
คําขึ้นตน สรรพนาม คําลงทาย และคําที่ใชในการจาหนาซอง 
ผูรับหนังสือ คําขึ้นตน สรรพนาม คําลงทาย คําที่ใชในการจาหนาซอง 

1. พระราชวงศ     
 1.1 พระบาทสมเด็จ ขอเดชะฝาละอองธุลีพระบาท ใตฝาละอองธุลีพระบาท ควรมิควรแลวแตจะทรง  
  พระเจาอยูหัว ปกเกลาปกกระหมอม  พระกรุณาโปรดเกลา  
  ขาพระพุทธเจา (ออกชื่อ ขาพระพุทธเจา โปรดกระหมอม ขอเดชะ  
 เจาของหนังสือ) ขอพระราชทาน  ขาพระพุทธเจา (ลงชื่อ) (หรือจะ  
 พระบรมราชวโรกาสกราบบังคม    เอาคําวาขอเดชะมาไวทายชื่อ
 ทูลพระกรุณาทราบฝาละออง-   เจาของหนังสือก็ได) 
 ธุลีพระบาท   ขอพระราชทานทูลเกลา 
 1.2 สมเด็จพระบรม ขอเดชะฝาละอองธุลีพระบาท ใตฝาละอองธุลีพระบาท ควรมิควรแลวแตจะทรง ทูลกระหมอมถวาย ขอเดชะ 
  ราชินีนาถ ปกเกลาปกกระหมอม  พระกรุณาโปรดเกลา  
  ขาพระพุทธเจา (ออกชื่อ ขาพระพุทธเจา โปรดกระหมอม ขอเดชะ  
 เจาของหนังสือ) ขอพระราชทาน  ขาพระพุทธเจา (ลงชื่อ) (หรือจะ  
 พระราชวโรกาสกราบบังคมทูล    เอาคําวาขอเดชะมาไวทายชื่อ
 ทราบฝาละอองธุลีพระบาท   เจาของหนังสือก็ได) 
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 1.3 สมเด็จพระบรมราชิน ี     
  สมเด็จพระบรมราชชนนี ขอพระราชทานกราบบังคมทูล ใตฝาละอองพระบาท ควรมิควรแลวแตจะทรงพระ- ขอพระราชทานกราบบังคมทูล 
  สมเด็จพระยุพราช ......................................................  กรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม (ระบุพระนาม) ............................ 
  (สยามมกุฎราชกุมาร) (ออกพระนาม) ............................ ขาพระพุทธเจา ขาพระพุทธเจา (ลงชื่อ)  
  สมเด็จพระบรมราช- ทราบฝาละอองพระบาท    
  กุมาร ี     
 1.4 สมเด็จเจาฟา ขอพระราชทานกราบทูล ใตฝาพระบาท ควรมิควรแลวแตจะโปรดเกลา ขอพระราชทานกราบทูล 
 (ออกพระนาม) ............................  โปรดกระหมอม (ระบุพระนาม) ............................ 
 ทราบฝาพระบาท ขาพระพุทธเจา ขาพระพุทธเจา (ลงชื่อ)  
 1.5 พระบรมวงศ ขอประทานกราบทูล ใตฝาพระบาท ควรมิควรแลวแตจะโปรดเกลา ขอประทานกราบทูล 
  ชั้นพระองคเจา (ออกพระนาม) ............................  โปรดกระหมอม (ระบุพระนาม) ............................ 
 ทราบฝาพระบาท ขาพระพุทธเจา ขาพระพุทธเจา (ลงชื่อ)  
 1.6 พระเจาวรวงศเธอ กราบทูล ...................................... ฝาพระบาท ควรมิควรแลวแตจะโปรด กราบทูล ...................................... 
  (ที่มิไดทรงกรม    (ออกพระนาม) ...........................  (ระบุพระนาม) ............................ 
  พระอนุวงศ ชั้น ทราบฝาพระบาท (ชาย) เกลากระหมอม   
  พระวรวงศเธอ     (หญิง) เกลากระหมอมฉัน
  (ที่ทรงกรม)     
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 1.7 พระอนุวงศ ทูล .............................................. ฝาพระบาท ควรมิควรแลวแตจะโปรด ทูล ................................................ 
  ชั้นพระวรวงศเธอ  (ออกพระนาม) ........................... (ชาย) กระหมอม  (ระบุพระนาม) ............................ 
  (ที่มิไดทรงกรม) ทราบฝาพระบาท (หญิง) หมอมฉัน   
 1.8 พระอนุวงศ ทูล .............................................. ฝาพระบาท แลวแตจะโปรด ทูล ................................................ 
  ชั้นหมอมเจา  (ออกพระนาม) .......................... (ชาย) กระหมอม  (ระบุพระนาม) ............................ 
  (หญิง) หมอมฉัน   
     
2. พระภิกษุ     
 2.1 สมเด็จพระสังฆราชเจา ขอประทานกราบทูล ใตฝาพระบาท ควรมิควรแลวแตจะโปรดเกลา ขอประทานกราบทูล 
 (ออกพระนาม)........................... ขาพระพุทธเจา โปรดกระหมอม (ระบุพระนาม)........................... 
 กราบทูล ....................................    
 2.2 สมเด็จพระสังฆราช กราบทูล .................................... ฝาพระบาท ควรมิควรแลวแตจะโปรด กราบทูล 
  (ชาย) เกลากระหมอม  (ระบุพระนาม)........................... 
    (หญิง) เกลากระหมอมฉัน  
 2.3 สมเด็จพระราชาคณะ นมัสการ ..................................... พระคุณเจา ขอนมัสการดวยความเคารพ นมัสการ ..................................... 
  รองสมเด็จพระราชาคณะ  กระผม - ดิฉัน อยางยิ่ง  
 2.4 พระราชาคณะ นมัสการ ..................................... พระคุณทาน ขอนมัสการดวยความเคารพ นมัสการ ...................................... 
  กระผม - ดิฉัน อยางสูง  
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 2.5 พระภิกษุสงฆทั่วไป นมัสการ ..................................... ทาน - ผม - ดิฉัน ขอนมัสการดวยความเคารพ นมัสการ .................................... 
     
3. บุคคลธรรมดา     
 3.1 ประธานองคมนตรี     
  นายกรัฐมนตรี     
  ประธานรัฐสภา     
  ประธานวุฒิสภา กราบเรียน ขาพเจา - กระผม - ผม - ดิฉัน - ขอแสดงความนับถืออยางยิ่ง กราบเรียน 
  หรือประธานสภา   ทาน  
  ผูแทนราษฎร     
  ประธานศาลฎีกา     
 3.2 บุคคลธรรมดา เรียน ขาพเจา - กระผม - ผม - ดิฉัน - ขอแสดงความนับถือ เรียน 
  นอกจาก 3.1  ทาน   
หมายเหตุ (1) ผูที่เชิญกระแสพระบรมราชโองการไปยังผูใด ไมตองใชคําลงทายในหนังสือนั้น 
   (2) คําที่ใชในหนังสือพระราชวงศ และพระภิกษุ ตาม 1 และ 2 ใหใชคําราชาศัพท หรือถอยคําสุภาพ ซึ่งเปนไปตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือตามที่ 
    ทางราชการกําหนด 
   (3) ในกรณีที่มีหนังสือถึงผูรับระบุเฉพาะตําแหนง ใหใชคําขึ้นตน สรรพนาม คําลงทาย และคําที่ใชในการจาหนาซองตามตําแหนง 




