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100101 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร พระบรมมหาราชวัง 10200
100102 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร วังบรูพาภิรมย์ 10200
100103 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร วัดราชบพิธ 10200
100104 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร สําราญราษฎร์ 10200
100105 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ศาลเจา้พ่อเสือ 10200
100106 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร เสาชงิชา้ 10200
100107 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร บวรนิเวศ 10200
100108 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ตลาดยอด 10200
100109 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ชนะสงคราม 10200
100110 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร บา้นพานถม 10200
100111 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร บางขุนพรหม 10200
100112 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร วัดสามพระยา 10200
100201 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ดุสิต 10300
100202 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต วชริพยาบาล 10300
100203 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต สวนจิตรลดา 10300
100204 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต สีMแยกมหานาค 10300
100206 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ถนนนครไชยศรี 10300
100301 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก กระทุ่มราย 10530
100302 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก หนองจอก 10530
100303 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก คลองสิบ 10530
100304 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก คลองสิบสอง 10530
100305 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก โคกแฝด 10530
100306 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก คูฝั้Mงเหนือ 10530
100307 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก ลําผักชี 10530
100308 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก ลําตอ้ยติMง 10530
100401 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก มหาพฤฒาราม 10500
100402 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สีลม 10500
100403 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สุริยวงศ์ 10500
100404 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก บางรัก 10500
100405 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สีMพระยา 10500
100502 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์ 10220
100508 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ท่าแรง้ 10220
100601 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ คลองจัMน 10240
100608 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หัวหมาก 10240
100701 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน รองเมือง 10330
100702 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน วังใหม่ 10330
100703 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ปทุมวัน 10330
100704 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี 10330
100801 กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ป้อมปราบ 10100
100802 กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดเทพศิรินทร์ 10100
100803 กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย คลองมหานาค 10100
100804 กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย บา้นบาตร 10100
100805 กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดโสมนัส 10100
100905 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก 10260
101001 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบรีุ มีนบรีุ 10510
101002 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบรีุ แสนแสบ 10510
101101 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบงั ลาดกระบงั 10520
101102 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบงั คลองสองตน้นุ่น 10520
101103 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบงั คลองสามประเวศ 10520
101104 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบงั ลําปลาทิว 10520
101105 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบงั ทับยาว 10520
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101106 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบงั ขุมทอง 10520
101203 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ชอ่งนนทรี 10120
101204 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บางโพงพาง 10120
101301 กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ จักรวรรดิ 10100
101302 กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ 10100
101303 กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ ตลาดนอ้ย 10100
101401 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน 10400
101501 กรุงเทพมหานคร เขตธนบรีุ วัดกัลยาณ์ 10600
101502 กรุงเทพมหานคร เขตธนบรีุ หิรัญรูจี 10600
101503 กรุงเทพมหานคร เขตธนบรีุ บางยีMเรือ 10600
101504 กรุงเทพมหานคร เขตธนบรีุ บคุคโล 10600
101505 กรุงเทพมหานคร เขตธนบรีุ ตลาดพลู 10600
101506 กรุงเทพมหานคร เขตธนบรีุ ดาวคะนอง 10600
101507 กรุงเทพมหานคร เขตธนบรีุ สําเหร่ 10600
101601 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดอรุณ 10600
101602 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ 10600
101701 กรุงเทพมหานคร เขตหว้ยขวาง หว้ยขวาง 10310
101702 กรุงเทพมหานคร เขตหว้ยขวาง บางกะปิ 10310
101704 กรุงเทพมหานคร เขตหว้ยขวาง สามเสนนอก 10310
101801 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน สมเด็จเจา้พระยา 10600
101802 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน คลองสาน 10600
101803 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน บางลําภูล่าง 10600
101804 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน คลองตน้ไทร 10600
101901 กรุงเทพมหานคร เขตตลิMงชนั คลองชกัพระ 10170
101902 กรุงเทพมหานคร เขตตลิMงชนั ตลิMงชนั 10170
101903 กรุงเทพมหานคร เขตตลิMงชนั ฉิมพลี 10170
101904 กรุงเทพมหานคร เขตตลิMงชนั บางพรม 10170
101905 กรุงเทพมหานคร เขตตลิMงชนั บางระมาด 10170
101907 กรุงเทพมหานคร เขตตลิMงชนั บางเชอืกหนัง 10170
102004 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกนอ้ย ศิริราช 10700
102005 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกนอ้ย บา้นชา่งหล่อ 10700
102006 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกนอ้ย บางขุนนนท์ 10700
102007 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกนอ้ย บางขุนศรี 10700
102009 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกนอ้ย อรุณอมรินทร์ 10700
102105 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ท่าขา้ม 10150
102107 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดํา 10150
102201 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางหวา้ 10160
102202 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางดว้น 10160
102206 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางจาก 10160
102207 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางแวก 10160
102208 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ คลองขวาง 10160
102209 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ ปากคลองภาษีเจริญ 10160
102210 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ คูหาสวรรค์ 10160
102302 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองแขม 10160
102303 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองคา้งพลู 10160
102401 กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บรูณะ ราษฎร์บรูณะ 10140
102402 กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บรูณะ บางปะกอก 10140
102501 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางพลัด 10700
102502 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางออ้ 10700
102503 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางบาํหรุ 10700
102504 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางยีMขัน 10700
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102601 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง 10400
102701 กรุงเทพมหานคร เขตบงึกุ่ม คลองกุ่ม 10240
102704 กรุงเทพมหานคร เขตบงึกุ่ม นวมินทร์ 10240
102705 กรุงเทพมหานคร เขตบงึกุ่ม นวลจันทร์ 10240
102801 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งวัดดอน 10120
102802 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ยานนาวา 10120
102803 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งมหาเมฆ 10120
102901 กรุงเทพมหานคร เขตบางซืMอ บางซืMอ 10800
102902 กรุงเทพมหานคร เขตบางซืMอ วงศ์สว่าง 10800
103001 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ลาดยาว 10900
103002 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร เสนานิคม 10900
103003 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร จันทรเกษม 10900
103004 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร จอมพล 10900
103005 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร จตุจักร 10900
103101 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม 10120
103102 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม วัดพระยาไกร 10120
103103 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางโคล่ 10120
103201 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ ประเวศ 10250
103202 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ หนองบอน 10250
103203 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ ดอกไม ้ 10250
103301 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองเตย 10110
103302 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองตัน 10110
103303 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง 10110
103401 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง 10250
103501 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง บางขุนเทียน 10150
103502 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง บางคอ้ 10150
103503 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง บางมด 10150
103504 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง 10150
103602 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง สีกัน 10210
103604 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง ดอนเมือง 10210
103605 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง สนามบนิ 10210
103701 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ทุ่งพญาไท 10400
103702 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนพญาไท 10400
103703 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนเพชรบรีุ 10400
103704 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี มักกะสัน 10400
103801 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพรา้ว ลาดพรา้ว 10230
103802 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพรา้ว จรเขบ้วั 10230
103901 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองเตยเหนือ 10110
103902 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ 10110
103903 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา พระโขนงเหนือ 10110
104001 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค 10160
104002 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ 10160
104003 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางไผ่ 10160
104004 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค หลักสอง 10160
104101 กรุงเทพมหานคร เขตหลักสีM ทุ่งสองหอ้ง 10210
104102 กรุงเทพมหานคร เขตหลักสีM ตลาดบางเขน 10210
104201 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม 10220
104202 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน 10220
104203 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม คลองถนน 10220
104301 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว 10230
104302 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว รามอินทรา 10230
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104401 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง 10240
104501 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง 10310
104502 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง สะพานสอง 10310
104503 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง คลองเจา้คุณสิงห์ 10310
104504 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง พลับพลา 10310
104601 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา สามวาตะวันตก 10510
104602 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา สามวาตะวันออก 10510
104603 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชนั 10510
104604 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา ทรายกองดิน 10510
104605 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา ทรายกองดินใต ้ 10510
104701 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บางนา 10260
104801 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ทวีวัฒนา 10170
104802 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์ 10170
104901 กรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ บางมด 10140
104902 กรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ ทุ่งครุ 10140
105001 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน 10150
110101 สมุทรปราการ อําเภอเมืองสมุทรปราการ ปากนํYา 10270
110102 สมุทรปราการ อําเภอเมืองสมุทรปราการ สําโรงเหนือ 10270
110103 สมุทรปราการ อําเภอเมืองสมุทรปราการ บางเมือง 10270
110104 สมุทรปราการ อําเภอเมืองสมุทรปราการ ทา้ยบา้น 10280
110108 สมุทรปราการ อําเภอเมืองสมุทรปราการ บางปใูหม่ 10280
110110 สมุทรปราการ อําเภอเมืองสมุทรปราการ แพรกษา 10280
110111 สมุทรปราการ อําเภอเมืองสมุทรปราการ บางโปรง 10270
110112 สมุทรปราการ อําเภอเมืองสมุทรปราการ บางปู 10280
110113 สมุทรปราการ อําเภอเมืองสมุทรปราการ บางดว้น 10270
110114 สมุทรปราการ อําเภอเมืองสมุทรปราการ บางเมืองใหม่ 10270
110115 สมุทรปราการ อําเภอเมืองสมุทรปราการ เทพารักษ์ 10270
110116 สมุทรปราการ อําเภอเมืองสมุทรปราการ ทา้ยบา้นใหม่ 10280
110117 สมุทรปราการ อําเภอเมืองสมุทรปราการ แพรกษาใหม่ 10280
110201 สมุทรปราการ อําเภอบางบอ่ บางบอ่ 10560
110202 สมุทรปราการ อําเภอบางบอ่ บา้นระกาศ 10560
110203 สมุทรปราการ อําเภอบางบอ่ บางพลีนอ้ย 10560
110204 สมุทรปราการ อําเภอบางบอ่ บางเพรียง 10560
110205 สมุทรปราการ อําเภอบางบอ่ คลองด่าน 10550
110206 สมุทรปราการ อําเภอบางบอ่ คลองสวน 10560
110207 สมุทรปราการ อําเภอบางบอ่ เปร็ง 10560
110208 สมุทรปราการ อําเภอบางบอ่ คลองนิยมยาตรา 10560
110301 สมุทรปราการ อําเภอบางพลี บางพลีใหญ่ 10540
110302 สมุทรปราการ อําเภอบางพลี บางแกว้ 10540
110303 สมุทรปราการ อําเภอบางพลี บางปลา 10540
110304 สมุทรปราการ อําเภอบางพลี บางโฉลง 10540
110308 สมุทรปราการ อําเภอบางพลี ราชาเทวะ 10540
110309 สมุทรปราการ อําเภอบางพลี หนองปรือ 10540
110401 สมุทรปราการ อําเภอพระประแดง ตลาด 10130
110402 สมุทรปราการ อําเภอพระประแดง บางพึMง 10130
110403 สมุทรปราการ อําเภอพระประแดง บางจาก 10130
110404 สมุทรปราการ อําเภอพระประแดง บางครุ 10130
110405 สมุทรปราการ อําเภอพระประแดง บางหญา้แพรก 10130
110406 สมุทรปราการ อําเภอพระประแดง บางหัวเสือ 10130
110407 สมุทรปราการ อําเภอพระประแดง สําโรงใต ้ 10130
110408 สมุทรปราการ อําเภอพระประแดง บางยอ 10130
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110409 สมุทรปราการ อําเภอพระประแดง บางกะเจา้ 10130
110410 สมุทรปราการ อําเภอพระประแดง บางนํYาผึYง 10130
110411 สมุทรปราการ อําเภอพระประแดง บางกระสอบ 10130
110412 สมุทรปราการ อําเภอพระประแดง บางกอบวั 10130
110413 สมุทรปราการ อําเภอพระประแดง ทรงคนอง 10130
110414 สมุทรปราการ อําเภอพระประแดง สําโรง 10130
110415 สมุทรปราการ อําเภอพระประแดง สําโรงกลาง 10130
110501 สมุทรปราการ อําเภอพระสมุทรเจดีย์ นาเกลือ 10290
110502 สมุทรปราการ อําเภอพระสมุทรเจดีย์ บา้นคลองสวน 10290
110503 สมุทรปราการ อําเภอพระสมุทรเจดีย์ แหลมฟ้าผ่า 10290
110504 สมุทรปราการ อําเภอพระสมุทรเจดีย์ ปากคลองบางปลากด 10290
110505 สมุทรปราการ อําเภอพระสมุทรเจดีย์ ในคลองบางปลากด 10290
110601 สมุทรปราการ อําเภอบางเสาธง บางเสาธง 10540
110602 สมุทรปราการ อําเภอบางเสาธง ศีรษะจรเขน้อ้ย 10540
110603 สมุทรปราการ อําเภอบางเสาธง ศีรษะจรเขใ้หญ่ 10540
130101 ปทุมธานี อําเภอเมืองปทุมธานี บางปรอก 12000
130102 ปทุมธานี อําเภอเมืองปทุมธานี บา้นใหม่ 12000
130103 ปทุมธานี อําเภอเมืองปทุมธานี บา้นกลาง 12000
130104 ปทุมธานี อําเภอเมืองปทุมธานี บา้นฉาง 12000
130105 ปทุมธานี อําเภอเมืองปทุมธานี บา้นกระแชง 12000
130106 ปทุมธานี อําเภอเมืองปทุมธานี บางขะแยง 12000
130107 ปทุมธานี อําเภอเมืองปทุมธานี บางคูวัด 12000
130108 ปทุมธานี อําเภอเมืองปทุมธานี บางหลวง 12000
130109 ปทุมธานี อําเภอเมืองปทุมธานี บางเดืMอ 12000
130110 ปทุมธานี อําเภอเมืองปทุมธานี บางพูด 12000
130111 ปทุมธานี อําเภอเมืองปทุมธานี บางพูน 12000
130112 ปทุมธานี อําเภอเมืองปทุมธานี บางกะดี 12000
130113 ปทุมธานี อําเภอเมืองปทุมธานี สวนพริกไทย 12000
130114 ปทุมธานี อําเภอเมืองปทุมธานี หลักหก 12000
130201 ปทุมธานี อําเภอคลองหลวง คลองหนึMง 12120
130202 ปทุมธานี อําเภอคลองหลวง คลองสอง 12120
130203 ปทุมธานี อําเภอคลองหลวง คลองสาม 12120
130204 ปทุมธานี อําเภอคลองหลวง คลองสีM 12120
130205 ปทุมธานี อําเภอคลองหลวง คลองหา้ 12120
130206 ปทุมธานี อําเภอคลองหลวง คลองหก 12120
130207 ปทุมธานี อําเภอคลองหลวง คลองเจ็ด 12120
130301 ปทุมธานี อําเภอธญับรีุ ประชาธปัิตย์ 12130
130302 ปทุมธานี อําเภอธญับรีุ บงึยีMโถ 12130
130303 ปทุมธานี อําเภอธญับรีุ รังสิต 12110
130304 ปทุมธานี อําเภอธญับรีุ ลําผักกูด 12110
130305 ปทุมธานี อําเภอธญับรีุ บงึสนัMน 12110
130306 ปทุมธานี อําเภอธญับรีุ บงึนํYารักษ์ 12110
130401 ปทุมธานี อําเภอหนองเสือ บงึบา 12170
130402 ปทุมธานี อําเภอหนองเสือ บงึบอน 12170
130403 ปทุมธานี อําเภอหนองเสือ บงึกาสาม 12170
130404 ปทุมธานี อําเภอหนองเสือ บงึชาํออ้ 12170
130405 ปทุมธานี อําเภอหนองเสือ หนองสามวัง 12170
130406 ปทุมธานี อําเภอหนองเสือ ศาลาครุ 12170
130407 ปทุมธานี อําเภอหนองเสือ นพรัตน์ 12170
130501 ปทุมธานี อําเภอลาดหลุมแกว้ ระแหง 12140
130502 ปทุมธานี อําเภอลาดหลุมแกว้ ลาดหลุมแกว้ 12140
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130503 ปทุมธานี อําเภอลาดหลุมแกว้ คูบางหลวง 12140
130504 ปทุมธานี อําเภอลาดหลุมแกว้ คูขวาง 12140
130505 ปทุมธานี อําเภอลาดหลุมแกว้ คลองพระอุดม 12140
130506 ปทุมธานี อําเภอลาดหลุมแกว้ บอ่เงิน 12140
130507 ปทุมธานี อําเภอลาดหลุมแกว้ หนา้ไม ้ 12140
130601 ปทุมธานี อําเภอลําลูกกา คูคต 12130
130602 ปทุมธานี อําเภอลําลูกกา ลาดสวาย 12150
130603 ปทุมธานี อําเภอลําลูกกา บงึคําพรอ้ย 12150
130604 ปทุมธานี อําเภอลําลูกกา ลําลูกกา 12150
130605 ปทุมธานี อําเภอลําลูกกา บงึทองหลาง 12150
130606 ปทุมธานี อําเภอลําลูกกา ลําไทร 12150
130607 ปทุมธานี อําเภอลําลูกกา บงึคอไห 12150
130608 ปทุมธานี อําเภอลําลูกกา พืชอุดม 12150
130701 ปทุมธานี อําเภอสามโคก บางเตย 12160
130702 ปทุมธานี อําเภอสามโคก คลองควาย 12160
130703 ปทุมธานี อําเภอสามโคก สามโคก 12160
130704 ปทุมธานี อําเภอสามโคก กระแชง 12160
130705 ปทุมธานี อําเภอสามโคก บางโพธิ[เหนือ 12160
130706 ปทุมธานี อําเภอสามโคก เชยีงรากใหญ่ 12160
130707 ปทุมธานี อําเภอสามโคก บา้นปทุม 12160
130708 ปทุมธานี อําเภอสามโคก บา้นงิYว 12160
130709 ปทุมธานี อําเภอสามโคก เชยีงรากนอ้ย 12160
130710 ปทุมธานี อําเภอสามโคก บางกระบอื 12160
130711 ปทุมธานี อําเภอสามโคก ทา้ยเกาะ 12160
730101 นครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ 73000
730101 นครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ 73000
730102 นครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม บางแขม 73000
730102 นครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม บางแขม 73000
730103 นครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม พระประโทน 73000
730103 นครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม พระประโทน 73000
730104 นครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม ธรรมศาลา 73000
730104 นครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม ธรรมศาลา 73000
730105 นครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม ตากอ้ง 73000
730105 นครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม ตากอ้ง 73000
730106 นครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม มาบแค 73000
730106 นครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม มาบแค 73000
730107 นครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม สนามจันทร์ 73000
730107 นครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม สนามจันทร์ 73000
730108 นครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม ดอนยายหอม 73000
730108 นครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม ดอนยายหอม 73000
730109 นครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม ถนนขาด 73000
730109 นครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม ถนนขาด 73000
730110 นครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม บอ่พลับ 73000
730110 นครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม บอ่พลับ 73000
730111 นครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000
730111 นครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000
730112 นครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม วังตะกู 73000
730112 นครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม วังตะกู 73000
730113 นครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม หนองปากโลง 73000
730113 นครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม หนองปากโลง 73000
730114 นครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม สามควายเผือก 73000
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730114 นครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม สามควายเผือก 73000
730115 นครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม ทุ่งนอ้ย 73000
730115 นครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม ทุ่งนอ้ย 73000
730116 นครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม หนองดินแดง 73000
730116 นครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม หนองดินแดง 73000
730117 นครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม วังเย็น 73000
730117 นครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม วังเย็น 73000
730118 นครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม โพรงมะเดืMอ 73000
730118 นครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม โพรงมะเดืMอ 73000
730119 นครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม ลําพยา 73000
730119 นครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม ลําพยา 73000
730120 นครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม สระกะเทียม 73000
730120 นครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม สระกะเทียม 73000
730121 นครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม สวนป่าน 73000
730121 นครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม สวนป่าน 73000
730122 นครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม หว้ยจรเข ้ 73000
730122 นครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม หว้ยจรเข ้ 73000
730123 นครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม ทัพหลวง 73000
730123 นครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม ทัพหลวง 73000
730124 นครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม หนองงูเหลือม 73000
730124 นครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม หนองงูเหลือม 73000
730125 นครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม บา้นยาง 73000
730125 นครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม บา้นยาง 73000
730201 นครปฐม อําเภอกําแพงแสน ทุ่งกระพังโหม 73140
730201 นครปฐม อําเภอกําแพงแสน ทุ่งกระพังโหม 73140
730202 นครปฐม อําเภอกําแพงแสน กระตีบ 73180
730202 นครปฐม อําเภอกําแพงแสน กระตีบ 73180
730203 นครปฐม อําเภอกําแพงแสน ทุ่งลูกนก 73140
730203 นครปฐม อําเภอกําแพงแสน ทุ่งลูกนก 73140
730204 นครปฐม อําเภอกําแพงแสน หว้ยขวาง 73140
730204 นครปฐม อําเภอกําแพงแสน หว้ยขวาง 73140
730205 นครปฐม อําเภอกําแพงแสน ทุ่งขวาง 73140
730205 นครปฐม อําเภอกําแพงแสน ทุ่งขวาง 73140
730206 นครปฐม อําเภอกําแพงแสน สระสีMมุม 73140
730206 นครปฐม อําเภอกําแพงแสน สระสีMมุม 73140
730207 นครปฐม อําเภอกําแพงแสน ทุ่งบวั 73140
730207 นครปฐม อําเภอกําแพงแสน ทุ่งบวั 73140
730208 นครปฐม อําเภอกําแพงแสน ดอนข่อย 73140
730208 นครปฐม อําเภอกําแพงแสน ดอนข่อย 73140
730209 นครปฐม อําเภอกําแพงแสน สระพัฒนา 73180
730209 นครปฐม อําเภอกําแพงแสน สระพัฒนา 73180
730210 นครปฐม อําเภอกําแพงแสน หว้ยหมอนทอง 73140
730210 นครปฐม อําเภอกําแพงแสน หว้ยหมอนทอง 73140
730211 นครปฐม อําเภอกําแพงแสน หว้ยม่วง 73180
730211 นครปฐม อําเภอกําแพงแสน หว้ยม่วง 73180
730212 นครปฐม อําเภอกําแพงแสน กําแพงแสน 73140
730212 นครปฐม อําเภอกําแพงแสน กําแพงแสน 73140
730213 นครปฐม อําเภอกําแพงแสน รางพิกุล 73140
730213 นครปฐม อําเภอกําแพงแสน รางพิกุล 73140
730214 นครปฐม อําเภอกําแพงแสน หนองกระทุ่ม 73140
730214 นครปฐม อําเภอกําแพงแสน หนองกระทุ่ม 73140



Location Code จังหวัด เขต/อําเภอ แขวง/ตําบล รหัสไปรษณีย์
730215 นครปฐม อําเภอกําแพงแสน วังนํYาเขียว 73140
730215 นครปฐม อําเภอกําแพงแสน วังนํYาเขียว 73140
730301 นครปฐม อําเภอนครชยัศรี นครชยัศรี 73120
730301 นครปฐม อําเภอนครชยัศรี นครชยัศรี 73120
730302 นครปฐม อําเภอนครชยัศรี บางกระเบา 73120
730302 นครปฐม อําเภอนครชยัศรี บางกระเบา 73120
730303 นครปฐม อําเภอนครชยัศรี วัดแค 73120
730303 นครปฐม อําเภอนครชยัศรี วัดแค 73120
730304 นครปฐม อําเภอนครชยัศรี ท่าตําหนัก 73120
730304 นครปฐม อําเภอนครชยัศรี ท่าตําหนัก 73120
730305 นครปฐม อําเภอนครชยัศรี บางแกว้ 73120
730305 นครปฐม อําเภอนครชยัศรี บางแกว้ 73120
730306 นครปฐม อําเภอนครชยัศรี ท่ากระชบั 73120
730306 นครปฐม อําเภอนครชยัศรี ท่ากระชบั 73120
730307 นครปฐม อําเภอนครชยัศรี ขุนแกว้ 73120
730307 นครปฐม อําเภอนครชยัศรี ขุนแกว้ 73120
730308 นครปฐม อําเภอนครชยัศรี ท่าพระยา 73120
730308 นครปฐม อําเภอนครชยัศรี ท่าพระยา 73120
730309 นครปฐม อําเภอนครชยัศรี พะเนียด 73120
730309 นครปฐม อําเภอนครชยัศรี พะเนียด 73120
730310 นครปฐม อําเภอนครชยัศรี บางระกํา 73120
730310 นครปฐม อําเภอนครชยัศรี บางระกํา 73120
730311 นครปฐม อําเภอนครชยัศรี โคกพระเจดีย์ 73120
730311 นครปฐม อําเภอนครชยัศรี โคกพระเจดีย์ 73120
730312 นครปฐม อําเภอนครชยัศรี ศรีษะทอง 73120
730312 นครปฐม อําเภอนครชยัศรี ศรีษะทอง 73120
730313 นครปฐม อําเภอนครชยัศรี แหลมบวั 73120
730313 นครปฐม อําเภอนครชยัศรี แหลมบวั 73120
730314 นครปฐม อําเภอนครชยัศรี ศรีมหาโพธิ[ 73120
730314 นครปฐม อําเภอนครชยัศรี ศรีมหาโพธิ[ 73120
730315 นครปฐม อําเภอนครชยัศรี สัมปทวน 73120
730315 นครปฐม อําเภอนครชยัศรี สัมปทวน 73120
730316 นครปฐม อําเภอนครชยัศรี วัดสําโรง 73120
730316 นครปฐม อําเภอนครชยัศรี วัดสําโรง 73120
730317 นครปฐม อําเภอนครชยัศรี ดอนแฝก 73120
730317 นครปฐม อําเภอนครชยัศรี ดอนแฝก 73120
730318 นครปฐม อําเภอนครชยัศรี หว้ยพลู 73120
730318 นครปฐม อําเภอนครชยัศรี หว้ยพลู 73120
730319 นครปฐม อําเภอนครชยัศรี วัดละมุด 73120
730319 นครปฐม อําเภอนครชยัศรี วัดละมุด 73120
730320 นครปฐม อําเภอนครชยัศรี บางพระ 73120
730320 นครปฐม อําเภอนครชยัศรี บางพระ 73120
730321 นครปฐม อําเภอนครชยัศรี บางแกว้ฟ้า 73120
730321 นครปฐม อําเภอนครชยัศรี บางแกว้ฟ้า 73120
730322 นครปฐม อําเภอนครชยัศรี ลานตากฟ้า 73120
730322 นครปฐม อําเภอนครชยัศรี ลานตากฟ้า 73120
730323 นครปฐม อําเภอนครชยัศรี งิYวราย 73120
730323 นครปฐม อําเภอนครชยัศรี งิYวราย 73120
730324 นครปฐม อําเภอนครชยัศรี ไทยาวาส 73120
730324 นครปฐม อําเภอนครชยัศรี ไทยาวาส 73120
730401 นครปฐม อําเภอดอนตูม สามง่าม 73150



Location Code จังหวัด เขต/อําเภอ แขวง/ตําบล รหัสไปรษณีย์
730401 นครปฐม อําเภอดอนตูม สามง่าม 73150
730402 นครปฐม อําเภอดอนตูม หว้ยพระ 73150
730402 นครปฐม อําเภอดอนตูม หว้ยพระ 73150
730403 นครปฐม อําเภอดอนตูม ลําเหย 73150
730403 นครปฐม อําเภอดอนตูม ลําเหย 73150
730404 นครปฐม อําเภอดอนตูม ดอนพุทรา 73150
730404 นครปฐม อําเภอดอนตูม ดอนพุทรา 73150
730405 นครปฐม อําเภอดอนตูม บา้นหลวง 73150
730405 นครปฐม อําเภอดอนตูม บา้นหลวง 73150
730406 นครปฐม อําเภอดอนตูม ดอนรวก 73150
730406 นครปฐม อําเภอดอนตูม ดอนรวก 73150
730407 นครปฐม อําเภอดอนตูม หว้ยดว้น 73150
730407 นครปฐม อําเภอดอนตูม หว้ยดว้น 73150
730408 นครปฐม อําเภอดอนตูม ลําลูกบวั 73150
730408 นครปฐม อําเภอดอนตูม ลําลูกบวั 73150
730501 นครปฐม อําเภอบางเลน บางเลน 73130
730501 นครปฐม อําเภอบางเลน บางเลน 73130
730502 นครปฐม อําเภอบางเลน บางปลา 73130
730502 นครปฐม อําเภอบางเลน บางปลา 73130
730503 นครปฐม อําเภอบางเลน บางหลวง 73190
730503 นครปฐม อําเภอบางเลน บางหลวง 73190
730504 นครปฐม อําเภอบางเลน บางภาษี 73130
730504 นครปฐม อําเภอบางเลน บางภาษี 73130
730505 นครปฐม อําเภอบางเลน บางระกํา 73130
730505 นครปฐม อําเภอบางเลน บางระกํา 73130
730506 นครปฐม อําเภอบางเลน บางไทรป่า 73130
730506 นครปฐม อําเภอบางเลน บางไทรป่า 73130
730507 นครปฐม อําเภอบางเลน หินมูล 73190
730507 นครปฐม อําเภอบางเลน หินมูล 73190
730508 นครปฐม อําเภอบางเลน ไทรงาม 73130
730508 นครปฐม อําเภอบางเลน ไทรงาม 73130
730509 นครปฐม อําเภอบางเลน ดอนตูม 73130
730509 นครปฐม อําเภอบางเลน ดอนตูม 73130
730510 นครปฐม อําเภอบางเลน นิลเพชร 73130
730510 นครปฐม อําเภอบางเลน นิลเพชร 73130
730511 นครปฐม อําเภอบางเลน บวัปากท่า 73130
730511 นครปฐม อําเภอบางเลน บวัปากท่า 73130
730512 นครปฐม อําเภอบางเลน คลองนกกระทุง 73130
730512 นครปฐม อําเภอบางเลน คลองนกกระทุง 73130
730513 นครปฐม อําเภอบางเลน นราภิรมย์ 73130
730513 นครปฐม อําเภอบางเลน นราภิรมย์ 73130
730514 นครปฐม อําเภอบางเลน ลําพญา 73130
730514 นครปฐม อําเภอบางเลน ลําพญา 73130
730515 นครปฐม อําเภอบางเลน ไผ่หูชา้ง 73130
730515 นครปฐม อําเภอบางเลน ไผ่หูชา้ง 73130
730601 นครปฐม อําเภอสามพราน ท่าขา้ม 73110
730601 นครปฐม อําเภอสามพราน ท่าขา้ม 73110
730602 นครปฐม อําเภอสามพราน ทรงคนอง 73210
730602 นครปฐม อําเภอสามพราน ทรงคนอง 73210
730603 นครปฐม อําเภอสามพราน หอมเกร็ด 73110
730603 นครปฐม อําเภอสามพราน หอมเกร็ด 73110
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730604 นครปฐม อําเภอสามพราน บางกระทึก 73210
730604 นครปฐม อําเภอสามพราน บางกระทึก 73210
730605 นครปฐม อําเภอสามพราน บางเตย 73210
730605 นครปฐม อําเภอสามพราน บางเตย 73210
730606 นครปฐม อําเภอสามพราน สามพราน 73110
730606 นครปฐม อําเภอสามพราน สามพราน 73110
730607 นครปฐม อําเภอสามพราน บางชา้ง 73110
730607 นครปฐม อําเภอสามพราน บางชา้ง 73110
730608 นครปฐม อําเภอสามพราน ไร่ขิง 73210
730608 นครปฐม อําเภอสามพราน ไร่ขิง 73210
730609 นครปฐม อําเภอสามพราน ท่าตลาด 73110
730609 นครปฐม อําเภอสามพราน ท่าตลาด 73110
730610 นครปฐม อําเภอสามพราน กระทุ่มลม้ 73220
730610 นครปฐม อําเภอสามพราน กระทุ่มลม้ 73220
730611 นครปฐม อําเภอสามพราน คลองใหม่ 73110
730611 นครปฐม อําเภอสามพราน คลองใหม่ 73110
730612 นครปฐม อําเภอสามพราน ตลาดจินดา 73110
730612 นครปฐม อําเภอสามพราน ตลาดจินดา 73110
730613 นครปฐม อําเภอสามพราน คลองจินดา 73110
730613 นครปฐม อําเภอสามพราน คลองจินดา 73110
730614 นครปฐม อําเภอสามพราน ยายชา 73110
730614 นครปฐม อําเภอสามพราน ยายชา 73110
730615 นครปฐม อําเภอสามพราน บา้นใหม่ 73110
730615 นครปฐม อําเภอสามพราน บา้นใหม่ 73110
730616 นครปฐม อําเภอสามพราน ออ้มใหญ่ 73160
730616 นครปฐม อําเภอสามพราน ออ้มใหญ่ 73160
730701 นครปฐม อําเภอพุทธมณฑล ศาลายา 73170
730701 นครปฐม อําเภอพุทธมณฑล ศาลายา 73170
730702 นครปฐม อําเภอพุทธมณฑล คลองโยง 73170
730702 นครปฐม อําเภอพุทธมณฑล คลองโยง 73170
730703 นครปฐม อําเภอพุทธมณฑล มหาสวัสดิ[ 73170
730703 นครปฐม อําเภอพุทธมณฑล มหาสวัสดิ[ 73170
740101 สมุทรสาคร อําเภอเมืองสมุทรสาคร มหาชยั 74000
740102 สมุทรสาคร อําเภอเมืองสมุทรสาคร ท่าฉลอม 74000
740103 สมุทรสาคร อําเภอเมืองสมุทรสาคร โกรกกราก 74000
740104 สมุทรสาคร อําเภอเมืองสมุทรสาคร บา้นบอ่ 74000
740105 สมุทรสาคร อําเภอเมืองสมุทรสาคร บางโทรัด 74000
740106 สมุทรสาคร อําเภอเมืองสมุทรสาคร กาหลง 74000
740107 สมุทรสาคร อําเภอเมืองสมุทรสาคร นาโคก 74000
740108 สมุทรสาคร อําเภอเมืองสมุทรสาคร ท่าจีน 74000
740109 สมุทรสาคร อําเภอเมืองสมุทรสาคร นาดี 74000
740110 สมุทรสาคร อําเภอเมืองสมุทรสาคร ท่าทราย 74000
740111 สมุทรสาคร อําเภอเมืองสมุทรสาคร คอกกระบอื 74000
740112 สมุทรสาคร อําเภอเมืองสมุทรสาคร บางนํYาจืด 74000
740113 สมุทรสาคร อําเภอเมืองสมุทรสาคร พันทา้ยนรสิงห์ 74000
740114 สมุทรสาคร อําเภอเมืองสมุทรสาคร โคกขาม 74000
740115 สมุทรสาคร อําเภอเมืองสมุทรสาคร บา้นเกาะ 74000
740116 สมุทรสาคร อําเภอเมืองสมุทรสาคร บางกระเจา้ 74000
740117 สมุทรสาคร อําเภอเมืองสมุทรสาคร บางหญา้แพรก 74000
740118 สมุทรสาคร อําเภอเมืองสมุทรสาคร ชยัมงคล 74000
740201 สมุทรสาคร อําเภอกระทุ่มแบน ตลาดกระทุ่มแบน 74110
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740202 สมุทรสาคร อําเภอกระทุ่มแบน ออ้มนอ้ย 74130
740203 สมุทรสาคร อําเภอกระทุ่มแบน ท่าไม ้ 74110
740204 สมุทรสาคร อําเภอกระทุ่มแบน สวนหลวง 74110
740205 สมุทรสาคร อําเภอกระทุ่มแบน บางยาง 74110
740206 สมุทรสาคร อําเภอกระทุ่มแบน คลองมะเดืMอ 74110
740207 สมุทรสาคร อําเภอกระทุ่มแบน หนองนกไข่ 74110
740208 สมุทรสาคร อําเภอกระทุ่มแบน ดอนไก่ดี 74110
740209 สมุทรสาคร อําเภอกระทุ่มแบน แคราย 74110
740210 สมุทรสาคร อําเภอกระทุ่มแบน ท่าเสา 74110
740301 สมุทรสาคร อําเภอบา้นแพว้ บา้นแพว้ 74120
740302 สมุทรสาคร อําเภอบา้นแพว้ หลักสาม 74120
740303 สมุทรสาคร อําเภอบา้นแพว้ ยกกระบตัร 74120
740304 สมุทรสาคร อําเภอบา้นแพว้ โรงเข ้ 74120
740305 สมุทรสาคร อําเภอบา้นแพว้ หนองสองหอ้ง 74120
740306 สมุทรสาคร อําเภอบา้นแพว้ หนองบวั 74120
740307 สมุทรสาคร อําเภอบา้นแพว้ หลักสอง 74120
740308 สมุทรสาคร อําเภอบา้นแพว้ เจ็ดริYว 74120
740309 สมุทรสาคร อําเภอบา้นแพว้ คลองตัน 74120
740310 สมุทรสาคร อําเภอบา้นแพว้ อําแพง 74120
740311 สมุทรสาคร อําเภอบา้นแพว้ สวนสม้ 74120
740312 สมุทรสาคร อําเภอบา้นแพว้ เกษตรพัฒนา 74120
120101 นนทบรีุ อําเภอเมืองนนทบรีุ สวนใหญ่ 11000
120102 นนทบรีุ อําเภอเมืองนนทบรีุ ตลาดขวัญ 11000
120103 นนทบรีุ อําเภอเมืองนนทบรีุ บางเขน 11000
120104 นนทบรีุ อําเภอเมืองนนทบรีุ บางกระสอ 11000
120105 นนทบรีุ อําเภอเมืองนนทบรีุ ท่าทราย 11000
120106 นนทบรีุ อําเภอเมืองนนทบรีุ บางไผ่ 11000
120107 นนทบรีุ อําเภอเมืองนนทบรีุ บางศรีเมือง 11000
120108 นนทบรีุ อําเภอเมืองนนทบรีุ บางกร่าง 11000
120109 นนทบรีุ อําเภอเมืองนนทบรีุ ไทรมา้ 11000
120110 นนทบรีุ อําเภอเมืองนนทบรีุ บางรักนอ้ย 11000
120201 นนทบรีุ อําเภอบางกรวย วัดชลอ 11130
120202 นนทบรีุ อําเภอบางกรวย บางกรวย 11130
120203 นนทบรีุ อําเภอบางกรวย บางสีทอง 11130
120204 นนทบรีุ อําเภอบางกรวย บางขนุน 11130
120205 นนทบรีุ อําเภอบางกรวย บางขุนกอง 11130
120206 นนทบรีุ อําเภอบางกรวย บางคูเวียง 11130
120207 นนทบรีุ อําเภอบางกรวย มหาสวัสดิ[ 11130
120208 นนทบรีุ อําเภอบางกรวย ปลายบาง 11130
120209 นนทบรีุ อําเภอบางกรวย ศาลากลาง 11130
120301 นนทบรีุ อําเภอบางใหญ่ บางม่วง 11140
120302 นนทบรีุ อําเภอบางใหญ่ บางแม่นาง 11140
120303 นนทบรีุ อําเภอบางใหญ่ บางเลน 11140
120304 นนทบรีุ อําเภอบางใหญ่ เสาธงหิน 11140
120305 นนทบรีุ อําเภอบางใหญ่ บางใหญ่ 11140
120306 นนทบรีุ อําเภอบางใหญ่ บา้นใหม่ 11140
120401 นนทบรีุ อําเภอบางบวัทอง โสนลอย 11110
120402 นนทบรีุ อําเภอบางบวัทอง บางบวัทอง 11110
120403 นนทบรีุ อําเภอบางบวัทอง บางรักใหญ่ 11110
120404 นนทบรีุ อําเภอบางบวัทอง บางคูรัด 11110
120405 นนทบรีุ อําเภอบางบวัทอง ละหาร 11110



Location Code จังหวัด เขต/อําเภอ แขวง/ตําบล รหัสไปรษณีย์
120406 นนทบรีุ อําเภอบางบวัทอง ลําโพ 11110
120407 นนทบรีุ อําเภอบางบวัทอง พิมลราช 11110
120408 นนทบรีุ อําเภอบางบวัทอง บางรักพัฒนา 11110
120501 นนทบรีุ อําเภอไทรนอ้ย ไทรนอ้ย 11150
120502 นนทบรีุ อําเภอไทรนอ้ย ราษฎร์นิยม 11150
120503 นนทบรีุ อําเภอไทรนอ้ย หนองเพรางาย 11150
120504 นนทบรีุ อําเภอไทรนอ้ย ไทรใหญ่ 11150
120505 นนทบรีุ อําเภอไทรนอ้ย ขุนศรี 11150
120506 นนทบรีุ อําเภอไทรนอ้ย คลองขวาง 11150
120507 นนทบรีุ อําเภอไทรนอ้ย ทวีวัฒนา 11150
120601 นนทบรีุ อําเภอปากเกร็ด ปากเกร็ด 11120
120602 นนทบรีุ อําเภอปากเกร็ด บางตลาด 11120
120603 นนทบรีุ อําเภอปากเกร็ด บา้นใหม่ 11120
120604 นนทบรีุ อําเภอปากเกร็ด บางพูด 11120
120605 นนทบรีุ อําเภอปากเกร็ด บางตะไนย์ 11120
120606 นนทบรีุ อําเภอปากเกร็ด คลองพระอุดม 11120
120607 นนทบรีุ อําเภอปากเกร็ด ท่าอิฐ 11120
120608 นนทบรีุ อําเภอปากเกร็ด เกาะเกร็ด 11120
120609 นนทบรีุ อําเภอปากเกร็ด ออ้มเกร็ด 11120
120610 นนทบรีุ อําเภอปากเกร็ด คลองข่อย 11120
120611 นนทบรีุ อําเภอปากเกร็ด บางพลับ 11120
120612 นนทบรีุ อําเภอปากเกร็ด คลองเกลือ 11120


