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ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลาง
ฉบับที่ ๑๙๕๐ (พ.ศ. ๒๕๕๒)
เรื่อง กําหนดเสนทางสําหรับการขนสงประจําทางดวยรถโดยสาร
หมวด ๑ ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเสนทางตอเนื่อง
จํานวน ๑๕๕ เสนทาง
ดวย คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางไดพิจารณาเห็นสมควรใหกําหนดเสนทาง
สําหรับการขนสงประจําทางดวยรถโดยสารขึ้น เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนตอไป
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แหงพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ประกอบกั บ มติ ค ณะกรรมการควบคุ ม การขนส ง ทางบกกลาง ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑๖/๒๕๕๒
เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ จึงใหกําหนดเสนทางสําหรับการขนสงประจําทางดวยรถโดยสาร
หมวด ๑ ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเสนทางตอเนื่อง จํานวน ๑๕๕ เสนทาง โดยใหใช
รายละเอียดเสนทางดังตอไปนี้
สายที่ ๖๐๑ ถนนตก-ทาเตียน
จากถนนตกไปทาเตียน เริ่มตนจากถนนตก ไปตามถนนเจริญกรุง แยกซายไปตามถนนทรงวาด
แยกขวาไปตามถนนตรีมิตร แยกซายไปตามถนนเยาวราช แยกขวาไปตามถนนจักรเพชร แยกขวา
ไปตามถนนพาหุรัด แยกขวาไปตามถนนตรีเพชร แยกซายไปตามถนนเจริญกรุง แยกขวาไปตาม
ถนนสนามไชย แยกซายไปตามถนนหนาพระลาน แยกซายไปตามถนนมหาราช แยกซายไปตาม
ถนนทายวัง จนสุดเสนทางที่ถนนทายวังขางวัดพระเชตุพนฯ
จากทาเตียนไปถนนตก เริ่มตนจากถนนทายวังขางวัดพระเชตุพนฯ แลวไปตามเสนทางเดิม
จนถึงทางแยกถนนตรีเพชร ตรงไปตามถนนเจริญกรุง แยกซายไปตามถนนจงสวัสดิ์ แยกขวาไปตาม
ถนนมหาพฤฒาราม แยกซายไปตามถนนสี่พระยา แยกขวาไปตามถนนนเรศ แยกขวาไปตามถนนสุรวงศ
แยกซายไปตามถนนมเหสักข แยกขวาไปตามถนนสีลม แยกซายไปตามถนนเจริญกรุง จนสุดเสนทาง
ที่ถนนตก
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สายที่ ๖๐๒ วงกลมทาน้ําภาษีเจริญ - สาทร - พระราม ๔
วนซาย เริ่มตนจากทาน้ําภาษีเจริญ ไปตามถนนเทอดไท แยกขวาไปตามถนนอินทรพิทักษ
ถึงวงเวียนใหญ แยกซายไปตามถนนประชาธิปก ขามสะพานพระปกเกลา ไปตามถนนจักรเพชร
ถนนมหาไชย แยกขวาไปตามถนนเจริญกรุง แยกซายไปตามถนนมิตรพันธ ผานวงเวียน ๒๒ กรกฎา
แยกขวาไปตามถนนไมตรีจิต ไปตามถนนพระราม ๔ แยกขวาไปตามถนนสาทรใต ขามสะพาน
สมเด็จพระเจาตากสิน ไปตามถนนกรุงธนบุรี แยกขวาไปตามถนนสมเด็จพระเจาตากสิน ถึงวงเวียนใหญ
แยกซายไปตามถนนอินทรพิทักษ แยกซายไปตามถนนเทอดไท จนสุดเสนทางที่ทาน้ําภาษีเจริญ
วนขวา เริ่มตนจากทาน้ําภาษีเจริญ ไปตามถนนเทอดไท แยกขวาไปตามถนนอินทรพิทักษ
ถึงวงเวียนใหญ แยกขวาไปตามถนนสมเด็จพระเจาตากสิน แยกซายไปตามถนนกรุงธนบุรี ขามสะพาน
สมเด็จพระเจาตากสิน ไปตามถนนสาทรเหนือ แยกซายไปตามถนนพระราม ๔ แยกซายไปตาม
ถนนมิตรภาพไทย - จีน แยกขวาไปตามถนนเยาวราช ขามสะพานพระปกเกลา ไปตามถนนประชาธิปก
ถึงวงเวียนใหญ แยกขวาไปตามถนนอินทรพิทักษ แยกซายไปตามถนนเทอดไท จนสุดเสนทางที่ทาน้ํา
ภาษีเจริญ
สายที่ ๖๐๓ สถานีขนสงผูโ ดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร)-จักรวรรดิ์
จากสถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร) ไปจักรวรรดิ์ เริ่มตนจากสถานีขนสง
ผูโดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร) ไปตามถนนกําแพงเพชร ๒ แยกซายไปตามถนนรัชดาภิเษก
ถนนวงศสวาง แยกซายไปตามถนนประชาราษฎร สาย ๑ แยกซายไปตามถนนประชาราษฎรสาย ๒
แยกขวาขามสะพานบางซื่อ แลวไปตามถนนเตชะวนิช ถนนพระราม ๕ แยกซายไปตามถนนพิษณุโลก
แยกขวาไปตามถนนนครสวรรค ขามสะพานผานฟาลีลาศ แยกซายไปตามถนนมหาไชย แยกซาย
ไปตามถนนเจริญกรุง แยกขวาไปตามถนนจักรวรรดิ์ จนสุดเสนทางที่ถนนจักรวรรดิ์
จากจักรวรรดิ์ไปสถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร) เริ่มตนจากจักรวรรดิ์ ไปตาม
ถนนจักรวรรดิ์ ลอดใตสะพานพระปกเกลา ลอดใตสะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก แยกซาย
ไปตามถนนมหาราช แยกขวาไปตามถนนอัษฎางค แยกขวาไปตามถนนพระพิทักษ แยกขวาไปตาม
ถนนตรีเพชร แยกซายไปตามถนนมหาราช แยกซายไปตามถนนจักรเพชร ถนนมหาไชย แลวไปตาม
เสนทางเดิม จนสุดเสนทางที่สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร)
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สายที่ ๖๐๔ สถานีรถไฟฟาวงเวียนใหญ-มหาชัยเมืองใหม
จากสถานีรถไฟฟาวงเวียนใหญไปมหาชัยเมืองใหม เริ่มตนจากสถานีรถไฟฟาวงเวียนใหญ
ไปตามถนนกรุงธนบุรี แยกซายไปตามถนนเจริญนคร แยกซายไปตามถนนลาดหญา ถึงวงเวียนใหญ
ไปตามถนนอินทรพิทักษ ถนนเพชรเกษม แยกซายไปตามถนนเพชรเกษม ๖๙ ถนนบางบอน ๓
แยกขวาไปตามทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๔๒ จนสุดเสนทางที่ตลาดมหาชัยเมืองใหม
จากมหาชัยเมืองใหมไปสถานีรถไฟฟาวงเวียนใหญ เริ่มตนจากตลาดมหาชัยเมืองใหม ไปตาม
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๔๒ แยกซายไปตามถนนบางบอน ๓ ถนนเพชรเกษม ๖๙ แยกขวา
ไปตามถนนเพชรเกษม ถนนอินทรพิทักษ ถึงวงเวียนใหญ แยกขวาไปตามถนนสมเด็จพระเจาตากสิน
แยกซายไปตามถนนกรุงธนบุรี จนสุดเสนทางที่สถานีรถไฟฟาวงเวียนใหญ
สายที่ ๖๐๕ พุทธมณฑล สาย ๒-วงเวียนใหญ
จากพุทธมณฑล สาย ๒ ไปวงเวียนใหญ เริ่มตนจากอูพุทธมณฑล สาย ๒ ไปตามถนนเลียบคลอง
บางแวก แยกซายไปตามถนนพุทธมณฑล สาย ๒ แยกซายไปตามถนนเพชรเกษม ถนนอินทรพิทักษ
จนสุดเสนทางที่วงเวียนใหญ
จากวงเวียนใหญไปพุทธมณฑล สาย ๒ เริ่มตนจากวงเวียนใหญ ไปตามถนนสมเด็จพระเจาตากสิน
แยกซายไปตามถนนกรุงธนบุรี แยกซายไปตามถนนเจริญนคร แยกขวาไปตามถนนลาดหญา ถึงวงเวียนใหญ
ไปตามถนนอินทรพิทักษ แลวไปตามเสนทางเดิม จนสุดเสนทางที่อูพุทธมณฑล สาย ๒
สายที่ ๖๐๖ ถนนนิมิตรใหม-หางสรรพสินคาเซ็นทรัลลาดพราว
จากถนนนิมิตรใหมไปหางสรรพสินคาเซ็นทรัลลาดพราว เริ่มตนจากสถานีบริการกาซธรรมชาติ
NGV ไปตามถนนนิ มิ ต รใหม ถนนสุ วิ น ทวงศ แยกขวาไปตามถนนรามคํ า แหง แยกขวาไปตาม
ถนนศรีนครินทร แยกซายไปตามถนนลาดพราว ผานแยกรัชดา-ลาดพราว แยกขวาไปตามถนนพหลโยธิน
จนสุดเสนทางที่หางสรรพสินคาเซ็นทรัลลาดพราว
จากหางสรรพสินคาเซ็นทรัลลาดพราวไปถนนนิมิตรใหม เริ่มตนจากหางสรรพสินคาเซ็นทรัล
ลาดพราว ไปตามถนนพหลโยธิน แยกขวาไปตามถนนรัชดาภิเษก แยกซายไปตามถนนลาดพราว
แลวกลับตามเสนทางเดิม จนสุดเสนทางที่สถานีบริการกาซธรรมชาติ NGV
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สายที่ ๖๐๗ เคหะชุมชนรมเกลา-หางสรรพสินคาเซ็นทรัลลาดพราว
จากเคหะชุมชนรมเกลาไปหางสรรพสินคาเซ็นทรัลลาดพราว เริ่มตนจากเคหะชุมชนรมเกลา
ไปตามถนนเคหะรมเกลา ผานสถานีตํารวจนครบาลรมเกลา แยกซายไปตามถนนรมเกลา แยกซาย
ไปตามถนนสีหบุรานุกิจ ผานตลาดมีนบุรี แยกขวาไปตามถนนสุวินทวงศ แยกขวาไปตามถนนรามคําแหง
แยกขวาไปตามถนนศรีนครินทร แยกซายไปตามถนนลาดพราว ผานแยกรัชดา-ลาดพราว แยกขวาไปตาม
ถนนพหลโยธิน จนสุดเสนทางที่หางสรรพสินคาเซ็นทรัลลาดพราว
จากหางสรรพสินคาเซ็นทรัลลาดพราวไปเคหะชุมชนรมเกลา เริ่มตนจากหางสรรพสินคาเซ็นทรัล
ลาดพราว ไปตามถนนพหลโยธิน แยกขวาไปตามถนนรัชดาภิเษก แยกซายไปตามถนนลาดพราว
แลวไปตามเสนทางเดิม จนสุดเสนทางที่เคหะชุมชนรมเกลา
สายที่ ๖๐๘ อูกัลปพฤกษ-สถานีขนสงผูโ ดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร)
จากอูกัลปพฤกษไปสถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) เริ่มตนจากอูกัลปพฤกษ ไปตาม
ถนนกัลปพฤกษ แยกซายไปตามถนนราชพฤกษ กลับรถแลวแยกซายไปตามถนนเทอดไท แยกขวา
ไปตามถนนอินทรพิทักษ ถึงวงเวียนใหญ แยกซายไปตามถนนประชาธิปก ผานแยกบานแขก ขามสะพาน
สมเด็จพระปกเกลา ไปตามถนนจักรเพชร แยกซายไปตามถนนมหาราช แยกขวาไปตามถนนสนามไชย
ถนนราชดําเนินใน แยกซายไปตามถนนราชินี แยกขวาไปตามถนนพระอาทิตย แยกซายไปตามถนนสามเสน
ผานแยกบางขุนพรหม แยกสี่เสาเทเวศร แยกซังฮี้ แยกวชิระ แยกขวาไปตามถนนนครไชยศรี แยกซาย
ไปตามถนนพระราม ๕ แยกขวาไปตามถนนเศรษฐศิริ แยกซายไปตามถนนเทอดดําริ แยกขวาไปตาม
ถนนประดิพัทธ ผานแยกประดิพัทธ แยกซายไปตามถนนพหลโยธิน แยกซายไปตามถนนกําแพงเพชร
แยกขวาไปตามถนนกําแพงเพชร ๒ จนสุดเสนทางที่สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร)
จากสถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร) ไปอูกัลปพฤกษ เริ่มตนจากสถานีขนสง
ผูโดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร) ไปตามถนนกําแพงเพชร ๒ แยกซายไปตามถนนกําแพงเพชร
แยกขวาไปตามถนนพหลโยธิน แยกขวาไปตามถนนประดิพัทธ ผานแยกประดิพัทธ แยกซายไปตาม
ถนนเทอดดําริ แยกขวาไปตามถนนเศรษฐศิริ ถนนอํานวยสงคราม แยกขวาไปตามถนนสามเสน
ผานแยกศรียาน แยกซังฮี้ แยกสี่เสาเทเวศร แยกบางขุนพรหม แยกบางลําพู ไปตามถนนจักรพงษ
แยกซายไปตามถนนราชดําเนินกลาง วนรอบอนุสาวรียประชาธิปไตย กลับเขาถนนราชดําเนินกลาง
แยกซายไปตามถนนราชดําเนินใน ถนนสนามไชย แยกซายไปตามถนนพระพิทักษ ถนนพาหุรัด
แยกขวาไปตามถนนตรี เ พชร ข า มสะพานสมเด็ จ พระปกเกล า ถึ ง วงเวี ย นใหญ แยกขวาไปตาม
ถนนอินทรพิทักษ แลวไปตามเสนทางเดิม จนสุดเสนทางที่อูกัลปพฤกษ
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สายที่ ๖๐๙ อูกัลปพฤกษ-สถานีรถไฟบางซื่อ
จากอูกัลปพฤกษไปสถานีรถไฟบางซื่อ เริ่มตนจากอูกัลปพฤกษ ไปตามถนนกัลปพฤกษ แยกซาย
ไปตามถนนราชพฤกษ กลับรถแลวแยกซายไปตามถนนเทอดไท แยกขวาไปตามถนนอินทรพิทักษ
ถึงวงเวียนใหญ แยกซายไปตามถนนประชาธิปก ผานแยกบานแขก ขามสะพานสมเด็จพระปกเกลา
ไปตามถนนจักรเพชร แยกซายไปตามถนนมหาราช แยกขวาไปตามถนนสนามไชย ถนนราชดําเนินใน
แยกซายไปตามถนนราชินี แยกขวาไปตามถนนพระอาทิตย แยกซายไปตามถนนสามเสน ผานแยก
บางขุนพรหม แยกสี่เสาเทเวศร แยกซังฮี้ แยกวชิระ แยกขวาไปตามถนนนครไชยศรี แยกซายไปตาม
ถนนพระราม ๕ แยกซายไปตามถนนเศรษฐศิริ แยกซายไปตามถนนเทอดดําริ ผานแยกเทอดดําริ
จนสุดเสนทางที่สถานีรถไฟบางซื่อ
จากสถานีรถไฟบางซื่อไปอูกัลปพฤกษ เริ่มตนจากสถานีรถไฟบางซื่อ ไปตามถนนเทอดดําริ
แยกขวาไปตามถนนเศรษฐศิริ ถนนอํานวยสงคราม แยกขวาไปตามถนนสามเสน ผานแยกศรียาน
แยกซังฮี้ แยกสี่เสาเทเวศร แยกบางขุนพรหม แยกบางลําพู ไปตามถนนจักรพงษ แยกซายไปตาม
ถนนราชดําเนินกลาง วนรอบอนุสาวรียประชาธิปไตยกลับไปตามถนนราชดําเนินกลาง แยกซายไปตาม
ถนนราชดําเนินใน ถนนสนามไชย แยกซายไปตามถนนพระพิทักษ แยกขวาไปตามถนนตรีเพชร ขามสะพาน
สมเด็ จ พระปกเกล า ถึ ง วงเวี ย นใหญ แยกขวาไปตามถนนอิ น ทรพิ ทั ก ษ แล ว ไปตามเส น ทางเดิ ม
จนสุดเสนทางที่อูกัลปพฤกษ
สายที่ ๖๑๐ ทาน้ําภาษีเจริญ-นางเลิ้ง
จากทาน้ําภาษีเจริญไปนางเลิ้ง เริ่มตนจากทาน้ําภาษีเจริญ ไปตามถนนเทอดไท แยกขวาไปตาม
ถนนอินทรพิทักษ ถึงวงเวียนใหญ แยกซายไปตามถนนประชาธิปก ขามสะพานพระปกเกลา แยกซาย
ลอดใตสะพานพระพุทธยอดฟา แยกซายไปตามถนนจักรเพชร แยกขวาไปตามถนนอัษฎางค แยกขวา
ไปตามถนนพระพิทั ก ษ ถนนพาหุรั ด แยกซ า ยไปตามถนนตรีเ พชร ถนนตี ทอง แยกขวาไปตาม
ถนนบํารุงเมือง แยกซายไปตามถนนดินสอ ถนนประชาธิปไตย แยกขวาไปตามถนนวิสุทธิกษัตริย
ถนนจักรพรรดิพงษ แยกซายไปตามถนนนครสวรรค แยกซายไปตามถนนพิษณุโลก แยกซายไปตาม
ถนนพระราม ๕ แยกซายไปตามถนนลูกหลวง จนสุดเสนทางที่วัดญวนนางเลิ้ง
จากนางเลิ้งไปทาน้ําภาษีเจริญ เริ่มตนจากวัดญวนนางเลิ้ง ไปตามถนนลูกหลวง แยกขวา
ไปตามถนนพระราม ๕ แยกขวาไปตามถนนพิษณุโลก แยกขวาไปตามถนนนครสวรรค แยกขวา
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ไปตามถนนจักรพรรดิพงษ ถนนวิสุทธิกษัตริย แยกซายไปตามถนนประชาธิปไตย แยกซายไปตาม
ถนนพระสุเมรุ แยกขวาไปตามถนนราชดําเนินกลาง แยกซายไปตามถนนดินสอ แยกขวาไปตาม
ถนนบํารุงเมือง แยกซายไปตามถนนตีทอง แยกซายไปตามถนนเจริญกรุง แยกขวาไปตามถนนจักรวรรดิ์
ขามสะพานพระปกเกลา ไปตามถนนประชาธิปก ถึงวงเวียนใหญ ไปตามถนนอินทรพิทักษ แยกซาย
ไปตามถนนเทอดไท จนสุดเสนทางที่ทาน้ําภาษีเจริญ
สายที่ ๖๑๑ หวยขวาง-ปากคลองตลาด
จากห ว ยขวางไปปากคลองตลาด เริ่ ม ต น จากบริ เ วณอาคารสงเคราะห ห ว ยขวาง ไปตาม
ถนนประชาสงเคราะห แยกขวาไปตามถนนดินแดง ถนนราชวิถี แยกขวาไปตามถนนสวรรคโลก
แยกซ า ยไปตามถนนสุ โ ขทั ย แยกซ า ยไปตามถนนราชสี ม า ถนนประชาธิ ป ไตย แยกซ า ยไปตาม
ถนนพระสุเมรุ แยกขวาไปตามถนนราชดําเนินกลาง แยกซายไปตามถนนดินสอ แยกขวาไปตาม
ถนนบํารุงเมือง แยกซายไปตามถนนตีทอง แยกขวาไปตามถนนเจริญกรุง แยกซายไปตามถนนสนามไชย
จนสุดเสนทางที่ปากคลองตลาด
จากปากคลองตลาดไปหวยขวาง เริ่มตนจากปากคลองตลาด ไปตามถนนสนามไชย แยกซาย
ไปตามถนนพิ พิ ธ ถนนพระพิ ทั ก ษ แยกซ า ยไปตามถนนตรี เ พชร ถนนตี ท อง แยกขวาไปตาม
ถนนบํารุงเมือง แยกซายไปตามถนนดินสอ ถนนราชดําเนินกลาง แลวไปตามเสนทางเดิม จนสุดเสนทาง
ที่บริเวณอาคารสงเคราะหหวยขวาง
สายที่ ๖๑๒ ศรียาน-โรงเรียนนนทรีวิทยา
จากศรียานไปโรงเรียนนนทรีวิทยา เริ่มตนจากทาน้ําศรียาน ไปตามถนนนครไชยศรี แยกขวา
ไปตามถนนพระราม ๖ แยกซายไปตามถนนราชวิถี ถึงอนุสาวรียชัยสมรภูมิ ไปตามถนนพญาไท แยกซาย
ไปตามถนนศรีอยุธยา แยกขวาไปตามถนนราชปรารภ ถนนราชดําริ แยกซายไปตามถนนพระราม ๔
แยกขวาไปตามถนนสุนทรโกษา แยกขวาไปตามถนนรัชดาภิเษก จนสุดเสนทางที่โรงเรียนนนทรีวิทยา
จากโรงเรียนนนทรีวิทยาไปศรียาน เริ่มตนจากโรงเรียนนนทรีวิทยา ไปตามถนนรัชดาภิเษก
แยกซ า ยไปตามถนนสุ น ทรโกษา แยกซ า ยไปตามถนนพระราม ๔ แยกขวาไปตามถนนราชดํ า ริ
ถนนราชปรารภ แยกซายไปตามถนนราชวิถี ถึงอนุสาวรียชัยสมรภูมิ แลวไปตามเสนทางเดิม จนสุดเสนทาง
ที่ทาน้ําศรียาน
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ชวงศรียาน-ลุมพินี
จากศรี ย า นไปลุ มพิ นี เริ่ ม ตน จากท า น้ํ า ศรี ย าน ไปตามถนนนครไชยศรี แยกขวาไปตาม
ถนนพระราม ๖ แยกซายไปตามถนนราชวิถี ถึงอนุสาวรียชัยสมรภูมิ ไปตามถนนพญาไท แยกซาย
ไปตามถนนศรีอยุธยา แยกขวาไปตามถนนราชปรารภ ถนนราชดําริ แยกซายไปตามถนนพระราม ๔
แยกซายไปตามถนนวิทยุ จนสุดเสนทางที่สวนลุมพินี
จากลุมพินีไปศรียาน เริ่มตนจากสวนลุมพินี ไปตามถนนวิทยุ แยกซายไปตามถนนสารสิน
แยกขวาไปตามถนนราชดําริ ถนนราชปรารภ แยกซายไปตามถนนราชวิถี ถึงอนุสาวรียชัยสมรภูมิ
ไปตามถนนราชวิถี แยกขวาไปตามถนนพระราม ๖ แยกซายไปตามถนนนครไชยศรี จนสุดเสนทาง
ที่ทาน้ําศรียาน
สายที่ ๖๑๓ หางสรรพสินคาเดอะมอลลทาพระ - สีลม
จากหางสรรพสินคาเดอะมอลลทาพระไปสีลม เริ่มตนจากหางสรรพสินคาเดอะมอลลทาพระ
ไปตามถนนรัชดาภิเษก ถึงสี่แยกบุคคโล ขามสะพานกรุงเทพ ไปตามถนนมไหสวรรย แยกซาย
ไปตามถนนเจริญกรุง แยกขวาไปตามถนนสีลม ถนนราชดําริ ผานโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ แยกซาย
ไปตามถนนพระราม ๑ แยกซายไปตามถนนพญาไท แยกซายไปตามถนนพระราม ๔ จนสุดเสนทาง
ที่ถนนพระราม ๔ บริเวณตัดกับถนนราชดําริ
จากสีลมไปหางสรรพสินคาเดอะมอลลทาพระ เริ่มตนจากถนนพระราม ๔ บริเวณตัดกับ
ถนนราชดําริ ไปตามถนนพระราม ๔ แยกขวาไปตามถนนพญาไท แยกขวาไปตามถนนพระราม ๑
แยกขวาไปตามถนนราชดํ า ริ ไปตามถนนสี ล ม แยกซ า ยไปตามถนนเจริ ญ กรุ ง แยกขวาไปตาม
ถนนรั ช ดาภิ เ ษก แยกขวาไปตามถนนมไหสวรรย ข า มสะพานกรุ ง เทพ ไปตามถนนรั ช ดาภิ เ ษก
จนสุดเสนทางที่หางสรรพสินคาเดอะมอลลทาพระ
สายที่ ๖๑๔ อนุสาวรียชัยสมรภูมิ-อูทาอิฐ
จากอนุสาวรียชัยสมรภูมิไปอูทาอิฐ เริ่มตนจากอนุสาวรียชัยสมรภูมิ ไปตามถนนราชวิถี
ผานแยกซังฮี้ ขามสะพานกรุงธน ไปตามถนนราชวิถี แยกขวาไปตามถนนจรัญสนิทวงศ ขามสะพาน
พระราม ๗ ไปตามถนนวงศสวาง แยกซายไปตามถนนกรุงเทพฯ – นนทบุรี แยกขวาไปตามถนนติวานนท
แยกซายไปตามถนนรัตนาธิเบศร ขามสะพานพระนั่งเกลา แยกขวาไปตามถนนทาอิฐ จนสุดเสนทาง
ที่อูทาอิฐ
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จากอูทาอิฐไปอนุสาวรียชัยสมรภูมิ เริ่มตนจากอูทาอิฐ ไปตามถนนทาอิฐ แยกซายไปตาม
ถนนรัตนาธิเบศร ขามสะพานพระนั่งเกลา แยกขวาไปตามถนนติวานนท แยกซายไปตามถนนกรุงเทพนนทบุรี แยกขวาไปตามถนนวงศสวาง ขามสะพานพระราม ๗ ไปตามถนนจรัญสนิทวงศ ถนนราชวิถี
ขามสะพานกรุงธน ไปตามถนนราชวิถี แยกซายไปตามถนนขาว แยกขวาไปตามถนนสุโขทัย แยกขวา
ไปตามถนนสามเสน แยกซายไปตามถนนราชวิถี จนสุดเสนทางที่อนุสาวรียชัยสมรภูมิ
สายที่ ๖๑๕ วงกลมสถานีรถไฟบางกอกนอย-อรุณอมรินทร
วนซาย เริ่มตนจากสถานีรถไฟบางกอกนอย ไปตามถนนรถไฟธนบุรี แยกซายไปตามถนนอิสรภาพ
แยกซายไปตามถนนพรานนก แยกขวาไปตามถนนอรุณอมรินทร แยกขวาไปตามถนนวังเดิม แยกซาย
ไปตามถนนอิสรภาพ แยกซายไปตามถนนประชาธิปก ขามสะพานพระพุทธยอดฟา ไปตามถนนตรีเพชร
แยกขวาไปตามถนนบํารุงเมือง แยกซายไปตามถนนดินสอ ถนนประชาธิปไตย แยกซายไปตาม
ถนนพระสุ เ มรุ แยกซ า ยไปตามถนนพระอาทิ ต ย แยกซ า ยไปตามถนนราชิ นี แยกขวาไปตาม
ถนนหนาพระธาตุ แยกซายไปตามถนนหนาพระลาน แยกซายไปตามถนนราชดําเนินใน แยกซาย
ไปตามถนนราชินี ขามสะพานสมเด็จพระปนเกลา ไปตามถนนสมเด็จพระปนเกลา แยกซายไปตาม
ถนนอรุณอมรินทร จนสุดเสนทางที่เชิงสะพานอรุณอมรินทร
วนขวา เริ่มตนจากเชิงสะพานอรุณอมรินทร ไปตามถนนอรุณอมรินทร แยกขวาไปตาม
ถนนสมเด็จพระปนเกลา ขามสะพานสมเด็จพระปนเกลา แยกขวาไปตามถนนราชดําเนินใน แยกขวา
ไปตามถนนหนาพระลาน แยกซายไปตามถนนราชินี แยกขวาไปตามถนนพระอาทิตย ถนนพระสุเมรุ
แยกขวาไปตามถนนประชาธิ ปไตย ถนนดิ นสอ แยกขวาไปตามถนนบํ ารุงเมือ ง แยกซายไปตาม
ถนนตีทอง แยกขวาไปตามถนนเจริญกรุง แยกซายไปตามถนนราชินี แยกซายไปตามถนนพระพิทักษ
แยกขวาไปตามถนนตรีเพชร ขามสะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟา ไปตามถนนประชาธิปก แยกขวา
ไปตามถนนอิสรภาพ แยกขวาไปตามถนนวังเดิม แยกซายไปตามถนนอรุณอมรินทร จนสุดเสนทาง
ที่เชิงสะพานอรุณอมรินทร
ชวงวงกลมสถานีรถไฟบางกอกนอย-บางลําพู
วนซาย เริ่มตนจากสถานีรถไฟบางกอกนอย ไปตามถนนรถไฟธนบุรี แยกซายไปตามถนนอิสรภาพ
แยกซายไปตามถนนพรานนก แยกขวาไปตามถนนอรุณอมรินทรตัดใหม แยกซายไปตามถนนประชาธิปก
ขามสะพานพระปกเกลา แยกซายลอดใตสะพานพระพุทธยอดฟา แยกซายไปตามถนนมหาราช แยกขวา
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ไปตามถนนอัษฎางค แยกขวาไปตามถนนพระพิพิธ ถนนพาหุรัด แยกซายไปตามถนนตีทอง แยกขวา
ไปตามถนนบํารุงเมือง แยกซายไปตามถนนดินสอ ถนนประชาธิปไตย แยกซายไปตามถนนพระสุเมรุ
แยกซายไปตามถนนพระอาทิตย แยกซายไปตามถนนราชินี แยกขวาไปตามถนนหนาพระธาตุ แยกซาย
ไปตามถนนหนาพระลาน แยกซายไปตามถนนราชดําเนินใน แยกซายไปตามถนนราชินี ขามสะพาน
สมเด็จพระปนเกลา ไปตามถนนสมเด็จพระปนเกลา แยกซายไปตามถนนอรุณอมรินทร แยกซาย
ขามสะพานอรุณอมรินทร จนสุดเสนทางที่เชิงสะพานอรุณอมรินทร
สายที่ ๖๑๖ ทาน้ําทาดินแดง-ปอมพระจุลจอมเกลา
เริ่มตนจากทาน้ําทาดินแดง ไปตามถนนทาดินแดง แยกขวาไปตามถนนลาดหญา ถึงวงเวียนใหญ
ไปตามถนนสมเด็จพระเจาตากสิน ถนนสุขสวัสดิ์ แยกซายไปทาน้ําพระสมุทรเจดีย ยอนกลับตามเสนทางเดิม
แยกซายไปตามถนนสุขสวัสดิ์ จนสุดเสนทางที่ปอมพระจุลจอมเกลา
สายที่ ๖๑๗ ทาน้ําทาดินแดง-ทาน้ําพระสมุทรเจดีย
เริ่มตนจากทาน้ําทาดินแดง ไปตามถนนทาดินแดง แยกขวาไปตามถนนลาดหญา ถึงวงเวียนใหญ
ไปตามถนนสมเด็จพระเจาตากสิน ถนนสุขสวัสดิ์ จนสุดเสนทางที่ทาน้ําพระสมุทรเจดีย
สายที่ ๖๑๘ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย-วัดคูสราง
จากจุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย ไปวั ด คู ส ร า ง เริ่ ม ต น จากจุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย ไปตาม
ถนนอั ง รี ดู นั ง ต แยกซ า ยไปตามถนนพระราม ๑ แยกซ า ยไปตามถนนพญาไท แยกขวาไปตาม
ถนนพระราม ๔ ขามสะพานเจริญสวัสดิ์ แยกซายไปตามถนนเยาวราช ๓ แยกขวาไปตามถนนตรีมิตร
ไปตามถนนเยาวราช แยกขวาไปตามถนนทรงสวัสดิ์ ถึงวงเวียน ๒๒ กรกฎา แยกซายไปตามถนนไมตรีจิต
แยกซายไปตามถนนหลวง แยกซายไปตามถนนวรจักร ซอยขางวัดประทุมคงคา ขามสะพานพระปกเกลา
ไปตามถนนประชาธิปก ถึงวงเวียนใหญ ไปตามถนนสมเด็จพระเจาตากสิน ถนนสุขสวัสดิ์ แยกขวา
ไปตามถนนประชาอุทิศ ผานวัดทุงครุ ไปตามถนนราษฎรบูรณะ-วัดคูสราง จนสุดเสนทางที่วัดคูสราง
จากวัดคูสรางไปจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เริ่มตนจากวัดคูสราง ไปตามถนนราษฎรบูรณะวัดคูสราง ผานวัดทุงครุ ไปตามถนนประชาอุทิศ แยกซายไปตามถนนสุขสวัสดิ์ ถนนสมเด็จพระเจาตากสิน
ถึงวงเวียนใหญ ไปตามถนนประชาธิปก ขามสะพานพระปกเกลา ไปตามถนนจักรเพชร แยกขวาไปตาม
ถนนเจริญกรุง แยกซายไปตามถนนวรจักร แยกขวาไปตามถนนหลวง แยกขวาไปตามถนนไมตรีจิต
แยกซายไปตามถนนสันติภาพ แยกขวาไปตามถนนกรุงเกษม แยกซายขามสะพานเจริญสวัสดิ์ ไปตาม
ถนนพระราม ๔ แยกซายไปตามถนนอังรีดูนังต จนสุดเสนทางที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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สายที่ ๖๑๙ สี่เสาเทเวศร-สําโรง (เอกมัย)
เริ่มตนจากสี่เสาเทเวศร ไปตามถนนพิษณุโลก แยกซายไปตามถนนสามเสน แยกซายไปตาม
ถนนศรีอยุธยา แยกขวาไปตามถนนราชสีมา แยกขวาไปตามถนนพิษณุโลก แยกซายไปตามถนนเพชรบุรี
แยกขวาไปตามถนนเอกมัย แยกซายไปตามถนนสุขุมวิท จนสุดเสนทางที่สําโรง
สายที่ ๖๒๐ สี่เสาเทเวศร-สําโรง (ทางดวน)
จากสี่เสาเทเวศรไปสําโรง เริ่มตนจากสี่เสาเทเวศร ไปตามถนนพิษณุโลก แยกซายไปตาม
ถนนเพชรบุรี ขึ้นทางพิเศษที่ถนนเพชรบุรี ไปตามทางพิเศษเฉลิมมหานคร ลงทางพิเศษที่ดานบางนา
ไปตามถนนสุขุมวิท จนสุดเสนทางที่สําโรง
จากสําโรงไปสี่เสาเทเวศร เริ่มตนจากสําโรง ไปตามถนนสุขุมวิท ขึ้นทางพิเศษที่ดานบางนา
ไปตามทางพิเศษเฉลิมมหานคร ลงทางพิเศษที่ถนนเพชรบุรี ไปตามถนนเพชรบุรี แยกขวาไปตาม
ถนนพิษณุโลก แยกขวาไปตามถนนราชสีมา แยกซายไปตามถนนศรีอยุธยา แยกซายไปตามถนนสามเสน
ไปตามถนนพิษณุโลก จนสุดเสนทางที่สี่เสาเทเวศร
สายที่ ๖๒๑ ประชานิเวศน ๓ - อนุสาวรียชัยสมรภูมิ
เริ่มตนจากบริเวณหมูบานประชานิเวศน ๓ ไปตามถนนสามัคคี แยกขวาไปตามถนนประชาชื่น
แยกซายไปตามถนนงามวงศวาน แยกขวาไปตามถนนพหลโยธิน แยกซายไปตามถนนวิภาวดีรังสิต
แยกขวาไปตามถนนดินแดง แยกขวาไปตามถนนราชวิถี จนสุดเสนทางที่อนุสาวรียชัยสมรภูมิ
สายที่ ๖๒๒ ประชานิเวศน ๓ - อนุสาวรียชัยสมรภูมิ (ทางดวน)
จากประชานิเวศน ๓ ไปอนุสาวรียชัยสมรภูมิ เริ่มตนจากบริเวณหมูบานประชานิเวศน ๓
ไปตามถนนสามัคคี แยกขวาไปตามถนนประชาชื่น แยกขวาไปตามถนนงามวงศวาน ขึ้นทางพิเศษที่
ดานงามวงศวาน ไปตามทางพิเศษศรีรัช ลงทางพิเศษที่ดานคลองประปา ไปตามถนนพระราม ๖
แยกซายไปตามถนนราชวิถี จนสุดเสนทางที่อนุสาวรียชัยสมรภูมิ
จากอนุสาวรียชัยสมรภูมิไปประชานิเวศน ๓ เริ่มตนจากอนุสาวรียชัยสมรภูมิ ไปตามถนนพหลโยธิน
ขึ้นทางพิเศษที่ดานพหลโยธิน ไปตามทางพิเศษศรีรัช แลวไปตามเสนทางเดิม จนสุดเสนทางที่บริเวณ
หมูบานประชานิเวศน ๓
สายที่ ๖๒๓ วงกลมเทพารักษ-ออนนุช
วนซาย เริ่มตนจากถนนเทพารักษ ไปตามถนนเทพารักษ แยกซายไปตามถนนศรีนครินทร
แยกซายไปตามซอยสุขุมวิท ๗๗ (ออนนุช) แยกซายไปตามถนนสุขุมวิท จนสุดเสนทางที่แยกเทพารักษ
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วนขวา เริ่มตนจากถนนเทพารักษ ไปตามถนนเทพารักษ แยกขวาไปตามถนนสุขุมวิท แยกขวา
ไปตามถนนสุขุมวิท ๗๗ (ออนนุช) แยกขวาไปตามถนนศรีนครินทร แยกขวาไปตามถนนเทพารักษ
จนสุดเสนทางที่ถนนเทพารักษ
สายที่ ๖๒๔ ทาชางวังหลวง-อูสายลวด (ทางดวน)
จากทาชางวังหลวงไปอูสายลวด เริ่มตนจากทาชางวังหลวง ไปตามถนนหนาพระลาน แยกขวา
ไปตามถนนสนามไชย แยกซายไปตามถนนเจริญกรุง แยกซายไปตามถนนมิตรพันธ ออมวงเวียน
๒๒ กรกฎา แยกขวาไปตามถนนไมตรีจิต แยกซายขามสะพานเจริญสวัสดิ์ ไปตามถนนพระราม ๔
ขึ้นทางพิเศษที่ดานหัวลําโพง ไปตามทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ลงทางพิเศษที่ดานบางนา
ไปตามถนนสุขุมวิท แยกขวาไปตามถนนประโคนชัย ถึงวงเวียนทายบาน ไปตามถนนสายลวด จนสุดเสนทาง
ที่อูสายลวด
จากอูสายลวดไปทาชางวังหลวง เริ่มตนจากอูสายลวด ไปตามถนนสายลวด ถึงวงเวียนทายบาน
ไปตามถนนดานเกา ถนนประโคนชัย แยกซายไปตามถนนสุขุมวิท ถึงสี่แยกบางนา ขึ้นทางพิเศษที่
ดานบางนา ไปตามทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช ลงทางพิเศษที่ดานหัวลําโพง ไปตาม
ถนนพระราม ๔ ขามสะพานเจริญสวัสดิ์ แยกซายไปตามถนนไตรมิตร แยกขวาไปตามถนนเยาวราช
แยกขวาไปตามถนนจักรเพชร แยกซายไปตามถนนเจริญกรุง แยกขวาไปตามถนนสนามไชย แยกซาย
ไปตามถนนทายวัง แยกขวาไปตามถนนมหาราช จนสุดเสนทางที่ทาชางวังหลวง
สายที่ ๖๒๕ มีนบุรี-อูบางเขน
เริ่มตนจากตลาดมีนบุรี ไปตามถนนสีหบุรานุกิจ ถนนรามอินทรา ถึงอนุสาวรียพิทักษรัฐธรรมนูญ
แยกซายไปตามถนนพหลโยธิน จนสุดเสนทางที่อูบางเขน
สายที่ ๖๒๖ สถานีขนสงผูโ ดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร)สถานีขนสงผูโ ดยสารกรุงเทพมหานคร ( ตลิ่งชัน)
เริ่มตนจากสถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร) ไปตามถนนกําแพงเพชร ๒ แยกขวา
ไปตามถนนรัชดาภิเษก แยกขวาไปตามถนนพหลโยธิน ผานโรงเรียนหอวัง ถึงอนุสาวรียชัยสมรภูมิ
แยกขวาไปตามถนนราชวิถี ขามสะพานกรุงธน แยกซายไปตามถนนจรัญสนิทวงศ แยกขวาไปตาม
ถนนบรมราชชนนี จนสุดเสนทางที่สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพมหานคร (ตลิ่งชัน)
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สายที่ ๖๒๗ สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต)
เริ่มตนจากสถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร) ไปตามถนนกําแพงเพชร ๒
แยกซายไปตามถนนกําแพงเพชร แยกซายไปตามถนนพหลโยธิน แยกซายไปตามถนนวิภาวดีรังสิต
ผานดอนเมือง แยกซายไปตามถนนพหลโยธิน แยกซายไปตามถนนเขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
(ศูนยรังสิต) จนสุดเสนทางที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต)
สายที่ ๖๒๘ สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร)สถานีขนสงสินคาคลองหลวง
เริ่มตนจากสถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร) ไปตามถนนกําแพงเพชร ๒
แยกซายไปตามถนนกําแพงเพชร แยกซายไปตามถนนพหลโยธิน แยกซายไปตามถนนวิภาวดีรังสิต
แยกซายไปตามถนนพหลโยธิน ถึงสี่แยกบางขันธ แยกขวาไปตามทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๑๔
แยกซายไปตามถนนเลียบคลองสี่ จนสุดเสนทางที่สถานีขนสงสินคาคลองหลวง
สายที่ ๖๒๙ สถานีขนสงผูโ ดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร) - ตลาดไท
เริ่มตนจากสถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร) ไปตามถนนกําแพงเพชร ๒
แยกซายไปตามถนนกําแพงเพชร แยกซายไปตามถนนพหลโยธิน แยกซายไปตามถนนวิภาวดีรังสิต
แยกซายไปตามถนนพหลโยธิน จนสุดเสนทางที่ตลาดไท
สายที่ ๖๓๐ สถานีขนสงผูโ ดยสารกรุงเทพมหานคร (ตลิ่งชัน)-นนทบุรี
เริ่มตนจากสถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพมหานคร (ตลิ่งชัน) ไปตามถนนบรมราชชนนี ถนนสิรินธร
แยกซายไปตามถนนจรัญสนิทวงศ ขามสะพานพระราม ๗ แยกซายไปตามถนนพิบูลสงคราม แยกซาย
ไปตามถนนประชาราษฎร จนสุดเสนทางที่ทาน้ํานนทบุรี
สายที่ ๖๓๑ วัดพระเชตุพนฯ-ปากเกร็ด
จากวัดพระเชตุพนฯ ไปปากเกร็ด เริ่มตนจากวัดพระเชตุพนฯ ไปตามถนนเชตุพน แยกซาย
ไปตามถนนราชดําเนินใน แยกซายไปตามถนนเจาฟา แยกขวาไปตามถนนพระอาทิตย แยกซาย
ไปตามถนนสามเสน ผานแยกบางขุนพรหม แยกสี่เสาเทเวศร แยกวชิระ แยกศรียาน แยกเกียกกาย
แยกบางโพ ไปตามถนนประชาราษฎร สาย ๑ ลอดใตสะพานพระราม ๗ แยกซายไปตามถนนพิบูลสงคราม
แยกซายไปตามถนนประชาราษฎร ถึงทาน้ํานนทบุรี กลับมาตามถนนประชาราษฎร แยกซายไปตาม
ถนนติวานนท แยกซายไปตามถนนแจงวัฒนะ จนสุดเสนทางที่บริเวณทาน้ําปากเกร็ด
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จากปากเกร็ดไปวัดพระเชตุพนฯ เริ่มตนจากบริเวณทาน้ําปากเกร็ด ไปตามถนนแจงวัฒนะ
แยกขวาไปตามถนนติวานนท ผานแยกแคราย แยกขวาไปตามถนนประชาราษฎร แยกซายไปตาม
ถนนพิบูลสงคราม ลอดใตสะพานพระราม ๗ ไปตามถนนประชาราษฎร สาย ๑ ผานแยกบางโพ
แยกเกี ย กกาย ถนนสามเสน ผ า นแยกศรี ย า น แยกวชิ ร ะ แยกสี่ เ สาเทเวศร แยกบางขุ น พรหม
แยกบางลําพู ไปตามถนนจักรพงษ ถนนราชดําเนินกลาง วนรอบอนุสาวรียประชาธิปไตย กลับมาตาม
ถนนราชดําเนินกลาง ไปตามถนนราชดําเนินใน แยกขวาไปตามถนนเชตุพน จนสุดเสนทางที่วัดพระเชตุพนฯ
สายที่ ๖๓๒ วงกลมแจงวัฒนะ- ติวานนท
วนซาย เริ่มตนจากปากเกร็ด ไปตามถนนแจงวัฒนะ แยกซายไปตามถนนวิภาวดีรังสิต แยกซาย
ไปตามถนนพหลโยธิน แยกซายไปตามทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๖ (ถนนรังสิต-ปทุมธานี)
ถึงแยกบางพูน แยกซายไปตามทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๐๐ แยกซายไปตามถนนติวานนท
จนสุดเสนทางที่ปากเกร็ด
สายที่ ๖๓๓ สถานีรถไฟฟาหมอชิต-รังสิต
เริ่มตนจากสถานีรถไฟฟาหมอชิต ไปตามถนนพหลโยธิน ผานแยกลาดพราว แยกรัชโยธิน
แยกเกษตร อนุสาวรียพิทักษรัฐธรรมนูญ ผานสะพานใหม จนสุดเสนทางที่ฟวเจอรพารครังสิต
สายที่ ๖๓๔ สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพฯ (สายใตเกา)-ทาน้ําพระประแดง
จากสถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพฯ (สายใตเกา) ไปทาน้ําพระประแดง เริ่มตนจากสถานี
ขนสงผูโดยสารกรุงเทพฯ (สายใตเกา) ไปตามถนนบรมราชชนนี ถนนสมเด็จพระปนเกลา ขามสะพาน
สมเด็ จ พระป น เกล า ไปตามถนนราชดํ า เนิ น กลาง แยกขวาไปตามถนนดิ น สอ แยกขวาไปตาม
ถนนบํารุงเมือง แยกซายไปตามถนนตีทอง แยกซายไปตามถนนเจริญกรุง แยกซายไปตามถนนมิตรพันธ
แยกขวาไปตามถนนไมตรีจิต แยกขวาไปตามถนนมหาพฤฒาราม แยกขวาไปตามถนนเยาวราช ๓
แยกซายไปตามตรอกวัดกุศลสมาคม แยกซายไปตามถนนสี่พระยา แยกขวาไปตามถนนมหาเศรษฐ
แยกขวาไปตามถนนสุรวงศ แยกซายไปตามถนนเจริญกรุง แยกขวาไปตามถนนพระราม ๓ ขามสะพาน
กรุงเทพ ไปตามถนนรัชดาภิเษก แยกซายไปตามถนนสมเด็จพระเจาตากสิน ถนนสุขสวัสดิ์ แยกซาย
ไปตามถนนนครเขื่อนขันธ จนสุดเสนทางที่ทาน้ําพระประแดง
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จากทาน้ําพระประแดงไปสถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพฯ (สายใตเกา) เริ่มตนจากทาน้ํา
พระประแดง ไปตามถนนนครเขื่อนขันธ แยกขวาไปตามถนนสุขสวัสดิ์ ถนนสมเด็จพระเจาตากสิน
แยกขวาไปตามถนนรัชดาภิเษก ขามสะพานกรุงเทพ ไปตามถนนพระราม ๓ แยกซายไปตามถนนเจริญกรุง
แยกซายไปตามถนนทรงวาด แยกขวาไปตามถนนตรีมิตร แยกซายไปตามถนนเยาวราช ไปตามถนนมหาไชย
แยกซายไปตามถนนเจริญกรุง แยกขวาไปตามถนนตีทอง ถนนบํารุงเมือง ถนนดินสอ ถึงอนุสาวรีย
ประชาธิ ป ไตย แยกซ า ยไปตามถนนราชดํ า เนิ น กลาง ข า มสะพานสมเด็ จ พระป น เกล า ไปตาม
ถนนสมเด็จพระปนเกลา ถนนบรมราชชนนี จนสุดเสนทางที่สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพฯ (สายใตเกา)
สายที่ ๖๓๕ หวยขวาง-ทาน้ําสี่พระยา
จากหวยขวางไปทาน้ําสี่พระยา เริ่มตนจากตลาดหวยขวาง ไปตามถนนประชาสงเคราะห
แยกขวาไปตามถนนรั ช ดาภิ เ ษก แยกขวาไปตามถนนอโศก-ดิ น แดง ถนนดิ น แดง ถนนราชวิ ถี
ถึงอนุสาวรียชัยสมรภูมิ แยกซายไปตามถนนพญาไท ถนนสี่พระยา จนสุดเสนทางที่ทาน้ําสี่พระยา
จากทาน้ําสี่พระยาไปหวยขวาง เริ่มตนจากทาน้ําสี่พระยา ไปตามถนนสี่พระยา แยกขวาไปตาม
ถนนเจริญกรุง แยกซายไปตามถนนสุรวงศ แยกซายไปตามถนนนเรศ แยกขวาไปตามถนนสี่พระยา
ถนนพญาไท แลวไปตามเสนทางเดิม จนสุดเสนทางที่ตลาดหวยขวาง
สายที่ ๖๓๖ วัดแจงรอน-มหานาค
จากวัดแจงรอนไปมหานาค เริ่มตนจากวัดแจงรอน ไปตามถนนราษฎรบูรณะ ถนนเจริญนคร
แยกซายไปตามถนนลาดหญา ถึงวงเวียนใหญ ไปตามถนนประชาธิปก ขามสะพานพระปกเกลา
ไปตามถนนจักรเพชร ถนนมหาไชย แยกขวาไปตามถนนเจริญ กรุง แยกซายไปตามถนนวรจัก ร
แยกขวาไปตามถนนดํารงรักษ จนสุดเสนทางที่มหานาค
จากมหานาคไปวัดแจงรอน เริ่มตนจากมหานาค ไปตามถนนดํารงรักษ แยกซายไปตาม
ถนนเจริญกรุง แยกซายไปตามถนนหลานหลวง แยกซายไปตามถนนจักรพรรดิพงษ ถนนวรจักร
แยกซายไปตามถนนเจริญกรุง แยกขวาไปตามถนนราชวงศ แยกขวาไปตามถนนเยาวราช แยกซาย
ไปตามซอยวัดประทุมคงคา ขามสะพานพระปกเกลา ไปตามถนนประชาธิปก ถึงวงเวียนใหญ แยกซาย
ไปตามถนนลาดหญา แยกขวาไปตามถนนเจริญนคร ถนนราษฎรบูรณะ จนสุดเสนทางที่วัดแจงรอน
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สายที่ ๖๓๗ อนุสาวรียชัยสมรภูมิ-วิทยาเขตรามคําแหง
จากอนุสาวรียชัยสมรภูมิไปวิทยาเขตรามคําแหง เริ่มตนจากอนุสาวรียชัยสมรภูมิ ไปตาม
ถนนพญาไท แยกซายไปตามถนนศรีอยุธยา ถึงแยกมักกะสัน แยกขวาไปตามถนนราชปรารภ แยกซาย
ไปตามถนนเพชรบุรี แยกขวาไปตามถนนอโศกมนตรี แยกซายไปตามถนนสุขุมวิท ผานสถานีขนสงเอกมัย
ถึงสี่แยกบางนา แยกซายไปตามถนนบางนา-ตราด แยกซายไปตามถนนรามคําแหง ๒ จนสุดเสนทาง
ที่วทิ ยาเขตรามคําแหง
จากวิทยาเขตรามคําแหงไปอนุสาวรียชัยสมรภูมิ เริ่มตนจากวิทยาเขตรามคําแหง ไปตาม
ถนนรามคําแหง ๒ แยกขวาไปตามถนนบางนา-ตราด ถึงสี่แยกบางนา แยกขวาไปตามถนนสุขุมวิท
แยกขวาไปตามถนนอโศกมนตรี แยกซายไปตามถนนเพชรบุรี แยกขวาไปตามถนนนิคมมักกะสัน
แยกขวาไปตามถนนราชปรารภ แยกซายไปตามถนนราชวิถี จนสุดเสนทางที่อนุสาวรียชัยสมรภูมิ
สายที่ ๖๓๘ วงกลมทาพระ-เสาชิงชา
วนขวา เริ่มตนจากสี่แยกทาพระ ไปตามถนนจรัญสนิทวงศ แยกขวาไปตามถนนสมเด็จพระปนเกลา
ขามสะพานสมเด็จพระปนเกลา ไปตามถนนราชดําเนินกลาง แยกขวาไปตามถนนดินสอ แยกขวาไปตาม
ถนนบํารุงเมือง แยกขวาไปตามถนนอุณากรรณ ถนนบูรพา แยกขวาไปตามถนนพาหุรัด แยกซายไปตาม
ถนนตรี เ พชร ไปตามถนนข า งสะพานพระพุ ท ธยอดฟ า ลอดใต ส ะพานพระปกเกล า ขึ้ น สะพาน
สมเด็จพระปกเกลา ไปตามถนนประชาธิปก แยกซายไปตามถนนสมเด็จเจาพระยา แยกขวาไปตาม
ถนนลาดหญา ถึงวงเวียนใหญ ไปตามถนนอินทรพิทักษ ถนนเพชรเกษม แยกขวาไปตามถนนจรัญสนิทวงศ
จนสุดเสนทางที่สี่แยกทาพระ
วนซาย เริ่มตนจากสี่แยกทาพระ แยกซายไปตามถนนเพชรเกษม ถนนอินทรพิทักษ ถึงวงเวียนใหญ
ไปตามถนนประชาธิปก ขามสะพานพระปกเกลา แยกซายลอดใตสะพานพระพุทธยอดฟา แยกซาย
ไปตามถนนจักรเพชร แยกขวาไปตามถนนอัษฎางค แยกขวาไปตามถนนพระพิทักษ ถนนพาหุรัด
แยกซายไปตามถนนตรีเพชร แยกขวาไปตามถนนเจริญกรุง แยกซายไปตามถนนอุณากรรณ แยกซาย
ไปตามถนนบํารุงเมือง แยกขวาไปตามถนนดินสอ แยกซายไปตามถนนราชดําเนินกลาง ขามสะพาน
สมเด็จพระปนเกลา ไปตามถนนสมเด็จพระปนเกลา แยกซายไปตามถนนจรัญสนิทวงศ จนสุดเสนทาง
ที่สี่แยกทาพระ
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สายที่ ๖๓๙ วงเวียนใหญ-สมุทรสาคร
เริ่มตนที่วงเวียนใหญ ไปตามถนนอินทรพิทักษ แยกซายไปตามถนนเทอดไท ถนนวุฒากาศ
แยกขวาไปตามถนนจอมทอง ถนนเอกชัย ไปตามทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๔๒ จนสุดเสนทาง
ที่อําเภอเมืองสมุทรสาคร
สายที่ ๖๔๐ แฮปปแลนด-ทาเตียน
จากแฮปปแลนดไปทาเตียน เริ่มตนจากตลาดแฮปปแลนด แยกขวาไปตามถนนลาดพราว
แยกซายไปตามถนนพหลโยธิน แยกขวาไปตามถนนประดิพัทธ แยกซายไปตามถนนพระราม ๖ แยกซาย
ไปตามถนนศรีอยุธยา แยกซายไปตามถนนสวรรคโลก แยกขวาไปตามถนนหลานหลวง ขามสะพาน
ผานฟาลีลาศ ไปตามถนนราชดําเนินกลาง ขามสะพานผานพิภพลีลา ไปตามถนนราชดําเนินใน แยกขวา
ไปตามถนนหนาพระลาน แยกซายไปตามถนนมหาราช แยกซายไปตามถนนสนามไชย แยกซาย
ไปตามถนนทายวัง จนสุดเสนทางที่บริเวณวัดพระเชตุพนฯ
จากทาเตียนไปแฮปปแลนด เริ่มตนจากวัดพระเชตุพนฯ ไปตามถนนทายวัง แยกขวาไปตาม
ถนนมหาราช แยกขวาไปตามถนนหนาพระลาน แยกซายไปตามถนนราชดําเนินใน แยกขวาไปตาม
ถนนราชดําเนินกลาง ขามสะพานผานฟาลีลาศ แยกขวาไปตามถนนหลานหลวง แยกขวาไปตาม
ถนนเพชรบุรี แยกซายไปตามถนนพระราม ๖ แลวไปตามเสนทางเดิม จนสุดเสนทางที่ตลาดแฮปปแลนด
สายที่ ๖๔๑ ทาน้ําสี่พระยา-สําโรง
จากทาน้ําสี่พระยาไปสําโรง เริ่มตนจากทาน้ําสี่พระยา ไปตามถนนสี่พระยา แยกขวาไปตาม
ถนนพระราม ๔ ผานสามยาน แยกขวาไปตามถนนสุขุมวิท ผานแยกบางนา จนสุดเสนทางที่สําโรง
จากสําโรงไปทาน้ําสี่พระยา เริ่มตนจากสําโรง ไปตามถนนสุขุมวิท ผานแยกบางนา แยกซาย
ไปตามถนนพระราม ๔ ผานสามยาน แยกซายไปตามถนนสี่พระยา แยกซายไปตามถนนนเรศ แยกขวา
ไปตามถนนสุรวงศ แยกขวาไปตามถนนเจริญกรุง แยกซายไปตามซอยเจริญกรุง ๓๐ จนสุดเสนทาง
ที่ทาน้ําสี่พระยา
สายที่ ๖๔๒ ทาน้ําสี่พระยา-สําโรง (ทางดวน)
จากทาน้ําสี่พระยาไปสําโรง เริ่มตนจากทาน้ําสี่พระยา ไปตามถนนสี่พระยา แยกขวาไปตาม
ถนนพระราม ๔ ผานสามยาน แยกขวาไปตามถนนสุนทรโกษา แยกขวาไปตามถนนเกษมราษฎร
ขึ้นทางพิเศษที่ดานทาเรือ ไปตามทางพิเศษเฉลิมมหานคร ลงทางพิเศษที่ดานสุขุมวิท ๖๒ แยกขวา
ไปตามถนนสุขุมวิท ผานแยกบางนา จนสุดเสนทางที่สําโรง
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จากสําโรงไปทาน้ําสี่พระยา เริ่มตนจากสําโรง ไปตามถนนสุขุมวิท แยกซายไปตามซอยสุขุมวิท ๖๒
ขึ้นทางพิเศษที่ดานสุขุมวิท ๖๒ ไปตามทางพิเศษเฉลิมมหานคร ลงทางพิเศษที่ดานทาเรือ ไปตาม
ถนนเกษมราษฎร แยกซายไปตามถนนสุนทรโกษา แยกซายไปตามถนนพระราม ๔ ผานสามยาน
แยกซายไปตามถนนสี่พระยา แยกซายไปตามถนนนเรศ แยกขวาไปตามถนนสุรวงศ แยกขวาไปตาม
ถนนเจริญกรุง แยกซายไปตามซอยเจริญกรุง ๓๐ จนสุดเสนทางที่ทาน้ําสี่พระยา
สายที่ ๖๔๓ วัดพระเชตุพนฯ- วิทยาเขตรามคําแหง
จากวัดพระเชตุพนฯ ไปวิทยาเขตรามคําแหง เริ่มตนจากวัดพระเชตุพนฯ ไปตามถนนสนามไชย
แยกซายไปตามถนนพระพิพิธ แยกขวาไปตามถนนตรีเพชร แยกขวาไปตามถนนเจริญกรุง แยกซาย
ไปตามถนนวรจักร แยกขวาไปตามถนนบํารุงเมือง ถนนพระราม ๑ ถนนเพลินจิต แยกขวาไปตาม
ถนนสุขุมวิท แยกซายไปตามถนนบางนา-ตราด แยกซายไปตามถนนรามคําแหง ๒ จนสุดเสนทาง
ที่วิทยาเขตรามคําแหง
จากวิ ท ยาเขตรามคํ า แหงไปวั ด พระเชตุ พ นฯ เริ่ ม ต น จากวิ ท ยาเขตรามคํ า แหง ไปตาม
ถนนรามคําแหง ๒ แยกขวาไปตามถนนบางนา-ตราด แยกขวาไปตามถนนสุขุมวิท ถนนเพลินจิต
ถนนพระราม ๑ ขามสะพานกษัตริยศึก แยกซายไปตามถนนกรุงเกษม แยกขวาไปตามถนนหลวง
แยกขวาไปตามถนนพลั บ พลาไชย แยกซ า ยไปตามถนนบํ า รุ ง เมื อ ง แยกซ า ยไปตามถนนวรจั ก ร
แยกขวาไปตามถนนเยาวราช แยกซายไปตามถนนจักรเพชร แยกขวาไปตามถนนพาหุรัด แยกขวา
ไปตามถนนตรีเพชร แยกซายไปตามถนนเจริญกรุง แยกซายไปตามถนนสนามไชย จนสุดเสนทาง
ที่วัดพระเชตุพนฯ
สายที่ ๖๔๔ สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร)-สถานีรถไฟหัวลําโพง
จากสถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร) ไปสถานีรถไฟหัวลําโพง เริ่มตนจาก
สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร) ไปตามถนนถนนกําแพงเพชร ๒ แยกซายไปตาม
ถนนรัชดาภิเษก ถนนวงศสวาง ถนนประชาราษฎร สาย ๑ ถนนสามเสน แยกซายไปตามถนนวิสุทธิกษัตริย
ถนนจักรพรรดิพงษ ถนนวรจักร แยกซายไปตามถนนเจริญกรุง แยกซายไปตามถนนมิตรพันธ แยกขวา
ไปตามถนนไมตรีจิต จนสุดเสนทางที่สถานีรถไฟหัวลําโพง
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จากสถานีรถไฟหัวลําโพงไปสถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร) เริ่มตนจาก
สถานีรถไฟหัวลําโพง ไปตามถนนพระราม ๔ แยกขวาไปตามถนนมิตรพันธ แยกซายไปตามถนนสันติภาพ
แยกขวาไปตามถนนพลับพลาไชย แยกซายไปตามถนนหลวง แยกขวาไปตามถนนวรจักร ถนนจักรพรรดิพงษ
แลวไปตามเสนทางเดิม จนสุดเสนทางที่สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร)
สายที่ ๖๔๕ สถานีรถไฟฟาแอรพอรทลิงค-โรงเรียนสอนคนตาบอดติวานนท
จากสถานีร ถไฟฟ า แอร พอรท ลิ งค ไปโรงเรีย นสอนคนตาบอด เริ่ มต น จากสถานี เชื่ อ มต อ
รถไฟฟาแอรพอรทลิงค ไปตามถนนนิคมมักกะสัน แยกขวาไปตามถนนเพชรบุรี แยกขวาไปตาม
ถนนราชปรารภ แยกซายไปตามถนนศรีอยุธยา แยกขวาไปตามถนนพระราม ๕ ถนนเตชะวนิช
แยกซายไปตามถนนประชาราษฎร สาย ๑ แยกขวาไปตามถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี ถนนประชาราษฎร
แยกขวาไปตามถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี แยกขวาไปตามถนนสนามบินน้ํา แยกซายไปตามถนนติวานนท
จนสุดเสนทางที่โรงเรียนสอนคนตาบอด
สายที่ ๖๔๖ วงกลมติวานนท
วนซาย เริ่มตนจากหาแยกปากเกร็ด ไปตามถนนติวานนท แยกซายไปตามถนนงามวงศวาน
แยกซายไปตามถนนพหลโยธิน แยกซายไปตามถนนแจงวัฒนะ จนสุดเสนทางที่หาแยกปากเกร็ด
วนขวา เริ่มตนจากหาแยกปากเกร็ด ไปตามถนนแจงวัฒนะ แยกขวาไปตามถนนพหลโยธิน
แยกขวาไปตามถนนงามวงศวาน แยกขวาไปตามถนนติวานนท จนสุดเสนทางที่หาแยกปากเกร็ด
สายที่ ๖๔๗ สถานีรถไฟฟาหมอชิต-ปทุมธานี
จากสถานีรถไฟฟาหมอชิตไปปทุมธานี เริ่มตนจากสถานีรถไฟฟาหมอชิต ไปตามถนนพหลโยธิน
แยกซายไปตามถนนวิภาวดีรังสิต ผานแยกรัชโยธิน แยกบางเขน แยกหลักสี่ แยกซายไปตามถนนแจงวัฒนะ
แยกขวาไปตามถนนติวานนท จนสุดเสนทางที่ปทุมธานี
จากปทุมธานีไปสถานีรถไฟฟาหมอชิต เริ่มตนจากปทุมธานี แยกขวาไปตามถนนแจงวัฒนะ
แยกซายไปตามถนนวิภาวดี-รังสิต กลับรถบนถนนวิภาวดี-รังสิต ผานแยกบางเขน แยกรัชโยธิน
แยกลาดพราว แยกขวาไปตามถนนพหลโยธิน จนสุดเสนทางที่สถานีรถไฟฟาหมอชิต
สายที่ ๖๔๘ วงกลมเทเวศร
วนซ า ย เริ่ ม ต น จากตลาดเทเวศร ไปตามถนนกรุ ง เกษม แยกซ า ยไปตามถนนสามเสน
ถนนจักรพงษ แยกขวาไปตามถนนพระสุเมรุ ถนนพระอาทิตย แยกซายไปตามถนนราชินี แยกขวา
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ไปตามถนนพระอาทิตย แยกขวาไปตามถนนพระจันทร แยกซายไปตามถนนมหาราช แยกซายไปตาม
ถนนสนามไชย แยกขวาไปตามถนนพระพิพิธ ถนนพระพิทักษ แยกซายไปตามถนนตรีเพชร แยกขวา
ไปตามถนนเจริญกรุง แยกซายไปตามถนนมิตรพันธ แยกซายไปตามถนนหลวง แยกขวาไปตาม
ถนนพลับพลาไชย แยกขวาไปตามถนนบํารุงเมือง แยกซายไปตามถนนกรุงเกษม จนสุดเสนทาง
ที่ตลาดเทเวศร
วนขวา เริ่มตนจากตลาดเทเวศร ไปตามถนนกรุงเกษม ถนนมิตรพันธ แยกซายไปตาม
ถนนไมตรีจิต ขามสะพานเจริญสวัสดิ์ ไปตามถนนพระราม ๔ แยกซายไปตามถนนจารุเมือง แยกขวา
ไปตามถนนเจริญเมือง แยกขวาไปตามถนนบรรทัดทอง แยกขวาไปตามถนนพระราม ๔ ขามสะพาน
เจริญสวัสดิ์ ไปตามถนนไตรมิตร แยกขวาไปตามถนนเจริญกรุง แยกซายไปตามถนนเยาวราช แยกซาย
ไปตามถนนจั ก รวรรดิ์ แยกซ า ยไปตามถนนข า งสะพานพระปกเกล า ไปตามถนนลอดใต ส ะพาน
พระพุทธยอดฟา แยกซายไปตามถนนจักรเพชร ถนนมหาราช แยกขวาไปตามถนนพระจันทร แยกซาย
ไปตามถนนหนาพระธาตุ แยกซายไปตามถนนราชินี แยกขวาไปตามถนนพระอาทิตย ถนนพระสุเมรุ
แยกซายไปตามถนนจักรพงษ ถนนสามเสน แยกขวาไปตามถนนกรุงเกษม จนสุดเสนทางที่ตลาดเทเวศร
สายที่ ๖๔๙ วงกลมทาน้ําราชวงศ-อาคารสงเคราะหหวยขวาง
วนซาย เริ่มตนจากทาน้ําราชวงศ ไปตามถนนราชวงศ ถนนเสือปา ถนนยุคล ๒ แยกขวาไปตาม
ถนนบํ า รุ ง เมื อ ง ถนนพระราม ๑ แยกซ า ยไปตามถนนพญาไท ถึ ง อนุ ส าวรี ย ชั ย สมรภู มิ ไปตาม
ถนนพหลโยธิน แยกขวาไปตามถนนสุทธิสารวินิจฉัย แยกขวาไปตามถนนประชาสุข แยกซายไปตาม
ถนนประชาสงเคราะห แยกขวาไปตามถนนดินแดง แยกซายไปตามถนนราชปรารภ ถนนราชดําริ
แยกขวาไปตามถนนพระราม ๑ แยกซายไปตามถนนกรุงเกษม แยกขวาไปตามถนนหลวง แยกซาย
ไปตามถนนเสือปา ถนนราชวงศ จนสุดเสนทางที่ทาน้ําราชวงศ
วนขวา เริ่มตนจากทาน้ําราชวงศ ไปตามถนนราชวงศ ถนนเสือปา ถนนยุคล ๒ แยกขวา
ไปตามถนนบํารุงเมือง ถนนพระราม ๑ แยกซายไปตามถนนราชดําริ ถนนราชปรารภ แยกขวาไปตาม
ถนนดินแดง แยกซายไปตามถนนประชาสงเคราะห แลวไปตามเสนทางเดิม จนสุดเสนทางที่ทาน้ําราชวงศ
สายที่ ๖๕๐ วงกลมสะพานกรุงธน
วนซาย เริ่มตนจากตลาดพงษทรัพย ไปตามถนนจรัญสนิทวงศ แยกซายไปตามถนนพรานนก
แยกขวาไปตามถนนอิสรภาพ แยกซายไปตามถนนประชาธิปก ขามสะพานพระปกเกลา ไปตาม
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ถนนจักรเพชร ถนนมหาไชย แยกซายไปตามถนนราชดําเนินกลาง แยกขวาไปตามถนนตะนาว แยกขวา
ไปตามถนนสิบสามหาง แยกขวาไปตามถนนพระสุเมรุ แยกซายไปตามถนนประชาธิปไตย ถนนราชสีมา
แยกซายไปตามถนนราชวิถี แยกซายไปตามถนนจรัญสนิทวงศ จนสุดเสนทางที่ตลาดพงษทรัพย
วนขวา เริ่มตนจากตลาดพงษทรัพย ไปตามถนนจรัญสนิทวงศ แยกขวาไปตามถนนราชวิถี
แยกซายไปตามถนนขาว ถนนสุโขทัย ถึงแยกสวนรื่น แยกขวาไปตามถนนราชสีมา ถนนประชาธิปไตย
แยกขวาไปตามถนนพระสุเมรุ แยกซายไปตามถนนบวรนิเวศน แยกซายไปตามถนนตะนาว แยกซาย
ไปตามถนนราชดําเนินกลาง แยกขวาไปตามถนนมหาไชย แยกซายไปตามถนนเจริญกรุง แยกขวา
ไปตามถนนจักรวรรดิ์ ขามสะพานพระปกเกลา ไปตามถนนประชาธิปก แยกขวาไปตามถนนอิสรภาพ
แยกซายไปตามถนนพรานนก แยกขวาไปตามถนนจรัญสนิทวงศ จนสุดเสนทางที่ตลาดพงษทรัพย
สายที่ ๖๕๑ วงกลมธนบุรี
วนซาย เริ่มตนจากอูบางขุนนนท ไปตามถนนชักพระ แยกขวาไปตามถนนบางกอกนอย-ตลิ่งชัน
แยกขวาไปตามถนนจรั ญ สนิ ท วงศ ถนนรั ช ดาภิ เ ษก แยกซ า ยไปตามถนนสมเด็ จ พระเจ า ตากสิ น
ถึงวงเวียนใหญ ไปตามถนนสมเด็จพระเจาตากสิน แยกซายไปตามถนนเจริญรัถ แยกซายไปตาม
ถนนเจริญนคร แยกซายไปตามถนนสมเด็จเจาพระยา แยกซายไปตามถนนทาดินแดง แยกขวาไปตาม
ถนนอิ ส รภาพ แยกขวาไปตามถนนวั ง เดิ ม แยกซ า ยไปตามถนนอรุ ณ อมริ น ทร แยกซ า ยไปตาม
ถนนสมเด็จพระปนเกลา ถนนบรมราชชนนี แยกซายไปตามถนนบางกอกนอย-ตลิ่งชัน แยกขวา
ไปตามถนนชักพระ จนสุดเสนทางที่อูบางขุนนนท
วนขวา เริ่มตนจากอูบางขุนนนท ไปตามถนนชักพระ แยกซายไปตามถนนบางกอกนอย-ตลิ่งชัน
แยกซายไปตามถนนบรมราชชนนี ลอดใตสะพานขามทางรถไฟ ไปตามถนนคูขนานถนนบรมราชชนนี
ไปตามถนนบรมราชชนนี ถนนสมเด็จพระปนเกลา แยกขวาไปตามถนนอรุณอมรินทร แยกขวาไปตาม
ถนนวังเดิม แยกซายไปตามถนนอิสรภาพ แยกซายไปตามถนนทาดินแดง แยกขวาไปตามถนนสมเด็จเจาพระยา
แยกขวาไปตามถนนเจริญนคร แยกขวาไปตามถนนเจริญรัถ แยกซายไปตามถนนสมเด็จพระเจาตากสิน
แยกขวาไปตามถนนรัชดาภิเษก ถนนจรัญสนิทวงศ แยกซายไปตามถนนบางกอกนอย-ตลิ่งชัน แยกซาย
ไปตามถนนชักพระ จนสุดเสนทางที่อูบางขุนนนท
สายที่ ๖๕๒ มีนบุรี-ปากคลองตลาด (ทางดวน)
จากมีนบุรีไปปากคลองตลาด เริ่มตนจากตลาดมีนบุรี ไปตามถนนสีหบุรานุกิจ ถนนรามอินทรา
แยกซายไปตามถนนนวมินทร แยกซายไปตามถนนศรีบูรพา แยกขวาไปตามถนนเสรีไทย แยกซาย
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ไปตามถนนนวมินทร แยกขวาไปตามถนนรามคําแหง แยกขวาไปตามถนนพระราม ๙ ขึ้นทางพิเศษ
ที่ดานอโศก ไปตามทางพิเศษศรีรัช ลงทางพิเศษที่ดานยมราช แยกซายไปตามถนนหลานหลวง ขามสะพาน
ผานฟาลีลาศ ไปตามถนนราชดําเนินกลาง แยกซายไปตามถนนอัษฎางค ขามสะพานมอญ แยกซาย
ไปตามถนนราชินี จนสุดเสนทางที่ปากคลองตลาด
จากปากคลองตลาดไปมีนบุรี เริ่มตนจากปากคลองตลาด ไปตามถนนอัษฎางค ขามสะพานมอญ
แยกซายไปตามถนนกัลยาณไมตรี แยกขวาไปตามถนนสนามไชย ถนนราชดําเนินใน แยกขวาไปตาม
ถนนหลานหลวง ขึ้นทางพิเศษที่ดานยมราช ไปตามทางพิเศษศรีรัช ลงทางพิเศษที่ดานอโศก ไปตาม
ถนนพระราม ๙ แยกซายไปตามถนนรามคําแหง แยกซายไปตามถนนนวมินทร แยกขวาไปตามถนนเสรีไทย
แยกซ า ยไปตามถนนศรี บู ร พา แยกขวาไปตามถนนนวมิ น ทร แยกขวาไปตามถนนรามอิ น ทรา
ถนนสีหบุรานุกิจ จนสุดเสนทางที่ตลาดมีนบุรี
สายที่ ๖๕๓ สาธุประดิษฐ-อนุสาวรียชัยสมรภูมิ
จากสาธุประดิษฐไปอนุสาวรียชัยสมรภูมิ เริ่มตนจากทาน้ําสาธุประดิษฐ ไปตามถนนสาธุประดิษฐ
แยกขวาไปตามถนนจันทน แยกซายไปตามถนนนางลิ้นจี่ ถนนสวนพลู แยกขวาไปตามถนนสาทร
ถนนวิทยุ แยกซายไปตามถนนเพชรบุรี แยกขวาไปตามถนนราชปรารภ แยกซายไปตามถนนราชวิถี
จนสุดเสนทางที่อนุสาวรียชัยสมรภูมิ
จากอนุสาวรียชัยสมรภูมิไปสาธุประดิษฐ เริ่มตนจากอนุสาวรียชัยสมรภูมิ ไปตามถนนพญาไท
แยกซายไปตามถนนศรีอยุธยา แยกขวาไปตามถนนราชปรารภ แยกซายไปตามถนนเพชรบุรี แยกขวา
ไปตามถนนวิทยุ ถนนสาทร แยกซายไปตามถนนสวนพลู แยกซายไปตามถนนนางลิ้นจี่ แยกขวา
ไปตามถนนจันทน แยกซายไปตามถนนสาธุประดิษฐ แยกซายไปตามถนนรัชดาภิเษก กลับรถไปถึงแยก
สาธุประดิษฐ แยกซายไปตามถนนสาธุประดิษฐ จนสุดเสนทางที่ทาน้ําสาธุประดิษฐ
สายที่ ๖๕๔ อนุสาวรียชัยสมรภูมิ-กองสลากสนามบินน้ํา
จากอนุสาวรียชัยสมรภูมิไปกองสลากสนามบินน้ํา เริ่มตนจากอนุสาวรียชัยสมรภูมิ ไปตาม
ถนนพหลโยธิน ผานแยกลาดพราว แยกรัชโยธิน แยกซายไปตามถนนงามวงศวาน แยกซายไปตาม
ถนนติวานนท แยกขวาไปตามถนนประชาราษฎร แยกซายไปตามถนนพิบูลสงคราม แยกซายไปตาม
ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี จนสุดเสนทางที่กองสลากสนามบินน้ํา
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จากกองสลากสนามบินน้ําไปอนุสาวรียชัยสมรภูมิ เริ่มตนจากกองสลากสนามบินน้ํา ไปตาม
ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี แยกขวาไปตามถนนประชาราษฎร ผานทาน้ํานนทบุรี ยอนกลับตามเสนทางเดิม
แยกซ ายไปตามถนนติวานนท แยกขวาไปตามถนนงามวงศว าน แยกขวาไปตามถนนพหลโยธิ น
จนสุดเสนทางที่อนุสาวรียชัยสมรภูมิ
สายที่ ๖๕๕ วงกลมสนามหลวง-นครอินทร
วนซาย เริ่มตนจากสนามหลวง ไปตามถนนราชดําเนินใน แยกซายไปตามถนนราชินี แยกขวา
ไปตามถนนพระอาทิตย ถนนพระสุเมรุ แยกซายไปตามถนนสามเสน ถนนประชาราษฎร สาย ๑
ลอดใตสะพานพระราม ๗ ไปตามถนนพิบูลสงคราม แยกซายไปตามถนนนครอินทร ถึงวงเวียน
พระราม ๕ แยกซายไปตามถนนราชพฤกษ แยกซายไปตามถนนบรมราชชนนี ถนนสมเด็จพระปนเกลา
ข า มสะพานสมเด็ จ พระป น เกล า แยกซ า ยไปตามถนนจั ก รพงษ แยกซ า ยไปตามถนนพระอาทิ ต ย
แยกซ ายไปตามถนนราชินี แยกขวาไปตามถนนหน าพระธาตุ แยกซายไปตามถนนหน าพระลาน
แยกซายไปตามถนนราชดําเนินใน จนสุดเสนทางที่สนามหลวง
วนขวา เริ่มตนจากสนามหลวง ไปตามถนนราชดําเนินใน แยกซายไปตามถนนเจาฟา ขามสะพาน
สมเด็จพระปนเกลา ไปตามถนนสมเด็จพระปนเกลา ถนนบรมราชชนนี แยกขวาไปตามถนนราชพฤกษ
ถึงวงเวียนพระราม ๕ แยกขวาไปตามถนนนครอินทร แยกขวาไปตามถนนพิบูลสงคราม ลอดใตสะพาน
พระราม ๗ ไปตามถนนประชาราษฎร สาย ๑ ถนนสามเสน ถนนจักรพงษ แยกขวาไปตามถนนราชดําเนินกลาง
แยกซายไปตามถนนราชดําเนินใน จนสุดเสนทางที่สนามหลวง
สายที่ ๖๕๖ วัดเสมียนนารี-หางสรรพสินคาเซ็นทรัลพระราม ๓
เริ่มตนจากวัดเสมียนนารี ไปตามถนนเทศบาลสงเคราะห ถึงถนนวิภาวดีรังสิต กลับรถไปตาม
ถนนเทศบาลสงเคราะห แยกซายไปตามถนนประชาชื่น แยกขวาไปตามถนนเตชะวนิช ถนนพระราม ๕
แยกซายไปตามถนนประดิพัทธ แยกขวาไปตามถนนพระราม ๖ แยกซายไปตามถนนเพชรบุรี แยกขวา
ไปตามถนนบรรทัดทอง แยกซายไปตามถนนพระราม ๔ แยกขวาไปตามถนนสาทรใต แยกซาย
ไปตามถนนสวนพลู แยกขวาไปตามถนนนางลิ้นจี่ แยกขวาไปตามถนนรัชดาภิเษก จนสุดเสนทาง
ที่หางสรรพสินคาเซ็นทรัลพระราม ๓

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖๔ ง

หนา ๓๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒

สายที่ ๖๕๗ บางลําพู - สมุทรสาคร
จากบางลําพูไปสมุทรสาคร เริ่มตนจากตลาดบางลําพู แยกซายไปตามถนนจักรพงษ แยกซาย
ไปตามถนนราชดําเนินกลาง วนรอบอนุสาวรียประชาธิปไตย ยอนกลับไปตามถนนราชดําเนินกลาง
ขามสะพานสมเด็จพระปนเกลา ไปตามถนนสมเด็จพระปนเกลา แยกซายไปตามถนนจรัญสนิทวงศ
ถนนรัชดาภิเษก แยกขวาไปตามถนนสมเด็จพระเจาตากสิน ถนนสุขสวัสดิ์ แยกขวาไปตามถนนพระราม ๒
แยกซายไปตามทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๔๒ จนสุดเสนทางที่สมุทรสาคร
จากสมุทรสาครไปบางลําพู เริ่มตนจากสมุทรสาคร ไปตามทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๔๒
แยกขวาไปตามถนนพระราม ๒ แยกซ า ยไปตามถนนสุ ข สวั ส ดิ์ แล ว ไปตามเส น ทางเดิ ม จนถึ ง
ถนนสมเด็จพระปนเกลา ขามสะพานสมเด็จพระปนเกลา แยกซายไปตามถนนจักรพงษ แยกขวา
ไปตามถนนพระอาทิตย จนสุดเสนทางที่ตลาดบางลําพู
สายที่ ๖๕๘ อนุสาวรียชัยสมรภูมิ-อูทาอิฐ (ทางดวน)
จากอนุสาวรียชัยสมรภูมิไปอูทาอิฐ เริ่มตนจากอนุสาวรียชัยสมรภูมิ ไปตามถนนพหลโยธิน
ขึ้ น ทางพิ เ ศษที่ ด า นพหลโยธิ น ไปตามทางพิ เ ศษศรี รั ช ลงทางพิ เ ศษที่ ด า นงามวงศ ว าน ไปตาม
ถนนงามวงศวาน ถนนรัตนาธิเบศร จนสุดเสนทางที่อูทาอิฐ
จากอูทาอิฐไปอนุสาวรียชัยสมรภูมิ เริ่มตนจากอูทาอิฐ แยกซายไปตามถนนรัตนาธิเบศร
ถนนงามวงศวาน ขึ้นทางพิเศษที่ดานงามวงศวาน ไปตามทางพิเศษศรีรัช ลงทางพิเศษที่ดานคลองประปา
ไปตามถนนพระราม ๖ แยกซายไปตามถนนราชวิถี จนสุดเสนทางที่อนุสาวรียชัยสมรภูมิ
สายที่ ๖๕๙ อนุสาวรียชัยสมรภูมิ-กระทรวงพาณิชย (ทางดวน)
จากอนุ ส าวรี ย ชั ย สมรภู มิ ไ ปกระทรวงพาณิ ช ย เริ่ ม ต น จากอนุ ส าวรี ย ชั ย สมรภู มิ ไปตาม
ถนนพหลโยธิน ขึ้นทางพิเศษที่ดานพหลโยธิน ไปตามทางพิเศษศรีรัช ลงทางพิเศษที่ดานงามวงศวาน
ไปตามถนนงามวงศวาน แยกขวาไปตามถนนติวานนท แยกซายไปตามถนนสนามบินน้ํา จนสุดเสนทาง
ที่กระทรวงพาณิชย
จากกระทรวงพาณิ ช ย ไ ปอนุ ส าวรี ย ชั ย สมรภู มิ เริ่ ม ต น จากกระทรวงพาณิ ช ย ไปตาม
ถนนสนามบินน้ํา แยกขวาไปตามถนนติวานนท แยกซายไปตามถนนงามวงศวาน ขึ้นทางพิเศษที่
ดานงามวงศวาน ไปตามทางพิเศษศรีรัช ลงทางพิเศษที่ดานคลองประปา ไปตามถนนพระราม ๖
แยกซายไปตามถนนราชวิถี จนสุดเสนทางที่อนุสาวรียชัยสมรภูมิ
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สายที่ ๖๖๐ ประชานิเวศน ๓-สนามหลวง
จากประชานิเวศน ๓ ไปสนามหลวง เริ่มตนจากหมูบานประชานิเวศน ๓ ไปตามถนนสามัคคี
แยกขวาไปตามถนนประชาชื่น แยกซายไปตามถนนประชาราษฎร สาย ๒ แยกขวาไปตามถนนเตชะวนิช
ถนนพระราม ๕ แยกขวาไปตามถนนอํานวยสงคราม แยกซายไปตามถนนพิชัย แยกซายไปตาม
ถนนราชวิถี แยกขวาไปตามถนนอูทองใน ผานลานพระบรมรูปทรงมา ไปตามถนนราชดําเนินนอก
แยกขวาขามสะพานผานฟาลีลาศ ไปตามถนนราชดําเนินกลาง ขามสะพานผานพิภพลีลาศ แยกซาย
ไปตามถนนราชดํ า เนิ น ใน แยกขวาไปตามถนนหน า พระลาน แยกขวาไปตามถนนหน า พระธาตุ
จนสุดเสนทางที่สนามหลวง (ฝงตรงขามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)
จากสนามหลวงไปประชานิเวศน ๓ เริ่มตนจากสนามหลวง (ฝงตรงขามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)
ไปตามถนนหนาพระธาตุ แยกซายไปตามถนนหนาพระลาน แยกซายไปตามถนนราชดําเนินใน แยกขวา
ขามสะพานผานพิภพลีลาศ ไปตามถนนราชดําเนินกลาง ขามสะพานผานพิภพลีลาศ แยกซายไปตาม
ถนนราชดําเนินนอก ผานลานพระบรมรูปทรงมา ยอนกลับตามเสนทางเดิม ไปตามถนนเตชะวนิช
แยกซายไปตามถนนประชาราษฎร สาย ๒ แยกขวาไปตามถนนประชาชื่น แยกซายไปตามถนนสามัคคี
จนสุดเสนทางที่หมูบานประชานิเวศน ๓
สายที่ ๖๖๑ ประชานิเวศน ๓-สถานีรถไฟบางซื่อ
เริ่มตนจากหมูบานประชานิเวศน ๓ ไปตามถนนสามัคคี แยกขวาไปตามถนนประชาชื่น
แยกซายไปตามถนนประชาราษฎร สาย ๒ ถนนปูนซีเมนตไทย จนสุดเสนทางที่สถานีรถไฟบางซื่อ
สายที่ ๖๖๒ สี่เสาเทเวศร-ทาเรือคลองเตย
จากสี่เสาเทเวศรไปทาเรือคลองเตย เริ่มตนจากสี่เสาเทเวศร ไปตามถนนลูกหลวง แยกซาย
ไปตามถนนราชดําเนินนอก แยกขวาไปตามถนนพิษณุโลก ไปตามถนนเพชรบุรี แยกขวาไปตาม
ซอยสุขุมวิท ๖๓ แยกขวาไปตามถนนสุขุมวิท แยกซายไปตามซอยสุขุมวิท ๔๐ แยกขวาไปตาม
ถนนพระราม ๔ แยกซายไปตามถนนเกษมราษฎร จนสุดเสนทางที่ทาเรือคลองเตย
จากทาเรือคลองเตยไปสี่เสาเทเวศร เริ่มตนจากทาเรือคลองเตย ไปตามถนนเกษมราษฎร
แยกขวาไปตามถนนอาจณรงค แยกซายไปตามซอยสุขุมวิท ๔๒ แยกซายไปตามถนนสุขุมวิท แยกขวา
ไปตามซอยสุขุมวิท ๖๓ แยกซายไปตามถนนเพชรบุรี แยกขวาไปตามถนนนิคมมักกะสัน แยกขวา
ไปตามถนนราชปรารภ แยกซายไปตามถนนศรีอยุธยา จนสุดเสนทางที่สี่เสาเทเวศร
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สายที่ ๖๖๓ อูโพธิ์แกว-สะพานพระพุทธยอดฟา (ทางดวน)
จากอูโพธิ์แกวไปสะพานพระพุทธยอดฟา เริ่มตนจากอูโพธิ์แกว ไปตามซอยโพธิ์แกว แยกขวา
ไปตามถนนนวมินทร แยกขวาไปตามถนนลาดพราว แยกซายไปตามถนนศรีนครินทร แยกขวาไปตาม
ถนนรามคําแหง แยกขวาไปตามซอยรามคําแหง ๓๙ ถนนประชาอุทิศ แยกซายไปตามถนนเทียมรวมมิตร
แยกขวาไปตามถนนวั ฒนธรรม แยกซายไปตามถนนรัชดาภิเษก ขึ้นทางพิเศษที่ด านอโศก ไปตาม
ทางพิเศษศรีรัช ลงทางพิเศษที่ดานหัวลําโพง ไปตามถนนพระราม ๔ ขามสะพานเจริญสวัสดิ์ แยกซาย
ไปตามถนนไตรมิตร แยกขวาไปตามถนนเยาวราช แยกซายไปตามถนนจักรวรรดิ์ แยกซายขามสะพาน
พระปกเกลา ลอดใตสะพานพระปกเกลา ลอดใตสะพานพระพุทธยอดฟา จนสุดเสนทางที่ใตสะพาน
พระพุทธยอดฟา
จากสะพานพระพุ ท ธยอดฟ า ไปอู โ พธิ์ แ ก ว เริ่ ม ต น จากสะพานพระพุ ท ธยอดฟ า ไปตาม
ถนนใตสะพานพระพุทธยอดฟา แยกซายไปตามถนนจักรเพชร แยกขวาไปตามถนนอัษฎางค แยกขวา
ไปตามถนนพระพิทักษ แยกซายไปตามถนนตรีเพชร แยกขวาไปตามถนนเจริญกรุง แยกซายไปตาม
ถนนมิตรพันธ แยกขวาไปตามถนนไมตรีจิต แยกซายไปตามถนนพระราม ๔ ขึ้นทางพิเศษที่ดานหัวลําโพง
ไปตามทางพิเศษศรีรัช ลงทางพิเศษที่ดานอโศก ไปตามถนนรัชดาภิเษก แยกขวาไปตามถนนเทียมรวมมิตร
แยกขวาไปตามถนนประชาอุทิศ แยกซายไปตามถนนรามคําแหง แยกซายไปตามถนนศรีนครินทร
แยกขวาไปตามถนนลาดพราว แยกซายไปตามถนนนวมินทร แยกซายไปตามซอยโพธิ์แกว จนสุดเสนทาง
ที่อูโพธิ์แกว
สายที่ ๖๖๔ วัดพุทธบูชา-หัวลําโพง
จากวัดพุทธบูชาไปหัวลําโพง เริ่มตนจากวัดพุทธบูชา ไปตามถนนพุทธบูชา แยกซายไปตาม
ถนนประชาอุทิศ แยกซายไปตามถนนสุขสวัสดิ์ ถนนสมเด็จพระเจาตากสิน แยกขวาไปตามถนนมไหสวรรย
ขามสะพานกรุงเทพ แยกซายไปตามถนนเจริญกรุง แยกขวาไปตามถนนมิตรพันธ ถึงวงเวียน ๒๒ กรกฎา
แยกขวาไปตามถนนไมตรีจิต ขามสะพานเจริญสวัสดิ์ ไปตามถนนพระราม ๔ จนสุดเสนทางที่หัวลําโพง
จากหัวลําโพงไปวัดพุทธบูชา เริ่มตนจากหัวลําโพง ไปตามถนนพระราม ๔ แยกขวาไปตาม
ถนนสี่พระยา แยกซายไปตามถนนเจริญกรุง ขามสะพานกรุงเทพ แยกขวาไปตามถนนมไหสวรรย
แยกซายไปตามถนนสมเด็จพระเจาตากสิน ถนนสุขสวัสดิ์ แยกขวาไปตามถนนประชาอุทิศ แยกขวา
ไปตามถนนพุทธบูชา จนสุดเสนทางที่วัดพุทธบูชา
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ชวงวัดพุทธบูชา - หัวลําโพง (ทางดวน)
จากวัดพุทธบูชาไปหัวลําโพง เริ่มตนจากวัดพุทธบูชา ไปตามถนนพุทธบูชา แยกซายไปตาม
ถนนประชาอุทิศ แยกซายไปตามถนนสุขสวัสดิ์ ขึ้นทางพิเศษที่ดานสุขสวัสดิ์ ไปตามทางพิเศษเฉลิมมหานคร
ทางพิเศษศรีรัชลงทางพิเศษที่ดานสาทร ไปตามถนนสาทร แยกขวาไปตามถนนเจริญกรุง แยกขวาไปตาม
ถนนขาวหลาม แยกซายไปตามถนนมหาพฤฒาราม ถนนพระราม ๔ จนสุดเสนทางที่หัวลําโพง
จากหัวลําโพงไปวัดพุทธบูชา เริ่มตนจากหัวลําโพง ไปตามถนนพระราม ๔ แยกขวาไปตาม
ถนนมหาพฤฒาราม ถนนเจริญกรุง แยกซายไปตามถนนสีลม แยกขวาไปตามถนนสุรศักดิ์ ขึ้นทางพิเศษ
ที่ดานสาทร ไปตามทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ลงทางพิเศษที่ดานสุขสวัสดิ์ แยกขวาไปตาม
ถนนสุขสวัสดิ์ แยกซายไปตามถนนประชาอุทิศ แยกขวาไปตามถนนพุทธบูชา ผานสวนธนบุรีรมย
จนสุดเสนทางที่วัดพุทธบูชา
สายที่ ๖๖๕ แสมดํา-สวนลุมพินี
จากแสมดํา ไปสวนลุม พินี เริ่มต นจากแสมดํา ไปตามถนนพระราม ๒ แยกซายไปตาม
ถนนสุขสวัสดิ์ ถนนสมเด็จพระเจาตากสิน แยกขวาไปตามถนนกรุงธนบุรี ขามสะพานสมเด็จพระเจาตากสิน
ไปตามถนนสาทรเหนือ ถนนวิทยุ จนสุดเสนทางที่สวนลุมพินี
จากสวนลุมพินีไปแสมดํา เริ่มตนจากสวนลุมพินี ไปตามถนนวิทยุ แยกซายไปตามถนนสารสิน
แยกซายไปตามถนนราชดําริ ถนนสีลม แยกซายไปตามถนนสุรศักดิ์ แยกขวาไปตามถนนสาทรใต
ขามสะพานสมเด็จพระเจาตากสิน ไปตามถนนกรุงธนบุรี แยกซายไปตามถนนสมเด็จพระเจาตากสิน
ถนนสุขสวัสดิ์ แยกขวาไปตามถนนพระราม ๒ จนสุดเสนทางที่แสมดํา
สายที่ ๖๖๖ อูพุทธมณฑลสาย ๒-ราชประสงค
จากอูพุทธมณฑลสาย ๒ ไปราชประสงค เริ่มตนจากอูพุทธมณฑล สาย ๒ ไปตามถนนพุทธมณฑล
สาย ๒ แยกขวาไปตามถนนบรมราชชนนี แยกขวาไปตามถนนฉิมพลี ไปตามถนนชักพระ แยกขวา
ไปตามถนนบางกอกนอย-ตลิ่งชัน แยกซายไปตามถนนจรัญสนิทวงศ แยกขวาไปตามถนนสมเด็จพระปนเกลา
ขามสะพานสมเด็จพระปนเกลา ไปตามถนนเจาฟา ถนนราชดําเนินกลาง ถนนหลานหลวง แยกขวาไปตาม
ถนนเพชรบุรี แยกขวาไปตามถนนราชดําริ แยกขวาไปตามถนนพระราม ๑ จนสุดเสนทางที่ราชประสงค
จากราชประสงคไปอูพุทธมณฑลสาย ๒ เริ่มตนจากราชประสงค ไปตามถนนพระราม ๑
แยกขวาไปตามถนนพญาไท แยกซายไปตามถนนเพชรบุรี แยกซายไปตามถนนหลานหลวง แลวไปตาม
เสนทางเดิม จนสุดเสนทางที่อูพุทธมณฑล สาย ๒
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สายที่ ๖๖๗ สะพานสมเด็จพระปนเกลา-หมูบานกลาโหม (พุทธมณฑลสาย ๕)
เริ่มตนจากเชิงสะพานสมเด็จพระปนเกลา ไปตามถนนสมเด็จพระปนเกลา แยกซายไปตาม
ถนนจรัญสนิทวงศ แยกขวาไปตามถนนเพชรเกษม แยกขวาไปตามถนนพุทธมณฑล สาย ๕ จนสุดเสนทาง
ที่หมูบานกลาโหม
สายที่ ๖๖๘ สะพานสมเด็จพระปนเกลา-โรงเรียนศึกษานารี ๒
เริ่มตนจากสะพานสมเด็จพระปนเกลา ไปตามถนนสมเด็จพระปนเกลา แยกซายไปตาม
ถนนจรัญสนิทวงศ แยกขวาไปตามถนนเพชรเกษม แยกซายไปตามซอยเพชรเกษม ๘๑ ถนนหนองแขมบางบอน ถนนบางบอน ๕ จนสุดเสนทางที่โรงเรียนศึกษานารี ๒
สายที่ ๖๖๙ บางลําพู-พระประแดง
จากบางลําพูไปพระประแดง เริ่มตนจากบางลําพู ไปตามถนนจักรพงษ แยกซายไปตาม
ถนนราชดําเนินกลาง ออมอนุสาวรียประชาธิปไตย กลับตามเสนทางเดิม ขามสะพานผานพิภพลีลาศ
แยกซายไปตามถนนราชดําเนินใน แยกขวาไปตามถนนหนาพระลาน แยกซายไปตามถนนมหาราช
แยกซายไปตามถนนสนามไชย แยกขวาไปตามถนนพระพิทักษ แยกซายไปตามถนนอัษฎางค แยกขวา
ไปตามถนนเจริญกรุง แยกขวาไปตามถนนจักรวรรดิ์ ขามสะพานพระปกเกลา ไปตามถนนประชาธิปก
ถึงวงเวียนใหญ ไปตามถนนสมเด็จพระเจาตากสิน ถนนสุขสวัสดิ์ แยกขวาไปตามถนนนครเขื่อนขันธ
จนสุดเสนทางที่พระประแดง
จากพระประแดงไปบางลําพู เริ่มตนจากพระประแดง ไปตามถนนนครเขื่อนขันธ แยกขวา
ไปตามถนนสุขสวัสดิ์ ถนนสมเด็จพระเจาตากสิน ถึงวงเวียนใหญ ไปตามถนนประชาธิปก ขามสะพาน
พระปกเกลา แยกซายลอดใตสะพานพระพุทธยอดฟา แยกซายไปตามถนนจักรเพชร ถนนมหาราช
แยกขวาไปตามถนนหนาพระลาน แยกซายไปตามถนนราชดําเนินใน แยกซายไปตามถนนราชินี
แยกขวาไปตามถนนพระอาทิตย แยกขวาไปตามถนนจักรพงษ จนสุดเสนทางที่บางลําพู
สายที่ ๖๗๐ วัดแจงรอน-หัวลําโพง
จากวัดแจงรอนไปหัวลําโพง เริ่มตนที่วัดแจงรอน ไปตามถนนราษฎรบูรณะ ถนนเจริญนคร
แยกซายไปตามถนนกรุงธนบุรี แยกขวาไปตามถนนสมเด็จพระเจาตากสิน ถึงวงเวียนใหญ ไปตาม
ถนนประชาธิปก ขามสะพานสมเด็จพระปกเกลา ถนนจักรเพชร แยกขวาไปตามถนนเจริญกรุง แยกซาย
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ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒

ไปตามถนนมิตรพันธ ผานวงเวียน ๒๒ กรกฎา แยกซายไปตามถนนไมตรีจิต แยกซายขามสะพาน
เจริญสวัสดิ์ แยกซายไปตามถนนเลียบทางรถไฟหัวลําโพง จนสุดเสนทางที่สถานีรถไฟหัวลําโพง
จากหัวลําโพงไปวัดแจงรอน เริ่มตนจากสถานีรถไฟหัวลําโพง ไปตามถนนรองเมือง แยกขวา
ไปตามถนนบรรทัดทอง แยกขวาไปตามถนนพระราม ๔ ขามสะพานเจริญสวัสดิ์ แยกซายไปตาม
ถนนจักรวรรดิ์ ขามสะพานสมเด็จพระปกเกลา ไปตามถนนประชาธิปก ถึงวงเวียนใหญ ไปตาม
ถนนสมเด็จพระเจาตากสิน แยกซายไปตามถนนกรุงธนบุรี แยกขวาไปตามถนนเจริญนคร ถนนราษฎรบูรณะ
จนสุดเสนทางที่วัดแจงรอน
สายที่ ๖๗๑ อาคารสงเคราะหกรุงเทพมหานคร (ทุงครุ)-ลาดหญา
จากอาคารสงเคราะหกรุงเทพมหานครไปลาดหญา เริ่มตนจากอาคารสงเคราะหกรุงเทพมหานคร
(ทุงครุ) ไปตามถนนประชาอุทิศ แยกซายไปตามถนนสุขสวัสดิ์ แยกขวาไปตามถนนราษฎรพัฒนา
แยกซายไปตามถนนราษฎรบูรณะ ถนนเจริญนคร แยกซายไปตามถนนสมเด็จเจาพระยา แยกซาย
ไปตามถนนประชาธิปก ถึงวงเวียนใหญ แยกซายไปตามถนนลาดหญา จนสุดเสนทางที่ลาดหญา
จากลาดหญาไปอาคารสงเคราะหกรุงเทพมหานคร เริ่มตนจากลาดหญา ไปตามถนนลาดหญา
ถึง วงเวี ย นใหญ ไปตามถนนประชาธิป ก แยกขวาไปตามถนนสมเด็จ เจ าพระยา แยกขวาไปตาม
ถนนเจริญนคร ถนนราษฎรบูรณะ แยกขวาไปตามถนนราษฎรพัฒนา แยกซายไปตามถนนสุขสวัสดิ์
แยกขวาไปตามถนนประชาอุทิศ จนสุดเสนทางที่อาคารสงเคราะหกรุงเทพมหานคร (ทุงครุ)
สายที่ ๖๗๒ วงกลมพระราม ๓
วนขวา เริ่มตนจากคลองสาน ไปตามถนนเจริญนคร แยกซายไปตามถนนกรุงธนบุรี แยกซาย
ไปตามถนนเจริญกรุง แยกขวาไปตามถนนสี่พระยา แยกขวาไปตามถนนนพวงศ แยกซายไปตาม
ถนนสุรวงศ แยกขวาไปตามถนนพระราม ๔ แยกขวาไปตามถนนเกษมราษฎร แยกขวาไปตาม
ถนนสุนทรโกษา แยกซายไปตามถนนพระราม ๓ แยกขวาไปตามถนนเจริญนคร จนสุดเสนทาง
ที่คลองสาน
วนซาย เริ่มตนจากคลองสาน ไปตามถนนเจริญนคร แยกซายไปตามถนนพระราม ๓ แยกขวา
ไปตามถนนสุนทรโกษา แยกซายไปตามถนนเกษมราษฎร แยกซายไปตามถนนพระราม ๔ แยกซาย
ไปตามถนนสุรวงศ แยกซายไปตามถนนเจริญกรุง แยกขวาไปตามถนนเจริญนคร จนสุดเสนทาง
ที่คลองสาน
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สายที่ ๖๗๓ สะพานตากสิน-มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
เริ่มตนจากสะพานตากสิน ไปตามถนนกรุงธนบุรี แยกขวาไปตามถนนรัชดาภิเษก แยกซาย
ไปตามถนนเพชรเกษม แยกขวาไปตามถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แยกซายไปตามถนนอุทยาน แยกขวา
ไปตามถนนพุทธมณฑล สาย ๔ จนสุดเสนทางที่มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
ชวงสะพานตากสิน-วัดไรขิง
เริ่มตนจากสะพานตากสิน ไปตามถนนกรุงธนบุรี แยกขวาไปตามถนนรัชดาภิเษก แยกซาย
ไปตามถนนเพชรเกษม แยกขวาไปตามทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓๑๖ จนสุดเสนทางที่วัดไรขิง
สายที่ ๖๗๔ สะพานตากสิน-หมูบานเศรษฐกิจ-มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
เริ่มตนจากสะพานตากสิน ไปตามถนนกรุงธนบุรี แยกขวาไปตามถนนรัชดาภิเษก แยกซาย
ไปตามถนนเพชรเกษม แยกขวาไปตามถนนหมูบานเศรษฐกิจ แยกขวาไปตามถนนเลียบคลองทวีวัฒนา
แยกซายไปตามถนนอุทยาน แยกขวาไปตามถนนพุทธมณฑล สาย ๔ จนสุดเสนทางที่มหาวิทยาลัยมหิดล
(ศาลายา)
สายที่ ๖๗๕ หมูบานนักกีฬา-ทาน้ําสี่พระยา
จากหมูบานนักกีฬาไปทาน้ําสี่พระยา เริ่มตนจากหมูบานนักกีฬา ไปตามถนนนักกีฬาแหลมทอง
แยกขวาไปตามถนนกรุงเทพกรีฑา แยกขวาไปตามถนนศรีนครินทร แยกซายไปตามถนนรามคําแหง
แยกขวาไปตามถนนเพชรบุรี แยกซายไปตามถนนพญาไท ถนนสี่พระยา จนสุดเสนทางที่ทาน้ําสี่พระยา
จากทาน้ําสี่พระยาไปหมูบานนักกีฬา เริ่มตนจากทาน้ําสี่พระยา ไปตามถนนเจริญกรุง แยกซาย
ไปตามถนนสุรวงศ แยกซายไปตามถนนพระราม ๔ แยกขวาไปตามถนนพญาไท แลวไปตามเสนทางเดิม
จนสุดเสนทางที่หมูบานนักกีฬา
สายที่ ๖๗๖ แฮปปแลนด-รังสิต
จากแฮปปแลนดไปรังสิต เริ่มตนจากตลาดแฮปปแลนด แยกซายไปตามถนนลาดพราว ไปตาม
ถนนเสรีไทย แยกซายไปตามถนนศรีบูรพา แยกขวาไปตามถนนนวมินทร แยกซายไปตามถนนรามอินทรา
ถนนแจงวัฒนะ แยกขวาไปตามถนนวิภาวดีรังสิต แยกซายไปตามถนนพหลโยธิน จนสุดเสนทาง
ที่หางสรรพสินคาฟวเจอรพารครังสิต
จากรังสิตไปแฮปปแลนด เริ่มตนจากหางสรรพสินคาฟวเจอรพารครังสิต ไปตามถนนพหลโยธิน
แยกขวาไปตามถนนวิภาวดีรังสิต แยกซายไปตามถนนแจงวัฒนะ ถนนรามอินทรา แยกขวาไปตาม
ถนนนวมินทร จนสุดเสนทางที่ตลาดแฮปปแลนด
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สายที่ ๖๗๗ วงกลมสวนสยาม-ตลาดบางกะป
วนซาย เริ่มตนจากอูสวนสยาม ไปตามถนนสวนสยาม แยกซายไปตามถนนรามอินทรา
แยกซายไปตามถนนนวมินทร แยกขวาไปตามถนนรามคําแหง แยกขวาไปตามถนนศรีนครินทร
แยกขวาไปตามถนนเสรี ไ ทย แยกขวาไปตามถนนสี ห บุ ร านุ กิ จ ถึ ง ตลาดมี น บุ รี ก ลั บ รถไปตาม
ถนนสีหบุรานุกิจ ถนนรามอินทรา แยกซายไปตามถนนสวนสยาม จนสุดเสนทางที่อูสวนสยาม
วนขวา เริ่มตนจากอูสวนสยาม ไปตามถนนสวนสยาม แยกขวาไปตามถนนรามอินทรา
ถนนสีหบุรานุกิจ ถึงตลาดมีนบุรีกลับรถไปตามถนนสีหบุรานุกิจ แยกซายไปตามถนนเสรีไทย แยกซาย
ไปตามถนนศรีนครินทร แยกซายไปตามถนนรามคําแหง แยกซายไปตามถนนนวมินทร แยกขวา
ไปตามถนนรามอินทรา แยกขวาไปตามถนนสวนสยาม จนสุดเสนทางที่อูสวนสยาม
สายที่ ๖๗๘ โรงพยาบาลสงฆ-ทาน้ํานนทบุรี
จากสวนจิ ตรลดาไปทา น้ํานนทบุ รี เริ่ม ตนจากถนนราชวิถี บริเ วณสวนจิ ตรลดา แยกขวา
ไปตามถนนพระราม ๕ ถนนเตชะวนิช แยกขวาไปตามถนนปูนซีเมนตไทย ถึงสถานีรถไฟบางซื่อ
กลับรถที่สถานีชุมทางบางซื่อ ไปตามถนนประชาราษฎร สาย ๒ แยกขวาไปตามถนนกรุงเทพฯนนทบุ รี แยกซ า ยไปตามถนนวงศ ส ว า ง แยกขวาไปตามถนนพิ บู ล สงคราม แยกซ า ยไปตาม
ถนนประชาราษฎร จนสุดเสนทางที่ทาน้ํานนทบุรี
จากทา น้ํา นนทบุ รีไ ปสวนจิตรลดา เริ่ มต นจากทา น้ํา นนทบุ รี ไปตามถนนประชาราษฎร
แยกซายไปตามถนนพิบูลสงคราม แยกซายไปตามถนนวงศสวาง แยกขวาไปตามถนนกรุงเทพฯนนทบุรี แยกซายไปตามถนนประชาราษฎร สาย ๒ ไปตามถนนปูนซีเมนตไทย กลับรถที่สถานีรถไฟ
บางซื่อ ไปตามถนนเตชะวนิช ถนนพระราม ๕ แยกซายไปตามถนนศรีอ ยุธยา แยกซายไปตาม
ถนนสวรรคโลก แยกซายไปตามถนนราชวิถี จนสุดเสนทางที่ถนนราชวิถีบริเวณสวนจิตรลดา
สายที่ ๖๗๙ อูสาธุประดิษฐ-ปากน้ํา (ทางดวน)
จากอู ส าธุ ป ระดิ ษ ฐ ไ ปปากน้ํ า เริ่ ม ต น จากอู ส าธุ ป ระดิ ษ ฐ แยกขวาไปตามถนนนางลิ้ น จี่
แยกซายไปตามถนนรัชดาภิเษก แยกซายไปตามถนนสุนทรโกษา แยกขวาไปตามถนนพระราม ๔
แยกขวาไปตามถนนเกษมราษฎร ขึ้นทางพิเศษที่ดานทาเรือ ไปตามทางพิเศษเฉลิมมหานคร ลงทางพิเศษ
ที่ดานบางนา ไปตามถนนสุขุมวิท ถนนศรีสมุทร จนสุดเสนทางที่ปากน้ํา
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จากปากน้ํ า ไปอู ส าธุ ป ระดิ ษ ฐ เริ่ ม ต น จากปากน้ํ า ไปตามถนนศรี ส มุ ท ร ถนนสุ ขุ ม วิ ท
ขึ้นทางพิเศษที่ดานบางนา ไปตามทางพิเศษเฉลิมมหานคร ลงทางพิเศษที่ดานทาเรือ ไปตามถนนเกษมราษฎร
แยกซ า ยไปตามถนนสุ น ทรโกษา แยกซ า ยไปตามถนนรั ช ดาภิ เ ษก แยกขวาไปตามถนนนางลิ้ น จี่
จนสุดเสนทางที่อูสาธุประดิษฐ
สายที่ ๖๘๐ สถานีขนสงผูโ ดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร)-ปากเกร็ด
เริ่มตนจากสถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร) ไปตามถนนกําแพงเพชร ๒
แยกซายไปตามถนนกําแพงเพชร แยกซายไปตามถนนพหลโยธิน แยกซายไปตามถนนงามวงศวาน
แยกขวาไปตามถนนติวานนท แยกซายไปตามถนนแจงวัฒนะ จนสุดเสนทางที่ทาน้ําปากเกร็ด
สายที่ ๖๘๑ สะพานตากสิน-มหาชัยเมืองใหม
เริ่มตนจากสะพานตากสิน ไปตามถนนกรุงธนบุรี แยกซายไปตามถนนสมเด็จพระเจาตากสิน
ถนนสุขสวัสดิ์ แยกขวาไปตามถนนพระราม ๒ จนสุดเสนทางที่มหาชัยเมืองใหม
สายที่ ๖๘๒ สถานีรถไฟหัวลําโพง-คลองกุม
จากสถานีรถไฟหัวลําโพงไปคลองกุม เริ่มตนจากสถานีรถไฟหัวลําโพง ไปตามถนนรองเมือง
แยกขวาไปตามถนนเจริญเมือง แยกขวาไปตามถนนจารุเมือง แยกซายไปตามถนนพระราม ๔ แยกขวา
ไปตามถนนสุขุมวิท แยกซายไปตามถนนสุขุมวิท ๗๑ ถนนรามคําแหง แยกซายไปตามถนนศรีนครินทร
แยกขวาไปตามถนนเสรีไทย จนสุดเสนทางที่อูคลองกุม
จากคลองกุมไปสถานีรถไฟหัวลําโพง เริ่มตนจากอูคลองกุม ไปตามถนนเสรีไทย แยกซาย
ไปตามถนนศรี น คริ น ทร แยกขวาไปตามถนนรามคํ า แหง ถนนสุ ขุ ม วิ ท ๗๑ แยกขวาไปตาม
ถนนสุขุมวิท แยกซายไปตามถนนพระราม ๔ จนสุดเสนทางที่สถานีรถไฟหัวลําโพง
สายที่ ๖๘๓ วงกลมตลาดพลู-บุคคโล
วนซาย เริ่มตนจากสถานีตํารวจนครบาลสําเหร ไปตามถนนเจริญนคร แยกซายไปตาม
ถนนลาดหญาถึงวงเวียนใหญ ไปตามถนนอินทรพิทักษ แยกซายไปตามถนนเทอดไท แยกซายไปตาม
ถนนวุฒากาศ แยกซายไปตามถนนจอมทอง แยกซายไปตามถนนสมเด็จพระเจาตากสิน ถึงสามแยก
สะพานกรุงเทพ แยกขวาไปตามถนนมไหสวรรย ถึงวงเวียนบุคคโล แยกซายไปตามถนนเจริญนคร
จนสุดเสนทางที่สถานีตํารวจนครบาลสําเหร

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖๔ ง

หนา ๔๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒

วนขวา เริ่มตนจากสถานีตํารวจนครบาลสําเหร ไปตามถนนเจริญนคร ถึงวงเวียนบุคคโล
ไปตามถนนมไหสวรรย ถึ ง สามแยกสะพานกรุงเทพ แยกซา ยไปตามถนนสมเด็ จพระเจา ตากสิ น
แยกขวาไปตามถนนจอมทอง แยกขวาไปตามถนนวุฒากาศ แยกขวาไปตามถนนเทอดไท แยกขวา
ไปตามถนนอิ น ทรพิ ทั ก ษ ถึ ง วงเวี ย นใหญ ไปตามถนนลาดหญ า แยกขวาไปตามถนนเจริ ญ นคร
จนสุดเสนทางที่สถานีตํารวจนครบาลสําเหร
สายที่ ๖๘๔ มหาวิทยาลัยรามคําแหง-สาทร
จากมหาวิ ท ยาลั ย รามคํ า แหงไปสาทร เริ่ ม ต น จากมหาวิ ท ยาลั ย รามคํ า แหง ไปตาม
ถนนรามคําแหง ถนนสุขุมวิท ๗๑ แยกขวาไปตามถนนสุขุมวิท แยกซายไปตามถนนพระราม ๔
แยกซายไปตามถนนสีลม แยกซายไปตามถนนเจริญกรุง แยกซายไปตามถนนสาทรเหนือ จนสุดเสนทาง
ที่สาทรเหนือบริเวณแยกนรินทร
จากสาทรไปมหาวิทยาลัยรามคําแหง เริ่มตนจากสาทรเหนือ บริเวณแยกนรินทร ไปตาม
ถนนสาทรเหนือ แยกขวาไปตามถนนพระราม ๔ แลวไปตามเสนทางเดิม จนสุดเสนทางที่มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
สายที่ ๖๘๕ กองสลากสนามบินน้ํา-ลําลูกกา
จากกองสลากสนามบินน้ําไปลําลูกกา เริ่มตนจากกองสลากสนามบินน้ํา ไปตามถนนเลี่ยงเมือง
นนทบุรี แยกขวาไปตามถนนประชาราษฎร วนรอบทาน้ํานนทบุรี กลับไปตามถนนประชาราษฎร
แยกซายไปตามถนนติวานนท แยกขวาไปตามถนนงามวงศ วาน แยกซา ยไปตามถนนพหลโยธิ น
จนสุดเสนทางที่แยกลําลูกกา
จากลํ า ลู ก กาไปกองสลากสนามบิ น น้ํ า เริ่ ม ต น จากแยกลํ า ลู ก กา ไปตามถนนพหลโยธิ น
แยกขวาไปตามถนนงามวงศวาน แยกซายไปตามถนนติวานนท แยกขวาไปตามถนนประชาราษฎร
แยกซายไปตามถนนพิบูลสงคราม แยกซายไปตามถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี จนสุดเสนทางที่กองสลาก
สนามบินน้ํา
สายที่ ๖๘๖ สาทร-วัดหนามแดง
เริ่มตนจากบริเวณใตสะพานสาทร ไปตามถนนสาทรเหนือ ถึงสี่แยกวิทยุ แยกขวาไปตาม
ถนนพระราม ๔ แยกขวาไปตามถนนสุ ขุ ม วิ ท แยกซ า ยไปตามถนนเทพารั ก ษ จนสุ ด เส น ทาง
ที่วัดหนามแดง (ถนนเทพารักษ กม. ๗)
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สายที่ ๖๘๗ กทม. ๒-ทาน้ํานนทบุรี
เริ่มตนจากบริเวณ กทม. ๒ ไปตามถนนมิตรไมตรี แยกซายไปตามถนนประชาสงเคราะห
แยกซายไปตามถนนประชาสุข แยกซายไปตามถนนสุทธิสารวินิจฉัย แยกซายไปตามถนนสาลีรัฐวิภาค
ผานแยกสะพานควาย ตรงไปตามถนนประดิพัทธ ถนนทหาร แยกขวาไปตามถนนประชาราษฎร
สาย ๑ แยกซายไปตามถนนพิบูลสงคราม ถึงแยกศรีพรสวรรค แยกขวาไปตามถนนประชาราษฎร
แยกซายไปตามถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี จนสุดเสนทางที่ทาน้ํานนทบุรี
สายที่ ๖๘๘ ทาราชวรดิษฐ-ออมใหญ
จากท า ราชวรดิ ษ ฐ ไ ปอ อ มใหญ เริ่ ม ต น จากบริ เ วณท า ราชวรดิ ษ ฐ ไปตามถนนมหาราช
แยกขวาไปตามถนนหน า พระลาน แยกซ า ยไปตามถนนราชดํ า เนิ น ใน แยกซ า ยข า มสะพาน
สมเด็จพระปนเกลา ไปตามถนนสมเด็จพระปนเกลา ถนนบรมราชชนนี แยกซายไปตามถนนพุทธมณฑล
สาย ๒ แยกขวาไปตามถนนเพชรเกษม จนสุดเสนทางที่ออมใหญ
จากออมใหญไปทาราชวรดิษฐ เริ่มตนจากออมใหญ ไปตามถนนเพชรเกษม แยกซายไปตาม
ถนนพุทธมณฑล สาย ๒ แยกขวาไปตามถนนบรมราชชนนี ถนนสมเด็จพระปนเกลา ขามสะพาน
สมเด็จพระปนเกลา แยกขวาไปตามถนนราชดําเนินใน ถนนสนามไชย แยกขวาไปตามถนนมหาราช
จนสุดเสนทางที่ทาราชวรดิษฐ
สายที่ ๖๘๙ สนามหลวง-สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตศาลายา
จากสนามหลวงไปสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตศาลายา เริ่มตนจากสนามหลวง
ไปตามถนนหนา พระธาตุ แยกขวาไปตามถนนราชิ นี กลั บรถบริ เวณถนนราชินี แยกซา ยไปตาม
ถนนหนาพระธาตุ แยกซายไปตามถนนหนาพระลาน แยกซายไปตามถนนราชดําเนินใน แยกซาย
ขามสะพานสมเด็จพระปนเกลา ไปตามถนนสมเด็จพระปนเกลา ถนนบรมราชชนนี แยกขวาไปตาม
ถนนพุทธมณฑล สาย ๔ ผานมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แยกซายไปตามถนนธรรมสพน แยกซาย
ไปตามถนนบางเตย ๕ แยกซายไปตามถนนบางกอกนอย-นครชัยศรี แยกซายไปตามถนนพุทธมณฑล
สาย ๕ จนสุดเสนทางที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตศาลายา
จากสถาบั น เทคโนโลยี ร าชมงคล วิ ท ยาเขตศาลายา ไปสนามหลวง เริ่ ม ต น จากสถาบั น
เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตศาลายา ไปตามถนนพุทธมณฑล สาย ๕ แลวไปตามเสนทางเดิม จนถึง
ถนนสมเด็ จ พระป น เกล า ข า มสะพานสมเด็ จ พระป น เกล า ไปตามถนนราชดํ า เนิ น กลาง กลั บ รถ
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ที่อนุสาวรียประชาธิปไตย มาตามถนนราชดําเนินกลาง แยกซายไปตามถนนราชดําเนินใน แยกขวา
ไปตามถนนหนาพระลาน แยกขวาไปตามถนนหนาพระธาตุ จนสุดเสนทางที่สนามหลวง
สายที่ ๖๙๐ สนามหลวง-โรงเรียนกาญจนาภิเษกนครปฐม
จากสนามหลวงไปโรงเรี ย นกาญจนาภิ เ ษกวิ ท ยาลั ย นครปฐม เริ่ ม ต น จากสนามหลวง
ไปตามถนนหนา พระธาตุ แยกขวาไปตามถนนราชิ นี กลั บรถบริ เวณถนนราชินี แยกซา ยไปตาม
ถนนหนาพระธาตุ แยกซายไปตามถนนหนาพระลาน แยกซายไปตามถนนราชดําเนินใน แยกซาย
ขามสะพานสมเด็จพระปนเกลา ไปตามถนนสมเด็จพระปนเกลา ถนนบรมราชชนนี แยกขวาไปตาม
ถนนพุทธมณฑล สาย ๔ ผานมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แยกซายไปตามถนนธรรมสพน แยกขวา
ไปตามถนนบางภาษี-ศาลายา จนสุดเสนทางที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
จากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ไปสนามหลวง เริ่มตนจากโรงเรียนกาญจนาภิเษก
วิทยาลัย นครปฐม ไปตามถนนบางภาษี-ศาลายา แยกซายไปตามถนนธรรมสพน แยกขวาไปตาม
ถนนพุ ท ธมณฑล สาย ๔ แล ว ไปตามเส น ทางเดิ ม จนถึ ง ถนนสมเด็ จ พระป น เกล า ข า มสะพาน
สมเด็จพระปนเกลา ไปตามถนนราชดําเนินกลาง แยกซายไปตามถนนราชดําเนินใน แยกขวาไปตาม
ถนนหนาพระลาน แยกขวาไปตามถนนหนาพระธาตุ จนสุดเสนทางที่สนามหลวง
สายที่ ๖๙๑ อูบางเขน-สําโรง (ทางดวน)
เริ่มตนจากอูบางเขน ไปตามถนนพหลโยธิน แยกซายไปตามถนนวิภาวดีรังสิต ขึ้นทางพิเศษ
ที่ดานดินแดง ไปตามทางพิเศษเฉลิมมหานคร ลงทางพิเศษที่ดานบางนา ไปตามถนนสุขุมวิท จนสุด
เสนทางที่สําโรง
สายที่ ๖๙๒ คลองกุม-มีนบุรี-หนองจอก
จากคลองกุม-มีนบุรี ไปหนองจอก เริ่มตนจากคลองกุม ไปตามถนนเสรีไทย แยกขวาไปตาม
ถนนสีหบุรานุกิจ ผานสํานักงานเขตมีนบุรี แยกซายไปตามถนนรมเกลา แยกขวาไปตามถนนสุวินทวงศ
แยกซายไปตามถนนเชื่อมสัมพันธ จนสุดเสนทางที่ตลาดหนองจอก
จากหนองจอกไปคลองกุม-มีนบุรี เริ่มตนจากตลาดหนองจอก ไปตามถนนเชื่อมสัมพันธ
แยกขวาไปตามถนนสุ วิ น ทวงศ แยกซ า ยไปตามถนนรามคํ า แหง แยกขวาไปตามถนนร ม เกล า
ผานสํานักงานเขตมีนบุรี แยกซายไปตามถนนสีหบุรานุกิจ แยกซายไปตามถนนเสรีไทย จนสุดเสนทาง
ที่คลองกุม
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ชวงคลองกุม-หนองจอก
จากคลองกุ ม ไปหนองจอก เริ่ ม ต น จากคลองกุ ม ไปตามถนนเสรี ไ ทย แยกขวาไปตาม
ถนนสีหบุรานุกิจ ผานตลาดมีนบุรี กลับรถใตสะพานขามคลองบางชัน ไปตามถนนสีหบุรานุกิจ แยกขวา
ไปตามถนนสุวินทวงศ แยกซายไปตามถนนเชื่อมสัมพันธ จนสุดเสนทางที่ตลาดหนองจอก
จากหนองจอกไปคลองกุม เริ่มตนจากตลาดหนองจอก ไปตามถนนเชื่อมสัมพันธ แยกขวา
ไปตามถนนสุวินทวงศ แยกซายไปตามถนนสีหบุรานุกิจ กลับรถใตสะพานขามคลองบางชัน ผานตลาดมีนบุรี
ไปตามถนนสีหบุรานุกิจ แยกซายไปตามถนนเสรีไทย จนสุดเสนทางที่คลองกุม
สายที่ ๖๙๓ คลองกุม-สํานักงานขนสงเขตพื้นที่ ๔
จากคลองกุม-ไปสํา นักงานขนสง เขตพื้นที่ ๔ เริ่ มตนจากคลองกุม ไปตามถนนเสรีไทย
แยกขวาไปตามถนนสี ห บุ ร านุ กิ จ ผ า นตลาดมี น บุ รี กลั บ รถใต ส ะพานข า มคลองบางชั น ไปตาม
ถนนสีหบุรานุกิจ แยกขวาไปตามถนนสุวินทวงศ ผานตลาดลําผักชี แยกขวาไปตามถนนรวมพัฒนา
จนสุดเสนทางที่สํานักงานขนสงเขตพื้นที่ ๔
จากสํานักงานขนสงเขตพื้นที่ ๔-คลองกุม เริ่มตนจากสํานักงานขนสงเขตพื้นที่ ๔ ไปตาม
ถนนรวมพัฒนา แยกซายไปตามถนนสุวินทวงศ แยกซายไปตามถนนสีหบุรานุกิจ กลับรถใตสะพาน
ขามคลองบางชัน แลวไปตามเสนทางเดิม จนสุดเสนทางที่คลองกุม
สายที่ ๖๙๔ สถานีขนสงผูโ ดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร)-เคหะบางบัวทอง
เริ่มตนจากสถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร) ไปตามถนนกําแพงเพชร ๒
แยกซายไปตามถนนกําแพงเพชร แยกซายไปตามถนนพหลโยธิน แยกซายไปตามถนนวิภาวดีรังสิต
แยกซายไปตามถนนงามวงศวาน ถนนรัตนาธิเบศร แยกขวาไปตามถนนกาญจนาภิเษก แยกซาย
ไปตามถนนบางกรวย-ไทรนอย จนสุดเสนทางที่หมูบานบัวทองเคหะ
สายที่ ๖๙๕ สถานีรถไฟบางซื่อ-เคหะบางบัวทอง
เริ่ ม ต น จากสถานี ร ถไฟบางซื่ อ ๒ ไปตามถนนประชาราษฎร สาย ๒ แยกขวาไปตาม
ถนนประชาชื่น แยกซายไปตามถนนงามวงศวาน ถนนรัตนาธิเบศร แยกขวาไปตามถนนกาญจนาภิเษก
แยกซายไปตามถนนบางกรวย-ไทรนอย จนสุดเสนทางที่หมูบานบัวทองเคหะ
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สายที่ ๖๙๖ ทาเรือคลองเตย-สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร)
เริ่มตนจากทาเรือคลองเตย ไปตามถนนเกษมราษฎร แยกซายไปตามถนนสุนทรโกษา แยกขวา
ไปตามถนนพระราม ๔ แยกซายไปตามถนนรัชดาภิเษก แยกซายไปตามถนนพหลโยธิน แยกขวา
ไปตามถนนกําแพงเพชร แยกขวาไปตามถนนกําแพงเพชร ๒ จนสุดเสนทางที่สถานีขนสงผูโดยสาร
กรุงเทพมหานคร (จตุจักร)
สายที่ ๖๙๗ วงกลมรามคําแหง-ถนนรัชดาภิเษก
วนซาย เริ่มตนจากอูพระราม ๙ ไปตามถนนวัฒนธรรม แยกซายไปตามถนนพระราม ๙
แยกซายไปตามถนนรามคําแหง แยกซายไปตามถนนศรีนครินทร แยกซายไปตามถนนลาดพราว
แยกซายไปตามถนนรัชดาภิเษก ถึงสี่แยก อ.ส.ม.ท. แยกซายไปตามถนนพระราม ๙ แยกซายไปตาม
ถนนวัฒนธรรม จนสุดเสนทางที่อูพระราม ๙
วนขวา เริ่มตนจากอูพระราม ๙ ไปตามถนนวัฒนธรรม แยกขวาไปตามถนนพระราม ๙
ถึงสี่แยก อ.ส.ม.ท. แยกขวาไปตามถนนรัชดาภิเษก แยกขวาไปตามถนนลาดพราว แยกขวาไปตาม
ถนนศรีนครินทร แยกขวาไปตามถนนรามคําแหง แยกขวาไปตามถนนพระราม ๙ แยกขวาไปตาม
ถนนวัฒนธรรม จนสุดเสนทางที่อูพระราม ๙
สายที่ ๖๙๘ สถานีขนสงผูโ ดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร)-อูพระประแดง (ทางดวน)
เริ่มตนจากสถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร) ไปตามถนนกําแพงเพชร ๒
แยกซายไปตามถนนกําแพงเพชร แยกซายไปตามถนนพหลโยธิน แยกขวาไปตามถนนวิภาวดีรังสิต
ขึ้นทางพิเศษที่ดานดินแดง ไปตามทางพิเศษเฉลิมมหานคร ลงทางพิเศษที่ดานสุขสวัสดิ์ ไปตาม
ถนนสุขสวัสดิ์ จนสุดเสนทางที่อูพระประแดง
สายที่ ๖๙๙ สถานีขนสงผูโ ดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร)-ทาน้ําพระประแดง (ทางดวน)
เริ่มตนจากสถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร) ไปตามถนนกําแพงเพชร ๒
แยกซายไปตามถนนกําแพงเพชร แยกซายไปตามถนนพหลโยธิน แยกขวาไปตามถนนวิภาวดีรังสิต
ขึ้นทางพิเศษที่ดานดินแดง ไปตามทางพิเศษเฉลิมมหานคร ลงทางพิเศษที่ดานสุขสวัสดิ์ ไปตาม
ถนนสุขสวัสดิ์ แยกซายไปตามถนนนครเขื่อนขันธ จนสุดเสนทางที่ทาน้ําพระประแดง
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สายที่ ๗๐๐ อนุสาวรียชัยสมรภูมิ-มหาชัยเมืองใหม (ทางดวน)
เริ่มตนจากอนุสาวรียชัยสมรภูมิ ไปตามถนนพญาไท แยกซายไปตามถนนเพชรบุรี ขึ้นทางพิเศษ
ที่ดานเพชรบุรี ไปตามทางพิเศษเฉลิมมหานคร ลงทางพิเศษที่ดานสุขสวัสดิ์ ไปตามถนนสุขสวัสดิ์
แยกซายไปตามถนนพระราม ๒ จนสุดเสนทางที่มหาชัยเมืองใหม
สายที่ ๗๐๑ เคหะชุมชนธนบุรี-สมุทรปราการ (ทางดวน)
เริ่มตนจากเคหะชุมชนธนบุรี ไปตามซอยพระราม ๒-๖๙ แยกซายไปตามถนนพระราม ๒
แยกขวาขึ้นทางดวนที่ดานพระราม ๒ ไปตามทางพิเศษบางพลี-สุขสวัสดิ์ (วงแหวนใต) ลงทางดวน
ที่ดานสําโรง ไปตามถนนสุขุมวิท จนสุดเสนทางที่อําเภอเมืองสมุทรปราการ
สายที่ ๗๐๒ วงกลมมีนบุรี-เจาคุณทหาร
วนซ า ย เริ่ ม ต น จากตลาดมี น บุ รี ไปตามถนนสี ห บุ ร านุ กิ จ แยกขวาไปตามถนนร ม เกล า
แยกซายไปตามถนนเจาคุณทหาร แยกซายไปตามถนนฉลองกรุง แยกซายไปตามถนนสุวินทวงศ
ไปตามถนนรามคําแหง แยกขวาไปตามถนนรมเกลา แยกซายไปตามถนนสีหบุรานุกิจ จนสุดเสนทาง
ที่ตลาดมีนบุรี
วนขวา เริ่มตนจากตลาดมีนบุรี ไปตามถนนสีหบุรานุกิจ แยกขวาไปตามถนนรมเกลา แยกซาย
ไปตามถนนรามคําแหง ถนนสุวินทวงศ แยกขวาไปตามถนนฉลองกรุง แยกขวาไปตามถนนเจาคุณทหาร
แยกขวาไปตามถนนรมเกลา แยกซายไปตามถนนสีหบุรานุกิจ จนสุดเสนทางที่ตลาดมีนบุรี
สายที่ ๗๐๓ แฮปปแลนด-สมุทรปราการ
จากแฮปปแลนดไปสมุทรปราการ เริ่มตนจากตลาดแฮปปแลนด ไปตามถนนแฮปปแลนด
แยกซายไปตามถนนลาดพราว แยกขวาไปตามถนนศรีนครินทร แยกขวาไปตามถนนสุขุมวิท จนสุด
เสนทางที่อําเภอเมืองสมุทรปราการ
จากสมุทรปราการไปแฮปปแลนด เริ่มตนจากอําเภอเมืองสมุทรปราการ ไปตามถนนสุขุมวิท
แยกซ า ยไปตามถนนศรี น คริ น ทร แยกขวาไปตามถนนลาดพร า ว แยกซ า ยไปตามถนนนวมิ น ทร
แยกซายไปตามถนนแฮปปแลนด จนสุดเสนทางที่ตลาดแฮปปแลนด
สายที่ ๗๐๔ วงกลมบางแค-ถนนกาญจนาภิเษก
วนซ า ย เริ่ ม ต น จากบางแค ไปตามถนนเพชรเกษม ถึ ง สี่ แ ยกท า พระ แยกซ า ยไปตาม
ถนนจรัญสนิทวงศ ถึงสามแยกไฟฉาย แยกขวาไปตามถนนพรานนก แยกซายไปตามถนนอรุณอมรินทร
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แยกซ า ยไปตามถนนสมเด็ จ พระป น เกล า ถนนบรมราชชนนี แยกซ า ยไปตามถนนกาญจนาภิ เ ษก
แยกซายไปตามถนนเพชรเกษม จนสุดเสนทางที่บางแค
วนขวา เริ่ ม ต น จากบางแค ไปตามถนนเพชรเกษม แยกขวาไปตามถนนกาญจนาภิ เ ษก
แยกขวาไปตามถนนบรมราชชนนี ถนนสมเด็ จ พระป น เกล า แยกขวาไปตามถนนอรุ ณ อมริ น ทร
แยกขวาไปตามถนนพรานนก แยกซายไปตามถนนจรัญสนิทวงศ ถึงสี่แยกทาพระ แยกขวาไปตาม
ถนนเพชรเกษม จนสุดเสนทางที่บางแค
สายที่ ๗๐๕ มีนบุรี-ปากเกร็ด
จากมีนบุรีไปปากเกร็ด เริ่มตนจากตลาดมีนบุรี ไปตามถนนสีหบุรานุกิจ แยกซายไปตาม
ถนนร ม เกล า แยกซ า ยไปตามถนนสุ วิ น ทวงศ แยกขวาไปตามถนนรามอิ น ทรา ถนนแจ ง วั ฒ นะ
จนสุดเสนทางที่ทาน้ําปากเกร็ด
จากปากเกร็ดไปมีนบุรี เริ่มตนจากทาน้ําปากเกร็ด ไปตามถนนแจงวัฒนะ ถนนรามอินทรา
ถนนสีหบุรานุกิจ จนสุดเสนทางที่ตลาดมีนบุรี
สายที่ ๗๐๖ ทาเรือคลองเตย-สํานักงานเขตสายไหม
จากทาเรือคลองเตยไปสํานักงานเขตสายไหม เริ่มตนจากทาเรือคลองเตย ไปตามถนนสุนทรโกษา
แยกขวาไปตามถนนพระราม ๔ แยกซายไปตามซอยสุขุมวิท ๔๒ แยกซายไปตาม ถนนสุขุมวิท
แยกขวาไปตามถนนสุขุมวิท ๖๓ (เอกมัย) ถนนเพชรบุรี ถนนประดิษฐมนูธรรม ขามแยกลาดพราว
ข า มถนนรามอิ น ทรา ไปตามถนนสุ ข าภิ บ าล ๕ แยกซ า ยไปตามถนนสายไหม จนสุ ด เส น ทาง
ที่สํานักงานเขตสายไหม
จากสํานักงานเขตสายไหมไปทาเรือคลองเตย เริ่มตนจากสํานักงานเขตสายไหม ไปตาม
ถนนสายไหม แยกขวาไปตามถนนสุขาภิบาล ๕ ขามถนนรามอินทรา ไปตามถนนประดิษฐมนูธรรม
ขามแยกลาดพราว ไปตามถนนเพชรบุรี ซอยสุขุมวิท ๖๓ (เอกมัย) แยกขวาไปตามถนนสุขุมวิท
แยกซายไปตามซอยสุขุมวิท ๔๐ แยกขวาไปตามถนนพระราม ๔ แยกซายไปตามถนนเกษมราษฎร
จนสุดเสนทางที่ทาเรือคลองเตย
สายที่ ๗๐๗ สวนลุมพินี-สะพานพระราม ๗ (ทางดวน)
จากสวนลุ ม พิ นี ไ ปสะพานพระราม ๗ เริ่ ม ต น จากสวนลุ ม พิ นี ไปตามถนนพระราม ๔
แยกขวาไปตามถนนสุนทรโกษา แยกขวาไปตามถนนเกษมราษฎร ขึ้นทางพิเศษที่ดานทาเรือ ไปตาม

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖๔ ง

หนา ๔๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒

ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช ลงทางพิเศษที่ดานรัชดาภิเษก แยกซายไปตามถนนรัชดาภิเษก
ถนนวงศสวาง ขามสะพานพระราม ๗ จนสุดเสนทางที่สะพานพระราม ๗ (บางกรวย)
จากสะพานพระราม ๗ ไปสวนลุ ม พิ นี เริ่ ม ต น จากเชิ ง สะพานพระราม ๗ (บางกรวย)
ขามสะพานพระราม ๗ ไปตามถนนวงศสวาง ถนนรัชดาภิเษก ขึ้นทางพิเศษที่ดานรัชดาภิเษก ไปตาม
ทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ลงทางพิเศษที่ดานทาเรือ ไปตามถนนเกษมราษฎร แยกซาย
ไปตามถนนสุนทรโกษา แยกซายไปตามถนนพระราม ๔ แยกขวาไปตามถนนวิทยุ แยกซายไปตาม
ถนนสารสิน แยกซายไปตามถนนราชดําริ จนสุดเสนทางที่สวนลุมพินี
สายที่ ๗๐๘ วงกลมสตรีวิทยา ๒ - ถนนนวมินทร
วนซาย เริ่มตนจากโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ไปตามถนนนาคนิวาส ผานสํานักงานเขตลาดพราว
แยกซ า ยไปตามถนนลาดพร า ว ผ า นสํ า นั ก งานเขตบางกะป แยกซ า ยไปตามถนนนวมิ น ทร
ผานโรงเรียนบานบางกะป แยกซายไปตามถนนรามอินทรา แยกซายไปตามถนนประดิษฐมนูธรรม
แยกขวาไปตามถนนสุคนธสวัสดิ์ ถนนสตรีวิทยา ๒ จนสุดเสนทางที่โรงเรียนสตรีวิทยา ๒
วนขวา เริ่ม ตนจากโรงเรี ยนสตรีวิ ทยา ๒ ไปตามถนนสตรี วิทยา ๒ ถนนสุ ค นธสวัส ดิ์
แยกซายไปตามถนนประดิษฐมนูธรรม แยกขวาไปตามถนนรามอินทรา แยกขวาไปตามถนนนวมินทร
ผานโรงเรียนบานบางกะป แยกขวาไปตามถนนลาดพราว ผานสํานักงานเขตบางกะป แยกขวาไปตาม
ถนนประดิษฐมนูธรรม แยกซายไปตามถนนสุคนธสวัสดิ์ ถนนสตรีวิทยา ๒ จนสุดเสนทางที่โรงเรียน
สตรีวิทยา ๒
สายที่ ๗๐๙ ทาเรือคลองเตย-จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จากท า เรื อ คลองเตยไปจุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย เริ่ ม ต น จากท า เรื อ คลองเตย ไปตาม
ถนนสุ น ทรโกษา แยกซ า ยไปตามถนนรั ช ดาภิ เ ษก แยกขวาไปตามถนนนราธิ ว าสราชนคริ น ทร
แยกขวาไปตามถนนสุรวงศ ถนนอังรีดูนังต แยกซายไปตามถนนพระราม ๑ แยกซายไปตามถนนพญาไท
จนสุดเสนทางที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไปทาเรือคลองเตย เริ่มตนจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไปตาม
ถนนพญาไท แยกซ า ยไปตามถนนพระราม ๔ แยกขวาไปตามถนนสี ล ม แยกซ า ยไปตาม
ถนนนราธิ ว าสราชนคริ น ทร แยกซ า ยไปตามถนนรั ช ดาภิ เ ษก แยกขวาไปตามถนนสุ น ทรโกษา
แยกขวาไปตามถนนเกษมราษฎร จนสุดเสนทางที่ทาเรือคลองเตย

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖๔ ง

หนา ๔๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒

สายที่ ๗๑๐ วงกลมอรุณอมรินทร-ถนนกาญจนาภิเษก
วนซาย เริ่มตนจากตลิ่งชันบริเวณโรงพยาบาลสัตวตลิ่งชัน ไปตามถนนราชพฤกษ แยกซาย
ไปตามถนนเพชรเกษม ถนนอินทรพิทักษ ถึงวงเวียนใหญ แยกซายไปตามถนนประชาธิปก แยกซาย
ไปตามถนนอิสรภาพ แยกขวาไปตามถนนวังเดิม แยกซายไปตามถนนอรุณอมรินทร แยกซายไปตาม
ถนนสมเด็ จ พระป น เกล า แยกขวาไปตามถนนจรั ญ สนิ ท วงศ แยกซ า ยไปตามถนนสิ ริ น ธร
ถนนบรมราชชนนี จนสุดเสนทางที่โรงพยาบาลสัตวตลิ่งชัน
วนขวา เริ่ ม ต น จากตลิ่ ง ชั น บริ เ วณโรงพยาบาลสั ต ว ต ลิ่ ง ชั น ไปตามถนนบรมราชชนนี
ถนนสิรินธร แยกขวาไปตามถนนจรัญสนิทวงศ แยกซายไปตามถนนสมเด็จพระปนเกลา แยกขวา
ไปตามถนนอรุณอมรินทร แยกขวาไปตามถนนวังเดิม แยกซายไปตามถนนอิสรภาพ แยกขวาไปตาม
ถนนประชาธิ ป ก ถึ ง วงเวี ย นใหญ ไปตามถนนอิ น ทรพิ ทั ก ษ ถนนเพชรเกษม แยกขวาไปตาม
ถนนราชพฤกษ จนสุดเสนทางที่โรงพยาบาลสัตวตลิ่งชัน
สายที่ ๗๑๑ อนุสาวรียชัยสมรภูมิ-เมืองทองธานี (ทางดวน)
จากอนุ ส าวรี ย ชั ย สมรภู มิ ไ ปเมื อ งทองธานี เริ่ ม ต น จากอนุ ส าวรี ย ชั ย สมรภู มิ ไปตาม
ถนนพหลโยธิน ขึ้นทางพิเศษที่ดานพหลโยธิน ไปตามทางพิเศษศรีรัช ลงทางพิเศษที่ดานแจงวัฒนะ
แยกซายไปตามถนนแจงวัฒนะ ถึงหาแยกปากเกร็ด กลับรถไปตามถนนแจงวัฒนะ แยกซายไปตาม
ซอยเมืองทองธานี จนสุดเสนทางที่เมืองทองธานี
จากเมืองทองธานีไปอนุสาวรียชัยสมรภูมิ เริ่มตนจากเมืองทองธานี ไปตามซอยเมืองทองธานี
แยกขวาไปตามถนนแจงวัฒนะ ถึงหาแยกปากเกร็ด กลับรถไปตามถนนแจงวัฒนะ ขึ้นทางพิเศษ
ที่ดานแจงวัฒนะ ไปตามทางพิเศษศรีรัช ลงทางพิเศษที่ดานคลองประปา ไปตามถนนพระราม ๖
แยกซายไปตามถนนราชวิถี จนสุดเสนทางที่อนุสาวรียชัยสมรภูมิ
สายที่ ๗๑๒ สวนสยาม-อนุสาวรียชัยสมรภูมิ
เริ่มตนจากสวนสยาม ไปตามถนนสวนสยาม แยกขวาไปตามถนนรามอินทรา ถนนสีหบุรานุกิจ
แยกขวาไปตามถนนร ม เกล า แยกซ า ยไปตามถนนรามคํ า แหง แยกขวาไปตามถนนพระราม ๙
ถนนอโศก-ดินแดง ถนนดินแดง ถนนราชวิถี จนสุดเสนทางที่อนุสาวรียชัยสมรภูมิ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖๔ ง

หนา ๔๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒

สายที่ ๗๑๓ วงกลมบางขุนเทียน-คลองสาน
วนซาย เริ่มตนจากอูบางขุนเทียน ไปตามถนนเอกชัย แยกขวาไปตามถนนจอมทอง แยกซาย
ไปตามถนนสมเด็จพระเจาตากสิน แยกขวาไปตามถนนมไหสวรรย แยกซายไปตามถนนเจริญนคร
แยกซายไปตามถนนสมเด็จเจาพระยา แยกซายไปตามถนนทาดินแดง แยกขวาไปตามถนนลาดหญา
ถึงวงเวียนใหญ ไปตามถนนอินทรพิทักษ ถนนเพชรเกษม แยกซายไปตามถนนกาญจนาภิเษก แยกซาย
ไปตามถนนเอกชัย จนสุดเสนทางที่อูบางขุนเทียน
วนขวา เริ่มตนจากอูบางขุนเทียน ไปตามถนนเอกชัย แยกขวาไปตามถนนกาญจนาภิเษก
แยกขวาไปตามถนนเพชรเกษม ถนนอินทรพิทักษ ถึงวงเวียนใหญ ไปตามถนนลาดหญา แยกซาย
ไปตามถนนทาดินแดง แยกขวาไปตามถนนสมเด็จเจาพระยา แยกขวาไปตามถนนเจริญนคร แยกขวา
ไปตามถนนมไหสวรรย แยกซายไปตามถนนสมเด็จพระเจาตากสิน แยกขวาไปตามถนนจอมทอง
แยกซายไปตามถนนเอกชัย จนสุดเสนทางที่อูบางขุนเทียน
สายที่ ๗๑๔ ภาษีเจริญ - ตลาด อตก. ๓
เริ่มตนจากทาน้ําภาษีเจริญ ไปตามถนนเทอดไท แยกซายไปตามถนนอินทรพิทักษ แยกขวา
ไปตามถนนจรัญสนิทวงศ ขามสะพานพระราม ๗ แยกซายไปตามถนนพิบูลสงคราม แยกขวาไปตาม
ถนนประชาราษฎร ถึงทาน้ํานนทบุรี กลับไปตามถนนประชาราษฎร แยกซายไปตามถนนเลี่ยงเมือง
นนทบุรี จนสุดเสนทางที่ตลาด อตก. ๓
สายที่ ๗๑๕ วงกลมสุคนธสวัสดิ์-ประเสริฐมนูกิจ
วนซาย เริ่มตนจากถนนสุคนธสวัสดิ์ แยกขวาไปตามถนนประเสริฐมนูกิจ แยกซายไปตาม
ถนนพหลโยธิน แยกซายไปตามถนนรัชดาภิเษก แยกซายไปตามถนนลาดพราว แยกซายไปตาม
ถนนแฮปปแลนด ๑ แยกซายไปตามถนนนวมินทร แยกซายไปตามถนนประเสริฐมนูกิจ แยกขวา
ไปตามถนนนวลจันทร แยกซายไปตามถนนประดิษฐมนูธรรม กลับรถตามเสนทางเดิม แยกซาย
ไปตามถนนสุคนธสวัสดิ์ จนสุดเสนทางที่ถนนสุคนธสวัสดิ์
วนขวา เริ่มตนจากถนนสุคนธสวัสดิ์ แยกซายไปตามถนนประดิษฐมนูธรรม กลับรถไปตาม
เสนทางเดิม แยกซายไปตามถนนนวลจันทร แยกซายไปตามถนนประเสริฐมนูกิจ แยกขวาไปตาม
ถนนนวมินทร แยกขวาไปตามถนนแฮปปแลนด ๑ แยกขวาไปตามถนนลาดพราว แยกขวาไปตาม
ถนนรัชดาภิเษก แยกขวาไปตามถนนพหลโยธิน แยกขวาไปตามถนนประเสริฐมนูกิจ จนสุดเสนทาง
ที่ถนนสุคนธสวัสดิ์

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖๔ ง

หนา ๔๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒

สายที่ ๗๑๖ อูพระราม ๙ - สะพานพระราม ๗
จากอูพระราม ๙ ไปสะพานพระราม ๗ เริ่มตนจากอูพระราม ๙ ไปตามถนนวัฒนธรรม
แยกขวาไปตามถนนพระราม ๙ แยกขวาไปตามถนนรัชดาภิเษก ถนนวงศสวาง ขามสะพานพระราม ๗
จนสุดเสนทางที่เชิงสะพานพระราม ๗
จากสะพานพระราม ๗ ไปอูพระราม ๙ เริ่มตนจากเชิงสะพานพระราม ๗ ขามสะพาน
พระราม ๗ ไปตามถนนวงศสวาง ถนนรัชดาภิเษก แยกซายไปตามถนนพระราม ๙ แยกซายไปตาม
ถนนวัฒนธรรม จนสุดเสนทางที่อูพระราม ๙
สายที่ ๗๑๗ อนุสาวรียชัยสมรภูมิ-หมูบานเอื้ออาทรคลอง ๓ (ทางดวน)
จากอนุ ส าวรี ย ชั ย สมรภู มิ ไ ปหมู บ า นเอื้ อ อาทรคลอง ๓ เริ่ ม ต น จากอนุ ส าวรี ย ชั ย สมรภู มิ
ไปตามถนนราชวิถี ถนนดินแดง แยกซายไปตามถนนวิภาวดีรังสิต ขึ้นทางพิเศษที่ดานดินแดง ไปตาม
ทางพิเศษศรีรัช ลงทางพิเศษที่ดานแจงวัฒนะ ขึ้นสะพานตางระดับรังสิต ไปตามถนนพหลโยธิน
แยกซายลอดใตสะพานขามคลองรังสิต ไปตามถนนรังสิต-นครนายก แยกซายไปตามถนนเลียบคลอง ๓
จนสุดเสนทางที่หมูบานเอื้ออาทรคลอง ๓
จากหมูบานเอื้ออาทรคลอง ๓ ไปอนุสาวรียชัยสมรภูมิ เริ่มตนจากหมูบานเอื้ออาทรคลอง ๓
ไปตามถนนเลียบคลอง ๓ แยกซายไปตามถนนรังสิต-นครนายก กลับรถไปตามเสนทางเดิม ลอดใตสะพาน
ขามคลองรังสิต แยกขวาไปตามถนนพหลโยธิน ขึ้นสะพานตางระดับรังสิต ขึ้นทางพิเศษทีด่ า นแจงวัฒนะ
ไปตามทางพิเศษศรีรัช ลงทางพิเศษที่ดานดินแดง ไปตามถนนวิภาดีรังสิต แยกขวาไปตามถนนดินแดง
ถนนราชวิถี จนสุดเสนทางที่อนุสาวรียชัยสมรภูมิ
สายที่ ๗๑๘ สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพมหานคร (ตลิ่งชัน)-กระทุมแบน
เริ่มตนจากสถานีข นสงผูโดยสารกรุงเทพมหานคร (ตลิ่ งชัน) ไปตามถนนบรมราชชนนี
แยกซายไปตามถนนกาญจนาภิเษก แยกขวาไปตามถนนเพชรเกษม แยกซายไปตามทางหลวงชนบท
หมายเลข สค. ๔๐๑๘ แยกขวาไปตามถนนเศรษฐกิจ ๑ จนสุดเสนทางที่อําเภอกระทุมแบน
สายที่ ๗๑๙ อูโพธิ์แกว-กระทรวงพาณิชย
จากอูโพธิ์แกวไปกระทรวงพาณิชย เริ่มตนจากอูโพธิ์แกว ไปตามซอยโพธิ์แกว แยกขวา
ไปตามถนนนวมินทร แยกซายไปตามถนนศรีบูรพา แยกขวาไปตามถนนเสรีไทย ถนนลาดพราว
แยกขวาไปตามถนนรัชดาภิเษก แยกขวาไปตามถนนวิภาวดีรังสิต แยกซายไปตามถนนงามวงศวาน
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ถนนรัตนาธิเบศร แยกขวาไปตามถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี แยกซายไปตามถนนสนามบินน้ํา จนสุดเสนทาง
ที่กระทรวงพาณิชย
จากกระทรวงพาณิชยไปอูโพธิ์แกว เริ่มตนจากกระทรวงพาณิชย ไปตามถนนสนามบินน้ํา
แยกซายไปตามถนนรัตนาธิเบศร แลวไปตามเสนทางเดิม จนสุดเสนทางที่อูโพธิ์แกว
สายที่ ๗๒๐ วงกลมกัลปพฤกษ-ถนนพระราม ๒
วนซาย เริ่มตนจากถนนราชพฤกษ (ดานถนนรัชดาภิเษก) ไปตามถนนราชพฤกษ ถนนกัลปพฤกษ
แยกซายไปตามถนนกาญจนาภิเษก แยกซายไปตามถนนพระราม ๒ แยกซายไปตามถนนสุขสวัสดิ์
ถนนสมเด็จพระเจาตากสิน แยกซายไปตามถนนรัชดาภิเษก จนสุดเสนทางที่ถนนราชพฤกษ
วนขวา เริ่มตนจากถนนราชพฤกษ (ดานถนนรัชดาภิเษก) ไปตามถนนรัชดาภิเษก แยกขวา
ไปตามถนนสมเด็จพระเจาตากสิน ถนนสุขสวัสดิ์ แยกขวาไปตามถนนพระราม ๒ แยกขวาไปตาม
ถนนกาญจนาภิเษก แยกขวาไปตามถนนกัลปพฤกษ ถนนราชพฤกษ จนสุดเสนทางที่ถนนราชพฤกษ
สายที่ ๗๒๑ สนามหลวง-ทาน้ํานนทบุรี
จากสนามหลวงไปกองสลากสนามบินน้ํา เริ่มตนจากสนามหลวงหนาวัดมหาธาตุ แยกซาย
ไปตามถนนหนาพระลาน แยกซายไปตามถนนราชดําเนินใน แยกซายขามสะพานสมเด็จพระปนเกลา
ไปตามถนนสมเด็จพระปนเกลา แยกขวาไปตามถนนจรัญสนิทวงศ ขามสะพานพระราม ๗ แยกซาย
ไปตามถนนพิ บู ล สงคราม แยกซ า ยไปตามถนนประชาราษฎร ถึ ง ท า น้ํ า นนทบุ รี กลั บ รถไปตาม
ถนนประชาราษฎร แยกซายไปตามถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี จนสุดเสนทางที่ กองสลากสนามบินน้ํา
จากกองสลากสนามบิ น น้ํ า ไปสนามหลวง เริ่ ม ต น จากกองสลากสนามบิ น น้ํ า ไปตาม
ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี แยกซายไปตามถนนประชาราษฎร เขาหอนาฬิกา ทาน้ํานนทบุรี กลับรถไปตาม
ถนนประชาราษฎร แยกขวาไปตามถนนพิบูลสงคราม ขามสะพานพระราม ๗ ไปตามถนนจรัญสนิทวงศ
แยกซายไปตามถนนสมเด็จพระปนเกลา ขามสะพานสมเด็จพระปนเกลา ไปตามถนนราชดําเนินกลาง
ออมอนุสาวรียประชาธิปไตย กลับรถไปตามถนนราชดําเนินกลาง แยกซายไปตามถนนราชดําเนินใน
แยกขวาไปตามถนนหน าพระลาน แยกขวาไปตามถนนมหาราช แยกขวาไปตามถนนพระจั น ทร
แยกขวาไปตามถนนหนาพระธาตุ จนสุดเสนทางที่สนามหลวงหนาวัดมหาธาตุ
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สายที่ ๗๒๒ คลองเตย-รัชดาภิเษก
เริ่มตนจากทาเรือคลองเตย ไปตามถนนเกษมราษฎร แยกซายไปตามถนนสุนทรโกษา แยกซาย
ไปตามถนนรัชดาภิเษก แยกซายไปตามถนนพระราม ๓ ขามสะพานกรุงเทพ ไปตามถนนรัชดาภิเษก
แยกขวาไปตามถนนเทอดไท จนสุดเสนทางที่สถานีตํารวจนครบาลตลาดพลู
สายที่ ๗๒๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร-อูศรีนครินทร
จากมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ไ ปอู ศ รี น คริ น ทร เริ่ ม ต น จากมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร
ไปตามถนนงามวงศวาน แยกขวาไปตามถนนพหลโยธิน แยกซายไปตามถนนรัชดาภิเษก แยกซาย
ไปตามถนนเพชรบุรี ถนนพัฒนาการ แยกขวาไปตามถนนศรีนครินทร แยกซายไปตามถนนบางนา-ตราด
แยกซายไปตามถนนรามคําแหง ๒ จนสุดเสนทางที่วิทยาเขตรามคําแหง
จากอูศรีนครินทรไปมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เริ่มตนจากวิทยาเขตรามคําแหง ไปตาม
ถนนรามคําแหง ๒ แยกขวาไปตามถนนบางนา - ตราด แยกขวาไปตามถนนศรีนครินทร แยกซาย
ไปตามถนนพัฒนาการ ไปตามถนนเพชรบุรี แยกขวาไปตามถนนรัชดาภิเษก กลับรถใตทางตางระดับ
รัชวิภา แยกซายไปตามถนนพหลโยธิน แยกซายไปตามถนนงามวงศวาน จนสุดเสนทางที่มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
สายที่ ๗๒๔ มหาวิทยาลัยรามคําแหง-วิทยาเขตรามคําแหง
จากมหาวิ ท ยาลั ย รามคํ า แหงไปวิ ท ยาเขตรามคํ า แหง เริ่ ม ตน จากมหาวิ ท ยาลั ย รามคํ า แหง
ไปตามถนนรามคําแหง แยกซายไปตามถนนพระราม ๙ ถึงแยกศรีนครินทรกลับรถไปตามเสนทางเดิม
ถึงแยกรามคําแหง แยกขวาไปตามถนนรามคําแหง ถึงแยกลําสาลี แยกขวาไปตามถนนศรีนครินทร
แยกซายไปตามถนนบางนา-ตราด แยกซายไปตามถนนรามคําแหง ๒ จนสุดเสนทางที่วิทยาเขต
รามคําแหง
จากวิทยาเขตรามคําแหงไปมหาวิทยาลัยรามคําแหง เริ่มตนจากวิทยาเขตรามคําแหง ไปตาม
ถนนรามคําแหง ๒ แยกขวาไปตามถนนบางนา-ตราด แยกขวาไปตามถนนศรีนครินทร แลวไปตาม
เสนทางเดิม จนสุดเสนทางที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สายที่ ๗๒๕ วงกลมออนนุช-มหาวิทยาลัยรามคําแหง
เริ่มตนจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ไปตามถนนรามคําแหง แยกซายไปตามถนนสุขุมวิท ๗๑
แยกซายไปตามถนนสุขุมวิท แยกซายไปตามซอยสุขุมวิท ๗๗ (ออนนุช) แยกซายไปตามถนนศรีนครินทร
แยกซายไปตามถนนรามคําแหง จนสุดเสนทางที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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สายที่ ๗๒๖ สวนลุมพินี-ปากเกร็ด
เริ่มตนจากสวนลุมพินี ไปตามถนนราชดําริ ถนนราชปรารภ แยกซายไปตามถนนศรีอยุธยา
แยกขวาไปตามถนนสามเสน แยกขวาไปตามถนนประชาราษฎร สาย ๒ แยกขวาไปตามถนนกรุงเทพฯนนทบุรี แยกซายไปตามถนนติวานนท แยกซายไปตามถนนแจงวัฒนะ จนสุดเสนทางที่อูแจงวัฒนะ
สายที่ ๗๒๗ อูบางแค (วัดมวง)-อนุสาวรียชัยสมรภูมิ
เริ่มตนจากอูบางแค (วัดมวง) ไปตามถนนเพชรเกษม แยกซายไปตามถนนจรัญสนิทวงศ
แยกขวาไปตามถนนสมเด็จพระปนเกลา ขามสะพานสมเด็จพระปนเกลา ไปตามถนนราชดําเนินกลาง
ขามสะพานผานฟาลีลาศ แยกซายไปตามถนนราชดําเนินนอก แยกขวาไปตามถนนพิษณุโลก แยกซาย
ไปตามถนนสวรรคโลก แยกขวาไปตามถนนศรีอยุธยา แยกซายไปตามถนนพระราม ๖ แยกขวา
ไปตามถนนราชวิถี จนสุดเสนทางที่อนุสาวรียชัยสมรภูมิ
สายที่ ๗๒๘ สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพฯ (สายใตเกา)-ปากน้ํา
เริ่ ม ต น จากสถานี ข นส ง ผู โ ดยสารกรุ ง เทพฯ (สายใต เ ก า ) ไปตามถนนบรมราชชนนี
ถนนสมเด็จพระปนเกลา ขามสะพานสมเด็จพระปนเกลา ไปตามถนนราชดําเนินกลาง ผานอนุสาวรีย
ประชาธิปไตย ขามสะพานผานฟาลีลาศ แยกซายไปตามถนนหลานหลวง แยกขวาไปตามถนนเพชรบุรี
แยกขวาไปตามถนนอโศก แยกซายไปตามถนนสุขุมวิท จนสุดเสนทางที่ปากน้ํา
สายที่ ๗๒๙ มีนบุรี-อสมท.
จากมีนบุรีไป อสมท. เริ่มตนจากตลาดมีนบุรี ไปตามถนนสีหบุรานุกิจ แยกขวาไปตาม
ถนนรมเกลา แยกขวาไปตามถนนรามคํา แหง แยกขวาไปตามถนนศรี นคริ นทร แยกซ ายไปตาม
ถนนลาดพราว แยกซายไปตามถนนรัชดาภิเษก แยกซายไปตามถนนเทียมรวมมิตร ถนนวัฒนธรรม
แยกขวาไปตามถนนพระราม ๙ จนสุดเสนทางที่แยก อสมท.
จาก อสมท. ไปมีนบุรี เริ่มตนจากแยก อสมท. ไปตามถนนพระราม ๙ แยกขวาไปตาม
ถนนรัชดาภิเษก แยกขวาไปตามถนนลาดพราว แลวไปตามเสนทางเดิม จนสุดเสนทางที่ตลาดมีนบุรี
สายที่ ๗๓๐ มีนบุรี-สีลม (ทางดวน)
จากมีนบุรีไปสีลม เริ่มตนจากตลาดมีนบุรี ไปตามถนนสีหบุรานุกิจ แยกขวาไปตามถนนรมเกลา
แยกขวาไปตามถนนรามคําแหง แยกซายไปตามถนนศรีนครินทร ขึ้นทางพิเศษที่ดานศรีนครินทร
ไปตามทางพิเศษศรีรัช ลงทางพิเศษที่ถนนสีลม แยกซายไปตามถนนสีลม จนสุดเสนทางที่สีลม
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จากสีลมไปมีนบุรี เริ่มตนจากสีลม ไปตามถนนสีลม แยกขวาไปตามถนนนราธิวาสราชนครินทร
แยกขวาไปตามถนนสาทรใต แยกขวาไปตามถนนเจริญกรุง แยกขวาไปตามถนนสีลม ขึ้นทางพิเศษ
ที่ถนนสีลม ไปตามทางพิเศษศรีรัช ลงทางพิเศษที่ดานศรีนครินทร แยกซายไปตามถนนศรีนครินทร
แยกขวาไปตามถนนรามคําแหง แยกซายไปตามถนนรมเกลา แยกซายไปตามถนนสีหบุรานุกิจ จนสุด
เสนทางที่ตลาดมีนบุรี
สายที่ ๗๓๑ อนุสาวรียชัยสมรภูมิ-หมูบานเอื้ออาทรศาลายา
เริ่มตนจากอนุสาวรียชัยสมรภูมิ ไปตามถนนราชวิถี ขามสะพานกรุงธน ไปตามถนนสิรินธร
ถนนบรมราชชนนี แยกขวาไปตามถนนพุทธมณฑล สาย ๔ ผานมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แยกซาย
ไปตามถนนธรรมสพน จนสุดเสนทางที่หมูบานเอื้ออาทรศาลายา
ชวงอนุสาวรียชัยสมรภูมิ-สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ศาลายา
เริ่มตนจากอนุสาวรียชัยสมรภูมิ ไปตามถนนราชวิถี ขามสะพานกรุงธน ไปตามถนนสิรินธร
ถนนบรมราชชนนี แยกขวาไปตามถนนพุทธมณฑล สาย ๔ ผานมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แยกซาย
ไปตามถนนธรรมสพน แยกซายไปตามถนนพุทธมณฑล สาย ๕ จนสุดเสนทางที่สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล ศาลายา
สายที่ ๗๓๒ เทเวศร-หมูบานบัวทองเคหะ
จากเทเวศรไปหมูบานบัวทองเคหะ เริ่มตนจากตลาดเทเวศร ไปตามถนนสามเสน แยกซาย
ไปตามถนนวิสุทธิกษัตริย แยกขวาไปตามถนนราชดําเนินนอก ขามสะพานผานฟาลีลาศ ไปตาม
ถนนราชดํ า เนิ น กลาง ผ า นอนุ ส าวรี ย ป ระชาธิ ป ไตย ข า มสะพานสมเด็ จ พระป น เกล า ไปตาม
ถนนสมเด็จพระปนเกลา ถนนบรมราชชนนี แยกซายไปตามถนนกาญจนาภิเษก แยกซายไปตาม
ถนนบางกรวย-ไทรนอย จนสุดเสนทางที่หมูบานบัวทองเคหะ
จากหมูบานบัวทองเคหะไปเทเวศร เริ่มตนจากหมูบานบัวทองเคหะ ไปตามถนนบางกรวยไทรนอย แยกขวาไปตามถนนกาญจนาภิเษก แลวไปตามเสนทางเดิม จนถึงอนุสาวรียประชาธิปไตย
แยกซายไปตามถนนประชาธิปไตย แยกซายไปตามถนนกรุงเกษม จนสุดเสนทางที่ตลาดเทเวศร
สายที่ ๗๓๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง-อูพ ระราม ๙
เริ่มตนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ไปตามซอยลาดกระบัง ๕
แยกขวาไปตามถนนลาดกระบัง ถนนสุขุมวิท ๗๗ แยกขวาไปตามถนนพัฒนาการ แยกขวาไปตาม
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ถนนรามคําแหง แยกซายไปตามถนนพระราม ๙ แยกขวาไปตามถนนวัฒนธรรม จนสุดเสนทาง
ที่อูพระราม ๙
สายที่ ๗๒๔ อนุสาวรียชยั สมรภูมิ-รังสิต (ทางดวน)
จากอนุสาวรียชัยสมรภูมิไปรังสิต เริ่มตนจากอนุสาวรียชัยสมรภูมิ ไปตามถนนพหลโยธิน
ขึ้ น ทางพิ เ ศษที่ ด า นพหลโยธิ น ไปตามทางพิ เ ศษศรี รั ช ลงทางพิ เ ศษที่ ด า นงามวงศ ว าน ไปตาม
ถนนงามวงศวาน แยกซายไปตามถนนพหลโยธิน จนสุดเสนทางที่รังสิต
จากรังสิตไปอนุสาวรียชัยสมรภูมิ เริ่มตนจากรังสิต ไปตามถนนพหลโยธิน แยกขวาไปตาม
ถนนงามวงศวาน ขึ้นทางพิเศษที่ดานงามวงศวาน ไปตามทางพิเศษศรีรัช ลงทางพิเศษที่ดานคลองประปา
ไปตามถนนพระราม ๖ แยกซายไปตามถนนราชวิถี จนสุดเสนทางที่อนุสาวรียชัยสมรภูมิ
สายที่ ๗๓๕ สถานีรถไฟฟาหมอชิต-อําเภอไทรนอย
เริ่มตนจากสถานีรถไฟฟาหมอชิต ไปตามถนนพหลโยธิน แยกซายไปตามถนนงามวงศวาน
ถนนรั ต นาธิ เ บศร แยกขวาไปตามถนนกาญจนาภิ เ ษก แยกซ า ยไปตามถนนบางกรวย-ไทรน อ ย
จนสุดเสนทางที่อําเภอไทรนอย
สายที่ ๗๓๖ อนุสาวรียชัยสมรภูมิ-ปากน้ํา (ทางดวน)
เริ่มตนจากอนุสาวรียชัยสมรภูมิ ไปตามถนนพญาไท แยกซายไปตามถนนเพชรบุรี ขึ้นทางพิเศษ
ที่ดานเพชรบุรี ไปตามทางพิเศษเฉลิมมหานคร ลงทางพิเ ศษที่ดานสุ ขุมวิท ๖๒ แยกขวาไปตาม
ถนนสุขุมวิท แยกขวาไปตามถนนประโคนชัย ถนนสายลวด จนสุดเสนทางที่ถนนสายลวด
สายที่ ๗๓๗ อนุสาวรียชัยสมรภูมิ-บางพลี
จากอนุสาวรียชัยสมรภูมิไปบางพลี เริ่มตนจากอนุสาวรียชัยสมรภูมิ ไปตามถนนราชวิถี
ถนนดินแดง ถนนพระราม ๙ แยกขวาไปตามถนนศรีนครินทร แยกซายไปตามถนนบางนา-ตราด
จนสุดเสนทางที่การเคหะแหงชาติบางพลี
จากบางพลีไปอนุสาวรียชัยสมรภูมิ เริ่มตนจากการเคหะบางพลี ไปตามถนนบางนา-ตราด
แยกขวาไปตามถนนศรีนคริ นทร แยกซ ายไปตามถนนพระราม ๙ ถนนดินแดง แยกซายไปตาม
ถนนราชปรารภ แยกขวาไปตามถนนศรีอยุธยา แยกขวาไปตามถนนพญาไท จนสุดเสนทางที่อนุสาวรีย
ชัยสมรภูมิ
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สายที่ ๗๓๘ ถนนศรีอยุธยา-มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี (ทางดวน)
จากถนนศรีอยุธยาไปมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี เริ่มตนจากศรีอยุธยาบริเวณหนา ร.ส.พ.
ไปตามถนนศรีอยุธยา แยกซายไปตามถนนราชปรารภ แยกขวาไปตามถนนดินแดง แยกซายไปตาม
ถนนวิภาวดีรังสิต ไปตามทางตางระดับดอนเมืองโทลเวย ถึงดอนเมือง ไปตามถนนวิภาวดีรังสิต แยกซาย
ไปตามถนนพหลโยธิน แยกขวาไปตามถนนรังสิต-นครนายก แยกซายไปตามถนนเลียบคลอง ๖
จนสุดเสนทางที่มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
จากมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีไปถนนศรีอยุธยา เริ่มตนจากมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
ไปตามถนนเลียบคลอง ๖ แยกขวาไปตามถนนรังสิต-นครนายก ถึงรังสิตลอดใตสะพานขามคลองรังสิต
แยกขวาไปตามถนนพหลโยธิน ขึ้นสะพานตางระดับรังสิต กลับรถไปตามถนนพหลโยธิน แยกขวา
ไปตามถนนวิภาวดีรังสิต ถึงดอนเมือง ขึ้นทางตางระดับดอนเมืองโทลเวย แยกขวาไปตามถนนดินแดง
ถนนราชวิถี ถึงอนุสาวรียชัยสมรภูมิ ไปตามถนนพญาไท แยกซายไปตามถนนศรีอยุธยา จนสุดเสนทาง
ที่ศรีอยุธยาบริเวณหนา ร.ส.พ.
สายที่ ๗๓๙ วงกลมบางกอกนอย-วงเวียนใหญ
วนซาย เริ่มตนจากสถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพฯ (สายใตเกา) ไปตามถนนบรมราชชนนี
แยกซ า ยไปตามถนนบางกอกน อ ย-ตลิ่ ง ชั น แยกขวาไปตามถนนจรั ญ สนิ ท วงศ แยกซ า ยไปตาม
ถนนเพชรเกษม ถนนอินทรพิทักษ ถึงวงเวียนใหญ แยกซายไปตามถนนประชาธิปก ขามสะพาน
พระปกเกลา ไปตามถนนจักรเพชร ถนนมหาไชย แยกซายไปตามถนนราชดําเนินกลาง ผานอนุสาวรีย
ประชาธิปไตย ขามสะพานสมเด็จพระปนเกลา ไปตามถนนสมเด็จพระปนเกลา ถนนบรมราชชนนี
จนสุดเสนทางที่สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพฯ (สายใตเกา)
วนขวา เริ่มตนจากสถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพฯ (สายใตเกา) ไปตามถนนบรมราชชนนี
ถนนสมเด็จพระปนเกลา ขามสะพานสมเด็จพระปนเกลา ไปตามถนนราชดําเนินกลาง ผานอนุสาวรีย
ประชาธิ ป ไตย แยกซ า ยไปตามถนนมหาไชย ถนนจั ก รเพชร ข า มสะพานพระปกเกล า ไปตาม
ถนนประชาธิปก ถึงวงเวียนใหญ แยกขวาไปตามถนนอินทรพิทักษ ถนนเพชรเกษม แยกขวาไปตาม
ถนนจรัญสนิทวงศ แยกซายไปตามถนนบางกอกนอย-ตลิ่งชัน แยกซายไปตามถนนบรมราชชนนี
กลับรถไปตามถนนบรมราชชนนี จนสุดเสนทางที่สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพฯ (สายใตเกา)
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สายที่ ๗๔๐ อูบางเขน-ลําลูกกา คลอง ๙
เริ่มตนจากอูบางเขน ไปตามถนนพหลโยธิน กลับรถใตสะพานตางระดับ แยกซายไปตาม
ถนนลําลูกกา จนสุดเสนทางที่ตลาดลําลูกกา คลอง ๙
สายที่ ๗๔๑ อูบางเขน-กองสลากสนามบินน้ํา
เริ่มตนจากอูบางเขน ไปตามถนนพหลโยธิน แยกขวาขามสะพานรัชวิภา ถนนวงศสวาง
แยกขวาไปตามถนนพิบูลสงคราม แยกขวาไปตามถนนประชาราษฎร แยกซายไปตามถนนเลี่ยงเมือง
นนทบุรี จนสุดเสนทางที่กองสลากสนามบินน้ํา
สายที่ ๗๔๒ มีนบุรี-ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เริ่มตนจากตลาดมีนบุรี ไปตามถนนสีหบุรานุกิจ แยกขวาไปตามถนนรมเกลา แยกซายไปตาม
ถนนลาดกระบัง แยกขวาไปตามถนนภายในทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จนสุดเสนทางที่ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ
สายที่ ๗๔๓ แฮปปแลนด-ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เริ่มตนจากแฮปปแลนด ไปตามถนนแฮปปแลนด แยกซายไปตามถนนลาดพราว แยกขวา
ไปตามถนนศรีนครินทร แยกซายไปตามถนนสุขุมวิท ๗๗ ถนนลาดกระบัง จนสุดเสนทางที่ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ
สายที่ ๗๔๔ สยามพารากอน-ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
จากสยามพารากอนไปท า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ เริ่ ม ต น จากศู น ย ก ารค า สยามพารากอน
ไปตามถนนพระราม ๑ แยกซายไปตามถนนราชดําริ ถนนราชปรารภ แยกขวาไปตามถนนดินแดง
ถนนพระราม ๙ ขึ้นทางพิเศษที่ดานพระราม ๙ ไปตามทางพิเศษศรีรัช ไปตามทางพิเศษระหวางเมือง
(กรุงเทพฯ-ชลบุรีสายใหม) จนสุดเสนทางที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
จากทาอากาศยานสุวรรณภูมิไปสยามพารากอน เริ่มตนจากทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ไปตาม
ทางพิเศษระหวางเมือง (กรุงเทพฯ-ชลบุรีสายใหม) ไปตามทางพิเศษศรีรัช ลงทางพิเศษที่ดานพระราม ๙
ไปตามถนนพระราม ๙ ถนนอโศก-ดินแดง ถนนราชวิถี ถึงอนุสาวรียสมรภูมิ ไปตามถนนพญาไท
แยกซายไปตามถนนพระราม ๑ จนสุดเสนทางที่ศูนยการคาสยามพารากอน
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สายที่ ๗๔๕ คลองเตย-ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เริ่มตนจากอูคลองเตย ไปตามถนนสุนทรโกษา แยกขวาไปตามถนนพระราม ๔ แยกขวา
ไปตามถนนสุขุมวิท แยกซายไปตามถนนบางนา-ตราด แยกซายไปตามถนนกิ่งแกว จนสุดเสนทาง
ที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
สายที่ ๗๔๖ ปากน้ํา-ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เริ่มตนจากปากน้ํา ไปตามถนนสุขุมวิท แยกขวาไปตามถนนบางนา-ตราด แยกซายไปตาม
ถนนกิ่งแกว จนสุดเสนทางที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
สายที่ ๗๔๗ สมุทรปราการ-ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เริ่มตนจากสมุทรปราการ ไปตามถนนสายลวด แยกขวาไปตามถนนสุขุมวิท แยกซายไปตาม
ถนนศรีนครินทร แยกขวาไปตามถนนบางนา-ตราด แยกซายไปตามถนนกิ่งแกว จนสุดเสนทาง
ที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
สายที่ ๗๔๘ ทาอากาศยานกรุงเทพ-ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทางดวน)
เริ่มตนจากทาอากาศยานกรุงเทพ ไปตามถนนวิภาวดีรังสิต แยกซายไปตามถนนแจงวัฒนะ
ถนนรามอินทรา แยกขวาไปตามถนนวงแหวนรอบนอก (ตะวัน ออก) แยกซายไปตามทางพิ เ ศษ
ระหวางเมือง (กรุงเทพฯ-ชลบุรีสายใหม) จนสุดเสนทางที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
สายที่ ๗๔๙ รังสิต-ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทางดวน)
เริ่มตนจากรังสิต ไปตามถนนพหลโยธิน แยกขวาไปตามถนนวิภาวดีรังสิต ขึ้นทางพิเศษ
ที่ดานดินแดง ไปตามทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษระหวางเมือง (กรุงเทพฯ-ชลบุรีสายใหม) แยกขวา
ไปตามถนนภายในทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จนสุดเสนทางที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
สายที่ ๗๕๐ เคหะธนบุรี-ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เริ่มตนจากเคหะธนบุรี ไปตามถนนพระราม ๒ แยกขวาไปตามถนนสุขสวัสดิ์ ขามสะพาน
วงแหวนอุตสาหกรรม ไปตามถนนปูเจาสมิงพราย แยกซายไปตามถนนสุขุมวิท แยกขวาไปตาม
ถนนบางนา - ตราด จนสุดเสนทางที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
สายที่ ๗๕๑ สถานีรถไฟฟาบางหวา-สะพานพระราม ๔
เริ่มตนจากสถานีรถไฟฟาบางหวา ไปตามถนนรัชดาภิเษก แยกขวาไปตามถนนราชพฤกษ
แยกขวาไปตามถนนชัยพฤกษ จนสุดเสนทางที่สะพานพระราม ๔

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖๔ ง

หนา ๔๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒

สายที่ ๗๕๒ ถนนพระราม ๒ - บางบัวทอง
เริ่มตนจากถนนกาญจนาภิเษก (วงแหวนรอบนอกตะวันตก) ตัดกับถนนพระราม ๒ ไปตาม
ถนนกาญจนาภิเษก จนสุดเสนทางที่ถนนกาญจนาภิเษก (วงแหวนรอบนอกตะวันตก) ที่อําเภอบางบัวทอง
สายที่ ๗๕๓ สถานีรถไฟบางซื่อ-บางใหญ
เริ่มตนจากสถานีรถไฟบางซื่อ ไปตามถนนปูนซีเมนต ถนนประชาราษฎร สาย ๒ แยกขวา
ไปตามถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี แยกซายไปตามถนนนครอินทร แยกขวาไปตามถนนกาญจนาภิเษก
จนสุดเสนทางที่ตลาดบางใหญ
สายที่ ๗๕๔ วงกลมพระราม ๔ - พระราม ๑
วนขวา เริ่ ม ต น จากคลองเตยบริ เ วณโรงพยาบาลการท า เรื อ แห ง ประเทศไทย ไปตาม
ถนนเกษมราษฎร แยกขวาไปตามถนนสุนทรโกษา แยกซายไปตามถนนพระราม ๔ แยกซายไปตาม
ถนนมิตรภาพไทย-จีน แยกขวาไปตามถนนเยาวราช แยกขวาไปตามถนนมหาไชย แยกซายไปตาม
ถนนเจริญกรุง ถนนทายวัง แยกขวาไปตามถนนเยาวราช แยกขวาไปตามถนนหนาพระลาน แยกขวา
ไปตามถนนสนามไชย แยกซ า ยไปตามถนนกั ล ยาณไมตรี แยกซ า ยไปตามถนนบํ า รุ ง เมื อ ง
ถนนพระราม ๑ ถนนเพลิ น จิ ต ถนนสุ ขุ ม วิ ท แยกขวาไปตามถนนพระราม ๔ แยกซ า ยไปตาม
ถนนพระราม ๓ แยกซายไปตามถนนสุนทรโกษา แยกขวาไปตามถนนเกษมราษฎร จนสุดเสนทาง
ที่โรงพยาบาลการทาเรือแหงประเทศไทย
วนซ า ย เริ่ ม ต น จากคลองเตยบริ เ วณโรงพยาบาลการท า เรื อ แห ง ประเทศไทย ไปตาม
ถนนเกษมราษฎร แยกขวาไปตามถนนสุนทรโกษา แยกขวาไปตามถนนพระราม ๓ แยกขวาไปตาม
ถนนพระราม ๔ แยกซ า ยไปตามถนนสุ ขุ ม วิ ท ถนนเพลิ น จิ ต ถนนพระราม ๑ แยกขวาไปตาม
ถนนกรุงเกษม แยกซายไปตามถนนหลานหลวง ขามสะพานผานฟาลีลาศ ไปตามถนนราชดําเนินกลาง
แยกซายไปตามถนนราชดําเนินใน แยกซายไปตามถนนหนาพระลาน แยกซายไปตามถนนมหาราช
แยกซายไปตามถนนสนามไชย แยกขวาไปตามถนนเจริญกรุง แยกซายไปตามถนนมิตรพันธ ถึงวงเวียน
๒๒ กรกฎา ไปตามถนนไมตรีจิต แยกซายไปตามถนนพระราม ๔ แยกขวาไปตามถนนพระราม ๓
แยกซายไปตามถนนสุนทรโกษา แยกซายไปตามถนนเกษมราษฎร จนสุดเสนทางที่บริเวณโรงพยาบาล
การทาเรือแหงประเทศไทย

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖๔ ง

หนา ๔๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒

สายที่ ๗๕๕ วงกลมลาดกระบัง-รมเกลา
วนซาย เริ่มตนจากเคหะชุมชมรมเกลา ไปตามถนนรมเกลา แยกซายไปตามถนนลาดกระบัง
แยกซายไปตามซอยลาดกระบัง ๕ ไปตามถนนฉลองกรุง แยกซายไปตามถนนเจาคุณทหาร แยกขวา
ไปตามถนนรมเกลา แยกซายไปตามถนนเคหะรมเกลา จนสุดเสนทางที่เคหะชุมชนรมเกลา
วนขวา เริ่มตนจากเคหะชุมชนรมเกลา ไปตามถนนรมเกลา แยกซายไปตามถนนเจาคุณทหาร
แยกขวาไปตามถนนฉลองกรุง ไปตามซอยลาดกระบัง ๕ แยกขวาไปตามถนนลาดกระบัง แยกขวา
ไปตามถนนรมเกลา แยกซายไปตามถนนเคหะรมเกลา จนสุดเสนทางที่เคหะชุมชนรมเกลา
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
อราม กอนสมบัติ
รองปลัดกระทรวงคมนาคม
หัวหนากลุมภารกิจดานการขนสง
ประธานกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลาง

