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ชื่อเส้นทาง
2 อู่เมกา - ปากคลองตลาด
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ช่วงเปลี่ยนแปลงเส้นทาง หรื อตัดเสริ ม
เที่ยวไป เดินรถตามปกติ เลี้ยวซ้ายแยกหลานหลวงเข้าถ.จักรพรรดิพงษ์ เลี้ยวขวาแยกวรจักร
เข้าถ.หลวงเลี้ยวขวาแยกเรื อนจาเข้าถ.มหาไชยเลี้ยวซ้ายข้างเรื อนจาเก่าเข้าซอยศิริชยั เลี้ยวซ้ายออก
แยกอุณากรรณ เลี้ยวขวาเข้าถ.เจริ ญกรุ ง แยกสะพานมอญ เข้าท่าคลองหลอด เที่ยวกลับ ออกจากท่า
คลองหลอด เข้า ถ. สนามไชยท้องสนามหลวง พิพิธพัทฑ์สถานแห่งชาติเข้าถ.พระอาทิตย์แยก
บางลาพู
กองสลาก อ.ประชาฯ เข้าถ.ดินสอ เลี้ยวขวาถ.พระสุ เมรุ แยกผ่านฟ้ า เข้าเส้นทางปกติ

เที่ยวไปเส้นทางปกติ ถึงแยกผ่านฟ้ าเลี้ยวขวาเข้า ถ.พระสุ เมรุ เลี้ยวซ้ายถ.ตะนาว ออกแยกคอกวัว
เข้าถ.ราชดาเนินกลาง เข้าเส้นทางปกติ
เที่ยวกลับ จากท้องสนามหลวง ถ.พระอาทิตย์ เลี้ยวขวาแยกบางลาพู เข้าถ.จักรพงษ์ กองสลาก
แยกคอกวัวเลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ตะนาว แยกสะพานวันชาติถ.พระสุ เมรุ แยกผ่านฟ้ า เข้าเส้นทางปกติ
หมอชิต 2 - สุ รวงศ์
เที่ยวไปตามเส้นทางปกติ ถ.สามเสน เลี้ยวซ้ายแยกเทเวศร์เข้าถ.พิษณุ โลกเลี้ยวซ้ายแยกสวนมิสกวัน
เข้าถ.ราชดาเนินนอกเลี้ยวขวาแยกลานพระรู ปเข้าถ.ศรี อยุธยาเลี้ยวขวาแยกเสาวณี เข้าถ.สวรรคโลก
เลี้ยวซ้ายแยกยมราชเข้าถ.เพชรบุรี เข้าเส้นทางปกติ ทั้งไปและกลับ
สาโรง - เทเวศร์
เที่ยวไปเส้นทางปกติเลี้ยวซ้ายเข้าถ.นครสวรรค์เลี้ยวขวาแยกจปร.เข้าถ.วิสุทธิ กษัตริ ยเ์ ลี้ยวขวา
แยกประชาเกษมเข้าถ.ราชสี มา เลี้ยวซ้ายแยกวังแดงข้าถ.พิษณุ โลก เลี้ยวซ้ายเข้าถ.สามเสนเลี้ยวซ้าย
เข้าท่าเทเวศร์ เที่ยวกลับ จากท่าเทเวศร์ เข้าถ.ผดุงกรุ งเกษม เลี้ยวซ้ายแยกเทวกรรม เลี้ยวขวา
แยกนางเลิ้งเข้าถ.พิษณุ โลก แส้นทางปกติ
วงกลมท่าพระ - เสา
- วนขวา ลงสะพานพระปิ่ นเกล้า ถนนราชดาเนินกลาง แยกขวาถนนตะนาว แยกซ้ายถนนบารุ ง
ชิงช้า
เมือง เข้าท่าเสาชิงช้า
- วนซ้าย ท่าเสาชิงช้า แยกซ้ายถ.ตรี ทอง แยกขวาเข้าถ.เจริ ญกรุ ง วงเวียนรักษาดินแดน ถ.สนามไชย
ถ.ราชดาเนินใน ศาลอาญา ขึ้นสะพานพระปิ่ นเกล้า เข้าเส้นทางปกกติ
กรมศุลกากร - กรมที่ดิน เที่ยวไปเส้นทางปกติถึงแยกวรจักรเข้าถ.หลวง เลี้ยวขวาแยกเรื อนจาเข้าถ.มหาไชยเลี้ยวซ้ายถ.ศิริชยั
เลี้ยวซ้ายเข้าถ.ศิริพงษ์เลี้ยวขวาแยกอุณากรรณเลี้ยวซ้ายเข้าถ.บารุ งเมืองผ่านเสาชิงช้าเลี้ยวซ้ายเข้า
ถ.ตรี ทองเลี้ยวขวาแยกเฉลิมกรุ งเข้าถ.เจริ ญกรุ ง แยกสะพานมอญเลี้ยวซ้ายเข้าถ.ราชินี เข้าท่ากรม
ที่ดิน
เที่ยวกลับ จากท่ากรมที่ดินถ.หน้าพระลาน ถ.สนามไชย ถ.กัลยาณไมตรี ถ.บารุ งเมือง แยกแม้นศรี
เข้าเส้นทางปกติ
รังสิ ต - สนามหลวง
เที่ยวไปเส้นทางปกติเลี้ยวขวาแยกหลานหลวงเข้าถนนวิสุทธิ กษัตริ ย ์ แยก จปร. แยกบางขุนพรหม
เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสามเสน ผ่านวัดชนะสงคราม เลี้ยวขวาถ.เจ้าฟ้ าเข้าท้องสนามหลวง
เที่ยวกลับจากท้องสนามหลวงเข้าถ.พระอาทิตย์แยกบางลาพู ถ.พระสุ เมรุ เลี้ยวซ้ายแยกสะพานวันชาติ
เข้าถ.ประชา ฯเลี้ยวขวาแยก จปร.เข้าถ.จักรพรรดิพงษ์เลี้ยวซ้ายแยกหลานหลวง เข้าเส้นทางปกติ

60 มีนบุรี- ปากคลองตลาด

เที่ยวไปเส้นทางปกติสะพานผ่านฟ้ าแยกซ้ายถนนมหาไชย เลี้ยวขวาข้างเรื อนจาคลองเปรม
แยกอุณากรรณผ่าน บก.02 แยกพาหุรัด เลี้ยวซ้ายแยกเฉลิมกรุ ง สะพานมอญ เข้าท่าปากคลอง
เที่ยวกลับจากท่าปากคลอง ท้องสนามหลวง กองสลาก เลี้ยวซ้ายแยกคอกวัว เลี้ยวขวาถ.พระสุ เมรุ
แยกผ่านฟ้ า เข้าเส้นทางปกติ

70 ประชานิเวศน์3 สนามหลวง

เที่ยวไป จากประชานิเวศน์ 3 แยกพิชยั เลี้ยวขวาถนนสุ โขทัย เลี้ยวซ้ายแยกการเรื อน
เข้าถนนราชสี มา ตรงไปถึงสะพานวันชาติ เลี้ยวขวาถนนพระสุ เมรุ เลี้ยวซ้ายเข้าถ.ตะนาวเลี้ยวขวา
แยกคอกวัวเข้าถ.ราชดาเนินกลางเข้าท้องสนามหลวง ทั้งไป และกลับ
เที่ยวไป ลงสะพานพระปิ่ นเกล้า ถนนราชดาเนินกลาง เลี้ยวซ้ายแยกคอกวัว เข้าถ.พระสุ เมรุ
เที่ยวกลับ จากถ.หลานหลวง แยกขวาเข้าถ.พระสุ เมรุ แยกซ้ายเข้าถ.ตะนาว ออกแยกคอกวัว

79 พุทธมณฑลสาย 2 ราชประสงค์
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เลี้ยวขวาข้าถ.ราชดาเนินกลาง เข้าเส้นทางปกติ
อู่ท่าอิฐ - สนามหลวง
เที่ยวไป จากอู่ท่าอิฐ ขึ้นสะพานพระปิ่ นเกล้าฯ เข้าถนนราชดาเนินกลาง เลี้ยวขวา
แยกคอกวัวกลับเข้าท่าสนามหลวง ทั้งไปและกลับ
รังสิ ต - สนามหลวง
เที่ยวไปเส้นทางปกติ ถ.ศรี อยุธยาเลี้ยวซ้ายแยกลานพระรู ปเลี้ยวขวาแยกสวนมิสกวันเลี้ยวซ้ายแยก
วังแดงเลี้ยวขวาแยกสะพานวันชาติเข้าถ.พระสุ เมรุ แยกบางลาพูผา่ นสน.ชนะสงครามเข้าท่า
สนามหลวง
เที่ยวกลับ จากท้องสนามหลวงเข้าถ.พระอาทิตย์แยกบางลาพูถ.พระสุ เมรุ เลี้ยวซ้ายแยกสะพานวันชาติ
ถ.ประชาฯเลี้ยวขวาวังแดงเลี้ยวซ้ายแยกสวนมิสกวันเลี้ยวขวาแยกลานพระรู ป เข้าเส้นทางปกติ
ปากเกร็ ด - สวนลุมฯ
เที่ยวไป ตามเส้นทางปกติ ถึงเทเวศร์เลี้ยวซ้ายเข้าถ.ผดุงกรุ งเกษม แยกสะพานขาว เลี้ยวซ้ายแยก
เทวกรรมเข้าถ.นครสวรรค์เลี้ยวขวาแยกนางเลิ้งเข้าถ.พิษณุ โลก แยกยมราช เข้าถ.เพชรบุรี
เส้นทางปกติ ทั้งไป และกลับ
บางแค - หมอชิต 2
เที่ยวไป ลงสะพานพระปิ่ นเกล้า ถนนราชดาเนินกลาง แยกซ้ายแยกคอกวัวเข้าถนนตะนาว
แยกขวาถนนพระสุ เมรุ แยกผ่านฟ้ า แยกซ้ายถนนหลานหลวง แยกยมราช เลี้ยวซ้ายเข้าถ.สวรรคโลก
เข้าเส้นทางเดิม
เที่ยวกลับ จากถนนหลานหลวง แยกขวาถนนพระสุ เมรุ แยกซ้ายถนนตะนาว ออกแยกคอกวัว
แยกขวาถนนราชดาเนินกลาง เข้าเส้นทางเดิม
ปากน้ า - สายใต้ใหม่
เที่ยวไปเส้นทางปกติ ถึงแยกผ่านฟ้ าเลี้ยวขวาเข้า ถ.พระสุ เมรุ เลี้ยวซ้ายถ.ตะนาว ออกแยกคอกวัว
เข้าถ.ราชดาเนินกลาง เข้าเส้นทางปกติ ทั้งไปและกลับ
วัดไร่ ขิง - แอร์พอร์ตลิ๊งค์ เที่ยวไป ลงสะพานพระปิ่ นเกล้า ถนนราชดาเนินกลาง เลี้ยวซ้ายแยกคอกวัว เข้าถ.พระสุ เมรุ
มักกะสัน
เที่ยวกลับ จากถ.หลานหลวง แยกขวาเข้าถ.พระสุ เมรุ แยกซ้ายเข้าถ.ตะนาว( แยกคอกวัว)
เลี้ยวขวาข้าถ.ราชดาเนินกลาง เข้าเส้นทางปกติ

