
 

รายช่ือสาขาของไปรษณียไ์ทยที่ใหบ้ริการ KBank Service 

 

รหสัไปรษณีย ์ ชือ่สาขา อ าเภอ จงัหวดั 

81110 อา่วลกึ อา่วลกึ กระบี ่

81120 คลองทอ่ม คลองทอ่ม กระบี ่

81140 เขาพนม เขาพนม กระบี ่

81150 เกาะลันตา เกาะลันตา กระบี ่

81160 ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี ่

81170 คลองพน คลองทอ่ม กระบี ่

81190 ล าทบั ล าทบั กระบี ่

81130 เหนอืคลอง เหนอืคลอง กระบี ่

81180 อา่วนาง เมอืงกระบี ่ กระบี ่

81210 เกาะพพี ี เมอืงกระบี ่ กระบี ่

10002 ส านักงาน ปณท. หลกัสี ่ กรงุเทพมหานคร 

10101 ป้อมปราบ สมัพันธวงศ ์ กรงุเทพมหานคร 

10102 หลานหลวง ป้อมปราบศตัรพูา่ย กรงุเทพมหานคร 

10201 วัดเลยีบ พระนคร กรงุเทพมหานคร 

10202 หนา้พระลาน พระนคร กรงุเทพมหานคร 

10204 สหประชาชาต ิ พระนคร กรงุเทพมหานคร 

10205 วังเทวะเวสม ์ พระนคร กรงุเทพมหานคร 

10206 มหาดไทย พระนคร กรงุเทพมหานคร 

10213 กองทัพอากาศ ดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร 

10301 บางกระบอื ดสุติ กรงุเทพมหานคร 

10302 ท าเนยีบรัฐบาล ดสุติ กรงุเทพมหานคร 

10303 จติรลดา ดสุติ กรงุเทพมหานคร 

10304 ศกึษาธกิาร ดสุติ กรงุเทพมหานคร 

10403 ไทยพาณชิย ์ ราชเทว ี กรงุเทพมหานคร 

10404 ประดพิัทธ ์ พญาไท กรงุเทพมหานคร 

10405 อรุพุงษ์ ราชเทว ี กรงุเทพมหานคร 

10406 สนามเป้า พญาไท กรงุเทพมหานคร 

10407 ดนิแดง ดนิแดง กรงุเทพมหานคร 

10409 ประตนู ้า ราชเทว ี กรงุเทพมหานคร 

10411 กระทรวงการคลัง พญาไท กรงุเทพมหานคร 

10413 กรมโรงงานอตุสาหกรรม ราชเทว ี กรงุเทพมหานคร 

10414 เดอะแพลทนัิม ราชเทว ี กรงุเทพมหานคร 

10801 บางโพ บางซือ่ กรงุเทพมหานคร 

10901 สามแยกลาดพรา้ว จตจุักร กรงุเทพมหานคร 

10902 เสนานคิม จตจุักร กรงุเทพมหานคร 

10904 จันทรเกษม จตจุักร กรงุเทพมหานคร 

10905 ซนัทาวเวอรส์ จตจุักร กรงุเทพมหานคร 

10906 ตกึชา้ง จตจุักร กรงุเทพมหานคร 

10908 ส านักงานใหญ ่ปตท. จตจุักร กรงุเทพมหานคร 

10301 บางกระบอื ดสุติ กรงุเทพมหานคร 

10302 ท าเนยีบรัฐบาล ดสุติ กรงุเทพมหานคร 

10216 ทา่อากาศยานดอนเมอืง ดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร 

10415 เดอะสตรที ดนิแดง กรงุเทพมหานคร 

10111 คลองเตย คลองเตย กรงุเทพมหานคร 



10112 นานา คลองเตย กรงุเทพมหานคร 

10113 สนัตสิขุ คลองเตย กรงุเทพมหานคร 

10114 ประสานมติร วัฒนา กรงุเทพมหานคร 

10115 กลว้ยน ้าไท คลองเตย กรงุเทพมหานคร 

10116 คลองตัน วัฒนา กรงุเทพมหานคร 

10117 ศรนีครนิทรวโิรฒ วัฒนา กรงุเทพมหานคร 

10342 
ศนูยก์ารประชมุแหง่ชาติ
สริกิติ ิ ์ คลองเตย กรงุเทพมหานคร 

10141 บางปะแกว้ ราษฎรบ์รูณะ กรงุเทพมหานคร 

10251 พัฒนาการ สวนหลวง กรงุเทพมหานคร 

10253 สวนหลวง สวนหลวง กรงุเทพมหานคร 

10254 ซคีอนสแควร ์ ประเวศ กรงุเทพมหานคร 

10261 อดุมสขุ บางนา กรงุเทพมหานคร 

10262 คลองบางนา บางนา กรงุเทพมหานคร 

10263 ทุง่เศรษฐ ี ประเวศ กรงุเทพมหานคร 

10264 เซน็ทรัลซติีบ้างนา บางนา กรงุเทพมหานคร 

10103 สามแยก ป้อมปราบศตัรพูา่ย กรงุเทพมหานคร 

10203 บางล าภบูน พระนคร กรงุเทพมหานคร 

10211 ดอนเมอืง ดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร 

10305 รัฐสภา ดสุติ กรงุเทพมหานคร 

10401 ราชเทว ี ราชเทว ี กรงุเทพมหานคร 

10402 มกักะสนั ราชเทว ี กรงุเทพมหานคร 

10802 พระจอมเกลา้ บางซือ่ กรงุเทพมหานคร 

10907 ยตุธิรรม จตจุักร กรงุเทพมหานคร 

10222 คลองถนน สายไหม กรงุเทพมหานคร 

10223 ไตรรัตน ์ บางเขน กรงุเทพมหานคร 

10231 บงึกุม่ คันนายาว กรงุเทพมหานคร 

10241 รามค าแหง บางกะปิ กรงุเทพมหานคร 

10242 บงึทองหลาง บางกะปิ กรงุเทพมหานคร 

10243 หัวหมาก บางกะปิ กรงุเทพมหานคร 

10244 คลองกุม่ บงึกุม่ กรงุเทพมหานคร 

10245 มหาวทิยาลัยอสัสมัชญั บางกะปิ กรงุเทพมหานคร 

10311 เพชรบรุตีดัใหม ่ หว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 

10321 สทุธสิาร ดนิแดง กรงุเทพมหานคร 

10323 มอนเทอเรยท์าวเวอร ์ หว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 

10324 เมอืงไทย-ภทัร คอมเพล็กซ ์ หว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 

10325 มหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย ดนิแดง กรงุเทพมหานคร 

10326 ไทยประกนัชวีติ ดนิแดง กรงุเทพมหานคร 

10521 เจา้คณุทหาร ลาดกระบงั กรงุเทพมหานคร 

10120 ยานนาวา สาธร กรงุเทพมหานคร 

10121 สวนพล ู สาธร กรงุเทพมหานคร 

10122 บางคอแหลม บางคอแหลม กรงุเทพมหานคร 

10123 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรงุเทพมหานคร 

10124 สาธปุระดษิฐ ์ ยานนาวา กรงุเทพมหานคร 

10125 บางโพงพาง ยานนาวา กรงุเทพมหานคร 

10151 บางบอน บางบอน กรงุเทพมหานคร 

10152 เซน็ทรัลพระราม 2 บางขนุเทยีน กรงุเทพมหานคร 

10161 บางแค ภาษีเจรญิ กรงุเทพมหานคร 

10162 หนองแขม หนองแขม กรงุเทพมหานคร 

10163 มหาวทิยาลัยสยาม ภาษีเจรญิ กรงุเทพมหานคร 



10165 ซคีอนบางแค ภาษีเจรญิ กรงุเทพมหานคร 

10332 จฬุาลงกรณ์ ปทมุวัน กรงุเทพมหานคร 

10333 สนิธร ปทมุวัน กรงุเทพมหานคร 

10341 สาธร สาธร กรงุเทพมหานคร 

10503 จวิเวลรีเ่ทรดเซน็เตอร ์ บางรัก กรงุเทพมหานคร 

10504 สลีม บางรัก กรงุเทพมหานคร 

10506 พัฒนพงษ์ บางรัก กรงุเทพมหานคร 

10601 ตลาดพล ู ธนบรุ ี กรงุเทพมหานคร 

10602 วงเวยีนใหญ ่ คลองสาน กรงุเทพมหานคร 

10603 ทา่พระ บางกอกใหญ ่ กรงุเทพมหานคร 

10604 คลองสาน คลองสาน กรงุเทพมหานคร 

10605 บางกอกใหญ ่ บางกอกใหญ ่ กรงุเทพมหานคร 

10701 บางพลดั บางพลดั กรงุเทพมหานคร 

10702 ศริริาช บางกอกนอ้ย กรงุเทพมหานคร 

10703 บางขนุนนท ์ บางกอกนอ้ย กรงุเทพมหานคร 

10704 บางออ้ บางพลดั กรงุเทพมหานคร 

10705 พระป่ินเกลา้ บางพลดั กรงุเทพมหานคร 

10706 ทสีแควร ์ บางพลดั กรงุเทพมหานคร 

71150 ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบรุ ี

71180 ทองผาภมู ิ ทองผาภมู ิ กาญจนบรุ ี

71240 สงัขละบรุ ี สงัขละบรุ ี กาญจนบรุ ี

71250 ทา่กระดาน ศรสีวัสดิ ์ กาญจนบรุ ี

71260 ดา่นมะขามเตีย้ ดา่นมะขามเตีย้ กาญจนบรุ ี

71110 ทา่มว่ง ทา่มว่ง กาญจนบรุ ี

71120 ทา่มะกา ทา่มะกา กาญจนบรุ ี

71121 ลกูแก ทา่มะกา กาญจนบรุ ี

71130 ทา่เรอืพระแทน่ ทา่มะกา กาญจนบรุ ี

71190 ลาดหญา้ เมอืงกาญจนบรุ ี กาญจนบรุ ี

46130 กมลาไสย กมลาไสย กาฬสนิธุ ์

46140 สหัสขนัธ ์ สหัสขนัธ ์ กาฬสนิธุ ์

46160 เขาวง เขาวง กาฬสนิธุ ์

46170 หว้ยเม็ก หว้ยเม็ก กาฬสนิธุ ์

46180 ค ามว่ง ค ามว่ง กาฬสนิธุ ์

46210 รอ่งค า รอ่งค า กาฬสนิธุ ์

46220 หนองกงุศร ี หนองกงุศร ี กาฬสนิธุ ์

46230 นามน นามน กาฬสนิธุ ์

46240 หว้ยผึง้ หว้ยผึง้ กาฬสนิธุ ์

46110 กฉุนิารายณ์ กฉุนิารายณ์ กาฬสนิธุ ์

46120 ยางตลาด ยางตลาด กาฬสนิธุ ์

46150 สมเด็จ สมเด็จ กาฬสนิธุ ์

62150 ไทรงาม ไทรงาม ก าแพงเพชร 

62190 ทุง่ทราย ทรายทองวัฒนา ก าแพงเพชร 

62210 ระหาน บงึสามคัค ี ก าแพงเพชร 

62130 ขาณุวรลักษบรุ ี ขาณุวรลักษบรุ ี ก าแพงเพชร 

62180 คลองลาน คลองลาน ก าแพงเพชร 

40150 ภเูวยีง ภเูวยีง ขอนแกน่ 

40160 มญัจาครี ี มญัจาครี ี ขอนแกน่ 

40180 ชนบท ชนบท ขอนแกน่ 

40190 หนองสองหอ้ง หนองสองหอ้ง ขอนแกน่ 

40220 สชีมพ ู สมีชมพ ู ขอนแกน่ 



40230 แวงนอ้ย แวงนอ้ย ขอนแกน่ 

40270 บา้นฝาง บา้นฝาง ขอนแกน่ 

40280 เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแกน่ 

40320 พระยนื พระยนื ขอนแกน่ 

40330 แวงใหญ ่ แวงใหญ ่ ขอนแกน่ 

40340 เปือยนอ้ย เปือยนอ้ย ขอนแกน่ 

40350 ภผูามา่น ภผูามา่น ขอนแกน่ 

40001 เทพารักษ์ เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่ 

40002 มหาวทิยาลัยขอนแกน่ เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่ 

40003 ศรจีันทร ์ เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่ 

40110 บา้นไผ ่ บา้นไผ ่ ขอนแกน่ 

40120 พล พล ขอนแกน่ 

40130 ชมุแพ ชมุแพ ขอนแกน่ 

40210 หนองเรอื หนองเรอื ขอนแกน่ 

40240 ดอนโมง หนองเรอื ขอนแกน่ 

40260 ทา่พระขอนแกน่ เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่ 

40290 โนนหัน ชมุแพ ขอนแกน่ 

22130 แหลมสงิห ์ แหลมสงิห ์ จันทบรุ ี

22140 โป่งน ้ารอ้น โป่งน ้ารอ้น จันทบรุ ี

22150 มะขาม มะขาม จันทบรุ ี

22160 นายายอาม นายายอาม จันทบรุ ี

22190 พลิว้ แหลมสงิห ์ จันทบรุ ี

22210 เขาคชิฌกฏู เขาคชิฌกฏู จันทบรุ ี

22001 จันทธ์าน ี( บางกะจะ ) เมอืงจันทบรุ ี จันทบรุ ี

22110 ขลงุ ขลงุ จันทบรุ ี

22120 ทา่ใหม ่ ทา่ใหม ่ จันทบรุ ี

22170 ทุง่เบญจา ทา่ใหม ่ จันทบรุ ี

22180 สอยดาว สอยดาว จันทบรุ ี

24160 สนามชยัเขต สนามชยัเขต ฉะเชงิเทรา 

24190 แปลงยาว แปลงยาว ฉะเชงิเทรา 

24001 ดอนทอง เมอืงฉะเชงิเทรา ฉะเชงิเทรา 

24110 บางคลา้ บางคลา้ ฉะเชงิเทรา 

24120 พนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชงิเทรา 

24130 บางปะกง บางปะกง ฉะเชงิเทรา 

24140 บา้นโพธิ ์ บา้นโพธิ ์ ฉะเชงิเทรา 

24150 บางน ้าเปรีย้ว บางน ้าเปรีย้ว ฉะเชงิเทรา 

24170 ดอนฉมิพล ี บางน ้าเปรีย้ว ฉะเชงิเทรา 

24181 บางววั บางปะกง ฉะเชงิเทรา 

20190 หนองใหญ ่ หนองใหญ ่ ชลบรุ ี

20001 บางปลาสรอ้ย เมอืงชลบรุ ี ชลบรุ ี

20002 สีแ่ยกเฉลมิไทย เมอืงชลบรุ ี ชลบรุ ี

20003 ศขุประยรู เมอืงชลบรุ ี ชลบรุ ี

20110 ศรรีาชา ศรรีาชา ชลบรุ ี

20120 เกาะสชีงั เกาะสชีงั ชลบรุ ี

20130 บางแสน เมอืงชลบรุ ี ชลบรุ ี

20131 มหาวทิยาลัยบรูพา เมอืงชลบรุ ี ชลบรุ ี

20140 พนัสนคิม พนัสนคิม ชลบรุ ี

20150 บางละมงุ บางละมงุ ชลบรุ ี

20151 ชยัพฤกษ์ บางละมงุ ชลบรุ ี

20160 พานทอง พานทอง ชลบรุ ี



20170 บา้นบงึ บา้นบงึ ชลบรุ ี

20180 สตัหบี สตัหบี ชลบรุ ี

20181 อูต่ะเภา สตัหบี ชลบรุ ี

20182 ฐานทัพเรอืสตัหบี สตัหบี ชลบรุ ี

20220 หัวกญุแจ บา้นบงึ ชลบรุ ี

20230 อา่วอดุม ศรรีาชา ชลบรุ ี

20231 แหลมฉบงั ศรรีาชา ชลบรุ ี

20232 หนองขาม ศรรีาชา ชลบรุ ี

20233 ทุง่สขุลา ศรรีาชา ชลบรุ ี

20234 บอ่วนิ ศรรีาชา ชลบรุ ี

20240 ทา่บญุม ี พนัสนคิม ชลบรุ ี

20250 บา้นอ าเภอ สตัหบี ชลบรุ ี

20240 เกล็ดแกว้ สตัหบี ชลบรุ ี

20261 จอมเทยีน บางละมงุ ชลบรุ ี

20270 บอ่ทอง บอ่ทอง ชลบรุ ี

17110 มโนรมย ์ มโนรมย ์ ชยันาท 

17150 สรรพยา สรรพยา ชยันาท 

17170 หางน ้าสาคร มโนรมย ์ ชยันาท 

17120 วัดสงิห ์ วัดสงิห ์ ชยันาท 

17130 หันคา หันคา ชยันาท 

17140 สรรคบรุ ี สรรคบรุ ี ชยันาท 

17160 หว้ยง ู หันคา ชยันาท 

36120 เกษตรสมบรูณ์ เกษตรสมบรูณ์ ชยัภมู ิ

36160 บ าเหน็จณรงค ์ บ าเหน็จณรงค ์ ชยัภมู ิ

36170 บา้นเขวา้ บา้นเขวา้ ชยัภมู ิ

36180 ดอนสาร ดอนสาร ชยัภมู ิ

36210 หนองบวัแดง หนองบวัแดง ชยัภมู ิ

36250 หนองบวัระเหว หนองบวัระเหว ชยัภมู ิ

36260 ภกัดชีมุพล ภกัดชีมุพล ชยัภมู ิ

36130 จัตรัุส จัตรัุส ชยัภมู ิ

36220 หนองบวัโคก จัตรัุส ชยัภมู ิ

36230 เทพสถติ เทพสถติ ชยัภมู ิ

36240 หมืน่แผว้ เมอืงชยัภมู ิ ชยัภมู ิ

86130 สว ี สว ี ชมุพร 

86160 ปะทวิ ปะทวิ ชมุพร 

86170 ละแม ละแม ชมุพร 

86180 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชมุพร 

86210 มาบอ ามฤต ปะทวิ ชมุพร 

86220 ทุง่ตะโก ทุง่ตะโก ชมุพร 

86230 สะพล ี ปะทวิ ชมุพร 

86100 ทุง่คา เมอืงชมุพร ชมุพร 

86110 หลังสวน หลังสวน ชมุพร 

86120 ปากน ้าชมุพร เมอืงชมุพร ชมุพร 

86140 ทา่แซะ ทา่แซะ ชมุพร 

86150 ปากน ้าหลังสวน หลังสวน ชมุพร 

86190 ปฐมพร เมอืงชมุพร ชมุพร 

57180 แมส่รวย แมส่รวย เชยีงราย 

57210 เวยีงชยั เวยีงชยั เชยีงราย 

57250 แมล่าว แมล่าว เชยีงราย 

57290 พญาเม็งราย พญาเม็งราย เชยีงราย 



57310 เวยีงแกน่ เวยีงแกน่ เชยีงราย 

57001 ลานนา เมอืงเชยีงราย เชยีงราย 

57002 สีแ่ยกแมก่รณ์ เมอืงเชยีงราย เชยีงราย 

57110 แมจ่ัน แมจ่ัน เชยีงราย 

57120 พาน พาน เชยีงราย 

57140 เชยีงของ เชยีงของ เชยีงราย 

57150 เชยีงแสน เชยีงแสน เชยีงราย 

57160 เทงิ เทงิ เชยีงราย 

57170 เวยีงป่าเป้า เวยีงป่าเป้า เชยีงราย 

57190 ป่าแดด ป่าแดด เชยีงราย 

57220 หว้ยไคร ้ แมส่าย เชยีงราย 

57230 ปลอ้ง เทงิ เชยีงราย 

57240 แมค่ า แมจ่ัน เชยีงราย 

57260 แมเ่จดยี ์ เวยีงป่าเป้า เชยีงราย 

57270 จันจวา้ แมจ่ัน เชยีงราย 

57240 แมค่ า แมจ่ัน เชยีงราย 

50170 เชยีงดาว เชยีงดาว เชยีงใหม ่

50220 ดอยสะเกด็ ดอยสะเกด็ เชยีงใหม ่

50250 สะเมงิ สะเมงิ เชยีงใหม ่

50260 ดอยเตา่ ดอยเตา่ เชยีงใหม ่

50280 แมอ่าย แมอ่าย เชยีงใหม ่

50310 อมกอ๋ย อมกอ๋ย เชยีงใหม ่

50350 เวยีงแหง เวยีงแหง เชยีงใหม ่

50360 บา้นกาด แมว่าง เชยีงใหม ่

50007 หนองหอย เมอืงเชยีงใหม ่ เชยีงใหม ่

50101 ชา้งคลาน เมอืงเชยีงใหม ่ เชยีงใหม ่

50102 แมเ่หยีะ เมอืงเชยีงใหม ่ เชยีงใหม ่

50110 ฝาง ฝาง เชยีงใหม ่

50120 สนัป่าตอง สนัป่าตอง เชยีงใหม ่

50130 สนัก าแพง สนัก าแพง เชยีงใหม ่

50131 บอ่สรา้ง สนัก าแพง เชยีงใหม ่

50140 สารภ ี สารภ ี เชยีงใหม ่

50150 แมแ่ตง แมแ่ตง เชยีงใหม ่

50180 แมร่มิ แมร่มิ เชยีงใหม ่

50190 พรา้ว พรา้ว เชยีงใหม ่

50202 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ เมอืงเชยีงใหม ่ เชยีงใหม ่

50204 ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่ เมอืงเชยีงใหม ่ เชยีงใหม ่

50205 พระสงิห ์ เมอืงเชยีงใหม ่ เชยีงใหม ่

50210 สนัทราย สนัทราย เชยีงใหม ่

50230 หางดง หางดง เชยีงใหม ่

50270 แมแ่จม่ แมแ่จม่ เชยีงใหม ่

50290 แมโ่จ ้ สนัทราย เชยีงใหม ่

50303 ศาลากลางเชยีงใหม ่ เมอืงเชยีงใหม ่ เชยีงใหม ่

50304 ตลาดค าเทีย่ง เมอืงเชยีงใหม ่ เชยีงใหม ่

50320 ไชยปราการ ไชยปราการ เชยีงใหม ่

50330 สนัป่ายาง แมแ่ตง เชยีงใหม ่

50340 หนองตอง หางดง เชยีงใหม ่

57130 แมส่าย แมส่าย เชยีงใหม ่

92120 ปะเหลยีน ปะเหลยีน ตรัง 

92150 สเิกา สเิกา ตรัง 



92160 คลองปาง รัษฎา ตรัง 

92170 นาโยง นาโยง ตรัง 

92180 ทุง่ยาว ปะเหลยีน ตรัง 

92220 วังวเิศษ วังวเิศษ ตรัง 

92130 หว้ยยอด หว้ยยอด ตรัง 

92140 ยา่นตาขาว ยา่นตาขาว ตรัง 

92190 ล าภรูา หว้ยยอด ตรัง 

92210 นาวง หว้ยยอด ตรัง 

23140 บอ่ไร ่ บอ่ไร ่ ตราด 

23110 คลองใหญ ่ คลองใหญ ่ ตราด 

63120 บา้นตาก บา้นตาก ตาก 

63130 สามเงา สามเงา ตาก 

63140 แมร่ะมาด แมร่ะมาด ตาก 

63150 ทา่สองยาง ทา่สองยาง ตาก 

63170 อุม้ผาง อุม้ผาง ตาก 

63180 วังเจา้ วังเจา้ ตาก 

63110 แมส่อด แมส่อด ตาก 

63111 ปณฝ.อนิทรครี ี แมส่อด ตาก 

63160 พบพระ พบพระ ตาก 

26001 ร.ร. จปร. นครนายก นครนายก 

26110 บา้นนา บา้นนา นครนายก 

26130 ปากพล ี ปากพล ี นครนายก 

26120 องครักษ์ องครักษ์ นครนายก 

73150 ดอนตมู ดอนตมู นครปฐม 

73001 สนามจันทร ์ เมอืงนครปฐม นครปฐม 

73110 สามพราน สามพราน นครปฐม 

73120 นครชยัศร ี นครชยัศร ี นครปฐม 

73130 บางเลน บางเลน นครปฐม 

73140 ก าแพงแสน ก าแพงแสน นครปฐม 

73160 ออ้มใหญ ่ สามพราน นครปฐม 

73170 พทุธมณฑล พทุธมณฑล นครปฐม 

73180 สระพัฒนา ก าแพงแสน นครปฐม 

73190 บางหลวง บางเลน นครปฐม 

73210 ไรข่งิ สามพราน นครปฐม 

48130 นาแก นาแก นครพนม 

48160 ปลาปาก ปลาปาก นครพนม 

48170 เรณูนคร เรณูนคร นครพนม 

48180 นาหวา้ นาหวา้ นครพนม 

48190 โพนสวรรค ์ โพนสวรรค ์ นครพนม 

48110 ธาตพุนม ธาตพุนม นครพนม 

48120 ทา่อเุทน ทา่อเุทน นครพนม 

48150 ศรสีงคราม ศรสีงคราม นครพนม 

30160 โนนสงู โนนสงู นครราชสมีา 

30170 สงูเนนิ สงูเนนิ นครราชสมีา 

30180 ประทาย ประทาย นครราชสมีา 

30220 โนนไทย โนนไทย นครราชสมีา 

30260 คง คง นครราชสมีา 

30270 ชมุพวง ชมุพวง นครราชสมีา 

30280 ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสมีา 

30290 ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสมีา 



30350 บา้นเหลือ่ม บา้นเหลือ่ม นครราชสมีา 

30360 โนนแดง โนนแดง นครราชสมีา 

30380 กดุจกิ สงูเนนิ นครราชสมีา 

30410 หนองบญุมาก หนองบญุมาก นครราชสมีา 

30420 ตลาดแค โนนสงู นครราชสมีา 

30430 สดีา สดีา นครราชสมีา 

30440 แกง้สนามนาง แกง้สนามนาง นครราชสมีา 

30001 จอมสรุางค ์ เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา 

30002 อมัพวัน เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา 

30003 สวนหมอ่น เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา 

30004 จอหอ เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา 

30005 เดอะมอลลน์ครราชสมีา เมอืงนครราชสมีา นครราชสมีา 

30110 พมิาย พมิาย นครราชสมีา 

30120 บวัใหญ ่ บวัใหญ ่ นครราชสมีา 

30130 ปากชอ่ง ปากชอ่ง นครราชสมีา 

30140 สคีิว้ สคีิว้ นครราชสมีา 

30150 ปักธงชยั ปักธงชยั นครราชสมีา 

30190 โชคชยั โชคชยั นครราชสมีา 

30210 ดา่นขนุทด ดา่นขนุทด นครราชสมีา 

30250 ครบรุ ี ครบรุ ี นครราชสมีา 

30320 กลางดง ปากชอ่ง นครราชสมีา 

30330 เสงิสาง เสงิสาง นครราชสมีา 

30340 คลองไผ ่ สคีิว้ นครราชสมีา 

30370 วังน ้าเขยีว วังน ้าเขยีว นครราชสมีา 

30450 เขาใหญ ่ ปากชอ่ง นครราชสมีา 

80140 ปากพนัง ปากพนัง นครศรธีรรมราช 

80180 ชะอวด ชะอวด นครศรธีรรมราช 

80190 เชยีรใหญ ่ เชยีรใหญ ่ นครศรธีรรมราช 

80210 ขนอม ขนอม นครศรธีรรมราช 

80220 นาบอน นาบอน นครศรธีรรมราช 

80230 ลานสะกา ลานสะกา นครศรธีรรมราช 

80270 พปินู พปินู นครศรธีรรมราช 

80290 ชะเมา เฉลมิพระเกยีรต ิ นครศรธีรรมราช 

80320 พรหมครี ี พรหมครี ี นครศรธีรรมราช 

80360 บางขนั บางขนั นครศรธีรรมราช 

80370 ปากพนังตะวันตก ปากพนัง นครศรธีรรมราช 

80001 ศาลามชียั 
เมอืง
นครศรธีรรมราช นครศรธีรรมราช 

80002 ทา่วัง 
เมอืง
นครศรธีรรมราช นครศรธีรรมราช 

80003 หัวอฐิ 
เมอืง
นครศรธีรรมราช นครศรธีรรมราช 

80110 ทุง่สง ทุง่สง นครศรธีรรมราช 

80120 สชิล สชิล นครศรธีรรมราช 

80130 รอ่นพบิลูย ์ รอ่นพบิลูย ์ นครศรธีรรมราช 

80150 ฉวาง ฉวาง นครศรธีรรมราช 

80160 ทา่ศาลา ทา่ศาลา นครศรธีรรมราช 

80170 หัวไทร หัวไทร นครศรธีรรมราช 

80240 ทุง่ใหญ ่ ทุง่ใหญ ่ นครศรธีรรมราช 

80250 คลองจันด ี ฉวาง นครศรธีรรมราช 



80260 ทานพอ ฉวาง นครศรธีรรมราช 

80280 เขามหาชยั 
เมอืง
นครศรธีรรมราช นครศรธีรรมราช 

80310 บา้นพนู ทุง่สง นครศรธีรรมราช 

80330 บางจาก 
เมอืง
นครศรธีรรมราช นครศรธีรรมราช 

80340 เสาเภา สชิล นครศรธีรรมราช 

80350 ไมห้ลา รอ่นพบิลูย ์ นครศรธีรรมราช 

60120 ชมุแสง ชมุแสง นครสวรรค ์

60130 พยหุะครี ี พยหุะครี ี นครสวรรค ์

60170 โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค ์

60180 บรรพตพสิยั บรรพตพสิยั นครสวรรค ์

60190 ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค ์

60220 ไพศาล ี ไพศาล ี นครสวรรค ์

60230 เกา้เลีย้ว เกา้เสีย้ว นครสวรรค ์

60250 ทับกฤช ชมุแสง นครสวรรค ์

60001 สวรรคว์ถิ ี เมอืงนครสวรรค ์ นครสวรรค ์

60002 จริประวัต ิ เมอืงนครสวรรค ์ นครสวรรค ์

60110 หนองบวั หนองบวั นครสวรรค ์

60140 ตาคล ี ตาคล ี นครสวรรค ์

60150 ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค ์

60160 ทา่ตะโก ทา่ตะโก นครสวรรค ์

60210 ชอ่งแค ตาคล ี นครสวรรค ์

60240 หนองเบน เมอืงนครสวรรค ์ นครสวรรค ์

60260 จันเสน ตาคล ี นครสวรรค ์

11001 งามวงศว์าน เมอืงนนทบรุ ี นนทบรุ ี

11002 ตลาดขวัญ เมอืงนนทบรุ ี นนทบรุ ี

11003 สวนใหญ ่ เมอืงนนทบรุ ี นนทบรุ ี

11004 กระทรวงสาธารณสขุ เมอืงนนทบรุ ี นนทบรุ ี

11005 กระทรวงพาณชิย ์ เมอืงนนทบรุ ี นนทบรุ ี

11006 ด ิโอเอซสิ บางบวัทอง นนทบรุ ี

11121 หา้แยกปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบรุ ี

96110 ตากใบ ตากใบ นราธวิาส 

96130 ตันหยงมสั ระแงะ นราธวิาส 

96140 สไุหงปาด ี สไุหงปาด ี นราธวิาส 

96160 แวง้ แวง้ นราธวิาส 

96170 บาเจาะ บาเจาะ นราธวิาส 

96180 ยีง่อ ยีง่อ นราธวิาส 

96190 สคุรินิ สคุรินิ นราธวิาส 

96210 ศรสีาคร ศรสีาคร นราธวิาส 

96220 ดซุงญอ จะแนะ นราธวิาส 

96120 สไุหงโกลก สไุหงโก-ลก นราธวิาส 

96150 รอืเสาะ รอืเสาะ นราธวิาส 

55150 นานอ้ย นานอ้ย น่าน 

55180 นาหมืน่ นาหมืน่ น่าน 

55190 บา้นหลวง บา้นหลวง น่าน 

55220 บอ่เกลอื บอ่เกลอื น่าน 

38170 โซพ่สิยั โซพ่สิยั บงึกาฬ 

38180 พรเจรญิ พรเจรญิ บงึกาฬ 

38210 ศรวีไิล ศรวีไิล บงึกาฬ 



38190 ปากคาด ปากคาด บงึกาฬ 

31120 พทุไธสง พทุไธสง บรุรัีมย ์

31160 กระสงั กระสงั บรุรัีมย ์

31170 ละหานทราย ละหานทราย บรุรัีมย ์

31180 บา้นกรวด บา้นกรวด บรุรัีมย ์

31190 คเูมอืง คเูมอืง บรุรัีมย ์

31210 หนองกี ่ หนองกี ่ บรุรัีมย ์

31220 ปะค า ปะค า บรุรัีมย ์

31230 นาโพธิ ์ นาโพธิ ์ บรุรัีมย ์

31240 หนองหงส ์ หนองหงส ์ บรุรัีมย ์

31250 บา้นพลบัพลา พลับพลาชยั บรุรัีมย ์

31260 โนนดนิแดง โนนดนิแดง บรุรัีมย ์

31110 นางรอง นางรอง บรุรัีมย ์

31140 ประโคนชยั ประโคนชยั บรุรัีมย ์

31150 สตกึ สตกึ บรุรัีมย ์

12001 เทศปทมุ เมอืงปทมุธาน ี ปทมุธาน ี

12121 ธรรมศาสตรรั์งสติ คลองหลวง ปทมุธาน ี

12131 คคูต ล าลกูกา ปทมุธาน ี

12132 ฟิวเจอรพ์ารค์ รังสติ ธัญบรุ ี ปทมุธาน ี

77150 กยุบรุ ี กยุบรุ ี ประจวบครีขีนัธ ์

77170 บางสะพานนอ้ย บางสะพานนอ้ย ประจวบครีขีนัธ ์

77110 หัวหนิ หัวหนิ ประจวบครีขีนัธ ์

77111 ชายหาดหวัหนิ หัวหนิ ประจวบครีขีนัธ ์

77120 ปราณบรุ ี ปราณบรุ ี ประจวบครีขีนัธ ์

77130 ทับสะแก ทับสะแก ประจวบครีขีนัธ ์

77140 บางสะพาน บางสะพาน ประจวบครีขีนัธ ์

77160 ธนะรัชต ์ ปราณบรุ ี ประจวบครีขีนัธ ์

77180 สามรอ้ยยอด สามรอ้ยยอด ประจวบครีขีนัธ ์

77190 บา้นกรดู บางสะพาน ประจวบครีขีนัธ ์

77210 อา่วนอ้ย 
เมอืง
ประจวบครีขีนัธ ์ ประจวบครีขีนัธ ์

77220 ปากน ้าปราณ ปราณบรุ ี ประจวบครีขีนัธ ์

77230 รอ่นทอง บางสะพาน ประจวบครีขีนัธ ์

25130 ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจนีบรุ ี

25150 บา้นสรา้ง บา้นสรา้ง ปราจนีบรุ ี

25220 นาด ี นาด ี ปราจนีบรุ ี

25110 กบนิทรบ์รุ ี กบนิทรบ์รุ ี ปราจนีบรุ ี

25140 ศรมีหาโพธ ิ ศรมีหาโพธ ิ ปราจนีบรุ ี

25141 คลองรัง้ ศรมีหาโพธ ิ ปราจนีบรุ ี

25190 ศรมีโหสถ ศรมีโหสถ ปราจนีบรุ ี

25230 บา้นพระ เมอืงปราจนีบรุ ี ปราจนีบรุ ี

25240 กบนิทรเ์กา่ กบนิทรบ์รุ ี ปราจนีบรุ ี

94110 สายบรุ ี สายบรุ ี ปัตตาน ี

94120 โคกโพธิ ์ โคกโพธิ ์ ปัตตาน ี

94130 ปะนาเระ ปะนาเระ ปัตตาน ี

94150 ยะหริง่ ยะหริง่ ปัตตาน ี

94160 ยะรัง ยะรัง ปัตตาน ี

94170 หนองจกิ หนองจกิ ปัตตาน ี

94180 นาประดู ่ โคกโพธิ ์ ปัตตาน ี

94220 ไมแ้กน่ ไมแ้กน่ ปัตตาน ี



94230 กะพอ้ กะพอ้ ปัตตาน ี

94001 รสูะมแิล เมอืงปัตตาน ี ปัตตาน ี

94140 มายอ มายอ ปัตตาน ี

94190 ปาลสั มายอ ปัตตาน ี

13140 ภาช ี ภาช ี พระนครศรอียธุยา 

13150 มหาราช มหาราช พระนครศรอียธุยา 

13190 บางไทร บางไทร พระนครศรอียธุยา 

13220 บางปะหัน บางปะหัน พระนครศรอียธุยา 

13240 บา้นแพรก บา้นแพรก พระนครศรอียธุยา 

13250 บางบาล บางบาล พระนครศรอียธุยา 

13260 นครหลวง นครหลวง พระนครศรอียธุยา 

13270 บางซา้ย บางซา้ย พระนครศรอียธุยา 

13290 ศนูยศ์ลิปาชพีบางไทร บางไทร พระนครศรอียธุยา 

13110 เสนา เสนา พระนครศรอียธุยา 

13120 ผักไห ่ ผักไห ่ พระนครศรอียธุยา 

13130 ทา่เรอื ทา่เรอื พระนครศรอียธุยา 

13160 บางปะอนิ บางปะอนิ พระนครศรอียธุยา 

13170 วังนอ้ย วังนอ้ย พระนครศรอียธุยา 

13180 ประตนู ้าพระอนิทร ์ บางปะอนิ พระนครศรอียธุยา 

13210 อทุัย อทุัย พระนครศรอียธุยา 

13230 ลาดบวัหลวง ลาดบวัหลวง พระนครศรอียธุยา 

13280 ลาดชะโด ผักไห ่ พระนครศรอียธุยา 

56120 ดอกค าใต ้ ดอกค าใต ้ พะเยา 

56140 ปง ปง พะเยา 

56160 เชยีงมว่น เชยีงมว่น พะเยา 

56001 หนองระบ ู เมอืงพะเยา พะเยา 

56110 เชยีงค า เชยีงค า พะเยา 

56150 จนุ จนุ พะเยา 

82150 ครุะบรุ ี ครุะบรุ ี พังงา 

82170 กะปง กะปง พังงา 

82110 ตะกัว่ป่า ตะกัว่ป่า พังงา 

82111 ตลาดใหญ ่ ตะกัว่ป่า พังงา 

82120 ทา้ยเหมอืง ทา้ยเหมอืง พังงา 

82140 โคกกลอย ตะกัว่ทุง่ พังงา 

82190 บางมว่ง ตะกัว่ป่า พังงา 

82210 ล าแกน่ ทา้ยเหมอืง พังงา 

82220 เขาหลัก ตะกัว่ป่า พังงา 

93110 ควนขนุน ควนขนุน พัทลงุ 

93120 ปากพะยนู ปากพะยนู พัทลงุ 

93130 เขาชยัสน เขาชยัสน พัทลงุ 

93140 บางแกว้ บางแกว้ พัทลงุ 

93150 ปากคลอง ควนขนุน พัทลงุ 

93160 แมข่ร ี บางแกว้ พัทลงุ 

93170 ป่าบอน ป่าบอน พัทลงุ 

93180 กงหรา กงหรา พัทลงุ 

93190 ศรบีรรพต ศรบีรรพต พัทลงุ 

93210 ป่าพะยอม ป่าพะยอม พัทลงุ 

66130 โพทะเล โพทะเล พจิติร 

66140 สามงา่ม สามงา่ม พจิติร 

66160 สากเหล็ก สากเหล็ก พจิติร 



66180 วังทรายพนู วังทรายพนู พจิติร 

66190 โพธิป์ระทับชา้ง โพธิป์ระทับชา้ง พจิติร 

66220 ก าแพงดนิ สามงา่ม พจิติร 

66110 ตะพานหนิ ตะพานหนิ พจิติร 

66120 บางมลูนาก บางมลูนาก พจิติร 

66150 ทับคลอ้ ทับคลอ้ พจิติร 

66170 หัวดง เมอืงพจิติร พจิติร 

66210 วังตะก ู บางมลูนาก พจิติร 

66230 เขาทราย ทับคลอ้ พจิติร 

65110 บางกระทุม่ บางกระทุม่ พษิณุโลก 

65120 นครไทย นครไทย พษิณุโลก 

65130 วังทอง วังทอง พษิณุโลก 

65160 วัดโบสถ ์ วัดโบสถ ์ พษิณุโลก 

65170 ชาตติระการ ชาตติระการ พษิณุโลก 

65190 เนนิมะปราง เนนิมะปราง พษิณุโลก 

65210 เนนิกุม่ บางกระทุม่ พษิณุโลก 

65220 แกง่โสภา วังทอง พษิณุโลก 

65001 อรัญญกิ เมอืงพษิณุโลก พษิณุโลก 

65140 บางระก า บางระก า พษิณุโลก 

65150 พรหมพริาม พรหมพริาม พษิณุโลก 

65180 หนองตม พรหมพริาม พษิณุโลก 

65230 วัดพรกิ เมอืงพษิณุโลก พษิณุโลก 

65240 ชมุแสงสงคราม บางระก า พษิณุโลก 

76140 เขายอ้ย เขายอ้ย เพชรบรุ ี

76160 หนองหญา้ปลอ้ง หนองหญา้ปลอ้ง เพชรบรุ ี

76170 แกง่กระจาน แกง่กระจาน เพชรบรุ ี

76100 หาดเจา้ส าราญ เมอืงเพชรบรุ ี เพชรบรุ ี

76110 บา้นแหลม บา้นแหลม เพชรบรุ ี

76120 ชะอ า ชะอ า เพชรบรุ ี

76121 นราธปิ ชะอ า เพชรบรุ ี

76130 ทา่ยาง ทา่ยาง เพชรบรุ ี

76150 บา้นลาด บา้นลาด เพชรบรุ ี

67170 ศรเีทพ ศรเีทพ เพชรบรูณ์ 

67240 วังโป่ง วังโป่ง เพชรบรูณ์ 

67130 วเิชยีรบรุ ี วเิชยีรบรุ ี เพชรบรูณ์ 

67140 หนองไผ ่ หนองไผ ่ เพชรบรูณ์ 

67150 ชนแดน ชนแดน เพชรบรูณ์ 

67160 บงึสามพัน บงึสามพัน เพชรบรูณ์ 

67180 พเุตย วเิชยีรบรุ ี เพชรบรูณ์ 

67190 ดงขยุ ชนแดน เพชรบรูณ์ 

67210 วังชมภ ู เมอืงเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์ 

67220 นาเฉลยีง หนองไผ ่ เพชรบรูณ์ 

67230 วังพกิลุ บงึสามพัน เพชรบรูณ์ 

67270 เขาคอ้ เขาคอ้ เพชรบรูณ์ 

54110 เดน่ชยั เดน่ชยั แพร่ 

54120 สอง สอง แพร่ 

54140 รอ้งกวาง รอ้งกวาง แพร่ 

54150 ลอง ลอง แพร่ 

54160 วังช ิน้ วังช ิน้ แพร่ 

54170 หนองมว่งไข ่ หนองมว่งไข ่ แพร่ 



54001 บา้นทุง่ เมอืงแพร ่ แพร่ 

54130 สงูเมน่ สงูเมน่ แพร่ 

83001 รัษฎา เมอืงภเูกต็ ภเูกต็ 

83100 กะรน เมอืงภเูกต็ ภเูกต็ 

83111 ทา่อากาศยานภเูกต็ ถลาง ภเูกต็ 

83120 กะทู ้ กะทู ้ ภเูกต็ 

44150 กนัทรวชิยั กนัทรวชิยั มหาสารคาม 

44151 ทา่ขอนยาง กนัทรวชิยั มหาสารคาม 

44170 นาเชอืก นาเชอืก มหาสารคาม 

44180 นาดนู นาดนู มหาสารคาม 

44190 แกด า แกด า มหาสารคาม 

44210 ยางสสีรุาช ยางสสีรุาช มหาสารคาม 

44001 โนนศรสีวัสดิ ์ เมอืงมหาสารคาม มหาสารคาม 

44110 พยคัฆภมูพิสิยั พยคัฆภมูพิสิยั มหาสารคาม 

44120 วาปีปทมุ วาปีปทมุ มหาสารคาม 

44130 บรบอื บรบอื มหาสารคาม 

44140 โกสมุพสิยั โกสมุพสิยั มหาสารคาม 

44160 เชยีงยนื เชยีงยนื มหาสารคาม 

49110 ค าชะอ ี ค าชะฮ ี มกุดาหาร 

49120 ดอนตาล ดอนตาล มกุดาหาร 

49130 นคิมค าสรอ้ย นคิมค าสรอ้ย มกุดาหาร 

49140 ดงหลวง ดงหลวง มกุดาหาร 

49150 หวา้นใหญ ่ หวา้นใหญ ่ มกุดาหาร 

49160 หนองสงู หนองสงู มกุดาหาร 

35110 ค าเขือ่นแกว้ ค าเขือ่นแกว้ ยโสธร 

35130 มหาชนะชยั มหาชนะชยั ยโสธร 

35140 กดุชมุ กดุชมุ ยโสธร 

35150 ป่าติว้ ป่าติว้ ยโสธร 

35160 คอ้วัง คอ้วัง ยโสธร 

35170 ทรายมลู ทรายมลู ยโสธร 

35180 ดงแคนใหญ ่ ค าเขือ่นแกว้ ยโสธร 

95120 ยะหา ยะหา ยะลา 

95130 บนันังสตา บนันังสตา ยะลา 

95140 รามนั รามนั ยะลา 

95150 ธารโต ธารโต ยะลา 

95170 แมห่วาด ธารโต ยะลา 

95000 ยะลา เมอืงยะลา ยะลา 

95001 หลกัเมอืง เมอืงยะลา ยะลา 

95110 เบตง เบตง ยะลา 

95160 ล าใหม ่ เมอืงยะลา ยะลา 

45140 พนมไพร พนมไพร รอ้ยเอด็ 

45160 อาจสามารถ อาจสามารถ รอ้ยเอด็ 

45170 ธวชับรุ ี ธวชับรุ ี รอ้ยเอด็ 

45180 จตรุพักตรพมิาน จตรุพักตรพมิาน รอ้ยเอด็ 

45190 ปทมุรัตต ์ ปทมุรัตต ์ รอ้ยเอด็ 

45210 หนองพอก หนองพอก รอ้ยเอด็ 

45220 เมอืงสรวง เมอืงสรวง รอ้ยเอด็ 

45230 โพธิช์ยั โพธิช์ยั รอ้ยเอด็ 

45240 โพนทราย โพนทราย รอ้ยเอด็ 

45250 เมยวด ี เมยวด ี รอ้ยเอด็ 



45110 โพนทอง โพนทอง รอ้ยเอด็ 

45120 เสลภมู ิ เสลภมู ิ รอ้ยเอด็ 

45130 สวุรรณภมู ิ สวุรรณภมู ิ รอ้ยเอด็ 

45150 เกษตรวสิยั เกษตรวสิยั รอ้ยเอด็ 

85110 กระบรุ ี กระบรุ ี ระนอง 

85120 กะเปอร ์ กะเปอร ์ ระนอง 

85130 ละอุน่ ละอุน่ ระนอง 

85001 ปากน ้าระนอง เมอืงระนอง ระนอง 

21120 บา้นคา่ย บา้นคา่ย ระยอง 

21210 วังจันทร ์ วังจันทร ์ ระยอง 

21001 ทา่ประดู ่ เมอืงระยอง ระยอง 

21100 กะเฉด เมอืงระยอง ระยอง 

21110 แกลง แกลง ระยอง 

21130 บา้นฉาง บา้นฉาง ระยอง 

21140 ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 

21150 มาบตาพดุ เมอืงระยอง ระยอง 

21152 ตลาดมาบตาพดุ เมอืงระยอง ระยอง 

21160 เพ เมอืงระยอง ระยอง 

21170 ปากน ้าประแสร ์ แกลง ระยอง 

21180 นคิมพัฒนา ( มาบขา่ ) นคิมพัฒนา ระยอง 

21190 กร ่า แกลง ระยอง 

70160 บางแพ บางแพ ราชบรุ ี

70170 วัดเพลง วัดเพลง ราชบรุ ี

70180 สวนผึง้ สวนผึง้ ราชบรุ ี

70001 เมอืงราช เมอืงราชบรุ ี ราชบรุ ี

70110 บา้นโป่ง บา้นโป่ง ราชบรุ ี

70120 โพธาราม โพธาราม ราชบรุ ี

70130 ด าเนนิสะดวก ด าเนนิสะดวก ราชบรุ ี

70140 ปากทอ่ ปากทอ่ ราชบรุ ี

70150 จอมบงึ จอมบงึ ราชบรุ ี

70190 หว้ยกระบอก บา้นโป่ง ราชบรุ ี

70210 หลกัหา้ ด าเนนิสะดวก ราชบรุ ี

15150 ทา่วุง้ ทา่วุง้ ลพบรุ ี

15180 ทา่โขลง ทา่วุง้ ลพบรุ ี

15190 ล าสนธ ิ ล าสนธ ิ ลพบรุ ี

15230 ทา่หลวง ทา่หลวง ลพบรุ ี

15240 สระโบสถ ์ สระโบสถ ์ ลพบรุ ี

15250 โคกเจรญิ โคกเจรญิ ลพบรุ ี

15001 ทา่หนิ เมอืงลพบรุ ี ลพบรุ ี

15002 พระนารายณ์ เมอืงลพบรุ ี ลพบรุ ี

15110 บา้นหมี ่ บา้นหมี ่ ลพบรุ ี

15120 โคกส าโรง โคกส าโรง ลพบรุ ี

15130 ล านารายณ์ ชยับาดาล ลพบรุ ี

15140 พัฒนานคิม พัฒนานคิม ลพบรุ ี

15160 โคกกะเทยีม เมอืงลพบรุ ี ลพบรุ ี

15170 หนองมว่ง หนองมว่ง ลพบรุ ี

15210 โคกตมู เมอืงลพบรุ ี ลพบรุ ี

15220 ดลีัง พัฒนานคิม ลพบรุ ี

52110 งาว งาว ล าปาง 

52120 แจห้ม่ แจห้ม่ ล าปาง 



52130 เกาะคา เกาะคา ล าปาง 

52140 วังเหนอื วังเหนอื ล าปาง 

52150 แมท่ะ แมท่ะ ล าปาง 

52160 เถนิ เถนิ ล าปาง 

52170 สบปราบ สบปราบ ล าปาง 

52180 แมพ่รกิ แมพ่รกิ ล าปาง 

52190 หา้งฉัตร หา้งฉัตร ล าปาง 

52210 เสรมิงาม เสรมิงาม ล าปาง 

52220 แมเ่มาะ แมเ่มาะ ล าปาง 

52230 แมว่ะ เถนิ ล าปาง 

52240 เมอืงปาน เมอืงปาน ล าปาง 

52100 สบตุย๋ เมอืงล าปาง ล าปาง 

52102 แมว่ัง เมอืงล าปาง ล าปาง 

51130 บา้นโฮง่ บา้นโฮง่ ล าพนู 

51140 แมท่า แมท่า ล าพนู 

51160 ทุง่หัวชา้ง ทุง่หัวชา้ง ล าพนู 

51170 ทากาด แมท่า ล าพนู 

51180 บา้นธ ิ บา้นธ ิ ล าพนู 

51110 ลี ้ ลี ้ ล าพนู 

51120 ป่าซาง ป่าซาง ล าพนู 

51150 อโุมงค ์ เมอืงล าพนู ล าพนู 

42120 ดา่นซา้ย ดา่นซา้ย เลย 

42140 ทา่ลี ่ ทา่ลี ่ เลย 

42150 ปากชม ปากชม เลย 

42160 ภเูรอื ภเูรอื เลย 

42170 นาแหว้ นาแหว้ เลย 

42210 นาดว้ง นาดว้ง เลย 

42230 ภหูลวง ภหูลวง เลย 

42240 ผาขาว ผาขาว เลย 

42001 ราชภฏัเลย เมอืงเลย เลย 

42100 นาออ้ เมอืงเลย เลย 

42110 เชยีงคาน เชยีงคาน เลย 

33160 ราษีไศล ราษีไศล ศรสีะเกษ 

33180 ไพรบงึ ไพรบงึ ศรสีะเกษ 

33190 ยางชมุนอ้ย ยางชมุนอ้ย ศรสีะเกษ 

33220 บงึบรูพ ์ บงึบรูพ ์ ศรสีะเกษ 

33230 พยหุ ์ พยหุ ์ ศรสีะเกษ 

33240 ศรรัีตนะ ศรรัีตนะ ศรสีะเกษ 

33250 โนนคณู โนนคณู ศรสีะเกษ 

33110 กนัทรลักษ์ กนัทรลักษ์ ศรสีะเกษ 

33130 กนัทรารมย ์ กนัทรารมย ์ ศรสีะเกษ 

33150 ขนุหาญ ขนุหาญ ศรสีะเกษ 

47130 พรรณานคิม พรรณานคิม สกลนคร 

47140 บา้นมว่ง บา้นมว่ง สกลนคร 

47150 วารชิภมู ิ วารชิภมู ิ สกลนคร 

47170 อากาศอ านวย อากาศอ านวย สกลนคร 

47180 กดุบาก กดุบาก สกลนคร 

47190 สอ่งดาว สอ่งดาว สกลนคร 

47210 กสุมุาลย ์ กสุมุาลย ์ สกลนคร 

47260 เตา่งอย เตา่งอย สกลนคร 



47270 นคิมน ้าอนู นคิมน ้าอนู สกลนคร 

47280 โคกศรสีพุรรณ โคกศรสีพุรรณ สกลนคร 

47290 เจรญิศลิป์ เจรญิศลิป์ สกลนคร 

47310 ภพูาน ภพูาน สกลนคร 

47160 พังโคน พังโคน สกลนคร 

47220 ดงมะไฟ เมอืงสกลนคร สกลนคร 

47230 ทา่แร ่ เมอืงสกลนคร สกลนคร 

47240 ดอนเขอืง สวา่งแดนดนิ สกลนคร 

90115 ทา่อากาศยานหาดใหญ ่ คลองหอยโขง่ สงขลา 

90116 ทา่ทอ้น บางกล ่า สงขลา 

90130 จะนะ จะนะ สงขลา 

90140 ระโนด ระโนด สงขลา 

90150 เทพา เทพา สงขลา 

90190 สทงิพระ สทงิพระ สงขลา 

90210 สะบา้ยอ้ย สะบา้ยอ้ย สงขลา 

90220 ควนเนยีง ควนเนยีง สงขลา 

90260 ล าไพล เทพา สงขลา 

90270 กระแสสนิธุ ์ กระแสสนิธุ ์ สงขลา 

90280 สงิหนคร สงิหนคร สงขลา 

90310 นาหมอ่ม นาหมอ่ม สงขลา 

90330 มว่งงาม สงิหนคร สงขลา 

90001 เกา้เสง้ เมอืงสงขลา สงขลา 

90100 พะวง เมอืงสงขลา สงขลา 

90111 รัถการ หาดใหญ ่ สงขลา 

90112 คอหงส ์ หาดใหญ ่ สงขลา 

90113 ศรภีวูนารถ หาดใหญ ่ สงขลา 

90114 หาดใหญใ่น หาดใหญ ่ สงขลา 

90120 สะเดา สะเดา สงขลา 

90160 นาทว ี นาทว ี สงขลา 

90170 คลองแงะ สะเดา สงขลา 

90230 ทุง่ลงุ หาดใหญ ่ สงขลา 

90240 ปาดังเบซาร ์ สะเดา สงขลา 

90250 บา้นพร ุ หาดใหญ ่ สงขลา 

90320 บา้นดา่นนอก สะเดา สงขลา 

91110 ละง ู ละง ู สตลู 

91120 ทุง่หวา้ ทุง่หวา้ สตลู 

91150 ทา่แพ ทา่แพ สตลู 

91140 ฉลงุ เมอืงสตลู สตลู 

10131 ส าโรงใต ้ พระประแดง สมทุรปราการ 

10132 ปากลัด พระประแดง สมทุรปราการ 

10271 ส าโรง เมอืงสมทุรปราการ สมทุรปราการ 

10272 ปากน ้า เมอืงสมทุรปราการ สมทุรปราการ 

10273 ดา่นส าโรง เมอืงสมทุรปราการ สมทุรปราการ 

10541 บางนาทาวเวอร ์ บางพล ี สมทุรปราการ 

10543 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ บางพล ี สมทุรปราการ 

10570 บางเสาธง บางเสาธง สมทุรปราการ 

75110 อมัพวา อมัพวา สมทุรสงคราม 

75120 บางคนท ี บางคนท ี สมทุรสงคราม 

74001 ทา่ฉลอม เมอืงสมทุรสาคร สมทุรสาคร 

74002 มหาชยั เมอืงสมทุรสาคร สมทุรสาคร 



74110 กระทุม่แบน กระทุม่แบน สมทุรสาคร 

74120 บา้นแพว้ บา้นแพว้ สมทุรสาคร 

74131 ตลาดเกา้แสน กระทุม่แบน สมทุรสาคร 

27180 ตาพระยา ตาพระยา สระแกว้ 

27120 อรัญประเทศ อรัญประเทศ สระแกว้ 

27121 ตลาดโรงเกลอื อรัญประเทศ สระแกว้ 

27160 วัฒนานคร วัฒนานคร สระแกว้ 

27210 วังน ้าเย็น วังน ้าเย็น สระแกว้ 

27250 วังสมบรูณ์ วังน ้าเย็น สระแกว้ 

27260 คลองหาด คลองหาด สระแกว้ 

18130 บา้นหมอ บา้นหมอ สระบรุ ี

18150 วหิารแดง วหิารแดง สระบรุ ี

18160 เสาไห ้ เสาไห ้ สระบรุ ี

18170 หนองแซง หนองแซง สระบรุ ี

18190 หนองโดน หนองโดน สระบรุ ี

18210 ดอนพดุ ดอนพดุ สระบรุ ี

18270 ทา่ลาน บา้นหมอ สระบรุ ี

18001 ปากเพรยีว เมอืงสระบรุ ี สระบรุ ี

18110 แกง่คอย แกง่คอย สระบรุ ี

18120 พระพทุธบาท พระพทุธบาท สระบรุ ี

18140 หนองแค หนองแค สระบรุ ี

18180 มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบรุ ี

18220 วังมว่ง มวกเหล็ก สระบรุ ี

18230 หนิกอง หนองแค สระบรุ ี

18240 พแุค เมอืงสระบรุ ี สระบรุ ี

18250 คชสทิธิ ์ หนองแค สระบรุ ี

18260 ทับกวาง แกง่คอย สระบรุ ี

16120 พรหมบรุ ี พรหมบรุ ี สงิหบ์รุ ี

16140 ทา่ชา้ง ทา่ชา้ง สงิหบ์รุ ี

16150 คา่ยบางระจัน คา่ยบางระจัน สงิหบ์รุ ี

16160 ปากบาง พรหมบรุ ี สงิหบ์รุ ี

16111 ทา่งาม อนิทรบ์รุ ี สงิหบ์รุ ี

16130 บางระจัน บางระจัน สงิหบ์รุ ี

64130 ศรสีชันาลัย ศรสีชันาลัย สโุขทัย 

64140 บา้นดา่นลานหอย บา้นดา่นลานหอย สโุขทัย 

64150 ทุง่เสลีย่ม ทุง่เสลีย่ม สโุขทัย 

64160 ครีมีาศ ครีมีาศ สโุขทัย 

64170 กงไกรลาศ กงไกรลาศ สโุขทัย 

64180 ศรนีคร ศรนีคร สโุขทัย 

64190 ทา่ชยั ศรสีชันาลัย สโุขทัย 

64230 บา้นใหมไ่ชยมงคล ทุง่เสลีย่ม สโุขทัย 

64110 สวรรคโลก สวรรคโลก สโุขทัย 

64120 ศรสี าโรง ศรสี าโรง สโุขทัย 

64210 เมอืงเกา่ เมอืงสโุขทัย สโุขทัย 

64220 บา้นสวน เมอืงสโุขทัย สโุขทัย 

72140 ศรปีระจันต ์ ศรปีระจันต ์ สพุรรณบรุ ี

72150 บางปลามา้ บางปลามา้ สพุรรณบรุ ี

72240 หนองหญา้ไซ หนองหญา้ไซ สพุรรณบรุ ี

72001 ป่าเลไลยก ์ เมอืงสพุรรณบรุ ี สพุรรณบรุ ี

72110 สองพีน่อ้ง สองพีน่อ้ง สพุรรณบรุ ี



72120 เดมิบางนางบวช เดมิบางนางบวช สพุรรณบรุ ี

72130 สามชกุ สามชกุ สพุรรณบรุ ี

72160 อูท่อง อูท่อง สพุรรณบรุ ี

72170 ดอนเจดยี ์ ดอนเจดยี ์ สพุรรณบรุ ี

72180 ดา่นชา้ง ดา่นชา้ง สพุรรณบรุ ี

72190 ทุง่คอก สองพีน่อ้ง สพุรรณบรุ ี

72210 สวนแตง เมอืงสพุรรณบรุ ี สพุรรณบรุ ี

72220 สระยายโสม อูท่อง สพุรรณบรุ ี

72230 ทา่เสด็จ เมอืงสพุรรณบรุ ี สพุรรณบรุ ี

72250 สระกระโจม ดอนเจดยี ์ สพุรรณบรุ ี

84120 บา้นนาสาร บา้นนาสาร สรุาษฎรธ์าน ี

84150 ทา่ฉาง ทา่ฉาง สรุาษฎรธ์าน ี

84170 ทา่ชนะ ทา่ชนะ สรุาษฎรธ์าน ี

84180 ครีรัีฐนคิม ครีรัีฐนคิม สรุาษฎรธ์าน ี

84220 ดอนสกั ดอนสกั สรุาษฎรธ์าน ี

84250 พนม พนม สรุาษฎรธ์าน ี

84270 พรพุ ี บา้นนาสาร สรุาษฎรธ์าน ี

84340 ปากแพรก ดอนสกั สรุาษฎรธ์าน ี

84350 ชยับรุ ี  ชยับรุ ี สรุาษฎรธ์าน ี

84360 เกาะเตา่ เกาะพงัน สรุาษฎรธ์าน ี

84370 วภิาวด ี วภิาวด ี สรุาษฎรธ์าน ี

84001 มะขามเตีย้ เมอืงสรุาษฎรธ์าน ี สรุาษฎรธ์าน ี

84110 ไชยา ไชยา สรุาษฎรธ์าน ี

84131 สหกรณ์สรุาษฎรธ์าน ี พนุพนิ สรุาษฎรธ์าน ี

84140 เกาะสมยุ เกาะสมยุ สรุาษฎรธ์าน ี

84160 กาญจนดษิฐ ์ กาญจนดษิฐ ์ สรุาษฎรธ์าน ี

84190 บา้นสอ้ง เวยีงสระ สรุาษฎรธ์าน ี

84230 บา้นตาขนุ บา้นตาขนุ สรุาษฎรธ์าน ี

84280 เกาะพะงัน เกาะพะงัน สรุาษฎรธ์าน ี

84290 ทา่ทองใหม ่ กาญจนดษิฐ ์ สรุาษฎรธ์าน ี

84310 ละไม เกาะสมยุ สรุาษฎรธ์าน ี

84320 เฉวง เกาะสมยุ สรุาษฎรธ์าน ี

84330 แมน่ ้า เกาะสมยุ สรุาษฎรธ์าน ี

32110 ศรขีรภมู ิ ศขีรภมู ิ สรุนิทร ์

32160 สนม สนม สรุนิทร ์

32180 จอมพระ จอมพระ สรุนิทร ์

32190 ชมุพลบรุ ี ชมุพลบรุ ี สรุนิทร ์

32210 กาบเชงิ กาบเชงิ สรุนิทร ์

32220 ล าดวน ล าดวน สรุนิทร ์

32230 บวัเชด บวัเชด สรุนิทร ์

32001 จมุพล เมอืงสรุนิทร ์ สรุนิทร ์

32002 ธนสาร เมอืงสรุนิทร ์ สรุนิทร ์

32120 ทา่ตมู ทา่ตมู สรุนิทร ์

32130 รัตนบรุ ี รัตนบรุ ี สรุนิทร ์

32140 ปราสาท ปราสาท สรุนิทร ์

32150 สงัขะ สงัขะ สรุนิทร ์

32170 ส าโรงทาบ ส าโรงทาบ สรุนิทร ์

43160 สงัคม สงัคม หนองคาย 

43000 หนองคาย เมอืงหนองคาย หนองคาย 

43001 ปณฝ.อศัวรรณ เมอืงหนองคาย หนองคาย 



43100 คา่ยบกหวาน เมอืงหนองคาย หนองคาย 

43110 ทา่บอ่ ทา่บอ่ หนองคาย 

43120 โพนพสิยั โพนพสิยั หนองคาย 

43130 ศรเีชยีงใหม ่ ศรเีชยีงใหม ่ หนองคาย 

39140 โนนสงั โนนสงั หนองบวัล าภ ู

39270 สวุรรณคหูา สวุรรณคหูา หนองบวัล าภ ู

39180 ศรบีญุเรอืง ศรบีญุเรอืง หนองบวัล าภ ู

39350 กดุดนิจี ่ นากลาง หนองบวัล าภ ู

14140 ไชโย ไชโย อา่งทอง 

14160 สามโก ้ สามโก ้ อา่งทอง 

14110 วเิศษชยัชาญ วเิศษชยัชาญ อา่งทอง 

37110 ปทมุราชวงศา ปทมุราชวงศา อ านาจเจรญิ 

37180 พนา พนา อ านาจเจรญิ 

37210 ชานุมาน ชานุมาน อ านาจเจรญิ 

37240 หัวตะพาน หัวตะพาน อ านาจเจรญิ 

41220 หนองววัซอ หนองววัซอ อดุรธาน ี

41230 ศรธีาต ุ ศรธีาต ุ อดุรธาน ี

41240 โนนสะอาด โนนสะอาด อดุรธาน ี

41250 กดุจับ กดุจับ อดุรธาน ี

41260 สรา้งคอม สรา้งคอม อดุรธาน ี

41280 วังสามหมอ วังสามหมอ อดุรธาน ี

41290 ไชยวาน ไชยวาน อดุรธาน ี

41310 ทุง่ฝน ทุง่ฝน อดุรธาน ี

41340 หนองแสง หนองแสง อดุรธาน ี

41360 หมากหญา้ หนองววัซอ อดุรธาน ี

41380 นายงู นายงู อดุรธาน ี

41001 ศรสีขุ เมอืงอดุรธาน ี อดุรธาน ี

41002 โพศร ี เมอืงอดุรธาน ี อดุรธาน ี

41110 กมุภวาปี กมุภวาปี อดุรธาน ี

41130 หนองหาน หนองหาน อดุรธาน ี

41150 เพ็ญ เพ็ญ อดุรธาน ี

41160 บา้นผอื บา้นผอื อดุรธาน ี

41190 บา้นดงุ บา้นดงุ อดุรธาน ี

41210 น ้าโสม น ้าโสม อดุรธาน ี

41320 บา้นเชยีง หนองหาน อดุรธาน ี

41330 บา้นชยัพร เมอืงอดุรธาน ี อดุรธาน ี

41370 พันดอน กมุภวาปี อดุรธาน ี

53110 น ้าปาด น ้าปาด อตุรดติถ ์

53130 ลับแล ลับแล อตุรดติถ ์

53140 ตรอน ตรอน อตุรดติถ ์

53150 ทา่ปลา ทา่ปลา อตุรดติถ ์

53160 ฟากทา่ ฟากทา่ อตุรดติถ ์

53180 บา้นโคก บา้นโคก อตุรดติถ ์

53190 รว่มจติ ทา่ปลา อตุรดติถ ์

53210 ทุง่ยัง้ ลับแล อตุรดติถ ์

53230 ทองแสนขนั ทองแสนชยั อตุรดติถ ์

53001 ทา่เสา เมอืงอตุรดติถ ์ อตุรดติถ ์

53120 พชิยั พชิยั อตุรดติถ ์

53170 วังกะพี ้ เมอืงอตุรดติถ ์ อตุรดติถ ์

53220 ทา่สกั พชิยั อตุรดติถ ์



61120 ทัพทัน ทัพทัน อทุัยธาน ี

61130 หนองขาหยา่ง หนองขาหยา่ง อทุัยธาน ี

61140 บา้นไร ่ บา้นไร ่ อทุัยธาน ี

61150 สวา่งอารมณ์ สวา่งอารมณ์ อทุัยธาน ี

61180 เมอืงการุง้ บา้นไร ่ อทุัยธาน ี

61110 หนองฉาง หนองฉาง อทุัยธาน ี

61160 ลานสกั ลานสกั อทุัยธาน ี

61170 เขาบางแกรก หนองฉาง อทุัยธาน ี

34140 มว่งสามสบิ มว่งสามสบิ อบุลราชธาน ี

34220 โขงเจยีม โขงเจยีม อบุลราชธาน ี

34230 บณุฑรกิ บณุฑรกิ อบุลราชธาน ี

34250 ศรเีมอืงใหม ่ ศรเีมอืงใหม ่ อบุลราชธาน ี

34260 น ้ายนื น ้ายนื อบุลราชธาน ี

34270 กดุขา้วปุ้น กดุขา้วปุ้น อบุลราชธาน ี

34280 นาจะหลวย นาจะหลวย อบุลราชธาน ี

34330 ตาลสมุ ตาลสมุ อบุลราชธาน ี

34340 โพธิไ์ทร โพธิไ์ทร อบุลราชธาน ี

34360 บา้นส าโรง ส าโรง อบุลราชธาน ี

34110 พบิลูมงัสาหาร พบิลูมงัสาหาร อบุลราชธาน ี

34130 ตระการพชืผล ตระการพชืผล อบุลราชธาน ี

34150 เขือ่งใน เขือ่งใน อบุลราชธาน ี

34160 เดชอดุม เดชอดุม อบุลราชธาน ี

34170 เขมราฐ เขมราฐ อบุลราชธาน ี

34190 วารนิช าราบ วารนิช าราบ อบุลราชธาน ี

34310 หว้ยขะยงุ วารนิช าราบ อบุลราชธาน ี

34320 บา้นกอก เขือ่งใน อบุลราชธาน ี

34350 สรินิธร สรินิธร อบุลราชธาน ี

 


