เบอร์โทรประสานงานที่พักนักกีฬาและผู้บงั คับบัญชา งานแข่งขันกีฬา ทบ.ครั้งที่ 70 ปี 2563
กลุ่มนักกีฬา
ทภ.๑

หน่วยรับผิดชอบ
( ค่ายสุรนารี )
พล.พัฒนา ๒

พ.ท.ประเสริฐ

ศรีแก้ว

ช.๒ พัน.๒๐๑

พ.ท.อนุพงศ์

โทรศัพท์

หมายเหตุ / สถานที่จัด

ภายใน ทบ./ มือถือ

กลุ่ม, ที่พัก

๐๘-๔๘๓๒-๗๔๓๐

วรรณสิงห์

ผบ.ช.๒ พัน.๒๐๑

ร.อ.อภิญญา

ซอมตะคุ

ฝอ.๔ ช.๒ พัน.๒๐๑

๐๘-๘๕๘๑-๖๒๐๒
๒๑๖๓๔, ๐๖-๕๕๓๙-๕๑๔๕

พ.อ.สามภพ

ประมาณพล

ผบ.ช.๒ พัน.๒๐๒

๐๙-๓๔๕๓-๕๑๕๑

พ.ต.สมพงศ์

กุมสูงเนิน

ฝอ.๔ ช.๒ พัน.๒๐๒

๒๑๖๕๖, ๐๘-๑๐๗๔-๗๔๖๒

บชร.๒

พ.ต. ธงชัย

สิงห์เดช

น.สวัสดิการ บชร.๒

๐๙-๔๒๘๙-๘๔๗๗

ผู้ประสานงาน

ร้อย.บก.บชร.๒

ร.อ. สาส์น

สาส์นทอง

ผบ.ร้อย.บก.บชร.๒

๐๘-๘๓๔๘-๗๕๗๒

ที่พกั - ร้อย.บก.ฯ

บุบผามาลา

ผบ.พัน.ซบร.๒๒

๐๙-๙๓๘๙-๖๕๑๙

ที่พกั - ร้อย.บก.ฯ,ร้อย สสน.

สุริยันต์

ฝอ.๔ พัน.ซบร.ฯ

๒๓๐๔๘, ๐๘-๑๒๖๕-๑๙๕๒

กาจหาญ

ผบ.พัน.สบร.๒๒

พ.ท.สาราญ

แก้วตาอ่อน

ฝอ.๔ พัน.สบร.ฯ

๐๘-๑๙๖๔-๓๓๘๓
๒๓๒๒๒, ๐๘-๑๘๗๘-๕๓๒๙

พล.พัฒนา ๒

พ.ท.ประเสริฐ

ศรีแก้ว

หน.ฝกบ.พล.พัฒนา ๒

พัน.พัฒนา ๒

พ.ท.สุรวิศว์

จันทพันธุ์

ผบ.พัน.พัฒนา ๒

๐๘-๔๘๓๒-๗๔๓๐
๐๙-๘๙๓๖-๔๕๓๕

ร.อ.ศิลป์ชัย

รัตนพันธ์

ฝอ.๔ พัน.พัฒนา ๒

๒๔๘๕๕, ๐๘-๑๙๗๗-๑๗๙๒

พ.อ.สามภพ

ประมาณพล

ผบ.ช.๒ พัน.๒๐๒

๐๙-๓๔๕๓-๕๑๕๑

พ.ต.สมพงศ์

กุมสูงเนิน

ฝอ.๔ ช.๒ พัน.๒๐๒

๒๑๖๕๖, ๐๘-๑๐๗๔-๗๔๖๒

พัน.ซบร.๒๒ บชร.๒ พ.อ.ญาณพล
พ.ท.ยอดชาย
พัน.สบร.๒๒ บชร.๒ พ.อ.ธวัชชัย

ทภ.๓

ตาแหน่ง
หน.ฝกบ.พล.พัฒนา ๒

ช.๒ พัน.๒๐๒

ทภ.๒

ผบ.หน่วย/เจ้าหน้าที่ผู้ที่รบั ผิดชอบ

ช.๒ พัน.๒๐๒

ผู้ประสานงาน
ที่พกั ฯ - ร้อย.๑,ร้อย.๒
ที่พกั ฯ - ร้อย.คม.และซบร.,
ร้อย.๓

ที่พกั - ร้อย.คลัง สป.๒-๔

ผู้ประสานงาน
ที่พกั ฯ - อาคารหน่วยฝึก
ทหารใหม่, อาคารหน่วยทหารพัฒนา
ที่พกั ฯ - ร้อย.๓

กลุ่มนักกีฬา
ทภ.๔

หน่วยรับผิดชอบ
( ค่ายสุรนารี )
พล.ร.๓
ส.พัน.๓ พล.ร.๓
ร.๓ พัน.๒

นสศ.

พล.ร.๓
ส.พัน.๓ พล.ร.๓
ป.๓ พัน.๓

นปอ.

ทน.๒

และ

ศปภอ.ทบ.๒

กลุ่มพหลโยธิน

ปตอ.พัน.๒
ป.๓ พัน.๑๐๓

ผบ.หน่วย/เจ้าหน้าที่ผู้ที่รบั ผิดชอบ

ตาแหน่ง

โทรศัพท์

หมายเหตุ / สถานที่จัด

ภายใน ทบ./ มือถือ

กลุ่ม, ที่พัก

พ.ท.จักรพันธ์

พุทธบุตร

หน.ฝกบ.พล.ร.๓

๒๒๓๑๕,๐๘-๖๓๙๒-๐๔๕๒

พ.ท.สนิท

หอมหวน

ผบ.ส.พัน.๓ พล.ร.๓

๐๙-๒๒๕๙-๕๖๔๐

ร.ท.สุนทร

คาโส

ฝอ.๔ ส.พัน.๓ พล.ร.๓

๒๒๒๑๕,๐๘-๗๑๕๑-๒๒๙๙

พ.ท.นิรุธ

ขุมทอง

ผบ.ร.๓ พัน.๒

ที่พกั ฯ - ร้อย.๑,ร้อย.๒,ร้อย.๓

ร.ท.คมกิต

ปลั่งกลาง

ฝอ.๔ ร.๓ พัน.๒

๐๖-๒๙๕๑-๕๙๙๘
๒๒๒๕๒, ๐๘-๑๐๗๒-๔๐๕๗

พ.ท.จักรพันธ์

พุทธบุตร

หน.ฝกบ.พล.ร.๓

๒๒๓๑๕,๐๘-๖๓๙๒-๐๔๕๒

ผู้ประสานงาน

พ.ท.สนิท

หอมหวน

ผบ.ส.พัน.๓ พล.ร.๓

๐๙-๒๒๕๙-๕๖๔๐

ร.ท.สุนทร

คาโส

ฝอ.๔ ส.พัน.๓ พล.ร.๓

๒๒๒๑๕,๐๘-๗๑๕๑-๒๒๙๙

ผบ.ป.๓ พัน.๓

๐๘-๙๘๔๘-๓๗๑๕

พ.ท.เกียรติศักดิ์ พิมพ์เกาะ

ผู้ประสานงาน
ที่พกั ฯ - ร้อย.วศข.

ที่พกั ฯ - ร้อย.วศข.
ที่พกั ฯ - ร้อย.๑,ร้อย.๒,ร้อย.๓

ร.ต.จรูญ

สินนา

ฝอ.๔ ป.๓ พัน.๓

๒๒๕๖๓,๐๙-๕๖๒๑-๐๙๙๐

พ.ท. สมชาย

ยศพลเสนีย์

ผช.น.ฝกบ.ทน.๒

๐๙-๑๐๑๒-๖๔๑๙

ผู้ประสานงาน

พ.อ.เกษม

ส่งสุข

ผบ.ศปภอ.๒

๐๙-๗๑๘๗-๔๐๔๒

ที่พกั ฯ - อาคารส่วนการสื่อสาร

ร.ต.วันชัย

ฤทธิน์ ันท์

ฝอ.๔ ศปภอ.๒

๒๒๒๔๙, ๐๘-๔๙๖๑-๐๓๒๐

พ.ท.สุทธิชัย

รอดแก้ว

ผบ.ปตอ.พัน.๒

ร.ท.กิตติศักดิ์

ดงหงส์

ฝอ.๔ ปตอ.พัน.๒

๐๙-๓๓๕๓-๕๓๒๖
๒๒๔๓๔, ๐๙-๓๕๔๑-๗๒๖๙

พ.ท.ทายาท

แสงเพ็ชร

ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓

๐๙-๒๓๒๑-๔๙๕๖

ร.ท.ชัยกิจ

ปัดทุม

ฝอ.๔ ป.๓ พัน.๑๐๓

๒๒๔๔๕,๐๘-๒๑๔๐-๓๒๓๑

ที่พกั ฯ - ร้อย.๒,ร้อย.๔
ที่พกั ฯ - ร้อย.๓

กลุ่มนักกีฬา

หน่วยรับผิดชอบ
( ค่ายสุรนารี )

ผบ.หน่วย/เจ้าหน้าที่ผู้ที่รบั ผิดชอบ

ตาแหน่ง

โทรศัพท์

หมายเหตุ / สถานที่จัด

ภายใน ทบ./ มือถือ

กลุ่ม, ที่พัก

กลุ่ม

มทบ.๒๑

พ.อ. บัญชา

เพ็งเหล็ง

รองเสธ.มทบ.๒๑

๐๘-๕๐๐๕-๓๖๖๓

ผู้ประสานงาน

ยุทธบริการ

ศฝ.มทบ.๒๑

พ.อ.ปฏิภาณ

พนาพิศาล

ผบ.ศฝ.มทบ.๒๑

๐๘-๘๓๗๘-๑๐๑๐

ที่พกั ฯ -ห้องเรียน ๒

พ.ต.ยงยุทธ

แยบยล

ฝอ.๔ ศฝ.มทบ.๒๑

๒๒๙๐๗,๐๘-๑๕๔๘-๕๔๓๘

พ.ท.ณรงค์ชัย

นิตยสุทธิ์

ผบ.พัน.ร.มทบ.๒๑

๐๘-๑๘๗๗-๖๓๕๕

ที่พกั ฯ - ร้อย.บก.,ร้อย.๑

ฝอ.๔ พัน.ร.มทบ.๒๑

๒๒๙๒๘,๐๘-๐๑๕๐-๘๘๗๘

ร้อย.๒

ผบ.ม.๗ พัน.๘

๐๙-๔๒๕๖-๗๘๙๙

ฝอ.๔ ม.๗ พัน.๘

๐๘-๔๒๕๔-๔๙๖๑

พัน.ร.มทบ.๒๑

ร.ท.ชาญณรงค์ สีหาบุตร
ม.๗ พัน.๘

พ.ท.สุริวชั ร์

อัครพรเดชาพงษ์

ร.ท.สมโภชน์

เรืองพิมาย

ที่พกั ฯ - ร้อย.๒,ร้อย.๓

ทบ.ส่วนกลาง

ร.๒๓

พ.ต.ศุภกรณ์

มีแก้ว

ฝอ.๔ ร.๒๓

๒๔๗๑๓, ๐๙-๓๕๒๘-๗๗๑๙

ผู้ประสานงาน

รร.นายร้อย จปร.

ร.๒๓

พ.อ.สมภพ

ภารเวช

ผบ.ร.๒๓

ที่พกั - ร้อย.บก,ร้อย.ค.หนัก,

พ.ต.ศุภกรณ์

มีแก้ว

ฝอ.๔ ร.๒๓

๐๘-๙๘๙๖-๓๐๖๖
๒๔๗๑๓, ๐๙-๓๕๒๘-๗๗๑๙

พ.ท.จีรวิทย์

เผือดผุด

ผบ.ป.๖ พัน.๒๓

๐๘-๑๘๑๓-๔๐๕๑

ร.อ.วรรถพล

โฉดโคกสูง

ฝอ.๔ ร.๒๓

๐๘-๕๗๖๓-๓๘๓๖

กลุ่มอดิศร

ป.๖ พัน.๒๓

ร้อย ลว.และ เฝ้าตรวจ
ที่พกั -ร้อย.๑

กลุ่มนักกีฬา

หน่วยรับผิดชอบ
( ค่ายสุรนารี )

ผบ.หน่วย/เจ้าหน้าที่ผู้ที่รบั ผิดชอบ

ตาแหน่ง

โทรศัพท์

หมายเหตุ / สถานที่จัด

ภายใน ทบ./ มือถือ

กลุ่ม, ที่พัก

ที่พัก ผู้บงั คับบัญชา
เรือนรับรอง มทบ.๒๑
ศูนย์การเรียนรู้ (บชร.๒)
เรือนรับรอง พล.ร.๓

พ.อ.พิจิตร

ไผ่นาค

หน.กขว.มทบ.๒๑

๐๙-๙๔๖๙-๖๑๙๑

จนท.ประจาฯ

๒๒๔๘๒,๐๔๔-๒๔๗-๑๐๗

เสธ.บชร.๒

๐๘-๔๘๒๙-๙๙๔๙

พ.อ.เชษฐา

ทานกระโทก

ร.อ.ชัยญา

ตาลพุดซา

รอง.ผบ.ร้อย.สสซ.

พ.ท.จักรพันธ์

พุทธบุตร

หน.ฝกบ.พล.ร.๓

๒๓๒๒๔, ๐๘-๑๙๔๓-๖๖๘๕
๒๒๓๑๕ ๐๘-๖๓๙๒-๐๔๕๒

พ.อ.ไชยนคร

กิจคณะ

ผอ.กกร.ทภ.๒

๐๘-๑๘๗๙-๔๗๑๙

พ.ต.สหชัย

แม้นรักษา

กอ.รมน.ภาค๒

๒๒๒๑๗, ๐๘-๑๘๔๐-๓๔๙๗

พ.ท.รุหาญ

รุจธารจรูญ

ผบ.ส.พัน.๒๒ ทภ.๒

๐๙-๕๕๖๙-๑๔๑๔

ฝอ.๔ ส.พัน.๒๒ ทภ.๒

๒๒๒๒๗, ๐๖-๒๙๖๒-๔๖๕๙

ที่พัก กรรมการ
อาคารที่พกั กอ.รมน.ภาค๒
ที่พัก สื่อมวลชน
อาคารที่พกั ส.พัน.๒๒ ทภ.๒

ร.ต.ณัฐธนพงศ์ สายบุตร

ที่พกั ฯ - ร้อย.วศข.

