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รหัสไปรษณีย์

	 รหัสไปรษณีย์เป็นกลุ่มตัวเลข	5	ตัว	ที่	บริษัท	ไปรษณีย์ไทย	จ�ำกัด	ก�ำหนดขึ้น
เพือ่ให้ผูฝ้ำกสิง่ของส่งทำงไปรษณีย์แจ้งเพิม่เติมจำกกำรจ่ำหน้ำสิง่ของทำงไปรษณีย์ตำมปกติ	
โดยมีวัตถุประสงค์	เพื่อให้กำรคัดแยกสิ่งของต่ำงๆ	ไปยังที่ท�ำกำรไปรษณีย์ปลำยทำงเป็นไป
ด้วยควำมรวดเร็วและถูกต้องยิ่งขึ้น	

	 บริษัท	ไปรษณีย์ไทย	จ�ำกัด	ได้มีกำรน�ำเครื่องคัดแยกจดหมำยอัตโนมัติมำติดตัง้
ท่ีศูนย์ไปรษณีย์หลักสี	่และในอนำคตอันใกล้	บริษัท	ไปรษณีย์ไทย	จ�ำกัด	จะน�ำเคร่ืองคัดแยก
จดหมำยอัตโนมัติมำติดตั้ง	ณ	ศูนย์ไปรษณีย์ต่ำงๆ	เพิ่มขึ้นอีก	เพื่อให้กำรคัดแยกจดหมำย
ไปยังปลำยทำงต่ำงๆ	มปีระสทิธภิำพ	ถูกต้อง	และรวดเร็วมำกย่ิงข้ึน	และกำรท่ีเคร่ืองคัดแยก
จดหมำยอัตโนมัติจะสำมำรถท�ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพนั้น	จะต้องใช้ซองที่ได้มำตรฐำน	
กำรจ่ำหน้ำท่ีถูกวิธแีละกำรระบรุหัสไปรษณีย์ท่ีถูกต้องด้วย	ซึง่หำกท่ำนใช้ซองท่ีไม่ได้มำตรฐำน
หรือจ่ำหน้ำไม่ถูกวิธีหรือระบุรหัสไปรษณีย์ไม่ถูกต้อง	เคร่ืองคัดแยกจดหมำยอัตโนมัติ 
จะไม่สำมำรถท�ำงำนได้	และจดหมำยดังกล่ำวก็จะส่งถึงมือผู้รับล่ำช้ำ

	 ซองจดหมำยในปัจจุบันท่ีจ�ำหน่ำย	 ณ	 ท่ีท�ำกำรไปรษณีย์จะเป็นซองจดหมำย
มำตรฐำนรุ่นใหม่ท่ีสำมำรถใช้กับเคร่ืองคัดแยกจดหมำยอัตโนมัติได้	 ซึ่งมีควำมแตกต่ำงจำก
ซองรุ่นเดิมอย่ำงเห็นได้ชัดเจน	คอืสท่ีีใช้เป็นเส้นบรรทัดในกำรจ่ำหน้ำและกรอบส�ำหรับกรอก
รหัสไปรษณีย์จะเป็นสแีดงส้ม	ซึง่เป็นรูปแบบและสท่ีีเหมำะสมต่อกำรอ่ำนจ่ำหน้ำของเคร่ือง
คดัแยกจดหมำยอัตโนมตั	ิตำมรำยละเอียดและข้อก�ำหนดอ่ืนๆ	ของ	บริษัท	ไปรษณีย์ไทย	จ�ำกัด	
เกี่ยวกับกำรใช้ซองมำตรฐำนและกำรจ่ำหน้ำที่ถูกต้อง

	 ท้ังน้ี	 ผู ้ใช้บริกำรสำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับสินค้ำและ 
บริกำรต่ำงๆ	ของ	บริษัท	ไปรษณีย์ไทย	จ�ำกัด	ได้	ณ	ที่ท�ำกำรไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ	 
หรือโทร.	THP	Contact	Center	1545	และค้นหำข้อมูลที่ท�ำกำรไปรษณีย์ไทยที่อัปเดต
ผ่ำนทำงเว็บไซต์	 www.thailandpost.co.th	 หรือแอปพลิเคชั่น	 “Post	 Lens”	 
บนสมำร์ทโฟนได้ทั้งระบบ	iOS	และ	Android		

หมายเหตุ :  

1.	สถำนะข้อมูลรหัสไปรษณีย์	เดือนมิถุนำยน	2558

2.	สำมำรถค้นหำข้อมูลที่ท�ำกำรไปรษณีย์ไทยผ่ำนทำงเว็บไซต์	 www.thailandpost.com	 หรือ	 แอพพลิเคชั่น	 

	 ทั้งระบบ	iOS	และ	Android	ได้ที่	Post	Lens
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วิธีใช้หนังสือรหัสไปรษณีย์

1.	ตรวจดูช่ือจังหวัดปลำยทำงของสิ่งของท่ีจะส่งทำงไปรษณีย์	 แล้วค้นหำช่ือจังหวัดน้ัน
	 ในหนังสือรหัสไปรษณีย์	ซึ่งได้เรียงตำมตัวอักษร	ก	-	ฮ	ไว้แล้ว

2.	ค้นหำชือ่เขต	 /	 อ�ำเภอในจงัหวัดท่ีต้องกำรซึง่ได้จัดเรียงไว้ตำมตัวอักษร	 ก	 -	 ฮ	 เช่นกัน
	 แล้วดูว่ำเขต	/	อ�ำเภอน้ันใช้รหัสไปรษณีย์อะไรใส่เลขรหัสไปรษณีย์น้ันท่ีช่องใส่รหัสไปรษณีย์
	 หรือบรรทัดสุดท้ำยของจ่ำหน้ำ

3.	หำกชื่อเขต	 /	 อ�ำเภอท่ีต้องกำรในหนังสือมีข้อควำมในช่องหมำยเหตุ	 ให้ตรวจดูในช่อง
	 หมำยเหตุเฉพำะเขต	 /	 อ�ำเภอน้ันก่อนใส่รหัสไปรษณีย์ด้วย	 เพรำะอำจมีบำงแขวง	 /	
	 ต�ำบลใช้รหัสไปรษณีย์แตกต่ำงออกไป

4.	หำกต้องกำรทรำบช่ือท่ีท�ำกำรไปรษณีย์ของรหัสไปรษณีย์ใดให้ตรวจดูในเคร่ืองหมำย
	 วงเล็บในช่องหมำยเหตุ	 หำกรหัสไปรษณีย์ใดไม่มีเคร่ืองหมำยวงเล็บแสดงไว้	 ก็ให้ใช้
	 ชื่อเขต	/	อ�ำเภอเป็นชื่อของที่ท�ำกำรไปรษณีย์

Ê¶Ò¹Ð¢ŒÍÁÙÅ ³ à´×Í¹¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2558



รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุเขต / อำาเภอ

คลองเตย																																																																

                                                                 

คลองสำน																																																										

คลองสำมวำ																																																								

คันนำยำว																																																										

จตุจักร																																																														

จอมทอง																																																														

ดอนเมือง																																																														

ดนิแดง																																																																		

ดุสิต

                                                                

ตล่ิงชัน																																																																	

ทวีวัฒนำ																																																												

ทุ่งครุ																																																															

ธนบุรี																																																																				

บำงกอกน้อย																																																										

บำงกอกใหญ่																																																												
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10110

10600

10510

10230

10900

10150

10210

10400

10300

10170

10170

10140

10600

10700

10600

(ปณ.พระโขนง)	ยกเว้น 

 -	แขวงพระโขนง	 เฉพำะซอยสุขุมวิท	 48/1	 

		-	48/4,	50	และถนนริมทำงรถไฟเก่ำ	เฉพำะ 

		หมู่	1,	หมู่	12	เลขคี่	6007	-	6689,	เลขคู่	 

  1728	-	2422	ใช้รหัส	10260	(ปณ.บำงนำ) 

(ปณ.ส�ำเหร่)	

(ปณ.มีนบุรี)	

(ปณ.จรเข้บัว)	

 

(ปณ.บำงขุนเทียน)	

(ปณ.หลักสี่)		

(ปณ.สำมเสนใน)	

ยกเว้น 

	-	ภำยในพระรำชวังดุสิต	สวนจิตรลดำ	  

		10303	(ปณฝ.จิตรลดำ)	

(ปณ.ตลิ่งชัน)	

(ปณ.รำษฎร์บูรณะ)	

(ปณ.ส�ำเหร่)

(ปณ.ส�ำเหร่)

กรุงเทพมหานคร



รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุเขต / อำาเภอ

บำงกะปิ	

                                                                  

บำงขุนเทียน																																																								

บำงเขน	

                                                                  

บำงคอแหลม	

                                                                   

บำงแค																																																													

บำงซื่อ																																																												

บำงนำ																																																												

บำงบอน																																																											

บำงพลัด																																																											

บำงรัก																																																																			

บึงกุ่ม	

                                                                   

ปทุมวัน

     รหัสไปรษณีย์ POST CODE     5

10240

10150

10220

10120

10160

10800

10260

10150

10700

10500

10240

10330

(ปณ.คลองจั่น)	ยกเว้น

	-	เฉพำะหมู่บ้ำนเสรี	10250	(ปณ.อ่อนนุช),

		หมู่บ้ำนนักกีฬำแหลมทอง

(ปณ.รำมอินทรำ)	ยกเว้น

	-	ท่ำแร้ง	หมู่ที่	8	-	10	10230	(ปณ.จรเข้บัว)

(ปณ.ยำนนำวำ)	ยกเว้น

	-	สน.บำงคอแหลม	10140	(ปณ.รำษฎร์บูรณะ)

(ปณ.ภำษีเจริญ)

(ปณ.บำงขุนเทียน)

(ปณ.บำงกอกน้อย)

(ปณ.คลองจั่น)	ยกเว้น 

	-	แขวงคลองกุ่ม	หมู่ที่	7	-	12	10230	

		(ปณ.จรเข้บัว)	

(ปณ.รองเมือง)	ยกเว้น

	-	อำคำรวิทยคุอมเพล็กซ์,	บ้ำนปทุมวัน,	ปทุมวัน 

		รีสอร์ท,	ธนำคำรไทยพำณิชย์	สำขำชิดลม	

			10400	(ปณ.สำมเสนใน)

	-	ศำลแขวงปทุมวัน	10500	(ปณ.บำงรัก)



รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุเขต / อำาเภอ

                                                                 

ประเวศ																																																												

ป้อมปรำบศัตรูพ่ำย                                                      

พญำไท																																																												

พระโขนง																																																														

พระนคร																																																																

ภำษีเจริญ																																																															

มีนบุรี																																																																

ยำนนำวำ																																																															

รำชเทวี																																																														

รำษฎร์บูรณะ																																																											

ลำดกระบัง																																																														

ลำดพร้ำว																																																																		

วังทองหลำง																																																																	 

วัฒนำ	

                                                                     

สวนหลวง																																																																																		
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10250

10100

10400

10260

10200

10160

10510

10120

10400

10140

10520

10230

10310

10110

10250

	-	อำคำรเพลินจิต	เซ็นเตอร์	10110

		(ปณ.พระโขนง)

 -	อำคำรลุมพินี	ทำวเวอร์	10120	

		(ปณ.ยำนนำวำ)

(ปณ.อ่อนนุช)

(ปณ.พลับพลำไชย)

(ปณ.สำมเสนใน)

(ปณ.บำงนำ)

(ปณ.รำชด�ำเนิน)

(ปณ.สำมเสนใน)

(ปณ.จรเข้บัว)	

(ปณ.ลำดพร้ำว)	

(ปณ.พระโขนง)	ยกเว้น 

	-	แขวงพระโขนงเหนือ	ถ.สขุุมวิท	ซอย	73,	75,	 

		75/1	ซอย	77	(เฉพำะซอยคี่	1	-	299	และ 

		ซอยคู่	2	-	252)	ซอย	77/1,	79,	81	10260	 

		(ปณ.บำงนำ)	

(ปณ.อ่อนนุช)	



รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุเขต / อำาเภอ

สะพำนสูง	

                                                                 

สัมพันธวงศ์																																																													

สำทร																																																																

สำยไหม																																																															

หนองแขม																																																													

หนองจอก																																																																	

หลักสี่	

                                                                       

ห้วยขวำง			

                                                       

เกำะลันตำ		 

                                                                  

เกำะพีพี																																																																

เขำพนม	

                                                                    

คลองท่อม	

                                                                   

ปลำยพระยำ																																																										

     รหัสไปรษณีย์ POST CODE     7

10240

10100

10120

10220

10160

10530

10210

10310

(ปณ.คลองจั่น)	ยกเว้น 

	-	แขวงสะพำนสูง	หมู่ที่	12	-	17	10250	

		(ปณ.อ่อนนุช)	

(ปณ.พลับพลำไชย)

(ปณ.รำมอินทรำ)

(ปณ.ภำษีเจริญ)

ยกเว้น

	-	ศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่	10010

	-	ศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ	10020

(ปณ.ลำดพร้ำว)

81150	

81210

81140

81120

81160

ยกเว้น

	-	ต.เกำะกลำง	คลองยำง	81120	(ปณ.คลองท่อม)

ยกเว้น

	-	ต.สินปุน	โคกหำร	80240	

		(ปณ.ทุ่งใหญ่	จ.นครศรีธรรมรำช)

ยกเว้น

	-	ต.ทรำยขำว	คลองพน	81170	(ปณ.คลองพน)

กระบี่



รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุเขต / อำาเภอ

เมืองกระบี่

                                                                 

ล�ำทับ																																																																		

เหนือคลอง																																																											

อ่ำวลึก						

           

ด่ำนมะขำมเตี้ย                                                            

ทองผำภูม	ิ																																																															

ท่ำม่วง

                                                                       

ท่ำมะกำ

                                                                 

ไทรโยค																																																																

บ่อพลอย

                                                                 

8     รหัสไปรษณีย์ POST CODE

ยกเว้น 

	-	ต.หนองทะเล	หมู่ที่	1	-	7	อ่ำวนำง,	

		หมู่ที่	1	-	6	81180	(ปณ.อ่ำวนำง),	

		หมู่ที่	7	-	8	81210	(ปณ.เกำะพีพี)

71260

71180

71120

71120

71150

71160

ยกเว้น 

	-	ต.ท่ำล้อ	หมูท่ี่	1	-	2	71000	(ปณ.กำญจนบุรี)

	-	ต.ท่ำตะคร้อ	วังศำลำ	หมู่ที่	3,	6	71130	

		(ปณ.ท่ำเรือพระแท่น)	

ยกเว้น

	-	ต.สนำมแย้	70190	

		(ปณ.ห้วยกระบอก	จ.รำชบุรี)

	-	ต.ดอนชะเอม	ท่ำเรือ	พระแท่น	แสนตอ

		อุโลกสี่หมื่น	ตะคร�้ำเอน	หนองลำน	71130

		(ปณ.ท่ำเรือพระแท่น)

ยกเว้น

	-	ต.หนองรี	หนองกร่ำง	71220	(ปณ.หนองปรือ)

กาญจนบุรี

81000

81190

81130

81110



รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุเขต / อำาเภอ

พนมทวน	

                                                                 

เมืองกำญจนบุรี	

                                                                   

เลำขวัญ																																																										

ศรีสวัสดิ์	

                                                                

สังขละบุรี																																																											

หนองปรือ																																																											

ห้วยกระเจำ

กมลำไสย																																																														

กุฉินำรำยณ์																																																														

เขำวง																																																																				

ค�ำม่วง																																																												

ฆ้องชัย																																																											

ดอนจำน																																																										

ท่ำคันโท																																																											

นำคู																																																													

นำมน																																																											

เมืองกำฬสินธุ์																																																						

     รหัสไปรษณีย์ POST CODE     9

71140

71000

71210

71250

71240

71220

71170

ยกเว้น

	-	ต.รำงหวำย	71170	(ปณ.ตลำดเขต)

ยกเว้น

	-	ต.วังด้ง	ช่องสะเดำ	หนองบัว	ลำดหญ้ำ	

		71190	(ปณ.ลำดหญ้ำ)

ยกเว้น 

	-	ต.เขำโจด	71220	(ปณ.หนองปรือ)

(ปณ.ตลำดเขต)

46130

46110

46160

46180

46130

46000

46190

46160

46230

46000

(ปณ.กมลำไสย)

(ปจ.กำฬสินธุ์)

(ปณ.เขำวง)

กาฬสินธุ์



รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุเขต / อำาเภอ

ยำงตลำด																																																									

ร่องค�ำ																																																											

สมเด็จ																																																											

สหัสขันธ	์																																																									

สำมชัย																																																											

หนองกุงศรี																																																								

ห้วยผึ้ง																																																											

ห้วยเม็ก

โกสัมพีนคร																																																							

ขำณุวรลักษบุรี																																																					

                                                                

คลองขลุง																																																												

คลองลำน																																																								

ทรำยทองวัฒนำ																																																				

ไทรงำม																																																											

บึงสำมัคคี																																																								

ปำงศิลำทอง																																																						

พรำนกระต่ำย																																																					

เมืองก�ำแพงเพชร																																																			

                                                                

10     รหัสไปรษณีย์ POST CODE

46120

46210

46150

46140

46180

46220

46240

46170

62000

62130

62120

62180

62190

62150

62210

62120

62110

62000

(ปณ.ค�ำม่วง)

(ปจ.ก�ำแพงเพชร)

ยกเว้น

	-	ต.สลกบำตร บ่อถ�ำ้ ดอนแตง วังชะพลู โค้งไผ่	 

		วังหำมแห ปำงมะค่ำ 62140 (ปณ.สลกบำตร)

(ปณ.ทุ่งทรำย)

(ปณ.ระหำน)

(ปณ.คลองขลุง)

ยกเว้น 

	-	ต.ไตรตรึงษ์	ธ�ำมรงค์	62160	(ปณ.ปำกดง)

ก�าแพงเพชร



รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุเขต / อำาเภอ

ลำนกระบือ	

กระนวน																																																													

เขำสวนกวำง																																																								

โคกโพธิ์ ไชย																																																										

ชนบท																																																													

ชุมแพ		

                                                                   

ซ�ำสูง																																																														

น�้ำพอง	

                                                                   

โนนศิลำ																																																														

บ้ำนไผ่																																																												

บ้ำนฝำง																																																										

บ้ำนแฮด																																																										

เปือยน้อย																																																										

พระยืน																																																											

พล																																																														

ภูผำมำ่น																																																											

     รหัสไปรษณีย์ POST CODE     11

40170

40280

40160

40180

40130

40170

40140

40110

40110

40270

40110

40340

40320

40120

40350

(ปณ.มัญจำคีรี)

ยกเว้น

	-	ต.โนนหัน	นำหนองทุ่ม	โนนสะอำด

		หนองเขียด	40290	(ปณ.โนนหัน)

(ปณ.กระนวน)

ยกเว้น

	-	ต.น�้ำพอง	(หมู่ที่	2	-	8,	13,	15,	16)	

		กุดน�้ำใส	ม่วงหวำน	สะอำด	40310	

		(ปณ.น�้ำพองเก่ำ)	

(ปณ.บ้ำนไผ่)

(ปณ.บ้ำนไผ่)

62170

ขอนแก่น



รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุเขต / อำาเภอ

ภูเวียง																																																											

มัญจำคีรี																																																									

เมืองขอนแก่น	

                                                                

เวียงเก่ำ																																																										

แวงน้อย																																																													

แวงใหญ่																																																											

สีชมพ	ู																																																													

หนองนำค�ำ																																																													

หนองเรือ																																																										

                                                                  

หนองสองห้อง																																																							

อุบลรัตน์

แก่งหำงแมว																																																							

ขลุง	

                                                                   

เขำคิชฌกูฏ																																																									

12     รหัสไปรษณีย์ POST CODE

40150

40160

40000

40150

40230

40330

40220

40150

40210

40190

40250

ยกเว้น

	-	ต.ท่ำพระ	ดอนหัน	40260	

		(ปณ.ท่ำพระขอนแก่น)

	-	ภำยในมหำวิทยำลัยขอนแก่น	40002

		(ปณฝ.มหำวิทยำลัยขอนแก่น)

(ปณ.ภูเวียง)

(ปณ.ภูเวียง)

ยกเว้น

	-	ต.จระเข้	บ้ำนกง	ยำงค�ำ	บ้ำนผือ	40240

		(ปณ.ดอนโมง)

จันทบุรี

22160

22110

22210

(ปณ.นำยำยอำม)

ยกเว้น

	-	ต.บ่อเวฬุ	22150	(ปณ.มะขำม)



รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุเขต / อำาเภอ

ท่ำใหม่	

                                                                   

นำยำยอำม	

                                                                 

โป่งน�้ำร้อน																																																									

มะขำม																																																											

เมืองจันทบุรี																																																							

สอยดำว																																																													

แหลมสิงห์																																																											

คลองเขื่อน																																																									

                                                                    

ท่ำตะเกียบ																																																										

บำงคล้ำ																																																										

บำงน�้ำเปร้ียว																																																										

     รหัสไปรษณีย์ POST CODE     13

22120

22160

22140

22150

22000

22180

22130

ยกเว้น

	-	ต.โขมง	ร�ำพัน	เขำแก้ว	ทุ่งเบญจำ	22170	

		(ปณ.ทุ่งเบญจำ)

ยกเว้น

	-	ต.วังโตนด	กระแจะ	สนำมไชย	วังใหม่	22170

		(ปณ.ทุ่งเบญจำ)

ยกเว้น

	-	ต.บำงกะไชย	22120	(ปณ.ท่ำใหม่)

	-	ต.พลิ้ว	คลองน�้ำเค็ม	บำงสระเก้ำ	22190	

		(ปณ.พลิ้ว)

ฉะเชิงเทรา

24000

24160

24110

24150

(ปจ.ฉะเชิงเทรำ)	ยกเว้น

	-	ต.บำงตลำด	24110	(ปณ.บำงคล้ำ)

(ปณ.สนำมชัยเขต)

ยกเว้น

	-	ต.ศำลำแดง	24000	(ปจ.ฉะเชิงเทรำ)



รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุเขต / อำาเภอ

เกำะจันทร์																																																																		

เกำะสีชัง																																																														

บ่อทอง																																																												

บำงละมุง																																																									

บ้ำนบึง																									                                        

                                                                     

พนัสนิคม										

                                                                      

                                                                  

                                                                  

บำงปะกง																																																																

บ้ำนโพธิ	์																																																										

แปลงยำว																																																									

พนมสำรคำม																																																							

เมืองฉะเชิงเทรำ																																																					

รำชสำส์น																																																											

สนำมชัยเขต	

14     รหัสไปรษณีย์ POST CODE

ชลบุรี

20240

20120

20270

20150

20170

20140

(ปณ.ท่ำบุญมี)

ยกเว้น

	-	ต.คลองกิ่ว	หนองอิรุณ	หนองไผ่แก้ว	

		20220	(ปณ.หัวกุญแจ)

ยกเว้น

	-	ต.นำเริก	หมูท่ี่	4	-	5,	8	-	11,	14	-	15	และ 

  ต.นำวังหิน	หมู่ที่	4	-	6,	10	-	11		20240

		(ปณ.ท่ำบุญมี)	

24130

24140

24190

24120

24000

24120

24160

	-	ต.ดอนเกำะกำ	ดอนฉมิพลี	บึงน�ำ้รักษ์	24170	

		(ปณ.ดอนฉิมพลี)

(ปณ.พนมสำรคำม)



รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุเขต / อำาเภอ

พำนทอง	

                                                                 

เมืองชลบุรี	

                                                                    

ศรีรำชำ	

                                                                    

สัตหีบ

                                                                  

หนองใหญ่																																																												

     รหัสไปรษณีย์ POST CODE     15

20160

20000

20110

20180

20190

ยกเว้น

	-	ต.บ้ำนเก่ำ	พำนทอง	หนองกะขะ	

		เฉพำะภำยในนิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร	

		เลขที่	700/…	20000	(ปจ.ชลบุรี)

ยกเว้น

	-	ภำยในมหำวิทยำลัยบูรพำ	

		เฉพำะหน่วยงำนรำชกำร	หอพัก	20131	

(ปณฝ.มหำวิทยำลัยบูรพำ)

	-	ต.ห้วยกะปิ	หมู่ที่	4	-	5	เสม็ด	หมู่ที่	7	-	8	

		20130	(ปณ.บำงแสน)

ยกเว้น

	-	ต.หนองขำม	หมู่ที่	1,	5,	10,	11	

		(ไม่รวม	ต.บ้ำนหนองเลง,	บ้ำนไข่มุก,	

		บ้ำนหนองค้อ)	20230	(ปณ.อ่ำวอุดม)	

ยกเว้น 

	-	ต.นำจอมเทียน	บำงเสร่	20250	

		(ปณ.บ้ำนอ�ำเภอ)

	-	ภำยในบริเวณศูนย์ฝึกทหำรใหม่	และ 

		โรงเรียนชุมพลทหำรเรือ	20251	

		(ปณฝ.เกล็ดแก้ว)

	-	ภำยในฐำนทัพเรือสัตหีบ	20182		

		(ปณฝ.ฐำนทัพเรือสัตหีบ)



รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุเขต / อำาเภอ

เกษตรสมบูรณ์																																																								

แก้งคร้อ																																																													

คอนสวรรค์																																																												

คอนสำร																																																											

จัตุรัส	

                                                                    

ซับใหญ่																																																																					

เนินขำม																																																													

มโนรมย์	

                                                                 

เมืองชัยนำท	

                                                                   

วัดสิงห์																																																																	

สรรคบุรี																																																																

สรรพยำ																																																																

หนองมะโมง																																																										

หันคำ																																																													

16     รหัสไปรษณีย์ POST CODE

ชัยภูมิ

36120

36150

36140

36180

36130

36130

ยกเว้น 

	-	ต.หนองบัวโคก	36220	(ปณ.หนองบัวโคก)

(ปณ.จัตุรัส)

17130

17110

17000

17120

17140

17150

17120

17130

(ปณ.หันคำ)

ยกเว้น

	-	ต.ไร่พัฒนำ	หำงน�้ำสำคร	อู่ตะเภำ	วัดโคก	

		หมู่ที่	4	-	5	17170	(ปณ.หำงน�้ำสำคร)

ยกเว้น

	-	ต.หำดท่ำเสำ	หมูท่ี่	3,	6	17120	(ปณ.วัดสงิห์)

(ปณ.วัดสิงห์)

ยกเว้น

	-	ต.หนองแซง	ห้วยงู	สำมง่ำมท่ำโบสถ์	17160	

		(ปณ.ห้วยงู)

ชัยนาท



รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุเขต / อำาเภอ

เทพสถิต																																																												

เนินสงำ่																																																															

บ้ำนเขว้ำ																																																											

บ้ำนแท่น																																																													

บ�ำเหน็จณรงค์																																																													

                                                                   

ภักดีชุมพล																																																												

ภูเขียว																																																															

เมืองชัยภูมิ	

                                                                    

หนองบัวแดง																																																												

หนองบัวระเหว																																																											

ท่ำแซะ		

                                                                    

ทุ่งตะโก																																																																

ปะทิว

                                                                     

     รหัสไปรษณีย์ POST CODE     17

36230

36130

36170

36190

36160

36260

36110

36000

36210

36250

(ปณ.จัตุรัส)

ยกเว้น

	-	ต.บ้ำนตำล	หัวทะเล	36220	(ปณ.หนองบัวโคก)

ยกเว้น

	-	ต.บ้ำนค่ำย	หนองไผ่	โนนส�ำรำญ	36240	

		(ปณ.หมื่นแผ้ว)

ชุมพร

86140

86220

86160

ยกเว้น

	-	ต.หินแก้ว	รับร่อ	หมู่ที่	1	-	9,	11	-	18,	

		20	-	22	86190	(ปณ.ปฐมพร)

 

ยกเว้น

	-	ต.สะพลี	86230	(ปณ.สะพลี)

	-	ต.เขำไชยรำช	ปำกคลอง	ดอนยำง	

			86210	(ปณ.มำบอ�ำมฤต)



รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุเขต / อำาเภอ

ขุนตำล																																																															

เชียงของ																																																										

เชียงแสน																																																														

ดอยหลวง																																																													

เทิง	

พะโต๊ะ																																																													

เมืองชุมพร	

                                                                            

ละแม																																																														

สวี																																																															

หลังสวน																																																															

18     รหัสไปรษณีย์ POST CODE

เชียงราย

57340

57140

57150

57110

57160

(ปณ.แม่จัน)

ยกเว้น

	-	ต.เชียงเคี่ยน	ปล้อง	แม่ลอย	ศรีดอนไชย

86180

86000

86170

86130

86110

ยกเว้น

	-	ต.ปำกน�ำ้	หำดทรำยรี	ท่ำยำง	หมูท่ี่	1,	9	-	10	

		86120	(ปณ.ปำกน�้ำชุมพร)

	-	ต.บ้ำนนำ	วังใหม่	ขุนกระทิง	(หมู่ที่	1	-	5,	 

		7	-	8)	ตำกแดด	(หมู่ที่	7	และ	9	(เฉพำะ 

		บ้ำนเลขที่	1	-	78))	วังไผ่	(หมู่ที่	4,	8	-	9,	 

		และ	12	-	13)	86190	(ปณ.ปฐมพร)

	-	ต.ถ�้ำสิงห์	ทุ่งคำ	วิสัยเหนือ	86100	

		(ปณ.ทุ่งคำ)

ยกเว้น

	-	ต.บำงน�้ำจืด	ปำกน�้ำ	บำงมะพร้ำว	หมู่ที่	8,

		10	-	14	86150	(ปณ.ปำกน�้ำหลังสวน)



รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุเขต / อำาเภอ

                                                                 

ป่ำแดด																																																											

พญำเม็งรำย																																																							 

พำน	

                                                                    

เมืองเชียงรำย	

                                                                      

แม่จัน	

                                                                     

แม่ฟ้ำหลวง	

                                                                  

แม่ลำว

                                                                 

แม่สรวย																																																															

แม่สำย	

                                                                    

เวียงแก่น																																																														

เวียงชัย																																																															

เวียงเชียงรุ้ง																																																												

     รหัสไปรษณีย์ POST CODE     19

57190

57290

57120

57000

57110

57110

57250

57180

57130

57310

57210

57210

		หนองแรด	งิ้ว	หมู่ที่	5,	7,	12,	13,	17,	19,	 

		23	และ	25	57230	(ปณ.ปล้อง)

ยกเว้น

	-	ต.ธำรทอง	57250	(ปณ.แม่ลำว)

	-	ต.แม่เย็น	ทำนตะวัน	57280	(ปณ.แม่เย็น)

ยกเว้น

	-	ต.ริมกก	บ้ำนดู่	แม่ข้ำวต้ม	แม่ยำว	นำงแล	 

		ท่ำสุด	57100	(ปณ.บ้ำนดู่)

ยกเว้น

	-	ต.จันจว้ำใต้	จันจว้ำ	57270	(ปณ.จันจว้ำ)

	-	ต.แม่ค�ำ	แม่ไร่	57240	(ปณ.แม่ค�ำ)

ยกเว้น

	-	ต.เทอดไทย	แม่ฟ้ำหลวง	57240	(ปณ.แม่ค�ำ)

ยกเว้น

	-	ต.โป่งแพร่	57000	(ปจ.เชียงรำย)

ยกเว้น

	-	ต.ห้วยไคร้	บ้ำนด้ำย	57220	(ปณ.ห้วยไคร้)

(ปณ.เวียงชัย)



รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุเขต / อำาเภอ

จอมทอง	

                                                                    

กัลยำณิวัฒนำ																																																							

เชียงดำว																																																													

ไชยปรำกำร																																																											

ดอยเต่ำ																																																																

ดอยสะเก็ด																																																													

ดอยหล่อ																																																																		

ฝำง	

                                                                   

พร้ำว																																																															

เมืองเชียงใหม่	

เวียงป่ำเป้ำ	

20     รหัสไปรษณีย์ POST CODE

50160

58130

50170

50320

50260

50220

50160

50110

50190

50000

57170

ยกเว้น

	-	ต.บ้ำนแปะ	แม่สอย	(ยกเว้นหมู่ที่	14)

			50240	(ปณ.ฮอด)

(ปณ.ปำย	จ.แม่ฮ่องสอน)

(ปณ.จอมทอง)

ยกเว้น

	-	ต.แม่งอน	แม่ข่ำ	50320	(ปณ.ไชยปรำกำร)

ยกเว้น

	-	ต.สันผีเสื้อ	หมู่ที่	1	(เฉพำะบ้ำนจัดสรร	:	

			หมู่บ้ำนชัยพฤกษ์)	50290	(ปณ.แม่โจ้)

	-	ต.ช้ำงคลำน	ป่ำแดด	แม่เหียะ	หำยยำ	50100	

			(ที่ท�ำกำรน�ำจ่ำยเชียงใหม่	2)

ยกเว้น

	-	ต.แม่เจดีย์	แม่เจดีย์ใหม่	เวียงกำหลง

		57260	(ปณ.แม่เจดีย์)

เชียงใหม่



รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุเขต / อำาเภอ

                                                                    

แม่แจ่ม																																																												

แม่แตง	

                                                                   

แม่ริม	

                                                                   

แม่วำง																																																														

แม่ออน																																																												

แม่อำย																																																													

เวียงแหง																																																															

สะเมิง																																																														

สันก�ำแพง																																																												

สันทรำย

                                                                

     รหัสไปรษณีย์ POST CODE     21

50270

50150

50180

50360

50130

50280

50350

50250

50130

50210

	-	ต.พระสิงห์	ศรีภูมิ	สุเทพ	50200	

			(ที่ท�ำกำรน�ำจ่ำยเชียงใหม่	3)

	-	ต.ช้ำงเผือก	ช้ำงม่อย	ป่ำตัน	สันผีเสื้อ	50300

			(ที่ท�ำกำรน�ำจ่ำยเชียงใหม่	4)

ยกเว้น 

	-	ต.สันป่ำยำง	สบเปิง	หมู่ที่	2	-	9,	12	-	13	

		50330	(ปณ.สันป่ำยำง)

ยกเว้น

	-	ต.สะลวง	50330	(ปณ.สันป่ำยำง)

(ปณ.แม่วำง)

(ปณ.สันก�ำแพง)

ยกเว้น

	-	ต.แม่แฝก	แม่แฝกใหม่	หนองหำร

	-	ต.หนองจ๊อม	หมู่ที่	4	(เฉพำะบ้ำนจัดสรร	:

		หมู่บ้ำนบุศรินทร์	หมู่บ้ำนสีวลี	1,	2	

		หมู่บ้ำนนันทนำ	1	หมู่บ้ำนพฤกษวำรี	

		หมู่บ้ำนชัยพฤกษ์	และหมู่บ้ำนชลลดำ)

		50290	(ปณ.แม่โจ้)



รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุเขต / อำาเภอ

กันตัง																																																																

นำโยง																																																																

ปะเหลียน	

                                                                   

เมืองตรัง	

                                                                 

ย่ำนตำขำว																																																										

รัษฎำ

                                                                    

สันปำ่ตอง																																																										

สำรภี																																																															

หำงดง	

                                                                      

อมก๋อย																																																															

ฮอด	

22     รหัสไปรษณีย์ POST CODE

92110

92170

92120

92000

92140

92160

ยกเว้น

	-	ต.บำงด้วน	บ้ำนนำ	ท่ำพญำ	92140	

		(ปณ.ย่ำนตำขำว)

	-	ต.ทุ่งยำว	ลิพัง	ปะเหลียน	แหลมสอม

			92180	(ปณ.ทุ่งยำว)

ยกเว้น

	-	ต.นำโยงใต้	92170	(ปณ.นำโยง)

	-	ต.นำบินหลำ	92000	(ปจ.ตรัง)

	-	ต.นำท่ำมเหนือ	นำท่ำมใต้	92190	(ปณ.ล�ำภรูำ)

(ปณ.คลองปำง)	ยกเว้น

	-	ต.หนองปรือ	92130	(ปณ.ห้วยยอด)

ตรัง

50120

50140

50230

50310

50240

ยกเว้น

	-	ต.หนองตอง	50340	(ปณ.หนองตอง)



รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุเขต / อำาเภอ

เกำะกูด	

                                                                     

เกำะช้ำง																																																													

เขำสมิง	

                                                                   

คลองใหญ่																																																											

บ่อไร่																																																												

เมืองตรำด																																																									

แหลมงอบ

วังวิเศษ	

                                                                   

สิเกำ	

                                                                   

ห้วยยอด	

                                                                     

หำดส�ำรำญ	

ท่ำสองยำง																																																											

     รหัสไปรษณีย์ POST CODE     23

ตราด

23000

23170

23130

23110

23140

23000

23120

(ปจ.ตรำด)	ยกเว้น

	-	ต.เกำะหมำก	23120	(ปณ.แหลมงอบ)

ยกเว้น

	-	ต.ท่ำโสม	แสนตุ้ง	สะตอ	ประณีต	เทพนิมิต

		23150	(ปณ.แสนตุ้ง)

92220

92150

92130

92120

ยกเว้น

	-	ต.ท่ำสะบ้ำ	92000	(ปจ.ตรัง)

ยกเว้น

	-	ต.นำเมืองเพชร	92000	(ปจ.ตรัง)

ยกเว้น

	-	ต.ปำกแจ่ม	ล�ำภูรำ	92190	(ปณ.ล�ำภูรำ)

 -	ต.นำวง	บำงดี	บำงกุ้ง	วังคีรี	92210	

		(ปณ.นำวง)

(ปณ.ปะเหลียน)

63150

ตาก



รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุเขต / อำาเภอ

บ้ำนนำ																																																																		

ปำกพลี																																																														

เมืองนครนำยก	

                                                                    

                                                                

องครักษ์	

ก�ำแพงแสน	

                                                                    

บ้ำนตำก																																																												

พบพระ																																																											

เมืองตำก																																																												

แม่ระมำด																																																												

แม่สอด																																																											

วังเจำ้																																																													

สำมเงำ																																																															

อุ้มผำง

24     รหัสไปรษณีย์ POST CODE

ยกเว้น

	-	ต.พรหมณี	หมู่ที่	1,	13	ภำยในบริเวณ

			โรงเรียนนำยร้อย	จปร.	และ	โรงเรียนปิยชำติ	

		26001	(ปณฝ.	รร.จปร.)

นครนายก

26110

26130

26000

26120

นครปฐม

ยกเว้น

	-	ต.กระตีบ	ห้วยม่วง	สระพัฒนำ	สระสี่มุม	

		หมู่ที่	1,	3	-	5,	11,	14,	16,	22,	23	

		73180	(ปณ.สระพัฒนำ)

73140

(ปจ.ตำก)

63120

63160

63000

63140

63110

63000

63130

63170



รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุเขต / อำาเภอ

ท่ำอุเทน																																																													

ธำตุพนม																																																											

นำแก																																																													

นำทม																																																														

นำหว้ำ																																																												

บ้ำนแพง																																																											

ปลำปำก																																																													

โพนสวรรค์																																																													

เมืองนครพนม																																																													

เรณูนคร																																																										

ดอนตูม																																																												

นครชัยศรี																																																												

บำงเลน	

                                                                   

พุทธมณฑล																																																										

เมืองนครปฐม																																																										

สำมพรำน																																																										

     รหัสไปรษณีย์ POST CODE     25

นครพนม

(ปณ.บ้ำนแพง)

ยกเว้น

	-	ต.บำงหลวง	หินมูล	73190	(ปณ.บำงหลวง)

ยกเว้น 

	-	ต.ไร่ขิง	บำงเตย	ทรงคนอง	บำงกระทึก	

		73210	(ปณ.ไร่ขิง)

	-	ต.อ้อมใหญ่	73160	(ปณ.อ้อมใหญ่)

	-	ต.กระทุ้มล้ม	73220	(ปณ.กระทุ้มล้ม)

48120

48110

48130

48140

48180

48140

48160

48190

48000

48170

73150

73120

73130

73170

73000

73110



รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุเขต / อำาเภอ

แก้งสนำมนำง																																																											

ขำมทะเลสอ																																																									

ขำมสะแกแสง																																																										

คง																																																																	

ครบุรี																																																													

จักรำช																																																																		

เฉลิมพระเกียรติ	

                                                                     

ชุมพวง																																																															

โชคชัย																																																																

ด่ำนขุนทด	

                                                                   

เทพำรักษ์																																																											

โนนแดง																																																													

โนนไทย																																																													

โนนสูง	

                                                                     

บัวลำย																																																														

วังยำง																																																														

ศรีสงครำม	

26     รหัสไปรษณีย์ POST CODE

นครราชสีมา

ยกเว้น

	-	ต.หนองงูเหลือม	30000	(ปจ.นครรำชสีมำ)

ยกเว้น

	-	ต.บ้ำนแปรง	หนองไทร	36220

		(ปณ.หนองบัวโคก	จ.ชัยภูมิ)

(ปณ.ด่ำนขุนทด)

ยกเว้น

	-	ต.ธำรปรำสำท	30420	(ปณ.ตลำดแค)

(ปณ.บัวใหญ่)

30440

30280

30290

30260

30250

30230

30230

30270

30190

30210

30210

30360

30220

30160

30120

(ปณ.นำแก)48130

48150



รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุเขต / อำาเภอ

บัวใหญ่																																																																

บ้ำนเหล่ือม																																																											

ประทำย																																																													

ปักธงชัย																																																															

ปำกช่อง	

                                                                    

พระทองค�ำ																																																												

พิมำย																																																																	

เมืองนครรำชสีมำ	

                                                                  

เมืองยำง																																																												

ล�ำทะเมนชัย																																																								

วังน�้ำเขียว	

                                                                 

สีคิ้ว	

                                                                 

สีดำ																																																																		

สูงเนิน	

                                                                  

เสิงสำง																																																													

หนองบุญมำก																																																									

ห้วยแถลง	

     รหัสไปรษณีย์ POST CODE     27

ยกเว้น

	-	ต.กลำงดง	พญำเย็น	30320	(ปณ.กลำงดง)

(ปณ.โนนไทย)

ยกเว้น

	-	ต.โคกกรวด	30280	(ปณ.ขำมทะเลสอ)

(ปณ.ชุมพวง)

(ปณ.ชุมพวง)

ยกเว้น

	-	ต.ระเริง	30150	(ปณ.ปักธงชัย)

ยกเว้น

	-	ต.ลำดบัวขำว	คลองไผ่	30340	(ปณ.คลองไผ่)

ยกเว้น

	-	ต.กุดจิก	นำกลำง	หนองตะไก้	30380	

		(ปณ.กุดจิก)

30120

30350

30180

30150

30130

30220

30110

30000

30270

30270

30370

30140

30430

30170

30330

30410

30240



รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุเขต / อำาเภอ

ขนอม																																																													

จุฬำภรณ์

                                                                       

ฉวำง	

                                                                  

เฉลิมพระเกียรติ	

                                                                  

ชะอวด																																																																

ช้ำงกลำง

                                                                    

เชียรใหญ่																																																													

ถ�้ำพรรณรำ																																																														

ท่ำศำลำ																																																															

28     รหัสไปรษณีย์ POST CODE

80210

80130

80150

 

80190

80180

80250

80190

80260

80160

(ปณ.ร่อนพิบูลย์)	ยกเว้น

	-	ต.บ้ำนชะอวด	บ้ำนควนมุด	80180	

		(ปณ.ชะอวด)

ยกเว้น

	-	ต.ละอำย	จันดี	ฉวำง	หมู่ที่	8	80250	

		(ปณ.คลองจันดี)

	-	ต.กะเปียด	ห้วยปริก	นำเขลียง	นำกะชะ	

		หมู่ที่	3	-	6	นำแว,	หมู่ที่	1	-	6,	8	-	12	

		ไม้เรียง,	หมู่ที่	1-	3,	5,	8	-	10	80260	

		(ปณ.ทำนพอ)

(ปณ.เชียรใหญ่)	ยกเว้น

	-	ต.ดอนตรอ	ทำงพูน	หมู่ที่	1	-	2,	6	80290

		(ปณ.ชะเมำ)

	-	ต.ทำงพูน	หมู่ที่	3	-	5	80350	(ปณ.ไม้หลำ)

(ปณ.คลองจันดี)	ยกเว้น

	-	ต.ช้ำงกลำง	หมู่ที่	8	และ	16	80220	

		(ปณ.นำบอน)

(ปณ.ทำนพอ)

นครศรีธรรมราช



รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุเขต / อำาเภอ

ทุ่งสง

                                                                    

ทุ่งใหญ่																																																															

นบพิต�ำ																																																																				

นำบอน		

                                                                        

บำงขัน																																																																	

ปำกพนัง

                                                                     

พรหมคีรี																																																														

พระพรหม																																																														

พิปูน																																																												

เมอืงนครศรีธรรมรำช 

     รหัสไปรษณีย์ POST CODE     29

80110

80240

80160

80220

80360

80140

80320

80000

80270

80000

ยกเว้น

	-	ต.กะปำง	เขำโร	หมู่ที่	5	ที่วัง,	

		หมู่ที่	3	-	4,	11	80310	(ปณ.บ้ำนพูน)

(ปณ.ท่ำศำลำ)

ยกเว้น

	-	ต.แก้วแสน	หมู่ที่	3	-	4	80250	

		(ปณ.คลองจันดี)

ยกเว้น

	-	ต.คลองน้อย	ชะเมำ	เกำะทวด	80330	

		(ปณ.บำงจำก)	

	-	ต.ปำกพนังตะวันตก	คลองกระบือ	หูล่อง	

		ป่ำระก�ำ	บ้ำนใหม่	บำงตะพง	บำงศำลำ	

		80370	(ปณ.ปำกพนังตะวันตก)

(ปจ.นครศรีธรรมรำช)

ยกเว้น

	-	ต.ก�ำแพงเซำ	ท่ำงิ้ว	นำทรำย	80280	

		(ปณ.เขำมหำชัย)

	-	ต.ท่ำเรือ	หมู่ที่	2	-	6,	8,	14	-	17,	19	

		80290	(ปณ.ชะเมำ)



รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุเขต / อำาเภอ

                                                                   

ร่อนพิบูลย์

                                                                    

ลำนสกำ																																																														

สิชล	

                                                                  

หัวไทร	

เก้ำเล้ียว																																																															

โกรกพระ																																																															

ชุมตำบง																																																																

ชุมแสง

 

                                                                    

ตำกฟำ้																																																														

ตำคลี	

                                                                    

ท่ำตะโก																																																																

บรรพตพิสัย																																																													

พยุหะคีรี																																																															

30     รหัสไปรษณีย์ POST CODE

80130

80230

80120

80170

60230

60170

60150

60120

60190

60140

60160

60180

60130

	-	ต.บำงจำก	80330	(ปณ.บำงจำก)

ยกเว้น

	-	ต.เสำธง	หินตก	80350	(ปณ.ไม้หลำ)

(ปณ.ลำนสกำ)

ยกเว้น

	-	ต.เสำเภำ	เทพรำช	80340	(ปณ.เสำเภำ)

(ปณ.ลำดยำว)

ยกเว้น

	-	ต.ทับกฤช	ทับกฤชใต้	พันลำน	60250	

		(ปณ.ทับกฤช)

ยกเว้น

	-	ต.ช่องแค	สร้อยทอง	ห้วยหอม	พรหมนิมิต

		60210	(ปณ.ช่องแค)

	-	ต.จันเสน	ลำดทิพรส	60260	(ปณ.จันเสน)

นครสวรรค์



รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุเขต / อำาเภอ

ไพศำลี																																																																				

เมืองนครสวรรค์	

                                                                      

แม่เปิน																																																																			

แม่วงก์																																																																		

ลำดยำว																																																													

หนองบัว	

ไทรน้อย																																																																	

บำงกรวย																																																													

บำงบัวทอง																																																													

บำงใหญ่																																																														

ปำกเกร็ด																																																														

เมืองนนทบุรี	

จะแนะ																																																												

เจำะไอร้อง																																																										

ตำกใบ																																																														

บำเจำะ																																																													

เมืองนรำธิวำส																																																									

     รหัสไปรษณีย์ POST CODE     31

60220

60000

60150

60150

60150

60110

ยกเว้น 

	-	ต.หนองกระโดน	หนองกรด	60240

		(ปณ.หนองเบน)

(ปณ.ลำดยำว)

(ปณ.ลำดยำว)

11150

11130

11110

11140

11120

11000

นนทบุรี

96220

96130

96110

96170

96000

(ปณ.ดุซงญอ)

(ปณ.ตันหยงมัส)

นราธิวาส



รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุเขต / อำาเภอ

เฉลิมพระเกียรติ																																																											

เชียงกลำง																																																														

ท่ำวังผำ																																																														

ทุ่งช้ำง																																																																	

นำน้อย																																																														

นำหมื่น																																																																

บ่อเกลือ																																																															

บ้ำนหลวง																																																													

ปัว																																																																		

ภูเพียง																																																													

เมืองน่ำน																																																											

แม่จริม																																																														

ย่ีงอ																																																																	

ระแงะ	

                                                                  

รือเสำะ																																																											

แว้ง																																																																			

ศรีสำคร																																																													

สุคิริน																																																															

สุไหง	โก	-	ลก																																																													

สุไหงปำดี	

32     รหัสไปรษณีย์ POST CODE

55130

55160

55140

55130

55150

55180

55220

55190

55120

55000

55000

55170

96180

96130

96150

96160

96210

96190

96120

96140

(ปณ.ทุ่งช้ำง)

(ปจ.น่ำน)

(ปณ.ตันหยงมัส)	ยกเว้น

	-	ต.บองอ	96220	(ปณ.ดุซงญอ)

น่าน



รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุเขต / อำาเภอ

เวียงสำ																																																												

สองแคว																																																												

สันติสุข	

บึงกำฬ																																																																		

เซกำ																																																														

โซ่พิสัย																																																															

บึงโขงหลง																																																												

บุ่งคล้ำ																																																															

ปำกคำด																																																													

พรเจริญ																																																												

ศรีวิไล

กระสัง																																																																		

คูเมือง																																																																	

แคนดง																																																																

เฉลิมพระเกียรติ	

                                                                      

ช�ำนิ																																																																			

นำงรอง																																																															

     รหัสไปรษณีย์ POST CODE     33

55110

55160

55210

(ปณ.เชียงกลำง)

(ปณ.ดู่พงษ์)

บึงกาฬ

38000

38150

38170

38220

38000

38190

38180

38210

31160

31190

31150

31110

31110

31110

(ปณ.สตึก)

(ปณ.นำงรอง)	ยกเว้น

 -	ต.ถำวร	ยำยแย้มวัฒนำ	31170	

		(ปณ.ละหำนทรำย)

(ปณ.นำงรอง)

บุรีรัมย์



รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุเขต / อำาเภอ

คลองหลวง	

นำโพธิ	์																																																														

โนนดินแดง																																																									

โนนสุวรรณ																																																								

บ้ำนกรวด																																																												

บ้ำนด่ำน																																																															

บ้ำนใหม่ไชยพจน์																																																											

ประโคนชัย																																																													

ปะค�ำ																																																																	

พลับพลำชัย																																																														

พุทไธสง																																																														

เมืองบุรีรัมย์																																																											

ละหำนทรำย																																																									

ล�ำปลำยมำศ																																																										

สตึก																																																																			

หนองก่ี																																																														

หนองหงส	์																																																													

ห้วยรำช	

34     รหัสไปรษณีย์ POST CODE

ปทุมธานี

12120

31230

31260

31110

31180

31000

31120

31140

31220

31250

31120

31000

31170

31130

31150

31210

31240

31000

ยกเว้น

 -	ต.คลองหนึ่ง	หมู่ที่	20	เฉพำะบ้ำนเลขที่	

		1	-	55	และ	57	-	99	และมหำวิทยำลัย

		วไลยอลงกรณ์	13180	(ปณ.ประตนู�ำ้พระอินทร์)

(ปณ.นำงรอง)

(ปจ.บุรีรัมย์)

(ปณ.พุทไธสง)

(ปณ.บ้ำนพลับพลำ)

(ปจ.บุรีรัมย์)



รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุเขต / อำาเภอ

                                                                    

ธัญบุรี	

                                                                     

เมืองปทุมธำนี																																																										

ลำดหลุมแก้ว																																																											

ล�ำลูกกำ

                                                                  

สำมโคก																																																																						

หนองเสือ	

กุยบุรี																																																															

ทับสะแก																																																										

บำงสะพำน	

                                                                      

บำงสะพำนน้อย																																																										

     รหัสไปรษณีย์ POST CODE     35

12110

12000

12140

12150

12160

12170

	-	ต.คลองห้ำ	หมู่ที่	1	เฉพำะบ้ำนเลขที่	38

		และสถำนบ�ำบัดหญิงธัญบุรี	12110	

		(ปณ.ธัญบุรี)

	-	ต.คลองหก	หมู่ที่	1	เฉพำะบ้ำนเลขที่	39	

		และสถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล	12110	

		(ปณ.ธัญบุรี)

ยกเว้น

	-	ต.ประชำธิปัตย์	บึงย่ีโถ	12130	(ปณ.รังสิต)

ยกเว้น 

	-	ต.คูคต	12130	(ปณ.รังสิต)

77150

77130

77140

77170

ยกเว้น

	-	ต.ธงชัย	ชัยเกษม	77190	(ปณ.บ้ำนกรูด)

	-	ต.ร่อนทอง	ทองมงคล	77230	(ปณ.ร่อนทอง)

ประจวบคีรีขันธ์



รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุเขต / อำาเภอ

กบินทร์บุรี	

                                                                   

นำดี																																																															

บ้ำนสร้ำง																																																												

ประจันตคำม																																																										

เมืองปรำจีนบุรี

                                                                   

ศรีมหำโพธ	ิ																																																											

ศรีมโหสถ	

ปรำณบุรี	

                                                                  

                                                                       

เมืองประจวบคีรีขันธ์	

                                                                    

สำมร้อยยอด	

                                                                    

หัวหิน	

36     รหัสไปรษณีย์ POST CODE

ปราจีนบุรี

25110

25220

25150

25130

25000

25140

25190

77120

77000

77180

77110

ยกเว้น

	-	ต.เมืองเก่ำ	25240	(ปณ.กบินทร์เก่ำ)

ยกเว้น

	-	ต.โคกไม้ลำย	บ้ำนพระ	ไม้เค็ค	เนินหอม

		25230	(ปณ.บ้ำนพระ)

ยกเว้น

	-	ต.เขำน้อย	หมู่ที่	3	ค่ำยธนะรัชต์	กองพล

		ทหำรรำบที่	15	โรงพยำบำลค่ำยธนะรัชต์

			77160	(ปณ.ธนะรัชต์)

	-	ต.ปำกน�้ำปรำณ	77220	(ปณ.ปำกน�้ำปรำณ)

ยกเว้น

	-	ต.บ่อนอก	อ่ำวน้อย	หมู่ที่	1,	4	-	16	77210	

		(ปณ.อ่ำวน้อย)	

ยกเว้น

	-	ต.สำมร้อยยอด	77120	(ปณ.ปรำณบุรี)



รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุเขต / อำาเภอ

กะพ้อ																																																																

โคกโพธิ์	

                                                                      

ทุ่งยำงแดง																																																												

ปะนำเระ	

                                                                 

มำยอ	

                                                                    

เมืองปัตตำนี																																																											

แม่ลำน																																																														

ไมแ้ก่น																																																													

ยะรัง																																																														

ยะหริ่ง	

                                                                  

สำยบุรี	

                                                                     

หนองจิก	

     รหัสไปรษณีย์ POST CODE     37

94230

94120

94140

94130

94140

94000

94180

94220

94160

94150

94110

94170

ยกเว้น

	-	ต.ทุ่งพลำ	นำประดู่	ปำกล่อ	ควนโนรี		

		94180	(ปณ.นำประดู่)

(ปณ.มำยอ)

ยกเว้น

	-	ต.ควน	ดอน	หมู่ที่	1	-	2	94190	

		(ปณ.ปำลัส)

ยกเว้น

	-	ต.ลำงำ	กะหวะ	หมู่ที่	1	-	4	94190	

		(ปณ.ปำลัส)

(ปณ.นำประดู่)

ยกเว้น

	-	ต.ตันหยงจึงงำ	บำโลย	94190	(ปณ.ปำลัส)

ยกเว้น

	-	ต.ทุ่งคล้ำ	94190	(ปณ.ปำลัส)

ปัตตานี



รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุเขต / อำาเภอ

ท่ำเรือ	

                                                                   

นครหลวง																																																														

บำงซำ้ย																																																																				

บำงไทร	

                                                                 

บำงบำล																																																													

บำงปะหัน																																																												

บำงปะอิน

 

                                                                    

บ้ำนแพรก																																																																 

ผักไห่																																																														

                                                                 

พระนครศรีอยธุยำ																																																							

ภำชี	

                                                                  

38     รหัสไปรษณีย์ POST CODE

13130

13260

13270

13190

13250

13220

13160

13240

13120

13000

13140

ยกเว้น

	-	ต.ท่ำหลวง	หมูท่ี่	1	-	5,	7	-	10	18270	

		(ปณ.ท่ำลำน	จ.สระบรีุ)

ยกเว้น

	-	ต.รำชครำม	ช้ำงใหญ่	โพแตง	เชียงรำกน้อย	

		13290	(ปณ.ศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร)

ยกเว้น

 -	ต.บ้ำนสร้ำง	13170	(ปณ.วังน้อย)

	-	ต.เชียงรำกน้อย	13180	

		(ปณ.ประตูน�้ำพระอินทร์)

ยกเว้น

	-	ต.จกัรำช	ดอนลำน	ล�ำตะเคยีน	หนองน�ำ้ใหญ่

		นำคู	13280	(ปณ.ลำดชะโด)

ยกเว้น

	-	ต.ระโสม	หมู่ที่	5	18250	

		(ปณ.คชสิทธิ์	จ.สระบุรี)

พระนครศรีอยุธยา



รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุเขต / อำาเภอ

มหำรำช																																																													

ลำดบัวหลวง																																																									

วังน้อย

 

                                                                  

เสนำ																																																															

อุทัย

จุน																																																																				

เชียงค�ำ																																																													

เชียงม่วน																																																													 

ดอกค�ำใต	้																																																									 

ปง																																																																		

ภูกำมยำว																																																													

ภูซำง																																																														

เมืองพะเยำ																																																											

แม่ใจ	

     รหัสไปรษณีย์ POST CODE     39

13150

13230

13170

13110

13210

ยกเว้น 

	-	ต.พยอม	หมู่ที่	5	13180	

		(ปณ.ประตูน�้ำพระอินทร์)

ยกเว้น

	-	ต.ธนู	หมู่ที่	1	(ทั้งหมด)	และหมู่ที่	2	

		(เฉพำะบ้ำนเลขที่	1	-	29)	ข้ำวเม่ำ	

		เฉพำะหมูท่ี่	2	13000	(ปจ.พระนครศรีอยุธยำ)

พะเยา

56150

56110

56160

56120

56140

56000

56110

56000

56130

(ปจ.พะเยำ)	

(ปณ.เชียงค�ำ)	



รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุเขต / อำาเภอ

กะปง																																																																	

เกำะยำว		

                                                                     

คุระบุรี																																																																

ตะกั่วทุ่ง	

                                                                

ตะกั่วป่ำ	

                                                                  

ทับปุด																																																													

ท้ำยเหมือง	

                                                                  

เมืองพังงำ	

40     รหัสไปรษณีย์ POST CODE

ยกเว้น

	-	ต.พรุใน	83000	(ปจ.ภูเก็ต)

ยกเว้น

	-	ต.โคกกลอย	หล่อยูง	คลองเคียน	82140	

		(ปณ.โคกกลอย)

ยกเว้น

	-	ต.คกึคัก	เกำะคอเขำ	บำงม่วง	(หมูท่ี่	1	

		บำงส่วน,	2	-	8)	82190	(ปณ.บำงม่วง)	

		(ยกเว้น	 ต.บำงม่วง	 หมู่ท่ี	 1	 เฉพำะบ้ำน 

		เลขท่ี	22,	22/,	24/,	25/8,	25/13,	25/

		15	 -	 20,	 34,	 34/,	 35,	 35/1,	 46,	 39,	 

		39/,	36,	36/,	37,	37/,	46/,	52,	52/,	 

		55,	58,	40,	40/,	42,	42/,	49/,	43,	43/,	 

		58/,	59,	59/,	90,	90/3	-	8,	99/1	-	3		 

		82110	(ปณ.ตะก่ัวป่ำ)

ยกเว้น

	-	ต.ล�ำแก่น	หมู่ที่	1	-	3,	5	-	6	82210	

		(ปณ.ล�ำแก่น)

82170

82160

82150

82130

82110

82180

82120

82000

พังงา



รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุเขต / อำาเภอ

กงหรำ	

                                                                    

เขำชัยสน																																																												

ควนขนุน

                                                                     

ตะโหมด																																																													

บำงแก้ว	

                                                                    

ปำกพะยูน																																																												

ป่ำบอน																																																													

ป่ำพะยอม																																																											

เมืองพัทลุง																																																												

ศรีนครินทร์																																																											

ศรีบรรพต

ดงเจริญ																																																														

ตะพำนหิน	

                                                                   

     รหัสไปรษณีย์ POST CODE     41

ยกเว้น

	-	ต.ชะรัด	สมหวัง	93000	(ปจ.พัทลุง)

ยกเว้น

	-	ต.ทะเลน้อย	พนำงตุง	มะกอกเหนือ	93150

		(ปณ.ปำกคลอง)

(ปณ.แม่ขรี)

ยกเว้น

	-	ต.โคกสัก	หมู่ที่	4,	7	-	8,	10,	13	93160	

		(ปณ.แม่ขรี)

(ปจ.พัทลุง)

93180

93130

93110

93160

93140

93120

93170

93210

93000

93000

93190

พัทลุง

66210

66110

(ปณ.วังตะกู)

ยกเว้น

	-	ต.ทุ่งโพธิ์	วังหลุม	66150	(ปณ.ทับคล้อ)

พิจิตร



รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุเขต / อำาเภอ

ชำติตระกำร																																																															

นครไทย																																																											

เนินมะปรำง																																																									

บำงกระทุ่ม	

                                                                   

ทับคล้อ	

                                                                    

บำงมูลนำก	

                                                                   

บึงนำรำง																																																												

โพทะเล																																																													

โพธิ์ประทับช้ำง																																																								

เมืองพิจิตร	

                                                                    

วชิรบำรมี	

                                                                      

วังทรำยพูน																																																												

สำกเหล็ก																																																													

สำมงำ่ม																																																												

42     รหัสไปรษณีย์ POST CODE

พิษณุโลก

65170

65120

65190

65110 ยกเว้น

	-	ต.เนินกุ่ม	วัดตำยม	65210	(ปณ.เนินกุ่ม)

66150

66120

66130

66130

66190

66000

66140

66180

66160

66140

ยกเว้น

	-	ต.เขำทรำย	เขำเจ็ดลูก	66230	(ปณ.เขำทรำย)

ยกเว้น

	-	ต.วังตะกู	66210	(ปณ.วังตะกู)

(ปณ.โพทะเล)

ยกเว้น

	-	ต.ดงป่ำค�ำ	หัวดง	ดงกลำง	ฆะมัง	

		(หมู่ที่	3	-	4,	7	-	9)	66170	(ปณ.หัวดง)

(ปณ.สำมง่ำม)	ยกเว้น

	-	ต.หนองหลุม	66220	(ปณ.ก�ำแพงดิน)

ยกเว้น

	-	ต.ก�ำแพงดิน	66220	(ปณ.ก�ำแพงดิน)



รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุเขต / อำาเภอ

แก่งกระจำน																																																										

เขำย้อย																																																														

ชะอ�ำ																																																												

ท่ำยำง																																																												

บ้ำนลำด																																																															

บ้ำนแหลม	

                                                                  

เมืองเพชรบุรี	

                                                                   

บำงระก�ำ	

                                                                   

พรหมพิรำม	

                                                                  

เมืองพิษณุโลก	

                                                                    

วังทอง	

                                                                    

วัดโบสถ์	

     รหัสไปรษณีย์ POST CODE     43

76170

76140

76120

76130

76150

76110

76000

65140

65150

65000

65130

65160

ยกเว้น

	-	ต.แหลมผกัเบีย้	76100	(ปณ.หำดเจ้ำส�ำรำญ)

ยกเว้น

	-	ต.หำดเจ้ำส�ำรำญ	หนองขนำน	หมูท่ี่	10	-	12

		76100	(ปณ.หำดเจ้ำส�ำรำญ)

ยกเว้น

	-	ต.คุยม่วง	ชุมแสงสงครำม	65240	

		(ปณ.ชุมแสงสงครำม)

ยกเว้น

	-	ต.ตลุกเทียม	มะต้อง	ศรีภิรมย์	วงฆ้อง

		ดงประค�ำ	65180	(ปณ.หนองตม)

ยกเว้น

	-	ต.วัดพริก	วังน�ำ้คู	้งิว้งำม	65230	(ปณ.วัดพริก)

ยกเว้น 

	-	ต.แก่งโสภำ บ้ำนกลำง 65220 (ปณ.แก่งโสภำ)

เพชรบุรี



รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุเขต / อำาเภอ

เขำค้อ	

                                                                   

ชนแดน	

                                                                    

น�้ำหนำว																																																																							

บึงสำมพัน	

                                                                 

เมืองเพชรบูรณ์	

                                                                  

วังโป่ง																																																															

วิเชียรบุรี	

                                                                

ศรีเทพ																																																												

หนองไผ่	

                                                                     

หล่มเก่ำ																																																													

หนองหญ้ำปล้อง	

44     รหัสไปรษณีย์ POST CODE

67270

67150

67260

67160

67000

67240

67130

67170

67140

67120

ยกเว้น

	-	ต.แคมป์สน	เข็กน้อย	67280	(ปณ.แคมป์สน)

ยกเว้น

	-	ต.ดงขุย บ้ำนกล้วย ตะกุดไร 67190 (ปณ.ดงขุย)

ยกเว้น

	-	ต.วังพิกุล	67230	(ปณ.วังพิกุล)

ยกเว้น

	-	ต.วังชมภู	นำยม	ระวิง	ห้วยสะแก	67210

		(ปณ.วังชมภู)

	-	ต.ท่ำพล	67250	(ปณ.ท่ำพล)

ยกเว้น

	-	ต.พเุตย	พขุำม	ภนู�ำ้หยด	ซบัสมบูรณ์	วังใหญ่

		ซับน้อย	67180	(ปณ.พุเตย)

ยกเว้น

	-	ต.นำเฉลียง	ยำงงำม	ห้วยโป่ง	67220	

		(ปณ.นำเฉลียง)

เพชรบูรณ์

76160



รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุเขต / อำาเภอ

หล่มสัก	

เด่นชัย																																																																

เมืองแพร่																																																												

ร้องกวำง																																																														

ลอง																																																																		

วังช้ิน																																																													

สอง																																																																

สูงเม่น	

                                                                   

หนองม่วงไข่	

กะทู้	

                                                                   

ถลำง																																																																	

เมืองภูเก็ต	

กันทรวิชัย																																																													

     รหัสไปรษณีย์ POST CODE     45

67110

54110

54000

54140

54150

54160

54120

54130

54170

ยกเว้น

	-	ต.เวียงทอง	54000	(ปจ.แพร่)

แพร่

83120

83110

83000

ยกเว้น

	-	ต.ป่ำตอง	กมลำ	83150	(ปณ.ป่ำตอง)

ยกเว้น

	-	ต.กะรน	83100	(ปณ.กะรน)

	-	ต.รำไวย์	ฉลอง	83130	(ปณ.รำไวย์)

ภูเก็ต

44150

มหาสารคาม



รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุเขต / อำาเภอ

ค�ำชะอี																																																															

ดงหลวง																																																												

ดอนตำล																																																											

นิคมค�ำสร้อย																																																								

เมืองมุกดำหำร																																																							

หนองสูง																																																													

หว้ำนใหญ่	

กุดรัง																																																															

แกด�ำ																																																														

โกสุมพิสัย																																																									

ชื่นชม																																																													

เชียงยืน																																																											

นำเชือก																																																													

นำดูน																																																																

บรบือ																																																													

พยัคฆภูมิพิสัย																																																											

เมืองมหำสำรคำม																																																					

ยำงสีสุรำช																																																														

วำปีปทุม	

46     รหัสไปรษณีย์ POST CODE

มุกดาหาร

49110

49140

49120

49130

49000

49160

49150

44130

44190

44140

44160

44160

44170

44180

44130

44110

44000

44210

44120

(ปณ.บรบือ)

(ปณ.เชียงยืน)



รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุเขต / อำาเภอ

ขุนยวม																																																														

ปำงมะผ้ำ																																																												

ปำย																																																															

เมืองแม่ฮ่องสอน																																																								

แม่ลำน้อย																																																											

แม่สะเรียง																																																									

สบเมย	

กุดชุม																																																														

ค้อวัง																																																													

ค�ำเขื่อนแก้ว	

                                                                   

ทรำยมูล																																																											

ไทยเจริญ																																																														

ป่ำติ้ว																																																													

มหำชนะชัย																																																															

เมืองยโสธร																																																											

เลิงนกทำ	

     รหัสไปรษณีย์ POST CODE     47

แม่ฮ่องสอน

58140

58150

58130

58000

58120

58110

58110 (ปณ.แม่สะเรียง)

35140

35160

35110

35170

35120

35150

35130

35000

35120

ยกเว้น

	-	ต.ดงแคนใหญ่	แคนน้อย	นำค�ำ	นำแก	35180

		(ปณ.ดงแคนใหญ่)

(ปณ.เลิงนกทำ)

ยโสธร



รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุเขต / อำาเภอ

กรงปินัง																																																												

กำบัง																																																																						

ธำรโต					

                                                         

                                                                       

บันนังสตำ																																																									

เบตง																																																													

เมืองยะลำ																						                                    

                                                                     

ยะหำ																																																															

รำมัน	

เกษตรวิสัย																																																											

จตุรพักตรพิมำน																																																						

จังหำร																																																												

เชียงขวัญ		

                                                                   

ทุ่งเขำหลวง																																																												

48     รหัสไปรษณีย์ POST CODE

95000

95120

95150

95130

95110

95000

95120

95140

(ปจ.ยะลำ)

(ปณ.ยะหำ)

ยกเว้น

	-	ต.แม่หวำด	หมู่ที่	1	-	5,	7	-	8	95170	

		(ปณ.แม่หวำด)

	-	ต.แม่หวำด	หมู่ที่	6,	9	95130	

		(ปณ.บันนังสตำ)

ยกเว้น

	-	ต.พร่อน	ลิดล	ล�ำใหม่	ล�ำพระยำ	95160	

		(ปณ.ล�ำใหม่)

ยะลา

ร้อยเอ็ด

45150

45180

45000

45000

45170

(ปจ.ร้อยเอ็ด)

(ปจ.ร้อยเอ็ด)	ยกเว้น

	-	ต.พลับพลำ	หมูม้น	45170	(ปณ.ธวัชบุรี)

(ปณ.ธวัชบุรี)



รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุเขต / อำาเภอ

ธวัชบุรี																																																															

ปทุมรัตต์																																																											

พนมไพร																																																													

โพธิ์ชัย																																																															

โพนทรำย																																																										

โพนทอง																																																												

เมยวดี																																																													

เมืองร้อยเอ็ด																																																									

เมืองสรวง																																																															

ศรีสมเด็จ	

                                                                   

สุวรรณภูมิ																																																									

เสลภูมิ																																																														

หนองพอก																																																											

หนองฮี																																																												

อำจสำมำรถ	

กระบุรี																																																														

กะเปอร์																																																													

เมืองระนอง	

                                                                  

ละอุ่น																																																																	

     รหัสไปรษณีย์ POST CODE     49

45170

45190

45140

45230

45240

45110

45250

45000

45220

45000

45130

45120

45210

45140

45160

(ปจ.ร้อยเอ็ด)	ยกเว้น

	-	ต.สวนจิก	โพธิ์สัย	45280	(ปณ.โสกเชือก)

(ปณ.พนมไพร)

85110

85120

85000

85130

ยกเว้น

	-	ต.ทรำยแดง	85130	(ปณ.ละอุ่น)

ระนอง



รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุเขต / อำาเภอ

แกลง	

                                                                    

เขำชะเมำ																																																													

นิคมพัฒนำ																																																											

บ้ำนค่ำย																																																												

บ้ำนฉำง																																																											

ปลวกแดง																																																														

เมืองระยอง	

                                                                   

วังจันทร์	

จอมบึง																																																													

สุขส�ำรำญ	

50     รหัสไปรษณีย์ POST CODE

21110

21110

21180

21120

21130

21140

21000

21210

ยกเว้น

	-	ต.กองดิน	22160	(ปณ.นำยำยอำม	จ.จนัทบุรี)

	-	ต.คลองปูน	พังรำด	ปำกน�้ำกระแส	21170

		(ปณ.ปำกน�้ำประแสร์)

	-	ต.กร�่ำ	ชำกพง	21190	(ปณ.กร�่ำ)

(ปณ.แกลง)

ยกเว้น

	-	ต.มำบตำพุด	ห้วยโป่ง	เนินพระ	หมู่ที่	4	-	7	

		21150	(ปณ.มำบตำพุด)

	-	ต.กะเฉด	ส�ำนักทอง	21100	(ปณ.กะเฉด)

	-	ต.แกลง	เพ	21160	(ปณ.เพ)

ระยอง

70150

ราชบุรี

85120 (ปณ.กะเปอร์)



รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุเขต / อำาเภอ

ด�ำเนินสะดวก	

                                                                 

บำงแพ																																																															

บ้ำนคำ																																																													

บ้ำนโป่ง	

                                                                  

ปำกทอ่																																																														

โพธำรำม																																																												

เมืองรำชบุรี																																																										

วัดเพลง																																																													

สวนผึ้ง	

โคกเจริญ																																																													

โคกส�ำโรง																																																											

ชัยบำดำล

                                                                 

ท่ำวุ้ง	

                                                                  

ท่ำหลวง																																																													

     รหัสไปรษณีย์ POST CODE     51

70130

70160

70180

70110

70140

70120

70000

70170

70180

ยกเว้น

	-	ต.บวังำม	ประสำทสทิธิ	์70210	(ปณ.หลักห้ำ)

(ปณ.สวนผึ้ง)

ยกเว้น

	-	ต.กรับใหญ่	70190	(ปณ.ห้วยกระบอก)

15250

15120

15130

15150

15230

(ปณ.ล�ำนำรำยณ์)	ยกเว้น

	-	ต.นำโสม	15190	(ปณ.ล�ำสนธิ)

	-	ต.ชัยบำดำล	ม่วงค่อม	มะกอกหวำน	15230	

		(ปณ.ท่ำหลวง)

ยกเว้น 

	-	ต.เขำสมอคอน	15180	(ปณ.ท่ำโขลง)

ลพบุรี



รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุเขต / อำาเภอ

บ้ำนหมี่	

                                                                   

พัฒนำนิคม	

                                                                    

เมืองลพบุรี	

                                                                  

ล�ำสนธิ																																																												

สระโบสถ์																																																										

หนองม่วง	

เกำะคำ																																																													

งำว																																																															

แจ้ห่ม																																																															

52     รหัสไปรษณีย์ POST CODE

15110

15140

15000

15190

15240

15170

ยกเว้น 

	-	ต.บ้ำนชี	บำงขำม	บำงผึ้ง	หมู่ที่	4	-	9

		15180	(ปณ.ท่ำโขลง)

ยกเว้น

	-	ต.ห้วยขุนรำม	18220	(ปณ.วังม่วง	จ.สระบุรี)

	-	ต.ช่องสำริกำ	ดีลัง	15220	(ปณ.ดีลัง)

ยกเว้น
	-	ต.เขำพระงำม	โคกกะเทียม	บำงขันหมำก	

		หมู่ที่	11	ท่ำแค	หมู่ที่	9	-	10	(ยกเว้น	

		บ้ำนเลขที่	90	หมู่ที่	9,	ป.พัน	11	รอ.,	

		ศูนย์อ�ำนวยกำรสร้ำงอำวุธกองทัพบก	(ศอง.))

			15160	(ปณ.โคกกะเทียม)

	-	ต.โคกตูม	15210	(ปณ.โคกตูม)

	-	ต.โก่งธนู	13240	(ปณ.บ้ำนแพรก	

		จ.พระนครศรีอยุธยำ)

52130

52110

52120

ล�าปาง



รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุเขต / อำาเภอ

เถิน	

                                                                

เมืองปำน																																																											

เมืองล�ำปำง	

                                                                   

แม่ทะ	

                                                                    

แม่พริก	

                                                                      

แม่เมำะ	

                                                                 

วังเหนือ																																																															

สบปรำบ																																																												

เสริมงำม																																																															

ห้ำงฉัตร	

ทุ่งหัวช้ำง																																																												

บ้ำนธิ																																																															

บ้ำนโฮ่ง																																																													

     รหัสไปรษณีย์ POST CODE     53

52160

52240

52000

52150

52180

52220

52140

52170

52210

52190

ยกเว้น

	-	ต.แม่วะ	52230	(ปณ.แม่วะ)

ยกเว้น

	-	ต.พระบำท	หมู่ที่	4	52220	(ปณ.แม่เมำะ)

	-	ต.สบตุ๋ย	สวนดอก	ชมพู	ปงแสนทอง	

		บ้ำนเป้ำ	บ้ำนค่ำ	บ่อแฮ้ว	บ้ำนเอื้อม	52100

ยกเว้น

	-	ต.แม่ทะ	หมู่ที่	6	52220	(ปณ.แม่เมำะ)

ยกเว้น 

	-	ต.พระบำทวังตวง	หมู่ที่	1	-	2,	6	52230	

		(ปณ.แม่วะ)

ยกเว้น

	-	ต.บ้ำนดง	หมู่ที่	4	-	6	52000	(ปจ.ล�ำปำง)

51160

51180

51130

ล�าพูน



รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุเขต / อำาเภอ

เชียงคำน																																																														

ด่ำนซำ้ย																																																												

ท่ำล่ี																																																																

นำด้วง																																																												

นำแห้ว																																																														

ปำกชม																																																											

ผำขำว																																																											

ภูกระดึง																																																											

ภูเรือ																																																														

ภูหลวง																																																														

เมืองเลย	

                                                                      

วังสะพุง																																																															

ป่ำซำง																																																															

เมืองล�ำพูน	

                                                                    

แม่ทำ	

                                                                  

ล้ี																																																																		

เวียงหนองล่อง	

54     รหัสไปรษณีย์ POST CODE

42110

42120

42140

42210

42170

42150

42240

42180

42160

42230

42000

42130

ยกเว้น

	-	ต.นำอ้อ	ศรีสองรัก	นำแขม	42100	(ปณ.นำอ้อ)

เลย

51120

51000

51140

51110

51120

ยกเว้น

	-	ต.หนองช้ำงคนื	อุโมงค์	51150	(ปณ.อุโมงค์)

ยกเว้น

	-	ต.ทำกำศ	ทำขุมเงิน	ทำทุ่งหลวง	

		ทำแม่ลอบ	51170	(ปณ.ทำกำด)

(ปณ.ป่ำซำง)



รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุเขต / อำาเภอ

หนองหิน																																																																

เอรำวัณ	

กันทรลักษ	์																																																									

กันทรำรมย์																																																										

ขุขันธ์																																																																

ขุนหำญ																																																														

น�้ำเกล้ียง																																																											

โนนคูณ																																																																			

บึงบูรพ์																																																													

เบญจลักษ์																																																															

ปรำงค์กู่																																																														

พยุห์																																																																

โพธิ์ศรีสุวรรณ																																																										

ไพรบึง																																																													

ภูสิงห์																																																																

เมืองจันทร์																																																										

เมืองศรีสะเกษ																																																							

ยำงชุมน้อย																																																											

รำษีไศล																																																													

วังหิน																																																														

ศรีรัตนะ																																																												

     รหัสไปรษณีย์ POST CODE     55

42190

42220

33110

33130

33140

33150

33130

33250

33220

33110

33170

33230

33120

33180

33140

33120

33000

33190

33160

33270

33240

(ปณ.กันทรำรมย์)

(ปณ.กันทรลักษ์)

(ปณ.อุทุมพรพิสัย)

(ปณ.ขุขันธ์)

(ปณ.อุทุมพรพิสัย)

ศรีสะเกษ



รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุเขต / อำาเภอ

ศิลำลำด																																																												

ห้วยทับทัน																																																																			

อุทุมพรพิสัย	

กุดบำก																																																																

กุสุมำลย์	

                                                                   

ค�ำตำกล้ำ																																																											

โคกศรีสุพรรณ																																																									

เจริญศิลป์																																																										

เตำ่งอย																																																													

นิคมน�้ำอูน																																																										

บ้ำนม่วง																																																															

พรรณำนิคม	

                                                                 

พังโคน																																																													

โพนนำแก้ว																																																										

ภูพำน																																																														

เมืองสกลนคร	

                                                                     

วำนรนิวำส																																																																

56     รหัสไปรษณีย์ POST CODE

33160

33210

33120

(ปณ.รำษีไศล)

สกลนคร

47180

47210

47250

47280

47290

47260

47270

47140

47130

47160

47230

47180

47000

47120

ยกเว้น

	-	ต.อุ่มจำน	นำเพียง	47230	(ปณ.ท่ำแร่)

ยกเว้น

	-	ต.นำหัวบ่อ	พอกน้อย	47220	(ปณ.ดงมะไฟ)

(ปณ.ท่ำแร่)

(ปณ.กุดบำก)

ยกเว้น

	-	ต.ขมิ้น	หนองลำด	47220	(ปณ.ดงมะไฟ)

	-	ต.ท่ำแร่	47230	(ปณ.ท่ำแร่)



รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุเขต / อำาเภอ

วำริชภูมิ																																																															

สว่ำงแดนดิน	

                                                                  

ส่องดำว																																																										

อำกำศอ�ำนวย	

กระแสสินธุ	์																																																								

คลองหอยโข่ง	

                                                                

ควนเนียง																																																												

จะนะ																																																													

เทพำ	

                                                                  

นำทวี																																																														

นำหม่อม																																																																

บำงกล�่ำ																																																													

เมืองสงขลำ	

                                                                  

     รหัสไปรษณีย์ POST CODE     57

47150

47110

47190

47170

ยกเว้น

	-	ต.แวง	ตำลโกน	ตำลเนิ้ง	พันนำ	ธำตุทอง

		47240	(ปณ.ดอนเขือง)

90270

90230

90220

90130

90150

90160

90310

90110

90000

(ปณ.ทุ่งลุง)	ยกเว้น

	-	ต.คลองหลำ	โคกม่วง	(หมู่ที่	8	เฉพำะ

		บ้ำนพักภำยในกองบิน	56)	90115	

		(ปณฝ.ท่ำอำกำศยำนหำดใหญ่)

ยกเว้น

	-	ต.วังใหญ่	ล�ำไพล	ท่ำม่วง	หมู่ที่	2	-	4,	

		6	-	7,	10,	12	90260	(ปณ.ล�ำไพล)

(ปณ.หำดใหญ่)

ยกเว้น

	-	ต.พะวง	เกำะยอ	90100	(ปณ.พะวง)

สงขลา



รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุเขต / อำาเภอ

ระโนด																																																														

รัตภูมิ

 

                                                                   

สทิงพระ																																																														

สะเดำ	

                                                                  

สะบ้ำย้อย																																																												

สิงหนคร	

                                                                     

หำดใหญ่	

ควนกำหลง																																																										

ควนโดน																																																												

58     รหัสไปรษณีย์ POST CODE

90140

90180

90190

90120

90210

90280

90110

ยกเว้น

 -	ต.ควนรู	หมู่ที่	3	-	6,	8	-	9	90220	

		(ปณ.ควนเนียง)

ยกเว้น

	-	ต.พังลำ	ท่ำโพธิ์	เขำมีเกียรติ	90170

		(ปณ.คลองแงะ)

 -	ต.ทุ่งหมอ	ปำดังเบซำร์	90240	

		(ปณ.ปำดังเบซำร์)

	-	ต.ส�ำนักขำม	หมู่ที่	1	-	2,	5	-	7	90320	

		(ปณ.บ้ำนด่ำนนอก)

ยกเว้น

	-	ต.ม่วงงำม	ชะแล้	บำงเขียด	ปำกรอ	ป่ำขำด	

		ร�ำแดง	วัดขนุน	90330	(ปณ.ม่วงงำม)

ยกเว้น

	-	ต.พะตง	90230	(ปณ.ทุ่งลุง)

	-	ต.บ้ำนพรุ	90250	(ปณ.บ้ำนพรุ)

สตูล

91130

91160



รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุเขต / อำาเภอ

ท่ำแพ																																																														

ทุ่งหว้ำ																																																													

มะนัง																																																														

เมืองสตูล	

                                                                   

ละงู	

บำงบ่อ	

                                                                    

บำงพลี																																																														

บำงเสำธง																																																										

พระประแดง																																																										

พระสมุทรเจดีย์																																																						

เมืองสมุทรปรำกำร	

บำงคนที																																																													

เมืองสมุทรสงครำม																																																					

อัมพวำ	

     รหัสไปรษณีย์ POST CODE     59

91150

91120

91130

91000

91110

(ปณ.ควนกำหลง)

ยกเว้น

	-	ต.ฉลุง	บ้ำนควน	ควนโพธิ์	เกตรี	91140	

		(ปณ.ฉลุง)

	-	อุทยำนแห่งชำติตะรุเตำ	91110	(ปณ.ละงู)

สมุทรปราการ

10560

10540

10540

10130

10290

10270

ยกเว้น

	-	ต.คลองด่ำน	10550	(ปณ.คลองด่ำน)

(ปณ.บำงพลี)

ยกเว้น

	-	ต.ท้ำยบ้ำน	ท้ำยบ้ำนใหม่	บำงปู	บำงปูใหม่

		แพรกษำ	แพรกษำใหม่	10280	(ปณ.บำงปู)

สมุทรสงคราม

75120

75000

75110



รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุเขต / อำาเภอ

กระทุ่มแบน	

                                                                     

บ้ำนแพ้ว	

                                                                  

เมืองสมุทรสำคร	

เขำฉกรรจ	์																																																									

คลองหำด																																																										

โคกสูง																																																													

ตำพระยำ																																																											

เมืองสระแก้ว																																																								

วังน�้ำเย็น																																																													

วังสมบูรณ์	

60     รหัสไปรษณีย์ POST CODE

สมุทรสาคร

74110

74120

74000

ยกเว้น

	-	ต.อ้อมน้อย	74130	(ปณ.อ้อมน้อย)

ยกเว้น

	-	ต.โรงเข้	หมู่ที่	4	(เฉพำะบ้ำนเลขที่	1	-	36/	

		1	-	7)	หนองสองห้อง	หมู่ที่	1	(เฉพำะบ้ำน

		เลขท่ี	1	-	26)	70210	(ปณ.หลักห้ำ	จ.รำชบุรี)

27000

27260

27120

27180

27000

27210

27250

(ปจ.สระแก้ว)

(ปณ.อรัญประเทศ)

ยกเว้น 

	-	หมู่ที่	1	(เฉพำะบ้ำนเลขที่	73/1,	97,	

		198/	1	-	10,	483/1,	616/1,	563,	770,	

		700/1	-	12,	952,	952/1,	1433

	-	ต.วังใหม่	หมู่ที่	2	-	4	และหมู่ที่	10	(เฉพำะ

		บ้ำนเลขที่	56,	61,	69/1,	74,	75,	91	-	93,	

		104,	 105,	 113	 -	 115,	 117/1,	 126,	 

สระแก้ว



รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุเขต / อำาเภอ

                                                                  

วัฒนำนคร																																																											

อรัญประเทศ	

แก่งคอย	

                                                                 

เฉลิมพระเกียรติ	

                                                                   

ดอนพุด																																																													

บ้ำนหมอ	

                                                                  

พระพุทธบำท																																																								

มวกเหล็ก	

                                                                     

เมืองสระบุรี																																																										

วังม่วง																																																														

     รหัสไปรษณีย์ POST CODE     61

27160

27120

		134	-	146,	159,	174,	184,	190,	195)	

		27210	(ปณ.วังน�้ำเย็น)

สระบุรี

18110

18000

18210

18130

18120

18180

18000

18220

ยกเว้น

	-	ต.ทับกวำง	18260	(ปณ.ทับกวำง)	

(ปจ.สระบุรี)	ยกเว้น

	-	ต.พุแค	หน้ำพระลำน	18240	(ปณ.พุแค)

ยกเว้น

	-	ต.หรเทพ	หมู่ที่	8	18210	(ปณ.ดอนพุด)

	-	ต.บ้ำนครัว	บำงโขมด	(เฉพำะเลขท่ี	49	

		หมูท่ี่	11 บริษทั	เหล็กสยำม	จ�ำกัด)	18270	

		(ปณ.ท่ำลำน)

 

ยกเว้น

	-	ต.ซับสนุ่น	18220	(ปณ.วังม่วง)

	-	ต.ล�ำพญำกลำง	ล�ำสมพงุ	30130	(ปณ.ปำกช่อง	

		จ.นครรำชสมีำ)



รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุเขต / อำาเภอ

ค่ำยบำงระจัน																																																								

ท่ำช้ำง																																																														

บำงระจัน																																																												

พรหมบุรี

                                                                     

เมืองสิงห์บุรี																																																								

อินทร์บุรี	

วิหำรแดง																																																											

เสำไห้																																																													
หนองแค	

                                                                 

หนองแซง																																																												

หนองโดน	

กงไกรลำศ																																																												

62     รหัสไปรษณีย์ POST CODE

16150

16140

16130

16120

16000

16110

18150

18160
18140

18170

18190

ยกเว้น

	-	ต.พรหมบุรี	16160	(ปณ.ปำกบำง)

ยกเว้น
	-	ต.โคกแย้	ห้วยขมิ้น	หนองนำก	ห้วยทรำย	
		หนองจิก	บัวลอย	(ยกเว้น	นิคมอุตสำหกรรม
		เหมรำช	นิคมอุตสำหกรรมหนองแค)	18230	

		(ปณ.หินกอง)

	-	ต.คชสิทธิ์	โคกตูม	โพนทอง	18250	

		(ปณ.คชสิทธิ์)

64170

สุโขทัย

สิงห์บุรี



รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุเขต / อำาเภอ

คีรีมำศ																																																												

ทุ่งเสลี่ยม	

                                                                 

บ้ำนด่ำนลำนหอย																																																					

เมืองสุโขทัย	

                                                                 

ศรีนคร																																																											

ศรีสัชนำลัย	

                                                                

ศรีส�ำโรง																																																												

สวรรคโลก	

ดอนเจดีย์	

                                                                   

ด่ำนช้ำง																																																													

เดิมบำงนำงบวช																																																								

บำงปลำมำ้																																																									

     รหัสไปรษณีย์ POST CODE     63

64160

64150

64140

64000

64180

64130

64120

64110

ยกเว้น

	-	ต.บ้ำนใหม่ไชยมงคล	เขำแก้วศรีสมบูรณ์	

		64230	(ปณ.บ้ำนใหม่ไชยมงคล)

ยกเว้น

	-	ต.เมืองเก่ำ	วังทองแดง	บ้ำนกล้วย	หมู่ที่	8	

		64210	(ปณ.เมืองเก่ำ)

	-	ต.ตำลเตี้ย	บ้ำนสวน	64220	(ปณ.บ้ำนสวน)

ยกเว้น

	-	ต.ศรีสัชนำลัย	ท่ำชัย	64190	(ปณ.ท่ำชัย)

72170

72180

72120

72150

ยกเว้น

	-	ต.สระกระโจม	ทะเลบก	หมู่ที่	1,	4	-	12	

		72250	(ปณ.สระกระโจม)

สุพรรณบุรี



รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุเขต / อำาเภอ

กำญจนดิษฐ์	

เมืองสุพรรณบุรี	

                                                                   

ศรีประจันต์																																																																							

สองพี่น้อง	

                                                                  

สำมชุก																																																													

หนองหญ้ำไซ																																																									

อู่ทอง	

64     รหัสไปรษณีย์ POST CODE

สุราษฎร์ธานี
84160 ยกเว้น

	-	ต.ท่ำทองใหม่	ทุ่งกง	ทุ่งรัง	84290

		(ปณ.ท่ำทองใหม่)

72000

72140

72110

72130

72240

72160

ยกเว้น

	-	ต.บำงกุ้ง	ศำลำขำว	สวนแตง	72210	

		(ปณ.สวนแตง)

	-	ต.ตลิ่งชัน	สระแก้ว	สนำมคลี	72230	

		(ปณ.ท่ำเสด็จ)

ยกเว้น

	-	ต.บ่อสุพรรณ	ทุ่งคอก	หมู่ที่	4	-	11,	14,	16

		ศรีส�ำรำญ	หมู่ที่	6	-	8,	11	-	13	หนองบ่อ

		หมู่ที่	1	-	5,	7	-	9	72190	(ปณ.ทุ่งคอก)

	-	ต.หนองบ่อ	หมู่ที่	6	71170	(ปณ.ตลำดเขต	

		จ.กำญจนบุรี)

ยกเว้น

	-	ต.จรเข้สำมพัน	หมู่ที่	1	-	3,	8	-	9,	11	-	13	

		71170	(ปณ.ตลำดเขต	จ.กำญจนบุรี)

	-	ต.ดอนมะเกลือ	สระยำยโสม	สระพังลำน	

		72220	(ปณ.สระยำยโสม)



รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุเขต / อำาเภอ

                                                                    

เกำะพะงัน	

                                                                 

เกำะสมุย	

                                                                  

คีรีรัฐนิคม																																																												

เคียนซำ	

                                                                  

ชัยบุรี																																																																		

ไชยำ																																																																						

ดอนสัก

                                                                    

ท่ำฉำง																																																														

ท่ำชนะ																																																										

บ้ำนตำขุน																																																											

บ้ำนนำเดิม																																																												

บ้ำนนำสำร	

     รหัสไปรษณีย์ POST CODE     65

84280

84140

84180

84260

84350

84110

84220

84150

84170

84230

84240

84120

	-	ต.ท่ำอุแท	84340	(ปณ.ปำกแพรก)

ยกเว้น

	-	ต.เกำะเต่ำ	84360	(ปณ.เกำะเต่ำ)

ยกเว้น

	-	ต.อ่ำงทอง	หมู่ที่	6	(เกำะพลวย)	84220

		(ปณ.ดอนสัก)

	-	ต.บ่อผุด	84320	(ปณ.เฉวง)

	-	ต.แม่น�้ำ	84330	(ปณ.แม่น�้ำ)

	-	ต.มะเร็ต	84310	(ปณ.ละไม)

ยกเว้น

	-	ต.พ่วงพรมคร	84210	(ปณ.พระแสง)

ยกเว้น

	-	ต.ชลครำม	84160	(ปณ.กำญจนดิษฐ์)

	-	ต.ปำกแพรก	84340	(ปณ.ปำกแพรก)

ยกเว้น

	-	ต.ควนสุบรรณ	หมู่ที่	3,	5,	7	84240	



รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุเขต / อำาเภอ

กำบเชิง																																																														

เขวำสินรินทร์																																																								

จอมพระ																																																															

ชุมพลบุรี																																																												

ท่ำตูม																																																																

โนนนำรำยณ์																																																									

บัวเชด																																																														

ปรำสำท																																																												

พนมดงรัก																																																											

เมืองสุรินทร์																																																										

รัตนบรีุ																																																													

ล�ำดวน																																																															

                                                                 

พนม																																																														

พระแสง																																																																				

พุนพิน																																																																	

เมืองสุรำษฎร์ธำนี	

                                                                   

วิภำวดี																																																														

เวียงสระ	

66     รหัสไปรษณีย์ POST CODE

สุรินทร์

32210

32000

32180

32190

32120

32130

32230

32140

32140

32000

32130

32220

84250

84210

84130

84000

84180

84190

(ปจ.สุรินทร์)

(ปณ.รัตนบุรี)

(ปณ.ปรำสำท)

 

		(ปณ.บ้ำนนำเดิม)

	-	ต.ควนศรี	พรุพี	84270	(ปณ.พรุพี)

ยกเว้น

	-	ต.ขุนทะเล	84100	(ปณ.ขุนทะเล)

(ปณ.คีรีรัฐนิคม)

(ปณ.บ้ำนส้อง)



รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุเขต / อำาเภอ

ศรีณรงค	์																																																											

ศีขรภูมิ																																																													

สนม																																																													

สังขะ																																																															

ส�ำโรงทำบ							

ท่ำบ่อ																																																														

เฝ้ำไร่																																																												

โพธิ์ตำก																																																											

โพนพิสัย																																																											

เมืองหนองคำย	

                                                                   

รัตนวำปี																																																												

ศรีเชียงใหม่																																																									

สระใคร																																																														

สังคม	

นำกลำง	

                                                                   

     รหัสไปรษณีย์ POST CODE     67

32150

32110

32160

32150

32170

(ปณ.สังขะ)

43110

43120

43130

43120

43000

43120

43130

43100

43160

(ปณ.โพนพิสัย)

(ปณ.ศรีเชียงใหม่)

ยกเว้น

	-	ต.ค่ำยบกหวำน	โพนสว่ำง	พระธำตุบังพวน

		43100	(ปณ.ค่ำยบกหวำน)

(ปณ.โพนพิสัย)

(ปณ.ค่ำยบกหวำน)

หนองคาย

39170 ยกเว้น

	-	ต.กุดดินจี่	เก่ำกลอย	ดงสวรรค์	39350

		(ปณ.กุดดินจี่)

หนองบัวล�าภู



รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุเขต / อำาเภอ

นำวัง																																																														

โนนสัง																																																														

เมืองหนองบัวล�ำภู                                                   

ศรีบุญเรือง																																																														

สุวรรณคูหำ	

ไชโย																																																														

ป่ำโมก																																																												

โพธิ์ทอง																																																										

เมืองอ่ำงทอง																																																								

วิเศษชัยชำญ																																																										

สำมโก้																																																														

แสวงหำ	

ชำนุมำน																																																												

ปทุมรำชวงศำ																																																						

พนำ																																																															

เมืองอ�ำนำจเจริญ																																																							

ลืออ�ำนำจ																																																									

เสนำงคนิคม																																																									

หัวตะพำน	

68     รหัสไปรษณีย์ POST CODE

39170

39140

39000

39180

39270

(ปณ.นำกลำง)

14140

14130

14120

14000

14110

14160

14150

อ่างทอง

อ�านาจเจริญ

37210

37110

37180

37000

37120

37290

37240

(ปจ.อ�ำนำจเจริญ)



รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุเขต / อำาเภอ

กุดจับ																																																																

กุมภวำปี	

                                                                    

กู่แก้ว																																																																

ไชยวำน																																																												

ทุ่งฝน																																																														

นำยูง																																																															

น�้ำโสม																																																														

โนนสะอำด																																																										

บ้ำนดุง																																																														

บ้ำนผือ																																																														

ประจักษ์ศิลปำคม                                                          

พิบูลย์รักษ	์																																																								

เพ็ญ																																																																

เมืองอุดรธำนี	

                                                                   

วังสำมหมอ																																																															

ศรีธำตุ																																																													

สร้ำงคอม																																																										

     รหัสไปรษณีย์ POST CODE     69

อุดรธานี

41250

41110

41130

41290

41310

41380

41210

41240

41190

41160

41110

41130

41150

41000

41280

41230

41260

ยกเว้น

	-	ต.พันดอน	ผำสุก	ปะโค	เสอเพลอ	41370	

		(ปณ.พันดอน)

(ปณ.หนองหำน)

(ปณ.กุมภำวปี)

(ปณ.หนองหำน)

ยกเว้น

	-	ต.โนนสูง	หนองไผ่	41330	(ปณ.บ้ำนชัยพร)



รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุเขต / อำาเภอ

หนองวัวซอ	

                                                                     

หนองแสง																																																													

หนองหำน	

ตรอน																																																													

ทองแสนขัน																																																											

ท่ำปลำ	

                                                                 

น�้ำปำด																																																													

บ้ำนโคก																																																														

พิชัย	

                                                                  

ฟำกท่ำ																																																															

เมืองอุตรดิตถ์	

                                                                     

70     รหัสไปรษณีย์ POST CODE

41220

41340

41130

ยกเว้น

	-	ต.หนองวัวซอ	หมำกหญ้ำ	น�ำ้พ่น	หนองบวับำน

		41360	(ปณ.หมำกหญ้ำ)

ยกเว้น

	-	ต.บ้ำนเชียง	บ้ำนยำ	หนองสระปลำ	41320

		(ปณ.บ้ำนเชียง)

อุตรดิตถ์

53140

53230

53150

53110

53180

53120

53160

53000

ยกเว้น

	-	ต.ผำเลือด	ร่วมจิต	หำดล้ำ	หมู่ที่	1	-	3,	9	

		53190	(ปณ.ร่วมจิต)

	-	ต.ท่ำแฝก	53110	(ปณ.น�้ำปำด)

ยกเว้น

	-	ต.ท่ำสัก	บ้ำนดำรำ	53220	(ปณ.ท่ำสัก)

ยกเว้น

	-	ต.วังกะพี้	บ้ำนเกำะ	หมู่ที่	7	-	9		53170

		(ปณ.วังกะพี้)



รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุเขต / อำาเภอ

ลับแล	

ทัพทัน																																																														

บ้ำนไร่	

                                                                  

เมืองอุทัยธำนี																																																									

ลำนสัก																																																														

สว่ำงอำรมณ์																																																											

หนองขำหย่ำง																																																					

หนองฉำง	

                                                                  

ห้วยคต	

กุดข้ำวปุ้น																																																												

เขมรำฐ																																																												

เขื่องใน	

                                                                   

     รหัสไปรษณีย์ POST CODE     71

53130 ยกเว้น

	-	ต.ทุ่งยั้ง	ไผ่ล้อม	ด่ำนแม่ค�ำมัน	53210

		(ปณ.ทุ่งยั้ง)

61120

61140

61000

61160

61150

61130

61110

61170

ยกเว้น

	-	ต.วังหิน	เมืองกำรุ้ง	หูช้ำง	หนองจอก

		บ้ำนใหม่คลองเคียน	หนองบ่มกล้วย	61180

		(ปณ.เมืองกำรุ้ง)

ยกเว้น

	-	ต.เขำบำงแกรก	61170	(ปณ.เขำบำงแกรก)

(ปณ.เขำบำงแกรก)

อุทัยธานี

อุบลราชธานี

34270

34170

34150 ยกเว้น

	-	ต.กลำงใหญ่	โนนรัง	บ้ำนไทย	บ้ำนกอก

		34320	(ปณ.บ้ำนกอก)



รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุเขต / อำาเภอ

โขงเจียม																																																											

ดอนมดแดง																																																										

เดชอุดม																																																												

ตระกำรพืชผล																																																							

ตำลสุม																																																											

ทุ่งศรีอุดม																																																											

นำจะหลวย																																																								

นำตำล																																																												

นำเยีย																																																												

น�้ำขุ่น																																																														

น�้ำยืน																																																															

บุณฑริก																																																												

พิบูลมังสำหำร																																																								

โพธิ์ไทร                                                           

ม่วงสำมสิบ																																																								

เมืองอุบลรำชธำนี																																																				

วำรินช�ำรำบ

                                                         

                                                                   

ศรีเมืองใหม่																																																										

สว่ำงวีระวงศ์																																																									

ส�ำโรง																																																												

สิรินธร																																																												

เหล่ำเสือโก้ก	

72     รหัสไปรษณีย์ POST CODE

34220

34000

34160

34130

34330

34160

34280

34170

34160

34260

34260

34230

34110

34340

34140

34000

34190

34250

34190

34360

34350

34000

(ปจ.อุบลรำชธำนี)

(ปณ.เดชอุดม)

(ปณ.เขมรำฐ)

(ปณ.เดชอุดม)

(ปณ.น�้ำยืน)

ยกเว้น

	-	ต.ท่ำลำด	บุ่งหวำย	ห้วยขะยุง	34310

		(ปณ.ห้วยขะยุง)

(ปณ.วำรินช�ำรำบ)

(ปณ.บ้ำนส�ำโรง)

(ปจ.อุบลรำชธำนี)


