- ร่าง -

รหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำ
ของส่วนรำชกำรในกองทัพบก

คำนำ
หนังสือ “รหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของส่วนรำชกำรในกองทัพบก” ฉบับนี้ จัดทำ
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้อ้ำงอิงในกำรปฏิบัติรำชกำรด้ำนเอกสำรประกอบระเบียบกองทัพบกว่ำด้วย
งำนสำรบรรณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้เจ้ำหน้ำที่ใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดทำหนังสือรำชกำร รวมทั้ง กำรขอรหัสตัว
พยัญชนะและเลขประจำของส่วนรำชกำรในกองทัพบก ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงกำรจัดหน่วย
ให้มีควำมถูกต้อง และเป็นมำตรฐำนเดียวกัน ซึ่งกรมสำรบรรณทหำรบกในฐำนะที่เป็นหน่วยรับผิดชอบ
เกี่ยวกับงำนสำรบรรณของกองทัพบก ได้รวบรวมหลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบัติ พร้ อมทั้ง ข้อมูลเกี่ยวกับ
รหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของส่วนรำชกำรในกองทัพบก ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ให้เจ้ำหน้ำที่และผู้ที่สนใจ
ได้รับทรำบและพิจำรณำใช้ประโยชน์ต่อไป
กรมสำรบรรณทหำรบก หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ หนังสื อที่จัดทำขึ้นนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
เจ้ำหน้ำที่ และส่วนรำชกำรทุกระดับของกองทัพบก หำกหนังสือฉบับนี้ ยังมีข้อบกพร่อง หรือเจ้ำหน้ำที่ท่ำน
ใดเห็นว่ำ ยังมีเนื้อหำส่วนใดที่สมควรแก้ไขปรับปรุง เพิ่มเติม หรือตัดทอนประกำรใด ขอได้โปรดแจ้งให้
กรมสำรบรรณทหำรบกทรำบด้วย จักเป็นพระคุณอย่ำงยิ่ง
คณะผู้จัดทำ
กันยำยน ๒๕๖๓

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ ๑ รหัสตัวพยัญชนะและเลขประจาของส่วนราชการ
ระดับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ที่ได้รับอนุมัติจากกองทัพบก
ส่วนที่ ๒ รหัสตัวพยัญชนะและเลขประจาของส่วนราชการ
ระดับหน่วยรองของหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก
สานักงานเลขานุการกองทัพบก
กรมกาลังพลทหารบก
กรมข่าวทหารบก
กรมยุทธการทหารบก
กรมส่งกาลังบารุงทหารบก
กรมกิจการพลเรือนทหารบก
สานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก
สานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก
หน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ๙๐๔
สถาบันการวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์ด้านความมั่งคง
กรมสารบรรณทหารบก
กรมการเงินทหารบก
กรมจเรทหารบก
กรมการสารวัตรทหารบก
กรมสวัสดิการทหารบก
สานักงานตรวจสอบภายในทหารบก
สานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก
หน่วยข่าวกรองทางทหาร
ส่วนสนับสนุนกองบัญชาการกองทัพบก
ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก
ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก
สานักงานพระธรรมนูญทหารบก
ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์
กรมดุริยางค์ทหารบก
กรมการทหารช่าง
กรมการทหารสื่อสาร
กรมสรรพาวุธทหารบก
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สารบัญ (ต่อ)
กรมการขนส่งทหารบก
กรมพลาธิการทหารบก
กรมแพทย์ทหารบก
กรมยุทธโยธาทหารบก
กรมการสัตว์ทหารบก
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
กรมยุทธศึกษาทหารบก
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
ศูนย์การบินทหารบก
กองทัพภาคที่ ๑
กองทัพภาคที่ ๒
กองทัพภาคที่ ๓
กองทัพภาคที่ ๔
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์
กองพลทหารปืนใหญ่
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก
กองพลทหารราบที่ ๑๑
กองพลทหารราบที่ ๑๕
ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก
ส่วนที่ ๓ หลักเกณฑ์การกาหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจาของส่วนราชการ
ในกองทัพบก

หน้า
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๓๘
๓๙
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๙
๕๑
๕๓
๕๖
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕

-๑-

รหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของส่วนรำชกำรในกองทัพบก
ประกอบระเบียบกองทัพบกว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๖๓

-----------------------------ส่วนที่ ๑
รหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของส่วนรำชกำรระดับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ที่ได้รับ
อนุมัติจำกกองทัพบก
สำนักผู้บังคับบัญชำและกรมฝ่ำยเสนำธิกำร
- สำนักงำนเลขำนุกำรกองทัพบก

กห ๐๔๐๐

- กรมกำลังพลทหำรบก

กห ๐๔๐๑

- กรมข่ำวทหำรบก

กห ๐๔๐๒

- กรมยุทธกำรทหำรบก

กห ๐๔๐๓

- กรมส่งกำลังบำรุงทหำรบก

กห ๐๔๐๔

- กรมกิจกำรพลเรือนทหำรบก

กห ๐๔๐๕

- สำนักงำนปลัดบัญชีกองทัพบก

กห ๐๔๐๖

- ศูนย์ปฏิบัติกำรกองทัพบก

กห ๐๔๐๗

- สำนักงำนปฏิบัติภำรกิจรักษำควำมมั่นคงภำยในกองทัพบก

กห ๐๔๐๘

- หน่วยเฉพำะกิจทหำรมหำดเล็กรักษำพระองค์ ๙๐๔

กห ๐๔๐๙

- สถำบันกำรวิจัยและพัฒนำยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง

กห ๐๔๑๐

ทั้งนี้ ให้มีรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของส่วนรำชกำร อะไหล่ไว้ในกรณีที่จะมีหน่วย
เพิ่มขึ้นอีก ๑๐ หมำยเลข คือ กห ๐๔๑๑ ถึง กห ๐๔๒๐
กรมฝ่ำยกิจกำรพิเศษ
- กรมสำรบรรณทหำรบก

กห ๐๔๒๑

- กรมกำรเงินทหำรบก

กห ๐๔๒๒

- กรมจเรทหำรบก

กห ๐๔๒๓

- กรมกำรสำรวัตรทหำรบก

กห ๐๔๒๔

- กรมสวัสดิกำรทหำรบก

กห ๐๔๒๕

*- กรมกำรกำลังสำรองทหำรบก

กห ๐๔๒๖
/สำนักงำนตรวจสอบภำยในทหำรบก…

-๒- สำนักงำนตรวจสอบภำยในทหำรบก

กห ๐๔๒๗

- สำนักงำนวิจัยและพัฒนำกำรทำงทหำรกองทัพบก

กห ๐๔๒๘

*- ศูนย์อำนวยกำรสร้ำงอำวุธกองทัพบก

กห ๐๔๒๙

- หน่วยข่ำวกรองทำงทหำร

กห ๐๔๓๐

- ส่วนสนับสนุนกองบัญชำกำรกองทัพบก

กห ๐๔๓๑

*- ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก

กห ๐๔๓๒

- ศูนย์พัฒนำกีฬำกองทัพบก

กห ๐๔๓๓

- สำนักงำนพระธรรมนูญทหำรบก

กห ๐๔๓๔

- ศูนย์พัฒนำกีฬำกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์

กห ๐๔๓๕

- กรมดุริยำงค์ทหำรบก

กห ๐๔๓๖

ทั้งนี้ให้มีรหั สตั วพยัญชนะและเลขประจำของส่ วนรำชกำร อะไหล่ไว้ในกรณีที่จะมีหน่วย
เพิ่มขึ้นอีก ๔ หมำยเลข คือ กห ๐๔๓๗ ถึง กห ๐๔๔๐
*หมำยเหตุ ๑) กห ๐๔๒๖ เดิมเป็นของกรมกำรกำลังสำรองทหำรบก ซึ่งปัจจุบันได้ยุบหน่วยแล้ว
๒) กห ๐๔๒๙ เดิมเป็นของศูนย์อำนวยกำรสร้ำงอำวุธกองทัพบก ซึ่งปัจจุบันได้ปรับโอนกำรบังคับ
บัญชำไปขึ้นกับสำนักงำนปลัดกระทรวงกลำโหม
๓) กห ๐๔๓๒ เดิมเป็นของ ศูนย์เทคโนโลยีทำงทหำรกองทัพบก ซึ่งปัจจุบันได้แปรสภำพหน่วยงำน
เป็น ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก โดยเป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก
กรมฝ่ำยยุทธบริกำร
- กรมกำรทหำรช่ำง

กห ๐๔๔๑

- กรมกำรทหำรสื่อสำร

กห ๐๔๔๒

- กรมสรรพำวุธทหำรบก

กห ๐๔๔๓

- กรมกำรขนส่งทหำรบก

กห ๐๔๔๔

- กรมพลำธิกำรทหำรบก

กห ๐๔๔๕

- กรมแพทย์ทหำรบก

กห ๐๔๔๖

- กรมยุทธโยธำทหำรบก

กห ๐๔๔๗

- กรมกำรสัตว์ทหำรบก

กห ๐๔๔๘

- กรมวิทยำศำสตร์ทหำรบก

กห ๐๔๔๙
/ทั้งนี้ให้มี…

-๓ทั้งนี้ให้มีรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของส่วนรำชกำร อะไหล่ไว้ในกรณีที่จะมีหน่วย
เพิ่มขึ้นอีก ๑๐ หมำยเลข คือ กห ๐๔๕๐ ถึง กห ๐๔๕๙
ส่วนกำรศึกษำ
- โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ

กห ๐๔๖๐

- กรมยุทธศึกษำทหำรบก

กห ๐๔๖๑

- หน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน

กห ๐๔๖๒

*- สถำบันวิชำกำรทหำรบกชั้นสูง

กห ๐๔๖๓

*- ศูนย์สงครำมพิเศษ

กห ๐๔๖๔

- ศูนย์กำรบินทหำรบก

กห ๐๔๖๕

ทั้งนี้ ให้ มีรหั สตัวพยัญชนะและเลขประจำของส่ วนรำชกำร อะไหล่ ไว้ในกรณีที่จะมีหน่วย
เพิ่มขึ้นอีก ๑๕ หมำยเลข คือ กห ๐๔๖๖ ถึง กห ๐๔๘๐
* หมำยเหตุ ๑) กห ๐๔๖๓ เดิมเป็นของสถำบันวิชำกำรทหำรบกชั้นสูง ซึ่งปัจจุบันได้ยุบหน่วยแล้ว
๒) กห ๐๔๖๔ เป็นของศูนย์สงครำมพิเศษซึ่งเดิมเป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ต่อมำได้ปรับกำร
บังคับบัญชำเป็นหน่วยขึ้นตรงหน่วยบัญชำกำรสงครำมพิเศษ
ส่วนกำลังรบ
- กองทัพภำคที่ ๑

กห ๐๔๘๑

- กองทัพภำคที่ ๒

กห ๐๔๘๒

- กองทัพภำคที่ ๓

กห ๐๔๘๓

- กองทัพภำคที่ ๔

กห ๐๔๘๔

- หน่วยบัญชำกำรสงครำมพิเศษ

กห ๐๔๘๕

*- กองพลทหำรม้ำที่ ๒ รักษำพระองค์

กห ๐๔๘๖

- กองพลทหำรปืนใหญ่

กห ๐๔๘๗

- หน่วยบัญชำกำรป้องกันภัยทำงอำกำศกองทัพบก

กห ๐๔๘๘

*- กองพลทหำรรำบที่ ๑๑

กห ๐๔๘๙

*- กองพลทหำรรำบที่ ๑๕

กห ๐๔๙๐

- ศูนย์กำรเคลื่อนย้ำยกองทัพบก

กห ๐๔๙๑
/ทั้งนี้ให้มี…

-๔ทั้งนี้ให้มีรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของส่วนรำชกำร อะไหล่ไว้ในกรณีที่จะมีหน่วยเพิ่มขึ้น
อีก ๘ หมำยเลข คือ กห ๐๔๙๒ ถึง กห ๐๔๙๙
* หมำยเหตุ ๑) กห ๐๔๘๙ เป็นของกองพลทหำรรำบที่ ๑๑ ปัจจุบันได้ฝำกกำรบังคับบัญชำไว้กับ กองทัพ
ภำคที่ ๑
๒) กห ๐๔๙๐ เดิมเป็นของกองพลพัฒนำและพิทักษ์ทรัพยำกร (พล.พท.) ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยน
นำมหน่วยเป็น กองพลทหำรรำบที่ ๑๕
๓) กห ๐๔๘๖ เป็นของกองพลทหำรม้ำที่ ๒ รักษำพระองค์ ปัจจุบันได้ฝำกกำรบังคับบัญชำไว้
กับกองทัพภำคที่ ๑ ตำมหนังสือ สบ.ทบ. ที่ กห ๐๔๒๑/๑๙๘๔ ลง ๒๙ มี.ค. ๖๒
/ส่วนที่ ๒...

-๕-

ส่วนที่ ๒
รหั ส ตั ว พยั ญ ชนะและเลขประจ ำของส่ ว นรำชกำรระดั บ หน่ ว ยรองของหน่ ว ยขึ้ น ตรง
กองทัพบก ที่ได้รับอนุมัติจำกกองทัพบก
สำนักงำนเลขำนุกำรกองทัพบก
นำมหน่วย

หมำยเลขประจำหน่วย

สำนักงำนเลขำนุกำรกองทัพบก

กห ๐๔๐๐

กองธุรกำร

กห ๐๔๐๐.๑

กองเลขำนุกำร

กห ๐๔๐๐.๒

กองประชำสัมพันธ์

กห ๐๔๐๐.๓

แผนกบริกำร

กห ๐๔๐๐.๔

-๖กรมกำลังพลทหำรบก
นำมหน่วย

หมำยเลขประจำหน่วย

กรมกำลังพลทหำรบก

กห ๐๔๐๑

กองธุรกำร

กห ๐๔๐๑.๑

สำนักแผนเตรียมพล

กห ๐๔๐๑.๒

สำนักพัฒนำและบริหำรกำลังพล

กห ๐๔๐๑.๓

สำนักปกครองและบริกำรกำลังพล

กห ๐๔๐๑.๔

-๗กรมข่ำวทหำรบก
นำมหน่วย

หมำยเลขประจำหน่วย

กรมข่ำวทหำรบก

กห ๐๔๐๒

กองธุรกำร

กห ๐๔๐๒.๑

สำนักข่ำวกรอง

กห ๐๔๐๒.๒

สำนักวิเทศสัมพันธ์

กห ๐๔๐๒.๓

โรงเรียนข่ำวทหำรบก

กห ๐๔๐๒.๔

กองแผนและฝึก

กห ๐๔๐๒.๕

กองรักษำควำมปลอดภัย

กห ๐๔๐๒.๖

กองโครงกำรและงบประมำณ

กห ๐๔๐๒.๗

กองสำรสนเทศ

กห ๐๔๐๒.๘

แผนกกำรเงิน

กห ๐๔๐๒.๙

-๘กรมยุทธกำรทหำรบก
นำมหน่วย

หมำยเลขประจำหน่วย

กรมยุทธกำรทหำรบก

กห ๐๔๐๓

กองธุรกำร

กห ๐๔๐๓.๑

กองโครงกำรและงบประมำณ

กห ๐๔๐๓.๒

สำนักนโยบำยและแผน

กห ๐๔๐๓.๓

สำนักปฏิบัติกำร

กห ๐๔๐๓.๔

สำนักกำรฝึก

กห ๐๔๐๓.๕

แผนกกำรเงิน

กห ๐๔๐๓.๖

-๙กรมส่งกำลังบำรุงทหำรบก
นำมหน่วย

หมำยเลขประจำหน่วย

กรมส่งกำลังบำรุงทหำรบก

กห ๐๔๐๔

สำนักงำนผู้บังคับบัญชำ

กห ๐๔๐๔.๑

แผนกกำรเงิน

กห ๐๔๐๔.๒

กองธุรกำร

กห ๐๔๐๔.๓

กองโครงกำรและงบประมำณ

กห ๐๔๐๔.๔

โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหำรบก

กห ๐๔๐๔.๕

สำนักบริหำรและพัฒนำระบบ

กห ๐๔๐๔.๖

สำนักส่งกำลังบำรุง

กห ๐๔๐๔.๗

สำนักสนับสนุน

กห ๐๔๐๔.๘

- ๑๐ กรมกิจกำรพลเรือนทหำรบก
นำมหน่วย

หมำยเลขประจำหน่วย

กรมกิจกำรพลเรือนทหำรบก

กห ๐๔๐๕

กองธุรกำร

กห ๐๔๐๕.๑

กองนโยบำยและแผน

กห ๐๔๐๕.๒

กองโครงกำรและงบประมำณ

กห ๐๔๐๕.๓

กองสำรสนเทศ

กห ๐๔๐๕.๔

โรงเรียนกิจกำรพลเรือน

กห ๐๔๐๕.๕

สำนักกิจกำรพลเรือน

กห ๐๔๐๕.๖

สำนักจิตวิทยำ

กห ๐๔๐๕.๗

แผนกกำรเงิน

กห ๐๔๐๕.๘

แผนกงบประมำณ

กห ๐๔๐๕.๙

แผนกพระธรรมนูญ

กห ๐๔๐๕.๑๐

- ๑๑ สำนักงำนปลัดบัญชีกองทัพบก
นำมหน่วย

หมำยเลขประจำหน่วย

สำนักงำนปลัดบัญชีกองทัพบก

กห ๐๔๐๖

กองธุรกำร

กห ๐๔๐๖.๑

กองจัดกำร

กห ๐๔๐๖.๒

สำนักบริหำรงบประมำณ

กห ๐๔๐๖.๓

สำนักบริหำรทรัพยำกร

กห ๐๔๐๖.๔

สำนักพัฒนำระบบรำชกำร

กห ๐๔๐๖.๕

แผนกกำรเงิน

กห ๐๔๐๖.๖

- ๑๒ ศูนย์ปฏิบัติกำรกองทัพบก
นำมหน่วย

หมำยเลขประจำหน่วย

ศูนย์ปฏิบัติกำรกองทัพบก

กห ๐๔๐๗

สำนักงำนผู้บัญชำกำรทหำรบก

กห ๐๔๐๗.๑

สำนักงำนประสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ

กห ๐๔๐๗.๑ (สปร.ทบ.)

และควำมมั่นคงกองทัพบก (สปร.ทบ.)
สำนักงำนรองผู้บัญชำกำรทหำรบก

กห ๐๔๐๗.๒

สำนักงำนผู้ช่วยผู้บัญชำกำรทหำรบก (๑)

กห ๐๔๐๗.๓

สำนักงำนผู้ช่วยผู้บัญชำกำรทหำรบก (๒)

กห ๐๔๐๗.๔

สำนักงำนเสนำธิกำรทหำรบก

กห ๐๔๐๗.๕

สำนักงำนรองเสนำธิกำรทหำรบก (๑)

กห ๐๔๐๗.๖

สำนักงำนรองเสนำธิกำรทหำรบก (๒)

กห ๐๔๐๗.๗

*สำนักงำนผู้ช่วยเสนำธิกำรทหำรบกฝ่ำยกำลังพล

กห ๐๔๐๗.๘

*สำนักงำนผู้ช่วยเสนำธิกำรทหำรบกฝ่ำยข่ำว

กห ๐๔๐๗.๙

*สำนักงำนผู้ช่วยเสนำธิกำรทหำรบกฝ่ำยยุทธกำร

กห ๐๔๐๗.๑๐

*สำนักงำนผู้ช่วยเสนำธิกำรทหำรบกฝ่ำยส่งกำลังบำรุง

กห ๐๔๐๗.๑๑

*สำนักงำนผู้ช่วยเสนำธิกำรทหำรบกฝ่ำยกิจกำรพลเรือน

กห ๐๔๐๗.๑๒

ศูนย์ยุทธกำรทหำรบก

กห ๐๔๐๗.๑๓

กองบัญชำกำรศูนย์ปฏิบัติกำรกองทัพบก

กห ๐๔๐๗.๑๔

ฝ่ำยกำลังพล

กห ๐๔๐๗.๑๕

ฝ่ำยข่ำว

กห ๐๔๐๗.๑๖

ศูนย์ปฏิบัติกำรข่ำว

กห ๐๔๐๗.๑๗

*คณะทำงำนด้ำนกิจกำรพลเรือนทหำรบก

กห ๐๔๐๗.๑๘

*ศูนย์ผลิตรำยกำรและข่ำวทหำรบก

กห ๐๔๐๗.๑๙

ฝ่ำยยุทธกำร

กห ๐๔๐๗.๒๐

/ฝ่ำยส่งกำลังบำรุง...

- ๑๓ นำมหน่วย

หมำยเลขประจำหน่วย

ฝ่ำยส่งกำลังบำรุง

กห ๐๔๐๗.๒๑

สถำนีวิทยุกระจำยเสียงกองทัพบก

กห ๐๔๐๗.๒๒

ฝ่ำยสื่อสำร

กห ๐๔๐๗.๒๓

ศูนย์ประชำสัมพันธ์กองทัพบก

กห ๐๔๐๗.๒๔

สำนักงำนปลัดบัญชี

กห ๐๔๐๗.๒๕

ฝ่ำยกำรเงิน

กห ๐๔๐๗.๒๖

*ส่วนประสำนงำนด้ำนลำว

กห ๐๔๐๗.๒๗

*ส่วนประสำนงำนด้ำนพม่ำ

กห ๐๔๐๗.๒๘

*ส่วนประสำนงำนด้ำนกัมพูชำ

กห ๐๔๐๗.๒๙

*กองกำลังทหำรพรำนกองทัพบก

กห ๐๔๐๗.๓๐

*ศูนย์อำนวยกำรช่วยเหลือประชำชนตำมพระรำชดำริกองทัพบก

กห ๐๔๐๗.๓๑

สำนักงำนประสำนงำนกรมตำรวจ

กห ๐๔๐๗.๓๒

บก.ควบคุม พัน.ช. ฉก.ที่ ๑

กห ๐๔๐๗.๓๓

ชุดวำงแผนติดต่อประจำ UNAMIC HQ

กห ๐๔๐๗.๓๔

ศูนย์ติดตำมกำรปฏิบัติงำน

กห ๐๔๐๗.๓๕

สำนักงำนที่ปรึกษำกองทัพบก

กห ๐๔๐๗.๓๖

สำนักงำนประสำนงำนชำยแดน

กห ๐๔๐๗.๓๗

*ส่วนประสำนงำนด้ำนมำเลเซีย

กห ๐๔๐๗.๓๘

สำนักงำนกำรท่องเที่ยวกองทัพบก

กห ๐๔๐๗.๓๙

ชุดควบคุมระบบเครือข่ำยภำยใน ศปก.ทบ.

กห ๐๔๐๗.๔๐

สำนักงำนประสำนกิจกำรต่ำงประเทศ ศูนย์ปฏิบัติกำรกองทัพบก

กห ๐๔๐๗.๔๑

สลก. ร่วม กบชต.

กห ๐๔๐๗.๔๒

กบชต.

กห ๐๔๐๗.๔๓

สำนักงำนรองเสนำธิกำรทหำรบก (๓)

กห ๐๔๐๗.๔๔

ศูนย์อำนวยกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย

กห ๐๔๐๗.๔๕

*ศูนย์ประสำนงำนกับประเทศเพื่อนบ้ำน ศูนย์ปฏิบัติกำรกองทัพบก

กห ๐๔๐๗.๔๖

สำนักงำนรองเสนำธิกำรทหำรบก (๔)

กห ๐๔๐๗.๔๗
/สำนักงำนรองเสนำธิกำรทหำรบก (๕)...

- ๑๔ นำมหน่วย

หมำยเลขประจำหน่วย

สำนักงำนรองเสนำธิกำรทหำรบก (๕)

กห ๐๔๐๗.๔๘

ส่วนกำรเงิน ศูนย์ปฏิบัติกำรกองทัพบก

กห ๐๔๐๗.๔๙

ศูนย์แพทย์ทหำรอำเซียน ศูนย์ปฏิบัติกำรกองทัพบก

กห ๐๔๐๗.๕๐

ศูนย์ประสำนงำนสำรนิเทศ ศูนย์ปฏิบัติกำรกองทัพบก

กห ๐๔๐๗.๕๑

* หมำยเหตุ ๑) กห ๐๔๐๗.๓๐ เดิมเป็นของกองกำลังทหำรพรำนกองทัพบก ซึ่งปัจจุบันได้ปรับโอนกำรบังคับ
บัญชำเป็นหน่วยในอัตรำของส่วนโครงกำร ๓๑๕
๒) กห ๐๔๐๗.๘ เดิมเป็นสำนักงำนผู้ช่วยเสนำธิกำรทหำรบกฝ่ำยกำลังพล ซึ่งปัจจุบันได้ยุบหน่วยแล้ว
๓) กห ๐๔๐๗.๙ เดิมเป็นสำนักงำนผู้ช่วยเสนำธิกำรทหำรบกฝ่ำยข่ำว ซึ่งปัจจุบันได้ยุบหน่วยแล้ว
๔) กห ๐๔๐๗.๑๐ เดิมเป็นสำนักงำนผู้ช่วยเสนำธิกำรทหำรบกฝ่ำยยุทธกำร ซึ่งปัจจุบันได้ยุบหน่วยแล้ว
๕) กห ๐๔๐๗.๑๑ เดิมเป็นสำนักงำนผู้ช่วยเสนำธิกำรทหำรบกฝ่ำยส่งกำลังบำรุง ซึ่งปัจจุบันได้ยุบ
หน่วยแล้ว
๖) กห ๐๔๐๗.๑๒ เดิมเป็นสำนักงำนผู้ช่วยเสนำธิกำรทหำรบกฝ่ำยกิจกำรพลเรือน ซึ่งปัจจุบันได้ยุบ
หน่วยแล้ว
๗) กห ๐๔๐๗.๑๘ เดิมเป็นคณะทำงำนด้ำนกิจกำรพลเรือนทหำรบก ซึ่งปัจจุบันได้ยุบหน่วยแล้ว
ตำมหนังสือ กร.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๕/๒๒๗๑ ลง ๒ ก.ค. ๖๓
๘) กห ๐๔๐๗.๑๙ เดิม เป็ น ศูน ย์ผ ลิ ตรำยกำรและข่ ำวทหำรบก ซึ่ งปั จจุบั นได้ยุ บหน่ ว ยแล้ ว
ตำมหนังสือ กร.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๕/๒๒๗๑ ลง ๒ ก.ค. ๖๓
๙) กห ๐๔๐๗.๒๗ เดิมเป็นส่วนประสำนงำนด้ำนลำว ซึ่งได้ปรับกำรบังคับบัญชำเป็นหน่วยขึ้น

ตรงของ ศูนย์ประสำนงำนกับประเทศเพื่อนบ้ำน ศูนย์ปฏิบัติกำรกองทัพบก ปัจจุบันได้ยุบหน่วยแล้ว
๑๐) กห ๐๔๐๗.๒๘ เดิมเป็นส่วนประสำนงำนด้ำนพม่ำ ซึ่งได้ปรับกำรบังคับบัญชำเป็นหน่วยขึ้น
ตรงของ ศูนย์ประสำนงำนกับประเทศเพื่อนบ้ำน ศูนย์ปฏิบัติกำรกองทัพบก ปัจจุบันได้ยุบหน่วยแล้ว
๑๑) กห ๐๔๐๗.๒๙ เดิมเป็นส่วนประสำนงำนด้ำนกัมพูชำ ซึ่งได้ปรับกำรบังคับบัญชำเป็นหน่วย
ขึ้นตรงของศูนย์ประสำนงำนกับประเทศเพื่อนบ้ำน ศูนย์ปฏิบัติกำรกองทัพบก ปัจจุบันได้ยุบหน่วยแล้ว
๑๒) กห ๐๔๐๗.๓๑ เดิมเป็นศูนย์อำนวยกำรช่วยเหลือประชำชนตำมพระรำชดำริกองทัพบก ซึ่ง
ปัจจุบันได้ยุบหน่วยแล้ว ตำมหนังสือ กร.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๕/๒๒๗๑ ลง ๒ ก.ค. ๖๓
๑๓) กห ๐๔๐๗.๓๘ เดิมเป็นส่วนประสำนงำนด้ำนมำเลเซีย ซึ่งได้ปรับกำรบังคับบัญชำเป็นหน่วย
ขึ้นตรงของ ศูนย์ประสำนงำนกับประเทศเพื่อนบ้ำน ศูนย์ปฏิบัติกำรกองทัพบก ปัจจุบันได้ยุบหน่วยแล้ว
๑๔) กห ๐๔๐๗.๔๖ เดิมเป็นศูนย์ประสำนงำนกับประเทศเพื่อนบ้ำน ศูนย์ปฏิบัติกำรกองทัพบก
/สำนักงำนปฏิบัติภำรกิจรักษำควำมมั่นคงภำยในกองทัพบก…
ปัจจุบันได้ยุบหน่วยแล้ว

- ๑๕ สำนักงำนปฏิบัติภำรกิจรักษำควำมมั่นคงภำยในกองทัพบก
นำมหน่วย

หมำยเลขประจำหน่วย

สำนักงำนปฏิบัติภำรกิจรักษำควำมมั่นคงภำยในกองทัพบก
ส่วนบังคับบัญชำ สง.ปรมน.ทบ.

กห ๐๔๐๘

สำนักโฆษก สง.ปรมน.ทบ.

กห ๐๔๐๘.๑

สำนักพัฒนำระบบบริหำร สง.ปรมน.ทบ.

กห ๐๔๐๘.๒

สำนักตรวจสอบภำยใน สง.ปรมน.ทบ.

กห ๐๔๐๘.๓

สำนักบูรณำกำรและขับเคลื่อนกำรปฏิบัติ สง.ปรมน.ทบ.

กห ๐๔๐๘.๔

สำนักจเร สง.ปรมน.ทบ.

กห ๐๔๐๘.๕

สำนักบริหำรงำนบุคคล สง.ปรมน.ทบ.

กห ๐๔๐๘.๖

สำนักกำรข่ำว สง.ปรมน.ทบ.

กห ๐๔๐๘.๗

สำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ควำมมั่นคง สง.ปรมน.ทบ.

กห ๐๔๐๘.๘

สำนักบริหำรงำนทั่วไป สง.ปรมน.ทบ.

กห ๐๔๐๘.๙

สำนักกิจกำรมวลชนและสำรนิเทศ สง.ปรมน.ทบ.

กห ๐๔๐๘.๑๐

สำนักงบประมำณและกำรเงิน สง.ปรมน.ทบ.

กห ๐๔๐๘.๑๑

ศูนย์ประสำนกำรปฏิบัติที่ ๑ สง.ปรมน.ทบ.

กห ๐๔๐๘.๑๒

ศูนย์ประสำนกำรปฏิบัติที่ ๒ สง.ปรมน.ทบ.

กห ๐๔๐๘.๑๓

ศูนย์ประสำนกำรปฏิบัติที่ ๓ สง.ปรมน.ทบ.

กห ๐๔๐๘.๑๔

ศูนย์ประสำนกำรปฏิบัติที่ ๔ สง.ปรมน.ทบ.

กห ๐๔๐๘.๑๕

ศูนย์ประสำนกำรปฏิบัติที่ ๕ สง.ปรมน.ทบ.

กห ๐๔๐๘.๑๖

สำนักปฏิบัติภำรกิจรักษำควำมมั่นคงภำยในภำค ๑

กห ๐๔๐๘.๑๗

สำนักปฏิบัติภำรกิจรักษำควำมมั่นคงภำยในภำค ๒

กห ๐๔๐๘.๑๘

สำนักปฏิบัติภำรกิจรักษำควำมมั่นคงภำยในภำค ๓

กห ๐๔๐๘.๑๙

สำนักปฏิบัติภำรกิจรักษำควำมมั่นคงภำยในภำค ๔

กห ๐๔๐๘.๒๐

สำนักปฏิบัติภำรกิจรักษำควำมมั่นคงภำยในจังหวัดที่ ๑

กห ๐๔๐๘.๒๑

/สำนักปฏิบัติภำรกิจรักษำควำมมั่นคงภำยในจังหวัดที่ ๒...

- ๑๖ นำมหน่วย

หมำยเลขประจำหน่วย

สำนักปฏิบัติภำรกิจรักษำควำมมั่นคงภำยในจังหวัดที่ ๒

กห ๐๔๐๘.๒๒

สำนักปฏิบัติภำรกิจรักษำควำมมั่นคงภำยในจังหวัดที่ ๓

กห ๐๔๐๘.๒๓

สำนักปฏิบัติภำรกิจรักษำควำมมั่นคงภำยในจังหวัดที่ ๔

กห ๐๔๐๘.๒๔

สำนักปฏิบัติภำรกิจรักษำควำมมั่นคงภำยในจังหวัดที่ ๕

กห ๐๔๐๘.๒๕

สำนักปฏิบัติภำรกิจรักษำควำมมั่นคงภำยในจังหวัดที่ ๖

กห ๐๔๐๘.๒๖

สำนักปฏิบัติภำรกิจรักษำควำมมั่นคงภำยในจังหวัดที่ ๗

กห ๐๔๐๘.๒๗

สำนักปฏิบัติภำรกิจรักษำควำมมั่นคงภำยในจังหวัดที่ ๘

กห ๐๔๐๘.๒๘

สำนักปฏิบัติภำรกิจรักษำควำมมั่นคงภำยในจังหวัดที่ ๙

กห ๐๔๐๘.๒๙

สำนักปฏิบัติภำรกิจรักษำควำมมั่นคงภำยในจังหวัดที่ ๑๐

กห ๐๔๐๘.๓๐

สำนักปฏิบัติภำรกิจรักษำควำมมั่นคงภำยในจังหวัดที่ ๑๑

กห ๐๔๐๘.๓๑

สำนักปฏิบัติภำรกิจรักษำควำมมั่นคงภำยในจังหวัดที่ ๑๒

กห ๐๔๐๘.๓๒

สำนักปฏิบัติภำรกิจรักษำควำมมั่นคงภำยในจังหวัดที่ ๑๓

กห ๐๔๐๘.๓๓

สำนักปฏิบัติภำรกิจรักษำควำมมั่นคงภำยในจังหวัดที่ ๑๔

กห ๐๔๐๘.๓๔

สำนักปฏิบัติภำรกิจรักษำควำมมั่นคงภำยในจังหวัดที่ ๑๕

กห ๐๔๐๘.๓๕

สำนักปฏิบัติภำรกิจรักษำควำมมั่นคงภำยในจังหวัดที่ ๑๖

กห ๐๔๐๘.๓๖

สำนักปฏิบัติภำรกิจรักษำควำมมั่นคงภำยในจังหวัดที่ ๑๗

กห ๐๔๐๘.๓๗

สำนักปฏิบัติภำรกิจรักษำควำมมั่นคงภำยในจังหวัดที่ ๑๘

กห ๐๔๐๘.๓๘

สำนักงำนเลขำนุกำร สง.ปรมน.ทบ.
สำนักกฎหมำยและสิทธิมนุษยชน สง.ปรมน.ทบ.
สำนักพัฒนำศักยภำพบุคลำกร สง.ปรมน.ทบ.
ศูนย์ดิจิทัลเพื่อควำมมั่นคง สง.ปรมน.ทบ.

กห ๐๔๐๘.๓๙
กห ๐๔๐๘.๔๐
กห ๐๔๐๘.๔๑
กห ๐๔๐๘.๔๒

- ๑๗ หน่วยเฉพำะกิจทหำรมหำดเล็กรักษำพระองค์ ๙๐๔
นำมหน่วย

หมำยเลขประจำหน่วย

หน่วยเฉพำะกิจทหำรมหำดเล็กรักษำพระองค์ ๙๐๔

กห ๐๔๐๙

กองบังคับกำร หน่วยเฉพำะกิจทหำรมหำดเล็กรักษำพระองค์ ๙๐๔

กห ๐๔๐๙.๑

หน่วยเฉพำะกิจทหำรมหำดเล็ก ๙๐๔ กองพลที่ ๑ รักษำพระองค์

กห ๐๔๐๙.๒

หน่วยเฉพำะกิจทหำรมหำดเล็ก ๙๐๔ กองพลทหำรรำบที่ ๒

กห ๐๔๐๙.๓

รักษำพระองค์
หน่วยเฉพำะกิจทหำรมหำดเล็ก ๙๐๔ กองพลทหำรม้ำที่ ๒

กห ๐๔๐๙.๔

รักษำพระองค์
หน่วยเฉพำะกิจทหำรมหำดเล็ก ๙๐๔ กรมผสมรักษำพระองค์

กห ๐๔๐๙.๕

หน่วยเฉพำะกิจทหำรมหำดเล็ก ๙๐๔ CADET

กห ๐๔๐๙.๖

* นำยทหำรรักษำควำมปลอดภัยพระตำหนักสิรินภำลัย

กห ๐๔๐๙.๗

* หมำยเหตุ กห ๐๔๐๙.๗ ยกเลิกเนื่องจำกหน่วยไม่ได้ปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำวแล้ว ตำมหนังสือ ฉก.ทม.รอ.๙๐๔
ที่ กห ๐๔๐๙/๒๒๕๑ ลง ๑๗ ก.ย. ๖๒

- ๑๘ สถำบันกำรวิจัยและพัฒนำยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง

นำมหน่วย
สถำบันกำรวิจัยและพัฒนำยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง

หมำยเลขประจำหน่วย
กห ๐๔๑๐

- ๑๙ กรมสำรบรรณทหำรบก
นำมหน่วย

หมำยเลขประจำหน่วย

กรมสำรบรรณทหำรบก

กห ๐๔๒๑

กองธุรกำร

กห ๐๔๒๑.๑

กองกำรสำรบรรณ

กห ๐๔๒๑.๒

กองแผนและโครงกำร

กห ๐๔๒๑.๓

กองกำรกำลังพล

กห ๐๔๒๑.๔

กองควบคุมคุณวุฒิ

กห ๐๔๒๑.๕

กองประวัติและบำเหน็จบำนำญ

กห ๐๔๒๑.๖

*กองพระธรรมนูญ

กห ๐๔๒๑.๗

โรงเรียนทหำรสำรบรรณ

กห ๐๔๒๑.๘

แผนกกำรเงิน

กห ๐๔๒๑.๙

กองเทคโนโลยีสำรสนเทศ

กห ๐๔๒๑.๑๐

* หมำยเหตุ กห ๐๔๒๑.๗ เดิมเป็นกองพระธรรมนูญ กรมสำรบรรณทหำรบก ซึ่งปัจจุบันได้แปรสภำพ
หน่วยเป็นสำนักงำนพระธรรมนูญทหำรบก โดยเป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก

- ๒๐ กรมกำรเงินทหำรบก
นำมหน่วย

หมำยเลขประจำหน่วย

กรมกำรเงินทหำรบก

กห ๐๔๒๒

กองธุรกำร

กห ๐๔๒๒.๑

กองวิทยำกำร

กห ๐๔๒๒.๒

กองค่ำใช้จ่ำย

กห ๐๔๒๒.๓

กองเงินเดือน

กห ๐๔๒๒.๔

กองบัญชี

กห ๐๔๒๒.๕

กองธนำรักษ์

กห ๐๔๒๒.๖

กองเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนำญ

กห ๐๔๒๒.๗

โรงเรียนทหำรกำรเงิน

กห ๐๔๒๒.๘

กองกำลังพล

กห ๐๔๒๒.๙

กองควบคุมระบบปฏิบัติกำรด้ำนกำรเงินและกำรบัญชี

กห ๐๔๒๒.๑๐

แผนกกำรเงิน

กห ๐๔๒๒.๑๑

- ๒๑ กรมจเรทหำรบก
นำมหน่วย

หมำยเลขประจำหน่วย

กรมจเรทหำรบก

กห ๐๔๒๓

กองธุรกำร

กห ๐๔๒๓.๑

กองแผน

กห ๐๔๒๓.๒

กองตรวจกิจกำรทั่วไป

กห ๐๔๒๓.๓

กองตรวจกำรจัดหำ

กห ๐๔๒๓.๔

กองสืบสวนสอบสวน

กห ๐๔๒๓.๕

แผนกกำรเงิน

กห ๐๔๒๓.๖

- ๒๒ กรมกำรสำรวัตรทหำรบก
นำมหน่วย

หมำยเลขประจำหน่วย

กรมกำรสำรวัตรทหำรบก

กห ๐๔๒๔

แผนกกำรเงิน

กห ๐๔๒๔.๑

แผนกธุรกำร

กห ๐๔๒๔.๒

กองแผนและฝึก

กห ๐๔๒๔.๓

กองสืบสวนสอบสวน

กห ๐๔๒๔.๔

กองควบคุมและรักษำควำมปลอดภัย

กห ๐๔๒๔.๕

กองวิทยำกำร

กห ๐๔๒๔.๖

กองบริกำร

กห ๐๔๒๔.๗

โรงเรียนทหำรสำรวัตร

กห ๐๔๒๔.๘

- ๒๓ กรมสวัสดิกำรทหำรบก
นำมหน่วย

หมำยเลขประจำหน่วย

กรมสวัสดิกำรทหำรบก

กห ๐๔๒๕

ส่วนบังคับบัญชำ

กห ๐๔๒๕.๑

แผนกกำรเงิน

กห ๐๔๒๕.๒

กองธุรกำร

กห ๐๔๒๕.๓

กองแผนและโครงกำร

กห ๐๔๒๕.๔

กองกำรออมทรัพย์

กห ๐๔๒๕.๕

กองกำรกีฬำ

กห ๐๔๒๕.๖

กองกิจกำรสโมสร

กห ๐๔๒๕.๗

กองกำรฌำปนกิจ

กห ๐๔๒๕.๘

กองกิจกำรร้ำนสวัสดิกำรกลำง

กห ๐๔๒๕.๙

กองกำรสงเครำะห์

กห ๐๔๒๕.๑๐

*กองดุริยำงค์ทหำรบก

กห ๐๔๒๕.๑๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกิจกำรสวัสดิกำร ทบ.

กห ๐๔๒๕.๑๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกีฬำ ทบ.

กห ๐๔๒๕.๑๓

คณะทำงำนตรวจกิจกำรสวัสดิกำร ทบ.

กห ๐๔๒๕.๑๔

คณะทำงำนจัดสวัสดิกำรที่พักอำศัยข้ำรำชกำร ทบ.

กห ๐๔๒๕.๑๕

คณะทำงำนพัฒนำทีมกีฬำ ทบ.

กห ๐๔๒๕.๑๖

คณะทำงำนโครงกำรอำหำรสดรำคำถูกและสร้ำงหลักประกัน ทบ.

กห ๐๔๒๕.๑๗

ศูนย์ข้อมูลและสำรสนเทศ

กห ๐๔๒๕.๑๘

คณะกรรมกำรกีฬำกองทัพบก

กห ๐๔๒๕.๑๙

สำนักงำนสโมสรทหำรบก (วิภำวดี)

กห ๐๔๒๕.๒๐

* หมำยเหตุ กห ๐๔๒๕.๑๑ เดิมเป็นกองดุริยำงค์ทหำรบก ขึ้นกับกรมสวัสดิกำรทหำรบก ปัจจุบันได้
แปรสภำพหน่วยงำนเป็นกรมดุริยำงค์ทหำรบก โดยเป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ตำมหนังสือ สบ.ทบ.
ที่ กห ๐๔๒๑/๒๕๒๘ ลง ๙ เม.ย. ๕๘

- ๒๔ สำนักงำนตรวจสอบภำยในทหำรบก

นำมหน่วย

หมำยเลขประจำหน่วย

สำนักงำนตรวจสอบภำยในทหำรบก

กห ๐๔๒๗

กองตรวจสอบภำยในที่ ๑

กห ๐๔๒๗.๑

กองตรวจสอบภำยในที่ ๒

กห ๐๔๒๗.๒

กองตรวจสอบภำยในที่ ๓

กห ๐๔๒๗.๓

กองตรวจสอบภำยในที่ ๔

กห ๐๔๒๗.๔

กองตรวจสอบภำยในที่ ๕

กห ๐๔๒๗.๕

กองตรวจสอบภำยในที่ ๖

กห ๐๔๒๗.๖

กองแผน

กห ๐๔๒๗.๗

กองธุรกำร

กห ๐๔๒๗.๘

แผนกเทคโนโลยีสำรสนเทศ

กห ๐๔๒๗.๙

แผนกกำรเงิน

กห ๐๔๒๗.๑๐

ฝ่ำยงบประมำณ

กห ๐๔๒๗.๑๑

ฝ่ำยพระธรรมนูญ

กห ๐๔๒๗.๑๒

- ๒๕ สำนักงำนวิจัยและพัฒนำกำรทำงทหำรกองทัพบก
นำมหน่วย

หมำยเลขประจำหน่วย

สำนักงำนวิจัยและพัฒนำกำรทำงทหำรกองทัพบก

กห ๐๔๒๘

แผนกธุรกำร

กห ๐๔๒๘.๑

กองนโยบำยและแผน

กห ๐๔๒๘.๒

กองกำรวิจัยและพัฒนำ

กห ๐๔๒๘.๓

กองมำตรฐำนทำงทหำร

กห ๐๔๒๘.๔

กองสำรสนเทศกำรวิจัย

กห ๐๔๒๘.๕

- ๒๖ หน่วยข่ำวกรองทำงทหำร
นำมหน่วย

หมำยเลขประจำหน่วย

หน่วยข่ำวกรองทำงทหำร

กห ๐๔๓๐

กองบัญชำกำร

กห ๐๔๓๐.๑

หน่วยข่ำวกรองทำงทหำรสนับสนุนกองทัพภำคที่ ๑

กห ๐๔๓๐.๒

หน่วยข่ำวกรองทำงทหำรสนับสนุนกองทัพภำคที่ ๒

กห ๐๔๓๐.๓

หน่วยข่ำวกรองทำงทหำรสนับสนุนกองทัพภำคที่ ๓

กห ๐๔๓๐.๔

หน่วยข่ำวกรองทำงทหำรสนับสนุนกองทัพภำคที่ ๔

กห ๐๔๓๐.๕

หน่วยข่ำวกรองทำงทหำรสนับสนุน หน่วยบัญชำกำรสงครำมพิเศษ

กห ๐๔๓๐.๖

กองพันข่ำวกรองทำงทหำร

กห ๐๔๓๐.๗

- ๒๗ ส่วนสนับสนุนกองบัญชำกำรกองทัพบก
นำมหน่วย
ส่วนสนับสนุนกองบัญชำกำรกองทัพบก

หมำยเลขประจำหน่วย
กห ๐๔๓๑

- ๒๘ ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก

นำมหน่วย

หมำยเลขประจำหน่วย

ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก

กห ๐๔๓๒

กองธุรกำร

กห ๐๔๓๒.๑

กองรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

กห ๐๔๓๒.๒

กองปฏิบัติกำรไซเบอร์

กห ๐๔๓๒.๓

กองสนับสนุนปฏิบัติกำรข่ำวสำร

กห ๐๔๓๒.๔

- ๒๙ ศูนย์พัฒนำกีฬำกองทัพบก

นำมหน่วย
ศูนย์พัฒนำกีฬำกองทัพบก

หมำยเลขประจำหน่วย
กห ๐๔๓๓

- ๓๐ สำนักงำนพระธรรมนูญทหำรบก
นำมหน่วย

หมำยเลขประจำหน่วย

สำนักงำนพระธรรมนูญทหำรบก

กห ๐๔๓๔

แผนกธุรกำร

กห ๐๔๓๔.๑

กองแผน

กห ๐๔๓๔.๒

กองคดี

กห ๐๔๓๔.๓

กองกฤษฎีกำ

กห ๐๔๓๔.๔

กองนิติธรรม

กห ๐๔๓๔.๕

- ๓๑ ศูนย์พัฒนำกีฬำกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์

นำมหน่วย
ศูนย์พัฒนำกีฬำกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์

หมำยเลขประจำหน่วย
กห ๐๔๓๕

- ๓๒ กรมดุริยำงค์ทหำรบก
นำมหน่วย

หมำยเลขประจำหน่วย

กรมดุริยำงค์ทหำรบก

กห ๐๔๓๖

สำนักงำนผู้บังคับบัญชำ

กห ๐๔๓๖.๑

กองดนตรี

กห ๐๔๓๖.๒

กองวิทยำกำร

กห ๐๔๓๖.๓

แผนกบริกำร

กห ๐๔๓๖.๔

โรงเรียนดุริยำงค์ทหำรบก

กห ๐๔๓๖.๕

- ๓๓ กรมกำรทหำรช่ำง
นำมหน่วย

หมำยเลขประจำหน่วย

กรมกำรทหำรช่ำง

กห ๐๔๔๑

กองกำลังพล

กห ๐๔๔๑.๑

แผนกธุรกำร

กห ๐๔๔๑.๒

กองยุทธกำรและกำรข่ำว

กห ๐๔๔๑.๓

กองส่งกำลังบำรุง

กห ๐๔๔๑.๔

กองปลัดบัญชี

กห ๐๔๔๑.๕

ฝ่ำยพระธรรมนูญ

กห ๐๔๔๑.๖

ฝ่ำยอนุศำสนำจำรย์

กห ๐๔๔๑.๗

ฝ่ำยจเร

กห ๐๔๔๑.๘

กองจัดหำ

กห ๐๔๔๑.๙

แผนกกำรเงิน

กห ๐๔๔๑.๑๐

กองบริกำร

กห ๐๔๔๑.๑๑

กองวิทยำกำร

กห ๐๔๔๑.๑๒

กองเครื่องช่วยฝึก

กห ๐๔๔๑.๑๓

กองคลังทหำรช่ำง

กห ๐๔๔๑.๑๔

โรงเรียนทหำรช่ำง

กห ๐๔๔๑.๑๕

กองพลทหำรช่ำง

กห ๐๔๔๑.๑๖

กรมทหำรช่ำงที่ ๒๑

กห ๐๔๔๑.๑๗

กองพันทหำรช่ำงที่ ๕๑

กห ๐๔๔๑.๑๘

กองกำรก่อสร้ำง

กห ๐๔๔๑.๑๙

กองบังคับกำรควบคุมและประสำนงำน

กห ๐๔๔๑.๒๐

หน่วยทหำรช่ำงเฉพำะกิจ

กห ๐๔๔๑.๒๑

กองกิจกำรพลเรือน

กห ๐๔๔๑.๒๒

- ๓๔ กรมกำรทหำรสื่อสำร
นำมหน่วย

หมำยเลขประจำหน่วย

กรมกำรทหำรสื่อสำร

กห ๐๔๔๒

สำนักงำนผู้บังคับบัญชำ

กห ๐๔๔๒.๑

กองกำรเงิน

กห ๐๔๔๒.๒

กองกำลังพล

กห ๐๔๔๒.๓

กองยุทธกำรและกำรข่ำว

กห ๐๔๔๒.๔

กองส่งกำลังบำรุง

กห ๐๔๔๒.๕

กองปลัดบัญชี

กห ๐๔๔๒.๖

*กองกำรสื่อสำร

กห ๐๔๔๒.๗

กองวิทยำกำร

กห ๐๔๔๒.๘

กองจัดหำ

กห ๐๔๔๒.๙

กองกำรกระจำยเสียงและวิทยุโทรทัศน์

กห ๐๔๔๒.๑๐

กองกำรภำพ

กห ๐๔๔๒.๑๑

กองผลิตสิ่งอุปกรณ์สำยสื่อสำร

กห ๐๔๔๒.๑๒

กองซ่อมเครื่องสื่อสำร – อิเล็กทรอนิกส์

กห ๐๔๔๒.๑๓

กองบริกำร

กห ๐๔๔๒.๑๔

กองคลังสื่อสำร

กห ๐๔๔๒.๑๕

โรงเรียนทหำรสื่อสำร

กห ๐๔๔๒.๑๖

กรมทหำรสื่อสำรที่ ๑

กห ๐๔๔๒.๑๗

กองพันทหำรสื่อสำรซ่อมบำรุงเขตหลัง

กห ๐๔๔๒.๑๘

*ศูนย์เทคโนโลยีทำงทหำร

กห ๐๔๔๒.๑๙

*กองเทคโนโลยีสำรสนเทศ

กห ๐๔๔๒.๒๐

ศูนย์โทรคมนำคมและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

กห ๐๔๔๒.๒๑

* หมำยเหตุ ๑. กห ๐๔๔๒.๑๙ เดิ ม เป็ น ของ ศู น ย์ เ ทคโนโลยี ท ำงทหำร ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ได้ แ ปรสภำพ
หน่วยงำนเป็นศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก โดยเป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก
๒. กห ๐๔๔๒.๗ กองกำรสื่อสำร และ กห ๐๔๔๒.๒๐ กองเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระงับ
กำรใช้เ นื่ องจำกโอนกำรบั งคั บ บั ญชำเป็นหน่ว ยขึ้นตรงศูนย์โ ทรคมนำคมและเทคโนโลยีส ำรสนเทศ
กรมกำรทหำรสื่อสำร

- ๓๕ กรมสรรพำวุธทหำรบก
นำมหน่วย

หมำยเลขประจำหน่วย

กรมสรรพำวุธทหำรบก

กห ๐๔๔๓

แผนกธุรกำร

กห ๐๔๔๓.๑

กองกำลังพล

กห ๐๔๔๓.๒

กองยุทธกำรและกำรข่ำว

กห ๐๔๔๓.๓

กองส่งกำลัง

กห ๐๔๔๓.๔

กองปลัดบัญชี

กห ๐๔๔๓.๕

กองแผนกำรช่ำง

กห ๐๔๔๓.๖

กองกำรเงิน

กห ๐๔๔๓.๗

กองวิทยำกำร

กห ๐๔๔๓.๘

กองจัดหำ

กห ๐๔๔๓.๙

กองควบคุมสิ่งอุปกรณ์

กห ๐๔๔๓.๑๐

กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพำวุธ

กห ๐๔๔๓.๑๑

กองคลังแสง

กห ๐๔๔๓.๑๒

กองบริกำร

กห ๐๔๔๓.๑๓

ศูนย์อุตสำหกำรสรรพำวุธ

กห ๐๔๔๓.๑๔

ศูนย์ซ่อมสร้ำงสิ่งอุปกรณ์สำยสรรพำวุธ

กห ๐๔๔๓.๑๕

โรงเรียนทหำรสรรพำวุธ

กห ๐๔๔๓.๑๖

กองพันสรรพำวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง

กห ๐๔๔๓.๑๗

หน่วยทำลำยล้ำงวัตถุระเบิด

กห ๐๔๔๓.๑๘

กองเทคโนโลยีสำรสนเทศ

กห ๐๔๔๓.๑๙

- ๓๖ กรมกำรขนส่งทหำรบก

นำมหน่วย

หมำยเลขประจำหน่วย

กรมกำรขนส่งทหำรบก

กห ๐๔๔๔

สำนักงำนผู้บังคับบัญชำ

กห ๐๔๔๔.๑

แผนกธุรกำร

กห ๐๔๔๔.๒

กองกำลังพล

กห ๐๔๔๔.๓

กองยุทธกำรและกำรข่ำว

กห ๐๔๔๔.๔

กองส่งกำลังบำรุง

กห ๐๔๔๔.๕

กองงบประมำณ

กห ๐๔๔๔.๖

กองวิทยำกำร

กห ๐๔๔๔.๗

*กองจัดกำรเคลื่อนย้ำย

กห ๐๔๔๔.๘

กองคลัง

กห ๐๔๔๔.๙

*กองกำรบิน

กห ๐๔๔๔.๑๐

กองจัดหำ

กห ๐๔๔๔.๑๑

กองบริกำร

กห ๐๔๔๔.๑๒

โรงเรียนทหำรขนส่ง

กห ๐๔๔๔.๑๓

*กรมทหำรขนส่งรักษำพระองค์

กห ๐๔๔๔.๑๔

*กองพันทหำรขนส่งซ่อมบำรุงเครื่องบินทหำรบก

กห ๐๔๔๔.๑๕

*ชุดซ่อมบำรุงเครื่องบินปีกหมุน ที่ ๑

กห ๐๔๔๔.๑๖

*ชุดซ่อมบำรุงเครื่องบินปีกหมุน ที่ ๒

กห ๐๔๔๔.๑๗

*ชุดซ่อมบำรุงเครื่องบินปีกหมุน ที่ ๙ (ผสม)

กห ๐๔๔๔.๑๘

*กองยำนพำหนะ

กห ๐๔๔๔.๑๙

กองซ่อม

กห ๐๔๔๔.๒๐

กองกำรเงิน

กห ๐๔๔๔.๒๑

/*หมำยเหตุ...

- ๓๗ * หมำยเหตุ ๑) กห ๐๔๔๔.๘ เดิมเป็น กองจัดกำรเคลื่อนย้ำย ซึ่งได้ปรับกำรบังคับบัญชำเป็นหน่วยขึ้น
ตรงศูนย์กำรเคลื่อนย้ำยกองทัพบก
๒) กห ๐๔๔๔.๑๐ เดิมเป็น กองกำรบิน ซึ่งได้ปรับกำรบังคับบัญชำเป็นหน่วยขึ้นตรง ศูนย์
กำรเคลื่อนย้ำยกองทัพบก
๓) กห ๐๔๔๔.๑๔ เดิมเป็น กรมทหำรขนส่งรักษำพระองค์ ซึ่งได้ปรับกำรบังคับบัญชำเป็น
หน่วยขึ้นตรง ศูนย์กำรเคลื่อนย้ำยกองทัพบก
๔) กห ๐๔๔๔.๑๕ เดิมเป็น กองพันทหำรขนส่งซ่อมบำรุงเครื่องบินทหำรบก ซึ่งได้ปรับกำร
บังคับบัญชำเป็นหน่วยขึ้นตรง ศูนย์กำรบินทหำรบก
๕) กห ๐๔๔๔.๑๖ เดิมเป็น ชุดซ่อมบำรุงเครื่องบินปีกหมุน ที่ ๑ ซึ่งได้ปรับกำรบังคับบัญชำ
เป็นหน่วยขึ้นตรง กองพันทหำรซ่อมบำรุงเครื่องบินทหำรบก
๖) กห ๐๔๔๔.๑๗ เดิมเป็น ชุดซ่อมบำรุงเครื่องบินปีกหมุน ที่ ๒ ซึ่งได้ปรับกำรบังคับบัญชำ
เป็นหน่วยขึ้นตรง กองพันทหำรซ่อมบำรุงเครื่องบินทหำรบก
๗) กห ๐๔๔๔.๑๘ เดิมเป็น ชุดซ่อมบำรุงเครื่องบินปีกหมุน ที่ ๙ (ผสม) ซึ่งได้ปรับกำร

บังคับบัญชำเป็นหน่วยขึ้นตรง กองพันทหำรซ่อมบำรุงเครื่องบินทหำรบก
๘) กห ๐๔๔๔.๑๙ เดิมเป็น กองยำนพำหนะ ซึ่งได้ปรับกำรบังคับบัญชำเป็นหน่วยขึ้นตรง
ศูนย์กำรเคลื่อนย้ำยของกองทัพบก

- ๓๘ กรมพลำธิกำรทหำรบก

นำมหน่วย

หมำยเลขประจำหน่วย

กรมพลำธิกำรทหำรบก

กห ๐๔๔๕

แผนกธุรกำร

กห ๐๔๔๕.๑

กองกำลังพล

กห ๐๔๔๕.๒

กองยุทธกำรและกำรข่ำว

กห ๐๔๔๕.๓

กองส่งกำลังบำรุง

กห ๐๔๔๕.๔

กองปลัดบัญชี

กห ๐๔๔๕.๕

กองวิทยำกำร

กห ๐๔๔๕.๖

กองจัดหำ

กห ๐๔๔๕.๗

กองควบคุมสิ่งอุปกรณ์

กห ๐๔๔๕.๘

กองซ่อมบำรุง

กห ๐๔๔๕.๙

กองกำรผลิตสิ่งอุปกรณ์สำยพลำธิกำร

กห ๐๔๔๕.๑๐

กองเกียกกำย

กห ๐๔๔๕.๑๑

กองยกกระบัตร

กห ๐๔๔๕.๑๒

กองน้ำมันเชื้อเพลิง

กห ๐๔๔๕.๑๓

กองสถำนพักผ่อน

กห ๐๔๔๕.๑๔

กองบริกำรและสนับสนุนทั่วไป

กห ๐๔๔๕.๑๕

โรงเรียนทหำรพลำธิกำร

กห ๐๔๔๕.๑๖

กองร้อยพลำธิกำรส่งกำลังน้ำมัน

กห ๐๔๔๕.๑๗

แผนกโภชนำกำร บก.ทบ.

กห ๐๔๔๕.๑๘

กองกำรเงิน

กห ๐๔๔๕.๑๙

กองเทคโนโลยีสำรสนเทศ

กห ๐๔๔๕.๒๐

- ๓๙ กรมแพทย์ทหำรบก
นำมหน่วย

หมำยเลขประจำหน่วย

กรมแพทย์ทหำรบก

กห ๐๔๔๖

แผนกธุรกำร

กห ๐๔๔๖.๑

ฝ่ำยประชำสัมพันธ์

กห ๐๔๔๖.๒

ฝ่ำยพระธรรมนูญ

กห ๐๔๔๖.๓

สำนักงำนกำรเงิน

กห ๐๔๔๖.๔

กองบริกำร

กห ๐๔๔๖.๕

กองยุทธกำรและกำรข่ำว

กห ๐๔๔๖.๖

กองกำลังพล

กห ๐๔๔๖.๗

กองส่งกำลังบำรุง

กห ๐๔๔๖.๘

แผนกจัดหำ

กห ๐๔๔๖.๙

กองโครงกำรและงบประมำณ

กห ๐๔๔๖.๑๐

กองคลังแพทย์

กห ๐๔๔๖.๑๑

สถำบันพยำธิวิทยำ

กห ๐๔๔๖.๑๒

กองวิทยำกำร

กห ๐๔๔๖.๑๓

กองส่งเสริมสุขภำพและเวชกรรมป้องกัน

กห ๐๔๔๖.๑๔

กองทันตแพทย์

กห ๐๔๔๖.๑๕

โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ

กห ๐๔๔๖.๑๖

วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ

กห ๐๔๔๖.๑๗

โรงพยำบำลอำนันทมหิดล

กห ๐๔๔๖.๑๘

โรงเรียนเสนำรักษ์

กห ๐๔๔๖.๑๙

วิทยำลัยพยำบำลกองทัพบก

กห ๐๔๔๖.๒๐

ศูนย์อำนวยกำรแพทย์พระมงกุฎเกล้ำ

กห ๐๔๔๖.๒๑

*โรงงำนเภสัชกรรมทหำร

กห ๐๔๔๖.๒๒
/สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ทหำร…

- ๔๐ นำมหน่วย

หมำยเลขประจำหน่วย

สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ทหำร

กห ๐๔๔๖.๒๓

หน่วยเวชกรรมป้องกันกองทัพบก

กห ๐๔๔๖.๒๔

สำนักเวชศำสตร์ครอบครัว

กห ๐๔๔๖.๒๕

* หมำยเหตุ กห ๐๔๔๖.๒๒ เดิมเป็นของโรงงำนเภสัชกรรมทหำร ซึ่งปัจจุบันได้ปรับโอนกำรบังคับบัญชำไป
ขึ้นกับสำนักงำนปลัดกระทรวงกลำโหม

- ๔๑ กรมยุทธโยธำทหำรบก
นำมหน่วย

หมำยเลขประจำหน่วย

กรมยุทธโยธำทหำรบก

กห ๐๔๔๗

แผนกธุรกำร

กห ๐๔๔๗.๑

กองแผนและโครงกำร

กห ๐๔๔๗.๒

กองแบบแผน

กห ๐๔๔๗.๓

กองจัดหำ

กห ๐๔๔๗.๔

กองสนับสนุนสิ่งอุปกรณ์สำยยุทธโยธำ

กห ๐๔๔๗.๕

กองซ่อมสิ่งปลูกสร้ำงและสำธำรณูปโภค

กห ๐๔๔๗.๖

กองบริกำร

กห ๐๔๔๗.๗

กองที่ดิน

กห ๐๔๔๗.๘

กองควบคุมกำรก่อสร้ำง

กห ๐๔๔๗.๙

สำนักงำนผู้บังคับบัญชำ

กห ๐๔๔๗.๑๐

แผนกกำรเงิน

กห ๐๔๔๗.๑๑

*ฝ่ำยงบประมำณ

กห ๐๔๔๗.๑๒

* หมำยเหตุ กห ๐๔๔๗.๑๒ เดิมเป็น ฝ่ำยงบประมำณ ปัจจุบันได้ยุบหน่วยแล้ว

- ๔๒ กรมกำรสัตว์ทหำรบก
นำมหน่วย

หมำยเลขประจำหน่วย

กรมกำรสัตว์ทหำรบก

กห ๐๔๔๘

แผนกธุรกำร

กห ๐๔๔๘.๑

แผนกกำรเงิน

กห ๐๔๔๘.๒

กองกำลังพล

กห ๐๔๔๘.๓

กองยุทธกำรและกำรข่ำว

กห ๐๔๔๘.๔

กองส่งกำลังบำรุง

กห ๐๔๔๘.๕

กองปลัดบัญชี

กห ๐๔๔๘.๖

กองวิทยำกำร

กห ๐๔๔๘.๗

แผนกจัดหำ

กห ๐๔๔๘.๘

กองคลัง

กห ๐๔๔๘.๙

แผนกเทคโนโลยีสำรสนเทศ

กห ๐๔๔๘.๑๐

กองกำรสัตว์และเกษตรกรรมที่ ๑

กห ๐๔๔๘.๑๑

กองกำรสัตว์และเกษตรกรรมที่ ๒

กห ๐๔๔๘.๑๒

กองกำรสัตว์และเกษตรกรรมที่ ๓

กห ๐๔๔๘.๑๓

โรงพยำบำลสัตว์ทหำรบก

กห ๐๔๔๘.๑๔

กองบริกำร

กห ๐๔๔๘.๑๕

หน่วยตรวจโรค

กห ๐๔๔๘.๑๖

โรงเรียนทหำรกำรสัตว์

กห ๐๔๔๘.๑๗

ศูนย์กำรสุนัขทหำร

กห ๐๔๔๘.๑๘

กองพันสัตว์ต่ำง

กห ๐๔๔๘.๑๙

กองพันสุนัขทหำร

กห ๐๔๔๘.๒๐

- ๔๓ กรมวิทยำศำสตร์ทหำรบก
นำมหน่วย

หมำยเลขประจำหน่วย

กรมวิทยำศำสตร์ทหำรบก

กห ๐๔๔๙

กองแผนและโครงกำร

กห ๐๔๔๙.๑

กองวิทยำกำร

กห ๐๔๔๙.๒

โรงเรียนวิทยำศำสตร์ทหำรบก

กห ๐๔๔๙.๓

แผนกไพโรเทคนิค

กห ๐๔๔๙.๔

แผนกธุรกำร

กห ๐๔๔๙.๕

กองบริกำร

กห ๐๔๔๙.๖

แผนกกำรเงิน

กห ๐๔๔๙.๗

แผนกจัดหำ

กห ๐๔๔๙.๘

กองคลัง

กห ๐๔๔๙.๙

กองร้อยวิทยำศำสตร์ที่ ๑

กห ๐๔๔๙.๑๐

- ๔๔ โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ
นำมหน่วย

หมำยเลขประจำหน่วย

โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ

กห ๐๔๖๐

กองบัญชำกำร

กห ๐๔๖๐.๑

ส่วนกำรศึกษำ

กห ๐๔๖๐.๒

ส่วนวิชำทหำร

กห ๐๔๖๐.๓

กรมนักเรียนนำยร้อยรักษำพระองค์

กห ๐๔๖๐.๔

ส่วนบริกำร

กห ๐๔๖๐.๕

โรงพยำบำล

กห ๐๔๖๐.๖

*กองปลัดบัญชี

กห ๐๔๖๐.๗

* หมำยเหตุ กห ๐๔๖๐.๗ เดิมเป็นกองปลัดบัญชี ปัจจุบันได้แปรสภำพหน่วยไปขึ้นกับ กองบัญชำกำร
โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ

- ๔๕ กรมยุทธศึกษำทหำรบก
นำมหน่วย

หมำยเลขประจำหน่วย

กรมยุทธศึกษำทหำรบก

กห ๐๔๖๑

ศูนย์กำรทหำรรำบ

กห ๐๔๖๑.๑

ศูนย์กำรทหำรม้ำ

กห ๐๔๖๑.๒

ศูนย์กำรทหำรปืนใหญ่

กห ๐๔๖๑.๓

วิทยำลัยกำรทัพบก

กห ๐๔๖๑.๔

โรงเรียนเสนำธิกำรทหำรบก

กห ๐๔๖๑.๕

ศูนย์พัฒนำหลักนิยมและยุทธศำสตร์

กห ๐๔๖๑.๖

โรงเรียนนำยสิบทหำรบก

กห ๐๔๖๑.๗

สำนักกำรฝึก

กห ๐๔๖๑.๘

สำนักกำรศึกษำ

กห ๐๔๖๑.๙

ศูนย์ฝึกทำงยุทธวิธีกองทัพบก

กห ๐๔๖๑.๑๐

กองกำลังพล

กห ๐๔๖๑.๑๑

กองยุทธกำรและกำรข่ำว

กห ๐๔๖๑.๑๒

กองส่งกำลังบำรุง

กห ๐๔๖๑.๑๓

กองปลัดบัญชี

กห ๐๔๖๑.๑๔

กองคัดสรรและพัฒนำบุคลำกร

กห ๐๔๖๑.๑๕

กองกำรเงิน

กห ๐๔๖๑.๑๖

กองอนุศำสนำจำรย์

กห ๐๔๖๑.๑๗

กองบริกำร

กห ๐๔๖๑.๑๘

ศูนย์ภำษำ

กห ๐๔๖๑.๑๙

- ๔๖ หน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน
นำมหน่วย

หมำยเลขประจำหน่วย

หน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน

กห ๐๔๖๒

ศูนย์กำรนักศึกษำวิชำทหำร

กห ๐๔๖๒.๑

ศูนย์กำรกำลังสำรอง

กห ๐๔๖๒.๒

- ๔๗ ศูนย์กำรบินทหำรบก
นำมหน่วย

หมำยเลขประจำหน่วย

ศูนย์กำรบินทหำรบก

กห ๐๔๖๕

แผนกธุรกำร

กห ๐๔๖๕.๑

กองกำลังพล

กห ๐๔๖๕.๒

กองยุทธกำรและกำรข่ำว

กห ๐๔๖๕.๓

กองส่งกำลังบำรุง

กห ๐๔๖๕.๔

แผนกงบประมำณ

กห ๐๔๖๕.๕

แผนกกำรเงิน

กห ๐๔๖๕.๖

แผนกพลำธิกำร

กห ๐๔๖๕.๗

แผนกช่ำงโยธำ

กห ๐๔๖๕.๘

แผนกสรรพำวุธ

กห ๐๔๖๕.๙

แผนกขนส่ง

กห ๐๔๖๕.๑๐

แผนกอนุศำสนำจำรย์

กห ๐๔๖๕.๑๑

ฝ่ำยพระธรรมนูญ

กห ๐๔๖๕.๑๒

โรงเรียนกำรบินทหำรบก

กห ๐๔๖๕.๑๓

กองบินสนับสนุนทั่วไป

กห ๐๔๖๕.๑๔

กองวิทยำกำร

กห ๐๔๖๕.๑๕

กองบริกำร

กห ๐๔๖๕.๑๖

กองสนำมบิน

กห ๐๔๖๕.๑๗

กองสื่อสำรกำรบิน

กห ๐๔๖๕.๑๘

แผนกเครื่องช่วยฝึก

กห ๐๔๖๕.๑๙

กองนิรภัยกำรบิน

กห ๐๔๖๕.๒๐

หน่วยตรวจโรค

กห ๐๔๖๕.๒๑

*กรมบิน

กห ๐๔๖๕.๒๒
/กองพันป้องกันฐำนบิน...

- ๔๘ -

นำมหน่วย

หมำยเลขประจำหน่วย

กองพันป้องกันฐำนบิน

กห ๐๔๖๕.๒๓

กองพันบินที่ ๑

กห ๐๔๖๕.๒๔

กองพันบินที่ ๒

กห ๐๔๖๕.๒๕

กองพันบินที่ ๓

กห ๐๔๖๕.๒๖

กองพันบินที่ ๙

กห ๐๔๖๕.๒๗

กองพันบินที่ ๒๑

กห ๐๔๖๕.๒๘

กองพันบินที่ ๔๑

กห ๐๔๖๕.๒๙

*กองพันซ่อมบำรุงเครื่องบินทหำรบก

กห ๐๔๖๕.๓๐

* หมำยเหตุ ๑) กห ๐๔๖๕.๒๒ เดิมเป็น กองพันบิน ปัจจุบันได้แปรสภำพเป็น กรมบิน
๒) กห ๐๔๖๕.๓๐ เป็น กองพันซ่อมบำรุงเครื่องบินทหำรบก ปัจจุบันฝำกกำรบังคับบัญชำไว้
กับกรมกำรขนส่งทหำรบก

- ๔๙ กองทัพภำคที่ ๑
นำมหน่วย
กองทัพภำคที่ ๑

หมำยเลขประจำหน่วย
กห ๐๔๘๑

หน่วยขึ้นตรงที่เป็นหน่วยกำลังรบ
กองพลที่ ๑ รักษำพระองค์

กห ๐๔๘๑.๑

กองพลทหำรรำบที่ ๒ รักษำพระองค์

กห ๐๔๘๑.๒

กองพลทหำรรำบที่ ๙

กห ๐๔๘๑.๓

กรมทหำรพรำนที่ ๑๑

กห ๐๔๘๑.๕

กรมทหำรพรำนที่ ๑๒

กห ๐๔๘๑.๖

กรมทหำรพรำนที่ ๑๓

กห ๐๔๘๑.๗

กรมทหำรพรำนที่ ๑๔

กห ๐๔๘๑.๘

กองบัญชำกำรกองทัพน้อยที่ ๑

กห ๐๔๘๑.๙

สำรอง

กห ๐๔๘๑.๑๐ ถึง กห ๐๔๘๑.๖๐

หน่วยขึ้นตรงที่เป็นหน่วยสนับสนุนกำรรบ
กองบัญชำกำรช่วยรบที่ ๑

กห ๐๔๘๑.๖๑

มณฑลทหำรบกที่ ๑๑

กห ๐๔๘๑.๖๒

มณฑลทหำรบกที่ ๑๒

กห ๐๔๘๑.๖๓

มณฑลทหำรบกที่ ๑๓

กห ๐๔๘๑.๖๔

มณฑลทหำรบกที่ ๑๔

กห ๐๔๘๑.๖๕

กรมทหำรช่ำงที่ ๑ รักษำพระองค์

กห ๐๔๘๑.๖๖

กองพันทหำรสื่อสำรที่ ๒๑

กห ๐๔๘๑.๖๗

กองพันฝึกรบพิเศษที่ ๑

กห ๐๔๘๑.๖๘

กองร้อยปฏิบัติกำรจิตวิทยำที่ ๑

กห ๐๔๘๑.๖๙

กองร้อยกองบัญชำกำรกองทัพภำคที่ ๑

กห ๐๔๘๑.๗๐
/กองร้อยกองบัญชำกำรกองทัพน้อยที่ ๑...

- ๕๐ -

นำมหน่วย

หมำยเลขประจำหน่วย

กองร้อยกองบัญชำกำรกองทัพน้อยที่ ๑

กห ๐๔๘๑.๗๑

กองพลพัฒนำที่ ๑

กห ๐๔๘๑.๗๒

มณฑลทหำรบกที่ ๑๕

กห ๐๔๘๑.๗๓

มณฑลทหำรบกที่ ๑๖

กห ๐๔๘๑.๗๔

มณฑลทหำรบกที่ ๑๗

กห ๐๔๘๑.๗๕

มณฑลทหำรบกที่ ๑๘

กห ๐๔๘๑.๗๖

มณฑลทหำรบกที่ ๑๙

กห ๐๔๘๑.๗๗

กองพันทหำรสำรวัตรที่ ๑๒

กห ๐๔๘๑.๗๘

สำรอง

กห ๐๔๘๑.๗๙ ถึง กห ๐๔๘๑.๙๙

- ๕๑ กองทัพภำคที่ ๒
นำมหน่วย
กองทัพภำคที่ ๒

หมำยเลขประจำหน่วย
กห ๐๔๘๒

หน่วยขึ้นตรงที่เป็นหน่วยกำลังรบ
กองพลทหำรรำบที่ ๓

กห ๐๔๘๒.๑

กองพลทหำรรำบที่ ๖

กห ๐๔๘๒.๒

*กองพลทหำรรำบที่ ๑๒

กห ๐๔๘๒.๓

กรมทหำรพรำนที่ ๒๑

กห ๐๔๘๒.๔

กรมทหำรพรำนที่ ๒๒

กห ๐๔๘๒.๕

กรมทหำรพรำนที่ ๒๓

กห ๐๔๘๒.๖

*กรมทหำรพรำนที่ ๒๔

กห ๐๔๘๒.๗

*กรมทหำรพรำนที่ ๒๕

กห ๐๔๘๒.๘

กรมทหำรพรำนที่ ๒๖

กห ๐๔๘๒.๙

กรมทหำรม้ำที่ ๖

กห ๐๔๘๒.๑๐

กองทัพน้อยที่ ๒

กห ๐๔๘๒.๑๑

กองร้อยกองบัญชำกำรกองทัพน้อยที่ ๒

กห ๐๔๘๒.๑๒

กองพลทหำรม้ำที่ ๓

กห ๐๔๘๒.๑๓

สำรอง

กห ๐๔๘๒.๑๔ ถึง กห ๐๔๘๒.๖๐

* หมำยเหตุ ๑) กห ๐๔๘๒.๓ เดิมเป็น กองพลทหำรรำบที่ ๑๒ ปัจจุบันได้ยุบหน่วยแล้ว
๒) กห ๐๔๘๒.๗ เดิมเป็น กรมทหำรพรำนที่ ๒๔ ปัจจุบันได้ยุบหน่วยแล้ว
๓) กห ๐๔๘๒.๘ เดิมเป็น กรมทหำรพรำนที่ ๒๕ ปัจจุบันได้ยุบหน่วยแล้ว
/ หน่วยขึ้นตรงที่เป็นหน่วยสนับสนุนกำรรบ…

- ๕๒ นำมหน่วย

หมำยเลขประจำหน่วย

หน่วยขึ้นตรงที่เป็นหน่วยสนับสนุนกำรรบ
มณฑลทหำรบกที่ ๒๑

กห ๐๔๘๒.๖๑

มณฑลทหำรบกที่ ๒๒

กห ๐๔๘๒.๖๒

มณฑลทหำรบกที่ ๒๔

กห ๐๔๘๒.๖๓

กองบัญชำกำรช่วยรบที่ ๒

กห ๐๔๘๒.๖๔

โรงพยำบำลค่ำยสุรนำรี

กห ๐๔๘๒.๖๕

มณฑลทหำรบกที่ ๒๓

กห ๐๔๘๒.๖๖

มณฑลทหำรบกที่ ๒๕

กห ๐๔๘๒.๖๗

มณฑลทหำรบกที่ ๒๗

กห ๐๔๘๒.๖๘

กรมทหำรช่ำงที่ ๒

กห ๐๔๘๒.๖๙

กองพันฝึกรบพิเศษที่ ๒

กห ๐๔๘๒.๗๐

กองร้อยกองบัญชำกำรกองทัพภำคที่ ๒

กห ๐๔๘๒.๗๑

กองร้อยปฏิบัติกำรจิตวิทยำที่ ๒

กห ๐๔๘๒.๗๒

กองพลพัฒนำที่ ๒

กห ๐๔๘๒.๗๓

มณฑลทหำรบกที่ ๒๖

กห ๐๔๘๒.๗๔

มณฑลทหำรบกที่ ๒๘

กห ๐๔๘๒.๗๕

มณฑลทหำรบกที่ ๒๑๐

กห ๐๔๘๒.๗๖

มณฑลทหำรบกที่ ๒๙

กห ๐๔๘๒.๗๗

กองพันทหำรสื่อสำรที่ ๒๒

กห ๐๔๘๒.๗๘

กองพันทหำรสำรวัตรที่ ๒๑

กห ๐๔๘๒.๗๙

สำรอง

กห ๐๔๘๒.๘๐ ถึง กห ๐๔๘๒.๙๙

- ๕๓ กองทัพภำคที่ ๓
นำมหน่วย
กองทัพภำคที่ ๓

หมำยเลขประจำหน่วย
กห ๐๔๘๓

หน่วยขึ้นตรงที่เป็นหน่วยกำลังรบ
กองพลทหำรรำบที่ ๔

กห ๐๔๘๓.๑

กองพลทหำรม้ำที่ ๑

กห ๐๔๘๓.๒

นปท.๔ (หน่วยปฏิบัติงำนกำรทุ่นระเบิดด้ำนมนุษยธรรม)

กห ๐๔๘๓.๒/นปท.

กรมทหำรพรำนที่ ๓๑

กห ๐๔๘๓.๓

กรมทหำรพรำนที่ ๓๒

กห ๐๔๘๓.๔

*กรมทหำรพรำนที่ ๓๓

กห ๐๔๘๓.๕

กรมทหำรพรำนที่ ๓๔

กห ๐๔๘๓.๖

กรมทหำรพรำนที่ ๓๕

กห ๐๔๘๓.๗

กรมทหำรพรำนที่ ๓๖

กห ๐๔๘๓.๘

*กรมทหำรพรำนที่ ๓๗

กห ๐๔๘๓.๙

กรมทหำรม้ำที่ ๒

กห ๐๔๘๓.๑๐

กรมทหำรม้ำที่ ๓

กห ๐๔๘๓.๑๑

กรมทหำรปืนใหญ่ที่ ๒๑

กห ๐๔๘๓.๑๒

กองพันทหำรม้ำที่ ๗

กห ๐๔๘๓.๑๓

กองพันทหำรม้ำที่ ๑๐

กห ๐๔๘๓.๑๔

กองพันทหำรม้ำที่ ๑๒

กห ๐๔๘๓.๑๕

กองพันทหำรม้ำที่ ๑๓

กห ๐๔๘๓.๑๖

*กองพันทหำรม้ำที่ ๑๔

กห ๐๔๘๓.๑๗

กองพันทหำรม้ำที่ ๑๕

กห ๐๔๘๓.๑๘

กองพันทหำรม้ำที่ ๑๘

กห ๐๔๘๓.๑๙
/กองพันทหำรม้ำที่ ๒๖...

- ๕๔ นำมหน่วย

หมำยเลขประจำหน่วย

กองพันทหำรม้ำที่ ๒๖

กห ๐๔๘๓.๒๐

กองพันทหำรม้ำที่ ๒๘

กห ๐๔๘๓.๒๑

กองพันทหำรปืนใหญ่ ๒๐

กห ๐๔๘๓.๒๒

กองพันทหำรปืนใหญ่ ๓๐

กห ๐๔๘๓.๒๓

กองพันทหำรช่ำงที่ ๘

กห ๐๔๘๓.๒๔

กองพันทหำรสื่อสำรที่ ๘

กห ๐๔๘๓.๒๕

กองพันเสนำรักษ์ที่ ๘

กห ๐๔๘๓.๒๖

กองทัพน้อยที่ ๓

กห ๐๔๘๓.๒๗

กองสรรพำวุธเบำ กองพลทหำรม้ำที่ ๑

กห ๐๔๘๓.๒๘

กองพลทหำรรำบที่ ๗

กห ๐๔๘๓.๒๙

กรมทหำรพรำนที่ ๓๓

กห ๐๔๘๓.๓๐

หมวดทหำรพรำนหญิงที่ ๓๒

กห ๐๔๘๓.๓๑

กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๓

กห ๐๔๘๓.๓๒

สำรอง

กห ๐๔๘๓.๓๓ ถึง กห ๐๔๘๓.๖๐

* หมำยเหตุ ๑) กห ๐๔๘๓.๕ เดิมเป็นกรมทหำรพรำนที่ ๓๓ ปัจจุบันได้ปิดกำรบรรจุกำลังพลเมื่อปี ๓๕
ตำมคำสั่ง ทบ.(เฉพำะ) ลับ ที่ ๓๐/๓๕ ลง ๙ มี.ค. ๓๕
๒) กห ๐๔๘๓.๙ เดิมเป็น กรมทหำรพรำนที่ ๓๗ ปัจจุบันได้ปิดกำรบรรจุกำลังพลเมื่อปี ๓๘
ตำมคำสั่ง ทบ.(เฉพำะ) ลับ ที่ ๒๙/๓๘ ลง ๒๘ ก.พ. ๓๘
๓) กห ๐๔๘๓.๑๗ เดิมเป็น กองพันทหำรม้ำที่ ๑๔ ปัจจุบันได้ปรับโอนกำรบังคับบัญชำไป
เป็นหน่วยขึ้นตรง ทภ.๒ เมื่อปี ๓๘ ตำมคำสั่ง ทบ.(เฉพำะ) ลับ ที่ ๕๗/๓๘ ลง ๒๒ พ.ค. ๓๘

/หน่วยขึ้นตรงที่เป็นหน่วยสนับสนุนกำรรบ…

- ๕๕ นำมหน่วย

หมำยเลขประจำหน่วย

หน่วยขึ้นตรงที่เป็นหน่วยสนับสนุนกำรรบ
กองบัญชำกำรช่วยรบที่ ๓

กห ๐๔๘๓.๖๑

มณฑลทหำรบกที่ ๓๑

กห ๐๔๘๓.๖๒

มณฑลทหำรบกที่ ๓๒

กห ๐๔๘๓.๖๓

มณฑลทหำรบกที่ ๓๓

กห ๐๔๘๓.๖๔

กรมทหำรช่ำงที่ ๓

กห ๐๔๘๓.๖๕

กองพันทหำรช่ำงที่ ๓๐๒

กห ๐๔๘๓.๖๖

กองพลพัฒนำที่ ๓

กห ๐๔๘๓.๖๗

มณฑลทหำรบกที่ ๓๔

กห ๐๔๘๓.๖๘

มณฑลทหำรบกที่ ๓๕

กห ๐๔๘๓.๖๙

มณฑลทหำรบกที่ ๓๖

กห ๐๔๘๓.๗๐

มณฑลทหำรบกที่ ๓๗

กห ๐๔๘๓.๗๑

มณฑลทหำรบกที่ ๓๘

กห ๐๔๘๓.๗๒

มณฑลทหำรบกที่ ๓๙

กห ๐๔๘๓.๗๓

มณฑลทหำรบกที่ ๓๑๐

กห ๐๔๘๓.๗๔

โรงพยำบำลค่ำยสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช

กห ๐๔๘๓.๗๕

กองพันทหำรสื่อสำรที่ ๒๓

กห ๐๔๘๓.๗๖

กองพันทหำรสำรวัตรที่ ๓๑

กห ๐๔๘๓.๗๗

สำรอง

กห ๐๔๘๓.๗๘ ถึง กห ๐๔๘๓.๙๙

- ๕๖ กองทัพภำคที่ ๔
นำมหน่วย
กองทัพภำคที่ ๔

หมำยเลขประจำหน่วย
กห ๐๔๘๔

หน่วยขึ้นตรงที่เป็นหน่วยกำลังรบ
กองพลทหำรรำบที่ ๕

กห ๐๔๘๔.๑

กรมทหำรพรำนที่ ๔๑

กห ๐๔๘๔.๒

กรมทหำรพรำนที่ ๔๒

กห ๐๔๘๔.๓

กรมทหำรพรำนที่ ๔๓

กห ๐๔๘๔.๔

กรมทหำรพรำนที่ ๔๔

กห ๐๔๘๔.๕

กรมทหำรพรำนที่ ๔๕

กห ๐๔๘๔.๖

ศูนย์ปฏิบัติกำรกองทัพภำคที่ ๔

กห ๐๔๘๔.๗

กรมทหำรพรำนที่ ๔๖

กห ๐๔๘๔.๘

กรมทหำรพรำนที่ ๔๗

กห ๐๔๘๔.๙

กรมทหำรพรำนที่ ๔๘

กห ๐๔๘๔.๑๐

กรมทหำรพรำนที่ ๔๙

กห ๐๔๘๔.๑๑

กองทัพน้อยที่ ๔

กห ๐๔๘๔.๑๒

สำรอง

กห ๐๔๘๔.๑๓ ถึง กห ๐๔๘๔.๖๐

หน่วยขึ้นตรงที่เป็นหน่วยสนับสนุนกำรรบ
มณฑลทหำรบกที่ ๔๑

กห ๐๔๘๔.๖๑

กองบัญชำกำรช่วยรบที่ ๔

กห ๐๔๘๔.๖๒

มณฑลทหำรบกที่ ๔๒

กห ๐๔๘๔.๖๓

กองพันทหำรช่ำงก่อสร้ำงที่ ๔๐๒

กห ๐๔๘๔.๖๔

โรงพยำบำลค่ำยวชิรำวุธ

กห ๐๔๘๔.๖๕

สำนักงำนชำยแดนส่วนภูมิภำค ไทย – มำเลเซีย

กห ๐๔๘๔.๖๖

/กองพันทหำรสื่อสำรที่ ๒๔...

- ๕๗ นำมหน่วย

หมำยเลขประจำหน่วย

กองพันทหำรสื่อสำรที่ ๒๔

กห ๐๔๘๔.๖๗

กองพันฝึกรบพิเศษ

กห ๐๔๘๔.๖๘

กองร้อยกองบัญชำกำรกองทัพภำคที่ ๔

กห ๐๔๘๔.๖๙

กองร้อยปฏิบัติกำรจิตวิทยำที่ ๔

กห ๐๔๘๔.๗๐

กองพลพัฒนำที่ ๔

กห ๐๔๘๔.๗๑

กองพันทหำรช่ำงที่ ๔๐๑

กห ๐๔๘๔.๗๒

กองร้อยกองบัญชำกำร กองทัพน้อยที่ ๔

กห ๐๔๘๔.๗๓

มณฑลทหำรบกที่ ๔๓

กห ๐๔๘๔.๗๔

มณฑลทหำรบกที่ ๔๔

กห ๐๔๘๔.๗๕

มณฑลทหำรบกที่ ๔๕

กห ๐๔๘๔.๗๖

มณฑลทหำรบกที่ ๔๖

กห ๐๔๘๔.๗๗

กองพันทหำรสำรวัตรที่ ๔๑

กห ๐๔๘๔.๗๘

สำรอง

กห ๐๔๘๔.๗๙ ถึง กห ๐๔๘๔.๙๙

- ๕๘ หน่วยบัญชำกำรสงครำมพิเศษ

นำมหน่วย

หมำยเลขประจำหน่วย

หน่วยบัญชำกำรสงครำมพิเศษ

กห ๐๔๘๕

กองพลรบพิเศษที่ ๑

กห ๐๔๘๕.๑

*กองพลรบพิเศษที่ ๒

กห ๐๔๘๕.๒

ศูนย์สงครำมพิเศษ

กห ๐๔๘๕.๓

กองพันปฏิบัติกำรจิตวิทยำ

กห ๐๔๘๕.๔

*กองพันจู่โจม รักษำพระองค์

กห ๐๔๘๕.๕

กองพันทหำรสื่อสำรที่ ๓๕

กห ๐๔๘๕.๖

กองร้อยกองบัญชำกำร หน่วยบัญชำกำรสงครำมพิเศษ

กห ๐๔๘๕.๗

*กรมรบพิเศษที่ ๒

กห ๐๔๘๕.๘

สำรอง

กห ๐๔๘๕.๙ ถึง กห ๐๔๘๕.๓๐

*หมำยเหตุ ๑) กห ๐๔๘๕.๒ เดิมเป็น กองพลรบพิเศษที่ ๒ ปัจจุบันได้ยุบหน่วยแล้ว
๒) กห ๐๔๘๕.๕ เดิมเป็น กองพันจู่โจม ปัจจุบันใช้หมำยเลขประจำหน่วยของกองพลรบพิเศษที่ ๑
๓) กห ๐๔๘๕.๘ เดิมเป็น กรมรบพิเศษที่ ๒ ปัจจุบันใช้หมำยเลขประจำหน่วยของกองพลรบพิเศษที่ ๑

- ๕๙ กองพลทหำรม้ำที่ ๒ รักษำพระองค์
นำมหน่วย

หมำยเลขประจำหน่วย

กองพลทหำรม้ำที่ ๒ รักษำพระองค์

กห ๐๔๘๖

กรมทหำรม้ำที่ ๑ รักษำพระองค์

กห ๐๔๘๖.๑

* หมำยเหตุ กห ๐๔๘๖.๒ และ กห ๐๔๘๖.๓ เดิมสำรองไว้สำหรับกรมทหำรม้ำที่ ๒ และกรมทหำรม้ำที่ ๓
ซึ่งปัจจุบันทั้ง ๒ หน่วย เป็นหน่วยขึ้นตรง กองพลทหำรม้ำที่ ๑ ดังนั้น ทั้ง ๒ หมำยเลขนี้จึงไม่มีหน่วยใช้
กรมทหำรม้ำที่ ๔ รักษำพระองค์

กห ๐๔๘๖.๔

กรมทหำรม้ำที่ ๕ รักษำพระองค์

กห ๐๔๘๖.๕

*กองร้อยจรวดต่อสู้รถถัง (อำวุธนำวิถี) ที่ ๑๐

กห ๐๔๘๖.๑๐

กองร้อยกองบัญชำกำรกองพลทหำรม้ำที่ ๒ รักษำพระองค์

กห ๐๔๘๖.๑๑

กองพันทหำรสื่อสำรที่ ๑๒

กห ๐๔๘๖.๑๒

กองทหำรพลำธิกำรที่ ๑๒

กห ๐๔๘๖.๑๓

กองพันซ่อมบำรุง กรมสนับสนุนที่ ๑๒

กห ๐๔๘๖.๑๔

*หน่วยตรวจโรคที่ ๕

กห ๐๔๘๖.๑๕

กองร้อยทหำรสำรวัตร สนำมที่ ๔ กองพันทหำรสำรวัตรที่ ๑๒

กห ๐๔๘๖.๑๖

กองพันทหำรม้ำที่ ๒๗ กองพลทหำรม้ำที่ ๒ รักษำพระองค์

กห ๐๔๘๖.๑๗

กองพันทหำรม้ำที่ ๒๙ รักษำพระองค์

กห ๐๔๘๖.๑๘

ชุดบริกำรสนำมบินและหอบังคับกำรบินที่ ๘

กห ๐๔๘๖.๑๙

สำรอง

กห ๐๔๘๖.๒๐ ถึง กห ๐๔๘๖.๕๐

* หมำยเหตุ ๑) กห ๐๔๘๖.๑๐ เดิมเป็น กองร้อยจรวดต่อสู้รถถัง (อำวุธนำวิถี) ที่ ๑๐ ปัจจุบันได้ยุบหน่วยแล้ว
๒) กห ๐๔๘๖.๑๕ เดิมเป็น หน่วยตรวจโรคที่ ๕ ปัจจุบันได้ยุบหน่วยแล้ว
๓) สำหรับ กห ๐๔๘๖.๖ ถึง กห ๐๔๘๖.๙ หน่วยสำรองไว้เพื่อรองรับกำรจัดตั้งหน่วยใหม่

- ๖๐ กองพลทหำรปืนใหญ่
นำมหน่วย

หมำยเลขประจำหน่วย

กองพลทหำรปืนใหญ่

กห ๐๔๘๗

กรมทหำรปืนใหญ่ที่ ๗๑

กห ๐๔๘๗.๑

กรมทหำรปืนใหญ่ที่ ๗๒

กห ๐๔๘๗.๒

- ๖๑ หน่วยบัญชำกำรป้องกันภัยทำงอำกำศกองทัพบก
นำมหน่วย

หมำยเลขประจำหน่วย

หน่วยบัญชำกำรป้องกันภัยทำงอำกำศกองทัพบก

กห ๐๔๘๘

กองพลทหำรปืนใหญ่ต่อสู้อำกำศยำน

กห ๐๔๘๘.๑

ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทำงอำกำศกองทัพบก

กห ๐๔๘๘.๒

- ๖๒ กองพลทหำรรำบที่ ๑๑
นำมหน่วย

หมำยเลขประจำหน่วย

*กองพลทหำรรำบที่ ๑๑

กห ๐๔๘๙

กรมทหำรรำบที่ ๑๑๑

กห ๐๔๘๙.๑

กรมทหำรรำบที่ ๑๑๒

กห ๐๔๘๙.๒

* หมำยเหตุ กห ๐๔๘๙ เป็นของกองพลทหำรรำบที่ ๑๑ ปัจจุบันได้ฝำกกำรบังคับบัญชำไว้กับ กองทัพภำคที่ ๑

- ๖๓ กองพลทหำรรำบที่ ๑๕
นำมหน่วย

หมำยเลขประจำหน่วย

กองพลทหำรรำบที่ ๑๕

กห ๐๔๙๐

กองบัญชำกำรและกองร้อยกองบัญชำกำร กองพลทหำรรำบที่ ๑๕

กห ๐๔๙๐.๑

กรมทหำรรำบที่ ๑๕๑

กห ๐๔๙๐.๒

กรมทหำรรำบที่ ๑๕๒

กห ๐๔๙๐.๓

กรมทหำรรำบที่ ๑๕๓

กห ๐๔๙๐.๔

กองพันทหำรช่ำงที่ ๑๕

กห ๐๔๙๐.๕

กองพันทหำรสื่อสำรที่ ๑๕

กห ๐๔๙๐.๖

หน่วยข่ำวกรองทำงทหำร กองพลทหำรรำบที่ ๑๕

กห ๐๔๙๐.๗

*กองร้อยทหำรสำรวัตร กองพลทหำรรำบที่ ๑๕

กห ๐๔๙๐.๘

กองร้อยลำดตระเวนระยะไกล กองพลทหำรรำบที่ ๑๕

กห ๐๔๙๐.๙

กรมสนับสนุน กองพลทหำรรำบที่ ๑๕

กห ๐๔๙๐.๑๐

กองพันทหำรม้ำที่ ๓๑

กห ๐๔๙๐.๑๑

* หมำยเหตุ กห ๐๔๙๐.๘ เดิมเป็นของกองร้อยทหำรสำรวัตร กองพลทหำรรำบที่ ๑๕ ปัจจุบันได้ปรับโอน
กำรบังคับบัญชำไปขึ้นกับ มทบ.๔๑ ตำมหนังสือ พล.ร.๑๕ ที่ กห ๐๔๙๐/๒๔๒๖ ลง ๒๘ ก.ย. ๖๒

- ๖๔ ศูนย์กำรเคลื่อนย้ำยกองทัพบก
นำมหน่วย

หมำยเลขประจำหน่วย

ศูนย์กำรเคลื่อนย้ำยกองทัพบก

กห ๐๔๙๑

กองธุรกำร

กห ๐๔๙๑.๑

กองจัดกำรเคลื่อนย้ำย

กห ๐๔๙๑.๒

กองกำรบิน

กห ๐๔๙๑.๓

กองยำนพำหนะ

กห ๐๔๙๑.๔

กรมทหำรขนส่ง

กห ๐๔๙๑.๕

- ๖๕ -

ส่วนที่ ๓
หลักเกณฑ์กำรกำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของส่วนรำชกำรในกองทัพบก
๑. เมื่อมีกำรจัดตั้งหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกใหม่ ให้หน่วยที่จัดตั้งใหม่นั้นรำยงำนกองทัพบก
ขอรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของหน่วย
๒. เมื่อหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกจะกำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำให้กับหน่วยรอง
ของตน ให้ใช้รหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของหน่วยตน ตำมด้วยตัวเลขหลังจุดทศนิยม คือ .๑ .๒ และ .๓
เรีย งตำมลำดับ ไปตำมจำนวนหน่ว ยรอง เช่น รหัส ตัว พยัญ ชนะและเลขประจำของกองกำรสำรบรรณ
กรมสำรบรรณทหำรบก ได้แก่ กห ๐๔๒๑.๒
๓. กำรขอกำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของส่วนรำชกำรตำมข้อ ๑และ ๒ หน่วย
จะต้องรำยงำนกองทัพบกผ่ำนกรมสำรบรรณทหำรบก เพื่อสรุป นำเรียนผู้บัญชำกำรทหำรบกขออนุมัติใช้ต่อไป
เมื่อผู้บัญชำกำรทหำรบกอนุมัติแล้วจึงจะใช้ได้
หมำยเหตุ กำรกำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของหน่วยระดับรองลงไปจำกข้อ ๒ หำกหน่วยมีควำม
จำเป็นเพื่อใช้ติดต่อรำชกำรเป็นกำรภำยใน หน่วยสำมำรถกำหนดขึ้นใช้ได้โดยใช้รหัสตัวพยัญชนะและเลข
ประจำของหน่วยตำมด้วยจุดทศนิยมเรียงไปตำมลำดับโดยไม่ต้องรำยงำนขออนุมัติกองทัพบก เช่น แผนกรับส่ง
และไปรษณีย์ทหำร กองกำรสำรบรรณ กรมสำรบรรณทหำรบก ได้แก่ กห ๐๔๒๑.๒.๑ เป็นต้น

