
 
 
 

(สําเนา) 
 
 

ระเบียบกระทรวงกลาโหม 
วาดวยคํายอ 
พ.ศ.๒๕๕๕ 

   
 

 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยการใชคํายอ พ.ศ.๒๔๙๗  
ใหเหมาะสมย่ิงข้ึน จึงวางระเบียบไวดังตอไปน้ี 
 ขอ ๑ ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยคํายอ พ.ศ.๒๕๕๕” 
 ขอ ๒ ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 
 ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยการใชคํายอ พ.ศ.๒๔๙๗ 
 บรรดาระเบียบ คําสั่ง และคําช้ีแจงอื่นใด ในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบน้ี ซึ่งขัดหรือแยง
กับระเบียบน้ี ใหใชระเบียบน้ีแทน 
 ขอ ๔ ใหเจากรมเสมียนตรารักษาการตามระเบียบน้ี  
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 

 ขอ ๕ คํายอในระเบียบน้ีใหใชสําหรับหนังสือราชการภายในกระทรวงกลาโหมเทาน้ัน  
 ขอ ๖ ใหสวนราชการข้ึนตรงตอกระทรวงกลาโหมและเหลาทัพ กําหนดคํายอข้ึนใชเปนการ
ภายในแตละสวนราชการในขณะปฏิบัติราชการสนามได  โดยไมขัดกับระเบียบน้ี 
 ขอ ๗ สําหรับคํายอของสวนราชการต้ังแตระดับแผนกลงไป ใหสวนราชการน้ันสามารถกําหนด
คํายอเพื่อใชเปนการภายในได 
 ขอ ๘ คํายอทีก่ําหนดไวในบทบัญญัติของกฎหมาย คํายอที่ราชบัณฑิตยสถานไดบัญญัติไวแลว 
คํายอที่ประกาศใชโดยสํานักนายกรัฐมนตรี และคํายอที่กําหนดไวในกฎ ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่ง 
ของกระทรวงกลาโหม ใหถือเปนคํายอตามระเบียบน้ี สําหรับกลุมคําใดที่ไมมีคํายอใหเขียนคําเต็ม 

 

หมวด ๒ 
คํายอยศทหารและคํานําหนาช่ือ 

 

 ขอ ๙ คํายอยศทหารบก ใหเขียนดังน้ี 
 

คําเต็ม คํายอ 
 พลเอก 
 พลโท 
 พลตร ี
 พลจัตวา 
พันเอก/พันเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพเิศษ 

 พันโท 

 พล.อ. 
พล.ท. 
พล.ต. 
พล.จ. 
พ.อ. 
พ.ท. 

 พันตร ี  พ.ต. 
 

/ รอยเอก ... 
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 คําเต็ม  คํายอ 
 รอยเอก  ร.อ. 
 รอยโท  ร.ท. 
 รอยตร ี  ร.ต. 
 นายดาบ  ด. 
 จาสบิเอก  จ.ส.อ. 
 จาสบิโท 

จาสบิตร ี
สิบเอก 
สิบโท 
สิบตร ี

 จ.ส.ท. 
จ.ส.ต. 
ส.อ. 
ส.ท. 
ส.ต. 

  

 ขอ ๑๐ คํายอยศทหารเรือ ใหเขียนดังน้ี 
 

 คําเต็ม  คํายอ 
 พลเรือเอก 
 พลเรือโท 
 พลเรือตร ี
 พลเรือจัตวา 
นาวาเอก/นาวาเอก อัตราเงินเดือนนาวาเอกพเิศษ 

 นาวาโท 
 นาวาตร ี
 เรือเอก 
 เรือโท 
 เรือตร ี
 พันจาเอก 
 พันจาโท 
 พันจาตร ี
 จาเอก 
 จาโท 
 จาตร ี

 พล.ร.อ. 
พล.ร.ท. 
พล.ร.ต. 
พล.ร.จ. 
น.อ. 
น.ท. 
น.ต. 
ร.อ. 
ร.ท. 
ร.ต. 
พ.จ.อ. 
พ.จ.ท. 
พ.จ.ต. 
จ.อ. 
จ.ท. 
จ.ต. 

  

 ขอ ๑๑ คํายอยศทหารอากาศ ใหเขียนดังน้ี 
 

 คําเต็ม  คํายอ 
 พลอากาศเอก 

พลอากาศโท 
พลอากาศตร ี
พลอากาศจัตวา 

 พล.อ.อ. 
พล.อ.ท. 
พล.อ.ต. 
พล.อ.จ. 

 

/ นาวาอากาศเอก ... 
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คําเต็ม  คํายอ 

นาวาอากาศเอก/นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือน 
นาวาอากาศเอกพิเศษ 

 นาวาอากาศโท 
 นาวาอากาศตรี 
 เรืออากาศเอก 
 เรืออากาศโท 
 เรืออากาศตร ี
 พันจาอากาศเอก 
 พันจาอากาศโท 
 พันจาอากาศตร ี
 จาอากาศเอก 
 จาอากาศโท 
 จาอากาศตร ี
 จาอากาศสํารอง 

 น.อ. 
 
น.ท. 
น.ต. 
ร.อ. 
ร.ท. 
ร.ต. 
พ.อ.อ. 
พ.อ.ท. 
พ.อ.ต. 
จ.อ. 
จ.ท. 
จ.ต. 
จ.ส. 

  

 ขอ ๑๒ คํานําหนาช่ือกําลังพลประเภทอื่น ใหเขียนดังน้ี 
 

 คําเต็ม  คํายอ 
 พลทหารประจําการ (พลอาสาสมัคร) 

พลทหาร  พลทหารกองประจําการ 
อาสาสมัคร 
ทหารพราน 

 พล.อส. 
พล ฯ 
อส. 
ทพ. 

 

 ขอ ๑๓ คําอธิบายเพิ่มเติม 
  ๑๓.๑ ยศจอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ ไมเขียนคํายอ 
  ๑๓.๒ วาที่ยศช้ันใด ใหเขียนคําวา “วาที่” หนาช้ันยศน้ัน 
  ๑๓.๓ เมื่อเขียนคํายอยศและช่ือนายทหารเรือช้ันสัญญาบัตรใหเขียนคํายอของ 
ราชนาวี คือ “ร.น.” ตอทายช่ือดวย เวนแตการเขียนในราชการภายในกองทัพเรือ 
  ๑๓.๔ ทหารหญิง ใหใชคําวา “หญิง” ตอทายยศทุกช้ันยศ 
 

หมวด ๓ 
คํายอเหลาทหาร 

 

 ขอ ๑๔ คํายอเหลาทหารบก ใหเขียนดังน้ี 
 

 คําเต็ม  คํายอ 
 ทหารบก 

ทหารราบ 
ทหารมา 
ทหารปนใหญ 

 ทบ. 
ร. 
ม. 
ป. 

 

/ ทหารชาง ... 
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 คําเต็ม  คํายอ 
 ทหารชาง 

ทหารสื่อสาร 
ทหารขนสง 
ทหารสรรพาวุธ 
ทหารพลาธิการ 
ทหารสารวัตร 
ทหารสารบรรณ 
ทหารการเงิน 
ทหารพระธรรมนูญ 
ทหารแพทย 
ทหารแผนที ่
ทหารการสัตว 
ทหารดุริยางค 
ทหารการขาว 

 ช. 
ส. 
ขส. 
สพ. 
พธ. 
สห. 
สบ. 
กง. 
ธน.  
พ. 
ผท. 
กส. 
ดย. 
ขว. 

 

 ขอ ๑๕ คํายอพรรคและเหลาทหารเรือ ใหเขียนดังน้ี 
 

 คําเต็ม  คํายอ 
 ทหารเรอื 

พรรคนาวิน 
ทหารการปน 
ทหารอาวุธใตนํ้า 
ทหารสามญั 
ทหารสัญญาณ 
ทหารอุทกศาสตร 
ทหารขนสง 
ทหารสรรพาวุธ 
ทหารอุตุนิยมวิทยา 
ทหารสารวัตร 
ทหารการขาว 
พรรคกลิน 
ทหารเครื่องกล 
ทหารไฟฟา 
พรรคนาวิกโยธิน 
ทหารราบ 
ทหารปนใหญ 
ทหารชาง 
ทหารสื่อสาร 

 ทร. 
นว. 
ป. 
อว. 
ส. 
ญ. 
อศ. 
ขส. 
สพ. 
อ. 
สห. 
ขว. 
กล. 
ก. 
ฟ. 
นย. 
ร. 
ป. 
ช. 
ส. 

 

/ พรรคพิเศษ ... 
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 คําเต็ม  คํายอ 
 พรรคพเิศษ 

ทหารสารบรรณ 
ทหารพลาธิการ 
ทหารการเงิน 
ทหารพระธรรมนูญ 
ทหารชางยุทธโยธา 
ทหารวิทยาศาสตร 
ทหารดุริยางค 
ทหารแพทย 

 พศ. 
สบ. 
พธ. 
กง. 
ธน. 
ยย. 
วศ. 
ดย. 
พ. 

  

 ขอ ๑๖ คํายอเหลาทหารอากาศ ใหเขียนดังน้ี 
 

 คําเต็ม  คํายอ 
 ทหารอากาศ 

ทหารนักบนิ 
ทหารตนหน 
ทหารตรวจการณ 
ทหารทิ้งระเบิด 
ทหารสื่อสาร 
ทหารสรรพาวุธ 
ทหารอากาศโยธิน 
ทหารขนสง 
ทหารสารวัตร 
ทหารชางอากาศ 
ทหารพลาธิการ 
ทหารชางโยธา 
ทหารแผนที ่
ทหารอุตุ 
ทหารถายรูป 
ทหารการเงิน 
ทหารพระธรรมนูญ 
ทหารดุริยางค 
ทหารสารบรรณ 
ทหารแพทย 
ทหารพลรม 
ทหารพัสดุ 
ทหารวิทยาศาสตร 

 ทอ. 
นบ. 
ตห. 
ตก. 
รบ. 
ส. 
สพ. 
อย. 
ขส. 
สห. 
ชอ. 
พธ. 
ชย. 
ผท. 
อต. 
ถร. 
กง. 
ธน. 
ดย. 
สบ. 
พ. 
พร. 
พด. 
วท. 

 

/ หมวด ๔ ... 
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หมวด ๔ 

คํายอช่ือสวนราชการและตําแหนงใหใชตามผนวกแนบทายระเบียบน้ี 
 

 ขอ ๑๗ ผนวก ก คํายอช่ือสวนราชการในสํานักงานรัฐมนตรี   
 ขอ ๑๘ ผนวก ข คํายอช่ือสวนราชการในสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
 ขอ ๑๙ ผนวก ค คํายอช่ือสวนราชการในกรมราชองครักษ  
 ขอ ๒๐ ผนวก ง คํายอช่ือสวนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย 
 ขอ ๒๑ ผนวก จ คํายอช่ือสวนราชการในกองทัพบก 
 ขอ ๒๒ ผนวก ฉ คํายอช่ือสวนราชการในกองทัพเรือ  
 ขอ ๒๓ ผนวก ช คํายอช่ือสวนราชการในกองทัพอากาศ  
 ขอ ๒๔ ผนวก ซ คํายอตําแหนง  
 สําหรับคํายออื่นใดที่ไดกําหนดไวแลวในระเบียบน้ี สามารถใชเทียบเคียงกันไดทุกสวนราชการ 
เชน กองทัพอากาศ มี กองการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส (กสอ.) แตสวนราชการอื่นยังไมมีกําหนดใช ใหสามารถ 
ใชเปนคํายอของสวนราชการน้ัน ๆ ไดเลย โดยถือวาเปนคํายอของกระทรวงกลาโหมทั้งหมด 

 

หมวด ๕ 
คํายอช่ือนักเรียนทหาร นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม  

และกําเนิดนายทหาร 
 

 ขอ ๒๕ คํายอช่ือนักเรียนทหาร นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม และกําเนิดทหาร
ใหเขียนดังน้ี 

 

คําเต็ม คํายอ 
 นักเรียนนายรอย นักเรียนนายเรือ 
 (เวนกําเนิดนักเรียนนายรอย) 
 นักเรียนนายเรืออากาศ 
 นักเรียนนายรอยหลักสูตรพิเศษ 
 นักเรียนนายรอยตางประเทศ 
 นักเรียนนายทหารแผนที ่
 นักเรียนนายทหาร 
 นักเรียนนายสิบ  
 นักเรียนนายชางกล 
 นักเรียนเตรียมทหาร 
 นักเรียนจา 

นนร. 
นร. 
นนอ. 
นนร.(พ) 
นรต. 
นนผ. 
นนท. 
นนส. 
นนช. 
นตท. 
นรจ. 

 นักเรียนจาอากาศ 
 นักเรียนจาสํารอง 
 นักเรียนพนัจา 
 นักเรียนพนัจาอากาศ 
 นักเรียนชางฝมือทหาร 
 นักเรียนดุริยางค 
 นักเรียนแพทยทหาร 

นจอ. 
นจส. 
นพจ. 
นพอ. 
นชท. 
นดย. 
นพท. 

/ นักเรียน ... 
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คําเต็ม คํายอ 

 นักเรียนพยาบาล 
 นักเรียนพยาบาลศาสตร 
 นักเรียนพยาบาลผดุงครรภและอนามัย 
 นักเรียนพยาบาลระดับตน 
 นักเรียนผูชวยพยาบาล 
 นักเรียนผูชวยพยาบาลหญงิ 
 นักศึกษาวิชาทหาร 
 นายทหารนักเรียน 
 นายสิบนักเรียน 
 พันจานักเรียน 
 ศิษยการบิน 
 นายทหารประทวนเลื่อนฐานะ 
 กองหนุน 
 พลเรือน 
 พนักงานราชการ 

นรพ. 
นพร. 
นพอ. 
นพร.ระดับตน 
นรช. 
นผญ. 
นศท. 
นทน. 
นสน. 
พจน. 
ศบ. 
นป. 
น. 
พ. 
พรก. 

 

หมวด ๖ 
คํายอช่ือจังหวัด / มหานคร 

  

 ขอ ๒๖ คํายอช่ือจังหวัด / มหานคร ใหเขียนดังน้ี  
 

คําเต็ม คํายอ 
 กรุงเทพมหานคร / พระนคร 

กระบี ่
กาญจนบุร ี
กาฬสินธุ 
กําแพงเพชร 

 ก.ท./พ.น. 
ก.บ. 
ก.จ. 
ก.ส. 
ก.พ. 

 ขอนแกน 
จันทบรุ ี
ฉะเชิงเทรา 
ชลบุร ี
ชัยนาท 
ชัยภูมิ 

 ข.ก. 
จ.บ. 
ฉ.ช. 
ช.บ. 
ช.น. 
ช.ย. 

 ชุมพร  ช.พ. 
 เชียงราย  ช.ร. 
 เชียงใหม  ช.ม. 
 ตรัง  ต.ง. 
 ตราด  ต.ร. 
 ตาก  ต.ก. 
 ธนบุร ี  ธ.บ. 

/ นครนายก ... 
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คําเต็ม คํายอ 

 นครนายก  น.ย. 
 นครปฐม  น.ฐ. 
 นครพนม  น.พ. 
 นครราชสีมา  น.ม. 
 นครศรีธรรมราช  น.ศ. 
 นครสวรรค  น.ว. 
 นนทบุร ี  น.บ. 
 นราธิวาส  น.ธ. 
 นาน  น.น. 
 บึงกาฬ  บ.ก. 
 บุรรีัมย  บ.ร. 
 ปทุมธานี  ป.ท. 
 ประจวบคีรีขันธ  ป.ข. 
 ปราจีนบุร ี  ป.จ. 
 ปตตานี  ป.น. 
 พระนครศรีอยุธยา  อ.ย. 
 พังงา  

พัทลงุ  
พิจิตร 
พิษณุโลก 

 พ.ง. 
พ.ท. 
พ.จ. 
พ.ล. 

 
 

เพชรบรุ ี
เพชรบรูณ 
แพร 
พะเยา 
ภูเก็ต 
มหาสารคาม 
มุกดาหาร 
แมฮองสอน 
ยะลา 
ยโสธร 
รอยเอ็ด 
ระนอง 
ระยอง 
ราชบุร ี
ลพบรุ ี

 พ.บ. 
พ.ช. 
พ.ร. 
พ.ย. 
ภ.ก. 
ม.ค. 
ม.ห. 
ม.ส. 
ย.ล. 
ย.ส. 
ร.อ. 
ร.น. 
ร.ย. 
ร.บ. 
ล.บ. 

 

/ ลําปาง ... 
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คําเต็ม คํายอ 

 ลําปาง 
ลําพูน 
เลย  
ศรีสะเกษ 
สกลนคร 
สงขลา 
สตูล  
สมุทรปราการ 
สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร 
สระแกว 
สระบุร ี
สิงหบรุ ี
สุโขทัย 
สุพรรณบรุ ี

สุราษฎรธานี 
สุรินทร 

 ล.ป. 
ล.พ. 
ล.ย. 
ศ.ก. 
ส.น. 
ส.ข. 
ส.ต. 
ส.ป. 
ส.ค. 
ส.ส. 
ส.ก. 
ส.บ. 
ส.ห. 
ส.ท. 
ส.พ. 
ส.ฎ. 
ส.ร. 

 หนองคาย 
หนองบัวลําภู 
อางทอง 
อุดรธานี 
อุทัยธานี 
อุตรดิตถ 
อุบลราชธานี 

อํานาจเจรญิ 

 น.ค. 
น.ภ. 
อ.ท. 
อ.ด. 
อ.น. 
อ.ต. 
อ.บ. 
อ.จ. 

 

 สําหรับคําวา จังหวัด เขียนวา “จว.” อําเภอ  เขียนวา “อ.” ตําบล เขียนวา “ต.” 
  

หมวด ๗ 
คํายอเงินเพิ่มพเิศษรายเดือน 

 

 ขอ ๒๗ คํายอเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน ใหเขียนดังน้ี 
 

คําเต็ม คํายอ 
เงนิเพิ่มพเิศษคาภาษามาลายู พ.ภ.ม. 
เงนิเพิ่มพเิศษรายเดือนคาวิชา พ.ค.ว. 
เงนิเพิ่มพเิศษรายเดือนสําหรับนักบนิประจํากอง พ.น.บ. 
เงนิเพิ่มพเิศษรายเดือนสําหรับนักบนิสํารอง พ.น.บ.ส. 

 

/ เงินเพิ่ม ... 
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คําเต็ม คํายอ 

เงนิเพิ่มพเิศษรายเดือนสําหรับนักบนิลองเครื่อง 
เงินเพิ่มพเิศษรายเดือนสําหรับครูการบิน 
เงินเพิ่มพเิศษรายเดือนสําหรับผูทําการเปนประจําบนอากาศยาน 
ที่กองทัพอากาศเห็นสมควร  
เงนิเพิ่มพเิศษรายเดือนสําหรับศิษยการบินช้ันประถม 

พ.ล.ค. 
พ.ค.บ. 
พ.ป.อ. 
 
พ.ศ.ป. 

เงนิเพิ่มพเิศษรายเดือนสําหรับศิษยการบินช้ันมัธยม พ.ศ.ม. 
เงนิเพิ่มพเิศษรายเดือนสําหรับนักโดดรมประจํากอง 
เงินเพิ่มพเิศษรายเดือนสําหรับนักโดดรมสํารอง 
เงินเพิ่มพเิศษรายเดือนสําหรับขาราชการตางประเทศ 
เงินเพิ่มพเิศษรายเดือนสําหรับผูปฏิบัติงานทําลายวัตถุระเบดิเปนประจํา 
เงินเพิ่มพเิศษรายเดือนสําหรับนักบนิตรวจการณของทหารปนใหญ 
เงินเพิ่มพเิศษรายเดือนสําหรับศิษยการบินตรวจการณของทหารปนใหญ 

พ.ด.ร. 
พ.ด.ร.ส. 
พ.ข.ต. 
พ.ท.ล. 
พ.น.ต. 
พ.ศ.ต. 

เงนิเพิ่มพเิศษรายเดือนสําหรับผูปฏิบัติงานในหองปรับบรรยากาศ 
เงินเพิ่มพเิศษรายเดือนสําหรับนักดําเรือดํานํ้า 
เงินเพิ่มพเิศษรายเดือนสําหรับนักดําเรือดํานํ้าสํารอง 
เงนิเพิม่พเิศษรายเดือนสําหรับเจาหนาทีป่ฏิบัติงานดานการอารักขาบุคคลสาํคัญ 
เงนิเพิม่พเิศษรายเดือนสําหรับเจาหนาทีป่ฏิบัติการรบแบบจูโจม 
เงนิเพิม่พเิศษรายเดือนสําหรับเจาหนาทีป่ฏิบัติการพิเศษตอตานการกอการราย 
เงนิเพิม่พเิศษรายเดือนสําหรับเจาหนาทีป่ฏิบัติงานดานดับเพลิงกูภัย 
เงินเพิ่มพเิศษสาํหรับการสูรบ 
เงนิเพิ่มประจําตําแหนงที่มีเหตุพเิศษสาํหรับทหารหนวยเรือ 
เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มเีหตุพเิศษของผูปฏิบัติงานดานการควบคุมจราจร 
ทางอากาศ 

พ.ป.บ. 
พ.ด.น. 
พ.ด.น.ส. 
พ.ป.อ.ส. 
พ.จ.จ. 
พ.ต.ร. 
พ.ด.ภ. 
พ.ส.ร. 
พ.น.ร. 
พ.ค.จ. 

 

หมวด ๘ 
คํายอวัน เดือน ป และเวลา 

 

 ขอ ๒๘ คํายอวัน เดือน ป และเวลา ใหใชดังน้ี 
  ๒๘.๑ วันที ่ใหเขียนเฉพาะเลขวันที่ไวหนาคํายอของเดือน 
  ๒๘.๒ คํายอของเดือน ใหเขียนดังน้ี    
 

 คําเต็ม  คํายอ 
 มกราคม  ม.ค. 
 กุมภาพันธ  ก.พ. 
 มีนาคม  มี.ค. 
 เมษายน 

พฤษภาคม 
มิถุนายน  
กรกฎาคม 

 เม.ย. 
พ.ค. 
มิ.ย. 
ก.ค. 

/ สิงหาคม ... 
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 คําเต็ม  คํายอ 
 สิงหาคม 

กันยายน 
ตุลาคม 

พฤศจิกายน 
ธันวาคม 

 ส.ค. 
ก.ย. 
ต.ค. 
พ.ย. 
ธ.ค. 

 

  ๒๘.๓ ปพุทธศักราช ใหใชเฉพาะเลขขางทายปพุทธศักราช ๒ ตําแหนง ตอทายคํายอ
ของเดือน เวนแตปพุทธศักราช ๒๕๐๐ ไมตองยอใหใชเลข ๒๕๐๐ ครบทั้ง ๔ ตําแหนง 
  ๒๘.๔ เวลา ให ใช เลข ๔  ตําแหน ง  เลข ๒  ตําแหน งแรกหมายถึงนาฬิกา  
เลข ๒ ตําแหนงหลังหมายถึงนาที ถาเลขนาฬิกาหรือนาทีเปนหลักหนวย ใหเขียนเลข “๐” ลงขางหนา 
จนครบสองตําแหนง  เชน “๑ นาฬิกา ๑ นาท”ี เขียนวา “๐๑๐๑” 
  ๒๘.๕ การเขียนวันที่ เดือน ป และเวลา ใหเขียนติดตอกัน เชน “วันที่ ๑๘ 
มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๕ นาฬิกา” เขียนวา “๑๘ ม.ค.๕๕, ๐๕๐๐”  
  ๒๘.๖ คําวา  “ช่ัวโมง” เขียนวา “ชม.” 
           “นาท”ี ” “นท.” 
                          “วินาท”ี ” “วท.” 
 

หมวด ๙ 
คํายอยานพาหนะ อาวุธ และเครื่องมือบางชนิด 

 

 ขอ ๒๙ คํายอยานพาหนะ อาวุธ และเครื่องมือบางชนิด ใหใชดังน้ี 
 

               คําเต็ม  คํายอ 
 กระสุนปน  ก. 
 เครื่องบิน/เครื่องบินปกติดลําตัว 

เครื่องบินปกหมุน/เฮลิคอปเตอร 
 บ. 

ฮ. 
 เครื่องบินขับไล 

เครื่องบินขับไล แบบที่ .. 
เครื่องบินขับไลและฝก 
เครื่องบินขับไลและฝก แบบที่ .. 

 บ.ข. 
บ.ข. .. 
บ.ข.ฝ. 
บ.ข.ฝ. .. 

 เครื่องบินโจมตี 
เครื่องบินโจมตี แบบที ่.. 

 บ.จ. 
บ.จ. .. 

 เครื่องบินตรวจการณ  บ.ต. 
 เครื่องบินตรวจการณ แบบที่ ..  บ.ต. .. 
 เครื่องบินตรวจการณและลําเลียง  บ.ตล. 
 เครื่องบินตรวจการณและลําเลียง 

แบบที ่.. 
 บ.ตล. .. 

 เครื่องบินเติมเช้ือเพลงิ  บ.ช. 
 เครื่องบินเติมเช้ือเพลงิ แบบที่ ..  บ.ช. .. 

 

/ เครื่องบนิ ... 
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               คําเต็ม  คํายอ 
 เครื่องบินธุรการ 

เครื่องบินธุรการ แบบที่ .. 
 บ.ธ. 

บ.ธ. .. 
 เครื่องบินฝก 

เครื่องบินฝก แบบที่ .. 
 บ.ฝ. 

บ.ฝ. .. 
 เครื่องบินพลเรือน 

เครื่องบินพลเรือน แบบที่ .. 
 บ.พ. 

บ.พ. .. 
 เครื่องบินรอน 

เครื่องบินรอน แบบที่ .. 
 บ.ร. 

บ.ร. .. 
 เครื่องบินไรนักบิน  บร. 
 เครื่องบินลําเลียง 

เครื่องบินลําเลียง แบบที่ .. 
 บ.ล. 

บ.ล. .. 
 เครื่องบินอเิล็กทรอนิกส 

เครื่องบินอเิล็กทรอนิกส แบบที่ .. 
 บ.อ. 

บ.อ. .. 
 เครื่องยิงลกูระเบดิ  ค. 

 ปน ปนใหญ 
ปนกล 
ปนกลเบา 
ปนกลหนัก 

 ป. 
ปก. 
ปกบ. 
ปกน. 

 ปนตอสูรถถัง 
ปนตอสูอากาศยาน 

 ปตถ. 
ปตอ. 

 ปนพก  ปพ. 
 ปนไรแรงสะทอนถอยหลัง  ปรส. 
 ปนเล็ก 

ปนเล็กยาว 

ปนเล็กสั้น 

 ปล. 
ปลย. 
ปลส. 

 ปนใหญเบากระสนุวิถีโคง 
ปนใหญกลางกระสุนวิถีโคง 

 ปบค. 
ปกค. 

 ไฟฉาย  ฟฉ. 
 รถเกราะ  รก. 
 รถจักรยาน  จย. 
 รถจักรยานยนต  จยย. 
 รถถัง  ถ. 
 รถไฟ  รฟ. 
 รถยนต  รย. 
 รถยนตบรรทุก  รยบ. 
 รถสายพาน  รสพ. 
 รถสะเทินนํ้าสะเทินบก  รนบ. 

/ เรือกวาดทุน ... 
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               คําเต็ม  คํายอ 
 เรือกวาดทุนระเบิด  เรือ กท. 
 เรือกวาดทุนระเบดิไกลฝง  เรือ กทก. 
 เรือกวาดทุนระเบดิใกลฝง  เรือ กทฝ. 
 เรือกวาดทุนระเบดิชายฝง  เรือ กทช. 
 เรือกวาดทุนระเบิดนํ้าต้ืน  เรือ กทต. 
 เรือกูซอม  เรือ กซ. 
 เรือขุดลอก  เรือ ขล. 
 เรือขจัดคราบนํ้ามัน  เรือ คม. 
 เรือคอรเวต  เรือ คว. 
 เรือจูโจมลํานํ้า  เรือ จล. 
 เรือจูโจมลํานํ้า (เครื่องติดทาย)  เรือ จลต. 
 เรือจูโจมลํานํ้า (แบบพนนํ้า)  เรือ จลพ. 
 เรือจูโจมสงครามพิเศษ  เรือ จส. 
 เรือชวยเหลือผูประสบภัย  เรือ ชภ. 
 เรือใชงานเครื่องหมายเรอื  เรือ งคร. 
 เรือดํานํ้า  เรือ ด. 
 เรือดํานํ้าใกลฝง  เรือ ดก. 
 เรือดํานํ้าเล็ก  เรือ ดล. 
 เรือตรวจการณ  เรือ ตก. 
 เรือตรวจการณไกลฝง  เรือ ตกก. 
 เรือตรวจการณ (ปน)  เรือ ตกป. 
 เรือตรวจการณ (ปราบเรือดํานํ้า)  เรือ ตกด. 
 เรือตรวจการณใกลฝง  เรือ ตกฝ. 
 เรือตรวจการณชายฝง  เรือ ตกช. 
 เรือตอตานทุนระเบิด  เรือ ตท. 
 เรือทุนระเบิด  เรือ ทบ. 
 เรือนํ้า  เรือ น. 
 เรือนํ้ามัน  เรือ นม. 
 เรอืบญัชาการและสนับสนุนการยกพล

ข้ึนบก 
 เรือ บยพ. 

 เรือบรรทุกเฮลิคอบเตอร  เรือ บฮ. 
 เรือปฏิบัติการสงครามพเิศษ  เรือ ปส. 
 เรือปฏิบัติการความเร็วสูง  เรือ ปคส. 
 เรือปฏิบัติงานยุทธการ นักทําลาย

ใตนํ้าจูโจม 
 เรือ ปยก. 

 เรือปฏิบัติการลํานํ้า  เรือ ปล. 
 เรือฝก  เรือ ฝ. 

/ เรือพิฆาต ... 
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               คําเต็ม  คํายอ 
 เรือพิฆาต  เรือ พฆ. 
 เรือพยาบาล  เรือ พย. 
 เรือพีเ่ลี้ยง  เรือ พล. 
 เรือพีเ่ลี้ยงเรือดํานํ้า  เรือ พลด. 
 เรือฟริเกต  เรือ ฟก. 
 เรือยกพลข้ึนบก  เรือ ยพ. 
 เรือยกพลขนาดใหญ  เรือ ยพญ. 
 เรือยกพลขนาดกลาง  เรือ ยพก. 
 เรือยกพลขนาดเล็ก  เรือ ยพล. 
 เรือยนตตรวจการณลํานํ้า  เรือ ยตล. 
 เรือระบายพลขนาดใหญ  เรือ รพญ. 
 เรือระบายพลขนาดกลาง  เรือ รพก. 
 เรือระบายพลขนาดเล็ก  เรือ รพล. 
 เรือเร็วโจมตี  เรือ รจ. 
 เรือเร็วโจมตี (อาวุธนําวิถี)  เรือ รจอ. 
 เรือเร็วโจมตี (ปน)  เรือ รจป. 
 เรือเร็วโจมตี (ตอรปโด)  เรือ รจต. 
 เรอืเร็วตรวจการณลํานํ้า  เรือ รตล. 
 เรือโรงงาน  เรือ รง. 
 เรือลากจูง  เรือ ลจ. 
 เรือลากจูงขนาดใหญ  เรือ ลจญ. 
 เรือลากจูงขนาดกลาง  เรือ ลจก. 
 เรอืลาดจงูจนาดเล็ก  เรือ ลจล. 
 เรือลําเลียง  เรือ ลล. 
 เรือลําเลียงทหาร  เรือ ลลท. 
 เรอืลําเลียงพสัดุ  เรือ ลลพ. 
 เรือลาทําลายทุนระเบิด  เรือ ลท. 
 เรอืลาทําลายทุนระเบิดใกลฝง  เรือ ลทฝ. 
 เรือลาทําลายทุนระเบิดชายฝง  เรือ ลทช. 
 เรือวางทุนระเบิด  เรือ วท. 
 เรือวางทุนระเบดิใกลฝง  เรือ วทฝ. 
 เรือวางทุนระเบดิชายฝง  เรือ วทช. 
 เรือสงกาํลงับํารงุ  เรือ สก. 
 เรอืสงกาํลงับํารงุขนาดใหญ  เรือ สกญ. 
 เรือสงกาํลงับํารงุขนาดกลาง  เรือ สกก. 
 เรือสนับสนุนการยกพล  เรือ สยพ. 

 
/ เรือสนับสนุน ... 
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               คําเต็ม  คํายอ 
 เรือสนับสนุนการตอตานทุนระเบิด  เรือ สตท. 
 เรือสํารวจ  เรือ สร. 
 เรือสํารวจขนาดใหญ  เรือ สรญ. 
 เรอืสํารวจขนาดเลก็  เรือ สรฝ. 
 เรือหุมเกราะลําเลียงพล  เรือ หกล. 
 เรืออูแหง  เรือ อห. 
 ลูกระเบิดขวาง  ลข. 
 ลูกระเบิดยิง  ลย. 
 อาวุธเบา  อวบ. 
 อาวุธหนัก  อวน. 
 อากาศยาน  อ. 
 อาวุธปลอยนําวิถี  อ.ป. 
 เฮลิคอปเตอรไรนักบิน  ฮร. 

 

 ขอ ๓๐ คําอธิบายการใชคํายอยานพาหนะ อาวุธ และเครื่องมือบางชนิด 
  ๓๐.๑ ยานพาหนะ อาวุธ และเครื่องมือชนิดใดมีช่ือหรือแบบ ใหเขียนช่ือหรือ 
แบบน้ัน ๆ ไวหลังคํายอ ถาแบบน้ันเปนหมายเลข ก็ใหใสหมายเลขของแบบน้ันไวหลังคํายอ เชน “ปนเล็กยาว
แบบเอ็ม ๑๖” เขียนวา “ปลย.เอ็ม ๑๖” เปนตน 
  ๓๐.๒ กระสุนปน สําหรับปนชนิดใด ใหเขียนคํายอปนชนิดน้ัน ตอทายคํายอ
กระสุนปน เชน “กระสุนปนตอสูรถถัง” เขียนวา “ก.ปตถ.” เปนตน 
  ๓๐.๓ เครื่องยิงลูกระเบิดจากปนชนิดใด ใหเขียนคํายอปนชนิดน้ันตอทายคํายอ 
เครื่องยิง เชน “เครื่องยิงลูกระเบิดจากปนเล็กยาวแบบ ๘๘” เขียนวา “ค.ปลย.๘๘” เปนตน 

 

หมวด ๑๐ 
คํายอมาตราช่ัง ตวง วัด บางคํา 

 

 ขอ ๓๑ คํายอมาตราช่ัง ตวง วัด ใหเขียนดังน้ี 
 

 คําเต็ม  คํายอ 
 กิโลกรัม 

กรัม 

ลิตร 

 กก. 
ก. 
ล. 

 มิลลิลิตร 
กิโลเมตร 
เมตร  
เซนติเมตร 
มิลลิเมตร 

 มล. 
กม. 
ม. 
ซม. 
มม. 

 

/ หมวด ๑๑ ... 



 
- ๑๖ - 

 
หมวด ๑๑ 
เบ็ดเตล็ด 

 

 ขอ ๓๒ คํายอบางคําซึ่งใชในราชการทหารที่ไมสามารถจัดเขาหมวดหมูใด ๆ ได ใหเขียนดังน้ี 
 

 คําเต็ม  คํายอ 
 วิทยุ 

รักษาการ 
รักษาราชการ 
รักษาราชการแทน 
โรงพยาบาล 
โรงเรียน 
สํานัก/สํานักงาน 
สํารองราชการ 
สิ่งอปุกรณ 
หนวยข้ึนตรง 

 ว. 
รก. 
รรก. 
รรท. 
รพ. 
รร. 
สน. 
สรก. 
สป. 
นขต. 

 อัตราการจัดเฉพาะกิจ 
อัตราการจัดและยุทธโธปกรณ 
อัตราสิง่อุปกรณ 

 อฉก. 
อจย. 
อสอ. 

 

 ขอ ๓๓ สวนราชการใดจัดระเบียบการปกครองหนวยทหารเปนหมู, หมวด, กองรอย, กองพัน 
และกรม ทํานองเดียวกันกับการจัดระเบียบการปกครองหนวยทหารในกองทัพบก ก็ใหใชคํายออนุโลม 
ตามความในขอ ๒๑  
 ขอ ๓๔ การอานคํายอตามระเบียบน้ี ใหอานคําเต็ม เชน “ผบ.มทบ.๑๑”  อานวา “ผูบัญชาการ
มณฑลทหารบกที่ ๑๑” 
 ขอ ๓๕ การอานคํายอซึ่งเขียนคํายอหนวยเล็กภายในหนวยใหญ ใหอานคําเต็มหนวยเล็กกอน 
เชน “ร.๒๑ พัน.๒ รอ.” อานวา “กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที ่๒๑ รักษาพระองค” เปนตน 
 
 ประกาศ        ณ        วันที่            ๑๔            กันยายน        พ.ศ.๒๕๕๕ 

 
 (ลงช่ือ)  พลอากาศเอก สุกําพล    สุวรรณทัต 
 ( สุกําพล    สุวรรณทัต ) 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
  
 

หมายเหตุ :- หลักการและเหตุผลในการประกาศใชระเบียบฉบับน้ี คือ ปรับปรุงระเบียบกระทรวงกลาโหม 
วาดวยการใชคํายอ พ.ศ.๒๔๙๗ เพื่อใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน เน่ืองจากระเบียบ
เกี่ยวกับการใชคํายอไดกําหนดไวเปนเวลานาน ทําใหการใชคํายอของสวนราชการภายในกระทรวงกลาโหม  
มีความแตกตางกัน จึงจําเปนตองวางระเบียบน้ี 
 

/ การแจกจาย ... 
 

เวนลงชื่อตําแหนง 
ใหใชคําเต็ม 
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การแจกจาย 
-  ปล.กห., รอง ปล.กห.(๑), (๒), (๓), (๔), ปษ.พิเศษ  สป., ปษ.สป. และ หน.ฝสธ.ประจํา รมว.กห. 
-  สร., รอ., ทท., บก.ทท., ทบ., ทร. และ ทอ. 
-   สน.ปล.กห., กพร.กห., สลก.สป., สนผ.กห., สงป.กห., ธน., ศอพท., พท.ศอพท., อท.ศอพท., ศอว.ศอพท.,  
    รภท.ศอพท., กง.กห., กกส.กห., วท.กห., ศวพท.วท.กห., ทสอ.กห., สสน.สป., สยธ.สสน.สป.,  สนพ.สสน.สป.  
   และ สตน.กห. 
-   จก.สม., รอง  จก.สม., ผช.จก.สม.(๑) และ (๒) 
-  นขต.สม., นขต.สนผพ.สม., นขต.สกพ.สม., นขต.ศปนก.สม. และ นขต.สอศจ.สม. 
 
 สําเนาถูกตอง 
 

           พ.อ.ศักด์ิ  บุญสุข 
      ( กิตติศักด์ิ   บุญสุข ) 
     ผอ.กรบ.สม. 
           ก.ย.๕๕ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผนวก ก 
 

 คํายอชื่อสวนราชการในสํานักงานรัฐมนตรี  ใหเขียนดังน้ี 
 

คําเต็ม คํายอ 
 สํานักงานรัฐมนตรี สร. 
  กองกลาง กลาง. 
  กองการเมอืง กกม. 
  สํานักงานจเรทหารทั่วไป สน.จร.ทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตรวจถูกตอง 
 

     (ลงช่ือ) พ.อ. กิตติศักด์ิ  บุญสุข 
 ( กิตติศักด์ิ  บุญสุข ) 
 ผอ.กรบ.สม. 
 ๗ ก.ย.๕๕ 



 
ผนวก ข 

 

 ๑. ยอชื่อสวนราชการในสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ใหเขียนดังน้ี 
 

คําเต็ม คํายอ 
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สป. 

 สํานักปลัดกระทรวงกลาโหม สน.ปล.กห. 
  สวนประสานการพฒันาระบบราชการกลาโหม   

 กองทหารสารวัตร   
สํานักงานเลขานุการ  
     กองกลาง  
     กองประชาสมัพันธ 
     กองเลขานุการ  

กพร.กห. 
กอง สห.สป. 

สลก.สป. 
กลาง. 
กปส. 
กลก. 

 สํานักนโยบายและแผนกลาโหม สนผ.กห. 
 สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร  สนย. 
 กองนโยบายและยุทธศาสตร กนย. 
 กองความรวมมือดานความมั่นคง กมค. 
 กองอาเซียน กอซ. 
 กองพฒันายุทธศาสตร กพย. 
 สํานักงานวิเทศสัมพันธ สวส. 
  กองวิเทศสัมพันธ กวส. 
  กองพิธีการ กพก. 
 สํานักงานกจิการพลเรอืน สกร. 
  กองนโยบายและแผน กนผ 
  กองกจิการพลเรือน กกร. 
  กองพฒันาประเทศ กพป. 
  กองบรรเทาสาธารณภัย กบภ. 
 ศูนยอํานวยการประสานงานขาวกรอง ศอปข. 
  กองประสานงานและตรวจสอบ กสต. 
  กองรวบรวมและวิเคราะหขาว กรข. 
  กองกรรมวิธีขอมูล   กกม. 
 กองกลาง กลาง. 
 กองแผนและการจัด กผจ. 
 กองสรรพกําลัง กสก. 
 กองรกัษาความปลอดภัย กรภ. 
 กองการประชุม กปช. 

 
/  กรมเสมียนตรา ... 
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คําเต็ม คํายอ 
กรมเสมียนตรา สม. 
 สํานักงานนโยบายและแผนการกําลังพล สนผพ. 
  กองนโยบายและแผนการกําลงัพล กนผพ. 
  กองกรรมวิธีขอมูล กกม. 
  กองงานคณะกรรมการขาราชการทหาร กกขท. 
 สํานักงานกําลังพล สกพ. 
  กองจัดการกําลังพล กจก. 
  กองการปกครอง กปค. 
  กองบริการกาํลงัพล กบพ. 
 ศูนยประสานงานนายทหารนอกประจําการ ศปนก. 
  กองปฏิบัติการ กปก. 
  กองบริการ กบก. 
 กองกลาง กลาง. 
 กองระเบียบการ กรบ. 
 กองสวัสดิการ กสก. 
 กองอนุศาสนาจารย กอศจ. 
สํานักงบประมาณกลาโหม สงป.กห. 
 กองกลาง กลาง. 
 กองนโยบายและแผนงบประมาณ กนผ. 
 กองงบประมาณ กงป. 
 กองตรวจสอบและประเมินผล กตป. 
 กองจัดการ กจก. 
 กองการพัสดุ กพด. 
 กองบริหารทรัพยากร กบท. 
กรมพระธรรมนูญ ธน. 
 สํานักตุลาการทหาร สตท. 
 ศาลทหารสงูสดุ ศท.สูงสุด 
 ศาลทหารกลาง ศท.กลาง 
 ศาลทหารกรุงเทพ ศท.ก.ท. 
 สํานักงานอัยการทหาร สอท. 
 กองกลาง กลาง. 
 กองกฤษฎีกาทหารและการตางประเทศ กกต. 
 กองนิติธรรมทหาร  กนท. 
 กองสงเคราะหทางกฎหมาย กสกม. 
 กองการกําลงัพล กกพ. 
 กองคุมครองพยาน กคคพ. 
 โรงเรียนเหลาทหารพระธรรมนูญ รร.ธน. 

 

/ ศูนยการ ... 
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คําเต็ม คํายอ 
ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร ศอพท. 
 กองกลาง กลาง. 
 กองนโยบายและแผน กนผ. 
 กองพฒันาอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลงังานทหาร กพอท. 
 สาํนักสงเสรมิอุตสาหกรรมปองกันประเทศ สสอป. 
  กองสงเสรมิอุตสาหกรรมปองกันประเทศ กสอป. 
  กองเงินทุนหมุนเวียน กงว. 
 กรมการพลังงานทหาร พท. 
  กองนโยบายและแผน กนผ. 
  กองกลาง กลาง. 
  กองวิจัยและพัฒนา กวพ. 
  กองการปโตรเลียม กปต. 
  กองพลังงานทดแทน กพท. 
  ศูนยพัฒนาปโตรเลียมภาคเหนือ  ศพปน. 
   กองสํารวจและผลิตปโตรเลียม กสผ. 
   กองการกลั่นปโตรเลียม กกล. 
   กองสงกาํลงัและบริการ กสบ. 
 กรมการอุตสาหกรรมทหาร อท. 
  กองกลาง กลาง. 
  กองนโยบายและแผน กนผ. 
  กองโรงงานอุตสาหกรรม กรอ. 
  กองควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม กคร. 
  กองควบคุมยุทธภัณฑและพัฒนาอุตสาหกรรม กคยพ. 
  โรงงานวัตถุระเบิดทหาร รวท. 
   กองกลาง กลาง. 
   กองแผนและโครงการ กผค. 
   กองวิจัยและพฒันา กวพ. 

   กองควบคุมมาตรฐานการผลิต กคม. 
  กองโรงงาน กรง. 
  กองบริการ กบก. 
 ศูนยอํานวยการสรางอาวุธ ศอว. 
  กองกําลังพล กกพ. 
  กองนโยบายและแผน กนผ. 
  กองสงกาํลงับํารุง กกบ. 
  กองปลัดบัญชี กปช. 
  กองการเงิน กกง. 
  กองจัดหา กจห. 
  กองวิจัยพฒันาอาวุธ กวพ. 
  กองเทคโนโลยี กทย. 
  กองบริการ กบก. 
  โรงงานตนแบบการวิจัยและพฒันาอาวุธ รง.ตวพ. 

/ โรงงาน ... 
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คําเต็ม คํายอ 
 โรงงานเภสัชกรรมทหาร รภท. 
  กองกลาง กลาง. 
  กองนโยบายและแผน กนผ. 
  กองวิจัยและประกันคุณภาพ กวค. 
  กองโรงงานผลิตยา กรง. 
  กองบริการ กบก. 
กรมการเงินกลาโหม กง.กห. 
 กองกลาง กลาง. 
 กองจัดการ กจก. 
 กองวิทยาการ กวก. 
 กองการเงนิ กกง. 
 กองควบคุมการใชจาย กคจ. 
 กองเบี้ยหวัดบาํเหน็จบํานาญ กบน. 
 ศูนยกรรมวิธีขอมลูทางการเงิน  ศกง. 
กรมการสรรพกําลังกลาโหม กกส.กห. 
 กองกลาง กลาง. 
 กองนโยบายและแผน กนผ. 
 กองพฒันาการระดมสรรพกําลัง กนส. 

  กองการสสัดี กสด. 
 กองการกําลงัสาํรอง กสร. 
 กองทรัพยากร กทก. 
 กองสารสนเทศ กสท. 
กรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม วท.กห. 
 สํานักนโยบายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศ สนป. 
  กองนโยบายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กนว 
  กองมาตรฐานทางทหาร กมท. 
  กองสารสนเทศ กสท. 
 กองแผนและงบประมาณโครงการ กผค. 
 กองวิเคราะหและประเมินผลโครงการ กวป. 
 กองสงเสรมิการพฒันาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กสว. 
 กองทรัพยากร กทก. 
 กองกลาง กลาง. 
 ศูนยวิจัยและพัฒนาการทหาร ศวพท. 
  กองกลาง กลาง. 
  กองแผนและโครงการ กผค. 
  กองวิจัยและพฒันาหลกัการ กวล. 
  กองวิจัยและพฒันายุทโธปกรณ กวย. 
  กองวิจัยและพฒันาการสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส กสอ. 

/ กรมเทคโนโลยี... 
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คําเต็ม คํายอ 
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม ทสอ.กห. 
 สํานักงานกจิการกระจายเสียงกจิการโทรทัศนและกจิการโทรคมนาคม 
      กลาโหม 

สง.กสท.กห. 

 ศูนยรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร ศรค. 
  กองกลาง กลาง. 
  กองแผนและวิศวกรรม กผว. 
  กองการสื่อสาร กสส. 
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กทส. 
  กองกจิการอวกาศ กกอ. 
สํานักงานสนับสนุน สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สสน.สป. 
 กองกลาง กลาง. 

  กองจัดหา กจห. 
 กองบริการ กบก. 
 สํานักโยธาธิการ   สยธ. 
  กองแบบแผนและสํารวจ กบส. 
  กองกอสรางและสาธารณูปโภค กกส. 
  กองอสังหาริมทรพัย กอร. 
 สํานักงานแพทย   สนพ. 
สํานักงานตรวจสอบภายในกลาโหม สตน.กห. 
 กองกลาง กลาง. 
 กองตรวจสอบภายในที่ .. กตน. .. 
 กองตรวจการปฏิบัติราชการ กตร. 
 กองวิชาการและระบบงาน กวร. 
 กองตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กตสท. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตรวจถูกตอง 
 

     (ลงช่ือ) พ.อ. กิตติศักด์ิ  บุญสุข 
 ( กิตติศักด์ิ  บุญสุข ) 
 ผอ.กรบ.สม. 
 ๗ ก.ย.๕๕ 



 
ผนวก ค 

 
 คํายอชื่อสวนราชการในกรมราชองครักษ ใหเขียนดังน้ี 

 
 คําเต็ม        คํายอ 

 กรมราชองครักษ  รอ. 
 สํานักงานผูบงัคับบญัชา   สนง.ผบช. 
 สํานักงานราชองครกัษประจํา  สนง.รอป. 
 สํานักงานรักษาความปลอดภัย  สนง.รปภ. 
  สํานักรักษาความปลอดภัยที่ ๑   สปภ.๑ 
  สํานักรักษาความปลอดภัยที่ ๒   สปภ.๒ 
 สํานักนโยบายและแผน   สนผ. 
  กองกลาง  กลาง. 

 กองยุทธการ  กยก. 
 กองงบประมาณ  กงป. 
 กองการสื่อสารและสารสนเทศ  กสส. 
สํานักยุทธบริการ สยบ. 
 กองสงกําลังบํารุง  กกบ. 
 กองบริการ  กบก. 
 กองการเงิน  กกง. 
 กองการขนสง  กขส. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตรวจถูกตอง 
 

     (ลงช่ือ) พ.อ. กิตติศักด์ิ  บุญสุข 
 ( กิตติศักด์ิ  บุญสุข ) 
 ผอ.กรบ.สม. 
 ๗ ก.ย.๕๕ 



ผนวก ง 
 

 ๑. คํายอชื่อสวนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ใหเขียนดังน้ี 
 

คําเต็ม คํายอ 
กองทัพไทย ทท. 
กองบัญชาการกองทัพไทย บก.ทท. 
สํานักงานผูบัญชาการทหารสูงสุด สน.ผบ.ทสส. 
 สํานักงานเลขานุการ สลก. 
  กองธุรการ กธก. 
  กองเลขานุการ กลก. 
  กองการประชุม กปช. 
 สํานักงานจเรทหาร สจร.ทหาร 
  กองกลาง กกล. 
  กองแผนและโครงการ กผค. 
  กองตรวจ กตร. 
  กองสบืสวนสอบสวน กสส. 
 สํานักงานตรวจสอบภายในทหาร สตน.ทหาร 
  กองวิชาการและระบบงาน กวร. 
  กองตรวจสอบภายในที่ .. กตน. .. 
  กองตรวจพิเศษ กตพ. 
 หนวยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค นถปภ.รอ. 
 สํานักงานแพทยทหาร สนพ.ทหาร 
  กองนโยบายและแผน กนผ. 
  กองแพทย กองแพทย. 
 สํานักงานพระธรรมนูญทหาร สธน.ทหาร 
  กองคดี กคด. 
  กองนิติธรรม กนธ. 
  กองกฤษฎีกา กฎก. 
 กรมกําลังพลทหาร กพ.ทหาร 
  สาํนักนโยบายและแผนกําลงัพล สนผพ. 
   กองนโยบายและแผน กนผ. 
   กองสถิติและกรรมวิธีขอมูล กสข. 
   กองโครงการและงบประมาณ กคง. 
  กองกลาง กกล. 
  กองจัดการ กจก. 
  กองการปกครอง กปค. 

 

/ กองบรกิาร ... 
 
 



- ๒ - 
คําเต็ม คํายอ 

  กองบริการกาํลงัพล กบพ. 
  กองพฒันากาํลงัพล กพพ. 
  กองพฒันาระบบการบรหิารทรพัยากรบุคคล กพบท. 
 กรมขาวทหาร ขว.ทหาร 
  กองกลาง กกล. 
  กองนโยบายและแผน กนผ. 
  สํานักขาวกรอง สนข. 
   กองขาวยุทธศาสตร กขย. 
   กองตอตานขาวกรอง กตข. 
   กองขาวกรองเทคนิคและเทคโนโลยีขาวกรอง กขท. 
   กองขาวความมั่นคง กขม. 
  สํานักวิเทศสัมพันธ สวส. 
   กองวิเทศสัมพันธ กวส. 
   กองการทูตฝายทหาร กทท. 
   กองพิธีการทูต กพท. 
  กองการภาษาตางประเทศ กภต. 
  กองโครงการและงบประมาณ กคง. 
  สํานักผูชวยทูตฝายทหาร สน.ผชท.ทหาร 
  สํานักงานที่ปรึกษาทางทหารประจําคณะทูตถาวร 

 แหงประเทศไทย 
สน.ทปษ.คทถ. 

 กรมยุทธการทหาร ยก.ทหาร 
  กองกลาง กกล. 
  กองแผนและงบประมาณ กผง. 
  กองการเงนิ กกง. 
  กองกรรมวิธีขอมูล กกม. 
  สํานักนโยบายและแผน สนผ. 
   กองนโยบายยุทธศาสตร กนย. 
   กองแผนรวม กผร. 
   กองแผนและโครงการ กผค. 
   กองการจัด กกจ. 
  สํานักปฏิบัติการ สปก. 
   กองยุทธการ กยก. 
   กองปฏิบัติการพเิศษ กปษ. 

 

/ กองปฏิบัติการ ... 
 
 



- ๓ - 
 

คําเต็ม คํายอ 
   กองปฏิบัติการทหารที่มิใชสงคราม กมส. 
  สํานักวางแผนการฝกรวมและผสม สวฝ. 
   กองนโยบายและแผนการฝก กนผ. 
   กองฝกรวมและผสม กรผ. 
   กองควบคุมการฝก กคฝ. 
   กองพฒันาหลกันิยมและประเมินผล กพป. 
   กองสนับสนุน กสน. 
  ศูนยปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ ศสภ. 
   กองแผนและโครงการ กผค. 
   กองการฝกและศึกษา กฝศ. 
   กองปฏิบัติการ กปก. 
 กรมสงกําลังบํารุงทหาร กบ.ทหาร 
  กองกลาง กกล. 
  กองโครงการและงบประมาณ กคง. 
  สํานักสงกาํลงับํารุงรวม สสร. 
   กองนโยบายและแผน กนผ. 
   กองสงกาํลงั กสล. 
   กองบริการ กบก. 
   กองยุทธบริการระหวางประเทศ กยป. 
  สํานักบริหารสิง่อปุกรณ สบส. 
   กองบริหารสิ่งอปุกรณทางทหาร กบท. 
   กองขนสงและเคลื่อนยาย กขค. 
   กองจัดการ กจก. 
   กองสรรพกําลัง กสก. 
 กรมกิจการพลเรือนทหาร กร.ทหาร 
  กองกลาง กกล. 
  กองนโยบายและแผน กนผ. 
  กองโครงการและงบประมาณ กคง. 
  กองกรรมวิธีขอมูล กกม. 
  กองประชาสมัพันธ กปส. 
  กองปฏิบัติการจิตวิทยา กปจ. 
  สํานักปฏิบัติการกจิการพลเรอืน สกร. 
   กองกจิการพลเรือน กกร. 

 

/ กองทหารพฒันา ... 
 
 



- ๔ - 
 

คําเต็ม คํายอ 
   กองทหารพฒันา กทพ. 
   กองบรรเทาสาธารณภัย กบภ. 
 กรมการสื่อสารทหาร สส.ทหาร 
  กองกําลังพล กกพ. 
  กองสงกาํลงับํารุง กกบ. 
  กองโครงการและงบประมาณ กคง. 
  กองคลงัพสัดุ กคพ. 
  กองจัดหา กจห. 
  กองบริการ กบก. 
  กองการเงนิ กกง. 
  สํานักแผนและอํานวยการสื่อสาร สผอ. 
   กองนโยบายและแผน กนผ. 
   กองการสื่อสาร กสส. 
   กองวิทยาการ กวก. 
  ศูนยการโทรคมนาคมทหาร ศทท. 
   กองธุรการ กธก. 
   กองแผนและวิศวกรรม กผว. 
   กองการโทรคมนาคม กทค. 
   กองควบคุมระบบโทรคมนาคม กคท. 
   กองซอมบํารุง กซบร. 
   กองสงกาํลงั กสล. 
  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทหาร ศทส. 
   กองธุรการ กธก. 
   กองแผนและวิศวกรรม กผว. 
   กองพฒันาระบบงาน กพร. 
   กองระบบควบบังคับบญัชา กคบ. 
   กองปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ กปท. 
   กองรกัษาความปลอดภัยสารสนเทศ กรส. 
  ศูนยฝกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหาร ศฝทส. 
   กองวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กวทส. 
   กองวิชาการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส กวสอ. 
   กองสนับสนุน กสน. 
   กองพันทหารสื่อสาร  พัน.ส. 
   กองพันปฏิบัติการสงครามอเิลก็ทรอนิกส พัน.ปสอ. 

 

/ สํานักงาน  ... 
 

 



- ๕ - 
 

คําเต็ม คํายอ 
 สํานักงานปลัดบัญชีทหาร สปช.ทหาร 
  กองกลาง กกล. 
  สํานักบริหารทรัพยากร สบท. 
   กองบริหารทรัพยากร กบท. 
   กองโครงการ กคก. 
   กองพฒันาระบบราชการ กพร. 
  กองงบประมาณ กงป. 
  กองควบคุมงบประมาณและบญัชี กคป. 
  กองตรวจสอบและประเมินผล กตป. 
  กองจัดการ กจก. 
  กองกรรมวิธีขอมูล กกม. 
 หนวยบัญชาการทหารพัฒนา นทพ. 
  กองบญัชาการ บก. 
   กองธุรการ กธก. 
   กองการเงนิ กกง. 
   กองกําลังพล กกพ. 
   กองขาว กขว. 
   กองยุทธการ กยก. 
   กองสงกาํลงับํารุง กกบ. 
   กองกจิการพลเรือน กกร. 
   กองการสื่อสาร กสส. 
   กองงบประมาณ กงป. 
   กองการชาง กกช. 
  สํานักงานทหารพัฒนา สทพ. 
   ศูนยฝกศึกษา ศฝษ. 
    กองวิชาการ กวช. 
    กองวิชาการเกษตร กวก. 
    กองวิชาชางอุตสาหกรรม กวอ. 
    กองวิชาทั่วไป กวท. 
   กองสนับสนุนและขยายพันธุสัตว กสข. 
   กองการเกษตรและสหกรณ กกส. 
   หนวยสงเสริมการเกษตรและสหกรณที่ .. นกส. .. 

 

 / สํานักงานสนับสนุน ... 
 
 



- ๖ - 
 

คําเต็ม คํายอ 
  สํานักงานสนับสนุน สสน. 
   กองจัดหา กจห. 
   กองคลงั  กคล. 
   กองซอมบํารุง กซบร. 
   กองแพทย กองแพทย 
   กองขนสง กขส. 
 หนวยพัฒนาการพิเศษ นพศ. 
 ศูนยรักษาความปลอดภัย ศรภ. 
 ศูนยปฏิบัติการตอตานการกอการรายสากล ศตก. 
  กองกลาง กกล. 
  กองแผนและโครงการ กผค. 
  กองขาว กขว. 
  กองการฝก กกฝ. 
  กองปฏิบัติการพเิศษ กปษ. 
 กรมสารบรรณทหาร สบ.ทหาร 
  กองกลาง กกล. 
  กองการสารบรรณ กสบ. 
  กองพิธีการ กพก. 
  กองกรรมวิธีขอมูล กกม. 
  กองการกําลงัพล กกพ. 
  กองประวัติและบําเหน็จบํานาญ กปบ. 
 กรมการเงินทหาร กง.ทหาร 
  กองวิทยาการ กวก. 
  กองคาใชจาย กคจ. 
  กองเงินเดือน กงด. 
  กองบญัชี  กบช. 
  กองควบคุมการเบิกจายเงิน กคบ. 
 กรมแผนท่ีทหาร ผท.ทหาร 
  กองบญัชาการ  บก. 
   กองธุรการ  กธก. 
   กองแผนและโครงการ  กผค. 
   กองกําลังพล  กกพ. 
   กองการเงนิ  กกง. 
   กองบริการ กบก. 

 

/ กองพยาบาล ... 
 
 



- ๗ - 
 

คําเต็ม คํายอ 
  กองพยาบาล กพบ. 
  กองยีออเดซี่และยีออฟสิกส กดฟ. 
  กองเขตแดนระหวางประเทศ กขป. 
  กองทําแผนที ่ กทผ. 
  กองภูมิศาสตร กภศ. 
  กองพิมพ กพพ. 
  กองคลงัแผนที ่ กคผ. 
  กองบินถายภาพทางอากาศ กบอ. 
  ศูนยขอมูลทางแผนที ่ ศขผ. 
  โรงเรียนแผนที ่ รร.แผนที่. 
   กองการศึกษา กศษ. 
   กองการปกครอง กปค. 
 กรมยุทธบริการทหาร ยบ.ทหาร 
  กองโครงการและงบประมาณ กคง. 
  กองกลาง กกล. 
  กองการเงนิ กกง. 
  กองพลาธิการ กพธ. 
  กองการขนสง กขส. 
  สํานักงานยุทธโยธาทหาร สยย. 
   กองแผนและโครงการ กผค. 
   กองแบบแผน กบผ. 
   กองกอสรางและสาธารณูปโภค กกส. 
   กองที่ดิน กทด. 
  กองสวัสดิการ กสก. 
  สํานักงานกีฬาทหาร สกท. 
  กองพันทหารสารวัตร พัน.สห. 
  กองดุริยางค ดย. 
  กองพันบริการ พัน.บร. 
 กรมกิจการชายแดนทหาร ชด.ทหาร 
  กองกลาง กกล. 
  กองแผนและโครงการ กผค. 
  กองกจิการชายแดนไทย – กัมพูชา กชก. 
  กองกจิการชายแดนไทย – ลาว กชล. 

 

/ กองกิจการ ... 
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คําเต็ม คํายอ 
  กองกจิการชายแดนไทย – พมา กชพ. 
  กองกจิการชายแดนไทย – มาเลเซีย กชม. 
  กองกจิการชายแดนไทย – อินโดนีเซีย กชอ. 
  สํานักปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง สพม. 
   กองเลขานุการ กลก. 
   กองกจิการเพื่อความมั่นคง กพม. 
 สถาบันวิชาการปองกันประเทศ สปท. 
  กองบญัชาการ บก. 
   กองกลาง กกล. 
   กองนโยบายและแผน  กนผ. 
   กองการศึกษา กศษ. 
   กองคุณภาพและมาตรฐานการฝกศึกษาทหาร กมศ. 
   กองบรรณสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กบส. 
   กองพิพิธภัณฑทหารและอนุสรณสถานแหงชาติ กพอ. 
   กองงบประมาณ กงป. 
   กองการเงนิ กกง. 
   กองสงกาํลงัและบริการ กลบ. 
   กองจัดหา กจห. 
   กองประวัติศาสตรและโบราณคดีทหาร กปท. 
   สถาบันภาษากองทพัไทย สภท. 
  วิทยาลยัปองกันราชอาณาจกัร วปอ. 
   กองอํานวยการ กอก. 
   กองพฒันาการศึกษา กพศ. 
   กองยุทธศาสตรและความมั่นคง กยศ. 
   กองการเมอืงและการทหาร กมท. 
   กองการเศรษฐกิจและสงัคมจิตวิทยา กศส. 
   กองเอกสารวิจัยและหองสมุด กอส. 
   กองวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการพลังงานและสิ่งแวดลอม กวท. 
  วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วสท. 
   กองอํานวยการ กอก. 
   กองพฒันาการและวางแผนการศึกษา กพผ. 
   กองวิชาเสนาธิการรวม กสธร. 

 

/ กองวิชาการปฏิบัติการรวม/ผสม ... 
 
 
 

 



- ๙ - 
 

คําเต็ม คํายอ 
   กองวิชาการปฏิบัติการรวม/ผสม กปผ. 
   กองวิทยาการ กวก. 
   กองวิชายุทธศาสตร กยศ. 
   กองวิจัยและวิทยานิพนธ กวว. 
   กองจําลองยุทธ กจย. 
  สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สจว. 
   กองสนับสนุน กสน. 
   กองการศึกษา กศษ. 
   กองวิทยาการ กวก. 
  ศูนยศึกษายุทธศาสตร ศศย. 
   กองสนับสนุน กสน. 
   กองแผนและโครงการ กผค. 
   กองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตรและความมั่นคง กศย. 
   กองภูมิภาคศึกษา กภศ. 
  โรงเรียนเตรียมทหาร รร.ตท. 
   กองบญัชาการ บก. 
   กรมนักเรียน กรม นร. 
   กองสถิติและประเมินผล กสป. 
   กองพลศึกษา กพล. 
   กองสนับสนุน กสน. 
   กองพยาบาล กพบ. 
   กองวิชาทหาร กวท. 
   สวนการศึกษา สกศ. 
    กองวิชาคณิตศาสตร กคศ. 
    กองวิชาวิทยาศาสตร กวศ. 
    กองวิชาภาษาไทย กภท. 
    กองวิชาภาษาตางประเทศ กภต. 
    กองวิชาสังคมศาสตร กสศ. 
  โรงเรียนชางฝมือทหาร รร.ชท. 
   กองบญัชาการ บก. 
   กองการฝกและศึกษา กฝศ. 
   กรมนักเรียน กรม นร. 
   กองพยาบาล กพบ. 
   กองสนับสนุน กสน. 

 

/ ๒. คําอธิบาย ... 
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 ๒. คําอธิบายการเขียนคํายอสํานักงานผูชวยทูตฝายทหาร ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย 
ณ กรุงใดในตางประเทศ ใหเขียนช่ือประเทศไทยตอทายสํานักงานน้ัน แลวใชเครื่องหมาย/ตามดวยช่ือกรุง 
ของประเทศน้ัน เชน  
 

คําเต็ม คํายอ 
 สํานักงานผูชวยทูตฝายทหาร ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโซล สน.ผชท.ทหารไทย/โซล 

 

 ๓. คําอธิบายการเขียนคํายอสวนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทยเพิ่มเติม 
 ๓.๑ กองบัญชาการ กองบังคับการของหนวยใด ใหใชคํายอวา “บก.” และเขียนนามของ
หนวยน้ัน ๆ ตอทาย เชน  
 

คําเต็ม คํายอ 
 กองบญัชาการ กรมแผนที่ทหาร บก.ผท.ทหาร 

 

 ๓.๒ เพื่อใหสวนราชการระดับปฏิบัติการที่ช่ือเหมือนกัน และมีการกําหนดหมายเลข
ประจําหนวย หน่ึงหลักหรือสองหลัก ใหเขียนช่ือสวนราชการเปนคํายอ และหมายเลขตอทายเรียงตามจํานวนนับ เชน 
 

คําเต็ม คํายอ 
 หนวยงานในสังกัดกรมการสื่อสารทหาร  
 กองรอยปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกสที่ ๑ รอย ปสอ.ที่ ๑ 
 กองรอยปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกสที่ ๒ รอย ปสอ.ที่ ๒ 
 หนวยงานในสังกัดศูนยรักษาความปลอดภัย  

 กอง ๑ ศูนยรักษาความปลอดภัย   กอง ๑ ศรภ. 
 กอง ๒ ศูนยรักษาความปลอดภัย   กอง ๒ ศรภ. 
 หนวยงานในสังกัดหนวยบัญชาการทหารพัฒนา  
 สํานักงานพฒันาภาค ๑ สนภ.๑ 
  หนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๑ นพค.๑๑ 
  หนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๒ นพค.๑๒ 
 สํานักงานพฒันาภาค ๒ สนภ.๒ 
  หนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ นพค.๒๑ 
  หนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๒ นพค. ๒๒ 
 หนวยสงเสริมการเกษตรและสหกรณที่ ๑ นกส.๑  
 หนวยสงเสริมการเกษตรและสหกรณที่ ๒ นกส.๒ 

 

  ๓.๓ สวนราชการระดับปฏิบัติการอื่น ๆ ไดแก 
 

คําเต็ม คํายอ 
 หนวยงานในสังกัดกรมการสื่อสารทหาร  
 กองพันทหารสื่อสาร  พัน.ส. 
  กองรอยปฏิบัติการสื่อสาร กองบัญชาการสวนหนา รอย ปสน. 

 

/ กองรอยปฏิบัติการ ... 
 



- ๑๑ - 
 

คําเต็ม คํายอ 
  กองรอยปฏิบัติการสื่อสาร กองบัญชาการสวนหลัง รอย ปสล. 
  กองรอยปฏิบัติการวิทยุถายทอด รอย ปถท. 
  กองรอยปฏิบัติการสื่อสารพิเศษ รอย ปสพ. 
 กองพันปฏิบัติการสงครามอเิลก็ทรอนิกส พัน.ปสอ. 
  กองรอยปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกสที่ .. รอย ปสอ.ที่ .. 
  กองรอยสนับสนุน รอย สนน. 
 หนวยงานในสังกัดหนวยบัญชาการทหารพัฒนา  
 หนวยพัฒนาการทหารพเิศษ นพศ. 
 หนวยชางพัฒนา ช.พัฒนา 
 สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๐๙ วส.๙๐๙ 
 สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๒ วส.๙๑๒ 
 สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๔ วส.๙๑๔ 
 สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๒๑ วส.๙๒๑ 
 สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๓๔ วส.๙๓๔ 
 หนวยงานในสังกัดสถาบันวิชาการปองกันประเทศ  
 สวนการศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร สกศ.รร.ตท. 
 กองรอยบริการ โรงเรียนเตรียมทหาร รอย.บร.รร.ตท. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตรวจถูกตอง 
 

     (ลงช่ือ) พ.อ. กิตติศักด์ิ  บุญสุข 
 ( กิตติศักด์ิ  บุญสุข ) 
 ผอ.กรบ.สม. 
 ๗ ก.ย.๕๕ 



ผนวก  จ 
 

 ๑. คํายอชื่อสวนราชการในกองทัพบก  ใหเขียนดังน้ี   
 

คําเต็ม คํายอ 
สํานักงานเลขานุการกองทัพบก สลก.ทบ. 
     กองธุรการ กธก. 
     กองเลขานุการ กลก. 
     กองประชาสมัพันธ กปส. 
กรมกําลังพลทหารบก กพ.ทบ. 
     กองธุรการ กธก. 
     กองการเตรียมพล กตพ. 
     กองจัดการ กจก. 
     กองการปกครอง กปค. 
     กองโครงการและงบประมาณ กคง. 
     กองวิเคราะหและประเมินคา กวค. 
     กองบริการกาํลงัพล   กบพ. 
     กองสารสนเทศ   กสท. 
     กองการศึกษา   กกศ. 
กรมขาวทหารบก ขว.ทบ. 
     กองธุรการ กธก. 
     กองขาว กขว. 
     กองรกัษาความปลอดภัย กรภ. 
     กองแผนและฝก กผฝ. 
     กองการตางประเทศ กตท. 
     กองโครงการและงบประมาณ กคง. 
     กองขาวทางการภาพและภูมสิารสนเทศ กขวภ. 
     โรงเรียนขาวทหารบก รร.ขว.ทบ. 
          กองการศึกษา  กศ. 
          กองธุรการ กธก. 
          กองแผนการศึกษาและวิจัย กผศ. 
     สํานักงานปฏิบัติการขาว สปข. 
     สํานักงานผูชวยทูตฝายทหารบก  ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย                           สน.ผชท.ทบ. ไทย/วอชิงตัน ดี.ซี. 
     ณ  กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. 
     สํานักงานผูชวยทูตฝายทหารบก  ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย                               สน.ผชท.ทบ. ไทย/ลอนดอน 
     ณ  กรุงลอนดอน 

 

/ สํานักงาน ... 
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คําเต็ม คํายอ 
     สํานักงานผูชวยทูตฝายทหารบก  ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย                       สน.ผชท.ทบ. ไทย/เบอรลิน 
     ณ  กรุงเบอรลิน 
     สํานักงานผูชวยทูตฝายทหารบก  ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย                    สน.ผชท.ทบ. ไทย/ปารสี 
     ณ  กรุงปารสี 
     สํานักงานผูชวยทูตฝายทหารบก  ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย                    สน.ผชท.ทบ. ไทย/โตเกียว 
     ณ  กรุงโตเกียว 
     สํานักงานผูชวยทูตฝายทหารบก  ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย                    สน.ผชท.ทบ. ไทย/แคนเบอรรา 
     ณ  กรุงแคนเบอรรา 
     สํานักงานผูชวยทูตฝายทหารบก  ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย                    สน.ผชท.ทบ. ไทย/เวลลิงตัน 
     ณ  กรุงเวลลิงตัน 
     สํานักงานผูชวยทูตฝายทหารบก  ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย                      สน.ผชท.ทบ. ไทย/มอสโก 
     ณ  กรุงมอสโก 
     สํานักงานผูชวยทูตฝายทหารบก  ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย                      สน.ผชท.ทบ. ไทย/บรสัเซลล 
     ณ  กรุงบรสัเซลส 
     สํานักงานผูชวยทูตฝายทหารบก  ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย                      สน.ผชท.ทบ. ไทย/เบริน 
     ณ  กรุงเบริน 
     สํานักงานผูชวยทูตฝายทหารบก  ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย                      สน.ผชท.ทบ. ไทย/โรม 
     ณ  กรุงโรม 
     สํานักงานผูชวยทูตฝายทหารบก  ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย                      สน.ผชท.ทบ. ไทย/อังการา 
     ณ  กรุงองัการา 
     สํานักงานผูชวยทูตฝายทหารบก  ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย                      สน.ผชท.ทบ. ไทย/มะนิลา 
     ณ  กรุงมะนิลา 
     สํานักงานผูชวยทูตฝายทหารบก  ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย                    สน.ผชท.ทบ. ไทย/ปกกิง่ 
     ณ  กรุงปกกิง่ 
     สํานักงานผูชวยทูตฝายทหารบก  ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย                    สน.ผชท.ทบ. ไทย/นิวเดล ี
     ณ  กรุงนิวเดล ี
     สํานักงานผูชวยทูตฝายทหารบก  ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย                    สน.ผชท.ทบ. ไทย/อิสลามาบัด 
     ณ  กรุงอสิลามาบัด 
     สํานักงานผูชวยทูตฝายทหารบก  ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย                    สน.ผชท.ทบ. ไทย/จาการตา 
     ณ  กรุงจาการตา 
     สํานักงานผูชวยทูตฝายทหารบก  ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย                    สน.ผชท.ทบ. ไทย/โซล 
     ณ  กรุงโซล 

 

/ สํานักงาน ... 
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คําเต็ม คํายอ 
     สํานักงานผูชวยทูตฝายทหารบก  ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย                    สน.ผชท.ทบ. ไทย/

กัวลาลัมเปอร      ณ  กรุงกัวลาลมัเปอร 
     สํานักงานผูชวยทูตฝายทหารบก  ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย                    สน.ผชท.ทบ. ไทย/สิงคโปร 
     ณ  กรุงสิงคโปร 
     สํานักงานผูชวยทูตฝายทหารบก  ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย                    สน.ผชท.ทบ. ไทย/ยางกุง 
     ณ  กรุงยางกุง 
     สํานักงานผูชวยทูตฝายทหารบก  ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย                   สน.ผชท.ทบ. ไทย/เวียงจันทน 
     ณ  กรุงเวียงจันทน 
     สํานักงานผูชวยทูตฝายทหารบก  ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย                    สน.ผชท.ทบ. ไทย/พนมเปญ 
     ณ  กรุงพนมเปญ 
     สํานักงานผูชวยทูตฝายทหารบก  ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย                    สน.ผชท.ทบ. ไทย/ฮานอย 
     ณ  กรุงฮานอย 
     สํานักงานผูชวยทูตฝายทหารบก  ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย                    สน.ผชท.ทบ. ไทย/เบลเกรด 
     ณ  กรุงเบลเกรด 
     สํานักงานผูชวยทูตฝายทหารบก  ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย                    สน.ผชท.ทบ. ไทย/ 

บันดารเสรเีบกาวัน      ณ  กรุงบันดารเสรเีบกาวัน 
กรมยุทธการทหารบก ยก.ทบ. 
     กองธุรการ กธก. 
     กองการจัด กกจ. 
     กองการฝก   กกฝ. 
     กองนโยบายและแผน กนผ. 
     กองยุทธการ กยก. 
     กองการวิจัยและพัฒนาการรบ กวพ. 
     กองยุทธการฝายอากาศ กยกอ. 
     กองการสงครามพเิศษ กสพศ. 
     กองประวัติศาสตรทหาร กปศ. 
     กองโครงการและงบประมาณ กคง. 
     กองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กทส. 
กรมสงกําลังบํารุงทหารบก กบ.ทบ. 
     กองธุรการ กธก. 
     กองสารสนเทศ กสท. 
     กองการจัด กกจ. 
     กองวิจัยและพฒันาการ กวพ. 

 
 

/ กองนโยบาย ... 
 
 



- ๔ - 
 

คําเต็ม คํายอ 
     กองนโยบายและแผน กนผ. 
     กองโครงการและงบประมาณ กคง. 
     กองสงกาํลงั กสล. 
     กองบริการ กบร. 
     กองประสานความชวยเหลอืทางทหาร กปชท. 
     กองอสังหาริมทรพัย กอร. 
     โรงเรียนสงกาํลงับํารงุทหารบก รร.กบ.ทบ. 
          กองการศึกษา กศ. 
          กองแผนการศึกษา กผศ. 
กรมกิจการพลเรือนทหารบก กร.ทบ. 
     กองธุรการ กธก. 
     กองนโยบายและแผน กนผ. 
     กองกจิการพลเรือน กกร. 
     กองปฏิบัติการจิตวิทยา กปจว. 
     กองโครงการและงบประมาณ กคง. 
     กองกจิการพัฒนา กพน. 
     โรงเรียนกจิการพลเรอืน รร.กร. 
          กองการศึกษา  กศ. 
สํานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก สปช.ทบ. 
     กองธุรการ กธก. 
     กองงบประมาณ กงป. 
     กองบญัชี กบช. 
     กองจัดการ กจก. 
     กองตรวจสอบและวิเคราะหระบบ กตว. 
     กองการสํารวจและจัดหนวย กสจ. 
     ศูนยประสานกรรมวิธีขอมลู ศปกม. 
     กองบริหารทรัพยากร กบท. 
     กองพฒันาระบบราชการ กพร. 
สํานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก สวพ.ทบ. 
     กองนโยบายและแผน กนผ. 
     กองการวิจัยและพัฒนา กวพ. 
     กองมาตรฐานทางทหาร กมฐ. 
     กองสารสนเทศการวิจัย กสท. 

 
 

/ กรมการเงิน ... 
 
 



- ๕ - 
 

คําเต็ม คํายอ 
กรมการเงินทหารบก กง.ทบ. 
     กองธุรการ กธก. 
     กองวิทยาการ กวก. 
     กองคาใชจาย กคจ. 
     กองเงินเดือน กงด. 
     กองบญัชี กบช. 
     กองธนารักษ กธร. 
     กองเบี้ยหวัดบาํเหน็จบํานาญ กบน. 
     โรงเรียนทหารการเงิน รร.กง. 
          กองการศึกษา กศ. 
กรมการสารวัตรทหารบก สห.ทบ. 
     กองธุรการ กธก. 
     กองแผนและฝก กผฝ. 
     กองสบืสวนสอบสวน กสวส. 
     กองควบคุมและรักษาความปลอดภัย กคภ. 
     กองวิทยาการ กวก. 
     โรงเรียนทหารสารวัตร รร.สห. 
          กองการศึกษา  กศ. 
กรมจเรทหารบก จบ. 
     กองธุรการ กธก. 
     กองแผนและโครงการ กผค. 
     กองตรวจกิจการทั่วไป กตป. 
     กองตรวจการจัดหา กตจ. 
     กองสบืสวนสอบสวน กสวส. 
กรมสวัสดิการทหารบก สก.ทบ. 
     กองธุรการ กธก. 
     กองแผนและโครงการ กผค. 
     กองการออมทรัพย กอท. 
     กองการกีฬา กกฬ. 
     กองกจิการสโมสร กสม. 
     กองการฌาปนกิจ กฌป. 
     กองกจิการรานสวัสดิการกลาง กรส. 
     กองการสงเคราะห กสค. 
     กองดุริยางคทหารบก ดย.ทบ. 

 
 

/ กรมสารบรรณ ... 
 



- ๖ - 
 

คําเต็ม คํายอ 
กรมสารบรรณทหารบก สบ.ทบ. 
     กองธุรการ กธก. 
     กองการสารบรรณ กสบ. 
     กองแผนและโครงการ กผค. 
     กองการกําลงัพล กกพ. 
     กองควบคุมคุณวุฒ ิ กคว. 
     กองประวัติและบําเหน็จบํานาญ กปบ. 
     โรงเรียนทหารสารบรรณ รร.สบ. 
          กองการศึกษา  กศ. 
หนวยบัญชาการรักษาดินแดน     นรด. 
     กองกําลังพล กกพ. 
     กองยุทธการและการขาว กยข. 
     กองสงกาํลงับํารุง กกบ. 
     กองกจิการพลเรือน กกร. 
     กองปลัดบญัชี กปช. 
     กองการฝกและศึกษา กฝศ. 
     กองการเตรียมพล กตพ. 
     กองควบคุมกําลังพลสํารอง กคร. 
     กองกรรมวิธีขอมูล กกม. 
     กองการสสัดี กสด. 
     กองบริการ กบร. 
     กองพยาบาล กพบ. 
  ศูนยการกําลังสํารอง ศสร. 
     กองกําลังพล กกพ. 
     กองยุทธการและการขาว กยข. 
     กองสงกาํลงับํารุง กกบ. 
     กองบริการ กบร. 
     โรงเรียนรักษาดินแดน  รร.รด. 
          กองการศึกษา กศ. 
          กองบงัคับการกองการฝก  กฝ. 
     โรงเรียนการกําลังสํารอง  รร.กสร. 
          กองกําลังพล กกพ. 

 
 

/ กองยุทธการ ... 
 
 
 



- ๗ - 
 

คําเต็ม คํายอ 
          กองยุทธการและการขาว กยข. 
          กองสงกําลังบํารุง กกบ. 
          กองบริการ กบร. 
          สวนการศึกษา สกศ. 
               กองวิชาทหารราบ ร.สกศ. 
               กองวิชาทหารมา ม.สกศ. 
               กองวิชาทหารปนใหญ ป.สกศ. 
               กองวิชายุทธวิธี ยว.สกศ. 
     กองพลทหารราบที่ ๑๑ พล.ร.๑๑ 
          กรมทหารราบที ่๑๑๑, ๑๑๒ ร.๑๑๑, ๑๑๒ 
สํานักงานตรวจสอบภายในทหารบก สตน.ทบ. 
     กองวิชาการและระบบงาน กวบ. 
     กองตรวจบัญชีและทรัพยสินที่ .. กชท. .. 
     กองตรวจพิเศษ กตศ. 
กรมการขนสงทหารบก ขส.ทบ. 
     กองกําลังพล กกพ. 
     กองยุทธการและการขาว กยข. 
     กองสงกาํลงับํารุง กกบ. 
     กองงบประมาณ กงป. 
     กองวิทยาการ กวก. 
     กองจัดการเคลื่อนยาย กจย. 
     กองคลงั กค. 
     กองการบิน กบบ. 
     กองจัดหา กจห. 
     กองบริการ กบร. 
     กองยานพาหนะ กยพ. 
     กองซอม กซ. 
     กองการเงิน กกง. 
     โรงเรียนทหารขนสง รร.ขส. 
          กองการศึกษา  กศ. 
     กรมทหารขนสงรักษาพระองค กรม ขส.รอ. 
กรมการทหารชาง กช. 
     กองกําลังพล กกพ. 

 
 

/ กองยุทธการ ... 
 
 



- ๘ - 
 

คําเต็ม คํายอ 
     กองยุทธการและการขาว กยข. 
     กองสงกาํลงับํารุง กกบ. 
     กองปลัดบญัชี กปช. 
     กองบริการ กบร. 
     กองวิทยาการ กวก. 
     กองเครื่องชวยฝก กชฝ. 
     กองคลงัทหารชาง กคช. 
     กองการกอสราง กกส. 
     กรมทหารชางที ่๒๑ ช.๒๑ 
     โรงเรียนทหารชาง รร.ช. 
          กองการศึกษา  กศ. 
     กองพลทหารชาง พล.ช. 
     กรมทหารชางที ่๑๑ ช.๑๑ 
กรมการทหารสื่อสาร สส. 
     กองกําลังพล กกพ. 
     กองยุทธการและการขาว กยข. 
     กองสงกาํลงับํารุง กกบ. 
     กองปลัดบญัชี กปช. 
     กองการเงิน กกง. 
     กองการสื่อสาร กสส. 
     กองวิทยาการ กวก. 
     กองจัดหา กจห. 
     กองการกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน กจสท. 
     กองการภาพ กภ. 
     กองผลิตอปุกรณสายสือ่สาร กผสป. 
     กองซอมเครื่องสื่อสาร – อิเล็กทรอนิกส กซสอ. 
     กองบริการ กบร. 
     กองคลงัสือ่สาร กคส. 
     โรงเรียนทหารสื่อสาร รร.ส. 
          กองการศึกษา  กศ. 
     กรมทหารสื่อสารที่ ๑ ส.๑ 
     ศูนยเทคโนโลยีทางทหาร ศทท. 
          กองแผนและฝก กผฝ. 
          กองพฒันาระบบงาน กพร. 

 
 

/ กองการสงคราม ... 
 



- ๙ - 
 

คําเต็ม คํายอ 
          กองการสงครามสารสนเทศ กสสท. 
          กองปฏิบัติการ กปก. 
กรมการสัตวทหารบก กส.ทบ. 
     กองกําลังพล กกพ. 
     กองยุทธการและการขาว กยข. 
     กองสงกาํลงับํารุง กกบ. 
     กองวิทยาการ กวก. 
     กองบริการ กบร. 
     กองคลงั กค. 
     โรงพยาบาลสัตวทหารบก รพ.สัตว ทบ. 
     โรงเรียนทหารการสัตว รร.กส. 
          กองการศึกษา  กศ. 
     ศูนยการสุนัขทหาร ศสท. 
          กองการสัตวและเกษตรกรรมที ่ .. กสษ. ..  
กรมพลาธิการทหารบก พธ.ทบ. 
     กองกําลังพล กกพ. 
     กองยุทธการและการขาว กยข. 
     กองสงกาํลงับํารุง กกบ. 
     กองวิทยาการ กวก. 
     กองจัดหา กจห. 
     กองควบคุมสิ่งอปุกรณ กคสป. 
     กองซอมบํารุง กซบร. 
     กองการผลิตสิง่อุปกรณสายพลาธิการ กผสป. 
     กองเกียกกาย กก. 
     กองยกกระบัตร กยบ. 
     กองนํ้ามันเช้ือเพลิง กชพ. 
     กองปลัดบญัชี กปช. 
     กองสถานพกัผอน   กพผ. 
     กองบริการและสนับสนุนทั่วไป กบร.สนท. 
     กองการเงิน กกง. 
     กองเทคโนโลยีสารสนเทศ   กทท. 
     โรงเรียนทหารพลาธิการ รร.พธ. 
          กองการศึกษา  กศ. 

 
 

/ กรมแพทย ... 
 
 



- ๑๐ - 
 

คําเต็ม คํายอ 
กรมแพทยทหารบก พบ. 
     กองกําลังพล กกพ. 
     กองยุทธการและการขาว กยข. 
     กองสงกาํลงับํารุง กกบ. 
     กองโครงการและงบประมาณ กคง. 
     กองวิทยาการ กวก. 
     กองคลงัแพทย กคพ. 
     กองสงเสริมสุขภาพและเวชกรรมปองกัน  กสวป. 
     กองบริการ กบร. 
     กองทันตแพทย กทพ. 
     ศูนยอํานวยการแพทยพระมงกุฎเกลา ศพม. 
          กองกําลังพล กกพ. 
          กองแผนและงบประมาณ กผง. 
          กองสงกําลังบํารุง กกบ. 
          กองบริการ กบร. 
     โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา รพ.รร.๖ 
          กองการพยาบาล กพย. 
          กองเวชศาสตรฟนฟ ู กวฟ. 
          กองเภสัชกรรม กภก. 
          กองโสต ศอ นาสิก กสศ. 
          กองอายุรกรรม กอย. 
          กองศัลยกรรม กศก. 
          กองรงัสกีรรม กรส. 
          กองวิสญัญีและหองผาตัด กวญ. 
          กองพยาธิ กพธ. 
          กองอบุัติเหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน กอบ. 
          กองกมุารเวชกรรม กกว. 
          กองทันตกรรม กทต. 
          กองตรวจโรคผูปวยนอก กตร. 
          กองออรโธปดิกส กอธ. 
          กองจกัษุกรรม กจก. 
     วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก วพบ. 
          กองอํานวยการ กอ. 

 
 

/ กองการศึกษา ... 
 
 



- ๑๑ - 
 

คําเต็ม คํายอ 
          กองการศึกษา กศ. 
          กองการปกครอง กปค. 
     สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทยทหาร  สวพท. 
          กองวิจัย กวจ. 
          กองวิเคราะห กวค. 
     วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา วพม. 
          กองการศึกษา กศ. 
          กองสนับสนุน กสน. 
          กองการปกครอง กปค. 
     สถาบันพยาธิวิทยา สพธ. 
          กองธนาคารเลือด กธค. 
          กองพยาธิ กพธ. 
          กองวิเคราะหและควบคุมมาตรฐาน กวค. 
          กองพยาธิคลีนิค กพค. 
     โรงเรียนเสนารักษ  รร.สร. 
          กองการศึกษา กศ. 
          กรมนักเรียนโรงเรียนเสนารักษ กรม นร. 
          กองนายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียน กอง นทน./นสน. 
     โรงพยาบาลอานันทมหิดล รพ.อ.ป.ร. 
          กองอํานวยการ กอ. 
          กองการพยาบาล กพย. 
          กองเภสัชกรรม กภก. 
          กองเวชกรรมปองกัน กวป. 
          กองพยาธิ กพธ. 
          กองตรวจโรคผูปวยนอก กตร. 
          กองอายุรกรรม กอย. 
          กองสูตินรีเวชกรรม กสน. 
          กองทันตกรรม กทต. 
          กองศัลยกรรม กศก. 
          กองรงัสกีรรม กรส. 
          กองฟนฟสูมรรถภาพทหาร กฟท. 
          กองออรโธปดิกส กอธ. 
          กองกมุารเวชกรรม กกว. 

 
 

/ กรมยุทธโยธา ... 
 
 



- ๑๒ - 
 

คําเต็ม คํายอ 
กรมยุทธโยธาทหารบก ยย.ทบ. 
     กองแผนและโครงการ กผค. 
     กองแบบแผน กบผ. 
     กองที่ดิน กทด. 
     กองควบคุมการกอสราง กคก. 
     กองซอมสิง่ปลกูสรางและสาธารณูปโภค กซส. 
     กองสนับสนุนสิง่อุปกรณสายยุทธโยธา กสป. 
     กองจัดหา กจห. 
     กองบริการ กบร. 
กรมสรรพาวุธทหารบก สพ.ทบ. 
     กองกําลังพล กกพ. 
     กองยุทธการและการขาว กยข. 
     กองสงกาํลงั กสล. 
     กองปลัดบญัชี กปช. 
     กองแผนการชาง กผช. 
     กองการเงิน กกง. 
     กองวิทยาการ กวก. 
     กองจัดหา กจห. 
     กองควบคุมสิ่งอปุกรณ กคสป. 
     กองคลงัยุทโธปกรณสรรพาวุธ กคย. 
     กองคลงัแสง คส. 
     กองบริการ กบร. 
     ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ ศอ. 
     ศูนยซอมสรางสิ่งอปุกรณสายสรรพาวุธ ศซส. 
          กองโรงงานซอมสรางรถยนตทหาร กรซท. 
          กองโรงงานซอมสรางยุทโธปกรณสายสรรพาวุธ กรซย. 
     โรงเรียนทหารสรรพาวุธ รร.สพ. 
          กองการศึกษา  กศ. 
     หนวยทําลายลางวัตถุระเบิด ทลร. 
กรมวิทยาศาสตรทหารบก   วศ.ทบ. 
     กองแผนและโครงการ กผค. 
     กองวิทยาการ กวก. 
     กองคลงั กค. 
     กองบริการ กบร. 

 
 

/ โรงเรียน ... 
 



- ๑๓ - 
 

คําเต็ม คํายอ 
     โรงเรียนวิทยาศาสตรทหารบก  รร.วศ.ทบ. 
          กองการศึกษา  กศ. 
กรมยุทธศึกษาทหารบก ยศ.ทบ. 
     กองกําลังพล กกพ. 
     กองยุทธการและการขาว กยข. 
     กองสงกาํลงับํารุง กกบ. 
     กองปลัดบญัชี กปช. 
     กองการฝก กฝ. 
     กองการศึกษา กศ. 
     กองสนับสนุนการฝกและศึกษา กสฝศ. 
     ศูนยภาษา ศภษ. 
     กองสงเสริมบํารุงความรู กสค. 
     กองการเงิน กกง. 
     กองอนุศาสนาจารย กอศจ. 
     กองบริการ กบร. 
     กองคัดสรรและพฒันาบคุลากร กคพบ. 
     ศูนยการทหารราบ ศร. 
          กองกําลังพล กกพ. 
          กองยุทธการและการขาว กยข. 
          กองสงกําลังบํารุง กกบ. 
          กองเครื่องชวยฝก กชฝ. 
          กองบริการ กบร. 
          โรงเรียนทหารราบ รร.ร. 
               กรมนักเรียน กรม นร. 
               กองการศึกษา  กศ. 
     ศูนยการทหารมา ศม. 
          กองกําลังพล กกพ. 
          กองยุทธการและการขาว กยข. 
          กองสงกําลังบํารุง กกบ. 
          โรงเรียนทหารมา รร.ม. 
               กรมนักเรียน กรม นร. 
               กองการศึกษา  กศ. 
          กองวิทยาการ กวก. 
          กองบริการ กบร. 

 
 

/ กองเครือ่ง ... 
 



- ๑๔ - 
 

คําเต็ม คํายอ 
          กองเครื่องชวยฝก กชฝ. 
     ศูนยการทหารปนใหญ ศป. 
          กองกําลังพล กกพ. 
          กองยุทธการและการขาว กยข. 
          กองสงกําลังบํารุง กกบ. 
          กองบริการ กบร. 
          กองวิทยาการ กวก. 
          โรงเรียนทหารปนใหญ รร.ป. 
               กรมนักเรียน กรม นร. 
               กองการศึกษา  กศ. 
     วิทยาลัยการทัพบก วทบ. 
          กองธุรการ กธก. 
          กองสนับสนุน กสน. 
          สวนอํานวยการศึกษา สอศ. 
          สวนการวิจัยและพฒันาและวิชาการบรหิาร สวบ. 
          สวนวิชายุทธศาสตรและการวางแผนทางทหาร สยผ. 
          สวนวิชาความมั่นคงแหงชาติและยุทธศาสตร สมย. 
     โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รร.สธ.ทบ. 
          กองธุรการ กธก. 
          กองสนับสนุน กสน. 
          สวนอํานวยการศึกษา สอศ. 
          สวนวิชาเสนาธิการกจิ สสธ. 
          สวนวิชายุทธวิธี สยว. 
          สวนวิชาการปฏิบัติการพิเศษ สปพ. 
          สวนบัณฑิตศึกษา สบศ. 
     ศูนยพัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร ศพย. 
          กองฝกจําลองยุทธ กฝจย. 
          กองพฒันาหลกันิยม กพล. 
          กองพฒันายุทธศาสตร กพยศ. 
     โรงเรียนนายสิบทหารบก รร.นส.ทบ. 
          กรมนักเรียน กรม นร. 
          กองการศึกษา กศ. 
          กองบริการ กบร. 
     ศูนยฝกทางยุทธวิธีกองทัพบก ศฝยว.ทบ. 

 

/ กองควบคุม ... 
 
 



- ๑๕ - 
 

คําเต็ม คํายอ 
          กองควบคุมการฝก กคค. 
          กองตรวจสอบและประเมินผล กตส.ปม. 
          กองบริการและสนับสนุน กบร.สน. 
โรงเรยีนนายรอยพระจุลจอมเกลา รร.จปร. 
          กองกําลังพล กกพ. 
          กองยุทธการและขาว กยข. 
          กองสงกําลังบํารุง กกบ. 
          กองกจิการพลเรือน กกร. 
          กองเทคโนโลยีและสารสนเทศ กทท. 
          กองสถิติและทะเบียนประวัติ กสป. 
          สวนการศึกษา สกศ. 
          สวนวิชาทหาร สวท. 
          สวนบรกิาร สบร. 
               กองพลาธิการ กพธ. 
               กองยุทธโยธา กยย. 
               กองสนับสนุนการฝก - ศึกษา กสฝ. 
     กรมนักรียนนายรอยรักษาพระองค กรม นนร.รอ. 
          กองจิตวิทยาและการนําทหาร กจตน. 
          กองการพละศึกษา กพศ. 
     โรงพยาบาลโรงเรียนนายรอยพระจอมจุลจอมเกลา รพ.รร.จปร. 
ศูนยการบินทหารบก ศบบ. 
     กองกําลังพล กกพ. 
     กองยุทธการและการขาว กยข. 
     กองสงกาํลงับํารุง กกบ. 
     กองนิรภัยการบิน กนภ. 
     กองสือ่สารการบิน กสส. 
     กองวิทยาการ กวก. 
     กองสนามบิน กสบ. 
     กองบริการ กบร. 
     กองบินสนับสนุนทั่วไป กบท. 
     กองบินปกหมุนที่ .. กอง บ.ปกหมุนที่ .. 
     กองบินปกหมุนที่ ๙ (ผสม) กอง บ.ปกหมุนที่ ๙ (ผสม) 
     กองบินเบา กอง บ.เบา 
     โรงเรียนการบินทหารบก รร.การบิน ทบ. 

 
 

/ กองการศึกษา ... 
 



- ๑๖ - 
 

คําเต็ม คํายอ 
          กองการศึกษา  กศ. 
          กองการฝก  กฝ. 
          กองบริการและซอมบํารงุอากาศยาน กบร.ซบร. 
กองทัพภาคท่ี  ๑ ทภ.๑ 
     กองกําลังพล กกพ. 
     กองขาว กขว. 
     กองยุทธการ กยก. 
     กองสงกาํลงับํารุง กกบ. 
     กองกจิการพลเรือน กกร. 
     กองปลัดบญัชี กปช. 
     กรมทหารพรานที่ ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔ กรม ทพ.๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔ 
  กองทพันอยที่ ๑ ทน.๑ 
     กองกําลังพล กกพ. 
     กองขาว กขว. 
     กองยุทธการ กยก. 
     กองสงกาํลงับํารุง กกบ. 
     กองกจิการพลเรือน กกร. 
  กองบัญชาการชวยรบที ่ ๑ บชร. ๑ 
     กองกําลังพล กกพ. 
     กองยุทธการและการขาว กยข. 
     กองสงกาํลงับํารุง กกบ. 
     กองบริการ กบร. 
     ศูนยควบคุมการสงกาํลงับํารุง ศคบ. 
  กองพลที ่ ๑  รักษาพระองค พล.๑ รอ. 
     กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค ร.๑ รอ. 
     กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค ร.๑๑ รอ. 
     กรมทหารราบที่ ๓๑ รักษาพระองค ร.๓๑ รอ. 
     กรมทหารปนใหญที ่๑ รักษาพระองค ป.๑ รอ. 
  กองพลทหารราบที ่ ๒  รักษาพระองค พล.ร.๒ รอ. 
     กรมทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค ร.๒ รอ. 
     กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค ร.๑๒ รอ. 

 

/ กรมทหารราบ ... 
 
 
 
 
 



- ๑๗ - 
 

คําเต็ม คํายอ 
     กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค ร.๒๑ รอ. 
     กรมทหารปนใหญที ่๒ รักษาพระองค ป.๒ รอ. 
  กองพลทหารราบที ่ ๙ พล.ร. ๙ 
     กรมทหารราบที่ ๙ ร.๙ 
     กรมทหารราบที่ ๑๙ ร.๑๙ 
     กรมทหารราบที่ ๒๙ ร.๒๙ 
     กรมทหารปนใหญที ่๙ ป.๙ 
     กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ ๙ กรม สน.พล.ร.๙ 
  กองพลพฒันาที ่ ๑ พล.พฒันา ๑ 
     กรมพฒันาที่ ๑ กรม พัฒนา ๑ 
     กรมทหารชางที ่๑ รักษาพระองค ช.๑ รอ. 
   มณฑลทหารบกที่ ๑๑ มทบ.๑๑ 
     กองกําลังพล กกพ. 
     กองขาว กขว. 
     กองยุทธการ กยก. 
     กองสงกาํลงับํารุง กกบ. 
     กองกจิการพลเรือน กกร. 
     ศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหาร ศฝ.นศท. 
   มณฑลทหารบกที ่ ๑๒ มทบ.๑๒ 
     กองกําลังพล กกพ. 
     กองขาว กขว. 
     กองยุทธการ กยก. 
     กองสงกาํลงับํารุง กกบ. 
     กองกจิการพลเรือน กกร. 
     ศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหาร ศฝ.นศท. 
     โรงพยาบาลคายจักรพงษ รพ.คายจกัรพงษ 
   มณฑลทหารบกที ่ ๑๓ มทบ.๑๓ 
     กองกําลังพล กกพ. 
     กองขาว กขว. 
     กองยุทธการ กยก. 
     กองสงกาํลงับํารุง กกบ. 
     กองกจิการพลเรือน กกร. 
     ศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหาร ศฝ.นศท. 
   มณฑลทหารบกที ่ ๑๔ มทบ.๑๔ 

 

/ กองกําลงัพล ... 
 



- ๑๘ - 
 

คําเต็ม คํายอ 
     กองกําลังพล กกพ. 
     กองขาว กขว. 
     กองยุทธการ กยก. 
     กองสงกาํลงับํารุง กกบ. 
     กองกจิการพลเรือน กกร. 
     ศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหาร ศฝ.นศท. 
     โรงพยาบาลคายนวมินทราชินี รพ.คายนวมินทราชินี 
   มณฑลทหารบกที่ ๑๕ มทบ.๑๕ 
     กองกําลังพล กกพ. 
     กองขาว กขว. 
     กองยุทธการ กยก. 
     กองสงกาํลงับํารุง กกบ. 
     กองกจิการพลเรือน กกร. 
     ศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหาร ศฝ.นศท. 
     จังหวัดทหารบกกรุงเทพ จทบ.ก.ท. 
     จังหวัดทหารบกกาญจนบุร ี จทบ.ก.จ. 
          โรงพยาบาลคายสุรสีห รพ.คายสรุสหี 
     จังหวัดทหารบกปราจนีบรุ ี จทบ.ป.จ. 
     จังหวัดทหารบกฉะเชิงเทรา จทบ.ฉ.ช. 
     จังหวัดทหารบกสระแกว จทบ.ส.ก. 
          โรงพยาบาลคายสุรสิงหนาท รพ.คายสรุสงิหนาท 
     จังหวัดทหารบกลพบรุ ี จทบ.ล.บ. 
     จังหวัดทหารบกสระบรุ ี จทบ.ส.บ. 
          โรงพยาบาลคายอดิศร รพ.คายอดิศร 
     จังหวัดทหารบกชลบุร ี จทบ.ช.บ. 
     จังหวัดทหารบกเพชรบุร ี จทบ.พ.บ. 
          โรงพยาบาลคายรามราชนิเวศน รพ.คายรามราชนิเวศน 
     จังหวัดทหารบกราชบุร ี จทบ.ร.บ. 
          โรงพยาบาลคายภาณุรังษี รพ.คายภาณุรังษี 
กองทัพภาคท่ี  ๒ ทภ.๒ 
     กองกําลังพล กกพ. 
     กองขาว กขว. 
     กองยุทธการ กยก. 
     กองสงกาํลงับํารุง กกบ. 

 
 

/ กองกิจการ ... 
 



- ๑๙ - 
 

คําเต็ม คํายอ 
     กองกจิการพลเรือน กกร. 
     กองปลัดบญัชี กปช. 
     กรมทหารพรานที่ ๒๑, ๒๒, ๒๓, ๒๔, ๒๕, ๒๖ กรม ทพ.๒๑, ๒๒, ๒๓, 

๒๔, ๒๕, ๒๖ 
  กองทพันอยที่ ๒ ทน.๒ 
     กองกําลังพล กกพ. 
     กองขาว กขว. 
     กองยุทธการ กยก. 
     กองสงกาํลงับํารุง กกบ. 
     กองกจิการพลเรือน กกร. 
     ศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหาร ศฝ.นศท. 
  กองบัญชาการชวยรบที ่ ๒ บชร.๒ 
     กองกําลังพล กกพ. 
     กองยุทธการและการขาว กยข. 
     กองสงกาํลงับํารุง กกบ. 
     กองบริการ กบร. 
     ศูนยควบคุมการสงกาํลงับํารุง ศคบ. 
  กองพลพฒันาที ่ ๒ พล.พฒันา ๒ 
     กรมพฒันาที่ ๒ กรมพฒันา ๒ 
     กรมทหารทหารชางที ่๒ ช.๒ 
  กองพลทหารราบที ่ ๓ พล.ร.๓ 
     กรมทหารราบที่ ๓ ร.๓ 
     กรมทหารราบที่ ๘ ร.๘ 
     กรมทหารราบที่ ๑๓ ร.๑๓ 
     กรมทหารปนใหญที ่๓ ป.๓ 
  กองพลทหารราบที ่ ๖ พล.ร.๖ 
     กรมทหารราบที่ ๖ ร.๖ 
     กรมทหารราบที่ ๑๖ ร.๑๖ 
     กรมทหารราบที่ ๒๓ ร.๒๓ 
     กรมทหารปนใหญที ่๖ ป.๖ 
  กองพลทหารมาที่ ๓  พล.ม.๓ 
     กรมทหารมาที่ ๖ ม.๖ 
   มณฑลทหารบกที่ ๒๑  มทบ.๒๑ 

 

/ กองกําลงัพล ... 
 
 
 



- ๒๐ - 
 

คําเต็ม คํายอ 
     กองกําลังพล กกพ. 
     กองขาว กขว. 
     กองยุทธการ กยก. 
     กองสงกาํลงับํารุง กกบ. 
     กองกจิการพลเรือน กกร. 
     ศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหาร ศฝ.นศท. 
   มณฑลทหารบกที ่ ๒๒ มทบ.๒๒ 
     กองกําลังพล กกพ. 
     กองขาว กขว. 
     กองยุทธการ กยก. 
     กองสงกาํลงับํารุง กกบ. 
     กองกจิการพลเรือน กกร. 
     ศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหาร ศฝ.นศท. 
     โรงพยาบาลคายสรรพสิทธิประสงค รพ.คายสรรพสทิธิประสงค 
   มณฑลทหารบกที ่ ๒๓ มทบ.๒๓ 
     กองกําลังพล กกพ. 
     กองขาว กขว. 
     กองยุทธการ กยก. 
     กองสงกาํลงับํารุง กกบ. 
     กองกจิการพลเรือน กกร. 
     ศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหาร ศฝ.นศท. 
     โรงพยาบาลคายศรพีัชรินทร รพ.คายศรีพัชรินทร 
     มณฑลทหารบกที ่ ๒๔ มทบ.๒๔ 
     กองกําลังพล กกพ. 
     กองขาว กขว. 
     กองยุทธการ กยก. 
     กองสงกาํลงับํารุง กกบ. 
     กองกจิการพลเรือน กกร. 
     ศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหาร ศฝ.นศท. 
     โรงพยาบาลคายประจักษศิลปาคม รพ.คายประจกัษศิลปาคม 
     จังหวัดทหารบกนครราชสมีา จทบ.น.ม. 
     จังหวัดทหารบกบรุรีัมย จทบ.บ.ร. 
          โรงพยาบาลคายสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก รพ.คายสมเด็จเจาพระยา 

มหากษัตริยศึก 
 

/ จังหวัด ... 
 
 



- ๒๑ - 
 

คําเต็ม คํายอ 
     จังหวัดทหารบกสุรินทร จทบ.ส.ร. 
          โรงพยาบาลคายวีรวัฒนโยธิน รพ.คายวีรวัฒนโยธิน 
     จังหวัดทหารบกอบุลราชธานี จทบ.อ.บ. 
     จังหวัดทหารบกรอยเอ็ด จทบ.ร.อ. 
          โรงพยาบาลคายสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก รพ.คายสมเด็จพระพุทธยอดฟา

จุฬาโลก 
     จังหวัดทหารบกขอนแกน จทบ.ข.ก. 
     จังหวัดทหารบกเลย จทบ.ล.ย. 
          โรงพยาบาลคายศรสีองรัก รพ.คายศรสีองรัก 
     จังหวัดทหารบกอุดรธานี จทบ.อ.ด. 
     จังหวัดทหารบกนครพนม จทบ.น.พ. 
          โรงพยาบาลคายพระยอดเมืองขวาง รพ.คายพระยอดเมืองขวาง 
     จังหวัดทหารบกสกลนคร จทบ.ส.น. 
          โรงพยาบาลคายกฤษณสีวะรา รพ.คายกฤษณสีวะรา 
กองทัพภาคท่ี  ๓ ทภ.๓ 
     กองกําลังพล กกพ. 
     กองขาว กขว. 
     กองยุทธการ กยก. 
     กองสงกาํลงับํารุง กกบ. 
     กองกจิการพลเรือน กกร. 
     กองปลัดบญัชี กปช. 
     โรงพยาบาลคายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รพ.คายสมเด็จพระนเรศวร

มหาราช 
     กรมทหารพรานที่ ๓๑, ๓๒, ๓๓, ๓๔, ๓๕, ๓๖, ๓๗ กรม ทพ.๓๑, ๓๒, ๓๓, ๓๔, 

๓๕, ๓๖, ๓๗ 
  กองทพันอยที่ ๓ ทน.๓ 
     กองกําลังพล กกพ. 
     กองขาว กขว. 
     กองยุทธการ กยก. 
     กองสงกาํลงับํารุง กกบ. 
     กองกจิการพลเรือน กกร. 
  กองบัญชาการชวยรบที่ ๓ บชร.๓ 
     กองกําลังพล กกพ. 
     กองยุทธการและการขาว กยข. 

 

/ กองสงกําลงั ... 
 
 



- ๒๒ - 
 

คําเต็ม คํายอ 
     กองสงกาํลงับํารุง กกบ. 
     กองบริการ กบร. 
     ศูนยควบคุมการสงกาํลงับํารุง ศคบ. 
  กองพลพฒันาที ่ ๓ พล.พฒันา ๓ 
          กรมทหารชางที ่๓ ช.๓ 
  กองพลทหารราบที ่ ๔ พล.ร.๔ 
          กรมทหารราบที ่๔ ร.๔ 
          กรมทหารราบที ่๑๔ ร.๑๔ 
          กรมทหารปนใหญที ่๔ ป.๔ 
  กองพลทหารราบที่ ๗ พล.ร.๗ 
          กรมทหารราบที ่๑๗ ร.๑๗ 
  กองพลทหารมาที ่ ๑ พล.ม.๑ 
          กรมทหารมาที ่๒ ม.๒ 
          กรมทหารมาที ่๓ ม.๓ 
          กรมทหารปนใหญที ่๒๑ ป.๒๑ 
    มณฑลทหารบกที ่ ๓๑ มทบ.๓๑ 
          กองกําลังพล กกพ. 
          กองขาว กขว. 
          กองยุทธการ กยก. 
          กองสงกําลังบํารุง กกบ. 
          กองกจิการพลเรือน กกร. 
          ศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหาร ศฝ.นศท. 
          โรงพยาบาลคายจิรประวัติ รพ.คายจริประวัติ 
     มณฑลทหารบกที ่ ๓๒ มทบ.๓๒ 
          กองกําลังพล กกพ. 
          กองขาว กขว. 
          กองยุทธการ กยก. 
          กองสงกําลังบํารุง กกบ. 
          กองกจิการพลเรือน กกร. 
          ศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหาร ศฝ.นศท. 
          โรงพยาบาลคายสุรศักด์ิมนตร ี รพ.คายสรุศักด์ิมนตร ี
     มณฑลทหารบกที ่ ๓๓ มทบ.๓๓ 
          กองกําลังพล กกพ. 

 

/ กองขาว ... 
 
 
 



- ๒๓ - 
 

คําเต็ม คํายอ 
          กองขาว กขว. 
          กองยุทธการ กยก. 
          กองสงกําลังบํารุง กกบ. 
          กองกจิการพลเรือน กกร. 
          ศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหาร ศฝ.นศท. 
          โรงพยาบาลคายกาวิละ รพ.คายกาวิละ 
     จังหวัดทหารบกนครสวรรค จทบ.น.ว. 
     จังหวัดทหารบกตาก จทบ.ต.ก. 
          โรงพยาบาลคายวชิรปราการ รพ.คายวชิรปราการ 
     จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ จทบ.พ.ช. 
          โรงพยาบาลคายพอขุนผาเมือง รพ.คายพอขุนผาเมือง 
     จังหวัดทหารบกพิษณุโลก จทบ.พ.ล. 
     จังหวัดทหารบกลําปาง จทบ.ล.ป. 
     จังหวัดทหารบกพะเยา จทบ.พ.ย. 
          โรงพยาบาลคายขุนเจืองธรรมิกราช รพ.คายขุนเจืองธรรมิกราช 
     จังหวัดทหารบกนาน จทบ.น.น. 
          โรงพยาบาลคายสุริยพงษ รพ.คายสรุยิพงษ 
     จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ จทบ.อ.ต. 
          โรงพยาบาลคายพิชัยดาบหัก รพ.คายพิชัยดาบหกั 
     จังหวัดทหารบกเชียงใหม จทบ.ช.ม. 
     จังหวัดทหารบกเชียงราย จทบ.ช.ร. 
          โรงพยาบาลคายเม็งรายมหาราช รพ.คายเมง็รายมหาราช 
กองทัพภาคท่ี  ๔ ทภ.๔ 
     กองกําลังพล กกพ. 
     กองขาว กขว. 
     กองยุทธการ กยก. 
     กองสงกาํลงับํารุง กกบ. 
     กองกจิการพลเรือน กกร. 
     กองปลัดบญัชี กปช. 
     โรงพยาบาลคายวชิราวุธ รพ.คายวชิราวุธ 
     กรมทหารพรานที่ ๔๑, ๔๒, ๔๓, ๔๔, ๔๕, ๔๖, ๔๗, ๔๘, ๔๙ กรม ทพ.๔๑, ๔๒, ๔๓, ๔๔, 

๔๕, ๔๖, ๔๗, ๔๘, ๔๙ 
  กองบัญชาการชวยรบที ่ ๔ บชร.๔ 

 
 

/ กองกําลงัพล ... 
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คําเต็ม คํายอ 
     กองกําลังพล กกพ. 
     กองยุทธการและการขาว กยข. 
     กองสงกาํลงับํารุง กกบ. 
     กองบริการ กบร. 
     ศูนยควบคุมการสงกาํลงับํารุง ศคบ. 
  กองพลพฒันาที ่ ๔ พล.พฒันา ๔ 
     กรมพฒันาที่ ๔ กรม พัฒนา ๔ 
  กองพลทหารราบที ่ ๕ พล.ร.๕ 
     กองสรรพาวุธเบา กอง สพบ. 
     กองพลาธิการ กอง พธ. 
     กรมทหารราบที่ ๕ ร.๕ 
     กรมทหารราบที่ ๑๕ ร.๑๕ 
     กรมทหารราบที่ ๒๕ ร.๒๕ 
     กรมทหารปนใหญที ่๕ ป.๕ 
     มณฑลทหารบกที ่ ๔๑ มทบ. ๔๑ 
          กองกําลังพล กกพ. 
          กองขาว กขว. 
          กองยุทธการ กยก. 
          กองสงกําลังบํารุง กกบ. 
          กองกจิการพลเรือน กกร. 
          ศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหาร ศฝ.นศท. 
     มณฑลทหารบกที ่ ๔๒ มทบ.๔๒ 
          กองกําลังพล กกพ. 
          กองขาว กขว. 
          กองยุทธการ กยก. 
          กองสงกําลังบํารุง กกบ. 
          กองกจิการพลเรือน กกร. 
          ศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหาร ศฝ.นศท. 
          โรงพยาบาลคายเสนาณรงค รพ.คายเสนาณรงค 
     จังหวัดทหารบกนครศรีธรรมราช จทบ.น.ศ. 
     จังหวัดทหารบกชุมพร จทบ.ช.พ. 
          โรงพยาบาลคายเขตอุดมศักด์ิ รพ.คายเขตอุดมศักด์ิ 

 
/ จังหวัด ... 
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คําเต็ม คํายอ 
     จังหวัดทหารบกทุงสง จทบ.ท.ส. 
          โรงพยาบาลคายเทพสตรีศรีสุนทร รพ.คายเทพสตรีศรสีุนทร 
     จังหวัดทหารบกสุราษฎรธานี จทบ.ส.ฎ. 
          โรงพยาบาลคายวิภาวดีรังสิต รพ.คายวิภาวดีรังสิต 
     จังหวัดทหารบกสงขลา จทบ.ส.ข. 
     จังหวัดทหารบกปตตานี จทบ.ป.น. 
          โรงพยาบาลคายองิคยุทธบริการ รพ.คายอิงคยุทธบริการ 
กองพลทหารมาท่ี  ๒ รักษาพระองค พล.ม.๒ รอ. 
     กรมทหารมาที ่ ๑  รักษาพระองค ม.๑ รอ. 
     กรมทหารมาที ่ ๔  รักษาพระองค ม.๔ รอ. 
     กรมทหารมาที ่ ๕  รักษาพระองค ม.๕ รอ. 
กองพลทหารราบท่ี  ๑๕ พล.ร.๑๕ 
     กรมทหารราบที่ ๑๕๑, ๑๕๒, ๑๕๓ ร.๑๕๑, ๑๕๒, ๑๕๓ 
     กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ ๑๕ กรม สน.พล.ร.๑๕ 
หนวยบัญชาการสงครามพิเศษ นสศ. 
     กองกําลังพล กกพ. 
     กองขาว กขว. 
     กองยุทธการ กยก. 
     กองสงกาํลงับํารุง กกบ. 
     กองกจิการพลเรือน กกร. 
     กองปลัดบญัชี กปช. 
     กรมรบพเิศษที่ ๒ รพศ.๒ 
  กองพลรบพเิศษที่ ๑ พล.รพศ.๑ 
     กรมรบพเิศษที่ ๑, ๓, ๔, ๕ รพศ.๑, ๓, ๔, ๕ 
     กองปฏิบัติการพเิศษ กอง ปพ. 
     ศูนยสงครามพิเศษ ศสพ. 
     โรงเรียนสงครามพิเศษ รร.สพศ. 
          กองการศึกษา กศ. 
          กองวิทยาการ กวก. 
กองพลทหารปนใหญ พล.ป. 
     กรมทหารปนใหญที ่ ๗๑, ๗๒ ป.๗๑, ๗๒ 
หนวยบัญชาการปองกันภัยทางอากาศกองทัพบก นปอ. 
          กองกําลังพล กกพ. 
          กองขาว กขว. 

 

/ กองยุทธการ ... 
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คําเต็ม คํายอ 
          กองยุทธการ กยก. 
          กองสงกําลังบํารุง กกบ. 
          กองกจิการพลเรือน กกร. 
          กองปลัดบญัชี กปช. 
     กองพลทหารปนใหญตอสูอากาศยาน   พล.ปตอ. 
          กรมทหารปนใหญตอสูอากาศยานที ่..  ปตอ. .. 
     ศูนยตอสูปองกันภัยทางอากาศกองทัพบก ศปภอ.ทบ. 
หนวยขาวกรองทางทหาร ขกท. 
     หนวยขาวกรองทางทหารสนับสนุนกองทัพภาคที ่ .. หนวย ขกท./ทภ. .. 
     หนวยขาวกรองทางทหารสนับสนุน หนวยบัญชาการสงครามพิเศษ หนวย ขกท./นสศ. 
     กองพันหนวยขาวกรองทางทหาร   พัน.ขกท. 
     กองซกัถาม กซถ. 
     กองทําเนียบกําลังรบ กทกร. 
สํานักงานพระธรรมนูญทหารบก สธน.ทบ. 
     กองคดี กคด. 
     กองกฤษฎีกา กกก. 
     กองนิติธรรม กนธ. 

 
 ๒. คํายอกลางของหนวยสวนภูมิภาค หนวยกําลังรบ หนวยสนับสนุนการรบ และหนวยที่มี
ลักษณะเฉพาะของเหลา หรือสายวิทยาการ ใหเขียนดังน้ี 

คําเต็ม คํายอ 
 กองทัพภาคที่ .. ทภ. .. 
 กองทัพนอยที่ .. ทน. .. 
 กองพล , กองพลที่ .. พล. .. 
 มณฑลทหารบกที่ .. มทบ. .. 
 จังหวัดทหารบก .. จทบ. .. 
 กองพลทหารราบที่ .. พล.ร. .. 
 กองพลทหารมาที่ .. พล.ม. .. 
 กองพลทหารปนใหญ พล.ป. 
 กองพลทหารปนใหญตอสูอากาศยาน พล.ปตอ. 
 ศูนยปองกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ .. ศปภอ.ทบ. .. 
 กองพลรบพิเศษที่ .. พล.รพศ. .. 
 กรมรบพเิศษที่ .. รพศ. .. 

 
 

/ กองกําลงั ... 
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คําเต็ม คํายอ 
 กองกําลัง กกล. 
 กรมทหารราบที่ .. ร. .. 
 กรมทหารมาที ่.. ม. .. 
 กรมทหารปนใหญที ่.. ป. .. 
 กรมทหารปนใหญตอสูอากาศยานที ่.. ปตอ. .. 
 กรมทหารพรานที่ .. ทพ. .. 
 กองการกําลงัพล , กองกําลังพล กกพ. 
 กองขาว กขว. 
 กองยุทธการ กยก. 
 กองยุทธการและขาว กยข. 
 กองสงกาํลงับํารุง กกบ. 
 กองกจิการพลเรือน กกร. 
 กองปลัดบญัชี กปช. 
 กองโครงการและงบประมาณ กคง. 
 กองการศึกษา กศ. 
 กองวิทยาการ กวก. 
 กองการฝก กฝ. 
 โรงเรียน รร. 
 กองสงกาํลงั กสล. 

 กองพลาธิการ กอง พธ. 
 กองสรรพาวุธเบา กอง สพบ. 
 กองสือ่สารการบิน กสส. 
 กองบริการ กบร. 
 กองสนามบิน กสบ. 
 กองบินสนับสนุนทั่วไป กบท. 

 กองพันบิน พัน.บ.  
 กองบินปกหมุน ที่ .. กอง บ.ปกหมุน ที่ .. 
 กองบินเบา กอง บ.เบา 
 กองพัน พัน. 

      กองพันทหารราบที่ .. ร.พัน. .. 
 กองพันทหารมาที่ .. ม.พัน. .. 
 กองพันทหารปนใหญที่ .. ป.พัน. .. 
 กองพันทหารชางที่ .. ช.พัน. .. 

 กองพันทหารสื่อสารที่ .. ส.พัน. .. 
 

/ กองพัน ... 
 
 



- ๒๘ - 
 

คําเต็ม คํายอ 
 กองพันทหารปนใหญตอสูอากาศยานที ่ ปตอ.พัน. .. 
 กองพันทหารขนสงที่ .. พัน.ขส. .. 
 กองพันทหารสารวัตรที่ .. พัน.สห. .. 
 กองรอย รอย. 
 หมวด มว. 
 ชุดปฏิบัติการ ชป. 
 ตอนซักถาม ซถ. 
 ตอนตอตานขาวกรอง ตข. 
 ตอนทําเนียบกําลงัรบ ทกร. 
 ตอนตรวจสอบเอกสาร ตส. 
 ตอนตีความภาพถาย ตภ. 
 ตอนรวบรวมขาวสาร รส. 
 ตอนเตรียมการฝกและศึกษา ตก. 
 หนวยขาวกรองทางทหารสนับสนุนกองทัพภาคและ 

หนวยบัญชาการสงครามพเิศษ 
หนวย ขกท./ทภ. และ นสศ. 

 หนวยขาวกรองทางทหารสนับสนุนกองพล หนวย ขกท./กองพล 
 ที่ทําการ ทก. 
 ชุดควบคุม ชค. 
 ชุดประสานงาน ปส. 

 ลาดตระเวน ลว. 
 ปฏิบัติการจิตวิทยา ปจว. 
 ตอสูรถถัง ตถ. 
 รบพเิศษ รพศ. 

 ฝกรบพเิศษ ฝรพ. 
 จูโจม จจ. 
 ลาดตระเวนระยะไกล ลว.ไกล 
 สนับสนุนการรบ สสก. 
 สนับสนุนทางการชวยรบ สสช. 
 ประชาสมัพันธ ปชส. 
 กิจการพลเรอืน กร. 
 ธุรการ ธก. 
 ปองกันฐานบิน ปฐบ. 
 สํานักงานขนสง สขส. 
 เรือนจํา รจ. 

 

/ ฝายสารบรรณ ... 
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คําเต็ม คํายอ 
 ฝายสารบรรณ ฝสบ. 
 ฝายการสารวัตร ฝสห. 
 ฝายการสืบสวนสอบสวน ฝสวส. 
 ฝายการแพทย ฝพ. 
 ฝายการจเร ฝจร. 
 ฝายการเงิน ฝกง. 
 ฝายพลาธิการ ฝพธ. 
 ฝายการสัสดี ฝสด. 
 ฝายอาคารสิ่งกอสราง ฝอค. 
 ฝายสาธารณูปโภค ฝสภ. 
 ฝายเครือ่งชวยฝก ฝชฝ. 
 ฝายชางฝมอื ฝฝม. 
 ฝายจัดหา ฝจห. 
 ฝายการสัตว ฝกส. 
 ฝายการแผนที ่ ฝผท. 
 ฝายอํานวยการ ฝอ. 
 ฝายกําลงัพล ฝกพ. 
 ฝายขาวกรอง, ฝายการขาว ฝขว. 
 ฝายยุทธการ ฝยก. 

 ฝายยุทธการและการขาว ฝยข. 
 ฝายสงกาํลงับํารุง ฝกบ. 
 ฝายกิจการพลเรือน ฝกร. 
 ฝายเสนาธิการ ฝสธ. 
 ฝายเกียกกาย ฝกก. 
 ฝายยกกระบัตร ฝยบ. 
 ฝายสนามฝก ฝสฝ. 
 ฝายสนามยิงปน ฝสยป. 

 ฝายงบประมาณ ฝงป. 
 ฝายวิศวกรรม ฝวศ. 
 ฝายยุทธโยธา ฝยย. 
 ฝายสรรพาวุธ ฝสพ. 
 ฝายการชาง ฝกช. 
 ฝายบริการ ฝบร. 
 ฝายวิชาการ ฝวก. 

 

/ ฝายการสื่อสาร ... 
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คําเต็ม คํายอ 
 ฝายการสื่อสาร ฝสส. 
 ฝายอนุศาสนาจารย ฝอศจ. 
 ฝายขนสง ฝขส. 
 ฝายพระธรรมนูญ ฝธน. 
 ฝายสวัสดิการ ฝสก. 
 ฝายกรรมวิธีขอมลู ฝกม. 
 ฝายธุรการและกําลังพล ฝธก./กพ. 
 ฝายแผนและโครงการ ฝผค. 
 ฝายการบิน ฝบบ. 
 ฝายโครงการและงบประมาณ ฝคง. 
 ฝายการแผนที ่ ฝผท. 
 สํานักงานสัสดีจังหวัด สง.สด.จว. ... 
 โรงพยาบาล รพ. 

      คลังเวชภัณฑ ควภ. 
 กองการพยาบาล กพย. 
 กองเวชศาสตรฟนฟ ู กวฟ. 
 กองเภสัชกรรม กภก. 
 กองโสต ศอ นาสิกรรม กสศ. 
 กองอายุรกรรม กอย. 
 กองศัลยกรรม กศก. 

 กองรงัสกีรรม กรส. 
 กองวิสญัญีและหองผาตัด กวญ. 
 กองพยาธิวิทยา กพธ. 
 กองอบุัติเหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน กอบ. 
 กองสูตินรีเวชกรรม กสน. 
 กองกุมารเวชกรรม กกว. 
 กองทันตกรรม กทต. 
 กองตรวจโรคผูปวยนอก กตร. 
 กองออรโธปดิกส กอธ. 
 กองจิตเวชและประสาทวิทยา กจว. 
 กองจกัษุกรรม กจก. 
 กองฟนฟสูมรรถภาพทหาร กฟท. 

 กองรอยพลเสนารักษ รอย.พล.สร. 
 แผนกสารบรรณ ผสบ. 
 แผนกประวัติบําเหน็จและบาํนาญ ผปบ. 
 แผนกแผนที ่ ผผท. 
 แผนกสารวัตร ผสห. 

 

/ แผนกสืบสวน ... 
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คําเต็ม คํายอ 
 แผนกสบืสวนสอบสวน ผสวส. 
 แผนกพระธรรมนูญ ผธน. 
 แผนกจเร ผจร. 
 แผนกสสัดี ผสด. 
 แผนกการเงิน ผกง. 
 แผนกการแพทย ผพ. 
 แผนกพลาธิการ ผพธ. 
 แผนกยุทธโยธา ผยย. 
 แผนกสรรพาวุธ ผสพ. 
 แผนกทหารปนใหญ ผป. 
 แผนกทหารชาง ผกช. 
 แผนกทหารสื่อสาร ผสส. 
 แผนกอนุศาสนาจารย ผอศจ. 
 แผนกขนสง ผขส. 
 แผนกการบิน ผ.การบิน 
 แผนกสรรพกําลงั ผ.สรรพกําลัง 

 

 ๓. คําอธิบายเพิ่มเติมประกอบการเขียนคํายอช่ือสวนราชการในกองทัพบก ใหเขียนดังน้ี 
  ๓.๑ การเขียนคํายอกองพันทหาร นอกเหนือจากที่กําหนดไวแลว ใหเขียนเรียงลําดับ 
อยางคําเต็ม เชน 
 

คําเต็ม คํายอ 
 กองพันนักเรียนนายรอย พัน.นนร. 
 กองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ พัน.ร.มทบ.๑๑ 
 กองพันปองกันฐานบิน พัน.ปฐบ. 
 กองพันจูโจม พัน.จจ.    

 

  ๓.๒ คํายอกองพันทหารราบที่ .. “ร.พัน. ..” ใชเฉพาะเพื่อระบุกองพันภายในกรมทหารราบ
เดียวกันเทาน้ัน หากใชเพื่อความหมายอื่น ใหเขียนยอแบบหนวยเล็ก ภายในหนวยใหญที่เปนเหลาเดียวกัน 
 

  ๓.๓ หนวยทหารรักษาพระองค, ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค หรือทหารมหาดเล็ก 
ราชวัลลภรักษาพระองค ใหใชคํายอ รอ. ตอทายนามยอของหนวยน้ัน ๆ เชน  
 

คําเต็ม คํายอ 
 กองพันทหารราบที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค ร.๑ พัน.๔ รอ. 
 กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค ร.๒๑ พัน.๑ รอ. 
 กองพลที่ ๑ รักษาพระองค พล.๑ รอ. 

 
 

/ ๓.๔ ... 
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  ๓.๔ หมายเลขลําดับที่กองรอย, กองพัน, กรม, กองพล, กองทัพนอย, กองทัพภาคหรือ
หนวยอื่น ๆ ใหเขียนตอเน่ืองจากนามยอของหนวยน้ัน ๆ เชน 
 

คําเต็ม คํายอ 
 กองพันทหารมาที่ ๖ ม.พัน.๖ 
 กรมทหารราบที่ ๙ ร.๙ 
 กองพลทหารราบที่ ๑๕ พล.ร.๑๕ 
 กองรอยลาดตระเวนระยะไกลที่ ๕ รอย.ลว.ไกล ๕ 
 กองพันทหารสารวัตรที่ ๑๑ พัน.สห.๑๑ 

 

  ๓.๕ การเขียนคํายอหนวยเล็กภายในหนวยใหญซึ่ง เปนเหลาเ ดียวกัน ให เ ขียน 
หนวยใหญกอน เชน 
 

คําเต็ม คํายอ 
 กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๗ ร.๗ พัน.๒ 

 
  ๓.๖ การเขียนคํายอหนวยเล็กภายในหนวยใหญซึ่งเปนคนละเหลา ใหเขียนหนวยเล็กกอน 
เชน 
 

คําเต็ม คํายอ 
 หมวดเสนารักษ กองรอยกองบังคับการ กรมทหารราบที ่๑๕๒ มว.สร.รอย.บก.ร.๑๕๒ 

 
  ๓.๗ กองบัญชาการ, กองบังคับการ, กองบังคับของหนวยใดใหเขียนยอวา บก. แลวตามดวย
นามยอของหนวยน้ัน เชน 
 

คําเต็ม คํายอ 
 กองบญัชาการกองทพับก บก.ทบ. 
 กองบงัคับการกรมทหารราบที่ ๑๕ บก.ร.๑๕ 

 
 ๓.๘ การอานนามหนวยที่เปนตัวเลข ใหอานตามวิธีการนับ เชน 
   ช.พัน.๑๑๑ อานวา กองพันทหารชางที่หน่ึงรอยสิบเอ็ด 
 

 ๓.๙ ช่ือจังหวัดทหารบก ใหเขียนคํายอของจังหวัดตอทาย จทบ. เชน 
 

คําเต็ม คํายอ 
 จังหวัดทหารบกรอยเอ็ด จทบ.ร.อ. 
 จังหวัดทหารบกลพบรุ ี จทบ.ล.บ. 
 จังหวัดทหารบกกรุงเทพ จทบ.ก.ท. 

 
/ ๓.๑๐ ... 
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  ๓.๑๐ คําวา ฝาย, แผนก และกอง ตามอัตราการจัดของหนวยที่มีลักษณะเฉพาะของ
เหลา / สายวิทยาการเดียวกัน เรียกช่ือเหมือนกัน แตแตกตางกันที่ขนาด ใหยอเหมือนกัน โดยเปลี่ยน ฝ...(ฝาย) 
เปน ผ...(แผนก) หรือ ก...(กอง) แลวตอดวยคํายอเดิม เชน 
  

คําเต็ม คํายอ 
 ฝายสวัสดิการ ฝสก. 
 แผนกสวัสดิการ ผสก. 
 แผนกธุรการ ผธก. 
 กองธุรการ กธก. 

 
  ๓.๑๑ คํายอของสวนราชการในหนวยข้ึนตรงกองทัพบกที่มี ช่ือเต็มอยางเดียวกัน  
ใหเขียนช่ือยออยางเดียวกัน 
 

    
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตรวจถูกตอง 
 

     (ลงช่ือ) พ.อ. กิตติศักด์ิ  บุญสุข 
 ( กิตติศักด์ิ  บุญสุข ) 
 ผอ.กรบ.สม. 
 ๗ ก.ย.๕๕ 



ผนวก ฉ 
 

 ๑. คํายอชื่อสวนราชการในกองทัพเรือ ใหเขียนดังน้ี 
 

คําเต็ม คํายอ 
สํานักงานเลขานุการกองทัพเรือ สลก.ทร. 
 กองเลขานุการ 

กองประชาสมัพันธ 
กลก. 
กปส. 

กรมสารบรรณทหารเรือ สบ.ทร. 
 กองแผนและโครงการ  กผค. 
 กองสารบรรณ กสบ. 
 กองโรงพมิพ                            กรพ. 
 โรงเรียนสารบรรณ รร.สบ. 
กรมกําลังพลทหารเรือ กพ.ทร. 
 กองธุรการ กธก. 
 กองนโยบายและแผน กนผ. 
 กองการกําลงัพล กกพ. 
 กองการปกครอง กปค. 
 กองการศึกษา กศษ. 
 กองเสมียนตรา กสม. 
 กองทะเบียนพล กทพ. 
 กองการกําลงัพลสาํรอง กพส. 
กรมขาวทหารเรือ ขว.ทร. 
 กองนโยบายและแผน กนผ. 
 กองขาว กขว. 
 กองรกัษาความปลอดภัย กรภ. 
 กองการตางประเทศ กตท. 
 กองปฏิบัติการขาว กปข. 
กรมยุทธการทหารเรือ ยก.ทร. 
 กองนโยบายและยุทธศาสตร กนย. 
 กองแผน   กผน. 
 กองพฒันากาํลงัรบ กพก. 
 กองการจัด   กกจ. 
 กองการฝก กกฝ. 
 กองยุทธการ กยก. 
 กองกจิการความมั่นคงทางทะเล กมท. 
กรมสงกําลังบํารุงทหารเรือ กบ.ทร. 
 กองนโยบายและแผน กนผ. 
 กองการสงกาํลงัและบริการ กลบ. 
 กองการซอมบํารุง กกซ. 
 กองการฐานทัพและอสังหาริมทรพัย กฐท. 

 

/ กองวิเคราะห ... 
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คําเต็ม คํายอ 
 กองวิเคราะหและประเมินผล กวป. 
 กองวิทยาการ กวก. 
กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ สสท.ทร. 
 กองธุรการ กธก. 
 กองนโยบายและแผน กนผ. 
 กองอํานวยการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กอส. 
 ศูนยโทรคมนาคม                           ศทค. 
  กองโทรคมนาคม กทค. 
  กองวิทยุสือ่สาร กวอ. 
  กองโทรศัพท กทศ. 
  กองซอมบํารุง กซร. 
 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศทส. 
  กองสารสนเทศ กสท. 
  กองพฒันาระบบ กพน. 
  กองปฏิบัติการ กปบ. 
 กองปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกสและสารสนเทศ กปท. 
 กองวิทยาการ กวก. 
 โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ รร.สสท. 
 กองวิทยุกระจายเสียง กจส. 
กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กพร.ทร. 
 กองนโยบายและแผน กนผ. 
 กองกจิการพลเรือน   กกพร. 
 กองปฏิบัติการจิตวิทยา   กปจ. 
 กองวิทยาการ   กวก. 
สํานักงานปลัดบัญชีทหารเรือ สปช.ทร. 
 กองธุรการ กธก. 
 กองแผนและจัดทํางบประมาณ กผท. 
 กองบริหารงบประมาณ กงป. 
 กองตรวจสอบและประเมินผล กตป. 
 กองพฒันาระบบบรหิาร กพบ. 
 กองบญัชี กบช. 
กรมการเงินทหารเรือ กง.ทร. 
 กองธุรการ กธก. 
 กองควบคุมงบประมาณ กคง. 
 กองเงินเดือน กงด. 
 กองคาใชจายทั่วไป กชจ. 
 กองการเงนิตางประเทศ กงต. 
 กองบญัชีและการเงิน กบง. 
 กองวิทยาการ กวก. 

/ กรมจเรทหารเรือ ... 
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คําเต็ม คํายอ 
กรมจเรทหารเรือ จร.ทร. 
 กองแผนและโครงการ กผค. 
 กองตรวจทั่วไป กทป. 
 กองตรวจทางเทคนิค กตค. 
สํานักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ สตน.ทร. 
 กองวิชาการและระบบงาน   กกร. 
 กองตรวจสอบภายในที่ .. กตน. .. 
สํานักงานจัดหายุทโธปกรณทหารเรือ สยป.ทร. 
 กองเทคโนโลยีทางทหาร กทท. 
 กองโครงการ กคก. 
 กองบริหารสัญญา กบส. 
สํานักงานพระธรรมนูญทหารเรือ สธน.ทร. 
 กองคดี กคด. 
 กองนิติธรรม กนธ. 
 กองกฤษฎีกา กฎก. 
กองเรือยุทธการ กร. 
 กองบญัชาการ บก.กร. 
 กองการเงนิ กง. 
 กองกําลังพล กพ. 
 กองขาว ขว. 
 กองยุทธการ   ยก. 
 กองสงกาํลงับํารุง กบ. 
 กองสือ่สารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สสท. 
 กองกจิการพลเรือน กพร. 
 กองแผนการชาง กผช. 
 กองตรวจสอบสภาพยุทโธปกรณ ตส. 
 กองโครงการและงบประมาณ คป. 
 กองพระธรรมนูญ ธน. 
 กองเรือตรวจอาว                     กตอ. 
 กองเรือฟริเกตที่ .. กฟก. .. 
 กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร กบฮ. 
 กองเรือดํานํ้า กดน. 
 กองเรือทุนระเบิด กทบ. 
 กองเรือยกพลข้ึนบกและยุทธบรกิาร กยพ. 
 กองเรือยามฝง กยฝ. 
 กองเรือลํานํ้า กลน. 
 กองบญัชาการ บก. 
  กองกําลังพล กพ. 
  กองขาว ขว. 

/ กองยุทธการ ... 
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  กองยุทธการ   ยก. 
  กองสงกาํลงับํารุง  กบ. 
  กองสือ่สารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  กสท. 
  กองงบประมาณ กงป. 
  กองวิทยาการและนิรภัยการบิน กวน. 
  กองแผนการชาง กผช. 
 กองบิน .. กองบิน .. 

  กองสนับสนุนการบิน กสน. 
  กองซอมบํารุง กซร. 

 กองควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ กคปอ. 
 สถานีการบิน สนบ. 
  กองปฏิบัติการฐานบิน กฐบ. 
  กองพลาธิการ พธ. 
  กองชางโยธา ชย. 
  กองขนสง ขส. 
 ศูนยซอมอากาศยาน  ศซอ. 
  กองบริหารซอมสราง  กบซ. 
  กองควบคุมคุณภาพ กคภ. 
  กองพฒันาการชาง กพกช. 
  กองซอมอากาศยาน กซอ. 
  กองซอมเครื่องยนต กซย. 
  กองซอมบริภัณฑ กซภ. 
  กองโรงงาน กงน. 
  กองพสัดุชาง กพด. 
  กองรกัษาความปลอดภัย กรภ. 
 หนวยบญัชาการสงครามพเิศษทางเรือ  นสร. 
  กรมรบพเิศษที่ ๑  กรม รพศ.๑ 

   กองรบพเิศษที่ .. รพศ. .. 
  ศูนยการฝกสงครามพเิศษทางเรอื ศฝ.สร. 

   กองสนับสนุน กอง สน. 
   กองการฝก กฝร. 

  กองบญัชาการ บก. 
  กองการปกครอง กปค. 
  กองพฒันาและประเมนิผลการฝก กพป. 
  กองฝกเดินเรือและการเรือ กฝด. 
  กองฝกปฏิบัติการทางเรอื กฝป. 
  กองฝกการอาวุธ กฝอ. 

 
/ กองฝก ... 
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  กองฝกศูนยยุทธการและสื่อสาร กฝย. 
  การฝกการชางกลและปองกันความเสียหาย กฝล. 
  กองสนับสนุน กอง สน. 
ทัพเรือภาคท่ี ๑ ทรภ.๑ 
 กองบญัชาการ   บก. 
 กองกําลังพล 

กองขาว 
กองยุทธการ   
กองสงกาํลงับํารุง 
กองสือ่สาร 
กองกจิการพลเรือน 
กองโครงการและงบประมาณ   
กองพระธรรมนูญ   
กองการเงนิ 

กพ. 
 ขว. 
 ยก. 
 กบ. 
 สส. 
 กพร. 
 คป. 
 ธน. 
 กง. 
 กองเรือปฏิบัติการ กปก. 
 ฐานสงกาํลงับํารงุทหารเรือตราด ฐตร. 
  กองพลาธิการ  พธ. 
  กองโรงงาน   กรง. 
 ศูนยรักษาความปลอดภัยทางทะเล กองทัพเรอื เกาะชาง ศรภ.ทร.เกาะชาง 
ทัพเรือภาคท่ี ๒ ทรภ.๒ 
 กองบญัชาการ                                         บก. 
 กองกําลังพล 

กองขาว 
กองยุทธการ   
กองสงกาํลงับํารุง 
กองสือ่สาร 

กพ. 
 ขว. 
 ยก. 
 กบ. 
 สส. 
 กองกจิการพลเรือน กพร. 
 กองโครงการและงบประมาณ คป. 
 กองพระธรรมนูญ ธน. 
 กองการเงนิ กง. 
 กองเรือปฏิบัติการ กปก. 
 ฐานทัพเรือสงขลา ฐท.สข. 
  กองพลาธิการ  พธ. 
  กองขนสง กขส. 
  กองโรงงาน   กรง. 
  โรงพยาบาล รพ. 
  กองกจิการพิเศษ กกพศ. 
  สถานีสื่อสาร   สสส. 
  เรือนจํา  รจ. 
 

/ สถานีการบิน ... 
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  สถานีการบิน  สนบ. 
  สถานีเรอืสมุย  สน.เรือสมุย 
ทัพเรือภาคท่ี ๓ ทรภ.๓ 
 กองบญัชาการ   บก. 
 กองกําลังพล 

กองขาว 
กองยุทธการ   
กองสงกาํลงับํารุง 
กองสือ่สาร 
กองกจิการพลเรือน 
กองโครงการและงบประมาณ   
กองพระธรรมนูญ   
กองการเงนิ 

กพ. 
 ขว. 
 ยก. 
 กบ. 
 สส. 
 กพร. 
 คป. 
 ธน. 
 กง. 
 กองเรือปฏิบัติการ กปก. 
 ฐานทัพเรือพังงา ฐท.พง. 
  กองพลาธิการ  พธ. 
  กองขนสง กขส. 
  กองโรงงาน   กรง. 
  โรงพยาบาล รพ. 
  กองกจิการพิเศษ กกพศ. 
  สถานีสื่อสาร   สสส. 
  เรือนจํา  รจ. 
  สถานีการบิน  สนบ. 
  สถานีเรอืละง ู สน.เรือละง ู
 ศูนยรักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือฝงอันดามัน ศรภ.ทร.อม. 
หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน นย. 
 กองบญัชาการ  บก. 
 กองกําลังพล  กพ. 
 กองขาว  ขว. 
 กองยุทธการ  ยก. 
 กองสงกาํลงับํารุง  กบ. 
 กองกจิการพลเรือน  กพร. 
 กองโครงการและงบประมาณ  คป. 
 กองการเงนิ  กง. 
 กองพลนาวิกโยธิน  พล.นย. 
  กรมทหารราบที่ ๑  กรม ร.๑ 
  กองพันทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค พัน.ร.๑ รอ. 

 

/ กองพัน …  
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  กองพันทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค พัน.ร.๒ รอ. 
  กองพันทหารราบที่ ๓ รักษาพระองค พัน.ร.๓ รอ. 
 กองพลนาวิกโยธิน  พล.นย. 
  กรมทหารราบที่ ๑  กรม ร.๑ 
  กองพันทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค พัน.ร.๑ รอ. 
  กองพันทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค พัน.ร.๒ รอ. 
  กองพันทหารราบที่ ๓ รักษาพระองค พัน.ร.๓ รอ. 
  กรมทหารราบที่ ๒  กรม ร.๒ 
  กองพันทหารราบที่ ๔ รักษาพระองค พัน.ร.๔ รอ. 
  กองพันทหารราบที่ ๕ รักษาพระองค พัน.ร.๕ รอ. 
  กองพันทหารราบที่ ๖ รักษาพระองค พัน.ร.๖ รอ. 
  กรมทหารราบที่ ๓  กรม ร.๓ 
  กองพันทหารราบที่ ๗ รักษาพระองค พัน.ร.๗ รอ. 
  กองพันทหารราบที่ ๘ รักษาพระองค พัน.ร.๘ รอ. 
  กองพันทหารราบที่ ๙ รักษาพระองค พัน.ร.๙ รอ. 
  กรมทหารปนใหญ กรม ป. 
  กองพันทหารปนใหญเบากระสุนวิถีโคงที่ .. พัน.ปบค. .. 
  กองพันทหารปนใหญตอสูอากาศยาน  พัน.ปตอ. 
  กองพันทหารปนใหญกลางกระสุนวิถีโคง  พัน.ปกค. 
 กรมสนับสนุน  กรม สน. 
  กองพันซอมบํารุง  พัน.ซบร. 
  กองพันทหารขนสง  พัน.ขส. 
  กองพันพยาบาล  พัน.พ. 
  กองพันลาดตระเวน  พัน.ลว. 
  กองพันรถถัง  พัน.ถ. 
  กองพันทหารชาง  พัน.ช. 
  กองพันทหารสื่อสาร  พัน.ส. 
  กองพันรถสะเทินนํ้าสะเทินบก  พัน.รนบ. 
 ศูนยการฝก  ศฝ. 
  โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน  รร.นย. 
  กองการฝกพลทหาร  กฝท. 
  กองสนับสนุน  กอง สน. 
 กรมรักษาความปลอดภัย  กรม รปภ.นย. 
  กองรกัษาความปลอดภัย ฐานทัพเรอืกรงุเทพ กอง รปภ.ฐท.กท. 
  กองรกัษาความปลอดภัย กรมสรรพาวุธทหารเรอื  กอง รปภ.สพ.ทร. 
  กองรกัษาความปลอดภัย ฐานทัพเรอืสัตหีบ  กอง รปภ.ฐท.สส. 
  กองรกัษาความปลอดภัย กองการบินทหารเรือ  กอง รปภ.กบร.กร. 
  กองรกัษาความปลอดภัย ฐานทัพเรอืสงขลา  กอง รปภ.ฐท.สข. 
  กองรกัษาความปลอดภัย ฐานทัพเรอืพังงา  กอง รปภ.ฐท.พง. 

/ หนวยบัญชาการ ... 
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หนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง    สอ.รฝ. 
 กรมตอสูอากาศยานที่ ๑  กรม สอ.๑ 
  กองพันตอสูอากาศยานที่ ๑๑, ๑๒, ๑๓  พัน.สอ.๑๑, ๑๒, ๑๓ 
 กรมตอสูอากาศยานที่ ๒ กรม สอ.๒ 
  กองพันตอสูอากาศยานที่ ๒๑, ๒๒, ๒๓  พัน.สอ.๒๑, ๒๒, ๒๓ 
 กรมรักษาฝงที่ ๑                             กรม รฝ.๑ 
  กองพันรักษาฝงที่ ๑๑, ๑๒, ๑๓  พัน.รฝ.๑๑, ๑๒, ๑๓ 
 ศูนยตอสูอากาศยานและรักษาฝง  ศสร.สอ.รฝ. 
  ศูนยตอสูอากาศยานและรักษาฝงประจําพื้นที่ .. ศสรท. .. 
 กรมสนับสนุน กรม สน. 
  กองพันขนสง                              พัน.ขส. 
  กองพันสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส  พัน.สอล. 
  กองพันซอมบํารุง  พัน.ซบร. 
  กองพันพยาบาล   พัน.พ. 
 ศูนยการฝก  ศฝ. 
  โรงเรียนทหารตอสูอากาศยานและรักษาฝง  รร.สอ.รฝ. 
  กองการฝกพลทหาร ศูนยการฝก  กฝท. 
  กองพันฝกที่ ..  พัน.ฝ. .. 
 หนวยปฏิบัติการเกาะกูด นปก. 
 หนวยเฉพาะกจิ ๓๒๑ ฉก.๓๒๑ 
 หนวยเฉพาะกจิหนวยบญัชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง ๔๑๒ ฉก.สอ.รฝ.๔๑๒ 
 หนวยปฏิบัติการหนวยบญัชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง ๔๕๑ นป.สอ.รฝ.๔๕๑ 
 หนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง ๔๕๒ นป.สอ.รฝ.๔๕๒ 
 หนวยเฝาตรวจและรายงานการเคลื่อนตัวของคลื่นเกาะเมียง นตค.ก.เมียง 
 หนวยปฏิบัติการหนวยบญัชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง ๔๙๑ นป.สอ.รฝ.๔๙๑ 
 ศูนยอนุรักษพันธุเตาทะเล  ศอพต. 
ฐานทัพเรือสัตหีบ                                        ฐท.สส. 
 กองขนสง  กขส. 
 กรมโรงงาน  กรง. 
 กองชางโยธา  กชธ. 
 การทาเรือสัตหบี  กทส. 
 โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ  รพ.อาภากรเกียรติวงศ 
 กองกจิการพิเศษ  กกพศ. 
 กองอสังหาริมทรพัย  กอท. 
 สถานีสื่อสาร  สสส. 
 สถานีตรวจสอบและลบลางแมเหลก็เรือ  สตลม. 
 เรือนจํา  รจ. 
 กรมกอสรางและพฒันา  กรม กสพ. 
  กองพันกอสรางและพัฒนาที่ .. พัน.กสพ. .. 

/ ฐานทัพเรือ ... 



- ๙ - 
 

คําเต็ม คํายอ 
ฐานทัพเรือกรุงเทพ                                    ฐท.กท. 
 ปอมพระจลุจอมเกลา  ปจปร. 
 กองขนสง  กขส. 
 กองกจิการพิเศษ  กกพศ. 
 สถานีสื่อสาร  สสส. 
 เรือนจํา  รจ. 
 กองดุริยางคทหารเรือ  ดย.ทร. 
กรมสารวัตรทหารเรือ                              กรม สห.ทร. 
 กองพันสารวัตรทหารเรือที่ ..  พัน.สห.ทร.ที่ .. 
กรมอูทหารเรือ                                          อร. 
 กองบงัคับการ บก. 
  กองธุรการ  ธก. 
  กองกําลังพล  กพ. 
  กองสงกาํลงับํารุง  กบ. 
  กองโครงการและงบประมาณ  คป. 
  กองจัดการ  กจก. 
  กองการเงนิ  กง. 
 กรมแผนการชาง  กผช. 
  กองแผนงานฝายเรือ  กผงร. 
  กองออกแบบกลจักร  กอจ. 
  กองออกแบบตอเรือ  กอร. 
  กองออกแบบไฟฟา  กอฟ. 
 กรมพฒันาการชาง  กพช. 
  กองการศึกษา  กศษ. 
  ศูนยพัฒนาอาชีพชาง  ศพช. 
  โรงเรียนชางกรมอูทหารเรือ  รร.ชอร. 
  กองวิจัยและพฒันา  กวจพ. 
  กองควบคุมคุณภาพ  กคภ. 
 อูทหารเรือธนบุร ี อธบ. 
  กองแผนและประมาณการชาง  กผป. 
  กองโรงงาน  กงน. 
 อูทหารเรือพระจลุจอมเกลา  อจปร. 
 กองบงัคับการ บก. 
  กองธุรการ  ธก. 
  กองกําลังพล  กพ. 
  กองโครงการและงบประมาณ  คป. 
  กองการเงนิ  กง. 
  กองพฒันาการบรหิาร  กพห. 

 

/ กองแผน ... 



- ๑๐ - 
 

คําเต็ม คํายอ 
  กองแผนและประมาณการชาง  กผป. 
  กองออกแบบ  กอบ. 
  กองพสัดุชาง  กพด. 
  กองควบคุมคุณภาพ  กคภ. 
  กองบริหารงานซอมสราง  กซส. 
  กองโรงงานเครื่องกล  กรก. 
  กองโรงงานเรอืเหล็ก  กรล. 
  กองโรงงานเบ็ดเตล็ด  กบต. 
  กองโรงงานไฟฟา  กฟฟ. 
  กองสนับสนุน  กสน. 
 อูราชนาวีมหิดลอดุลยเดช  อรม. 
 กองบงัคับการ บก. 
  กองจัดการ  กจก. 
  กองกําลังพล  กพ. 
  กองสงกาํลงับํารุง  กบ. 
  กองการเงนิ  กง. 
  กองแผนและประมาณการชาง  กผป. 
  กองควบคุมคุณภาพ   กคภ. 
  กองโรงงานเครื่องกล  กรก. 
  กองโรงงานเรอืเหล็ก  กรล. 
  กองโรงงานไฟฟา  กฟฟ. 
  กองสนับสนุน  กอง.กสน. 
  กองพสัดุ  กพด. 
  ศูนยพัสดุชาง       ศพด. 
กรมอิเล็กทรอนิกสทหารเรือ  อล.ทร. 
       กองกําลังพลและธุรการ  กพ. 
  กองสงกาํลงับํารุง  กบ. 
  กองการเงนิ  กง. 
  กองแผนการชาง  กผกช. 
  กองวิทยาการ  กวก. 
    โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส  รร.อล. 
  กองโรงงานอิเล็กทรอนิกสที ่.. กอล. .. 
  กองควบคุมคุณภาพ  กคภ. 
  กองพสัดุ  กพสด. 
กรมชางโยธาทหารเรือ                                ชย.ทร. 
 กองกําลังพลและธุรการ                            กพ. 
 กองแผนและโครงการ  กผค. 
 กองบริหารงานชาง  กงช. 

 

/ กองออกแบบ ... 



- ๑๑ - 
 

คําเต็ม คํายอ 
 กองออกแบบ  กอบ. 
 กองงานโยธา  กงย. 
 กองงานเครื่องกล  กงค. 
 กองงานไฟฟา  กงฟ. 
 กองการพัสดุ  กพสด. 
 กองวิทยาการ  กวก. 
กรมสรรพาวุธทหารเรือ                              สพ.ทร. 
 ศูนยซอมสรางสรรพาวุธ  ศซส. 
  กองบริหารงานซอมสราง  กบซ. 
  กองทดสอบสรรพาวุธ  กทว. 
  กองโรงงานชางแสง  กรช. 
  กองโรงงานไฟฟาอาวุธ  กฟอ. 
 กองอาวุธปลอยนําวิถี  กอว. 
 กองอาวุธใตนํ้า  กอน. 
 กองโรงงานผลิตลูกปนและวัตถุระเบิด  กผร. 
 กองประดานํ้าและถอดทําลายอมภัณฑ  กปถ. 
 กองสนับสนุน  กอง สน. 
 กองคลงัสรรพาวุธ  กคส. 
 กองวิทยาการ  กวก. 
กรมพลาธิการทหารเรือ              พธ.ทร. 
 กองควบคุม  กคค. 
 กองการจัดหา  กจห. 
 กองการพัสดุทางทหารตางประเทศ  กพทต. 
 กองโรงงาน  กงน. 
 กองตรวจรบั  กรร. 
 กองคลงัพลาธิการ  กคพธ. 
 กองเช้ือเพลิง  กชพ. 
 กองการเงนิ  กกง. 
 กองบริการ  กบก. 
 โรงเรียนพลาธิการ  รร.พธ. 
 ศูนยบริหารขาวสารการพสัดุ  ศบพ. 
 ศูนยสงกําลัง  ศกล. 
กรมแพทยทหารเรือ                                  พร. 
 กองการเงนิ  กกง. 
 กองสวัสดิการสุขภาพ  กสส. 
 กองเวชสารสนเทศ  กวส. 
 กองเวชกรรมปองกัน  กกป. 
 กองเวชศาสตรใตนํ้าและการบิน  กวตบ. 

 

/ กองสงกําลงั ... 



- ๑๒ - 
 

คําเต็ม คํายอ 
 กองสงกาํลงัสายแพทย  กสพ. 
 ศูนยวิทยาการ   ศวก. 
 โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา   รพ.สมเด็จพระปนเกลา 
 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสริกิิต์ิ  รพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ 
 โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ  รพ.ทร.กรุงเทพ 
 ศูนยทันตกรรม  ศทก. 
 กองสนับสนุน  กอง สน. 
กรมการขนสงทหารเรือ                                ขส.ทร. 
 กองบงัคับการ  บก. 
  กองกําลังพลและธุรการ  กพ. 
  กองนโยบายและแผน  กผน. 
  กองสงกาํลงับํารุง  กบ. 
  กองจัดการขนสง  กจข. 
 กองรถยนต  กรย. 
 กองเรือเล็ก  กรล. 
 กองโรงงาน  กงน. 
 กองการพัสดุ  กพสด. 
 กองวิทยาการ  กวก. 
กรมอุทกศาสตร                                     อศ. 
 กองวิทยาการ  กวก. 
 กองสํารวจแผนที ่ กรท. 
 กองสรางแผนที ่ กรผ. 
 กองสมุทรศาสตร  กมศ. 
 กองอุตุนิยมวิทยา                              กอต. 
 ศูนยสนับสนุนการเดินเรือ  ศสด. 
  กองบริการการเดินเรือ  กบด. 
  กองเครื่องหมายทางเรือ  กคม. 
  สถานีอุทกศาสตรสัตหบี  สอส. 
  สถานีอุทกศาสตรหวัหิน  สอห. 
  สถานีอุทกศาสตรสงขลา  สอข. 
  สถานีอุทกศาสตรพงังา  สอพ. 
 หมวดเรอือุทกศาสตร มวอ. 
กรมสวัสดิการทหารเรือ                                สก.ทร. 
 กองแผนและโครงการ  กผค. 
 กองการสงเคราะห  กสค. 
 กองการจัดหาและบรกิาร  กจบ. 
 กองการกีฬา  กกฬ. 
 กองการอาคารทีพ่ัก กอพ. 

 

/ กองกิจการ ... 
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คําเต็ม คํายอ 
 กองกจิการสโมสร  กจส. 
 กองอาชีวสงเคราะห   กชส. 
  ศูนยเกษตรกรรมทหารเรือ โยทะกา  ศกยท. 
  ศูนยเกษตรกรรมทหารเรือ บางพระ  ศกบพ. 
  ศูนยเกษตรกรรมทหารเรอื ปอมพระจลุจอมเกลา  ศกปจ. 
 กองสนับสนุน  กอง สน. 
กรมวิทยาศาสตรทหารเรือ                            วศ.ทร. 
 กองวิเคราะหและทดสอบ  กวทส. 
 กองวิทยาการ  กวก. 
 กองผลิตและซอมบํารุง  กผบ. 
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ  ยศ.ทร. 
 กองบญัชาการ  บก. 
  กองกําลังพลและธุรการ  กธก. 
  กองการศึกษา  กศษ. 
  กองสงกาํลงับํารุง  กบ. 
  กองการเงนิ  กง. 
 วิทยาลัยการทัพเรือ  วทร. 
 โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ  รร.สธ.ทร. 
 โรงเรียนนายทหารเรอืช้ันตน  รร.ชต. 
 โรงเรียนพันจา  รร.พจ. 
 โรงเรียนชุมพลทหารเรอื  รร.ชุมพลฯ 
 ศูนยฝกทหารใหม  ศฝท. 
 ศูนยภาษา  ศภษ. 
 ศูนยศึกษายุทธศาสตรทหารเรือ  ศยร. 
 กองบริการการศึกษา  กบศ. 
 กองประกันคุณภาพการศึกษา   กปภ. 
 กองหองสมุด  กหส. 
 กองประวัติศาสตร  กปศ. 
 กองอนุศาสนาจารย  กอศ. 
 กองสนับสนุน  กอง สน. 
โรงเรียนนายเรือ                                    รร.นร. 
 กรมนักเรียนนายเรอื รักษาพระองค  กรม นนร.รอ. 
  กองพันที่ .. พัน. .. 
  กองพลศึกษา  กพล. 
  หมวดดุริยางค มว.ดย. 
 ฝายศึกษา ฝศษ. 
  กองวิชาการอาวุธและยุทธวิธี  กวอย. 
  กองวิชาการเรือและเดินเรือ  กวกด. 

 

/ กองวิชา ... 
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คําเต็ม คํายอ 
  กองวิชาคณิตศาสตร  กวณ. 
  กองวิชาฟซิกคและเคม ี กวฟค. 
  กองวิชามนุษยศาสตร  กวมษ. 
  กองวิชากฎหมายและสงัคมศาสตร  กวกส. 
  กองวิชาการวิศวกรรมศาสตร  กววศ. 
  กองวิชาการวิศวกรรมเครื่องกลเรือ  กววร. 
  กองวิศวกรรมอุทกศาสตร  กววอ. 
  กองวิชาบรหิารงานและวิเคราะห  กวบว. 
 ฝายบริการ ฝบก. 
  กองบริการ  กองบริการ 
  กองโรงงาน  กงน. 
  กองเครื่องชวยการศึกษา  กคช. 
 กองสถิติและวิจัย  กถจ. 
 โรงพยาบาล  รพ. 
สํานักงานวิจัยและพฒันาการทางทหารกองทัพเรือ           สวพ.ทร. 
 กองแผนและโครงการ   กผค. 
 กองวิจัยและพฒันา  กวจพ. 
 กองวิทยาการ   กวก. 
 กองควบคุมคุณภาพ  กคภ. 

 

 ๒. คํายอชื่อโรงเรียนตาง ๆ ในกองทัพเรือ ใหเขียนดังน้ี   
 

คําเต็ม คํายอ 
 โรงเรียนการขนสงทหารเรือ รร.ขส. 
 โรงเรียนการเงิน รร.กง. 
 โรงเรียนชุมพลทหารเรอื รร.ชุมพลฯ 
 โรงเรียนชางกรมอูทหารเรือ รร.ชอร. 
 โรงเรียนชางโยธา รร.ชย. 
 โรงเรียนดุริยางค รร.ดย. 
 โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน รร.นย. 
 โรงเรียนนายทหารเรอืช้ันตน รร.ชต. 
 โรงเรียนนายเรือ รร.นร. 
 โรงเรียนพันจา รร.พจ. 
 โรงเรียนพยาบาล รร.พบ. 
 โรงเรียนพลาธิการ รร.พธ. 
 โรงเรียนสรรพาวุธ รร.สพ. 
 โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ รร.สสท. 
 โรงเรียนสารบรรณ รร.สบ. 
 โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ รร.สธ.ทร. 
 โรงเรียนอทุกศาสตร รร.อศ. 

/ โรงเรียน ... 
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คําเต็ม คํายอ 
 โรงเรียนอเิลก็ทรอนิกส รร.อล. 
 วิทยาลัยการทัพเรือ วทร. 
 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ วพร. 
 

 ๓. คําอธิบายเพิ่มเติมประกอบการเขียนคํายอช่ือสวนราชการในกองทัพเรือน้ัน  ใหนํา
หลักการเขียนคํายอช่ือสวนราชการที่กองทัพบกไดกําหนดไวแลวในระเบียบน้ี สามารถนําใชเทียบเคียงกันได
เทาที่ไมขัดกับแบบธรรมเนียมหรือหลักนิยมการปฏิบัติของกองทัพเรือที่ไดกําหนดไวใชอยูเดิม เชน 
  ๓.๑ การเขียนคํายอกองพันทหาร นอกเหนือจากที่กําหนดไวแลว ใหเขียนเรียงลําดับ 
อยางคําเต็ม เชน 
 

คําเต็ม คํายอ 
 กองพันนักเรียนนายเรอื  พัน.นนร. 
 กองพันทหารสารวัตรทหารเรือที่ ๓ กรมสารวัตรทหารเรือ     กรม สห.ทร. 
 
  ๓.๒ หนวยทหารรักษาพระองค, ใหใชคํายอ รอ. ตอทายนามยอของหนวยน้ัน ๆ ดังน้ี 
 

คําเต็ม คํายอ 
 กรมนักเรียนนายเรอืรักษาพระองค โรงเรียนนายเรอื  กรม นนร.รอ.รร.นร. 
 กองบงัคับการ กรมทหารราบที ่๓ รักษาพระองค บก.กรม ร.๓ รอ. พล.นย.นย. 
 กองพลนาวิกโยธิน หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน   
 กองพันทหารราบที่ ๙ รักษาพระองค กรมทหารราบที่ ๓   พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย.นย. 
 กองพลนาวิกโยธิน หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน                               
 กองบงัคับการ กรมทหารราบที ่๑ รักษาพระองค บก. กรม ร.๑ รอ. พล.นย.นย. 
 กองพลนาวิกโยธิน หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน  
 กองพันทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค กรมทหารราบที่ ๑   พัน.ร.๑ รอ. กรม ร.๑ พล.นย.นย. 
 กองพลนาวิกโยธิน หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน  
 

  ๓.๓ การเขียนคํายอสํานักงานผูชวยทูตฝายทหารเรือ ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ 
กรุงใดในตางประเทศ ใหเขียนช่ือประเทศไทยตอทายสํานักงานน้ัน แลวใชเครื่องหมาย / ตามดวยช่ือกรุงของ
ประเทศน้ัน เชน  
 

คําเต็ม คํายอ 
 สํานักงานผูชวยทูตฝายทหารเรือ ประจําสถานเอกอัครราชทตูไทย สน.ผชท.ทร. ไทย/วอชิงตัน 
 ณ กรุงวอชิงตัน  
 

  ๓.๔ คําวากองบัญชาการ หรือกองบังคับการของหนวยทหารเรือซึ่งทําหนาที่บังคับบัญชา 
ใหเขียนวา “บก.” เชน  
 

คําเต็ม คํายอ 
 กองบญัชาการ กองเรือยุทธการ บก.กร. 
 กองบญัชาการ กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ บก.กฟก.๑ กร. 

 

/ ๓.๕ ... 
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  ๓.๕ การเขียนคํายอของหมวดเรือ หรือหนวยที่มีลักษณะเฉพาะที่ไมมีคํายอใหเขียนวา  
 

คําเต็ม คํายอ 
 หมวดเรอืที่ ๑ กองเรือตรวจอาว กองเรอืยุทธการ มว.เรือที่ .. กตอ.กร. 
 กองรกัษาความปลอดภัย ฐานทัพเรอืกรงุเทพ กรมรกัษาความ

ปลอดภัย หนวยบญัชาการนาวิกโยธิน 
กอง รปภ.กรม รปภ.นย. 

 กรมรบพเิศษที่ ๑ หนวยบัญชาการสงครามพเิศษทางเรือ  
กองเรือยุทธการ 

กรม รพศ.๑ นสร.กร. 

 สถานีการบิน ฐานทัพเรือสงขลา สนบ.ฐท.สข. 
 กรมสนับสนุน หนวยบญัชาการนาวิกโยธิน กรม สน.นย. 
 กองสนับสนุน อูราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอูทหารเรือ กอง.กสน.อร. 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตรวจถูกตอง 
 

     (ลงช่ือ) พ.อ. กิตติศักด์ิ  บุญสุข 
 ( กิตติศักด์ิ  บุญสุข ) 
 ผอ.กรบ.สม. 
 ๗ ก.ย.๕๕ 



ผนวก ช 
 

 ๑. คํายอชื่อสวนราชการในกองทัพอากาศ ใหเขียนดังน้ี 
คําเต็ม คํายอ 

กองทัพอากาศ  ทอ. 
กองบัญชาการ บก. 
     ศูนยอํานวยการเครื่องบินพระราชพาหนะ ศบพ. 
     ศูนยอํานวยการเฮลิคอปเตอรพระราชพาหนะ ศฮพ. 
     ศูนยการสงครามทางอากาศ ศกอ. 
     ศูนยปฏิบัติการกองทพัอากาศ ศปก.ทอ. 
     ศูนยสนับสนุนการถวายบิน ๙๐๔ ศสกบ.๙๐๔ 
     ศูนยยุทธการทางอากาศ ศยอ. 
     สํานักทีป่รึกษากองทพัอากาศ สน.ปษ.ทอ. 
     สํานักงานผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ สน.ผทค.ทอ. 
     สํานักงานคลังสมอง สคม.ทอ. 
          กองยุทธศาสตร กยศ. 
          กองหลักนิยม กลย. 
          กองเทคโนโลยี กทย. 
สํานักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ สพร.ทอ. 
          กองแผนยุทธศาสตรการพฒันา           กยศ. 
          กองแผนปฏิบัติราชการ กผป. 
          กองวิชาการ กวช. 
สํานักงานเลขานุการกองทัพอากาศ สลก.ทอ. 
     กองเลขานุการ กลก. 
     กองพิธีการ กพก. 
กรมสารบรรณทหารอากาศ สบ.ทอ. 
     กองเสมียนตรา กสม. 
     กองประวัติศาสตรและพพิิธภัณฑทหาร กปพ. 
     กองสนับสนุน กนน. 
กรมกําลังพลทหารอากาศ กพ.ทอ. 
     กองนโยบายและแผน กนผ. 
     กองจัดการกําลังพล กจพ. 
     กองการปกครอง กปค. 
     กองการศึกษา กกศ. 
     กองควบคุมและพัฒนากาํลงัพล กคพ. 
     กองกําลังพลสํารอง กพส. 
     กองขอมลูกาํลงัพล กขพ. 

/ กรมขาว ...  
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คําเต็ม คํายอ 
กรมขาวทหารอากาศ ขว.ทอ. 
     กองนโยบายและแผน กนผ. 
     กองขาวกรองยุทธศาสตร กขศ. 
     กองขาวกรองยุทธวิธี กขธ. 
     กองปฏิบัติการขาว กปข. 
     กองรกัษาความปลอดภัย กรภ. 
     กองการตางประเทศ กตท. 
     สํานักงานผูชวยทูตฝายทหารอากาศ สน.ผชท.ทอ. 
กรมยุทธการทหารอากาศ ยก.ทอ. 
     กองนโยบายและแผน กนผ. 
     กองการจัด กกจ. 
     กองยุทธการ กยก. 
     กองการฝก กกฝ. 
     กองวิจัยและพฒันาการรบ กวร. 
     กองฝกรวมและผสม กฝผ. 
     กองปฏิบัติกิจพเิศษ กปพ. 
กรมสงกําลังบํารุงทหารอากาศ กบ.ทอ. 
     กองนโยบายและแผน กนผ. 
     กองสงกาํลงั กสล. 
     กองควบคุมการพสัดุ กคพ. 
     กองจัดหาทางทหารกบัตางประเทศ กจท. 
     กองแผนที่และที่ดิน กผท. 
     กองควบคุมการซอมบํารุง กคซ. 
     กองควบคุมอาคารสถานที ่ กอส. 
     ศูนยสงกําลังบํารุง ศกบ. 
          กองประสานการสงกําลงับํารุง กปก. 
          กองปฏิบัติการสารสนเทศสงกาํลงับํารุง กปบ. 
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ กร.ทอ. 
     กองนโยบายและแผน กนผ. 
     กองกจิการพลเรือน กกร. 
      กองบรรเทาสาธารณภัยและกจิการพัฒนา กบพ. 
     กองประชาสมัพันธ กปส. 
     กองการภาพและผลิตสื่อ กภส. 

 
 

/ กรมเทคโนโลยี ...  
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คําเต็ม คํายอ 
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ ทสส.ทอ. 
     กองนโยบายและแผน กนผ. 
     กองระบบบัญชาการและควบคุม กบค. 
     กองสือ่สารอิเล็กทรอนิกส กสอ. 
     กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กทส. 
     กองสงครามอิเล็กทรอนิกสและสารสนเทศ กคส. 
สํานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ สปช.ทอ. 
     กองบริหารทรัพยากร กบท. 
     กองงบประมาณ กงป. 
     กองควบคุมงบประมาณและบญัชี กคป. 
     กองตรวจสอบและประเมินผล กตป. 
     กองจัดการ กจก. 
     กองกรรมวิธีขอมูล กกม. 
กรมการเงินทหารอากาศ กง.ทอ. 
     กองวิทยาการ กวก. 
     กองควบคุมการใชจาย กคจ. 
     กองเงินเดือนและคาจาง กงค. 
     กองการเงิน กกง. 
     กองการเงินตางประเทศ กงตท. 
กรมจเรทหารอากาศ จร.ทอ. 
     กองแผนและโครงการ กผค. 
     กองตรวจสอบและประเมินผล .. กตป. .. 
     กองตรวจสอบมาตรฐานการบิน กตฐ. 
     กองตรวจสอบเรื่องรองทกุขรองเรียน กตร. 
สํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ สตน.ทอ. 
     กองวิชาการและระบบงาน กวง. 
     กองตรวจพิเศษ กตพ. 
     กองตรวจสอบที่ .. กตส. .. 
          กองตรวจที่ .. กตจ. .. 
สํานักงานนิรภัยทหารอากาศ สนภ.ทอ. 
     กองวิทยาการ กวก. 
     กองนิรภัยการบิน กนภ. 
          กองปองกันอากาศยานอุบัติเหตุ กปอบ. 
          กองสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุ กสอบ. 

/ กองนิรภัย ...  
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คําเต็ม คํายอ 
     กองนิรภัยภาคพื้น กนพ. 
          กองปองกันอบุัติเหตุภาคพื้น กปบพ. 
          กองสอบสวนอุบัติเหตุภาคพื้น กสพ. 
สํานักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ สธน.ทอ. 
     กองคดี กคด. 
     กองกฤษฎีกา กฎก. 
     กองนิติธรรม กนธ. 
กองบิน ๑ บน.๑ 
 กองเทคนิค (มีทุกกองบิน) กทน. 
กองบิน ๒ บน.๒ 
กองบิน ๔ บน.๔ 
กองบิน ๕ บน.๕ 
กองบิน ๖ บน.๖ 
กองบิน ๗ บน.๗ 
กองบิน ๒๑ บน.๒๑ 
กองบิน ๒๓ บน.๒๓ 
กองบิน ๔๑ บน.๔๑ 
กองบิน ๔๖ บน.๔๖ 
กองบิน ๕๖ บน.๕๖ 
โรงเรียนการบิน รร.การบิน 
     กองบริการ กรก. 
     กองฝกการบนิ กฝบ. 
     กองการศึกษา กกศ. 
     กองพันทหารอากาศโยธิน พัน.อย. 
     กองซอมบํารุงอากาศยาน กซอ. 
     กองรอยทหารสารวัตร รอย.ทสห. 
กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ คปอ. 
     กองบญัชาการ บก. 
          กองกําลังพล กกพ. 
          กองขาว กขว. 
          กองยุทธการ กยก. 
          กองสงกําลังบํารุง     กกบ. 

 

/ กองวิทยาการ ...  
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คําเต็ม คํายอ 
     กองวิทยาการ กวก. 
          กองวิชาการควบคุมทางอากาศยุทธวิธี กวธ. 
          กองวิชาการควบคุมการบิน กวบ. 
     ศูนยปองกันทางอากาศ ศปอ. 
          กองควบคุมการปองกันทางอากาศ กคอ. 
          ศูนยควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ .. ศคปอ. .. 
          สถานีรายงาน .. สร. .. 
          สถานีรายงานเคลื่อนที ่ สร.คท. 
     กองปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี กปย. 
     กองการลาดตระเวนทางอากาศ กลว. 
          กองปฏิบัติการ กปก. 
          กองขอมลูการปฏิบัติทางอากาศ กขป. 
     กองสือ่สารอิเล็กทรอนิกส กสอ. 
          กองปฏิบัติการ กปก. 
          กองสนับสนุนทางเทคนิค กสน. 
     กองขาวอากาศ กขอ. 
          ศูนยบริการขาวอากาศ ศขอ. 
     กองบงัคับการบนิ กบค. 
          ศูนยบริการการบิน ศบบ. 
     กองลําเลียงทางอากาศ กลอ. 
     กองคนหาและชวยชีวิต    กคว. 
     กองบริการ กรก. 
หนวยบัญชาการอากาศโยธิน อย. 
     กองบญัชาการ บก. 
          กองกําลังพล กกพ. 
          กองขาว กขว. 
          กองยุทธการ กยก. 
          กองสงกําลังบํารุง     กกบ. 
     ศูนยการทหารอากาศโยธิน ศทย. 
          กองบงัคับการ บก. 
          กองการศึกษา กกศ. 
          กองวิทยาการ กวก. 
          กองฝกทหารอากาศโยธิน  กฝอ. 

 

/ กองสนับสนุน ...  
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คําเต็ม คํายอ 
          กองสนับสนุนการฝกภาคพื้น กสพ. 
          กองฝกกําลังสํารอง  กฝร. 
     กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค กรม ทย.รอ. 
          กองพันทหารอากาศโยธิน .. พัน.อย. .. 
     กรมทหารตอสูอากาศยานรักษาพระองค กรม ตอ.รอ. 
          กองพันทหารตอสูอากาศยาน .. พัน. .. 
     กรมปฏิบัติการพิเศษ กรม ปพ. 
          กองพันปฏิบัติการพิเศษ .. พัน. .. 
     กองดุริยางคทหารอากาศ ดย. 
          กองดนตร ี กดต. 
          โรงเรียนดุริยางคทหารอากาศ รร.ดย.ทอ. 
     กองบริการ กรก. 
กรมชางอากาศ ชอ. 
     กองกําลังพล กกพ. 
     กองสงกาํลงับํารุง กกบ. 
     กองกรรมวิธีขอมูล กกม. 
     กองวิทยาการ กวก. 
          กองการซอมบํารุง กกซ. 
     กองซอมอากาศยาน .. กซอ. .. 
     กองซอมเครื่องยนต กซย. 
     กองซอมบริภัณฑ กซภ. 
     กองโรงงาน กรง. 
     กองพสัดุชางอากาศ กพอ. 
     กองพสัดุเช้ือเพลงิ กพช. 
     กองบริการ กรก. 
กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทหารอากาศ สอ.ทอ. 
     กองกําลังพล กกพ. 
          กองสงกําลังบํารุง         กกบ. 
     กองวิทยาการ กวก. 
     กองสือ่สารโทรคมนาคม กสท. 
          กองโทรคมนาคม กทค. 
          กองปฏิบัติการสื่อสาร  กปกส. 
          กองโทรศัพท กทศ. 

 

/ กองมาตรวิทยา ... 
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คําเต็ม คํายอ 
     กองมาตรวิทยา กมว. 
     กองอเิล็กทรอนิกส กอท. 
          กองซอมบริภัณฑอิเล็กทรอนิกส กซอท. 
          กองซอมบริภัณฑสงครามอเิล็กทรอนิกส           กซสอ. 
          กองซอมบริภัณฑการภาพ กซกภ. 
     ศูนยคอมพิวเตอร ศภพ. 
          กองจัดดําเนินงาน กจง. 
          กองกรรมวิธีขอมูล กกม. 
          กองสื่อสารขอมลู กสขม. 
          กองซอมบริภัณฑคอมพิวเตอร กซคพ. 
     กองกจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน กสกท. 
     กองโรงงาน กรง. 
      กองซอมอปุกรณสื่อสารอเิลก็ทรอนิกสภาคพื้น กซอพ. 
      กองซอมอปุกรณสื่อสารอเิลก็ทรอนิกสภาคอากาศ กซออ. 
     กองพสัดุสื่อสารอิเล็กทรอนิกส กพส. 
     กองบริการ กรก. 
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ สพ.ทอ. 
     กองบงัคับการ บก. 
 กองกําลังพล          กกพ. 
    กองสงกาํลงับํารุง         กกบ. 
     กองวิทยาการ กวก. 
     กองควบคุมการผลิต กคล. 
     กองโรงงานสรรพาวุธ .. กรว. .. 
     กองทําลายวัตถุระเบิด กทว. 
     กองพสัดุสรรพาวุธ     กพว. 
     กองบริการ กรก. 
กรมแพทยทหารอากาศ พอ. 
     กองบงัคับการ บก. 
      กองกําลังพล          กกพ. 
     กองสงกาํลงับํารุง         กกบ. 
     กองวิทยาการ กวก. 
     กองเวชศาสตรปองกัน กวป. 

 

/ วิทยาลัย ...  
 
 
 
 



- ๘ - 
 

คําเต็ม คํายอ 
     วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ วพอ. 
          กองการศึกษา กกศ. 
     โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รพ.ภูมิพลอดุลยเดช 
          กองอํานวยการ กอก. 
          กองบริการ กรก. 
          กองตรวจโรคผูปวยนอก กตน. 
          กองอายุรกรรม กอย. 
          กองศัลยกรรม กศก. 
          กองวิสญัญีและหองผาตัด กวห. 
          กองสูตินรีกรรม กสก. 
          กองกมุารเวชกรรม กกม. 
          กองพยาธิกรรม กพก. 
          กองจกัษุกรรม กจษ. 
          กองโสต ศอนาสิกกรรม กสศ. 
          กองรงัสกีรรม กรส. 
          กองออรโธปดิกส กอป. 
          กองเวชศาสตรฟนฟ ู กวฟ. 
          กองทันตกรรม กทก. 
          กองเภสัชกรรม กภก. 
          กองบริการโลหิต กบล. 
          กองการพยาบาล กพย. 
          กองแพทยศาสตรศึกษา กพศ. 
     โรงพยาบาลจันทรุเบกษา รพ.จันทรุเบกษา 
          กองอํานวยการ กอก. 
          กองตรวจโรคผูปวยนอก กตน. 
          กองอายุรกรรม กอย. 
          กองศัลยกรรม กศก. 
          กองสูตินรีกรรม กสก. 
          กองการพยาบาล กพย. 
 กองเวชบริภัณฑ     กวภ. 
 กองบริการ กรก. 
กรมพลาธิการทหารอากาศ พธ.ทอ. 
     กองวิทยาการ กวก. 

 

/ กองพลาธิการ ...  
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คําเต็ม คํายอ 
     กองพลาธิการ กพธ. 
     กองโรงงาน กรง. 
     กองพสัดุพลาธิการ กพพ. 
     กองบริการ กรก. 
กรมชางโยธาทหารอากาศ ชย.ทอ. 
     กองบงัคับการ บก. 
      กองกําลังพล กกพ. 
      กองสงกาํลงับํารุง         กกบ. 
     กองวิทยาการ กวก. 
      กองออกแบบกอสราง กอบ. 
     กองอาคาร กอค. 
     กองสนามบิน กสน. 
     กองไฟฟา กฟฟ. 
     กองประปาและสุขาภิบาล กปภ. 
     กองโรงงาน กรง. 
     กองพสัดุชางโยธา กพย. 
     กองดับเพลิงและกูภัย กดก. 
     กองบริการ กรก. 
กรมขนสงทหารอากาศ ขส.ทอ. 
     กองบงัคับการ บก. 
     กองกําลังพล กกพ. 
      กองสงกาํลงับํารุง         กกบ. 
     กองวิทยาการ กวก. 
     กองจัดการเคลื่อนยาย กจย. 
     กองพาหนะ กพน. 
     กองพสัดุพาหนะ กพพน. 
     กองบริการ กรก. 
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ยศ.ทอ. 
     กองบงัคับการ บก. 
   กองกําลังพล กกพ. 
   กองสงกาํลงับํารุง   กกบ. 
   สํานักบริหารการศึกษา สบศ. 
       กองแผนและโครงการ กผค. 

 

/ กองอํานวยการ ...  
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คําเต็ม คํายอ 
      กองอํานวยการ กอก. 
     กองวิชาการ กวช. 
      กองวิจัยและพฒันา     กวพ. 
     วิทยาลัยการทัพอากาศ วทอ. 
          กองการศึกษา กกศ. 
          กองกจิการนักศึกษา กนศ. 
          กองวิเคราะหและประเมินผล      กวผ. 
     โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รร.สธ.ทอ. 
          กองการศึกษา กกศ. 
          กองกจิการนายทหารนักเรียน กนท. 
          กองวิเคราะหและประเมินผล กวผ. 
     โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส รร.นอส. 
          กองการศึกษา กกศ. 
          กองกจิการนายทหารนักเรียน กนท. 
          กองวิเคราะหและประเมินผล กวผ. 
     โรงเรียนนายทหารช้ันผูบงัคับฝูง รร.นฝ. 
          กองการศึกษา กกศ. 
          กองการปกครองกองกิจการนายทหารนักเรียน กปค. 
          กองวิเคราะหและประเมินผล กวผ. 
     โรงเรียนนายทหารช้ันผูบงัคับหมวด รร.นม. 
     โรงเรียนจาอากาศ รร.จอ. 
          กองบงัคับการ บก. 
          กองการศึกษา กกศ. 
          กองการฝก กกฝ. 
          กองนักเรียน กนร. 
          กองบริการ กรก. 
     โรงเรียนนายทหารช้ันประทวน รร.นป. 
     โรงเรียนครูทหาร รร.คท. 
     ศูนยภาษา ศภษ. 
      กองภาษา กภษ. 
     ศูนยทดสอบบุคคล ศทบ. 
     กองอนุศาสนาจารย กอศ. 
     กองวิทยบริการ      กวบ. 
     กองบริการ กรก. 

 

/ โรงเรียน ...  
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คําเต็ม คํายอ 
โรงเรียนนายเรืออากาศ รร.นอ. 
     กองบญัชาการ บก. 
      กองกําลังพล กกพ. 
      กองยุทธการและการขาว กยข. 
     กองประกันคุณภาพการศึกษา กปศ. 
     กองการศึกษา กกศ. 
      กองอํานวยการศึกษา กอษ. 
      กองวิชาวิศวกรรมอากาศยานและเทคโนโลยีการบิน กอบ. 
     กองเทคโนโลยีการบิน กทบ. 
      กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ กกส. 
      กองวิชาวิศวกรรมไฟฟาและโยธา กฟธ. 
      กองวิชาวิทยาศาสตร กวศ. 
      กองวิชาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอร กวคค. 
      กองวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร กวมส. 
     กรมนักเรียนนายเรอือากาศรกัษาพระองค กรม นนอ.รอ. 
      กองพันที่ .. พัน. .. 
      กองพฒันาภาวะผูนํา กพภ. 
     กองวิชาทหาร กวท. 
      กองวิทยาการทหาร กวก. 
      กองการฝก กกฝ. 
     กองสถิติและประเมินผล กสป. 
     กองสงเสริมและพัฒนางานวิจัย กสว. 
     กองเทคโนโลยีและสารสนเทศ กทส. 
     กองพลศึกษา กพล. 
     กองบริการ กรก. 
กรมสวัสดิการทหารอากาศ สก.ทอ. 
     กองบงัคับการ บก. 
      กองสงกาํลงับํารุง กกบ. 
     กองการสงเคราะห กสค. 
     กองการฌาปนกิจสงเคราะห กฌส. 
     กองอาชีวสงเคราะห กชค. 
     กองการกีฬา กกฬ. 
     กองการรานคา กรค. 
     กองการสโมสร กสมส. 
     กองบริการ กรก. 

 

/ ศูนยวิจัย ...  
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คําเต็ม คํายอ 
ศูนยวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ ศวอ.ทอ. 
     กองบงัคับการ บก. 
     สํานักงานวิจัย สวจ. 
      กองพฒันาการวิจัย  กพจ. 
     กองสนับสนุนการวิจัยอากาศยาน กสอ. 
     กองสนับสนุนการวิจัยยุทโธปกรณ กสย. 
     กองวิทยาศาสตร กวศ. 
     กองกจิการอวกาศ กกอ. 
     กองบริการ กรก. 
สถาบันเวชศาสตรการบินกองทัพอากาศ สวบ.ทอ. 
     กองบงัคับการ บก. 
     กองวิทยาการ กวก. 
     กองควบคุมสุขภาพผูทําการในอากาศ กคผ. 
     กองนิรภัยเวชกรรมการบิน กนว. 
     กองพยาธิวิทยาการบิน กพบ. 
     ศูนยลําเลียงทางอากาศสายแพทย ศลพ. 
สํานักงานผูบังคับทหารอากาศดอนเมือง สน.ผบ.ดม. 
     กองบงัคับการ บก. 
     กองยุทธการและการขาว กยข. 
     กองสงกาํลงับํารุง กกบ. 
กรมทหารสารวัตรทหารอากาศ กรม สห.ทอ. 
     กองพันทหารสารวัตรทหารอากาศ พัน.สห.ทอ. 
     กองควบคุมและรักษาความปลอดภัย กรปภ. 
     กองวิทยาการ กวก. 
     เรือนจําทหารอากาศ รจ.ทอ. 

 

 ๒. คําอธิบายเพิ่มเติมประกอบการเขียนคํายอช่ือสวนราชการในกองทัพอากาศน้ัน ใหนํา
หลักการเขียนคํายอช่ือสวนราชการที่กองทัพบกไดกําหนดไวแลว สามารถนํามาใชเทียบเคียงกันไดเทาที่ไมขัดกับ 
แบบธรรมเนียมหรือหลักนิยมการปฏิบัติของกองทัพอากาศที่ไดกําหนดไวใชอยูเดิม เชน 
  ๒.๑ หนวยทหารรักษาพระองค, ใหใชคํายอ รอ. ตอทายนามยอของหนวยน้ัน ๆ ดังน้ี 
 

คําเต็ม คํายอ 
 กรมนักเรียนนายเรอือากาศรกัษาพระองค โรงเรียนนายเรอือากาศ กรม นนอ.รอ. 
 กองพันทหารอากาศโยธิน ๑ รักษาพระองค กรมทหารราบ พัน.อย.๑ รอ. อย. 
 หนวยบัญชาการอากาศโยธิน  

 

/ กรมทหาร ... 
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คําเต็ม คํายอ 
 กรมทหารตอสูอากาศยานรักษาพระองค หนวยบัญชาการอากาศโยธิน กรม ตอ.รอ.อย. 
 ฝูงบิน ๒๐๑ รกัษาพระองค กองบิน ๒ ฝูง.๒๐๑ รอ. บน.๒ 
 ฝูงบิน ๖๐๒ รกัษาพระองค กองบิน ๖ ฝูง.๖๐๒ รอ. บน.๖ 
    

  ๒.๒ คําอธิบายการเขียนคํายอสํานักงานผูชวยทูตฝายทหารอากาศ ประจําสถาน
เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงใดในตางประเทศ ใหเขียนช่ือประเทศไทยตอทายสํานักงานน้ัน แลวใชเครื่องหมาย / 
ตามดวยช่ือกรุงของประเทศน้ัน เชน  
 

คําเต็ม คํายอ 
 สํานักงานผูชวยทูตฝายทหารอากาศ ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย 

ณ กรุงปารีส 
สน.ผชท.ทอ. ไทย/ปารสี 

   

  ๒.๓ คําวากองบญัชาการ หรือกองบังคับการของหนวยทหารอากาศซึ่งทําหนาทีบ่งัคับบญัชา 
ใหเขียนวา “บก.” เชน  
 

คําเต็ม คํายอ 
 กองบญัชาการ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ บก.คปอ. 
 กองบงัคับการกรมทหารสารวัตรทหารอากาศ บก.สห.ทอ. 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตรวจถูกตอง 
 

     (ลงช่ือ) พ.อ. กิตติศักด์ิ  บุญสุข 
 ( กิตติศักด์ิ  บุญสุข ) 
 ผอ.กรบ.สม. 
 ๗ ก.ย.๕๕ 



ผนวก ซ 
 

 ๑. คํายอตําแหนง ใหเขียนดังน้ี 
 

 คําเต็ม คํายอ 
คณะที่ปรึกษา คปษ. 
ครูการบิน คบ. 
จเร  จร. 
จเรทหารทั่วไป จร.ทั่วไป 
เจากรม จก. 
เจาหนาที ่ จนท. 
ชางอีเลคทรอนิคส ซอล. 
ตนกล ตก. 
ตนตอรปโด ตด. 
ตนปน ตป. 
ตนเรือ ตร. 
ตนหน ตห. 
ตุลาการพระธรรมนูญ ตธน. 
ที่ปรกึษา ปษ. 
ที่ปรกึษาพิเศษ ปษ.พิเศษ 
นักโดดรม นดร. 
นักทําลายใตนํ้า นทต. 
นักบิน  นบ. 
นักประดานํ้า นปน. 
นักวิจัย นวจ. 
นักวิชาการพิเศษ นวก. 
นักวิทยาศาสตร นศ./นวศ. 
นายชางกล ชก. 
นายชางกลใหญ กญ. 
นายชางใหญ ชญ. 
นายทหาร น. 
นายทหารการกีฬา นกฬ. 
นายทหารการขนสง นกข. 
นายทหารการขาว นขว. 
นายทหารการเคลื่อนยาย นคย. 
นายทหารการเงิน นกง. 
นายทหารการภาษา นภษ. 
นายทหารการอู นกอ. 
นายทหารกิจการพลเรือน นกร. 
นายทหารกาํกับการซอมสราง นกซ. 
นายทหารกาํลงัพล นกพ. 

 
/ นายทหารกําลังพล  … 



- ๒ - 
 

 คําเต็ม คํายอ 
นายทหารกาํลงัพลและธุรการ นกพ.ธก. 
นายทหารขนสง นขส. 
นายทหารข้ึนสูเรือ นายทหารควบคุมการข้ึนสูเรอื นกขร. 
นายทหารเขียนเรื่อง นขร. 
นายทหารคนสนิท  ทส. 
นายทหารควบคุมการฝก นคฝ. 
นายทหารควบคุมกาํลงัพลสํารอง นคร. 
นายทหารควบคุมปฏิบัติการ นคก. 
นายทหารโครงการและงบประมาณ นคป. 
นายทหารโฆษณา นฆ. 
นายทหารจัดการศพ นจศ. 
นายทหารซอมบํารงุ นซบ. 
นายทหารดําเนินกรรมวิธีขอมลู นกม. 
นายทหารติดตอ นตต. 
นายทหารตีความภาพถาย นตภ 
นายทหารตรวจการณทางอากาศ นตอ. 
นายทหารตรวจการณหนา นตน. 
นายทหารเตรียมพล นตพ. 
นายทหารตอตานการขาว นตข. 
นายทหารทัศนสัญญาณ นสญ. 
นายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศ นทส. 
นายทหารนักบนิ นบ. 
นายทหารบัญชี นบช. 
นายทหารบัญชีพล นบพ. 
นายทหารบรกิาร นบร. 
นายทหารปกครอง นปค. 
นายทหารปฏิบัติการ นปก. 
นายทหารปฏิบัติการจิตวิทยา นปจว. 
นายทหารปฏิบัติการพิเศษ  นปพ. 
นายทหารประจําเรือ นปร. 
นายทหารประชาสัมพันธ นปชส. 
นายทหารประสานงาน นปส. 
นายทหารปราบเรือดํานํ้า นปด. 
นายทหารปองกันภัยทางอากาศ นปภอ. 
นายทหารผลิตสิ่งโฆษณา นผฆ. 
นายทหารฝายการกําลงัพล ฝอ.๑ 
นายทหารฝายการขนสง ฝขส. 
นายทหารฝายการขาว ฝขว. 

 
/ นายทหารฝายการขาว  … 
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 คําเต็ม คํายอ 
นายทหารฝายการขาว, นายทหารฝายการขาวกรอง ฝอ.๒ 
นายทหารฝายการเงิน ฝกง. 
นายทหารฝายการจเร จร. 
นายทหารฝายการชาง นกช. 
นายทหารฝายการซอมบํารงุ ฝซ. 
นายทหารฝายการทหารปนใหญ นฝป. 
นายทหารฝายการทหารพราน นฝทพ. 
นายทหารฝายการนํ้ามัน นนม. 
นายทหารฝายการเลี้ยงดู ฝล. 
นายทหารฝายการสรรพาวุธ, นายทหารสรรพาวุธ นสพ. 
นายทหารฝายการสงกาํลงับํารุง ฝอ.๔ 
นายทหารฝายการสารบรรณ, นายทหารสารบรรณ นสบ. 
นายทหารฝายการสารวัตร นสห. 
นายทหารฝายการสื่อสาร ฝสส. 
นายทหารฝายการสื่อสาร, นายทหารสื่อสาร นสส. 
นายทหารฝายการอนุศาสนาจารย, อนุศาสนาจารย อศจ. 
นายทหารฝายกจิการพลเรือน ฝอ.๕ 
นายทหารฝายเกียกกาย นกก. 
นายทหารฝายกําลังพล ฝกพ. 
นายทหารฝายเทคนิค ฝทน. 
นายทหารฝายธุรการ นายทหารธุรการ ฝธก. 
นายทหารฝายพลาธิการ นพธ. 
นายทหารฝายยกกระบัตร นยบ. 
นายทหารฝายยุทธการ ฝยก 
นายทหารฝายยุทธการและการฝก ฝอ.๓ 
นายทหารฝายยุทธการอากาศ ฝยกอ. 
นายทหารฝายยุทธโยธา นยย. 
นายทหารฝายสวัสดิการ ฝสก. 
นายทหารฝายเสนาธิการ, ฝายเสนาธิการ ฝสธ. 
นายทหารฝายอํานวยการ นฝอ. 
นายทหารพยาบาล นพบ. 
นายทหารพลาธิการ นพธ. 
นายทหารไฟฟาอาวุธและอีเลคทรอนิค นฟอ. 
นายทหารยานยนต นยน. 
นายทหารยุทธการ นยก. 
นายทหารยุทธการและการขาว นยก.ขว. 
นายทหารยุทธการและจิตวิทยา นยก.จว. 
นายทหารยุทธการและสงครามจิตวิทยา นยก.สจ. 

 
/ นายทหารรบัจายเงิน  … 
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 คําเต็ม คํายอ 
นายทหารรับจายเงิน นรง. 
นายทหารลาดตระเวนและแผนที ่ นลว.ผท. 
นายทหารลามและแปลเอกสาร นลอ. 
นายทหารวิทยุ นวย. 
นายทหารวิเคราะหและประเมินคา นวป. 
นายทหารสงกําลงับํารงุ นกบ. 
นายทหารสถิติและทะเบียนประวัติ นถท. 
นายทหารสืบสวน นทส. 
นายทหารสืบสวนสอบสวน นสวส. 
นายทหารสรรพาวุธ นสพ. 
นายทหารสวัสดิการ นสก. 
นายทหารอีเลคทรอนิคส นอล. 
นายทหารอุตุนิยม นอต. 
นายทหารอํานวยการยิง นอย. 
นายทหารอาวุธใตนํ้า นวต. 
นายธง  ธง. 
นายแพทย นพ. 
นายแพทยใหญ พญ. 
ประธาน ปธ. 
ประธานคณะที่ปรึกษา ปธ.คปษ. 
ประจํากรม, ประจํากอง, ประจําแผนก, ประจําหมวด ประจํา 
ปลัดกระทรวงกลาโหม ปล.กห. 
ปลัดบญัชี ปช. 
ผูบัญชาการ,  ผูบงัคับการ,  ผูบงัคับกอง,  ผูบงัคับ ผบ. 
ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผบ.ทสส. 
ผูบังคับทหารอากาศดอนเมือง ผบ.ดม. 
ผูอํานวยการ,  ผูอํานวยการกอง,  ผูอํานวยการฝาย,  ผูอํานวยการสํานัก ผอ. 
ผูอํานวยการศูนย  
ผูอํานวยการศึกษา ผอศ. 
ผูควบคุมเรือ ผค.เรือ 
ผูทรงคุณวุฒ ิ ผทค. 
ผูทรงคุณวุฒพิิเศษ ผทค.พเิศษ 
ผูชวย  ผช. 
ผูชวยทูต ผชท. 
ผูชํานาญการ ผชก. 
ผูเช่ียวชาญเฉพาะวิชา ผชช. 
ผูตรวจการณหนา ผตน. 
ผูตรวจการณทางอากาศ ผตอ. 

/ ผูปฏิบัติงาน … 



- ๕ - 
 

 คําเต็ม คํายอ 
ผูปฏิบัติงานทําลายวัตถุระเบดิเปนประจํา ผทป. 
ผูทําการบนอากาศยานเปนประจํา ผอป. 
ผูชวยศาสตราจารย, ผูชวยศาสตราจารยพเิศษ ผศ. 
พลาธิการ พลา. 
แมทัพนอย มทน. 
แมทัพภาค มทภ. 
แมทัพเรือ มร. 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม รมว.กห. 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม รมช.กห. 
ราชองครักษเวร รอว. 
ราชองครักษพเิศษ รอพ. 
ราชองครักษประจาํ รอป. 
รองศาสตราจารย, รองศาสตราจารยพิเศษ รศ. 
รักษาราชการ รรก. 
เลขานุการ เลขาธิการ ลก. 
ศาสตราจารย, ศาตราจารยพิเศษ, ศาสตราจารยเกียรติคุณ ศ. 
ศิษยการบิน ศบ. 
สมุหราชองครักษ สรอ. 
สมุหบญัชี สบ. 
สรัง่เรือ สร. 
สรัง่ปน สป. 
สรัง่ตอรปโด สต. 
สรัง่ชางกล สก. 
สารวัตรทหาร สห. 
สารวัตรใหญทหารเรอื สวญ.ทร. 
เสนาธิการ เสธ. 
สํารองราชการ สรก. 
หัวหนา, หัวหนาแผนก, หัวหนาศูนย หน. 
หัวหนากอง หก. 
หัวหนาคณะ หนค. 
หัวหนาสาํนักงาน หน.สง./หน.สน. 
หัวหนาศาล หนศ. 
อนุศาสนาจารย อศจ. 
อัยการ อก. 
อัยการผูชวย อกช. 
อัยการฝกหัด อกฝ. 
อาจารย อจ. 
อาจารยผูชวย อจช. 
อาจารยใหญ อจญ. 

/  ๒.  … 
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 ๒. คําอธิบายการเขียนคํายอตําแหนงและหนาที่ตาง ๆ 
  ๒.๑ ตําแหนงหนาที่ใด มีช่ือสวนราชการหรือช่ือเหลาทหารตอทาย ใหเขียนคํายอช่ือ 
สวนราชการหรือช่ือเหลาทหารน้ันตอทายดวย เชน  
 

คําเต็ม คํายอ 
 เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๑ เสธ.ทภ.๑ 
 นายแพทยใหญทหารอากาศ พญ.ทอ. 
    

  ๒.๒ ผูบังคับหนวยทหารหนวยใด ใหใชคําวา “ผบ.” ขางหนาคํายอของหนวยน้ัน เชน  
“ผูบังคับการกรมทหารราบที ่๕” เขียนวา “ผบ.ร.๕” 
  ๒.๓ ตําแหนงรองหัวหนาหนวย ผูชวยหัวหนาหนวย เสนาธิการหนวย ใหเขียนคําวา 
“รอง”, “ผช.”  หรือ “เสธ.”  ลงขางหนาคํายอตําแหนงน้ัน ๆ เชน  
 

คําเต็ม คํายอ 
 รองผูบญัชาการทหารบก รอง ผบ.ทบ. 
 ผูชวยผูบัญชาการทหารบก ผช.ผบ.ทบ. 
 เสนาธิการทหารบก เสธ.ทบ. 
 

  ๒.๔ เจากรม ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง หัวหนากอง หัวหนาแผนก หรือหัวหนา
ของสวนราชการใด ใหเขียนคํายอช่ือสวนราชการน้ัน (ถามีคํายอ) ตอทายคํายอตําแหนง เชน  
 

คําเต็ม คํายอ 
 เจากรมเสมียนตรา จก.สม. 
 ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการกําลังพล กรมเสมียนตรา ผอ.สนผพ.สม. 
 ผูอํานวยการสํานักงานกําลงัพล กรมเสมียนตรา ผอ.สกพ.สม. 
 หัวหนาศูนยประสานงานนายทหารนอกประจําการ กรมเสมยีนตรา หน.ศปนก.สม.    

  หากสวนราชการใดไมมีคํายอ ก็ใหเขียนช่ือสวนราชการน้ันตอทาย โดยไมตองเขียนคําวา 
“กรม” “กอง” หรือ “แผนก” ลงไปอีก เชน  
 

คําเต็ม คํายอ 
 หัวหนาแผนกแบบธรรมเนียม กองระเบยีบการ กรมเสมียนตรา หน.แบบธรรมเนียม กรบ.สม. 
 ประจําแผนกแบบธรรมเนียม กองระเบียบการ กรมเสมียนตรา ประจําแผนกแบบธรรมเนียม กรบ.สม. 
 
  ๒.๕ ผูชวยทูตฝายทหารของสวนราชการ ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงใด 
ในตางประเทศ ใหเขียนช่ือประเทศไทยตอทายผูชวยทูตฝายทหารของสวนราชการน้ัน แลวใชเครื่องหมาย / 
แนบทายช่ือกรุงของประเทศน้ัน เชน  
 

คําเต็ม คํายอ 
 ผูชวยทูตฝายทหารบก ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ผชท.ทบ.ไทย/วอชิงตัน 
    
 

/  ๒.๖  … 
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  ๒.๖ ผูที่ ดํารงตําแหนงทางวิชาการมีบรรดาศักด์ิ ฐานันดรศักด์ิ และคํานําหนาสตร ี
ที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณที่มีสิทธิใชคํานําหนาตามกฎหมาย เมื่อประสงคจะใชในการลงช่ือ
ของตน ใหเขียนเรียงตามลําดับขอความกอนหลังดังน้ี 
   ๒.๖.๑ ยศ 
   ๒.๖.๒ ตําแหนงทางวิชาการ 
   ๒.๖.๓ บรรดาศักด์ิ ฐานันดรศักด์ิ หรือคํานําหนาสตรีที่ไดรับพระราชทานเครื่องราช 
อิสริยาภรณที่มีสิทธิใชคํานําหนาตามกฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศของทางราชการ 
 

    
 

     
 
 
 
 
 
 
 

 

 ตรวจถูกตอง 
 

     (ลงช่ือ) พ.อ. กิตติศักด์ิ  บุญสุข 
 ( กิตติศักด์ิ  บุญสุข ) 
 ผอ.กรบ.สม. 
 ๗ ก.ย.๕๕ 


