเขตรามคําแหง – วัดพระเชตุพน 
จากวิทยาเขตรามคําแหง ไป วัดพระเชตุพน  เริ่มต้นจากวิทยาเขตรามคําแหง  ไปตามถนนรามคําแหง 2  แยกซ้ายไปตามถนนบางนา–ตราด  กลับรถบน
สะพานกลับรถ  จนถึงแยกบางนา  แยกขวาไปตามถนนสุขุมวิท  จนถึงแยกนานา  ไปตามถนนเพลินจิต  จนถึงแยกราชประสงค์  ไปตามถนนพระรามที่ 1  จนถึง
แยกกษัคริย์ศึก  แยกซ้ายไปตามถนนกรุงเกษม  จนถึงแยกนพวงศ์  แยกขวาไปตามถนนหลวง  จนถึงแยกวรจักร  แยกซ้ายไปตามถนนวรจักร  จนถึงแยก เอส.เอ.บี  
ไปตามถนนจักรวรรดิ์  จนถึงแยกจักรวรรดิ์  แยกขวาไปตามถนนเยาวราช    จนถึงแยกเมอรี่คิงส์  แยกขวาไปตามถนนมหาไชย  จนถึงแยกสามยอด  แยกซ้ายไป
ตามถนนเจริญกรุง  ผ่านวงเวียนรักษาดินแดน  แยกซ้ายไปตามถนนสนามไชย  กลับรถที่ สน.พระราชวัง  สุดเส้นทางที่วัดพระเขตุพน 
จากวัดพระเชตพุน ไป วิทยาเขตรามคําแหง  เริ่มต้นจากวัดพระเชตุพน  ไปตามถนนสนามไชย  ผ่านวงเวียนรกัษาดินแดน  แยกขวาไปตามถนนเจรญิกรุง  
จนถึงแยก เอส.เอ.บี  แยกซ้ายไปตามถนนวรจักร  จนถึงแยกแม้นศรี  แยกขวาไปตามถนนบํารุงเมือง  จนถึงแยกกษัคริย์ศึก  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงทางแยก
รามคําแหง 2  แยกซ้ายไปตามถนนรามคําแหง 2  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่วิทยาเขตรามคําแหง 

  

 

49 หมอชิตใหม่– หัวลําโพง  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 1 เขตการเดินรถที่ 8  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 22 คัน 

เวลาบริการ 4.30-22.15 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 19 กิโลเมตร 

ชวงเดินรถ สถานีขนสงผูโดยสารสายเหนือ – หัวลําโพง (ระยะทาง 20 กิโลเมตร) 
เสริมพิเศษ  สถานีขนสงผูโดยสารสายเหนือ – สามแยก 
เสริมพิเศษ  สถานีขนสงผูโดยสารสายเหนือ – บางลําพ ู

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง 
รถโดยสารปรับอากาศสีสม 

หมายเหต ุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงสถานีขนส่งผู้โดยสารสายเหนือ – หัวลําโพง 
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จากสถานีขนส่งผู้โดยสารสายเหนือ ไป หวัลําโพง เริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)  ไปตามถนนกําแพงเพชร 2  ข้ามสะพานต่างระดับรัชวิภา  ไป
ตามถนนรัชดาภิเษก  ถนนวงศ์สว่าง  ลอดใต้สะพานพระราม 7 (ฝ่ังพระนคร)  ไปตามถนนประชาราษฎร์สาย 1  จนถึงแยกเกียกกาย  ไปตามถนนสามเสน  จนถึง
แยกบางขุนพรหม  แยกซ้ายไปตามถนนวิสุทธิ์กษัคริย์  จนถึงแยก จ.ป.ร.  ไปตามถนนจักรพรรดิพงษ์  ถนนวรจักร  จนถึงแยก เอส.เอ.บี  แยกซ้ายไปตามถนนเจรญิ
กรุง  จนถึงแยกหมอมี  แยกซ้ายไปตามถนนมิตรพนัธ์  ผ่านวงเวียน 22 กรกฎา  ไปตามถนนมิตรพันธ์  จนถึงแยกนพวงศ์  แยกขวาข้ามสะพานนพวงศ์  ไปตาม
ถนนเลียบทางรถไฟหวัลําโพง  สุดเส้นทางที่หัวลําโพง (บริเวณด้านข้างสถานีรถไฟหัวลําโพง) 
จากหัวลําโพง ไป สถานีขนส่งผู้โดยสารสายเหนือ เริ่มต้นจากหัวลําโพง (บริเวณด้านข้างสถานีรถไฟหัวลําโพง)  ไปตามถนนเลียบทางรถไฟหวัลําโพง  ข้ามสะพานนพ
วงศ์  ไปตามถนนหลวง  ถึงแยกวรจักร  แยกขวาไปตามถนนวรจกัร  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) 
ช่วงสถานีขนส่งผู้โดยสารสายเหนือ – สามแยก  (เสริมพิเศษ) 
จากสถานีขนส่งผู้โดยสารสายเหนือ ไป สามแยก เริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)  ไปตามถนนกําแพงเพชร 2  ข้ามสะพานต่างระดับรัชวิภา  ไป
ตามถนนรัชดาภิเษก  ถนนวงศ์สว่าง  ลอดใต้สะพานพระราม 7 (ฝ่ังพระนคร)  ไปตามถนนประชาราษฎร์สาย 1  จนถึงแยกเกียกกาย  ไปตามถนนสามเสน  จนถึง
แยกบางขุนพรหม  แยกซ้ายไปตามถนนวิสุทธิ์กษัคริย์  จนถึงแยก จ.ป.ร.  ไปตามถนนจักรพรรดิพงษ์  ถนนวรจักร  จนถึงแยก เอส.เอ.บี  แยกซ้ายไปตามถนนเจรญิ
กรุง  จนถึงแยกหมอมี  แยกซ้ายไปตามถนนมิตรพนัธ์  สุดเส้นทางที่สามแยก 
จากสามแยก ไป สถานีขนส่งผู้โดยสารสายเหนือ เริ่มต้นจากสามแยก  ไปตามถนนมิตรพันธ์    ผ่านวงเวียน 22 กรกฎา  แยกซ้ายไปตามถนนสันติภาพ  แยกขวา
ไปตามถนนพลับพลาไชย  จนถึงห้าแยกพลับพลาไชย  แยกซ้ายไปตามถนนหลวง  ถึงแยกวรจักร  แยกขวาไปตามถนนวรจักร  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) 

  

 

50 พระรามที่ 7 – สวนลุมพินี  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 3 เขตการเดินรถที่ 7  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 27 คัน 

เวลาบริการ 
จากพระรามที่ 7 4.30-22.00 
จากสวนลุมพีนี 5.00-23.00 

เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 17 กิโลเมตร 

ชวงเดินรถ พระรามที่7-สวนลุมพนิ ี
เสริมพิเศษ  พระรามที่7-เสาวภา 
เสริมพิเศษ  พระรามที่7-อูศรีณรงค (สําหรับกลบัอู) 
ทางดวน พระรามที7่-สวนลุมพนีี (ระยะทาง26 กิโลเมตร) 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง (8คัน) 
รถโดยสารปรับอากาศสีสม (19คัน) 

หมายเหตุ ทางดวน 6:00 น. 6:20 น. 6:40 น. 7:10 น. 
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงพระราม 6 – จุฬา 
จากพระราม 6 ไป จุฬา เริ่มต้นจากสะพานพระราม 7 (ฝ่ังธนบุรี)  ข้ามสะพานพระราม 7  ไปตามถนนวงศ์สว่าง  จนถึงแยกวงศ์สว่าง  แยกขวาไปตามถนน
กรุงเทพ–นนท์  จนถึงแยกเตาปูน  แยกซ้ายไปตามถนนประชาราษฎร์สาย 2  จนถึงแยกประชาชื่น  ข้ามสะพานสูง  แยกขวาไปตามถนนเตชะวณิช  จนถึงแยก
สะพานแดง  ไปตามถนนพระรามที่ 5  จนถึง สน.ดุสิต  แยกซ้ายไปตามถนนสุโขทัย  จนถึงแยกสวรรคโลก  แยกขวาไปตามถนนสวรรคโลก  จนถึงแยกยมราช  
แยกซ้ายไปตามถนนเพชรบุรี  จนถึงแยกราชเทวี  แยกขวาไปตามถนนพญาไท  จนถึงแยกสามย่าน  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 4  จนถึงแยกวิทยุ  แยกซ้ายไป
ตามถนนวิทยุ  สุดเส้นทางที่สวนลุมพินี (บริเวณถนนวิทยุ) 
จากจุฬา ไป พระราม 6 เริ่มต้นจากสวนลุมพินี (บริเวณถนนวิทยุ)  ไปตามถนนวิทยุ  จนถึงแยกสารสิน  แยกซ้ายไปตามถนนสารสิน  จนถึงแยกราชดําริ  แยกซ้าย
ไปตามถนนราชดําริ  จนถึงแยกศาลาแดง  แยกขวาไปตามถนนพระรามที่ 4  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงแยกสวรรคโลก  แยกซ้ายไปตามถนนสุโขทัย  จนถึงแยก
สุโขทัย  แยกขวาไปตามถนนพระรามที่ 5  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่สะพานพระราม 7 (ฝ่ังธนบุรี) 
ช่วงสะพานพระราม 7 – สวนลุมพิน ี(ทางด่วน) 
จากสะพานพระราม 7 ไป สวนลุมพินี เริ่มต้นจากสะพานพระราม 7 (ฝ่ังธนบุรี)  ข้ามสะพานพระราม 7  ไปตามถนนวงศ์สว่าง  จนถึงแยกวงศ์สว่าง  ไปตามถนน
รัชดาภิเษก  จนถึงคลองเปรมประชากร (บริเวณใต้สะพานต่างระดับรัชวิภา)  กลับรถไปตามเส้นทางเดิม  แยกซ้ายข้ึนทางด่วนข้ันที่ 2 ท่ีประชาชื่น  ลงที่เกษมราษฎร ์ 
ไปตามถนนเกษมราษฎร์  จนถึงแยกศุลกากร  แยกซ้ายไปตามถนนสุนทรโกษา  จนถึงแยกคลองเตย  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 4  จนถึงแยกวิทยุ  แยกขวา
ไปตามถนนวิทยุ  สุดเส้นทางที่สวนลุมพินี (บริเวณถนนวิทยุ) 
จากสวนลุมพินี ไป สะพานพระราม 7 เริ่มต้นจากสวนลุมพินี (บริเวณถนนวิทยุ)  ไปตามถนนวิทยุ  จนถึงแยกสารสิน  แยกซ้ายไปตามถนนสารสิน  จนถึงแยกราช
ดําริ  แยกซ้ายไปตามถนนราชดําริ  จนถึงแยกศาลาแดง  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 4  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่สะพานพระราม 7 (ฝ่ังธนบุรี) 
ช่วงเดินรถ-พระราม7-อู่ศรีณรงค ์(กลับอู่)  
เท่ียวกลับ เริ่มต้นจากเชิงสะพานพระราม7ฝ่ังธนบุรี แยกซ้ายข้ึนสะพานพระราม 7 ตรงเข้าถนนวงศ์สว่าง วัดประชาศรัทธาธรรม(วดัเสาหิน) แยกวงศ์สว่าง แยกประชา
นุกูล รพ.เกษมราษฎรป์ระชาชื่น แยกขวาถนนประชาชื่น ซอยเสริมสุข สถานีรถไฟบางซ่อน เทคนิควมิลบริหารธุรกิจ อู่ศรีณรงค(์กดร.37) 

  

 

51 ปากเกร็ด – ท่าน้ําบางโพ  
ผูดําเนินการ บริษัท สหายยนต จํากัด จํานวนรถ 25 คัน 

เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 14 กิโลเมตร 

ชวงเดินรถ ปากเกร็ด – ทาน้ําบางโพ (ระยะทาง 14 กิโลเมตร) 
ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงปากเกร็ด – ท่าน้าํบางโพ 
จากปากเกร็ด ไป ท่าน้ําบางโพ เริ่มต้นจากปากเกร็ด (บริเวณท่าน้ําปากเกร็ด)  ไปตามถนนแจ้งวัฒนะ–ปากเกร็ด  จนถึงห้าแยกปากเกร็ด  แยกขวาไปตามถนนติวา
นนท์  จนถึงแยกนนทบุรี  แยกซ้ายไปตามถนนกรุงเทพ–นนท์  จนถึงแยกเตาปูน  แยกขวาไปตามถนนประชาราษฎร์สาย 2  จนถึงแยกบางโพ  สุดเส้นทางที่ท่าน้ํา
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บางโพ 
จากท่าน้ําบางโพ ไป ปากเกร็ด เริ่มต้นจากท่าน้ําบางโพ  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่ปากเกร็ด (บริเวณท่าน้ําปากเกร็ด) 

  

 

52 ปากเกร็ด – บางซื่อ  
ผูดําเนินการ บริษัท สหายยนต จํากัด จํานวนรถ 40 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 27 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ ปากเกร็ด – สถานีรถไฟบางซื่อ 

เสริมพิเศษ  ปากเกร็ด – สถานีรถไฟฟาหมอชิต (BTS) (ระยะทาง 20 กิโลเมตร  ใชปาย ‘สวนจตุจักร’) 
เสริมพิเศษ  ปากเกร็ด – ตลาดหวยขวาง (ระยะทาง 25.5 กิโลเมตร) 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 
รถโดยสารประจําทางขนาดเล็กสีเขียวใบไม (มินิบัส) 

หมายเหตุ รถเสริมสวนจตุจักร  วันที่ไมมีตลาดนัดจะกลบัรถที่หาแยกลาดพราว ไปตามถนนกําแพงเพชร 3  สุดเสนทางทีห่นาตลาดนัดสวนจตุจักร  วันที่มีตลาดนัด
จะไปกลับรถที่แยกกําแพงเพชรแทน 
รถเสริมตลาดหวยขวาง  วิ่งเฉพาะเที่ยวเชา–เย็น เทานัน้ 

รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงปากเกร็ด – สถานีรถไฟบางซื่อ 
จากปากเกร็ด ไป สถานีรถไฟบางซื่อ เริ่มต้นจากตลาดปากเกร็ด  ไปตามถนนแจ้งวัฒนะ–ปากเกร็ด  จนถึงห้าแยกปากเกร็ด  ไปตามถนนแจ้งวัฒนะ  จนถึงแยกหลัก
ส่ี  แยกซ้ายไปตามถนนวิภาวดีรังสิต  จนถึงสะพานกลับรถ  กลับรถ  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงห้าแยกลาดพร้าว  แยกขวาไปตามถนนพหลโยธิน  จนถึงแยกสะพาน
ควาย  แยกขวาไปตามถนนประดิพัทธ์  จนถึงแยกสะพานแดง  แยกขวาไปตามถนนเคชะวณิช  ข้ามสะพานสูง  แยกขวาไปตามถนนโรงปูนซิเมนต์  แยกขวาไปตาม
ถนนเทอดดําริห์  สุดเส้นทางที่สถานีรถไฟบางซื่อ 
จากสถานีรถไฟบางซื่อ ไป ปากเกร็ด เริ่มต้นจากสถานีรถไฟบางซื่อ  กลับรถไปตามถนนเทอดดําริห์  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่ตลาดปากเกร็ด 
ช่วงปากเกร็ด – ตลาดห้วยขวาง  (เสริมพิเศษ) 
จากปากเกร็ด ไป ตลาดห้วยขวาง เริ่มต้นจากตลาดปากเกร็ด  ไปตามถนนแจ้งวัฒนะ–ปากเกร็ด  จนถึงห้าแยกปากเกร็ด  ไปตามถนนแจ้งวัฒนะ  จนถึงแยกหลักส่ี  
แยกซ้ายไปตามถนนวิภาวดีรังสิต  จนถึงสะพานกลับรถ  กลับรถ  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงห้าแยกลาดพร้าว  แยกขวาไปตามถนนพหลโยธิน  จนถึงแยกสะพาน
ควาย  แยกซ้ายไปตามถนนสารลีรัฎวิภาค  ไปตามถนนสุทธิสารวินิจฉัย  จนถึงทางแยกถนนประชาสุข  แยกขวาไปตามถนนประชาสุข  แยกซ้ายไปตามถนน
ประชาราษฎร์บําเพ็ญ  แยกซ้ายไปตามถนนประชาสงเคราะห์  แยกซ้ายไปตามซอย 30  สุดเส้นทางที่สนามกีฬาห้วยขวาง 
จากตลาดห้วยขวาง ไป ปากเกร็ด เริ่มต้นจากสนามกีฬาห้วยขวาง  ไปตามซอย 36  แยกซ้ายไปตามถนนประชาราษฎร์บําเพญ็  ผ่านตลาดห้วยขวาง  ไปตามเส้นทาง
เดิมจนสุดเส้นทางที่ตลาดปากเกร็ด 

  

 

53 วงกลม เทเวศร์ – รอบเมือง  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 3 เขตการเดินรถที่ 7  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 30 คัน 
เวลาบริการ 4.30-22.30 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 16 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ รอบเมืองเทเวศร 

เสริมพิเศษ  เทเวศร – บางโพ – อูศรีณรงค 
เสริมพิเศษ 70  อูศรีณรงค – กระทรวงศึกษาธิการ – เทเวศร 
เสริมพิเศษ 70  อูศรีณรงค – กระทรวงศึกษาธิการ – วัดโสมนัส 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง 
หมายเหตุ รถเสริมพิเศษแบบแรกอาจจะพบเห็นไดนอยลงแลว สวนใหญจะวิง่แตไมรับผูโดยสารเสียมากกวา 

รถเสริมพิเศษสาย 70  ใชเพื่อเดินรถจากอูมายังทารถ  รับสงผูโดยสารตลอดเสนทาง  เที่ยวกลับใชกลับอูได 
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงรอบเมืองเทเวศร ์
วนซ้าย เริ่มต้นจากวัดโสมนัส  ไปตามถนนกรุงเกษม  จนถึงแยกเทเวศร์  แยกซ้ายไปตามถนนสามเสน  จนถึงแยกบางลําพู  แยกขวาไปตามถนนพระสุเมรุ  ถนน
พระอาทิตย์  ลอดใตส้ะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า  แยกซ้ายไปตามถนนราชินี  แยกขวาไปตามถนนหน้าพระธาตุ  แยกขวาไปตามถนนพระจันทร์  แยกซ้ายไปตาม
ถนนมหาราช  จนถึงซอยเศรษฐการ  แยกซ้ายไปตามซอยเศรษฐการ  แยกซ้ายไปตามถนนสนามไชย  แยกขวาไปตามถนนพระพิพิธ  จนถึงแยกพระพิทักษ์  ไปตาม
ถนนพระพิทักษ์  จนถึงแยกบ้านหม้อ  ไปตามถนนพาหุรัด  แยกซ้ายไปตามถนนตรเีพชร  จนถึงแยกเฉลิมกรุง  แยกขวาไปตามถนนเจริญกรุง  จนถึงแยกหมอมี  
แยกซ้ายไปตามถนนมิตรพนัธ์  ผ่านวงเวียน 22 กรกฎา  ไปตามถนนมิตรพันธ์  จนถึงแยกนพวงศ์  แยกซ้ายไปตามถนนหลวง  จนถึงห้าแยกพลับพลาไชย  แยกขวา
ไปตามถนนพลับพลาไชย  จนถึงแยกอนามัย  แยกขวาไปตามถนนบํารุงเมือง  จนถึงแยกกษัคริย์ศึก  แยกซ้ายไปตามถนนกรุงเกษม  สุดเส้นทางที่วัดโสมนัส 
วนขวา เริ่มต้นจากเทเวศร์ (บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม)  ไปตามถนนกรุงเกษม  จนถึงแยกนพวงศ์  แยกขวาไปตามถนนมิตรพันธ์  ผ่านวงเวียน 22 กรกฎา  
แยกซ้ายไปตามถนนไมตรีจิต  จนถึงแยกไมตรีจิต  ข้ามสะพานเจริญสวัสดิ์  ถึงแยกหัวลําโพง  แยกซ้ายไปตามถนนรองเมอืง  แยกขวาไปตามถนนเจรญิเมอืง  จนถึง
แยกสะพานอ่อน  แยกขวาไปตามถนนบรรทัดทอง  จนถึงแยกสะพานเหลือง  แยกขวาไปตามถนนพระรามที่ 4  จนถึงแยกหัวลําโพง  แยกซ้ายไปตามถนนตรีมิตร  
แยกขวาไปตามถนนเยาวราช  จนถึงแยกจักรวรรดิ์  แยกซ้ายไปตามถนนจักรวรรดิ์  แยกขวาไปตามถนนจักรเพชร  แยกซ้ายไปตามถนนพาหุรดั  จนถึงแยกพาหุรัด  
แยกซ้ายไปตามถนนตรีเพชร  กลับรถบนสะพานพุทธฯ  แยกซ้ายไปตามถนนจักรเพชร  ถนนมหาราช  แยกขวาไปตามถนนพระจนัทร์  แยกซ้ายไปตามถนนหน้า
พระธาตุ  แยกซ้ายไปตามถนนราชินี  แยกขวาลอดใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า  ไปตามถนนพระอาทิตย์  ถนนพระสุเมรุ  จนถึงแยกบางลําพู  แยกซ้ายไปตาม
ถนนสามเสน  จนถึงแยกเทเวศร์  แยกขวาไปตามถนนกรุงเกษม  สุดเส้นทางที่เทเวศร์ (บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม) 
ช่วงเทเวศร์ – บางโพ – อู่ศรีณรงค ์ (เสริมพิเศษ) 
จากวัดโสมนัส ไป อู่ศรีณรงค ์เริม่ต้นจากวัดโสมนัส  ไปตามถนนกรุงเกษม  จนถึงแยกประชาเกษม  แยกขวาไปตามถนนนครราชสีมา  จนถึงแยกวังแดง  แยกซ้าย
ไปตามถนนพิษณุโลก  แยกขวาไปตามถนนสามเสน  จนถึงแยกเกียกกาย  ไปตามถนนประชาราษฎร์สาย 1  จนถึงแยกบางโพ  แยกขวาไปตามถนนประชาราษฎร์
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สาย 2  จนถึงแยกประชาชื่น  แยกซ้ายไปตามถนนประชาชื่น  สุดเส้นทางที่อู่ศรีณรงค ์
จากเทเวศร์ ไป อู่ศรณีรงค ์เริ่มต้นจากเทเวศร์ (บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม)  ไปตามถนนกรุงเกษม  จนถึงแยกประชาเกษม  แยกซ้ายไปตามถนนนครราชสีมา  
จนถึงแยกวังแดง  แยกซ้ายไปตามถนนพิษณุโลก  แยกขวาไปตามถนนสามเสน  จนถึงแยกเกียกกาย  ไปตามถนนประชาราษฎรส์าย 1  จนถึงแยกบางโพ  แยกขวา
ไปตามถนนประชาราษฎร์สาย 2  จนถึงแยกประชาชื่น  แยกซ้ายไปตามถนนประชาชืน่  สุดเส้นทางที่อู่ศรีณรงค ์
ช่วงอู่ศรีณรงค์ – กระทรวงศึกษาธิการ – เทเวศร ์ (เสริมพิเศษ 70) 
จากอู่ศรีณรงค์ ไป เทเวศร ์เริ่มต้นจากอู่ศรณีรงค์  ไปตามถนนประชาชื่น  จนถึงแยกประชาชื่น  แยกซ้ายข้ามสะพานสูง  แยกขวาไปตามถนนเตชะวณิช  จนถึงแยก
สะพานแดง  ไปตามถนนพระรามที่ 5  จนถึงแยกเกษะโกมล  แยกขวาไปตามถนนอํานวยสงคราม  จนถึงสามแยกพิชัย  แยกซ้ายไปตามถนนพชิัย  จนถึงแยกอู่ทอง
ใน  แยกซ้ายไปตามถนนราชวิถี  แยกขวาไปตามถนนอู่ทองใน  ผ่านสวนสัตว์ดุสิต  ไปตามถนนราชดําเนินนอก  จนถึงแยกสวนมิสกวัณ  แยกขวาไปตามถนน
พิษณุโลก  แยกซ้ายไปตามถนนสามเสน  จนถึงแยกเทเวศร์  แยกซ้ายไปตามถนนกรุงเกษม  สุดเส้นทางที่เทเวศร์ (บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม) 
จากเทเวศร์ ไป อู่ศรณีรงค ์เริ่มต้นจากเทเวศร์ (บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม)  ไปตามถนนกรุงเกษม  จนถึงแยกมัฆวาน  แยกซ้ายข้ามสะพานมัฆวาน  ไปตามถนน
ราชดําเนินนอก  ผ่านกระทรวงศึกษาธิการ  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่อู่ศรีณรงค์ 
ช่วงอู่ศรีณรงค์ – กระทรวงศึกษาธิการ – วัดโสมนัส  (เสริมพิเศษ 70) 
จากอู่ศรีณรงค์ ไป วัดโสมนัส เริ่มต้นจากอูศ่รีณรงค์  ไปตามถนนประชาชื่น  จนถึงแยกประชาชื่น  แยกซ้ายข้ามสะพานสูง  แยกขวาไปตามถนนเตชะวณิช  จนถึง
แยกสะพานแดง  ไปตามถนนพระรามที่ 5  จนถึงแยกเกษะโกมล  แยกขวาไปตามถนนอํานวยสงคราม  จนถึงสามแยกพิชัย  แยกซ้ายไปตามถนนพิชัย  จนถึงแยกอู่
ทองใน  แยกซ้ายไปตามถนนราชวิถี  แยกขวาไปตามถนนอู่ทองใน  ผ่านสวนสัตว์ดุสิต  ไปตามถนนราชดําเนินนอก  จนถึงแยก จ.ป.ร.  แยกซ้ายไปตามถนน
จักรพรรดิพงษ์  จนถึงแยกจักรพรรดพิงษ์  แยกซ้ายไปตามถนนนครสวรรค์  จนถึงแยกเทวกรรม  แยกซ้ายไปตามถนนกรุงเกษม  สุดเส้นทางที่วัดโสมนัส 
จากวัดโสมนัส ไป อู่ศรีณรงค ์จากวัดโสมนัส  ไปตามถนนกรุงเกษม  จนถึงแยกมัฆวาน  แยกขวาข้ามสะพานมัฆวาน  ไปตามถนนราชดําเนินนอก  ผ่าน
กระทรวงศึกษาธิการ  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่อู่ศรีณรงค์ 

  

 

54 วงกลม ห้วยขวาง – ประตูน้ํา  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 1 เขตการเดินรถที่ 8  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 25 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ บริการตลอดคนื ระยะทาง 18 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ วงกลมรอบเมืองหวยขวาง 

วงกลมรอบเมืองหวยขวาง – ถนนวิภาวดีรังสิต  (วนขวา) 
เสริมพิเศษ  หวยขวาง – อนุสาวรียชัยสมรภูมิ (ระยะทาง 7 กิโลเมตร) 
เสริมพิเศษ  หวยขวาง – ราชประสงค 
เสริมพิเศษ  หวยขวาง – กม.11 – หมอชิตใหม (สําหรับกลับอู) 
เสริมพิเศษ  หวยขวาง – สะพานควาย – หมอชิตใหม (สําหรับกลับอู) 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง 
รถโดยสารปรับอากาศสีสม 

หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงวงกลมรอบเมืองห้วยขวาง 
วนซ้าย เริ่มต้นจากตลาดห้วยขวาง  ไปตามถนนประชาราษฎร์บําเพญ็  แยกขวาไปตามถนนประชาสุข  จนถึงทางแยกถนนสุทธิสารวินิจฉัย  แยกซ้ายไปตามถนน
สุทธิสารวินิจฉัย  จนถึงแยกสะพานควาย  แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน  ผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  ไปตามถนนพญาไท  จนถึงแยกปทุมวัน  แยกซ้ายไปตามถนน
พระรามที่ 1  จนถึงแยกราชประสงค์  แยกซ้ายไปตามถนนราชดําริ  จนถึงแยกประตูน้ํา  ไปตามถนนราชปรารภ  จนถึงแยกสามเหลี่ยมดินแดง  แยกขวาไปตาม
ถนนดินแดง  จนถึงแยกประชาสงเคราะห์  แยกซ้ายไปตามถนนประชาสงเคราะห์  แยกขวาไปตามถนนประชาราษฎร์บําเพญ็  สุดเส้นทางที่ตลาดห้วยขวาง 
วนขวา เริ่มต้นจากตลาดห้วยขวาง  แยกไปตามถนนประชาราษฎร์บําเพญ็  แยกซ้ายไปตามถนนประชาสงเคราะห์  จนถึงแยกประชาสงเคราะห์  แยกขวาไปตาม
ถนนดินแดง  จนถึงแยกสามเหลี่ยมดินแดง  แยกซ้ายไปตามถนนราชปรารภ  จนถึงแยกประตูน้ํา  ไปตามถนนราชดําริ  จนถึงแยกราชประสงค์  แยกขวาไปตาม
ถนนพระรามที่ 1  จนถึงแยกปทุมวัน  แยกขวาไปตามถนนพญาไท  ผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  ไปตามถนนพหลโยธิน  จนถึงแยกสะพานควาย  แยกขวาไปตามถนน
สาลีรัฎวิภาค  แยกซ้ายไปตามถนนสุทธิสารวินิจฉัย  จนถึงทางแยกถนนประชาสุข  แยกขวาไปตามถนนประชาสุข  แยกซ้ายไปตามถนนประชาราษฎร์บําเพ็ญ  สุด
เส้นทางที่ตลาดห้วยขวาง 
ช่วงวงกลมรอบเมืองห้วยขวาง – ถนนวิภาวดีรังสิต  (วนขวา) 
วนขวา เริ่มต้นจากตลาดห้วยขวาง  แยกไปตามถนนประชาราษฎร์บําเพญ็  แยกซ้ายไปตามถนนประชาสงเคราะห์  จนถึงแยกมิตรไมตรี  ไปตามถนนมติรไมตรี  
แยกซ้ายไปตามถนนวิภาวดีรังสิต  จนถึงแยกด่วนดินแดง  แยกขวาไปตามถนนดินแดง  จนถึงแยกสามเหลี่ยมดินแดง  แยกซ้ายไปตามถนนราชปรารภ  จนถึงแยก
ประตูน้ํา  ไปตามถนนราชดําริ  จนถึงแยกราชประสงค์  แยกขวาไปตามถนนพระรามที่ 1  จนถึงแยกปทุมวัน  แยกขวาไปตามถนนพญาไท  ผ่านอนุสาวรีย์ชัย
สมรภูมิ  ไปตามถนนพหลโยธิน  จนถึงแยกสะพานควาย  แยกขวาไปตามถนนสาลีรฎัวิภาค  แยกซ้ายไปตามถนนสุทธิสารวินิจฉัย  จนถึงทางแยกถนนประชาสุข  
แยกขวาไปตามถนนประชาสุข  แยกซ้ายไปตามถนนประชาราษฎร์บําเพ็ญ  สุดเส้นทางที่ตลาดห้วยขวาง 

  

 

56 วงกลม สะพานกรุงธน – บางลําพู  
ผูดําเนินการ บริษัท พรวิวัฒนเดินรถ จํากัด 

นางภาสนิี  รุงมณีธรรมคุณ 
จํานวนรถ 40 

24 
คัน 

เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 18 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ วงกลมสะพานกรุงธน 

เสริมพิเศษ  บางลําภู – สามแยกไฟฉาย 
ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 

รถโดยสารประจําทางขนาดเล็กสีเขียวใบไม (มินิบัส) 
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หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงวงกลมสะพานกรุงธน 
วนซ้าย เริ่มต้นจากบางลําพู (บริเวณถนนสิบสามห้าง)  แยกขวาไปตามถนนพระสุเมรุ  จนถึงแยกสะพานวันชาติ  แยกซ้ายไปตามถนนประชาธิปไตย  จนถึงแยก
ประชาเกษม  ไปตามถนนนครราชสีมา  จนถึงแยกการเรือน  แยกซ้ายไปตามถนนราชวิถี  จนถึงแยกบางพลัด  แยกซ้ายไปตามถนนจรัลสนิทวงศ์  จนถึงสามแยกไฟ
ฉาย  แยกซ้ายไปตามถนนพรานนก  จนถึงแยกพรานนก  แยกขวาไปตามถนนอิสรภาพ  จนถึงแยกบ้านแขก  แยกซ้ายไปตามถนนประชาธิปก  ช้ามสะพาน
พระปกเกล้า  ไปตามถนนจักรเพชร  จนถึงแยกเมอรี่คิงส์  ไปตามถนนมหาไชย  จนถึงแยกป้อมมหากาฬ  แยกซ้ายไปตามถนนราชดําเนินกลาง  ผ่านอนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย  จนถึงแยกคอกวัว  แยกขวาไปตามถนนตะนาว  ผ่านวงเวียน  ไปตามถนนสิบสามห้าง  สุดเส้นทางที่บางลําพู (บริเวณถนนสิบสามห้าง) 
วนขวา เริ่มต้นจากบางลําพู (บริเวณถนนสิบสามห้าง)  ไปตามถนนสิบสามห้าง  กลับรถที่วงเวียน  แยกขวาไปตามถนนพระสุเมรุ  จนถึงแยกป้อมมหากาฬ  ไปตาม
ถนนมหาไชย  จนถึงแยกสามยอด  แยกซ้ายไปตามถนนเจรญิกรุง  จนถึงแยก เอส.เอ.บี  แยกขวาไปตามถนนจักรวรรดิ์  ข้ามสะพานพระปกเกล้า  ไปตามถนน
ประชาธปิก  จนถึงแยกบ้านแขก  แยกขวาไปตามถนนอิสรภาพ  จนถึงแยกพรานนก  แยกซ้ายไปตามถนนพรานนก  จนถึงสามแยกไฟฉาย  แยกขวาไปตามถนน
จรัลสนิทวงศ์  จนถึงแยกบางพลัด  แยกขวาไปตามถนนราชวิถี  จนถึงแยกการเรือน  แยกขวาไปตามถนนนครราชสีมา  จนถึงแยกประชาเกษม  ไปตามถนน
ประชาธปิไตย  จนถึงแยกสะพานวันชาติ  แยกขวาไปตามถนนพระสุเมรุ  แยกซ้ายไปตามถนนสิบสามห้าง  สุดเส้นทางที่บางลําพู (บริเวณถนนสิบสามห้าง) 

  

 

57 วงกลม บางขุนนนท์ – สายใต้ใหม่  
ผูดําเนินการ บริษัท สหขนสงธนบุรี จํากัด จํานวนรถ 72 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 25.5 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ วงกลมธนบุรี 
ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงวงกลมธนบุรี 
วนซ้าย เริ่มต้นจากอู่บางขุนนนท์ (บริเวณถนนชักพระ)  ไปตามถนนชักพระ  จนถึงแยกชักพระ  แยกขวาไปตามถนนบางกอกน้อย–ตล่ิงชัน  จนถึงแยกบางขุนนนท์  
แยกขวาไปตามถนนจรัญสนิทวงศ์  จนถึงแยกท่าพระ  ไปตามถนนรัชดาภิเษก  จนถึงแยกมไหสวรรย์  แยกซ้ายไปตามถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน  อ้อมวงเวียนใหญ่  
ไปตามเส้นทางเดิม  แยกซ้ายไปตามถนนเจริญรัถ  แยกซ้ายไปตามถนนเจริญนคร  จนถึงแยกคลองสาน  แยกซ้ายไปตามถนนสมเด็จเจ้าพระยา  จนถึงแยกท่าดิน
แดง  แยกซ้ายไปตามถนนท่าดินแดง  จนถึงแยกลาดหญ้า  แยกขวาไปตามถนนอิสรภาพ  จนถึงแยกโพธิ์สามต้น  แยกขวาไปตามถนนวังเดิม  จนถึงแยกวังเดิม  
แยกซ้ายไปตามถนนอรุณอัมรินทร์  ข้ามสะพานอรุณอัมรินทร์  จนถึงแยกอรุณอัมรินทร์  แยกซ้ายไปตามถนนพระปิ่นเกล้า  จนถึงแยกบรมราชชนนี  ไปตามถนน
บรมราชนนี  ข้ามคลองบางกอกน้อย  แยกซ้ายไปตามถนนบางกอกน้อย–ตล่ิงชัน  จนถึงแยกชักพระ  แยกขวาไปตามถนนชักพระ  สุดเส้นทางที่อู่บางขุนนท์ (บริเวณ
ถนนชักพระ) 
วนขวา เริ่มต้นจากอู่ (บริเวณถนนบรมราชชนนี)  ไปตามถนนบรมราชชนนี  ข้ามคลองบางกอกน้อย  แยกขวาไปตามถนนบรมราชนนี  จนถึงแยกบรมราชชนนี  ไป
ตามถนนพระปิ่นเกล้า  แยกซ้ายไปตามถนนอรณุอัมรินทร์  ลอดใต้สะพานพระราม 8  กลับไปตามเส้นทางเดิม  แยกซ้ายไปตามถนนพระปิ่นเกล้า  ลอดใต้สะพาน
สมเด็จพระปิ่นเกล้า  ไปตามเส้นทางเดิม  แยกซ้ายไปตามถนนอรุณอัมรินทร์  ข้ามสะพานอรณุอมัรินทร์  จนถึงแยกวังเดิม  แยกขวาไปตามถนนวังเดิม  จนถึงแยก
โพธิ์สามต้น  แยกซ้ายไปตามถนนอิสรภาพ  จนถึงแยกลาดหญ้า  แยกซ้ายไปตามถนนท่าดินแดง  จนถึงแยกท่าดนิแดง  แยกขวาไปตามถนนสมเด็จเจ้าพระยา  
จนถึงแยกคลองสาน  แยกขวาไปตามถนนเจริญนคร  แยกขวาไปตามถนนเจริญรัถ  แยกซ้ายไปตามถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน  จนถึงแยกมไหสวรรย์  แยกขวาไป
ตามถนนรัชดาภิเษก  จนถึงแยกท่าพระ  ไปตามถนนจรญัสนิทวงศ์  จนถึงแยกบางขุนนท์  แยกซ้ายไปตามถนนบางกอกน้อย–นครชัยศรี  ผ่านอู่บางขุนนนท์  แยก
ซ้ายไปตามถนนบรมราชชนนี  กลับรถใต้สะพานข้ามทางรถไฟ  ไปตามเส้นทางเดิม  สุดเส้นทางที่อู่ (บริเวณถนนบรมราชชนนี) 

  

 

58 มีนบุรี – ประตูน้ํา  
ผูดําเนินการ หางหุนสวนจํากัด ที.พ.ี การเดินรถ จํานวนรถ 24 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ บริการตลอดคนื ระยะทาง 26 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ มีนบุรี – ประตูน้ํา 
ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงมีนบุรี – ประตูน้าํ 
จากมีนบุรี ไป ประตนู้ํา เริ่มต้นจากตลาดมีนบุรี (บริเวณหน้าอูม่ีนบุรี)  ข้ามคลองสามวา  ไปตามถนนสีหบุรานุกิจ  ผ่านสํานักงานเขตมีนบุรี  แยกซ้ายไปตามถนน
ร่มเกล้า  แยกซ้ายไปตามถนนสุวินทวงศ์  ผ่านทัณฑสถานวัยหนุ่ม  กลับรถใต้สะพานข้ามคลองสามวา  ผ่านอู่สุวินทวงศ์  จนถึงแยกสุวินทวงศ์  แยกขวาไปตามถนน
รามคําแหง (สุขาภิบาล 3)  จนถึงสวนสน  ไปตามถนนรามคําแหง  จนถึงแยกคลองตัน  แยกขวาไปตามถนนเพชรบุรี  จนถึงแยกมิตรสัมพันธ์  แยกขวาไปตามถนน
มักกะสัน  สุดเส้นทางที่บริเวณใต้ทางด่วนเฉลิมมหานคร 
จากประตูน้ํา ไป มีนบุร ีเริ่มต้นจากบริเวณใต้ทางด่วนเฉลิมมหานคร  ไปตามถนนมักกะสัน  แยกซ้ายไปตามถนนราชปรารภ  แยกซ้ายไปตามถนนเพชรบุรี  ไปตาม
เส้นทางเดิมจนถึงแยกร่มเกล้า    แยกซ้ายไปตามถนนร่มเกล้า  แยกซ้ายไปตามถนนสีหบุรานุกิจ  ข้ามคลองสามวา  สุดเส้นทางที่ตลาดมีนบุรี (บริเวณหน้าอู่มีนบุรี) 

  

 

59 รังสิต – สนามหลวง  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 3 เขตการเดินรถที่ 1  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 43 คัน 
เวลาบริการ ทารังสิต 4:00 – 22:00 เง่ือนไขพิเศษ บริการตลอดคนื 22.00-3.30 ระยะทาง 34 กิโลเมตร 
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ทาสนามหลวง 5:10 – 23:10 
ชวงเดินรถ รังสิต – สนามหลวง 

รังสิต – สนามหลวง (ทางดวน) 
เสริมพิเศษ  รังสิต – อูบางเขน 
เสริมพิเศษ  รังสิต – อนุสาวรียชัยสมรภูมิ (ระยะทาง 27 กิโลเมตร) 
เสริมพิเศษ  รังสิต – ลาดพราว (ระยะทาง 21 กิโลเมตร) 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง 
รถโดยสารปรับอากาศสีสม 

หมายเหตุ รถจากอูบางเขน อาจจะเขาฟวเจอรปารค รังสิต 
รายละเอยีดเส้นทาง 
ช่วงรังสิต – สนามหลวง 
จากรังสิต ไป สนามหลวง เริ่มต้นจากตลาดสุชาต (บริเวณอู่เพิ่มภมูิ)  กลับรถใต้สะพานข้ามทางรถไฟ  ผ่านหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี  ไปตามถนนรังสิต–
ปทุมธานี  แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน  กลับรถที่หน้าห้างฯ โลตัส  จนถึงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ  แยกขวาไปตามถนนวิภาวดีรังสิต  ผ่านสนามบินกรุงเทพ  
จนถึงแยกหลักส่ี  แยกซ้ายไปตามถนนแจ้งวัฒนะ  ผ่านวงเวียนพทัิกษ์รัฐธรรมนูญ  แยกขวาไปตามถนนพหลโยธิน    ผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  ไปตามถนนพญาไท  
จนถึงแยกราชเทว ี แยกขวาไปตามถนนเพชรบุรี  จนถึงแยกยมราช  แยกซ้ายไปตามถนนหลานหลวง  จนถึงแยกผ่านฟ้าลีลาศ  แยกป้อมมหากาฬ  ไปตามถนนราช
ดําเนินกลาง  จนถึงแยกผ่านพิภพลีลา  แยกขวาไปตามถนนราชนิี  กลับรถ  สุดเส้นทางที่สนามหลวง (บริเวณอนุสาวรีย์ทหารอาสา) 
จากสนามหลวง ไป รงัสิต เริ่มต้นจากสนามหลวง (บริเวณอนุสาวรีย์ทหารอาสา)  แยกขวาไปตามถนนหน้าพระธาตุ  แยกซ้ายไปตามถนนหน้าพระลาน  จนถึงแยก
ป้อมเผด็จ  แยกซ้ายไปตามถนนราชดําเนินใน  จนถึงแยกผ่านพิภพลีลา  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่ตลาดสุชาต (บริเวณอู่เพิ่มภูมิ) 
ช่วงเดินรถ - อู่บางเขน – ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 
เท่ียวไป - เริ่มต้นที่อู่บางเขน เล้ียวซ้ายเข้าสู่ถนนพหลโยธิน อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนญู ถนนแจ้งวัฒนะ แยกหลักส่ี เล้ียวซ้ายแยกหลักส่ีเข้าสู่ถนนวิภาวดีรังสิต กลับ
รถ ถนนวิภาวดีรังสิต แยกหลักส่ี เล้ียวซ้ายแยกอนุสรณ์สถานเข้าสู่ถนนพหลโยธิน เล้ียวซ้ายข้ึนสะพานเข้าฟิวเจอรพ์าร์ค รังสิต สุดเส้นทางที่ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 
เท่ียวกลับ - เริ่มต้นทีฟ่ิวเจอร์พาร์ค รังสิต เล้ียวซ้ายเข้าสู่ถนนพหลโยธิน ไปย้อนเส้นทางเที่ยวไปจนถึงแยกหลักส่ี เล้ียวซ้ายแยกหลักส่ีเข้าสู่ถนนแจ้งวัฒนะ ไปย้อน
เส้นทางเที่ยวไปจนสุดเส้นทางที่อู่บางเขน 
ช่วงรังสิต – สนามหลวง (ทางด่วน) 
เท่ียวไป เริ่มต้นจากอู่เพิ่มภูมิ  เล้ียวขวาไปตามซอยรังสิต-ปทุมธานี 31  เล้ียวซ้ายเข้าถนนรังสิต-ปทุมธานี  กลับรถใต้สะพาน  โรงพยาบาลปทุมเวช  เล้ียวซ้ายเข้า
ถนนพหลโยธิน  กลับรถบริเวณหน้าห้างโลตัสรังสิต  เมเจอรซ์ีนีเพล็กซ์รังสิต  ตลาดสี่มุมเมือง  เล้ียวขวาเข้าถนนวิภาวดีรังสิต  อนุสรณ์สถานแห่งชาติ  หมู่บ้านธนิ
นทร  ท่าอากาศยานกรุงเทพ  เคหะทุ่งสองห้อง  แยกหลักส่ี  เล้ียวซ้ายเข้าถนนแจ้งวัฒนะ  PHILIPS  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนญู  
เล้ียวซ้ายเข้าถนนพหลโยธิน  วัดพระศรมีหาธาตุ  ผ่านเขตการเดินรถที่ 1 (อู่บางเขน)  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  กรมป่าไม้  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  แยกเกษตร  
เล้ียวซ้ายเข้าถนนเกษตร-นวมินทร์  กลับรถ  แยกเกษตร  เล้ียวซ้ายเข้าถนนพหลโยธิน  โรงพยาบาลเมโย  เมเจอร์รัชโยธิน  แยกรัชโยธิน  โรงเรียนหอวัง  เซ็นทรัล
ลาดพร้าว  แยกลาดพร้าว  สวนจตุจักร  รถไฟฟ้า BTS  แยกกําแพงเพชร  เล้ียวขวาเข้าถนนกําแพงเพชร ตลาดองค์การตลาดเพือ่เกษตรกร (อตก.)  เล้ียวซ้ายข้ึน
ทางด่วนด่านบางเลี้ยวซ้ายข้ึนทางด่วนศรีรัชด่านย่านพหลโยธิน ลงทางด่วนด่านยมราช  แยกยมราช  เล้ียวซ้ายเข้าถนนหลานหลวง  แยกสะพานขาว  แยกผ่านฟ้า
ลีลาศ  ตรงไปตามถนนราชดําเนินกลาง  อนุสาวรีย์ประชาธปิไตย  แยกคอกวัว  แยกผ่านพิภพลีลา  เล้ียวซ้ายเข้าถนนราชดําเนินใน  แยกป้อมเผด็จ  เล้ียวขวาเข้า
ถนนหน้าพระลาน  วดัพระแก้ว  เล้ียวขวาเข้าถนนหน้าพระธาตุ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เล้ียวขวาเข้าถนนราชินี  สุดเส้นทางที่สนามหลวง  (บริเวณเชิงทางลง
สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า)   
เท่ียวกลับ  เริ่มต้นจากสนามหลวง  เล้ียวขวาเข้าถนนหน้าพระธาตุ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เล้ียวซ้ายเข้าถนนหน้าพระลาน  วดัพระแก้ว  แยกป้อมเผด็จ  กลับ
เส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่อู่เพิ่มภูมิ  ผ่านแยกเกษตร ไม่เข้าถนนเกษตร-นวมินทร ์

  

 

60 มีนบุรี – ปากคลองตลาด  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 2 เขตการเดินรถที่ 2  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 44 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ บริการตลอดคนื ระยะทาง 36 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ สวนสยาม – ปากคลองตลาด 

เสริมพิเศษ  สวนสยาม – คลองตนั 
เสริมพิเศษ  สวนสยาม – บางกะป 
เสริมพิเศษ  บางกะป – ปากคลองตลาด 
มีนบุรี – ปากคลองตลาด 
สวนสยาม – ถนนพระราม 9 – ปากคลองตลาด  (ทางดวน) (ระยะทาง 37 กิโลเมตร  เสนทางเดนิรถธรรมดา) 
ปฐวิกรณ – ปากคลองตลาด (เสนทางเดินรถมินิบัส) 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง 
รถโดยสารประจําทางขนาดเล็กสีเขียวใบไม (มินิบัส) 
รถโดยสารปรับอากาศสีครีม–น้ําเงิน 
รถโดยสารปรับอากาศสีสม 

หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงสวนสยาม – ปากคลองตลาด 
จากสวนสยาม ไป ปากคลองตลาด เริ่มต้นจากสวนสยาม (บริเวณซอยอมรพันธ์นคร 8)  แยกขวาไปตามถนนสวนสยาม  จนถึงแยก รพ.นพรัตน์  แยกซ้ายไปตาม
ถนนรามอินทรา  จนถึงแยกนวมินทร์/กม.8  แยกซ้ายไปตามถนนนวมินทร์ (สุขาภิบาล 1)  จนถึงแยกที่ดินบางกะปิ  แยกซ้ายไปตามถนนศรีบูรพา  จนถึงแยกนิด้า  
แยกขวาไปตามถนนเสรีไทย (สุขาภิบาล 2)  จนถึงแยกบางกะปิ  ไปตามถนนลาดพร้าว  จนถึงสามแยกบางกะปิ  แยกซ้ายไปตามถนนศรีนครินทร์  ข้ามคลองแสน
แสบ  จนถึงแยกลําสาลี  แยกขวาไปตามถนนรามคําแหง  จนถึงแยกคลองตัน  แยกขวาไปตามถนนเพชรบุรี  จนถึงแยกยมราช  แยกซ้ายไปตามถนนหลานหลวง  
จนถึงแยกผ่านฟ้าลีลาศ  แยกป้อมมหากาฬ  ไปตามถนนราชดําเนินกลาง  จนถึงแยกผ่านพิภพลีลา  แยกซ้ายไปตามถนนอัษฎางค์  แยกขวาข้ามสะพานช้างโรงสี  
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แยกซ้ายไปตามถนนราชินี  สุดเส้นทางที่ท่ารถ (ข้างคลองหลอด) 
จากปากคลองตลาด ไป สวนสยาม เริ่มต้นจากท่ารถ (ข้างคลองหลอด)  แยกซ้ายข้ามสะพานเจริญรัช  แยกซ้ายไปตามถนนอัษฎางค์  ไปจนถึงแยกสะพานมอญ  
แยกซ้ายไปตามถนนเจริญกรุง  ผ่านวงเวียนรักษาดินแดน  แยกขวาไปตามถนนสนามไชย  จนถึงแยกป้อมเผด็จ  แยกขวาไปตามถนนราชดําเนินใน  จนถึงแยกผ่าน
พิภพลีลา  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่สวนสยาม (บริเวณซอยอมรพันธ์นคร 8) 
ช่วงสวนสยาม – ถนนพระราม 9 – ปากคลองตลาด  (ทางด่วน) 
จากสวนสยาม ไป ปากคลองตลาด เริ่มต้นจากสวนสยาม (บริเวณซอยอมรพันธ์นคร 8)  แยกขวาไปตามถนนสวนสยาม  จนถึงแยก รพ.นพรัตน์  แยกซ้ายไปตาม
ถนนรามอินทรา  จนถึงแยกนวมินทร์/กม.8  แยกซ้ายไปตามถนนนวมินทร์ (สุขาภิบาล 1)  จนถึงแยกที่ดินบางกะปิ  แยกซ้ายไปตามถนนศรีบูรพา  จนถึงแยกนิด้า  
แยกขวาไปตามถนนเสรีไทย (สุขาภิบาล 2)  จนถึงแยกบางกะปิ  ไปตามถนนลาดพร้าว  จนถึงสามแยกบางกะปิ  แยกซ้ายไปตามถนนศรีนครินทร์  ข้ามคลองแสน
แสบ  จนถึงแยกลําสาลี  แยกขวาไปตามถนนรามคําแหง  จนถึงแยกรามคําแหง  แยกขวาไปตามถนนพระราม 9  ข้ึนทางด่วนข้ันที่ 2 ท่ีพระราม 9   ลงทางด่วนที่
ยมราช  แยกซ้ายไปตามถนนหลานหลวง  จนถึงแยกผ่านฟ้าลีลาศ  แยกป้อมมหากาฬ  ไปตามถนนราชดําเนินกลาง  จนถึงแยกผ่านพิภพลีลา  แยกซ้ายไปตามถนน
อัษฎางค์  แยกขวาข้ามสะพานช้างโรงสี  แยกซ้ายไปตามถนนราชินี  สุดเส้นทางที่ท่ารถ (ข้างคลองหลอด) 
จากปากคลองตลาด ไป สวนสยาม เริ่มต้นจากท่ารถ (ข้างคลองหลอด)  แยกซ้ายข้ามสะพานเจริญรัช  แยกซ้ายไปตามถนนอัษฎางค์  ไปจนถึงแยกสะพานมอญ  
แยกซ้ายไปตามถนนเจริญกรุง  ผ่านวงเวียนรักษาดินแดน  แยกขวาไปตามถนนสนามไชย  จนถึงแยกป้อมเผด็จ  แยกขวาไปตามถนนราชดําเนินใน  จนถึงแยกผ่าน
พิภพลีลา  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่สวนสยาม (บริเวณซอยอมรพันธ์นคร 8) 

  

 

62 ท่าน้ําสาธุประดิษฐ์ - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 2 เขตการเดินรถที่ 4  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 26 คัน 
เวลาบริการ 4.30-23.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 15.9 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ สาธุประดิษฐ – อนุสาวรียชัยสมรภูมิ 

เสริมพิเศษ  สาธุประดิษฐ – ประตูน้ํา (ระยะทาง 13 กิโลเมตร) 
ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง (10 คัน) 

รถโดยสารปรับอากาศสีสม (16 คัน) 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงสาธุประดิษฐ์ – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 
จากสาธุประดิษฐ์ ไป อนุสาวรีย์ชัยสมรภูม ิเริ่มต้นจากท่าน้ําสาธุประดิษฐ์  แยกสาธุประดิษฐ์  ไปตามถนนสาธุประดิษฐ์  ไปจนถึงแยกสาธุ–จันทน์  แยกขวาไปตาม
ถนนจันทน์  จนถึงแยกจันทน์นนทรี  แยกขวาไปตามถนนนราธิวาสราชนครินทร์  แยกซ้ายไปตามถนนจันทนเ์ก่า  จนถึงแยกอมร–นางลิ้นจ่ี  แยกซ้ายไปตามถนนนาง
ล้ินจ่ี  จนถึงแยกเทคนิคกรุงเทพ  แยกขวาไปตามซอยสวนพลู  จนถึงปากซอยสวนพลู  แยกซ้ายไปตามถนนสาทรใต้  กลับรถที่แยกสาทร–พิพัฒน์  ไปตามถนนสาทร
เหนือ  จนถึงแยกวิทยุ  ไปตามถนนวิทยุ  จนถึงแยกวิทยุ–เพชร  แยกซ้ายไปตามถนนเพชรบรุี  จนถึงแยกประตูน้ํา  แยกขวาไปตามถนนราชปรารภ  จนถึงแยก
สามเหล่ียมดินแดง  แยกซ้ายไปตามถนนราชวิถี  สุดเส้นทางที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (บริเวณภัตตาคารพงหลี) 
จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไป สาธุประดิษฐ ์เริ่มต้นจากอนุสาวรีย์ชยัสมรภูมิ (บริเวณภัตตาคารพงหลี)  ไปตามถนนพญาไท  จนถึงแยกราชเทวี  แยกซ้ายไปตามถนน
เพชรบุรี  จนถึงแยกมิตรสัมพันธ์  แยกขวาไปตามซอยนานา  จนถึงแยกนานา  แยกขวาไปตามถนนเพลินจิต  จนถึงแยกเพลินจิต  แยกซ้ายไปตามถนนวิทยุ  จนถึง
แยกวิทยุ  ไปตามถนนสาทรใต้  จนถึงปากซอยสวนพลู  แยกซ้ายไปตามซอยสวนพลู  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงแยกด่วนสาธุฯ  แยกซ้ายไปตามถนนรัชดาภิเษก  
ผ่านเซ็นทรัลพระราม 3  อู่สาธุประดิษฐ์  กลับไปตามเส้นทางเดิม  แยกซ้ายไปตามถนนสาธุประดิษฐ์  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่ท่าน้ําสาธุประดิษฐ์ 

  

 

63 อตก.3 – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 2 เขตการเดินรถที่ 7  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 22 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ บริการตลอดคนื ระยะทาง 20 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ นนทบุรี – อนุสาวรียชัยสมรภูมิ 

เสริมพิเศษ  นนทบุรี – ลาดพราว (ระยะทาง 14 กิโลเมตร) 
เสริมพิเศษ  นนทบุรี – สวนจตุจักร 
ทางดวน  นนทบุรี – อนุสาวรียชัยสมรภูมิ 

ประเภทรถ รถโดยสารประจาํทางสีครีม–แดง 
รถโดยสารปรับอากาศสีสม 

หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงนนทบุรี – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 
จากนนทบุรี ไป อนุสาวรีย์ชัยสมรภูม ิเริ่มตน้จากอู่ อตก.3  ไปตามถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี  จนถึงแยกนนทบุรี 1  แยกขวาไปตามถนนพิบูลสงคราม  จนถึงแยกศรี
พรสวรรค์  แยกซ้ายไปตามถนนประชาราษฎร์  กลับรถที่ท่าน้ํานนทบุรี  จนถึงแยกนนทบุรี  แยกซ้ายไปตามถนนติวานนท์  จนถึงแยกแคราย  แยกขวาไปตามถนน
งามวงศ์วาน  ข้ามสะพานลอยเกษตร  จนถึงแยกเกษตร  แยกขวาไปตามถนนพหลโยธิน  จนสุดเส้นทางที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ฝ่ังโรงพยาบาลพระมงกุฎ) 
จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไป นนทบุร ีเริ่มตน้จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ฝ่ังโรงพยาบาลพระมงกุฎ)  ไปตามถนนพหลโยธิน  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่อู่ 
อตก. 3 
ช่วงนนทบุรี – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  (ทางด่วน) 
จากนนทบุรี ไป อนุสาวรีย์ชัยสมรภูม ิเริ่มตน้จากอู่ อตก.3  ไปตามถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี  จนถึงแยกนนทบุรี 1  แยกขวาไปตามถนนพิบูลสงคราม  จนถึงแยกศรี
พรสวรรค์  แยกซ้ายไปตามถนนประชาราษฎร์  กลับรถที่ท่าน้ํานนทบุรี  จนถึงแยกนนทบุรี  แยกซ้ายไปตามถนนติวานนท์  จนถึงแยกแคราย  แยกขวาไปตามถนน
งามวงศ์วาน  ข้ึนทางด่วนข้ันที่ 2 ท่ีถนนงามวงศ์วาน  ลงทางด่วนที่พระราม 6  ไปตามถนนพระรามที่ 6  จนถึงแยกตึกชัย  แยกซ้ายไปตามถนนราชวิถี  สุดเส้นทาง
ท่ีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูม ิ(ฝ่ังโรงพยาบาลพระมงกุฎ) 
จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไป นนทบุร ีเริ่มตน้จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (บริเวณโรงพยาบาลราชวิถี)  ไปตามถนนราชวิถี  จนถึงแยกตึกชัย  แยกขวาไปตามถนน
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พระรามที่ 6  ผ่านกระทรวงการคลัง  ข้ึนทางด่วนข้ันที่ 2 ท่ีถนนพระรามที่ 6  ลงทางด่วนที่งามวงศ์วาน  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่อู่ อตก. 3 
  

 

64 กระทรวงพาณิชย์ – ท่าน้ํานนท์ – สนามหลวง  
ผูดําเนินการ บริษัท สุพรรณยานยนต จํากัด จํานวนรถ 57 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ บริการตลอดคนื ระยะทาง 52 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ นนทบุรี – ถนนสามเสน – สนามหลวง (ระยะทาง 20 กิโลเมตร  เสนทางเดินรถธรรมดา และปรับอากาศ) 

สนามหลวง – พระนั่งเกลา (05:30 – 20:30  เสนทางรถธรรมดา) 
ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 

รถโดยสารปรับอากาศสีครีม–น้ําเงิน 
หมายเหตุ รถปรับอากาศจะไมไปออมอนุสาวรียประชาธิปไตย 
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงนนทบุรี – ถนนสามเสน – สนามหลวง 
จากนนทบุรี ไป สนามหลวง เริ่มต้นจากถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี  จนถึงทางแยกถนนประชาราษฎร์  แยกขวาไปตามถนนประชาราษฎร ์ กลับรถที่ท่าน้ํานนทบุรี  
จนถึงแยกศรีพรสวรรค์  แยกขวาไปตามถนนพิบูลสงคราม  จนถึงแยกพิบูลสงคราม  แยกขวาไปตามถนนประชาราษฎร์สาย 1  จนถึงแยกเกียกกาย  ไปตามถนน
สามเสน  จนถึงแยกบางลําพู  ไปตามถนนจักรพงษ์  แยกซ้ายไปตามถนนราชดําเนินกลาง  อ้อมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย  กลับไปเส้นทางเดิม  ผ่านแยกผ่านพิภพ
ลีลา  ไปตามถนนราชดําเนินใน  จนถึงแยกป้อมเผด็จ  ไปตามถนนสนามไชย  ผ่านวงเวียนรักษาดินแดน  แยกซ้ายไปตามถนนเจริญกรุง  จนถึงแยกสะพานมอญ  
แยกขวาไปตามถนนราชินี  สุดเส้นทางที่ท่ารถ (ริมคลองหลอด) 
จากสนามหลวง ไป นนทบุร ีเริ่มต้นจากท่ารถ (ริมคลองหลอด)  ไปตามถนนราชินี  แยกขวาไปตามถนนสนามไชย  จนถึงแยกป้อมเผด็จ  แยกซ้ายไปตามถนนหน้า
พระลาน  แยกขวาไปตามถนนหน้าพระธาต ุ แยกซ้ายไปตามถนนราชินี  แยกขวาลอดใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า  ไปตามถนนพระอาทิตย์  ถนนพระสุเมรุ  
จนถึงแยกบางลําพู  แยกซ้ายไปตามถนนสามเสน  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงแยกศรีพรสวรรค์  แยกซ้ายไปตามถนนประชาราษฎร ์ กลับรถที่ท่าน้ํานนทบุรี  ไปตาม
เส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่ถนนเล่ียงเมืองนนทบุรี 
ช่วงสนามหลวง – พระนั่งเกล้า 
จากสนามหลวง ไป พระนั่งเกล้า เริ่มต้นจากท่ารถ (ริมคลองหลอด)  ไปตามถนนราชนิี  แยกขวาไปตามถนนสนามไชย  จนถึงแยกป้อมเผด็จ  ไปตามถนนราช
ดําเนินใน  จนถึงแยกผ่านพิภพลีลา  แยกซ้ายข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า  ไปตามถนนพระปิ่นเกล้า  จนถึงแยกบรมราชชนน ี ไปตามถนนบรมราชชนนี  ข้าม
คลองบางกอกน้อย  แยกขวาไปตามต่างระดบัถนนราชพฤกษ์  ผ่านวงเวียนพระราม 5  จนถึงทางแยกถนนรัตนาธิเบศร์  ข้ามสะพานพระนั่งเกล้า  แยกซ้ายไปตาม
ถนนสนามบินน้ํา  จนถึงแยกเล่ียงเมือง–สนามบินน้ํา  แยกขวาไปตามถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี  ข้ามทางแยกถนนรัตนาธิเบศร์  กลับรถที่แยกเล่ียงเมืองนนทบุรี  สุด
เส้นทางบริเวณถนนเล่ียงเมืองนนทบุรี 
จากพระนั่งเกล้า ไป สนามหลวง เริ่มต้นจากถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงเชิงสะพานพระนั่งเกล้า  แยกขวาไปตามถนนรัตนาธิเบศร์  กลับรถ  
ข้ามสะพานพระนั่งเกล้า  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า  แยกซ้ายไปตามถนนเจ้าฟ้า  แยกซ้ายลอดใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า  แยกซ้ายไป
ตามถนนราชินี  แยกขวาไปตามถนนหน้าพระธาตุ  แยกซ้ายไปตามถนนหน้าพระลาน  จนถึงแยกป้อมเผด็จ  แยกขวาไปตามถนนสนามไชย  ผ่านวงเวยีนรักษา
ดินแดน  แยกซ้ายไปตามถนนเจริญกรุง  จนถึงแยกสะพานมอญ  แยกขวาไปตามถนนราชินี  สุดเส้นทางที่ท่ารถ (ริมคลองหลอด) 

  

 

65 วัดปากน้ํา – สนามหลวง  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 2 เขตการเดินรถที่ 7  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 20 คัน 

เวลาบริการ 
ทาวัดปากน้ํา 4.00 – 22.00  
ทาสนามหลวง 5.00 – 23.00 

เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 21 กิโลเมตร 

ชวงเดินรถ วัดปากน้าํ – บางลําพ ู
เสริมพิเศษ  วัดปากน้าํ – สถานีรถไฟบางซือ่ 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงวัดปากน้ํา – บางลําพู 
จากวัดปากน้ํา ไป บางลําพ ูเริ่มต้นจากวัดปากน้ํา นนทบุรี  ไปตามถนนพิบูลสงคราม  จนถึงแยกศรีพรสวรรค์  แยกซ้ายไปตามถนนประชาราษฎร์  กลับรถที่ท่าน้ํา
นนทบุรี  จนถึงแยกนนทบุรี  ไปตามถนนกรุงเทพ–นนท์  จนถึงแยกเตาปูน  แยกซ้ายไปตามถนนประชาราษฎร์สาย 2  จนถึงแยกประชาชื่น  ข้ามสะพานสูง  แยก
ขวาไปตามถนนเตชะวณิช  จนถึงแยกสะพานแดง  แยกขวาไปตามทหาร  จนถึงแยกเกียกกาย  แยกซ้ายไปตามถนนสามเสน  จนถึงแยกบางลําพู  ไปตามถนนจักร
พงษ์  แยกขวาไปตามถนนเจ้าฟ้า  แยกซ้ายลอดใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า  แยกซ้ายไปตามถนนราชินี    สุดเส้นทางที่สนามหลวง (บริเวณวิทยาลัยนาฏศิลป์) 
จากบางลําพู ไป วัดปากน้ํา เริ่มต้นจากสนามหลวง (บริเวณวิทยาลัยนาฏศิลป์)  กลับรถหน้าอนุสาวรีย์ทหารอาสา  แยกขวาลอดใต้สะพานสมเด็จพระปิน่เกล้า  ไป
ตามถนนพระอาทิตย์  ถนนพระสุเมรุ  จนถึงแยกบางลําพู  แยกซ้ายไปตามถนนสามเสน  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่วัดปากน้ํา นนทบุรี 

  

 

66 ประชานิเวศน์ 2 – สายใต้ใหม่  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 3 เขตการเดินรถที่ 7  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 27 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 20 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ ประชานิเวศน 2 – สถานีขนสงผูโดยสารสายใต 

เสริมพิเศษ  ประชานิเวศน 2 – แยกบางพลดั 
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เสริมพิเศษ  ประชานิเวศน 2 – บางโพ 
ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง 

รถโดยสารประจําทางขนาดเล็กสีเขียวใบไม (มินิบัส) 
รถโดยสารปรับอากาศสีสม 

หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงประชานเิวศน์ 2 – สถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต ้
จากประชานิเวศน์ 2 ไป สถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้ เริ่มต้นจากท่ารถ (บริเวณปากทางหมู่บ้านประชานิเวศน์ 2)  ไปตามถนนสามัคคี  จนถึงแยกถนนประชาชื่น  
แยกขวาไปตามถนนประชาชื่น  จนถึงแยกประชาชื่น  แยกขวาไปตามถนนประชาราษฎร์สาย 2  จนถึงแยกบางโพ  แยกซ้ายไปตามถนนประชาราษฎร์สาย 1  จนถึง
แยกเกียกกาย  ไปตามถนนสามเสน  จนถึงแยกซังฮี้  แยกขวาไปตามถนนราชวิถี  ข้ามสะพานกรุงธน  จนถึงแยกบางพลัด  แยกซ้ายไปตามถนนจรัลสนิทวงศ์  
จนถึงแยกบรมราชชนนี  แยกขวาไปตามถนนบรมราชชนนี  สุดเส้นทางที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้) 
จากสถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้ ไป ประชานิเวศน์ 2 เริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้)  กลับรถใต้สะพานข้ามคลองบางกอกน้อย  ไปตามเส้นทาง
เดิมจนข้ามสะพานกรุงธน  แยกซ้ายไปตามถนนขาว  แยกขวาไปตามถนนสุโขทัย  จนถึงแยกวชิระ  แยกซ้ายไปตามถนนสามเสน  ไปตามเส้นทางจนถึงปากทาง
หมู่บ้านประชานิเวศน ์2  แยกขวาไปตามถนนหมู่บ้านฯ  จนถึงซอย 26  กลับรถไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่ท่ารถ (บริเวณปากทางหมู่บ้านประชานิเวศน์ 2) 

  

 

67 วัดเสมียนนารี – เซ็นทรัลพระราม 3  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 3 เขตการเดินรถที่ 7  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 49 คัน 
เวลาบริการ 4.30-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 22 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ วัดเสมียนนารี – ชองนนทรี 

วัดเสมียนนารี – เซ็นทรัลพระราม 3 
เสริมพิเศษ  วัดเสมียนนารี – สามยาน 
เสริมพิเศษ  วัดเสมียนนารี – สวนลุมพนิ ี
อูศรีณรงค – เซ็นทรัลพระราม 3 (ไมเลี้ยวซายไปวัดเสมียนนารี) 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง 
รถโดยสารปรับอากาศสีสม 

หมายเหตุ ชวงเดินรถอูศรีณรงค – เซ็นทรัลพระราม 3 (6:00 น. 6:15 น. 6:30 น. 6:45 น.) 
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงวัดเสมียนนารี – ช่องนนทรี 
จากวัดเสมียนนารี ไป ช่องนนทร ีเริ่มต้นจากอู่ศรีณรงค์  ไปตามถนนประชาชื่น  จนถึงแยกประชานิเวศน์  แยกขวาไปตามถนนเทศบาลสงเคราะห์  ไปตามถนน
ประชานิเวศน์ 1  จนถึงวัดเสมียนนารี  กลับรถไปตามเส้นทางเดิม  จนถึงแยกประชาชื่น  แยกซ้ายข้ามสะพานสูง  แยกขวาไปตามถนนเตชะวณิช  จนถึงแยกสะพาน
แดง  แยกซ้ายไปตามถนนประดิพัทธ์  จนถึงแยกประดิพัทธ์  แยกขวาไปตามถนนพระรามที่ 6  จนถึงแยกอุรุพงษ์  แยกซ้ายไปตามถนนเพชรบุรี  จนถึงแยกเพชร
พระราม  แยกขวาไปตามถนนบรรทัดทอง  จนถึงแยกสะพานเหลือง  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 4  จนถึงแยกวิทยุ  แยกขวาไปตามถนนสาทรใต ้ จนถึงปาก
ซอยสวนพลู  แยกซ้ายไปตามซอยสวนพลู  จนถึงแยกเทคนิคกรุงเทพ  แยกซ้ายไปตามถนนนางลิ้นจ่ี  จนถึงแยกช่องลม  แยกขวาไปตามถนนพระรามที ่3  สุด
เส้นทางที่ถนนพระรามที่ 3 
จากช่องนนทรี ไป วัดเสมียนนาร ีเริ่มต้นจากถนนพระรามที่ 3  กลับรถที่ซอยช่องนนทรี  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงแยกช่องลม  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงปากซอย
สวนพลู  แยกซ้ายไปตามถนนสาทรใต้  กลับรถที่แยกสาทร–พิพฒัน์  ไปตามถนนสาทรเหนอื  จนถึงแยกวิทยุ  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงแยกเจริญผล  แยกซ้ายไป
ตามถนนพระรามที่ 1  จนถึงแยกพงษ์พระราม  แยกขวาไปตามถนนพระรามที่ 6  ไปเตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่อู่ศรีณรงค ์
ช่วงเดินรถ – อู่ศรีณรงค์ – เซ็นทรัลพระราม 3 (ไมเ่ล้ียวซ้ายไปวัดเสมียนนารี) 
เท่ียวไป – เริ่มต้นทีอู่ศ่รีณรงค์ เล้ียวขวาเข้าสู่ถนนประชาชื่น ไปตามเส้นทางเที่ยวไปแบบช่วงเดินรถอู่ศรณีรงค์ – วัดเสมียนนารี – เซ็นทรัลพระราม 3 จนสุดเส้นทางที่
สถานีบริการน้ํามันปตท. 
เท่ียวกลับ – เริ่มต้นทีส่ถานีบริการน้ํามัน ปตท. ไปตามเส้นทางเที่ยวกลับแบบช่วงเดินรถอู่ศรีณรงค์ – วัดเสมียนนารี – เซ็นทรัลพระราม 3 จนสุดเส้นทางที่สถานี
บริการน้ํามันปตท. จนสุดเส้นทางที่อู่ศรีณรงค์ 

  

 

68 สมุทรสาคร – บางลําพู  
ผูดําเนินการ บริษัท ยูเนี่ยนบัสเซอรวิส จํากัด  (รถปรับอากาศ) 

กองเดินรถที่ 3 เขตการเดินรถที่ 5  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  (รถธรรมดา) 
จํานวนรถ 18 

24 
คัน 

เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 46 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ สมุทรสาคร – ถนนรัชดาภิเษก – บางลําพู (เสนทางเดินรถปรับอากาศ) 

แสมดํา – ถนนรัชดาภิเษก – บางลําพู (ระยะทาง 29 กิโลเมตร  เสนทางเดนิรถธรรมดา) 
เสริมพิเศษ  แสมดํา – ดาวคะนอง 
บางปะแกว – บางลาํพู (ระยะทาง 17 กิโลเมตร  เสนทางเดินรถมินิบัส) 
โรงเรียนทวีธาภิเษก 2 – ถนนรัชดาภิเษก – บางลาํพู (เสนทางรถโรงเรียน) 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 
รถโดยสารประจําทางขนาดเล็กสีเขียวใบไม (มินิบัส) 
รถโดยสารปรับอากาศสีครีม–น้ําเงิน 

หมายเหตุ  



หนังสือคูมือเสนทางรถประจําทางและรายละเอียด E-Book ฉบับป 2548-2549 (เสนทางรถประจําทางฯ หมวด 1) 
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รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงสมุทรสาคร – ถนนรัชดาภิเษก – บางลําพ ู
จากสมุทรสาคร ไป บางลําพ ูเริ่มต้นจากสมุทรสาคร ไปตามถนนเศรษฐกิจ  ไปตามถนนเอกชัย  แยกไปตามถนนพระรามที่ 2  จนถึงแยกบางปะแก้ว  แยกซ้ายไป
ตามถนนสุขสวัสดิ์  จนถึงแยกดาวคะนอง  ไปตามถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน  จนถึงแยกมไหศวรรย์  แยกซ้ายไปตามถนนรชัดาภิเษก  จนถึงแยกท่าพระ  ไปตาม
ถนนจรัลสนิทวงศ์  จนถึงแยกบรมราชชนน ี แยกขวาไปตามถนนพระปิ่นเกล้า  ข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า  แยกซ้ายไปตามถนนราชดําเนินกลาง  จนถึง
อนุสาวรีย์ประชาธืปไตย  แยกซ้ายไปตามถนนดินสอ  จนถึงแยกสะพานวันชาติ  แยกซ้ายไปตามถนนพระสเุมรุ  แยกซ้ายไปตามถนนสิบสามห้าง  สุดเส้นทางที่
บางลําพู (บริเวณถนนสิบสามห้าง) 
จากบางลําพู ไป สมุทรสาคร เริ่มต้นจากบางลําพู (บริเวณถนนสิบสามห้าง)  ไปตามถนนตะนาว  จนถึงแยกคอกวัว  แยกขวาไปตามถนนราชดําเนินกลาง  ไปตาม
เส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่จังหวัดสมุทรสาคร 
ช่วงแสมดํา – ถนนรัชดาภิเษก – บางลําพู 
จากแสมดํา ไป บางลําพ ูเริ่มต้นจากอู่แสมดํา  ไปตามถนนพระรามที่ 2  จนถึงแยกบางปะแก้ว  แยกซ้ายไปตามถนนสุขสวัสดิ์  จนถึงแยกดาวคะนอง  ไปตามถนน
สมเด็จพระเจ้าตากสิน  จนถึงแยกมไหศวรรย์  แยกซ้ายไปตามถนนรัชดาภิเษก  จนถึงแยกท่าพระ  ไปตามถนนจรัลสนิทวงศ์  จนถึงแยกบรมราชชนน ี แยกขวาไป
ตามถนนพระปิ่นเกล้า  ข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า  แยกซ้ายไปตามถนนราชดําเนินกลาง  จนถึงอนุสาวรีย์ประชาธืปไตย  แยกซ้ายไปตามถนนดินสอ  จนถึง
แยกสะพานวันชาติ  แยกซ้ายไปตามถนนพระสุเมรุ  แยกซ้ายไปตามถนนสิบสามห้าง  สุดเส้นทางที่บางลําพู (บริเวณถนนสิบสามห้าง) 
จากบางลําพู ไป แสมดํา ริ่มต้นจากบางลําพู (บริเวณถนนสิบสามห้าง)  ไปตามถนนสบิสามห้าง  กลับรถที่วงเวียน  แยกขวาไปตามถนนพระสุเมรุ  จนถึงแยกป้อม
มหากาฬ  แยกขวาไปตามถนนราชดําเนินกลาง  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่อู่แสมดํา 
ช่วงบางปะแก้ว – บางลําพ ู
จากบางปะแก้ว ไป บางลําพ ูเริ่มต้นจากอู่แสมดํา  ไปตามถนนพระรามที่ 2  จนถึงแยกบางปะแก้ว  แยกซ้ายไปตามถนนสุขสวัสดิ์  จนถึงแยกดาวคะนอง  ไปตาม
ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน  ผ่านวงเวียนใหญ่  แยกซ้ายไปตามถนนอินทรพิทักษ์  จนถึงแยกท่าพระ  แยกขวาไปตามถนนจรัลสนิทวงศ์  จนถึงแยกบรมราชชนนี  
แยกขวาไปตามถนนพระปิ่นเกล้า  ข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า  แยกซ้ายไปตามถนนราชดําเนินกลาง  จนถึงอนุสาวรีย์ประชาธปืไตย  แยกซ้ายไปตามถนนดินสอ  
จนถึงแยกสะพานวันชาติ  แยกซ้ายไปตามถนนพระสุเมรุ  แยกซ้ายไปตามถนนสิบสามห้าง  สุดเส้นทางที่บางลําพู (บริเวณถนนสิบสามห้าง) 
จากบางลาํพู ไป บางปะแก้ว เริ่มต้นจากบางลําพู (บริเวณถนนสิบสามห้าง)  ไปตามถนนตะนาว  จนถึงแยกคอกวัว  แยกขวาไปตามถนนราชดําเนินกลาง  ไปตาม
เส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่ตลาดโพธิ์ทอง 
ช่วงโรงเรียนทวีธาภิเษก 2 – ถนนรัชดาภเิษก – บางลําพู  (โครงการรถโรงเรียน) 
จากโรงเรียนทวีธาภิเษก 2 ไป บางลําพ ูเริ่มต้นจากโรงเรียนทวีธาภิเษก 2  ไปตามถนนบางขุนเทียน–ชายทะเล  จนถึงแยกถนนพระรามที่ 2  แยกซ้ายไปตามถนน
พระรามที่ 2  กลับรถที่ใต้สะพานต่างระดับสะแกงาม  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงแยกบางปะแก้ว  แยกซ้ายไปตามถนนสุขสวัสดิ์  จนถึงแยกดาวคะนอง  ไปตามถนน
สมเด็จพระเจ้าตากสิน  จนถึงแยกมไหศวรรย์  แยกซ้ายไปตามถนนรัชดาภิเษก  จนถึงแยกท่าพระ  ไปตามถนนจรัลสนิทวงศ์  จนถึงแยกบรมราชชนน ี แยกขวาไป
ตามถนนพระปิ่นเกล้า  ข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า  แยกซ้ายไปตามถนนราชดําเนินกลาง  จนถึงอนุสาวรีย์ประชาธืปไตย  แยกซ้ายไปตามถนนดินสอ  จนถึง
แยกสะพานวันชาติ  แยกซ้ายไปตามถนนพระสุเมรุ  แยกซ้ายไปตามถนนสิบสามห้าง  สุดเส้นทางที่บางลําพู (บริเวณถนนสิบสามห้าง) 
จากบางลําพู ไป โรงเรียนทวีธาภิเษก 2 เริม่ต้นจากบางลําพู (บริเวณถนนสิบสามห้าง)  ไปตามถนนสิบสามห้าง  กลับรถที่วงเวียน  แยกขวาไปตามถนนพระสุเมรุ  
จนถึงแยกป้อมมหากาฬ  แยกขวาไปตามถนนราชดําเนินกลาง  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่โรงเรียนทวีธาภิเษก 2 

  

 

69 สนามบินน้ํา – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  
ผูดําเนินการ บริษัท นิธิทัศนทัวรแอนดทรานสปอรต จํากดั จํานวนรถ 38 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 27 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ รัตนาธิเบศร – สนามบินน้ํา – อนุสาวรียชัยสมรภูมิ 

เสริมพิเศษ  รัตนาธิเบศร – สนามบินน้ํา – สุทธิสาร 
ทางดวน  รัตนาธิเบศร – สนามบินน้ํา – อนสุาวรียชัยสมรภูมิ 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 
รถโดยสารปรับอากาศสีฟา 

หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงรัตนาธิเบศร์ – สนามบินน้ํา – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 
จากรัตนาธิเบศร์ ไป อนุสาวรีย์ชัยสมรภูม ิเริ่มต้นจากถนนรัตนาธิเบศร์ (บริเวณฝ่ังตรงข้ามห้างสรรพสินค้าสยามจัสโก้)  ลอดใต้สะพานพระนั่งเกล้า  แยกซ้ายไปตาม
ถนนสนามบินน้ํา  ผ่านกระทรวงพาณชิย์  จนถึงแยกสนามบินน้ํา  แยกขวาไปตามถนนติวานนท์  จนถึงแยกแคราย  แยกซ้ายไปตามถนนงามวงศ์วาน  จนถึงแยก
บางเขน  แยกซ้ายไปตามถนนวิภาวดีรังสิต  กลับรถบนสะพานกลับรถ  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงแยกด่วนดินแดง  แยกขวาไปตามดินแดง  จนถึงแยกสามเหลี่ยมดิน
แดง  ไปตามถนนราชวิถี  สุดเส้นทางที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (บรเิวณหน้าแฟชั่นมอลล์) 
จากอนุสาวรย์ีชัยสมรภูมิ ไป รัตนาธิเบศร ์เริ่มต้นจากอนุสาวรีย์ชยัสมรภูมิ (บริเวณหนา้แฟชั่นมอลล์)  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่ถนนรัตนาธิเบศร์ (บริเวณ
ฝ่ังตรงข้ามห้างสรรพสนิค้าสยามจัสโก้) 
ช่วงรัตนาธิเบศร์ – สนามบินน้ํา – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  (ทางด่วน) 
จากรัตนาธิเบศร์ ไป อนุสาวรีย์ชัยสมรภูม ิเริ่มต้นจากถนนรัตนาธิเบศร์ (บริเวณฝ่ังตรงข้ามห้างสรรพสินค้าสยามจัสโก้)  ลอดใต้สะพานพระนั่งเกล้า  แยกซ้ายไปตาม
ถนนสนามบินน้ํา  ผ่านกระทรวงพาณชิย์  จนถึงแยกสนามบินน้ํา  แยกขวาไปตามถนนติวานนท์  จนถึงแยกแคราย  แยกซ้ายไปตามถนนงามวงศ์วาน  ข้ึนทางด่วน
ข้ันที่ 2 ท่ีถนนงามวงศ์วาน  ลงทางด่วนที่พระราม 6  ไปตามถนนพระรามที่ 6  จนถึงแยกตึกชัย  แยกซ้ายไปตามถนนราชวิถี  สุดเส้นทางที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 
(บริเวณโรงพยาบาลราชวิถี) 
จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไป รัตนาธิเบศร ์เริ่มต้นจากอนุสาวรีย์ชยัสมรภูมิ (บริเวณโรงพยาบาลราชวิถี)  ไปตามถนนราชวิถี  จนถึงแยกตึกชัย  แยกขวาไปตามถนน
พระรามที่ 6  ผ่านกระทรวงการคลัง  ข้ึนทางด่วนข้ันที่ 2 ท่ีถนนพระรามที่ 6  ลงทางด่วนที่งามวงศ์วาน  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่ถนนรัตนาธิเบศร์ 
(บริเวณฝ่ังตรงข้ามห้างสรรพสินค้าสยามจัสโก้) 

  

 

70 ประชานิเวศน์ 3 – สนามหลวง  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 3 เขตการเดินรถที่ 7  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 19 คัน 
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เวลาบริการ 4.50-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 22 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ ประชานิเวศน 3 – สนามหลวง 

เสริมพิเศษ  ประชานิเวศน 3 – สะพานแดง 
ทางดวน  ประชานิเวศน 3 – สนามหลวง 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง 
รถโดยสารประจําทางขนาดเล็กสีเขียวใบไม (มินิบัส) 
รถโดยสารปรับอากาศสีสม 

หมายเหตุ รถทางดวนวิ่งเที่ยวไป ชวงเชา  และเที่ยวกลับ ชวงเย็น 
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงประชานเิวศน์ 3 – สนามหลวง 
จากประชานิเวศน์ 3 ไป สนามหลวง เริม่ตน้จากหมู่บ้านประชานเิวศน์ 3 ระยะ 2 (บรเิวณท่ารถ)  ไปตามถนนสายเอ  วนเข้าหมูบ้่านฯ ถึงซอย 36  แยกขวาไปตาม
ถนนสามัคคี  จนถึงทางแยกถนนประชาชื่น  แยกขวาไปตามถนนประชาชื่น  จนถึงแยกประชาชื่น  แยกซ้ายข้ามสะพานสูง  แยกขวาไปตามถนนเตชะวณิช  จนถึง
แยกสะพานแดง  ไปตามถนนพระรามที่ 5  จนถึงแยกเกษะโกมล  แยกขวาไปตามถนนอํานวยสงคราม  จนถึงสามแยกพิชัย  แยกซ้ายไปตามถนนพิชัย  จนถึงแยกอู่
ทองใน  แยกซ้ายไปตามถนนราชวิถี  แยกขวาไปตามถนนอู่ทองใน  ผ่านสวนสัตว์ดุสิต  ไปตามถนนราชดําเนินนอก  จนถึงแยกผ่านฟ้าลีลาศ  แยกขวาแยกป้อม
มหากาฬ  มหากาฬ  ไปตามถนนราชดําเนนิกลาง  จนถึงแยกผ่านพิภพลีลา  แยกขวาไปตามถนนราชินี  แยกซ้ายไปตามถนนหนา้พระธาตุ  สุดเส้นทางที่สนามหลวง 
(บริเวณหน้าราชบัณฑติสถาน) 
จากสนามหลวง ไป ประชานิเวศน์ 3 เริม่ตน้จากสนามหลวง (บริเวณหน้าราชบัณฑิตสถาน)  ไปตามถนนหน้าพระธาตุ  แยกซ้ายไปตามถนนหน้าพระลาน  จนถึง
แยกป้อมเผด็จ  แยกซ้ายไปตามถนนราชดําเนินใน  จนถึงแยกผ่านพิภพลีลา  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่หมู่บ้านประชานิเวศน์ 3 ระยะ 2 (บรเิวณท่ารถ) 
ช่วงประชานเิวศน์ 3 – สนามหลวง  (ทางด่วน) 
จากประชานิเวศน์ 3 ไป สนามหลวง เริม่ตน้จากหมู่บ้านประชานเิวศน์ 3 ระยะ 2 (บรเิวณท่ารถ)  ไปตามถนนสายเอ  วนเข้าหมูบ้่านฯ ถึงซอย 36  แยกขวาไปตาม
ถนนสามัคคี  จนถึงทางแยกถนนประชาชื่น  แยกขวาไปตามถนนประชาชื่น  จนถึงแยกพงษ์เพชร  แยกขวาไปตามถนนงามวงศ์วาน  ข้ึนทางด่วนข้ันที่ 2 ท่ีถนนงาม
วงศ์วาน  ลงทางด่วนที่ยมราช  ไปตามถนนพิษณุโลก  จนถึงแยกสวนมิสกวัณ  แยกซ้ายไปตามถนนราชดําเนินนอก  จนถึงแยกผ่านฟ้าลีลาศ  แยกขวาแยกป้อม
มหากาฬ  มหากาฬ  ไปตามถนนราชดําเนนิกลาง  จนถึงแยกผ่านพิภพลีลา  แยกขวาไปตามถนนราชินี  แยกซ้ายไปตามถนนหนา้พระธาตุ  สุดเส้นทางที่สนามหลวง 
(บริเวณหน้าราชบัณฑติสถาน) 
จากสนามหลวง ไป ประชานิเวศน์ 3 เริม่ตน้จากสนามหลวง (บริเวณหน้าราชบัณฑิตสถาน)  ไปตามถนนหน้าพระธาตุ  แยกซ้ายไปตามถนนหน้าพระลาน  จนถึง
แยกป้อมเผด็จ  แยกซ้ายไปตามถนนราชดําเนินใน  จนถึงแยกผ่านพิภพลีลา  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่หมู่บ้านประชานิเวศน์ 3 ระยะ 2 (บรเิวณท่ารถ) 

  

 

71 สวนสยาม – วัดธาตุทอง  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 2 เขตการเดินรถที่ 2  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 28 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ บริการตลอดคนื ระยะทาง 21 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ สวนสยาม – วัดธาตุทอง 

เสริมพิเศษ  สวนสยาม – บางกะป 
เสริมพิเศษ  สวนสยาม – คลองตนั 
ปฐวิกรณ – วัดธาตุทอง (เสนทางเดินรถมินบิสั) 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง 
รถโดยสารประจําทางขนาดเล็กสีเขียวใบไม (มินิบัส) 

หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงสวนสยาม – วัดธาตุทอง 
จากสวนสยาม ไป วัดธาตุทอง เริม่ต้นจากสวนสยาม (บริเวณซอยอมรพันธ์นคร 8)  แยกขวาไปตามถนนสวนสยาม  จนถึงแยก รพ.นพรัตน์  แยกซ้ายไปตามถนน
รามอินทรา  จนถึงแยก นวมินทร์/กม.8  แยกซ้ายไปตามถนนนวมินทร์ (สุขาภิบาล 1)  จนถึงแยกที่ดินบางกะปิ  แยกซ้ายไปตามถนนศรีบูรพา  จนถึงแยกนิด้า  
แยกขวาไปตามถนนเสรีไทย (สุขาภิบาล 2)  จนถึงแยกบางกะปิ  ไปตามถนนลาดพรา้ว  จนถึงสามแยกบางกะปิ  แยกซ้ายไปตามถนนศรีนครินทร์  ข้ามคลองแสน
แสบ  จนถึงแยกลําสาลี  แยกขวาไปตามถนนรามคําแหง  จนถึงแยกคลองตัน  ไปตามถนนสขุุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค์)  จนถึงแยกสุขุมวิท 71  แยกขวาไปตาม
ถนนสุขุมวิท  จนถึงแยกพระโขนง  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 4  จนถึงแยกกล้วยน้ําไท  แยกขวาไปตามซอยสุขุมวิท 42  จนถึงแยกเอกมัยใต้  แยกขวาไปตาม
ถนนสุขุมวิท  สุดเส้นทางที่วัดธาตุทอง 
จากวัดธาตุทอง ไป สวนสยาม เริ่มต้นจากวดัธาตุทอง  ไปตามถนนสุขุมวิท  จนถึงแยกสุขุมวิท 71  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่สวนสยาม (บริเวณซอยอมร
พันธ์นคร 8) 

  

 

72 ท่าเรือคลองเตย – เทเวศร์  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 1 เขตการเดินรถที่ 4  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 51 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 19 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ คลองเตย – ส่ีเสาเทเวศร 

เสริมพิเศษ  คลองเตย – ประตูน้ํา 
ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง 

รถโดยสารปรับอากาศสีสม 
หมายเหตุ  
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รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงคลองเตย – ส่ีเสาเทเวศร ์
จากคลองเตย ไป ส่ีเสาเทเวศร ์เริ่มต้นจากท่าเรือคลองเตย (บริเวณ สน.ท่าเรือ)  ไปตามถนนเกษมราษฎร์  จนถึงแยกศุลกากร  แยกขวาไปตามถนนอาจณรงค์  
จนถึงแยกกล้วยน้ําไท  ไปตามซอยสุขุมวิท 42  จนถึงแยกเอกมัยใต้  ไปตามถนนเอกมยั  จนถึงแยกเอกมัยเหนือ  แยกซ้ายไปตามถนนเพชรบุรี  จนถึงแยกประตูน้ํา  
แยกขวาไปตามถนนราชปรารภ  จนถึงแยกมักกะสัน  แยกซ้ายไปตามถนนศรอียุธยา  จนถึงแยกสี่เสาเทเวศร์  ไปตามถนนพิษณุโลก  สุดเส้นทางที่ส่ีเสาเทเวศร์ 
(บริเวณหัวถนน) 
จากส่ีเสาเทเวศร์ ไป คลองเตย เริม่ต้นจากสี่เสาเทเวศร์ (บริเวณหัวถนน)  ไปตามถนนพิษณุโลก  จนถึงแยกวังแดง  แยกซ้ายไปตามถนนนครราชสีมา  จนถึงแยก
หอประชุม ทบ.  แยกขวาไปตามถนนศรอียุธยา  ไปตามเส้นทางจนถึงแยกเอกมัยใต้  แยกขวาไปตามถนนสุขุมวิท  จนถึงแยกบ้านกล้วยใต้  แยกซ้ายไปตามซอย
สุขุมวิท 42  จนถึงแยก ม.กรุงเทพ  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 4  จนถึงแยกกล้วยน้ําไท  แยกขวาไปตามถนนอาจณรงค์  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่
ท่าเรือคลองเตย (บริเวณ สน.ท่าเรือ) 

  

 

73 
ห้วยขวาง – สะพานพุทธ 
73ก อู่โพธ์ิแก้ว – สะพานพุทธ 

 
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 2 เขตการเดินรถที่ 8  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (รถปรับอากาศ) 

กองเดินรถที่ 3 เขตการเดินรถที่ 8  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (รถธรรมดา) 
จํานวนรถ 30 

25 
คัน 

เวลาบริการ 4.30-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 15 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ หวยขวาง – สะพานพทุธฯ (เสนทางเดินรถปรับอากาศ) 

เสริมพิเศษ  หวยขวาง – สนามกฬีาแหงชาต ิ
เสริมพิเศษ  สะพานพทุธฯ – ซอยลาดพราว 101 (สําหรับรถโดยสารปรับอากาศกลบัอู) 
73ก  อูโพธ์ิแกว – สะพานพุทธฯ (เสนทางเดินรถโดยสารปรับอากาศ) 
73ก เสริมพิเศษ  อูโพธ์ิแกว – สนามกฬีาแหงชาติ (เสนทางเสริมรถปรับอากาศ, เสนทางเดินรถธรรมดา เวลาปกติ) 
73ก เสริมพิเศษ  อูโพธ์ิแกว – แยก อ.ส.ม.ท. 
73ก เสริมพิเศษ  อูโพธ์ิแกว – แยกราชประสงค (เสนทางเดินรถธรรมดา  24 ช่ัวโมง) 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง 
รถโดยสารปรับอากาศสีสม 

หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงห้วยขวาง – สะพานพุทธฯ 
จากห้วยขวาง ไป สะพานพุทธฯ เริ่มต้นจากห้วยขวาง (บริเวณ สน.หว้ยขวาง)  แยกขวาไปตามถนนประชาราษฎร์บําเพ็ญ  จนถึงแยกห้วยขวาง  แยกขวาไป
ตามถนนรัชดาภิเษก  จนถึงแยกพระราม 9  แยกขวาไปตามถนนพระราม 9  จนถึงแยกประชาสงเคราะห์  ไปตามถนนดินแดง  จนถึงแยกสามเหลี่ยมดินแดง  แยก
ซ้ายไปตามถนนราชปรารภ  จนถึงแยกประตูน้ํา  ไปตามถนนราชดําริ  จนถึงแยกราชประสงค์  แยกขวาไปตามถนนพระรามที่ 1  จนถึงแยกเจริญผล  แยกซ้ายไป
ตามถนนบรรทัดทอง  จนถึงแยกสะพานเหลือง  แยกขวาไปตามถนนพระรามที่ 4  จนถึงแยกหัวลําโพง  ข้ามสะพานเจริญสวัสดิ ์ แยกซ้ายไปตามถนนตรีมติร  แยก
ขวาไปตามถนนเยาวราช  แยกซ้ายไปตามถนนจกัรวรรดิ์  ลอดใตส้ะพานพระปกเกล้า  ไปตามถนนสะพานพทุธ  สุดเส้นทางที่สะพานพุทธฯ (บริเวณใต้สะพานพุทธ
ฯ) 
จากสะพานพุทธฯ ไป ห้วยขวาง เริ่มต้นจากสะพานพุทธ (บริเวณใต้สะพานพทุธฯ)  ไปตามถนนสะพานพุทธฯ  แยกซ้ายไปตามถนนจักรเพชร  แยกขวาไปตาม
ถนนอัษฎางค์  แยกขวาไปตามถนนพระพิพธิ  ถนนพระพิทักษ์  แยกซ้ายไปตามถนนตรีเพชร  แยกขวาไปตามถนนเจริญกรุง  จนถึงแยกหมอมี  แยกซ้ายไปตาม
ถนนมิตรพันธ์  ผ่านวงเวียน 22 กรกฎา  แยกขวาไปตามถนนไมตรีจิต  จนถึงแยกไมตรีจิต  ข้ามสะพานเจรญิสวัสดิ์  แยกหัวลําโพง  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุด
เส้นทางที่ตลาดห้วยขวาง 
ช่วงสะพานพทุธฯ – ซอยลาดพร้าว 101  (เสริมพิเศษ) 
จากสะพานพุทธฯ ไป ซอยลาดพร้าว 101 เริ่มต้นจากสะพานพุทธ (บริเวณใต้สะพานพทุธฯ)  ไปตามถนนสะพานพุทธฯ  แยกซ้ายไปตามถนนจักรเพชร  
แยกขวาไปตามถนนอัษฎางค์  แยกขวาไปตามถนนพระพพิิธ  ถนนพระพิทักษ์  แยกซ้ายไปตามถนนตรีเพชร  แยกขวาไปตามถนนเจริญกรุง  จนถึงแยกหมอมี  แยก
ซ้ายไปตามถนนมติรพนัธ์  ผ่านวงเวียน 22 กรกฎา  แยกขวาไปตามถนนไมตรีจิต  จนถึงแยกไมตรีจิต  ข้ามสะพานเจรญิสวัสดิ์  แยกหัวลําโพง  ไปตามเส้นทาง
ปกติจนถึงห้วยขวาง (บริเวณตลาดสดห้วยขวาง)  ไปตามถนนประชาราษฎร์บําเพญ็  จนถึงแยกห้วยขวาง  แยกซ้ายไปตามถนนรัชดาภิเษก  จนถึงแยกรัชดา–
ลาดพร้าว  แยกขวาไปตามถนนลาดพร้าว  จนถึงแยกลาดพร้าว 101  แยกซ้ายไปตามซอยลาดพร้าว 101  แยกขวาไปตามซอยโพธิ์แก้ว  สุดเส้นทางที่อู่โพธิ์แก้ว 
ช่วงอู่โพธ์ิแก้ว – สะพานพุทธฯ 
จากอู่โพธิ์แก้ว ไป สะพานพุทธฯ เริ่มต้นจากอู่โพธิ์แก้ว  แยกซ้ายไปตามซอยโพธิ์แก้ว  จนถึงจุดตัดถนนนวมินทร์  แยกขวาไปตามถนนนวมินทร์ (สุขาภิบาล 1)  
จนถึงแยกบางกะปิ  แยกขวาไปตามถนนลาดพร้าว  จนถึงแยกรัชดา–ลาดพร้าว  แยกซ้ายไปตามถนนรัชดาภเิษก  จนถึงแยกพระราม 9  แยกขวาไปตามถนน
พระราม 9  จนถึงแยกประชาสงเคราะห์  ไปตามถนนดินแดง  จนถึงแยกสามเหลี่ยมดินแดง  แยกซ้ายไปตามถนนราชปรารภ  จนถึงแยกประตูน้ํา  ไปตามถนนราช
ดําริ  จนถึงแยกราชประสงค์  แยกขวาไปตามถนนพระรามที่ 1  จนถึงแยกเจริญผล  แยกซ้ายไปตามถนนบรรทัดทอง  จนถึงแยกสะพานเหลือง  แยกขวาไปตาม
ถนนพระรามที่ 4  จนถึงแยกหัวลําโพง  ข้ามสะพานเจริญสวัสดิ ์ แยกซ้ายไปตามถนนตรีมติร  แยกขวาไปตามถนนเยาวราช  แยกซ้ายไปตามถนนจักรวรรดิ์  ลอด
ใต้สะพานพระปกเกล้า  ไปตามถนนสะพานพุทธ  สุดเส้นทางที่สะพานพุทธฯ (บริเวณใต้สะพานพุทธฯ) 
จากสะพานพุทธฯ ไป อู่โพธิ์แก้ว เริ่มต้นจากสะพานพุทธ (บริเวณใต้สะพานพทุธฯ)  ไปตามถนนสะพานพุทธฯ  แยกซ้ายไปตามถนนจักรเพชร  แยกขวาไปตาม
ถนนอัษฎางค์  แยกขวาไปตามถนนพระพิพธิ  ถนนพระพิทักษ์  แยกซ้ายไปตามถนนตรีเพชร  แยกขวาไปตามถนนเจริญกรุง  จนถึงแยกหมอมี  แยกซ้ายไปตาม
ถนนมิตรพันธ์  ผ่านวงเวียน 22 กรกฎา  แยกขวาไปตามถนนไมตรีจิต  จนถึงแยกไมตรีจิต  ข้ามสะพานเจรญิสวัสดิ์  แยกหัวลําโพง  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุด
เส้นทางที่อู่โพธิ์แก้ว 

  

 

74 คลองเตย – ห้วยขวาง  
ผูดําเนินการ บริษัท บี.ที.ดี. (2001) ขนสง จํากัด จํานวนรถ 16 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 20 กิโลเมตร 
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ชวงเดินรถ หวยขวาง – คลองเตย (ระยะทาง 16 กิโลเมตร) 
ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 

รถโดยสารประจําทางขนาดเล็กสีเขียวใบไม (มินิบัส) 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงห้วยขวาง – คลองเตย 
จากห้วยขวาง ไป คลองเตย เริ่มต้นจากห้วยขวาง (บริเวณสนามกีฬาห้วยขวาง)  ไปตามซอย 36  แยกซ้ายไปตามถนนประชาราษฎร์บําเพ็ญ  แยกขวาไปตามถนน
ประชาสุข  จนถึงทางแยกถนนสุทธิสารวินิจฉัย  แยกซ้ายไปตามถนนสุทธิสารวินิจฉัย  จนถึงแยกสะพานควาย  แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน  ผ่านอนุสาวรีย์ชัย
สมรภูมิ  ไปตามถนนพญาไท  จนถึงแยกพญาไท  แยกซ้ายไปตามถนนศรีอยุธยา  จนถึงแยกมักกะสัน  แยกขวาไปตามถนนราชปรารภ  จนถึงแยกประตูน้ํา  ไป
ตามถนนราชดําริ  จนถึงแยกศาลาแดง  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 4  จนถึงแยกคลองเตย  แยกขวาไปตามถนนสุนทรโกษา  จนถึงแยกศุลกากร  สุดเส้นทางที่
คลองเตย (บริเวณอูค่ลองเตย) 
จากคลองเตย ไป ห้วยขวาง เริ่มต้นจากคลองเตย (บริเวณอูค่ลองเตย)  แยกขวาไปตามถนนเกษมราษฎร์  แยกขวาไปตามถนนสุนทรโกษา  ไปจนถึงแยกคลองเตย  
ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงถนนราชปรารภ  จนถึงแยกสามเหลี่ยมดินแดง  แยกซ้ายไปตามถนนราชวิถี  ผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  แยกขวาไปตามถนนพหลโยธิน  ไป
ตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่ห้วยขวางสนามกีฬาห้วยขวาง 

  

 

75 วัดพุทธบูชา – หัวลําโพง  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 2 เขตการเดินรถที่ 5  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 25 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 24 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ วัดพุทธบูชา – หัวลําโพง 

วัดพุทธบูชา – สาทร – หัวลําโพง  (ทางดวน) (ระยะทาง 24 กิโลเมตร) 
เสริมพิเศษ  วัดพุทธบชูา – ถนนตก (ระยะทาง 18 กิโลเมตร) 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง 
รถโดยสารประจําทางสขีาว–น้ําเงิน 
รถโดยสารประจําทางขนาดเล็กสีเขียวใบไม (มินิบัส) 

หมายเหตุ รถทางดวนวิ่งเที่ยวไป ชวงเชา  และเที่ยวกลับ ชวงเย็น 
รถมินิบัสไปถึงแควัดพทุธบูชาเทานัน้ 

รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงวัดพุทธบูชา – หัวลําโพง 
จากวัดพุทธบูชา ไป หัวลําโพง เริ่มต้นจากอู่ธารทิศ  ผ่านวัดพุทธบูชา  ไปตามถนนวดัพุทธบูชา  จนถึงแยกนาหลวง  แยกซ้ายไปตามถนนประชาอุทิศ  จนถึงแยก
ด่วน กม.9  แยกซ้ายไปตามถนนสุขสวัสดิ์  จนถึงแยกดาวคะนอง  ไปตามถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน  จนถึงแยกมไหศวรรย์  แยกขวาไปตามถนนมไหศวรรย์  ข้าม
สะพานกรุงเทพ  จนถึงแยกถนนตก  แยกซ้ายไปตามถนนเจรญิกรุง  จนถึงจุดตัดกับถนนมหาพฤฒาราม  แยกซ้ายข้ามสะพานนริศดํารัส  ไปตามถนนเจริญกรุง  
แยกขวาไปตามถนนข้าวหลาม  แยกขวาไปตามถนนมหาพฤฒาราม  สุดเส้นทางบริเวณถนนมหาพฤฒาราม 
จากหัวลําโพง ไป วดัพุทธบูชา เริม่ต้นจากถนนมหาพฤฒาราม  ไปตามถนนเจริญกรุง  จนถึงแยกสี่พระยา  แยกซ้ายไปตามถนนสี่พระยา  จนถึงแยกนเรศ  แยกขวา
ไปตามถนนนเรศ  จนถึงแยกสุรวงศ์  แยกขวาไปตามถนนสุรวงศ์  จนถึงแยกบางรัก  แยกซ้ายไปตามถนนเจริญกรุง  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่อู่ธารทิศ 
ช่วงวัดพุทธบูชา – สาทร – หัวลําโพง  (ทางด่วน) 
จากวัดพุทธบูชา ไป หัวลําโพง เริ่มต้นจากอู่ธารทิศ  ผ่านวัดพุทธบูชา  ไปตามถนนวดัพุทธบูชา  จนถึงแยกนาหลวง  แยกซ้ายไปตามถนนประชาอุทิศ  จนถึงแยก
ด่วน กม.9  แยกขวาไปตามถนนสุขสวัสดิ์  กลับรถที่วัดสน  ไปตามเส้นทางเดิม  แยกซ้ายข้ึนทางด่วนเฉลิมมหานครที่บางนา  ลงทางด่วนที่สาทร  ไปตามถนน
เหนือ–ใต้  จนถึงแยกสาทร–สุรศักด์ิ  แยกซ้ายไปตามถนนสาทรใต้  จนถึงแยกเฉลิมพันธ์  แยกขวาลอดใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน  ไปตามถนนเจริญกรุง  แยก
ขวาไปตามถนนข้าวหลาม  แยกขวาไปตามถนนมหาพฤฒาราม  สุดเส้นทางบริเวณถนนมหาพฤฒาราม 
จากหัวลําโพง ไป วัดพุทธบูชา เริม่ต้นจากถนนมหาพฤฒาราม  ไปตามถนนเจริญกรุง  จนถึงแยกสี่พระยา  แยกซ้ายไปตามถนนสี่พระยา  จนถึงแยกนเรศ  แยกขวา
ไปตามถนนนเรศ  จนถึงแยกสุรวงศ์  แยกขวาไปตามถนนสุรวงศ์  จนถึงแยกบางรัก  แยกซ้ายไปตามถนนเจริญกรุง  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่อู่ธารทิศ 

  

 

76 อู่แสมดํา – ประตูน้ํา  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 3 เขตการเดินรถที่ 5  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 40 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ บริการตลอดคนื ระยะทาง 23 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ แสมดํา – ประตูน้ํา 

เสริมพิเศษ  แสมดํา – สวนลุมพนิ ี
ประเภทรถ รถโดยสารปรับอากาศสีครีม–น้ําเงิน 

รถโดยสารปรับอากาศสีสม 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงแสมดํา – ประตูน้ํา 
จากแสมดํา ไป ประตนู้ํา เริ่มต้นจากอู่แสมดํา  ไปตามถนนพระรามที่ 2  จนถึงแยกบางปะแก้ว  แยกซ้ายไปตามถนนสุขสวัสดิ์  จนถึงแยกดาวคะนอง  ไปตามถนน
สมเด็จพระเจ้าตากสิน  จนถึงแยกตากสิน  แยกขวาไปตามถนนกรุงธนบุรี  ข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน  ไปตามถนนสาทรเหนือ  แยกซ้ายไปตามถนนเลียบใต้
ทางด่วน  จนถึงโรงพยาบาลเลิศสิน  แยกขวาไปตามถนนสีลม  จนถึงแยกศาลาแดง  แยกขวาไปตามถนนพระรามที่ 4  จนถึงแยกวิทยุ  แยกซ้ายไปตามถนนวิทยุ  
ไปตามถนนวิทยุ  จนถึงแยกวิทยุ–เพชร  แยกซ้ายไปตามถนนเพชรบุรี  จนถึงแยกประตูน้ํา  แยกซ้ายไปตามถนนราชดําริ  จนถึงแยกราชดําริ  สุดเส้นทางที่สวน
ลุมพินี (บริเวณฝ่ังตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา) 
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จากประตูน้ํา ไป แสมดํา เริ่มต้นจากสวนลุมพินี (บริเวณฝ่ังตรงขา้มโรงพยาบาลจุฬา)  ไปตามถนนราชดําริ  จนถึงแยกศาลาแดง  ไปตามถนนสีลม  จนถึงแยก
มเหสักข์  แยกซ้ายไปตามถนนสุรศักด์ิ  จนถึงแยกสาทร–สุรศักด์ิ  ข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่อู่แสมดํา 

  

 

77 อู่สาธุประดิษฐ์ – หมอชิตใหม่  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 2 เขตการเดินรถที่ 4  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 19 คัน 
เวลาบริการ 2.00-23.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 26 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ สาธุประดิษฐ – สถานขีนสงผูโดยสารสายเหนือ (แหงใหม) 

เสริมพิเศษ  สาธุประดิษฐ – อนุสาวรียชัยสมรภูมิ 
เสริมพิเศษ  สาทร – สถานีขนสงผูโดยสารสายเหนือ (แหงใหม) 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง 
รถโดยสารประจาํทางขนาดเล็กสีเขียวใบไม (มินิบัส) 
รถโดยสารปรับอากาศสีสม (19 คัน) 

หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงสาธุประดิษฐ์ – สถานีขนส่งผู้โดยสารสายเหนือ (แห่งใหม่) 
จากสาธุประดิษฐ์ ไป สถานีขนส่งผู้โดยสารสายเหนือ (แห่งใหม่) เริ่มต้นจากอู่สาธุประดิษฐ์ (บริเวณใต้ทางด่วนเฉลิมมหานคร)  ไปตามถนนรัชดาภิเษก  กลับรถที่
แยกด่วนสาธุ  ผ่านเซ็นทรัลพระราม 3  จนถึงแยกรัชนนทรี  แยกซ้ายไปตามถนนนราธิวาสราชนครินทร์  จนถึงแยกนรินธร  แยกซ้ายไปตามถนนสาทรใต้  จนถึง
แยกเฉลิมพันธุ์  แยกขวาลอดใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน  ไปตามถนนเจรญิกรุง  จนถึงแยกบางรัก  แยกขวาไปตามถนนสีลม  จนถึงแยกศาลาแดง  ไปตาม
ถนนราชดําริ  จนถึงแยกประตูน้ํา  ไปตามถนนราชปรารภ  จนถึงแยกสามเหลี่ยมดินแดง  แยกซ้ายไปตามถนนราชวิถี  ผ่านอนสุาวรีย์ชัยสมรภมูิ  ไปตามถนน
พหลโยธิน  จนถึงห้าแยกลาดพร้าว  แยกซ้ายไปตามถนนวิภาวดีรังสิต  จนถึงต่างระดับรัชวิภา  แยกซ้ายไปตามถนนกําแพงเพชร 2  สุดเส้นทางที่อู่กําแพงเพชร 2 
จากสถานีขนส่งผู้โดยสารสายเหนือ (แห่งใหม่) ไป สาธปุระดิษฐ ์เริ่มต้นจากอู่กําแพงเพชร 2  ไปตามถนนกําแพงเพชร 2  ผ่านหลังตลาดนัดสวนจตุจักร  แยกซ้าย
ไปตามถนนกําแพงเพชร  จนถึงแยกกําแพงเพชร  แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน  กลับรถที่ห้าแยกลาดพร้าว  ไปตามเส้นทางเดิม  ผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  ไป
ตามถนนพญาไท  จนถึงแยกพญาไท  แยกซ้ายไปตามถนนศรอียุธยา  จนถึงแยกมักกะสัน  แยกขวาไปตามถนนราชปรารภ  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงแยกเฉลิมพันธุ์  
แยกซ้ายไปตามถนนสาทรเหนือ  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงแยกรัชนนทรี  แยกขวาไปตามถนนรัชดาภิเษก  กลับรถที่แยกด่วนสาธุ  ผ่านเซ็นทรัลพระราม 3  สุด
เส้นทางที่อู่สาธุประดิษฐ์ (บริเวณใต้ทางด่วนเฉลิมมหานคร) 

  

 

79 พุทธมณฑลสาย 2 – ราชประสงค์  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 2 เขตการเดินรถที่ 6  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 23 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 28 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ พุทธมณฑลสาย 2 – ราชประสงค 
ประเภทรถ รถโดยสารปรับอากาศสีสม 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงพุทธมณฑลสาย 2 – ราชประสงค ์
จากพุทธมณฑลสาย 2 ไป ราชประสงค์ เริ่มต้นจากพุทธมณฑลสาย 2 (บริเวณอู่พุทธมณฑลสาย 2)  ไปตามถนนเลียบคลองบางแวก  แยกขวาไปตามถนนพุทธ
มณฑลสาย 2  จนถึงแยกเพขรเกษม–พุทธมณฑล  แยกขวาไปตามถนนเพชรเกษม  เข้าอู่วัดม่วง  กลับรถ  ไปตามเส้นทางเดิม  จนถึงสะพานต่างระดับพุทธมณฑล
สาย 2  แยกขวาไปตามถนนบรมราชนนี  กลับรถใต้สะพานข้ามทางรถไฟ  แยกซ้ายไปตามถนนฉิมพลี  ไปตามถนนชักพระ  ผ่านสํานักงานเขตตลิ่งชัน  จนถึงแยก
ชักพระ  แยกขวาไปตามถนนบางกอกน้อย–ตล่ิงชัน  จนถึงแยกบางขุนนนท์  แยกซ้ายไปตามถนนจรัลสนิทวงศ์  จนถึงแยกบรมราชชนนี  แยกขวาไปตามถนนพระปิ่น
เกล้า  ข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า  แยกซ้ายไปตามถนนราชดําเนินกลาง  จนถึงแยกป้อมมหากาฬ  แยกผ่านฟ้าลีลาศ  ไปตามถนนหลานหลวง  จนถึงแยกยม
ราช  แยกขวาไปตามถนนเพชรบุรี  จนถึงแยกราชเทวี  แยกขวาไปตามถนนพญาไท  จนถึงแยกปทุมวัน  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 1  จนถึงแยกราชประสงค์  
แยกซ้ายไปตามถนนราชดําร ิ สุดเส้นทางที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์พลาซ่า 
จากราชประสงค์ ไป พุทธมณฑลสาย 2 เริม่ต้นจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์พลาซ่า  จนถึงแยกประตูน้ํา  แยกซ้ายไปตามถนนเพชรบรุี  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุด
เส้นทางที่พุทธมณฑลสาย 2 (บริเวณอู่พุทธมณฑลสาย 2) 

  

 

80 
วัดศรีนวลธรรมวิมล – สนามหลวง 
80ก วปอ.11 – สนง.เขตบางกอกใหญ่ 

 
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 2 เขตการเดินรถที่ 6  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 37 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 33 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ วัดศรีนวลธรรมวิมล(หนองแขม)-สนามหลวง(สาย 80) 

หมูบาน วปอ.11-สํานักงานเขตบางกอกใหญ(สาย 80ก) 
เสริมพิเศษ วัดศรีนวลธรรมวิมล(หนองแขม)-พาตาปนเกลา(รถปรับอากาศ) 
เสริมพิเศษ วัดศรีนวลธรรมวิมล(หนองแขม)-พุทธมณฑลสาย 2(รถปรับอากาศ)สําหรับกลับเขาอู 
เสริมพิเศษ หมูบาน วปอ.11-พุทธมณฑลสาย 2(รถธรรมดา)สําหรับกลบัเขาอู 
หนองแขม-สนามหลวง(รถมินิบัส) 
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ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง 
รถโดยสารประจําทางขนาดเล็กสีเขียวใบไม (มินิบัส) 
รถโดยสารปรับอากาศสีสม 

หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงวัดศรีนวลธรรมวิมล – สนามหลวง 
จากวัดศรีนวลธรรมวมิล ไป สนามหลวง เริ่มต้นจากวัดศรีนวลธรรมวิมล ไปตามถนนหนองแขม วัดหนองแขม เล้ียวขวาเข้าถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝ่ังใต้ เล้ียวซ้าย
เข้าซอยมาเจรญิ (เพชรเกษม 81) เล้ียวขวาเข้าถนนเพชรเกษม สํานักงานเขตหนองแขม ไปรษณีย์หนองแขม มหาวิทยาลัยเอเชีย โรงพยาบาลศรีวิชัย 2 ปากทาง
หมู่บ้านเศรษฐกิจ ไปรษณีย์ภาษีเจริญ ผ่านเขตการเดินรถที่ 6 (อูว่ัดม่วง) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ เดอะมอลล์บางแค ตลาดบางแค ฟิวเจอรพ์ารค์บางแค สํานักงาน
เขตภาษีเจริญ โรงพยาบาลภาษีเจริญ มหาวทิยาลัยสยาม โรงพยาบาลบางไผ่ แยกท่าพระ เล้ียวซ้ายเข้าถนนจรัญสนิทวงศ์ วัดท่าพระ วัดดีดวด สามแยกไฟฉาย 
โรงพยาบาลศรีวิชัย สถานีตํารวจนครบาลบางกอกน้อย แยกบรมราชชนน ีเล้ียวขวาเข้าถนนบรมราชชนนี พาต้าปิ่นเกล้า แยกอรุณอัมรินทร ์ตรงไปตามถนนสมเด็จ
พระปิ่นเกล้า ข้ึนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เล้ียวซ้ายเข้าถนนเจ้าฟ้า เล้ียวซ้ายเข้าถนนพระอาทิตย์ เล้ียวซ้ายเข้าถนนราชินี โรงละครแห่งชาติ (ท่ารถสาย 503) เล้ียว
ขวาเข้าถนนหน้าพระธาตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์สุดเส้นทางที่สนามหลวง (บริเวณราชบัณฑิตสถาน) 
จากสนามหลวง ไป วัดศรีนวลธรรมวมิล เริม่ต้นจากสนามหลวง ไปตามถนนหน้าพระธาตุ เล้ียวซ้ายเข้าถนนหน้าพระลาน วัดพระแก้ว เล้ียวซ้ายเข้าถนนราชดําเนินใน 
เล้ียวซ้ายเข้าถนนราชินี ข้ึนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า กลับเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่วัดศรีนวลธรรมวิมล 
ช่วงหมู่บ้าน วปอ.11 – สํานักงานเขตบางกอกใหญ ่
จากหมู่บ้าน วปอ.11 ไป สํานักงานเขตบางกอกใหญ ่เริม่ต้นจากหมู่บ้านวปอ.11 ไปตามถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝ่ังเหนอื เล้ียวขวาเข้าถนนหนองแขม-บางบอน สถานี
ตํารวจนครบาลหนองแขม ซอยมาเจรญิ (เพชรเกษม 81) เล้ียวขวาเข้าถนนเพชรเกษม สํานักงานเขตหนองแขม ไปรษณีย์หนองแขม มหาวิทยาลัยเอเชยี โรงพยาบาล
ศรีวิชัย 2 ปากทางหมู่บ้านเศรษฐกิจ ไปรษณีย์ภาษีเจริญ ผ่านเขตการเดินรถที่ 6 (อู่วดัม่วง) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ เดอะมอลล์บางแค ตลาดบางแค ฟิวเจอร์พาร์
คบางแค สํานักงานเขตภาษีเจริญ โรงพยาบาลภาษีเจริญ มหาวิทยาลัยสยาม โรงพยาบาลบางไผ่ แยกท่าพระ เล้ียวขวาเข้ารัชดาภิเษก กลับรถใต้สะพาน สุดเส้นทางที่
สํานักงานเขตบางกอกใหญ ่
จากหัวลําโพง ไป ถนนตก เริ่มต้นจากสํานักงานเขตบางกอกใหญ่ ไปตามถนนรชัดาภิเษก แยกท่าพระ เล้ียวซ้ายเข้าถนนเพชรเกษม กลับเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่
หมู่บ้านวปอ.11 

  

 

81 อ้อมน้อย – สะพานพระปิ่นเกล้า  
ผูดําเนินการ นางพัชรินทร  กสิวิริยะวงศ 

นางพเยาว  อองบางนอย 
จํานวนรถ 24 

21 
คัน 

เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 29 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ สะพานสมเด็จพระปนเกลา – อูพุทธมณฑลสาย 5สะพานสมเด็จพระปนเกลา – อูพุทธมณฑลสาย 5 
ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 

รถโดยสารประจําทางขนาดเล็กสีเขียวใบไม (มินิบัส) 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า – อู่พุทธมณฑลสาย 5 
จากสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ไป อูพุ่ทธมณฑลสาย 5 เริ่มต้นจากสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ฝ่ังธนบุรี)  ไปตามถนนพระปิ่นเกล้า  จนถึงแยกอรุณอมัรินทร์  แยก
ซ้ายไปตามถนนอรุณอมัรินทร์  ข้ามสะพานอรณุอัมรินทร์  จนถึงแยกศิริราช  แยกขวาไปตามถนนพรานนก  จนถึงสามแยกไฟฉาย  แยกซ้ายไปตามถนนจรัลสนิท
วงศ์  จนถึงแยกท่าพระ  แยกขวาไปตามถนนเพชรเกษม  ผ่านพทุธมณฑลสาย 4  ผ่านอ้อมนอ้ย  จนถึงทางแยกถนนพุทธมณฑลสาย 5  แยกขวาไปตามถนนพุทธ
มณฑลสาย 5  สุดเส้นทางที่อู่พุทธมณฑลสาย 5 
จากอู่พุทธมณฑลสาย 5 ไป สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เริ่มต้นจากอู่พุทธมณฑลสาย 5  ไปตามถนนพุทธมณฑลสาย 5  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงอรุณอัมรินทร์  
ลอดใต้สะพานพระราม 8  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า 

  

 

82 พระประแดง – บางลําพู  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 1 เขตการเดินรถที่ 5  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 32 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ บริการตลอดคนื ระยะทาง 18 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ พระประแดง – บางลําพู 

เสริมพิเศษ  ดาวคะนอง – บางลําพู  
พระประแดง – พาหุรัด (เสนทางเดินรถมินบิัส) 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง 
รถโดยสารปรับอากาศสีครีม–น้ําเงิน 
รถโดยสารประจําทางขนาดเล็กสีเขียวใบไม (มินิบัส) 

หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงพระประแดง – บางลําพ ู
จากพระประแดง ไป บางลําพู เริ่มต้นจากท่าน้ําพระประแดง  ไปตามถนนศรีเข่ือนขันธ์  ไปตามถนนนครเขื่อนขันธ์  จนถึงสามแยกพระประแดง  แยกขวาไปตาม
ถนนสุขสวัสดิ์  จนถึงแยกดาวคะนอง  ไปตามถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน  ผ่านวงเวียนใหญ่  ไปตามถนนประชาธิปก  ข้ามสะพานพระปกเกล้า  ไปตามถนนสะพาน
พุทธ  ลอดใต้สะพานพุทธฯ  แยกซ้ายไปตามถนนจักรเพชร  ไปตามถนนมหาราช  แยกขวาไปตามถนนหน้าพระลาน  แยกซ้ายไปตามถนนหน้าพระธาตุ  สุดเส้นทาง
ท่ีสนามหลวง (บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ) 
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จากบางลําพู ไป พระประแดง เริ่มต้นจากสนามหลวง (บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ)  ไปตามถนนราชินี  แยกขวาลอดใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า  ไปตาม
ถนนพระอาทิตย์  ถนนพระสุเมรุ  จนถึงแยกบางลําพู  แยกขวาไปตามถนนจักรพงษ์  แยกซ้ายไปตามถนนราชดําเนินกลาง  อ้อมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย  กลับไป
เส้นทางเดิม  ผ่านแยกผ่านพิภพลีลา  ไปตามถนนราชดําเนินใน  จนถึงแยกป้อมเผด็จ  ไปตามถนนสนามไชย  ผ่านวงเวียนรักษาดินแดน  แยกซ้ายไปตามถนนพระ
พิพิธ  จนถึงแยกพระพิทักษ์  ไปตามถนนพระพิทักษ์  จนถึงแยกบ้านหม้อ  ไปตามถนนพาหุรัด  จนถึงแยกพาหุรัด  แยกขวาไปตามถนนตรีเพชร  ลอดใต้สะพาน
พระปกเกล้า  ข้ามสะพานพระปกเกล้า  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่ท่าน้ําพระประแดง 
ช่วงพระประแดง – พาหุรัด 
จากพระประแดง ไป พาหุรัด  เริ่มต้นจากท่าน้ําพระประแดง  ไปตามถนนศรีเข่ือนขันธ์  ไปตามถนนนครเขื่อนขันธ์  จนถึงสามแยกพระประแดง  แยกขวา
ไปตามถนนสุขสวัสดิ์  จนถึงแยกดาวคะนอง  ไปตามถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน  ผ่านวงเวียนใหญ่  ไปตามถนนประชาธิปก  ข้ามสะพานพระปกเกล้า  ไปตามถนน
สะพานพุทธ  ลอดใต้สะพานพุทธฯ  แยกซ้ายไปตามถนนจักรเพชร  แยกขวาไปตามถนนสนามไชย  จนถึงวงเวียนรักษาดินแดน  แยกซ้ายไปตามถนนท้ายวัง  สุด
เส้นทางที่วัดพระเชตุพน 
จากพาหุรัด ไป พระประแดง เริ่มต้นจากวัดพระเชตุพน  ไปตามถนนท้ายวัง  แยกซ้ายไปตามถนนมหาราช  จนถึงซอยเศรษฐการ  แยกซ้ายไปตามซอยเศรษฐการ  
แยกซ้ายไปตามถนนสนามไชย  แยกขวาไปตามถนนพระพิพธิ  จนถึงแยกพระพิทักษ์  ไปตามถนนพระพิทักษ์  จนถึงแยกบ้านหม้อ  ไปตามถนนพาหรุดั  จนถึงแยก
พาหุรัด  แยกขวาไปตามถนนตรีเพชร  ลอดใต้สะพานพระปกเกล้า  ข้ามสะพานพระปกเกล้า  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่ท่าน้ําพระประแดง 

  

 

84 อ้อมใหญ่ – คลองสาน 
84ก ศาลายา – คลองสาน 

 
ผูดําเนินการ บริษัท ยูเนี่ยนบัสเซอรวิส จํากัด  (รถปรับอากาศ) 

กองเดินรถที่ 2 เขตการเดินรถที่ 6  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  (84) 
กองเดินรถที่ 3 เขตการเดินรถที่ 6  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  (84ก และรถปรับอากาศ) 

จํานวนรถ 30 
 

46 

คัน 

เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ บริการตลอดคนื ระยะทาง 40 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ ออมใหญ – คลองสาน (ระยะทาง 30 กิโลเมตร  ) 

84ก  มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) – คลองสาน (ระยะทาง 34 กิโลเมตร  เสนทางเดินรถปรับอากาศ) 
84ก  เสริมพิเศษ  มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) – สํานักงานเขตบางกอกใหญ (เสนทางเดินรถธรรมดา) 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง 
รถโดยสารปรับอากาศสีครีม–น้ําเงิน 
รถโดยสารปรับอากาศสีสม 

หมายเหตุ โครงการรถเมลสตรี (สาย 84) 
โครงการรถเมลเร็วพิเศษ (สาย 84) 

รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงอ้อมใหญ่ – แจงร้อน 
จากอ้อมใหญ่ ไป แจงร้อน เริ่มต้นจากออ้มใหญ่ (บริเวณตลาดศรีเสถียร)  ไปตามถนนเพชรเกษม  จนถึงแยกท่าพระ  ไปตามถนนอินทรพิทักษ์  ผ่านวงเวียนใหญ่  
ไปตามถนนลาดหญ้า  จนถึงแยกคลองสาน  แยกขวาไปตามถนนเจริญนคร  จนถึงแยกบุคคโล  ไปตามถนนราษฎร์บูรณะ  สุดเส้นทางที่วัดแจงร้อน 
จากแจงร้อน ไป อ้อมใหญ ่เริ่มต้นจากวัดแจงร้อน  ไปตามถนนราษฎร์บูรณะ  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่อ้อมใหญ่ (บริเวณตลาดศรีเสถียร) 
ช่วงอ้อมใหญ่ – คลองสาน 
จากอ้อมใหญ่ ไป คลองสาน เริ่มต้นจากอ้อมใหญ่ (บริเวณตลาดศรีเสถียร)  ไปตามถนนเพชรเกษม  จนถึงแยกท่าพระ  ไปตามถนนอินทรพิทักษ์  ผ่านวงเวียนใหญ่  
ไปตามถนนลาดหญ้า  จนถึงแยกคลองสาน  แยกขวาไปตามถนนเจริญนคร  จนถึงแยกเจริญนครใต้  แยกขวากรุงธนบุรี  กลับรถ  สุดเส้นทางที่บริเวณอาคารสินสา
ธร 
จากคลองสาน ไป อ้อมใหญ ่เริม่ต้นจากบริเวณอาคารสินสาธร  ไปตามถนนกรุงธนบุรี  จนถึงแยกเจริญนครเหนือ  แยกซ้ายไปตามถนนเจริญนคร  ผ่านวัดสุวรรณ  
แยกซ้ายไปตามถนนลาดหญ้า  ผ่านวงเวียนใหญ่  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่อ้อมใหญ่ (บรเิวณตลาดศรีเสถียร) 
ช่วงมหาวิทยาลยัมหิดล (ศาลายา) – คลองสาน 
จากมหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ไป คลองสาน เริ่มต้นจากหมูบ้่านร่วมเก้ือ  ไปตามถนนพุทธมณฑลสาย 4  จนถึงทางแยกถนนเพชรเกษม  แยกซ้ายไปตามถนน
เพชรเกษม  จนถึงแยกท่าพระ  ไปตามถนนอินทรพิทักษ์  ผ่านวงเวียนใหญ่  ไปตามถนนลาดหญ้า  จนถึงแยกคลองสาน  แยกขวาไปตามถนนเจริญนคร  จนถึงแยก
เจริญนครใต้  แยกขวากรุงธนบุรี  กลับรถ  สุดเส้นทางที่บริเวณอาคารสินสาธร 
จากคลองสาน ไป อ้อมใหญ ่เริม่ต้นจากบริเวณอาคารสินสาธร  ไปตามถนนกรุงธนบุรี  จนถึงแยกเจริญนครเหนือ  แยกซ้ายไปตามถนนเจริญนคร  ผ่านวัดสุวรรณ  
แยกซ้ายไปตามถนนลาดหญ้า  ผ่านวงเวียนใหญ่  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงตรงข้ามหมูบ้่านร่วมเก้ือ  ข้ามแยกพุทธมณฑลสาย 4  ผ่านหน้ามหาวิทยาลัยมหิดล 
(ศาลายา)  กลับรถที่สุดถนน  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่หมู่บ้านร่วมเก้ือ 

  

 

85 แจงร้อน – หัวลําโพง  
ผูดําเนินการ บริษัท ไทยเทลเลอรทรานสปอรต จํากัด จํานวนรถ 15 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 17 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ วัดแจงรอน – สถานีรถไฟหัวลําโพง 
ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง 

รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงวัดแจงร้อน – สถานีรถไฟหัวลําโพง 
จากวัดแจงร้อน ไป สถานีรถไฟหัวลําโพง เริ่มต้นจากวัดแจงร้อน  ไปตามถนนราษฎร์บูรณะ  แยกซ้ายไปตามถนนราษฎรพ์ัฒนา  จนถึงแยกราษฎร์พัฒนา  แยกขวา
ไปตามถนนสุขสวัสดิ์  จนถึงแยกดาวคะนอง  ไปตามถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน  ผ่านวงเวียนใหญ่  ไปตามถนนประชาธิปก  ข้ามสะพานพระปกเกล้า  ไปตามถนน
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จักรเพชร  จนถึงแยกเมอรี่คิงส์  ไปตามถนนมหาไชย  จนถึงแยกสามยอด  แยกขวาไปตามถนนเจรญิกรุง  จนถึงแยกหมอมี  แยกซ้ายไปตามถนนมิตรพันธ์  ผ่านวง
เวียน 22 กรกฎา  แยกขวาไปตามถนนไมตรีจิต  จนถึงแยกไมตรีจิต  ข้ามสะพานเจรญิสวัสดิ์  จนถึงแยกหัวลําโพง  แยกซ้ายไปตามถนนเลียบทางรถไฟหัวลําโพง  
สุดเส้นทางที่สถานีรถไฟหัวลําโพง (บริเวณด้านข้างสถานีรถไฟหัวลําโพง) 
จากสถานีรถไฟหัวลําโพง ไป วัดแจงร้อน เริม่ต้นจากสถานีรถไฟหวัลําโพง (บริเวณด้านข้างสถานีรถไฟหัวลําโพง)  แยกซ้ายไปตามถนนรองเมือง  แยกขวาไปตาม
ถนนเจริญเมอืง  จนถึงแยกสะพานอ่อน  แยกขวาไปตามถนนบรรทัดทอง  จนถึงแยกสะพานเหลือง  แยกขวาไปตามถนนพระรามที่ 4  จนถึงแยกหัวลําโพง  แยก
ซ้ายไปตามถนนตรีมิตร  แยกขวาไปตามถนนเยาวราช  จนถึงแยกจักรวรรดิ์  แยกซ้ายไปตามถนนจักรวรรดิ ์ ข้ามสะพานพระปกเกล้า  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุด
เส้นทางที่วัดแจงร้อน 

  

 

88 แฟลตทุ่งครุ - ลาดหญ้า  
ผูดําเนินการ บริษัท ธิติวัชขนสง จํากัด จํานวนรถ 17 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 26 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ อาคารสงเคราะหกรุงเทพมหานคร – ถนนลาดหญา (ระยะทาง 22 กิโลเมตร) 

เสริมพิเศษ  อาคารสงเคราะหกรุงเทพมหานคร – ราษฎรบูรณะ (ระยะทาง 11 กิโลเมตร) 
อาคารสงเคราะหกรุงเทพมหานคร – ถนนกรุงธนบุรี (ระยะทาง 17.8 กิโลเมตร  เสนทางเดินรถมินิบัส) 

ประเภทรถ รถโดยสารประจาํทางสีขาว–น้ําเงิน 
รถโดยสารประจําทางขนาดเล็กสีเขียวใบไม (มินิบัส) 

หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงอาคารสงเคราะหก์รุงเทพมหานคร – ถนนลาดหญ้า 
จากอาคารสงเคราะหก์รุงเทพมหานคร ไป ถนนลาดหญ้า เริ่มต้นจากอาคารสงเคราะหก์รุงเทพมหานคร  ไปตามซอยประชาอุทิศ 92  แยกซ้ายไปตามถนนประชา
อุทิศ  จนถึงแยกนาหลวง  แยกขวาไปตามถนนประชาอุทิศ  จนถึงแยกด่วน กม.9  แยกซ้ายไปตามถนนสุขสวัสดิ์  จนถึงแยกราษฎรพ์ัฒนา  แยกขวาไปตามถนน
ราษฎรพ์ัฒนา  แยกซ้ายไปตามถนนราษฎรบู์รณะ  จนถึงแยกบุคคโล  ไปตามถนนเจรญินคร  จนถึงแยกคลองสาน  แยกซ้ายไปตามถนนสมเด็จเจ้าพระยา  จนถึงวง
เวียนเล็ก  แยกซ้ายไปตามถนนประชาธิปก  ผ่านวงเวียนใหญ่  แยกซ้ายไปตามถนนลาดหญ้า  สุดเส้นทางที่ท่ารถ (บริเวณถนนลาดหญ้า) 
จากถนนลาดหญ้า ไป อาคารสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร เริ่มต้นจากท่ารถ (บริเวณถนนลาดหญ้า)  ไปตามถนนลาดหญ้า  จนถึงแยกคลองสาน  แยกขวาไปตาม
ถนนเจริญนคร  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่อาคารสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร 
ช่วงอาคารสงเคราะหก์รุงเทพมหานคร – ถนนกรุงธนบุรี 
จากอาคารสงเคราะหก์รุงเทพมหานคร ไป ถนนกรุงธนบุรี เริ่มตน้จากอาคารสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร  ไปตามซอยประชาอุทิศ 92  แยกซ้ายไปตามถนนประชา
อุทิศ  จนถึงแยกนาหลวง  แยกขวาไปตามถนนประชาอุทิศ  จนถึงแยกด่วน กม.9  แยกซ้ายไปตามถนนสุขสวัสดิ์  จนถึงแยกราษฎรพ์ัฒนา  แยกขวาไปตามถนน
ราษฎรพ์ัฒนา  แยกซ้ายไปตามถนนราษฎรบู์รณะ  จนถึงแยกบุคคโล  ไปตามถนนเจรญินคร  จนถึงแยกเจริญนครใต้  แยกซ้ายไปตามถนนกรุงธนบุรี  สุดเส้นทางที่
ท่ารถ (บริเวณถนนกรุงธนบุรี) 
จากถนนกรุงธนบุรี ไป อาคารสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร เริ่มตน้จากท่ารถ (บริเวณถนนกรุงธนบุรี)  กลับรถ  ไปตามถนนกรุงธนบุรี  จนถึงแยกเจริญนครเหนือ  
แยกขวาไปตามถนนเจริญนคร  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่อาคารสงเคราะห์กรงุเทพมหานคร 

  

 

89 เทคนิคกรุงเทพ – ตลิ่งชัน  
ผูดําเนินการ บริษัท กรุงเทพไฟวสตารทรานสปอรต จํากดั จํานวนรถ 28 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 42 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ เทคนิคกรุงเทพ – ตลิ่งชัน 

เสริมพิเศษ  เทคนิคกรุงเทพ – บางไผ 
เทคนิคกรุงเทพ – ทาพระ (เสนทางเดินรถมินิบัส) 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 
รถโดยสารประจําทางขนาดเล็กสีเขียวใบไม (มินิบัส) 

หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงเทคนคิกรุงเทพ – ตลิ่งชัน 
จากเทคนิคกรุงเทพ ไป ตล่ิงชัน เริ่มต้นจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนคิกรุงเทพ  แยกเทคนิคกรุงเทพ  แยกซ้ายไปตามถนนนางลิ้นจ่ี  จนถึงแยก
ช่องลม  แยกขวาไปตามถนนพระรามที่ 3  ข้ามสะพานกรุงเทพ  จนถึงแยกบุคคโล  แยกขวาไปตามถนนเจรญินคร  จนถึงแยกคลองสาน  แยกซ้ายไปตามถนนลาด
หญ้า  ผ่านวงเวียนใหญ่  ไปตามถนนอินทรพิทักษ์  จนถึงแยกท่าพระ  ไปตามถนนเพชรเกษม  จนถึงทางแยกต่างระดับตากสิน–เพชรเกษม  แยกขวาไปตามถนน
ราชพฤกษ์  จนถึงทางแยกถนนบรมราชชนนี  แยกซ้ายไปตามถนนบรมราชชนนี  กลับรถบนสะพานกลับรถ  ไปตามเส้นทางเดิมสุดเส้นทางที่ตล่ิงชัน 
จากตล่ิงชัน ไป เทคนิคกรุงเทพ เริ่มต้นจากตล่ิงชัน  กลับรถใต้สะพานข้ามทางรถไฟ  ไปตามถนนบรมราชนนี  จนถึงทางแยกถนนราชพฤกษ์  แยกซ้ายไปตามถนน
ราชพฤกษ์  ไปตามเสน้ทางเดิมจนสุดเส้นทางที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ 

  

 

90 ท่าน้ําปทุมธานี – รัชโยธิน  
ผูดําเนินการ บริษัท กิตติสุนทร จํากัด จํานวนรถ 35 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 36 กิโลเมตร 
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ชวงเดินรถ ปทุมธานี – รัชโยธิน 
เสริมพิเศษ  ปทุมธาน ี– บางโพ 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงท่าน้ําบางพนู – รัชโยธิน 
จากท่าน้ําบางพูน ไป รัชโยธิน เริม่ต้นจากท่าน้ําบางพูน  ไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3186  ไปตามถนนติวานนท์  จนถึงแยกนนทบุรี  แยกขวาไปตามถนน
ประชาราษฎร์  จนถึงแยกศรีพรสวรรค์  แยกซ้ายไปตามถนนพิบูลสงคราม  จนถึงแยกพิบูลสงคราม  แยกขวาไปตามถนนประชาราษฎร์สาย 1  จนถึงแยกเกียกกาย  
แยกซ้ายไปตามถนนทหาร  จนถึงแยกสะพานแดง  ไปตามถนนประดิพัทธ์  จนถึงแยกสะพานควาย  แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน  จนถึงแยกรัชโยธิน  แยกซ้าย
ไปตามถนนรัชดาภิเษก  สุดเส้นทางที่รัชโยธิน (บริเวณหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ สํานักงานใหญ่) 
จากรัชโยธิน ไป ท่าน้ําบางพูน เริ่มต้นจากรชัโยธิน (บริเวณหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ สํานักงานใหญ่)  กลับรถใต้สะพานต่างระดับรชัวิภา)  ไปตามถนนรชัดาภิเษก  
จนถึงแยกรัชโยธิน  แยกขวาไปตามถนนพหลโยธิน  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่ท่าน้ําบางพูน 

  

 

91 หมู่บ้านเศรษฐกิจ – สนามหลวง 
91ก วัดศาลาแดง – บางกอกใหญ่ 

 
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 1 เขตการเดินรถที่ 6  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  (รถปรับอากาศ) 

กองเดินรถที่ 3 เขตการเดินรถที่ 6  องคการขนสงมวลขนกรุงเทพ  (รถธรรมดา) 
จํานวนรถ 21 

17 
คัน 

เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ บริการตลอดคนื ระยะทาง 30 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ ทาราชวรดิษฐ – หมูบานเศรษฐกิจ(เสนทางเดินรถปรับอากาศ) 

เสริมพิเศษ  สํานักงานเขตบางกอกใหญ – หมูบานเศรษฐกิจ 
เสริมพิเศษสะพานพระราม 8 และสวนอัมพร (สาย 91 ในชวงที่มีการจัดงานเทศกาลตางๆ) 
91ก  สํานักงานเขตบางกอกใหญ – วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (ระยะทาง 23 กิโลเมตร  เสนทางเดินรถธรรมดา 5.00 – 21.30) 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง 
รถโดยสารปรับอากาศสีครีม–น้ําเงิน 

หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงท่าราชวรดิษฐ์ – หมู่บ้านเศรษฐกิจ 
จากท่าราชวรดิษฐ์ ไป หมู่บ้านเศรษฐกิจ เริม่ต้นจากท่าราชวรดิษฐ์  ไปตามถนนมหาราช  แยกขวาไปตามถนนหน้าพระลาน  จนถึงแยกป้อมเผด็จ  แยกซ้ายไปตาม
ถนนราชดําเนินใน  จนถึงแยกผ่านพิภพลีลา  แยกซ้ายข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า  ไปตามถนนพระปิ่นเกล้า  จนถึงแยกอรุณอัมรินทร์  แยกซ้ายไปตามถนนอรุณ
อัมรินทร์  ข้ามสะพานอรณุอัมรินทร์  จนถึงแยกศิริราช  แยกขวาไปตามถนนพรานนก  จนถึงสามแยกไฟฉาย  แยกซ้ายไปตามถนนจรัลสนิทวงศ์  จนถึงแยกท่าพระ  
แยกขวาไปตามถนนเพชรเกษม  จนถึงแยกหมู่บ้านเศรษฐกิจ  แยกขวาไปตามถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ  สุดเส้นทางที่หมู่บ้านเศรษฐกิจ (บริเวณโรงเรียนอัสสัมชัญ 
ธนบุรี) 
จากหมู่บ้านเศรษฐกิจ ไป ท่าราชวรดิษฐ ์เริม่ต้นจากหมู่บ้านเศรษฐกิจ (บริเวณโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี)  ไปตามถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ  ไปตามเส้นทางเดิมจนข้าม
สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า  แยกซ้ายไปตามถนนเจ้าฟ้า  แยกซ้ายลอดใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า  แยกซ้ายไปตามถนนราชินี  แยกขวาไปตามถนนหน้าพระธาตุ  
แยกซ้ายไปตามถนนหน้าพระลาน  จนถึงแยกป้อมเผด็จ  แยกขวาไปตามถนนสนามไชย  ผ่านวงเวียนรักษาดินแดน  แยกขวาไปตามถนนท้ายวัง  จนถึงแยกท่าเตียน  
แยกขวาไปตามถนนมหาราช  สุดเส้นทางที่ท่าราชวรดิษฐ ์
ช่วงสํานักงานเขตบางกอกใหญ่ – วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
จากสํานักงานเขตบางกอกใหญ่ ไป วิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ีเริม่ตน้จากสํานักงานเขตบางกอกใหญ่  ไปตามถนนรัชดาภิเษก  จนถึงแยกท่าพระ  แยกซ้ายไปตามถนน
เพชรเกษม  จนถึงทางแยกถนนพุทธมณฑลสาย 3  แยกขวาไปตามถนนพุทธมณฑลสาย 3  กลับรถบริเวณป้ายรถโดยสาร  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงทางแยกถนน
เลียบคลองทวีวัฒนา  แยกซ้ายไปตามถนนเลียบคลองทวีวัฒนา  ผ่านวัดศาลาแดง  จนถึงวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  กลับรถไปตามเสน้ทางเดิม  จนถึงทางแยกถนนบาง
แวก  แยกขวาเข้าสนามหลวง 2  สุดเส้นทางที่สนามหลวง 2 
จากวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ไป สํานักงานเขตบางกอกใหญ ่เริม่ตน้จากสนามหลวง 2  แยกขวาไปตามถนนเลียบคลองทวีวัฒนา  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่
สํานักงานเขตบางกอกใหญ ่

  

 

92 พัฒนาการ – รพ.สงฆ์  
ผูดําเนินการ บริษัท เอส.เค.ทัวรแอนดเซอรวิส จํากัด  (รถปรับอากาศ) 

บริษัท เทพนิรมิตขนสง จํากัด  (รถธรรมดา) 
บริษัท จ.เพชรสุพรรณ ทรานสปอรต จํากัด  (รถธรรมดา) 
บริษัท ไพศาลสามัคคขีนสง จํากัด  (รถธรรมดา) 

จํานวนรถ 22 
48 
24 
1 

คัน 

เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 50 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ การเคหะชุมชนรมเกลา – อนุสาวรียชัยสมรภูมิ(เสนทางเดินรถปรับอากาศ) 

พัฒนาการ – โรงพยาบาลสงฆ (เสนทางเดินรถธรรมดา) 
เสริมพิเศษ  พัฒนาการ – โชคชัย 4 
เสริมพิเศษ  พัฒนาการ – บิ้กซี ลาดพราว 
เสริมพิเศษ  พัฒนาการ – อนุสาวรียชัยสมรภูมิ (เสนทางเดินรถมินิบัส) 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง 



หนังสือคูมือเสนทางรถประจําทางและรายละเอียด E-Book ฉบับป 2548-2549 (เสนทางรถประจําทางฯ หมวด 1) 

http://www.ubmta.net 
42 

รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 
รถโดยสารประจําทางขนาดเล็กสีเขียวใบไม (มินิบัส) 
รถโดยสารปรับอากาศสีครีม–น้ําเงิน 

หมายเหตุ รถธรรมดาใหสังเกตปายหนารถวามีเขียนโรงพยาบาลสงฆหรือไม ถาไมมีจะหมดระยะที่อนุสาวรียชัยสมรภูมิ 
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงการเคหะชุมชนร่มเกล้า – โรงพยาบาลสงฆ์ 
จากการเคหะชุมชนรม่เกล้า ไป โรงพยาบาลสงฆ ์เริ่มต้นจากการเคหะชมุชนร่มเกล้า  ไปตามถนนการเคหะชุมชนร่มเกล้า  จนถึงทางแยกถนนร่มเกล้า  แยกขวาไป
ตามถนนร่มเกล้า  จนถึงทางแยกถนนอ่อนนุช  แยกขวาไปตามถนนอ่อนนุช  จนถึงสามแยกพัฒนาการ  แยกขวาไปตามถนนพัฒนาการ  จนถึงแยกคลองคัน  แยก
ขวาไปตามถนนรามคาํแหง  จนถึงแยกลําสาลี  แยกซ้ายไปตามถนนศรีนครินทร์  ข้ามคลองแสนแสบ  จนถึงสามแยกบางกะปิ  แยกซ้ายไปตามถนนลาดพร้าว  
จนถึงห้าแยกลาดพร้าว  แยกซ้ายไปตามถนนวิภาวดีรังสิต  จนถึงแยกด่วนดินแดง  แยกขวาไปตามถนนดินแดง  จนถึงแยกสามเหลี่ยมดินแดง  ไปตามถนนราชวิถี  
ผ่านอนุสาวรย์ีชัยสมรภูมิ  จนถึงแยกตึกชัย  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 6  จนถึงแยกศรีอยุธยา  แยกซ้ายไปตามถนนศรอิยุธยา  สุดเส้นทางที่โรงพยาบาลสงฆ์ 
จากโรงพยาบาลสงฆ์ ไป การเคหะชมุชนรม่เกล้า เริ่มต้นจากโรงพยาบาลสงฆ์  ไปตามถนนศรีอยุธยา  จนถึงแยกพญาไท  แยกซ้ายไปตามถนนพญาไท  ผ่าน
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  แยกขวาไปตามถนนดินแดง  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่การเคหะชมุชนร่มเกล้า 
ช่วงพัฒนาการ – โรงพยาบาลสงฆ ์
จากพัฒนาการ ไป โรงพยาบาลสงฆ ์เริ่มต้นจากอู่สาย 92  ไปตามถนนพัฒนาการ  กลับรถที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  จนถึงแยกคลองคัน  แยกขวาไปตามถนน
รามคําแหง  จนถึงแยกลําสาลี  แยกซ้ายไปตามถนนศรีนครินทร์  ข้ามคลองแสนแสบ  จนถึงสามแยกบางกะปิ  แยกซ้ายไปตามถนนลาดพร้าว  จนถึงห้าแยก
ลาดพร้าว  แยกซ้ายไปตามถนนวิภาวดีรังสิต  จนถึงแยกด่วนดินแดง  แยกขวาไปตามถนนดินแดง  จนถึงแยกสามเหลี่ยมดินแดง  ไปตามถนนราชวิถี  ผ่าน
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  จนถึงแยกตึกชัย  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 6  จนถึงแยกศรีอยุธยา  แยกซ้ายไปตามถนนศรอิยุธยา  สุดเส้นทางที่โรงพยาบาลสงฆ์ 
จากโรงพยาบาลสงฆ์ ไป พัฒนาการ เริ่มตน้จากโรงพยาบาลสงฆ์  ไปตามถนนศรีอยุธยา  จนถึงแยกพญาไท  แยกซ้ายไปตามถนนพญาไท  ผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  
แยกขวาไปตามถนนดินแดง  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่อู่สาย 92 

  

 

93 หมู่บ้านนักกีฬา – ท่าน้ําสี่พระยา  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 3 เขตการเดินรถที่ 2  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 40 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.30 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 28 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ หมูบานนักกีฬาแหลมทอง – ส่ีพระยา 

เสริมพิเศษ  หมูบานนกักีฬาแหลมทอง – ประตูน้ํา 
เสริมพิเศษ  หมูบานนกักีฬาแหลมทอง – บางกะป (ระยะทาง 8 กิโลเมตร  เสนทางเดินรถธรรมดา) 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง (15 คนั) 
รถโดยสารปรับอากาศสีสม (25 คัน) 

หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงหมู่บ้านนักกฬีาแหลมทอง – ส่ีพระยา 
จากหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง ไป ส่ีพระยา  เริ่มต้นจากหมู่บ้านนกักีฬาแหลมทอง  ไปตามถนนกรุงเทพกรีฑา  ผ่านโรงเรียนศรีพฤษฒา  จนถึงแยกศรีพฤฒา  
แยกขวาไปตามถนนศรีนครินทร์  จนถึงแยกลําสาลี  แยกซ้ายไปตามถนนรามคําแหง  จนถึงแยกคลองตัน  แยกขวาไปตามถนนเพชรบรุี  จนถึงแยกราชเทวี  แยก
ซ้ายไปตามถนนพญาไท  จนถึงแยกสามย่าน  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 4  จนถึงแยกอังรีดูนังค์  แยกขวาไปตามถนนสุรวงศ์  จนถึงแยกสุรวงศ์  แยกขวาไป
ตามถนนเจริญกรุง  แยกซ้ายไปตามซอยกัปตันบุช (เจรญิกรุง 30)  สุดเส้นทางที่ท่าน้ําส่ีพระยา 
จากส่ีพระยา ไป หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง เริ่มต้นจากท่าน้ําส่ีพระยา  ไปตามถนนสี่พระยา  จนถึงแยกนเรศ  แยกขวาไปตามถนนนเรศ  แยกซ้ายไปตามถนนสุ
รวงศ์  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงแยกอังรีดูนังค์  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 4  จนถึงแยกสามย่าน  แยกขวาไปตามถนนพญาไท  จนถึงแยกปทุมวัน  แยกซ้ายไป
ตามถนนพระรามที่ 1  จนถึงแยกเจริญผล  แยกขวาไปตามถนนบรรทัดทอง  แยกขวาไปตามถนนเพชรบุรี  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลม
ทอง 
ช่วงหมู่บ้านนักกฬีาแหลมทอง – บางกะป ิ
เท่ียวไป  – เริ่มต้นจากหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง  ไปตามถนนกรุงเทพกรฑีา  แยกกรุงเทพกรีฑา  เล้ียวขวาไปตามถนนศรีนครินทร์  แยกลําสาลี  เล้ียวขวาไปตาม
ถนนรามคําแหง  แยกสวนสน  เล้ียวซ้ายไปตามถนนพ่วงศริิ  ส่ีแยกบางกะปิ  เล้ียวซ้ายไปตามถนนลาดพรา้ว  สํานักงานเขตบางกะปิ  สุดเส้นทางที่ตลาดบางกะปิ 
เท่ียวกลับ – เริ่มต้นทีต่ลาดบางกะปิ  ไปตามถนนลาดพร้าว  สามแยกบางกะปิ  เล้ียวซ้ายไปตามถนนศรีนครินทร์  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่หมู่บ้านนักกีฬา
แหลมทอง 

  

 

95 รังสิต – มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
95ก รังสิต – บางกะปิ 

 
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 2 เขตการเดินรถที่ 1  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  (95ก) 

กองเดินรถที่ 1 เขตการเดินรถที่ 1  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
จํานวนรถ 34 

44 
คัน 

เวลาบริการ 
วันธรรมดา 03.40 – 22.00 
วันหยุด 04.30 – 22.00 

เง่ือนไขพิเศษ บริการตลอดคนื ระยะทาง 28 กิโลเมตร 

ชวงเดินรถ 95ก  รังสิต – บางกะป 
ปายแดง  บางเขน – มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
ปายแดง เสริมพิเศษ  บางเขน – บางกะป 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง 
รถโดยสารปรับอากาศสีสม 



หนังสือคูมือเสนทางรถประจําทางและรายละเอียด E-Book ฉบับป 2548-2549 (เสนทางรถประจําทางฯ หมวด 1) 
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หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงรังสิต – บางกะป ิ
จากรังสิต ไป บางกะป ิเริ่มต้นจากตลาดสุชาต (บริเวณอูป่ระชาธิปัตย์)  กลับรถใต้สะพานข้ามทางรถไฟ  ผ่านหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี  ไปตามถนนรังสิต–
ปทุมธานี  แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน  กลับรถที่หน้าห้างฯ โลตัส  จนถึงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ  แยกขวาไปตามถนนวิภาวดีรังสิต  ผ่านสนามบินกรุงเทพ  
จนถึงสะพานลอยหลักส่ี  แยกซ้ายไปตามถนนแจ้งวัฒนะ  ผ่านวงเวียนพิทักษ์รัฐธรรมนูญ  ไปตามถนนรามอินทรา  จนถึงแยกนวมินทร์/กม.8  แยกซา้ยไปตาม
ถนนนวมินทร ์(สุขาภิบาล 1)  จนถึงจุดตัดถนนแฮปปี้แลนด์  แยกขวาไปตามถนนแฮปปี้แลนด์  สุดเส้นทางที่แฮปปี้แลนด์ 
จากบางกะปิ ไป รังสิต เริ่มต้นจากแฮปปี้แลนด์  ไปตามถนนแฮปปี้แลนด์  จนถึงแยกแฮปปี้แลนด์  แยกซ้ายไปตามถนนลาดพร้าว  จนถึงแยกบางกะปิ  แยกซ้ายไป
ตามถนนนวมินทร์ (สุขาภิบาล 1)  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงสะพานลอยหลักส่ี  แยกซ้ายไปตามถนนวิภาวดีรังสิต  กลับรถบนสะพานกลับรถ  ไปตามเส้นทางเดิมจน
สุดเส้นทางที่ตลาดสุชาต (บริเวณอู่ประชาธปิัตย์) 
ช่วงบางเขน – มหาวิทยาลัยรามคาํแหง  (ป้ายแดง) 
จากบางเขน ไป มหาวิทยาลัยรามคําแหง เริ่มต้นจากอู่บางเขน  แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน  ผ่านวงเวียนพิทักษ์รัฐธรรมนญู  แยกขวาไปตามถนนรามอินทรา  
จนถึงแยกนวมินทร์/กม.8  แยกซ้ายไปตามถนนนวมินทร์ (สุขาภิบาล 1)  จนถึงแยกบางกะปิ  แยกขวาไปตามถนนลาดพร้าว  จนถึงสามแยกบางกะปิ  แยกซ้ายไป
ตามถนนศรีนครินทร์  ข้ามคลองแสนแสบ  จนถึงแยกลําสาลี  แยกขวาไปตามถนนรามคําแหง  สุดเส้นทางที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง (บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย) 
จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ไป บางเขน เริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง (บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย)  ไปตามถนนรามคําแหง  จนถึงแยกรามคําแหง  แยกซ้าย
ไปตามถนนพระราม 9  กลับรถ  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่อู่บางเขน 

  

 

96 สวนสยาม – หมอชิตใหม่  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 2 เขตการเดินรถที่ 2  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 14 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 37 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ สวนสยาม – มีนบุรี – สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) 

เสริมพิเศษ  สวนสยาม – มีนบุรี – ลาดพราว 71 
ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงสวนสยาม – มีนบุรี – สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตจุักร) 
จากสวนสยาม ไป สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) เริม่ตน้จากสวนสยาม (บริเวณซอยอมรพันธ์นคร 8)  แยกซ้ายไปตามถนนสวนสยาม  จนถึงทางแยก
สวนสยาม  แยกซ้ายไปตามเสรไีทย (สุขาภิบาล 2)  จนถึงแยกมีนบุรี  แยกขวาไปตามสีหบุรานุกิจ  แยกซ้ายเข้าตลาดมีนบุรี  ผ่านอู่มีนบุรี  กลับรถใตส้ะพานข้าม
คลองสามวา  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงแยกมีนบุรี  ไปตามถนนรามอินทรา  จนถึงแยกนวมินทร์/กม.8  แยกซ้ายไปตามถนนนวมินทร์ (สุขาภิบาล 1)  จนถึงแยกบาง
กะปิ  แยกขวาไปตามถนนลาดพร้าว  จนถึงห้าแยกลาดพร้าว  แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน  จนถึงสวนจตุจักร  ข้ึนสะพานข้ามแยกกําแพงเพชร  ไปตามถนน
กําแพงเพชร  กลับรถที่คลังสินค้าฯ พหลโยธิน  ไปตามเส้นทางเดิม  แยกซ้ายไปตามถนนกําแพงเพชร 2  สุดเส้นทางที่อู่กําแพงเพชร 2 
จากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ไป สวนสยาม เริม่ต้นจากอู่กําแพงเพชร 2  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงแยกรามอินทรา/กม.8  แยกขวาไปตามถนนราม
อินทรา  จนถึงแยก รพ.นพรัตน์  แยกขวาไปตามถนนสวนสยาม  สุดเส้นทางที่สวนสยาม (บริเวณซอยอมรพันธ์นคร 8) 

  

 

97 กระทรวงสาธารณสุข – รพ.สงฆ์  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 3 เขตการเดินรถที่ 7  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 27 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ บริการตลอดคนื ระยะทาง 21 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ กระทรวงสาธารณสุข – โรงพยาบาลสงฆ 

เสริมพิเศษ  กระทรวงสาธารณสุข – อนุสาวรียชัยสมรภูมิ 
เสริมพิเศษ  กระทรวงสาธารณสุข – บางซื่อ 
นนทบุรี – โรงพยาบาลสงฆ (เสนทางเดินรถมินิบัส) 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง 
รถโดยสารประจําทางขนาดเลก็สีเขียวใบไม (มินิบัส) 
รถโดยสารปรับอากาศสีสม 

หมายเหตุ รถปรับอากาศจะไปแคอนุสาวรียชัยสมรภูมิเทานัน้ 
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงกระทรวงสาธารณสุข – โรงพยาบาลสงฆ ์
จากกระทรวงสาธารณสุข ไป โรงพยาบาลสงฆ์ เริ่มต้นจากกระทรวงสาธารณสุข  แยกซ้ายไปตามถนนติวานนท์  จนถึงแยกนนทบุรี  แยกขวาไปตามถนน
ประชาราษฎร์  กลับรถที่ท่าน้ํานนทบุรี  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงแยกศรีพรสวรรค์  แยกซ้ายไปตามถนนพิบูลสงคราม  จนถึงแยกพิบูลสงคราม  แยกซ้ายไปตามถนน
วงศ์สว่าง  จนถึงแยกวงศ์สว่าง  แยกขวาไปตามถนนกรุงเทพ–นนท์  จนถึงแยกเตาปูน  แยกซ้ายไปตามถนนประชาราษฎร์สาย 2  จนถึงแยกประชาชื่น  ข้ามสะพาน
สูง  แยกขวาไปตามถนนเตชะวณิช  จนถึงแยกสะพานแดง  แยกซ้ายไปตามถนนประดิพันธ์  จนถึงแยกสะพานควาย  แยกขวาไปตามถนนพหลโยธิน  ผ่าน
อนุสาวรีย์ชัยสมรภมูิ  แยกขวาไปตามถนนราชวิถี  จนถึงแยกตึกชัย  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 6  จนถึงแยกศรีอยุธยา  แยกซ้ายไปตามถนนศรอิยุธยา  สุด
เส้นทางที่โรงพยาบาลสงฆ์ 
จากโรงพยาบาลสงฆ์ ไป กระทรวงสาธารณสุข เริ่มต้นจากโรงพยาบาลสงฆ์  ไปตามถนนศรีอยุธยา  จนถึงแยกพญาไท  แยกซ้ายไปตามถนนพญาไท  ผ่านอนุสาวรีย์
ชัยสมรภูมิ  ไปตามถนนพหลโยธิน  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่กระทรวงสาธารณสุข 
ช่วงนนทบุรี – โรงพยาบาลสงฆ ์
จากนนทบุรี ไป โรงพยาบาลสงฆ ์เริ่มต้นจากนนทบุรี (บริเวณหมดุจังหวัดกรุงเทพมหานคร คลองบางเขน)  ไปตามถนนกรุงเทพ–นนท์  จนถึงแยกนนทบุรี  ไปตาม
ถนนประชาราษฎร์  กลับรถที่ท่าน้ํานนทบุรี  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงแยกศรีพรสวรรค์  แยกซ้ายไปตามถนนพิบูลสงคราม  จนถึงแยกพิบูลสงคราม  แยกซ้ายไปตาม
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ถนนวงศ์สว่าง  จนถึงแยกวงศ์สว่าง  แยกขวาไปตามถนนกรุงเทพ–นนท์  จนถึงแยกเตาปูน  แยกซ้ายไปตามถนนประชาราษฎร์สาย 2  จนถึงแยกประชาชื่น  ข้าม
สะพานสูง  แยกขวาไปตามถนนเตชะวณชิ  จนถึงแยกสะพานแดง  แยกซ้ายไปตามถนนประดิพันธ์  จนถึงแยกสะพานควาย  แยกขวาไปตามถนนพหลโยธิน  ผ่าน
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  แยกขวาไปตามถนนราชวิถี  จนถึงแยกตึกชัย  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 6  จนถึงแยกศรีอยุธยา  แยกซ้ายไปตามถนนศรอิยุธยา  สุด
เส้นทางที่โรงพยาบาลสงฆ์ 
จากโรงพยาบาลสงฆ์ ไป นนทบุร ีเริ่มต้นจากโรงพยาบาลสงฆ์  ไปตามถนนศรอียุธยา  จนถึงแยกพญาไท  แยกซ้ายไปตามถนนพญาไท  ผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  
ไปตามถนนพหลโยธิน  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่นนทบุรี (บริเวณหมุดจังหวัดกรุงเทพมหานคร คลองบางเขน) 

  

 

98 ห้วยขวาง - กล้วยน้ําไท  
ผูดําเนินการ บริษัท สหศรีสุพรรณยานยนต จํากัด จํานวนรถ 17 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 12 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ หวยขวาง – กลวยน้ําไท 

เสริมพิเศษ  หวยขวาง – ถนนรัชดาภิเษก – กลวยน้ําไท 
ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงห้วยขวาง – กล้วยน้ําไท 
จากห้วยขวาง ไป กล้วยน้ําไท เริ่มต้นจากห้วยขวาง (บริเวณอู่สาย 98)  ไปตามซอยเนียมอุทิศ  ไปตามซอย 36  แยกซ้ายไปตามถนนประชาราษฎร์บําเพ็ญ  ผ่าน
ตลาดสดห้วยขวาง  แยกซ้ายไปตามถนนประชาสงเคราะห์  จนถึงแยกประชาสงเคราะห ์ แยกซ้ายไปตามถนนพระราม 9  จนถึงแยกพระราม 9  แยกขวาไปตาม
ถนนรัชดาภิเษก  จนถึงแยกอโศก–เพชรบุร ี ไปตามถนนอโศก  จนถึงแยกอโศก  แยกซ้ายไปตามถนนสุขุมวทิ  จนถึงแยกบ้านกล้วยใต้  แยกซ้ายไปตามซอยสุขุมวิท 
42  จนถึงแยก ม.กรุงเทพ  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 4  จนถึงแยกพระโขนง  สุดเส้นทางที่พระโขนง 
จากกล้วยน้ําไท ไป ห้วยขวาง เริ่มต้นจากแยกพระโขนง  แยกซ้ายไปตามถนนสุขุมวิท  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงแยกประชาสงเคราะห์  ไปตามถนนดินแดง  กลับรถ
ท่ีแยกด่วนดินแดง  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงแยกประชาสงเคราะห์  แยกซ้ายไปตามถนนประชาสงเคราะห ์ ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่ห้วยขวาง (บริเวณอู่
สาย 98) 
ช่วงห้วยขวาง – ถนนรัชดาภิเษก – กล้วยน้ําไท 
จากห้วยขวาง ไป กล้วยน้ําไท เริ่มต้นจากห้วยขวาง (บริเวณอู่สาย 98)  ไปตามซอยเนียมอุทิศ  ไปตามซอย 36  แยกขวาไปตามถนนประชาราษฎร์บําเพ็ญ  จนถึง
แยกห้วยขวาง  แยกขวาไปตามถนนรัชดาภิเษก  จนถึงแยกอโศก–เพชรบุรี  ไปตามถนนอโศก  จนถึงแยกอโศก  แยกซ้ายไปตามถนนสุขุมวิท  จนถึงแยกบ้านกล้วย
ใต้  แยกซ้ายไปตามซอยสุขุมวิท 42  จนถึงแยก ม.กรุงเทพ  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 4  จนถึงแยกพระโขนง  สุดเส้นทางที่พระโขนง 
จากกล้วยน้ําไท ไป ห้วยขวาง เริ่มต้นจากแยกพระโขนง  แยกซ้ายไปตามถนนสุขุมวิท  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงถนนรัชดาภิเษก  แยกซ้ายไปตามซอยเนียมอุทิศ  สุด
เส้นทางที่ห้วยขวาง (บริเวณอู่สาย 98) 

  

 

99 ท่าน้ําศรีย่าน – มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
ผูดําเนินการ บริษัท ที.อาร.บี. มอเตอร จํากัด จํานวนรถ 31 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 17 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ มหาวิทยาลัยรามคาํแหง – เทเวศร (ระยะทาง 15 กิโลเมตร) 

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง – ทาน้ําศรียาน (สําหรับกลับอู) 
ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 

รถโดยสารปรับอากาศสีครีม–น้ําเงิน 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงมหาวิทยาลยัรามคําแหง – เทเวศร ์
จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ไป เทเวศร ์เริม่ต้นจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง (บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย)  ไปตามถนนรามคําแหง  จนถึงแยกคลองตัน  แยกขวาไป
ตามถนนเพชรบุรี  จนถึงแยกยมราช  ไปตามถนนพิษณุโลก  จนถึงแยกวังแดง  แยกขวาไปตามถนนนครราชสีมา  จนถึงแยกหอประชุม ทบ.  แยกซ้ายไปตามถนน
ศรีอยุธยา  จนถึงแยกสี่เสาเทเวศร์  ไปตามถนนพิษณุโลก  สุดเส้นทางที่เทเวศร์ (บริเวณสํานักงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย) 
จากเทเวศร์ ไป มหาวทิยาลัยรามคําแหง เริ่มต้นจากเทเวศร์ (บริเวณสํานักงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย)  ไปตามถนนพิษณุโลก  ไปตามเส้นทางเดิม
จนถึงถนนรามคําแหง  กลับรถที่แยกลําสาลี  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง (บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย) 
ช่วงมหาวิทยาลยัรามคําแหง – ท่าน้ําศรีย่าน 
จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ไป ท่าน้ําศรีย่าน เริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง (บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย)  ไปตามถนนรามคําแหง  จนถึงแยกคลองตัน  แยกขวา
ไปตามถนนเพชรบุรี  จนถึงแยกยมราช  ไปตามถนนพิษณุโลก  จนถึงแยกสี่เสาเทเวศร์  แยกขวาไปตามถนนสามเสน  จนถึงแยกศรีย่าน  แยกซ้ายไปตามถนนนคร
ชัยศรี  สุดเส้นทางบริเวณศรีย่าน (บริเวณบริษัท ที.อาร์.บี. มอเตอร์ จํากัด) 

  

 

101 วัดม่วง – โพธ์ิทอง  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 1 เขตการเดินรถที่ 6  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 25 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 19 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ วัดมวง – ตลาดโพธิ์ทอง (เสนทางเดินรถมินบิัส) 

วัดมวง – ถนนรัชดาภิเษก – ตลาดโพธิ์ทอง (ระยะทาง 18 กิโลเมตร) 
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เสริมพิเศษ  วัดมวง – ถนนรัชดาภิเษก – เดอะมอลล ทาพระ 
ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง 

รถโดยสารประจําทางขนาดเล็กสีเขียวใบไม (มินิบัส) 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงวัดม่วง – ตลาดโพธิ์ทอง 
จากวัดม่วง ไป ตลาดโพธิ์ทอง เริม่ต้นจากอูว่ัดม่วง  ไปตามถนนเพชรเกษม  ถึงแยกท่าพระ  แยกขวาไปตามถนนรัชดาภิเษก  จนถึงแยกมไหสวรรย์ แยกขวาไปตาม
ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน  จนถึงแยกดาวคะนอง  ไปตามถนนสุขสวัสดิ์  จนถึงแยกบางปะแก้ว  แยกขวาไปตามถนนพระรามที ่2  สุดเส้นทางที่ตลาดโพธิ์ทอง 
จากตลาดโพธิ์ทอง ไป วัดม่วง เริม่ต้นจากตลาดโพธิ์ทอง  ไปตามถนนพระรามที่ 2  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่อู่วัดม่วง 
ช่วงวัดม่วง – ถนนรชัดาภิเษก – ตลาดโพธิ์ทอง 
จากวัดม่วง ไป ตลาดโพธิ์ทอง เริม่ต้นจากอูว่ัดม่วง  ไปตามถนนเพชรเกษม  ถึงแยกท่าพระ  ไปตามถนนอินทรพิทักษ์  ผ่านวงเวียนใหญ่   แยกขวาไปตามถนน
สมเด็จพระเจ้าตากสิน  จนถึงแยกดาวคะนอง  ไปตามถนนสุขสวัสดิ์  จนถึงแยกบางปะแก้ว  แยกขวาไปตามถนนพระรามที่ 2  สุดเส้นทางที่ตลาดโพธิ์ทอง 
จากตลาดโพธิ์ทอง ไป วัดม่วง เริม่ต้นจากตลาดโพธิ์ทอง  ไปตามถนนพระรามที่ 2  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่อู่วัดม่วง 

  

 

102 ปากน้ํา – อู่สาธุประดิษฐ์  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 1 เขตการเดินรถที่ 3  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 33 คัน 

เวลาบริการ 
อูแพรกษา 4.00-22.20 
เซ็นทรัลพระราม 3 5.00-23.00 

เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 20 กิโลเมตร 

ชวงเดินรถ ทางดวน อูแพรกษา(ปากน้ํา)-เซ็นทรัลพระราม3 
เสริมพิเศษ  บางนา – อูสาธุประดิษฐ 
เสริมทางดวน อูสายลวด(ปากน้าํ)-เซ็นทรัลพระราม3(ชวงเชา 7.00-9.00น.) 
เสริมทางดวน เซน็ทรัลพระราม3-ส่ีแยกบางนา(ชวงเชา)(กลับรถหนาม.นภาลัย/กรมอุตุนิยมวิทยา) 
เสริมทางดวน อูแพรกษา(ปากน้ํา)-ตลาดคลองเตย(ชวงเย็น) 

ประเภทรถ รถโดยสารปรับอากาศสีสม 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงปากน้ํา – อู่สาธุประดิษฐ์  (ทางด่วน) 
จากปากน้ํา ไป อู่สาธุประดิษฐ ์เริม่ต้นจากอู่แพรกษา  ไปตามถนนแพรษก  แยกซ้ายไปตามถนนสุขุมวิท  จนถึงจุดตัดถนนสายลวด  แยกขวาไปตามถนนสายลวด  
ผ่านวงเวียนท้ายบ้าน  ไปตามถนนด่านเก่า  จนถึงที่ว่าการอําเภอเมือง  ไปตามถนนสุขุมวิท  จนถึงแยกบางนา  แยกซ้ายไปตามถนนสรรพาวธุ  แยกขวาขึ้นทางด่วน
เฉลิมมหานครที่บางนา  ลงที่เกษมราษฎร ์ แยกซ้ายไปตามถนนเกษมราษฎร์  กลับรถที่ สน.ท่าเรือ  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงแยกศุลกากร  แยกซ้ายไปตามถนน
สุนทรโกษา  จนถึงห้าแยก ณ ระนอง  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 3  ข้ึนสะพานข้ามถนนนางลิ้นจ่ี  ไปตามถนนรัชดาภิเษก  กลับรถที่แยกด่วนสาธุ  ผ่าน
เซ็นทรัลพระราม 3  สุดเส้นทางที่อู่สาธุประดิษฐ์ (บริเวณใต้ทางด่วนเฉลิมมหานคร) 
จากอู่สาธุประดิษฐ์ ไป ปากน้ํา เริ่มต้นจากอูส่าธุประดิษฐ์ (บริเวณใต้ทางด่วนเฉลิมมหานคร)  ไปตามถนนรชัดาภิเษก  กลับรถที่แยกด่วนสาธุ  ผ่านเซ็นทรัลพระราม 
3  แยกขวาไปตามถนนนางลิ้นจ่ี  จนถึงแยกช่องลม  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 3  จนถึงห้าแยก ณ ระนอง  ไปตามถนนสุนทรโกษา  จนถึงแยกคลองเตย  
แยกขวาไปตามถนนพระรามที่ 4  จนถึงแยกเกษมราษฎร์  แยกขวาไปตามถนนเกษมราษฎร์  ผ่านอูค่ลองเตย  แยกซ้ายข้ึนทางด่วนเฉลิมมหานครทีค่ลองเตย  ลงที่
บางนา  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงที่ว่าการอําเภอเมอืง  แยกซ้ายไปตามถนนประโคมชัย  จนถึงวงเวียนท้ายบ้าน  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่อู่แพรกษา 
ช่วงเดินรถ-อู่แพรกษา(ปากน้ํา)-ตลาดคลองเตย 
เท่ียวไป –อู่แพรกษา แยกซ้ายถนนแพรกษา แยกซ้ายถนนสุขุมวิท(เทศบาลบางปู) บ๊ิกซี วัดพุทธภาวนาราม แยกขวาถนนสายลวด อู่สายลวด รพ.สมุทรปราการ วง
เวียนท้ายบ้าน ตรงเข้าถนนศรีสมุทร วัดกลางวรวิหาร วัดพิชัยสงคราม ตลาดปากน้ํา ท่ีว่าการ/สํานักงานที่ดิน/ศาล/สํานักท่ีดิน/ห้องสมุดประชาชนจังหวดัสมุทรปราการ 
ครงเข้าถนนสุขุมวิท วิหารพระพุทธชินราช วัดมหาวงศ์  โรงเรียนนายเรอื แยกถนนทางรถไฟสายเก่า พิพิธภณัฑช์้างเอราวณั วัดไตรสามัคคี คาร์ฟรู์ แยกปู่เจ้าสมิง
พราย แยกถนนเทพารักษ์ สถานีตํารวจสําโรงเหนือ วัดด่านสําโรง อิมพเีรียล ตลาดสําโรง แบริ่ง(สุขุมวิท107) ลาซาล(สุขุมวิท103) หมู่บ้านนภาลัย กรมอุตุนิยมวิทยา 
วัดบางนาใน ส่ีแยกบางนา แยกซ้ายถนนสรรพาวธุ แยกขวาขึ้นทางด่วนด่านบางนา ลงทางด่วนท่าเรือ ถนนเกษมราษฏร์ กรมศุลกากร แยกซ้ายถนนอาจณรงค์ อู่
คลองเตย สโมสรท่าเรือ ห้าแยกณระนอง แยกขวาถนนสุนทรโกษา ตลาดคลองเตย 
เท่ียวกลับ-ตลาดคลองเตย แยกขวาถนนพระราม4 แยกเกษมราษฎร์ แยกขวาถนนเกษมราษฎร์ รพ.ท่าเรือ กดร.14(อู่คลองเตย) กรมศุลกากร แยกขวาข้ึนทางด่วน
ท่าเรือ2 ลงทางด่วนบางนา แยกบางนา กลับเส้นทางเดิม 

  

 

104 ปากเกร็ด – หมอชิตใหม่  
ผูดําเนินการ บริษัท นิธิทัศนทัวรแอนดทรานสปอรต จํากดั จํานวนรถ 35 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 22 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ ปากเกร็ด – ถนนติวานนท – สถานีขนสงผูโดยสารสายเหนือ 

เสริมพิเศษ  ปากเกร็ด – ลาดพราว 
ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 

รถโดยสารประจําทางขนาดเล็กสีเขียวใบไม (มินิบัส) 
รถโดยสารปรับอากาศสีครีม–น้ําเงิน 

หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงปากเกร็ด – ถนนติวานนท์ – สถานีขนส่งผู้โดยสารสายเหนือ 
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จากปากเกร็ด ไป สถานีขนส่งผู้โดยสารสายเหนือ เริ่มต้นจากปากเกร็ด (บริเวณท่าน้ําปากเกร็ด)  ไปตามถนนแจ้งวัฒนะ–ปากเกรด็  จนถึงห้าแยกปากเกร็ด  แยก
ขวาไปตามถนนตวิานนท์  จนถึงแยกแคราย  แยกซ้ายไปตามถนนงามวงศ์วาน  ข้ามสะพานลอยเกษตร  จนถึงแยกเกษตร  แยกขวาไปตามถนนพหลโยธิน  จนถึง
สวนจตุจักร  ข้ึนสะพานข้ามแยกกําแพงเพชร  ไปตามถนนกําแพงเพชร  กลับรถที่คลังสินค้าฯ พหลโยธิน  ไปตามเส้นทางเดิม  แยกซ้ายไปตามถนนกําแพงเพชร 2  
สุดเส้นทางที่อู่กําแพงเพชร 2 
จากสถานีขนส่งผู้โดยสารสายเหนือ ไป ปากเกร็ด เริ่มต้นจากอู่กําแพงเพชร 2  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่ปากเกร็ด (บริเวณท่าน้ําปากเกร็ด) 

  

 

105 มหาชัยเมืองใหม่ – คลองสาน  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 3 เขตการเดินรถที่ 5  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 23 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 29 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ คลองสาน – ตลาดมหาชัยเมืองใหม 
ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง 

รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 
รถโดยสารปรับอากาศสีสม 

หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงคลองสาน – ตลาดมหาชัยเมืองใหม ่
จากคลองสาน ไป ตลาดมหาชัยเมืองใหม ่เริ่มต้นจากคลองสาน (บริเวณท่ารถ)  ไปตามถนนลาดหญ้า  ผ่านวงเวียนใหญ่  แยกซ้ายไปตามถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน  
จนถึงแยกดาวคะนอง  ไปตามถนนสุขสวัสดิ์  จนถึงแยกบางปะแก้ว  แยกขวาไปตามถนนพระรามที่ 2  สุดเส้นทางที่ตลาดมหาชัยเมืองใหม่ (บริเวณท่ารถ) 
จากตลาดมหาชัยเมืองใหม่ ไป คลองสาน เริ่มต้นจากตลาดมหาชัยเมืองใหม่  ไปตามถนนพระรามที่ 2  กลับรถบนสะพานกลับรถ  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงแยกกรุง
ธนบุรี  แยกขวาไปตามถนนกรุงธนบุรี  จนถึงแยกเจริญนครเหนอื  แยกซ้ายไปตามถนนเจริญนคร  ผ่านวดัสุวรรณ  จนถึงแยกคลองสาน  แยกซ้ายไปตามถนนลาด
หญ้า  สุดเส้นทางที่คลองสาน (บริเวณท่ารถ) 

  

 

107 อู่บางเขน - คลองเตย  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 1 เขตการเดินรถที่ 1  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 27 คัน 

เวลาบริการ 
ทาบางเขน 4.30 – 21.45 
ทาคลองเตย 5.10 – 22.30 

เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 23 กิโลเมตร 

ชวงเดินรถ บางเขน – คลองเตย 
เสริมพิเศษ  บางเขน – สุทธิสาร 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง 
รถโดยสารปรับอากาศสีสม 

หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงบางเขน – คลองเตย  (ทางด่วน) 
จากบางเขน ไป คลองเตย เริ่มต้นจากอู่บางเขน  แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน  กลับรถที่วงเวียนพิทักษ์รัฐธรรมนูญ  จนถึงห้าแยกลาดพร้าว  แยกซ้ายไปตามถนน
วิภาวดีรังสิต  ข้ึนทางด่วนเฉลิมมหานครที่ดินแดง  ลงที่เกษมราษฎร ์ แยกซ้ายไปตามถนนเกษมราษฎร์  สุดเส้นทางที่อู่คลองเตย (บริเวณด้านนอกอู่) 
จากคลองเตย ไป บางเขน เริ่มต้นจากอูค่ลองเตย (บริเวณด้านนอกอู่)  ไปตามถนนเกษมราษฎร์  จนถึงแยกเกษมราษฎร์  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 4  จนถึง
แยกพระรามที่ 4  แยกซ้ายไปตามถนนรัชดาภิเษก  จนถึงห้าแยก ณ ระนอง  แยกซ้ายไปตามถนนสุนทรโกษา  จนถึงแยกศุลกากร  แยกขวาไปตามถนนเกษม
ราษฎร์  แยกขวาขึ้นทางด่วนเฉลิมมหานครที่เกษมราษฎร์  ลงที่ดินแดง  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่อู่บางเขน 

  

 

108 ท่าพระ – รัชโยธิน  
ผูดําเนินการ นายพิเชษฐ  กํามัชพล 

บริษัท เลิศสุวรรณเดินรถ จํากัด 
จํานวนรถ 33 

12 
คัน 

เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 20 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ แยกรัชโยธิน – ทาพระ 

เสริมพิเศษ  อนุสาวรียชัยสมรภูมิ – ทาพระ (ระยะทาง 12.5 กิโลเมตร) 
ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงแยกรชัโยธิน – ท่าพระ 
จากแยกรัชโยธิน ไป ท่าพระ เริม่ต้นจากรัชโยธิน (บริเวณหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ สํานักงานใหญ่)  กลับรถใต้สะพานต่างระดับรชัวิภา)  ไปตามถนนรชัดาภิเษก  
จนถึงแยกรัชโยธิน  แยกขวาไปตามถนนพหลโยธิน  ผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  แยกขวาไปตามถนนราชวิถี  ข้ามสะพานกรุงธน  จนถึงแยกบางพลัด  แยกซ้ายไป
ตามถนนจรัลสนิทวงศ์  จนถึงแยกท่าพระ  ไปตามถนนรัชดาภิเษก  กลับรถที่แยกมไหศวรรย์  สุดเส้นทางที่เดอะมอลล์ ท่าพระ (บริเวณฝ่ังตรงข้าม) 
จากท่าพระ ไป แยกรัชโยธิน เริ่มต้นจากเดอะมอลล์ ท่าพระ (บรเิวณฝ่ังตรงข้าม)  ไปตามถนนรัชดาภิเษก  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่รัชโยธิน (บริเวณหน้า
ธนาคารไทยพาณิชย์ สํานักงานใหญ่) 
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109 คลองกุ่ม – หัวลําโพง  
ผูดําเนินการ บริษัท กรุงเทพมหานครขนสง จํากัด จํานวนรถ 46 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 23 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ คลองกุม – หัวลําโพง 

เสริมพิเศษ  คลองกุม – สวนลุมพิน ี
ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงคลองกุ่ม – หัวลําโพง 
จากคลองกุ่ม ไป หัวลําโพง เริ่มต้นจากอู่คลองกุ่ม  ไปตามถนนเสรีไทย (สุขาภิบาล 2)  จนถึงแยกนิด้า  แยกซ้ายไปตามถนนศรีบูรพา  จนถึงแยกบ้านม้า  แยกขวา
ไปตามถนนรามคําแหง (สุขาภิบาล 3)  จนถึงแยกลําสาลี  ไปตามถนนรามคําแหง  จนถึงแยกคลองตัน  ไปตามถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค์)  จนถึงแยก
สุขุมวิท 71  แยกขวาไปตามถนนสุขุมวิท  จนถึงแยกพระโขนง  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 4  จนถึงแยกหัวลําโพง  สุดเส้นทางที่หัวลําโพง (บริเวณด้านข้าง
สถานีรถไฟหัวลําโพง) 
จากหวัลําโพง ไป คลองกุ่ม เริ่มต้นจากหัวลําโพง (บริเวณด้านข้างสถานีรถไฟหัวลําโพง)  ไปตามถนนเลียบทางรถไฟหวัลําโพง  ข้ามสะพานนพวงศ์  จนถึงแยกนพ
วงศ์  แยกซ้ายไปตามถนนกรุงเกษม  จนถึงแยกไมตรีจิต  ข้ามสะพานเจรญิสวัสดิ์  จนถึงแยกหัวลําโพง  ไปตามถนนพระรามที่ 4  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทาง
ท่ีอู่คลองกุ่ม 

  

 

110 พระรามที่ 7 – เทเวศร์  
ผูดําเนินการ บริษัท กรุงเทพมหานครขนสง จํากัด จํานวนรถ 20 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 8 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ พระราม 6 – เทเวศร 
ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงพระราม 6 – เทเวศร ์
จากพระราม 6 ไป เทเวศร ์เริ่มต้นจากเชิงสะพานพระราม 7 (ฝ่ังธนบุรี)  ไปตามถนนจรัลสนิทวงศ์  จนถึงแยกบางพลัด  แยกซ้ายไปตามถนนราชวิถี  ข้ามสะพาน
กรุงธน  แยกซ้ายไปตามถนนขาว  แยกขวาไปตามถนนสุโขทัย  จนถึงแยกวชิระ  แยกขวาไปตามถนนสามเสน  จนถึงแยกเทเวศร์  แยกซ้ายไปตามถนนกรุงเกษม  
สุดเส้นทางที่เทเวศน์ (บริเวณตรงข้ามศูนย์เยาวชนเทเวศร์) 
จากเทเวศร์ ไป พระราม 6 เริม่ต้นจากเทเวศร์ (บริเวณตรงข้ามศูนย์เยาวชนเทเวศร์)  ไปตามถนนกรุงเกษม  จนถึงแยกประชาเกษม  แยกซ้ายไปตามถนน
นครราชสีมา  จนถึงแยกวังแดง  แยกซ้ายไปตามถนนพิษณุโลก  แยกขวาไปตามถนนสามเสน  จนถึงแยกซังฮี้  แยกซ้ายไปตามถนนราชวิถี  ไปตามเสน้ทางเดิมจน
สุดเส้นทางที่เขิงสะพานพระราม 7 (ฝ่ังธนบุรี) 

  

 

111 วงกลม เจริญนคร – ตลาดพลู  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 2 เขตการเดินรถที่ 5  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 14 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 14 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ วงกลมตลาดพลู – บุคคโล 

เสริมพิเศษ 68 เจริญนคร – แสมดํา (สําหรับกลับอู) 
ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีชาว–น้ําเงิน 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงวงกลมตลาดพลู – บุคคโล 
วนซ้าย เริ่มต้นจากสําเหร่ (บริเวณ สน.สําเหร่,บุคคโล)  ไปตามถนนเจริญนคร  จนถึงแยกคลองสาน  แยกซ้ายไปตามถนนลาดหญ้า  ผ่านวงเวียนใหญ ่ ไปตามถนน
อินทรพิทักษ์  จนถึงแยกบางยี่เรือ  แยกซ้ายไปตามถนนเทอดไท  ไปตามถนนวุฒากาศ  จนถึงแยกจอมทอง  แยกซ้ายไปตามถนนจอมทอง  จนถึงแยกดาวคะนอง  
แยกซ้ายไปตามถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน  จนถึงแยกมไหศวรรย์  แยกขวาไปตามถนนมไหศวรรย์  จนถึงแยกบุคคโล  แยกซ้ายไปตามถนนเจรญินคร  สุดเส้นทางที่
สําเหร่ (บริเวณ สน.สําเหร่,บุคคโล) 
วนขวา เริ่มต้นจากสําเหร่ (บริเวณตรงข้าม สน.สําเหร่,บุคคโล)  ไปตามถนนเจรญินคร  จนถึงแยกบุคคโล  แยกขวาไปตามถนนมไหศวรรย์  จนถึงแยกมไหศวรรย์  
แยกซ้ายไปตามถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน  จนถึงแยกดาวคะนอง  แยกขวาไปตามถนนจอมทอง  จนถึงแยกจอมทอง  แยกขวาไปตามถนนวุฒากาศ  ไปตามถนน
เทอดไท  จนถึงแยกบางยี่เรือ  แยกขวาไปตามถนนอินทรพิทักษ์  ผ่านวงเวียนใหญ่  ไปตามถนนลาดหญ้า  จนถึงแยกคลองสาน  แยกขวาไปตามถนนเจริญนคร  สุด
เส้นทางที่สําเหร่ (บริเวณตรงข้าม สน.สําเหร่,บุคคโล) 
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113 มีนบุรี – หัวลําโพง  
ผูดําเนินการ บริษัท กรุงเทพมหานครขนสง จํากัด จํานวนรถ 72 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 31 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ มีนบุรี – หัวลําโพง 

เสริมพิเศษ  มีนบุรี – พระราม 9 (ระยะทาง 20 กิโลเมตร) 
ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 

รถโดยสารปรับอากาศสีครีม–น้ําเงิน 
หมายเหตุ รถธรรมดาสายนี้มักจะลักไกวิ่งเขาถนนบรรทดัทอง โดยไมผานจุฬาในเที่ยวกลบั 
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงมีนบุรี – หัวลําโพง 
จากมีนบุรี ไป หัวลําโพง เริ่มต้นจากตลาดมีนบุรี  ข้ามคลองสามวา  ไปตามถนนสีหบุรานุกิจ  ผ่านสํานักงานเขตมีนบุรี  แยกซ้ายไปตามถนนรม่เกล้า  แยกซ้ายไป
ตามถนนสุวินทวงศ์  ผ่านทัณฑสถานวัยหนุ่ม  กลับรถใต้สะพานข้ามคลองสามวา  ผ่านอู่สุวินทวงศ์  จนถึงแยกสุวินทวงศ์  แยกขวาไปตามถนนรามคําแหง 
(สุขาภิบาล 3)  จนถึงแยกลําสาลี  ไปตามถนนรามคําแหง  จนถึงแยกคลองตัน  แยกขวาไปตามถนนเพชรบุรี  จนถึงแยกราชเทวี  แยกซ้ายไปตามถนนพญาไท  
จนถึงแยกสามย่าน  แยกขวาไปตามถนนพระรามที่ 4  จนถึงแยกหัวลําโพง  สุดเส้นทางที่หัวลําโพง (บริเวณด้านข้างสถานีรถไฟหัวลําโพง) 
จากหัวลําโพง ไป มีนบุร ีเริ่มต้นจากหัวลําโพง (บริเวณด้านข้างสถานีรถไฟหัวลําโพง)  แยกซ้ายไปตามถนนรองเมอืง  แยกขวาไปตามถนนเจริญเมือง  จนถึงแยกวัด
นวลแข  แยกขวาไปตามถนนจารุเมือง  จนถึงแยกมหานคร  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 4  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงแยกปทุมวัน  แยกซ้ายไปตามถนนพระราม
ท่ี 1  จนถึงแยกเจริญผล  แยกขวาไปตามถนนบรรทัดทอง  แยกขวาไปตามถนนเพชรบุรี  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่ตลาดมีนบุรี 

  

 

114 อตก.3 – แยกลําลูกกา  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 2 เขตการเดินรถที่ 7  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 33 คัน 
เวลาบริการ 4.30-21.30 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 26 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ ตลาดองคการตลาดเพือ่การเกษตร 3 – แยกลําลูกกา 

เสริมพิเศษ  ตลาดองคการตลาดเพื่อการเกษตร 3 – ลาดยาว 
เสริมพิเศษ  ตลาดองคการตลาดเพื่อการเกษตร 3 – วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน 

ประเภทรถ รถโดยสารปรับอากาศสีสม 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงตลาดองค์การตลาดเพื่อการเกษตร 3 – แยกลําลูกกา 
จากตลาดองค์การตลาดเพื่อการเกษตร 3 ไป แยกลําลูกกา เริ่มต้นจากอู่ อตก.3  ไปตามถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี  จนถึงแยกนนทบุรี 1  แยกขวาไปตามถนนพิบูล
สงคราม  จนถึงแยกศรีพรสวรรค์  แยกซ้ายไปตามถนนประชาราษฎร์  กลับรถที่ท่าน้ํานนทบุรี  จนถึงแยกนนทบุรี  แยกซ้ายไปตามถนนติวานนท์  จนถึงแยกแคราย  
แยกขวาไปตามถนนงามวงศ์วาน  ข้ามสะพานลอยเกษตร  จนถึงแยกเกษตร  แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน  ผ่านวงเวียนพิทักษ์รัฐธรรมนญู  กลับรถที่อนุสรณ์
สถานแห่งชาติ  สุดเส้นทางที่แยกลําลูกกา (ปากทางถนนลําลูกกา) 
จากแยกลําลูกกา ไป ตลาดองค์การตลาดเพือ่การเกษตร 3 เริ่มตน้จากแยกลําลูกกา (ปากทางถนนลําลูกกา)  ไปตามถนนพหลโยธิน  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุด
เส้นทางที่อู่ อตก. 3 

  

 

115 สวนสยาม - สาทร  
ผูดําเนินการ บริษัท กรุงเทพมหานครขนสง จํากัด จํานวนรถ 40 คัน 
เวลาบริการ 4.00-21.30 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 33 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ สวนสยาม – ถนนนวมินทร – สีลม 

เสริมพิเศษ  สวนสยาม – พระราม 9 (ระยะทาง 20 กิโลเมตร) 
ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงสวนสยาม – ถนนนวมินทร์ – สีลม 
จากสวนสยาม ไป สีลม เริ่มต้นจากสวนสยาม (บริเวณตรงข้ามสวนสยาม)  ไปตามถนนสวนสยาม  จนถึงแยก รพ.นพรตัน์  แยกซ้ายไปตามถนนรามอินทรา  จนถึง
แยกนวมินทร์/กม.8  แยกซ้ายไปตามถนนนวมินทร์ (สุขาภิบาล 1)  จนถึงแยกบางกะปิ  แยกขวาไปตามถนนลาดพร้าว  จนถึงสามแยกบางกะปิ  แยกซ้ายไปตาม
ถนนศรีนครินทร์  ข้ามคลองแสนแสบ  จนถึงแยกลําสาลี  แยกขวาไปตามถนนรามคําแหง  จนถึงแยกคลองตัน  ไปตามถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค์)  จนถึง
แยกสุขุมวิท 71  แยกขวาไปตามถนนสุขุมวทิ  จนถึงแยกพระโขนง  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 4  จนถึงแยกศาลาแดง  แยกซ้ายไปตามถนนสีลม  จนถึงแยก
บางรัก  แยกซ้ายไปตามถนนเจริญกรุง  จนถึงแยกเฉลิมพันธุ์  แยกซ้ายไปตามถนนสาทรเหนือ  สุดเส้นทางที่ถนนสาทรเหนือ 
จากสีลม ไป สวนสยาม เริ่มต้นจากถนนสาทรเหนือ  กลับรถที่แยกนรินธร  ไปตามถนนสาทรใต้  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่สวนสยาม (บริเวณตรงข้ามสวน
สยาม) 

  

 

116 วัดหนามแดง – สาทร  
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ผูดําเนินการ บริษัท กรุงเทพมหานครขนสง จํากัด จํานวนรถ 40 คัน 
เวลาบริการ 5.00-20.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 26 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ วัดหนามแดง (ถนนเทพารักษ กม.7) – สาทร 
ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงวัดหนามแดง (ถนนเทพารักษ์ กม.7) – สาทร 
จากวัดหนามแดง (ถนนเทพารักษ์ กม.7) ไป สาทร เริม่ต้นจากวัดหนามแดง  ไปตามถนนเทพารักษ์  จนถึงแยกเทพารักษ์  แยกขวาไปตามถนนสุขุมวทิ  จนถึงแยก
พระโขนง  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 4  จนถึงแยกวิทยุ  แยกซ้ายไปตามถนนสาทรใต้  สุดเส้นทางที่ใต้สะพานสมเด็จพระเจา้ตากสิน 
จากสาทร ไป วัดหนามแดง (ถนนเทพารักษ์ กม.7) เริ่มต้นจากใต้สะพานสมเด็จพระเจา้ตากสิน  กลับรถที่แยกเฉลิมพันธุ์  ไปตามถนนสาทรเหนือ  ไปตามเส้นทาง
เดิมจนสุดเส้นทางที่วัดหนามแดง 

  

 

117 กทม.2 – ท่าน้ํานนทบุรี  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 1 เขตการเดินรถที่ 8  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 13 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 13 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ กทม. 2 – ทาน้าํนนทบุรี 

เสริมพิเศษ  กทม. 2 – บางโพ 
เสริมพิเศษ  กทม. 2 – หมอชิตใหม (สําหรับกลับอู) 
เสริมพิเศษ  ทาน้ํานนทบุรี – หมอชิตใหม(สําหรับกลับอู) 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงกทม. 2 – ท่าน้ํานนทบุรี 
จากกทม. 2 ไป ท่าน้ํานนทบุร ีเริ่มต้นจาก สน.ดินแดง  ไปตามถนนมิตรไมตรี  จนถึงแยกมิตรไมตรี  ไปตามถนนประชาสงเคราะห์  แยกซ้ายไปตามถนนประชาสุข  
จนถึงทางแยกถนนสุทธิสารวินิจฉัย  แยกซ้ายไปตามถนนสุทธิสารวินิจฉัย  แยกขวาไปตามถนนสาลีรัฎวิภาค  จนถึงแยกสะพานควาย  ไปตามถนนประดิพัทธ์  จนถึง
แยกสะพานแดง  ไปตามถนนทหาร  จนถึงแยกเกียกกาย  แยกขวาไปตามถนนประชาราษฎร์สาย 1  จนถึงแยกพิบูลสงคราม  แยกซ้ายไปตามถนนพิบูลสงคราม  
จนถึงแยกวัดนครอินทร์  แยกซ้ายลอดใต้สะพานพระราม 5  สุดเส้นทางที่ใต้สะพานพระราม 5 
จากท่าน้ํานนทบุรี ไป กทม. 2 เริ่มต้นจากใต้สะพานพระราม 5  แยกซ้ายไปตามถนนพิบูลสงคราม  จนถึงแยกศรีพรสวรรค์  แยกซ้ายไปตามถนนประชาราษฎร์  
กลับรถที่ท่าน้ํานนทบุรี  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงแยกศรีพรสวรรค์  แยกขวาไปตามถนนพิบูลสงคราม  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงถนนมิตรไมตรี  แยกซ้ายไปตามถนน
ด้านหลัง กทม. 2  ผ่านท่ารถสาย 204  แยกขวาไปตามถนนมิตรไมตรี  แยกขวาไปตามถนนมิตรไมตรี  สุดเส้นทางที่ สน.ดินแดง 

  

 

120 สมุทรสาคร - คลองสาน  
ผูดําเนินการ บริษัท รถรุงโรจน จํากัด 

นายจิตติ  ตุมทอง 
จํานวนรถ  

34 
คัน 

เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 35 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ คลองสาน – ถนนเอกชัย – ตลาดมหาชัยเมืองใหม – สมุทรสาคร 

คลองสาน – วัดสิงห 
ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 

รถโดยสารประจําทางขนาดเล็กสีเขียวใบไม (มินิบัส) 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงคลองสาน – ถนนเอกชยั – สมุทรสาคร 
จากคลองสาน ไป สมุทรสาคร เริ่มต้นจากคลองสาน (บริเวณท่ารถ)  ไปตามถนนลาดหญ้า  ผ่านวงเวียนใหญ่  แยกซ้ายไปตามถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน  จนถึง
แยกดาวคะนอง  แยกขวาไปตามถนนจอมทอง  จนถึงแยกจอมทอง  ไปตามถนนเอกชยั แยกซ้ายไปตามถนนเศรษฐกิจ สุดเส้นทางที่สมุทรสาคร 
จากสมุทรสาคร ไป คลองสาน เริ่มต้นจากสมุทรสาคร ไปตามถนนเศรษฐกิจ ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงแยกกรุงธนบุรี  แยกขวาไปตามถนนกรุงธนบุรี  จนถึงแยก
เจริญนครเหนือ  แยกซ้ายไปตามถนนเจรญินคร  ผ่านวัดสุวรรณ  จนถึงแยกคลองสาน  แยกซ้ายไปตามถนนลาดหญ้า  สุดเส้นทางที่คลองสาน (บริเวณท่ารถ) 

  

 

122 ห้วยขวาง – หมอชิตใหม่  
ผูดําเนินการ บริษัท รวีโชค จํากัด จํานวนรถ 12 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ บริการตลอดคนื ระยะทาง 28 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ เสริมพิเศษ  มหาวิทยาลัยรามคําแหง – สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) 

เสริมพิเศษ วงกลม  มหาวิทยาลัยรามคาํแหง – บิ๊กซี ลาดพราว 
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ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงมหาวิทยาลยัรามคําแหง – สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)  (เสริมพิเศษ) 
จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ไป สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) เริ่มต้นจากหน้าวัดเทพลีลา  ไปตามซอยรามคําแหง 39  จนถึงแยกเทพลีลา  แยกซ้ายไป
ตามถนนรามคําแหง  จนถึงแยกลําสาลี  แยกซ้ายไปตามถนนศรนีครินทร์  ข้ามคลองแสนแสบ  จนถึงสามแยกบางกะปิ  แยกซ้ายไปตามถนนลาดพร้าว  จนถึงห้า
แยกลาดพร้าว  แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน  จนถึงสวนจตุจักร  ข้ึนสะพานข้ามแยกกําแพงเพชร  ไปตามถนนกําแพงเพชร  กลับรถที่คลังสินค้าฯ พหลโยธิน  ไป
ตามเส้นทางเดิม  แยกซ้ายไปตามถนนกําแพงเพชร 2  สุดเส้นทางที่อู่กําแพงเพชร 2 
จากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ไป มหาวิทยาลัยรามคําแหง เริ่มต้นจากอู่กําแพงเพชร 2  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่หน้าวัดเทพลีลา 
ช่วงมหาวิทยาลยัรามคําแหง – บ๊ิกซี ลาดพร้าว  (เสริมพิเศษ วงกลม) 
วนซ้าย เริ่มต้นจากหน้าวัดเทพลีลา  ไปตามซอยรามคําแหง 39  จนถึงแยกเทพลีลา  แยกซ้ายไปตามถนนรามคําแหง  จนถึงแยกลําสาลี  แยกซ้ายไปตามถนนศรี
นครินทร์  ข้ามคลองแสนแสบ  จนถึงสามแยกบางกะปิ  แยกซ้ายไปตามถนนลาดพร้าว  จนถึงทางแยกถนนประเสริฐมนูกิจ  แยกซ้ายไปตามถนนประเสริฐมนูกิจ  
จนถึงแยกด่วนประชาอุทิศ  แยกซ้ายไปตามซอยรามคําแหง 39  สุดเส้นทางที่หน้าวัดเทพลีลา 

  

 

123 อ้อมใหญ่ – ท่าราชวรดิษฐ์  
ผูดําเนินการ นายพยนต  ธารณา จํานวนรถ 36 คัน 
เวลาบริการ 4.00-21.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 37 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ ทาราชวรดิษฐ – พุทธมณฑลสาย 2 – ฟารมจระเขสามพราน 
ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงท่าราชวรดิษฐ์ – พุทธมณฑลสาย 2 – ฟาร์มจระเข้สามพราน 
จากท่าราชวรดิษฐ์ ไป ฟาร์มจระเข้สามพราน เริ่มต้นจากท่าราชวรดิษฐ์  ไปตามถนนมหาราช  แยกขวาไปตามถนนหน้าพระลาน  จนถึงแยกป้อมเผด็จ  แยกซ้ายไป
ตามถนนราชดําเนินใน  จนถึงแยกผ่านพิภพลีลา  แยกซ้ายข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า  ไปตามถนนพระปิ่นเกล้า  จนถึงแยกบรมราชชนนี  ไปตามถนนบรมราช
ชนนี  ข้ามคลองบางกอกน้อย  จนถึงแยกพุทธมณฑลสาย 2  แยกซ้ายไปตามถนนพุทธมณฑลสาย 2  จนถึงแยกเพชรเกษม–พุทธมณฑล  แยกขวาไปตามถนนเพชร
เกษม  ผ่านอ้อมใหญ ่ สุดเส้นทางที่ฟาร์มจระเข้สามพราน 
จากฟาร์มจระเข้สามพราน ไป ท่าราชวรดิษฐ ์เริ่มต้นจากฟาร์มจระเข้สามพราน  ไปตามถนนเพชรเกษม  ไปตามเส้นทางเดิมจนข้ามสะพานสมเด็จพระปิน่เกล้า  แยก
ซ้ายไปตามถนนเจ้าฟ้า  แยกซ้ายลอดใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า  แยกซ้ายไปตามถนนราชินี  แยกขวาไปตามถนนหน้าพระธาต ุ แยกซ้ายไปตามถนนหน้าพระลาน  
จนถึงแยกป้อมเผด็จ  แยกขวาไปตามถนนสนามไชย  ผ่านวงเวียนรักษาดินแดน  แยกขวาไปตามถนนท้ายวัง  จนถึงแยกท่าเตียน  แยกขวาไปตามถนนมหาราช  สุด
เส้นทางที่ท่าราชวรดิษฐ์ 

  

 

124 ศาลายา – อรุณอัมรินทร์ – สนามหลวง  
ผูดําเนินการ บริษัท กรุงเทพมหานครขนสง จํากัด จํานวนรถ 20 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 34 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ สนามหลวง – สถานีขนสงสินคาพุทธมณฑล – สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตศาลายา 
ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงสนามหลวง – สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล – สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวทิยาเขตศาลายา 
จากสนามหลวง ไป สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตศาลายา เริ่มต้นจากสนามหลวง (บริเวณหน้าวิทยาลัยนาฏศิลป์)  กลับรถไปตามถนนราชินี  แยกขวาไปตาม
ถนนหน้าพระธาตุ  แยกซ้ายไปตามถนนหนา้พระลาน  จนถึงแยกป้อมเผด็จ  แยกซ้ายไปตามถนนราชดําเนินใน  จนถึงแยกผ่านพิภพลีลา  แยกซ้ายข้ามสะพาน
สมเด็จพระปิ่นเกล้า  ไปตามถนนพระปิ่นเกล้า  จนถึงแยกบรมราชชนนี  ไปตามถนนบรมราชชนนี  ข้ามคลองบางกอกน้อย  จนถึงแยกพุทธมณฑลสาย 4  แยกขวา
ไปตามถนนพุทธมณฑลสาย 4  ผ่านมหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)  แยกซ้ายไปตามถนนศาลายา–นครชัยศรี  ผ่านโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา  
แยกซ้ายไปตามถนนบางเตย 5  แยกซ้ายไปตามถนนบรมราชชนนี  ผ่านสถานขีนส่งสินค้าพุทธมณฑล  แยกซ้ายไปตามถนนพุทธมณฑลสาย 5  สุดเส้นทางที่
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตศาลายา 
จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตศาลายา ไป สนามหลวง เริ่มต้นจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตศาลายา  ไปตามถนนพุทธมณฑลสาย 5  แยกขวา
ไปตามถนนศาลายา–นครชัยศรี  แยกขวาไปตามถนนพุทธมณฑลสาย 4  ไปตามเส้นทางเดิมจนข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า  แยกซ้ายไปตามถนนราชดําเนินกลาง  
อ้อมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงแยกผ่านพิภพลีลา  ไปตามถนนราชดําเนินใน  จนถึงแยกป้อมเผด็จ  แยกขวาไปตามถนนหน้าพระลาน  แยก
ขวาไปตามถนนมหาราช  แยกขวาไปตามถนนพระจันทร์  แยกซา้ยไปตามถนนหน้าพระธาตุ  แยกซ้ายไปตามถนนราชินี  สุดเส้นทางที่สนามหลวง (บริเวณหน้า
วิทยาลัยนาฏศิลป์) 

  

 

125 ศาลายา – สถานรีถไฟสามเสน  
ผูดําเนินการ บริษัท กรุงเทพมหานครขนสง จํากัด จํานวนรถ 34 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 30 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ สถานีรถไฟสามเสน – โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา 
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ปายแดง  เชิงสะพานกรุงธน – สนามหลวงธนบุรี (ระยะทาง 21 กิโลเมตร) 
ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงสถานีรถไฟสามเสน – โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา 
จากสถานีรถไฟสามเสน ไป โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา เริ่มต้นจากสถานีรถไฟสามเสน  ไปตามถนนสวรรคโลก  จนถึงแยกอุภัยเจษฏุทิศ  แยก
ขวาไปตามถนนราชวิถี  ข้ามสะพานกรุงธน  จนถึงแยกบางพลัด  ไปตามถนนสิรินธร  ข้ามคลองบางกอกน้อย  ไปตามถนนบรมราชชนนี  จนถึงแยกพุทธมณฑลสาย 
4  แยกขวาไปตามถนนพุทธมณฑลสาย 4  ผ่านมหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)  แยกซ้ายไปตามถนนศาลายา–นครชัยศรี  สุดเส้นทางที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช
บวรนิเวศศาลายา 
จากโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ไป สถานีรถไฟสามเสน เริม่ต้นจากโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา  ไปตามถนนศาลายา–นครชัย
ศรี  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่สถานีรถไฟสามเสน 
ช่วงเชิงสะพานกรุงธน – สนามหลวงธนบุรี 
จากเชิงสะพานกรุงธน ไป สนามหลวงธนบุร ีเริ่มต้นจากสะพานกรงุธน (ฝ่ังธนบุรี)  ไปตามถนนราชวิถี  จนถึงแยกบางพลัด  ไปตามถนนสิรินธร  ข้ามคลองบางกอก
น้อย  ไปตามถนนบรมราชชนนี  จนถึงทางแยกถนนเลียบคลองทวีวัฒนา  แยกซ้ายไปตามถนนเลียบคลองทวีวัฒนา  จนถึงทางแยกถนนบางแวก  แยกขวาสุด
เส้นทางที่สนามหลวงธนบุร ี
จากสนามหลวงธนบุรี ไป เชิงสะพานกรุงธน เริ่มต้นจากสนามหลวงธนบุรี  แยกซ้ายไปตามถนนเลียบคลองทวีวัฒนา  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่เชิงสะพาน
กรุงธน 

  

 

126 บางเขน – มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
ผูดําเนินการ บริษัท มอเตอรบัสขนสง จํากัด จํานวนรถ 22 คัน 
เวลาบริการ 4.30-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 22 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ บางเขน – มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

เสริมพิเศษ  บางเขน – บางกะป 
ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 

รถโดยสารประจําทางขนาดเล็กสีเขียวใบไม (มินิบัส) 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงบางเขน – มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
จากบางเขน ไป มหาวิทยาลัยรามคําแหง เริ่มต้นจากอู่บางเขน  แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน  กลับรถที่วงเวียนพิทักษ์รัฐธรรมนญู  จนถึงแยกรัชโยธิน  แยกซ้าย
ไปตามถนนรัชดาภิเษก  จนถึงแยกรัชดา–ลาดพร้าว  แยกซ้ายไปตามถนนลาดพร้าว  จนถึงสามแยกบางกะปิ  แยกขวาไปตามถนนศรีนครินทร์  ข้ามคลองแสนแสบ  
จนถึงแยกลําสาลี  แยกขวาไปตามถนนรามคําแหง  สุดเส้นทางที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง (บริเวณหน้ามหาวทิยาลัย) 
จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ไป บางเขน เริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง (บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย)  ไปตามถนนรามคําแหง  จนถึงแยกรามคําแหง  แยกซ้าย
ไปตามถนนพระราม 9  กลับรถ  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่อู่บางเขน 

  

 

127 อรุณอัมรินทร์ – บางบัวทอง  
ผูดําเนินการ บริษัท กรุงเทพมหานครขนสง จํากัด จํานวนรถ 33 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 31 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ เชิงสะพานอรุณอัมรินทร – อําเภอบางบัวทอง (ระยะทาง 26 กิโลเมตร) 
ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงเชิงสะพานอรุณอมัรินทร์ – อําเภอบางบัวทอง 
จากเชิงสะพานอรุณอมัรินทร์ ไป อําเภอบางบัวทอง เริ่มต้นจากเชิงสะพานอรณุอัมรินทร์  ไปตามถนนอรณุอัมรินทร์  จนถึงแยกอรณุอัมรินทร์  แยกซา้ยไปตามถนน
พระปิ่นเกล้า  จนถึงแยกบรมราชชนนี  ไปตามถนนบรมราชชนน ี ข้ามคลองบางกอกน้อย  จนถึงทางแยกถนนกาญจนาภิเษก  แยกขวาไปตามถนนกาญจนาภิเษก  
ผ่านบางใหญ่ซิตี้  กลับรถที่ทางแยกถนนบางบัวทอง–บางคูวัต  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงทางแยกถนนบางกรวย–บางบัวทอง  แยกซ้ายไปตามถนนบางกรวย–บางบัว
ทอง  สุดเส้นทางที่อําเภอบางบัวทอง 
จากอําเภอบางบัวทอง ไป เชิงสะพานอรณุอมัรินทร ์เริ่มต้นจากอําเภอบางบัวทอง  ไปตามถนนบางกรวย–บางบัวทอง  ไปตามเส้นทางเดิมสุดเส้นทางที่เชิงสะพานอรณุ
อัมรินทร ์

  

 

129 อู่บางเขน – สําโรง  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 1 เขตการเดินรถที่ 1  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 35 คัน 

เวลาบริการ 
ทาบางเขน 4.15– 22.00 
ทาสําโรง 5.10 – 23.00 

เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 31 กิโลเมตร 

ชวงเดินรถ บางเขน – สําโรง  (ทางดวน) 
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เสริมพิเศษ  บางเขน – บางนา  (ทางดวน) 
ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง 

รถโดยสารปรับอากาศสีสม 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงบางเขน – สําโรง  (ทางด่วน) 
จากบางเขน ไป สําโรง เริ่มต้นจากอู่บางเขน  แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน  กลับรถที่วงเวียนพิทักษ์รัฐธรรมนญู  จนถึงห้าแยกลาดพร้าว  แยกซ้ายไปตามถนน
วิภาวดีรังสิต  ข้ึนทางด่วนเฉลิมมหานครที่ดินแดง  ลงที่บางนา  ไปตามถนนสุขุมวิท  สุดเส้นทางที่สําโรง (บริเวณอู่ปู่เจ้า) 
จากสําโรง ไป บางเขน เริ่มต้นจากสําโรง (บริเวณอู่ปู่เจ้า)  ไปตามถนนสุขุมวิท  กลับรถบริเวณพพิิธภณัฑช์้างเอราวณั  ไปตามถนนสุขุมวิท  จนถึงแยกบางนา  แยก
ซ้ายไปตามถนนสรรพาวุธ  แยกขวาขึ้นทางด่วนเฉลิมมหานครที่บางนา  ลงทางด่วนที่ดินแดง  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่อู่บางเขน 

  

 

131 มีนบุรี – หนองจอก  
ผูดําเนินการ บริษัท เทพนิรมิตขนสง จํากัด จํานวนรถ 24 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 26 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ มีนบุรี – หนองจอก 

มีนบุรี – ที่ทําการเขตมีนบุรี – หนองจอก 
เสริมพิเศษ  มีนบุรี – สํานักงานขนสงเขตพืน้ที่ 4 
อูคลองกุม – หนองจอก (สําหรับรถกลับอู) 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงมีนบุรี – หนองจอก 
จากมีนบุรี ไป หนองจอก เริ่มต้นจากตลาดมีนบุรี  ไปตามถนนสีหบุรานุกิจ  จนถึงแยกมีนบุรี  แยกขวาไปตามถนนสุวินทวงศ์  ผ่านอู่สุวินทวงศ์  จนถึงทางแยกถนน
ฉลองกรุง–เชื่อมสัมพนัธ์  แยกซ้ายไปตามถนนเชื่อมสัมพันธ์  ผ่านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  จนถึงสํานักงานเขตหนองจอก  ผ่านวงเวียนหอนาฬกิา  แยกขวา
ไปตามถนนบุรีภริมย์  สุดเส้นทางที่ตลาดหนองจอก 
จากหนองจอก ไป มนีบุร ีเริ่มต้นจากตลาดหนองจอก  ไปตามถนนบุรีภิรมย์  ผ่านวงเวียนหอนาฬิกา  แยกซ้ายไปตามถนนเชือ่มสัมพันธ์  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึง
แยกสุวินทวงศ์  แยกซ้ายไปตามถนนรามคาํแหง  จนถึงแยกร่มเกล้า  แยกขวาไปตามถนนร่มเกล้า  แยกซ้ายไปตามถนนสีหบุรานกิุจ  ข้ามคลองสามวา  สุดเส้นทาง
ท่ีตลาดมีนบุรี 
ช่วงมีนบุรี – ที่ทาํการเขตมีนบุรี – หนองจอก 
จากมีนบุรี ไป หนองจอก เริ่มต้นจากตลาดมีนบุรี (บริเวณหน้าอูม่ีนบุรี)  ข้ามคลองสามวา  ไปตามถนนสีหบุรานุกิจ  ผ่านสํานักงานเขตมีนบุรี  แยกซ้ายไปตามถนน
ร่มเกล้า  แยกซ้ายไปตามถนนสุวินทวงศ์  ผ่านทัณฑสถานวัยหนุ่ม  กลับรถใต้สะพานข้ามคลองสามวา  ผ่านอู่สุวินทวงศ์  จนถึงทางแยกถนนฉลองกรุง–เชื่อมสัมพันธ์  
แยกซ้ายไปตามถนนเชื่อมสัมพันธ์  ผ่านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  จนถึงสํานักงานเขตหนองจอก  ผ่านวงเวียนหอนาฬิกา  แยกขวาไปตามถนนบุรีภิรมย์  สุด
เส้นทางที่ตลาดหนองจอก 
จากหนองจอก ไป มนีบุร ีเริ่มต้นจากตลาดหนองจอก  ไปตามถนนบุรีภิรมย์  ผ่านวงเวียนหอนาฬิกา  แยกซ้ายไปตามถนนเชือ่มสัมพันธ์  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึง
แยกสุวินทวงศ์  แยกซ้ายไปตามถนนรามคาํแหง  จนถึงแยกร่มเกล้า  แยกขวาไปตามถนนร่มเกล้า  แยกซ้ายไปตามถนนสีหบุรานกิุจ  ข้ามคลองสามวา  สุดเส้นทาง
ท่ีตลาดมีนบุรี (บริเวณหน้าอูม่ีนบุรี) 
ช่วงมีนบุรี – สํานักงานขนส่งเขตพื้นที่ 4  (เสริมพิเศษ) 
จากมีนบุรี ไป สํานักงานขนส่งเขตพื้นที่ 4 เริ่มต้นจากตลาดมีนบุร ี ไปตามถนนสีหบุรานุกิจ  จนถึงแยกมีนบุรี  แยกขวาไปตามถนนสุวินทวงศ์  ผ่านอู่สุวินทวงศ์  
ผ่านตลาดลําผักชี  จนถึงแยกวัดลําต้อยติ่ง  แยกขวาไปตามถนนร่วมพัฒนา  จนสุดเส้นทางที่สํานักงานขนส่งเขตพื้นที่ 4 
จากสํานักงานขนส่งเขตพื้นที่ 4 ไป มีนบุร ีเริ่มต้นจากสํานักงานขนส่งเขตพื้นที่ 4  ไปตามถนนร่วมพัฒนา  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงแยกสุวินทวงศ์  แยกซ้ายไปตาม
ถนนรามคําแหง  จนถึงแยกร่มเกล้า  แยกขวาไปตามถนนรม่เกล้า  แยกซ้ายไปตามถนนสีหบุรานุกิจ  ข้ามคลองสามวา  สุดเส้นทางที่ตลาดมีนบุรี 
ช่วงอู่คลองกุ่ม – หนองจอก 
จากหนองจอก ไป อูค่ลองกุ่ม เริ่มต้นจากตลาดหนองจอก  ไปตามถนนบุรีภิรมย์  ผ่านวงเวียนหอนาฬิกา  แยกซ้ายไปตามถนนเชือ่มสัมพันธ์  ไปตามเส้นทางเดิม
จนถึงแยกสุวินทวงศ์  แยกซ้ายไปตามถนนรามคําแหง  จนถึงแยกร่มเกล้า  แยกขวาไปตามถนนร่มเกล้า  แยกซ้ายไปตามถนนสีหบุรานุกิจ  ข้ามคลองสามวา  ผ่าน
ตลาดมีนบุรี  จนถึงแยกมีนบุรี  แยกซ้ายไปตามถนนเสรีไทย (สุขาภิบาล 2)  สุดเส้นทางที่อู่คลองกุ่ม 

  

 

132 การเคหะบางพลี (สุขุมวิท) – พระโขนง  
ผูดําเนินการ บริษัท สันติมิตรขนสง จํากัด จํานวนรถ 39 คัน 
เวลาบริการ 4.30-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 32 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ พระโขนง – การเคหะแหงชาติโครงการวาระที่ 2 (บางพลี) 
ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง 
หมายเหตุ รถสายนี้มีชวงเดินรถที่เก็บคาโดยสารแบบรถโดยสารทองถ่ิน (หมวด 4) ประจําจังหวัดสมุทรปราการ 
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงพระโขนง – การเคหะแห่งชาติโครงการวาระที่ 2 (บางพลี) 
จากพระโขนง ไป การเคหะแห่งชาติโครงการวาระที่ 2 (บางพลี) เริ่มต้นจากพระโขนง (บริเวณสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนชุ)  ไปตามถนนสุขุมวิท  จนถึงแยกบางนา  แยก
ซ้ายไปตามถนนบางนา–ตราด  ผ่านมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จนถึง กม.ท่ี 23  แยกขวาไปตามถนนเมืองใหม่บางพลี  ไปจนสุดเส้นทางที่การเคหะ
แห่งชาติโครงการวาระที่ 2 (บางพลี) 
จากการเคหะแห่งชาตโิครงการวาระที่ 2 (บางพลี) ไป พระโขนง เริ่มต้นจากการเคหะแห่งชาติโครงการวาระที่ 2 (บางพลี)  ไปตามถนนเมืองใหม่บางพลี  ไปตาม
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เส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่พระโขนง (บริเวณสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช) 
  

 

133 การเคหะบางพลี (คลองตัน,ศรีนครินทร์) – พระโขนง  
ผูดําเนินการ บริษัท สันติมิตรขนสง จํากัด จํานวนรถ 46 คัน 
เวลาบริการ 4.30-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 43 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ วัดธาตุทอง – การเคหะแหงชาติโครงการวาระที่ 2 (บางพลี) 
ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง 
หมายเหตุ รถสายนี้มีชวงเดินรถที่เก็บคาโดยสารแบบรถโดยสารทองถ่ิน (หมวด 4) ประจําจังหวัดสมุทรปราการ 
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงวัดธาตุทอง – การเคหะแห่งชาติโครงการวาระที่ 2 (บางพล)ี 
จากวัดธาตุทอง ไป การเคหะแห่งชาติโครงการวาระที่ 2 (บางพลี) เริ่มต้นจากวัดธาตทุอง  ไปตามถนนสุขุมวิท  จนถึงแยกสุขุมวิท 71  แยกซ้ายไปตามถนนสุขุมวิท 
71 (ปรีดี พนมยงค์)  จนถึงแยกคลองตัน  แยกขวาไปตามถนนพัฒนาการ  จนถึงแยกพัฒนาการ  แยกขวาไปตามถนนศรีนครินทร์  ผ่านวัดศรีเอี่ยม  จนถึงทางแยก 
กม.ท่ี 4  แยกซ้ายไปตามถนนบางนา–ตราด  ผ่านมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จนถึง กม.ท่ี 23  แยกขวาไปตามถนนเมืองใหม่บางพลี  ไปจนสุดเส้นทางที่
การเคหะแห่งชาติโครงการวาระที่ 2 (บางพลี) 
จากการเคหะแห่งชาตโิครงการวาระที่ 2 (บางพล)ี ไป วัดธาตุทอง เริ่มต้นจากการเคหะแห่งชาติโครงการวาระที่ 2 (บางพลี)  ไปตามถนนเมืองใหม่บางพลี  ไปตาม
เส้นทางเดิมจนถึงแยกพระโขนง  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 4  จนถึงแยกกล้วยน้ําไท  แยกขวาไปตามซอยสุขุมวิท 42  จนถึงแยกเอกมัยใต้  แยกขวาไปตาม
ถนนสุขุมวิท  สุดเส้นทางที่วัดธาตุทอง 

  

 

134 บางบัวทอง – หมอชิตใหม่ 
134ก เคหะคลองจั่น – กระทรวงพาณิชย์ใหม่ 

 
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 1 เขตการเดินรถที่ 7  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  (134) 

กองเดินรถที่ 3 เขตการเดินรถที่ 8  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  (134ก) 
จํานวนรถ 24 

17 
คัน 

เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ บริการตลอดคนื ระยะทาง 29 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ ยานสินคาพหลโยธิน – อําเภอบางบัวทอง 

เสริมพิเศษ  เดอะมอลล งามวงศวาน – อําเภอบางบัวทอง 
134ก  เคหะคลองจัน่ – กระทรวงพาณิชย (ใหม) 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง 
รถโดยสารปรับอากาศสีครีม–น้ําเงิน 

หมายเหตุ รถสายนี้ (134) มีชวงเดินรถที่เก็บคาโดยสารแบบรถโดยสารทองถ่ิน (หมวด 3, 4) ประจําจังหวัดนนทบุรี 
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงย่านสนิค้าพหลโยธิน – อําเภอบางบัวทอง 
จากย่านสินค้าพหลโยธิน ไป อําเภอบางบัวทอง เริ่มต้นจากอู่กําแพงเพชร 2  ไปตามถนนกําแพงเพชร 2  ผ่านหลังตลาดนัดสวนจตุจักร  แยกซ้ายไปตามถนน
กําแพงเพชร  จนถึงแยกกําแพงเพชร  แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน  จนถึงห้าแยกลาดพร้าว  แยกซ้ายไปตามถนนวิภาวดีรังสิต  จนถึงแยกบางเขน  แยกซ้ายไป
ตามถนนงามวงศ์วาน  จนถึงแยกแคราย  ไปตามถนนรัตนาธิเบศร์  ข้ามสะพานพระนั่งเกล้า  จนถึงทางแยกถนนกาญจนาภิเษก  แยกขวาไปตามถนนกาญจนาภิเษก  
ผ่านบางใหญ่ซิตี้  กลับรถที่ทางแยกถนนบางบัวทอง–บางคูวัต  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงทางแยกถนนบางกรวย–บางบัวทอง  แยกซ้ายไปตามถนนบางกรวย–บางบัว
ทอง  จนถึงธนาคารกรุงไทย  แยกขวาไปตามถนนศรีคิรินทร์  แยกขวาผ่านชุมสายโทรศัพท์  แยกขวาไปตามถนนเทศบาล 9  กลับรถไปตามเส้นทางเดิม  จนถึงปาก
ทาง  แยกซ้ายข้ามสะพานกลับรถ  แยกซ้ายไปตามถนนไทรน้อย–บางกรวย  สุดเส้นทางที่หมู่บ้านบัวทองเคหะ 
จากอําเภอบางบัวทอง ไป ย่านสินค้าพหลโยธิน เริ่มต้นจากหมู่บ้านบัวทองเคหะ  ไปตามถนนไทรน้อย–บางกรวย  แยกซ้ายไปตามถนนกาญจนาภิเษก  กลับรถที่ทาง
แยกถนนบางบัวทอง–บางคูวัต  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงแยกบางเขน  แยกซ้ายไปตามถนนวิภาวดีรังสิต  กลับรถบนสะพานกลับรถ  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงสวน
จตุจักร  ข้ึนสะพานข้ามแยกกําแพงเพชร  ไปตามถนนกําแพงเพชร  กลับรถที่คลังสินค้าฯ พหลโยธิน  ไปตามเส้นทางเดิม  แยกซ้ายไปตามถนนกําแพงเพชร 2  สุด
เส้นทางที่อู่กําแพงเพชร 2 
ช่วงเคหะคลองจัน่ – กระทรวงพาณิชย์ (ใหม่) 
จากเคหะคลองจั่น ไป กระทรวงพาณชิย์ (ใหม่) เริม่ต้นจากเคหะคลองจั่น  แยกซ้ายไปตามถนนเสรีไทย (สุขาภิบาล 2)  จนถึงแยกนิด้า  แยกซ้ายไปตามถนนศรี
บูรพา  จนถึงแยกที่ดินบางกะปิ  แยกซ้ายไปตามถนนนวมินทร์ (สุขาภิบาล 1)  แยกขวาไปตามถนนแฮปปี้แลนด์  จนถึงแยกแฮปปี้แลนด์  แยกขวาไปตามถนน
ลาดพร้าว  จนถึงแยกรัชดา–ลาดพร้าว  แยกขวาไปตามถนนรัชดาภิเษก  จนถึงแยกรัชโยธิน  แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน  จนถึงห้าแยกลาดพร้าว  แยกขวาไป
ตามถนนวิภาวดีรังสิต  จนถึงสะพานลอยเกษตร  แยกซ้ายไปตามถนนงามวงศ์วาน  จนถึงแยกแคราย  ไปตามถนนรัตนาธิเบศร์  จนถึงทางแยกถนนเลี่ยงเมือง
นนทบุรี  แยกซ้ายไปตามถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี  จนถึงแยกเล่ียงเมืองนนทบุรี  แยกขวาสุดเส้นทางที่อู่ อตก.3 
จากกระทรวงพาณิชย์ (ใหม่) ไป เคหะคลองจั่น เริ่มต้นจากอู่ อตก.3  ไปตามถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี  ข้ามสะพานลอยข้ามถนนรัตนาธิเบศร์  จนถึงแยกเล่ียงเมือง–
สนามบินน้ํา  แยกซ้ายไปตามถนนสนามบินน้ํา  ผ่านกระทรวงพาณิชย์  จนถึงทางแยกถนนรัตนาธิเบศร์  แยกซ้ายไปตามถนนรัตนาธิเบศร์  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึง
แยกบางเขน  แยกซ้ายไปตามถนนวิภาวดีรงัสิต  กลับรถบนสะพานกลับรถ  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงเคหะคลองจั่น 

  

 

136 คลองเตย – หมอชิตใหม่  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 1 เขตการเดินรถที่ 4  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 30 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ บริการตลอดคนื ระยะทาง 18 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ สวนจตุจักร – แยกรัชโยธิน – กรมศุลกากร 
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เสริมพิเศษ  คลองเตย – แยกรัชโยธิน(ระยะทาง 15 กิโลเมตร) 
ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง 

รถโดยสารปรับอากาศสีสม 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงสวนจตุจักร – แยกรัชโยธิน – กรมศุลกากร 
จากสวนจตุจักร ไป กรมศุลกากร เริ่มต้นจากอู่กําแพงเพชร 2  ไปตามถนนกําแพงเพชร 2  ผ่านหลังตลาดนัดสวนจตุจักร  แยกซ้ายไปตามถนนกําแพงเพชร  จนถึง
แยกกําแพงเพชร  แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน  จนถึงแยกรัชโยธิน  แยกขวาไปตามถนนรัชดาภิเษก  จนถึงแยกอโศก–เพชรบุร ี ไปตามถนนอโศก  จนถึงแยก
อโศก  ไปตามถนนรชัดาภิเษก  ผ่านศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  จนถึงห้าแยก ณ ระนอง  แยกซ้ายไปตามถนนสุนทรโกษา  สุดเส้นทางที่อู่คลองเตย 
จากกรมศุลกากร ไป สวนจตุจักร เริ่มต้นจากคลองเตย (บริเวณอูค่ลองเตย)  แยกขวาไปตามถนนเกษมราษฎร์  แยกขวาไปตามถนนสุนทรโกษา  ไปจนถึงแยก
คลองเตย  แยกขวาไปตามถนนพระรามที่ 4  จนถึงแยกพระรามที่ 4  แยกซ้ายไปตามถนนรัชดาภิเษก  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงสวนจตุจักร  ข้ึนสะพานข้ามแยก
กําแพงเพชร  ไปตามถนนกําแพงเพชร  กลับรถที่คลังสินค้าฯ พหลโยธิน  ไปตามเส้นทางเดิม  แยกซ้ายไปตามถนนกําแพงเพชร 2  สุดเส้นทางที่อู่กําแพงเพชร 2 

  

 

137 วงกลม รัชดา – มหาวิทยาลัยรามคําแหง – ถนนลาดพร้าว  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 3 เขตการเดินรถที่ 4  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 39 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 25 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ วงกลมรามคําแหง – ถนนรัชดาภิเษก 
ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง 

รถโดยสารปรับอากาศสีสม 
หมายเหตุ รถเลิกกลับอู ปกปายเสริม “พระราม 9” 
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงวงกลมรามคาํแหง – ถนนรัชดาภิเษก 
วนซ้าย เริ่มต้นจากอู่พระราม 9  ไปตามถนนวัฒนธรรม  จนถึงแยกผังเมือง  แยกซ้ายไปตามถนนพระราม 9  จนถึงแยกรามคําแหง  แยกซ้ายไปตามถนน
รามคําแหง  จนถึงแยกลําสาลี  แยกซ้ายไปตามถนนศรีนครินทร์  ข้ามคลองแสนแสบ  จนถึงสามแยกบางกะปิ  แยกซ้ายไปตามถนนลาดพร้าว  จนถึงแยกรัชดา–
ลาดพร้าว  แยกซ้ายไปตามถนนรัชดาภิเษก  จนถึงแยกพระราม 9  แยกซ้ายไปตามถนนพระราม 9  จนถึงแยกผังเมือง  แยกซ้ายไปตามถนนวัฒนธรรม  สุด
เส้นทางที่อู่พระราม 9 
วนขวา เริ่มต้นจากอู่พระราม 9  ไปตามถนนวัฒนธรรม  จนถึงแยกผังเมือง  แยกขวาไปตามถนนพระราม 9  จนถึงแยกพระราม 9  แยกขวาไปตามถนนรัชดาภิเษก  
จนถึงแยกรัชดา–ลาดพร้าว  แยกขวาไปตามถนนลาดพร้าว  จนถึงสามแยกบางกะปิ  แยกขวาไปตามถนนศรีนครินทร์  ข้ามคลองแสนแสบ  จนถึงแยกลําสาลี  แยก
ขวาไปตามถนนรามคาํแหง  จนถึงแยกรามคําแหง  แยกขวาไปตามถนนพระราม 9  จนถึงแยกผังเมือง  แยกขวาไปตามถนนวัฒนธรรม  สุดเส้นทางที่อู่พระราม 9 

  

 

138 พระประแดง – หมอชิตใหม่  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 1 เขตการเดินรถที่ 5  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 30 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 28 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) – ทาน้าํอําเภอพระประแดง  (ทางดวน) 

เสริมพิเศษ  สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) – อูพระประแดง  (ทางดวน) 
ประเภทรถ รถโดยสารปรับอากาศสีสม 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) – ท่าน้าํอําเภอพระประแดง  (ทางด่วน) 
จากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ไป ท่าน้ําอําเภอพระประแดง เริ่มต้นจากอู่กําแพงเพชร 2  ไปตามถนนกําแพงเพชร 2  ผ่านหลังตลาดนัดสวนจตุจักร  
แยกซ้ายไปตามถนนกําแพงเพชร  จนถึงแยกกําแพงเพชร  แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน  จนถึงห้าแยกลาดพร้าว  แยกขวาไปตามถนนวิภาวดีรังสิต  ข้ึนทางด่วน
เฉลิมมหานครที่ดินแดง  ลงที่สุขสวัสดิ ์ แยกซ้ายไปตามถนนสุขสวัสดิ์  จนถึงสามแยกพระประแดง  แยกซ้ายไปตามถนนนครเขื่อนขันธ์  ไปตามถนนศรีเข่ือนขันธ์  
สุดเส้นทางที่ท่าน้ําอําเภอพระประแดง 
จากท่าน้ําอําเภอพระประแดง ไป สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) เริ่มต้นจากทา่น้ําพระประแดง  ไปตามถนนศรีเข่ือนขันธ ์ ไปตามถนนนครเขื่อนขันธ์  ไป
ตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่อู่กําแพงเพชร 2 
ช่วงสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) – อู่พระประแดง  (ทางด่วน) 
จากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ไป อู่พระประแดง เริ่มต้นจากอู่กําแพงเพชร 2  ไปตามถนนกําแพงเพชร 2  ผ่านหลังตลาดนัดสวนจตุจักร  แยกซ้ายไป
ตามถนนกําแพงเพชร  จนถึงแยกกําแพงเพชร  แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน  จนถึงห้าแยกลาดพร้าว  แยกขวาไปตามถนนวิภาวดีรังสิต  ข้ึนทางด่วนเฉลิมมหา
นครที่ดินแดง  ลงที่สุขสวัสดิ ์ แยกซ้ายไปตามถนนสุขสวัสดิ์  ผ่านคลองครุนอก  สุดเส้นทางที่อู่ราชประชา 
จากอู่พระประแดง ไป สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) เริ่มต้นจากอูร่าชประชา  ไปตามถนนสุขสวัสดิ์  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่อู่กําแพงเพชร 2 

  

 

139 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2 – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  
ผูดําเนินการ บริษัท ไพศาลสามัคคขีนสง จํากัด จํานวนรถ 32 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 32 กิโลเมตร 
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ชวงเดินรถ อนุสาวรียชัยสมรภูมิ – วิทยาเขตรามคําแหง  (ทางดวน) 
ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 

รถโดยสารปรับอากาศสีครีม–น้ําเงิน 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงอนุสาวรีย์ชยัสมรภูมิ – วิทยาเขตรามคําแหง  (ทางด่วน) 
จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไป วิทยาเขตรามคําแหง เริ่มต้นจากอนสุาวรีย์ชัยสมรภูมิ (บริเวณภัตตาคารพงหล)ี  ไปตามถนนพญาไท  จนถึงแยกราชเทวี  แยกซ้ายไป
ตามถนนเพชรบุรี  จนถึงแยกด่วนเพชรบุร ี แยกขวาขึ้นทางด่วนเฉลิมมหานครที่เพชรบุรี  ลงที่สุขุมวิท 62  ไปตามซอยสุขุมวิท 62  จนถึงแยกสุขุมวิท 62  แยกขวา
ไปตามถนนสุขุมวิท  จนถึงแยกบางนา  แยกซ้ายไปตามถนนบางนา–ตราด  จนถึงทางแยกรามคําแหง 2  แยกซ้ายไปตามถนนรามคําแหง 2  สุดเส้นทางวิทยาเขต
รามคําแหง 
จากวิทยาเขตรามคําแหง ไป อนุสาวรีย์ชัยสมรภูม ิเริ่มต้นจากวิทยาเขตรามคําแหง  ไปตามถนนรามคําแหง 2  แยกซ้ายไปตามถนนบางนา–ตราด  กลับรถบนสะพาน
กลับรถ  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงแยกประตูน้ํา  แยกขวาไปตามถนนราชปรารภ  จนถึงแยกสามเหลี่ยมดินแดง  แยกซ้ายไปตามถนนราชวิถี  สุดเส้นทางที่อนุสาวรีย์
ชัยสมรภูมิ (บริเวณภตัตาคารพงหลี) 

  

 

140 อู่แสมดํา – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  
ผูดําเนินการ นายภูกิจ  สุขคันธรักษ  (รถปรับอากาศสีครีม–น้ําเงิน) 

กองเดินรถที่ 3 เขตการเดินรถที่ 5  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  (รถปรับอากาศสีสม) 
จํานวนรถ 20 

40 
คัน 

เวลาบริการ 
อูแสมดํา 4.30-22.00 
อนุสาวรียชัยฯ เที่ยวสุดทาย 23.00 

เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 34 กิโลเมตร 

ชวงเดินรถ อนุสาวรียชัยสมรภูมิ – ตลาดมหาชัยเมืองใหม  (ทางดวน) (สําหรับรถเอกชน) 
อนุสาวรียชัยสมรภูมิ – อูแสมดํา  (ทางดวน) (กดร.35) 
เสริมพิเศษ  อนุสาวรียชัยสมรภูมิ – การเคหะธนบุรี  (ทางดวน) (ระยะทาง 30 กิโลเมตร) 
เสริมพิเศษ  ประตูน้ํา – อูแสมดํา  (ทางดวน) 
เสริมพิเศษ อนุสาวรียชัยสมรภูมิ  ไปประตูน้ํา  ไปเซ็นทรัลเวิลดพลาซา  ไปสวนลุมพนิี (76)  ไปอูแสมดํา (เฉพาะเที่ยวไป) 

ประเภทรถ รถโดยสารปรับอากาศสีครีม–น้ําเงิน 
รถโดยสารปรับอากาศสีสม 

หมายเหตุ ชวงอนุสาวรียชัยสมรภูมิ –> ประตูน้ํา 76 –> อูแสมดํา เดินรถเฉพาะวันราชการ เวลาประมาณ 6.00-8.30 จํานวน 5 เที่ยว 
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงอนุสาวรีย์ชยัสมรภูมิ – ตลาดมหาชัยเมืองใหม ่ (ทางด่วน) 
จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไป ตลาดมหาชัยเมืองใหม ่เริม่ต้นจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (บริเวณภัตตาคารพงหลี)  ไปตามถนนพญาไท  จนถึงแยกราชเทวี  แยกซ้ายไป
ตามถนนเพชรบุรี  จนถึงแยกด่วนเพชรบุร ี แยกขวาขึ้นทางด่วนเฉลิมมหานครที่เพชรบุรี  ลงที่สุขสวัสดิ ์ แยกซ้ายไปตามถนนสุขสวัสดิ์  กลับรถที่วัดสน  ไปตาม
เส้นทางเดิมจนถึงแยกบางปะแก้ว  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที ่2  สุดเส้นทางที่ตลาดมหาชัยเมืองใหม่ (บริเวณท่ารถ) 
จากตลาดมหาชัยเมืองใหม่ ไป อนุสาวรีย์ชัยสมรภูม ิเริ่มต้นจากตลาดมหาชัยเมืองใหม่  ไปตามถนนพระรามที่ 2  กลับรถบนสะพานกลับรถ  ไปตามเส้นทางเดิม
จนถึงแยกประตูน้ํา  แยกขวาไปตามถนนราชปรารภ  จนถึงแยกสามเหลี่ยมดินแดง  แยกซ้ายไปตามถนนราชวิถี  สุดเส้นทางที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (บริเวณ
ภัตตาคารพงหลี) 
ช่วงอนุสาวรีย์ชยัสมรภูมิ – อู่แสมดํา  (ทางด่วน) 
จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไป อู่แสมดํา เริ่มต้นจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (บรเิวณภัตตาคารพงหลี)  ไปตามถนนพญาไท  จนถึงแยกราชเทวี  แยกซ้ายไปตามถนน
เพชรบุรี  จนถึงแยกด่วนเพชรบุรี  แยกขวาขึ้นทางด่วนเฉลิมมหานครที่เพชรบรุี  ลงที่สุขสวัสดิ ์ แยกซ้ายไปตามถนนสุขสวัสดิ์  กลับรถที่วัดสน  ไปตามเส้นทางเดิม
จนถึงแยกบางปะแก้ว  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 2  สุดเส้นทางที่อู่แสมดํา 
จากอู่แสมดํา ไป อนสุาวรีย์ชัยสมรภูม ิเริ่มต้นจากอู่แสมดํา  ไปตามถนนพระรามที่ 2  กลับรถบนสะพานกลับรถ  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงแยกประตูน้ํา  แยกขวา
ไปตามถนนราชปรารภ  จนถึงแยกสามเหลี่ยมดินแดง  แยกซ้ายไปตามถนนราชวิถี  สุดเส้นทางที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (บริเวณภัตตาคารพงหลี) 
ช่วงอนุสาวรีย์ชยัสมรภูมิ ไป ประตูน้ํา ไป เซ็นทรัลเวิลด์พลาซ่า ไป สวนลุมพินี (76) ไป อู่แสมดํา 
เริ่มต้นจากอนุสาวรีย์ชยัสมรภูมิ (บริเวณภัตตาคารพงหลี)  ไปตามถนนพญาไท  จนถึงแยกราชเทวี  แยกซ้ายไปตามถนนเพชรบุร ีจนถึงแยกประตูน้ํา แยกขวาไปตาม
ถนนราชปรารภ จนถึงแยกราชประสงค์ ตรงไปตามถนนราชดําริ  จนถึงแยกศาลาแดง  ไปตามถนนสีลม  จนถึงแยกมเหสักข์  แยกซ้ายไปตามถนนสุรศักด์ิ  จนถึง
แยกสาทร–สุรศักด์ิ  ข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน ไปตามถนนกรุงธนบุรี แยกซ้ายไปตามถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ผ่านแยกมไหสวรรย์ จนถึงสามแยกบางปะ
แก้ว แยกขวาไปตามถนนพระรามที่ 2 สุดเส้นทางที่อู่แสมดํา 

  

 

141 อู่แสมดํา – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 3 เขตการเดินรถที่ 5  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 22 คัน 

เวลาบริการ 
อูแสมดํา 5.00-21.00 
ทาจุฬาฯ 6.00-22.00 

เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 44 กิโลเมตร 

ชวงเดินรถ จุฬา – อูแสมดํา  (ทางดวน) 
เสริมพิเศษ  จุฬา – การเคหะธนบุรี  (ทางดวน) 
เสริมพิเศษ  คลองเตย – อูแสมดํา  (ทางดวน) 

ประเภทรถ รถโดยสารปรับอากาศสีครีม–น้ําเงิน 
หมายเหตุ  
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รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงจุฬา – อู่แสมดํา  (ทางด่วน) 
จากจุฬา ไป อู่แสมดํา เริ่มต้นจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ไปตามถนนอังรีดูนังค์  จนถึงแยกเฉลิมเผ่า  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 1  จนถึงแยกปทุมวัน  แยก
ซ้ายไปตามถนนพญาไท  จนถึงแยกสามย่าน  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 4  จนถึงแยกคลองเตย  แยกขวาไปตามถนนสุนทรโกษา  จนถึงแยกศุลกากร  แยก
ขวาไปตามถนนเกษมราษฎร์  แยกขวาขึ้นทางด่วนเฉลิมมหานครที่เกษมราษฎร์  ลงที่สุขสวัสดิ ์ แยกซ้ายไปตามถนนสุขสวัสดิ์  กลับรถที่วัดสน  ไปตามเส้นทางเดิม
จนถึงแยกบางปะแก้ว  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 2  สุดเส้นทางที่อู่แสมดํา 
จากอู่แสมดํา ไป จุฬา เริ่มต้นจากอู่แสมดํา  ไปตามถนนพระรามที่ 2  กลับรถบนสะพานกลับรถ  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงแยกอังรีดูนังค์  แยกขวาไปตามถนนอังรี
ดูนังค์  สุดเส้นทางที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  

 

142 ปากน้ํา – การเคหะธนบุรี  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 3 เขตการเดินรถที่ 3  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 40 คัน 

เวลาบริการ 
อูฟารมฯ 3.45-21.30 
ทาการเคหะฯ 4.45-22.45 

เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 37 กิโลเมตร 

ชวงเดินรถ การเคหะธนบุรี – สมุทรปราการ  (ทางดวน) 
เสริมพิเศษ  การเคหะธนบุรี – โพธ์ิทอง – สมุทรปราการ  (ทางดวน) 

ประเภทรถ รถโดยสารปรับอากาศสีสม 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงการเคหะธนบุรี – สมุทรปราการ  (ทางด่วน) 
จากการเคหะธนบุรี ไป สมุทรปราการ เริ่มต้นจากการเคหะธนบรุี  ไปตามซอยร่วมใจ  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 2  กลับรถที่ใต้สะพานต่างระดบัสะแกงาม  ไป
ตามเส้นทางเดิมจนถึงแยกบางปะแก้ว  แยกขวาไปตามถนนสุขสวัสดิ์  กลับรถที่วัดสน  ข้ึนทางด่วนเฉลิมมหานครที่สุขสวัสดิ์  ลงที่บางนา  ไปตามถนนสุขุมวิท  
จนถึงที่ว่าการอําเภอเมือง  แยกซ้ายไปตามถนนประโคมชัย  จนถึงวงเวียนท้ายบ้าน  ไปตามถนนสายลวด  ผ่านอู่สายลวด  จนถึงจุดตัดถนนสุขุมวิท  ไปตามถนน
สุขุมวิท  จนถึงสุขุมวิท ซอย 46  สุดเส้นทางที่อู่ฟาร์มจระเข้ 
จากสมุทรปราการ ไป การเคหะธนบรุ ีเริม่ต้นจากอู่ฟาร์มจระเข้  ไปตามซอยสุขุมวิท 46  ไปตามถนนสุขุมวิท  ไปตามถนนสายลวด  ผ่านอู่สายลวด  จนถึงวงเวียน
ท้ายบ้าน  ไปตามถนนด่านเก่า  จนถึงที่ว่าการอําเภอเมือง  ไปตามเส้นทางเดิมจนลงทางด่วนที่สุขสวัสดิ์  แยกซ้ายไปตามถนนสุขสวัสดิ์  กลับรถที่วัดสน  ไปตาม
เส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่การเคหะธนบุร ี
ช่วงการเดินรถ –ปากน้ํา-ด่านพระราม2-เคหะธนบุรี (ทางด่วน) 
เท่ียวไป-–อู่ฟาร์มจระเข้ ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการ แยกซ้ายถนนวัดทองคง วัดทองคง(วัดโพธิยาราม) แยกขวาถนนท้ายบ้าน วัดนาสมุทร ซอยเจรญิ
มั่นคง โรงเรียนราฟาแอล วงเวียนท้ายบ้าน แยกซ้ายถนนศรีสมุทร วัดกลางวรวิหาร วัดพิชัยสงคราม ตลาดปากน้ํา ท่ีว่าการ/สํานักงานที่ดิน/ศาล/สํานักท่ีดิน/ห้องสมุด
ประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ ตรงเข้าถนนสุขุมวิท วิหารพระพทุธชนิราช วัดมหาวงศ ์ โรงเรียนนายเรือ แยกถนนทางรถไฟสายเก่า พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ วัดไตร
สามัคคี คาร์ฟรู์ แยกปู่เจ้าสมิงพราย แยกถนนเทพารักษ์ สถานีตํารวจสําโรงเหนือ วัดดา่นสําโรง อิมพีเรียล ตลาดสําโรง แบริ่ง(สุขุมวิท107) ลาซาล(สุขุมวิท103) 
หมู่บ้านนภาลัย กรมอุตุนิยมวิทยา วัดบางนาใน ส่ีแยกบางนา ข้ึนทางด่วนบางนา ลงทางด่วนพระราม2 ตรงเข้าถนนพระราม2 วัดพุทธบูชา วัดสีสุก วัดยายร่ม ม.ชิชา 
ม.วิชิตนคร รพ.บางมด วัดกก วัดเลา ศาลเจ้าแม่งูจงอาง ท่าข้าม บ๊ิกซี เซ็นทรัลพระราม2 เขตบางขุนเทียน รพ.นครธน แยกบางบอน หัวกระบือ การไฟฟ้าบางขุน
เทียน รพ.พระราม2 แยกซ้ายพระราม2ซ.69 โลตัสพระราม2 สุดเส้นทางที่การเคหะธนบุรี 
เท่ียวกลับ-การเคหะฯ พระราม2ซ.69 แยกซ้ายถนนพระราม2 สะแกงาม กลับรถ รพ.พระราม2 ไปตามเส้นทาง 

  

 

143 แฮปปี้แลนด์ – ลาดกระบัง  
ผูดําเนินการ บริษัท ลาดกระบังขนสง จํากัด จํานวนรถ 31 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 27 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ แฮปปแลนด – สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาฯ ลาดกระบัง 

เสริมพิเศษ  แฮปปแลนด – เคหะชุมชนลาดกระบัง – การนิคมอุตสาหกรรม ลาดกระบัง (สาย 152 เสริมพิเศษ) 
ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงแฮปปี้แลนด์ – สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง 
จากแฮปปี้แลนด์ ไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง เริ่มต้นจากแฮปปี้แลนด์ (บริเวณถนนแฮปปี้แลนด์)  จนถึงแยกแฮปปี้แลนด์  แยกซ้ายไปตามถนน
ลาดพร้าว  ไปจนถึงสามแยกบางกะปิ  แยกขวาไปตามถนนศรีนครินทร์  ข้ามคลองแสนแสบ  จนถึงแยกลําสาลี  แยกซ้ายไปตามถนนรามคําแหง (สุขาภิบาล 3)  
จนถึงแยกร่มเกล้า  แยกขวาไปตามถนนร่มเกล้า  จนถึงทางแยกถนนเจ้าคุณทหาร  แยกซ้ายไปตามถนนเจ้าคุณทหาร  จนถึงแยกเจ้าคุณทหาร  แยกขวาไปตามถนน
ฉลองกรุง  ข้ามทางรถไฟ  สุดเส้นทางที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง ไป แฮปปี้แลนด ์เริ่มต้นจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ไปตามถนนฉลองกรุง  ข้าม
ทางรถไฟ  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงสามแยกบางกะปิ  แยกขวาไปตามถนนลาดพร้าว  จนถึงแยกบางกะปิ  แยกซ้ายไปตามถนนนวมินทร์ (สุขาภิบาล 1)  แยกซ้าย
ไปตามถนนแฮปปี้แลนด์  สุดเส้นทางที่แฮปปี้แลนด์ (บริเวณถนนแฮปปี้แลนด์) 
ช่วงแฮปปี้แลนด์ – เคหะชุมชนลาดกระบัง – การนิคมอุตสาหกรรม ลาดกระบัง 
จากแฮปปี้แลนด์ ไป การนิคมอตุสาหกรรม ลาดกระบัง เริ่มต้นจากแฮปปี้แลนด์ (บริเวณถนนแฮปปี้แลนด์)  จนถึงแยกแฮปปี้แลนด์  แยกซ้ายไปตามถนนลาดพร้าว  
ไปจนถึงสามแยกบางกะปิ  แยกขวาไปตามถนนศรีนครินทร์  ข้ามคลองแสนแสบ  จนถึงแยกลําสาลี  แยกซ้ายไปตามถนนรามคําแหง (สุขาภิบาล 3)  จนถึงแยกร่ม
เกล้า  แยกขวาไปตามถนนร่มเกล้า  จนถึงทางแยกถนนเคหะร่มเกล้า  แยกขวาไปตามถนนเคหะรม่เกล้า  กลับรถที่เคหะชุมชนลาดกระบัง  จนถึงทางแยกถนนเจ้า
คุณทหาร  แยกซ้ายไปตามถนนเจ้าคุณทหาร  จนถึงแยกเจ้าคุณทหาร  แยกซ้ายไปตามถนนฉลองกรุง  สุดเส้นทางที่การนิคมอุตสาหกรรม ลาดกระบัง 
จากการนิคมอตุสาหกรรม ลาดกระบัง ไป แฮปปี้แลนด ์เริ่มต้นจากการนิคมอุตสาหกรรม ลาดกระบัง  ไปตามถนนฉลองกรุง  ข้ามทางรถไฟ  ไปตามเส้นทางเดิม
จนถึงสามแยกบางกะปิ  แยกขวาไปตามถนนลาดพร้าว  จนถึงแยกบางกะปิ  แยกซ้ายไปตามถนนนวมินทร์ (สุขาภิบาล 1)  แยกซ้ายไปตามถนนแฮปปี้แลนด์  สุด
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เส้นทางที่แฮปปี้แลนด์ (บริเวณถนนแฮปปี้แลนด์) 
  

 

144 มีนบุรี – ร่มเกล้า  
ผูดําเนินการ บริษัท เทพนิรมิตขนสง จํากัด จํานวนรถ 6 คัน 
เวลาบริการ 4.00-21.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 17.6 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ มีนบุรี – หมูบานพนูสินธานี 3 

มีนบุรี – เคหะชุมชนลาดกระบัง (ระยะทาง 9 กิโลเมตร  เสนทางเดินรถมินิบัส) 
อูคลองกุม – หมูบานพูนสินธานี 3 (สําหรับรถกลับอู) 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 
รถโดยสารประจําทางขนาดเล็กสีเขียวใบไม (มินิบัส) 

หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงมีนบุรี – หมู่บ้านพูนสินธานี 3 
จากมีนบุรี ไป หมู่บ้านพูนสินธานี 3 เริม่ตน้จากตลาดมีนบุรี (บริเวณหน้าอูม่ีนบุรี)  ข้ามคลองสามวา  ไปตามถนนสีหบุรานุกิจ  ผ่านสํานักงานเขตมีนบุรี  แยกซ้าย
ไปตามถนนร่มเกล้า  แยกซ้ายไปตามถนนสุวินทวงศ์  ผ่านทัณฑสถานวัยหนุ่ม  กลับรถใต้สะพานข้ามคลองสามวา  ผ่านอู่สุวินทวงศ์  จนถึงแยกสุวินทวงศ์  แยกขวา
ไปตามถนนรามคําแหง (สุขาภิบาล 3)  จนถึงแยกร่มเกล้า  แยกซ้ายไปตามถนนรม่เกล้า  จนถึงทางแยกถนนเคหะร่มเกล้า  แยกขวาไปตามถนนเคหะรม่เกล้า  ผ่าน
การเคหะชมุชนลาดกระบงั (ร่มเกล้า)  แยกขวาไปตามถนนลํานายโส  สุดเส้นทางที่หมู่บ้านพูนสินธานี 3 (บริเวณท่ีจอดรถ) 
จากหมู่บ้านพูนสินธานี 3 ไป มีนบุร ีเริม่ตน้จากหมู่บ้านพูนสินธานี 3 (บริเวณท่ีจอดรถ)  ไปตามเส้นทางเดิม  จนถึงแยกร่มเกล้า  แยกซ้ายไปตามถนนร่มเกล้า  
แยกซ้ายไปตามถนนสีหบุรานุกิจ  ข้ามคลองสามวา  สุดเส้นทางที่ตลาดมีนบุรี (บริเวณหน้าอู่มีนบุรี) 

  

 

145 ปากน้ํา – หมอชิตใหม่  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 1 เขตการเดินรถที่ 3  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

กองเดินรถที่ 3 เขตการเดินรถที่ 3  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
จํานวนรถ 101 คัน 

เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ บริการตลอดคนื ระยะทาง 34 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) – สมุทรปราการ (ระยะทาง 34 กิโลเมตร) 

เสริมพิเศษ  แฮปปแลนด – สมุทรปราการ (ระยะทาง 22 กิโลเมตร) 
ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง (35 คนั) 

รถโดยสารปรับอากาศสีสม (39 คัน) 
รถพวงโดยสารปรับอากาศสีขาว–น้ําเงิน (27 คัน) 

หมายเหตุ มีรถพวงบริการในชวงกะสวางคิดคาธรรมเนียมกะสวาง 
รถสายนี้มีชวงเดินรถที่เก็บคาโดยสารแบบรถโดยสารทองถ่ิน (หมวด 4) ประจําจังหวัดสมุทรปราการ 

รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) – สมุทรปราการ 
จากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ไป สมุทรปราการ เริ่มต้นจากอู่กําแพงเพชร 2  ไปตามถนนกําแพงเพชร 2  ผ่านหลังตลาดนัดสวนจตุจักร  แยกซ้าย
ไปตามถนนกําแพงเพชร  จนถึงแยกกําแพงเพชร  แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน  จนถึงสะพายลอยลาดพร้าว  ไปตามถนนลาดพร้าว  จนถึงสามแยกบางกะปิ  
แยกขวาไปตามถนนศรีนครินทร์  ข้ามคลองแสนแสบ  ข้ามทางแยก กม.ท่ี 4  จนถึงแยกการไฟฟ้า  แยกขวาไปตามถนนสุขุมวิท  จนถึงที่ว่าการอําเภอเมือง  แยก
ซ้ายไปตามถนนประโคมชัย  จนถึงวงเวียนท้ายบ้าน  ไปตามถนนสายลวด  สุดเส้นทางที่สมุทรปราการ (บรเิวณอู่สายลวด) 
จากสมุทรปราการ ไป สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) เริ่มต้นจากสมุทรปราการ (บริเวณอู่สายลวด)  ไปตามถนนสายลวด  ผ่านวงเวียนท้ายบ้าน  ไปตาม
ถนนด่านเก่า  จนถึงที่ว่าการอําเภอเมือง  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงสวนจตุจักร  ข้ึนสะพานข้ามแยกกําแพงเพชร  ไปตามถนนกําแพงเพชร  กลับรถที่คลังสินค้าฯ 
พหลโยธิน  ไปตามเส้นทางเดิม  แยกซ้ายไปตามถนนกําแพงเพชร 2  สุดเส้นทางที่อู่กําแพงเพชร 2 
ช่วงแฮปปี้แลนด์ – สมุทรปราการ 
จากแฮปปี้แลนด์ ไป สมุทรปราการ เริ่มต้นจากแฮปปี้แลนด์ (บริเวณถนนแฮปปี้แลนด์)  จนถึงแยกแฮปปี้แลนด์  แยกซ้ายไปตามถนนลาดพร้าว  ไปจนถึงสามแยก
บางกะปิ  แยกขวาไปตามถนนศรีนครินทร์  ข้ามคลองแสนแสบ  ข้ามทางแยก กม.ท่ี 4  จนถึงแยกการไฟฟา้  แยกขวาไปตามถนนสุขุมวิท  จนถึงที่ว่าการอําเภอ
เมือง  แยกซ้ายไปตามถนนประโคมชัย  จนถึงวงเวียนท้ายบ้าน  ไปตามถนนสายลวด  สุดเส้นทางที่สมุทรปราการ (บริเวณอู่สายลวด) 
จากสมุทรปราการ ไป แฮปปี้แลนด ์เริ่มต้นจากสมุทรปราการ (บริเวณอู่สายลวด)  ไปตามถนนสายลวด  ผ่านวงเวียนท้ายบ้าน  ไปตามถนนด่านเก่า  จนถึงที่ว่าการ
อําเภอเมือง  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงสามแยกบางกะปิ  แยกขวาไปตามถนนลาดพร้าว  จนถึงแยกบางกะปิ  แยกซ้ายไปตามถนนนวมินทร์ (สุขาภิบาล 1)  แยกซ้าย
ไปตามถนนแฮปปี้แลนด์  สุดเส้นทางที่แฮปปี้แลนด์ (บริเวณถนนแฮปปี้แลนด์) 

  

 

146 วงกลม บางแค – ถนนกาญจนาภิเษก  
ผูดําเนินการ บริษัท สหขนสงธนบุรี จํากัด 

บริษัท กรุงเทพรถรวมบริการ จํากัด 
จํานวนรถ 11 

29 
คัน 

เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 32 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ วงกลมบางแค – ถนนกาญจนาภิเษก 
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ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงวงกลมบางแค – ถนนกาญจนาภิเษก 
วนซ้าย เริ่มต้นจากตล่ิงชัน (บริเวณท่ารถ)  ไปตามถนนบรมราชชนนี  จนถึงทางแยกถนนกาญจนาภิเษก  แยกซ้ายไปตามถนนกาญจนาภิเษก  ผ่านเนติบัณฑติย
สภา  จนถึงทางแยกถนนเพชรเกษม  แยกซ้ายไปตามถนนเพชรเกษม  จนถึงแยกท่าพระ  แยกซ้ายไปตามถนนจรัลสนิทวงศ์  จนถึงสามแยกไฟฉาย  แยกขวาไปตาม
ถนนพรานนก  จนถึงแยกศิริราช  แยกซ้ายไปตามถนนอรณุอัมรนิทร์  ข้ามสะพานอรณุอัมรินทร์  จนถึงแยกอรุณอัมรินทร์  แยกซ้ายไปตามถนนพระปิน่เกล้า  จนถึง
แยกบรมราชชนนี  ไปตามถนนบรมราชชนนี  ข้ามคลองบางกอกน้อย  สุดเส้นทางที่ตล่ิงชัน (บรเิวณท่ารถ) 
วนขวา เริ่มต้นจากตล่ิงชัน (บริเวณท่ารถ)  ไปตามถนนบรมราชชนนี  ข้ามคลองบางกอกน้อย  จนถึงแยกบรมราชชนนี  ไปตามถนนพระปิ่นเกล้า  จนถึงแยกอรุณ
อัมรินทร์  แยกขวาไปตามถนนอรณุอมัรินทร์  ข้ามสะพานอรณุอมัรินทร์  จนถึงแยกศิริราช  แยกขวาไปตามถนนพรานนก  จนถึงสามแยกไฟฉาย  แยกซ้ายไปตาม
ถนนจรัลสนิทวงศ์  จนถึงแยกท่าพระ  แยกขวาไปตามถนนเพชรเกษม  จนถึงทางแยกถนนกาญจนาภิเษก  แยกขวาไปตามถนนกาญจนาภิเษก  ผ่านเนติบัณฑติย
สภา  จนถึงทางแยกถนนบรมราชชนนี  แยกขวาไปตามถนนบรมราชชนนี  สุดเส้นทางที่ตล่ิงชัน (บริเวณท่ารถ) 

ขอมูลสายนี้ ปรับปรุง – สอบทาน โดย  20 เมษายน 2548 

 

147 วงกลม เดอะมอลล์ – การเคหะธนบุรี  
ผูดําเนินการ บริษัท กรุงเทพรถรวมบริการ จํากัด 

บริษัท วิริยะวงศรถรวมบริการ จํากัด 
จํานวนรถ 34 

35 
คัน 

เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 33 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ วงกลมดาวคะนอง – ถนนวงแหวนรอบนอก 
ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงวงกลมดาวคะนอง – ถนนวงแหวนรอบนอก 
วนซ้าย เริ่มต้นจากตรงข้ามการเคหะธนบุรี  ไปตามถนนพระรามที่ 2  จนถึงแยกบางปะแก้ว  แยกซ้ายไปตามถนนสุขสวัสดิ์  จนถึงแยกดาวคะนอง  ไปตามถนน
สมเด็จพระเจ้าตากสิน  จนถึงแยกมไหสวรรย์  แยกซ้ายไปตามถนนรัชดาภิเษก  จนถึงแยกท่าพระ  แยกซ้ายไปตามถนนเพชรเกษม  จนถึงทางแยกถนนกาญจนา
ภิเษก  แยกซ้ายไปตามถนนกาญจนาภิเษก  จนถึงต่างระดับสะแกงาม  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 2  สุดเส้นทางที่ตรงข้ามการเคหะธนบุร ี
วนขวา เริ่มต้นจากบริเวณต่างระดับสะแกงาม  ไปตามถนนกาญจนาภิเษก  จนถึงทางแยกถนนเพชรเกษม  แยกขวาไปตามถนนเพชรเกษม  จนถึงแยกท่าพระ  แยก
ขวาไปตามถนนรชัดาภิเษก  จนถึงแยกมไหสวรรย์  แยกขวาไปตามถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน  จนถึงแยกดาวคะนอง  ไปตามถนนสุขสวัสดิ์  จนถึงแยกบางปะแก้ว  
แยกขวาไปตามถนนพระรามที่ 2  จนสุดเส้นทางที่บริเวณต่างระดบัสะแกงาม 

  

 

149 พุทธมณฑลสาย 2 – กล้วยน้ําไท  
ผูดําเนินการ บริษัท กรุงเทพรถรวมบริการ จํากัด 

บริษัท สหขนสงธนบุรี จํากัด 
จํานวนรถ 31 

19 
คัน 

เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 28 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ ตลิ่งชัน – กลวยน้าํไท 
ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงตลิ่งชัน – กล้วยน้ําไท 
จากตล่ิงชัน ไป กล้วยน้ําไท เริ่มต้นจากตล่ิงชัน (บริเวณท่ีทําการไปรษณีย์ตล่ิงชัน)  ไปตามถนนบรมราชชนน ี ข้ามคลองบางกอกน้อย  แยกขวาไปตามถนนบรมราช
ชนนี  จนถึงแยกบรมราชชนนี  ไปตามถนนพระปิ่นเกล้า  จนถึงแยกอรุณอัมรินทร์  แยกขวาไปตามถนนอรณุอัมรินทร์  ข้ามสะพานอรุณอัมรินทร์  จนถึงแยกศิริราช  
แยกขวาไปตามถนนพรานนก  จนถึงแยกพรานนก  แยกซ้ายไปตามถนนอิสรภาพ  จนถึงแยกบ้านแขก  แยกขวาไปตามถนนประชาธิปก  ผ่านวงเวียนใหญ่  แยก
ซ้ายไปตามถนนลาดหญ้า  จนถึงแยกคลองสาน  แยกขวาไปตามถนนเจริญนคร  จนถึงแยกเจริญนครใต้  แยกขวาข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน  ไปตามถนน
สาทรเหนอื  จนถึงแยกวิทยุ  แยกขวาไปตามถนนพระรามที่ 4  จนถึงแยกคลองเตย  แยกขวาไปตามถนนสุนทรโกษา  จนถึงแยกศุลกากร  แยกซ้ายไปตามถนน
เกษมราษฎร์  จนถึงแยกเกษมราษฎร์  แยกขวาไปตามถนนพระรามที่ 4  จนถึงแยกกล้วยน้ําไท  แยกขวาไปตามถนนอาจณรงค์  สุดเส้นทางที่บริเวณด้านหน้า
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
จากกล้วยน้ําไท ไป ตล่ิงชัน เริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ไปตามถนนอาจณรงค์  ไปตามเส้นทางเดิมจนข้ามคลองบางกอกน้อย  ไปตามถนนบรมราชชนนี  กลับ
รถที่พุทธมณฑลสาย 2  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่ตล่ิงชัน (บริเวณท่ีทําการไปรษณีย์ตล่ิงชัน) 

  

 

150 ปากเกร็ด – บางกะปิ  
ผูดําเนินการ บริษัท นิธิทัศนทัวรแอนดทรานสปอรต จํากดั จํานวนรถ 50 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 30 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ บางกะป – ปากเกร็ด (ระยะทาง 23 กิโลเมตร) 

ปากเกร็ด – มีนบุรี 
ทางดวน  ปากเกร็ด – มหาวิทยาลัยรามคําแหง – บางกะป 
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ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 
รถโดยสารประจําทางขนาดเล็กสีเขียวใบไม (มินิบัส) 
รถโดยสารปรับอากาศสีครีม–น้ําเงิน 

หมายเหตุ รถทางดวนเปนรถปรับอากาศมีใหบริการในชวงเชา 
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงบางกะปิ – ปากเกร็ด 
จากบางกะปิ ไป ปากเกร็ด เริ่มต้นจากแฮปปี้แลนด์  ไปตามถนนแฮปปี้แลนด์  จนถึงแยกแฮปปี้แลนด์  แยกซ้ายไปตามถนนลาดพร้าว  จนถึงแยกบางกะปิ  แยกซ้าย
ไปตามถนนนวมินทร์ (สุขาภิบาล 1)  จนถึงแยกนวมินทร์/กม.8  แยกซ้ายไปตามถนนรามอินทรา  ผ่านวงเวยีนพิทักษ์รัฐธรรมนูญ  ไปตามถนนแจ้งวัฒนะ  ข้าม
สะพานลอยหลักส่ี  จนถึงห้าแยกปากเกร็ด  ไปตามถนนแจ้งวัฒนะ–ปากเกร็ด  สุดเส้นทางที่ท่าน้ําปากเกร็ด 
จากปากเกร็ด ไป บางกะป ิเริ่มต้นจากท่าน้ําปากเกร็ด  ไปตามถนนแจ้งวัฒนะ–ปากเกร็ด  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงถนนนวมินทร์ (สุขาภิบาล 1)  จนถึงจุดตัดถนน
แฮปปี้แลนด์  แยกขวาไปตามถนนแฮปปี้แลนด์  สุดเส้นทางที่แฮปปี้แลนด์ 
ช่วงปากเกร็ด – มหาวิทยาลัยรามคาํแหง – บางกะป ิ (ทางด่วน) 
จากปากเกร็ด ไป บางกะปิ เริ่มต้นจากท่าน้ําปากเกร็ด  ไปตามถนนแจ้งวัฒนะ–ปากเกร็ด  จนถึงห้าแยกปากเกร็ด  ไปตามถนนแจ้งวัฒนะ  ข้ึนทางด่วนข้ันที่ 2 ท่ีแจ้ง
วัฒนะ  ลงที่พระราม 9  ไปตามถนนพระราม 9  จนถึงแยกรามคําแหง  แยกซ้ายไปตามถนนรามคําแหง  จนถึงแยกลําสาลี  แยกซ้ายไปตามถนนศรีนครินทร์  ข้าม
คลองแสนแสบ  จนถึงสามแยกบางกะปิ  แยกขวาไปตามถนนลาดพร้าว  สุดเส้นทางที่บางกะปิ 

  

 

151 ลาดกระบัง – ลาดพร้าว 71  
ผูดําเนินการ บริษัท ลาดกระบังขนสง จํากัด จํานวนรถ 20 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 26 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ ปากซอยลาดพราว 71 – มีนบุรี – ตลาดลาดกระบัง (ระยะทาง 38 กิโลเมตร) 
ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงปากซอยลาดพร้าว 71 – มีนบุรี – ตลาดลาดกระบัง 
จากปากซอยลาดพร้าว 71 ไป ตลาดลาดกระบัง เริ่มต้นจากปากซอยลาดพร้าว 71  ไปตามถนนลาดพร้าว  จนถึงแยกบางกะปิ  ไปตามถนนเสรไีทย (สุขาภิบาล 2)  
จนถึงแยกมีนบุรี  แยกขวาไปตามถนนสีหบุรานุกิจ  ข้ามคลองสามวา  ผ่านสํานักงานเขตมีนบุรี  แยกขวาไปตามถนนร่มเกล้า  จนถึงสามแยกร่มเกล้า  แยกซ้ายไป
ตามถนนอ่อนนชุ  สุดเส้นทางที่ตลาดลาดกระบัง (บริเวณอู่ลาดกระบัง) 
จากตลาดลาดกระบัง ไป ปากซฮยลาดพร้าว 71 เริ่มต้นจากตลาดลาดกระบัง (บริเวณอูล่าดกระบัง)  ไปตามถนนอ่อนนุช  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่ปาก
ซอยลาดพร้าว 71 

  

 

152 แฮปปี้แลนด์ – ร่มเกล้า  
ผูดําเนินการ บริษัท ลาดกระบังขนสง จํากัด จํานวนรถ 6 คัน 
เวลาบริการ 4.30-20.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 14 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ แฮปปแลนด – ถนนสุขาภิบาล 3 – เคหะชุมชนลาดกระบัง 
ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงแฮปปี้แลนด์ – ถนนสุขาภิบาล 3 – เคหะชุมชนลาดกระบัง 
จากแฮปปี้แลนด์ ไป เคหะชมุชนลาดกระบัง เริ่มต้นจากแฮปปี้แลนด์ (บริเวณถนนแฮปปี้แลนด์)  จนถึงแยกแฮปปี้แลนด์  แยกซ้ายไปตามถนนลาดพร้าว  ไปจนถึง
สามแยกบางกะปิ  แยกขวาไปตามถนนศรนีครินทร์  ข้ามคลองแสนแสบ  จนถึงแยกลําสาลี  แยกซ้ายไปตามถนนรามคําแหง (สุขาภิบาล 3)  จนถึงแยกมิสทีน  
แยกขวาไปตามถนนราษฎร์พัฒนา  แยกซ้ายไปตามถนนถนนลํานายโส  ผ่านโรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว  ผ่านหมู่บ้านพูนสินธานี 2  แยกซ้ายไปตามถนนเคหะชมุชน
ร่มเกล้า  สุดเส้นทางที่เคหะชมุชนลาดกระบัง (ร่มเกล้า) 
จากเคหะชุมชนลาดกระบัง ไป แฮปปี้แลนด ์เริ่มต้นจากเคหะชุมชนลาดกระบัง (ร่มเกล้า)  ไปตามถนนเคหะชุมชนร่มเกล้า  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงสามแยกบาง
กะปิ  แยกขวาไปตามถนนลาดพร้าว  จนถึงแยกบางกะปิ  แยกซ้ายไปตามถนนนวมินทร ์(สุขาภิบาล 1)  แยกซ้ายไปตามถนนแฮปปีแ้ลนด์  สุดเส้นทางที่แฮปปี้แลนด์ 
(บริเวณถนนแฮปปี้แลนด์) 

  

 

154 เคหะชุมชนออเงิน – คลองเตย  
ผูดําเนินการ บริษัท สหศรีสุพรรณยานยนต จํากัด จํานวนรถ 3 คัน 
เวลาบริการ เชา – เย็น เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 30 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ A. เคหะชุมชนออเงิน – คลองเตย (30 กิโลเมตร) 

B. เคหะชุมชนออเงิน – คลองเตย (ทางดวน) (30 กิโลเมตร) 
C. เคหะชุมชนออเงิน – ถนนนวลจนัทร – คลองเตย (39 กิโลเมตร) 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 
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หมายเหตุ ตอนเชาเดินรถเที่ยวไป  ตอนเย็นเดินรถเที่ยวกลับ 
รายละเอียดเส้นทาง 
ชวงเดินรถ - เคหะชุมชนออเงิน – คลองเตย 
เที่ยวไป - เคหะชุมชนออเงิน ไปตามถนนออเงิน (สุขาภิบาล 5) จนถึงหาแยกวัชรพล แยกซายไปตามซอยวัชรพล จนถึงสวนวัชรพล ขึน้สะพานขามถนนราม

อินทรา ไปตามถนนประดิษฐมนูธรรม ขึ้นสะพานขามแยกถนนเพชรบุรี ไปตามถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย) จนถึงแยกเอกมัยใต แยกขวาไปตาม
ถนนสุขุมวทิ แยกซายไปตามซอยสุขุมวิท 40 (บานกลวยใต) จนถึงแยก ม.กรุงเทพ แยกขวาไปตามถนนพระรามที่ 4 จนถึงแยกพระรามที่ 4 แยก
ซายไปตามถนนรัชดาภิเษก กลับรถที่หาแยก ณ ระนอง จนสุดเสนทางที่คลองเตย (บริเวณสวนหยอม หาแยก ณ ระนอง) 

 
ชวงเดินรถ - เคหะชุมชนออเงิน – คลองเตย (ทางดวน) 
เที่ยวไป - เคหะชุมชนออเงิน ไปตามถนนออเงิน (สุขาภิบาล 5) จนถึงหาแยกวัชรพล แยกซายไปตามซอยวัชรพล จนถึงสวนวัชรพล ขึน้สะพานขามถนนราม

อินทรา ไปตามถนนประดิษฐมนูธรรม ขึ้นทางดวนที่ดานรามอนิทรา ไปตามทางดวนรามอินทรา – อาจณรงค ลงทางดวนที่ดานพระราม 9 ไปตาม
ถนนประดิษฐมนูธรรม ขึ้นสะพานขามแยกถนนเพชรบุรี ไปตามถนนสุขุมวทิ 63 (เอกมัย) จนถึงแยกเอกมัยใต แยกขวาไปตามถนนสุขุมวิท แยก
ซายไปตามซอยสุขุมวทิ 40 (บานกลวยใต) จนถึงแยก ม.กรุงเทพ แยกขวาไปตามถนนพระรามที่ 4 จนถึงแยกพระรามที่ 4 แยกซายไปตามถนน
รัชดาภิเษก กลับรถที่หาแยก ณ ระนอง จนสุดเสนทางที่คลองเตย (บริเวณสวนหยอม หาแยก ณ ระนอง) 

ชวงเดินรถ - เคหะชุมชนออเงิน – ถนนนวลจันทร – คลองเตย 
เที่ยวไป - เคหะชุมชนออเงิน ไปตามถนนออเงิน (สุขาภิบาล 5) จนถึงหาแยกวัชรพล แยกซายไปตามซอยวัชรพล จนถึงสวนวัชรพล ขึน้สะพานขามถนนราม

อินทรา ไปตามถนนประดิษฐมนูธรรม แยกซายไปตามถนนนวลจนัทร ผานวัดนวลจันทร แยกขวาไปตามถนนสุขา แยกซายไปตามถนนเกษตร-
นวมินทร แยกซายไปตามถนนนวลจันทร แยกขวาไปตามซอยรามอินทรา 40 (นวลจันทร) จนถึงแยกนวลจนัทร แยกซายไปตามถนนรามอนิทรา 
แยกซายไปตามถนนประดิษฐมนูธรรม ขึ้นสะพานขามแยกถนนเพชรบุรี ไปตามถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย) จนถึงแยกเอกมัยใต แยกขวาไปตาม
ถนนสุขุมวทิ แยกซายไปตามซอยสุขุมวิท 40 (บานกลวยใต) จนถึงแยก ม.กรุงเทพ แยกขวาไปตามถนนพระรามที่ 4 จนถึงแยกพระรามที่ 4 แยก
ซายไปตามถนนรัชดาภิเษก กลับรถที่หาแยก ณ ระนอง จนสุดเสนทางที่คลองเตย (บริเวณสวนหยอม หาแยก ณ ระนอง) 

ชวงเดินรถ - เท่ียวกลับของทุกชวงเดินรถ 
เที่ยวกลับ - คลองเตย (บริเวณสวนหยอม หาแยก ณ ระนอง) ไปตามถนนรัชดาภิเษก จนถึงแยกพระรามที่ 4 แยกขวาไปตามถนนพระรามที่ 4 จนถึงแยก

กลวยน้ําไท แยกซายไปตามซอยสุขุมวิท 42 (กลวยน้ําไท) จนถึงแยกเอกมัยใต ไปตามถนนสุขุมวทิ 63 (เอกมัย) ขึ้นสะพานขามถนนเพชรบุรี ไป
ตามถนนประดิษฐมนูธรรม ขึ้นสะพานขามถนนรามอนิทรา แยกซายไปตามซอยวัชรพล ไปตามเสนทางเดิม จนสุดเสนทางที่เคหะชุมชนออเงิน 

  

 

156 วงกลม สุคนธสวัสด์ิ สตรีวิทยา 2 – ถนนนวมินทร ์  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 3 เขตการเดินรถที่ 8  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 31 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 23 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ วงกลมโรงเรียนสตรีวิทยา 2 – ถนนนวมนิทร 

เสริมพิเศษ  ตลาดสุคนธสวัสดิ์ – บางกะป – ซอยลาดพราว 101 
เสริมพิเศษ  ตลาดสุคนธสวัสดิ์ – ซอยลาดพราว 101 
เสริมพิเศษ  ตลาดสุคนธสวัสดิ์ – บางกะป – ซอยโพธ์ิแกว 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง 
รถโดยสารปรับอากาศสีครีม–น้ําเงิน 

หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงวงกลมโรงเรียนสตรีวิทยา 2 – ถนนนวมินทร์ 
วนซ้าย เริ่มต้นจากตลาดสุคนธสวัสดิ์  ไปตามถนนสุคนธสวัสดิ์  ไปตามถนนสตรีวิทยา 2  ผ่านปากซอยโรงเรียนสตรีวิทยา 2  ไปตามถนนนาคนิวาส  ไปตามซอย
ลาดพร้าว 71  แยกซ้ายไปตามถนนลาดพร้าว  จนถึงแยกบางกะปิ  แยกซ้ายไปตามถนนนวมินทร์ (สุขาภิบาล 1)  จนถึงแยกนวมินทร์/กม.8  แยกซ้ายไปตามถนน
รามอินทรา  จนถึงทางแยกถนนประดิษฐ์มนูธรรม  แยกซ้ายไปตามถนนประดิษฐ์มนูธรรม  กลับรถที่ทางแยกถนนเกษตร–นวมินทร์  ไปตามเส้นทางเดิม  แยกซ้าย
ไปตามถนนสุคนธสวัสดิ์  สุดเส้นทางที่ตลาดสุคนธสวัสดิ์ 
วนขวา เริ่มต้นจากตลาดสุคนธสวัสดิ์  ไปตามถนนสุคนธสวัสดิ์  จนถึงถนนประดิษฐ์มนูธรรม  ข้ามสะพานกลับรถลงที่ถนนรามอินทรา  จนถึงแยกนวมินทร์/กม.8  
แยกขวาไปตามถนนนวมินทร์ (สุขาภิบาล 1)  จนถึงแยกบางกะปิ  แยกขวาไปตามถนนลาดพร้าว  จนถึงทางแยกซอยลาดพร้าว 71  แยกขวาไปตามซอยลาดพร้าว 71  
ไปตามถนนนาคนิวาส  ไปตามถนนสตรีวิทยา 2  ผ่านปากซอยโรงเรียนสตรีวิทยา 2  ไปตามถนนสุคนธสวัสดิ์  สุดเส้นทางที่ตลาดสุคนธสวัสดิ์ 

  

 

157 พุทธมณฑลสาย 2 – ห้วยขวาง 
ปอ.สาย 157 อ้อมใหญ่ – หมอชิตใหม่ 

 
ผูดําเนินการ บริษัท วังศกาญจนกิจ จํากัด  (รถปรับอากาศ) 

บริษัท สหขนสงธนบุรี จํากัด  (รถธรรมดา) 
จํานวนรถ 38 

50 
คัน 

เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 53 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ ออมใหญ – พรานนก – สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) (เสนทางเดินรถปรับอากาศ) 

พระราม 9 – พุทธมณฑลสาย 2 (ระยะทาง 51 กิโลเมตร  เสนทางเดินรถธรรมดา) 
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ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 
รถโดยสารปรับอากาศสีครีม–น้ําเงิน 

หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงอ้อมใหญ่ – พรานนก – สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) 
จากอ้อมใหญ่ ไป สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) เริ่มตน้จากอ้อมใหญ่  ไปตามถนนเพชรเกษม  ผ่านอู่วัดม่วง  จนถึงแยกท่าพระ  แยกซ้ายไปตามถนนจรัล
สนิทวงศ์  จนถึงสามแยกไฟฉาย  แยกขวาไปตามถนนพรานนก  จนถึงแยกศิริราช  แยกซ้ายไปตามถนนอรณุอัมรินทร์  ข้ามสะพานอรุณอัมรินทร์  จนถึงแยกอรุณ
อัมรินทร์  แยกขวาไปตามถนนพระปิ่นเกล้า  ข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า  แยกซ้ายไปตามถนนราชดําเนินกลาง  ผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย  จนถึงแยกผ่านฟ้า
ลีลาศ  แยกซ้ายไปตามถนนราชดําเนินนอก  จนถึงแยกสวนมิสกวัณ  แยกขวาไปตามถนนพิษณุโลก  จนถึงแยกยมราช  ไปตามถนนเพชรบุรี  จนถึงแยกอุรุพงษ์  
แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 6  จนถึงแยกตึกชัย  แยกขวาไปตามถนนราชวิถี  ผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูม ิ แยกซ้ายไปคามถนนพหลโยธิน  จนถึงห้าแยกลาดพร้าว  
แยกซ้ายไปตามถนนวิภาวดีรังสิต  จนถึงต่างระดับรัชวิภา  แยกซ้ายไปตามถนนกําแพงเพชร 2  สุดเส้นทางที่อู่กําแพงเพชร 2 
จากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ไป อ้อมใหญ ่เริ่มต้นจากอู่กําแพงเพชร 2  ไปตามถนนกําแพงเพชร 2  ข้ามสะพานต่างระดับรัชวิภา  ไปตามถนน
วิภาวดีรังสิต  จนถึงห้าแยกลาดพร้าว  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงแยกศรีอยุธยา  แยกขวาไปตามถนนศรอียุธยา  จนถึงแยกเสาวณี  แยกซ้ายไปตามถนนสวรรคโลก  
จนถึงแยกยมราช  แยกขวาไปตามถนนพิษณุโลก  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่อ้อมใหญ ่
ช่วงพระราม 9 – พุทธมณฑลสาย 2 
จากพระราม 9 ไป พทุธมณฑลสาย 2 เริ่มต้นจากพระราม 9 (บริเวณใต้ทางด่วน)  ไปตามถนนเพชรอุทัย  จนถึงแยก อ.ส.ม.ท.  แยกซ้ายไปตามถนนพระราม 9  
จนถึงแยกพระราม 9  แยกขวาไปตามถนนรัชดาภิเษก  จนถึงซอยเนียมอุทิศ  แยกซ้ายไปตามซอยเนียมอุทิศ  ไปตามซอย 36  แยกซ้ายไปตามถนนประชาราษฎร์
บําเพ็ญ  ผ่านตลาดสดห้วยขวาง  แยกซ้ายไปตามถนนประชาสงเคราะห์  จนถึงแยกประชาสงเคราะห์  แยกขวาไปตามถนนดินแดง  จนถึงแยกสามเหลี่ยมดินแดง  
ถนนราชวิถี  ผ่านอนสุาวรีย์ชัยสมรภูมิ  จนถึงแยกตึกชัย  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 6  จนถึงแยกศรีอยุธยา  แยกขวาไปตามถนนศรีอยุธยา  จนถึงแยกเสาวณี  
แยกซ้ายไปตามถนนสวรรคโลก  จนถึงแยกยมราช  แยกขวาไปตามถนนพิษณุโลก  จนถึงแยกสวนมิสกวัณ  แยกซ้ายไปตามถนนราชดําเนินนอก  จนถึงแยกผ่านฟ้า
ลีลาศ  แยกป้อมมหากาฬ  แยกขวาไปตามถนนราชดําเนินกลาง  ผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย  จนถึงแยกผ่านพิภพลีลา  แยกขวาข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า  
ไปตามถนนพระปิ่นเกล้า  จนถึงแยกบรมราชชนนี  แยกซ้ายไปตามถนนจรัลสนิทวงศ์  จนถึงแยกท่าพระ  แยกขวาไปตามถนนเพชรเกษม  จนถึงแยกเพชรเกษม–พท
ธมณฑล  แยกขวาไปตามถนนพุทธมณฑลสาย 2  สุดเส้นทางพุทธมณฑลสาย 2 (บริเวณอู่) 
จากพุทธมณฑลสาย 2 ไป พระราม 9 เริม่ต้นจากพุทธมณฑลสาย 2 (บริเวณอู่)  ไปตามถนนพุทธมณฑลสาย 2  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงแยกยมราช  ไปตามถนน
เพชรบุรี  จนถึงแยกอุรุพงษ์  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 6  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงแยกพระราม 9  ไปตามถนนรัชดาภิเษก  แยกซ้ายสุดเส้นทางที่พระราม 9 
(บริเวณใต้ทางด่วน) 

  

 

159 สายใต้ใหม่ – หมอชิตใหม่  
ผูดําเนินการ บริษัท สหขนสงธนบุรี จํากัด จํานวนรถ 20 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 34 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) – ถนนชักพระ 

เสริมพิเศษ  อนุสาวรียชัยสมรภูมิ – ถนนชักพระ 
ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) – ถนนชักพระ 
จากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ไป ถนนชักพระ เริ่มต้นจากอู่กําแพงเพชร 2  ไปตามถนนกําแพงเพชร 2  ข้ามสะพานต่างระดับรัชวิภา  ไปตามถนน
รัชดาภิเษก  จนถึงแยกรัชโยธิน  แยกขวาไปตามถนนพหลโยธิน  ผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  ไปตามถนนพญาไท  จนถึงแยกพญาไท  แยกซ้ายไปตามถนนศรีอยุธยา  
จนถึงแยกมักกะสัน  แยกขวาไปตามถนนราชปรารภ  จนถึงแยกประตูน้ํา  ไปตามถนนราชดําริ  จนถึงแยกราชประสงค์  แยกขวาไปตามถนนพระรามที่ 1  จนถึง
แยกปทุมวัน  แยกซ้ายไปตามถนนพญาไท  จนถึงแยกสามย่าน  แยกขวาไปตามถนนพระรามที่ 4  จนถึงแยกหัวลําโพง  ข้ามสะพานเจริญสวัสดิ์  แยกซ้ายไปตาม
ถนนตรีมิตร  แยกขวาไปตามถนนเยาวราช  จนถึงแยกเมอรี่คิงส์  แยกขวาไปตามถนนมหาไชย  จนถึงแยกป้อมมหากาฬ  แยกซ้ายไปตามถนนราชดําเนินกลาง  
แยกซ้ายไปตามถนนราชดําเนินกลาง  ผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย  จนถึงแยกผ่านพิภพลีลา  แยกขวาข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า  ไปตามถนนพระปิ่นเกล้า  
จนถึงแยกบรมราชชนนี  ไปตามถนนบรมราชชนนี  ข้ามคลองบางกอกน้อย  ผ่าน สน.ตล่ิงชัน  แยกซ้ายไปตามถนนชักพระ  สุดเส้นทางที่อู่ชักพระ 
จากถนนชักพระ ไป สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) เริ่มต้นจากอู่ชักพระ  ไปตามถนนชักพระ  แยกซ้ายไปตามถนนบรมราชชนนี  กลับรถบนสะพานกลับ
รถ  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงถนนมหาไชย  จนถึงแยกสามยอด  แยกซ้ายไปตามถนนเจริญกรุง  จนถึงแยกหมอมี  แยกซ้ายไปตามถนนมิตรพันธ์  ผ่านวงเวียน 22 
กรกฎา  แยกขวาไปตามถนนไมตรีจิต  จนถึงแยกไมตรีจิต  ข้ามสะพานเจริญสวัสดิ์  แยกหัวลําโพง  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงแยกมักกะสัน  ไปตามถนนราชปรารภ  
จนถึงแยกสามเหลี่ยมดินแดง  แยกซ้ายไปตามถนนราชวิถี  ผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูม ิ ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่อู่กําแพงเพชร 2 

  

 

162 คลองเตย – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ผูดําเนินการ บริษัท กรุงเทพไฟวสตารทรานสปอรต จํากดั จํานวนรถ 20 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 15 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ คลองเตย – จุฬา (ระยะทาง 17 กิโลเมตร) 
ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงคลองเตย – จุฬา 
จากคลองเตย ไป จุฬา เริ่มต้นจากท่าเรือคลองเตย (บริเวณ สน.ท่าเรือ)  ไปตามถนนเกษมราษฎร์  จนถึงแยกศุลกากร  แยกซ้ายไปตามถนนสุนทรโกษา  จนถึงห้า
แยก ณ ระนอง  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 3  จนถึงแยกนราธิวาส–พระรามที่ 3  แยกขวาไปตามถนนนราธิวาสราชนครินทร์  กลับรถที่บริเวณถนนสุรวงศ์  
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จนถึงแยกนราลม  แยกซ้ายไปตามถนนสีลม  จนถึงแยกศาลาแดง  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 4  จนถึงแยกอังรีดูนังค์  แยกขวาไปตามถนนอังรดูีนังค์  สุด
เส้นทางที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จากจุฬา ไป คลองเตย เริ่มต้นจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ไปตามถนนอังรีดูนังค์  จนถึงแยกเฉลิมเผ่า  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 1  จนถึงแยกปทุมวัน  
แยกซ้ายไปตามถนนพญาไท  จนถึงแยกสามย่าน  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 4  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่ท่าเรือคลองเตย (บริเวณ สน.ท่าเรือ) 

  

 

163 พุทธมณฑลสาย 4 – ห้วยขวาง – พระราม 9  
ผูดําเนินการ บริษัท สหขนสงธนบุรี จํากัด จํานวนรถ 30 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 39 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ พระราม 9 – สะพานกรุงเทพ – พุทธมณฑลสาย 4 

เสริมพิเศษ  อนุสาวรียชัยสมรภูมิ – สะพานกรุงเทพ – พุทธมณฑลสาย 4 
ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงพระราม 9 – สะพานกรุงเทพ – พุทธมณฑลสาย 4 
จากพระราม 9 ไป พทุธมณฑลสาย 4 เริ่มต้นจากพระราม 9 (บริเวณใต้ทางด่วน)  ไปตามถนนเพชรอุทัย  จนถึงแยก อ.ส.ม.ท.  แยกซ้ายไปตามถนนพระราม 9  
จนถึงแยกพระราม 9  แยกขวาไปตามถนนรัชดาภิเษก  จนถึงซอยเนียมอุทิศ  แยกซ้ายไปตามซอยเนียมอุทิศ  ไปตามซอย 36  แยกซ้ายไปตามถนนประชาราษฎร์
บําเพ็ญ  ผ่านตลาดสดห้วยขวาง  แยกซ้ายไปตามถนนประชาสงเคราะห์  จนถึงแยกประชาสงเคราะห์  แยกขวาไปตามถนนดินแดง  จนถึงแยกสามเหลี่ยมดินแดง  
ถนนราชวิถี  ผ่านอนสุาวรีย์ชัยสมรภูมิ  แยกซ้ายไปตามถนนพญาไท  จนถึงแยกสามย่าน  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 4  จนถึงแยกศาลาแดง  แยกขวาไปตาม
ถนนสีลม  จนถึงแยกบางรัก  แยกซ้ายไปตามถนนเจริญกรุง  จนถึงแยกถนนตก  แยกขวาข้ามสะพานกรุงเทพ  ไปตามถนนมไหศวรรย์  จนถึงแยกมไหศวรรย์  ไป
ตามถนนรัชดาภิเษก  จนถึงแยกท่าพระ  แยกซ้ายไปตามถนนเพชรเกษม  ผ่านอู่วัดมว่ง  จนถึงทางแยกถนนพุทธมณฑลสาย 4  แยกขวาไปตามถนนพุทธมณฑล
สาย 4  สุดเส้นทางที่พุทธมณฑลสาย 4 (บริเวณอู่) 
จากพุทธมณฑลสาย 4 ไป พระราม 9 เริ่มต้นจากพุทธมณฑลสาย 4 (บริเวณอู่)  ไปตามถนนพุทธมณฑลสาย 4  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงแยกพระราม 9  ไปตาม
ถนนรัชดาภิเษก  แยกซ้ายสุดเส้นทางที่พระราม 9 (บริเวณใต้ทางด่วน) 

  

 

164 มหาวิทยาลัยมหิดล(ศาลายา) – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  
ผูดําเนินการ บริษัท สหขนสงธนบุรี จํากัด จํานวนรถ 46 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 73 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) – สะพานตากสิน – สะพานสมเด็จพระปนเกลา 
ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงมหาวิทยาลยัมหิดล (ศาลายา) – สะพานตากสนิ – สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า 
เท่ียวไป เริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)  ไปตามถนนพุทธมณฑลสาย 4  จนถึงทางแยกถนนเพชรเกษม  แยกซ้ายไปตามถนนเพชรเกษม  จนถึงแยกท่า
พระ  ไปตามถนนอินทรพิทักษ์  ผ่านวงเวียนใหญ่  ไปตามถนนลาดหญ้า  จนถึงแยกคลองสาน  แยกขวาไปตามถนนเจริญนคร  จนถึงแยกเจริญนครใต้  แยกขวา
ข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน  ไปตามถนนสาทรเหนือ  แยกซ้ายไปตามถนนเลียบใต้ทางด่วน  จนถึงโรงพยาบาลเลิศสิน  แยกขวาไปตามถนนสีลม  จนถึงแยก
ศาลาแดง  ไปตามถนนราชดําริ  จนถึงแยกประตูน้ํา  ไปตามถนนราชปรารภ  จนถึงแยกสามเหลี่ยมดินแดง  แยกซ้ายไปตามถนนราชวิถี  จนสุดเส้นทางที่อนุสาวรีย์
ชัยสมรภูม ิ
เท่ียวกลับ เริ่มต้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  แยกขวาไปตามถนนพญาไท  จนถึงแยกพญาไท  แยกซ้ายไปตามถนนศรีอยุธยา  จนถึงแยกมักกะสัน  แยกขวาไปตามถนน
ราชปรารภ  จนถึงแยกประตูน้ํา  ไปตามถนนราชดําริ  จนถึงแยกศาลาแดง  ไปตามถนนสีลม  จนถึงแยกมเหสักข์  แยกซ้ายไปตามถนนสุรศักด์ิ  จนถึงแยกสาทร–
สุรศักด์ิ  แยกขวาไปตามถนนสาทรใต้  ข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน  แยกซ้ายไปตามถนนกรุงธนบุรี  จนถึงแยกเจริญนครเหนือ  แยกซ้ายไปตามถนนเจริญ
นคร  จนถึงแยกคลองสาน  แยกซ้ายไปตามถนนลาดหญ้า  ผ่านวงเวียนใหญ่  ไปตามถนนอินทรพิทักษ์  จนถึงแยกท่าพระ  ไปตามถนนเพชรเกษม  จนถึงทางแยก
ถนนพุทธมณฑลสาย 4  แยกขวาไปตามถนนพุทธมณฑลสาย 4  สุดเส้นทางที่มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) 

  

 

165 สาย 3 – สํานักงานเขตบางกอกใหญ่  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 3 เขตการเดินรถที่ 6  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 7 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 36 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ สํานักงานเขตบางกอกใหญ – ถนนพุทธมณฑลสาย 3 (ดานถนนบางกอกนอย–นครชัยศรี) 
ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงสํานักงานเขตบางกอกใหญ่ – ถนนพุทธมณฑลสาย 3 (ด้านถนนบางกอกน้อย–นครชัยศรี) 
จากสํานักงานเขตบางกอกใหญ่ ไป ถนนพุทธมณฑลสาย 3 (ด้านถนนบางกอกน้อย–นครชัยศรี) เริ่มต้นจากสํานักงานเขตบางกอกใหญ่  ไปตามถนนรัชดาภิเษก  
จนถึงแยกท่าพระ  แยกซ้ายไปตามถนนเพชรเกษม  จนถึงทางแยกถนนพุทธมณฑลสาย 3  แยกขวาไปตามถนนพุทธมณฑลสาย 3  ผ่านโรงเรียนนวมินทร์ทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา 3  กลับรถที่บริเวณทางแยกถนนบรมราชชนนี  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงทางแยกถนนบางแวก  แยกขวาไปตามถนนบางแวก  สุดเส้นทางที่สนามหลวง
ธนบุร ี
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จากถนนพุทธมณฑลสาย 3 (ด้านถนนบางกอกน้อย–นครชัยศรี) ไป สํานักงานเขตบางกอกใหญ ่เริม่ต้นจากสนามหลวงธนบุรี  ไปตามถนนบางแวก  แยกขวาไปตาม
ถนนพุทธมณฑลสาย 3  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่สํานักงานเขตบางกอกใหญ ่

  

 

166 ปากเกร็ด – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 1 เขตการเดินรถที่ 7  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 30 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 24 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ อนุสาวรียชัยสมรภูมิ – ปากเกร็ด – หมูบานเมืองทองธานี  (ทางดวน) 

ปายน้าํเงิน  หมูบานเมืองทองธานี – อนุสาวรียชัยสมรภูมิ  (ทางดวน) 
ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง 

รถโดยสารปรับอากาศสีครีม–น้ําเงิน 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงอนุสาวรีย์ชยัสมรภูมิ – ปากเกร็ด – หมู่บ้านเมืองทองธาน ี (ทางด่วน) 
จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไป หมู่บ้านเมืองทองธานี เริ่มต้นจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ฝ่ังโรงพยาบาลพระมงกุฎ)  ไปตามถนนพหลโยธิน  ข้ึนทางด่วนข้ันที่ 2 ท่ีถนน
พหลโยธิน  ลงทางด่วนที่แจ้งวัฒนะ  แยกซ้ายไปตามถนนแจ้งวัฒนะ–ปากเกร็ด  จนถึงห้าแยกปากเกร็ด  ไปตามถนนแจ้งวัฒนะ–ปากเกร็ด  กลับรถที่ท่าน้ําปากเกร็ด  
ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงทางแยกซอยแจ้งวัฒนะ–ปากเกร็ด 33  แยกซ้ายไปตามซอยแจ้งวัฒนะ–ปากเกร็ด 33  จนถึงมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  แยกขวาไป
ตามถนนบอนด์สตรีท  ผ่านอิมแพคอารีน่า  วนเข้าตลาดนัด  สุดเส้นทางที่ท่ารถ (บริเวณตรงข้ามอิมแพคอารีน่า) 
จากหมู่บ้านเมืองทองธานี ไป อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เริ่มต้นจากท่ารถ (บริเวณตรงข้ามอิมแพตอารีน่า)  ไปตามถนนบอนด์สตรีท  กลับรถบริเวณวงเวียนใต้ทางด่วน  
ผ่านอิมแพคอารีน่า  วนเข้าตลาดนัด  ไปตามเส้นทางเดิม  จนถึงมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  แยกซ้ายไปตามซอยแจ้งวัฒนะ–ปากเกร็ด 33  จนถึงทางแยกถนน
แจ้งวัฒนะ–ปากเกร็ด  แยกซ้ายกลับรถก่อนข้ึนทางด่วน  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงท่าน้ําปากเกร็ด  ไปตามเส้นทางเดิม  จนข้ึนทางด่วนข้ันที่ 2 ท่ีแจ้งวัฒนะ  ลงทาง
ด่วนที่พระราม 6    ไปตามถนนพระรามที่ 6  จนถึงแยกตึกชัย  แยกซ้ายไปตามถนนราชวิถี  สุดเส้นทางที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ฝ่ังโรงพยาบาลพระมงกุฎ) 
ช่วงหมู่บ้านเมืองทองธานี – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  (ทางด่วน) 
จากหมู่บ้านเมืองทองธานี ไป อนุสาวรีย์ชัยสมรภูม ิเริ่มต้นจากท่ารถ (บริเวณตรงข้ามอิมแพตอารีน่า)  ไปตามถนนบอนด์สตรีท  กลับรถบริเวณวงเวียนใตท้างด่วน  
ผ่านอิมแพคอารีน่า  วนเข้าตลาดนัด  ไปตามเส้นทางเดิม  จนถึงมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  แยกซ้ายไปตามซอยแจ้งวัฒนะ–ปากเกร็ด 33  จนถึงทางแยกถนน
แจ้งวัฒนะ–ปากเกร็ด  แยกซ้ายข้ึนทางด่วนข้ันที่ 2 ท่ีแจ้งวัฒนะ  ลงทางด่วนที่พระราม 6    ไปตามถนนพระรามที่ 6  จนถึงแยกตึกชัย  แยกซ้ายไปตามถนนราชวิถี  
สุดเส้นทางที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ฝ่ังโรงพยาบาลพระมงกุฎ) 

  

 

167 บางขุนเทียน – คลองสาน  
ผูดําเนินการ นายพิเชษฐ  กํามัชพล จํานวนรถ 20 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 21 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ คลองสาน – ถนนกาญจนาภิเษก – ถนนบางขุนเทียน 
ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงคลองสาน – ถนนกาญจนาภิเษก – ถนนบางขุนเทียน 
จากคลองสาน ไป ถนนบางขุนเทียน เริ่มต้นจากคลองสาน (บริเวณท่ารถ)  ไปตามถนนลาดหญ้า  ผ่านวงเวียนใหญ่  แยกซ้ายไปตามถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน  
จนถึงแยกดาวคะนอง  แยกขวาไปตามถนนจอมทอง  จนถึงแยกจอมทอง  ไปตามถนนเอกชัย  จนถึงทางแยกถนนกาญจนาภิเษก  แยกซ้ายไปตามถนนกาญจนา
ภิเษก  จนถึงต่างระดับสะแกงาม  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที ่2  จนถึงทางแยกถนนบางขุนเทียน  แยกซ้ายไปตามถนนบางขุนเทียน  สุดเส้นทางที่ถนนบางขุน
เทียน 
จากถนนบางขุนเทียน ไป คลองสาน เริ่มตน้จากถนนบางขุนเทียน  ไปตามถนนบางขุนเทียน  จนถึงแยกบางบอน  แยกขวาไปตามถนนเอกชัย  ไปตามเส้นทางเดิม
จนถึงแยกกรุงธนบุรี  แยกขวาไปตามถนนกรุงธนบุรี  จนถึงแยกเจริญนครเหนือ  แยกซ้ายไปตามถนนเจรญินคร  ผ่านวัดสุวรรณ  จนถึงแยกคลองสาน  แยกซ้ายไป
ตามถนนลาดหญ้า  สุดเส้นทางที่คลองสาน (บริเวณท่ารถ) 

  

 

168 สวนสยาม – อนสุาวรีย์ชัยสมรภูมิ  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 2 เขตการเดินรถที่ 2  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 46 คัน 
เวลาบริการ 4.30-21.30 เง่ือนไขพิเศษ บริการตลอดคนื ระยะทาง 32 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ อนุสาวรียชัยสมรภูมิ – ถนนพระราม 9 – สวนสยาม 

เสริมพิเศษ  อนุสาวรียชัยสมรภูมิ – ถนนพระราม 9 – มหาวิทยาลยัรามคําแหง (ระยะทาง 10 กิโลเมตร) 
เสริมพิเศษ  มหาวิทยาลัยรามคําแหง – สวนสยาม (สําหรับการเดินรถปรับอากาศสีสม และ รถธรรมดาสีครีม–แดง) 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง 
รถโดยสารปรับอากาศสีครีม–น้ําเงิน 
รถโดยสารปรับอากาศสีสม 

หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
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ช่วงอนุสาวรีย์ชยัสมรภูมิ – ถนนพระราม 9 – สวนสยาม 
จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไป สวนสยาม เริม่ต้นจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (บริเวณหน้าแฟชั่นมอลล์)  ไปตามถนนราชวิถี  จนถึงแยกสามเหลี่ยมดินแดง  ไปตามถนน
ดินแดง  จนถึงแยกประชาสงเคราะห์  ไปตามถนนพระราม 9  จนถึงแยกรามคําแหง  แยกซ้ายไปตามถนนรามคําแหง  จนถึงแยกลําสาลี  แยกซ้ายไปตามถนน
รามคําแหง (สุขาภิบาล 3)  จนถึงแยกร่มเกล้า  แยกซ้ายไปตามถนนร่มเกล้า  แยกซ้ายไปตามถนนสีหบุรานกิุจ  ข้ามคลองสามวา  จนถึงแยกมีนบุรี  ไปตามถนน
รามอินทรา  จนถึงแยก รพ.นพรัตน์  แยกซ้ายไปตามถนนสวนสยาม  สุดเส้นทางที่สวนสยาม (บริเวณซอยอมรพันธ์นคร 8) 
จากสวนสยาม ไป อนุสาวรีย์ชัยสมรภูม ิเริ่มต้นจากสวนสยาม (บริเวณซอยอมรพันธ์นคร 8)  ไปตามถนนสวนสยาม  ไปตามเส้นทางเดิมจนผ่านหน้าสํานักงานเขต
มีนบุรี  แยกซ้ายไปตามถนนร่มเกล้า  แยกซ้ายไปตามถนนสุวินทวงศ์  ผ่านทัณฑสถานวัยหนุ่ม  กลับรถใต้สะพานข้ามคลองสามวา  ผ่านอู่สุวินทวงศ์  จนถึงแยกสุวิ
นทวงศ์  แยกขวาไปตามถนนรามคําแหง (สุขาภิบาล 3)  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (บริเวณหน้าแฟชั่นมอลล์) 

  

 

169 วงกลม บางขุนเทียน – ป่ินเกล้า –  วงเวียนใหญ่  
ผูดําเนินการ บริษัท สหขนสงธนบุรี จํากัด จํานวนรถ 60 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 47 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ วงกลมบางขุนเทียน – ปนเกลา – วงเวียนใหญ 
ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงวงกลมบางขนุเทยีน – ป่ินเกล้า – วงเวียนใหญ ่
วนซ้าย เริ่มต้นจากบางขุนเทียน (บริเวณโรงพยาบาลนครธน)  ไปตามถนนพระรามที่ 2  จนถึงแยกบางปะแก้ว  แยกซ้ายไปตามถนนสุขสวัสดิ์  จนถึงแยกดาวคะนอง  
ไปตามถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน  ผ่านวงเวียนใหญ่  ไปตามถนนประชาธปิก  ข้ามสะพานพระปกเกล้า  ไปตามถนนจักรเพชร  จนถึงแยกเมอรี่คิงส์  ไปตามถนน
มหาไชย  จนถึงแยกสามยอด  แยกขวาไปตามถนนเจริญกรุง  จนถึงแยก เอส.เอ.บี  แยกซ้ายไปตามถนนวรจักร  ไปตามถนนจักรพรรดิพงษ์  จนถึงแยกจักรพรรดิ
พงษ์  แยกซ้ายไปตามถนนนครสวรรค์  จนถึงแยกผ่านฟ้าลีลาศ  แยกป้อมมหากาฬ  ไปตามถนนราชดําเนนิกลาง  ผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย  จนถึงแยกผ่านพี
ภพลีลา  แยกขวาข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า  ไปตามถนนพระปิ่นเกล้า  จนถึงแยกอรณุอัมรินทร์  แยกซา้ยไปตามถนนอรุณอมัรินทร์  ข้ามสะพานอรณุอัมรินทร์  
จนถึงแยกศิริราช  แยกขวาไปตามถนนพรานนก  จนถึงสามแยกไฟฉาย  แยกซ้ายไปตามถนนจรัลสนิทวงศ์  จนถึงแยกท่าพระ  แยกขวาไปตามถนนเพชรเกษม  
จนถึงทางแยกถนนกาญจนาภิเษก  แยกซ้ายไปตามถนนกาญจนาภิเษก  จนถึงต่างระดับสะแกงาม  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที ่2  สุดเส้นทางที่บางขุนเทียน 
(บริเวณโรงพยาบาลนครธน) 
วนขวา เริ่มต้นจากบางขุนเทียน (บริเวณตรงข้ามโรงพยาบาลนครธน)  ไปตามถนนพระรามที่ 2  จนถึงต่างระดับสะแกงาม  ไปตามถนนกาญจนาภิเษก  จนถึงทาง
แยกถนนเพชรเกษม  แยกขวาไปตามถนนเพชรเกษม  จนถึงแยกท่าพระ  แยกซ้ายไปตามถนนจรัลสนิทวงศ์  จนถึงสามแยกไฟฉาย  แยกขวาไปตามถนนพรานนก  
จนถึงแยกศิริราช  แยกซ้ายไปตามถนนอรณุอัมรินทร์  ข้ามสะพานอรุณอัมรินทร์  จนถึงแยกอรุณอมัรินทร์  แยกขวาไปตามถนนพระปิ่นเกล้า  ข้ามสะพานสมเด็จ
พระปิ่นเกล้า  แยกซ้ายไปตามถนนราชดําเนินกลาง  จนถึงแยกป้อมมหากาฬ  แยกผ่านฟ้าลีลาศ  ไปตามถนนนครสวรรค์  จนถึงแยกจักรพรรดพิงษ์  แยกขวาไป
ตามถนนจักรพรรดิพงษ์  ไปตามถนนวรจักร  จนถึงแยก เอส.เอ.บี  ไปตามถนนจักรวรรดิ์  ข้ามสะพานพระปกเกล้า  ไปตามถนนประชาธปิก  ผ่านวงเวียนใหญ่  ไป
ตามถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน  จนถึงแยกดาวคะนอง  ไปตามถนนสุขสวัสดิ์  จนถึงแยกบางปะแก้ว  แยกขวาไปตามถนนพระรามที่ 2  สุดเส้นทางที่บางขุนเทียน 
(บริเวณตรงข้ามโรงพยาบาลนครธน) 

  

 

170 อ้อมน้อย – หมอชิตใหม่  
ผูดําเนินการ บริษัท วังศกาญจนกิจ จํากัด จํานวนรถ 20 คัน 

เวลาบริการ 
อูออมใหญ 4.00-21.00 
หมอชิตใหม 5.30-22.30 

เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 47 กิโลเมตร 

ชวงเดินรถ ออมนอย – สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) 
ประเภทรถ รถโดยสารปรับอากาศสีครีม–น้ําเงิน 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงอ้อมน้อย – สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจกัร) 
จากอ้อมน้อย ไป สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) เริ่มตน้จากอ้อมใหญ่  ไปตามถนนเพชรเกษม  จนถึงทางแยกถนนพุทธมณฑลสาย 4  แยกซ้ายไปตาม
ถนนพุทธมณฑลสาย 4  จนถึงมหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)  กลับรถไปตามเส้นทางเดิม  จนถึงทางแยกถนนบรมราชชนนี  แยกซ้ายไปตามถนนบรมราชชนนี  
ข้ามคลองบางกอกน้อย  จนถึงแยกบรมราชชนนี  แยกซ้ายไปตามถนนจรัลสนิทวงศ์  ข้ามสะพานพระราม 7  ไปตามถนนวงศ์สวา่ง  จนถึงแยกวงศ์สว่าง  ไปตาม
ถนนรัชดาภิเษก  ข้ามสะพานต่างระดับรัชวิภา  ไปตามถนนกําแพงเพชร 2  สุดเส้นทางที่อู่กําแพงเพชร 2 
จากสถานีจนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ไป อ้อมน้อย เริม่ต้นจากอู่กําแพงเพชร 2  ไปตามถนนกําแพงเพชร 2  จนถึงทางแยกถนนพุทธมณฑลสาย 4  แยก
ขวาไปตามถนนพุทธมณฑลสาย 4  จนถึงมหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)  กลับรถไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่อ้อมใหญ ่

  

 

171 การเคหะธนบุรี – หมู่บ้านนักกีฬา  
ผูดําเนินการ บริษัท วังศกาญจนกิจ จํากัด จํานวนรถ 40 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 52 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ การเคหะธนบุรี – หมูบานนักกฬีา 
ประเภทรถ รถโดยสารปรับอากาศสีฟา 
หมายเหตุ  
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รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงการเคหะธนบุรี – หมู่บ้านนักกีฬา 
จากการเคหะธนบุรี ไป หมู่บ้านนักกีฬา เริ่มต้นจากการเคหะธนบุรี  ไปตามซอยร่วมใจ  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 2  จนถึงต่างระดับสะแกงาม  ไปตามถนน
กาญจนาภิเษก  จนถึงทางแยกถนนเพชรเกษม  แยกขวาไปตามถนนเพชรเกษม  จนถึงแยกท่าพระ  แยกซ้ายไปตามถนนจรัลสนิทวงศ์  จนถึงแยกบรมราชชนนี  
แยกขวาไปตามถนนพระปิ่นเกล้า  ข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า  แยกซ้ายไปตามถนนราชดําเนินกลาง  จนถึงแยกป้อมมหากาฬ  แยกผ่านฟ้าลีลาศ  ไปตามถนน
นครสวรรค์  จนถึงแยกนางเลิ้ง  แยกขวาไปตามถนนพิษณุโลก  จนถึงแยกยมราช  ไปตามถนนเพชรบุรี  จนถึงแยกอุรุพงษ์  แยกซ้ายไปตามถนนถนนพระรามที่ 6  
จนถึงแยกตึกชัย  แยกขวาไปตามถนนราชวิถี  ผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  จนถึงแยกสามเหลี่ยมดินแดง  ไปตามถนนดินแดง  จนถึงแยกประชาสงเคราะห์  ไปตาม
ถนนพระราม 9  จนถึงแยกรามคําแหง  แยกซ้ายไปตามถนนรามคําแหง  จนถึงแยกลําสาลี  แยกขวาไปตามถนนศรีนครินทร์  จนถึงแยกศรีพฤฒา  แยกซ้ายไปตาม
ถนนกรงุเทพกรีฑา  ผ่านโรงเรียนศรีพฤฒา  สุดเส้นทางที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง 
จากหมู่บ้านนักกีฬา ไป การเคหะธนบุร ีเริม่ต้นจากหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง  ไปตามถนนกรุงเทพกรีฑา  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงแยกศรีอยุธยา  แยกขวาไปตาม
ถนนศรีอยุธยา  จนถึงแยกเสาวณี  แยกซ้ายไปตามถนนสวรรคโลก  จนถึงแยกยมราช  แยกขวาไปตามถนนพิษณุโลก  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงถนนพระรามที่ 2  
กลับรถที่สะพานกลับรถ (บริเวณท่าข้าม)  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่การเคหะธนบุร ี

  

 

172 การเคหะธนบุรี – แฮปปี้แลนด์  
ผูดําเนินการ บริษัท วังศกาญจนกิจ จํากัด จํานวนรถ 40 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 44 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ แฮปปแลนด – การเคหะธนบุรี 
ประเภทรถ รถโดยสารปรับอากาศสีฟา 

รถโดยสารปรับอากาศสีครีม–น้ําเงิน 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงแฮปปี้แลนด์ – การเคหะธนบุรี 
จากแฮปปี้แลนด์ ไป การเคหะธนบรุ ีเริม่ตน้จากแฮปปี้แลนด์  ไปตามถนนแฮปปี้แลนด์  แยกขวาไปตามถนนนวมินทร์ (สุขาภิบาล 1)  จนถึงแยกบางกะปิ  แยกขวา
ไปตามถนนลาดพร้าว  ไปจนถึงแยกรัชดา–ลาดพร้าว  แยกซ้ายไปตามถนนรัชดาภิเษก  จนถึงแยกพระราม 9  แยกขวาไปตามถนนพระราม 9  จนถึงแยก
ประชาสงเคราะห์  ไปตามถนนดินแดง  จนถึงแยกสามเหลี่ยมดินแดง  ไปตามถนนราชวิถี  ผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  แยกซ้ายไปตามถนนพญาไท  จนถึงแยกสาม
ย่าน  แยกขวาไปตามถนนพระรามที่ 4  จนถึงแยกหมอมี  แยกขวาไปตามถนนมติรพนัธ์  ผ่านวงเวียน 22 กรกฎา  ไปตามถนนไมตรีจิต  จนถึงห้าแยกพลับ
พลาไชย  แยกซ้ายไปตามถนนหลวง  จนถึงแยกวรจักร  แยกซ้ายไปตามถนนวรจักร  จนถึงแยกเอส.เอ.บี  ถนนจักรวรรดิ์  ข้ามสะพานพระปกเกล้า  ไปตามถนน
ประชาธปิก  ผ่านวงเวียนใหญ่  ไปตามถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน  จนถึงแยกดาวคะนอง  ไปตามถนนสุขสวัสดิ์  จนถึงแยกบางปะแก้ว  แยกขวาไปตามถนน
พระรามที่ 2  จนถึงโลตัส พระราม 2  แยกซ้ายไปตามซอยร่วมใจ  สุดเส้นทางที่การเคหะธนบุร ี
จากการเคหะธนบุรี ไป แฮปปี้แลนด ์เริ่มตน้จากการเคหะธนบุรี  ไปตามซอยรว่มใจ  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 2  กลับรถที่ใต้สะพานต่างระดับสะแกงาม  ไป
ตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่แฮปปี้แลนด์ 

  

 

173 การเคหะธนบุรี – มีนบุรี  
ผูดําเนินการ บริษัท วังศกาญจนกิจ จํากัด จํานวนรถ 40 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 54 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ การเคหะธนบุรี – มีนบุรี 
ประเภทรถ รถโดยสารปรับอากาศสีฟา 

รถโดยสารปรับอากาศสีครีม–น้ําเงิน 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงการเคหะธนบุรี – มีนบุรี 
จากการเคหะธนบุรี ไป มีนบุร ีเริ่มต้นจากการเคหะธนบรุี  ไปตามซอยรว่มใจ  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 2  กลับรถที่ใต้สะพานต่างระดับสะแกงาม  ไปตาม
เส้นทางเดิมจนถึงแยกบางปะแก้ว  แยกซ้ายไปตามถนนสุขสวัสดิ์  จนถึงแยกดาวคะนอง  ไปตามถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน  ผ่านวงเวียนใหญ่  แยกขวาไปตามถนน
ลาดหญ้า  จนถึงแยกคลองสาน  แยกขวาไปตามถนนเจรญินคร  จนถึงแยกเจริญนครใต้  แยกขวาข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน  ไปตามถนนสาทรเหนือ  จนถึง
แยกวิทยุ  แยกขวาไปตามถนนพระรามที่ 4  จนถึงแยกพระโขนง  แยกขวาไปตามถนนสุขุมวิท  จนถึงแยกสุขุมวิท 71  แยกซ้ายไปตามถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนม
ยงค์)  จนถึงแยกคลองตัน  ไปตามถนนรามคําแหง  จนถึงแยกลําสาลี  แยกซ้ายไปตามถนนรามคําแหง (สุขาภิบาล 3)  จนถึงแยกร่มเกล้า  แยกซ้ายไปตามถนนร่ม
เกล้า  แยกซ้ายไปตามถนนสีหบุรานุกิจ  ข้ามคลองสามวา  สุดเส้นทางที่มีนบุรี 
จากมีนบุรี ไป การเคหะธนบุร ีเริ่มต้นจากมีนบุรี  ข้ามคลองสามวา  ไปตามถนนสีหบุรานุกิจ  ผ่านสํานักงานเขตมีนบุรี  แยกซ้ายไปตามถนนรม่เกล้า  แยกซ้ายไป
ตามถนนสุวินทวงศ์  ผ่านทัณฑสถานวัยหนุ่ม  กลับรถใต้สะพานข้ามคลองสามวา  ผ่านอู่สุวินทวงศ์  จนถึงแยกสุวินทวงศ์  แยกขวาไปตามถนนรามคําแหง 
(สุขาภิบาล 3)  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่การเคหะธนบุร ี

  

 

174 พุทธมณฑลสาย 4 – แฮปปี้แลนด์  
ผูดําเนินการ บริษัท วังศกาญจนกิจ จํากัด จํานวนรถ 30 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 51 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ แฮปปแลนด – พุทธมณฑลสาย 4 
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ประเภทรถ รถโดยสารปรับอากาศสีครีม–น้ําเงิน 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงแฮปปี้แลนด์ – พุทธมณฑลสาย 4 
จากแฮปปี้แลนด์ ไป พุทธมณฑลสาย 4 เริ่มต้นจากแฮปปี้แลนด์  ไปตามถนนแฮปปี้แลนด์  แยกขวาไปตามถนนนวมินทร์ (สุขาภิบาล 1)  จนถึงแยกบางกะปิ  แยก
ขวาไปตามถนนลาดพร้าว  ไปจนถึงสามแยกบางกะปิ  แยกซ้ายไปตามถนนศรีนครินทร์  ข้ามคลองแสนแสบ  จนถึงแยกลําสาลี  แยกขวาไปตามถนนรามคําแหง  
จนถึงแยกคลองตัน  แยกขวาไปตามถนนเพชรบรุี  จนถึงแยกประตูน้ํา  แยกซ้ายไปตามถนนราชดําริ  จนถึงแยกราชประสงค์  แยกขวาไปตามถนนพระรามที่ 1  
จนถึงแยกเจริญผล  แยกขวาไปตามถนนบรรทัดทอง  จนถึงแยกเพชรพระราม  แยกซ้ายไปตามถนนเพชรบุร ี จนถึงแยกยมราช  ไปตามถนนพิษณุโลก  จนถึงแยก
นางเล้ิง  แยกซ้ายไปตามถนนนครสวรรค์  จนถึงแยกผ่านฟ้าลีลาศ  แยกป้อมมหากาฬ  ไปตามถนนราชดาํเนินกลาง  จนถึงแยกผ่านพิภพลีลา  แยกขวาข้ามสะพาน
สมเด็จพระปิ่นเกล้า  ไปตามถนนพระปิ่นเกล้า  จนถึงแยกบรมราชชนนี  ไปตามถนนบรมราชชนนี  ข้ามคลองบางกอกน้อย  จนถึงทางแยกถนนกาญจนาภิเษก  แยก
ซ้ายไปตามถนนกาญจนาภิเษก  ผ่านเนติบัณฑติยสภา  จนถึงทางแยกถนนเพชรเกษม  แยกขวาไปตามถนนเพชรเกษม  ผ่านอู่วดัม่วง  จนถึงทางแยกถนนพุทธ
มณฑลสาย 4  แยกขวาไปตามถนนพุทธมณฑลสาย 4  สุดเส้นทางที่พุทธมณฑลสาย 4 
จากพุทธมณฑลสาย 4 ไป แฮปปี้แลนด ์เริม่ต้นจากพุทธมณฑลสาย 4  ไปตามถนนพทุธมณฑลสาย 4    ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่แฮปปี้แลนด์ 

  

 

175 ท่าน้ําภาษีเจริญ – อตก.3  
ผูดําเนินการ บริษัท ษารินทร เซอรวิส จํากัด จํานวนรถ 30 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 24 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ ทาน้าํภาษีเจริญ – ตลาด อ.ต.ก. 3 

เสริมพิเศษ  สํานักงานเขตบางกอกใหญ – ตลาด อ.ต.ก. 3 (ระยะทาง 21 กิโลเมตร) 
ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงท่าน้ําภาษีเจริญ – ตลาด อ.ต.ก. 3 
จากท่าน้ําภาษีเจริญ ไป ตลาด อ.ต.ก. 3 เริม่ต้นจากท่าน้ําภาษีเจริญ (บรเิวณวัดปากน้ํา)  ไปตามถนนวัดปากน้ํา  แยกซ้ายไปตามถนนเทอดไท  แยกซ้ายไปตามถนน
อินทรพิทักษ์  จนถึงแยกท่าพระ  แยกขวาไปตามถนนจรัลสนิทวงศ์  ข้ามสะพานพระราม 7  แยกซ้ายไปตามถนนพิบูลสงคราม  จนถึงแยกศรีพรสวรรค ์ แยกซ้ายไป
ตามถนนประชาราษฎร์  กลับรถที่ท่าน้ํานนทบุรี  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงทางแยกถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี  แยกซ้ายไปตามถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี  สุดเส้นทางที่ท่ารถ 
(บริเวณแยกเล่ียงเมืองนนทบุรี) 
จากตลาด อ.ต.ก. 3 ไป ท่าน้ําภาษีเจริญ เริม่ต้นจากท่ารถ (บริเวณแยกเล่ียงเมืองนนทบุรี)  ไปตามถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี  จนถึงทางแยกถนนประชาราษฎร์  แยก
ขวาไปตามถนนประชาราษฎร์  กลับรถที่ท่าน้ํานนทบุรี  ไปตามเสน้ทางเดิมจนสุดเส้นทางที่ท่าน้ําภาษีเจริญ (บริเวณวัดปากน้ํา) 

  

 

177 วงกลม บางบัวทอง – วงเวียนใหญ่ – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  
ผูดําเนินการ บริษัท วังศกาญจนกิจ จํากัด จํานวนรถ 50 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 82 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ วงกลมบางบัวทอง – วงเวียนใหญ – อนุสาวรียชัยสมรภูมิ 
ประเภทรถ รถโดยสารปรับอากาศสีครีม–น้ําเงิน 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงวงกลมบางบัวทอง – วงเวียนใหญ่ – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 
วนซ้าย เริ่มต้นจากอําเภอบางบัวทอง  ไปตามถนนบางกรวย–บางบัวทอง  จนถึงทางแยกถนนกาญจนาภิเษก  แยกซ้ายไปตามถนนกาญจนาภิเษก  ผ่านบางใหญ่ซิตี้  
จนถึงทางแยกถนนบรมราชชนนี  แยกซ้ายไปตามถนนบรมราชชนนี  ข้ามคลองบางกอกน้อย  จนถึงแยกบรมราชชนนี  ไปตามถนนพระปิ่นเกล้า  จนถึงแยกอรุณอัม
รินทร์  แยกขวาไปตามถนนอรณุอัมรินทร์  ข้ามสะพานอรุณอัมรนิทร์  จนถึงแยกศิริราช  แยกขวาไปตามถนนพรานนก  จนถึงแยกพรานนก  แยกซ้ายไปตามถนน
อิสรภาพ  จนถึงแยกบ้านแขก  แยกขวาไปตามถนนประชาธิปก  ผ่านวงเวียนใหญ่  แยกซ้ายไปตามถนนลาดหญ้า  จนถึงแยกคลองสาน  แยกขวาไปตามถนนเจริญ
นคร  จนถึงแยกเจริญนครใต้  แยกขวาข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน  ไปตามถนนสาทรเหนือ  แยกซ้ายไปตามถนนเลียบใต้ทางด่วน  จนถึงโรงพยาบาลเลิศสิน  
แยกขวาไปตามถนนสีลม  จนถึงแยกศาลาแดง  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 4  จนถึงแยกสามย่าน  แยกขวาไปตามถนนพญาไท  ผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  ไป
ตามถนนพหลโยธิน  จนถึงแยกเกษตร  แยกซ้ายไปตามถนนงามวงศ์วาน  ข้ามสะพานลอยเกษตร  จนถึงแยกแคราย  ไปตามถนนรัตนาธิเบศร์  ข้ามสะพานพระนั่ง
เกล้า  จนถึงทางแยกถนนกาญจนาภิเษก  แยกขวาไปตามถนนกาญจนาภิเษก  ผ่านบางใหญ่ซติี้  กลับรถที่ทางแยกถนนบางบัวทอง–บางคูวัต  ไปตามเส้นทางเดิม
จนถึงทางแยกถนนบางกรวย–บางบัวทอง  แยกซ้ายไปตามถนนบางกรวย–บางบัวทอง  สุดเส้นทางที่อําเภอบางบัวทอง 
วนขวา เริ่มต้นจากอําเภอบางบัวทอง  ไปตามถนนบางกรวย–บางบัวทอง  จนถึงทางแยกถนนกาญจนาภิเษก  แยกซ้ายไปตามถนนกาญจนาภิเษก  ผ่านบางใหญ่ซิตี้  
จนถึงทางแยกถนนรัตนาธิเบศร์  แยกซ้ายไปตามถนนรัตนาธิเบศร์  ข้ามสะพานพระนั่งเกล้า  จนถึงแยกแคราย  ไปตามถนนงามวงศ์วาน  ข้ามสะพานลอยเกษตร  
จนถึงแยกเกษตร  แยกขวาไปตามถนนพหลโยธิน  ผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  ไปตามถนนพญาไท  จนถึงแยกสามย่าน  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 4  จนถึง
แยกศาลาแดง  แยกขวาไปตามถนนสีลม  จนถึงแยกมเหสักข์  แยกซ้ายไปตามถนนสุรศักด์ิ  จนถึงแยกสาทร–สุรศักด์ิ  แยกขวาไปตามถนนสาทรใต้  ข้ามสะพาน
สมเด็จพระเจ้าตากสิน  แยกซ้ายจนถึงแยกเจริญนครเหนือ  แยกซ้ายไปตามถนนเจรญินคร  จนถึงแยกคลองสาน  แยกซ้ายไปตามถนนลาดหญ้า  ผ่านวงเวียนใหญ่  
แยกขวาไปตามถนนประชาธิปก  จนถึงแยกบ้านแขก  แยกซ้ายไปตามถนนอิสรภาพ  จนถึงแยกพรานนก  แยกขวาไปตามถนนพรานนก  จนถึงแยกศิริราช  แยก
ซ้ายไปตามถนนอรุณอมัรินทร์  ข้ามสะพานอรณุอัมรินทร์  จนถึงแยกอรุณอัมรินทร์  แยกซ้ายไปตามถนนพระปิ่นเกล้า  จนถึงแยกบรมราชชนนี  ไปตามถนนบรม
ราชชนนี  ข้ามคลองบางกอกน้อย  จนถึงทางแยกถนนกาญจนาภิเษก  แยกขวาไปตามถนนกาญจนาภิเษก  ผ่านบางใหญ่ซิตี้  กลับรถที่ทางแยกถนนบางบวัทอง–บาง
คูวัต  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงทางแยกถนนบางกรวย–บางบัวทอง  แยกซ้ายไปตามถนนบางกรวย–บางบัวทอง  สุดเส้นทางที่อําเภอบางบัวทอง 
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178 วงกลม เกษตร นวลจันทร์ – ถนนนวมินทร์  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 3 เขตการเดินรถที่ 8  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 26 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 33 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ วงกลมสุคนธสวัสดิ์ – เกษตร – นวมินทร 

เสริมพิเศษ  ตลาดสุคนธสวัสดิ์ – บางกะป – ซอยลาดพราว 101 
เสริมพิเศษ  ตลาดสุคนธสวัสดิ์ – ซอยลาดพราว 101 
เสริมพิเศษ  ตลาดสุคนธสวัสดิ์ – บางกะป – ซอยโพธ์ิแกว 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง 
รถโดยสารปรับอากาศสีครีม–น้ําเงิน 

หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงวงกลมสุคนธสวัสด์ิ – เกษตร – นวมินทร์ 
วนซ้าย เริ่มต้นจากตลาดสุคนธสวัสดิ์  ไปตามถนนสุคนธสวัสดิ์  จนถึงแยกสุคนธสวัสดิ์  แยกซ้ายไปตามถนนเกษตร–นวมินทร์  จนถึงแยกเกษตร  แยกซ้ายไปตาม
ถนนพหลโยธิน  จนถึงแยกรัชโยธิน  แยกซ้ายไปตามถนนรัชดาภเิษก  จนถึงแยกรัชดา–ลาดพร้าว  แยกซ้ายไปตามถนนลาดพร้าว  จนถึงแยกบางกะปิ  แยกซ้ายไป
ตามถนนนวมินทร์ (สุขาภิบาล 1)  จนถึงแยกนวมินทร์–นวลจันทร์  แยกซ้ายไปตามถนนเกษตร–นวมินทร์  กลับรถที่คลองลําเจียก  แยกซ้ายไปตามถนนนวลจันทร์  
จนถึงทางแยกถนนประดิษฐ์มนูธรรม  แยกซ้ายไปตามถนนประดษิฐม์นูธรรม  กลับรถที่ทางแยกถนนเกษตร–นวมินทร์  แยกซ้ายไปตามถนนสุคนธสวัสดิ์  สุดเส้นทาง
ท่ีตลาดสุคนธสวัสดิ์ 
วนขวา เริ่มต้นจากตลาดสุคนธสวัสดิ์  ไปตามถนนสุคนธสวัสดิ์  จนถึงทางแยกถนนประดิษฐ์มนูธรรม  กลับรถที่ทางแยกถนนรามอินทรา  แยกซ้ายไปตามถนน
นวลจันทร์  แยกขวาไปตามซอยสุขา  แยกซ้ายไปตามถนนเกษตร–นวมินทร์  จนถึงแยกนวมินทร–์นวลจันทร์  แยกขวาไปตามถนนนวมินทร์  จนถึงแยกบางกะปิ  
แยกขวาไปตามถนนลาดพร้าว  จนถึงแยกรัชดา–ลาดพร้าว  แยกขวาไปตามถนนรชัดาภิเษก  จนถึงแยกรัชโยธิน  แยกขวาไปตามถนนพหลโยธิน  จนถึงแยกเกษตร  
แยกขวาไปตามถนนเกษตร–นวมินทร์  จนถึงแยกสุคนธสวัสดิ์  แยกขวาไปตามถนนสุคนธสวัสดิ์  สุดเส้นทางที่ตลาดสุคนธสวัสดิ์ 

  

 

179 พระราม 9 – พระราม 7  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 3 เขตการเดินรถที่ 4  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 18 คัน 
เวลาบริการ 4.00-23.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 17 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ อูพระราม 9 – สะพานพระราม 7 
ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง 

รถเสริม – สุทธิสาร , หวยขวาง , จัสโกรัชดา-คลองเตย , คลองเตย-พระราม7 
หมายเหตุ ถาจะไปทางฟอรจูนใหตอรถสายอื่นทีป่ายซอยนาทอง หรือนั่งเขาอูพระราม9ไปเลย และตัว๋ใบเดิมสามารถตอรถสาย 179 จากอูออกมาไดถึงปายจัสโก

สาย 179 จะมี 2 แบบคือ รถเมลเร็วพิเศษ กับรถธรรมดา 
รถเมลเร็วพิเศษบางคนัจะลงอุโมงคที่แยกหวยขวาง แตบางคนัจะไมลง 
ในทีน่ี่จะบอกคราวๆวาผานทีใ่ดบางและจะบอกเฉพาะปายที่จอดเทานัน้ 
ถาจะไปทางฟอรจูนใหตอรถสายอื่นทีป่ายซอยนาทอง หรือนั่งเขาอูพระราม9ไปเลย และตัว๋ใบเดิมสามารถตอรถสาย 179 จากอูออกมาไดถึงปายจัสโก 
รถเมลเร็วพิเศษจะมีวันละ 2 คนัเทานัน้ (เชา1คนั 7.00 เย็น1คัน 17.00) 

รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงอู่พระราม 9 – สะพานพระราม 7 
จากอู่พระราม 9 ไป สะพานพระราม 7 จากอู่พระราม9 เล้ียวซ้ายไปตามถนนวัฒนธรรม เล้ียวขวาที่แยกผังเมืองเข้าถนนพระราม9 ตรงผ่านแยก อสมท. เล้ียวขวาที่
แยกพระราม9 เข้าถนนชัดาภิเษก ป้ายฟอรจู์น ป้ายสถานทูตจีน(ทรูทาวเวอร์) ป้ายศูนย์ซ่อมบํารุงรถไฟฟ้าใตดิ้น(ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย) ป้ายจัสโก้ ป้ายซอย
นาทอง(โรบินสัน) ป้ายโรงแรมดิเมเมอรัล ป้ายเอ็มมานูเอล ป้ายแยกห้วยขวาง ป้ายโรงเรียนกุนนที ป้ายเมืองไทยประกันชีวติ ป้ายแยกสุทธิสาร ป้ายสน.สุทธิสาร ป้าย
ปัญจทรพัย์(โรงแรมเจา้พระยาปารค์) ข้ึนสะพานข้ามแยกรัชดา-ลาดพร้าว ป้ายศาลแขวงพระนครเหนือ ป้ายศาลอาญา ป้ายราชภัฎจันทรเกษม ป้ายซอยเสือใหญ่ ป้าย
รัชดาหินออ่น ข้ึนสะพานข้ามแยกรัชโยธิน (ไทยพานชิย์ปาร์คไม่จอดรับ-ส่ง) สะพานต่างระดับรัชวิภา ป้ายหมูบ้่านซิเมนไทย ตรงผ่านแยกประชานุกูล ป้ายแยก
ประชานุกูล ป้ายซอยประชานุกูล(ศิริชัยไก่ย่าง) ป้ายยบ.ทหาร ป้ายแยกวงศ์ว่าง ตรงผ่านแยกวงศ์ว่าง เข้าถนนวงศ์ว่าง ป้ายบิ๊กซีวงศ์ว่าง ป้ายซอยวัดเลียบ ป้ายซอยวัด
หลวง(ตลานัดวงศ์ว่าง) ป้ายวัดน้อย ป้ายซอยยิ้มประยูร ป้ายวัดเสาหิน ข้ามสะพานพระราม7 ป้ายท่ารถเมล์สาย 110 ส้ินสุดเส้นทางที่ท่าพระราม7(ฝ่ังธนบุรี) 
จากสะพานพระราม 7 ไป อูพ่ระราม 9 จากท่าพระราม7 ป้ายกฟผ.บางกรวย(ท่ารถเมล์สาย 50) ป้ายวนขึ้นสะพานพระราม7 ปา้ยวัดเสาหิน ป้ายวัดน้อย ป้ายซอย
วัดหลวง(ตลาดนัดวงศ์ว่าง) ป้ายซอยวัดเลียบ ป้ายบิ๊กซีวงศ์ว่าง ตรงผ่านแยกวงศ์ว่าง ป้ายแยกวงศ์ว่าง ป้ายยบ.ทหาร ป้ายซอยประชานุกูล(ศิริชัยไก่ย่าง) ป้ายทางแยก
ประชานุกูล ตรงผ่านแยกประชานุกูล ป้ายทางด่วน ป้ายหมู่บ้านซีเมนไทย สะพานต่างระดับรัชวิภา (ไทยพาณิชย์ปาร์คไม่จอดรับ-ส่ง) ข้ึนสะพานข้ามแยกรัชโยธิน 
ป้ายรัชดาหินออ่น ป้ายซอยเสือใหญ่ ป้ายราชภัฎจันทรเกษม ป้ายศาลอาญา ป้ายศาลแขวงพระนครเหนอื ข้ึนสะพานข้ามแยกรัชดา-ลาดพร้าว ป้ายโอลิมเปีย ป้ายปัญจ
ทรัพย์ ป้ายสน.สุทธิสาร ตรงผ่านแยกสุทธิสาร ป้ายเมืองไทยประกันชีวิต ป้ายโรเรียนกุนนที ป้ายแยกห้วยขวาง ตรงผ่านแยกห้วยขวาง ป้ายเอม็มานูเอล ป้าย
โรงแรมดิเอมเมอรัล ป้ายโรงเรียนเตีรมอุดมฯรัชดา ตรงไปทางศนูย์วัฒนธรรม เส้ียวซา้ยที่แยกเทียมร่วมมิตร ป้ายตรงข้ามศูนย์วฒันธรรม ตรงไปวนรถผ่านถนนวิ่ง
เลียบ รฟม. (ถนนวัฒนธรรม) โค้งซ้าย ตรงไป ส้ินสุดเส้นทางที่อู่พระราม9 
ช่วงเดินรถ – พระราม9-พระราม7(สําหรับรถเมล์เร็วพิเศษ) 
เท่ียวไป - ออกจากอูพ่ระราม9 เล้ียวซ้ายไปตามถนนวัฒนธรรม เล้ียวขวาที่แยกผังเมืองเข้าถนนพระราม9 ตรงผ่านแยก อสมท. เล้ียวขวาที่แยกพระราม9 เข้าถนน
รัชดาภิเษก ป้ายฟอรจู์น ป้ายสถานทูตจีน(ทรูทาวเวอร์) ป้ายจัสโก้ ป้ายซอยนาทอง(โรบินสัน) ป้ายโรงเรียนกุนนที ป้ายเมืองไทยประกันชีวติ ป้ายปัญจทรัพย์(โรงแรม
เจ้าพระยาปารค์) ข้ึนสะพานข้ามแยกรัชดา-ลาดพร้าว ป้ายศาลอาญา ป้ายราชภฎัจันทรเกษม(จอดเป็นป้ายสุดท้ายก่อนวิ่งยาว) ข้ึนสะพานข้ามแยกรัชโยธิน สะพาน
ต่างระดับรัชวิภา สะพานข้ามแยกประชานุกูล สะพานข้ามแยกวงศ์ว่าง ป้ายวัดเสาหิน ข้ึนสะพานพระราม7 ป้ายท่ารถเมล์สาย 110 ส้ินสุดเส้นทางที่ท่าพระราม7 (ฝ่ัง
ธนบุรี) 
เท่ียวกลับ – ออกจากอู่พระราม7 ป้าย กฟผ.บางกรวย(ท่ารถเมล์สาย50) วนข้ึนสะพานพระราม7 ป้ายวัดเสาหิน(ป้ายสุดท้ายก่อนวิ่งยาว) ข้ึนสะพานข้ามแยกวงศ์ว่าง 
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สะพานข้ามแยกประชานุกูล สะพานต่างระดับรัชวิภา สะพานข้ามแยกรัชโยธิน ป้ายราชภัฎจันทรเกษม ป้ายศาลอาญา ข้ึนสะพานข้ามแยกรัชดา-ลาดพร้าว ป้าย
โอลิมเปีย ป้ายปัญจทรัพย์(โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค) ป้ายเมอืงไทยประกันชีวิต ป้ายโรงเรียนกุนนที ป้ายซอยนาทอง(โรบินสัน) ส้ินสุดเส้นทางที่อู่พระราม9 

  

 

180 อู่สาธุประดิษฐ์ – มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 2 เขตการเดินรถที่ 4  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 16 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 23 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ อูสาธุประดิษฐ – วิทยาเขตรามคําแหง 
ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงอู่สาธุประดิษฐ์ – วิทยาเขตรามคําแหง 
จากอู่สาธุประดิษฐ์ ไป วิทยาเขตรามคําแหง เริ่มต้นจากอู่สาธุประดิษฐ์ (บริเวณใต้ทางด่วนเฉลิมมหานคร)  ไปตามถนนรัชดาภิเษก  กลับรถที่แยกด่วนสาธุ  ผ่าน
เซ็นทรัลพระราม 3  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 3  จนถึงห้าแยก ณ ระนอง  ไปตามถนนสุนทรโกษา  จนถึงแยกคลองเตย  แยกขวาไปตามถนนพระรามที่ 4  
จนถึงแยกเกษมราษฎร์  แยกขวาไปตามถนนเกษมราษฎร์  ผ่านอู่คลองเตย  แยกซ้ายข้ึนทางด่วนเฉลิมมหานครที่คลองเตย  ลงท่ีสุขุมวิท 62  ไปตามซอยสุขุมวิท 
62  จนถึงแยกสุขุมวิท 62  แยกขวาไปตามถนนสุขุมวิท  จนถึงแยกบางนา  แยกซ้ายไปตามถนนบางนา–ตราด  จนถึงทางแยกรามคําแหง 2  แยกซ้ายไปตามถนน
รามคําแหง 2  สุดเส้นทางวิทยาเขตรามคําแหง 
จากวิทยาเขตรามคําแหง ไป อู่สาธปุระดิษฐ ์เริ่มต้นจากวิทยาเขตรามคําแหง  ไปตามถนนรามคําแหง 2  แยกซ้ายไปตามถนนบางนา–ตราด  กลับรถบนสะพานกลับ
รถ  ไปตามเส้นทางเดิมจนลงทางด่วนที่เกษมราษฎร์  แยกขวาไปตามถนนเกษมราษฎร ์ จนถึงแยกศุลกากร  แยกซ้ายไปตามถนนสุนทรโกษา  จนถึงห้าแยก ณ 
ระนอง  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 3  ข้ึนสะพานข้ามถนนนางลิ้นจ่ี  ไปตามถนนรชัดาภิเษก  กลับรถที่แยกด่วนสาธุ  ผ่านเซ็นทรัลพระราม 3  สุดเส้นทางที่อู่
สาธุประดิษฐ์ (บริเวณใต้ทางด่วนเฉลิมมหานคร) 

  

 

182 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2 – หมอชิตใหม่  
ผูดําเนินการ นายเชาว  กระแสรชล จํานวนรถ 23 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 40 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) – ลาดพราว – วิทยาเขตรามคําแหง 

เสริมพิเศษ  วิทยาเขตรามคําแหง – ถนนวงแหวนรอบนอก – มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
เสริมพิเศษ  สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) – มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) – ลาดพร้าว – วิทยาเขตรามคําแหง 
จากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ไป วิทยาเขตรามคาํแหง เริ่มต้นจากอู่กําแพงเพชร 2  ไปตามถนนกําแพงเพชร 2  ผ่านหลังตลาดนัดสวนจตุจักร  แยก
ซ้ายไปตามถนนกําแพงเพชร  จนถึงแยกกําแพงเพชร  แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน  จนถึงสะพายลอยลาดพร้าว  ไปตามถนนลาดพร้าว  จนถึงสามแยกบางกะปิ  
แยกขวาไปตามถนนศรีนครินทร์  ข้ามคลองแสนแสบ  จนถึงแยกลําสาลี  แยกขวาไปตามถนนรามคําแหง  จนถึงแยกรามคําแหง  แยกซ้ายไปตามถนนพระราม 9  
จนถึงต่างระดับมอเตอร์เวย์  แยกขวาไปตามถนนศรีนครินทร์  ผ่านวัดศรีเอี่ยม  จนถึงทางแยก กม.ท่ี 4  แยกซ้ายไปตามถนนบางนา–ตราด    จนถึงทางแยก
รามคําแหง 2  แยกซ้ายไปตามถนนรามคําแหง 2  สุดเส้นทางวิทยาเขตรามคําแหง 
จากวิทยาเขตรามคําแหง ไป สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) เริ่มต้นจากวิทยาเขตรามคําแหง  ไปตามถนนรามคําแหง 2  แยกซ้ายไปตามถนนบางนา–
ตราด  กลับรถบนสะพานกลับรถ  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงสวนจตุจักร  ข้ึนสะพานข้ามแยกกําแพงเพชร  ไปตามถนนกําแพงเพชร  กลับรถที่คลังสินค้าฯ พหลโยธิน  
ไปตามเส้นทางเดิม  แยกซ้ายไปตามถนนกําแพงเพชร 2  สุดเส้นทางที่อู่กําแพงเพชร 2 
ช่วงวิทยาเขตรามคําแหง – ถนนวงแหวนรอบนอก – มหาวิทยาลัยรามคําแหง  (เสรมิพิเศษ) 
จากวิทยาเขตรามคําแหง ไป มหาวิทยาลัยรามคําแหง เริ่มต้นจากวิทยาเขตรามคําแหง  ไปตามถนนรามคําแหง 2  แยกซ้ายไปตามถนนบางนา–ตราด  จนถึงทางแยก
ถนนวงแหวนรอบนอก (ตะวันออก)  แยกซ้ายไปตามถนนวงแหวนรอบนอก (ตะวันออก)  จนถึงทางแยกมอเตอร์เวย์  แยกซ้ายไปตามมอเตอร์เวย์  ไปตามถนน
พระราม 9  จนถึงแยกรามคําแหง  แยกขวาไปตามถนนรามคําแหง  สุดเส้นทางมหาวิทยาลัยรามคําแหง (บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย) 

  

 

183 อ้อมใหญ่ – หมอชิตใหม่  
ผูดําเนินการ บริษัท วังศกาญจนกิจ จํากัด จํานวนรถ 20 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 54 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) – ถนนพุทธมณฑลสาย 2 – ออมใหญ 

เสริมพิเศษ  อนุสาวรียชัยสมรภูมิ – ถนนพุทธมณฑลสาย 2 – ออมใหญ 
ประเภทรถ รถโดยสารปรับอากาศสีครีม–น้ําเงิน 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) – ถนนพทุธมณฑลสาย 2 – อ้อมใหญ ่
จากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ไป อ้อมใหญ ่เริ่มต้นจากอู่กําแพงเพชร 2  ไปตามถนนกําแพงเพชร 2  ข้ามสะพานต่างระดับรัชวิภา  ไปตามถนน
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รัชดาภิเษก  จนถึงแยกรัชโยธิน  แยกขวาไปตามถนนพหลโยธิน  ผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  ไปตามถนนพญาไท  จนถึงแยกพญาไท  แยกซ้ายไปตามถนนศรีอยุธยา  
จนถึงแยกมักกะสัน  แยกขวาไปตามราชปรารภ  จนถึงแยกประตูน้ํา  ไปตามถนนราชดําริ  จนถึงแยกราชประสงค์  แยกขวาไปตามถนนพระรามที่ 1  จนถึงแยก
ปทุมวัน  แยกขวาไปตามถนนพญาไท  จนถึงแยกราชเทวี  แยกซ้ายไปตามถนนเพชรบุรี  จนถึงแยกยมราช  ไปตามถนนพิษณุโลก  จนถึงแยกนางเลิ้ง  แยกซ้ายไป
ตามถนนนครสวรรค์  จนถึงแยกจักรพรรดพิงษ์  แยกขวาไปตามถนนจักรพรรดพิงษ์  จนถึงแยก จปร.  ไปตามถนนวิสุทธิกษัตรย์ิ  จนถึงแยกบางขุนพรหม  แยก
ซ้ายไปตามถนนสามเสน  จนถึงแยกบางลําพู  แยกซ้ายไปตามถนนพระสุเมรุ  แยกขวาไปตามถนนสิบสามห้าง  ไปตามถนนตะนาว  จนถึงแยกคอกวัว  แยกขวาไป
ตามถนนราชดําเนินกลาง  จนถึงแยกผ่านพิภพลีลา  แยกขวาข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า  ไปตามถนนพระปิ่นเกล้า  จนถึงแยกบรมราชชนนี  ไปตามถนนบรม
ราชชนนี  ข้ามคลองบางกอกน้อย  จนถึงแยกพุทธมณฑลสาย 2  แยกซ้ายไปตามถนนพุทธมณฑลสาย 2  จนถึงแยกเพชรเกษม–พุทธมณฑล  แยกขวาไปตามถนน
เพชรเกษม  สุดเส้นทางที่อ้อมใหญ ่
จากอ้อมใหญ่ ไป สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) เริ่มตน้จากอ้อมใหญ่  ไปตามถนนเพชรเกษม  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงแยกราชเทวี  ไปตามถนนเพชรบุรี  
จนถึงแยกประตูน้ํา  แยกซ้ายไปตามถนนราชปรารภ  จนถึงแยกสามเหลี่ยมดินแดง  แยกซ้ายไปตามถนนราชวิถี  ผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  ไปตามเสน้ทางเดิม
จนถึงอู่กําแพงเพชร 2 

  

 

185 รังสิต – คลองเตย  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 1 เขตการเดินรถที่ 1  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

กองเดินรถที่ 2 เขตการเดินรถที่ 1  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
จํานวนรถ  

17 
คัน 

เวลาบริการ 
ทาอูประชาธิปตย 4.00–21.30  
(วันหยุดเที่ยวแรก 4.30) 
ทาอูคลองเตย 5.25–22.30 

เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 38 กิโลเมตร 

ชวงเดินรถ คลองเตย – รังสิต 
เสริมพิเศษ  แยก อ.ส.ม.ท. – รังสิต 
เสริมพิเศษ อูบางเขน – คลองเตย 

ประเภทรถ รถโดยสารปรับอากาศสีสม 
รถโดยสารประจําทางสีครีม-แดง 

หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงคลองเตย – รังสิต 
จากคลองเตย ไป รังสิต เริ่มต้นจากคลองเตย (บริเวณอูค่ลองเตย)  แยกขวาไปตามถนนเกษมราษฎร์  แยกขวาไปตามถนนสุนทรโกษา  ไปจนถึงแยกคลองเตย  
แยกขวาไปตามถนนพระรามที่ 4  จนถึงแยกพระรามที่ 4  แยกซ้ายไปตามถนนรชัดาภิเษก  จนถึงแยกรัชโยธิน  แยกขวาไปตามถนนพหลโยธิน  ผ่านวงเวียนพิทักษ์
รัฐธรรมนญู  ข้ึนสะพานข้ามถนนวิภาวดีรังสิต  จนถึงต่างระดับรังสิต  แยกซ้ายไปตามถนนรังสิต–ปทุมธานี  สุดเส้นทางที่ตลาดสุชาต (บริเวณอูป่ระชาธิปัตย์) 
จากรังสิต ไป คลองเตย เริ่มต้นจากตลาดสุชาต (บริเวณอู่ประชาธิปัตย์)  กลับรถใต้สะพานข้ามทางรถไฟ  ผ่านหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี  ไปตามถนนรังสิต–
ปทุมธานี  เข้าฟิวเจอร์ปารค์ รังสิต  ไปตามถนนพหลโยธิน  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงแยกพระรามที่ 4  ไปตามถนนรัชดาภิเษก  จนถึงห้าแยก ณ ระนอง  ไปตาม
เส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่คลองเตย (บริเวณอูค่ลองเตย) 

  

 

187 หมู่บ้านเอื้ออาทร คลอง 3 – สี่พระยา  
ผูดําเนินการ บริษัท ยูเนี่ยนบัสเซอรวิส จํากัด (บริหารงานโดย บริษัท ซันชายน บัสเซอรวิส จํากัด) จํานวนรถ (12)40 คัน 
เวลาบริการ ทาคลองสาม 4.00-20.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง  กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ A. หมูบานเอื้ออาทร คลอง 3 – ทาน้าํสี่พระยา 

B. หมูบานเอื้ออาทร คลอง 3 – ทาน้าํสี่พระยา (ทางดวน) 
C. หมูบานเอื้ออาทร คลอง 3 – อนุสาวรียชัยสมรภูมิ (37 กิโลเมตร) 
D. ทาน้าํสี่พระยา – รังสิต (35 กิโลเมตร) 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ชวงเดินรถ - หมูบานเอ้ืออาทร คลอง 3 – ทานํ้าสี่พระยา 
เที่ยวไป - ซอยคลองสาม 5/11 (ซอยบญุธรรม) ไปตามถนนเลียบคลอง 3 ผานหมูบานเอื้ออาทร คลอง 3 แยกซายไปตามถนนรังสิต-นครนายก กลับรถหนา 

กฟภ.ธัญบุรี ไปตามเสนทางเดิม ลอดใตสะพานขามคลองรังสิต แยกขวาไปตามถนนพหลโยธิน ผานปายรถเมลตางจังหวัด กลับรถหนาหางโลตัส 
สาขารังสิต ไปตามเสนทางเดิมจนถึงแยกอนุสรณสถาน แยกขวาไปตามถนนวิภาวดีรังสิต ผานสนามบนิกรุงเทพ จนถึงแยกใตดวนดินแดง แยก
ขวาไปตามถนนดินแดง จนถึงแยกสามเหลี่ยมดินแดง ไปตามถนนราชวิถี จนถึงอนุสาวรียชัยสมรภูมิ แยกซายไปตามถนนพญาไท จนถึงแยกสาม
ยานไปตามถนนสี่พระยา จนถึงแยกนเรศ แยกซายไปตามถนนนเรศ แยกขวาไปตามถนนสุรวงศ จนถึงแยกสุรวงศ แยกขวาไปตามถนนเจริญกรุง 
แยกซายไปตามซอยเจริญกรุง 30 (กัปตนับชุ) แยกขวาไปตามถนนสี่พระยา จนสุดเสนทางที่ทาน้ําสีพ่ระยา (ถนนส่ีพระยา) 

เที่ยวกลับ - ทาน้าํสี่พระยา ผานแยกสี่พระยา ไปตามเสนทางเดิมขามคลองรังสิต ผานปายรถเมลตางจังหวัด กลับรถหนาหางโลตัส สาขารังสิต แยกซายไป
ตามถนนรังสิต-นครนายก แยกซายไปตามถนนเลียบคลอง 3 ไปตามเสนทางเดิม จนสุดเสนทางทีซ่อยคลองสาม 5/11 (ซอยบญุธรรม) 

ชวงเดินรถ - หมูบานเอ้ืออาทร คลอง 3 – ทานํ้าสี่พระยา (ทางดวน) 
เที่ยวไป - ซอยคลองสาม 5/11 (ซอยบญุธรรม) ไปตามถนนเลียบคลอง 3 ผานหมูบานเอื้ออาทร คลอง 3 แยกซายไปตามถนนรังสิต-นครนายก กลับรถหนา 

กฟภ.ธัญบุรี ไปตามเสนทางเดิม ลอดใตสะพานขามคลองรังสิต แยกขวาไปตามถนนพหลโยธิน ผานปายรถเมลตางจังหวัด กลับรถหนาหางโลตัส 
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สาขารังสิต ไปตามเสนทางเดิมจนถึงแยกอนุสรณสถาน แยกขวาไปตามถนนวิภาวดีรังสิต ผานสนามบนิกรุงเทพ ขึน้ทางดวนที่ดานแจงวัฒนะ 
(หลักสี่) ไปตามถนนอตุราภิมุข ลงทางดวนทีบ่ริเวณดานดินแดง ไปตามถนนวิภาวดีรังสิต จนถึงแยกใตดวนดินแดง แยกขวาไปตามถนนดนิแดง 
จนถึงแยกสามเหลี่ยมดินแดง ไปตามถนนราชวิถี จนถึงอนุสาวรียชัยสมรภูมิ แยกซายไปตามถนนพญาไท จนถึงแยกสามยานไปตามถนนสี่พระ
ยา จนถึงแยกนเรศ แยกซายไปตามถนนนเรศ แยกขวาไปตามถนนสุรวงศ จนถึงแยกสุรวงศ แยกขวาไปตามถนนเจริญกรุง แยกซายไปตามซอย
เจริญกรุง 30 (กัปตันบชุ) แยกขวาไปตามถนนสี่พระยา จนสุดเสนทางที่ทาน้ําสีพ่ระยา (ถนนส่ีพระยา) 

เที่ยวกลับ - ทาน้าํสี่พระยา ผานแยกสี่พระยา ไปตามเสนทางเดิมขามคลองรังสิต ผานปายรถเมลตางจังหวัด กลับรถหนาหางโลตัส สาขารังสิต แยกซายไป
ตามถนนรังสิต-นครนายก แยกซายไปตามถนนเลียบคลอง 3 ไปตามเสนทางเดิม จนสุดเสนทางทีซ่อยคลองสาม 5/11 (ซอยบญุธรรม) 

  

 

201 พุทธมณฑลสาย 2 – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  
ผูดําเนินการ หางหุนสวนจํากัด จงรุงทัวร จํานวนรถ 20 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 22 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ อนุสาวรียชัยสมรภูมิ – พุทธมณฑลสาย 2 (สถาบนัเทคโนโลยีปนมณฑล) 

เสริมพิเศษ  อนุสาวรียชัยสมรภูมิ – สะพานสมเด็จพระปนเกลา – พุทธมณฑลสาย 2 (สถาบนัเทคโนโลยีปนมณฑล) 
ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงอนุสาวรีย์ชยัสมรภูมิ – พุทธมณฑลสาย 2 (สถาบันเทคโนโลยีป่ินมณฑล) 
จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไป พุทธมณฑลสาย 2 (สถาบันเทคโนโลยีปิ่นมณฑล) เริ่มตน้จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (บริเวณภัตตาคารพงหลี)  ไปตามถนนพญาไท  
จนถึงแยกพญาไท  แยกขวาไปตามถนนศรอียุธยา  จนถึงแยกเสาวณี  แยกซ้ายไปตามถนนสวรรคโลก  จนถึงแยกยมราช  แยกขวาไปตามถนนพิษณุโลก  จนถึงแยก
สวนมิสกวัณ  แยกซ้ายไปตามถนนราชดําเนินนอก  จนถึงแยกผ่านฟ้าลีลาศ  แยกป้อมมหากาฬ  แยกขวาไปตามถนนราชดําเนินกลาง  ผ่านอนุสาวรีย์ประชาธปิไตย  
จนถึงแยกผ่านพิภพลีลา  ไปตามถนนราชดาํเนินใน  จนถึงแยกป้อมเผด็จ  แยกขวาไปตามถนนหน้าพระลาน  แยกขวาไปตามถนนมหาราช  แยกขวาไปตามถนน
พระจันทร์  แยกขวาไปตามถนนหน้าพระธาต ุ ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงแยกผ่านพิภพลีลา  แยกซ้ายข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า  ไปตามถนนพระปิ่นเกล้า  
จนถึงแยกบรมราชชนนี  ไปตามถนนบรมราชชนนี  ข้ามคลองบางกอกน้อย  จนถึงแยกพุทธมณฑลสาย 2  แยกขวาไปตามถนนพุทธมณฑลสาย 2  สุดเส้นทางที่
ปากทางเข้าสถาบันเทคโนโลยีปิ่นมณฑล 
จากพุทธมณฑลสาย 2 (สถาบันเทคโนโลยีปิ่นมณฑล) ไป อนุสาวรีย์ชัยสมรภูม ิเริ่มตน้จากปากทางเข้าสถาบันเทคโนโลยีปิ่นมณฑล  ไปตามถนนพุทธมณฑลสาย 2  
ไปตามเส้นทางเดิมจนข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า  แยกซ้ายไปตามถนนเจ้าฟ้า  แยกซ้ายลอดใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า  แยกซ้ายไปตามถนนราชินี  แยกขวา
ไปตามถนนหน้าพระธาตุ  แยกซ้ายไปตามถนนหน้าพระลาน  จนถึงแยกป้อมเผด็จ  แยกซ้ายไปตามถนนราชดําเนินใน  จนถึงแยกผ่านพิภพลีลา  ไปตามถนนราช
ดําเนินกลาง  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูม ิ
ช่วงอนุสาวรีย์ชยัสมรภูมิ – สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า – พุทธมณฑลสาย 2 (สถาบันเทคโนโลยีป่ินมณฑล)  (เสริมพิเศษ) 
จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไป พุทธมณฑลสาย 2 (สถาบันเทคโนโลยีปิ่นมณฑล) เริ่มตน้จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (บริเวณภัตตาคารพงหลี)  ไปตามถนนพญาไท  
จนถึงแยกพญาไท  แยกขวาไปตามถนนศรอียุธยา  จนถึงแยกเสาวณี  แยกซ้ายไปตามถนนสวรรคโลก  จนถึงแยกยมราช  แยกขวาไปตามถนนพิษณุโลก  จนถึงแยก
สวนมิสกวัณ  แยกซ้ายไปตามถนนราชดําเนินนอก  จนถึงแยกผ่านฟ้าลีลาศ  แยกป้อมมหากาฬ  แยกขวาไปตามถนนราชดําเนินกลาง  ผ่านอนุสาวรีย์ประชาธปิไตย  
จนถึงแยกผ่านพิภพลีลา  แยกขวาข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า  ไปตามถนนพระปิ่นเกล้า  จนถึงแยกบรมราชชนนี  ไปตามถนนบรมราชชนนี  ข้ามคลองบางกอก
น้อย  จนถึงแยกพทุธมณฑลสาย 2  แยกขวาไปตามถนนพุทธมณฑลสาย 2  สุดเส้นทางที่ปากทางเข้าสถาบันเทคโนโลยีปิ่นมณฑล 
จากพุทธมณฑลสาย 2 (สถาบันเทคโนโลยีปิ่นมณฑล) ไป อนุสาวรีย์ชัยสมรภูม ิเริ่มตน้จากปากทางเข้าสถาบันเทคโนโลยีปิ่นมณฑล  ไปตามถนนพุทธมณฑลสาย 2  
ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (บริเวณภัตตาคารพงหลี) 

  

 

203 อตก.3 – สนามหลวง  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 1 เขตการเดินรถที่ 7  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 40 คัน 
เวลาบริการ 5.00-23.00 เง่ือนไขพิเศษ บริการตลอดคนื ระยะทาง 18 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ นนทบุรี – สนามหลวง 

เสริมพิเศษ  นนทบุรี – พาตา ปนเกลา 
ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง 

รถโดยสารประจําทางขนาดเล็กสีเขียวใบไม (มินิบัส) 
รถโดยสารปรับอากาศสีครีม–น้ําเงิน 

หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงนนทบุรี – สนามหลวง 
จากนนทบุรี ไป สนามหลวง เริ่มต้นจากอู่ อ.ต.ก. 3  ไปตามถนนเล่ียงเมืองนนทบุรี  จนถึงทางแยกถนนประชาราษฎร์  แยกขวาไปตามถนนประชาราษฎร์  กลับรถที่
ท่าน้ํานนทบุรี  จนถึงแยกศรีพรสวรรค์  แยกขวาไปตามถนนพิบูลสงคราม  ข้ามสะพานพระราม 7  ไปตามถนนจรัลสนิทวงศ์  จนถึงแยกบรมราชชนนี  แยกซ้ายไป
ตามถนนพระปิ่นเกล้า  ข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า  แยกซ้ายไปตามถนนราชดําเนินกลาง  อ้อมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงแยกผ่านพิภพ
ลีลา  ไปตามถนนราชดําเนินใน  จนถึงแยกป้อมเผด็จ  แยกขวาไปตามถนนหน้าพระลาน  แยกขวาไปตามถนนมหาราช  แยกขวาไปตามถนนพระจันทร ์ แยกขวาไป
ตามถนนหนา้พระธาต ุ สุดเส้นทางที่สนามหลวง (บริเวณหัวเล้ียววัดพระแก้ว) 
จากสนามหลวง ไป นนทบุร ีเริ่มต้นจากสนามหลวง (บริเวณหัวเล้ียววัดพระแก้ว)  แยกซ้ายไปตามถนนหน้าพระลาน  จนถึงแยกป้อมเผด็จ  แยกซ้ายไปตามถนนราช
ดําเนินใน  จนถึงแยกผ่านพิภพลีลา  แยกซ้ายข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงแยกศรีพรสวรรค์  แยกซ้ายไปตามถนนประชาราษฎร์  กลับ
รถที่ท่าน้ํานนทบุรี  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงทางแยกถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี  แยกซ้ายไปตามถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี  สุดเส้นทางที่อู่ อ.ต.ก. 3 
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204 กทม.2 – ท่าน้ําราชวงศ์  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 1 เขตการเดินรถที่ 8  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 24 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 17 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ กทม. 2 – ทาน้าํราชวงศ 

เสริมพิเศษ  กทม. 2 – ดินแดง – ทาน้ําราชวงศ 
ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง 

รถโดยสารปรับอากาศสีสม 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงกทม. 2 – ท่าน้ําราชวงศ ์
จากกทม. 2 ไป ท่าน้ําราชวงศ ์เริม่ต้นจากท่ารถสาย 204  ไปตามถนนด้านหลัง กทม. 2  แยกขวาไปตามถนนมิตรไมตรี  แยกขวาไปตามถนนมิตรไมตรี  ผ่าน สน.
ดินแดง  จนถึงแยกมิตรไมตรี  ไปตามถนนประชาสงเคราะห์  แยกซ้ายไปตามถนนประชาสุข  จนถึงทางแยกถนนสุทธิสารวินิจฉยั  แยกซ้ายไปตามถนนสุทธิสาร
วินิจฉัย  จนถึงแยกสะพานควาย  แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน  ผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  ไปตามถนนพญาไท  จนถึงแยกพญาไท  แยกซ้ายไปตามถนนศรี
อยุธยา  จนถึงแยกมักกะสัน  แยกขวาไปตามถนนราชปรารภ  จนถึงแยกประตูน้ํา  ไปตามถนนราชดําริ  จนถึงแยกราชประสงค์  จนถึงแยกกษัคริย์ศึก  แยกซ้ายไป
ตามถนนกรุงเกษม  จนถึงแยกนพวงศ์  แยกขวาไปตามถนนหลวง  จนถึงแยกโรงพยาบาลกลาง  แยกซ้ายไปตามถนนเสือป่า  จนถึงแยกราชวงศ์  ไปตามถนน
ราชวงศ์  สุดเส้นทางที่ท่าน้ําราชวงศ์ 
จากท่าน้ําราชวงศ์ ไป กทม. 2 เริ่มต้นจากท่าน้ําราชวงศ์  ไปตามถนนราชวงศ์  จนถึงแยกราชวงศ์  ไปตามถนนเสือป่า  จนถึงแยกโรงพยาบาลกลาง  ไปตามถนน
ยุคล 2  จนถึงแยกยุคล 2  แยกขวาไปตามถนนบํารุงเมือง  จนถึงแยกกษัคริย์ศึก  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงแยกมักกะสัน  ไปตามถนนราชปรารภ  จนถึงแยก
สามเหล่ียมดินแดง  แยกซ้ายไปตามถนนราชวิถี  ผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  แยกขวาไปตามถนนพหลโยธิน  จนถึงแยกสะพานควาย  แยกขวาไปตามถนนสาลีรัฎ
วิภาค  แยกซ้ายไปตามถนนสุทธิสารวินิจฉัย  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงถนนมิตรไมตรี  แยกซ้ายไปตามถนนด้านหลัง กทม. 2  จนสุดเส้นทางที่ท่ารถสาย 204 

  

 

205 คลองเตย – เดอะมอลล์ท่าพระ  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 1 เขตการเดินรถที่ 4  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 39 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 17 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ คลองเตย – ถนนรัชดาภิเษก (ตอนลาง) 

เสริมพิเศษ  ตลาดคลองเตย – ถนนตก (เฉพาะรถธรรมดา) 
เสริมพิเศษ  ตลาดคลองเตย – ถนนรัชดาภิเษก (ตอนลาง) (เฉพาะรถปรับอากาศ) 
เสริมพิเศษ ตลาดคลองเตย – เซ็นทรัลพระราม 3 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง 
รถโดยสารปรับอากาศสีสม 

หมายเหตุ โครงการรถเมลเร็วพิเศษ 
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงคลองเตย – ถนนรัชดาภิเษก (ตอนลา่ง) 
จากคลองเตย ไป ถนนรัชดาภิเษก (ตอนล่าง) เริ่มต้นจากคลองเตย (บริเวณอูค่ลองเตย)  แยกขวาไปตามถนนเกษมราษฎร์  แยกขวาไปตามถนนสุนทรโกษา  ไป
จนถึงห้าแยก ณ ระนอง  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 3  จนถึงแยกถนนตก  ข้ามสะพานกรุงเทพ  ไปตามถนนมไหศวรรย์  จนถึงแยกมไหศวรรย์  ไปตามถนน
รัชดาภิเษก  ผ่านเดอะมอลล์ ท่าพระ  สุดเส้นทางที่ถนนตากสิน–สาทร 
จากถนนรัชดาภิเษก (ตอนล่าง) ไป คลองเตย เริ่มต้นจากถนนตากสิน–สาทร  แยกขวาไปตามถนนรัชดาภิเษก  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่คลองเตย (บริเวณ
อู่คลองเตย) 

  

 

206 อู่ศรีนครินทร์ – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 3 เขตการเดินรถที่ 2  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 41 คัน 
เวลาบริการ 4.10 – 3.45 เง่ือนไขพิเศษ บริการตลอดคนื ระยะทาง 24 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร – ศรีนครินทร 

เสริมพิเศษ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร – มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรช ประสานมิตร 
เสริมพิเศษ  ศรีนครินทร – แยก อ.ส.ม.ท. 
ทางดวน  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร – ศรีนครินทร 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง (20 คนั) 
รถโดยสารปรับอากาศสีสม (21 คัน) 

หมายเหตุ กะสวางเริ่ม 21.45  ขาไปเก็บ 5 บาท  ขากลับเก็บ 6.50 บาท 
ทางดวนเชา(ขากลับ) 5.20น.  5.40น.  6.00น. 
ทางดวนเยน็(ขาไป)16.00น.  16.30น.  17.00น.  17.30น. 

รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ – ศรีนครินทร์ 
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จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไป ศรีนครนิทร ์เริ่มต้นจากถนนวิภาวดีรังสิต (บริเวณโรงพยาบาลวิภาวดี)  ไปตามถนนวิภาวดีรังสิต  จนถึงสะพานต่างระดับรัชวิภา  
แยกซ้ายไปตามถนนรัชดาภิเษก  จนถึงแยกอโศก–เพชรบรุี  แยกซ้ายไปตามถนนเพชรบุรี  จนถึงแยกคลองตัน  ไปตามถนนพัฒนาการ  จนถึงแยกพัฒนาการ  แยก
ขวาไปตามถนนศรีนครินทร์  จนถึงแยกศรีอุดม  แยกซ้ายไปตามถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  สุดเส้นทางที่อู่ศรีนครินทร ์
จากศรีนครินทร์ ไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์เริม่ต้นจากอู่ศรนีครินทร์  ไปตามถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงแยกรัชโยธิน  แยกขวาไปตาม
ถนนพหลโยธิน  จนถึงแยกเกษตร  แยกซ้ายไปตามถนนงามวงศว์าน  จนถึงแยกบางเขน  แยกซ้ายไปตามถนนวิภาวดีรังสิต  สุดเส้นทางที่ถนนวิภาวดีรังสิต (บริเวณ
โรงพยาบาลวิภาวดี) 
ช่วงมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ – ศรีนครินทร์  (ทางด่วน) 
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไป ศรีนครนิทร ์เริ่มต้นจากถนนวิภาวดีรังสิต (บริเวณโรงพยาบาลวิภาวดี)  ไปตามถนนวิภาวดีรังสิต  กลับรถบนสะพานกลับรถ  
จนถึงแยกบางเขน  แยกซ้ายไปตามถนนงามวงศ์วาน  ข้ึนทางด่วนข้ันที่ 2 ท่ีงามวงศ์วาน  ลงที่อโศก  แยกขวาไปตามถนนรัชดาภิเษก  จนถึงแยกอโศก–เพชรบุรี  
แยกซ้ายไปตามถนนเพชรบรุี  จนถึงแยกคลองตัน  ไปตามถนนพัฒนาการ  จนถึงแยกพัฒนาการ  แยกขวาไปตามถนนศรีนครินทร์  จนถึงแยกศรีอุดม  แยกซ้ายไป
ตามถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  สุดเส้นทางที่อู่ศรีนครินทร ์
จากศรีนครินทร์ ไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์เริม่ต้นจากอู่ศรนีครินทร์  ไปตามถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงแยกบางเขน  แยกซ้ายไปตาม
ถนนวิภาวดีรังสิต  กลับรถบนสะพานกลับรถ  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่ถนนวิภาวดีรังสิต (บริเวณโรงพยาบาลวิภาวดี) 

  

 

207 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 1 – มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2  
ผูดําเนินการ นายเชาว  กระแสรขล จํานวนรถ 50 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 20 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ มหาวิทยาลัยรามคาํแหง – วิทยาเขตรามคําแหง 

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง – วัดศรีเอี่ยม 
ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีขาว–น้ําเงิน 

รถโดยสารประจําทางขนาดเล็กสีเขียวใบไม (มินิบัส) 
รถโดยสารปรับอากาศสีครีม–น้ําเงิน 

หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงมหาวิทยาลยัรามคําแหง – วิทยาเขตรามคําแหง 
จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ไป วิทยาเขตรามคําแหง เริม่ต้นจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง (บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย)  ไปตามถนนรามคําแหง  จนถึงแยกรามคําแหง  
แยกซ้ายไปตามถนนพระราม 9  กลับรถ  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงแยกลําสาลี  แยกขวาไปตามถนนศรีนครนิทร์  ผ่านวัดศรีเอี่ยม  จนถึงทางแยก กม.ท่ี 4  แยก
ซ้ายไปตามถนนบางนา–ตราด    จนถึงทางแยกรามคําแหง 2  แยกซ้ายไปตามถนนรามคําแหง 2  สุดเส้นทางวิทยาเขตรามคําแหง 
จากวิทยาเขตรามคําแหง ไป มหาวิทยาลัยรามคําแหง เริ่มต้นจากวิทยาเขตรามคําแหง  ไปตามถนนรามคําแหง 2  แยกซ้ายไปตามถนนบางนา–ตราด  กลับรถบน
สะพานกลับรถ  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง (บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย) 

  

 

501 มีนบุรี - หัวลําโพง  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 1 เขตการเดินรถที่ 2  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 30 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 25 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ มีนบุรี – หัวลําโพง 

เสริมพิเศษ  มีนบุรี – มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
เสริมพิเศษ  มีนบุรี – เอกมัย 

ประเภทรถ รถโดยสารปรับอากาศสีครีม–น้ําเงิน 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงมีนบุรี – หัวลําโพง 
จากมีนบุรี ไป หัวลําโพง เริ่มต้นจากตลาดมีนบุรี (บริเวณอูม่ีนบุรี)  กลับรถใต้สะพานข้ามคลองสามวา  ไปตามถนนสีหบุรานุกิจ  จนถึงแยกมีนบุรี  ไปตามถนนราม
อินทรา  จนถึงแยกนวมินทร์/กม.8  แยกซา้ยไปตามถนนนวมินทร์ (สุขาภิบาล 1)  จนถึงแยกที่ดินบางกะปิ  แยกซ้ายไปตามถนนศรีบูรพา  จนถึงแยกนิด้า  แยกขวา
ไปตามถนนเสรไีทย (สุขาภิบาล 2)  จนถึงแยกบางกะปิ  ไปตามถนนลาดพร้าว  จนถึงสามแยกบางกะปิ  แยกซ้ายไปตามถนนศรนีครินทร์  ข้ามคลองแสนแสบ  
จนถึงแยกลําสาลี  แยกขวาไปตามถนนรามคําแหง  จนถึงแยกคลองตัน  ไปตามถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค์)  จนถึงแยกสุขุมวิท 71  แยกขวาไปตามถนน
สุขุมวิท  จนถึงแยกนานา  ไปตามถนนเพลนิจิต  จนถึงแยกราชประสงค์  ไปตามถนนพระรามที่ 1  จนถึงแยกปทุมวัน  แยกซ้ายไปตามถนนพญาไท  จนถึงแยกสาม
ย่าน  แยกขวาไปตามถนนพระรามที่ 4  จนถึงแยกหัวลําโพง  สุดเส้นทางที่หัวลําโพง (บริเวณด้านข้างสถานีรถไฟหัวลําโพง) 
จากหัวลําโพง ไป มีนบุร ีเริ่มต้นจากหัวลําโพง (บริเวณด้านข้างสถานีรถไฟหัวลําโพง)  ไปตามถนนเลียบทางรถไฟหัวลําโพง  ข้ามสะพานนพวงศ์  จนถึงแยกนพวงศ์  
แยกซ้ายไปตามถนนกรุงเกษม  จนถึงแยกไมตรีจิต  ข้ามสะพานเจริญสวัสดิ์  จนถึงแยกหัวลําโพง  ไปตามถนนพระรามที่ 4  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่
ตลาดมีนบุรี (บริเวณอู่มีนบุรี) 

  

 

502 มีนบุรี – อนุสาวรยี์ชัยสมรภูมิ  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 1 เขตการเดินรถที่ 2  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 35 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 25 กิโลเมตร 
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ชวงเดินรถ มีนบุรี – อนุสาวรียชัยสมรภูมิ 
อูสุวินทวงศ – อนุสาวรียชัยสมรภูมิ 
เสริมพิเศษ  มีนบุรี – สถานีรถไฟฟาหมอชิต 

ประเภทรถ รถโดยสารปรับอากาศสีครีม–น้ําเงิน 
รถพวงโดยสารปรับอากาศสีขาว–แดง 

หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงมีนบุรี – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 
จากมีนบุรี ไป อนุสาวรีย์ชัยสมรภูม ิเริ่มต้นจากตลาดมีนบุรี (บริเวณอูม่ีนบุรี)  กลับรถใต้สะพานข้ามคลองสามวา  ไปตามถนนสีหบุรานุกิจ  จนถึงแยกมีนบุรี  แยก
ซ้ายไปตามถนนเสรไีทย (สุขาภิบาล 2)  จนถึงแยกนิด้า  แยกขวาไปตามถนนศรีบูรพา  จนถึงแยกที่ดินบางกะปิ  แยกซ้ายไปตามถนนนวมินทร์ (สุขาภิบาล 1)  
จนถึงแยกบางกะปิ  แยกขวาไปตามถนนลาดพร้าว  จนถึงห้าแยกลาดพร้าว  แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน  สุดเส้นทางที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ฝ่ังโรงพยาบาลพระ
มงกุฎ) 
จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไป มีนบุรี เริม่ต้นจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ฝ่ังโรงพยาบาลพระมงกุฎ)  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่ตลาดมีนบุรี (บริเวณอูม่ีนบุรี) 
ช่วงอู่สุวินทวงศ์ – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 
จากมีนบุรี ไป อนุสาวรีย์ชัยสมรภูม ิเริ่มต้นจากอู่สุวินทวงศ์  ไปตามถนนสุวินทวงศ์  จนถึงแยกสุวินทวงศ์  แยกขวาไปตามถนนรามคําแหง (สุขาภิบาล 3)  กลับรถ
ใต้สะพานข้ามคลองสามวา  จนถึงแยกร่มเกล้า  กลับรถใต้สะพานข้ามคลองสามวา  แยกซ้ายไปตามถนนร่มเกล้า  แยกซ้ายไปตามถนนสีหบุรานุกิจ  ข้ามคลองสาม
วา  จนถึงแยกมีนบุรี  แยกซ้ายไปตามถนนเสรีไทย (สุขาภิบาล 2)  จนถึงแยกนิด้า  แยกขวาไปตามถนนศรีบูรพา  จนถึงแยกที่ดินบางกะปิ  แยกซ้ายไปตามถนนนว
มินทร์ (สุขาภิบาล 1)  จนถึงแยกบางกะปิ  แยกขวาไปตามถนนลาดพร้าว  จนถึงห้าแยกลาดพร้าว  แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน  สุดเส้นทางที่อนุสาวรีย์ชัย
สมรภูมิ (ฝ่ังโรงพยาบาลพระมงกุฎ) 
จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไป มีนบุร ีเริม่ต้นจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ฝ่ังโรงพยาบาลพระมงกุฎ)  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงแยกมีนบุรี  แยกซ้ายไปตามถนนสุวินทวงศ์  
ข้ามคลองสามวา  สุดเส้นทางที่อู่สุวินทวงศ์ 

  

 

503 รังสิต – สนามหลวง  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 3 เขตการเดินรถที่ 1  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 38 คัน 

เวลาบริการ 
วันธรรมดา 03.50–21.30 
วันหยุด 04.20–21.30 

เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 41 กิโลเมตร 

ชวงเดินรถ รังสิต – สนามหลวง 
รังสิต – สนามหลวง (ทางดวน) (เชา-เย็น) 
เสริมพิเศษ  รังสิต – อนุสาวรียชัยสมรภูมิ 

ประเภทรถ รถโดยสารปรับอากาศใชกาซสีขาว–น้ําเงนิ (NGV) 
หมายเหต ุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงรังสิต – สนามหลวง 
จากรังสิต ไป สนามหลวง เริ่มต้นจากตลาดสุชาต (บริเวณอู่รังสิต)  กลับรถใต้สะพานข้ามทางรถไฟ  ผ่านหมูบ้่านรัตนโกสินทร์ 200 ปี  ไปตามถนนรังสิต–ปทุมธานี  
แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน  กลับรถที่หน้าห้างฯ โลตัส  ผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  ไปตามถนนพญาไท  จนถึงแยกพญาไท  แยกขวาไปตามถนนศรีอยุธยา  
จนถึงแยกพระรูป ร.5  แยกซ้ายไปตามถนนราชดําเนินนอก  จนถึงแยกผ่านฟ้าลีลาศ  แยกป้อมมหากาฬ  ไปตามถนนราชดําเนนิกลาง  ผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย  
จนถึงแยกผ่านพิภพลีลา  ไปตามถนนราชดาํเนินใน  จนถึงแยกป้อมเผด็จ  แยกขวาไปตามถนนหน้าพระลาน  แยกขวาไปตามถนนมหาราช  แยกขวาไปตามถนน
พระจันทร์  แยกซ้ายไปตามถนนหน้าพระธาตุ  แยกซ้ายไปตามถนนราชินี  สุดเส้นทางที่สนามหลวง (บริเวณอนุสาวรีย์ทหารอาสา) 
จากสนามหลวง ไป รงัสิต เริ่มต้นจากสนามหลวง (บริเวณอนุสาวรีย์ทหารอาสา)  แยกขวาไปตามถนนหน้าพระธาตุ  แยกซ้ายไปตามถนนหน้าพระลาน  จนถึงแยก
ป้อมเผด็จ  แยกซ้ายไปตามถนนราชดําเนินใน  จนถึงแยกผ่านพิภพลีลา  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่ตลาดสุชาต (บริเวณอูร่ังสิต) 
ช่วงรังสิต – สนามหลวง (ทางด่วน) 
เท่ียวไป เริ่มต้นจากอูร่ังสิต  ไปตามซอยรังสิต-ปทุมธานี 31  เล้ียวซ้ายเข้าถนนรังสิต-ปทุมธานี  กลับรถใตส้ะพาน โรงพยาบาลปทุมเวช  ข้ึนสะพานข้ามแยก  เล้ียว
ซ้ายเข้าฟิวเจอรพ์ารค์รังสิต  เล้ียวซ้ายเข้าถนนพหลโยธิน  เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์รังสิต  ตลาดสี่มุมเมือง  สนามกีฬาธูปะเตมีย์  โรงเรยีนนายเรืออากาศ  โรงพยาบาลภูมิ
พลอดุลยเดช  สะพานใหม่  ตลาดยิ่งเจริญ  ลงอุโมงค์บางเขน  (ลอดใต้อนุสาวรย์ีพิทักษ์รัฐธรรมนูญ)  วัดพระศรีมหาธาตุ  ผ่านเขตการเดินรถที่ 1 (อู่บางเขน)  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรมป่าไม้  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  แยกเกษตร  เล้ียวซ้ายเข้าถนนเกษตร-นวมินทร์ กลับรถ  แยกเกษตร  เล้ียวซ้ายเข้าถนนพหลโยธิน  
โรงพยาบาลเมโย  เมเจอรร์ัชโยธิน  แยกรัชโยธิน  โรงเรียนหอวงั  เซ็นทรัลลาดพร้าว  แยกลาดพร้าว  เล้ียวซ้ายเข้าถนนวิภาวดีรังสิต  เล้ียวขวาลอดใต้สะพานข้าม
แยกเข้าถนนพหลโยธิน  สวนจตุจักร  รถไฟฟ้า BTS  แยกกําแพงเพชร  เล้ียวขวาเข้าถนนกําแพงเพชร ตลาดองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.)  เล้ียวซ้ายข้ึนทาง
ด่วนศรีรชัด่านย่านพหลโยธิน ลงทางด่วนด่านยมราช  แยกยมราช  ตรงไปตามถนนพษิณุโลก  บ้านพิษณุโลก  พาณิชยการพระนคร เล้ียวซ้ายเข้าถนนราชดําเนิน
นอก  กระทรวงศึกษาธิการ  แยกผ่านฟ้าลีลาศ  เล้ียวขวาเข้าถนนราชดําเนินกลาง  อนุสาวรีย์ประชาธปิไตย  แยกคอกวัว  แยกผ่านพิภพลีลา  เล้ียวซ้ายเข้าถนนราช
ดําเนินใน  สนามหลวง  แยกป้อมเผด็จ  เล้ียวขวาเข้าถนนหน้าพระลาน  วัดพระแก้ว  ท่าช้าง  เล้ียวขวาเข้าถนนพระจันทร์  ท่าพระจันทร์ เล้ียวซ้ายเข้าถนนหน้า
พระธาตุ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เล้ียวขวาเข้าถนนราชินี  สุดเส้นทางที่ท่ารถสาย 503, 59 สนามหลวง (บริเวณเชิงทางลงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า)  
เท่ียวกลับ เริ่มต้นจากสนามหลวง  เล้ียวขวาเข้าถนนหน้าพระธาต ุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เล้ียวซ้ายเข้าถนนหน้าพระลาน วัดพระแก้ว  แยกป้อมเผด็จ  เล้ียว
ซ้ายเข้าถนนราชดําเนินใน  แยกผ่านพิภพลีลา  แยกคอกวัว  อนุสาวรีย์ประชาธปิไตย  แยกผ่านฟ้าลีลาศ  เล้ียวซ้ายเข้าถนนราชดําเนินนอก  กระทรวงศึกษาธิการ  
เล้ียวขวาเข้าถนนพิษณุโลก  พาณิชยการพระนคร บ้านพิษณุโลก แยกยมราช  เล้ียวซ้ายข้ึนทางด่วนศรีรัชด่านยมราช ลงทางด่วนด่านกําแพงเพชร เล้ียวขวาเข้าถนน
กําแพงเพชร  แยกกําแพงเพชร  กลับเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่อู่รังสิต  ผ่านแยกเกษตร ไม่เข้าถนนเกษตร-นวมินทร ์

  

 

504 รังสิต – สะพานกรุงเทพ  
ผูดําเนินการ บริษัท เอส.เค. ทัวรแอนดเซอรวิส จํากัด จํานวนรถ 40 คัน 
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เวลาบริการ 4.00-21.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 44 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ รังสิต – สะพานกรุงเทพ 

เสริมพิเศษ  รังสิต – ดินแดง 
เสริมพิเศษ  รังสิต – ลาดพราว 
เสริมพิเศษ  รังสิต – หลักสี่ 
โทลลเวย  รังสิต – สะพานกรุงเทพ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต) – สะพานกรุงเทพ 
โทลลเวย  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต) – สะพานกรุงเทพ 

ประเภทรถ รถโดยสารปรับอากาศสีครีม–น้ําเงิน 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงรังสิต – สะพานกรุงเทพ 
จากรังสิต ไป สะพานกรุงเทพ เริ่มต้นจากหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี  ไปตามถนนรังสิต–ปทุมธานี  แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน  กลับรถที่หน้าห้างฯ โลตัส  
จนถึงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ  แยกขวาไปตามถนนวิภาวดีรังสิต  ผ่านสนามบินกรุงเทพ  จนถึงแยกด่วนดินแดง  แยกขวาไปตามถนนดินแดง  จนถึงแยกสามเหลี่ยม
ดินแดง  แยกซ้ายไปตามถนนราชปรารภ  จนถึงแยกประตูน้ํา  ไปตามถนนราชดําริ  จนถึงแยกศาลาแดง  ไปตามถนนสีลม  จนถึงแยกบางรัก  แยกซ้ายไปตามถนน
เจริญกรุง  จนถึงแยกถนนตก  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 3  กลับรถที่แยกพระรามที่ 3–เหนือใต้  สุดเส้นทางที่บริเวณถนนพระรามที่ 3 
จากสะพานกรุงเทพ ไป รังสิต เริม่ต้นจากถนนพระรามที่ 3  จนถึงแยกถนนตก  แยกขวาไปตามถนนเจรญิกรุง  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่หมู่บ้าน
รัตนโกสินทร์ 200 ป ี
ช่วงรังสิต – สะพานกรุงเทพ  (โทลล์เวย์) 
จากรังสิต ไป สะพานกรุงเทพ เริ่มต้นจากหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี  ไปตามถนนรังสิต–ปทุมธานี  แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน  กลับรถที่หน้าห้างฯ โลตัส  
จนถึงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ  แยกขวาไปตามถนนวิภาวดีรังสิต  ผ่านสนามบินกรุงเทพ  ข้ึนทางยกระดับอุตราภิมุขท่ีหลักส่ี  ลงที่ดินแดง  จนถึงแยกด่วนดินแดง  
แยกขวาไปตามถนนดินแดง  จนถึงแยกสามเหลี่ยมดินแดง  แยกซ้ายไปตามถนนราชปรารภ  จนถึงแยกประตูน้ํา  ไปตามถนนราชดําริ  จนถึงแยกศาลาแดง  ไปตาม
ถนนสีลม  จนถึงแยกบางรัก  แยกซ้ายไปตามถนนเจริญกรุง  จนถึงแยกถนนตก  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 3  กลับรถที่แยกพระรามที่ 3–เหนือใต้  สุด
เส้นทางที่บริเวณถนนพระรามที่ 3 
จากสะพานกรุงเทพ ไป รังสิต เริม่ต้นจากถนนพระรามที่ 3  จนถึงแยกถนนตก  แยกขวาไปตามถนนเจรญิกรุง  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่หมู่บ้าน
รัตนโกสินทร์ 200 ป ี
ช่วงมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) – สะพานกรุงเทพ 
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ไป สะพานกรุงเทพ เริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รงัสิต)  ไปตามถนนพหลโยธิน  จนถึงอนุสรณ์สถาน
แห่งชาติ  แยกขวาไปตามถนนวิภาวดีรังสิต  ผ่านสนามบินกรุงเทพ  จนถึงแยกด่วนดินแดง  แยกขวาไปตามถนนดินแดง  จนถึงแยกสามเหลี่ยมดินแดง  แยกซ้ายไป
ตามถนนราชปรารภ  จนถึงแยกประตูน้ํา  ไปตามถนนราชดําริ  จนถึงแยกศาลาแดง  ไปตามถนนสีลม  จนถึงแยกบางรัก  แยกซ้ายไปตามถนนเจรญิกรงุ  จนถึง
แยกถนนตก  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 3  กลับรถที่แยกพระรามที่ 3–เหนือใต้  สุดเส้นทางที่บริเวณถนนพระรามที่ 3 
จากสะพานกรุงเทพ ไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) เริ่มต้นจากถนนพระรามที่ 3  จนถึงแยกถนนตก  แยกขวาไปตามถนนเจริญกรุง  ไปตามเส้นทางเดิม
จนสุดเส้นทางที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 
ช่วงมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) – สะพานกรุงเทพ  (โทลล์เวย์) 
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ไป สะพานกรุงเทพ เริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รงัสิต)  ไปตามถนนพหลโยธิน  จนถึงอนุสรณ์สถาน
แห่งชาติ  แยกขวาไปตามถนนวิภาวดีรังสิต  ผ่านสนามบินกรุงเทพ  ข้ึนทางยกระดับอุตราภิมุขท่ีหลักส่ี  ลงที่ดินแดง  จนถึงแยกด่วนดินแดง  แยกขวาไปตามถนน
ดินแดง  จนถึงแยกสามเหลี่ยมดินแดง  แยกซ้ายไปตามถนนราชปรารภ  จนถึงแยกประตูน้ํา  ไปตามถนนราชดําริ  จนถึงแยกศาลาแดง  ไปตามถนนสีลม  จนถึง
แยกบางรัก  แยกซ้ายไปตามถนนเจริญกรุง  จนถึงแยกถนนตก  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 3  กลับรถที่แยกพระรามที่ 3–เหนือใต้  สุดเส้นทางที่บริเวณถนน
พระรามที่ 3 
จากสะพานกรุงเทพ ไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) เริ่มต้นจากถนนพระรามที่ 3  จนถึงแยกถนนตก  แยกขวาไปตามถนนเจริญกรุง  ไปตามเส้นทางเดิม
จนสุดเส้นทางที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 

  

 

505 ปากเกร็ด – สวนลุมพินี  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 1 เขตการเดินรถที่ 7  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 21 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 38 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ ปากเกร็ด – สวนลุมพนิ ี

เสริมพิเศษ  ปากเกร็ด – พาณิชยการพระนคร 
ประเภทรถ รถโดยสารปรับอากาศสีครีม–น้ําเงิน 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงปากเกร็ด – สวนลุมพิน ี
จากปากเกร็ด ไป สวนลุมพิน ีเริ่มต้นจากปากเกร็ด (บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ–ปากเกร็ด 14)  ไปตามถนนแจ้งวัฒนะ–ปากเกร็ด  กลับรถที่ท่าน้ําปากเกร็ด  จนถึงห้า
แยกปากเกร็ด  แยกขวาไปตามถนนติวานนท์  จนถึงแยกนนทบุรี  แยกซ้ายไปตามถนนกรุงเทพ–นนท์  จนถึงแยกเตาปูน  แยกขวาไปตามถนนประชาราษฎร์สาย 2  
จนถึงแยกบางโพ  แยกซ้ายไปตามถนนประชาราษฎร์สาย 1  จนถึงแยกเกียกกาย  ไปตามถนนสามเสน  จนถึงแยกสี่เสาเทเวศร์  แยกซ้ายไปตามถนนพิษณุโลก  
จนถึงแยกยมราช  ไปตามถนนเพชรบุรี  จนถึงแยกประตูน้ํา  แยกขวาไปตามถนนราชดําริ  จนถึงแยกศาลาแดง  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 4  จนถึงแยกวทิยุ  
แยกซ้ายไปตามถนนวิทยุ  สุดเส้นทางที่สวนลุมพินี (บริเวณถนนวิทยุ) 
จากสวนลุมพินี ไป ปากเกร็ด เริ่มต้นจากลุมพินี (บริเวณถนนวิทยุ)  ไปตามถนนวืทยุ  จนถึงแยกสารสิน  แยกซ้ายไปตามถนนสารสิน  จนถึงแยกราชดําริ  แยกขวา
ไปตามถนนราชดําริ  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่ปากเกร็ด (บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ–ปากเกร็ด 14) 
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506 พระประแดง – ปากเกร็ด  
ผูดําเนินการ บริษัท เอส.เค.ทัวร แอนดเซอรวิส จํากัด จํานวนรถ 23 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 42 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ ปากเกร็ด – พระประแดง 
ประเภทรถ รถโดยสารปรับอากาศสีฟา 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงปากเกร็ด – พระประแดง 
จากปากเกร็ด ไป พระประแดง เริ่มต้นจากท่าน้ําปากเกร็ด  ไปตามถนนแจ้งวัฒนะ–ปากเกร็ด  จนถึงห้าแยกปากเกร็ด  แยกขวาไปตามถนนติวานนท์  จนถึง
แยกนนทบุรี  แยกขวาไปตามถนนประชาราษฎร์  จนถึงแยกศรีพรสวรรค์  แยกซ้ายไปตามถนนพิบูลสงคราม  จนถึงแยกพิบูลสงคราม  แยกขวาไปตามถนน
ประชาราษฎร์สาย 1  จนถึงแยกเกียกกาย  ไปตามถนนสามเสน  จนถึงแยกบางลําพู  ไปตามถนนจักรพงษ์  แยกขวาไปตามถนนเจ้าฟ้า  แยกซ้ายลอดใต้สะพาน
สมเด็จพระปิ่นเกล้า  แยกซ้ายไปตามถนนราชินี  แยกขวาไปตามถนนหน้าธาตุ  แยกขวาไปตามถนนพระจันทร์  แยกซ้ายไปตามถนนมหาราช  แยกซ้ายไปตามถนน
หน้าพระลาน  จนถึงแยกป้อมเผด็จ  แยกขวาไปตามถนนสนามไชย  ผ่านวงเวยีนรักษาดินแดน  แยกซ้ายไปตามถนนพระพิพิธ  จนถึงแยกพระพิทักษ์  ไปตามถนน
พระพิทักษ์  จนถึงแยกบ้านหม้อ  ไปตามถนนพาหุรัด  จนถึงแยกพาหุรัด  แยกขวาไปตามถนนตรีเพชร  ลอดใต้สะพานพระปกเกล้า  ข้ามสะพานพระปกเกล้า  ไป
ตามถนนประชาธิปก  ผ่านวงเวียนใหญ่  ไปตามถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน  จนถึงแยกดาวคะนอง  ไปตามถนนสุขสวัสดิ์  จนถึงสามแยกพระประแดง  แยกซ้ายไป
ตามถนนนครเขือ่นขันธ์  ไปตามถนนศรีเข่ือนขันธ์  สุดเส้นทางที่ท่าน้ําพระประแดง 
จากพระประแดง ไป ปากเกร็ด เริ่มต้นจากท่าน้ําพระประแดง  ไปตามถนนศรีเข่ือนขันธ์  ไปตามถนนนครเขื่อนขันธ์  จนถึงสามแยกพระประแดง  แยกขวาไป
ตามถนนสุขสวัสดิ์  จนถึงแยกดาวคะนอง  ไปตามถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน  ผ่านวงเวียนใหญ่  ไปตามถนนประชาธปิก  ข้ามสะพานพระปกเกล้า  ไปตามถนน
สะพานพุทธ  ลอดใตส้ะพานพุทธฯ  แยกซ้ายไปตามถนนจักรเพชร  แยกขวาไปตามถนนสนามไชย  จนถึงวงเวียนรักษาดินแดน  แยกซ้ายไปตามถนนท้ายวัง  จนถึง
แยกท่าเตียน  แยกขวาไปตามถนนมหาราช  ผ่านท่าช้างวังหลวง  แยกขวาไปตามถนนพระจันทร์  แยกซ้ายไปตามถนนหน้าพระธาตุ  แยกซ้ายไปตามถนนราชินี  
แยกขวาลอดใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า  ไปตามถนนพระอาทิตย์  ถนนพระสุเมรุ  จนถึงแยกบางลําพู  แยกซ้ายไปตามถนนสามเสน  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึง
แยกศรีพรสวรรค์  แยกซ้ายไปตามถนนประชาราษฎร์  กลับรถที่ท่าน้ํานนทบุรี  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่ท่าน้ําปากเกร็ด 

  

 

507 ปากน้ํา – สายใต้ใหม่  
ผูดําเนินการ บริษัท เอส.เค.ทัวร แอนดเซอรวิส จํากัด จํานวนรถ 36 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 37 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ ปากน้าํ – สถานีขนสงผูโดยสารสายใต (ใหม) 

ทางดวน  ปากน้ํา – สถานีขนสงผูโดยสารสายใต (ใหม) 
เสริมพิเศษ  ปากน้ํา – หัวลําโพง 
เสริมพิเศษ  บางนา – สถานีขนสงผูโดยสารสายใต (ใหม) 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง 
รถโดยสารประจําทางขนาดเล็กสีเขียวใบไม (มินิบัส) 

หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงปากน้ํา – สถานขีนส่งผู้โดยสารสายใต้ (ใหม่) 
จากปากน้ํา ไป สถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้ (ใหม่) เริ่มต้นจากปากน้ํา (บริเวณโรงเรียนนายเรือ)  แยกซ้ายไปตามถนนสุขุมวิท  จนถึงที่ว่าการอําเภอเมอืง  แยกซ้าย
ไปตามถนนประโคมชยั  จนถึงวงเวียนท้ายบ้าน  แยกขวาไปตามถนนด่านเก่า  จนถึงที่ว่าการอําเภอเมือง  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงแยกพระโขนง  แยกซ้ายไปตาม
ถนนพระรามที่ 4  จนถึงแยกหัวลําโพง  ข้ามสะพานเจริญสวัสดิ ์ แยกซ้ายไปตามถนนตรีมติร  แยกขวาไปตามถนนเยาวราช  จนถึงแยกเมอรี่คิงส์  แยกขวาไปตาม
ถนนมหาไชย  จนถึงแยกสามยอด  แยกซ้ายไปตามถนนเจรญิกรุง  ผ่านวงเวียนรกัษาดินแดน  แยกขวาไปตามถนนสนามไชย  จนถึงแยกผ่านพิภพลีลา  แยกซ้าย
ข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า  ไปตามถนนพระปิ่นเกล้า  จนถึงแยกบรมราชชนนี  ไปตามถนนบรมราชชนนี  สุดเส้นทางที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้) 
จากสถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้ (ใหม่) ไป ปากน้ํา เริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้)  กลับรถใต้สะพานข้ามคลองบางกอกน้อย  ไปตามเส้นทาง
เดิมจนข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า  แยกซ้ายไปตามถนนเจ้าฟ้า  แยกซ้ายลอดใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า  แยกซ้ายไปตามถนนราชินี  แยกขวาไปตามถนน
หน้าพระธาตุ  แยกซ้ายไปตามถนนหน้าพระลาน  จนถึงแยกป้อมเผด็จ  แยกขวาไปตามถนนสนามไชย  ผ่านวงเวียนรักษาดินแดน  แยกซ้ายไปตามถนนเจริญกรุง  
จนถึงแยกหมอมี  แยกซ้ายไปตามถนนมิตรพันธ์  ผ่านวงเวียน 22 กรกฎา  แยกขวาไปตามถนนไมตรีจิต  จนถึงแยกไมตรีจิต  ข้ามสะพานเจริญสวัสดิ ์ จนถึงแยก
หัวลําโพง  ไปตามถนนพระรามที่ 4  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่ปากน้ํา (บริเวณโรงเรียนนายเรือ) 
ช่วงปากน้ํา – สถานขีนส่งผู้โดยสารสายใต้ (ใหม่) (ทางด่วน) 
จากปากน้ํา ไป สถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้ (ใหม่) เริ่มต้นจากปากน้ํา (บริเวณโรงเรียนนายเรือ)  แยกซ้ายไปตามถนนสุขุมวิท  จนถึงที่ว่าการอําเภอเมอืง  แยกซ้าย
ไปตามถนนประโคมชยั  จนถึงวงเวียนท้ายบ้าน  แยกขวาไปตามถนนด่านเก่า  จนถึงที่ว่าการอําเภอเมือง  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงแยกบางนา  แยกซ้ายไปตามถนน
สรรพาวธุ  แยกขวาขึ้นทางด่วนเฉลิมมหานครที่บางนา  ลงที่พระราม 4  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 4  จนถึงแยกหัวลําโพง  ข้ามสะพานเจริญสวสัดิ์  แยกซ้าย
ไปตามถนนตรีมติร  แยกขวาไปตามถนนเยาวราช  จนถึงแยกเมอรีค่ิงส์  แยกขวาไปตามถนนมหาไชย  จนถึงแยกสามยอด  แยกซ้ายไปตามถนนเจริญกรุง  ผ่านวง
เวียนรักษาดินแดน  แยกขวาไปตามถนนสนามไชย  จนถึงแยกผ่านพิภพลีลา  แยกซ้ายข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า  ไปตามถนนพระปิ่นเกล้า  จนถึงแยกบรมราช
ชนนี  ไปตามถนนบรมราชชนนี  สุดเส้นทางที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้) 
จากสถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้ (ใหม่) ไป ปากน้ํา เริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้)  กลับรถใต้สะพานข้ามคลองบางกอกน้อย  ไปตามเส้นทาง
เดิมจนข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า  แยกซ้ายไปตามถนนเจ้าฟ้า  แยกซ้ายลอดใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า  แยกซ้ายไปตามถนนราชินี  แยกขวาไปตามถนน
หน้าพระธาตุ  แยกซ้ายไปตามถนนหน้าพระลาน  จนถึงแยกป้อมเผด็จ  แยกขวาไปตามถนนสนามไชย  ผ่านวงเวียนรักษาดินแดน  แยกซ้ายไปตามถนนเจริญกรุง  
จนถึงแยกหมอมี  แยกซ้ายไปตามถนนมิตรพันธ์  ผ่านวงเวียน 22 กรกฎา  แยกขวาไปตามถนนไมตรีจิต  จนถึงแยกไมตรีจิต  ข้ามสะพานเจริญสวัสดิ ์ จนถึงแยก
หัวลําโพง  ไปตามถนนพระรามที่ 4  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่ปากน้ํา (บริเวณโรงเรียนนายเรือ) 
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508 ปากน้ํา – ท่าราชวรดิษฐ์  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 2 เขตการเดินรถที่ 3  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 16 คัน 

เวลาบริการ 
อูฟารมฯ 4.00-20.30 
ทาราชฯ 5.00-22.00 

เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 28 กิโลเมตร 

ชวงเดินรถ ปากน้าํ – ทาราชวรดิษฐ 
ทางดวน  ปากน้ํา – ทาราชวรดิษฐ 
เสริมพิเศษ  ปากน้ํา – สยาม 
เสริมพิเศษ  ปากน้ํา – ศูนยประชุมแหงชาตสิิริกิติ์ 

ประเภทรถ รถโดยสารปรับอากาศสีสม 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงปากน้ํา – ท่าราชวรดิษฐ์ 
จากปากน้ํา ไป ท่าราชวรดิษฐ ์เริ่มต้นจากอูฟ่าร์มจระเข้  ไปตามถนนท้ายบ้าน  ผ่านวงเวียนท้ายบ้าน  ไปตามถนนด่านเก่า  จนถึงที่ว่าการอําเภอเมอืง  ไปตามถนน
สุขุมวิท  จนถึงแยกนานา  ไปตามถนนเพลนิจิต  จนถึงแยกราชประสงค์  ไปตามถนนพระรามที่ 1  จนถึงแยกกษัคริย์ศึก  แยกซ้ายไปตามถนนกรุงเกษม  จนถึง
แยกนพวงศ์  แยกขวาไปตามถนนหลวง  จนถึงแยกวรจักร  แยกซ้ายไปตามถนนวรจักร  จนถึงแยก เอส.เอ.บี  ไปตามถนนจักรวรรดิ์  จนถึงแยกจักรวรรดิ์  แยกขวา
ไปตามถนนเยาวราช    จนถึงแยกเมอรี่คิงส์  แยกขวาไปตามถนนมหาไชย  จนถึงแยกสามยอด  แยกซ้ายไปตามถนนเจรญิกรุง  ผ่านวงเวียนรักษาดินแดน  ไปตาม
ถนนท้ายวัง  จนถึงแยกท่าเตียน  แยกขวาไปตามถนนมหาราช  สุดเส้นทางที่ท่าราชวรดิษฐ์ 
จากท่าราชวรดิษฐ์ ไป ปากน้ํา เริ่มต้นจากท่าราชวรดิษฐ์  ไปตามถนนมหาราช  ผ่านท่าช้างวังหลวง  แยกขวาไปตามถนนพระจันทร์  แยกขวาไปตามถนนหน้าพระ
ธาตุ  แยกซ้ายไปตามถนนหน้าพระลาน  จนถึงแยกป้อมเผด็จ  แยกขวาไปตามถนนสนามไชย  แยกซ้ายไปตามถนนกัลยาณไมตรี  ข้ามสะพานช้างโรงสี  ไปตาม
ถนนบํารุงเมือง  จนถึงแยกกษัตริย์ศึก  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงที่ว่าการอําเภอเมือง  แยกซ้ายไปตามถนนประโคมชัย  จนถึงวงเวยีนท้ายบ้าน  ไปตามเส้นทางเดิม
จนสุดเส้นทางที่อู่ฟารม์จระเข้ 
ช่วงปากน้ํา – ท่าราชวรดิษฐ ์ (ทางด่วน) 
- ช่วงเช้าคนัแรกจากอู่ฟาร์มจระเข้ 5.20น. คันสุดท้ายออกจากอู่ฟาร์มจระเข้ 8.00น.(ทุกคัน)  
- ช่วงบ่ายคนัแรกจากอู่ฟาร์มจระเข้14.20น. คันสุดท้ายจากอูฟ่าร์มจระเข้ 8.00น. (คันเว้นคัน) 
- คันแรกจากท่าราชวรดิษฐ์15.00น. คันสดุท้ายจากท่าราชวรดษิฐ์ 20.00น.(คันเว้นคัน) 
จากปากน้ํา ไป ท่าราชวรดิษฐ ์เริ่มต้นจากอูฟ่าร์มจระเข้  ไปตามถนนท้ายบ้าน  ผ่านวงเวียนท้ายบ้าน  ไปตามถนนด่านเก่า  จนถึงที่ว่าการอําเภอเมอืง  ไปตามถนน
สุขุมวิท  จนถึงแยกบางนา  แยกซ้ายไปตามถนนสรรพาวธุ  แยกขวาขึ้นทางด่วนเฉลิมมหานครที่บางนา  ลงที่เพชรบรุ ี แยกซ้ายไปตามถนนเพชรบุรี  จนถึงแยก
ประตูน้ํา  แยกซ้ายไปตามถนนราชดําริ  จนถึงแยกราชประสงค์  แยกขวาไปตามถนนพระรามที่ 1  จนถึงแยกกษัคริย์ศึก  แยกซ้ายไปตามถนนกรุงเกษม  จนถึงแยก
นพวงศ์  แยกขวาไปตามถนนหลวง  จนถึงแยกวรจักร  แยกซ้ายไปตามถนนวรจักร  จนถึงแยก เอส.เอ.บี  ไปตามถนนจักรวรรดิ์  จนถึงแยกจักรวรรดิ์  แยกขวาไป
ตามถนนเยาวราช    จนถึงแยกเมอรี่คิงส์  แยกขวาไปตามถนนมหาไชย  จนถึงแยกสามยอด  แยกซ้ายไปตามถนนเจริญกรุง  ผ่านวงเวียนรักษาดินแดน  ไปตาม
ถนนท้ายวัง  จนถึงแยกท่าเตียน  แยกขวาไปตามถนนมหาราช  สุดเส้นทางที่ท่าราชวรดิษฐ์ 
จากท่าราชวรดิษฐ์ ไป ปากน้ํา เริ่มต้นจากท่าราชวรดิษฐ์  ไปตามถนนมหาราช  ผ่านท่าช้างวังหลวง  แยกขวาไปตามถนนพระจันทร์  แยกขวาไปตามถนนหน้าพระ
ธาตุ  แยกซ้ายไปตามถนนหน้าพระลาน  จนถึงแยกป้อมเผด็จ  แยกขวาไปตามถนนสนามไชย  แยกซ้ายไปตามถนนกัลยาณไมตรี  ข้ามสะพานช้างโรงสี  ไปตาม
ถนนบํารุงเมือง  จนถึงแยกกษัตริย์ศึก  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงที่ว่าการอําเภอเมือง  แยกซ้ายไปตามถนนประโคมชัย  จนถึงวงเวยีนท้ายบ้าน  ไปตามเส้นทางเดิม
จนสุดเส้นทางที่อู่ฟารม์จระเข้ 
ช่วงเดินรถ-ปากน้ํา-ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 
เท่ียวไป-อู่ฟาร์มจระเข้  ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการ แยกซ้ายถนนวัดทองคง วัดทองคง(วัดโพธิยาราม) แยกขวาถนนท้ายบ้าน วัดนาสมุทร ซอยเจรญิ
มั่นคง โรงเรียนราฟาแอล วงเวียนท้ายบ้าน แยกซ้ายถนนศรีสมุทร วัดกลางวรวิหาร วัดพิชัยสงคราม ตลาดปากน้ํา ท่ีว่าการ/สํานักงานที่ดิน/ศาล/สํานักท่ีดิน/ห้องสมุด
ประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ ตรงเข้าถนนสุขุมวิท วิหารพระพทุธชินราช วัดมหาวงศ ์ โรงเรียนนายเรือ แยกถนนทางรถไฟสายเก่า พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ วัดไตร
สามัคคี คาร์ฟรู์ แยกปู่เจ้าสมิงพราย แยกถนนเทพารักษ์ สถานีตํารวจสําโรงเหนือ วัดดา่นสําโรง อิมพีเรียล ตลาดสําโรง แบริ่ง(สุขุมวิท107) ลาซาล(สุขุมวิท103) 
หมู่บ้านนภาลัย กรมอุตุนิยมวิทยา วัดบางนาใน ส่ีแยกบางนา แยกอุดมสุข ตลาดบางจาก(สุขุมวิท62) เขตพระโขนง BTSอ่อนนุช คาร์ฟรู์ ตลาดพระโขนง โรงเรียนศรี
วิกรม วัดธาตุทอง เอกมัย(สุขุมวิท63) ท้องฟ้าจําลอง เมเจอร์ โคล่ีเซี่ยม ทองหล่อ(สุขุมวิท55) สถานทูตฟิลิปปินส์ พรอ้มพงษ์(สุขุมวิท39) เอมโพเรียม สวนเบญจศิริ 
สายน้ําผึ้ง อโศก(สุขุมวิท21) แยกซ้ายถนนรัชดาภิเษก ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ สุดสายบริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินศูนย์ประชุมฯ 
เท่ียวกลับ-กลับเส้นทางเดิม 

  

 

509 บางแค – หมอชิตใหม่  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 1 เขตการเดินรถที่ 6  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 47 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 42 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) – อูบางแค (วัดมวง) 

เสริมพิเศษ  อนุสาวรียชัยสมรภูมิ – อูบางแค (วัดมวง) 
ประเภทรถ รถโดยสารปรับอากาศสีครีม–น้ําเงิน 

รถโดยสารปรับอากาศสีสม 
หมายเหตุ วันที่มีตลาดนัด ไมสามารถเดินรถบริเวณถนนหลังสวนจตุจักร ได  แตจะใชเสนทางถนนพหลโยธินแทน 
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) – อู่บางแค (วัดมว่ง) 
จากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ไป อู่บางแค (วัดมว่ง) เริ่มต้นจากอู่กําแพงเพชร 2  ไปตามถนนกําแพงเพชร 2  ผ่านหลังตลาดนัดสวนจตุจักร  แยก
ซ้ายไปตามถนนกําแพงเพชร  จนถึงแยกกําแพงเพชร  แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน  กลับรถที่ห้าแยกลาดพร้าว  ไปตามเส้นทางเดิม  ผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  
แยกขวาไปตามถนนราชวิถี  จนถึงแยกตึกชัย  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 6  จนถึงแยกศรีอยุธยา  แยกขวาไปตามถนนศรอียุธยา  จนถึงแยกเสาวณี  แยกซ้าย
ไปตามถนนสวรรคโลก  จนถึงแยกยมราช  แยกขวาไปตามถนนพิษณุโลก  จนถึงแยกสวนมิสกวัณ  แยกซ้ายไปตามถนนราชดําเนินนอก  จนถึงแยกผ่านฟ้าลีลาศ  
แยกป้อมมหากาฬ  แยกขวาไปตามถนนราชดําเนินกลาง  ผ่านอนุสาวรีย์ประชาธปิไตย  จนถึงแยกผ่านพิภพลีลา  แยกขวาข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า  ไปตาม
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ถนนพระปิ่นเกล้า  จนถึงแยกบรมราชชนน ี แยกซ้ายไปตามถนนจรัลสนิทวงศ์  จนถึงแยกท่าพระ  แยกขวาไปตามถนนเพชรเกษม  สุดเส้นทางที่อู่บางแค (วัดม่วง) 
จากอู่บางแค (วัดม่วง) ไป สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) เริ่มต้นจากอู่บางแค (วัดม่วง)  ไปตามถนนเพชรเกษม  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงตลาดนัดสวน
จตุจักร  แยกซ้ายไปตามถนนหลังสวนจตุจักร  แยกซ้ายไปตามถนนวิภาวดีรังสิต  จนถึงต่างระดับรัชวิภา  แยกซ้ายไปตามถนนกําแพงเพชร 2  สุดเส้นทางที่อู่
กําแพงเพชร 2 

  

 

510 มธ.ศูนย์รังสิต – ตลาดไท – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 
อู่ราชประชา – พระประแดง – อนสุาวรีย์ชัยสมรภูมิ 

 
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 2 เขตการเดินรถที่ 1  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

กองเดินรถที่ 1 เขตการเดินรถที่ 5  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (รถปรับอากาศสีครีม–น้ําเงิน) 
จํานวนรถ 8 

50 
คัน 

เวลาบริการ 
วันธรรมดา 4.15–22.00 
วันหยุด 4.30–22.00 

เง่ือนไขพิเศษ บริการตลอดคนื (ชวงรังสิต–อนุสาวรียชัยฯ) ระยะทาง 63 กิโลเมตร 

ชวงเดินรถ เสริมพิเศษ  รังสิต – อนุสาวรียชัยสมรภูมิ (สําหรับเดินรถโดยสารปรับอากาศสีสม) 
เสริมพิเศษ  รังสิต – สวนจตุจักร 
ปายเหลือง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต) – อนุสาวรียชัยสมรภูมิ (สําหรับเดินรถโดยสารปรับอากาศสีสม และสีครีม-น้ําเงนิ) 
เสริมพิเศษ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต) – สวนจตุจักร 
อนุสาวรียชัยสมรภูมิ – ถนนรัชดาภิเษก – พระประแดง (อูพระประแดง) (สําหรับเดินรถโดยสารปรับอากาศสีครีม–น้ําเงิน) 

ประเภทรถ รถโดยสารปรับอากาศสีครีม–น้ําเงิน 
รถโดยสารปรับอากาศสีสม 

หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงรังสิต – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  (เสริมพิเศษ) 
จากรังสิต ไป อนุสาวรีย์ชัยสมรภูม ิเริ่มต้นจากตลาดสุชาต (บริเวณอูป่ระชาธิปัตย์)  กลับรถใต้สะพานข้ามทางรถไฟ  ผ่านหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี  ไปตามถนน
รังสิต–ปทุมธานี  แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน  กลับรถที่หน้าห้างฯ โลตัส  จนถึงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ  แยกขวาไปตามถนนวิภาวดีรังสิต  ผ่านสนามบินกรุงเทพ  
จนถึงห้าแยกลาดพร้าว  แยกขวาไปตามถนนพหลโยธิน  สุดเส้นทางที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ฝ่ังโรงพยาบาลพระมงกุฎ) 
จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไป รังสิต เริ่มต้นจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ฝ่ังโรงพยาบาลพระมงกุฎ)  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่ตลาดสุชาต (บริเวณอู่
ประชาธปิัตย์) 
ช่วงมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ไป อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เริ่มต้นจากตลาดไท  ไปตามถนนพหลโยธิน  จนถึงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ  แยกขวาไปตามถนน
วิภาวดีรังสิต  ผ่านสนามบินกรุงเทพ  จนถึงห้าแยกลาดพร้าว  แยกขวาไปตามถนนพหลโยธิน  สุดเส้นทางที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ฝ่ังโรงพยาบาลพระมงกุฎ) 
จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) เริ่มต้นจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ฝ่ังโรงพยาบาลพระมงกุฎ)  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)  วนเข้ามหาวิทยาลัย  ไปตามถนนพหลโยธิน  กลับรถบนสะพานกลับรถ  สุดเส้นทางที่ตลาดไท 
ช่วงอนุสาวรีย์ชยัสมรภูมิ – ถนนรัชดาภิเษก – พระประแดง (อู่พระประแดง) 
จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไป พระประแดง (อู่พระประแดง) เริ่มต้นจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (บรเิวณโรงพยาบาลราชวิถี)  แยกขวาไปตามถนนราชวิถี  ข้ามสะพาน
กรุงธน  จนถึงแยกบางพลัด  แยกซ้ายไปตามถนนจรัลสนิทวงศ์  จนถึงแยกท่าพระ  ไปตามถนนรัชดาภิเษก  จนถึงแยกมไหศวรรย์  แยกขวาไปตามถนนสมเด็จพระ
เจ้าตากสิน  จนถึงแยกดาวคะนอง  ไปตามถนนสุขสวัสดิ์  ผ่านคลองครุนอก  สุดเส้นทางที่อู่ราชประชา 
จากพระประแดง (อู่พระประแดง) ไป อนุสาวรีย์ชัยสมรภูม ิเริ่มตน้จากอู่ราชประชา  ไปตามถนนสุขสวัสดิ์  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 
(บริเวณโรงพยาบาลราชวิถี) 

  

 

511 ปากน้ํา – สายใต้ใหม่  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 3 เขตการเดินรถที่ 3  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 52 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 34 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ ปากน้าํ – สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพฯ (สายใต) 

เสริมพิเศษ  บางนา – สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพฯ (สายใต) 
ปากน้าํ – สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพฯ (สายใต)  (ทางดวน) (ระยะทาง 32 กิโลเมตร) 

ประเภทรถ รถโดยสารปรับอากาศสีสม 
รถพวงโดยสารปรับอากาศสีขาว–แดง 

หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงปากน้ํา – สถานขีนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้) 
จากปากน้ํา ไป สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้) เริ่มต้นจากอู่สายลวด  ไปตามถนนสายลวด  ผ่านวงเวียนท้ายบ้าน  ไปตามถนนด่านเก่า  จนถึงที่ว่าการ
อําเภอเมือง  ไปตามถนนสุขุมวิท  จนถึงแยกนานา  ไปตามถนนเพลินจิต  จนถึงแยกราชประสงค์  แยกขวาไปตามถนนราชดําริ  จนถึงแยกประตูน้ํา  แยกซ้ายไป
ตามถนนเพชรบุรี  จนถึงแยกยมราช  แยกซ้ายไปตามถนนหลานหลวง  จนถึงแยกผ่านฟ้าลีลาศ  แยกป้อมมหากาฬ  ไปตามถนนราชดําเนินกลาง  ผ่านอนุสาวรีย์
ประชาธปิไตย  จนถึงแยกผ่านพิภพลีลา  แยกขวาข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า  ไปตามถนนพระปิ่นเกล้า  สุดเส้นทางที่ท่ารถ (บริเวณโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม) 
จากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้) ไป ปากน้ํา เริ่มต้นจากท่ารถ (บริเวณโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม)  ไปตามถนนพระปิ่นเกล้า  จนถึงแยกบรมราชชนนี  
ไปตามถนนบรมราชชนนี  จนถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้)  กลับรถใต้สะพานข้ามคลองบางกอกน้อย  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงที่ว่าการอําเภอเมือง  
แยกซ้ายไปตามถนนประโคมชัย  จนถึงวงเวยีนท้ายบ้าน  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่อู่สายลวด 
ช่วงปากน้ํา – สถานขีนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้)  (ทางด่วน) 
จากปากน้ํา ไป สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้) เริ่มต้นจากอู่สายลวด  ไปตามถนนสายลวด  ผ่านวงเวียนท้ายบ้าน  ไปตามถนนด่านเก่า  จนถึงที่ว่าการ
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อําเภอเมือง  ไปตามถนนสุขุมวิท  จนถึงแยกสุขุมวิท 62  แยกซ้ายไปตามซอยสุขุมวิท 62  ข้ึนทางด่วนเฉลิมมหานครที่สุขุมวิท 62  ลงทางด่วนที่เพชรบุรี  ไปตาม
ถนนเพชรบุรี  จนถึงแยกยมราช  แยกซ้ายไปตามถนนหลานหลวง  จนถึงแยกผ่านฟ้าลีลาศ  แยกป้อมมหากาฬ  ไปตามถนนราชดําเนินกลาง  ผ่านอนุสาวรีย์
ประชาธปิไตย  จนถึงแยกผ่านพิภพลีลา  แยกขวาข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า  ไปตามถนนพระปิ่นเกล้า  สุดเส้นทางที่ท่ารถ (บริเวณโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม) 
จากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้) ไป ปากน้ํา เริ่มต้นจากท่ารถ (บริเวณโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม)  ไปตามถนนพระปิ่นเกล้า  จนถึงแยกบรมราชชนนี  
ไปตามถนนบรมราชชนนี  จนถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้)  กลับรถใต้สะพานข้ามคลองบางกอกน้อย  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงที่ว่าการอําเภอเมือง  
แยกซ้ายไปตามถนนประโคมชัย  จนถึงวงเวยีนท้ายบ้าน  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่อู่สายลวด 

  

 

512 จตุจักร – ปากคลองตลาด  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 1 เขตการเดินรถที่ 2  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 24 คัน 

เวลาบริการ 
จากอูมีนบุรี 4.10 
ทาปากคลอง,หมอชิตใหม(แลนยาว) 5.00-19.30 
ทาปากคลอง,หมอชิตใหม(เสริมมีนบุรี)คันสุดทาย 22.30 

เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 48 กิโลเมตร 

ชวงเดินรถ ยานสินคาพหลโยธิน – ปากคลองตลาด 
เสริม หมอชิตใหม-มีนบุรี 
เสริม หมอชิตใหม-ประตนู้ํา 
เสริม หมอชิตใหม-บางกะป 
เสริม ปากคลองตลาด-มีนบุรี 
เสริม ปากคลองตลาด-หาแยกลาดพราว 

ประเภทรถ รถโดยสารปรับอากาศสีครีม–น้ําเงิน (11 คนั) 
รถโดยสารปรับอากาศสีสม (13 คัน) 

หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงย่านสนิค้าพหลโยธิน – ปากคลองตลาด 
จากย่านสินค้าพหลโยธิน ไป ปากคลองตลาด เริ่มต้นจากอู่กําแพงเพชร 2  ไปตามถนนกําแพงเพชร 2  ผ่านหลังตลาดนัดสวนจตุจักร  แยกซ้ายไปตามถนน
กําแพงเพชร  จนถึงแยกกําแพงเพชร  แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน  จนถึงวงเวียนพิทักษ์รัฐธรรมนูญ  แยกขวาไปตามถนนรามอินทรา  จนถึงแยกนวมินทร์/กม.8  
แยกขวาไปตามถนนนวมินทร์ (สุขาภิบาล 1)  จนถึงแยกบางกะปิ  แยกขวาไปตามถนนลาดพร้าว  จนถึงสามแยกบางกะปิ  แยกซ้ายไปตามถนนศรีนครินทร์  ข้าม
คลองแสนแสบ  จนถึงแยกลําสาลี  แยกขวาไปตามถนนรามคําแหง  จนถึงแยกคลองตัน  แยกขวาไปตามถนนเพชรบุรี  จนถึงแยกยมราช  แยกซ้ายไปตามถนน
หลานหลวง  จนถึงแยกผ่านฟา้ลีลาศ  แยกป้อมมหากาฬ  ไปตามถนนราชดําเนินกลาง  จนถึงแยกผ่านพิภพลีลา  ไปตามถนนราชดําเนินใน  จนถึงแยกป้อมเผด็จ  
แยกขวาไปตามถนนหน้าพระลาน  จนถึงท่าช้างวังหลวง  แยกซ้ายไปตามถนนมหาราช  จนถึงซอยเศรษฐการ  แยกซ้ายไปตามซอยเศรษฐการ  แยกซ้ายไปตามถนน
สนามไชย  ผ่านวงเวยีนรักษาดินแดน  แยกขวาไปตามถนนเจรญิกรุง  จนถึงแยกสะพานมอญ  แยกซ้ายไปตามถนนอัษฎางค์  จนถึงแยกสะพานช้างโรงสี  แยกซ้าย
ข้ามสะพานช้างโรงสี  แยกซ้ายไปตามถนนราชินี  สุดเส้นทางที่ปากคลองตลาด (บริเวณวังสราญรมย์) 
จากปากคลองตลาด ไป ย่านสินค้าพหลโยธิน เริ่มต้นจากปากคลองตลาด (บริเวณวังสราญรมย์)  ไปตามถนนราชินี  จนถึงแยกสะพานมอญ  แยกขวาไปตามถนน
เจริญกรุง  ผ่านวงเวียนรักษาดินแดน  แยกซ้ายไปตามถนนสนามไชย  จนถึง สน.พระราชวัง  แยกขวาไปตามถนนมหาราช  จนถึงท่าช้างวังหลวง  แยกขวาไปตาม
ถนนหน้าพระลาน  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงสวนจตุจักร  ข้ึนสะพานข้ามแยกกําแพงเพชร  ไปตามถนนกําแพงเพชร  กลับรถที่คลังสินค้าฯ พหลโยธิน  ไปตาม
เส้นทางเดิม  แยกซ้ายไปตามถนนกําแพงเพชร 2  สุดเส้นทางที่อู่กําแพงเพชร 2 

  

 

513 สําโรง – รังสิต  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 2 เขตการเดินรถที่ 3  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 50 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 54 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ สําโรง – รังสิต 

เสริมพิเศษ  สําโรง – บางเขน 
เสริมพิเศษ  สําโรง – อนุสาวรียชัยสมรภูมิ 
เสริมพิเศษ  สําโรง – สวนจตุจักร 
สําโรง – รังสิต  (ทางดวน) 

ประเภทรถ รถโดยสารปรับอากาศสีครีม–น้ําเงิน 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงสําโรง – รังสิต 
จากสําโรง ไป รังสิต เริ่มต้นจากสําโรง (บริเวณอู่ปู่เจ้า)  ไปตามถนนสุขุมวิท  กลับรถบริเวณพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ  ไปตามถนนสุขุมวิท  จนถึงแยกนานา  ไป
ตามถนนเพลินจิต  จนถึงแยกราชประสงค์  แยกขวาไปตามถนนราชดําริ  จนถึงแยกประตูน้ํา  ไปตามถนนราชปรารภ  จนถึงแยกสามเหลี่ยมดินแดง  แยกซ้ายไป
ตามถนนราชวิถี  ผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  แยกขวาไปตามถนนพหลโยธิน  ผ่านสวนจตุจักร  จนถึงวงเวียนพิทักษ์รัฐธรรมนูญ  แยกซ้ายไปตามถนนแจ้งวัฒนะ  
จนถึงสะพานลอยหลักส่ี  แยกซ้ายไปตามถนนวิภาวดีรังสิต  กลับรถบนสะพานกลับรถ  ผ่านสนามบินกรุงเทพ  จนถึงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ  แยกซ้ายไปตามถนน
พหลโยธิน  จนถึงต่างระดับรังสิต  แยกซ้ายไปตามถนนรังสิต–ปทุมธานี  สุดเส้นทางที่ตลาดรังสิต 
จากรังสิต ไป สําโรง เริ่มต้นจากตลาดรังสิต  กลับรถใต้สะพานข้ามทางรถไฟ  ผ่านหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี  ไปตามถนนรังสิต–ปทุมธานี  แยกซ้ายไปตาม
ถนนพหลโยธิน  กลับรถที่หน้าห้างฯ โลตัส  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  ไปตามถนนพญาไท  จนถึงแยกพญาไท  แยกซ้ายไปตามถนนศรีอยุธยา  
จนถึงแยกมักกะสัน  แยกขวาไปตามถนนราชปรารภ  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่สําโรง (บริเวณอู่ปู่เจ้า) 
ช่วงสําโรง – รังสิต  (ทางด่วน) 
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จากสําโรง ไป รังสิต เริ่มต้นจากสําโรง (บริเวณอู่ปู่เจ้า)  ไปตามถนนสุขุมวิท  กลับรถบริเวณพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ  ไปตามถนนสุขุมวิท  จนถึงแยกสุขุมวิท 62  
แยกซ้ายไปตามซอยสุขุมวิท 62  ข้ึนทางด่วนเฉลิมมหานครที่สุขุมวิท 62  ลงทางด่วนที่ดินแดง  ไปตามถนนวิภาวดีรังสิต  จนถึงห้าแยกลาดพร้าว  แยกขวาไปตาม
ถนนพหลโยธิน  จนถึงวงเวียนพิทักษ์รัฐธรรมนูญ  แยกซ้ายไปตามถนนแจ้งวัฒนะ  จนถึงสะพานลอยหลักส่ี  แยกซ้ายไปตามถนนวิภาวดีรังสิต  กลับรถบนสะพาน
กลับรถ  ผ่านสนามบินกรุงเทพ  จนถึงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ  แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน  จนถึงต่างระดับรังสิต  แยกซ้ายไปตามถนนรังสิต–ปทุมธานี  สุด
เส้นทางที่ตลาดรังสิต 
จากรังสิต ไป สําโรง เริ่มต้นจากตลาดรังสิต  กลับรถใต้สะพานข้ามทางรถไฟ  ผ่านหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี  ไปตามถนนรังสิต–ปทุมธานี  แยกซ้ายไปตาม
ถนนพหลโยธิน  กลับรถที่หน้าห้างฯ โลตัส  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  ไปตามถนนพญาไท  จนถึงแยกพญาไท  แยกซ้ายไปตามถนนศรีอยุธยา  
จนถึงแยกมักกะสัน  แยกขวาไปตามถนนราชปรารภ  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่สําโรง (บริเวณอู่ปู่เจ้า) 

  

 

514 มีนบุรี – สีลม  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 1 เขตการเดินรถที่ 2  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 48 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 40 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ มีนบุรี – ถนนรัชดาภิเษก – สีลม 

เสริมพิเศษ  มีนบุรี – แยก อ.ส.ม.ท. 
เสริมพิเศษ  มีนบุรี – สวนลุมพนิ ี
เสริมพิเศษ  มิสทีน – สีลม 

ประเภทรถ รถโดยสารปรับอากาศสีสม 
รถพวงโดยสารปรับอากาศสีขาว–แดง 

หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงมีนบุรี – ถนนรัชดาภิเษก – สีลม 
จากมีนบุรี ไป สีลม เริ่มต้นจากอู่สุวินทวงศ ์ ไปตามถนนสุวินทวงศ์  จนถึงแยกสุวินทวงศ์  แยกขวาไปตามถนนรามคําแหง (สุขาภิบาล 3)  จนถึงแยกลําสาลี  แยก
ขวาไปตามถนนศรีนครินทร์  ข้ามคลองแสนแสบ  จนถึงสามแยกบางกะปิ  แยกซ้ายไปตามถนนลาดพร้าว  จนถึงแยกรัชดา–ลาดพร้าว  แยกซ้ายไปตามถนน
รัชดาภิเษก  จนถึงแยกพระราม 9  แยกขวาไปตามถนนพระราม 9  จนถึงแยกประชาสงเคราะห์  ไปตามถนนดินแดง  จนถึงแยกสามเหลี่ยมดินแดง  แยกซ้ายไป
ตามถนนราชปรารภ  จนถึงแยกประตูน้ํา  ไปตามถนนราชดําริ  จนถึงแยกศาลาแดง  ไปตามถนนสีลม  จนถึงแยกมเหสักข์  แยกขวาไปตามถนนมเหสักข์  แยกซ้าย
ไปตามถนนสุรวงศ์  จนถึงแยกสุรวงศ์  แยกซ้ายไปตามถนนเจรญิกรุง  จนถึงแยกบางรัก  แยกซ้ายไปตามถนนสีลม  สุดเส้นทางที่ตรงข้ามโรงพยาบาลเลิศสิน 
จากสีลม ไป มีนบุร ีเริ่มต้นจากโรงพยาบาลเลิศสิน  ไปตามถนนสีลม  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงแยกร่มเกล้า  แยกซ้ายไปตามถนนร่มเกล้า  แยกซ้ายไปตามถนนสี
หบุรานุกิจ  ข้ามคลองสามวา  จนถึงแยกมีนบุรี  แยกขวาไปตามถนนสุวินทวงศ์  ข้ามคลองสามวา  สุดเส้นทางที่อู่สุวินทวงศ์ 

  

 

515 ศาลายา (ถนนบรมราชชนนี) – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 3 เขตการเดินรถที่ 6  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 28 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 30 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ อนุสาวรียชัยสมรภูมิ – สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตศาลายา นครปฐม (ระยะทาง 28 กิโลเมตร) 
ประเภทรถ รถโดยสารปรับอากาศสีสม 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงอนุสาวรีย์ชยัสมรภูมิ – สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวทิยาเขตศาลายา นครปฐม 
จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไป สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตศาลายา นครปฐม เริ่มต้นจากอนุสาวรีย์ชยัสมรภูมิ (บริเวณโรงพยาบาลราชวิถี)  แยกขวาไปตาม
ถนนราชวิถี  ข้ามสะพานกรุงธน  จนถึงแยกบางพลัด  ไปตามถนนสิรินธร  ข้ามคลองบางกอกน้อย  ไปตามถนนบรมราชชนนี  จนถึงแยกพุทธมณฑลสาย 4  แยก
ขวาไปตามถนนพุทธมณฑลสาย 4  ผ่านมหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)  แยกซ้ายไปตามถนนศาลายา–นครชัยศรี  ผ่านโรงเรียนรตันโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ
ศาลายา  แยกซ้ายไปตามถนนพุทธมณฑลสาย 5  สุดเส้นทางที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตศาลายา นครปฐม 
จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตศาลายา นครปฐม ไป อนุสาวรีย์ชัยสมรภูม ิเริม่ต้นจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตศาลายา  ไปตามถนนพุทธ
มณฑลสาย 5  แยกขวาไปตามถนนศาลายา–นครชัยศรี  แยกขวาไปตามถนนพุทธมณฑลสาย 4  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูม ิ(บริเวณ
โรงพยาบาลราชวิถี) 

  

 

516 บางบัวทอง – เทเวศร์  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 1 เขตการเดินรถที่ 7  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 25 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 32 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ เทเวศร – อําเภอบางบัวทอง 

เสริมพิเศษ  กองสลาก – อําเภอบางบัวทอง 
เสริมพิเศษ  เทเวศร – ถนนสิรินธร – อําเภอบางบัวทอง (ระยะทาง 28 กิโลเมตร) 

ประเภทรถ รถโดยสารปรับอากาศสีครีม–น้ําเงิน 
หมายเหตุ รถเสริมพิเศษ “เทเวศร – ถนนสิรินธร – อําเภอบางบัวทอง”  วิ่งเฉพาะเชา–เย็น เทานัน้ โดยจะวิ่งเที่ยวกลับในชวงเชา และเที่ยวไปในตอนเย็น 
รายละเอียดเส้นทาง 
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ช่วงเทเวศร์ – อําเภอบางบัวทอง 
จากเทเวศร์ ไป อําเภอบางบัวทอง เริ่มต้นจากเทเวศร์ (บริเวณสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์)  ไปตามถนนพิษณุโลก  แยกซ้ายไปตามถนนสามเสน  จนถึง
แยกบางลําพู  แยกซ้ายไปตามถนนพระสุเมรุ  แยกขวาไปตามถนนสิบสามห้าง  ไปตามถนนตะนาว  จนถึงแยกคอกวัว  แยกขวาไปตามถนนราชดําเนนิกลาง  จนถึง
แยกผ่านพิภพลีลา  แยกขวาข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า  ไปตามถนนพระปิ่นเกล้า  จนถึงแยกบรมราชชนนี  ไปตามถนนบรมราชชนนี  ข้ามคลองบางกอกน้อย  
จนถึงทางแยกถนนกาญจนาภิเษก  แยกขวาไปตามถนนกาญจนาภิเษก  ผ่านบางใหญซ่ิตี้  แยกซ้ายไปตามถนนไทรน้อย–บางกรวย  สุดเส้นทางที่หมู่บ้านบัวทองเคหะ 
จากอําเภอบางบัวทอง ไป เทเวศร ์เริ่มต้นจากหมู่บ้านบัวทองเคหะ  ไปตามถนนไทรน้อย–บางกรวย  แยกซ้ายไปตามถนนกาญจนาภิเษก  กลับรถที่ทางแยกถนนบาง
บัวทอง–บางคูวัต  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงถนนสิบสามห้าง  แยกขวาไปตามถนนพระสุเมรุ  จนถึงแยกสะพานวันชาติ  แยกซ้ายไปตามถนนประชาธิปไตย  จนถึง
แยกประชาเกษม  ไปตามถนนนครราชสีมา  จนถึงแยกวังแดง  แยกซ้ายไปตามถนนพิษณุโลก  สุดเส้นทางที่เทเวศร์ (บริเวณสํานักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์) 
ช่วงเทเวศร์ – ถนนสริินธร – อําเภอบางบัวทอง  (เสริมพิเศษ) 
จากเทเวศร์ ไป อําเภอบางบัวทอง เริ่มต้นจากเทเวศร์ (บริเวณสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์)  ไปตามถนนพิษณุโลก  แยกขวาไปตามถนนสามเสน  จนถึง
แยกซังฮี้  แยกซ้ายไปตามถนนราชวิถี  ข้ามสะพานกรุงธน  จนถึงแยกบางพลัด  ไปตามถนนสิรินธร  ข้ามคลองบางกอกน้อย  ไปตามถนนบรมราชชนน ี จนถึงทาง
แยกถนนกาญจนาภิเษก  แยกขวาไปตามถนนกาญจนาภิเษก  ผ่านบางใหญ่ซิตี้  แยกซา้ยไปตามถนนไทรนอ้ย–บางกรวย  สุดเส้นทางที่หมู่บ้านบัวทองเคหะ 
จากอําเภอบางบัวทอง ไป เทเวศร ์เริ่มต้นจากหมู่บ้านบัวทองเคหะ  ไปตามถนนไทรน้อย–บางกรวย  แยกซ้ายไปตามถนนกาญจนาภิเษก  กลับรถที่ทางแยกถนนบาง
บัวทอง–บางคูวัต  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงแยกสี่เสาเทเวศร์  ผ่านตลาดเทเวศร์  แยกซ้ายไปตามถนนลูกหลวง  ผ่านท่ารถสาย 23  แยกซ้ายไปตามถนน
นครราชสีมา  จนถึงแยกวังแดง  แยกซ้ายไปตามถนนพิษณุโลก  สุดเส้นทางที่เทเวศร์ (บริเวณสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์) 

  

 

517 ลาดกระบัง – หมอชิตใหม่  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 1 เขตการเดินรถที่ 2  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 28 คัน 

เวลาบริการ 
4.40 – 21.00 
5.00 – 21.00 (รถธรรมดา) 

เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 39 กิโลเมตร 

ชวงเดินรถ สวนจตุจักร – พัฒนาการ – ลาดกระบัง (ระยะทาง 39 กิโลเมตร) 
เสริมพิเศษ  คลองตัน – พัฒนาการ – ลาดกระบัง 
เสริมพิเศษ  มีนบุรี – ลาดกระบัง 
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง – มีนบุรี – บางกะป  (เสนทางรถธรรมดา) 
เสริม นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง – ตลาดมีนบุรี  (เสนทางรถธรรมดา) 
เสริม ตลาดมีนบุรี – บางกะป  (เสนทางรถธรรมดา) 
เสริม บางกะป – ตลาดมีนบุรี (เสนทางรถธรรมดา) 

ประเภทรถ รถโดยสารประจําทางสีครีม–แดง 
รถโดยสารปรับอากาศสีครีม–น้ําเงิน 

หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงสวนจตุจักร – ลาดกระบัง 
จากสวนจตุจักร ไป ลาดกระบัง เริ่มต้นจากอู่กําแพงเพชร 2  ไปตามถนนกําแพงเพชร 2  ผ่านหลังตลาดนัดสวนจตุจักร  แยกซ้ายไปตามถนนกําแพงเพชร  จนถึง
แยกกําแพงเพชร  แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน  จนถึงสะพายลอยลาดพร้าว  ไปตามถนนลาดพร้าว  จนถึงแยกรัชดา–ลาดพร้าว  แยกขวาไปตามถนนรัชดาภิเษก  
จนถึงแยกพระราม 9  แยกซ้ายไปตามถนนพระราม 9  จนถึงแยกรามคําแหง  แยกขวาไปตามถนนรามคําแหง  จนถึงแยกคลองตัน  แยกซ้ายไปตามถนนพัฒนาการ  
จนถึงสามแยกพัฒนาการ  แยกซ้ายไปตามถนนอ่อนนุช  จนถึงทางแยกถนนฉลองกรุง  แยกซ้ายไปตามถนนฉลองกรุง  ข้ามทางรถไฟ  สุดเส้นทางที่สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง 
จากสวนจตุจักร ไป ลาดกระบัง เริ่มต้นจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง  ไปตามถนนฉลองกรุง  ข้ามทางรถไฟ  จนถึงทางแยกถนนอ่อนนุช  แยก
ซ้ายไปตามถนนอ่อนนุช  กลับรถที่ตลาดลาดกระบัง  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงห้าแยกลาดพร้าว  แยกขวาไปตามถนนวิภาวดีรังสิต  จนถึงต่างระดับรัชวิภา  แยกซ้าย
ไปตามถนนกําแพงเพชร 2  สุดเส้นทางที่อู่กําแพงเพชร 2 
ช่วงบางกะปิ – มีนบุรี – ลาดกระบัง 
จากบางกะปิ ไป ลาดกระบัง เริ่มต้นจากแยกบางกะปิ  ไปตามถนนเสรีไทย (สุขาภิบาล 2)  จนถึงแยกมีนบุรี  แยกขวาไปตามถนนสีหบุรานุกิจ  ข้ามคลองสามวา  
ผ่านสํานักงานเขตมีนบุรี  แยกซ้ายไปตามถนนร่มเกล้า  แยกซ้ายไปตามถนนสุวินทวงศ์  ผ่านทัณฑสถานวัยหนุ่ม  กลับรถใต้สะพานข้ามคลองสามวา  ผ่านอู่สุวินท
วงศ์  จนถึงแยกสุวินทวงศ์  แยกขวาไปตามถนนรามคําแหง (สุขาภิบาล 3)  จนถึงแยกร่มเกล้า  แยกซ้ายไปตามถนนร่มเกล้า  จนถึงสามแยกร่มเกล้า  แยกซ้ายไป
ตามถนนอ่อนนุช  จนถึงทางแยกถนนฉลองกรุง  แยกซ้ายไปตามถนนฉลองกรุง  ข้ามทางรถไฟ  สุดเส้นทางที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง 
จากลาดกระบัง ไป บางกะป ิเริ่มต้นจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง  ไปตามถนนฉลองกรงุ  ข้ามทางรถไฟ  จนถึงทางแยกถนนอ่อนนุช  แยกซ้าย
ไปตามถนนอ่อนนุช  กลับรถที่ตลาดลาดกระบัง  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงแยกบางกะปิ  แยกซ้ายไปตามถนนพ่วงศิริ  จนถึงแยกสวนสน  แยกขวาไปตามถนน
รามคําแหง (สุขาภิบาล 3)  จนถึงแยกลําสาลี  แยกขวาไปตามถนนศรีนครินทร์  ข้ามคลองแสนแสบ  จนถึงสามแยกบางกะปิ  แยกขวาไปตามถนนลาดพร้าว  สุด
เส้นทางที่แยกบางกะปิ 
ช่วงนคิมอุตสาหกรรมลาดกระบัง – มีนบุรี – บางกะป ิ
เท่ียวไป – เริ่มต้นที่นคิมอตุสาหกรรมลาดกระบัง  เล้ียวขวาไปตามถนนฉลองกรุง  สะพานฉลองกรุง1  แยกเจ้าคุณทหาร  ปณ.ลาดกระบัง  สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  เล้ียวซ้ายไปตามถนนฉลองกรงุ  กลับรถใต้สะพานข้ามMotorway ไปตามเส้นทางเดิม  เล้ียวซ้ายไปตามถนนลาดกระบัง  
สํานักงานเขตลาดกระบัง  รพ.ลาดกระบัง  ตลาดหัวตะเข้  กลับรถที่ทางเข้าวัดพลมานีย์  ไปตามเส้นทางเดิม  สน.จรเข้น้อย  ปณ.เจ้าคุณทหาร  วัดปลูกศรัทธา(วัด
๔)  สน.ลาดกระบัง  หมู่บ้านเคหะนคร2  วัดลาดกระบัง(วัด๓)  แยกร่มเกล้า-ลาดกระบัง  เล้ียวขวาไปตามถนนร่มเกล้า  แยกเจ้าคุณทหาร-ร่มเกล้า  แยกเคหะร่ม
เกล้า  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า  แยกร่มเกล้า-รามคําแหง  ไปตามถนนร่มเกล้า  เล้ียวซ้ายไปตามถนนสีหบุรานุกิจ  สน.มีนบุรี  สํานักงานเขต
มีนบุรี  แยกเมืองมีน  เล้ียวซ้ายไปตามถนนเสรีไทย  นิคมอตุสาหกรรมบางชัน  แยกปากทางสวนสยาม  สํานักงานเขตบึงกุ่ม  สน.บึงกุ่ม  วัดพิชัย  แยกนิด้า  
โรงเรียนบางกะปิ  ส่ีแยกลาดพร้าว  สํานักงานเขตบางกะปิ   สุดเส้นทางที่ตลาดบางกะปิ 
เท่ียวกลับ – เริ่มต้นจากตลาดบางกะปิ  สามแยกลาดพร้าว  เล้ียวซ้ายไปตามถนนศรีนครินทร์  แยกลําสาลี  เล้ียวซ้ายไปตามถนนรามคําแหง   แยกสวนสน  เล้ียว
ซ้ายไปตามถนนพว่งศิริ  ส่ีแยกบางกะปิ  เล้ียวขวาไปตามถนนเสรีไทย  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงถนนสีหบุรานุกิจ  เล้ียวซ้ายเข้าตลาดมีนบุรี  อู่มีนบุรี ข้ามคลองสาม
วา  สํานักงานเขตมีนบุรี  สน.มีนบุรี  เล้ียวซ้ายไปตามถนนร่มเกล้า  เล้ียวซ้ายไปตามถนนสุวินทวงศ์  ทัณฑสถานวัยหนุ่มมีนบุรี  กลับรถใต้สะพานข้ามคลองสามวา  
อู่สุวินทวงศ์  วัดแสนสุข  แยกการไฟฟ้า  เล้ียวซ้ายไปตามถนนรามคําแหง  แยกร่มเกล้า  เล้ียวซ้ายไปตามถนนร่มเกล้า  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงปากทางถนนฉลอง



หนังสือคูมือเสนทางรถประจําทางและรายละเอียด E-Book ฉบับป 2548-2549 (เสนทางรถประจําทางฯ หมวด 1) 

http://www.ubmta.net 
81 

กรุง (ไม่ผ่านตลาดหัวตะเข้)  เล้ียวซ้ายไปตามถนนฉลองกรุง  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 
  

 

519 สวนสยาม – เซ็นทรัลพระราม 3  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 1 เขตการเดินรถที่ 2  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 25 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 34 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ สาธุประดิษฐ – มีนบุรี – สวนสยาม 

เสริมพิเศษ  สาธุประดิษฐ – แยกลําสาล ี
เสริมพิเศษ  ออนนุช – มีนบุรี – สวนสยาม 

ประเภทรถ รถโดยสารปรับอากาศสีครีม–น้ําเงิน 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงสาธุประดิษฐ์ – มีนบุรี – สวนสยาม 
จากสาธุประดิษฐ์ ไป สวนสยาม เริ่มต้นจากอู่สาธุประดษิฐ์ (บริเวณใต้ทางด่วนเฉลิมมหานคร)  ไปตามถนนรัชดาภิเษก  กลับรถที่แยกด่วนสาธุ  ผ่านเซ็นทรัล
พระราม 3  แยกขวาไปตามถนนนางลิ้นจ่ี  จนถึงแยกช่องลม  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 3  จนถึงห้าแยก ณ ระนอง  ไปตามถนนสุนทรโกษา  จนถึงแยก
คลองเตย  แยกขวาไปตามถนนพระรามที่ 4  จนถึงแยกพระโขนง  ไปตามถนนสุขุมวทิ  จนถึงแยกอ่อนนุช  แยกซ้ายไปตามถนนสุขุมวิท 77 (อ่อนนชุ)  จนถึงแยก
สวนหลวง  แยกซ้ายไปตามถนนศรีนครินทร์  จนถึงแยกลําสาลี  แยกขวาไปตามถนนรามคําแหง (สุขาภบิาล 3)  จนถึงแยกร่มเกล้า  แยกซ้ายไปตามถนนร่มเกล้า  
แยกซ้ายไปตามถนนสีหบุรานุกิจ  ข้ามคลองสามวา  จนถึงแยกมีนบุรี  แยกซ้ายไปตามถนนเสรีไทย  (สุขาภิบาล 2)  จนถึงแยกสวนสยาม  แยกขวาไปตามถนนสวน
สยาม  สุดเส้นทางที่สวนสยาม (บริเวณซอยอมรพันธ์นคร 8) 
จากสวนสยาม ไป สาธุประดิษฐ ์ เริ่มต้นจากสวนสยาม (บริเวณซอยอมรพันธ์นคร 8)  แยกซ้ายไปตามถนนสวนสยาม  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงผ่านหน้า
สํานักงานเขตมีนบุรี  แยกซ้ายไปตามถนนร่มเกล้า  แยกซ้ายไปตามถนนสุวินทวงศ์  ผ่านทัณฑสถานวัยหนุ่ม  กลับรถใต้สะพานข้ามคลองสามวา  ผ่านอูสุ่วินทวงศ์  
จนถึงแยกสุวินทวงศ์  แยกขวาไปตามถนนรามคําแหง (สุขาภิบาล 3)  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงแยกเกษมราษฎร์  แยกซ้ายไปตามถนนเกษมราษฎร์  จนถึงแยก
ศุลกากร  แยกขวาไปตามถนนสุนทรโกษา  จนถึงห้าแยก ณ ระนอง  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 3  ข้ึนสะพานข้ามถนนนางล้ินจ่ี  ไปตามถนนรัชดาภิเษก  กลับ
รถที่แยกด่วนสาธุ  ผ่านเซ็นทรัลพระราม 3  สุดเส้นทางที่อู่สาธุประดิษฐ์ (บริเวณใต้ทางด่วนเฉลิมมหานคร) 

  

 

520 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต – ตลาดไท –  
บางกะปิ 

 
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 2 เขตการเดินรถที่ 1  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 34 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 44 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต) – มีนบุรี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต) – บางกะป 
เสริมพิเศษ  รังสิต – บางกะป 

ประเภทรถ รถโดยสารปรับอากาศสีครีม–น้ําเงิน 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) – บางกะป ิ
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ไป บางกะปิ เริ่มต้นจากตลาดไท  ไปตามถนนพหลโยธิน  จนถึงวงเวียนพิทักษ์รัฐธรรมนูญ  แยกซ้ายไปตามถนนราม
อินทรา  จนถึงแยกนวมินทร์/กม.8  แยกซา้ยไปตามถนนนวมินทร์ (สุขาภิบาล 1)  จนถึงจุดตัดถนนแฮปปี้แลนด์  แยกขวาไปตามถนนแฮปปี้แลนด์  สุดเส้นทางที่
แฮปปี้แลนด์ 
จากบางกะปิ ไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) เริ่มต้นจากแฮปปี้แลนด์  ไปตามถนนแฮปปี้แลนด์  จนถึงแยกแฮปปี้แลนด์  แยกซ้ายไปตามถนนลาดพร้าว  
จนถึงแยกบางกะปิ  แยกซ้ายไปตามถนนนวมินทร์ (สุขาภิบาล 1)  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)  วนเข้ามหาวิทยาลัย  ไปตาม
ถนนพหลโยธิน  กลับรถบนสะพานกลับรถ  สุดเส้นทางที่ตลาดไท 
ช่วงมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) – มีนบุรี 
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ไป มีนบุรี เริ่มต้นจากตลาดไท  ไปตามถนนพหลโยธิน  จนถึงวงเวียนพิทักษ์รัฐธรรมนูญ  แยกซ้ายไปตามถนนราม
อินทรา  แยกมีนบุรี ถนนสีหบุรานุกิจ จนสุดเส้นทางที่ตลาดมีนบุร ี
จากมีนบุรี ไป มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) เริ่มต้นจากตลาดมีนบุรี กลับรถใต้สะพาน ไปตามถนนสีหบุรานุกิจ ถนนรามอินทรา ไปตามเส้นทางเดิมจนสุด
เส้นทางที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รงัสิต) 

  

 

522 รังสิต – อนุสาวรยี์ชัยสมรภูมิ  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 3 เขตการเดินรถที่ 1  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 45 คัน 

เวลาบริการ 
วันธรรมดา 4.00– 21.30 
วันหยุด 4.30–21.30 

เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 36 กิโลเมตร 

ชวงเดินรถ รังสิต – งามวงศวาน – อนุสาวรียชัยสมรภูมิ  (ทางดวน) 
เสริมพิเศษ  บางเขน – งามวงศวาน – อนุสาวรียชัยสมรภูมิ  (ทางดวน) 

ประเภทรถ รถโดยสารปรับอากาศสีสม 
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หมายเหตุ โครงการรถเมลวัฒนธรรม 
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงรังสิต – งามวงศ์วาน – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 
จากรังสิต ไป อนุสาวรีย์ชัยสมรภูม ิเริ่มต้นจากตลาดสุชาต (บริเวณอู่รังสิต)  กลับรถใต้สะพานข้ามทางรถไฟ  ผ่านหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี  ไปตามถนนรังสิต–
ปทุมธานี  แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน  กลับรถที่หน้าห้างฯ โลตัส  จนถึงแยกเกษตร  แยกขวาไปตามถนนงามวงศ์วาน  ข้ามสะพานลอยเกษตร  ข้ึนทางด่วนข้ัน
ท่ี 2 ท่ีถนนงามวงศ์วาน  ลงทางด่วนที่พระราม 6  ไปตามถนนพระรามที่ 6  จนถึงแยกตึกชัย  แยกซ้ายไปตามถนนราชวิถี  สุดเส้นทางที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ฝ่ัง
โรงพยาบาลพระมงกุฎ) 
จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไป รังสิต เริ่มต้นจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ฝ่ังโรงพยาบาลพระมงกุฎ)  ไปตามถนนพหลโยธิน  ข้ึนทางด่วนข้ันที่ 2 ท่ีถนนพหลโยธิน  ลง
ทางด่วนที่งามวงศ์วาน  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่ตลาดสุชาต (บริเวณอู่รังสิต) 

  

 

523 จตุจักร – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
ผูดําเนินการ บริษัท เอส.เค. ทัวรแอนดเซอรวิส จํากัด จํานวนรถ 15 คัน 
เวลาบริการ 5.00-20.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 40 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ จตุจักร – มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (จังหวัดปทุมธานี) 
ประเภทรถ รถโดยสารปรับอากาศสีครีม–น้ําเงิน 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงจตจุักร – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 
จากจตุจักร ไป มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี เริ่มต้นจากสวนจตุจักร  ไปตามถนนพหลโยธิน  ผ่านวงเวียนพิทักษ์รัฐธรรมนูญ  จนถึงต่างระดับ
รังสิต  ข้ามสะพานต่างระดับรังสิต  ไปตามถนนรังสิต–นครนายก  ผ่านสวนสนุกดรีมเวิลด์  ผ่านวิทยาลัยปกครอง  ไปสุดเส้นทางที่ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล (คลองหก จังหวัดปทุมธานี) 
จากมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ไป จตุจักร เริ่มต้นจากศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (คลองหก จังหวัดปทุมธานี)  ไปตามถนนรังสิต–นครนายก  
ลอดใต้สะพานข้ามคลองรังสิต  แยกขวาไปตามถนนพหลโยธิน  กลับรถบนต่างระดับรังสิต  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่จตุจักร 

  

 

524 บางเขน – สนามหลวง  
ผูดําเนินการ นายสมเกียรติ  วรสันตติพงษ จํานวนรถ 15 คัน 

เวลาบริการ 
บางเขน 5.40-20.30 
สนามหลวง 6.00-20.30 

เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 22 กิโลเมตร 

ชวงเดินรถ บางเขน – สนามหลวง 
ประเภทรถ รถโดยสารปรับอากาศสีครีม–น้ําเงิน 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงบางเขน – สนามหลวง 
จากบางเขน ไป สนามหลวง เริ่มต้นจากตรงข้ามวัดหลักส่ี  ไปตามถนนวิภาวดีรังสิต  จนถึงแยกหลักส่ี  แยกซ้ายไปตามถนนแจ้งวัฒนะ  ผ่านวงเวียนพทัิกษ์
รัฐธรรมนญู  แยกขวาไปตามถนนพหลโยธิน  จนถึงแยกสะพานควาย  แยกขวาไปตามถนนประดิพัทธ์  จนถึงแยกเทอดดําริห์  ถนนทหาร  จนถึงแยกเกียกกาย  
แยกซ้ายไปตามถนนสามเสน  จนถึงแยกบางลําพู  ถนนจักรพงษ์  แยกขวาไปตามถนนเจ้าฟ้า  แยกซ้ายลอดใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า  แยกซ้ายไปตามถนน
ราชินี  แยกขวาไปตามถนนหน้าพระธาตุ  แยกขวาไปตามถนนพระจันทร์  แยกซ้ายไปตามถนนมหาราช  จนถึงซอยเศรษฐการ  แยกซ้ายไปตามซอยเศรษฐการ  
แยกขวาไปตามถนนสนามไชย  กลับรถที่ สน.พระราชวัง  สุดเส้นทางที่สนามหลวง (บริเวณตรงข้ามโรงเรียนราชบพิธ) 
จากสนามหลวง ไป บางเขน เริ่มต้นจากสนามหลวง (บริเวณตรงข้ามโรงเรียนราชบพิธ)  ไปตามถนนสนามไชย  จนถึงแยกป้อมเผด็จ  แยกซ้ายไปตามถนนหน้าพระ
ลาน  แยกขวาไปตามถนนมหาราช  แยกขวาไปตามถนนพระจันทร์  แยกซ้ายไปตามถนนหน้าพระธาตุ  แยกซ้ายไปตามถนนราชนิี  แยกขวาลอดใต้สะพานสมเด็จ
พระปิ่นเกล้า  ไปตามถนนพระอาทิตย์  ไปตามถนนพระสุเมรุ  แยกซ้ายไปตามถนนสามเสน  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงสะพานลอยหลักส่ี  แยกซ้ายไปตามถนน
วิภาวดีรังสิต  กลับรถบนสะพานกลับรถ  กลับรถบนสะพานกลับรถ  สุดเส้นทางที่ตรงข้ามวัดหลักส่ี 

  

 

528 ไทรน้อย – แยกพระราม9  
ผูดําเนินการ บริษัท วังศกาญจนกิจ จํากัด จํานวนรถ 22 คัน 

เวลาบริการ 
ไทรนอย 5.00-20.00 
พระราม 9 6.45-21.30 

เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 27 กิโลเมตร 

ชวงเดินรถ อําเภอไทรนอย – เทียมรวมมิตร 
ประเภทรถ รถโดยสารปรับอากาศสีครีม–น้ําเงิน 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงอําเภอไทรน้อย – เทียมร่วมมิตร 
จากอําเภอไทรน้อย ไป เทียมร่วมมิตร เริ่มต้นจากอําเภอไทรน้อย  ไปตามถนนไทรน้อย–บางกรวย  จนถึงทางแยกถนนกาญจนาภิเษก  แยกซ้ายไปตามถนนกาญจนา
ภิเษก  กลับรถที่ทางแยกถนนบางบัวทอง–บางคูวัต  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงทางแยกถนนรัตนาธิเบศร์  แยกซ้ายไปตามถนนรัตนาธิเบศร์  ข้ามสะพานพระนั่งเกล้า  
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จนถึงแยกแคราย  ไปตามถนนงามวงศ์วาน  ข้ามสะพานลอยเกษตร  จนถึงแยกเกษตร  แยกขวาไปตามถนนพหลโยธิน  จนถึงห้าแยกลาดพร้าว  กลับรถข้ึน
สะพานลอยลาดพร้าว  ไปตามถนนลาดพร้าว  จนถึงแยกรัชดา–ลาดพร้าว  แยกขวาไปตามถนนรัชดาภิเษก  แยกซ้ายสุดเส้นทางที่พระราม 9 (บริเวณใต้ทางด่วน) 
จากเทียมร่วมมิตร ไป อําเภอไทรน้อย เริ่มต้นจากพระราม 9 (บริเวณใต้ทางด่วน)  ไปตามถนนเพชรอุทัย  จนถึงแยก อ.ส.ม.ท.  แยกซ้ายไปตามถนนพระราม 9  
จนถึงแยกพระราม 9  แยกขวาไปตามถนนรัชดาภิเษก  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่อําเภอไทรนอ้ย 

  

 

529 แสมดํา – หมอชิตใหม่  
ผูดําเนินการ บริษัท วังศกาญจนกิจ จํากัด จํานวนรถ 39 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 48 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ แสมดํา – สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) 

แสมดํา – สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)  (ทางดวน) (ระยะทาง 48 กิโลเมตร) 
ประเภทรถ รถโดยสารปรับอากาศสีฟา 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงแสมดํา – สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) 
จากแสมดํา ไป สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) เริม่ต้นจากแสมดํา  ไปตามถนนพระรามที่ 2  จนถึงแยกบางปะแก้ว  แยกซ้ายไปตามถนนสุขสวัสดิ์  จนถึง
แยกดาวคะนอง  ไปตามถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน  ผ่านวงเวียนใหญ่  ไปตามถนนประชาธิปก  ข้ามสะพานพระปกเกล้า  ไปตามถนนจักรเพชร  จนถึงแยกเมอรี่
คิงส์  ไปตามถนนมหาไชย  จนถึงแยกสามยอด  แยกขวาไปตามถนนเจริญกรุง  จนถึงแยกหมอมี  แยกซ้ายไปตามถนนมติรพันธ์  ผ่านวงเวียน 22 กรกฎา  แยก
ขวาไปตามถนนไมตรจิีต  จนถึงแยกไมตรีจิต  ข้ามสะพานเจริญสวัสดิ์  จนถึงแยกหัวลําโพง  ไปตามถนนพระรามที่ 4  จนถึงแยกสามย่าน  แยกซา้ยไปตามถนน
พญาไท  ผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  แยกขวาไปตามถนนราชวิถี  จนถึงแยกสามเหลี่ยมดินแดง  ไปตามถนนดินแดง  จนถึงแยกประชาสงเคราะห์  ไปตามถนน
พระราม 9  จนถึงแยกพระราม 9  แยกซ้ายไปตามถนนรชัดาภิเษก  จนถึงแยกรัชโยธิน  แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน  จนถึงสวนจตุจักร  ข้ึนสะพานข้ามแยก
กําแพงเพชร  ไปตามถนนกําแพงเพชร  กลับรถที่คลังสินค้าฯ พหลโยธิน  ไปตามเส้นทางเดิม  แยกซ้ายไปตามถนนกําแพงเพชร 2  สุดเส้นทางที่อู่กําแพงเพชร 2 
จากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ไป แสมดํา เริ่มต้นจากอู่กําแพงเพชร 2  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงแยกหัวลําโพง  ข้ามสะพานเจริญสวัสดิ์  แยก
ซ้ายไปตามถนนตรีมิตร  แยกขวาไปตามถนนเยาวราช  จนถึงแยกจักรวรรดิ์  แยกซ้ายไปตามถนนจักรวรรดิ ์ ข้ามสะพานพระปกเกล้า  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุด
เส้นทางที่แสมดํา 
ช่วงแสมดํา – สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)  (ทางด่วน) 
จากแสมดํา ไป สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) เริม่ต้นจากแสมดํา  ไปตามถนนพระรามที่ 2  จนถึงแยกบางปะแก้ว  แยกขวาไปตามถนนสุขสวัสดิ์  กลับ
รถที่วัดสน  ข้ึนทางด่วนข้ันที่ 2 ท่ีสุขสวัสดิ์  ลงที่มหานคร  ไปตามถนนมหานคร  จนถึงแยกมหานคร  แยกขวาไปตามถนนพระรามที่ 4  จนถึงแยกสามย่าน  แยก
ซ้ายไปตามถนนพญาไท  ผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  แยกขวาไปตามถนนราชวิถี  จนถึงแยกสามเหลี่ยมดินแดง  ไปตามถนนดินแดง  จนถึงแยกประชาสงเคราะห์  
ไปตามถนนพระราม 9  จนถึงแยกพระราม 9  แยกซ้ายไปตามถนนรัชดาภิเษก  จนถึงแยกรัชโยธิน  แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน  จนถึงสวนจตุจักร  ข้ึนสะพาน
ข้ามแยกกําแพงเพชร  ไปตามถนนกําแพงเพชร  กลับรถที่คลังสินค้าฯ พหลโยธิน  ไปตามเส้นทางเดิม  แยกซ้ายไปตามถนนกําแพงเพชร 2  สุดเส้นทางที่อู่
กําแพงเพชร 2 
จากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ไป แสมดํา เริ่มต้นจากอู่กําแพงเพชร 2  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงแยกสะพานเหลือง  แยกซ้ายข้ึนทางด่วนข้ันที่ 
2 ท่ีสะพานสว่าง  ลงที่สุขสวัสดิ ์ แยกซ้ายไปตามถนนสุขสวัสดิ์  กลับรถที่วัดสน  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่แสมดํา 

  

 

536 ปากน้ํา - รฟม.บางซื่อ จตุจักร  
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 2 เขตการเดินรถที่ 3  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนรถ 22 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 35 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ จตุจักร – ปากน้ํา  (ทางดวน) 
ประเภทรถ รถโดยสารปรับอากาศสีครีม–น้ําเงิน 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงจตจุักร – ปากน้ํา  (ทางด่วน) 
จากจตุจักร ไป ปากน้ํา เริ่มต้นจากสวนจตุจักร ไปตามถนนกําแพงเพชร 2 ข้ามสะพานต่างระดับรัชวิภา แยกขวาไปตามถนนพหลโยธิน แยกขวาไปตามถนน
กําแพงเพชร แยกซ้ายไปตามถนนพระราม 6 แยกตึกชัย แยกซ้ายไปตามถนนราชวิถี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (บริเวณภัตตาคารพงหลี)  แยกขวาไปตามถนนพญาไท  
จนถึงแยกพญาไท  แยกซ้ายไปตามถนนศรอียุธยา  จนถึงแยกมักกะสัน  แยกขวาไปตามถนนราชปรารภ  จนถึงแยกประตูน้ํา  แยกซ้ายไปตามถนนเพชรบรุี  ข้ึนทาง
ด่วนเฉลิมมหานครที่เพชรบรุี  ลงที่บางนา  ไปตามถนนสุขุมวิท  จนถึงที่ว่าการอําเภอเมือง  แยกซ้ายไปตามถนนประโคมชัย  จนถึงวงเวียนท้ายบ้าน  ไปตามถนน
สายลวด  ผ่านอู่สายลวด  จนถึงจุดตัดถนนสุขุมวิท  ไปตามถนนสุขุมวิท  จนถึงสุขุมวิท ซอย 46  สุดเส้นทางที่อู่ฟาร์มจระเข้ 
จากปากน้ํา ไป สวนจตุจักร เริ่มต้นจากอู่ฟาร์มจระเข้  ไปตามซอยสุขุมวิท 46  ไปตามถนนสุขุมวิท  ไปตามถนนสายลวด  ผ่านอู่สายลวด  จนถึงวงเวียนท้ายบ้าน  
ไปตามถนนด่านเก่า  จนถึงที่ว่าการอําเภอเมือง  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงแยกมักกะสัน  ไปตามถนนราชปรารภ  จนถึงแยกสามเหลี่ยมดินแดง  แยกซ้ายไปตามถนน
ราชวิถี  อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ แยกตึกชัย เล้ียวซ้ายไปตามถนนพระราม 6 แยกขวาไปตามถนนกําแพงเพชร แยกซ้ายไปตามถนนกําแพงเพชร 2 จนสุดเส้นทางที่
จตุจักร (หมอชิตใหม่) 

  

 

537 การเคหะบางพลี – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  
ผูดําเนินการ บริษัท คณะศยามยานยนตร จํากัด จํานวนรถ 26 คัน 
เวลาบริการ 4.30 – 21.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 38 กิโลเมตร 
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เที่ยวสุดทายจากอนุสาวรียชัยฯ 23.00 
ชวงเดินรถ อนุสาวรียชัยสมรภูมิ – บางพล ี
ประเภทรถ รถโดยสารปรับอากาศสีฟา 
หมายเหตุ จัดเก็บคาโดยสาร ตั้งแต ราคา 13 บาท ถึง 23 บาท 

คาโดยสารราคา พิเศษ 10 บาท สําหรับชวง แฟลตบางพลี – โรงพยาบาลบางนา 2 และ บิ๊กซีรามคาํแหง – อนุสาวรียชัยสมรภูมิ 
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงอนุสาวรีย์ชยัสมรภูมิ – บางพล ี
จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไป บางพล ีเริม่ตน้จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (บริเวณหน้าแฟชั่นมอลล์)  ไปตามถนนราชวิถี  จนถึงแยกสามเหลี่ยมดินแดง  ไปตามถนนดิน
แดง  จนถึงแยกประชาสงเคราะห์  ไปตามถนนพระราม 9  จนถึงแยกรามคําแหง  แยกซ้ายไปตามถนนรามคําแหง  จนถึงแยกเสรี  แยกขวาไปตามซอยรามคําแหง 
24  ผ่านมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  จนถึงแยกศรีพฤฒา  แยกขวาไปตามถนนศรีนครินทร์  ผ่านวัดศรีเอี่ยม  จนถึงทางแยก กม.ท่ี 4  แยกซ้ายไปตามถนนบางนา–
ตราด  ผ่านมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จนถึง กม.ท่ี 23  แยกขวาไปตามถนนเมืองใหม่บางพลี  ไปจนสุดเส้นทางที่การเคหะแห่งชาติโครงการวาระที่ 2 
(บางพลี) 
จากบางพลี ไป อนุสาวรีย์ชัยสมรภูม ิเริ่มตน้จากการเคหะแห่งชาติโครงการวาระที่ 2 (บางพลี)  ไปตามถนนเมืองใหม่บางพลี  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (บริเวณหน้าแฟชั่นมอลล์) 

  

 

538 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ –  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 
ผูดําเนินการ บริษัท เอส.เค. ทัวรแอนดเซอรวิส จํากัด จํานวนรถ 35 คัน 
เวลาบริการ 4.00-20.30 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 42 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ ศรีอยุธยา – สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (จังหวัดปทุมธานี) 
ประเภทรถ รถโดยสารปรับอากาศสีฟา 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงศรีอยุธยา – สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (จังหวัดปทุมธาน)ี 
จากศรีอยุธยา ไป สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (จังหวัดปทุมธานี) เริ่มต้นจากโรงพยาบาลสงฆ์  ไปตามถนนศรีอยุธยา  จนถึงแยกพญาไท  แยกซ้ายไปตามถนนพญา
ไท  ผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  แยกขวาไปตามถนนดินแดง  จนถึงแยกด่วนดินแดง  แยกซ้ายไปตามถนนวิภาวดีรังสิต  ข้ึนทางยกระดับอุตราภิมุขท่ีดินแดง  ลงที่
หลักส่ี  จนถึงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ  แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน  จนถึงต่างระดับรังสิต  ข้ามสะพานต่างระดับรังสิต  ไปตามถนนรังสิต–นครนายก  ผ่านสวน
สนุกดรีมเวิลด์  ผ่านวิทยาลัยปกครอง  ไปสุดเส้นทางที่ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (คลองหก จังหวัดปทุมธานี) 
จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (จังหวัดปทมุธานี) ไป ศรีอยุธยา เริ่มต้นจากศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (คลองหก จังหวัดปทุมธานี)  ไปตามถนนรังสิต–
นครนายก  แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  ไปตามถนนราชวิถี  จนถึงแยกตึกชัย  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 6  
จนถึงแยกศรีอยุธยา  แยกซ้ายไปตามถนนศรีอยุธยา  สุดเส้นทางที่โรงพยาบาลสงฆ์ 

  

 

539 พุทธมณฑลสาย4 – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  
ผูดําเนินการ หางหุนสวนจํากัด 539 รุงเรือง จํานวนรถ 28 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 35 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ ศรีอยุธยา – ถนนพทุธมณฑลสาย 4 
ประเภทรถ รถโดยสารปรับอากาศสีครีม–น้ําเงิน 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงศรีอยุธยา – ถนนพุทธมณฑลสาย 4 
จากศรีอยุธยา ไป ถนนพุทธมณฑลสาย 4 เริ่มต้นจากอนุสาวรีย์ชยัสมรภูมิ (บริเวณโรงพยาบาลราชวิถี)  แยกขวาไปตามถนนราชวถีิ  ข้ามสะพานกรุงธน  
จนถึงแยกบางพลัด  ไปตามถนนสิรินธร  ข้ามคลองบางกอกน้อย  ไปตามถนนบรมราชชนนี  จนถึงแยกพุทธมณฑลสาย 4  แยกซ้ายไปตามถนนพุทธมณฑลสาย 4  
จนถึงทางแยกถนนเพชรเกษม  แยกขวาไปตามถนนเพชรเกษม  กลับรถที่ด่านชั่ง  สุดเส้นทางอ้อมน้อย 
จากถนนพุทธมณฑลสาย 4 ไป ศรีอยุธยา เริ่มต้นจากออ้มนอ้ย  ไปตามถนนเพชรเกษม  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  แยกขวาไปตาม
ถนนพญาไท  จนถึงแยกพญาไท  แยกซ้ายไปตามถนนศรีอยุธยา  จนถึงแยกมักกะสัน  แยกซ้ายไปตามถนนราชปรารภ  จนถึงแยกสามเหลี่ยมดินแดง  แยกซ้ายไป
ตามถนนราชวิถี  สุดเส้นทางที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (บริเวณโรงพยาบาลราชวิถี) 

  

 

542 วงกลม ป่ินเกล้า – วงเวียนใหญ่ – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  
ผูดําเนินการ บริษัท ชัยวิเศษ แทรนสปอรท จํากัด จํานวนรถ 34 คัน 
เวลาบริการ 5.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 35 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ วงกลมศรีอยุธยา – ธนบุรี 
ประเภทรถ รถโดยสารปรับอากาศสีครีม–น้ําเงิน 
หมายเหตุ วันธรรมดารถคันแรกออกจากอูชัยวิเศษเวลา 5.00น. 

วันเสารรถคันแรกออกจากอูชัยวิเศษเวลา 6.00น. 
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วันอาทิตยรถคันแรกออกจากอูชัยวิเศษเวลา 7.00น. 
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงวงกลมศรีอยุธยา – ธนบุรี 
วนซ้าย เริ่มต้นจากอู่ชยัวิเศษฯ(ข้างที่ทําการไปรษณีย์ตล่ิงชัน) แยกซ้ายถนนบรมราชชนน ีตล่ิงชัน สายใต้ใหม่ ผ่านเซ็นทรัลปิ่นเกล้า  แยกขวาถนนจรัญสนิทวงศ์ สาม
แยกบางขุนนนท์ สามแยกไฟฉาย ผ่านพาณชิยการธนบุรี ส่ีแยกท่าพระ แยกซ้ายไปตามถนนเพชรเกษม วงเวยีนใหญ่ แยกซ้ายไปตามถนนประชาธปิก ข้ามสะพาน
พระปกเกล้า ถนนพาหุรัด แยกขวาถนนเจริญกรุง ผ่านคลองถม สามแยกหัวลําโพง แยกซ้ายถนนมิตรพันธ์ วงเวียน22กรกฎาคม แยกขวาถนนไมตรจิีตต ์แยกซ้าย
ถนนพระราม4 ผ่านหัวลําโพง สามย่าน แยกซ้ายถนนพญาไท ผ่านสามย่าน จุฬาลงกรณ์ฯ มาบุญครอง แยกปทุมวัน ราชเทวี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ แยกซ้ายถนนราช
วิถี โรงพยาบาลราชวิถี แยกตึกชัย เขาดิน ส่ีแยกซังฮี้ ข้ามสะพานกรุงธนบุรี ตรงเข้าถนนสิรินทร แยกซ้ายถนนจรัญสนิทวงศ์ ตลาดพงศ์ทรัพย์ แยก35โบว์ล แยกขวา
ถนนบรมราชชนนี ผ่านเซ็นทรัลปิ่นเกล้า สายใต้ใหม่ ตล่ิงชัน จนกระทั่งส้ินสุดเส้นทางที่อู่ชัยวิเศษ ฯ 
วนขวา เริ่มต้นจากอู่ชยัวิเศษฯ(ข้างที่ทําการไปรษณีย์ตล่ิงชัน) แยกซ้ายถนนบรมราชชนน ีตล่ิงชัน สายใต้ใหม่ ผ่านเซ็นทรัลปิ่นเกล้า  แยกซ้ายถนนจรัญสนิทวงศ์ ผ่าน
ตลาดพงษ์ทรัพย์ แยกขวาถนนสิรินทร ข้ามสะพานกรุงธนบุรี ตรงเข้าถนนราชวิถี ส่ีแยกซังฮี้ เขาดิน แยกตึกชัย อนุสาวรีย์ชัยสมรภมูิ แยกขวาถนนพญาไท ราชเทวี 
แยกปทุมวัน มาบุญครอง จุฬาลงกรณ์ฯ สามย่าน แยกขวาถนนพระราม4 ผ่านหัวลําโพง แยกซ้ายถนนไตรมติร โอเดียน แยกขวาถนนเยาวราช ส่ีแยกวัดตึก ข้าม
สะพานพระปกเกล้า ผ่านวงเวียนใหญ่ แยกซ้ายถนนเพชรเกษม ส่ีแยกท่าพระ แยกขวาถนนจรัญสนิทวงศ์ ผ่านพาณิชยการธนบุรี สามแยกไฟฉาย สามแยกบางขุน
นนท์ แยกซ้ายถนนบรมราชชนนี ผ่านเซ็นทรัลปิ่นเกล้า สายใต้ใหม่ ตล่ิงชัน จนกระทั่งส้ินสุดเส้นทางที่อู่ชัยวิเศษ ฯ 

  

 

543 อตก.3 – อู่บางเขน 
อู่บางเขน – ตลาดใหญ่ลําลูกกา 

 
ผูดําเนินการ กองเดินรถที่ 2 เขตการเดินรถที่ 7  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  (รถปรับอากาศสีครีม–น้ําเงนิ) 

กองเดินรถที่ 1 เขตการเดินรถที่ 1  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  (รถปรับอากาศสีสม) 
จํานวนรถ  

26 
คัน 

เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 45 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ ตลาด อ.ต.ก. 3 – อูบางเขน (เสนทางเดินรถปรับอากาศสีครีม–น้าํเงิน) 

ปายแดง  อูบางเขน – ลําลูกกา (เสนทางเดินรถปรับอากาศสีสม) 
ประเภทรถ รถโดยสารปรับอากาศสีครีม–น้ําเงิน 

รถโดยสารปรับอากาศสีสม 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงตลาด อ.ต.ก. 3 – อู่บางเขน 
จากตลาด อ.ต.ก. 3 ไป อู่บางเขน เริ่มต้นจากอู่ อ.ต.ก. 3  ไปตามถนนเล่ียงเมืองนนทบุรี  จนถึงทางแยกถนนประชาราษฎร์  แยกขวาไปตามถนนประชาราษฎร์  
จนถึงแยกศรีพรสวรรค์  แยกซ้ายไปตามถนนพิบูลสงคราม  จนถึงแยกพิบูลสงคราม  แยกซ้ายไปตามถนนวงศ์สว่าง  จนถึงแยกวงศ์สว่าง  ไปตามถนนรัชดาภิเษก  
ข้ามต่างระดับรัชวิภา  จนถึงแยกรัชโยธิน  แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน  สุดเส้นทางที่อู่บางเขน 
จากอู่บางเขน ไป ตลาด อ.ต.ก. 3 เริม่ต้นจากอู่บางเขน  แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน  กลับรถที่วงเวียนพิทักษ์รัฐธรรมนญู  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่อู่ 
อ.ต.ก. 3 
ช่วงอู่บางเขน – ลําลกูกา 
จากอู่บางเขน ไป ลําลูกกา เริ่มต้นจากอู่บางเขน  แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน  ผ่านวงเวียนพิทักษ์รัฐธรรมนูญ  กลับรถที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ  จนถึงแยกลําลูก
กา  แยกซ้ายไปตามถนนลําลูกกา  จนถึงทางแยกถนนนิมิตรใหม ่ สุดเส้นทางที่ตลาดลําลูกกา คลอง 7 
จากลําลูกกา ไป อู่บางเขน เริ่มต้นจากตลาดลําลูกกา คลอง 7  ไปตามถนนลําลูกกา  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่อู่บางเขน 

  

 

544 บางขุนเทียน – วัดหนามแดง  
ผูดําเนินการ บริษัท วังศกาญจนกิจ จํากัด จํานวนรถ 40 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 50 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ อูบางขนุเทียน (ถนนพระราม 2) – วัดหนามแดง 
ประเภทรถ รถโดยสารปรับอากาศสีครีม–น้ําเงิน 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงอู่บางขุนเทียน (ถนนพระราม 2) – วัดหนามแดง 
จากอู่บางขุนเทียน (ถนนพะราม 2) ไป วัดหนามแดง เริ่มต้นจากท่ารถบางขุนเทียน ไปตามถนนบางบอน จนถึงทางแยกถนนเอกชัย  แยกขวาไปตามถนนเอกชัย  
จนถึงแยกจอมทอง  ไปตามถนนจอมทอง  จนถึงแยกดาวคะนอง  แยกซ้ายไปตามถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน  จนถึงแยกมไหศวรรย์  แยกขวาไปตามถนนมไหศวรรย์  
ข้ามสะพานกรุงเทพ  จนถึงแยกถนนตก  แยกซ้ายไปตามถนนเจริญกรุง  จนถึงแยกบางรัก  แยกขวาไปตามถนนสีลม  จนถึงแยกศาลาแดง  แยกขวาไปตามถนน
พระรามที่ 4  จนถึงแยกพระโขนง  แยกขวาไปตามถนนสุขุมวิท  จนถึงแยกเทพารักษ์  แยกซ้ายไปตามถนนเทพารักษ์  สุดเส้นทางที่วัดหนามแดง (บริเวณหมู่บ้าน
ท่ีดินไทย) 
จากวัดหนามแดง ไป อู่บางขุนเทยีน (ถนนพระราม 2) เริม่ต้นจากวัดหนามแดง (บริเวณหมู่บ้านที่ดินไทย)  ไปตามถนนเทพารักษ์  ไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทาง
ท่ีท่าบางขุนเทียน 

  

 

545 นนทบุรี – สําโรง  
ผูดําเนินการ บริษัท เทพนครบริการ จํากัด 

บริษัท จิรศักดิ์เดินรถรวมบริการ จํากัด 
จํานวนรถ 39 คัน 
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เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 38 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ นนทบุรี – สําโรง 
ประเภทรถ รถโดยสารปรับอากาศสีครีม–น้ําเงิน 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงนนทบุรี – สําโรง 
จากนนทบุรี ไป สําโรง เริ่มต้นจากตลาด อ.ต.ก. 3  ไปตามถนนเล่ียงเมืองนนทบุรี  จนถึงทางแยกถนนประชาราษฎร์  แยกขวาไปตามถนนประชาราษฎร์  กลับรถที่
ท่าน้ํานนทบุรี  จนถึงแยกนนทบุรี  แยกซ้ายไปตามถนนติวานนท ์ จนถึงแยกแคราย  แยกขวาไปตามถนนงามวงศ์วาน  ข้ามสะพานลอยเกษตร  จนถึงแยกเกษตร  
แยกขวาไปตามถนนพหลโยธิน  จนถึงห้าแยกลาดพร้าวกลับรถข้ึนสะพานลอยลาดพร้าว  ไปตามถนนลาดพรา้ว  จนถึงสามแยกบางกะปิ  แยกขวาไปตามถนนศรี
นครินทร์  ข้ามคลองแสนแสบ  จนถึงแยกลําสาลี  แยกขวาไปตามถนนรามคําแหง  จนถึงแยกคลองตัน  ไปตามถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค์)  จนถึงแยก
สุขุมวิท 71  แยกซ้ายไปตามถนนสุชุมวิท  จนถึงตลาดสําโรง  จนถึงแยกเทพารักษ์  แยกซ้ายไปตามถนนเทพารักษ์  สุดเส้นทางที่อู่บริเวณถนนเทพารักษ์ 
จากสําโรง ไป นนทบุรี เริม่ต้นจากอู่บริเวณถนนเทพารักษ์  ไปตามถนนเทพารักษ์  ไปตามเส้นทางเดิมจนถึงตลาด อ.ต.ก. 3 

  

 

547 ศาลายา (ถนนเพชรเกษม) – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  
ผูดําเนินการ บริษัท ยูเนี่ยนบัสเซอรวิส จํากัด จํานวนรถ 25 คัน 
เวลาบริการ 4.00-22.00 เง่ือนไขพิเศษ ไมมี ระยะทาง 52 กิโลเมตร 
ชวงเดินรถ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตศาลายา – สะพานกรุงเทพ – อนุสาวรียชัยสมรภูมิ 

เสริมพิเศษ  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวทิยาเขตศาลายา – สะพานกรุงเทพ – สวนลุมพิน ี
เสริมพิเศษ  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวทิยาเขตศาลายา – สะพานกรุงเทพ – สยาม 

ประเภทรถ รถโดยสารปรับอากาศสีครีม–น้ําเงิน 
หมายเหตุ  
รายละเอียดเส้นทาง 
ช่วงสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวทิยาเขตศาลายา – สะพานกรงุเทพ – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 
จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตศาลายา ไป อนุสาวรีย์ชยัสมรภูม ิเริม่ต้นจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตศาลายา  ไปตามถนนพุทธมณฑลสาย 5  
แยกขวาไปตามถนนศาลายา–นครชัยศรี  แยกขวาไปตามถนนพุทธมณฑลสาย 4  จนถึงทางแยกถนนเพชรเกษม  แยกซ้ายไปตามถนนเพชรเกษม  จนถึงแยกท่าพระ  
แยกขวาไปตามถนนรัชดาภิเษก  จนถึงแยกมไหศวรรย์  ไปตามถนนมไหศวรรย์  ข้ามสะพานกรุงเทพ  จนถึงแยกถนนตก  แยกซ้ายไปตามถนนเจรญิกรุง  จนถึง
แยกบางรัก  แยกขวาไปตามถนนสีลม  จนถึงแยกศาลาแดง  ไปตามถนนราชดําริ  จนถึงแยกราชประสงค์  แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 1  จนถึงแยกปทุมวัน  
แยกขวาไปตามถนนพญาไท  สุดเส้นทางที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (บริเวณภัตตาคารพงหลี) 
จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภมูิ ไป สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตศาลายา เริ่มต้นจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (บริเวณภัตตาคารพงหลี)  ไปตามถนนพญาไท  ไปตาม
เส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตศาลายา 
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ลักษณะรถโดยสารประจําทาง 
 

รถโดยสารประจําทางธรรมดา 
 

 
รูปที่ ก-1 รถโดยสารประจําทางธรรมดา สีครีม-แดง 

 

 
รูปที่ ก-2 รถโดยสารประจําทางธรรมดา สีครีม-แดง 
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รูปที่ ก-3 รถโดยสารประจําทางธรรมดา สีครีม-แดง 

 

 
รูปที่ ก-4 รถโดยสารประจําทางธรรมดา สีขาว-น้ําเงิน 

 

 
รูปที่ ก-5 รถโดยสารประจําทางธรรมดา สีขาว-น้ําเงิน 
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รูปที่ ก-6 รถโดยสารประจําทางธรรมดา สีขาว-น้ําเงิน 

 

 
รูปที่ ก-7 รถโดยสารประจําทางขนาดเล็กรวมบริการ 
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รถโดยสารประจําทางปรับอากาศ 
 

 
รูปที่ ก-8 รถโดยสารประจําทางปรับอากาศสีครีม-น้ําเงิน 

 

 
รูปที่ ก-9 รถโดยสารประจําทางปรับอากาศสีครีม-น้ําเงิน 
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รูปที่ ก-10 รถโดยสารประจําทางปรับอากาศสีครีม-น้ําเงิน 

 

 
รูปที่ ก-11 รถโดยสารประจําทางปรับอากาศสีขาว-น้ําเงิน NGV 

 

 
รูปที่ ก-12 รถโดยสารประจําทางปรับอากาศ รถพวง 
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รูปที่ ก-13 รถโดยสารประจําทางปรับอากาศ รถพวง 

 

 
รูปที่ ก-14 รถโดยสารประจําทางปรับอากาศสีครีม-น้ําเงิน 

 

 
รูปที่ ก-15 รถโดยสารประจําทางปรับอากาศสีครีม-น้ําเงิน 
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รูปที่ ก-16 รถโดยสารประจําทางปรับอากาศสีครีม-น้ําเงิน 

 

 
รูปที่ ก-17 รถโดยสารประจําทางปรับอากาศสีครีม-น้ําเงิน 

 

 
รูปที่ ก-18 รถโดยสารประจําทางปรับอากาศสีครีม-น้ําเงิน 

 



หนังสือคูมือเสนทางรถประจําทางและรายละเอียด E-Book ฉบับป 2548-2549 (ภาคผนวก ก ลักษณะรถโดยสาร/อัตราคาโดยสาร) 

http://www.ubmta.net ( ภาพถายโดย สุนทร ประเสริฐณะสังข ) 
ก-8 

 
รูปที่ ก-19 รถโดยสารประจําทางปรับอากาศสีครีม-น้ําเงิน 

 

 
รูปที่ ก-20 รถโดยสารประจําทางปรับอากาศสีครีม-น้ําเงิน 

 

 
รูปที่ ก-21 รถโดยสารประจําทางปรับอากาศสีฟา 
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อัตราค่าโดยสาร 
 

หลักเกณฑในการกําหนดอัตราคาโดยสาร จากการแบงชนิดของรถโดยสารประจําทาง ตามสี และลักษณะ เชน 
รถธรรมดา และ รถปรับอากาศ ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 

รถโดยสารประจําทางธรรมดา 
 

ชนิดสคีรีม-แดง (ขาว-แดง-เขียว),(ขาว-แดง-เหลือง) 
อัตราคาโดยสารปกติ 

- ราคา 5.00 บาท ตลอดสาย (เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่มีเสนทางตอเนื่อง หมวด1) 
อัตราคาธรรมเนียม 

- รถโดยสารขึ้นทางพิเศษ จายเพิ่มจากเดิมอีก 2.00 บาท 
- รถโดยสารบริการกะสวาง (ชวง 23.00น.–5.00น) จายเพิ่มจากเดิมอีก 1.50 บาท 
- รถโดยสารที่มีการจัดเก็บอัตราคาโดยสารพิเศษในชวงเดินรถปริมณฑล (ตามระเบียบ หมวด4) ตองจาย

คาธรรมเนียมเพิ่มจากเดมิตามที่กฎหมายกําหนด ในแตละเสนทางทองถิ่น 
- ไมสามารถลดหยอนคาธรรมเนียมใดๆไดทั้งสิ้น 

อัตราคาโดยสารลดหยอน 
- ราคา 2.50 บาท ตลอดสาย (เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่มีเสนทางตอเนื่อง หมวด1) 
- อัตราคาโดยสารลดหยอนเฉพาะจากคาโดยสารปกติ ไมลดหยอนคาธรรมเนียม 
 

ชนิดสขีาว-น้ําเงิน (ขาว-น้ําเงิน-ฟ้า-เขียว),(ขาว-น้ําเงิน-ฟ้า-เหลือง) 
อัตราคาโดยสารปกติ 

- ราคา 6.00 บาท ตลอดสาย (เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่มีเสนทางตอเนื่อง หมวด1) 
อัตราคาธรรมเนียม 

- รถโดยสารขึ้นทางพิเศษ จายเพิ่มจากเดิมอีก 2.00 บาท 
- รถโดยสารบริการกะสวาง (ชวง 23.00น.–5.00น) จายเพิ่มจากเดิมอีก 1.50 บาท 
- รถโดยสารที่มีการจัดเก็บอัตราคาโดยสารพิเศษในชวงเดินรถปริมณฑล (ตามระเบียบ หมวด4) ตองจาย

คาธรรมเนียมเพิ่มจากเดมิตามที่กฎหมายกําหนด ในแตละเสนทางทองถิ่น 
- ไมสามารถลดหยอนคาธรรมเนียมใดๆไดทั้งสิ้น 

อัตราคาโดยสารลดหยอน 
- ราคา 3.00 บาท ตลอดสาย (เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่มีเสนทางตอเนื่อง หมวด1) 
- อัตราคาโดยสารลดหยอนเฉพาะจากคาโดยสารปกติ ไมลดหยอนคาธรรมเนียม 

 
ชนิดรถโดยสารขนาดเล็ก สีเขียวใบไม ้

อัตราคาโดยสารปกติ 
- ราคา 4.50 บาท ตลอดสาย (เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่มีเสนทางตอเนื่อง หมวด1) 
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อัตราคาธรรมเนียม 
- รถโดยสารบริการกะสวาง (ชวง 23.00น.–5.00น) จายเพิ่มจากเดิมอีก 1.50 บาท 

 
รถโดยสารประจําทางปรับอากาศ 
  
 ชนิดสคีรีม-น้าํเงิน (ขาว-น้ําเงิน-ฟ้า-เขียว),(ขาว-น้ําเงิน-ฟ้า-เฟลือง) และ 
 ชนิดสขีาว-น้ําเงิน (รถใชก้๊าชธรรมชาติ NGV) และ 
 ขนดิรถพ่วง สีขาว-น้ําเงิน 
อัตราคาโดยสารปกติรวมคาธรรมเนียม 

- จัดเก็บคาโดยสารตามระยะทาง โดยมีอัตราคาโดยสารสูงสุดไมเกิน 17.00 บาท 
- 8 กิโลเมตรแรก อัตราคาโดยสาร 9.00 บาท และทุกๆ 4 กิโลเมตร จายเพิ่มอีก 2.00 บาท 

อัตราคาโดยสารลดหยอน 
- จากอัตราของคาโดยสารปกติรวมคาธรรมเนียมจริงที่ตองเสีย โดยจายเพียง 70% ของราคาเต็ม (ปดเศษสตางคทิ้ง) 

 
 ชนิดสสี้ม และชนิดสีฟา้ (ยูโร 2) 
อัตราคาโดยสารปกติรวมคาธรรมเนียม 

- จัดเก็บคาโดยสารตามระยะทาง โดยมีอัตราคาโดยสารสูงสุดไมเกิน 23.00 บาท (จัดเก็บจริงไมเกิน 21.00 บาท) 
- 4 กิโลเมตรแรก อัตราคาโดยสาร 11.00 บาท และทุกๆ 4 กิโลเมตร จายเพิ่มอีก 2.00 บาท 

อัตราคาโดยสารลดหยอน 
- จากอัตราของคาโดยสารปกติรวมคาธรรมเนียมจริงที่ตองเสีย โดยจายเพียง 70% ของราคาเต็ม (ปดเศษสตางคทิ้ง) 

 
 บุคคลตอ่ไปนี้ได้รับการลดหย่อนคา่โดยสาร 

1. ผูซื้อต๋ัวเดือนไดรับการลดคาโดยสารรอยละ 20 ของคาโดยสารเที่ยวเดียว คูณดวย 44 สําหรับการโดยสารที่ไม
รวมวันเสารหรืออาทิตย คูณดวย 52 สําหรับคาโดยสารที่ไมรวมวันอาทิตย เศษของคาโดยสารสารที่ไมครบบาทใหปดขึ้นเปน 
1 บาท 

2. ผูถือบัตรหรือเหรียญตราของทางราชการที่มีระเบียบระบุไววา มีสิทธิไดรับการลดคาโดยสารรถประจําทางครึ่ง
ราคา เสียคาโดยสารครึ่งราคา ไดแก 

- ผูถือบัตรประจําตัวเหรียญชัยสมรภูมและทายาท 
- ผูถือบัตรประจําตัวเหรียญงานพระราชสงครามในทวีปยุโรป 
- ผูถือบัตรประจําตัวเหรียญราชการชายแดน 
- ผูถือบัตรประจําตัวเหรียญพิทักษเสรีชน 
- ผูถือบัตรประจําตัวทหารผานศึกนอกประจําการ บัตรช้ันที่ 1 บัตรช้ันที่ 2 บัตรช้ันที่ 3 และบัตรช้ันที่ 4 
- ผูถือบัตรประจําตัวครอบครัวทหารผานศึก บัตรช้ันที่ 1 
- ผูถือสมุดคูมือประจําครอบครัวทหารและเจาหนาที่ปฏิบัติงานราชการสนาม กรณีไปทําการรบในงานพระราช

สงครามในทวีปยุโรป กรณีพิพาทกับอินโดจีน ฝรั่งเศส กรณีสงครามมหาเอเชียบูรพา กรณีสงครามเกาหลีและกรณีสงคราม
เวียดนาม 

- ผูถือบัตรประจําตัวครอบครัวทหารผานศึกนอกประจําการ บัตรช้ันที่ 1 
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มารยาทผูโ้ดยสาร 
 
 ปจจัยที่เปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่ง ในระบบขนสงมวลชน คือ ผูโดยสาร ซึ่งเปรียบเสมือน อุปสงคในระบบ
เศรษฐศาสตร ผูโดยสารถือวาเปนปจจัยหลัก ในระบบขนสงมวลชน อยางหนึ่ง ที่ขาดไมได 
 การบริการที่ดี ของผูใหบริการในระบบขนสงมวลชน ยอมทําใหผูโดยสาร เกิดความพึงพอใจ  ดังสังเกตไดจาก การ
ใหบริการตามคุณภาพมาตรฐาน International Standard Oganization (ISO) ลําดับที่ 9000 โดยเนนเรื่องของคุณภาพดานงาน
เอกสาร และระบบงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความสะดวก ความมีระเบียบเรียบรอย รัดกุม และเปนไปตามนโยบายคุณภาพ 
ซึ่ง องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ก็ไดนํามาตรฐานดังกลาว นํามาใชกับรถในสังกัดของ ขสมก. ทั้ง 8 เขตการเดินรถ 
จํานวนกวา 100 เสนทาง 
 รวมทั้งการบริการของผูใหบริการในความควบคุมของ ขสมก. (รถเอกชน รวมบริการ) ซึ่งมีจํานวนเสนทางอีกรวม 
100 เสนทาง ซึ่งเปนการบริการโดยผูประกอบการอิสระในรูปแบบของ บุคคล และ นิติบุคคล ตามแตลักษณะขององคกร
เหลานั้น ซึ่งปญหาในการบริการที่เกิดขึ้น สวนหนึ่ง จะพบวา เกิดจากการใหบริการของ รถเอกชน รวมบริการ ซึ่งปญหาที่เกิด
คือ ความละเลยในการปฏิบัติหนาที่ ความเคยชินในการปฏิบัติ และ การเห็นแตความสบายสวนตัว โดยมิไดใสใจผูโดยสาร
เทาที่ควร จึงทําใหเกิดปญหาตางๆมากมาย 
 ถึงแมปญหาตางๆ ที่เกิดในระบบขนสงมวลชน ที่มีผลตอผูโดยสาร จะไดรับการแกไข และปองกันใหปญหา
ดังกลาว หมดไปแลวก็ตาม แตปญหาตางๆ สามารถเกิดขึ้นได อุบัติเหตุ เปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดโดยมิไดคาดหมาย เพราะฉะนั้น 
ผูโดยสาร ในฐานะเปนสวนหนึ่งในระบบขนสงมวลชน จึงตองมีสวนรวมรับผิดชอบ 
 การประพฤติตัว การปฏิบัติตน ของผูโดยสาร ยอมเปนสวนหนึ่ง ที่ทําใหเกิดอุบัติการณ อุบัติเหตุ และสิ่งตางๆ ที่ไม
อยากใหเกิดขึ้นได ความรายแรงตั้งแตระดับ การเสียเวลาเพียงนอยนิด จนกระทั่ง การเสียชีวิต จะเปนสิ่งที่เราสามารถ ปองกัน
ได รวมทั้งสิ่งที่นอกเหนือจากการควบคุมที่ไมทั่วถึงของ ผูใหบริการในระบบขนสงมวลชน 
 มารยาทผูโดยสาร คือ สิ่งที่ผูโดยสาร กระทํา ปฏิบัติ แสดงออก ในรูปแบบตางๆ ในฐานะที่เปนผูโดยสาร และการ
ปฏิบัติตนในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของสังคม รวมทั้งการปฏิบัติตนในสิ่งที่ถูกตอง ตามประเพณี วัฒนธรรมไทย 
 
วัตถุประสงคเ์นื้อหา 

o เพื่อสรางจิตสํานึก ของผูโดยสาร 
o เพื่อใหความรู เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเปนผูโดยสารที่ดี 
o เพื่อสรางความเขาใจ เกี่ยวกับมารยาท ขอปฏิบัติ ของผูโดยสารใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

 
ขอบเขตเนื้อหา 

o เขียนรายงาน มารยาทผูโดยสาร ในสวนของผูโดยสาร 
o เขียนขอปฏิบัติ ขอความระวัง คําแนะนํา สําหรับผูโดยสาร 

 
 
 กอนที่จะกลาวในรายละเอียดของ มารยาทผูโดยสาร จะขอใชคําจํากัดความ เพื่อใหเปนความหมาย และสื่อใหเกิด
ความเขาใจในทิศทางเดียวกัน ดังตอไปน้ี 
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 ผูใหบริการ หมายความวา ผูที่เปนผูใหบริการขนสงมวลชน โดยรถประจําทาง ในที่นี้จะมี องคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ (ขสมก.) และผูใหบริการในความควบคุมของ ขสมก. (รถเอกชน รวมบริการ) 
 ผูโดยสาร หมายความวา บุคคล หรือ กลุมบุคคล ที่ใชบริการขนสงมวลชน จะถือวา เปนประชาชนในฐานะ
ผูโดยสาร 
 พนักงานประจํารถ หมายความวา พนักงานที่ปฏิบัติหนาที่อยูบนรถโดยสาร อันไดแก พนักงานขับรถ (พขร.) และ 
พนักงานเก็บคาโดยสาร (พกส.) 
 ปายรอรถประจําทาง หมายความวา จุดรอรถประจําทางสําหรับขึ้นลงรถโดยสาร 
 รถโดยสารประจําทาง (รถเมล) หมายความวา พาหนะที่ใชในการขนสงผูโดยสาร จากจุดๆหนึ่ง (ตนทาง) ไปยังจุดๆ
หนึ่ง (ปลายทาง) 
 นายตรวจ หมายความวา พนักงานที่ปฏิบัติหนาที่ในการตรวจสอบความเรียบรอยของการบริการ ตามปายรอรถ
ประจําทาง และบนรถโดยสารประจําทาง 
 นายทา หมายความวา พนักงานที่ปฏิบัติหนาที่ ณ จุดปลอยรถ มีหนาที่บันทึกเวลาและควบคุม การเขา – ออก ณ จุด
ปลอยรถ 
 หากมีคําจํากัดความอื่นๆ ที่มีความหมายทั่วไป หรือที่มีรูปแบบเฉพาะ และความหมาย ที่นอกเหนือจากที่กลาวไว จะ
อธิบายความหมายในสวนที่แตกตาง ไวเปนกรณีไป ในสวนนั้นๆ 
 

 
 
 
รายละเอียด 
 เนื้อหาเกี่ยวกับมารยาทผูโดยสาร ในสวนรายละเอียด จะจัดเรียงลําดับเหตุการณ เพื่อใหงายตอการอานและทําความ
เขาใจ โดยแบงเปนสวนตางๆ ดังตอไปน้ี 

o สวนการเตรียมความพรอม กอนการใชบริการ 
o สวนการเดินทาง กอนการขึ้นรถโดยสาร 
o สวนการเดินทาง ในระหวางการโดยสาร 
o สวนการตรวจสอบ หลังการใชบริการรถโดยสาร 
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ส่วนการเตรียมความพร้อม ก่อนการใช้บริการ 
1. การเดินทางที่ตองใชรถโดยสารประจําทาง บางครั้ง จะไมสามารถไปในเสนทางที่ตองการได จึงตองใชบริการสาย

รถประจําทางที่มีอยู 
2. จากจุดเริ่มตน พิจารณาสายรถประจําทางที่ผานทั้งหมดแลววิเคราะหถึงปลายทาง วามีสายไหนผานบาง ถามี จึง

พิจารณาเสนทางของสายนั้น 
3. ถาเสนทางของสายนั้น มีลักษณะที่ ออมการเดินทาง ทําใหเสียเวลาการเดินทาง อาจเปลี่ยนเสนทางการเดินทางใหม 

โดยใชการตอรถ เพื่อประหยัดเวลาก็ได 
4. หากไมมีสายใดจากจุดเริ่มตน ไปยังจุดปลายทาง จึงตองใชการตอรถ การพิจารณาการตอรถโดยสาร นอกจาก

พิจารณาสายที่ผานจุดเริ่มตนแลว ใหพิจารณาสายที่ผานปลายทาง เพื่อหาจุดเชื่อมตอ ของสายรถประจําทาง จาก
จุดเริ่มตน และ ปลายทาง จะทราบจุดตอรถ 

5. จุดตอรถอาจจะเปนสถานที่สําคัญ เชน สถานที่ราชการ หางสรรพสินคา ทาปลายทางรถ สถานศึกษา ฯลฯ 
6. หากตองตอรถจํานวนมากกวา 2 ตอ จําเปนตองใชสถานที่บางแหง ในการตอรถระหวางทาง 
7. ปจจัยที่มีผลในการพิจารณาการเดินทางดวยรถโดยสารประจําทาง คือ ระยะเวลาที่ใชการเดินทาง จํานวนตอรถ 

อัตราคาโดยสาร ลักษณะรถ ลักษณะเสนทางการเดินรถของสายรถประจําทาง วันเวลาที่มีผลตอสภาพการจราจร 
และ ภูมิอากาศ 

8. การเดินทางที่มีจํานวนตอรถที่มากตอ ยอมทําใหเสียคาโดยสารมากกวาจํานวนที่นอยตอ 
9. การเดินทางดวยรถโดยสารประจําทางปรับอากาศ ยอมเสียคาโดยสารมากกวา รถโดยสารประจําทางธรรมดา 
10. จํานวนตอที่มากตอ ยอมเสียเวลาการเดินทางมากกวา เนื่องจากการคอยรถระหวางตอ 
11. แตการเดินทางที่ไมออมเสนทาง และหลีกเลี่ยงเสนทางและเวลาที่รถติด ยอมประหยัดเวลาการเดินทางมากกวา 
12. สัมภาระที่จะนําขึ้นไปยังรถประจําทาง หากมีขนาดใหญ ควรหลีกเลี่ยงการใชรถโดยสาร โดยเฉพาะขณะที่เวลา

ผูโดยสารคับคั่ง และสัมภาระที่จะนําขึ้นไป ควรที่จะปกปดมิดชิด หรือหอหุมใหรัดกุมดวย 
13. สิ่งของมีกลิ่นรุนแรง หามนําขึ้นรถประจําทาง โดยเฉพาะกลิ่นของ ขนุน ทุเรียน ซึ่งผูโดยสารบางรายแพกลิ่นได 

หากจะนําขึ้น ตองปกปดหอหุมใหมิดชิด และปราศจากกลิ่นเสียกอน 
14. การสงสัยจุดรอรถเมล การรอรถ สามารถสอบถาม ขอความชวยเหลือจากผูโดยสารดวยกันได 
15. สอบถามขอสงสัย ตองการคําแนะนําการเดินทาง ขสมก. โทร.184 ทุกวัน 6.00-21.00 
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ส่วนการเดนิทาง ก่อนการขึ้นรถโดยสาร 
1. ปายรอรถประจําทางที่กําหนด ใชเปนจุดจอดรถโดยสาร เพื่อขึ้นหรือลงรถโดยสารได นอกเหนือจากจุดจอดรถ

โดยสาร จะไมสามารถขึ้นลงรถโดยสารไดตามปกติ 
2. ปายรอรถประจําทางที่มีจํานวนผูโดยสารรอรถประจําทางเปนจํานวนมาก และ/หรือ ปายที่มีผูโดยสารที่จะขึ้นรถ

สายนั้นเปนจํานวนหนึ่ง ยอมมีโอกาสที่รถโดยสารคันนั้น จะจอดรับผูโดยสารปายนั้นมากกวา 
3. ปายรอรถประจําทางที่มีความคับคั่งในการรอรถโดยสาร ยอมมีโอกาสในการขึ้นรถโดยสารไดมากกวา 
4. ควรมีความกระตื้อรือรน ในการรอรถโดยสาร และระวังทรัพยสินมีคาของทานทุกชนิด ขณะรอรถโดยสารที่ปายรอ

รถประจําทาง 
5. ไมรอรถประจําทางที่ปายรอรถประจําทาง ในจุดที่มีความเสี่ยง เชน การยืนรอรถบนพื้นถนน 
6. การรอรถประจําทางขณะฝนตก ควรหาที่กําบังและระวังน้ําฝนที่พ้ืน หรือน้ําที่ขังที่พ้ืนถนน สาดกระเซ็นมาจากลอ

รถที่ว่ิงบนถนนดวย 
7. ปายรอรถประจําทางที่มีความเสี่ยง เชน เปลี่ยวในเวลาค่ําคืน ไมควรตอรถโดยสารที่ปายดังกลาวตามลําพัง 

โดยเฉพาะสุภาพสตรี เสี่ยงตอการถูกลวงละเมิดสิทธิสตรี หรือ ถูกชิงทรัพย 
8. ปายรอรถประจําทางที่มีอาณาบริเวณกวางขวาง โปรดรอรถโดยสารประจําทาง ที่บริเวณตนปาย หรือบริเวณจุดจอด

รถโดยสาร เนื่องจากรถที่เขาปาย จะตองใชเวลาในการเขาปาย หากตองการขึ้นรถโดยสารที่จอดอยูขางหลังที่ยัง
เคลื่อนมาไมถึงจุดจอดรถ สามารถเดินสวนขึ้นไป หรือรอใหรถคันดังกลาวเคลื่อนตัวเขาปาย เพื่อขึ้นรถคันดังกลาว
ได 

9. การสรางความเคยชินในการรอรถโดยสาร เชน การสังเกตพฤติกรรมของสายรถเมลแตละสาย การจําลักษณะรถ
โดยสาร ของแตละสาย จะทําใหมีความคลองตัว ในการรอรถโดยสารมากขึ้น ซึ่งจะทําใหทราบรถโดยสาร หรือ 
สาย ที่ตองการจะขึ้นไดลวงหนา เพียงแคเห็นรถที่มาแตไกล 

10. ควรสังเกตปายบอกทาง ปายหนารถ ปายพิเศษอื่นที่ติดบนรถใหเห็นเดนชัดจากภายนอกรถ โดยเฉพาะกอนการขึ้น
รถ วาเปนรถที่ว่ิงเสนทางนอกเหนือจากเสนทางปกติ เพื่อใชการประกอบพิจารณาในการเดินทาง หากพบวา รถคัน
ดังกลาว ไมไดไปในปลายทางที่จะไป ทั้งๆที่เสนทางปกติ ไปถึง ก็จะไดไมตองใชบริการรถคันดังกลาว 

11. หากตัดสินใจแนวแนแลว วาจะขึ้นรถโดยสารคันดังกลาว จึงใหสัญญาณในการหยุดรถโดยสารคันดังกลาว 
12. การเรียกรถประจําทาง ควรใหสัญญาณมือดวยการโบกมือ ใหเห็นเดนชัด ในระยะที่พนักงานขับรถ จะสามารถเห็น

ไดในระยะไกล และสามารถจอดไดในระยะเบรกที่ปลอดภัย การกระทําที่นอกเหนือจากนี้ เชน การใหสัญญาณที่ไม
ชัดเจน การโบกรถในระยะกระชั้นชิด จะทําใหพนักงานขับรถ ไมสามารถจอดรถ เพื่อรับทานได 

13. การโบกรถ ในขณะที่รถออกจากปายรอรถประจําทางไปแลว จะทําใหทาน ไมสามารถขึ้นรถคันดังกลาวได เพราะ 
พนักงานขับรถ และ พนักงานประจํารถ ไมเห็นการโบกรถของทาน 

14. ไมโบกรถโดยสารประจําทาง นอกปายรอรถประจําทาง หากโบกรถพนปายรอรถประจําทางมาเพียงเล็กนอย 
พนักงานขับรถสามารถอนุโลมจอดใหขึ้นรถโดยสารได ในกรณีที่ว่ิงมารอรถที่ปายรอรถประจําทางไมทัน แตทั้งนี้ 
พขร. ไมจอดรับ ถือวา ไมเปนความผิดของ พขร. 

15. เมื่อรถประจําทางจอดแลว รอใหผูโดยสารบนรถ ลงมาใหหมดกอน ที่จะขึ้นรถโดยสาร ไมแยงผูโดยสารที่ลงจากรถ
เพื่อขึ้นไปโดยเด็ดขาด 

16. ไมควรเบียดเสียด ณ บริเวณประตูรถอยางเด็ดขาด และควรเวนชองวางตรงกลาง โดยการรอที่ดานขางของประตู 
เพื่อใหผูโดยสารลงจากรถไดอยางสะดวก 
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17. ไมควรใชโทรศัพทมือถือ ขณะกําลังขึ้นหรือลงรถ เพื่อปองกันอันตรายที่เกิดจากการขาดความระมัดระวัง เนื่องจาก
สมาธิอยูกับการใชโทรศัพท 

18. ไมแยงกันขึ้นรถโดยสารประจําทาง เพราะอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุได ควรเรียงลําดับขึ้นรถโดยสารทีละ 1 คน 
19. โปรดระวังขณะรถเคลื่อนตัวชา เมื่อเขาปายรอรถประจําทาง แลวประตูไดเปดอยู เปนอันตรายอยางยิ่งที่จะกาวขึ้นรถ

ในขณะที่กําลังเคลื่อนตัว รวมทั้งการแออัดของผูโดยสารหนาประตูรถ เมื่อรถเคล่ือนตัว ผูโดยสารจะขยับไปตามรถ 
อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุจากการพลัดเหยียบกัน ถูกรถเฉี่ยว หรือถูกลอรถเหยียบ 

20. ไมกระโดดขึ้นรถโดยสาร ในขณะที่รถโดยสารเคลื่อนตัวไปแลว (ถึงแมวาจะเปนการเคลื่อนตัวอยางชาๆก็ตาม) 
โดดเด็ดขาด เพราะจะทําใหพลัดตกลงจากรถ เกิดอันตรายได 

 

 
 

ส่วนการเดนิทาง ในระหวา่งการโดยสาร 
1. เมื่อขึ้นรถโดยสารแลว จงมีความกระตือรือรน กาวขึ้นรถโดยสารดวยความรวดเร็ว โปรดอยาหยุดนิ่ง หรือยืนอยู

เฉยๆ ที่บันได หรือหนาประตูโดยเด็ดขาด เปนการกีดขวางผูโดยสารที่จะขึ้นตามมา และปองกันอันตรายจากการตก
รถ ประตูหนีบ โปรดเลือกทางเดิน วาจะเดินไปยัง หนาหรือหลังรถ 

2. ไมกระทําการใดๆ ที่เปนการขัดขวางการขึ้นลงของผูโดยสาร เชน การยืนขวางที่หนาประตู  การไมหลีกทางให
ผูโดยสารขึ้น หรือลงจากรถ เมื่อผูโดยสารแนนเต็มคันรถ 

3. ผูโดยสารหนาประตู หรือบริเวณบันได โปรดหลีกทางใหผูโดยสารลงจากรถ โดยการ เดินเขาไปยังในรถ หรือ เดิน
ลงจากรถรอที่หนาประตู 

4. ผูโดยสารหอยโหนบริเวณหนาประตู โปรดระวังการเปดและปดของประตู ซึ่งอาจถูกหนีบ ถูกเฉี่ยว จนเกิดบาดแผล
หรือการบาดเจ็บฟกช้ํา และระวังการพลัดตกจากรถอันเนื่องจากการยึดจับราว การยืนที่ไมมั่นคง หากไมปลอดภัย 
ไมควรเสี่ยงที่จะหอยโหนโดยเด็ดขาด 

5. เมื่อขึ้นรถเรียบรอยแลว โปรดหาที่นั่ง หรือหากที่นั่งเต็ม หาที่ยืนในจุดๆที่ทาน สามารถยึดจับเสา หรือ ราว ไดอยาง
มั่นคง รวมทั้งตองไมเปนการกีดขวาง สรางความรําคาญผูโดยสารอื่นๆดวย ไมยึดจับสิ่งใดๆในรถที่ไมมีความมั่นคง 
เชน ราวผามาน  

6. เตรียมคาโดยสารและจายคาโดยสาร ใหกับพนักงานเก็บสตางค รวมทั้งบอกจุดหมายปลายทางอยางชัดเจน สําหรับ
รถโดยสารปรับอากาศ รถโดยสารธรรมดาที่มีเสนทางในจังหวัดขางเคียงที่ระบุใหเก็บคาโดยสารเพิ่มเติม รถ
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โดยสารธรรมดาขึ้นทางดวน แลวจึงรอรับเงินทอน พรอมตั๋วโดยสาร พรอมทั้งตรวจสอบเงินทอน ราคาตั๋ว วา
ถูกตองหรือไม หากไมถูกตอง ไมชัดเจน ใหรีบทักทวงพนักงานเก็บสตางคโดยทันที 

7. โปรดใหความรวมมือกับพนักงานประจํารถ และในการตรวจตั๋วโดยสารของนายตรวจ 
8. การบอกจุดหมายที่ชัดเจน ควรบอกเปนสถานที่ๆ คนทองถิ่น หรือวา เปนที่รูจักกันในสังคมทั่วไป (เชน เมเจอรซีนี

เพล็กซ รัชโยธิน) การบอกจุดหมายที่เปนลักษณะเฉพาะเจาะจง (เชน พหลโยธิน 33) พนักงานเก็บคาโดยสารอาจจะ
ไมทราบวาอยูที่ไหนก็เปนได รวมทั้งอาจทําใหคํานวณราคาคาโดยสารผิดพลาด 

9. หากรถโดยสาร สายดังกลาวที่ทานขึ้นไปแลว ไมไดผานจุดหมายที่จะลง (ซึ่งเปนเรื่องที่เกิดขึ้นไดยาก นอกจากไม
ทราบเสนทางจริงๆ) ทานมีสิทธิที่จะไมจายคาโดยสาร เพื่อขอลงปายรอรถประจําทาง ตอรถโดยสารสายที่ถูกตอง 

10. นั่งทาทางที่สุภาพเรียบรอย ที่ไมรบกวนคนนั่ง หรือคนยืนขางๆ รวมทั้งการนั่งหลับดวย ไมนั่งเขายันเบาะ นั่งยกขา 
นั่งอาขากวางๆ นั่งขัดสมาธิบนเบาะ นั่งพับเพียบบนเบาะ นั่งเทาเหยียบเบาะ 

11. รถที่มีผูโดยสารจํานวนนอย หากทานนั่งคูกับผูโดยสารทานอื่น แลวนั่งอยูดานนอก ลองปรับเปลี่ยนที่นั่ง ไปนั่งที่นั่ง
คูอื่นๆที่ไมมีผูโดยสารนั่ง เพื่อลดความอึดอัด 

12. การยืนที่ถูกตอง คือการยืนที่ไมเปนการรําคาญตอตนเองและผูอื่น หรือทําใหตนเองและผูอื่น เกิดความลําบากใน
การยืน ยืนทรงตัวตามแรงเหว่ียงของรถดวยขาทั้งสองขาง อยางมั่นคง และใชมือขางที่ถนัด เพียงมือเดียว ในการจับ
สิ่งยึด เชน เสา หรือ ราว เพื่อปองกันไมใหเสียการทรงตัว อยาฝนแรงฉุดของรถดวยแขนเพียงอยางเดียว 

13. โปรดระวังสิ่งของ ทรัพยสินมีคาจากเหลามิจฉาชีพ สัมภาระของทาน รวมทั้งสวนตางๆของรางกาย เครื่องแตงกาย
ของทาน (เชน ขอศอก แขน เทา เสื้อคลุม รองเทา) อาจไปทําใหผูโดยสารทานอื่น เกิดความเดือดรอนในการ
โดยสาร 

14. ไมทําลายทรัพยสิน หรือทําใหทรัพยสินตางๆบนรถโดยสารประจําทาง เกิดความเสียหาย ชํารุด สกปรก เลอะเทอะ 
เชน การขีด กรีด พน ปายสี ติดกระดาษ สติกเกอร เขียนสิ่งตางๆบนรถโดยสารประจําทาง การบวนน้ําลาย การปาย
น้ํามูก การสั่งน้ํามูก การเหยียบเบาะ หลับพิงกระจก ทิ้งขยะ เศษขยะในที่ๆไมไดจัดไว ทั้งในรถและนอกรถ 

15. โปรดระวังการจับตองสิ่งตางๆบนรถเมล เพราะอาจทําใหมือของทานสกปรก หรือสิ่งของเกิดการชํารุด โปรด
สังเกตสิ่งของตางๆกอนทําการจับตอง หรือโยกยายปรับ เชน ผามาน และการปรับชองแอร ควรระวังไมใหปรับไป
ทิศทางโดนผูโดยสารทานอื่น หากทานไมตองการแอร รวมทั้งไมไปแยงแอรจากผูโดยสารทานอื่นดวย 

16. ไมยื่นสิ่งของ สงสิ่งของ หรือสวนตางๆของรางกาย ออกนอกตัวรถโดยเด็ดขาด อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุได 
17. ไมสงเสียงอึกทึกครึกโครม หรือกอความรําคาญดวยเสียง การพูดคุยกันเสียงดัง การคุยโทรศัพทที่เสียงดัง การ

ตะโกน ตะคอก ตะเบ็ง รองเพลง หรือการกระทําใดๆที่กอใหเกิดเสียงที่นารําคาญบนรถโดยสาร 
18. ไมสงกลิ่น หรือกระทําสิ่งใดๆ เชน การสูบบุหรี่ การทําใหสิ่งของเกิดกลิ่นเกิดควันและฝุนผง การรับประทานอาหาร

สงกลิ่น กอใหเกิดกลิ่นที่นารําคาญ และเปนอันตรายตอสุขภาพ บนรถโดยสารประจําทาง โดยเฉพาะวัตถุสงกลิ่น 
บนรถโดยสารประจําทางปรับอากาศ ถามีควรจะหอหุมปกปดกลิ่นใหมิดชิด 

19. ไมกระทําการใด ที่เปนการผิดศีลธรรม ผิดกฎหมาย ลวงละเมิดสิทธิสตรี  และสิทธิสวนบุคคล การกระทําลามก 
อนาจาร ลวนลาม การใชสายตา การแสดงออกที่ไมเหมาะสมตอวัยวุฒิ และกาลเทศะ บนรถโดยสารประจําทาง 
(เปนสถานที่สาธารณะ) โดยเด็ดขาด ผูใดฝาฝน และกระทําการดังกลาว จะมีความผิดตามกฎหมาย 

20. โปรดเอื้อเฟอที่นั่งแกบุคคล ที่ไมสามารถยืนบนรถโดยสารไดอยางมั่นคง ยืนไมได หรือ หากยืนแลว จะเกิดอันตราย
แกผูยืน และ/หรือ คนรอบขาง เชน พระภิกษุ สามเณร สตรีมีครรภมากกวา 3 เดือน คนชรา คนพิการ เดก็เล็ก ผูที่เจ็บ
ไขไดปวย ผูที่บาดเจ็บมีบาดแผลจากอุบัติเหตุ เขาเฝอก เปนลม เมารถ ไมสบาย เปนตน 
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21. โปรดมีน้ําใจกับผูโดยสารบนรถ เชน การชวยถือของขณะที่ผูโดยสารยืนอยูแลวคุณนั่ง การชวยเบียด หรือแบงที่ยืน 
เพื่อใหคนที่ยืนไดไมสะดวก ผูที่ไดรับน้ําใจ ควรตอบแทนดวยคําขอบคุณ 

22. มีความกระตือรือรน เตรียมตัวกอนการลงจากรถ ไมลืมสิ่งของและสัมภาระ เมื่อรถใกลถึงปายรอรถประจําทางที่จะ
ลง หากการลุกเดินออกจากภายในรถมีความยากลําบาก อันเนื่องจากความหนาแนนของผูโดยสาร ตองใชเวลาใน
การเตรียมตัวกอนลงลวงหนาเพิ่มขึ้น 

23. ใหสัญญาณกริ่งเมื่อตองการลงจากรถประจําทางที่ปายรอรถประจําทาง โดยการกดกริ่ง 1 ครั้ง กอนถึงปายรอรถ
ประจําทาง ในระยะที่รถสามารถจอดใหลงได หากมีผูโดยสารคนอื่นกดใหแลว ไมตองกดซ้ําอีก หรือจะใชการบอก
กลาวกับพนักงานขับรถก็สามารถกระทําได 

24. โปรดใชความระมัดระวัง ขณะรอการจอดของรถโดยสารประจําทางที่ปายรอรถประจําทาง ระวังการเปดของประตู 
การเบรกของรถ อยาจับราวประตูในสวนที่พับเขา หรือจับในสวนของบานพับ โดยเด็ดขาด ไมจับราวจับเหนือ
ประตู ขณะกําลังเปดหรือปดประตู ไมยืนที่บันไดขั้นลางสุด 

25. ใชความรวดเร็วในขณะกาวลงจากรถ เมื่อรถจอดใกลสนิทหรือจอดสนิทเทานั้น ไมเสี่ยงกาวลงจากรถขณะรถกําลัง
เคลื่อนตัวโดยเด็ดขาด กอนกาวลงจากรถ โปรดมองทางซาย หรือทิศทางอื่นๆ ที่จะทําใหกาวลงไปแลวเกิดอันตราย
ได เชน รถจักรยาน รถจักรยานยนต ที่ขับขี่มาทางดานซาย พ้ืนน้ําดานลาง ที่อาจจะกระเด็นเปยกเมื่อกาวลงไป พ้ืนที่
ซอกหลืบ เสาไฟฟา กําแพงขอบทาง ซึ่งอาจเกิดอันตรายขณะลงไปแลว ณ บริเวณนั้น หรือแมแตฝูงชนที่เบียดเสียด
รอการขึ้นรถ 

26. เมื่อกาวลงจากรถแลว ไมยืนหยุดอยูกับที่ตรงนั้นโดยเด็ดขาด โปรดเดินใหหางจากประตูรถ เพื่อผูโดยสารคนหลังๆ 
จะไดลงจากรถได และเปนการปองกันอันตราย จากการเฉี่ยวของตัวรถเมลเอง หรืออันตรายตางๆบนถนน 

27. หากลงจากรถชา เปนผลใหผูโดยสารที่กําลังขึ้นจากรถกําลังทยอยขึ้นรถ โปรดอยาแยงลงจากรถ ใชการขอผูโดยสาร
ที่กําลังขึ้นวาขอลงจากรถ เพื่อที่จะไดไมเปนการเบียดเสียด จนเกิดอุบัติเหตุจากการพลัดเหยียบกันได 

28. หากลงจากรถไมทัน หามกระโดดลงจากรถ ขณะที่รถออกจากปายรอรถประจําทางแลว ถึงแมประตูจะยังไมปดก็
ตาม  เพราะอาจทําใหพลาดพล้ัง สะดุดหกลมหรือถูกประตูหนีบในจังหวะที่ประตูกําลังปด จนเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต
ได ลองใชวิธีกดกริ่งหรือตะโกนขอพนักงานขับรถ หากจอดใหได อาจจะจอดใหได เมื่อรถยังไมพนปาย หรือจะลง
ปายรอรถประจําทางถัดไปซึ่งเปนการปลอดภัยที่สุด 

29. การจดจํา วัน เวลา รายละเอียดเกี่ยวกับพนักงานประจํารถ หมายเลขรถ สายรถเมล สถานที่ทานขึ้น-ลงและ
รายละเอียดตางๆ การเก็บตั๋วไว สามารถใชอางอิงในกรณีที่ทานตองการแนะนําติชม หรือเสนอแนะ ปญหาตางๆกับ
หนวยงานที่รับผิดชอบได 
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ส่วนการตรวจสอบ หลังการใช้บริการรถโดยสาร 
1. หากการโดยสารเปนไปดวยความราบรื่นและไมมีปญหา สิ่งที่ผานมา จะสะสมเปนประสบการณ นําไปพัฒนา 

ปรับปรุง หรือประยุกตใช ในการปฏิบัติตนเปนผูโดยสารที่ดีในครั้งตอๆไป รวมทั้งสิ่งที่เปนปญหา จะไดหาทาง
ปรับแกไขกันตอไป 

2. สิ่งที่ตองมี เมื่อตองการแนะนําบริการ รองเรียน ติชม โดยเฉพาะกรณีที่ตองกลาวพาดพิงใหบุคคลอื่นเกิดความ
เสียหายอยางเชนกรณีรองเรียน จะตองมีรายละเอียดที่สําคัญๆ เชน ต๋ัว วัน เวลาที่ใชบริการ สถานที่ขึ้นรถและลงรถ 
สายรถประจําทาง หมายเลขขางรถ ประเภทรถ ผูใหบริการ ช่ือพนักงานประจํารถ ทั้งพนักงานเก็บคาโดยสารและ
พนักงานขับรถ และสาระสําคัญอื่นๆที่เกี่ยวของกับเรื่องรองเรียน เพื่อที่จะไดงายตอการตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูล 

3. การติดตอหนวยงานสอบถามเสนทาง รองเรียน ติชม สามารถติดตอไดกับหนวยงานกลาง ขสมก. ที่โทร 184 ใน
เวลา 6.00-21.00 ทุกวัน และหนวยงานเอกชนที่รับผิดชอบสายการเดินรถของตนเองก็สามารถกระทําได 

4. การนําเสนอเรื่องรองเรียนแกหนวยงานรับผิดชอบ โปรดรายงานขอเท็จจริงเทานั้น สิ่งไมมีมูล หามนําไปเกี่ยวของ
กับเรื่องรองเรียนเปนอันขาด เพราะอาจทําใหเกิดกรณีการใสรายปายสี จนเกิดความเสียหายได 

5. การเกิดอบุัติเหตุที่มาจากรถโดยสาร และสงผลกระทบตอผูโดยสารโดยตรง ผูโดยสารโปรดจํารายละเอียดตางๆ 
รวมทั้งถาสามารถหาพยานได จะเปนการดี เพื่อที่จะไดดําเนินทางกฎหมายตอไป เชน เรื่องการชดเชยคาเสียหาย 
การดําเนินคดีอาญา 

 
 สิ่งที่ไดถูกรวบรวมเขียนมา พอที่จะเปนแนวทางใหกับผูโดยสาร ในการปฏิบัติตนในฐานะผูโดยสารที่ดี ซึ่งสิ่งที่
รวบรวม ไดถูกรวบรวมมาจากประสบการณ กฎกระทรวง หรือขอบังคับตางๆที่ไดประกาศใช มารยาทและวัฒนธรรมทาง
สังคมไทย 


