วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561
กรุงเทพมหานคร
เวลา 08.30 น. - 15.00 น.
- หมูบานเศรษฐสิริ ราชพฤกษ-จรัญฯ
เวลา 08.30 น. - 15.30 น.
- ริมถนนเอกชัย ตั้งแตทางรถไฟ ถึงโคงคอกมา
เวลา 09.00 น. - 14.00 น.
- หมูบาน The pleno สุขสวัสดิ์ 30 (ดับทั้งหมด)
เวลา 22.00 น. - 05.00 น. (ของเชาวันรุงขึ้น)
- ริมถนนรามคำแหง ตรงขามซอยรามคําแหง 65 (แถวตลาดการกีฬา)
วันเสารที่ 23 มิถุนายน 2561
กรุงเทพมหานคร
เวลา 06.00 น. - 14.00 น.
- ซอยรามคําแหง 65 - 69/1
เวลา 08.00 น. - 15.30 น.
- ซอยบรมราชชนนี 62/6 หมูบานกรีนนิชชาเลย
- ซอยบรมราชชนนี 64/2 หมูบานเดอะซิตี้ ปนเกลา และหมูบานเดอะซิตี้ ปนเกลา
- ริมถนนพุทธมณฑล สาย 2 ตั้งแตซอย 27/1 (นาวี) ถึงซอย 31 และในคลองบางตาล
- ริมถนนพุทธมณฑล สาย 2 ตั้งแตซอย 31 ถึงซอย 33
- ริมถนนพุทธมณฑล สาย 2 ตั้งแตซอย 33 ถึงหมูบานชัยพฤกษ ปนเกลา-สาย 2
- ถนนศรีวรา ตั้งแตหนาหมูบาน HABITAL ถึงสี่แยกศรีวรา
- ทางโคง ตั้งแตถนนบรมราชชนนี เลี้ยวเขา ถนนพุทธมณฑลสาย 2
เวลา 08.00 น. - 16.00 น.
- ซอยสาธุประดิษฐ 57 แยก 8, 13, 15, 17, 19, 21, 23
เวลา 08.30 น. - 15.30 น.
- ถนนสรรพวุธ ซอยเชษฐา (ซอยขางโรงเรียนอรรถวิทย)
- ซอยมหาวิทยาลัยรามคำแหง 2 แยก 4 และหมูบานบลูลากูล
- ซอยบางนา-ตราด 18 และ 21 (จากปากซอยเขาไปประมาณ 100 เมตร)
- ซอยลาดพราว 21 (ดับทั้งซอย)
- ถนนปญญาอินทรา ซอยบุญมา และถนนพระยาสุเรนทร ทายซอยพระยาสุเรนทร 25
(หมูบาน Bless Ville) (ดับทั้งซอย)
- ถนนเพชรเกษม ซอยเพชรเกษม 108 แยก 1 (ดับทั้งหมด)
- ถนนรามคำแหง (ขาออก) ตั้งแตซอยรามคำแหง 65 ถึงซอยรามคำแหง 69/1
- ถนนเอกชัย (ฝงขาออก) ตั้งแตหนาโรงงานสุนทร ถึงคลองบางระแนะ
- ถนนเอกชัย ภายในคลองบางระแนะ, คลองสนามชัย และปากคลองบางระแนะ
- ซอยสุขสวัสดิ์ 70 (ฝงเลขคู) ตั้งแตหมูบานดลลชา ถึงทางแยกถนนประชาอุทิศ
(ดับทั้งหมด)
- ซอยประชาสามัคคี หมูบานลาวัลย
เวลา 09.00 น. - 15.30 น.
- ถนนสุขาภิบาล 5 แยก 6/1 และแยก 8 (ดับทั้งซอย)
นนทบุรี
เวลา 08.30 น. - 15.00 น.
- ถนนสามัคคี ถนนหมูบานนิชดาธานี
เวลา 08.30 น. - 15.30 น.
- ถนนซอยกรุงเทพนนท 12 ตั้งแตถนนกรุงเทพนนท ถึงกรุงเทพนนท แยก 11
- ถนนเทศบาล 11, 3 (โรงเรียนพระแมสกลสงเคราะห)
สมุทรปราการ
เวลา 08.00 น. - 17.00 น.
- ถนนสุขุมวิท ซอยทองสุข แยกซอยวัดปกกา
เวลา 08.30 น. - 15.30 น.
- ตั้งแตซอยดานสำโรง 42, 48 ถึงซอยแบริ่ง 44, 46, 48
- ซอยประชาสามัคคี หมูบานดีดีโฮม (ดับเฉพาะจุด)
วันอาทิตยที่ 24 มิถุนายน 2561
กรุงเทพมหานคร
เวลา 07.30 น. - 15.30 น.
- ถนนนิมิตใหม ซอยนิมิตใหม 30 และ 32 (ดับทั้งซอย) (ยกเวนซอยนิมิตใหม 30
ตั้งแตกลางซอย ถึงทายซอย)

เวลา 08.00 น. - 15.30 น.
- ถนนศรีรวา ตั้งแตหนาคอนโด JW Boulevard ถึงหนาหมูบาน เดอะ ฮาบิแทท
- ริมถนนกาญจนาภิเษก ตั้งแตสะพานขามคลองบางนอย
ถึงปากทางเขาสมาคมชาวปกษใต
เวลา 08.00 น. - 16.00 น.
- ซอยพระราม 3 ซอย 29
- ซอยสาธุประดิษฐ 58 แยก 24, แยก 26 และแยก 28
เวลา 08.30 น. - 15.30 น.
- ถนนสวนผัก ซอยทุงมังกร 17 และซอยสวนผัก 33, 31
- ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 60/1, ซอยสุขุมวิท 66/1(ซอยพูนยสิน)
- ซอยบางนา-ตราด 34
- ซอยพหลโยธิน 27, 29, 31 (ดับทั้งซอย)
- ถนนออนนุช ซอยโรงเรียนงามมานะ, ซอยออนนุช 55/00
และซอยออนนุช 74/3 (พิบูลยสิน)
- ถนนพระราม 4 ตั้งแตใตทางดวน ถึงปากซอยสุวรรณสวัสดิ์
และอาคารชุดอมันตราลุมพินี
- ถนนจอมทอง ซอยจอมทอง 13 แยก 1 (สามัคคีแปดริ้ว) (ดับทั้งหมด)
- ถนนประชารวมใจ ตั้งแตถนนราษฎรรวมใจ ถึงคลองแสนแสบ
และซอยประชารวมใจ (ทั้งสองฝง)
- ถนนปรีดีพนมยงค (ฝงเลขคู) ตั้งแตสี่แยกคลองตัน ถึงซอยปรีดีพนมยงค 46
- ถนนหทัยราษฎร ซอยหทัยราษฎร 34/3ก (ดับทั้งซอย)
- ซอยสุขสวัสดิ์ 70 แยกซอย 9 (ดับทั้งหมด)
- ริมถนนออนนุช ระหวางซอยออนนุช 55/00 กับ 55/1
เวลา 08.30 น. - 17.00 น.
- ถนนเอกชัย ตั้งแตซอยเอกชัย 1 ถึงซอยเอกชัย 7/1 (ดับทั้งหมด)
นนทบุรี
เวลา 08.30 น. - 13.00 น.
- ถนนติวานนท ฝงตรงขามโรงเรียนอำพรไพศาล
- ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด ใกลคลองบางพูด, แยกซอย 29 (หมูบานนวนิช),
แยกซอย 31 (หมูบานวัฒนสุข), แยกซอย 19 และแยกซอย 27(ซอยโชคดี)
เวลา 08.30 น. - 15.30 น.
- ถนนบางกรวย-ไทรนอย ตั้งแตซอยอบต.บางบัวทอง 8 (วัฒนธาดา),
ซอยโรงสีเอกไรซ ถึงที่ทำการ อบต.บางบัวทอง
- ถนนราชพฤกษ (ขาออก) ตั้งแตริมคลองบางบัวทอง
ถึงตึกแถวหนาหมูบานเดอะทรัสทาวน
- ริมถนนราชพฤกษ (ขาออก) ตั้งแตคลองบางบัวทอง, ซอยทาลาน ,
หมูบานเดอะริชวิลล, ศูนยสินคาโอท็อป ถึงตึกแถวหนาปากซอยทาลาน
สมุทรปราการ
เวลา 08.00 น. - 15.30 น.
- ถนนบางนา-ตราด กม.17-18 (ขาเขากรุงเทพฯ ) ตั้งแตหมูบานชัยฤกษ,
ในซอยรัตนราช (สามแมครัว) ถึงซอยวะกาฟ และตั้งแตซอยเชียงกง กม.17
ถึงซอยนายกวนตีทอง
- ถนนสุขุมวิท (ขาเขาเมือง) หนาโรงเรียนพิบูลประชาบาล
เวลา 08.00 น. - 16.30 น.
- ริมถนนสุขสวัสดิ์ ซอยสุขสวัสดิ์ 74 และภายในซอยสุขสวัสดิ์ 74 (ดับเฉพาะจุด)
เวลา 08.30 น. - 15.30 น.
- ถนนประชาอุทิศ-คูสราง โกดังคลังสินคาโครงการพรพัฒนา (ดับเฉพาะจุด)
- ซอยสุขสวัสดิ์ 70 (ฝงเลขคู) ตั้งแตแยกซอย 2 ถึงแยกซอย 14 (ดับทั้งหมด)
- ซอยสุขสวัสดิ์ 70 แยก 1 (ดับทั้งหมด) และแยก 14 (ดับเฉพาะจุด)
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561
สมุทรปราการ
เวลา 08.00 น. - 16.30 น.
- ซอยพระราชวิริยาภรณ 15 (ดับทั้งซอย)
เวลา 08.00 น. - 17.00 น.
- หมูบานทิพวัลแยกซอย 43

