
ลาํดับที รหัสพยัญชนะ ชือหน่วยงาน ชือย่อ

1 อว 01… สาํนกังานรัฐมนตรี  สร.

2 อว 02… สาํนกังานปลดักระทรวง  สป.

3 อว 03… กรมวิทยาศาสตร์บริการ  วศ.

4 อว 04… สาํนกังานการวิจยัแห่งชาติ วช.

5 อว 05… สาํนกังานปรมาณูเพือสันติ  ปส.

6 อว 06… สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐทีเป็นส่วนราชการ

อว 0601 มหาวิทยาลยัรามคาํแหง มร.

อว 0602 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช มสธ.

อว 0603 มหาวิทยาลยันเรศวร มน.

อว 0604 มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี มอบ.

อว 0605 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม มมส.

อว 0606 มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์ มกส.

อว 0607 สถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนั สทป.

อว 0608 มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ มนร.

อว 0609 มหาวิทยาลยันครพนม มนพ.

อว 0610 สถาบนัวิทยาลยัชุมชน สวชช.

อว 0611 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย มร.ชร.

อว 0612 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ มร.ชม.

อว 0613 มหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปาง มร.ลป.

อว 0614 มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ มรอ.

อว 0615 มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร มรภ.กพ.

อว 0616 มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ มรนว.

อว 0617 มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม มรพส.
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อว 0618 มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ มร.พช.

อว 0619 มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม มรม.

อว 0620 มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย มรล.

อว 0621 มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร มรสน.

อว 0622 มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี มร.อด.

อว 0623 มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา มร.นม.

อว 0624 มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ มรภ.บร.

อว 0625 มหาวิทยาลยัราชภฏัสุรินทร์ ม.รภ.สร.

อว 0626 มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี มรภ.อบ.

อว 0627 มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ มรร.

อว 0628 มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี มรท.

อว 0629 มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา มรอย.

อว 0630 มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ มรว.

อว 0631 มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี มรรพ.

อว 0632 มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี มรกจ.

อว 0633 มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม มรน.

อว 0634 มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี มรภ.พบ.

อว 0635 มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง มร.มจ.

อว 0636 มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช มรภ.นศ.

อว 0637 มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ มรภ.

อว 0638 มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา มรย.

อว 0639 มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา มรภ.สข.
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อว 0640 มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี มรส.

อว 0641 มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม มจษ.

อว 0642 มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี มรธ.

อว 0643 มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา มบส.

อว 0644 มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร มรภ.พน.

อว 0645 มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา มรภ.สส.

อว 0646 มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิ มชย.

อว 0647 มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ ม.รอ.

อว 0648 มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ มรภ.ศก.

อว 0649 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี มทร.ธญับุรี

อว 0650 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มทร.กรุงเทพ

อว 0651 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก มทร.ตะวนัออก

อว 0652 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มทร.พระนคร

อว 0653 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มทร.รัตนโกสินทร์

อว 0654 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา มทร.ลา้นนา

อว 0655 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั มทร.ศรีวิชยั

อว 0656 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มทร.สุวรรณภูมิ

อว 0657 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มทร.อีสาน

7 อว 51… สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  วว.

8 อว 52… องคก์ารพิพธิภณัฑวิ์ทยาศาสตร์แห่งชาติ อพ.

9 อว 53… สาํนกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ สทอภ.

(องคก์ารมหาชน)
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10 อว 54… สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลียร์แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) สทน.

11 อว 55… สถาบนัวิจยัแสงซินโครตรอน (องคก์ารมหาชน) สซ.

12 อว 56… สถาบนัวิจยัดาราศาสตร์แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) สดร.

13 อว 57… สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) สนช.

14 อว 58… ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นชีววิทยาศาสตร์ (องคก์ารมหาชน) ศลช.

15 อว 59… สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรนาํ (องคก์ารมหาชน) สสน.

16 อว 60… สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ พว.

17 อว 61… สถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติ มว.

18 อว 62… สาํนกังานสภานโยบายการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั สอวช.

และนวตักรรมแห่งชาติ

19 อว 63… สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวตักรรม สกสว.

20 อว 64… จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จฬ.

21 อว 65… มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มก.

22 อว 66… มหาวิทยาลยัขอนแก่น มข.

23 อว 67… มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มธ.

24 อว 68… มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มอ.

25 อว 69… มหาวิทยาลยัแม่โจ้ มจ.

26 อว 70… สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั สจล.

27 อว 71… มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ มจพ.

28 อว 72… สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ สพบ.

29 อว 73… มหาวิทยาลยัพะเยา มพ.

30 อว 74… มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี มทส.
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31 อว 75… มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ มวล.

32 อว 76… มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี มจธ.

33 อว 77… มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง มฟล.

34 อว 78… มหาวิทยาลยัมหิดล มม.

35 อว 79… มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั มมร.

36 อว 80… มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั มจร.

37 อว 81… มหาวิทยาลยับูรพา มบ.

38 อว 82… มหาวิทยาลยัทกัษิณ มทษ.

39 อว 83… มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มช.

40 อว 84… มหาวิทยาลยัสวนดุสิต มสด.

41 อว 85… สถาบนัดนตรีกลัยาณิวฒันา สกว.

42 อว 86… มหาวิทยาลยัศิลปากร มศก.

43 อว 87… มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มศว

44 อว 88… ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์ รจภ.

45 อว 89… สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย สพศก.

46 อว 90… สถาบนัเทคโนโลยจิีตรลดา สจด.

หมายเหตุ

 -  อว  ใชแ้ทนชือ กระทรวง

                    ตวัเลขสองหลกัแรก  หมายถึง  ส่วนราชการระดบักรม -  ตวัเลขสองหลกัแรก  หมายถึง  ส่วนราชการระดบักรม

                    ตวัเลขสองหลกัหลงั  หมายถึง  สาํนกั  กอง   -  ตวัเลขสองหลกัหลงั  หมายถึง  สาํนกั  กอง  (ใหห้น่วยงานกาํหนดขึนเองต่อจากตวัเลขสองหลกัแรก)

 - 5 -

การกาํหนดรหัสตัวพยัญชนะประจํากระทรวงและเลขทีหนังสือออก 

ของ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม


