
เวลาออก เวลากลับ
อ.1 ขส.ทร.  - อจปร.อร. 0630 1525
อ.2 นนทบรีุ ปรับอากาศ  - อจปร.อร. 0600 1600
อ.3 นนทบรีุ ปรับอากาศ  - อจปร.อร. 0600 1600
อ.5 คลองชกัพระ  - อจปร.อร. 0620 1600
อ.6 บางขนุนนท์  - อจปร.อร. 0615 1600
อ.7 บางแค  - อจปร.อร. 0620 1600
อ.8 หมูบ่า้น ทร. (คันที ่1) ปอ.กลาง  - อจปร.อร. 0650 1600

หมูบ่า้น ทร. (คันที ่2)  - อจปร.อร. 0650 1600
อ.9 แฟลตทุง่มหาเมฆ  - อจปร.อร. 0650 1600
อ.10 อร.(สัญญาบตัร) ปรับอากาศ  - อจปร.อร. 0650 1600
อ.11 อร.  - อจปร.อร. 0650 1600
อ.13 กลน.กร.  - อจปร.อร. 0635 1600
อ.14 บางย่ีเรือ  - อจปร.อร. 0650 1600
อ.15 บก.รจ.ฐท.กท.  - ขส.ทร.(ส่งเอกสาร) 0900 1000

เสน้ทาง 

พระประแดง 

  อธบ.อร. โพธ์ิสามต้น 

รพ.ปิ่นเกล้า 

แยกบิ๊กชี 
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เพชรเกษม 108 
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ธนาคารกสิกรไทย สาย 4 
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แยกพุทธมณฑลสาย 2 

ปากซอยวัดรางบัว 

แผนท่ี สายบริการ อ. (เดินทางไป อจปร.อร.) 

งดบ่อย ตรวจสอบก่อนออกเดินทาง โทร.55492  55405  

เส้นทางรถปกติ  



เวลาอออก เวลากลับ
ข.1 สุขสวัสด์ิ 26  - ขส.ทร. 0640 1645
ข.2 แฟลตทุง่มหาเมฆ ปรับอากาศ  - ขส.ทร. 0630 1630
ข.3 สถานีรถไฟรังสิต ปรับอากาศ  - ขส.ทร. 0615 1640
ข.4 อ.ไทรน้อย  - ขส.ทร. 0615 1640
ข.5 สนามกีฬาธูปะเตมีย์ (แยกคูคต)  - ขส.ทร. 0600 1630

เส้นทาง

อธบ.อร. 

รพ.ปิ่นเกล้า 

ตรงข้าม บก.ทร.วังเดิม 

ซอยสุขสัวดิ์ 26 

บก.ทร. วังนันอุทยาน 

 
 

กรย.ขส.ทร. 

เมเจอร์

แยกไทร

แฟลตทุ่งฯ สัญญาบัตร 

ข.3 

ข.2 

ชย.ทร. 

ข.

แผนท่ี สายบริการ ข. 
(เดินทางไป ขส.ทร.) 

แฟลตทุ่งฯ ประทวน 

เชียร์รังสิต 

อนุสรณ์สถาน 

ดอนเมือง 

แยกหลักสี่ 

รพ.วิภาวดี 

ธ.กรุงเทพ วงศ์สว่าง 

ดับเพลิงบางอ้อ 

    โลตัสบางพลัด 

แยกไฟฉาย แยกพรานนก 

โพธ์ิสามต้น 

รถไฟ

แยกศิริราช 

ข.4 

บิ๊กชีบางใหญ่ 

แยกรัตนธิเบศร ์

ตรงข้ามเอื้ออาทร ราชพฤกษ์ 

ตรงข้ามศูนย์มิตชูฯ ถ.บรมราชชนนี 

ตรงข้าม;วัดมะเดื่อ 

แยกบางพลู 

ถนนราชพฤกษ์ 

สนามธูปะเตมีย์ แยกคูคต  

พหลฯ 62 พหล 54/4 รพ.ภูมิพล 

ตรงข้ามวัดพระศรี

ตรงข้ามเมเจอร์รัชโยธิน 

ข.5 พหลฯ 54 (สะพานใหม่) 

พหลฯ 50 (บิ๊กชี) 

พหลฯ 48 



เวลาออก เวลากลับ
ส.1 กรม สห.ทร.   - สรส.(ยศ.ทร.)
ส.2 รร.พาณิชย์ธนบุรี   - สรส.(ยศ.ทร.)
ส.3 พธ.ทร.   - สรส.(ยศ.ทร.)
ส.4 สุขสวัสด์ิ 26   - สรส.(ยศ.ทร.)

1545
1600
1330
1600

เส้นทาง
0730
0645
0645
0645

หน้าวัดพระยาท า 

เพชรเกษม 51 

บก.ทร. (หน้าร้านกรีนลิฟ) 

ซอยสุขสัวดิ์ 26 

ยศ.ทร. 

 
กรย.ขส.ทร

ส.2 

ส.4 

แผนท่ี สายบริการ ส. 
(เดินทางไป ยศ.ทร.) 

จรัญฯ 12 

เชนทรัลปิ่นเกล้า 

ส.1 

หมู่บ้านร่มประดู่ แยกพุทธมณฑล 4 

ปั้มปิโตรนัส  
 ก่อนวงแหวน 

สน.ตลิ่งชัน 

วัดท่าพระ 

วศ.ทร. 

จรัญฯ 4 

สะพานบาง

ตรงข้ามเพชรเกษม 48 

แยกบางบอน 

ตรงข้ามหมู่บ้านเศรษฐกิจ 

เพชรเกษม 81 

ซอยวัดยายร่ม 

ตรงข้ามเคหะฯ 

บิ๊กชีเพชรเกษม 

ส.3 

งดบ่อย ตรวจสอบก่อนออกเดินทาง โทร.55492  55405  

เส้นทางรถปกติ  



เวลาออก เวลากลับ
ร.1 อจปร.อร. (คันที ่1)  - ขส.ทร. 0615 1640

อจปร.อร. (คันที ่2)  - ขส.ทร. 0630 1640
อจปร.อร. (คันที ่3)  - ขส.ทร. 0640 1640

ร.2 บางนา (คันที ่๑) ปรับอากาศ  - ขส.ทร. 0600 1640
บางนา (คันที ่2)  - ขส.ทร. 0600 1640

ร.3 อ้อมใหญ่ ปรับอากาศ  - ขส.ทร. 0600 1640
ร.4 สรส. ปรับอากาศ  - ขส.ทร. 0600 1640
ร.5 บางนา  - อจปร.อร. 0630 1600
ร.6 หมูบ่า้นเอื้ออาทร (คันที ่1)  - บก.ทร. 0500 1640

หมูบ่า้นเอื้ออาทร (คันที ่2)  - บก.ทร. 0600 1640
หมูบ่า้นเอื้ออาทร (คันที ่3)  - บก.ทร. 0620 1640

ร.7 หมูบ่า้นเอื้ออาทร  - อจปร.อร. 0630 1630

เสน้ทาง

อธบ.อร. 

รพ.ปิ่นเกล้า 

ตรงข้าม บก.ทร.วังเดิม 

บก.ทร.วังนันอุทยาน 

กรย.ขส.ทร. 

หมู่บ้าน ทร. 

แผนท่ี สายบริการ ร. (ราชการทุกๆ 15 วัน) 

แฟลต 29  
บางนา 

แยกไฟฉาย 
แยกพรานนก 

โพธ์ิสามต้น 

แยกศิริ

ร.1 
3 คัน 

กม.9 

หมู่บ้านกองทราย หมู่บ้านกองดิน 

แยกเจดีย์ 

แยกพระประแดง 

 
อจปร.อร. 

บางปะแก้ว 

ดาวคะนอง 

หน่วยควบคุมฯ 

หลังอิมฯ 

แยกปู่เจ้าฯ ข้ึนวงแหวนอุตฯ ลงสาธุฯ สะพานกรุงเทพ 

อ้อมใหญ่ (ตรงข้ามปั้มเชลล์) 

บิ๊กชี 

แยกอ้อมน้อย 

บางแค 

หมู่บ้านเศรษฐกิจ 

ถนนจรัญฯ 

สรส. 

รพไฟศาลายา 

ตรงข้ามองค์พระฯ หมู่บ้านร่วมเกื้อ 

หมู่บ้านร่มประดู่ 

ตลาดมาลี 

แยกบาง

สนามบางนา 

ซอยแบริ่ง 

แยกเทพารักษ์ 

ข้ึนทางด่วนฯ ช้างสามเศียร 

ลงทางด่วนสุขสวัสดิ์ 

ร.2 

ร.5 

ร.3 

ร.4 

หมู่บ้านเอื้ออาทร 

ถนนบรมราชชนนี 

ตรงข้ามสาย 3 

ร.6 ร.7 สาย 4 สาย 4 
ถ.กาญจนาฯ ข้ึนทางด่วน บางพลี - สุขสวัสดิ์ 

ลงทางด่วนสุขสวัสดิ์ 
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