วันเสารที่ 11 พฤษภาคม 2562
กรุงเทพมหานคร
เวลา 08.00 น. - 15.30 น.
- ริมถนนสุขสวัสดิ์ ตั้งแตหนาบิ๊กซี สาขาบางปะกอก
ถึงซอยสุขสวัสดิ์ 19 แยก 1 (ดับทั้งหมด)
เวลา 08.00 น. - 16.00 น.
- ถนนตากสิน ซอยตากสิน 19 แยก 12 (ดับทั้งหมด)
- ริมถนนเจริญราษฎร ปากซอยเจริญราษฎร 10 (ดับทั้งหมด)
เวลา 08.00 น. - 16.30 น.
- ถนนสุขสวัสดิ์ ซอยสุขสวัสดิ์ 25/1 (ดับทั้งหมด)
- ริมถนนประชาอุทิศ ตั้งแตซอยประชาอุทิศ 26/7
ถึงรัว้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีบางมด, ตัง้ แตปากซอยประชาอุทศิ 26
ถึงซอยขางโรงเรียนขจรโรจน และตั้งแตโรงเรียนขจรโรจน
ถึงซอยประชาอุทิศ 26/6 (ดับทั้งหมด)
เวลา 08.30 น. - 15.30 น.
- ถนนพระรามที่ 2 ซอย 28 ตั้งแตปากซอย ถึงแยก 11, แยก 7,
แยก 9, แยก 11, หมูบานสินทวีเซนเตอร, ซอยชูศรีแมนชั่น,
หนาหมูบานเธียรี่, หมูบานคาซาแกรนด และหมูบานเปยมสุข
(ดับทั้งหมด)
- ถนนลาดพราว ซอยลาดพราว 106 (ดับทั้งหมด)
- ถนนออนนุช ซอยออนนุช 70/1 หมูบ า นเสรีออ นนุช (ดับทัง้ หมด)
เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
- ถนนสุขุมวิท 31 ซอยแยกซอยหอพักเทาแดง
ขางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประตู 3 (ดับทั้งหมด)
เวลา 09.00 น. - 13.00 น.
- ถนนประเสริฐมนูกิจ ซอยประเสริฐมนูกิจ 21 (ดับเฉพาะจุด)
เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
- ถนนเอกมัย หนาวัดภาษี ซอยเอกมัย 23 (ดับทั้งหมด)
วันอาทิตยที่ 12 พฤษภาคม 2562
กรุงเทพมหานคร
เวลา 08.00 น. - 15.00 น.
- ถนนจรัญสนิทวงศ ซอยตลาดบางขุนศรี (ดับเฉพาะจุด)
เวลา 08.00 น. - 16.00 น.
- ถนนตากสิน ซอยตากสิน 23 และ 25 (ดับทั้งหมด)
- ริมถนนนราธิวาสราชนครินทร ซอยนราธิวาสราชนครินทร 11
และ 13 (ดับทั้งหมด)
เวลา 08.00 น. - 16.30 น.
- ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล ซอยรังไข (ดับทั้งหมด)
- ถนนสุขสวัสดิ์ ซอยสุขสวัสดิ์ 1 (ดับทั้งหมด)
- ริมถนนประชาอุทิศ ตั้งแตปากซอยประชาอุทิศ 14
ถึงปากซอยประชาอุทิศ 20 และตั้งแตปากซอยประชาอุทิศ 22
ถึงปากซอยประชาอุทิศ 26 (ดับทั้งหมด)
- ริมถนนเลียบทางดวนวงแหวนรอบนอกดานใต ตั้งแตแยกทุงครุ
ถึงหมูบานสราญสิริ (ดับทั้งหมด)

เวลา 08.30 น. - 15.30 น.
- ถนนคลองลำเจียก ซอยคลองลำเจียก 4 (ดับทั้งหมด)
- ถนนพระรามที่ 2 ซอย 12 (ดับทั้งหมด)
- ถนนสุขสวัสดิ์ ตั้งแตปากซอยสุขสวัสดิ์ 14
ถึงซอยสุขสวัสดิ์ 16
- ริมถนนพระรามที่ 2 ตั้งแตโรงพยาบาลบางปะกอก 9
อินเตอรเนชั่นแนล ถึงซอยสุขสวัสดิ์ 16 (ดับทั้งหมด)
- ริมถนนวิภาวดีรังสิต (ขาเขา) หนาหมวดการทางหลักสี่
(ดับทั้งหมด)
เวลา 09.00 น. - 11.00 น.
- ริมถนนคลองลำเจียก ตั้งแตปากซอยคลองลำเจียก 8, 9,
10 (ดับเฉพาะริมถนน) ถึงภายในซอยคลองลำเจียก 13,
15, 17, 19 (ดับทั้งซอย)
เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
- ถนนนวลจันทร ตั้งแตซอยนวลจันทร 27
ถึงซอยนวลจันทร 29 (ดับเฉพาะจุด)
- ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง 21 ชุมชนพลับพลา
ซอย 2 (ดับเฉพาะทายซอย) และซอย 3 (ดับทั้งซอย)
- ถนนออนนุช 46 ซอยหมูบานมิตรภาพ 1 (ดับทั้งหมูบาน)
เวลา 10.00 น. - 15.00 น.
- ถนนรามอินทรา ตั้งแตซอยรามอินทรา 40 แยก 5
ถึงซอยรามอินทรา 40 แยก 15 (ดับทั้งหมด)
สมุทรปราการ
เวลา 08.00 น. - 15.30 น.
- ถนนปูเจาสมิงพราย ซอยมิตรไมตรี, ริมซอยสวนสม
- บางโปรง และซอยพญานาค (ดับทั้งหมด)
- ถนนพญานาค แยกสวนสม-กฟผ.
เวลา 08.00 น. - 17.00 น.
- ถนนคลองอาเสี่ย ตั้งแตซอยหมูบานเดนชัย เฟส 2
ถึงหมูบานนครทองซิตี้ (ดับเฉพาะจุด)
วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562
สมุทรปราการ
เวลา 08.00 น. - 16.30 น.
- ถนนสุขสวัสดิ์ ซอยหมูบานปอมปราการ (ดับทั้งหมด)
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562
สมุทรปราการ
เวลา 08.00 น. - 16.30 น.
- ริมถนนเพชรหึงษ ตั้งแตซอยเพชรหึงษ 18, 19
ถึงหนาสถานีไฟฟายอยบางกระเจา (ดับทั้งหมด)

