วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561
กรุงเทพมหานคร
เวลา 08.00 น. - 16.30 น.
- ถนนเพชรหึงษ ตั้งแตสามแยกอำเภอ ถึงสะพานลัดโพธิ์
และถนนทรงธรรม ตั้งแตสามแยกวัดทรงธรรม ถึงหนาวัดโปรดเกศ
(ดับทั้งหมด)
เวลา 08.30 น. - 15.30 น.
- ถนนราษฎรอุทิศ ซอยราษฎรอุทิศ 32 (ดับทั้งซอย)
เวลา 09.00 น. - 13.00 น.
- ถนนพระราม 4 ซอยสองพระ หอพักหญิงสองพระ
เวลา 09.00 น. - 15.30 น.
- ชุมชนกลางหมูบานปนเกลา โกลเดนเฮอริเทจ ซอยราชพฤกษ 15
(ดับหมูบานและชุมชน)
สมุทรปราการ
เวลา 08.00 น. - 16.30 น.
- ถนนนครเขื่อนขันธ ตั้งแตหนาวัดกลาง ถึงทาน้ำพระประแดง
(ดับทั้งหมด)
- ถนนเพชรหึงษ สถานคนพิการ และริมแมน้ำใกลเคียง (ดับทั้งหมด)
วันศุกรที่ 16 พฤศจิกายน 2561
กรุงเทพมหานคร
เวลา 09.00 น. - 13.00 น.
- ถนนพระราม 2 ซอยแสมดำ 1 (ดับเฉพาะจุด)
เวลา 09.00 น. - 16.00 น.
- คลองสุเหราใหม ขางโรงเรียนสุเหราใหม
วันเสารที่ 17 พฤศจิกายน 2561
กรุงเทพมหานคร
เวลา 08.00 น. - 16.00 น.
- ตั้งแตซอยรัชดา-ทาพระ 14 ถึงเลียบทางรถไฟ
เวลา 08.00 น. - 16.30 น.
- ถนนสุุขสวัสดิ์ (ขาเขา-ขาออก กทม.) ตั้งแตสะพานลอย
แยกพระประแดง ถึงสะพานวงแหวนอุตสาหกรรม
และถนนนครเขื่อนขันธ (ขาเขา-ขาออก กทม.)
ตั้งแตสามแยกพระประแดง ถึงวัดจวน (ดับทั้งหมด)
เวลา 08.30 น. - 09.30 น.
- ถนนรามคำแหง หางไทพัสดุ และซอยหมูบานรุงนภา
เวลา 08.30 น. - 14.00 น.
- ซอยรามอินทรา 19 แยก 1 (ดับเฉพาะจุด)
เวลา 08.30 น. - 15.30 น.
- ซอยรามคำแหง 192 ซอยหนูดี
- ถนนประชาสำราญ ตั้งแตซอยคลองจักร และริมคลองจักร
ถึงวัดพระยาปลา
เวลา 13.00 น. - 14.00 น.
- ถนนรามคำแหง หางไทพัสดุ และซอยหมูบานรุงนภา
นนทบุรี
เวลา 08.30 น. - 15.30 น.
- ชุมชนวัดปลายคลองขุนศรี ริมคลองขุนศรี และบริเวณใกลเคียง
- ถนนบานกลวย-ไทรนอย ซอยสามัคคีธรรม 1 และ 2,
ซอยหมูบานเดอะ ลิฟวิ่ง 2 และซอยอับดุลเลาะห
เวลา 11.00 น. - 12.00 น.
- ถนนบางไผ-วัดรวก ตรงขามซอยบางไผ 8

วันอาทิตยที่ 18 พฤศจิกายน 2561
กรุงเทพมหานคร
เวลา 00.00 น. - 16.30 น.
- ถนนสุขสวัสดิ์ (ขาเขา กทม.) ตั้งแตสะพานวงแหวน
อุตสาหกรรม ถึงทางดวนสุขสวัสดิ์ (ดับทั้งหมด)
เวลา 08.00 น. - 14.00 น.
- ถนนอรุณอมรินทร หนาโรงเรียนศึกษานารี ถนนประชาธิปก
ซอยประชาธิปก 2
เวลา 08.00 น. - 16.00 น.
- แยกถนนสาธุประดิษฐ ตัดถนนจันทน
เวลา 08.30 น. - 15.00 น.
- ภายใน สน.ลุมพินี และแฟลตตำรวจ สน.ลุมพินี
- รอบสำนักเขตคลองเตย ,ซอยโรงหมู (ดับทั้งซอย),
ถนนอาจณรงค ตั้งแตแยกกลวยน้ำไทตัดใหม ถึงสะพาน ปตท.
เวลา 08.30 น. - 15.30 น.
- ซอยสุขุมวิท 54 แยก 2 และแยก 6
- ถนนประชาสงเคราะห ซอยรุงเมือง
- ถนนมิตรไมตรี ซอยมิตรไมตรี 30 (ดับทั้งซอย)
และซอยขางบอบำบัดน้ำเสียดินแดง
- ถนนวชิรธรรมสาธิต (ฝงเลขคู) ตั้งแตปากซอยวชิรธรรมสาธิต 12
ถึงซอยวชิรธรรมสาธิต 16 (ยกเวนซอยวชิรธรรมสาธิต 14)
- ริมถนนสุขุมวิท (ขาเขา) ปากซอย และในซอยหมูบานเรืองศิริ
เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
- ถนนเพชรเกษม ซอยเพชรเกษม 10
นนทบุรี
เวลา 08.30 น. - 15.30 น.
- ริมถนนไทรนอย-ตนเชือก ซอยรุงเรือง 21
และหนาปากทางเขาถนนเลิ้มกุล
- ถนนลำโพ ซอยลำโพ 25
- ถนนบางกรวย-ไทรนอย ซอยบางกราง 38, 40, หมูบาน
เกรชแลนด, ซอยเพิ่มพูลชัย และบริษัทเวท อะกริเทค จำกัด
- ถนนอัจฉริยะ หมูบานดรีมวิลเลจ, หมูบานเทพนคร,
ซอยรุงเรือง, โรงงานผลิตอาหารเชฟชอย, ทีทีแมนชั่น,
แฟลตศรินรัตน และแฟลตพลวัฒน
- ริมถนนบางกรวย-ไทรนอย ฝงตรงขามหมูบาน
นครทองปารควิว 1
สมุทรปราการ
เวลา 08.00 น. - 10.30 น.
- ถนนสุขสวัสดิ์ บริษัท เฟสท ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จำกัด (ดับเฉพาะจุด)
เวลา 08.00 น. - 17.00 น.
- แยกถนนสุขุมวิท ซอยเทศบาลบางปู 80 (บีไทย)
- แยกถนนบางพลี-ตำหรุ นิคมอุตสาหกรรมบางปู (ฝงเหนือ)
เวลา 08.30 น. - 15.30 น.
- ถนนหนามแดง-บางพลี หนารานขายหินแกรนิต
เวลา 13.00 น. - 15.30 น.
- ริมถนนสุขุมวิท หนาบริษัท ฟูจิ เอซ จำกัด
วันจันทรที่ 19 พฤศจิกายน 2561
กรุงเทพมหานคร
เวลา 10.00 น. - 14.00 น.
- ถนนปญญาอินทรา หมูบานปญญาอินทรา P.5 ซอย 1
(ดับเฉพาะซอย)

