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สาย ช่ือเสน้ทาง ช่วงเปล่ียนแปลงเส้นทาง   หรือตดัเสริม 

2 อู่เมกา - ปากคลองตลาด เท่ียวไป เดินรถตามปกติ เล้ียวซา้ยแยกหลานหลวงเขา้ถ.จกัรพรรดิพงษ ์เล้ียวขวาแยกวรจกัร   
    เขา้ถ.หลวงเล้ียวขวาแยกเรือนจ าเขา้ถ.มหาไชยเล้ียวซา้ยขา้งเรือนจ าเก่าเขา้ซอยศิริชยัเล้ียวซา้ยออก  
    แยกอุณากรรณ เล้ียวขวาเขา้ถ.เจริญกรุง แยกสะพานมอญ เขา้ท่าคลองหลอด เท่ียวกลบั ออกจากท่า 

    

คลองหลอด เขา้ ถ. สนามไชยทอ้งสนามหลวง พิพิธพทัฑส์ถานแห่งชาติเขา้ถ.พระอาทิตยแ์ยก
บางล าพ ู  

     กองสลาก อ.ประชาฯ เขา้ถ.ดินสอ เล้ียวขวาถ.พระสุเมรุ แยกผา่นฟ้า  เขา้เสน้ทางปกติ     

15 
เดอะมอลลท่์าพระ  
บางล าพ ู เท่ียวไปเสน้ทางปกติ ถึงแยกผา่นฟ้าเล้ียวขวาเขา้ ถ.พระสุเมรุ เล้ียวซา้ยถ.ตะนาว ออกแยกคอกววั 

    เขา้ถ.ราชด าเนินกลาง เขา้เสน้ทางปกติ   

    เท่ียวกลบั จากทอ้งสนามหลวง ถ.พระอาทิตย ์เล้ียวขวาแยกบางล าพ ูเขา้ถ.จกัรพงษ ์ กองสลาก 
     แยกคอกววัเล้ียวซา้ยเขา้ ถ.ตะนาว แยกสะพานวนัชาติถ.พระสุเมรุ แยกผา่นฟ้า เขา้เสน้ทางปกติ 

16 หมอชิต 2 - สุรวงศ ์ เท่ียวไปตามเสน้ทางปกติ ถ.สามเสน เล้ียวซา้ยแยกเทเวศร์เขา้ถ.พิษณุโลกเล้ียวซา้ยแยกสวนมิสกวนั 
    เขา้ถ.ราชด าเนินนอกเล้ียวขวาแยกลานพระรูปเขา้ถ.ศรีอยธุยาเล้ียวขวาแยกเสาวณีเขา้ถ.สวรรคโลก 

    เล้ียวซา้ยแยกยมราชเขา้ถ.เพชรบุรี  เขา้เสน้ทางปกติ ทั้งไปและกลบั 

23 ส าโรง - เทเวศร์ เท่ียวไปเสน้ทางปกติเล้ียวซา้ยเขา้ถ.นครสวรรคเ์ล้ียวขวาแยกจปร.เขา้ถ.วิสุทธิกษตัริยเ์ล้ียวขวา  
    แยกประชาเกษมเขา้ถ.ราชสีมา เล้ียวซา้ยแยกวงัแดงขา้ถ.พิษณุโลก เล้ียวซา้ยเขา้ถ.สามเสนเล้ียวซา้ย  

    เขา้ท่าเทเวศร์  เท่ียวกลบั จากท่าเทเวศร์ เขา้ถ.ผดุงกรุงเกษม เล้ียวซา้ยแยกเทวกรรม เล้ียวขวา  
    แยกนางเล้ิงเขา้ถ.พิษณุโลก แสน้ทางปกติ 

42 
 วงกลมท่าพระ - เสา
ชิงชา้ 

 -  วนขวา ลงสะพานพระป่ินเกลา้  ถนนราชด าเนินกลาง แยกขวาถนนตะนาว  แยกซา้ยถนนบ ารุง
เมือง  เขา้ท่าเสาชิงชา้ 

     -  วนซา้ย  ท่าเสาชิงชา้ แยกซา้ยถ.ตรีทอง แยกขวาเขา้ถ.เจริญกรุง วงเวียนรักษาดินแดน ถ.สนามไชย 
    ถ.ราชด าเนินใน ศาลอาญา ข้ึนสะพานพระป่ินเกลา้ เขา้เสน้ทางปกกติ 

47  กรมศุลกากร - กรมท่ีดิน  เท่ียวไปเสน้ทางปกติถึงแยกวรจกัรเขา้ถ.หลวง เล้ียวขวาแยกเรือนจ าเขา้ถ.มหาไชยเล้ียวซา้ยถ.ศิริชยั 
     เล้ียวซา้ยเขา้ถ.ศิริพงษเ์ล้ียวขวาแยกอุณากรรณเล้ียวซา้ยเขา้ถ.บ ารุงเมืองผา่นเสาชิงชา้เล้ียวซา้ยเขา้  

    

 ถ.ตรีทองเล้ียวขวาแยกเฉลิมกรุงเขา้ถ.เจริญกรุง แยกสะพานมอญเล้ียวซา้ยเขา้ถ.ราชินี เขา้ท่ากรม
ท่ีดิน 

    เท่ียวกลบั จากท่ากรมท่ีดินถ.หนา้พระลาน ถ.สนามไชย ถ.กลัยาณไมตรี ถ.บ ารุงเมือง แยกแมน้ศรี   
    เขา้เสน้ทางปกติ 

59 รังสิต - สนามหลวง เท่ียวไปเสน้ทางปกติเล้ียวขวาแยกหลานหลวงเขา้ถนนวิสุทธิกษตัริย ์แยก จปร. แยกบางขนุพรหม   
    เล้ียวซา้ยเขา้ถนนสามเสน ผา่นวดัชนะสงคราม เล้ียวขวาถ.เจา้ฟ้าเขา้ทอ้งสนามหลวง   

    เท่ียวกลบัจากทอ้งสนามหลวงเขา้ถ.พระอาทิตยแ์ยกบางล าพู ถ.พระสุเมรุเล้ียวซา้ยแยกสะพานวนัชาติ   
    เขา้ถ.ประชา ฯเล้ียวขวาแยก จปร.เขา้ถ.จกัรพรรดิพงษเ์ล้ียวซา้ยแยกหลานหลวง เขา้เสน้ทางปกติ 



60 มีนบุรี- ปากคลองตลาด   เท่ียวไปเสน้ทางปกติสะพานผา่นฟ้าแยกซา้ยถนนมหาไชย เล้ียวขวาขา้งเรือนจ าคลองเปรม   

    แยกอุณากรรณผา่น บก.02 แยกพาหุรัด เล้ียวซา้ยแยกเฉลิมกรุง สะพานมอญ เขา้ท่าปากคลอง 
    เท่ียวกลบัจากท่าปากคลอง ทอ้งสนามหลวง กองสลาก เล้ียวซา้ยแยกคอกววั เล้ียวขวาถ.พระสุเมรุ   
    แยกผา่นฟ้า เขา้เสน้ทางปกติ 

70 ประชานิเวศน3์ -  เท่ียวไป จากประชานิเวศน์  3  แยกพิชยั เล้ียวขวาถนนสุโขทยั เล้ียวซา้ยแยกการเรือน   
      สนามหลวง เขา้ถนนราชสีมา   ตรงไปถึงสะพานวนัชาติ เล้ียวขวาถนนพระสุเมรุ เล้ียวซา้ยเขา้ถ.ตะนาวเล้ียวขวา  

     แยกคอกววัเขา้ถ.ราชด าเนินกลางเขา้ทอ้งสนามหลวง ทั้งไป และกลบั 

79 พุทธมณฑลสาย 2 -  เท่ียวไป  ลงสะพานพระป่ินเกลา้ ถนนราชด าเนินกลาง  เล้ียวซา้ยแยกคอกววั เขา้ถ.พระสุเมรุ 
          ราชประสงค ์  เท่ียวกลบั จากถ.หลานหลวง แยกขวาเขา้ถ.พระสุเมรุ แยกซา้ยเขา้ถ.ตะนาว ออกแยกคอกววั 

    เล้ียวขวาขา้ถ.ราชด าเนินกลาง เขา้เสน้ทางปกติ 
203 อู่ท่าอิฐ -  สนามหลวง เท่ียวไป จากอู่ท่าอิฐ  ข้ึนสะพานพระป่ินเกลา้ฯ เขา้ถนนราชด าเนินกลาง เล้ียวขวา 

     แยกคอกววักลบัเขา้ท่าสนามหลวง ทั้งไปและกลบั 

503 รังสิต - สนามหลวง เท่ียวไปเสน้ทางปกติ ถ.ศรีอยธุยาเล้ียวซา้ยแยกลานพระรูปเล้ียวขวาแยกสวนมิสกวนัเล้ียวซา้ยแยก 

    

วงัแดงเล้ียวขวาแยกสะพานวนัชาติเขา้ถ.พระสุเมรุแยกบางล าพผูา่นสน.ชนะสงครามเขา้ท่า
สนามหลวง      

    เท่ียวกลบั จากทอ้งสนามหลวงเขา้ถ.พระอาทิตยแ์ยกบางล าพถู.พระสุเมรุเล้ียวซา้ยแยกสะพานวนัชาติ    
    ถ.ประชาฯเล้ียวขวาวงัแดงเล้ียวซา้ยแยกสวนมิสกวนัเล้ียวขวาแยกลานพระรูป เขา้เสน้ทางปกติ 

505 ปากเกร็ด - สวนลุมฯ เท่ียวไป ตามเสน้ทางปกติ ถึงเทเวศร์เล้ียวซา้ยเขา้ถ.ผดุงกรุงเกษม แยกสะพานขาว เล้ียวซา้ยแยก  
     เทวกรรมเขา้ถ.นครสวรรคเ์ล้ียวขวาแยกนางเล้ิงเขา้ถ.พิษณุโลก แยกยมราช เขา้ถ.เพชรบุรี   
    เสน้ทางปกติ ทั้งไป และกลบั 

509 บางแค  -  หมอชิต 2  เท่ียวไป ลงสะพานพระป่ินเกลา้ ถนนราชด าเนินกลาง แยกซา้ยแยกคอกววัเขา้ถนนตะนาว 

     แยกขวาถนนพระสุเมรุ แยกผา่นฟ้า แยกซา้ยถนนหลานหลวง แยกยมราช เล้ียวซา้ยเขา้ถ.สวรรคโลก 
     เขา้เสน้ทางเดิม 
    เท่ียวกลบั จากถนนหลานหลวง แยกขวาถนนพระสุเมรุ แยกซา้ยถนนตะนาว ออกแยกคอกววั 
    แยกขวาถนนราชด าเนินกลาง เขา้เสน้ทางเดิม 

511 ปากน ้า - สายใตใ้หม่ เท่ียวไปเสน้ทางปกติ ถึงแยกผา่นฟ้าเล้ียวขวาเขา้ ถ.พระสุเมรุ เล้ียวซา้ยถ.ตะนาว ออกแยกคอกววั 
    เขา้ถ.ราชด าเนินกลาง เขา้เสน้ทางปกติ ทั้งไปและกลบั 

556 วดัไร่ขิง - แอร์พอร์ตล๊ิงค ์ เท่ียวไป  ลงสะพานพระป่ินเกลา้ ถนนราชด าเนินกลาง  เล้ียวซา้ยแยกคอกววั เขา้ถ.พระสุเมรุ 
   มกักะสนั เท่ียวกลบั จากถ.หลานหลวง แยกขวาเขา้ถ.พระสุเมรุ แยกซา้ยเขา้ถ.ตะนาว( แยกคอกววั)  
    เล้ียวขวาขา้ถ.ราชด าเนินกลาง เขา้เสน้ทางปกติ 

 


