
ล ำดับ ค่ำโดยสำร
ท่ี (บำท)
1 ต.1  ห้ำงสรรพสินค้ำพำต้ำปิน่เกล้ำ - อ ำเภอสำมพรำน 44

 ช่วงห้ำงสรรพสินค้ำพำต้ำปิน่เกล้ำ - มหำวิทยำลัยมหิดล (ศำลำยำ) 24
 ช่วงห้ำงฯ พำต้ำปิน่เกล้ำ - พุทธมณฑลสำย 7 - วัดไร่ขิง 36
 ช่วงสถำนีรถไฟฟ้ำบำงหว้ำ - ตลำดพุทธมณฑล (ถนนบรมรำชชนน)ี 23

2 ต.2  ห้ำงสรรพสินค้ำพำต้ำปิน่เกล้ำ - หมู่บ้ำนร่วมเกื้อ 25
3 ต.3  ห้ำงสรรพสินค้ำพำต้ำปิน่เกล้ำ - หมู่บ้ำนสินสมบูรณ์ 30
4 ต.4  เชิงสะพำนสมเด็จพระปิน่เกล้ำ - หมู่บ้ำนหรรษำ 31
5 ต.5  เชิงสะพำนสมเด็จพระปิน่เกล้ำ - หมู่บ้ำนเศรษฐกิจ 27
6 ต.6  ห้ำงสรรพสินค้ำฟิวเจอร์ปำร์คบำงแค - กำรเคหะชุมชนธนบุรี 15
7 ต.7  ท่ำน้ ำดินแดง - กำรเคหะชุมชนธนบุรี 19
8 ต.8  เชิงสะพำนสมเด็จพระปิน่เกล้ำ - อ.บำงบัวทอง 28

 ช่วงสนำมหลวง - อ.บำงใหญ่ 28
 ช่วงห้ำงสรรพสินค้ำเมอร์ร่ีคิงส์ปิน่เกล้ำ - หมู่บ้ำนพฤกษำ 3 28
 ช่วงเชิงสะพำนสมเด็จพระปิน่เกล้ำ - หมู่บ้ำนรัตนำธิเบศร์ 26

9 ต.9  ภัตตำคำรเสริมมิตร - หมู่บ้ำนบัวทอง 25
10 ต.10  สถำนีขนส่งผู้โดยสำรสำยเหนือ (หมอชิต 2) - ปำกเกร็ด 26
11 ต.11  เดอะมอลล์งำมวงศ์วำน - ปำกเกร็ด 15
12 ต.12  เซ็นทรัลลำดพร้ำว - ท่ำน้ ำนนทบุรี 17

 ช่วงสวนจตุจักร - ถ.วงศ์สว่ำง - ท่ำน้ ำนนทบุรี 16
13 ต.13  สะพำนใหม่ - เดอะมอลล์งำมวงศ์วำน 15
14 ต.14  ห้ำงสรรพสินค้ำแฟช่ันไอร์แลนด์ - มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 17
15 ต.15  มีนบุรี - จตุจักร 28

 ช่วงมีนบุรี - บำงบัวทอง 43
 ตัดช่วงมีนบุรี - แครำย 30
 ตัดช่วงมีนบุรี - มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 25

16 ต.16  มีนบุรี - สถำนีขนส่งผู้โดยสำรสำยเหนือ (หมอชิต2) 32
17 ต.17  มีนบุรี - คู้ขวำ - หนองจอก 26
18 ต.18  มีนบุรี - คู้ซ้ำย - หนองจอก 26
19 ต.19  รำมอินทรำ กม.8 - อิมพิเรียลลำดพร้ำว 15

 ช่วงรำมอินทรำ - ประตูน้ ำ 27
20 ต.20  มีนบุรี - วัดล ำต้อยต่ิง 26
21 ต.21  สถำนีรถไฟฟ้ำรำมค ำแหง - หนองจอก 40

 ช่วงห้ำงสรรพสินค้ำเดอะมอลล์บำงกะปิ - หนองจอก 34
 ตัดช่วงมีนบุรี - หนองจอก 25

อัตรำค่ำโดยสำรรถโดยสำรประจ ำทำง          
หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหำนครและจังหวัดที่มีเส้นทำงต่อเนื่อง (รถตู้)     (เร่ิมใช้ 22 เมษำยน 2562)

ช่ือเส้นทำงและช่วงกำรเดินรถสำยท่ี



ล ำดับ ค่ำโดยสำร
ท่ี (บำท)
22 ต.22  มีนบุรี - ปำกเกร็ด 30
23 ต.23  มีนบุรี - ลำดกระบัง (หัวตะเข)้    27/*30

 ช่วงหมู่บ้ำนอมรทรัพย์ - หัวตะเข้ 27
24 ต.24  มีนบุรี - บำงพลี 26
25 ต.25  มีนบุรี - เคหะชุมชนร่มเกล้ำ 15
26 ต.26  ถนนพระรำม 9 (แยก อ.ส.ม.ท.) - ปำกเกร็ด (ทำงด่วน) 30

 ช่วงห้ำงสรรพสินค้ำบำงล ำภู (งำมวงศ์วำน) - อโศก (ทำงด่วน) 19
27 ต.27  มำบุญครอง - ปำกเกร็ด (ทำงด่วน) 36

 ช่วงสีลม - ปำกเกร็ด (ทำงด่วน) 30
28 ต.28  สีลม - ห้ำงสรรพสินค้ำบำงล ำภูงำมวงศ์วำน (ทำงด่วน) 23
29 ต.29  สวนลุมพินี - บำงปะแก้ว (ทำงด่วน) 15

 ตัดช่วงสีลม - วัดสำรอด (ทำงด่วน) 15
30 ต.30  สถำนีขนส่งผู้โดยสำรกรุงเทพฯ (จตุจักร) - บำงนำ (ทำงด่วน) 31

 ช่วงสถำนีขนส่งผู้โดยสำรกรุงเทพฯ (จตุจักร) - บำงนำ  (ทำงด่วน ถ.ก ำแพงเพชร 2) 26
31 ต.31  สถำนีขนส่งผู้โดยสำรสำยใต้ - บำงนำ (ทำงด่วน) 35
32 ต.32  รำมอินทรำ (ซอยนวลจันทร์) - สีลม ( ทำงด่วน) 35

 ช่วงรำมอินทรำ 40 - ประตูน้ ำ (ทำงด่วน) 25
 ช่วงรำมอินทรำ (นวมินทร์) - สีลม (ทำงด่วน) 27

33 ต.34  คลองสำน - หมู่บ้ำนหรรษำ 27
34 ต.35  สนำมหลวง - ท่ำน้ ำพระประแดง 22
35 ต.36  วงเวียนใหญ่ - ทุ่งครุ 24
36 ต.37  สวนจตุจักร - อ ำเภอบำงบัวทอง 30

 ช่วงห้ำงสรรพสินค้ำเซ็นทรัลลำดพร้ำว - หมู่บ้ำนรัตนำธิเบศร์ 27
 ช่วงสถำนีขนส่งผู้โดยสำรกรุงเทพฯ (จตุจักร) - หมู่บ้ำนรัตนำธิเบศร์ 27

37 ต.38  ห้ำงสรรพสินค้ำเดอะมอลล์งำมวงศ์วำน - หมู่บ้ำนบัวทอง 4 29
38 ต.39  มีนบุรี - รังสิต 37
39 ต.40  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ - ห้ำงสรรพสินค้ำน้อมจิตต์ 27
40 ต.41  หมู่บ้ำนรัตนโกสินทร์ 200 ปี  - ห้ำงสรรพสินค้ำเดอะมอลล์บำงกะปิ 34
41 ต.42  สถำนีรถไฟฟ้ำรำมค ำแหง - ตลำดสะพำนใหม่ 27
42 ต.43  มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง - ห้ำงสรรพสินค้ำเดอะมอลล์งำมวงศ์วำน 26
43 ต.44  ห้ำงสรรพสินค้ำเซ็นทรัลหัวหมำก - ห้ำงสรรพสินค้ำเซ็นทรัลลำดพร้ำว 17
44 ต.45  มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำ - ห้ำงสรรพสินค้ำเวลโก้รำมค ำแหง 15
45 ต.46  ห้ำงสรรพสินค้ำเซ็นทรัลลำดพร้ำว - สะพำนพระรำม 7 15
46 ต.47  สถำนีขนส่งผู้โดยสำรกรุงเทพมหำนคร (จตุจักร) -  สถำนีขนส่งผู้โดยสำรกรุงเทพมหำนคร (ตล่ิงชัน) 25

อัตรำค่ำโดยสำรรถโดยสำรประจ ำทำง
หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหำนครและจังหวัดที่มีเส้นทำงต่อเนื่อง (รถตู้)     (เร่ิมใช้ 22 เมษำยน 2562)

สำยท่ี ช่ือเส้นทำงและช่วงกำรเดินรถ



ล ำดับ ค่ำโดยสำร
ท่ี (บำท)
47 ต.48  มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง - วิทยำเขตรำมค ำแหง 27

 ช่วงห้ำงสรรพสินค้ำซีคอนสแควร์ - วิทยำเขตรำมค ำแหง 15
 ช่วงสุขุมวิท 103 - ประเวศ 15

48 ต.49  มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง - ห้ำงสรรพสินค้ำซีคอนสแควร์ 15
49 ต.50  ห้ำงสรรพสินค้ำซีคอนสแควร์ - สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 28

 ช่วงบำงกะปิ - ลำดกระบัง 22
 ช่วงแฮปปีแ้ลนด์ - ลำดกระบัง 26

50 ต.51  ห้ำงสรรพสินค้ำเดอะมอลล์บำงกะปิ - ปำกน้ ำ 26
51 ต.52  บำงกะปิ - บำงนำ 19
52 ต.53  บำงนำ - กำรเคหะบำงพลี 30

 ช่วงบำงนำ - บำงบ่อ 32
53 ต.54  ห้ำงสรรพสินค้ำแฟช่ันไอแลนด์ - สถำบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 32

 ช่วงมีนบุรี - นิคมอุตสำหกรรมลำดกระบัง 24
54 ต.55  วัดพระศรีมหำธำตุ - มหำวิทยำลัยมหำนคร 34
55 ต.56  บำงกะปิ - เคหะชุมชนร่มเกล้ำ 15
56 ต.57  ห้ำงสรรพสินค้ำน้อมจิตต์ - มหำวิทยำลัยมหำนคร 32
57 ต.58  สถำนีขนส่งผู้โดยสำรกรุงเทพฯ (จตุจักร) - กำรเคหะบำงพลี (ทำงด่วน) 53

 ช่วงสถำนีขนส่งผู้โดยสำรกรุงเทพฯ (จตุจักร) - กำรเคหะบำงพลี (ทำงด่วน ถ.ก ำแพงเพชร 2) 53
 ช่วงสถำนีขนส่งผู้โดยสำรกรุงเทพฯ (จตุจักร) - ห้ำงสรรพสินค้ำบิก๊ซีบำงพลี (ทำงด่วน) 39

58 ต.59  สถำนีขนส่งผู้โดยสำรสำยเหนือ (หมอชิต 2) - ปำกน้ ำ (ทำงด่วน) 41
59 ต.60  สถำนีขนส่งผู้โดยสำรสำยเหนือ (หมอชิต 2) - ส ำโรง (ทำงด่วน) 34
60 ต.61  ห้ำงสรรพสินค้ำเซ็นทรัลลำดพร้ำว - บำงนำ (ทำงด่วน) 29
61 ต.62  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ - ส ำโรง (ทำงด่วน) 33
62 ต.63  รังสิต - กำรเคหะบำงพลี  (ทำงด่วน) 62

 ช่วงรังสิต - ห้ำงสรรพสินค้ำอิมพีเรียลส ำโรง  (ทำงด่วน) 48
63 ต.64  อนุสำวรีย์ชัยสมรภูมิ - ปำกเกร็ด (ทำงด่วน) 27
64 ต.65  มำบุญครอง - ห้ำงสรรพสินค้ำบำงล ำภูงำมวงศ์วำน (ทำงด่วน) 25
65 ต.67  สีลม - บำงนำ (ทำงด่วน) 19

 ช่วงห้ำงฯ เดอะมอลล์ท่ำพระ - บำงนำ (ทำงด่วน) 25
 ตัดช่วงห้ำงฯ เดอะมอลล์ท่ำพระ - สำธุประดิษฐ์ (ทำงด่วน) 15
 ตัดช่วงสำธุประดิษฐ์ - บำงนำ (ทำงด่วน) 15

ช่ือเส้นทำงและช่วงกำรเดินรถ

อัตรำค่ำโดยสำรรถโดยสำรประจ ำทำง
หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหำนครและจังหวัดที่มีเส้นทำงต่อเนื่อง (รถตู้)     (เร่ิมใช้ 22 เมษำยน 2562)

สำยท่ี



ล ำดับ ค่ำโดยสำร
ท่ี (บำท)
66 ต.68  หัวล ำโพง - ส ำโรง (ทำงด่วน) 23

 ช่วงคลองเตย - ส ำโรง (ทำงด่วน) 16
 ช่วงหัวล ำโพง - วิทยำเขตรำมค ำแหง (ทำงด่วน) 30
 ช่วงรำชเทวี - ส ำโรง (ทำงด่วน) 20
 ช่วงสำธุประดิษฐ์ - ส ำโรง (ทำงด่วน) 20

67 ต.69  อนุสำวรีย์ชัยสมรภูมิ - ถนนพระรำม 3 (ทำงด่วน) 18
68 ต.70  อนุสำวรีย์ชัยสมรภูมิ - ซอยรำมค ำแหง  22 (ทำงด่วน) 15
69 ต.71  ประตูน้ ำ - วัดสน (ทำงด่วน) 26

 ช่วงอนุสำวรีย์ชัยสมรภูมิ - เคหะธนบุรี (ทำงด่วน) 28
 ตัดช่วงประตูน้ ำ - ห้ำงฯ บิก๊ซีพระรำม 2 (ทำงด่วน) 24

70 ต.73  คลองเตย - ตลำดโพธิท์อง (ทำงด่วน) 18
 ช่วงกรมศุลกำกร (คลองเตย) - เคหะธนบุรี (ทำงด่วน) 26

71 ต.74  สีลม - ถนนนรำธิวำสรำชนครินทร์ - ซอยนวลจันทร์ (ทำงด่วน) 38
72 ต.75  สีลม - ซอยลำดพร้ำว 84 (ทำงด่วน) 29
73 ต.76  ห้ำงสรรพสินค้ำพำต้ำปิน่เกล้ำ - หมู่บ้ำนบัวทอง 24
74 ต.77  ห้ำงสรรพสินค้ำเดอะมอลล์บำงแค - หมู่บ้ำนบัวทอง 27

 ช่วงบำงแค - หมู่บ้ำนรัตนำธิเบศร์ 32
75 ต.78  ตลำดพงษ์เพชร - หมู่บ้ำนบัวทอง 22

 ช่วงตลำดพงษ์เพชร - ตลำดบำงบัวทอง 21
76 ต.79  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ - ท่ำน้ ำนนทบุรี 15
77 ต.80  มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง - ท่ำน้ ำนนทบุรี 30

 ช่วงห้ำงสรรพสินค้ำเดอะมอลล์บำงกะปิ -  ห้ำงสรรพสินค้ำเดอะมอลล์งำมวงศ์วำน 20
78 ต.81  อ.ส.ม.ท. - ตลำดสะพำนใหม่ 23
79 ต.82  อนุสำวรีย์ชัยสมรภูมิ - ตลำดสะพำนใหม่ 25
80 ต.83  อนุสำวรีย์ชัยสมรภูมิ - ห้ำงสรรพสินค้ำฟิวเจอร์ปำร์ครังสิต 30
81 ต.84  อนุสำวรีย์ชัยสมรภูมิ - รังสิต (คลอง 1) 31

 ช่วงจตุจักร - รังสิต 26
 ช่วงอนุสำวรีย์ชัยสมรภูมิ - ห้ำงสรรพสินค้ำฟิวเจอร์ปำร์ครังสิต 30

82 ต.85  อนุสำวรีย์ชัยสมรภูมิ - มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (ศูนย์รังสิต) 38
83 ต.86  อนุสำวรีย์ชัยสมรภูมิ - หมู่บ้ำนเมืองทอง (ทำงด่วน) 24

 ช่วงห้ำงฯ เดอะมอลล์งำมวงศ์วำน - หมู่บ้ำนเมืองทอง (ทำงด่วน 15
84 ต.87  อนุสำวรีย์ชัยสมรภูมิ - วัดบำงคูวัด (ทำงด่วน) 34

อัตรำค่ำโดยสำรรถโดยสำรประจ ำทำง
หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหำนครและจังหวัดที่มีเส้นทำงต่อเนื่อง (รถตู้)     (เร่ิมใช้ 22 เมษำยน 2562)

สำยท่ี ช่ือเส้นทำงและช่วงกำรเดินรถ



ล ำดับ ค่ำโดยสำร
ท่ี (บำท)
85 ต.88  อนุสำวรีย์ชัยสมรภูมิ - อ ำเภอบำงบัวทอง (ทำงด่วน) 36

 ช่วงอนุสำวรีย์ชัยสมรภูมิ - ถ.ติวำนนท์ - ท่ำน้ ำนนทบุรี (ทำงด่วน) 16
 ช่วงอนุสำวรีย์ชัยสมรภูมิ - บำงใหญ่ (รพ.เกษมรำษฎร์) (ทำงด่วน) 29

86 ต.89  เพลินจิต - ห้ำงสรรพสินค้ำบำงล ำภูงำมวงศ์วำน (ทำงด่วน) 20
87 ต.90  คลองเตย - กรมศุลกำกร - ตลำดโพธิท์อง (ทำงด่วน) 19

 ช่วงห้ำงฯ เซ็นทรัลพระรำม 3 - ตลำดโพธิท์อง (ทำงด่วน) 15
88 ต.91  อนุสำวรีย์ชัยสมรภูมิ - ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม - มีนบุรี 33
89 ต.92  อนุสำวรีย์ชัยสมรภูมิ - ถ.พระรำม 9 - มีนบุรี 31
90 ต.93  อนุสำวรีย์ชัยสมรภูมิ - มีนบุรี (ทำงด่วน) 32
91 ต.94  มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง - ถนนลำดพร้ำว - รังสิต 36

 ช่วงสถำนีรถไฟฟ้ำรำมค ำแหง - ถนนล ำลูกกำ - รังสิต (ทำงด่วน) 46
 ช่วงสถำนีรถไฟฟ้ำรำมค ำแหง - ถนนรำมอินทรำ  - รังสิต (ทำงด่วน) 38

92 ต.95  มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง - ถนนรำมอินทรำ - รังสิต 42
93 ต.96  ห้ำงสรรพสินค้ำเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ - รังสิต 32

 ช่วงสถำนีรถไฟฟ้ำรำชปรำรภ - รังสิต (ทำงด่วน) 31
 ช่วงสีลม - รังสิต (ทำงด่วน) 37

94 ต.97  มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง - ปำกเกร็ด 35
95 ต.98  มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง - ดอนเมือง 32
96 ต.99  สนำมหลวง - บำงเขน 20
97 ต.100  ประตูน้ ำ - มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 15
98 ต.101  สถำนีขนส่งผู้โดยสำรกรุงเทพฯ (จตุจักร) - ท่ำน้ ำพระประแดง (ทำงด่วน) 24
99 ต.102  สนำมหลวง - ท่ำน้ ำปำกเกร็ด (ทำงด่วน) 30

 ช่วงสนำมหลวง - เมืองทองธำนี (ทำงด่วน) 26
100 ต.103  มหำวิทยำลัยเซ็นต์จอห์น - วัดสน (กม.9) (ทำงด่วน) 23
101 ต.104  อนุสำวรีย์ชัยสมรภูมิ - บำงปะกอก (ทำงด่วน) 19
102 ต.105  สีลม - ปำกซอยเรวดี (ทำงด่วน) 23
103 ต.106  ตลำดบำงปะแก้ว - ท่ำน้ ำพระสมุทรเจดีย์ 18
104 ต.107  สถำนีขนส่งผ้ัโดยสำรกรุงเทพฯ(จตุจักร) - ตลำดคู่สร้ำง (ทำงด่วน) 28
105 ต.108  พระโขนง - มีนบุรี 26
106 ต.109  ประตูน้ ำ - ประเวศ 23
107 ต.110  สวนจตุจักร - ประเวศ 30
108 ต.111  สถำนีขนส่งผู้โดยสำรกรุงเทพฯ (จตุจักร) - หมู่บ้ำนพูนสินธำนี 30
109 ต.112  สวนจตุจักร - ท่ำน้ ำนนทบุรี 19
110 ต.113  อ ำเภอนนทบุรี - ห้ำงสรรพสินค้ำฟิวเจอร์ปำร์ครังสิต 28

อัตรำค่ำโดยสำรรถโดยสำรประจ ำทำง
หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหำนครและจังหวัดที่มีเส้นทำงต่อเนื่อง (รถตู้)     (เร่ิมใช้ 22 เมษำยน 2562)

สำยท่ี ช่ือเส้นทำงและช่วงกำรเดินรถ



ล ำดับ ค่ำโดยสำร
ท่ี (บำท)

111 ต.114  ห้ำงสรรพสินค้ำเดอะมอลล์งำมวงศ์วำน -  ห้ำงสรรพสินค้ำฟิวเจอร์ปำร์ครังสิต 23
112 ต.115  มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง - กำรเคหะบำงพลี (ทำงด่วน) 36
113 ต.116  โรงพยำบำลวชิระ - สะพำนใหม่ 20
114 ต.117  มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง - ล ำลูกกำ 32
115 ต.118  สถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอส (หมอชิต) - มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (ศูนย์รังสิต) 33/*37
116 ต.119  สถำนีรถไฟฟ้ำหมอชิต - บำงบัวทอง 36
117 ต.120  สถำนีรถไฟฟ้ำหมอชิต - ปำกน้ ำ (ทำงด่วน) 31
118 ต.121  ปำกน้ ำ - ศูนย์กำรค้ำสยำม (ทำงด่วน) 28
119 ต.123  อู่แสมด ำ - มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง (ทำงด่วน) 42
120 ต.124  หมู่บ้ำนสยำมนิเวศน์ - ทุ่งครุ - จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (ทำงด่วน) 26
121 ต.125  สถำนีขนส่งผู้โดยสำรกรุงเทพมหำนคร (ตล่ิงชัน) - แฮปปีแ้ลนด์ (ทำงด่วน) 32

   ตัดช่วงสถำนีขนส่งผู้โดยสำรกรุงเทพมหำนคร (ตล่ิงชัน) - มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง (ทำงด่วน) 29
122 ต.126  ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ - สถำนีขนส่งผู้โดยสำรกรุงเทพฯ (ตล่ิงชัน) 43
123 ต.127  สถำนีขนส่งผู้โดยสำรกรุงเทพมหำนคร (จตุจักร) - สมุทรสำคร (ทำงด่วน) 50

   ช่วงอนุสำวรีย์ชัยสมรภูมิ - สมุทรสำคร (ทำงด่วน) 45
   ช่วงสถำนีรถไฟฟ้ำมักกะสัน - สมุทรสำคร (ทำงด่วน) 43

 ช่วงวงเวียนใหญ่ - สมุทรสำคร 36
 สถำนีขนส่งผู้โดยสำรกรุงเทพมหำนคร (จตุจักร) - โพธิแ์จ้ (ทำงด่วน) 40

124 ต.128  มหำวิทยำลัยรำมค ำแหงวิทยำเขตบำงนำ - สมุทรสำคร (ทำงด่วน) 55
125 ต.129  อนุสำวรีย์ชัยสมรภูมิ - ตลำดบำงบ่อ (ทำงด่วน) 43
126 ต.130  ห้ำงสรรพสินค้ำพำต้ำปิน่เกล้ำ - กระทุม่แบน 44
127 ต.131  ห้ำงสรรพสินค้ำพำต้ำปิน่เกล้ำ - สมุทรสำคร 47

  ช่วงห้ำงฯ เซ็นทรัลปิน่เกล้ำ - ห้ำงฯ เซ็นทรัลพระรำม 2 34
128 ต132  มำบุญครอง - หมู่บ้ำนเศรษฐกิจ 26
129 ต.133  เชิงสะพำนสมเด็จพระปิน่เกล้ำ - อ ำเภอไทรน้อย 39
130 ต.134  ห้ำงฯ เซ็นทรัลปิน่เกล้ำ - ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 32

  ตัดช่วงห้ำงฯ เซ็นทรัลปิน่เกล้ำ - มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 26
131 ต.135  สถำนีรถไฟฟ้ำลำดกระบัง - หนองจอก 26
132 ต.136  สีลม - บำงใหญ่ (ทำงด่วน) 33
133 ต.137  มำบุญครอง - ห้ำงฯ เทสโก้โลตัสพระรำม 2 (ทำงด่วน) 26

  ช่วงสีลม - ห้ำงฯ เทสโก้โลตัสพระรำม 2 (ทำงด่วน) 23
134 ต.138  ห้ำงฯ เดอะมอลล์งำมวงศ์วำน - วิทยำเขตรำมค ำแหง (ทำงด่วน) 37

อัตรำค่ำโดยสำรรถโดยสำรประจ ำทำง
หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหำนครและจังหวัดที่มีเส้นทำงต่อเนื่อง (รถตู้)     (เร่ิมใช้ 22 เมษำยน 2562)

สำยท่ี ช่ือเส้นทำงและช่วงกำรเดินรถ



ล ำดับ ค่ำโดยสำร
ท่ี (บำท)

135 ต.139  สถำนีขนส่งผู้โดยสำรกรุงเทพฯ (ถนนบรมรำชชนนี) - วิทยำเขตรำมค ำแหง (ทำงด่วน) 41
 ช่วงสถำนีขนส่งผู้โดยสำรกรุงเทพฯ (ถนนบรมรำชชนนี) - มำบุญครอง 17

  ช่วงสถำนีขนส่งผู้โดยสำรกรุงเทพฯ (ถนนบรมรำชชนนี) - ประตูน้ ำ 17
136 ต.140  สีลม - พุทธมณฑลสำย 4 (ปำกทำงถนนเพชรเกษม) 27
137 ต.141  ห้ำงฯ เดอะมอลล์งำมวงศ์วำน - ห้ำงฯ บิก๊ซีพระรำม 2 44
138 ต.142  เมืองทองธำนี - มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง (ทำงด่วน) 28
139 ต.143  สถำนีขนส่งผู้โดยสำรกรุงเทพฯ (จตุจักร) - กระทุม่แบน 48

 ช่วงสถำนีขนส่งผู้โดยสำรกรุงเทพฯ (จตุจักร) - อ้อมใหญ่ 44
 ช่วงอนุสำวรีย์ชัยสมรภูมิ - อ้อมน้อย 36

140 ต.144  สถำนีขนส่งผู้โดยสำรกรุงเทพฯ (จตุจักร) - สถำบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง (ทำงด่วน) 37
141 ต.145  ห้ำงฯ เดอะมอลล์บำงแค - วิทยำเขตรำมค ำแหง (ทำงด่วน) 42
142 ต.146  มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง - ถนนพระรำม 3 (ทำงด่วน) 28
143 ต.147  ห้ำงฯ เซ็นทรัลลำดพร้ำว - ห้ำงฯ เซ็นทรัลพระรำม 2 (ทำงด่วน) 32
144 ต.148  ห้ำงฯ เซ็นทรัลพระรำม 2 - โฮมโปรบำงพลี (ทำงด่วน) 39

 ช่วงบำงนำ - ห้ำงฯ บิก๊ซีพระรำม 2 สำขำ 2 (ทำงด่วน) 30
145 ต.149  ห้ำงฯ พำต้ำปิน่เกล้ำ - หมู่บ้ำนบัวทอง 4 32
146 ต.150  ห้ำงฯ เดอะมอลล์งำมวงศ์วำน - อ ำเภอไทรน้อย 41
147 ต.151  สะพำนใหม่ - สีลม (ทำงด่วน) 32
148 ต.152  รังสิต - สถำนีขนส่งผู้โดยสำรกรุงเทพฯ (ถนนบรมรำชชนนี) (ทำงด่วน) 40
149 ต.153  อนุสำวรีย์ชัยสมรภูมิ - มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี (ทำงด่วน) 44

 ช่วงอนุสำวรีย์ชัยสมรภูมิ - ปำกทำงล ำลูกกำ (ทำงด่วน) 28
 ช่วงอนุสำวรีย์ชัยสมรภูมิ - ตลำดใหม่ดอนเมือง (ทำงด่วน) 27

150 ต.154  เมืองทองธำนี - ห้ำงสรรพสินค้ำฟิวเจอร์ปำร์ครังสิต 19
151 ต.155  อนุสำวรีย์ชัยสมรภูมิ - นวนคร (ทำงด่วน) 42
152 ต.156  อนุสำวรีย์ชัยสมรภูมิ - สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง (ทำงด่วน) 35

 ช่วงอนุสำวรีย์ชัยสมรภูมิ - มอเตอร์เวย์ - หัวตะเข้ (ทำงด่วน) 33
 ช่วงอนุสำวรีย์ชัยสมรภูมิ - ห้ำงฯ ซีคอนสแควร์ 21
 ช่วงอนุสำวรีย์ชัยสมรภูมิ - เคหะร่มเกล้ำ (ทำงด่วน) 32

153 ต.157  สุขำภิบำล 3 - สีลม (ทำงด่วน) 30
154 ต.158  อนุสำวรีย์ชัยสมรภูมิ - ตลำดบำงแค 28

ช่ือเส้นทำงและช่วงกำรเดินรถ

อัตรำค่ำโดยสำรรถโดยสำรประจ ำทำง
หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหำนครและจังหวัดที่มีเส้นทำงต่อเนื่อง (รถตู้)     (เร่ิมใช้ 22 เมษำยน 2562)

สำยท่ี


