วันเสารที่ 27 เมษายน 2562
กรุงเทพมหานคร
เวลา 08.00 น. - 16.00 น.
- ถนนเจริญราษฎร 7 ตั้งแตซอยเจริญราษฎร 7
(ซอยประดู 37, 48) ถึงวัดเรืองยศ (ดับทั้งหมด)
เวลา 08.30 น. - 13.00 น.
- ถนนสายบางแวก ซอยบางแวก 81 หมูบานศุภาลัยออรคิดปารค
(ดับทั้งหมด)
เวลา 08.30 น. - 15.30 น.
- ถนนบางนา-ตราด ซอยบางนา-ตราด 37 (ดับทั้งหมด)
- ถนนเพชรเกษม ซอยเพชรเกษม 80 (ดับทั้งหมด)
- ริมถนนกำแพงเพชร 2 (ขาออก-ขาเขา)
ตั้งแตหนาสถานีขนสงหมอชิตใหม
ถึงขางสวนสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ (ดับทั้งหมด)
- ริมถนนศรีอยุธยา ตั้งแตแยกสี่เสาเทเวศร (ถนนศรีอยุธยา
ตัดถนนสามเสน) ถึงชุมชนวัดเทวราชกุญชร
ริมแมน้ำเจาพระยา (ดับทั้งหมด)
เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
- ถนนนาคนิวาส ซอยนาคนิวาส 7 (ดับทั้งหมด)
- ถนนออนนุช 30 ซอยรมไทรพัฒนา และซอยสังขสอน
(ดับทั้งหมด)
- ถนนแฮปปแลนด สาย 1 ซอยหมูบานเสนาวิลลา 84
(ดับเฉพาะทายหมูบาน) (ดับเฉพาะจุด)
เวลา 09.00 น. - 15.30 น.
- ถนนประดิษฐมนูธรรม ซอยประดิษฐมนูธรรม 6 (ดับเฉพาะจุด)
- ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง 7 (ดับทั้งหมด)
สมุทรปราการ
เวลา 08.00 น. - 15.30 น.
- ถนนแพรกษา และริมถนนพุทธรักษา (ดับทั้งหมด)
- ริมถนนสุขุมวิท-พุทธรักษา ตั้งแตปากทางเขาถนนพุทธรักษา
ถึงในซอยแพรกษา (ดับทั้งหมด)
เวลา 08.30 น. - 15.30 น.
- ถนนศรีนครินทร (ขาเขา) ซอยศรีดาน 1 (ดับทั้งหมด)
วันอาทิตยที่ 28 เมษายน 2562
กรุงเทพมหานคร
เวลา 08.00 น. - 15.30 น.
- ถนนประเสริฐมนูกิจ ซอยประเสริฐมนูกิจ 5 (ดับทั้งหมด)
เวลา 08.00 น. - 16.00 น.
- ริมถนนสาธุประดิษฐ ตั้งแตศูนยสาธารณสุข
ถึงไปรษณียสาธุประดิษฐ (ดับทั้งหมด)
เวลา 08.30 น. - 15.30 น.
- ถนนราชวิถี ตั้งแตปากซอยราชวิถี 10
ถึงซอยชุมชนรานคาริมคลองสามเสน (ดับทั้งหมด)

- ริมถนนกำแพงเพชร (ขาเขา)
ตั้งแตหนาสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงบางจาก
ถึงถนนกำแพงเพชร (ขาเขา) (ดับทั้งหมด)
- ริมถนนกำแพงเพชร 2 (ขาออก) บริษัท อิตาเลียนไทย
ดีเวลอปเมนต จำกัด (มหาชน), บริษัท กิจการรวมคา
เอส ยู จำกัด, ตรงขามนครชัยแอร, หนานครชัยแอร
และบานพักการรถไฟแหงประเทศไทย กม.11
(ดับทั้งหมด)
- ริมถนนรถรางสายเกา ตั้งแตคอนโดเอื้ออมรสุข
ถึงวัดสะพานพระโขนง (ดับทั้งหมด)
- ริมถนนเลียบทางดวนวงแหวนรอบนอกดานใต
ตั้งแตหมูบานเพ็ญพร 2 ถึงหมูบานอิมพีเรียลพารค
(ดับทั้งหมด)
เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
- ถนนโพธิ์แกว ซอยโพธิ์แกว 3 แยก 7 ตั้งแตตนซอย
ถึงกลางซอย (ดับเฉพาะจุด)
- ถนนออนนุช 30 ซอยพึ่งมี 29 แยก 6 (ดับทั้งหมด)
นนทบุรี
เวลา 08.30 น. - 15.30 น.
- ริมถนนเลียบคลองโตะใหม (ดับทั้งหมด)
สมุทรปราการ
เวลา 08.00 น. - 15.30 น.
- ถนนพุทธรักษา ซอยแพรกษา 10 (ซอยสวัสดี)
(ดับทั้งหมด)
เวลา 08.30 น. - 17.00 น.
- ริมถนนปานวิถี ตั้งแตหนาโรงเรียนบานทองคุง
ถึงกอนถึงวัดทองคุง (ดับทั้งหมด)
วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562
กรุงเทพมหานคร
เวลา 09.00 น. - 14.00 น.
- ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 31 (แยกซอยสี่แยกสวัสดี)
(ดับทั้งหมด)
วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562
สมุทรปราการ
เวลา 08.00 น. - 17.00 น.
- ริมถนนปานวิถี ตั้งแตปากคลองทองทุง ถึงคลองบางเหี้ย
และตั้งแตโรงงานสแตนดารดอินซูเลเตอร ถึงบริษัท
เนชั่นแนล อินซูเลเตอร จำกัด และตั้งแตสามแยกปานวิถีสุขุมวิท ถึงคลองทองทุง ถนนปานวิถี (ดับทั้งหมด)
- ถนนปานวิถี ตั้งแตซอยวัดมงคล
ถึงประตูน้ำชลหารพิจิตร (ดับทั้งหมด)

