
ความรู้เรื่องกองทัพไทย 

E-Learning กองทัพบกไทย 
 
Processing Quiz.Wait for the result...  

 
ภารกิจ 
พระราชบัญญัตจิัดระเบยีบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2503 มาตรา 14 ก าหนดอ านาจและหน้าที่กระทรวงกลาโหม
และหน้าที่ของกองทัพบกไวว้่า "กองทัพบกมีหน้าที่เตรียมก าลังทางบก และป้องกันราชอาณาจักร มีผู้บัญชาการทหารบก
เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ"  
การแบ่งเหล่า 
กองทัพบกไทย มีการแบ่งประเภทเหล่าทหารบก ออกเป็นเหล่าต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  
เหล่ารบ 
เหล่ารบ เป็นเหล่าหลักทีใ่ชใ้นการรบ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่หลักในสนามรบ ประกอบดว้ย  
ทหารราบ (ร.) เป็นก าลังรบหลักของกองทัพบกไทย มีก าลังพลมากที่สุด มีหน้าที่เขา้ยดึครองและรักษาพื้นที ่
แบ่งออกเป็น 3 แบบ  
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ทหารราบยานยนต ์
ทหารราบยานเกราะ 
ทหารราบเบา 
ทหารม้า (ม.) แบ่งออกเป็นสามแบบคือ 
ทหารม้าลาดตระเวน 
ทหารม้าบรรทุกยานเกราะ ยานสายพาน หรือยานหุ้มเกราะเป็นพาหนะในการรบ 
ทหารม้ารถถัง ใช้รถถังเป็นอาวธุหลักในการปฏิบัตกิารรบ 
เหล่าสนับสนุนการรบ 
เหล่าสนับสนุนการรบ เป็นฝ่ายสนุบสนุนการรบ โดยมากมักปฏิบตัิงานควบคูก่ับหน่วยรบในสนามรบ ประกอบด้วย  
ทหารปืนใหญ่ (ป.) ใช้ปืนใหญ่ ในการยงิสนับสนุนให้กับหน่วยก าลังรบ 
ทหารช่าง (ช.) เป็นฝ่ายช่วยเหลือทางเทคนิคดา้นงานชา่ง ก่อสร้าง ซ่อม หรือท าลาย ส่ิงก่อสร้างต่างๆ 
ทหารส่ือสาร (ส.) เป็นฝ่ายช่วยเหลือทางเทคนคิดา้นงานส่ือสาร และด้านเทคโนโลยีตา่งๆ 
ทหารการขา่ว (ขว.) ขา่วกรอง 

 
เหล่าชว่ยรบ 
เหล่าชว่ยรบ เป็นฝ่ายสง่ก าลังหรือส่ิงอุปกรณ์ช่วยเหลือการรบ โดยมากปฏิบัติงานแนวหลังในสนามรบ ประกอบด้วย  
ทหารสรรพาวุธ (สพ.) เป็นฝ่ายสนับสนุนส่ิงอุปกรณ์จ าพวก อาวุธ กระสุน วัตถุระเบดิ ตลอดจนยานพาหนะในการรบ 
ทหารพลาธิการ (พธ.) เป็นฝ่ายสนับสนุนส่ิงอุปกรณ์จ าพวก อาหาร เครื่องแตง่กาย เชื้อเพลิง ยุทธภัณฑ์ส่วนบุคคล 
ทหารแพทย์ (พ.) เป็นฝ่ายสนับสนุนส่ิงอุปกรณ์ในกลุ่มเวชภัณฑ์ และส่ิงอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงเป็นฝ่าย
รักษาพยาบาลให้กับทหารและครอบครัวทหาร 
ทหารขนส่ง (ขส.) เป็นฝ่ายอ านวยความสะดวกเรื่องการขนส่งก าลังพล และการเคล่ือนยา้ยสิ่งอุปกรณ์ 
เหล่าสนับสนุนการชว่ยรบ 
นอกจากนี้ยังมีหน่วยอื่นๆ ที่มิได้เป็นหน่วยที่เกีย่วข้องกับการรบโดยตรง ประกอบดว้ย  
ทหารสารบรรณ (สบ.) มีหน้าที่ด าเนินการด้านธุรการ เอกสาร ทะเบียนประวัติ และงานสัสดี 
ทหารการเงิน (กง.) ปฏิบัติงานดา้นการเงิน บัญชี งบประมาณ และการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ทหารพระธรรมนูญ (ธน.) ด าเนินการดา้นกฎหมาย การศาลทหาร และงานทนายทหาร 
ทหารแผนท่ี (ผท.) มีหน้าที่ส ารวจและจัดท า แผนท่ีและภาพถ่ายทางอากาศ (ขึ้นการบังคับบัญชากับ กองบัญชาการ
กองทัพไทย) 
ทหารการสัตว์ (กส.) มีหน้าที่ดูแลสัตว์ในราชการกองทัพ 
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ทหารดุริยางค์ (ดย.) มีหน้าทีใ่ห้ความบันเทิง สันทนาการ 
ทหารสารวัตร (สห.) มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ดแูลระเบียบวินัยของทหาร การเชลย 
การจดัส่วนราชการ 
กองทัพบก แบ่งส่วนราชการเป็น 7 ส่วนดังนี้ [1]  
ส่วนบัญชาการ 
ส่วนก าลังรบ 
ส่วนสนับสนุนการรบ 
ส่วนสนับสนุนการช่วยรบ 
ส่วนภูมิภาค 
ส่วนการศกึษา 
ส่วนช่วยพัฒนาประเทศ 
ส่วนบัญชาการ 

ส่วนบัญชาการ (ฝ่ายเสนาธิการ) 
ส านักงานเลขานกุารกองทัพบก (สลก.ทบ.) 
กรมก าลังพลทหารบก (กพ.ทบ.) 
กรมข่าวทหารบก (ขว.ทบ.) 
กรมยุทธการทหารบก (ยก.ทบ.) 
กรมส่งก าลังบ ารงุทหารบก (กบ.ทบ.) 
กรมกิจการพลเรือนทหารบก (กร.ทบ.) 
ส านักงานปลัดบัญชีกองทัพบก (สปช.ทบ.) 
ส่วนบัญชาการ(ฝา่ยกจิการพิเศษ) 
กรมสารบรรณทหารบก (สบ.ทบ.) 
กรมการเงินทหารบก (กง.ทบ.) 
กรมการสารวัตรทหารบก (สห.ทบ.) 
กรมจเรทหารบก (จบ.) 
กรมสวัสดิการทหารบก (สก.ทบ.) 
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.) 
ส านักงานวิจยัและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.) 
ส านักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.) 
ส านักงานพระธรรมนูญทหารบก (สธน.ทบ.) 
ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร (ศทท.) 

ส่วนบัญชาการ (ฝ่ายยุทธบริการ) 
กรมการทหารชา่ง (กช.) 
กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) 
กรมแพทย์ทหารบก (พบ.) 
กรมการขนส่งทหารบก (ขส.ทบ.) 
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) 
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.) 
กรมการสัตว์ทหารบก (กส.ทบ.) 
กรมการทหารส่ือสาร (สส.) 
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก (วศ.ทบ.) 

ส่วนก าลังรบ 
กองทัพภาคที่ 1 (ทภ.1) รับผิดชอบพ้ืนท่ีภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ตัง้กองบัญชาการท่ีกรุงเทพมหานคร 
หน่วยรบท่ีส าคัญ คือ  
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กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (พล.1 รอ.) ดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล พื้นที่ภาคกลางตั้งแต่จังหวดัลพบุรี ยาวไป
จนถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตัง้อยู่ในกรงุเทพมหานคร 
กองพลทหารราบท่ี 2 รักษาพระองค์ (พล.ร.2 รอ.) เป็นกองพลทหารราบยานเกราะ รับผิดชอบชายแดนดา้นตะวันออก 
ชายแดนไทย-กัมพูชา และพื้นที่ภาคตะวันออกทัง้หมด ตัง้อยู่ทีค่่ายพรหมโยธี จังหวัดปราจีนบุร ี
กองพลทหารราบท่ี 9 (พล.ร.9) รับผิดชอบชายแดนด้านตะวันตก ยาวไปจนถึงจังหวัดประจวบคีรีขนัธ์ ตั้งอยู่ที่คา่ยสุรสีห์ 
จังหวดักาญจนบุรี 
กองพลทหารราบท่ี 11 (พล.ร.11) เป็นกองพลส ารอง ตั้งอยู่ในอ าเภอเมือง จงัหวัดฉะเชงิเทรา 
กองพลทหารมา้ที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.) ตัง้อยูใ่นเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
กองทัพภาคที่ 2 (ทภ.2) รับผิดชอบพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด ตัง้กองบัญชาการท่ีค่ายสุรนารี จังหวัด
นครราชสีมา หน่วยรบที่ส าคัญ คอื  
กองพลทหารราบท่ี 3 (พล.ร.3) ดแูลภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตั้งอยู่ที่คา่ยสุรนารี จงัหวัดนครราชสีมา 
กองพลทหารราบท่ี 6 (พล.ร.6) ดแูลภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตั้งอยู่ที่คา่ยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช จังหวัดร้อยเอ็ด 
กองพลทหารมา้ที่ 3 (พล.ม.3) เปน็กองพลใหม่ ตัง้อยูใ่นคา่ยติณสูลานนท์ จังหวดัขอนแก่น 
กองทัพภาคที่ 3 (ทภ.3) รับผิดชอบพ้ืนท่ีภาคเหนือทั้งหมด ตั้งกองบัญชาการท่ีคา่ยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และคา่ย
สมเด็จพระเอกาทศรถ จงัหวดัพษิณุโลก หน่วยรบท่ีส าคัญ คือ  
กองพลทหารราบท่ี 4 (พล.ร.4) ดแูลพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ตั้งอยูท่ี่จังหวดัพิษณุโลก 
กองพลทหารราบท่ี 7 (พล.ร.7) ดแูลพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เป็นกองพลใหม่ ตัง้อยู่ที่จงัหวดัเชียงใหม่ ใช้คา่ยกรมรบพิเศษ
ที่ 5 
กองพลทหารมา้ที่ 1 (พล.ม.1) ตัง้อยู่ที่คา่ยพ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4) รับผิดชอบพ้ืนท่ีภาคใต้ทัง้หมด ตัง้กองบัญชาการท่ีคา่ยวชิราวุธจงัหวดันครศรีธรรมราช และมี
กองทัพภาคที4่ส่วนหน้าอยู่ทีค่า่ยอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี เพื่อดูแลปัญหา 3 จงัหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะ 
หน่วยรบท่ีส าคัญ คือ  
กองพลทหารราบท่ี 5 (พล.ร.5) ดแูลพื้นที่ภาคใตต้อนบน ตั้งอยู่ทีค่า่ยเทพสตรศีรีสุนทร อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
กองพลทหารราบท่ี 15 (พล.ร.15) ดูแลพื้นที่สามจงัหวดัชายแดนใต้ เดิมเป็นกองพลหนุน แตจ่ัดตัง้เป็นกองพลมาตรฐาน
หลังเกิดปัญหาความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย เดิมใช้ชื่อว่ากองพลพัฒนาและพทิักษ์ทรัพยากรแห่งชาติ 
ที่ตั้งเดิมอยู่ทีค่่ายสมเดจ็พระสุริโยทัย ต าบลหนองแก อ าเภอหัวหนิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปัจจุบนัย้ายมาที่ อ าเภอหนอง
จิก จังหวัดปตัตาน ี
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (นสศ.) ตั้งกองบัญชาการอยู่ที่คา่ยสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช อ าเภอเมือง จงัหวัดลพบุร ี
รับผิดชอบภารกิจเกี่ยวกับสงครามพิเศษ หน่วยรบที่ส าคัญ คือ  
กองพลรบพิเศษที่ 1 (พล.รพศ. 1) มีที่ตั้งอยู่ในค่ายเอราวัณ จงัหวดัลพบุรี 
กรมรบพิเศษที่ 2 (รพศ. 2) ตัง้อยูใ่นค่ายวชิราลงกรณ์ จังหวัดลพบุรี 
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ (นปอ.) ตัง้กองบัญชาการอยู่ที่แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรงุเทพมหานคร มีภารกจิ
เกี่ยวกับการป้องกันภัยทางอากาศ การต่อต้านอากาศยาน หน่วยรบที่ส าคัญ คือ  
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http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3


กองพลทหารปืนใหญต่่อสู้อากาศยาน (พล.ปตอ.) ตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก (ศปภอ.ทบ.) ตัง้อยู่ที่ถนนเตชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรงุเทพมหานคร 
มีหน้าที่ส าคัญในดา้นการเฝ้าตรวจทางอากาศ ค้นหาอากาศยาน พิสูจน์ฝ่าย แจ้งเตือน และควบคมุการปฏิบัต ิ
ส่วนสนับสนุนการรบ 
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.) ดูแลพ้ืนท่ีทั่วประเทศไทย มีที่ตัง้อยูท่ี่ ค่ายพหลโยธิน อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
กองพลทหารชา่ง (พล.ช) ดูแลพืน้ท่ีทั่วประเทศไทย มีที่ตัง้อยู่ที่ คา่ยภาณุรังสี อ าเภอเมือง จงัหวัดราชบุรี 
หน่วยข่าวกรองทางทหาร (ขกท.) 
กองบัญชาการชว่ยรบท่ี 1 (บชร.1) ดูแลดา้นการส่งก าลังบ ารงุและซ่อมบ ารงุ พ้ืนท่ีภาคกลาง 
กองบัญชาการชว่ยรบท่ี 2 (บชร.2) ดูแลดา้นการส่งก าลังบ ารงุและซ่อมบ ารงุ พ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กองบัญชาการชว่ยรบท่ี 3 (บชร.3) ดูแลดา้นการส่งก าลังบ ารงุและซ่อมบ ารงุ พ้ืนท่ีภาคเหนือ 
กองบัญชาการชว่ยรบท่ี 4 (บชร.4) ดูแลดา้นการส่งก าลังบ ารงุและซ่อมบ ารงุ พ้ืนท่ีภาคใต้ 
ส่วนสนับสนุนการช่วยรบ 
มีจ านวน 9 กรม ดงันี้ [1]  
กรมการทหารชา่ง (กช.) 
กรมการทหารส่ือสาร (สส.) 
กรมสรรพวุธทหารบก (สพ.ทบ.) 
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.) 
กรมแพทย์ทหารบก (พบ.) 
กรมการขนส่งทหารบก (ขส.ทบ.) 
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.) 
กรมการสัตว์ทหารบก (กส.ทบ.) 
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก (วศ.ทบ.) 
ศูนย์การบินทหารบก (ศบบ.) 
ส่วนภูมิภาค 

กองทัพภาคที่ 1 (ทภ.1)  

มณฑลทหารบกที่ 11 (มทบ.11) 

มณฑลทหารบกที่ 12 (มทบ.12) 

มณฑลทหารบกที่ 13 (มทบ.13) 

มณฑลทหารบกที่ 14 (มทบ.14) 

มณฑลทหารบกที่ 15 (มทบ.15) 

กองทัพภาคที่ 2 (ทภ.2)  

มณฑลทหารบกที่ 21 (มทบ.21) 

มณฑลทหารบกที่ 22 (มทบ.22) 

มณฑลทหารบกที่ 23 (มทบ.23) 

มณฑลทหารบกที่ 24 (มทบ.24) 

กองทัพภาคที่ 3 (ทภ.3)  

มณฑลทหารบกที่ 31 (มทบ.31) 

มณฑลทหารบกที่ 32 (มทบ.32) 

มณฑลทหารบกที่ 33 (มทบ.33) 

กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)  

มณฑลทหารบกที่ 41 (มทบ.41) 

มณฑลทหารบกที่ 42 (มทบ.42) 

มณฑลทหารบกที่ 43 (มทบ.43) (ยังไมม่ีนโยบายและโครงการจดัตั้งหน่วยใหม่) 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_4&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2#cite_note-.E0.B8.84.E0.B8.B9.E0.B9.88.E0.B8.A1.E0.B8.B7.E0.B8.AD.E0.B8.99.E0.B8.B2.E0.B8.A2.E0.B8.97.E0.B8.AB.E0.B8.B2.E0.B8.A3.E0.B8.AA.E0.B8.B1.E0.B8.8D.E0.B8.8D.E0.B8.B2.E0.B8.9A.E0.B8.B1.E0.B8.95.E0.B8.A3-1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_11&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_12&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_13&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_14&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_15&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_21&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_22&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_23&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_24&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_31&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_32&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_33&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_41&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_42&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_43&action=edit&redlink=1


ส่วนการศกึษา 
กรมยุทธศกึษาทหารบก (ยศ.ทบ.) 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ (รร.จปร.) 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (วพม.) 
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.) 
ศูนย์การทหารราบ (ศร.) 
ศูนย์การทหารมา้ (ศม.) 
ศูนย์การทหารปืนใหญ ่(ศป.) 
โรงเรียนนายสิบทหารบก (รร.นส.ทบ.) 
ศูนย์สงครามพิเศษ (ศสพ.) 
ส่วนช่วยการพัฒนาประเทศ 
กองทัพภาคที่ 1 (ทภ.1)  
กองพลพัฒนาที่ 1 (พล.พัฒนา 1) 
กองทัพภาคที่ 2 (ทภ.2)  
กองพลพัฒนาที่ 2 (พล.พัฒนา 2) 
กองทัพภาคที่ 3 (ทภ.3)  
กองพลพัฒนาที่ 3 (พล.พัฒนา 3) 
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)  
กองพลพัฒนาที่ 4 (พล.พัฒนา 4) 
ส่ือในความควบคมุของกองทัพบก 
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.) 
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 (ให้เอกชนเช่าสัมปทาน) 
สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทยีม ไทยโกลบอลเน็ตเวิร์ค (TGN) 
สถานีวิทยกุระจายเสียงกองทัพบก เครือข่ายทั่วประเทศ 126 สถานี 
 

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
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