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ตวัอยา่ง อกัษรยอ่ ที�ใชบ้อ่ย

1. (ม.ป.ท.)
ยอ่มาจาก ไมป่รากฏสถานที�ที�พมิพ์

2. (ม.ป.ป.)
ยอ่มาจาก ไมป่รากฏปีที�พมิพ์

3. (ม.ป.พ.)
ยอ่มาจาก ไมป่รากฏสํานักพมิพ์

4. ก.จ.
ยอ่มาจาก คณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั

5. ก.บช.
ยอ่มาจาก คณะกรรมการควบคมุการประกอบวชิาชพีสอบบญัชี

6. ก.ม.
ยอ่มาจาก คณะกรรมการขา้ราชการมหาวทิยาลยั

7. กกท.
ยอ่มาจาก การกฬีาแหง่ประเทศไทย

8. กทม. หรอื กทม
ยอ่มาจาก กรงุเทพมหานคร

9. กพ.ทบ.
ยอ่มาจาก กรมกําลงัพลทหารบก

10. กม.
ยอ่มาจาก กโิลเมตร

11. กฮ.
ยอ่มาจาก กโิลเฮริตซ์

12. ขรก.
ยอ่มาจาก ขา้ราชการ

13. ขสมก.
ยอ่มาจาก องคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพ
หมายเหตุ (เดมิใช ้ขส.มก.)
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14. ครม.
ยอ่มาจาก คณะรัฐมนตรี

15. จ.ป.ร.
ยอ่มาจาก มหาจฬุาลงกรณ ปรมราชาธริาช
หมายเหตุ (พระปรมาภไิธยในพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั)

16. จสต.
ยอ่มาจาก จา่สบิตํารวจ

17. ชม
ยอ่มาจาก จังหวดัเชยีงใหม่

18. ดร.
ยอ่มาจาก ด็อกเตอร ์มาจาก Dr. ยอ่มาจาก Doctor

19. ตจว.
ยอ่มาจาก ตา่งจังหวดั

20. ตม.
ยอ่มาจาก กองตรวจคนเขา้เมอืง

21. ตรอ.
ยอ่มาจาก ตรวจสภาพรถเอกชน

22. ท.ช.
ยอ่มาจาก ทวตียิาภรณช์า้งเผอืก
หมายเหตุ (เครื�องราชอสิรยิาภรณ)์

23. ททท.
ยอ่มาจาก การทอ่งเที�ยวแหง่ประเทศไทย

24. ทส.ปช.
ยอ่มาจาก ไทยอาสาป้องกนัชาติ

25. ทลูเกลา้ฯ
ยอ่มาจาก ทลูเกลา้ทลูกระหมอ่ม

26. โทร.
ยอ่มาจาก โทรศพัท์

27. ธ.ก.ส.
ยอ่มาจาก ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร
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28. น.
ยอ่มาจาก ทศิเหนอื

29. น.น.
ยอ่มาจาก นํ�าหนัก

30. น.พ.
ยอ่มาจาก นายแพทย์
หมายเหตุ (ปัจจบุนัใช ้นพ.)

31. นนส.
ยอ่มาจาก นักเรยีนนายสบิทหารบก

32. นรม.
ยอ่มาจาก นายกรัฐมนตรี

33. นสพ., น.ส.พ.
ยอ่มาจาก หนังสอืพมิพ์

34. นอภ.
ยอ่มาจาก นายอําเภอ

35. บ.ข.ส.
ยอ่มาจาก บรษัิทขนสง่จํากดั

36. บช.ปส.
ยอ่มาจาก กองบญัชาการตํารวจปราบปรามยาเสพตดิ

37. บมจ.
ยอ่มาจาก บรษัิทมหาชนจํากดั

38. บลจ.
ยอ่มาจาก บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุรวมจํากดั

39. ป.กศ.
ยอ่มาจาก ประกาศนยีบตัรวชิาการศกึษา

40. ป.กศ.สงู
ยอ่มาจาก ประกาศนยีบตัรวชิาการศกึษาชั �นสงู

41. ป.ป.ป.
ยอ่มาจาก คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบใน
วงราชการ
หมายเหตุ (ปัจจบุนัใช ้ป.ป.ช.)
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42. ป.อ.
ยอ่มาจาก ประมวลกฎหมายอาญา

43. ปชช.
ยอ่มาจาก ประชาชน

44. ปณ.
ยอ่มาจาก ที�ทําการไปรษณีย์
หมายเหตุ (เดมิใช ้ปท.)

45. ปณศ.
ยอ่มาจาก ที�ทําการไปรษณียศ์นูยก์ลางจา่ย
หมายเหตุ (เหมอืนกบั ปณจ.)

46. ปตท.
ยอ่มาจาก การปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย

47. ปวช.
ยอ่มาจาก ประกาศนยีบตัรวชิาชพี

48. ปวส.
ยอ่มาจาก ประกาศนยีบตัรวชิาชพีชั �นสงู

49. ผจก.
ยอ่มาจาก ผูจั้ดการ

50. ผบ.ตร.
ยอ่มาจาก ผูบ้ญัชาการตํารวจแหง่ชาติ

51. ผบก.
ยอ่มาจาก ผูบ้งัคบัการ
หมายเหตุ (ตํารวจ)

52. ผบก.ภ.
ยอ่มาจาก ผูบ้งัคบัการตํารวจภธูร

53. ผบช.น.
ยอ่มาจาก ผูบ้ญัชาการตํารวจนครบาล

54. ผวจ.
ยอ่มาจาก ผูว้า่ราชการจังหวดั

55. ผศ.
ยอ่มาจาก ผูช้ว่ยศาสตราจารย์
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56. ผอ.
ยอ่มาจาก ผูอํ้านวยการ

57. พ.ท.
ยอ่มาจาก พันโท

58. พ.ร.ก.
ยอ่มาจาก พระราชกําหนด

59. พ.ร.บ.
ยอ่มาจาก พระราชบญัญัติ

60. พญ.
ยอ่มาจาก แพทยห์ญงิ
หมายเหตุ (เดมิใช ้พ.ญ.)

61. พมจ.
ยอ่มาจาก สํานักงานพัฒนาสงัคมและความมั�นคงของมนุษยจั์งหวดั

62. พอ.สว.
ยอ่มาจาก มลูนธิแิพทยอ์าสาสมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนนี
หมายเหตุ (เดมิชื�อ หน่วยแพทยอ์าสาสมเด็จพระราชชนนศีรสีงัวาลย)์

63. ภญ.
ยอ่มาจาก เภสชักรหญงิ
หมายเหตุ (ปัจจบุนัใช ้ภกญ.)

64. ม.
ยอ่มาจาก มธัยมศกึษา

65. ม.ร.ว.
ยอ่มาจาก หมอ่มราชวงศ์

66. มท
ยอ่มาจาก กระทรวงมหาดไทย

67. มว.
ยอ่มาจาก หมวด

68. ร.พ.
ยอ่มาจาก โรงพมิพ์

69. รปจ.
ยอ่มาจาก ระเบยีบปฏบิตัปิระจํา
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70. รปภ.
ยอ่มาจาก รักษาความปลอดภยั

71. รพ.
ยอ่มาจาก โรงพยาบาล

72. รฟท.
ยอ่มาจาก การรถไฟแหง่ประเทศไทย
หมายเหตุ (เดมิใช ้ร.ฟ.ท.

73. รมช.
ยอ่มาจาก รัฐมนตรชีว่ยวา่การกระทรวง
หมายเหตุ (เดมิใช ้ร.ม.ช.)

74. รมต.
ยอ่มาจาก รัฐมนตรี
หมายเหตุ (เดมิใช ้ร.ม.ต.)

75. รมว.
ยอ่มาจาก รัฐมนตรวีา่การกระทรวง

76. รร.จปร.
ยอ่มาจาก โรงเรยีนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้
หมายเหตุ (ทหารบก)

77. รรท.
ยอ่มาจาก รักษาราชการแทน

78. ล.ว.
ยอ่มาจาก ลกูเสอืวสิามญั

79. ศธ
ยอ่มาจาก กระทรวงศกึษาธกิาร

80. ส.ท.
ยอ่มาจาก สบิโท

81. ส.ล.น.
ยอ่มาจาก สรา้งเสรมิลกัษณะนสิยั

82. ส.ว.
ยอ่มาจาก สมาชกิวฒุสิภา
หมายเหตุ (ปาก) วฒุสิมาชกิ
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83. ส.ส.
ยอ่มาจาก สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร

84. ส.อ.
ยอ่มาจาก สบิเอก

85. สจ.
ยอ่มาจาก สมาชกิสภาจังหวดั
หมายเหตุ (เดมิใช ้ส.จ.)

86. สธ
ยอ่มาจาก กระทรวงสาธารณสขุ

87. สภ.
ยอ่มาจาก สถานตํีารวจภธูร

88. สว.
ยอ่มาจาก สารวตัร

89. สว.สส.
ยอ่มาจาก สารวตัรสบืสวน

90. สวญ.
ยอ่มาจาก สารวตัรใหญ่

91. สสจ.
ยอ่มาจาก สํานักงานสหกรณจั์งหวดั

92. สสร. หรอื ส.ส.ร.
ยอ่มาจาก สมาชกิสภารา่งรัฐธรรมนูญ

93. สสอ.
ยอ่มาจาก สาธารณสขุอําเภอ
หมายเหตุ (ตําแหน่ง)

94. หจก.
ยอ่มาจาก หา้งหุน้สว่นจํากดั

95. หสน.
ยอ่มาจาก หา้งหุน้สว่นสามญันติบิคุคล

96. อ.ส.ม.ท.
ยอ่มาจาก องคก์ารสื�อสารมวลชนแหง่ประเทศไทย
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97. อบต.
ยอ่มาจาก องคก์ารบรหิารสว่นตําบล

98. อปพร.
ยอ่มาจาก อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน

99. อพป.
ยอ่มาจาก หมูบ่า้นอาสาพัฒนาและป้องกนัตนเอง

100. อสร.
ยอ่มาจาก องคก์ารผลติอาหารสําเร็จรปู
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