
รายชื่อที่ท าการให้บริการ  

 

ล ำดับ รหัสไปรษณีย์ ปณ. อ ำเภอ จังหวดั 
1 81110 อา่วลกึ อา่วลกึ กระบี ่
2 81120 คลองทอ่ม คลองทอ่ม กระบี ่
3 81140 เขาพนม เขาพนม กระบี ่
4 81150 เกาะลนัตา เกาะลนัตา กระบี ่
5 81160 ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี ่
6 81170 คลองพน คลองทอ่ม กระบี ่
7 81190 ล าทบั ล าทบั กระบี ่
8 81130 เหนือคลอง เหนือคลอง กระบี ่
9 81180 อา่วนาง เมืองกระบี ่ กระบี ่
10 81210 เกาะพีพ ี เมืองกระบี ่ กระบี ่
11 10002 ส านกังาน ปณท. หลกัสี ่ กรุงเทพมหานคร 
12 10101 ปอ้มปราบ สมัพนัธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 
13 10102 หลานหลวง ปอ้มปราบศตัรูพา่ย กรุงเทพมหานคร 
14 10201 วดัเลยีบ พระนคร กรุงเทพมหานคร 
15 10202 หน้าพระลาน พระนคร กรุงเทพมหานคร 
16 10204 สหประชาชาต ิ พระนคร กรุงเทพมหานคร 
17 10205 วงัเทวะเวสม์ พระนคร กรุงเทพมหานคร 
18 10206 มหาดไทย พระนคร กรุงเทพมหานคร 
19 10213 กองทพัอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
20 10301 บางกระบือ ดสุติ กรุงเทพมหานคร 
21 10302 ท าเนียบรัฐบาล ดสุติ กรุงเทพมหานคร 
22 10303 จิตรลดา ดสุติ กรุงเทพมหานคร 
23 10304 ศกึษาธิการ ดสุติ กรุงเทพมหานคร 
24 10403 ไทยพาณิชย์ ราชเทว ี กรุงเทพมหานคร 
25 10404 ประดิพทัธ์ พญาไท กรุงเทพมหานคร 
26 10405 อรุุพงษ์ ราชเทว ี กรุงเทพมหานคร 



27 10406 สนามเปา้ พญาไท กรุงเทพมหานคร 
28 10407 ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 
29 10409 ประตนู า้ ราชเทว ี กรุงเทพมหานคร 
30 10411 กระทรวงการคลงั พญาไท กรุงเทพมหานคร 
31 10413 กรมโรงงานอตุสาหกรรม ราชเทว ี กรุงเทพมหานคร 
32 10414 เดอะแพลทินมั ราชเทว ี กรุงเทพมหานคร 
33 10801 บางโพ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 
34 10901 สามแยกลาดพร้าว จตจุกัร กรุงเทพมหานคร 
35 10902 เสนานิคม จตจุกัร กรุงเทพมหานคร 
36 10904 จนัทรเกษม จตจุกัร กรุงเทพมหานคร 
37 10905 ซนัทาวเวอร์ส จตจุกัร กรุงเทพมหานคร 
38 10906 ตกึช้าง จตจุกัร กรุงเทพมหานคร 
39 10908 ส านกังานใหญ่ ปตท. จตจุกัร กรุงเทพมหานคร 
40 10301 บางกระบือ ดสุติ กรุงเทพมหานคร 
41 10302 ท าเนียบรัฐบาล ดสุติ กรุงเทพมหานคร 
42 10216 ทา่อากาศยานดอนเมือง ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
43 10415 เดอะสตรีท ดินแดง กรุงเทพมหานคร 
44 10111 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 
45 10112 นานา คลองเตย กรุงเทพมหานคร 
46 10113 สนัติสขุ คลองเตย กรุงเทพมหานคร 
47 10114 ประสานมิตร วฒันา กรุงเทพมหานคร 
48 10115 กล้วยน า้ไท คลองเตย กรุงเทพมหานคร 
49 10116 คลองตนั วฒันา กรุงเทพมหานคร 
50 10117 ศรีนครินทรวิโรฒ วฒันา กรุงเทพมหานคร 
51 10342 ศนูย์การประชมุแหง่ชาติสริิกิติ ์ คลองเตย กรุงเทพมหานคร 
52 10141 บางปะแก้ว ราษฎร์บรูณะ กรุงเทพมหานคร 
53 10251 พฒันาการ สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
54 10253 สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
55 10254 ซีคอนสแควร์ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 
56 10261 อดุมสขุ บางนา กรุงเทพมหานคร 
57 10262 คลองบางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 
58 10263 ทุง่เศรษฐี ประเวศ กรุงเทพมหานคร 
59 10264 เซ็นทรัลซิตีบ้างนา บางนา กรุงเทพมหานคร 



60 10103 สามแยก ปอ้มปราบศตัรูพา่ย กรุงเทพมหานคร 
61 10203 บางล าภบูน พระนคร กรุงเทพมหานคร 
62 10211 ดอนเมือง ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
63 10305 รัฐสภา ดสุติ กรุงเทพมหานคร 
64 10401 ราชเทว ี ราชเทว ี กรุงเทพมหานคร 
65 10402 มกักะสนั ราชเทว ี กรุงเทพมหานคร 
66 10802 พระจอมเกล้า บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 
67 10907 ยตุิธรรม จตจุกัร กรุงเทพมหานคร 
68 10222 คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 
69 10223 ไตรรัตน์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 
70 10231 บงึกุ่ม คนันายาว กรุงเทพมหานคร 
71 10241 รามค าแหง บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
72 10242 บงึทองหลาง บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
73 10243 หวัหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
74 10244 คลองกุ่ม บงึกุ่ม กรุงเทพมหานคร 
75 10245 มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
76 10311 เพชรบรีุตดัใหม ่ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
77 10321 สทุธิสาร ดินแดง กรุงเทพมหานคร 
78 10323 มอนเทอเรย์ทาวเวอร์ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
79 10324 เมืองไทย-ภทัร คอมเพลก็ซ์ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
80 10325 มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย ดินแดง กรุงเทพมหานคร 
81 10326 ไทยประกนัชีวิต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 
82 10521 เจ้าคณุทหาร ลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 
83 10120 ยานนาวา สาธร กรุงเทพมหานคร 
84 10121 สวนพล ู สาธร กรุงเทพมหานคร 
85 10122 บางคอแหลม บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 
86 10123 วดัพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 
87 10124 สาธุประดิษฐ์ ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
88 10125 บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
89 10151 บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 
90 10152 เซ็นทรัลพระราม 2 บางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 
91 10161 บางแค ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
92 10162 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 



93 10163 มหาวิทยาลยัสยาม ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
94 10165 ซีคอนบางแค ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
95 10332 จฬุาลงกรณ์ ปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
96 10333 สนิธร ปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
97 10341 สาธร สาธร กรุงเทพมหานคร 
98 10503 จิวเวลร่ีเทรดเซ็นเตอร์ บางรัก กรุงเทพมหานคร 
99 10504 สลีม บางรัก กรุงเทพมหานคร 
100 10506 พฒันพงษ์ บางรัก กรุงเทพมหานคร 
101 10601 ตลาดพล ู ธนบรีุ กรุงเทพมหานคร 
102 10602 วงเวียนใหญ่ คลองสาน กรุงเทพมหานคร 
103 10603 ทา่พระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
104 10604 คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 
105 10605 บางกอกใหญ่ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
106 10701 บางพลดั บางพลดั กรุงเทพมหานคร 
107 10702 ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
108 10703 บางขนุนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
109 10704 บางอ้อ บางพลดั กรุงเทพมหานคร 
110 10705 พระป่ินเกล้า บางพลดั กรุงเทพมหานคร 
111 10706 ทีสแควร์ บางพลดั กรุงเทพมหานคร 
112 71150 ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบรีุ 
113 71180 ทองผาภมู ิ ทองผาภมู ิ กาญจนบรีุ 
114 71240 สงัขละบรีุ สงัขละบรีุ กาญจนบรีุ 
115 71250 ทา่กระดาน ศรีสวสัดิ ์ กาญจนบรีุ 
116 71260 ดา่นมะขามเตีย้ ดา่นมะขามเตีย้ กาญจนบรีุ 
117 71110 ทา่มว่ง ทา่มว่ง กาญจนบรีุ 
118 71120 ทา่มะกา ทา่มะกา กาญจนบรีุ 
119 71121 ลกูแก ทา่มะกา กาญจนบรีุ 
120 71130 ทา่เรือพระแทน่ ทา่มะกา กาญจนบรีุ 
121 71190 ลาดหญ้า เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ 
122 46130 กมลาไสย กมลาไสย กาฬสนิธุ์ 
123 46140 สหสัขนัธ์ สหสัขนัธ์ กาฬสนิธุ์ 
124 46160 เขาวง เขาวง กาฬสนิธุ์ 
125 46170 ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก กาฬสนิธุ์ 



126 46180 ค ามว่ง ค ามว่ง กาฬสนิธุ์ 
127 46210 ร่องค า ร่องค า กาฬสนิธุ์ 
128 46220 หนองกงุศรี หนองกงุศรี กาฬสนิธุ์ 
129 46230 นามน นามน กาฬสนิธุ์ 
130 46240 ห้วยผึง้ ห้วยผึง้ กาฬสนิธุ์ 
131 46110 กฉิุนารายณ์ กฉิุนารายณ์ กาฬสนิธุ์ 
132 46120 ยางตลาด ยางตลาด กาฬสนิธุ์ 
133 46150 สมเด็จ สมเด็จ กาฬสนิธุ์ 
134 62150 ไทรงาม ไทรงาม ก าแพงเพชร 
135 62190 ทุง่ทราย ทรายทองวฒันา ก าแพงเพชร 
136 62210 ระหาน บงึสามคัค ี ก าแพงเพชร 
137 62130 ขาณวุรลกัษบรีุ ขาณวุรลกัษบรีุ ก าแพงเพชร 
138 62180 คลองลาน คลองลาน ก าแพงเพชร 
139 40150 ภเูวียง ภเูวียง ขอนแก่น 

140 40160 มญัจาคีรี มญัจาคีรี ขอนแก่น 

141 40180 ชนบท ชนบท ขอนแก่น 

142 40190 หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น 

143 40220 สชีมพ ู สมีชมพ ู ขอนแก่น 

144 40230 แวงน้อย แวงน้อย ขอนแก่น 

145 40270 บ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น 

146 40280 เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแก่น 

147 40320 พระยืน พระยืน ขอนแก่น 

148 40330 แวงใหญ่ แวงใหญ่ ขอนแก่น 

149 40340 เปือยน้อย เปือยน้อย ขอนแก่น 

150 40350 ภผูามา่น ภผูามา่น ขอนแก่น 

151 40001 เทพารักษ์ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 

152 40002 มหาวิทยาลยัขอนแก่น เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 

153 40003 ศรีจนัทร์ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 

154 40110 บ้านไผ ่ บ้านไผ ่ ขอนแก่น 

155 40120 พล พล ขอนแก่น 

156 40130 ชมุแพ ชมุแพ ขอนแก่น 

157 40210 หนองเรือ หนองเรือ ขอนแก่น 

158 40240 ดอนโมง หนองเรือ ขอนแก่น 



159 40260 ทา่พระขอนแก่น เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 

160 40290 โนนหนั ชมุแพ ขอนแก่น 

161 22130 แหลมสงิห์ แหลมสงิห์ จนัทบรีุ 
162 22140 โป่งน า้ร้อน โป่งน า้ร้อน จนัทบรีุ 
163 22150 มะขาม มะขาม จนัทบรีุ 
164 22160 นายายอาม นายายอาม จนัทบรีุ 
165 22190 พลิว้ แหลมสงิห์ จนัทบรีุ 
166 22210 เขาคชิฌกฏู เขาคชิฌกฏู จนัทบรีุ 
167 22001 จนัท์ธานี ( บางกะจะ ) เมืองจนัทบรีุ จนัทบรีุ 
168 22110 ขลงุ ขลงุ จนัทบรีุ 
169 22120 ทา่ใหม ่ ทา่ใหม ่ จนัทบรีุ 
170 22170 ทุง่เบญจา ทา่ใหม ่ จนัทบรีุ 
171 22180 สอยดาว สอยดาว จนัทบรีุ 
172 24160 สนามชยัเขต สนามชยัเขต ฉะเชิงเทรา 

173 24190 แปลงยาว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 

174 24001 ดอนทอง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 

175 24110 บางคล้า บางคล้า ฉะเชิงเทรา 

176 24120 พนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 

177 24130 บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา 

178 24140 บ้านโพธ์ิ บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา 

179 24150 บางน า้เปรีย้ว บางน า้เปรีย้ว ฉะเชิงเทรา 

180 24170 ดอนฉิมพล ี บางน า้เปรีย้ว ฉะเชิงเทรา 

181 24181 บางววั บางปะกง ฉะเชิงเทรา 

182 20190 หนองใหญ่ หนองใหญ่ ชลบรีุ 
183 20001 บางปลาสร้อย เมืองชลบรีุ ชลบรีุ 
184 20002 สีแ่ยกเฉลมิไทย เมืองชลบรีุ ชลบรีุ 
185 20003 ศขุประยรู เมืองชลบรีุ ชลบรีุ 
186 20110 ศรีราชา ศรีราชา ชลบรีุ 
187 20120 เกาะสชีงั เกาะสชีงั ชลบรีุ 
188 20130 บางแสน เมืองชลบรีุ ชลบรีุ 
189 20131 มหาวิทยาลยับรูพา เมืองชลบรีุ ชลบรีุ 
190 20140 พนสันิคม พนสันิคม ชลบรีุ 
191 20150 บางละมงุ บางละมงุ ชลบรีุ 



192 20151 ชยัพฤกษ์ บางละมงุ ชลบรีุ 
193 20160 พานทอง พานทอง ชลบรีุ 
194 20170 บ้านบงึ บ้านบงึ ชลบรีุ 
195 20180 สตัหีบ สตัหีบ ชลบรีุ 
196 20181 อูต่ะเภา สตัหีบ ชลบรีุ 
197 20182 ฐานทพัเรือสตัหีบ สตัหีบ ชลบรีุ 
198 20220 หวักญุแจ บ้านบงึ ชลบรีุ 
199 20230 อา่วอดุม ศรีราชา ชลบรีุ 
200 20231 แหลมฉบงั ศรีราชา ชลบรีุ 
201 20232 หนองขาม ศรีราชา ชลบรีุ 
202 20233 ทุง่สขุลา ศรีราชา ชลบรีุ 
203 20234 บอ่วิน ศรีราชา ชลบรีุ 
204 20240 ทา่บญุม ี พนสันิคม ชลบรีุ 
205 20250 บ้านอ าเภอ สตัหีบ ชลบรีุ 
206 20240 เกลด็แก้ว สตัหีบ ชลบรีุ 
207 20261 จอมเทยีน บางละมงุ ชลบรีุ 
208 20270 บอ่ทอง บอ่ทอง ชลบรีุ 
209 17110 มโนรมย์ มโนรมย์ ชยันาท 

210 17150 สรรพยา สรรพยา ชยันาท 

211 17170 หางน า้สาคร มโนรมย์ ชยันาท 

212 17120 วดัสงิห์ วดัสงิห์ ชยันาท 

213 17130 หนัคา หนัคา ชยันาท 

214 17140 สรรคบรีุ สรรคบรีุ ชยันาท 

215 17160 ห้วยง ู หนัคา ชยันาท 

216 36120 เกษตรสมบรูณ์ เกษตรสมบรูณ์ ชยัภมู ิ

217 36160 บ าเหน็จณรงค์ บ าเหน็จณรงค์ ชยัภมู ิ

218 36170 บ้านเขว้า บ้านเขว้า ชยัภมู ิ

219 36180 ดอนสาร ดอนสาร ชยัภมู ิ

220 36210 หนองบวัแดง หนองบวัแดง ชยัภมู ิ

221 36250 หนองบวัระเหว หนองบวัระเหว ชยัภมู ิ

222 36260 ภกัดีชมุพล ภกัดีชมุพล ชยัภมู ิ

223 36130 จตัรัุส จตัรัุส ชยัภมู ิ

224 36220 หนองบวัโคก จตัรัุส ชยัภมู ิ



225 36230 เทพสถิต เทพสถิต ชยัภมู ิ

226 36240 หมื่นแผ้ว เมืองชยัภมู ิ ชยัภมู ิ

227 86130 สวี สวี ชมุพร 
228 86160 ปะทิว ปะทิว ชมุพร 
229 86170 ละแม ละแม ชมุพร 
230 86180 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชมุพร 
231 86210 มาบอ ามฤต ปะทิว ชมุพร 
232 86220 ทุง่ตะโก ทุง่ตะโก ชมุพร 
233 86230 สะพล ี ปะทิว ชมุพร 
234 86100 ทุง่คา เมืองชมุพร ชมุพร 
235 86110 หลงัสวน หลงัสวน ชมุพร 
236 86120 ปากน า้ชมุพร เมืองชมุพร ชมุพร 
237 86140 ทา่แซะ ทา่แซะ ชมุพร 
238 86150 ปากน า้หลงัสวน หลงัสวน ชมุพร 
239 86190 ปฐมพร เมืองชมุพร ชมุพร 
240 57180 แมส่รวย แมส่รวย เชียงราย 

241 57210 เวียงชยั เวียงชยั เชียงราย 

242 57250 แมล่าว แมล่าว เชียงราย 

243 57290 พญาเมง็ราย พญาเมง็ราย เชียงราย 

244 57310 เวียงแก่น เวียงแก่น เชียงราย 

245 57001 ลานนา เมืองเชียงราย เชียงราย 

246 57002 สีแ่ยกแมก่รณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย 

247 57110 แมจ่นั แมจ่นั เชียงราย 

248 57120 พาน พาน เชียงราย 

249 57140 เชียงของ เชียงของ เชียงราย 

250 57150 เชียงแสน เชียงแสน เชียงราย 

251 57160 เทิง เทิง เชียงราย 

252 57170 เวียงป่าเปา้ เวียงป่าเปา้ เชียงราย 

253 57190 ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย 

254 57220 ห้วยไคร้ แมส่าย เชียงราย 

255 57230 ปล้อง เทิง เชียงราย 

256 57240 แมค่ า แมจ่นั เชียงราย 

257 57260 แมเ่จดีย์ เวียงป่าเปา้ เชียงราย 



258 57270 จนัจว้า แมจ่นั เชียงราย 

259 57240 แมค่ า แมจ่นั เชียงราย 

260 50170 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม ่

261 50220 ดอยสะเก็ด ดอยสะเก็ด เชียงใหม ่

262 50250 สะเมิง สะเมิง เชียงใหม ่

263 50260 ดอยเตา่ ดอยเตา่ เชียงใหม ่

264 50280 แมอ่าย แมอ่าย เชียงใหม ่

265 50310 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม ่

266 50350 เวียงแหง เวียงแหง เชียงใหม ่

267 50360 บ้านกาด แมว่าง เชียงใหม ่

268 50007 หนองหอย เมืองเชียงใหม ่ เชียงใหม ่

269 50101 ช้างคลาน เมืองเชียงใหม ่ เชียงใหม ่

270 50102 แมเ่หียะ เมืองเชียงใหม ่ เชียงใหม ่

271 50110 ฝาง ฝาง เชียงใหม ่

272 50120 สนัป่าตอง สนัป่าตอง เชียงใหม ่

273 50130 สนัก าแพง สนัก าแพง เชียงใหม ่

274 50131 บอ่สร้าง สนัก าแพง เชียงใหม ่

275 50140 สารภี สารภี เชียงใหม ่

276 50150 แมแ่ตง แมแ่ตง เชียงใหม ่

277 50180 แมริ่ม แมริ่ม เชียงใหม ่

278 50190 พร้าว พร้าว เชียงใหม ่

279 50202 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ เมืองเชียงใหม ่ เชียงใหม ่

280 50204 ทา่อากาศยานเชียงใหม ่ เมืองเชียงใหม ่ เชียงใหม ่

281 50205 พระสงิห์ เมืองเชียงใหม ่ เชียงใหม ่

282 50210 สนัทราย สนัทราย เชียงใหม ่

283 50230 หางดง หางดง เชียงใหม ่

284 50270 แมแ่จ่ม แมแ่จ่ม เชียงใหม ่

285 50290 แมโ่จ้ สนัทราย เชียงใหม ่

286 50303 ศาลากลางเชียงใหม ่ เมืองเชียงใหม ่ เชียงใหม ่

287 50304 ตลาดค าเทีย่ง เมืองเชียงใหม ่ เชียงใหม ่

288 50320 ไชยปราการ ไชยปราการ เชียงใหม ่

289 50330 สนัป่ายาง แมแ่ตง เชียงใหม ่

290 50340 หนองตอง หางดง เชียงใหม ่



291 57130 แมส่าย แมส่าย เชียงใหม ่

292 92120 ปะเหลยีน ปะเหลยีน ตรัง 
293 92150 สเิกา สเิกา ตรัง 
294 92160 คลองปาง รัษฎา ตรัง 
295 92170 นาโยง นาโยง ตรัง 
296 92180 ทุง่ยาว ปะเหลยีน ตรัง 
297 92220 วงัวิเศษ วงัวิเศษ ตรัง 
298 92130 ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง 
299 92140 ยา่นตาขาว ยา่นตาขาว ตรัง 
300 92190 ล าภรูา ห้วยยอด ตรัง 
301 92210 นาวง ห้วยยอด ตรัง 
302 23140 บอ่ไร่ บอ่ไร่ ตราด 

303 23110 คลองใหญ่ คลองใหญ่ ตราด 

304 63120 บ้านตาก บ้านตาก ตาก 

305 63130 สามเงา สามเงา ตาก 

306 63140 แมร่ะมาด แมร่ะมาด ตาก 

307 63150 ทา่สองยาง ทา่สองยาง ตาก 

308 63170 อุ้มผาง อุ้มผาง ตาก 

309 63180 วงัเจ้า วงัเจ้า ตาก 

310 63110 แมส่อด แมส่อด ตาก 

311 63111 ปณฝ.อินทรคีรี แมส่อด ตาก 

312 63160 พบพระ พบพระ ตาก 

313 26001 ร.ร. จปร. นครนายก นครนายก 

314 26110 บ้านนา บ้านนา นครนายก 

315 26130 ปากพล ี ปากพล ี นครนายก 

316 26120 องครักษ์ องครักษ์ นครนายก 

317 73150 ดอนตมู ดอนตมู นครปฐม 

318 73001 สนามจนัทร์ เมืองนครปฐม นครปฐม 

319 73110 สามพราน สามพราน นครปฐม 

320 73120 นครชยัศรี นครชยัศรี นครปฐม 

321 73130 บางเลน บางเลน นครปฐม 

322 73140 ก าแพงแสน ก าแพงแสน นครปฐม 

323 73160 อ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม 



324 73170 พทุธมณฑล พทุธมณฑล นครปฐม 

325 73180 สระพฒันา ก าแพงแสน นครปฐม 

326 73190 บางหลวง บางเลน นครปฐม 

327 73210 ไร่ขิง สามพราน นครปฐม 

328 48130 นาแก นาแก นครพนม 

329 48160 ปลาปาก ปลาปาก นครพนม 

330 48170 เรณนูคร เรณนูคร นครพนม 

331 48180 นาหว้า นาหว้า นครพนม 

332 48190 โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม 

333 48110 ธาตพุนม ธาตพุนม นครพนม 

334 48120 ทา่อเุทน ทา่อเุทน นครพนม 

335 48150 ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม 

336 30160 โนนสงู โนนสงู นครราชสมีา 

337 30170 สงูเนิน สงูเนิน นครราชสมีา 

338 30180 ประทาย ประทาย นครราชสมีา 

339 30220 โนนไทย โนนไทย นครราชสมีา 

340 30260 คง คง นครราชสมีา 

341 30270 ชมุพวง ชมุพวง นครราชสมีา 

342 30280 ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสมีา 

343 30290 ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสมีา 

344 30350 บ้านเหลือ่ม บ้านเหลือ่ม นครราชสมีา 

345 30360 โนนแดง โนนแดง นครราชสมีา 

346 30380 กดุจิก สงูเนิน นครราชสมีา 

347 30410 หนองบญุมาก หนองบญุมาก นครราชสมีา 

348 30420 ตลาดแค โนนสงู นครราชสมีา 

349 30430 สดีา สดีา นครราชสมีา 

350 30440 แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง นครราชสมีา 

351 30001 จอมสรุางค์ เมืองนครราชสมีา นครราชสมีา 

352 30002 อมัพวนั เมืองนครราชสมีา นครราชสมีา 

353 30003 สวนหมอ่น เมืองนครราชสมีา นครราชสมีา 

354 30004 จอหอ เมืองนครราชสมีา นครราชสมีา 

355 30005 เดอะมอลล์นครราชสมีา เมืองนครราชสมีา นครราชสมีา 

356 30110 พิมาย พิมาย นครราชสมีา 



357 30120 บวัใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสมีา 

358 30130 ปากช่อง ปากช่อง นครราชสมีา 

359 30140 สคีิว้ สคีิว้ นครราชสมีา 

360 30150 ปักธงชยั ปักธงชยั นครราชสมีา 

361 30190 โชคชยั โชคชยั นครราชสมีา 

362 30210 ดา่นขนุทด ดา่นขนุทด นครราชสมีา 

363 30250 ครบรีุ ครบรีุ นครราชสมีา 

364 30320 กลางดง ปากช่อง นครราชสมีา 

365 30330 เสงิสาง เสงิสาง นครราชสมีา 

366 30340 คลองไผ ่ สคีิว้ นครราชสมีา 

367 30370 วงัน า้เขียว วงัน า้เขียว นครราชสมีา 

368 30450 เขาใหญ่ ปากช่อง นครราชสมีา 

369 80140 ปากพนงั ปากพนงั นครศรีธรรมราช 

370 80180 ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช 

371 80190 เชียรใหญ่ เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 

372 80210 ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช 

373 80220 นาบอน นาบอน นครศรีธรรมราช 

374 80230 ลานสะกา ลานสะกา นครศรีธรรมราช 

375 80270 พิปนู พิปนู นครศรีธรรมราช 

376 80290 ชะเมา เฉลมิพระเกียรต ิ นครศรีธรรมราช 

377 80320 พรหมคีรี พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 

378 80360 บางขนั บางขนั นครศรีธรรมราช 

379 80370 ปากพนงัตะวนัตก ปากพนงั นครศรีธรรมราช 

380 80001 ศาลามชียั เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 

381 80002 ทา่วงั เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 

382 80003 หวัอิฐ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 

383 80110 ทุง่สง ทุง่สง นครศรีธรรมราช 

384 80120 สชิล สชิล นครศรีธรรมราช 

385 80130 ร่อนพิบลูย์ ร่อนพิบลูย์ นครศรีธรรมราช 

386 80150 ฉวาง ฉวาง นครศรีธรรมราช 

387 80160 ทา่ศาลา ทา่ศาลา นครศรีธรรมราช 

388 80170 หวัไทร หวัไทร นครศรีธรรมราช 

389 80240 ทุง่ใหญ่ ทุง่ใหญ่ นครศรีธรรมราช 



390 80250 คลองจนัด ี ฉวาง นครศรีธรรมราช 

391 80260 ทานพอ ฉวาง นครศรีธรรมราช 

392 80280 เขามหาชยั เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 

393 80310 บ้านพนู ทุง่สง นครศรีธรรมราช 

394 80330 บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 

395 80340 เสาเภา สชิล นครศรีธรรมราช 

396 80350 ไม้หลา ร่อนพิบลูย์ นครศรีธรรมราช 

397 60120 ชมุแสง ชมุแสง นครสวรรค์ 

398 60130 พยหุะคีรี พยหุะคีรี นครสวรรค์ 

399 60170 โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค์ 

400 60180 บรรพตพิสยั บรรพตพิสยั นครสวรรค์ 

401 60190 ตากฟา้ ตากฟา้ นครสวรรค์ 

402 60220 ไพศาล ี ไพศาล ี นครสวรรค์ 

403 60230 เก้าเลีย้ว เก้าเสีย้ว นครสวรรค์ 

404 60250 ทบักฤช ชมุแสง นครสวรรค์ 

405 60001 สวรรค์วิถี เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 

406 60002 จิรประวตั ิ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 

407 60110 หนองบวั หนองบวั นครสวรรค์ 

408 60140 ตาคล ี ตาคล ี นครสวรรค์ 

409 60150 ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 

410 60160 ทา่ตะโก ทา่ตะโก นครสวรรค์ 

411 60210 ช่องแค ตาคล ี นครสวรรค์ 

412 60240 หนองเบน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 

413 60260 จนัเสน ตาคล ี นครสวรรค์ 

414 11001 งามวงศ์วาน เมืองนนทบรีุ นนทบรีุ 
415 11002 ตลาดขวญั เมืองนนทบรีุ นนทบรีุ 
416 11003 สวนใหญ่ เมืองนนทบรีุ นนทบรีุ 
417 11004 กระทรวงสาธารณสขุ เมืองนนทบรีุ นนทบรีุ 
418 11005 กระทรวงพาณิชย์ เมืองนนทบรีุ นนทบรีุ 
419 11006 ดิ โอเอซิส บางบวัทอง นนทบรีุ 
420 11121 ห้าแยกปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบรีุ 
421 96110 ตากใบ ตากใบ นราธิวาส 

422 96130 ตนัหยงมสั ระแงะ นราธิวาส 



423 96140 สไุหงปาด ี สไุหงปาด ี นราธิวาส 

424 96160 แว้ง แว้ง นราธิวาส 

425 96170 บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส 

426 96180 ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส 

427 96190 สคุิริน สคุิริน นราธิวาส 

428 96210 ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส 

429 96220 ดซุงญอ จะแนะ นราธิวาส 

430 96120 สไุหงโกลก สไุหงโก-ลก นราธิวาส 

431 96150 รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส 

432 55150 นาน้อย นาน้อย นา่น 

433 55180 นาหมื่น นาหมื่น นา่น 

434 55190 บ้านหลวง บ้านหลวง นา่น 

435 55220 บอ่เกลอื บอ่เกลอื นา่น 

436 38170 โซพ่ิสยั โซพ่ิสยั บงึกาฬ 

437 38180 พรเจริญ พรเจริญ บงึกาฬ 

438 38210 ศรีวิไล ศรีวิไล บงึกาฬ 

439 38190 ปากคาด ปากคาด บงึกาฬ 

440 31120 พทุไธสง พทุไธสง บรีุรัมย์ 

441 31160 กระสงั กระสงั บรีุรัมย์ 

442 31170 ละหานทราย ละหานทราย บรีุรัมย์ 

443 31180 บ้านกรวด บ้านกรวด บรีุรัมย์ 

444 31190 คเูมือง คเูมือง บรีุรัมย์ 

445 31210 หนองก่ี หนองก่ี บรีุรัมย์ 

446 31220 ปะค า ปะค า บรีุรัมย์ 

447 31230 นาโพธ์ิ นาโพธ์ิ บรีุรัมย์ 

448 31240 หนองหงส์ หนองหงส์ บรีุรัมย์ 

449 31250 บ้านพลบัพลา พลบัพลาชยั บรีุรัมย์ 

450 31260 โนนดินแดง โนนดินแดง บรีุรัมย์ 

451 31110 นางรอง นางรอง บรีุรัมย์ 

452 31140 ประโคนชยั ประโคนชยั บรีุรัมย์ 

453 31150 สตกึ สตกึ บรีุรัมย์ 

454 12001 เทศปทมุ เมืองปทมุธาน ี ปทมุธาน ี

455 12121 ธรรมศาสตร์รังสติ คลองหลวง ปทมุธาน ี



456 12131 คคูต ล าลกูกา ปทมุธาน ี

457 12132 ฟิวเจอร์พาร์ค รังสติ ธญับรีุ ปทมุธาน ี

458 77150 กยุบรีุ กยุบรีุ ประจวบคีรีขนัธ์ 

459 77170 บางสะพานน้อย บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขนัธ์ 

460 77110 หวัหิน หวัหิน ประจวบคีรีขนัธ์ 

461 77111 ชายหาดหวัหิน หวัหิน ประจวบคีรีขนัธ์ 

462 77120 ปราณบรีุ ปราณบรีุ ประจวบคีรีขนัธ์ 

463 77130 ทบัสะแก ทบัสะแก ประจวบคีรีขนัธ์ 

464 77140 บางสะพาน บางสะพาน ประจวบคีรีขนัธ์ 

465 77160 ธนะรัชต์ ปราณบรีุ ประจวบคีรีขนัธ์ 

466 77180 สามร้อยยอด สามร้อยยอด ประจวบคีรีขนัธ์ 

467 77190 บ้านกรูด บางสะพาน ประจวบคีรีขนัธ์ 

468 77210 อา่วน้อย เมืองประจวบคีรีขนัธ์ ประจวบคีรีขนัธ์ 

469 77220 ปากน า้ปราณ ปราณบรีุ ประจวบคีรีขนัธ์ 

470 77230 ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขนัธ์ 

471 25130 ประจนัตคาม ประจนัตคาม ปราจีนบรีุ 
472 25150 บ้านสร้าง บ้านสร้าง ปราจีนบรีุ 
473 25220 นาด ี นาด ี ปราจีนบรีุ 
474 25110 กบินทร์บรีุ กบินทร์บรีุ ปราจีนบรีุ 
475 25140 ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ 
476 25141 คลองรัง้ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ 
477 25190 ศรีมโหสถ ศรีมโหสถ ปราจีนบรีุ 
478 25230 บ้านพระ เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ 
479 25240 กบินทร์เก่า กบินทร์บรีุ ปราจีนบรีุ 
480 94110 สายบรีุ สายบรีุ ปัตตาน ี

481 94120 โคกโพธ์ิ โคกโพธ์ิ ปัตตาน ี

482 94130 ปะนาเระ ปะนาเระ ปัตตาน ี

483 94150 ยะหร่ิง ยะหร่ิง ปัตตาน ี

484 94160 ยะรัง ยะรัง ปัตตาน ี

485 94170 หนองจิก หนองจิก ปัตตาน ี

486 94180 นาประดู ่ โคกโพธ์ิ ปัตตาน ี

487 94220 ไม้แก่น ไม้แก่น ปัตตาน ี

488 94230 กะพ้อ กะพ้อ ปัตตาน ี



489 94001 รูสะมิแล เมืองปัตตาน ี ปัตตาน ี

490 94140 มายอ มายอ ปัตตาน ี

491 94190 ปาลสั มายอ ปัตตาน ี

492 13140 ภาชี ภาชี พระนครศรีอยธุยา 

493 13150 มหาราช มหาราช พระนครศรีอยธุยา 

494 13190 บางไทร บางไทร พระนครศรีอยธุยา 

495 13220 บางปะหนั บางปะหนั พระนครศรีอยธุยา 

496 13240 บ้านแพรก บ้านแพรก พระนครศรีอยธุยา 

497 13250 บางบาล บางบาล พระนครศรีอยธุยา 

498 13260 นครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยธุยา 

499 13270 บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยธุยา 

500 13290 ศนูย์ศิลปาชีพบางไทร บางไทร พระนครศรีอยธุยา 

501 13110 เสนา เสนา พระนครศรีอยธุยา 

502 13120 ผกัไห ่ ผกัไห ่ พระนครศรีอยธุยา 

503 13130 ทา่เรือ ทา่เรือ พระนครศรีอยธุยา 

504 13160 บางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยธุยา 

505 13170 วงัน้อย วงัน้อย พระนครศรีอยธุยา 

506 13180 ประตนู า้พระอินทร์ บางปะอิน พระนครศรีอยธุยา 

507 13210 อทุยั อทุยั พระนครศรีอยธุยา 

508 13230 ลาดบวัหลวง ลาดบวัหลวง พระนครศรีอยธุยา 

509 13280 ลาดชะโด ผกัไห ่ พระนครศรีอยธุยา 

510 56120 ดอกค าใต้ ดอกค าใต้ พะเยา 

511 56140 ปง ปง พะเยา 

512 56160 เชียงมว่น เชียงมว่น พะเยา 

513 56001 หนองระบ ู เมืองพะเยา พะเยา 

514 56110 เชียงค า เชียงค า พะเยา 

515 56150 จนุ จนุ พะเยา 

516 82150 ครุะบรีุ ครุะบรีุ พงังา 

517 82170 กะปง กะปง พงังา 

518 82110 ตะกัว่ป่า ตะกัว่ป่า พงังา 

519 82111 ตลาดใหญ่ ตะกัว่ป่า พงังา 

520 82120 ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พงังา 

521 82140 โคกกลอย ตะกัว่ทุง่ พงังา 



522 82190 บางมว่ง ตะกัว่ป่า พงังา 

523 82210 ล าแก่น ท้ายเหมือง พงังา 

524 82220 เขาหลกั ตะกัว่ป่า พงังา 

525 93110 ควนขนนุ ควนขนนุ พทัลงุ 
526 93120 ปากพะยนู ปากพะยนู พทัลงุ 
527 93130 เขาชยัสน เขาชยัสน พทัลงุ 
528 93140 บางแก้ว บางแก้ว พทัลงุ 
529 93150 ปากคลอง ควนขนนุ พทัลงุ 
530 93160 แมข่รี บางแก้ว พทัลงุ 
531 93170 ป่าบอน ป่าบอน พทัลงุ 
532 93180 กงหรา กงหรา พทัลงุ 
533 93190 ศรีบรรพต ศรีบรรพต พทัลงุ 
534 93210 ป่าพะยอม ป่าพะยอม พทัลงุ 
535 66130 โพทะเล โพทะเล พิจิตร 
536 66140 สามงา่ม สามงา่ม พิจิตร 
537 66160 สากเหลก็ สากเหลก็ พิจิตร 
538 66180 วงัทรายพนู วงัทรายพนู พิจิตร 
539 66190 โพธ์ิประทบัช้าง โพธ์ิประทบัช้าง พิจิตร 
540 66220 ก าแพงดิน สามงา่ม พิจิตร 
541 66110 ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร 
542 66120 บางมลูนาก บางมลูนาก พิจิตร 
543 66150 ทบัคล้อ ทบัคล้อ พิจิตร 
544 66170 หวัดง เมืองพจิิตร พิจิตร 
545 66210 วงัตะก ู บางมลูนาก พิจิตร 
546 66230 เขาทราย ทบัคล้อ พิจิตร 
547 65110 บางกระทุม่ บางกระทุม่ พิษณโุลก 

548 65120 นครไทย นครไทย พิษณโุลก 

549 65130 วงัทอง วงัทอง พิษณโุลก 

550 65160 วดัโบสถ์ วดัโบสถ์ พิษณโุลก 

551 65170 ชาตติระการ ชาตติระการ พิษณโุลก 

552 65190 เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณโุลก 

553 65210 เนินกุ่ม บางกระทุม่ พิษณโุลก 

554 65220 แก่งโสภา วงัทอง พิษณโุลก 



555 65001 อรัญญิก เมืองพษิณโุลก พิษณโุลก 

556 65140 บางระก า บางระก า พิษณโุลก 

557 65150 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณโุลก 

558 65180 หนองตม พรหมพิราม พิษณโุลก 

559 65230 วดัพริก เมืองพษิณโุลก พิษณโุลก 

560 65240 ชมุแสงสงคราม บางระก า พิษณโุลก 

561 76140 เขาย้อย เขาย้อย เพชรบรีุ 
562 76160 หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบรีุ 
563 76170 แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบรีุ 
564 76100 หาดเจ้าส าราญ เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ 
565 76110 บ้านแหลม บ้านแหลม เพชรบรีุ 
566 76120 ชะอ า ชะอ า เพชรบรีุ 
567 76121 นราธิป ชะอ า เพชรบรีุ 
568 76130 ทา่ยาง ทา่ยาง เพชรบรีุ 
569 76150 บ้านลาด บ้านลาด เพชรบรีุ 
570 67170 ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบรูณ์ 

571 67240 วงัโป่ง วงัโป่ง เพชรบรูณ์ 

572 67130 วิเชียรบรีุ วิเชียรบรีุ เพชรบรูณ์ 

573 67140 หนองไผ ่ หนองไผ ่ เพชรบรูณ์ 

574 67150 ชนแดน ชนแดน เพชรบรูณ์ 

575 67160 บงึสามพนั บงึสามพนั เพชรบรูณ์ 

576 67180 พเุตย วิเชียรบรีุ เพชรบรูณ์ 

577 67190 ดงขยุ ชนแดน เพชรบรูณ์ 

578 67210 วงัชมภ ู เมืองเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์ 

579 67220 นาเฉลยีง หนองไผ ่ เพชรบรูณ์ 

580 67230 วงัพิกลุ บงึสามพนั เพชรบรูณ์ 

581 67270 เขาค้อ เขาค้อ เพชรบรูณ์ 

582 54110 เดน่ชยั เดน่ชยั แพร่ 
583 54120 สอง สอง แพร่ 
584 54140 ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่ 
585 54150 ลอง ลอง แพร่ 
586 54160 วงัชิน้ วงัชิน้ แพร่ 
587 54170 หนองมว่งไข ่ หนองมว่งไข ่ แพร่ 



588 54001 บ้านทุง่ เมืองแพร่ แพร่ 
589 54130 สงูเมน่ สงูเมน่ แพร่ 
590 83001 รัษฎา เมืองภเูก็ต ภเูก็ต 

591 83100 กะรน เมืองภเูก็ต ภเูก็ต 

592 83111 ทา่อากาศยานภเูก็ต ถลาง ภเูก็ต 

593 83120 กะทู้ กะทู้  ภเูก็ต 

594 44150 กนัทรวิชยั กนัทรวิชยั มหาสารคาม 

595 44151 ทา่ขอนยาง กนัทรวิชยั มหาสารคาม 

596 44170 นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม 

597 44180 นาดนู นาดนู มหาสารคาม 

598 44190 แกด า แกด า มหาสารคาม 

599 44210 ยางสสีรุาช ยางสสีรุาช มหาสารคาม 

600 44001 โนนศรีสวสัดิ์ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 

601 44110 พยคัฆภมูิพิสยั พยคัฆภมูิพิสยั มหาสารคาม 

602 44120 วาปีปทมุ วาปีปทมุ มหาสารคาม 

603 44130 บรบือ บรบือ มหาสารคาม 

604 44140 โกสมุพิสยั โกสมุพิสยั มหาสารคาม 

605 44160 เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม 

606 49110 ค าชะอ ี ค าชะฮี มกุดาหาร 
607 49120 ดอนตาล ดอนตาล มกุดาหาร 
608 49130 นิคมค าสร้อย นิคมค าสร้อย มกุดาหาร 
609 49140 ดงหลวง ดงหลวง มกุดาหาร 
610 49150 หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มกุดาหาร 
611 49160 หนองสงู หนองสงู มกุดาหาร 
612 35110 ค าเขื่อนแก้ว ค าเขื่อนแก้ว ยโสธร 
613 35130 มหาชนะชยั มหาชนะชยั ยโสธร 
614 35140 กดุชมุ กดุชมุ ยโสธร 
615 35150 ป่าติว้ ป่าติว้ ยโสธร 
616 35160 ค้อวงั ค้อวงั ยโสธร 
617 35170 ทรายมลู ทรายมลู ยโสธร 
618 35180 ดงแคนใหญ่ ค าเขื่อนแก้ว ยโสธร 
619 95120 ยะหา ยะหา ยะลา 

620 95130 บนันงัสตา บนันงัสตา ยะลา 



621 95140 รามนั รามนั ยะลา 

622 95150 ธารโต ธารโต ยะลา 

623 95170 แมห่วาด ธารโต ยะลา 

624 95000 ยะลา เมืองยะลา ยะลา 

625 95001 หลกัเมือง เมืองยะลา ยะลา 

626 95110 เบตง เบตง ยะลา 

627 95160 ล าใหม ่ เมืองยะลา ยะลา 

628 45140 พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด 

629 45160 อาจสามารถ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด 

630 45170 ธวชับรีุ ธวชับรีุ ร้อยเอ็ด 

631 45180 จตรุพกัตรพิมาน จตรุพกัตรพิมาน ร้อยเอ็ด 

632 45190 ปทมุรัตต์ ปทมุรัตต์ ร้อยเอ็ด 

633 45210 หนองพอก หนองพอก ร้อยเอ็ด 

634 45220 เมืองสรวง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด 

635 45230 โพธ์ิชยั โพธ์ิชยั ร้อยเอ็ด 

636 45240 โพนทราย โพนทราย ร้อยเอ็ด 

637 45250 เมยวด ี เมยวด ี ร้อยเอ็ด 

638 45110 โพนทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด 

639 45120 เสลภมูิ เสลภมูิ ร้อยเอ็ด 

640 45130 สวุรรณภมูิ สวุรรณภมูิ ร้อยเอ็ด 

641 45150 เกษตรวิสยั เกษตรวิสยั ร้อยเอ็ด 

642 85110 กระบรีุ กระบรีุ ระนอง 
643 85120 กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง 
644 85130 ละอุน่ ละอุน่ ระนอง 
645 85001 ปากน า้ระนอง เมืองระนอง ระนอง 
646 21120 บ้านคา่ย บ้านคา่ย ระยอง 
647 21210 วงัจนัทร์ วงัจนัทร์ ระยอง 
648 21001 ทา่ประดู ่ เมืองระยอง ระยอง 
649 21100 กะเฉด เมืองระยอง ระยอง 
650 21110 แกลง แกลง ระยอง 
651 21130 บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 
652 21140 ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 
653 21150 มาบตาพดุ เมืองระยอง ระยอง 



654 21152 ตลาดมาบตาพดุ เมืองระยอง ระยอง 
655 21160 เพ เมืองระยอง ระยอง 
656 21170 ปากน า้ประแสร์ แกลง ระยอง 
657 21180 นิคมพฒันา ( มาบขา่ ) นิคมพฒันา ระยอง 
658 21190 กร ่า แกลง ระยอง 
659 70160 บางแพ บางแพ ราชบรีุ 
660 70170 วดัเพลง วดัเพลง ราชบรีุ 
661 70180 สวนผึง้ สวนผึง้ ราชบรีุ 
662 70001 เมืองราช เมืองราชบรีุ ราชบรีุ 
663 70110 บ้านโป่ง บ้านโป่ง ราชบรีุ 
664 70120 โพธาราม โพธาราม ราชบรีุ 
665 70130 ด าเนินสะดวก ด าเนินสะดวก ราชบรีุ 
666 70140 ปากทอ่ ปากทอ่ ราชบรีุ 
667 70150 จอมบงึ จอมบงึ ราชบรีุ 
668 70190 ห้วยกระบอก บ้านโป่ง ราชบรีุ 
669 70210 หลกัห้า ด าเนินสะดวก ราชบรีุ 
670 15150 ทา่วุ้ง ทา่วุ้ง ลพบรีุ 
671 15180 ทา่โขลง ทา่วุ้ง ลพบรีุ 
672 15190 ล าสนธิ ล าสนธิ ลพบรีุ 
673 15230 ทา่หลวง ทา่หลวง ลพบรีุ 
674 15240 สระโบสถ์ สระโบสถ์ ลพบรีุ 
675 15250 โคกเจริญ โคกเจริญ ลพบรีุ 
676 15001 ทา่หิน เมืองลพบรีุ ลพบรีุ 
677 15002 พระนารายณ์ เมืองลพบรีุ ลพบรีุ 
678 15110 บ้านหมี ่ บ้านหมี ่ ลพบรีุ 
679 15120 โคกส าโรง โคกส าโรง ลพบรีุ 
680 15130 ล านารายณ์ ชยับาดาล ลพบรีุ 
681 15140 พฒันานิคม พฒันานิคม ลพบรีุ 
682 15160 โคกกะเทยีม เมืองลพบรีุ ลพบรีุ 
683 15170 หนองมว่ง หนองมว่ง ลพบรีุ 
684 15210 โคกตมู เมืองลพบรีุ ลพบรีุ 
685 15220 ดีลงั พฒันานิคม ลพบรีุ 
686 52110 งาว งาว ล าปาง 



687 52120 แจ้หม่ แจ้หม่ ล าปาง 
688 52130 เกาะคา เกาะคา ล าปาง 
689 52140 วงัเหนือ วงัเหนือ ล าปาง 
690 52150 แมท่ะ แมท่ะ ล าปาง 
691 52160 เถิน เถิน ล าปาง 
692 52170 สบปราบ สบปราบ ล าปาง 
693 52180 แมพ่ริก แมพ่ริก ล าปาง 
694 52190 ห้างฉตัร ห้างฉตัร ล าปาง 
695 52210 เสริมงาม เสริมงาม ล าปาง 
696 52220 แมเ่มาะ แมเ่มาะ ล าปาง 
697 52230 แมว่ะ เถิน ล าปาง 
698 52240 เมืองปาน เมืองปาน ล าปาง 
699 52100 สบตุย๋ เมืองล าปาง ล าปาง 
700 52102 แมว่งั เมืองล าปาง ล าปาง 
701 51130 บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ล าพนู 

702 51140 แมท่า แมท่า ล าพนู 

703 51160 ทุง่หวัช้าง ทุง่หวัช้าง ล าพนู 

704 51170 ทากาด แมท่า ล าพนู 

705 51180 บ้านธิ บ้านธิ ล าพนู 

706 51110 ลี ้ ลี ้ ล าพนู 

707 51120 ป่าซาง ป่าซาง ล าพนู 

708 51150 อโุมงค์ เมืองล าพนู ล าพนู 

709 42120 ดา่นซ้าย ดา่นซ้าย เลย 

710 42140 ทา่ลี ่ ทา่ลี ่ เลย 

711 42150 ปากชม ปากชม เลย 

712 42160 ภเูรือ ภเูรือ เลย 

713 42170 นาแห้ว นาแห้ว เลย 

714 42210 นาด้วง นาด้วง เลย 

715 42230 ภหูลวง ภหูลวง เลย 

716 42240 ผาขาว ผาขาว เลย 

717 42001 ราชภฏัเลย เมืองเลย เลย 

718 42100 นาอ้อ เมืองเลย เลย 

719 42110 เชียงคาน เชียงคาน เลย 



720 33160 ราษีไศล ราษีไศล ศรีสะเกษ 

721 33180 ไพรบงึ ไพรบงึ ศรีสะเกษ 

722 33190 ยางชมุน้อย ยางชมุน้อย ศรีสะเกษ 

723 33220 บงึบรูพ์ บงึบรูพ์ ศรีสะเกษ 

724 33230 พยห์ุ พยห์ุ ศรีสะเกษ 

725 33240 ศรีรัตนะ ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 

726 33250 โนนคณู โนนคณู ศรีสะเกษ 

727 33110 กนัทรลกัษ์ กนัทรลกัษ์ ศรีสะเกษ 

728 33130 กนัทรารมย์ กนัทรารมย์ ศรีสะเกษ 

729 33150 ขนุหาญ ขนุหาญ ศรีสะเกษ 

730 47130 พรรณานิคม พรรณานิคม สกลนคร 
731 47140 บ้านมว่ง บ้านมว่ง สกลนคร 
732 47150 วาริชภมู ิ วาริชภมู ิ สกลนคร 
733 47170 อากาศอ านวย อากาศอ านวย สกลนคร 
734 47180 กดุบาก กดุบาก สกลนคร 
735 47190 สอ่งดาว สอ่งดาว สกลนคร 
736 47210 กสุมุาลย์ กสุมุาลย์ สกลนคร 
737 47260 เตา่งอย เตา่งอย สกลนคร 
738 47270 นิคมน า้อนู นิคมน า้อนู สกลนคร 
739 47280 โคกศรีสพุรรณ โคกศรีสพุรรณ สกลนคร 
740 47290 เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร 
741 47310 ภพูาน ภพูาน สกลนคร 
742 47160 พงัโคน พงัโคน สกลนคร 
743 47220 ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร 
744 47230 ทา่แร่ เมืองสกลนคร สกลนคร 
745 47240 ดอนเขือง สวา่งแดนดิน สกลนคร 
746 90115 ทา่อากาศยานหาดใหญ่ คลองหอยโขง่ สงขลา 

747 90116 ทา่ท้อน บางกล า่ สงขลา 

748 90130 จะนะ จะนะ สงขลา 

749 90140 ระโนด ระโนด สงขลา 

750 90150 เทพา เทพา สงขลา 

751 90190 สทิงพระ สทิงพระ สงขลา 

752 90210 สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สงขลา 



753 90220 ควนเนยีง ควนเนยีง สงขลา 

754 90260 ล าไพล เทพา สงขลา 

755 90270 กระแสสนิธุ์ กระแสสนิธุ์ สงขลา 

756 90280 สงิหนคร สงิหนคร สงขลา 

757 90310 นาหมอ่ม นาหมอ่ม สงขลา 

758 90330 มว่งงาม สงิหนคร สงขลา 

759 90001 เก้าเส้ง เมืองสงขลา สงขลา 

760 90100 พะวง เมืองสงขลา สงขลา 

761 90111 รัถการ หาดใหญ่ สงขลา 

762 90112 คอหงส ์ หาดใหญ่ สงขลา 

763 90113 ศรีภวูนารถ หาดใหญ่ สงขลา 

764 90114 หาดใหญ่ใน หาดใหญ่ สงขลา 

765 90120 สะเดา สะเดา สงขลา 

766 90160 นาทว ี นาทว ี สงขลา 

767 90170 คลองแงะ สะเดา สงขลา 

768 90230 ทุง่ลงุ หาดใหญ่ สงขลา 

769 90240 ปาดงัเบซาร์ สะเดา สงขลา 

770 90250 บ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา 

771 90320 บ้านดา่นนอก สะเดา สงขลา 

772 91110 ละง ู ละง ู สตลู 

773 91120 ทุง่หว้า ทุง่หว้า สตลู 

774 91150 ทา่แพ ทา่แพ สตลู 

775 91140 ฉลงุ เมืองสตลู สตลู 

776 10131 ส าโรงใต้ พระประแดง สมทุรปราการ 
777 10132 ปากลดั พระประแดง สมทุรปราการ 
778 10271 ส าโรง เมืองสมทุรปราการ สมทุรปราการ 
779 10272 ปากน า้ เมืองสมทุรปราการ สมทุรปราการ 
780 10273 ดา่นส าโรง เมืองสมทุรปราการ สมทุรปราการ 
781 10541 บางนาทาวเวอร์ บางพล ี สมทุรปราการ 
782 10543 ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ บางพล ี สมทุรปราการ 
783 10570 บางเสาธง บางเสาธง สมทุรปราการ 
784 75110 อมัพวา อมัพวา สมทุรสงคราม 

785 75120 บางคนท ี บางคนท ี สมทุรสงคราม 



786 74001 ทา่ฉลอม เมืองสมทุรสาคร สมทุรสาคร 
787 74002 มหาชยั เมืองสมทุรสาคร สมทุรสาคร 
788 74110 กระทุม่แบน กระทุม่แบน สมทุรสาคร 
789 74120 บ้านแพ้ว บ้านแพ้ว สมทุรสาคร 
790 74131 ตลาดเก้าแสน กระทุม่แบน สมทุรสาคร 
791 27180 ตาพระยา ตาพระยา สระแก้ว 

792 27120 อรัญประเทศ อรัญประเทศ สระแก้ว 

793 27121 ตลาดโรงเกลอื อรัญประเทศ สระแก้ว 

794 27160 วฒันานคร วฒันานคร สระแก้ว 

795 27210 วงัน า้เย็น วงัน า้เย็น สระแก้ว 

796 27250 วงัสมบรูณ์ วงัน า้เย็น สระแก้ว 

797 27260 คลองหาด คลองหาด สระแก้ว 

798 18130 บ้านหมอ บ้านหมอ สระบรีุ 
799 18150 วิหารแดง วิหารแดง สระบรีุ 
800 18160 เสาไห้ เสาไห้ สระบรีุ 
801 18170 หนองแซง หนองแซง สระบรีุ 
802 18190 หนองโดน หนองโดน สระบรีุ 
803 18210 ดอนพดุ ดอนพดุ สระบรีุ 
804 18270 ทา่ลาน บ้านหมอ สระบรีุ 
805 18001 ปากเพรียว เมืองสระบรีุ สระบรีุ 
806 18110 แก่งคอย แก่งคอย สระบรีุ 
807 18120 พระพทุธบาท พระพทุธบาท สระบรีุ 
808 18140 หนองแค หนองแค สระบรีุ 
809 18180 มวกเหลก็ มวกเหลก็ สระบรีุ 
810 18220 วงัมว่ง มวกเหลก็ สระบรีุ 
811 18230 หินกอง หนองแค สระบรีุ 
812 18240 พแุค เมืองสระบรีุ สระบรีุ 
813 18250 คชสทิธ์ิ หนองแค สระบรีุ 
814 18260 ทบักวาง แก่งคอย สระบรีุ 
815 16120 พรหมบรีุ พรหมบรีุ สงิห์บรีุ 
816 16140 ทา่ช้าง ทา่ช้าง สงิห์บรีุ 
817 16150 คา่ยบางระจนั คา่ยบางระจนั สงิห์บรีุ 
818 16160 ปากบาง พรหมบรีุ สงิห์บรีุ 



819 16111 ทา่งาม อินทร์บรีุ สงิห์บรีุ 
820 16130 บางระจนั บางระจนั สงิห์บรีุ 
821 64130 ศรีสชันาลยั ศรีสชันาลยั สโุขทยั 

822 64140 บ้านดา่นลานหอย บ้านดา่นลานหอย สโุขทยั 

823 64150 ทุง่เสลีย่ม ทุง่เสลีย่ม สโุขทยั 

824 64160 คีรีมาศ คีรีมาศ สโุขทยั 

825 64170 กงไกรลาศ กงไกรลาศ สโุขทยั 

826 64180 ศรีนคร ศรีนคร สโุขทยั 

827 64190 ทา่ชยั ศรีสชันาลยั สโุขทยั 

828 64230 บ้านใหมไ่ชยมงคล ทุง่เสลีย่ม สโุขทยั 

829 64110 สวรรคโลก สวรรคโลก สโุขทยั 

830 64120 ศรีส าโรง ศรีส าโรง สโุขทยั 

831 64210 เมืองเกา่ เมืองสโุขทยั สโุขทยั 

832 64220 บ้านสวน เมืองสโุขทยั สโุขทยั 

833 72140 ศรีประจนัต์ ศรีประจนัต์ สพุรรณบรีุ 
834 72150 บางปลาม้า บางปลาม้า สพุรรณบรีุ 
835 72240 หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ สพุรรณบรีุ 
836 72001 ป่าเลไลยก์ เมืองสพุรรณบรีุ สพุรรณบรีุ 
837 72110 สองพี่น้อง สองพี่น้อง สพุรรณบรีุ 
838 72120 เดิมบางนางบวช เดิมบางนางบวช สพุรรณบรีุ 
839 72130 สามชกุ สามชกุ สพุรรณบรีุ 
840 72160 อูท่อง อูท่อง สพุรรณบรีุ 
841 72170 ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สพุรรณบรีุ 
842 72180 ดา่นช้าง ดา่นช้าง สพุรรณบรีุ 
843 72190 ทุง่คอก สองพี่น้อง สพุรรณบรีุ 
844 72210 สวนแตง เมืองสพุรรณบรีุ สพุรรณบรีุ 
845 72220 สระยายโสม อูท่อง สพุรรณบรีุ 
846 72230 ทา่เสด็จ เมืองสพุรรณบรีุ สพุรรณบรีุ 
847 72250 สระกระโจม ดอนเจดีย์ สพุรรณบรีุ 
848 84120 บ้านนาสาร บ้านนาสาร สรุาษฎร์ธาน ี

849 84150 ทา่ฉาง ทา่ฉาง สรุาษฎร์ธาน ี

850 84170 ทา่ชนะ ทา่ชนะ สรุาษฎร์ธาน ี

851 84180 คีรีรัฐนิคม คีรีรัฐนิคม สรุาษฎร์ธาน ี



852 84220 ดอนสกั ดอนสกั สรุาษฎร์ธาน ี

853 84250 พนม พนม สรุาษฎร์ธาน ี

854 84270 พรุพ ี บ้านนาสาร สรุาษฎร์ธาน ี

855 84340 ปากแพรก ดอนสกั สรุาษฎร์ธาน ี

856 84350 ชยับรีุ  ชยับรีุ สรุาษฎร์ธาน ี

857 84360 เกาะเตา่ เกาะพงนั สรุาษฎร์ธาน ี

858 84370 วิภาวด ี วิภาวด ี สรุาษฎร์ธาน ี

859 84001 มะขามเตีย้ เมืองสรุาษฎร์ธาน ี สรุาษฎร์ธาน ี

860 84110 ไชยา ไชยา สรุาษฎร์ธาน ี

861 84131 สหกรณ์สรุาษฎร์ธาน ี พนุพิน สรุาษฎร์ธาน ี

862 84140 เกาะสมยุ เกาะสมยุ สรุาษฎร์ธาน ี

863 84160 กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์ สรุาษฎร์ธาน ี

864 84190 บ้านส้อง เวียงสระ สรุาษฎร์ธาน ี

865 84230 บ้านตาขนุ บ้านตาขนุ สรุาษฎร์ธาน ี

866 84280 เกาะพะงนั เกาะพะงนั สรุาษฎร์ธาน ี

867 84290 ทา่ทองใหม ่ กาญจนดิษฐ์ สรุาษฎร์ธาน ี

868 84310 ละไม เกาะสมยุ สรุาษฎร์ธาน ี

869 84320 เฉวง เกาะสมยุ สรุาษฎร์ธาน ี

870 84330 แมน่ า้ เกาะสมยุ สรุาษฎร์ธาน ี

871 32110 ศรีขรภมูิ ศีขรภมูิ สริุนทร์ 
872 32160 สนม สนม สริุนทร์ 
873 32180 จอมพระ จอมพระ สริุนทร์ 
874 32190 ชมุพลบรีุ ชมุพลบรีุ สริุนทร์ 
875 32210 กาบเชิง กาบเชิง สริุนทร์ 
876 32220 ล าดวน ล าดวน สริุนทร์ 
877 32230 บวัเชด บวัเชด สริุนทร์ 
878 32001 จมุพล เมืองสริุนทร์ สริุนทร์ 
879 32002 ธนสาร เมืองสริุนทร์ สริุนทร์ 
880 32120 ทา่ตมู ทา่ตมู สริุนทร์ 
881 32130 รัตนบรีุ รัตนบรีุ สริุนทร์ 
882 32140 ปราสาท ปราสาท สริุนทร์ 
883 32150 สงัขะ สงัขะ สริุนทร์ 
884 32170 ส าโรงทาบ ส าโรงทาบ สริุนทร์ 



885 43160 สงัคม สงัคม หนองคาย 

886 43000 หนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย 

887 43001 ปณฝ.อศัวรรณ เมืองหนองคาย หนองคาย 

888 43100 คา่ยบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย 

889 43110 ทา่บอ่ ทา่บอ่ หนองคาย 

890 43120 โพนพิสยั โพนพิสยั หนองคาย 

891 43130 ศรีเชียงใหม ่ ศรีเชียงใหม ่ หนองคาย 

892 39140 โนนสงั โนนสงั หนองบวัล าภ ู

893 39270 สวุรรณคหูา สวุรรณคหูา หนองบวัล าภ ู

894 39180 ศรีบญุเรือง ศรีบญุเรือง หนองบวัล าภ ู

895 39350 กดุดินจ่ี นากลาง หนองบวัล าภ ู

896 14140 ไชโย ไชโย อา่งทอง 
897 14160 สามโก้ สามโก้ อา่งทอง 
898 14110 วิเศษชยัชาญ วิเศษชยัชาญ อา่งทอง 
899 37110 ปทมุราชวงศา ปทมุราชวงศา อ านาจเจริญ 

900 37180 พนา พนา อ านาจเจริญ 

901 37210 ชานมุาน ชานมุาน อ านาจเจริญ 

902 37240 หวัตะพาน หวัตะพาน อ านาจเจริญ 

903 41220 หนองววัซอ หนองววัซอ อดุรธาน ี

904 41230 ศรีธาต ุ ศรีธาต ุ อดุรธาน ี

905 41240 โนนสะอาด โนนสะอาด อดุรธาน ี

906 41250 กดุจบั กดุจบั อดุรธาน ี

907 41260 สร้างคอม สร้างคอม อดุรธาน ี

908 41280 วงัสามหมอ วงัสามหมอ อดุรธาน ี

909 41290 ไชยวาน ไชยวาน อดุรธาน ี

910 41310 ทุง่ฝน ทุง่ฝน อดุรธาน ี

911 41340 หนองแสง หนองแสง อดุรธาน ี

912 41360 หมากหญ้า หนองววัซอ อดุรธาน ี

913 41380 นายงู นายงู อดุรธาน ี

914 41001 ศรีสขุ เมืองอดุรธาน ี อดุรธาน ี

915 41002 โพศรี เมืองอดุรธาน ี อดุรธาน ี

916 41110 กมุภวาปี กมุภวาปี อดุรธาน ี

917 41130 หนองหาน หนองหาน อดุรธาน ี



918 41150 เพ็ญ เพ็ญ อดุรธาน ี

919 41160 บ้านผือ บ้านผือ อดุรธาน ี

920 41190 บ้านดงุ บ้านดงุ อดุรธาน ี

921 41210 น า้โสม น า้โสม อดุรธาน ี

922 41320 บ้านเชียง หนองหาน อดุรธาน ี

923 41330 บ้านชยัพร เมืองอดุรธาน ี อดุรธาน ี

924 41370 พนัดอน กมุภวาปี อดุรธาน ี

925 53110 น า้ปาด น า้ปาด อตุรดิตถ์ 

926 53130 ลบัแล ลบัแล อตุรดิตถ์ 

927 53140 ตรอน ตรอน อตุรดิตถ์ 

928 53150 ทา่ปลา ทา่ปลา อตุรดิตถ์ 

929 53160 ฟากทา่ ฟากทา่ อตุรดิตถ์ 

930 53180 บ้านโคก บ้านโคก อตุรดิตถ์ 

931 53190 ร่วมจิต ทา่ปลา อตุรดิตถ์ 

932 53210 ทุง่ยัง้ ลบัแล อตุรดิตถ์ 

933 53230 ทองแสนขนั ทองแสนชยั อตุรดิตถ์ 

934 53001 ทา่เสา เมืองอตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์ 

935 53120 พิชยั พิชยั อตุรดิตถ์ 

936 53170 วงักะพี ้ เมืองอตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์ 

937 53220 ทา่สกั พิชยั อตุรดิตถ์ 

938 61120 ทพัทนั ทพัทนั อทุยัธาน ี

939 61130 หนองขาหยา่ง หนองขาหยา่ง อทุยัธาน ี

940 61140 บ้านไร่ บ้านไร่ อทุยัธาน ี

941 61150 สวา่งอารมณ์ สวา่งอารมณ์ อทุยัธาน ี

942 61180 เมืองการุ้ง บ้านไร่ อทุยัธาน ี

943 61110 หนองฉาง หนองฉาง อทุยัธาน ี

944 61160 ลานสกั ลานสกั อทุยัธาน ี

945 61170 เขาบางแกรก หนองฉาง อทุยัธาน ี

946 34140 มว่งสามสบิ มว่งสามสบิ อบุลราชธาน ี

947 34220 โขงเจียม โขงเจียม อบุลราชธาน ี

948 34230 บณุฑริก บณุฑริก อบุลราชธาน ี

949 34250 ศรีเมืองใหม ่ ศรีเมืองใหม ่ อบุลราชธาน ี

950 34260 น า้ยืน น า้ยืน อบุลราชธาน ี



951 34270 กดุข้าวปุน้ กดุข้าวปุน้ อบุลราชธาน ี

952 34280 นาจะหลวย นาจะหลวย อบุลราชธาน ี

953 34330 ตาลสมุ ตาลสมุ อบุลราชธาน ี

954 34340 โพธ์ิไทร โพธ์ิไทร อบุลราชธาน ี

955 34360 บ้านส าโรง ส าโรง อบุลราชธาน ี

956 34110 พิบลูมงัสาหาร พิบลูมงัสาหาร อบุลราชธาน ี

957 34130 ตระการพืชผล ตระการพืชผล อบุลราชธาน ี

958 34150 เขื่องใน เขื่องใน อบุลราชธาน ี

959 34160 เดชอดุม เดชอดุม อบุลราชธาน ี

960 34170 เขมราฐ เขมราฐ อบุลราชธาน ี

961 34190 วารินช าราบ วารินช าราบ อบุลราชธาน ี

962 34310 ห้วยขะยงุ วารินช าราบ อบุลราชธาน ี

963 34320 บ้านกอก เขื่องใน อบุลราชธาน ี

964 34350 สริินธร สริินธร อบุลราชธาน ี

 

 


