
สายรถท่ี จุดข้ึน-ลง ราคาเดิม หมายเหตุ สายรถท่ี จุดข้ึน-ลง ราคาเดิม หมายเหตุ

สายท่ี 1 ม.ธนินธร      4,560.00         สายท่ี 8 คลอง 14      5,190.00        

ม.ธนินธร ม.พิพรพงษ์      4,290.00         คลอง14 คลอง 13      5,020.00        

ม.วังทอง      3,920.00         คลอง 12     4,820.00        

เมอร์ร่ีคิงส์      3,920.00         คลอง11     4,660.00        

ธ.ไทยพาณิชย์ 3,050.00         คลอง10     4,570.00        

ส่ีมุมเมือง,เซียร์,แม็คโคร    3,920.00         คลอง 9      4,470.00        

ภัสสร4(ปากคลอง3) 3,050.00         

พนง.ขับรถ นายสุรศักด์ิ แสงใส 061-5849498 พนง.ขับรถ นายเนรมิตร  ทองสีกัน 085-1666378

สายท่ี 2 แยกล าลูกกา     4,290.00         สายท่ี 9 คลอง8       4,440.00        

แยกล าลูกกา ซอยสะอาด 3,050.00         คลอง 8 คลอง7       4,050.00        

พนง.ขับรถ นายสาธิต,นายฉลวย กรองทอง 089-2280882

สายท่ี 10 ราชมงคล     3,050.00        

พนง.ขับรถ นายกิตติศักด์ิ มากสวาสด์ิ 089-9888872 ราชมงคล วัดมูล     3,050.00        

สายท่ี 3 ม.ไทยธานี      5,020.00         -       วิทยาลัยปกครอง    3,050.00        

ม.ไทยธานี ร.ร.ย่ิงยศ       5,020.00         พนง.ขับรถ นายทรงกลด สุขเจริญ 091-7893973

หน้าเมือง     4,820.00         สายท่ี 11 หน้าอ าเภอคลอง 6    3,050.00        

คลอง3 คลองหลวง    3,050.00         ศาลธัญบุรี ศาลธัญญะ     3,050.00        

วัดธรรมกาย  3,050.00         ม.สินธานี     3,050.00        

พนง.ขับรถ นายสิงห์  อ่ิมสมบูรณ์ 089-1671128 พรพิมาน     3,050.00        

สายท่ี 4 ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 5,020.00         พนง.ขับรถ นายตุ๋ย  ประกอบ 085-1651589

วไลย์ฯ หน้า ส.ท.ล.     5,020.00         สายท่ี 12 บ้านฟ้ารังสิต    (ม.ต้น) 2,180.00        

แขวงการทาง     5,020.00         บ้านฟ้ารังสิต

ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร  4,050.00         พนง.ขับรถ นายวิชาญ  บัวกล่ า 086-0506383

พนง.ขับรถ นายประเสริฐ นุตค าแหง 064-9825798 สายท่ี 13 บึงใหญ่     3,750.00        

สายท่ี 6 ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร 3,920.00         ม.รัตนะฯ1 ม.สีวลี,ชมฟ้า 3,050.00        

หงสกุล ซอยบุญคุ้ม     3,920.00         พนง.ขับรถ นายวิสุทธ์ิ ประทุมวัน 085-9587989

โรงงานบริจสโตน  3,920.00         สาย 15 เอสโซ่      3,750.00        

ซูซูกิ,ซ่ือตรงค.3 3,050.00         ป้ัมเอสโซ่ ตลาดสุชาติ    3,750.00        

กฤษดา,ไวท์เฮาส์  3,920.00         สะพานแดง    3,550.00        

พนง.ขับรถ นายบุญสร้าง โพธ์ิงาม 081-4381016 สะพานฟ้า     3,550.00        

สายท่ี 7 ตลาดพูนทรัพย์    4,250.00         

ตลาดพูนทรัพย์ องค์การโทรศัพท์   3,750.00         พนง.ขับรถ นายอธิวัฒน์ สุมา 064-2204701

สินธร,แฟลตปลาทอง 3,750.00         สายท่ี 16 ป.ต.ท.ค.2      3,050.00        

กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4     2,180.00         ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2   3,050.00        

พนง.ขับรถ นายทิฆัมพร  วรรณกาล 095-5418023 รัตนะฯ(ศาลพระพรหม) 3,750.00        

วัดเขียนเขต     2,260.00        

ตารางสายรถภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561



พนง.ขับรถ นายพรศักด์ิ ใจวงศ์ 085-8428595

สายรถท่ี จุดข้ึน-ลง ราคาเดิม หมายเหตุ

สายรถท่ี จุดข้ึน-ลง ราคาเดิม หมายเหตุ สายท่ี 23 วัดกลางค.4       2,870.00        

สายท่ี 17 ป้ัมบางจาก,ไดม่อน 3,750.00         วัดกลางค.4 พฤกลดา1 2,620.00        

ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์  3,750.00         

หมู่บ้านชาวฟ้า   3,750.00         พนง.ขับรถ นายณเร หะจงกุล 090-9582585

หมู่บ้านฟ้าคราม 3,750.00         สายท่ี 24 ธรรมศาสตร์    4,290.00        

หมู่บ้านซ่ือตรง 3,750.00         ตลาดบางขัน บางขัน       4,290.00        

ตลาดนานาเจริญ 3,750.00         แยกไฟแดงตลาดไท    3,800.00        

พนง.ขับรถ นายไพโรจน์  เนียมบุญเจือ 086-9976266 ร้านช่างเต่า     3,050.00        

สายท่ี 18 หมู่บ้านมาลีวัลย์   3,050.00         ศุภลักษณ์     3,050.00        

มาลีวัลย์ ซอยดี      3,050.00         

บ้านฟ้าลากูล    3,050.00         พนง.ขับรถ นายนันทิวา เชยจันทร์ 082-3654828

พนง.ขับรถ นายสุริยันต์ คล้ายทับทิม 098-8409360 สายท่ี 25 วัดหัตถสาร,ตชด.    3,970.00        

สายท่ี 19 หมู่บ้านร่มเย็น   3,750.00         วัดหัตถสาร หออัคร    3,970.00        

ปากทางค.4 แยกคลอง2(ล าลูกกา) 3,750.00         เอ้ืออาทร,วัดแสวง,เบญจพฤกษ์ 3,310.00        

ล าลูกกา ซอยพระสิทธ์ิ,ม.เปียร์นนท์ 3,750.00         ปากคลอง5    3,310.00        

ลักล่ีวิลล์,เปรมฤทัย   3,750.00         พนง.ขับรถ นายนพฤทธ์ิ  พลเสน 087-5806798

บ๊ิกซี,ศุภาลัยบุรี 3,050.00         

หมู่บ้านวรารักษ์     3,750.00         สายท่ี 26 ตลาดลาดสวาย 2,870.00        

พนง.ขับรถ นายต้นตระกาล ทองสีกัน 080-3803742 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) 2,590.00        

สายท่ี 20 บ้านฟ้ารังสิต    (ม.ปลาย) 2,180.00         พฤกลดา3 2,590.00        

บ้านฟ้ารังสิต แย้มสะอาด 2,590.00        

พนง.ขับรถ นายชวลิต ไผ่สีสุก 084-4271006 บุณฑริก 2,870.00        

สายท่ี 21 ปากทางค.4(ล าลูกกา) 3,050.00         อิงลดา,เพชรอนันต์     2,620.00        

ฟ้าคราม 2

ม.แคทลียา 3,050.00         พนง.ขับรถ นายชินวุฒิ พันธ์ุอ าพัน 083-9883396

สวนทอง8,7 2,870.00         สายท่ี 27 ตลาดAC 2,870.00        

รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 2,870.00         ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) 2,590.00        

พนง.ขับรถ นายสมคิด  สลาม 089-4415884 บุรีรมย์ 2,480.00        

สายท่ี 22 คลอง10     4,570.00         วรารักษ์ 2,870.00        

คลอง10 คลอง 9 ,ม.เรือนสุขค.9    4,470.00         ดีสคอฟเวอร่ี(เรโท),อยู่เจริญ5 2,620.00        

สัมมากรค.7 4,050.00         

ม.เรือนสุข  ค.7    4,050.00         พนง.ขับรถ นายกิตติโชค พูนผล 085-9692020

พนง.ขับรถ นายสมหวัง โฉมยา 098-2859578 สายท่ี 28 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) 2,480.00        

ผู้ประสานงาน อยู่เจริญ1 สราญธร 2,480.00        

ม.วรางกูล 2,590.00        



อ.ทิวากร ว่องเจริญ 092 - 2745828 อ.กอล์ฟ ปิยวรารมย์ 2,480.00        

อ.อัมพรทิพย์ เอ่ียมท้วม 086 - 3283297 อ.ปอ พนง.ขับรถ นายพิทักษ์ แสงค า 090-6234647
คุณบุญสร้าง  โพธ์ิงาม  081 - 4381016
คุณธวัช  โพธ์ิงาม     081 - 8309323
คุณนพฤทธ์ิ  พลเสน               087 - 5806798


