
ล ำดับ สังกัด กลุ่ม รหัสไปรษณีย์ ท่ีท ำกำรไปรษณีย์

1 ปน.1 ปณฝ.(ญ) 10002 ส ำนักงำน ปณท.

2 ปน.1 ปณศ. 10100 พลับพลำไชย

3 ปน.1 ปณฝ.(ญ) 10101 ป้อมปรำบ

4 ปน.1 ปณฝ.(ญ) 10102 หลำนหลวง

5 ปน.1 ปณฝ.(ญ) 10103 สำมแยก

6 ปน.1 ปณศ. 10200 รำชด ำเนิน

7 ปน.1 ปณฝ.(ญ) 10201 วัดเลียบ

8 ปน.1 ปณฝ.(ญ) 10202 หน้ำพระลำน

9 ปน.1 ปณฝ.(ญ) 10203 บำงล ำภูบน

10 ปน.1 ปณฝ.(ล) 10204 สหประชำชำติ

11 ปน.1 ปณฝ.(ญ) 10205 วังเทวะเวสม์

12 ปน.1 ปณฝ.(ญ) 10206 มหำดไทย

13 ปน.1 ปณศ.(พ) 10210 หลักส่ี

14 ปน.1 ปณฝ.(ญ) 10211 ดอนเมือง

15 ปน.1 ปณฝ.(ล) 10213 กองทัพอำกำศ

16 ปน.1 ปณฝ.(ญ) 10215 ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ

17 ปน.1 ปณฝ.(ล) 10216 ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง

18 ปน.1 ปณศ. 10300 ดุสิต

19 ปน.1 ปณฝ.(ญ) 10301 บำงกระบือ

20 ปน.1 ปณฝ.(ก) 10302 ท ำเนียบรัฐบำล

21 ปน.1 ปณฝ.(ก) 10303 จิตรลดำ

22 ปน.1 ปณฝ.(ญ) 10304 ศึกษำธิกำร

23 ปน.1 ปณฝ.(ล) 10305 รัฐสภำ

24 ปน.1 ปณศ.(พ) 10400 สำมเสนใน

25 ปน.1 ปณฝ.(ญ) 10401 รำชเทวี

26 ปน.1 ปณฝ.(ญ) 10402 มักกะสัน

27 ปน.1 ปณฝ.(ญ) 10403 ไทยพำณิชย์

28 ปน.1 ปณฝ.(ญ) 10404 ประดิพัทธ์

รำยช่ือท่ีท ำกำรไปรษณีย์ท่ีให้บริการจ าหน่ายแผนประกันภัย



ล ำดับ สังกัด กลุ่ม รหัสไปรษณีย์ ท่ีท ำกำรไปรษณีย์

รำยช่ือท่ีท ำกำรไปรษณีย์ท่ีให้บริการจ าหน่ายแผนประกันภัย

29 ปน.1 ปณฝ.(ก) 10405 อุรุพงษ์

30 ปน.1 ปณฝ.(ญ) 10406 สนำมเป้ำ

31 ปน.1 ปณฝ.(ญ) 10407 ดินแดง

32 ปน.1 ปณฝ.(ญ) 10409 ประตูน  ำ

33 ปน.1 ปณฝ.(ญ) 10411 กระทรวงกำรคลัง

34 ปน.1 ปณฝ.(ญ) 10413 กรมโรงงำนอุตสำหกรรม

35 ปน.1 ปณฝ.(ญ) 10414 เดอะแพลทินัม

36 ปน.1 ปณฝ.(ก) 10415 เดอะสตรีท

37 ปน.1 ปณศ.(พ) 10800 บำงซ่ือ

38 ปน.1 ปณฝ.(ก) 10801 บำงโพ

39 ปน.1 ปณฝ.(ก) 10802 พระจอมเกล้ำ

40 ปน.1 ปณศ.(พ) 10900 จตุจักร

41 ปน.1 ปณฝ.(ญ) 10901 สำมแยกลำดพร้ำว

42 ปน.1 ปณฝ.(ญ) 10902 เสนำนิคม

43 ปน.1 ปณฝ.(ญ) 10903 เกษตรศำสตร์

44 ปน.1 ปณฝ.(ญ) 10904 จันทรเกษม

45 ปน.1 ปณฝ.(ญ) 10905 ซันทำวเวอร์ส

46 ปน.1 ปณฝ.(ก) 10906 ตึกช้ำง

47 ปน.1 ปณฝ.(ญ) 10907 ยุติธรรม

48 ปน.1 ปณฝ.(ญ) 10908 ส ำนักงำนใหญ่ ปตท.

49 ปน.1 ปณศ.(พ) 11000 นนทบุรี

50 ปน.1 ปณฝ.(ญ) 11001 งำมวงศ์วำน

51 ปน.1 ปณฝ.(ญ) 11002 ตลำดขวัญ

52 ปน.1 ปณฝ.(ญ) 11003 สวนใหญ่

53 ปน.1 ปณฝ.(ญ) 11004 กระทรวงสำธำรณสุข

54 ปน.1 ปณฝ.(ญ) 11005 กระทรวงพำณิชย์

55 ปน.1 ปณฝ.(ล) 11006 ดิโอเอซิส

56 ปน.1 ปณศ. 11110 บำงบัวทอง



ล ำดับ สังกัด กลุ่ม รหัสไปรษณีย์ ท่ีท ำกำรไปรษณีย์

รำยช่ือท่ีท ำกำรไปรษณีย์ท่ีให้บริการจ าหน่ายแผนประกันภัย

57 ปน.1 ปณศ. 11120 ปำกเกร็ด

58 ปน.1 ปณฝ.(ก) 11121 ห้ำแยกปำกเกร็ด

59 ปน.1 ปณศ. 11130 บำงกรวย

60 ปน.1 ปณภ.(พ) 11140 บำงใหญ่

61 ปน.1 ปณฝ.(ญ) 11141 บำงใหญ่ซิตี 

62 ปน.1 ปณภ.(ญ) 11150 ไทรน้อย

63 ปน.2 ปณศ. 10220 รำมอินทรำ

64 ปน.2 ปณฝ.(ญ) 10221 สะพำนใหม่

65 ปน.2 ปณฝ.(ญ) 10222 คลองถนน

66 ปน.2 ปณฝ.(ญ) 10223 ไตรรัตน์

67 ปน.2 ปณฝ.(ญ) 10224 สำยไหม

68 ปน.2 ปณศ.(พ) 10230 จรเข้บัว

69 ปน.2 ปณฝ.(ญ) 10231 บึงกุ่ม

70 ปน.2 ปณศ.(พ) 10240 คลองจ่ัน

71 ปน.2 ปณฝ.(ญ) 10241 รำมค ำแหง

72 ปน.2 ปณฝ.(ญ) 10242 บึงทองหลำง

73 ปน.2 ปณฝ.(ญ) 10243 หัวหมำก

74 ปน.2 ปณฝ.(ญ) 10244 คลองกุ่ม

75 ปน.2 ปณฝ.(ญ) 10245 มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ

76 ปน.2 ปณศ.(พ) 10310 ลำดพร้ำว

77 ปน.2 ปณฝ.(ญ) 10311 เพชรบุรีตัดใหม่

78 ปน.2 ปณฝ.(ญ) 10321 สุทธิสำร

79 ปน.2 ปณฝ.(ญ) 10323 มอนเทอเรย์ทำวเวอร์

80 ปน.2 ปณฝ.(ญ) 10324 เมืองไทย-ภัทรคอมเพล็กซ์

81 ปน.2 ปณฝ.(ญ) 10325 มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย

82 ปน.2 ปณฝ.(ญ) 10326 ไทยประกันชีวิต

83 ปน.2 ปณฝ.(ญ) 10327 ห้วยขวำง

84 ปน.2 ปณศ. 10510 มีนบุรี



ล ำดับ สังกัด กลุ่ม รหัสไปรษณีย์ ท่ีท ำกำรไปรษณีย์

รำยช่ือท่ีท ำกำรไปรษณีย์ท่ีให้บริการจ าหน่ายแผนประกันภัย

85 ปน.2 ปณศ. 10520 ลำดกระบัง

86 ปน.2 ปณฝ.(ญ) 10521 เจ้ำคุณทหำร

87 ปน.2 ปณภ.(ญ) 10530 หนองจอก

88 ปน.2 ปณฝ.(ล) 10531 สุวินทวงศ์

89 ปน.2 ปณศ. 12000 ปทุมธำนี

90 ปน.2 ปณฝ.(ญ) 12001 เทศปทุม

91 ปน.2 ปณภ.(ญ) 12110 ธัญบุรี

92 ปน.2 ปณศ. 12120 คลองหลวง

93 ปน.2 ปณฝ.(ญ) 12121 ธรรมศำสตร์รังสิต

94 ปน.2 ปณศ. 12130 รังสิต

95 ปน.2 ปณฝ.(ญ) 12131 คูคต

96 ปน.2 ปณฝ.(ญ) 12132 ฟิวเจอร์พำร์ครังสิต

97 ปน.2 ปณฝ.(ล) 12133 เอ็มพำร์ค รังสิต คลอง 3

98 ปน.2 ปณภ.(ญ) 12140 ลำดหลุมแก้ว

99 ปน.2 ปณภ.(พ) 12150 ล ำลูกกำ

100 ปน.2 ปณภ.(ญ) 12160 สำมโคก

101 ปน.2 ปณภ.(ญ) 12170 หนองเสือ

102 ปน.3 ปณศ.(พ) 10120 ยำนนำวำ

103 ปน.3 ปณฝ.(ญ) 10121 สวนพลู

104 ปน.3 ปณฝ.(ญ) 10122 บำงคอแหลม

105 ปน.3 ปณฝ.(ญ) 10123 วัดพระยำไกร

106 ปน.3 ปณฝ.(ญ) 10124 สำธุประดิษฐ์

107 ปน.3 ปณฝ.(ญ) 10125 บำงโพงพำง

108 ปน.3 ปณศ.(พ) 10150 บำงขุนเทียน

109 ปน.3 ปณฝ.(ญ) 10151 บำงบอน

110 ปน.3 ปณฝ.(ญ) 10152 เซ็นทรัลพระรำม 2

111 ปน.3 ปณศ.(พ) 10160 ภำษีเจริญ

112 ปน.3 ปณฝ.(ญ) 10161 บำงแค



ล ำดับ สังกัด กลุ่ม รหัสไปรษณีย์ ท่ีท ำกำรไปรษณีย์

รำยช่ือท่ีท ำกำรไปรษณีย์ท่ีให้บริการจ าหน่ายแผนประกันภัย

113 ปน.3 ปณฝ.(ญ) 10162 หนองแขม

114 ปน.3 ปณฝ.(ก) 10163 มหำวิทยำลัยสยำม

115 ปน.3 ปณฝ.(ก) 10165 ซีคอนบำงแค

116 ปน.3 ปณศ.(พ) 10170 ตล่ิงชัน

117 ปน.3 ปณฝ.(ล) 10171 บรมรำชชนนี

118 ปน.3 ปณศ.(พ) 10330 รองเมือง

119 ปน.3 ปณฝ.(ญ) 10332 จุฬำลงกรณ์

120 ปน.3 ปณฝ.(ก) 10333 สินธร

121 ปน.3 ปณฝ.(ญ) 10341 สำธร

122 ปน.3 ปณศ. 10500 บำงรัก

123 ปน.3 ปณฝ.(พ) 10501 ปณก.

124 ปน.3 ปณฝ.(ญ) 10503 จิวเวลร่ีเทรดเซ็นเตอร์

125 ปน.3 ปณฝ.(ญ) 10504 สีลม

126 ปน.3 ปณฝ.(ญ) 10506 พัฒนพงษ์

127 ปน.3 ปณศ.(พ) 10600 ส ำเหร่

128 ปน.3 ปณฝ.(ญ) 10601 ตลำดพลู

129 ปน.3 ปณฝ.(ก) 10602 วงเวียนใหญ่

130 ปน.3 ปณฝ.(ญ) 10603 ท่ำพระ

131 ปน.3 ปณฝ.(ญ) 10604 คลองสำน

132 ปน.3 ปณฝ.(ญ) 10605 บำงกอกใหญ่

133 ปน.3 ปณศ.(พ) 10700 บำงกอกน้อย

134 ปน.3 ปณฝ.(ญ) 10701 บำงพลัด

135 ปน.3 ปณฝ.(ญ) 10702 ศิริรำช

136 ปน.3 ปณฝ.(ญ) 10703 บำงขุนนนท์

137 ปน.3 ปณฝ.(ญ) 10704 บำงอ้อ

138 ปน.3 ปณฝ.(ญ) 10705 พระป่ินเกล้ำ

139 ปน.3 ปณฝ.(ล) 10706 ทีสแควร์

140 ปน.4 ปณศ.(พ) 10110 พระโขนง



ล ำดับ สังกัด กลุ่ม รหัสไปรษณีย์ ท่ีท ำกำรไปรษณีย์

รำยช่ือท่ีท ำกำรไปรษณีย์ท่ีให้บริการจ าหน่ายแผนประกันภัย

141 ปน.4 ปณฝ.(ญ) 10111 คลองเตย

142 ปน.4 ปณฝ.(ญ) 10112 นำนำ

143 ปน.4 ปณฝ.(ญ) 10113 สันติสุข

144 ปน.4 ปณฝ.(ญ) 10114 ประสำนมิตร

145 ปน.4 ปณฝ.(ญ) 10115 กล้วยน  ำไท

146 ปน.4 ปณฝ.(ญ) 10116 คลองตัน

147 ปน.4 ปณฝ.(ญ) 10117 ศรีนครินทรวิโรฒ

148 ปน.4 ปณฝ.(ญ) 10342 ศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิริกิต์ิ

149 ปน.4 ปณศ. 10130 พระประแดง

150 ปน.4 ปณฝ.(ญ) 10131 ส ำโรงใต้

151 ปน.4 ปณฝ.(ก) 10132 ปำกลัด

152 ปน.4 ปณศ.(พ) 10140 รำษฏร์บูรณะ

153 ปน.4 ปณฝ.(ญ) 10141 บำงปะแก้ว

154 ปน.4 ปณศ.(พ) 10250 อ่อนนุช

155 ปน.4 ปณฝ.(ญ) 10251 พัฒนำกำร

156 ปน.4 ปณฝ.(ญ) 10253 สวนหลวง

157 ปน.4 ปณฝ.(ญ) 10254 ซีคอนสแควร์

158 ปน.4 ปณศ.(พ) 10260 บำงนำ

159 ปน.4 ปณฝ.(ญ) 10261 อุดมสุข

160 ปน.4 ปณฝ.(ญ) 10262 คลองบำงนำ

161 ปน.4 ปณฝ.(ญ) 10263 ทุ่งเศรษฐี

162 ปน.4 ปณฝ.(ญ) 10264 เซ็นทรัลซิตี บำงนำ

163 ปน.4 ปณศ.(พ) 10270 สมุทรปรำกำร

164 ปน.4 ปณฝ.(ญ) 10271 ส ำโรง

165 ปน.4 ปณฝ.(ญ) 10272 ปำกน  ำ

166 ปน.4 ปณฝ.(ญ) 10273 ด่ำนส ำโรง

167 ปน.4 ปณศ. 10280 บำงปู

168 ปน.4 ปณศ. 10290 พระสมุทรเจดีย์



ล ำดับ สังกัด กลุ่ม รหัสไปรษณีย์ ท่ีท ำกำรไปรษณีย์

รำยช่ือท่ีท ำกำรไปรษณีย์ท่ีให้บริการจ าหน่ายแผนประกันภัย

169 ปน.4 ปณศ.(พ) 10540 บำงพลี

170 ปน.4 ปณฝ.(ญ) 10541 บำงนำทำวเวอร์

171 ปน.4 ปณฝ.(ญ) 10543 ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ

172 ปน.4 ปณภ.(ก) 10550 คลองด่ำน

173 ปน.4 ปณภ.(ญ) 10560 บำงบ่อ

174 ปน.4 ปณภ.(ญ) 10570 บำงเสำธง

175 ปข.1 ปจ.(พ) 13000 พระนครศรีอยุธยำ

176 ปข.1 ปณฝ.(ญ) 13001 โรจนะ

177 ปข.1 ปณฝ.(ญ) 13002 เดชำวุธ

178 ปข.1 ปณภ.(ก) 13110 เสนำ

179 ปข.1 ปณภ.(ล) 13120 ผักไห่

180 ปข.1 ปณภ.(ก) 13130 ท่ำเรือ

181 ปข.1 ปณภ.(ก) 13140 ภำชี

182 ปข.1 ปณภ.(ล) 13150 มหำรำช

183 ปข.1 ปณภ.(ญ) 13160 บำงปะอิน

184 ปข.1 ปณภ.(ญ) 13170 วังน้อย

185 ปข.1 ปณภ.(ญ) 13180 ประตูน  ำพระอินทร์

186 ปข.1 ปณภ.(ก) 13190 บำงไทร

187 ปข.1 ปณภ.(ญ) 13210 อุทัย

188 ปข.1 ปณภ.(ก) 13220 บำงปะหัน

189 ปข.1 ปณภ.(ก) 13230 ลำดบัวหลวง

190 ปข.1 ปณภ.(ล) 13240 บ้ำนแพรก

191 ปข.1 ปณภ.(ล) 13250 บำงบำล

192 ปข.1 ปณภ.(ก) 13260 นครหลวง

193 ปข.1 ปณภ.(ล) 13270 บำงซ้ำย

194 ปข.1 ปณภ.(ล) 13280 ลำดชะโด

195 ปข.1 ปณภ.(ล) 13290 ศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร

196 ปข.1 ปจ. 14000 อ่ำงทอง



ล ำดับ สังกัด กลุ่ม รหัสไปรษณีย์ ท่ีท ำกำรไปรษณีย์

รำยช่ือท่ีท ำกำรไปรษณีย์ท่ีให้บริการจ าหน่ายแผนประกันภัย

197 ปข.1 ปณภ.(ก) 14110 วิเศษชัยชำญ

198 ปข.1 ปณภ.(ก) 14120 โพธ์ิทอง

199 ปข.1 ปณภ.(ก) 14130 ป่ำโมก

200 ปข.1 ปณภ.(ล) 14140 ไชโย

201 ปข.1 ปณภ.(ล) 14150 แสวงหำ

202 ปข.1 ปณภ.(ล) 14160 สำมโก้

203 ปข.1 ปจ.(พ) 15000 ลพบุรี

204 ปข.1 ปณฝ.(ก) 15001 ท่ำหิน

205 ปข.1 ปณฝ.(ญ) 15002 พระนำรำยณ์

206 ปข.1 ปณภ.(ก) 15110 บ้ำนหม่ี

207 ปข.1 ปณภ.(ญ) 15120 โคกส ำโรง

208 ปข.1 ปณภ.(ก) 15130 ล ำนำรำยณ์

209 ปข.1 ปณภ.(ก) 15140 พัฒนำนิคม

210 ปข.1 ปณภ.(ก) 15150 ท่ำวุ้ง

211 ปข.1 ปณภ.(ก) 15160 โคกกะเทียม

212 ปข.1 ปณภ.(ล) 15170 หนองม่วง

213 ปข.1 ปณภ.(ล) 15180 ท่ำโขลง

214 ปข.1 ปณภ.(ล) 15190 ล ำสนธิ

215 ปข.1 ปณภ.(ก) 15210 โคกตูม

216 ปข.1 ปณภ.(ก) 15220 ดีลัง

217 ปข.1 ปณภ.(ก) 15230 ท่ำหลวง

218 ปข.1 ปณภ.(ล) 15240 สระโบสถ์

219 ปข.1 ปณภ.(ล) 15250 โคกเจริญ

220 ปข.1 ปจ. 16000 สิงห์บุรี

221 ปข.1 ปณภ.(ก) 16110 อินทร์บุรี

222 ปข.1 ปณฝ.(ล) 16111 ท่ำงำม

223 ปข.1 ปณภ.(ล) 16120 พรหมบุรี

224 ปข.1 ปณภ.(ก) 16130 บำงระจัน



ล ำดับ สังกัด กลุ่ม รหัสไปรษณีย์ ท่ีท ำกำรไปรษณีย์

รำยช่ือท่ีท ำกำรไปรษณีย์ท่ีให้บริการจ าหน่ายแผนประกันภัย

225 ปข.1 ปณภ.(ล) 16140 ท่ำช้ำง

226 ปข.1 ปณภ.(ล) 16150 ค่ำยบำงระจัน

227 ปข.1 ปณภ.(ล) 16160 ปำกบำง

228 ปข.1 ปจ. 17000 ชัยนำท

229 ปข.1 ปณภ.(ล) 17110 มโนรมย์

230 ปข.1 ปณภ.(ก) 17120 วัดสิงห์

231 ปข.1 ปณภ.(ก) 17130 หันคำ

232 ปข.1 ปณภ.(ก) 17140 สรรคบุรี

233 ปข.1 ปณภ.(ล) 17150 สรรพยำ

234 ปข.1 ปณภ.(ล) 17160 ห้วยงู

235 ปข.1 ปณภ.(ล) 17170 หำงน  ำสำคร

236 ปข.1 ปจ. 18000 สระบุรี

237 ปข.1 ปณฝ.(ญ) 18001 ปำกเพรียว

238 ปข.1 ปณภ.(ญ) 18110 แก่งคอย

239 ปข.1 ปณภ.(ญ) 18120 พระพุทธบำท

240 ปข.1 ปณภ.(ล) 18130 บ้ำนหมอ

241 ปข.1 ปณภ.(ญ) 18140 หนองแค

242 ปข.1 ปณภ.(ก) 18150 วิหำรแดง

243 ปข.1 ปณภ.(ก) 18160 เสำไห้

244 ปข.1 ปณภ.(ล) 18170 หนองแซง

245 ปข.1 ปณภ.(ญ) 18180 มวกเหล็ก

246 ปข.1 ปณภ.(ล) 18190 หนองโดน

247 ปข.1 ปณภ.(ล) 18210 ดอนพุด

248 ปข.1 ปณภ.(ก) 18220 วังม่วง

249 ปข.1 ปณภ.(ก) 18230 หินกอง

250 ปข.1 ปณภ.(ก) 18240 พุแค

251 ปข.1 ปณภ.(ล) 18250 คชสิทธ์ิ

252 ปข.1 ปณภ.(ล) 18260 ทับกวำง



ล ำดับ สังกัด กลุ่ม รหัสไปรษณีย์ ท่ีท ำกำรไปรษณีย์

รำยช่ือท่ีท ำกำรไปรษณีย์ท่ีให้บริการจ าหน่ายแผนประกันภัย

253 ปข.1 ปณภ.(ก) 18270 ท่ำลำน

254 ปข.2 ปจ.(พ) 20000 ชลบุรี

255 ปข.2 ปณฝ.(ญ) 20001 บำงปลำสร้อย

256 ปข.2 ปณฝ.(ก) 20002 ส่ีแยกเฉลิมไทย

257 ปข.2 ปณ.ฝ.(ก) 20003 ศุขประยูร

258 ปข.2 ปณภ.(พ) 20110 ศรีรำชำ

259 ปข.2 ปณฝ.(ก) 20111 บำงพระ

260 ปข.2 ปณภ.(ล) 20120 เกำะสีชัง

261 ปข.2 ปณภ.(ญ) 20130 บำงแสน

262 ปข.2 ปณฝ.(ญ) 20131 มหำวิทยำลัยบูรพำ

263 ปข.2 ปณภ.(ญ) 20140 พนัสนิคม

264 ปข.2 ปณภ.(พ) 20150 บำงละมุง

265 ปข.2 ปณฝ.(ญ) 20151 ชัยพฤกษ์

266 ปข.2 ปณภ.(ญ) 20160 พำนทอง

267 ปข.2 ปณภ.(ญ) 20170 บ้ำนบึง

268 ปข.2 ปณภ.(ญ) 20180 สัตหีบ

269 ปข.2 ปณฝ.(ก) 20181 อู่ตะเภำ

270 ปข.2 ปณฝ.(ล) 20182 ฐำนทัพเรือสัตหีบ

271 ปข.2 ปณภ.(ล) 20190 หนองใหญ่

272 ปข.2 ปณภ.(ญ) 20220 หัวกุญแจ

273 ปข.2 ปณภ.(พ) 20230 อ่ำวอุดม

274 ปข.2 ปณฝ.(ญ) 20231 แหลมฉบัง

275 ปข.2 ปณฝ.(ญ) 20232 หนองขำม

276 ปข.2 ปณฝ.(ล) 20233 ทุ่งสุขลำ

277 ปข.2 ปณฝ.(ก) 20234 บ่อวิน

278 ปข.2 ปณภ.(ก) 20240 ท่ำบุญมี

279 ปข.2 ปณภ.(ญ) 20250 บ้ำนอ ำเภอ

280 ปข.2 ปณฝ.(ล) 20251 เกล็ดแก้ว



ล ำดับ สังกัด กลุ่ม รหัสไปรษณีย์ ท่ีท ำกำรไปรษณีย์

รำยช่ือท่ีท ำกำรไปรษณีย์ท่ีให้บริการจ าหน่ายแผนประกันภัย

281 ปข.2 ปณฝ.(ญ) 20260 พัทยำ

282 ปข.2 ปณฝ.(ญ) 20261 จอมเทียน

283 ปข.2 ปณภ.(ญ) 20270 บ่อทอง

284 ปข.2 ปจ.(พ) 21000 ระยอง

285 ปข.2 ปณฝ.(ญ) 21001 ท่ำประดู่

286 ปข.2 ปณภ.(ก) 21100 กะเฉด

287 ปข.2 ปณภ.(ญ) 21110 แกลง

288 ปข.2 ปณภ.(ญ) 21120 บ้ำนค่ำย

289 ปข.2 ปณภ.(ญ) 21130 บ้ำนฉำง

290 ปข.2 ปณภ.(ญ) 21140 ปลวกแดง

291 ปข.2 ปณภ.(ญ) 21150 มำบตำพุด

292 ปข.2 ปณฝ.(ญ) 21152 ตลำดมำบตำพุด

293 ปข.2 ปณภ.(ญ) 21160 เพ

294 ปข.2 ปณภ.(ก) 21170 ปำกน  ำประแสร์

295 ปข.2 ปณภ.(ญ) 21180 นิคมพัฒนำ (มำบข่ำ)

296 ปข.2 ปณภ.(ญ) 21190 กร่ ำ

297 ปข.2 ปณภ.(ก) 21210 วังจันทร์

298 ปข.2 ปจ.(พ) 22000 จันทบุรี

299 ปข.2 ปณฝ.(ญ) 22001 จันท์ธำนี (บำงกะจะ)

300 ปข.2 ปณภ.(ญ) 22110 ขลุง

301 ปข.2 ปณภ.(ก) 22120 ท่ำใหม่

302 ปข.2 ปณภ.(ล) 22130 แหลมสิงห์

303 ปข.2 ปณภ.(ก) 22140 โป่งน  ำร้อน

304 ปข.2 ปณภ.(ญ) 22150 มะขำม

305 ปข.2 ปณภ.(ญ) 22160 นำยำยอำม

306 ปข.2 ปณภ.(ญ) 22170 ทุ่งเบญจำ

307 ปข.2 ปณภ.(ญ) 22180 สอยดำว

308 ปข.2 ปณภ.(ล) 22190 พลิ ว



ล ำดับ สังกัด กลุ่ม รหัสไปรษณีย์ ท่ีท ำกำรไปรษณีย์

รำยช่ือท่ีท ำกำรไปรษณีย์ท่ีให้บริการจ าหน่ายแผนประกันภัย

309 ปข.2 ปณภ.(ก) 22210 เขำคิชฌกูฏ

310 ปข.2 ปจ. 23000 ตรำด

311 ปข.2 ปณภ.(ก) 23110 คลองใหญ่

312 ปข.2 ปณภ.(ก) 23120 แหลมงอบ

313 ปข.2 ปณภ.(ก) 23130 เขำสมิง

314 ปข.2 ปณภ.(ก) 23140 บ่อไร่

315 ปข.2 ปณภ.(ก) 23150 แสนตุ้ง

316 ปข.2 ปณภ.(ญ) 23170 เกำะช้ำง

317 ปข.2 ปจ.(พ) 24000 ฉะเชิงเทรำ

318 ปข.2 ปณฝ.(ก) 24001 ดอนทอง

319 ปข.2 ปณภ.(ญ) 24110 บำงคล้ำ

320 ปข.2 ปณภ.(ญ) 24120 พนมสำรคำม

321 ปข.2 ปณภ.(ญ) 24130 บำงปะกง

322 ปข.2 ปณภ.(ก) 24140 บ้ำนโพธ์ิ

323 ปข.2 ปณภ.(ก) 24150 บำงน  ำเปรี ยว

324 ปข.2 ปณภ.(ก) 24160 สนำมชัยเขต

325 ปข.2 ปณภ.(ล) 24170 ดอนฉิมพลี

326 ปข.2 ปณฝ.(ญ) 24181 บำงวัว

327 ปข.2 ปณภ.(ก) 24190 แปลงยำว

328 ปข.2 ปจ. 25000 ปรำจีนบุรี

329 ปข.2 ปณภ.(ญ) 25110 กบินทร์บุรี

330 ปข.2 ปณภ.(ญ) 25130 ประจันตคำม

331 ปข.2 ปณภ.(ญ) 25140 ศรีมหำโพธิ

332 ปข.2 ปณฝ.(ล) 25141 คลองรั ง

333 ปข.2 ปณภ.(ก) 25150 บ้ำนสร้ำง

334 ปข.2 ปณภ.(ก) 25190 ศรีมโหสถ

335 ปข.2 ปณภ.(ล) 25220 นำดี

336 ปข.2 ปณภ.(ก) 25230 บ้ำนพระ



ล ำดับ สังกัด กลุ่ม รหัสไปรษณีย์ ท่ีท ำกำรไปรษณีย์

รำยช่ือท่ีท ำกำรไปรษณีย์ท่ีให้บริการจ าหน่ายแผนประกันภัย

337 ปข.2 ปณภ.(ญ) 25240 กบินทร์เก่ำ

338 ปข.2 ปจ. 26000 นครนำยก

339 ปข.2 ปณฝ.(ล) 26001 ร.ร.จปร.

340 ปข.2 ปณภ.(ญ) 26110 บ้ำนนำ

341 ปข.2 ปณภ.(ญ) 26120 องครักษ์

342 ปข.2 ปณภ.(ก) 26130 ปำกพลี

343 ปข.2 ปจ. 27000 สระแก้ว

344 ปข.2 ปณภ.(ญ) 27120 อรัญประเทศ

345 ปข.2 ปณฝ.(ญ) 27121 ตลำดโรงเกลือ

346 ปข.2 ปณภ.(ญ) 27160 วัฒนำนคร

347 ปข.2 ปณภ.(ก) 27180 ตำพระยำ

348 ปข.2 ปณภ.(ก) 27210 วังน  ำเย็น

349 ปข.2 ปณภ.(ก) 27250 วังสมบูรณ์

350 ปข.2 ปณภ.(ก) 27260 คลองหำด

351 ปข.3 ปจ.(พ) 30000 นครรำชสีมำ

352 ปข.3 ปณฝ.(ญ) 30001 จอมสุรำงค์

353 ปข.3 ปณฝ.(ญ) 30002 อัมพวัน

354 ปข.3 ปณฝ.(ญ) 30003 สวนหม่อน

355 ปข.3 ปณฝ.(ญ) 30004 จอหอ

356 ปข.3 ปณฝ.(ญ) 30005 เดอะมอลล์นครรำชสีมำ

357 ปข.3 ปณฝ.(ล) 30006 เซฟวัน

358 ปข.3 ปณภ.(ญ) 30110 พิมำย

359 ปข.3 ปณภ.(ญ) 30120 บัวใหญ่

360 ปข.3 ปณภ.(ญ) 30130 ปำกช่อง

361 ปข.3 ปณภ.(ญ) 30140 สีคิ ว

362 ปข.3 ปณภ.(ญ) 30150 ปักธงชัย

363 ปข.3 ปณภ.(ญ) 30160 โนนสูง

364 ปข.3 ปณภ.(ญ) 30170 สูงเนิน



ล ำดับ สังกัด กลุ่ม รหัสไปรษณีย์ ท่ีท ำกำรไปรษณีย์

รำยช่ือท่ีท ำกำรไปรษณีย์ท่ีให้บริการจ าหน่ายแผนประกันภัย

365 ปข.3 ปณภ.(ญ) 30180 ประทำย

366 ปข.3 ปณภ.(ญ) 30190 โชคชัย

367 ปข.3 ปณภ.(ญ) 30210 ด่ำนขุนทด

368 ปข.3 ปณภ.(ญ) 30220 โนนไทย

369 ปข.3 ปณภ.(ก) 30230 จักรำช

370 ปข.3 ปณภ.(ก) 30240 ห้วยแถลง

371 ปข.3 ปณภ.(ญ) 30250 ครบุรี

372 ปข.3 ปณภ.(ก) 30260 คง

373 ปข.3 ปณภ.(ญ) 30270 ชุมพวง

374 ปข.3 ปณภ.(ญ) 30280 ขำมทะเลสอ

375 ปข.3 ปณภ.(ก) 30290 ขำมสะแกแสง

376 ปข.3 ปณภ.(ก) 30320 กลำงดง

377 ปข.3 ปณภ.(ญ) 30330 เสิงสำง

378 ปข.3 ปณภ.(ก) 30340 คลองไผ่

379 ปข.3 ปณภ.(ล) 30350 บ้ำนเหล่ือม

380 ปข.3 ปณภ.(ล) 30360 โนนแดง

381 ปข.3 ปณภ.(ก) 30370 วังน  ำเขียว

382 ปข.3 ปณภ.(ก) 30380 กุดจิก

383 ปข.3 ปณภ.(ก) 30410 หนองบุญมำก

384 ปข.3 ปณภ.(ล) 30420 ตลำดแค

385 ปข.3 ปณภ.(ล) 30430 สีดำ

386 ปข.3 ปณภ.(ล) 30440 แก้งสนำมนำง

387 ปข.3 ปณภ.(ล) 30450 เขำใหญ่

388 ปข.3 ปจ.(พ) 31000 บุรีรัมย์

389 ปข.3 ปณภ.(ญ) 31110 นำงรอง

390 ปข.3 ปณภ.(ก) 31120 พุทไธสง

391 ปข.3 ปณภ.(ญ) 31130 ล ำปลำยมำศ

392 ปข.3 ปณภ.(ก) 31140 ประโคนชัย



ล ำดับ สังกัด กลุ่ม รหัสไปรษณีย์ ท่ีท ำกำรไปรษณีย์

รำยช่ือท่ีท ำกำรไปรษณีย์ท่ีให้บริการจ าหน่ายแผนประกันภัย

393 ปข.3 ปณภ.(ญ) 31150 สตึก

394 ปข.3 ปณภ.(ก) 31160 กระสัง

395 ปข.3 ปณภ.(ญ) 31170 ละหำนทรำย

396 ปข.3 ปณภ.(ก) 31180 บ้ำนกรวด

397 ปข.3 ปณภ.(ก) 31190 คูเมือง

398 ปข.3 ปณภ.(ก) 31210 หนองก่ี

399 ปข.3 ปณภ.(ก) 31220 ปะค ำ

400 ปข.3 ปณภ.(ก) 31230 นำโพธ์ิ

401 ปข.3 ปณภ.(ก) 31240 หนองหงส์

402 ปข.3 ปณภ.(ล) 31250 บ้ำนพลับพลำ

403 ปข.3 ปณภ.(ก) 31260 โนนดินแดง

404 ปข.3 ปจ.(พ) 32000 สุรินทร์

405 ปข.3 ปณฝ.(ญ) 32001 จุมพล

406 ปข.3 ปณฝ.(ล) 32002 ธนสำร

407 ปข.3 ปณภ.(ก) 32110 ศีขรภูมิ

408 ปข.3 ปณภ.(ญ) 32120 ท่ำตูม

409 ปข.3 ปณภ.(ญ) 32130 รัตนบุรี

410 ปข.3 ปณภ.(ญ) 32140 ปรำสำท

411 ปข.3 ปณภ.(ก) 32150 สังขะ

412 ปข.3 ปณภ.(ล) 32160 สนม

413 ปข.3 ปณภ.(ล) 32170 ส ำโรงทำบ

414 ปข.3 ปณภ.(ล) 32180 จอมพระ

415 ปข.3 ปณภ.(ก) 32190 ชุมพลบุรี

416 ปข.3 ปณภ.(ก) 32210 กำบเชิง

417 ปข.3 ปณภ.(ล) 32220 ล ำดวน

418 ปข.3 ปณภ.(ก) 32230 บัวเชด

419 ปข.3 ปจ. 36000 ชัยภูมิ

420 ปข.3 ปณภ.(ญ) 36110 ภูเขียว



ล ำดับ สังกัด กลุ่ม รหัสไปรษณีย์ ท่ีท ำกำรไปรษณีย์

รำยช่ือท่ีท ำกำรไปรษณีย์ท่ีให้บริการจ าหน่ายแผนประกันภัย

421 ปข.3 ปณภ.(ญ) 36120 เกษตรสมบูรณ์

422 ปข.3 ปณภ.(ญ) 36130 จัตุรัส

423 ปข.3 ปณภ.(ล) 36140 คอนสวรรค์

424 ปข.3 ปณภ.(ก) 36150 แก้งคร้อ

425 ปข.3 ปณภ.(ญ) 36160 บ ำเหน็จณรงค์

426 ปข.3 ปณภ.(ญ) 36170 บ้ำนเขว้ำ

427 ปข.3 ปณภ.(ก) 36180 คอนสำร

428 ปข.3 ปณภ.(ก) 36190 บ้ำนแท่น

429 ปข.3 ปณภ.(ญ) 36210 หนองบัวแดง

430 ปข.3 ปณภ.(ล) 36220 หนองบัวโคก

431 ปข.3 ปณภ.(ก) 36230 เทพสถิต

432 ปข.3 ปณภ.(ล) 36240 หม่ืนแผ้ว

433 ปข.3 ปณภ.(ก) 36250 หนองบัวระเหว

434 ปข.3 ปณภ.(ล) 36260 ภักดีชุมพล

435 ปข.3 ปจ.(พ) 45000 ร้อยเอ็ด

436 ปข.3 ปณภ.(ญ) 45110 โพนทอง

437 ปข.3 ปณภ.(ญ) 45120 เสลภูมิ

438 ปข.3 ปณภ.(ญ) 45130 สุวรรณภูมิ

439 ปข.3 ปณภ.(ญ) 45140 พนมไพร

440 ปข.3 ปณภ.(ก) 45150 เกษตรวิสัย

441 ปข.3 ปณภ.(ก) 45160 อำจสำมำรถ

442 ปข.3 ปณภ.(ก) 45170 ธวัชบุรี

443 ปข.3 ปณภ.(ญ) 45180 จตุรพักตรพิมำน

444 ปข.3 ปณภ.(ก) 45190 ปทุมรัตต์

445 ปข.3 ปณภ.(ก) 45210 หนองพอก

446 ปข.3 ปณภ.(ก) 45220 เมืองสรวง

447 ปข.3 ปณภ.(ก) 45230 โพธ์ิชัย

448 ปข.3 ปณภ.(ล) 45240 โพนทรำย



ล ำดับ สังกัด กลุ่ม รหัสไปรษณีย์ ท่ีท ำกำรไปรษณีย์

รำยช่ือท่ีท ำกำรไปรษณีย์ท่ีให้บริการจ าหน่ายแผนประกันภัย

449 ปข.3 ปณภ.(ล) 45250 เมยวดี

450 ปข.3 ปณภ.(ล) 45280 โสกเชือก

451 ปข.4 ปจ. 38000 บึงกำฬ

452 ปข.4 ปณภ.(ก) 38150 เซกำ

453 ปข.4 ปณภ.(ญ) 38170 โซ่พิสัย

454 ปข.4 ปณภ.(ล) 38180 พรเจริญ

455 ปข.4 ปณภ.(ญ) 38190 ปำกคำด

456 ปข.4 ปณภ.(ก) 38210 ศรีวิไล

457 ปข.4 ปณภ.(ก) 38220 บึงโขงหลง

458 ปข.4 ปจ. 39000 หนองบัวล ำภู

459 ปข.4 ปณภ.(ก) 39140 โนนสัง

460 ปข.4 ปณภ.(ก) 39170 นำกลำง

461 ปข.4 ปณภ.(ญ) 39180 ศรีบุญเรือง

462 ปข.4 ปณภ.(ก) 39270 สุวรรณคูหำ

463 ปข.4 ปณภ.(ล) 39350 กุดดินจ่ี

464 ปข.4 ปจ.(พ) 40000 ขอนแก่น

465 ปข.4 ปณฝ.(ญ) 40001 เทพำรักษ์

466 ปข.4 ปณฝ.(ญ) 40002 มหำวิทยำลัยขอนแก่น

467 ปข.4 ปณฝ.(ญ) 40003 ศรีจันทร์

468 ปข.4 ปณฝ.(ล) 40004 มิตรภำพขอนแก่น

469 ปข.4 ปณภ.(ญ) 40110 บ้ำนไผ่

470 ปข.4 ปณภ.(ก) 40120 พล

471 ปข.4 ปณภ.(ญ) 40130 ชุมแพ

472 ปข.4 ปณภ.(ญ) 40140 น  ำพอง

473 ปข.4 ปณภ.(ญ) 40150 ภูเวียง

474 ปข.4 ปณภ.(ญ) 40160 มัญจำคีรี

475 ปข.4 ปณภ.(ญ) 40170 กระนวน

476 ปข.4 ปณภ.(ญ) 40180 ชนบท



ล ำดับ สังกัด กลุ่ม รหัสไปรษณีย์ ท่ีท ำกำรไปรษณีย์

รำยช่ือท่ีท ำกำรไปรษณีย์ท่ีให้บริการจ าหน่ายแผนประกันภัย

477 ปข.4 ปณภ.(ก) 40190 หนองสองห้อง

478 ปข.4 ปณภ.(ก) 40210 หนองเรือ

479 ปข.4 ปณภ.(ก) 40220 สีชมพู

480 ปข.4 ปณภ.(ก) 40230 แวงน้อย

481 ปข.4 ปณภ.(ล) 40240 ดอนโมง

482 ปข.4 ปณภ.(ก) 40250 อุบลรัตน์

483 ปข.4 ปณภ.(ญ) 40260 ท่ำพระขอนแก่น

484 ปข.4 ปณภ.(ก) 40270 บ้ำนฝำง

485 ปข.4 ปณภ.(ล) 40280 เขำสวนกวำง

486 ปข.4 ปณภ.(ก) 40290 โนนหัน

487 ปข.4 ปณภ.(ก) 40310 น  ำพองเก่ำ

488 ปข.4 ปณภ.(ก) 40320 พระยืน

489 ปข.4 ปณภ.(ก) 40330 แวงใหญ่

490 ปข.4 ปณภ.(ล) 40340 เปือยน้อย

491 ปข.4 ปณภ.(ล) 40350 ภูผำม่ำน

492 ปข.4 ปจ.(พ) 41000 อุดรธำนี

493 ปข.4 ปณฝ.(ญ) 41001 ศรีสุข

494 ปข.4 ปณฝ.(ญ) 41002 โพศรี

495 ปข.4 ปณภ.(ญ) 41110 กุมภวำปี

496 ปข.4 ปณภ.(ญ) 41130 หนองหำน

497 ปข.4 ปณภ.(ญ) 41150 เพ็ญ

498 ปข.4 ปณภ.(ญ) 41160 บ้ำนผือ

499 ปข.4 ปณภ.(ญ) 41190 บ้ำนดุง

500 ปข.4 ปณภ.(ก) 41210 น  ำโสม

501 ปข.4 ปณภ.(ล) 41220 หนองวัวซอ

502 ปข.4 ปณภ.(ก) 41230 ศรีธำตุ

503 ปข.4 ปณภ.(ก) 41240 โนนสะอำด

504 ปข.4 ปณภ.(ก) 41250 กุดจับ



ล ำดับ สังกัด กลุ่ม รหัสไปรษณีย์ ท่ีท ำกำรไปรษณีย์

รำยช่ือท่ีท ำกำรไปรษณีย์ท่ีให้บริการจ าหน่ายแผนประกันภัย

505 ปข.4 ปณภ.(ก) 41260 สร้ำงคอม

506 ปข.4 ปณภ.(ก) 41280 วังสำมหมอ

507 ปข.4 ปณภ.(ล) 41290 ไชยวำน

508 ปข.4 ปณภ.(ก) 41310 ทุ่งฝน

509 ปข.4 ปณภ.(ล) 41320 บ้ำนเชียง

510 ปข.4 ปณภ.(ก) 41330 บ้ำนชัยพร

511 ปข.4 ปณภ.(ก) 41340 หนองแสง

512 ปข.4 ปณภ.(ก) 41360 หมำกหญ้ำ

513 ปข.4 ปณภ.(ก) 41370 พันดอน

514 ปข.4 ปณภ.(ล) 41380 นำยูง

515 ปข.4 ปจ. 42000 เลย

516 ปข.4 ปณฝ.(ล) 42001 รำชภัฏเลย

517 ปข.4 ปณภ.(ล) 42100 นำอ้อ

518 ปข.4 ปณภ.(ญ) 42110 เชียงคำน

519 ปข.4 ปณภ.(ก) 42120 ด่ำนซ้ำย

520 ปข.4 ปณภ.(ก) 42130 วังสะพุง

521 ปข.4 ปณภ.(ก) 42140 ท่ำล่ี

522 ปข.4 ปณภ.(ก) 42150 ปำกชม

523 ปข.4 ปณภ.(ก) 42160 ภูเรือ

524 ปข.4 ปณภ.(ล) 42170 นำแห้ว

525 ปข.4 ปณภ.(ล) 42180 ภูกระดึง

526 ปข.4 ปณภ.(ล) 42190 หนองหิน

527 ปข.4 ปณภ.(ล) 42210 นำด้วง

528 ปข.4 ปณภ.(ล) 42220 เอรำวัณ

529 ปข.4 ปณภ.(ล) 42230 ภูหลวง

530 ปข.4 ปณภ.(ล) 42240 ผำขำว

531 ปข.4 ปจ.(พ) 43000 หนองคำย

532 ปข.4 ปณฝ.(ล) 43001 อัศวรรณ



ล ำดับ สังกัด กลุ่ม รหัสไปรษณีย์ ท่ีท ำกำรไปรษณีย์

รำยช่ือท่ีท ำกำรไปรษณีย์ท่ีให้บริการจ าหน่ายแผนประกันภัย

533 ปข.4 ปณภ.(ก) 43100 ค่ำยบกหวำน

534 ปข.4 ปณภ.(ญ) 43110 ท่ำบ่อ

535 ปข.4 ปณภ.(ญ) 43120 โพนพิสัย

536 ปข.4 ปณภ.(ญ) 43130 ศรีเชียงใหม่

537 ปข.4 ปณภ.(ล) 43160 สังคม

538 ปข.4 ปจ.(พ) 44000 มหำสำรคำม

539 ปข.4 ปณฝ.(ญ) 44001 โนนศรีสวัสด์ิ

540 ปข.4 ปณภ.(ญ) 44110 พยัคฆภูมิพิสัย

541 ปข.4 ปณภ.(ญ) 44120 วำปีปทุม

542 ปข.4 ปณภ.(ญ) 44130 บรบือ

543 ปข.4 ปณภ.(ญ) 44140 โกสุมพิสัย

544 ปข.4 ปณภ.(ญ) 44150 กันทรวิชัย

545 ปข.4 ปณฝ.(ล) 44151 ท่ำขอนยำง

546 ปข.4 ปณภ.(ญ) 44160 เชียงยืน

547 ปข.4 ปณภ.(ก) 44170 นำเชือก

548 ปข.4 ปณภ.(ล) 44180 นำดูน

549 ปข.4 ปณภ.(ก) 44190 แกด ำ

550 ปข.4 ปณภ.(ล) 44210 ยำงสีสุรำช

551 ปข.4 ปจ. 46000 กำฬสินธ์ุ

552 ปข.4 ปณภ.(ญ) 46110 กุฉินำรำยณ์

553 ปข.4 ปณภ.(ญ) 46120 ยำงตลำด

554 ปข.4 ปณภ.(ญ) 46130 กมลำไสย

555 ปข.4 ปณภ.(ก) 46140 สหัสขันธ์

556 ปข.4 ปณภ.(ก) 46150 สมเด็จ

557 ปข.4 ปณภ.(ก) 46160 เขำวง

558 ปข.4 ปณภ.(ก) 46170 ห้วยเม็ก

559 ปข.4 ปณภ.(ก) 46180 ค ำม่วง

560 ปข.4 ปณภ.(ล) 46190 ท่ำคันโท



ล ำดับ สังกัด กลุ่ม รหัสไปรษณีย์ ท่ีท ำกำรไปรษณีย์

รำยช่ือท่ีท ำกำรไปรษณีย์ท่ีให้บริการจ าหน่ายแผนประกันภัย

561 ปข.4 ปณภ.(ล) 46210 ร่องค ำ

562 ปข.4 ปณภ.(ก) 46220 หนองกุงศรี

563 ปข.4 ปณภ.(ล) 46230 นำมน

564 ปข.4 ปณภ.(ก) 46240 ห้วยผึ ง

565 ปข.4 ปณภ.(ล) 46250 นำคู

566 ปข.5 ปจ.(พ) 50000 เชียงใหม่

567 ปข.5 ปณฝ.(ญ) 50007 หนองหอย

568 ปข.5 ปณฝ.(ญ) 50101 ช้ำงคลำน

569 ปข.5 ปณฝ.(ล) 50102 แม่เหียะ

570 ปข.5 ปณภ.(ญ) 50110 ฝำง

571 ปข.5 ปณภ.(ญ) 50120 สันป่ำตอง

572 ปข.5 ปณภ.(ญ) 50130 สันก ำแพง

573 ปข.5 ปณฝ.(ญ) 50131 บ่อสร้ำง

574 ปข.5 ปณภ.(ญ) 50140 สำรภี

575 ปข.5 ปณภ.(ญ) 50150 แม่แตง

576 ปข.5 ปณภ.(ญ) 50160 จอมทอง

577 ปข.5 ปณภ.(ญ) 50170 เชียงดำว

578 ปข.5 ปณภ.(ญ) 50180 แม่ริม

579 ปข.5 ปณภ.(ญ) 50190 พร้ำว

580 ปข.5 ปณฝ.(ญ) 50201 สำมแยกสวนปรุง

581 ปข.5 ปณฝ.(ญ) 50202 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

582 ปข.5 ปณฝ.(ล) 50203 ศรีภูมิ

583 ปข.5 ปณฝ.(ญ) 50204 ท่ำอำกำศยำนเชียงใหม่

584 ปข.5 ปณฝ.(ญ) 50205 พระสิงห์

585 ปข.5 ปณภ.(ญ) 50210 สันทรำย

586 ปข.5 ปณภ.(ญ) 50220 ดอยสะเก็ด

587 ปข.5 ปณภ.(ญ) 50230 หำงดง

588 ปข.5 ปณภ.(ก) 50240 ฮอด



ล ำดับ สังกัด กลุ่ม รหัสไปรษณีย์ ท่ีท ำกำรไปรษณีย์

รำยช่ือท่ีท ำกำรไปรษณีย์ท่ีให้บริการจ าหน่ายแผนประกันภัย

589 ปข.5 ปณภ.(ล) 50250 สะเมิง

590 ปข.5 ปณภ.(ล) 50260 ดอยเต่ำ

591 ปข.5 ปณภ.(ก) 50270 แม่แจ่ม

592 ปข.5 ปณภ.(ก) 50280 แม่อำย

593 ปข.5 ปณภ.(ญ) 50290 แม่โจ้

594 ปข.5 ปณฝ.(ญ) 50301 แม่ปิง

595 ปข.5 ปณฝ.(ญ) 50302 ช้ำงเผือก

596 ปข.5 ปณฝ.(ญ) 50303 ศำลำกลำงเชียงใหม่

597 ปข.5 ปณฝ.(ญ) 50304 ตลำดค ำเท่ียง

598 ปข.5 ปณภ.(ล) 50310 อมก๋อย

599 ปข.5 ปณภ.(ญ) 50320 ไชยปรำกำร

600 ปข.5 ปณภ.(ล) 50330 สันป่ำยำง

601 ปข.5 ปณภ.(ล) 50340 หนองตอง

602 ปข.5 ปณภ.(ล) 50350 เวียงแหง

603 ปข.5 ปณภ.(ญ) 50360 แม่วำง

604 ปข.5 ปจ.(พ) 51000 ล ำพูน

605 ปข.5 ปณภ.(ญ) 51110 ลี 

606 ปข.5 ปณภ.(ญ) 51120 ป่ำซำง

607 ปข.5 ปณภ.(ก) 51130 บ้ำนโฮ่ง

608 ปข.5 ปณภ.(ก) 51140 แม่ทำ

609 ปข.5 ปณภ.(ก) 51150 อุโมงค์

610 ปข.5 ปณภ.(ล) 51160 ทุ่งหัวช้ำง

611 ปข.5 ปณภ.(ล) 51170 ทำกำด

612 ปข.5 ปณภ.(ก) 51180 บ้ำนธิ

613 ปข.5 ปจ.(พ) 52000 ล ำปำง

614 ปข.5 ปณฝ.(ญ) 52100 สบตุ๋ย

615 ปข.5 ปณฝ.(ญ) 52102 แม่วัง

616 ปข.5 ปณภ.(ญ) 52110 งำว



ล ำดับ สังกัด กลุ่ม รหัสไปรษณีย์ ท่ีท ำกำรไปรษณีย์

รำยช่ือท่ีท ำกำรไปรษณีย์ท่ีให้บริการจ าหน่ายแผนประกันภัย

617 ปข.5 ปณภ.(ก) 52120 แจ้ห่ม

618 ปข.5 ปณภ.(ญ) 52130 เกำะคำ

619 ปข.5 ปณภ.(ก) 52140 วังเหนือ

620 ปข.5 ปณภ.(ก) 52150 แม่ทะ

621 ปข.5 ปณภ.(ญ) 52160 เถิน

622 ปข.5 ปณภ.(ก) 52170 สบปรำบ

623 ปข.5 ปณภ.(ล) 52180 แม่พริก

624 ปข.5 ปณภ.(ญ) 52190 ห้ำงฉัตร

625 ปข.5 ปณภ.(ก) 52210 เสริมงำม

626 ปข.5 ปณภ.(ญ) 52220 แม่เมำะ

627 ปข.5 ปณภ.(ล) 52230 แม่วะ

628 ปข.5 ปณภ.(ล) 52240 เมืองปำน

629 ปข.5 ปจ. 53000 อุตรดิตถ์

630 ปข.5 ปณฝ.(ล) 53001 ท่ำเสำ

631 ปข.5 ปณภ.(ก) 53110 น  ำปำด

632 ปข.5 ปณภ.(ญ) 53120 พิชัย

633 ปข.5 ปณภ.(ญ) 53130 ลับแล

634 ปข.5 ปณภ.(ก) 53140 ตรอน

635 ปข.5 ปณภ.(ล) 53150 ท่ำปลำ

636 ปข.5 ปณภ.(ก) 53160 ฟำกท่ำ

637 ปข.5 ปณภ.(ล) 53170 วังกะพี 

638 ปข.5 ปณภ.(ก) 53180 บ้ำนโคก

639 ปข.5 ปณภ.(ล) 53190 ร่วมจิต

640 ปข.5 ปณภ.(ก) 53210 ทุ่งยั ง

641 ปข.5 ปณภ.(ล) 53220 ท่ำสัก

642 ปข.5 ปณภ.(ล) 53230 ทองแสนขัน

643 ปข.5 ปจ.(พ) 54000 แพร่

644 ปข.5 ปณฝ.(ก) 54001 บ้ำนทุ่ง



ล ำดับ สังกัด กลุ่ม รหัสไปรษณีย์ ท่ีท ำกำรไปรษณีย์

รำยช่ือท่ีท ำกำรไปรษณีย์ท่ีให้บริการจ าหน่ายแผนประกันภัย

645 ปข.5 ปณภ.(ญ) 54110 เด่นชัย

646 ปข.5 ปณภ.(ก) 54120 สอง

647 ปข.5 ปณภ.(ญ) 54130 สูงเม่น

648 ปข.5 ปณภ.(ญ) 54140 ร้องกวำง

649 ปข.5 ปณภ.(ญ) 54150 ลอง

650 ปข.5 ปณภ.(ก) 54160 วังชิ น

651 ปข.5 ปณภ.(ล) 54170 หนองม่วงไข่

652 ปข.5 ปจ. 55000 น่ำน

653 ปข.5 ปณภ.(ญ) 55110 เวียงสำ

654 ปข.5 ปณภ.(ญ) 55120 ปัว

655 ปข.5 ปณภ.(ล) 55130 ทุ่งช้ำง

656 ปข.5 ปณภ.(ญ) 55140 ท่ำวังผำ

657 ปข.5 ปณภ.(ก) 55150 นำน้อย

658 ปข.5 ปณภ.(ก) 55160 เชียงกลำง

659 ปข.5 ปณภ.(ล) 55170 แม่จริม

660 ปข.5 ปณภ.(ล) 55180 นำหม่ืน

661 ปข.5 ปณภ.(ล) 55190 บ้ำนหลวง

662 ปข.5 ปณภ.(ล) 55210 ดู่พงษ์

663 ปข.5 ปณภ.(ล) 55220 บ่อเกลือ

664 ปข.5 ปจ. 56000 พะเยำ

665 ปข.5 ปณฝ.(ญ) 56001 หนองระบู

666 ปข.5 ปณภ.(ญ) 56110 เชียงค ำ

667 ปข.5 ปณภ.(ญ) 56120 ดอกค ำใต้

668 ปข.5 ปณภ.(ก) 56130 แม่ใจ

669 ปข.5 ปณภ.(ญ) 56140 ปง

670 ปข.5 ปณภ.(ญ) 56150 จุน

671 ปข.5 ปณภ.(ล) 56160 เชียงม่วน

672 ปข.5 ปจ.(พ) 57000 เชียงรำย



ล ำดับ สังกัด กลุ่ม รหัสไปรษณีย์ ท่ีท ำกำรไปรษณีย์

รำยช่ือท่ีท ำกำรไปรษณีย์ท่ีให้บริการจ าหน่ายแผนประกันภัย

673 ปข.5 ปณฝ.(ก) 57001 ลำนนำ

674 ปข.5 ปณฝ.(ญ) 57002 ส่ีแยกแม่กรณ์

675 ปข.5 ปณภ.(ญ) 57100 บ้ำนดู่

676 ปข.5 ปณภ.(ญ) 57110 แม่จัน

677 ปข.5 ปณภ.(ญ) 57120 พำน

678 ปข.5 ปณภ.(ญ) 57130 แม่สำย

679 ปข.5 ปณภ.(ญ) 57140 เชียงของ

680 ปข.5 ปณภ.(ญ) 57150 เชียงแสน

681 ปข.5 ปณภ.(ญ) 57160 เทิง

682 ปข.5 ปณภ.(ญ) 57170 เวียงป่ำเป้ำ

683 ปข.5 ปณภ.(ญ) 57180 แม่สรวย

684 ปข.5 ปณภ.(ก) 57190 ป่ำแดด

685 ปข.5 ปณภ.(ญ) 57210 เวียงชัย

686 ปข.5 ปณภ.(ก) 57220 ห้วยไคร้

687 ปข.5 ปณภ.(ก) 57230 ปล้อง

688 ปข.5 ปณภ.(ญ) 57240 แม่ค ำ

689 ปข.5 ปณภ.(ก) 57250 แม่ลำว

690 ปข.5 ปณภ.(ก) 57260 แม่เจดีย์

691 ปข.5 ปณภ.(ก) 57270 จันจว้ำ

692 ปข.5 ปณภ.(ล) 57280 แม่เย็น

693 ปข.5 ปณภ.(ก) 57290 พญำเม็งรำย

694 ปข.5 ปณภ.(ญ) 57310 เวียงแก่น

695 ปข.5 ปณภ.(ก) 57340 ขุนตำล

696 ปข.5 ปณภ.(ล) 57350 เวียงเชียงรุ้ง

697 ปข.5 ปจ. 58000 แม่ฮ่องสอน

698 ปข.5 ปณภ.(ญ) 58110 แม่สะเรียง

699 ปข.5 ปณภ.(ล) 58120 แม่ลำน้อย

700 ปข.5 ปณภ.(ญ) 58130 ปำย



ล ำดับ สังกัด กลุ่ม รหัสไปรษณีย์ ท่ีท ำกำรไปรษณีย์

รำยช่ือท่ีท ำกำรไปรษณีย์ท่ีให้บริการจ าหน่ายแผนประกันภัย

701 ปข.5 ปณภ.(ล) 58140 ขุนยวม

702 ปข.5 ปณภ.(ล) 58150 ปำงมะผ้ำ

703 ปข.6 ปจ.(พ) 60000 นครสวรรค์

704 ปข.6 ปณฝ.(ญ) 60001 สวรรค์วิถี

705 ปข.6 ปณฝ.(ญ) 60002 จิรประวัติ

706 ปข.6 ปณภ.(ก) 60110 หนองบัว

707 ปข.6 ปณภ.(ญ) 60120 ชุมแสง

708 ปข.6 ปณภ.(ญ) 60130 พยุหะคีรี

709 ปข.6 ปณภ.(ญ) 60140 ตำคลี

710 ปข.6 ปณภ.(ญ) 60150 ลำดยำว

711 ปข.6 ปณภ.(ญ) 60160 ท่ำตะโก

712 ปข.6 ปณภ.(ก) 60170 โกรกพระ

713 ปข.6 ปณภ.(ญ) 60180 บรรพตพิสัย

714 ปข.6 ปณภ.(ญ) 60190 ตำกฟ้ำ

715 ปข.6 ปณภ.(ล) 60210 ช่องแค

716 ปข.6 ปณภ.(ก) 60220 ไพศำลี

717 ปข.6 ปณภ.(ล) 60230 เก้ำเลี ยว

718 ปข.6 ปณภ.(ก) 60240 หนองเบน

719 ปข.6 ปณภ.(ล) 60250 ทับกฤช

720 ปข.6 ปณภ.(ล) 60260 จันเสน

721 ปข.6 ปจ. 61000 อุทัยธำนี

722 ปข.6 ปณภ.(ญ) 61110 หนองฉำง

723 ปข.6 ปณภ.(ก) 61120 ทัพทัน

724 ปข.6 ปณภ.(ล) 61130 หนองขำหย่ำง

725 ปข.6 ปณภ.(ญ) 61140 บ้ำนไร่

726 ปข.6 ปณภ.(ล) 61150 สว่ำงอำรมณ์

727 ปข.6 ปณภ.(ญ) 61160 ลำนสัก

728 ปข.6 ปณภ.(ล) 61170 เขำบำงแกรก



ล ำดับ สังกัด กลุ่ม รหัสไปรษณีย์ ท่ีท ำกำรไปรษณีย์

รำยช่ือท่ีท ำกำรไปรษณีย์ท่ีให้บริการจ าหน่ายแผนประกันภัย

729 ปข.6 ปณภ.(ล) 61180 เมืองกำรุ้ง

730 ปข.6 ปจ.(พ) 62000 ก ำแพงเพชร

731 ปข.6 ปณภ.(ญ) 62110 พรำนกระต่ำย

732 ปข.6 ปณภ.(ก) 62120 คลองขลุง

733 ปข.6 ปณภ.(ก) 62130 ขำณุวรลักษบุรี

734 ปข.6 ปณภ.(ก) 62140 สลกบำตร

735 ปข.6 ปณภ.(ก) 62150 ไทรงำม

736 ปข.6 ปณภ.(ล) 62160 ปำกดง

737 ปข.6 ปณภ.(ก) 62170 ลำนกระบือ

738 ปข.6 ปณภ.(ญ) 62180 คลองลำน

739 ปข.6 ปณภ.(ล) 62190 ทุ่งทรำย

740 ปข.6 ปณภ.(ก) 62210 ระหำน

741 ปข.6 ปจ.(พ) 63000 ตำก

742 ปข.6 ปณภ.(ญ) 63110 แม่สอด

743 ปข.6 ปณฝ.(ล) 63111 อินทรคีรี

744 ปข.6 ปณภ.(ก) 63120 บ้ำนตำก

745 ปข.6 ปณภ.(ก) 63130 สำมเงำ

746 ปข.6 ปณภ.(ก) 63140 แม่ระมำด

747 ปข.6 ปณภ.(ก) 63150 ท่ำสองยำง

748 ปข.6 ปณภ.(ญ) 63160 พบพระ

749 ปข.6 ปณภ.(ล) 63170 อุ้มผำง

750 ปข.6 ปณภ.(ล) 63180 วังเจ้ำ

751 ปข.6 ปจ. 64000 สุโขทัย

752 ปข.6 ปณภ.(ญ) 64110 สวรรคโลก

753 ปข.6 ปณภ.(ญ) 64120 ศรีส ำโรง

754 ปข.6 ปณภ.(ญ) 64130 ศรีสัชนำลัย

755 ปข.6 ปณภ.(ญ) 64140 บ้ำนด่ำนลำนหอย

756 ปข.6 ปณภ.(ญ) 64150 ทุ่งเสล่ียม



ล ำดับ สังกัด กลุ่ม รหัสไปรษณีย์ ท่ีท ำกำรไปรษณีย์

รำยช่ือท่ีท ำกำรไปรษณีย์ท่ีให้บริการจ าหน่ายแผนประกันภัย

757 ปข.6 ปณภ.(ญ) 64160 คีรีมำศ

758 ปข.6 ปณภ.(ก) 64170 กงไกรลำศ

759 ปข.6 ปณภ.(ญ) 64180 ศรีนคร

760 ปข.6 ปณภ.(ก) 64190 ท่ำชัย

761 ปข.6 ปณภ.(ก) 64210 เมืองเก่ำ

762 ปข.6 ปณภ.(ล) 64220 บ้ำนสวน

763 ปข.6 ปณภ.(ล) 64230 บ้ำนใหม่ไชยมงคล

764 ปข.6 ปจ.(พ) 65000 พิษณุโลก

765 ปข.6 ปณฝ.(ญ) 65001 อรัญญิก

766 ปข.6 ปณภ.(ก) 65110 บำงกระทุ่ม

767 ปข.6 ปณภ.(ญ) 65120 นครไทย

768 ปข.6 ปณภ.(ญ) 65130 วังทอง

769 ปข.6 ปณภ.(ก) 65140 บำงระก ำ

770 ปข.6 ปณภ.(ญ) 65150 พรหมพิรำม

771 ปข.6 ปณภ.(ก) 65160 วัดโบสถ์

772 ปข.6 ปณภ.(ก) 65170 ชำติตระกำร

773 ปข.6 ปณภ.(ล) 65180 หนองตม

774 ปข.6 ปณภ.(ก) 65190 เนินมะปรำง

775 ปข.6 ปณภ.(ล) 65210 เนินกุ่ม

776 ปข.6 ปณภ.(ก) 65220 แก่งโสภำ

777 ปข.6 ปณภ.(ล) 65230 วัดพริก

778 ปข.6 ปณภ.(ล) 65240 ชุมแสงสงครำม

779 ปข.6 ปจ. 66000 พิจิตร

780 ปข.6 ปณภ.(ญ) 66110 ตะพำนหิน

781 ปข.6 ปณภ.(ญ) 66120 บำงมูลนำก

782 ปข.6 ปณภ.(ญ) 66130 โพทะเล

783 ปข.6 ปณภ.(ญ) 66140 สำมง่ำม

784 ปข.6 ปณภ.(ก) 66150 ทับคล้อ



ล ำดับ สังกัด กลุ่ม รหัสไปรษณีย์ ท่ีท ำกำรไปรษณีย์

รำยช่ือท่ีท ำกำรไปรษณีย์ท่ีให้บริการจ าหน่ายแผนประกันภัย

785 ปข.6 ปณภ.(ล) 66160 สำกเหล็ก

786 ปข.6 ปณภ.(ล) 66170 หัวดง

787 ปข.6 ปณภ.(ก) 66180 วังทรำยพูน

788 ปข.6 ปณภ.(ก) 66190 โพธ์ิประทับช้ำง

789 ปข.6 ปณภ.(ก) 66210 วังตะกู

790 ปข.6 ปณภ.(ก) 66220 ก ำแพงดิน

791 ปข.6 ปณภ.(ล) 66230 เขำทรำย

792 ปข.6 ปจ.(พ) 67000 เพชรบูรณ์

793 ปข.6 ปณภ.(ญ) 67110 หล่มสัก

794 ปข.6 ปณภ.(ญ) 67120 หล่มเก่ำ

795 ปข.6 ปณภ.(ก) 67130 วิเชียรบุรี

796 ปข.6 ปณภ.(ญ) 67140 หนองไผ่

797 ปข.6 ปณภ.(ก) 67150 ชนแดน

798 ปข.6 ปณภ.(ญ) 67160 บึงสำมพัน

799 ปข.6 ปณภ.(ก) 67170 ศรีเทพ

800 ปข.6 ปณภ.(ล) 67180 พุเตย

801 ปข.6 ปณภ.(ล) 67190 ดงขุย

802 ปข.6 ปณภ.(ล) 67210 วังชมภู

803 ปข.6 ปณภ.(ก) 67220 นำเฉลียง

804 ปข.6 ปณภ.(ล) 67230 วังพิกุล

805 ปข.6 ปณภ.(ล) 67240 วังโป่ง

806 ปข.6 ปณภ.(ล) 67250 ท่ำพล

807 ปข.6 ปณภ.(ล) 67260 น  ำหนำว

808 ปข.6 ปณภ.(ก) 67270 เขำค้อ

809 ปข.6 ปณภ.(ก) 67280 แคมป์สน

810 ปข.7 ปจ.(พ) 70000 รำชบุรี

811 ปข.7 ปณฝ.(ก) 70001 เมืองรำช

812 ปข.7 ปณภ.(ญ) 70110 บ้ำนโป่ง



ล ำดับ สังกัด กลุ่ม รหัสไปรษณีย์ ท่ีท ำกำรไปรษณีย์

รำยช่ือท่ีท ำกำรไปรษณีย์ท่ีให้บริการจ าหน่ายแผนประกันภัย

813 ปข.7 ปณฝ.(ก) 70111 หัวโป่ง

814 ปข.7 ปณภ.(ญ) 70120 โพธำรำม

815 ปข.7 ปณภ.(ญ) 70130 ด ำเนินสะดวก

816 ปข.7 ปณภ.(ก) 70140 ปำกท่อ

817 ปข.7 ปณภ.(ญ) 70150 จอมบึง

818 ปข.7 ปณภ.(ก) 70160 บำงแพ

819 ปข.7 ปณภ.(ก) 70170 วัดเพลง

820 ปข.7 ปณภ.(ญ) 70180 สวนผึ ง

821 ปข.7 ปณภ.(ก) 70190 ห้วยกระบอก

822 ปข.7 ปณภ.(ก) 70210 หลักห้ำ

823 ปข.7 ปจ. 71000 กำญจนบุรี

824 ปข.7 ปณภ.(ญ) 71110 ท่ำม่วง

825 ปข.7 ปณภ.(ญ) 71120 ท่ำมะกำ

826 ปข.7 ปณฝ.(ล) 71121 ลูกแก

827 ปข.7 ปณภ.(ญ) 71130 ท่ำเรือพระแท่น

828 ปข.7 ปณภ.(ญ) 71140 พนมทวน

829 ปข.7 ปณภ.(ก) 71150 ไทรโยค

830 ปข.7 ปณภ.(ก) 71160 บ่อพลอย

831 ปข.7 ปณภ.(ก) 71170 ตลำดเขต

832 ปข.7 ปณภ.(ญ) 71180 ทองผำภูมิ

833 ปข.7 ปณภ.(ญ) 71190 ลำดหญ้ำ

834 ปข.7 ปณภ.(ก) 71210 เลำขวัญ

835 ปข.7 ปณภ.(ก) 71220 หนองปรือ

836 ปข.7 ปณภ.(ก) 71240 สังขละบุรี

837 ปข.7 ปณภ.(ล) 71250 ท่ำกระดำน

838 ปข.7 ปณภ.(ก) 71260 ด่ำนมะขำมเตี ย

839 ปข.7 ปจ.(พ) 72000 สุพรรณบุรี

840 ปข.7 ปณฝ.(ก) 72001 ป่ำเลไลยก์



ล ำดับ สังกัด กลุ่ม รหัสไปรษณีย์ ท่ีท ำกำรไปรษณีย์

รำยช่ือท่ีท ำกำรไปรษณีย์ท่ีให้บริการจ าหน่ายแผนประกันภัย

841 ปข.7 ปณภ.(ญ) 72110 สองพ่ีน้อง

842 ปข.7 ปณภ.(ญ) 72120 เดิมบำงนำงบวช

843 ปข.7 ปณภ.(ญ) 72130 สำมชุก

844 ปข.7 ปณภ.(ญ) 72140 ศรีประจันต์

845 ปข.7 ปณภ.(ญ) 72150 บำงปลำม้ำ

846 ปข.7 ปณภ.(ญ) 72160 อู่ทอง

847 ปข.7 ปณภ.(ก) 72170 ดอนเจดีย์

848 ปข.7 ปณภ.(ญ) 72180 ด่ำนช้ำง

849 ปข.7 ปณภ.(ก) 72190 ทุ่งคอก

850 ปข.7 ปณภ.(ก) 72210 สวนแตง

851 ปข.7 ปณภ.(ล) 72220 สระยำยโสม

852 ปข.7 ปณภ.(ล) 72230 ท่ำเสด็จ

853 ปข.7 ปณภ.(ก) 72240 หนองหญ้ำไซ

854 ปข.7 ปณภ.(ล) 72250 สระกระโจม

855 ปข.7 ปจ.(พ) 73000 นครปฐม

856 ปข.7 ปณฝ.(ญ) 73001 สนำมจันทร์

857 ปข.7 ปณภ.(ญ) 73110 สำมพรำน

858 ปข.7 ปณภ.(ญ) 73120 นครชัยศรี

859 ปข.7 ปณภ.(ญ) 73130 บำงเลน

860 ปข.7 ปณภ.(ญ) 73140 ก ำแพงแสน

861 ปข.7 ปณภ.(ก) 73150 ดอนตูม

862 ปข.7 ปณภ.(ก) 73160 อ้อมใหญ่

863 ปข.7 ปณภ.(ญ) 73170 พุทธมณฑล

864 ปข.7 ปณภ.(ล) 73180 สระพัฒนำ

865 ปข.7 ปณภ.(ล) 73190 บำงหลวง

866 ปข.7 ปณภ.(ญ) 73210 ไร่ขิง

867 ปข.7 ปณภ.(ญ) 73220 กระทุ่มล้ม

868 ปข.7 ปจ.(พ) 74000 สมุทรสำคร



ล ำดับ สังกัด กลุ่ม รหัสไปรษณีย์ ท่ีท ำกำรไปรษณีย์

รำยช่ือท่ีท ำกำรไปรษณีย์ท่ีให้บริการจ าหน่ายแผนประกันภัย

869 ปข.7 ปณฝ.(ล) 74001 ท่ำฉลอม

870 ปข.7 ปณฝ.(ญ) 74002 มหำชัย

871 ปข.7 ปณภ.(ญ) 74110 กระทุ่มแบน

872 ปข.7 ปณภ.(ญ) 74120 บ้ำนแพ้ว

873 ปข.7 ปณภ.(ญ) 74130 อ้อมน้อย

874 ปข.7 ปณฝ.(ก) 74131 ตลำดเก้ำแสน

875 ปข.7 ปจ. 75000 สมุทรสงครำม

876 ปข.7 ปณภ.(ก) 75110 อัมพวำ

877 ปข.7 ปณภ.(ญ) 75120 บำงคนที

878 ปข.7 ปจ. 76000 เพชรบุรี

879 ปข.7 ปณภ.(ล) 76100 หำดเจ้ำส ำรำญ

880 ปข.7 ปณภ.(ก) 76110 บ้ำนแหลม

881 ปข.7 ปณภ.(ญ) 76120 ชะอ ำ

882 ปข.7 ปณฝ.(ล) 76121 นรำธิป

883 ปข.7 ปณภ.(ญ) 76130 ท่ำยำง

884 ปข.7 ปณภ.(ก) 76140 เขำย้อย

885 ปข.7 ปณภ.(ก) 76150 บ้ำนลำด

886 ปข.7 ปณภ.(ล) 76160 หนองหญ้ำปล้อง

887 ปข.7 ปณภ.(ก) 76170 แก่งกระจำน

888 ปข.7 ปจ. 77000 ประจวบคีรีขันธ์

889 ปข.7 ปณภ.(ญ) 77110 หัวหิน

890 ปข.7 ปณฝ.(ก) 77111 ชำยหำดหัวหิน

891 ปข.7 ปณภ.(ญ) 77120 ปรำณบุรี

892 ปข.7 ปณภ.(ญ) 77130 ทับสะแก

893 ปข.7 ปณภ.(ก) 77140 บำงสะพำน

894 ปข.7 ปณภ.(ญ) 77150 กุยบุรี

895 ปข.7 ปณภ.(ก) 77160 ธนะรัชต์

896 ปข.7 ปณภ.(ก) 77170 บำงสะพำนน้อย



ล ำดับ สังกัด กลุ่ม รหัสไปรษณีย์ ท่ีท ำกำรไปรษณีย์

รำยช่ือท่ีท ำกำรไปรษณีย์ท่ีให้บริการจ าหน่ายแผนประกันภัย

897 ปข.7 ปณภ.(ก) 77180 สำมร้อยยอด

898 ปข.7 ปณภ.(ล) 77190 บ้ำนกรูด

899 ปข.7 ปณภ.(ล) 77210 อ่ำวน้อย

900 ปข.7 ปณภ.(ก) 77220 ปำกน  ำปรำณ

901 ปข.7 ปณภ.(ล) 77230 ร่อนทอง

902 ปข.8 ปจ.(พ) 80000 นครศรีธรรมรำช

903 ปข.8 ปณฝ.(ก) 80001 ศำลำมีชัย

904 ปข.8 ปณฝ.(ญ) 80002 ท่ำวัง

905 ปข.8 ปณฝ.(ก) 80003 หัวอิฐ

906 ปข.8 ปณภ.(ญ) 80110 ทุ่งสง

907 ปข.8 ปณภ.(ญ) 80120 สิชล

908 ปข.8 ปณภ.(ญ) 80130 ร่อนพิบูลย์

909 ปข.8 ปณภ.(ญ) 80140 ปำกพนัง

910 ปข.8 ปณภ.(ล) 80150 ฉวำง

911 ปข.8 ปณภ.(ญ) 80160 ท่ำศำลำ

912 ปข.8 ปณภ.(ก) 80170 หัวไทร

913 ปข.8 ปณภ.(ญ) 80180 ชะอวด

914 ปข.8 ปณภ.(ก) 80190 เชียรใหญ่

915 ปข.8 ปณภ.(ญ) 80210 ขนอม

916 ปข.8 ปณภ.(ก) 80220 นำบอน

917 ปข.8 ปณภ.(ก) 80230 ลำนสะกำ

918 ปข.8 ปณภ.(ญ) 80240 ทุ่งใหญ่

919 ปข.8 ปณภ.(ล) 80250 คลองจันดี

920 ปข.8 ปณภ.(ล) 80260 ทำนพอ

921 ปข.8 ปณภ.(ล) 80270 พิปูน

922 ปข.8 ปณภ.(ล) 80280 เขำมหำชัย

923 ปข.8 ปณภ.(ล) 80290 ชะเมำ

924 ปข.8 ปณภ.(ล) 80310 บ้ำนพูน



ล ำดับ สังกัด กลุ่ม รหัสไปรษณีย์ ท่ีท ำกำรไปรษณีย์

รำยช่ือท่ีท ำกำรไปรษณีย์ท่ีให้บริการจ าหน่ายแผนประกันภัย

925 ปข.8 ปณภ.(ก) 80320 พรหมคีรี

926 ปข.8 ปณภ.(ล) 80330 บำงจำก

927 ปข.8 ปณภ.(ก) 80340 เสำเภำ

928 ปข.8 ปณภ.(ก) 80350 ไม้หลำ

929 ปข.8 ปณภ.(ล) 80360 บำงขัน

930 ปข.8 ปณภ.(ก) 80370 ปำกพะนังตะวันตก

931 ปข.8 ปจ.(พ) 81000 กระบ่ี

932 ปข.8 ปณภ.(ญ) 81110 อ่ำวลึก

933 ปข.8 ปณภ.(ก) 81120 คลองท่อม

934 ปข.8 ปณภ.(ญ) 81130 เหนือคลอง

935 ปข.8 ปณภ.(ก) 81140 เขำพนม

936 ปข.8 ปณภ.(ญ) 81150 เกำะลันตำ

937 ปข.8 ปณภ.(ก) 81160 ปลำยพระยำ

938 ปข.8 ปณภ.(ล) 81170 คลองพน

939 ปข.8 ปณภ.(ญ) 81180 อ่ำวนำง

940 ปข.8 ปณภ.(ล) 81190 ล ำทับ

941 ปข.8 ปณภ.(ล) 81210 เกำะพีพี

942 ปข.8 ปจ. 82000 พังงำ

943 ปข.8 ปณภ.(ญ) 82110 ตะก่ัวป่ำ

944 ปข.8 ปณฝ.(ล) 82111 ตลำดใหญ่

945 ปข.8 ปณภ.(ญ) 82120 ท้ำยเหมือง

946 ปข.8 ปณภ.(ล) 82130 ตะก่ัวทุ่ง

947 ปข.8 ปณภ.(ก) 82140 โคกกลอย

948 ปข.8 ปณภ.(ก) 82150 คุระบุรี

949 ปข.8 ปณภ.(ล) 82160 เกำะยำว

950 ปข.8 ปณภ.(ล) 82170 กะปง

951 ปข.8 ปณภ.(ก) 82180 ทับปุด

952 ปข.8 ปณภ.(ก) 82190 บำงม่วง



ล ำดับ สังกัด กลุ่ม รหัสไปรษณีย์ ท่ีท ำกำรไปรษณีย์

รำยช่ือท่ีท ำกำรไปรษณีย์ท่ีให้บริการจ าหน่ายแผนประกันภัย

953 ปข.8 ปณภ.(ก) 82210 ล ำแก่น

954 ปข.8 ปณภ.(ล) 82220 เขำหลัก

955 ปข.8 ปจ.(พ) 83000 ภูเก็ต

956 ปข.8 ปณฝ.(ก) 83001 รัษฎำ

957 ปข.8 ปณฝ.(ญ) 83002 เกำะแก้ว

958 ปข.8 ปณภ.(ญ) 83100 กะรน

959 ปข.8 ปณภ.(พ) 83110 ถลำง

960 ปข.8 ปณฝ.(ก) 83111 ท่ำอำกำศยำนภูเก็ต

961 ปข.8 ปณภ.(ญ) 83120 กะทู้

962 ปข.8 ปณภ.(ญ) 83130 รำไวย์

963 ปข.8 ปณภ.(ญ) 83150 ป่ำตอง

964 ปข.8 ปณฝ.(ก) 83151 ทวีวงศ์

965 ปข.8 ปจ.(พ) 84000 สุรำษฏร์ธำนี

966 ปข.8 ปณฝ.(ญ) 84001 มะขำมเตี ย

967 ปข.8 ปณภ.(ก) 84100 ขุนทะเล

968 ปข.8 ปณภ.(ญ) 84110 ไชยำ

969 ปข.8 ปณภ.(ญ) 84120 บ้ำนนำสำร

970 ปข.8 ปณภ.(ญ) 84130 พุนพิน

971 ปข.8 ปณฝ.(ก) 84131 สหกรณ์สุรำษฎร์ธำนี

972 ปข.8 ปณภ.(ญ) 84140 เกำะสมุย

973 ปข.8 ปณภ.(ก) 84150 ท่ำฉำง

974 ปข.8 ปณภ.(ญ) 84160 กำญจนดิษฐ์

975 ปข.8 ปณภ.(ก) 84170 ท่ำชนะ

976 ปข.8 ปณภ.(ก) 84180 คีรีรัฐนิคม

977 ปข.8 ปณภ.(ญ) 84190 บ้ำนส้อง

978 ปข.8 ปณภ.(ญ) 84210 พระแสง

979 ปข.8 ปณภ.(ล) 84220 ดอนสัก

980 ปข.8 ปณภ.(ก) 84230 บ้ำนตำขุน



ล ำดับ สังกัด กลุ่ม รหัสไปรษณีย์ ท่ีท ำกำรไปรษณีย์

รำยช่ือท่ีท ำกำรไปรษณีย์ท่ีให้บริการจ าหน่ายแผนประกันภัย

981 ปข.8 ปณภ.(ก) 84240 บ้ำนนำเดิม

982 ปข.8 ปณภ.(ล) 84250 พนม

983 ปข.8 ปณภ.(ล) 84260 เคียนซำ

984 ปข.8 ปณภ.(ล) 84270 พรุพี

985 ปข.8 ปณภ.(ญ) 84280 เกำะพะงัน

986 ปข.8 ปณภ.(ล) 84290 ท่ำทองใหม่

987 ปข.8 ปณภ.(ญ) 84310 ละไม

988 ปข.8 ปณภ.(ญ) 84320 เฉวง

989 ปข.8 ปณภ.(ญ) 84330 แม่น  ำ

990 ปข.8 ปณภ.(ก) 84340 ปำกแพรก

991 ปข.8 ปณภ.(ล) 84350 ชัยบุรี

992 ปข.8 ปณภ.(ก) 84360 เกำะเต่ำ

993 ปข.8 ปณภ.(ล) 84370 วิภำวดี

994 ปข.8 ปจ. 85000 ระนอง

995 ปข.8 ปณฝ.(ก) 85001 ปำกน  ำระนอง

996 ปข.8 ปณภ.(ญ) 85110 กระบุรี

997 ปข.8 ปณภ.(ก) 85120 กะเปอร์

998 ปข.8 ปณภ.(ล) 85130 ละอุ่น

999 ปข.8 ปจ.(พ) 86000 ชุมพร

1000 ปข.8 ปณภ.(ล) 86100 ทุ่งคำ

1001 ปข.8 ปณภ.(ญ) 86110 หลังสวน

1002 ปข.8 ปณภ.(ก) 86120 ปำกน  ำชุมพร

1003 ปข.8 ปณภ.(ก) 86130 สวี

1004 ปข.8 ปณภ.(ญ) 86140 ท่ำแซะ

1005 ปข.8 ปณภ.(ล) 86150 ปำกน  ำหลังสวน

1006 ปข.8 ปณภ.(ก) 86160 ปะทิว

1007 ปข.8 ปณภ.(ก) 86170 ละแม

1008 ปข.8 ปณภ.(ก) 86180 พะโต๊ะ



ล ำดับ สังกัด กลุ่ม รหัสไปรษณีย์ ท่ีท ำกำรไปรษณีย์

รำยช่ือท่ีท ำกำรไปรษณีย์ท่ีให้บริการจ าหน่ายแผนประกันภัย

1009 ปข.8 ปณภ.(ญ) 86190 ปฐมพร

1010 ปข.8 ปณภ.(ล) 86210 มำบอ ำมฤต

1011 ปข.8 ปณภ.(ก) 86220 ทุ่งตะโก

1012 ปข.8 ปณภ.(ล) 86230 สะพลี

1013 ปข.9 ปจ.(พ) 90000 สงขลำ

1014 ปข.9 ปณฝ.(ก) 90001 เก้ำเส้ง

1015 ปข.9 ปณภ.(ญ) 90100 พะวง

1016 ปข.9 ปณศ.(พ) 90110 หำดใหญ่

1017 ปข.9 ปณฝ.(ญ) 90111 รัถกำร

1018 ปข.9 ปณฝ.(ญ) 90112 คอหงส์

1019 ปข.9 ปณฝ.(ญ) 90113 ศรีภูวนำรถ

1020 ปข.9 ปณฝ.(ญ) 90114 หำดใหญ่ใน

1021 ปข.9 ปณฝ.(ก) 90115 ท่ำอำกำศยำนหำดใหญ่

1022 ปข.9 ปณฝ.(ล) 90116 ท่ำท้อน

1023 ปข.9 ปณภ.(ก) 90120 สะเดำ

1024 ปข.9 ปณภ.(ก) 90130 จะนะ

1025 ปข.9 ปณภ.(ญ) 90140 ระโนด

1026 ปข.9 ปณภ.(ล) 90150 เทพำ

1027 ปข.9 ปณภ.(ญ) 90160 นำทวี

1028 ปข.9 ปณภ.(ล) 90170 คลองแงะ

1029 ปข.9 ปณภ.(ก) 90180 รัตภูมิ

1030 ปข.9 ปณภ.(ล) 90190 สทิงพระ

1031 ปข.9 ปณภ.(ล) 90210 สะบ้ำย้อย

1032 ปข.9 ปณภ.(ก) 90220 ควนเนียง

1033 ปข.9 ปณภ.(ก) 90230 ทุ่งลุง

1034 ปข.9 ปณภ.(ญ) 90240 ปำดังเบซำร์

1035 ปข.9 ปณภ.(ล) 90250 บ้ำนพรุ

1036 ปข.9 ปณภ.(ล) 90260 ล ำไพล



ล ำดับ สังกัด กลุ่ม รหัสไปรษณีย์ ท่ีท ำกำรไปรษณีย์

รำยช่ือท่ีท ำกำรไปรษณีย์ท่ีให้บริการจ าหน่ายแผนประกันภัย

1037 ปข.9 ปณภ.(ล) 90270 กระแสสินธ์ุ

1038 ปข.9 ปณภ.(ญ) 90280 สิงหนคร

1039 ปข.9 ปณภ.(ก) 90310 นำหม่อม

1040 ปข.9 ปณภ.(ก) 90320 บ้ำนด่ำนนอก

1041 ปข.9 ปณภ.(ล) 90330 ม่วงงำม

1042 ปข.9 ปจ. 91000 สตูล

1043 ปข.9 ปณภ.(ญ) 91110 ละงู

1044 ปข.9 ปณภ.(ล) 91120 ทุ่งหว้ำ

1045 ปข.9 ปณภ.(ล) 91130 ควนกำหลง

1046 ปข.9 ปณภ.(ล) 91140 ฉลุง

1047 ปข.9 ปณภ.(ล) 91150 ท่ำแพ

1048 ปข.9 ปณภ.(ล) 91160 ควนโดน

1049 ปข.9 ปจ. 92000 ตรัง

1050 ปข.9 ปณฝ.(ก) 92001 ทับเท่ียง

1051 ปข.9 ปณภ.(ญ) 92110 กันตัง

1052 ปข.9 ปณภ.(ล) 92120 ปะเหลียน

1053 ปข.9 ปณภ.(ก) 92130 ห้วยยอด

1054 ปข.9 ปณภ.(ก) 92140 ย่ำนตำขำว

1055 ปข.9 ปณภ.(ล) 92150 สิเกำ

1056 ปข.9 ปณภ.(ล) 92160 คลองปำง

1057 ปข.9 ปณภ.(ล) 92170 นำโยง

1058 ปข.9 ปณภ.(ก) 92180 ทุ่งยำว

1059 ปข.9 ปณภ.(ล) 92190 ล ำภูรำ

1060 ปข.9 ปณภ.(ล) 92210 นำวง

1061 ปข.9 ปณภ.(ก) 92220 วังวิเศษ

1062 ปข.9 ปจ.(พ) 93000 พัทลุง

1063 ปข.9 ปณภ.(ญ) 93110 ควนขนุน

1064 ปข.9 ปณภ.(ก) 93120 ปำกพะยูน



ล ำดับ สังกัด กลุ่ม รหัสไปรษณีย์ ท่ีท ำกำรไปรษณีย์

รำยช่ือท่ีท ำกำรไปรษณีย์ท่ีให้บริการจ าหน่ายแผนประกันภัย

1065 ปข.9 ปณภ.(ล) 93130 เขำชัยสน

1066 ปข.9 ปณภ.(ล) 93140 บำงแก้ว

1067 ปข.9 ปณภ.(ล) 93150 ปำกคลอง

1068 ปข.9 ปณภ.(ล) 93160 แม่ขรี

1069 ปข.9 ปณภ.(ล) 93170 ป่ำบอน

1070 ปข.9 ปณภ.(ล) 93180 กงหรำ

1071 ปข.9 ปณภ.(ล) 93190 ศรีบรรพต

1072 ปข.9 ปณภ.(ก) 93210 ป่ำพะยอม

1073 ปข.9 ปจ.(พ) 94000 ปัตตำนี

1074 ปข.9 ปณฝ.(ก) 94001 รูสะมิแล

1075 ปข.9 ปณภ.(ญ) 94110 สำยบุรี

1076 ปข.9 ปณภ.(ล) 94120 โคกโพธ์ิ

1077 ปข.9 ปณภ.(ล) 94130 ปะนำเระ

1078 ปข.9 ปณภ.(ญ) 94140 มำยอ

1079 ปข.9 ปณภ.(ญ) 94150 ยะหร่ิง

1080 ปข.9 ปณภ.(ญ) 94160 ยะรัง

1081 ปข.9 ปณภ.(ญ) 94170 หนองจิก

1082 ปข.9 ปณภ.(ล) 94180 นำประดู่

1083 ปข.9 ปณภ.(ล) 94190 ปำลัส

1084 ปข.9 ปณภ.(ล) 94220 ไม้แก่น

1085 ปข.9 ปณภ.(ล) 94230 กะพ้อ

1086 ปข.9 ปจ.(พ) 95000 ยะลำ

1087 ปข.9 ปณฝ.(ก) 95001 หลักเมือง

1088 ปข.9 ปณภ.(ญ) 95110 เบตง

1089 ปข.9 ปณภ.(ญ) 95120 ยะหำ

1090 ปข.9 ปณภ.(ญ) 95130 บันนังสตำ

1091 ปข.9 ปณภ.(ญ) 95140 รำมัน

1092 ปข.9 ปณภ.(ล) 95150 ธำรโต



ล ำดับ สังกัด กลุ่ม รหัสไปรษณีย์ ท่ีท ำกำรไปรษณีย์

รำยช่ือท่ีท ำกำรไปรษณีย์ท่ีให้บริการจ าหน่ายแผนประกันภัย

1093 ปข.9 ปณภ.(ล) 95160 ล ำใหม่

1094 ปข.9 ปณภ.(ล) 95170 แม่หวำด

1095 ปข.9 ปจ.(พ) 96000 นรำธิวำส

1096 ปข.9 ปณภ.(ญ) 96110 ตำกใบ

1097 ปข.9 ปณภ.(ญ) 96120 สุไหง โกลก

1098 ปข.9 ปณภ.(ญ) 96130 ตันหยงมัส

1099 ปข.9 ปณภ.(ญ) 96140 สุไหงปำดี

1100 ปข.9 ปณภ.(ญ) 96150 รือเสำะ

1101 ปข.9 ปณภ.(ญ) 96160 แว้ง

1102 ปข.9 ปณภ.(ญ) 96170 บำเจำะ

1103 ปข.9 ปณภ.(ล) 96180 ย่ีงอ

1104 ปข.9 ปณภ.(ก) 96190 สุคิริน

1105 ปข.9 ปณภ.(ก) 96210 ศรีสำคร

1106 ปข.9 ปณภ.(ล) 96220 ดุซงญอ

1107 ปข.10 ปจ. 33000 ศรีสะเกษ

1108 ปข.10 ปณฝ.(ญ) 33001 เมืองใต้

1109 ปข.10 ปณภ.(ญ) 33110 กันทรลักษ์

1110 ปข.10 ปณภ.(ญ) 33120 อุทุมพรพิสัย

1111 ปข.10 ปณภ.(ญ) 33130 กันทรำรมย์

1112 ปข.10 ปณภ.(ญ) 33140 ขุขันธ์

1113 ปข.10 ปณภ.(ญ) 33150 ขุนหำญ

1114 ปข.10 ปณภ.(ญ) 33160 รำษีไศล

1115 ปข.10 ปณภ.(ล) 33170 ปรำงค์กู่

1116 ปข.10 ปณภ.(ล) 33180 ไพรบึง

1117 ปข.10 ปณภ.(ล) 33190 ยำงชุมน้อย

1118 ปข.10 ปณภ.(ล) 33210 ห้วยทับทัน

1119 ปข.10 ปณภ.(ล) 33220 บึงบูรพ์

1120 ปข.10 ปณภ.(ล) 33230 พยุห์



ล ำดับ สังกัด กลุ่ม รหัสไปรษณีย์ ท่ีท ำกำรไปรษณีย์

รำยช่ือท่ีท ำกำรไปรษณีย์ท่ีให้บริการจ าหน่ายแผนประกันภัย

1121 ปข.10 ปณภ.(ล) 33240 ศรีรัตนะ

1122 ปข.10 ปณภ.(ล) 33250 โนนคูณ

1123 ปข.10 ปณภ.(ล) 33270 วังหิน

1124 ปข.10 ปจ.(พ) 34000 อุบลรำชธำนี

1125 ปข.10 ปณฝ.(ก) 34001 ปทุมำลัย

1126 ปข.10 ปณฝ.(ญ) 34002 แจ้งสนิท

1127 ปข.10 ปณฝ.(ญ) 34003 วนำรมย์

1128 ปข.10 ปณภ.(ก) 34110 พิบูลมังสำหำร

1129 ปข.10 ปณภ.(ญ) 34130 ตระกำรพืชผล

1130 ปข.10 ปณภ.(ญ) 34140 ม่วงสำมสิบ

1131 ปข.10 ปณภ.(ก) 34150 เข่ืองใน

1132 ปข.10 ปณภ.(ญ) 34160 เดชอุดม

1133 ปข.10 ปณภ.(ก) 34170 เขมรำฐ

1134 ปข.10 ปณภ.(ญ) 34190 วำรินช ำรำบ

1135 ปข.10 ปณภ.(ล) 34220 โขงเจียม

1136 ปข.10 ปณภ.(ล) 34230 บุณฑริก

1137 ปข.10 ปณภ.(ก) 34250 ศรีเมืองใหม่

1138 ปข.10 ปณภ.(ก) 34260 น  ำยืน

1139 ปข.10 ปณภ.(ก) 34270 กุดข้ำวปุ้น

1140 ปข.10 ปณภ.(ล) 34280 นำจะหลวย

1141 ปข.10 ปณภ.(ล) 34310 ห้วยขะยุง

1142 ปข.10 ปณภ.(ล) 34320 บ้ำนกอก

1143 ปข.10 ปณภ.(ล) 34330 ตำลสุม

1144 ปข.10 ปณภ.(ล) 34340 โพธ์ิไทร

1145 ปข.10 ปณภ.(ญ) 34350 สิรินธร

1146 ปข.10 ปณภ.(ล) 34360 บ้ำนส ำโรง

1147 ปข.10 ปจ. 35000 ยโสธร

1148 ปข.10 ปณภ.(ก) 35110 ค ำเข่ือนแก้ว



ล ำดับ สังกัด กลุ่ม รหัสไปรษณีย์ ท่ีท ำกำรไปรษณีย์

รำยช่ือท่ีท ำกำรไปรษณีย์ท่ีให้บริการจ าหน่ายแผนประกันภัย

1149 ปข.10 ปณภ.(ก) 35120 เลิงนกทำ

1150 ปข.10 ปณภ.(ก) 35130 มหำชนะชัย

1151 ปข.10 ปณภ.(ก) 35140 กุดชุม

1152 ปข.10 ปณภ.(ล) 35150 ป่ำติ ว

1153 ปข.10 ปณภ.(ล) 35160 ค้อวัง

1154 ปข.10 ปณภ.(ล) 35170 ทรำยมูล

1155 ปข.10 ปณภ.(ล) 35180 ดงแคนใหญ่

1156 ปข.10 ปจ. 37000 อ ำนำจเจริญ

1157 ปข.10 ปณภ.(ก) 37110 ปทุมรำชวงศำ

1158 ปข.10 ปณภ.(ล) 37120 ลืออ ำนำจ

1159 ปข.10 ปณภ.(ล) 37180 พนำ

1160 ปข.10 ปณภ.(ล) 37210 ชำนุมำน

1161 ปข.10 ปณภ.(ล) 37240 หัวตะพำน

1162 ปข.10 ปณภ.(ล) 37290 เสนำงคนิคม

1163 ปข.10 ปจ.(พ) 47000 สกลนคร

1164 ปข.10 ปณฝ.(ก) 47001 ธำตุนำเวง

1165 ปข.10 ปณภ.(ญ) 47110 สว่ำงแดนดิน

1166 ปข.10 ปณภ.(ก) 47120 วำนรนิวำส

1167 ปข.10 ปณภ.(ก) 47130 พรรณำนิคม

1168 ปข.10 ปณภ.(ก) 47140 บ้ำนม่วง

1169 ปข.10 ปณภ.(ก) 47150 วำริชภูมิ

1170 ปข.10 ปณภ.(ญ) 47160 พังโคน

1171 ปข.10 ปณภ.(ล) 47170 อำกำศอ ำนวย

1172 ปข.10 ปณภ.(ก) 47180 กุดบำก

1173 ปข.10 ปณภ.(ก) 47190 ส่องดำว

1174 ปข.10 ปณภ.(ล) 47210 กุสุมำลย์

1175 ปข.10 ปณภ.(ล) 47220 ดงมะไฟ

1176 ปข.10 ปณภ.(ก) 47230 ท่ำแร่



ล ำดับ สังกัด กลุ่ม รหัสไปรษณีย์ ท่ีท ำกำรไปรษณีย์

รำยช่ือท่ีท ำกำรไปรษณีย์ท่ีให้บริการจ าหน่ายแผนประกันภัย

1177 ปข.10 ปณภ.(ล) 47240 ดอนเขือง

1178 ปข.10 ปณภ.(ก) 47250 ค ำตำกล้ำ

1179 ปข.10 ปณภ.(ล) 47260 เต่ำงอย

1180 ปข.10 ปณภ.(ล) 47270 นิคมน  ำอูน

1181 ปข.10 ปณภ.(ล) 47280 โคกศรีสุพรรณ

1182 ปข.10 ปณภ.(ล) 47290 เจริญศิลป์

1183 ปข.10 ปณภ.(ล) 47310 ภูพำน

1184 ปข.10 ปจ. 48000 นครพนม

1185 ปข.10 ปณภ.(ญ) 48110 ธำตุพนม

1186 ปข.10 ปณภ.(ญ) 48120 ท่ำอุเทน

1187 ปข.10 ปณภ.(ญ) 48130 นำแก

1188 ปข.10 ปณภ.(ญ) 48140 บ้ำนแพง

1189 ปข.10 ปณภ.(ก) 48150 ศรีสงครำม

1190 ปข.10 ปณภ.(ก) 48160 ปลำปำก

1191 ปข.10 ปณภ.(ญ) 48170 เรณูนคร

1192 ปข.10 ปณภ.(ก) 48180 นำหว้ำ

1193 ปข.10 ปณภ.(ล) 48190 โพนสวรรค์

1194 ปข.10 ปจ.(พ) 49000 มุกดำหำร

1195 ปข.10 ปณภ.(ก) 49110 ค ำชะอี

1196 ปข.10 ปณภ.(ก) 49120 ดอนตำล

1197 ปข.10 ปณภ.(ก) 49130 นิคมค ำสร้อย

1198 ปข.10 ปณภ.(ล) 49140 ดงหลวง

1199 ปข.10 ปณภ.(ล) 49150 หว้ำนใหญ่

1200 ปข.10 ปณภ.(ล) 49160 หนองสูง


