บัญชีหมายเลขโทรศัพทกรมพลาธิการทหารบก
หมายเลขโทรศัพท
ตําแหนง/สวนราชการ
โทรคมนาคม ทบ. โทรคมนาคม ทหารรวม
ตูสาขาโทรศัพท พธ.ทบ.
68399
53-23655-6

TOT
0-2588-3420-1
0-2588-4703-4
0-2588-4514

สํานักงานผูบังคับบัญชา
จก.พธ.ทบ.
รอง จก.พธ.ทบ.
เสธ.พธ.ทบ.
รอง เสธ.พธ.ทบ.
ทส.จก.พธ.ทบ.
สํานักงาน รอง จก.พธ.ทบ.
สํานักงาน เสธ.พธ.ทบ.
สํานักงาน รอง เสธ.พธ.ทบ.
ที่ปรึกษา พธ.ทบ.
แผนกธุรการ พธ.ทบ.
บก.แผนกธุรการ พธ.ทบ.
หน.แผนกธุรการ พธ.ทบ.
ประชาสัมพันธ พธ.ทบ.
รับ - สง หนังสือ พธ.ทบ.
หองประชุมสมบูรณผล ชั้น 2
อนุศาสนาจารย พธ.ทบ.
บก. นธน.พธ.ทบ.
นธน.พธ.ทบ.
กองกําลังพล พธ.ทบ.
บก.กกพ.พธ.ทบ.
ผอ.กกพ.พธ.ทบ.
รอง ผอ.กกพ.พธ.ทบ.
แผนกปกครอง กกพ.พธ.ทบ.
แผนกจัดการ กกพ.พธ.ทบ.
หน.แผนกปกครอง กกพ.พธ.ทบ.
หน.แผนกจัดการ กกพ.พธ.ทบ.

68201
68202
68203
68204
68205 , 68375
68206
68382
68207
68208

53-21302
53-21305

0-2588-3383
0-2588-4778
0-2588-3296
0-2580-0332

68210
68211
68212
68213
68214
68372
68221
68222

53-23301

0-2588-0517

68224
68225
68350
68226
68227
68325
68377

0-2588-3698

ตําแหนง/สวนราชการ
กองยุทธการและการขาว พธ.ทบ.
บก.กยข.พธ.ทบ.
ผอ.กยข.พธ.ทบ.
รอง ผอ.กยข.พธ.ทบ.
แผนกการขาวและ รปภ.กยข.พธ.ทบ.
แผนกการสงกําลังทางอากาศ กยข.พธ.ทบ.
แผนกการฝกและศึกษา กยข.พธ.ทบ.
แผนกแผน กยข.พธ.ทบ.
แผนกกิจการพลเรือน กยข.พธ.ทบ.

หมายเลขโทรศัพท
โทรคมนาคม ทบ. โทรคมนาคม ทหารรวม

TOT

68229
68230
68366
68231
68232
68233
68234
68396

0-2588-3142
0-2589-3293

68236
68237
68351
68238
68240
68241
68239

0-2588-0815
0-2580-6659

68243
68244
68387
68245
68246
68247

0-2588-4000
0-2591-8057

กองสงกําลังบํารุง พธ.ทบ.
บก.กกบ.พธ.ทบ.
ผอ.กกบ.พธ.ทบ.
รอง ผอ.กกบ.พธ.ทบ.
แผนกควบคุม กกบ.พธ.ทบ.
แผนกสงกําลังและซอมบํารุง กกบ.พธ.ทบ.
แผนกความตองการ กกบ.พธ.ทบ.
แผนกบริการสนาม กกบ.พธ.ทบ.
กองปลัดบัญชี พธ.ทบ.
บก.กปช.พธ.ทบ.
ผอ.กปช.พธ.ทบ.
รอง ผอ.กปช.พธ.ทบ.
แผนกตรวจสอบและวิเคาระห กปช.พธ.ทบ.
แผนกควบคุมภายใน กปช.พธ.ทบ.
แผนกงบประมาณ กปช.พธ.ทบ.

ตําแหนง/สวนราชการ

หมายเลขโทรศัพท
โทรคมนาคม ทบ. โทรคมนาคม ทหารรวม

TOT

กองวิทยาการ พธ.ทบ.
บก.กวก.พธ.ทบ.
ผอ.กวก.พธ.ทบ.
รอง ผอ.กวก.พธ.ทบ.
แผนกวิจัยและพัฒนา กวก.พธ.ทบ.
แผนกทดสอบ กวก.พธ.ทบ.
หน.แผนกทดสอบ กวก.พธ.ทบ.
แผนกวิชาการและการฝก กวก.พธ.ทบ.
หน.แผนกวิจัยและพัฒนา กวก.พธ.ทบ.
หองสมุด พธ.ทบ.
หองออฟเซ็ท กวก.พธ.ทบ.
หองพิพิธภัณฑ พธ.ทบ.
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ พธ.ทบ.
บก.กกท.พธ.ทบ.
หก.กทท.พธ.ทบ.
กองการเงิน พธ.ทบ.
บก.กกง.พธ.ทบ.
หัวหนานายทหารการเงิน พธ.ทบ.
แผนกรับ - จายเงิน กกง.พธ.ทบ.
แผนกควบคุมการเบิกจาย กกง.พธ.ทบ.
หองคอมพิวเตอร กกง.พธ.ทบ.
กองจัดหา พธ.ทบ.
บก.กจห.พธ.ทบ.

68249
68250
68251
68252
68253
68256
68329
68360
68254
68255
68270

02588-0816
0-2580-0333

68269
68311

0-2589-6120

68216
68217
68218
68219
68379

0-2588-0086

68257

0-2580-1185
0-2580-3642
0-2589-6674

ผอ.กจห.พธ.ทบ.
รอง ผอ.กจห.พธ.ทบ.
แผนกจัดหาที่ 1 กจห.พธ.ทบ.
แผนกจัดหาที่ 2 กจห.พธ.ทบ.
แผนกจัดหาที่ 3 กจห.พธ.ทบ.
แผนกควบคุมการจัดหา กจห.พธ.ทบ.

68258
68340
68259
68384
68260
68261

ตําแหนง/สวนราชการ
กองควบคุมสิ่งอุปกรณ พธ.ทบ.
บก.กคสป.พธ.ทบ.
ผอ.กคสป.พธ.ทบ.
รอง ผอ.กคสป.พธ.ทบ.
แผนกสงกําลัง สป. กคสป.พธ.ทบ.
แผนกตรวจจาย สป. กคสป.พธ.ทบ.
แผนกบัญชี สป. กคสป.พธ.ทบ.
หน.แผนกบัญชี สป. กคสป.พธ.ทบ.
กองซอมบํารุง พธ.ทบ.
บก.กซบร.พธ.ทบ.
ผอ.กซบร .พธ.ทบ.
รอง ผอ.กซบร.พธ.ทบ.
แผนกควบคุมและสนับสนุนการซอม กซบร พธ.ทบ.
ศูนยเครื่องมือซอม กซบร.พธ.ทบ. (คลัง 102 )
แผนกซอม สป.หนัก กซบร.พธ.ทบ.(คลัง 102 )
มว.เครื่องไฟฟา กซบร.พธ.ทบ.(คลัง 102 )
แผนกซอม สป.เบา กซบร.พธ.ทบ.(คลัง 103 )
มว.ตรวจสภาพ กซบร.พธ.ทบ.(คลัง 103 )
แผนกซอมรมและ สป.สงทางอากาศ
กซบร.พธ.ทบ. ( คลัง 103 )
มว.สนับสนุนการซอม กซบร.พธ.ทบ.(คลัง 104 )
แผนกรวบรวม สป.จําหนาย กซบร.พธ.ทบ.
รง.ซอมถัง กซบร.พธ.ทบ.

หมายเลขโทรศัพท
โทรคมนาคม ทบ. โทรคมนาคม ทหารรวม

TOT

68263
68264
68265
68266
62867
68268
68386

0-2588-0814
0-2580-0640

68272
68273
68274
68275
68276
68277
68235
68278
68279

0-2588-4707

68283
68280
68480
68479

0-2588-0623
0-2591-8081

0-2525-0825

ตําแหนง/สวนราชการ
กองการผลิตสิ่งอุปกรณสายพลาธิการ พธ.ทบ.
บก.กผสป.พธ.ทบ.
ผอ.กผสป.พธ.ทบ.
รอง ผอ.กผสป.พธ.ทบ.
ผช.ผอ.กผสป.พธ.ทบ.
ประจํากอง กผสป.พธ.ทบ.
ประจําแผนก กผสป.พธ.ทบ.
มว.การเงิน กผสป.พธ.ทบ.
สวนสงกําลัง กผสป.พธ.ทบ.
หน.แผนกควบคุมการผลิต กผสป.พธ.ทบ
แผนกควบคุมการผลิต กผสป.พธ.ทบ.
รง.ผลิตเครื่องแตงกายทหาร กผสป.พธ.ทบ.(คลัง108 )
รง.ผลิตเครื่องแตงกายทหาร กผสป.พธ.ทบ.(คลัง108 )
หน.รง.ผลิตเครื่องแตงกายทหาร กผสป.พธ.ทบ.(คลัง109 )
รง.ผลิตเครื่องแตงกายทหาร กผสป.พธ.ทบ.(คลัง 109 )
รง.ผลิตเครื่องแตงกายทหาร กผสป.พธ.ทบ.(คลัง 109 )
มว.สงกําลัง รง.ผลิตเครื่องแตงกายทหาร (คลัง 109 )
มว.ควบคุม รง.ผลิตเครื่องแตงกายทหาร (คลัง 109 )
บก.รง.ที่ 2 กผสป.พธ.ทบ. (เดิม)
หน.รง.ที่ 2 กผสป.พธ.ทบ. (เดิม)
รง.ผลิตเครื่องแตงกายทหาร กผสป.พธ.ทบ.(คลัง 106 )
รง.ผลิตเครื่องแตงกายทหาร กผสป.พธ.ทบ.(คลัง 106 )
บก.รง.ผลิตเครื่องแตงกายทหาร กผสป.พธ.ทบ. (คลัง 106)
แผนกสนับสนุนการผลิต กผสป.พธ.ทบ.(คลัง 107 )
แผนกสนับสนุนการผลิต กผสป.พธ.ทบ.(คลัง 107 )
หน.แผนกสนับสนุนการผลิต กผสป.พธ.ทบ.(คลัง 107 )
มว.เก็บรักษา กผสป.พธ.ทบ.(คลัง 104 )
คลังรับมอบ กผสป.พธ.ทบ.(คลัง 104 )
บก.รง.ผลิตรมและ สป.สงทางอากาศ กผสป พธ.ทบ.
หน.รง.ผลิตรมและ สป.สงทางอากาศ กผสป.พธ.ทบ.
มว.พับรม รง.ผลิตรมและ สป.สงทางอากาศ กผสป.พธ.ทบ.

หมายเลขโทรศัพท
โทรคมนาคม ทบ. โทรคมนาคม ทหารรวม
68285
68286
68287
68288
68281
68324
68290
68365
68364
68289
68291
68292
68293
68294
68295
68296
68262
68481
68482
68299
68312
68321
68301
68302
68297
68303
68304
68305
68392
68306

TOT
0-2588-3812
0-2589-2785

0-2525-0553

0-2588-1526

0-2588-3853

ตําแหนง/สวนราชการ
มว.ทดสอบรม รง.ผลิตรมและ สป.สงทางอากาศ ฯ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พธ.ทบ.
กองเกียกกาย พธ.ทบ.
บก.กก.พธ.ทบ.
ผอ.กก.พธ.ทบ.
รอง ผอ.กก.พธ.ทบ.
โรงครัว กก.พธ.ทบ.
แผนกคลังเสบียง กก.พธ.ทบ.
โรงงานผลิตเสบียง กก.พธทบ.
หองอาหาร พธ.ทบ. ( ชั้น 1 )
กองบริการแและสนับสนุนทั่วไป พธ.ทบ.
บก.กบร.สนท.พธ.ทบ.
ผอ.กบร.สนท.พธ.ทบ.
รอง ผอ.กบร.สนท.พธ.ทบ.
แผนกบริการทั่วไป กบร.สนท.พธ.ทบ.
แผนกสวัสดิการ กบร.สนท.พธ.ทบ.
สวนกําลังพล กบร.สนท.พธ.ทบ.
สวนสงกําลัง กบร.สนท.พธ.ทบ.
คอมพิวเตอรแผนกสวัสดิการ กบร.สนท.พธ.ทบ.
แผนกยุทธโยธา กบร.สนท.พธ.ทบ.
แผนกขนสง กบร.สนท.พธ.ทบ.
โรงซอมรถ กบร.สนท.พธ.ทบ.
หน.แผนกขนสง กบร.สนท.พธ.ทบ.
รับ - สงหนังสือ กบร.สนท.พธ.ทบ.
แผนกพลาธิการ
แผนกพยาบาล กบร.สนท.พธ.ทบ.
หองทําฟน แผนกพยาบาล กบร.สนท.พธ.ทบ.
หน.แผนกพยาบาล กบร.สนท.พธ.ทบ.
คลังจัดเลี้ยง กบร.สนท.พธ.ทบ. (คลัง 101)
คลังซักรีด กบร.สนท.พธ.ทบ. (คลัง 101 )

หมายเลขโทรศัพท
โทรคมนาคม ทบ. โทรคมนาคม ทหารรวม
68242
68398
68307
68308
68309
68310
68478
22199

TOT

0-2588-0088
0-2588-5299

044-312101
044-312923

68359
68341
68342
68343
68344
68345
68346
68248
68389
68347
68348
68349
68284
68381
68385
68352
68367
68353
68354
68355

0-2588-4706
0-2588-3699
0-2588-4705

0-2591-8093

ตําแหนง/สวนราชการ
สมาคมแมบาน พธ.ทบ.
สโมสรนายทหาร พธ.ทบ.
รานคาสโมสรนายทหาร พธ.ทบ.
หองแตงผมสุภาพบุรุษ พธ.ทบ.
หองเสริมสวยสุภาพสตรี พธ.ทบ.
หองประชุมชั้น 4 พธ.ทบ.
เวร ศกบ.พธ.ทบ.
หองนอน น.เวรผูโหญ พธ.ทบ.
ศูนยวิทยุ พธ.ทบ.
กองรักษาการณ พธ.ทบ.
ปอมยามทางเขาคลัง พธ.ทบ.
ปอมยามทางเขาบานพักหลัง บก.พธ.ทบ.
แหลงรักษาความปลอดภัยบานพัก
สนามบินน้ํา พธ.ทบ.
ปอมยามหนาบานพัก จก.พธ.ทบ.
หน.ชุดปฏิบัติการโทรศัพท พธ.ทบ.
สหกรณออมทรัพย พธ.ทบ.
การเงิน สหกรณออมทรัพย พธ.ทบ.
ผูจัดการ สหกรณออมทรัพย พธ.ทบ.
บานพัก พธ.ทบ.
จก.พธ.ทบ.
พ.ท.หญิงรัชณีวรรณ สิงหโห

หมายเลขโทรศัพท
โทรคมนาคม ทบ. โทรคมนาคม ทหารรวม
68220 , 68320
68356
68271
68298
68326
68358
68388
68357
68368
68300
68215
68390
68393
68383
68200
68362
68228
68328
68370
68397

TOT
0-2580-6036

0-2588-2041

0-2950-8100
0-2950-3934
0-2525-0498

ตําแหนง/สวนราชการ

หมายเลขโทรศัพท
โทรคมนาคม ทบ. โทรคมนาคม ทหารรวม

กองคลังน้ํามันเชื้อเพลิง พธ.ทบ.
ตูกลาง กชพ.พธ.ทบ.

68400

ผอ.กชพ.พธ.ทบ.
รอง ผอ.กชพ.พธ.ทบ.
ประจํากอง กชพ.พธ.ทบ.
รับ - สงหนังสือ กชพ.พธ.ทบ.
รปภ.กชพ.พธ.ทบ.
มว.บริการ กชพ.พธ.ทบ.
บก.กชพ.พธ.ทบ.
คลังรับมอบ กชพ.พธ.ทบ.
หน.คลังรับมอบ กชพ.พธ.ทบ.
มว.ขนสงแผนกสนับสนุนและ รปภ.กชพ.พธ.ทบ.
หน.มว.ขนสง แผนกสนับสนุนและ รปภ.กชพ.พธ.ทบ.
กองรักษาการณ จุดที่ 1 กชพ.พธ.ทบ.
ปอมยามทาน้ํา จุดที่ 5 กชพ.พธ.ทบ.
ปอมยาม จุด 3 กชพ.พธ.ทบ.
ปอมยาม จุด 4 กชพ.พธ.ทบ.
แผนกสงกําลัง กชพ.พธ.ทบ.
แผนกสนับสนุนและ รปภ.กชพ.พธ.ทบ.
บก.แผนกคลังที่ 1 กชพ.พธ.ทบ.
บก.แผนกคลังที่ 2 กชพ.พธ.ทบ.
บก.แผนกคลังที่ 3 กชพ.พธ.ทบ.
บก.แผนกสงกําลัง กชพ.พธ.ทบ.
แผนกสงกําลัง ฯ
คลังน้ํามันอุปกรณ กชพ.พธ.ทบ.
ที่จายน้ํามัน ปตท.กชพ.พธ.ทบ.
ปมน้ํามัน ปตท.พธ.ทบ.
มว.รับ - จายสป.3 ทางรถ กชพ.พธ.ทบ.

68401
68402
68404
68405
68406
68409
68410
68411
68412
68413
68414
68415
68416
68417
68418
68439
68420
68421
68422
68423
68424
68425
68426
68427
68428
68429

TOT
0-2525-0827
0-2525-0516
0-2527-7132
0-2527-7133
0-2525-0017
0-2525-2332

0-2525-0826

ตําแหนง/สวนราชการ
หน.แผนกสนับสนุนและ รปภ.กชพ.พธ.ทบ.
หน.แผนกคลังที่ 1 กชพ.พธ.ทบ.
หน.แผนกคลังที่ 2 กชพ.พธ.ทบ.
หน.แผนกคลังที่ 3 กชพ.พธ.ทบ.
หน.แผนกสงกําลังน้ํามัน ฯ
รอง หน.แผนกคลังที่ 3 กชพ.พธ.ทบ.
รับ สป.3 ทางเรือ กชพ.พธ.ทบ.
บานพัก กชพ.พธ.ทบ.
เรือนแถวนายสิบ (ทิศตะวันออก )
เรือนแถวนายสิบ (ทิศตะวันตก )
กองยกกระบัตร พธ.ทบ.
ผอ.กยบ.พธ.ทบ.
รอง ผอ.กยบ.พธ.ทบ.
บก.กยบ.พธ.ทบ.
รับ - สงหนังสือ กยบ.พธ.ทบ.
แผนกคลังที่ 1 กยบ.พธ.ทบ.
แผนกคลังที่ 2 กยบ.พธ.ทบ.
แผนกคลังที่ 3 กยบ.พธ.ทบ.
แผนกสนับสนุนและรักษาความปลอดภัย
คลังรับมอบ กยบ.พธ.ทบ.(คลัง 202 )
หน.คลังรับมอบ กยบ.พธ.ทบ.(คลัง 202 )
แผนกบรรจุและจัดสง กยบ.พธ.ทบ.( คลัง 203 )
หน.แผนกบรรจุและจัดสง กยบ.พธ.ทบ.( คลัง 203 )
คลังเครื่องแตงกายพิเศษ กยบ.พธ.ทบ. ( คลัง 102 )
มว.คลังรมและสป.สงทางอากาศ (คลัง 11 )
คลังผาใบ (คลัง 211 ) กซบร พธ.ทบ.
หองนายทหารเวร กยบ.พธ.ทบ.
คลังเครื่องเขียน กยบ.พธ.ทบ.(คลัง 201 )
มว.2 แผนกคลังที่ 1 กยบ.พธ.ทบ.(คลัง 204 )
คลังรองเทา กยบ.พธ.ทบ.(คลัง 205 )
คลังอาภรณ กยบ.พธ.ทบ.(คลัง 206 )

หมายเลขโทรศัพท
โทรคมนาคม ทบ. โทรคมนาคม ทหารรวม
68430
68431
68432
68433
68434
68435
68436

TOT

68490
68491
68456
68457
68458
68459
68460
68461
68462
68463
68464
68484
68465
68485
68470
68483
68467
68468
68472
68470
68448
68471

0-2525-1233
0-2526-2063

0-2526-1962
0-2525-0530

0-2525-3079
0-2526-2952

ตําแหนง/สวนราชการ
คลังชุดฝก กยบ.พธ.ทบ.(คลัง 207 )
คลังเครื่องสนาม กยบ.พธ.ทบ.(คลัง 208 )
คลังครุภัณฑ กยบ.พธ.ทบ.( คลัง 212 )
คลังสูทภัณฑ กยบ.พธ.ทบ.(คลัง 213 )
กองรักษาการณ กยบ.พธ.ทบ.
ที่พัก รปภ.กยบ.พธ.ทบ.
มว.บริการ กยบ.พธ.ทบ.
หองคอมพิวเตอร กยบ.พธ.ทบ.
กองรอยบริการแและสนับสนุนทั่วไป พธ.ทบ.
บก.รอย.บร.กบร.สนท.พธ.ทบ.
ผบ.รอย บร.กบร.สนท.พธ.ทบ.
รอง ผบ.รอย บร.กบร.สนท.พธ.ทบ.
มว.บริการ รอย บร.กบร.สนท.พธ.ทบ.
ตอนสูทกรรม รอย บร.กบร.สนท.พธงทบ.
รอย พธ.สงกําลังน้ํามัน
ผบ.รอย พธ.สงกําลังน้ํามัน
รอง ผบ.รอย พธ.สงกําลังน้ํามัน
บก.รอย พธ.สงกําลังน้ํามัน
กองรักษาการณ รอย พธ. สงกําลังน้ํามัน
มว.สงกําลังที่ 1 รอย พธ. สงกําลังน้ํามัน
ตอนควบคุมสงกําลัง รอย พธ. สงกําลังน้ํามัน
มว.ซอมบํารุง รอย พธ. สงกําลังน้ํามัน

หมายเลขโทรศัพท
โทรคมนาคม ทบ. โทรคมนาคม ทหารรวม
68466
68473
68474
68475
68476
68494
68469
68497
68450
68451
68452
68453
68454
68441
68442
68443
68444
68445
68446
68447

TOT

0-2526-2122

0-2525-0590

0-2526-2933

ตําแหนง/สวนราชการ
โรงเรียนทหารพลาธิการ พธ.ทบ.
ตูกลาง

สํานักงานผูบังคับบัญชา
รอง ผบ.รร.พธ.พธ.ทบ.
สํานักงาน รอง ผบ.รร.พธ.พธ.ทบ.
กองการศึกษา รร.พธ.พธ.ทบ.
บก.กศ.รร.พธ.พธ.ทบ.
รับ- สง กศ.รร.พธ.พธ.ทบ.
ผอ.กศ.รร.พธ.พธ.ทบ.
อจ.หน.สงกําลังและซอมบํารุง
อจ.หน.วิชาการอาหาร
อจ.หน.วิชาทหารและทั่วไป
อจ.หน.วิชาการน้ํามัน
อจ.หน.วิชาทหารและทั่วไป
อจ.หน.วิชาการจัดหา
แผนกวิชาสงกําลังทางอากาศ
บก.แผนกวิชา สกอ.กศ.รร.พธ.พธ.ทบ.
อจ.หน.วิชา สกอ.กศ.รร.พธ.พธ.ทบ.
อจ.แผนกวิชา สกอ.กศ.รร.พธ.พธ.ทบ.
แผนกโรงฝกงาน กศ.รร.พธ.พธ.ทบ.
หน.โรงฝกงาน กศ.รร.พธ.พธ.ทบ.
บก.โรงฝกงาน กศ.รร.พธ.พธ.ทบ.
แผนกเตรียมการ รร.พธ.พธ.ทบ.
บก.แผนกเตรียมการ
หน.เตรียมการ
ฝายแผน
ฝายอํานวยการ

หมายเลขโทรศัพท
โทรคมนาคม ทบ. โทรคมนาคม ทหารรวม

TOT

89700
89777

0-2585-0932
0-2585-2421
0-2585-8842
0-2587-3716

89701
89702

0-2585-0652

89704
89705
89706
89707
89708
89709
89710
89784
89703

0-2585-6321
(โทรสาร)
0-2585-6321

89711
89712
89713
89714
89715
89716
89717
89718
89719

ตําแหนง/สวนราชการ
แผนกธุรการและกําลังพล รร.พธ.พธ.ทบ.
บก.แผนกธุรการและกําลังพล
หน.ธุรการและกําลังพล
ประจําแผนกธุรการและกําลังพล
ตอนกําลังพล
หองรับรอง
แผนกสนับสนุนการศึกษา รร.พธ.พธ.ทบ.
บก.แผนกสนับสนุนการศึกษา
หน.สนับสนุนการศึกษา
บก.แหลงรวมรถ
ผบ.แหลงรวมรถ
ที่พักพลขับรถ
แผนกประเมินผลและสถิติ รร.พธ.พธ.ทบ.
บก.แผนกประเมินผลและสถิติ
หน.แผนกประเมินผลและสถิติ
ประจําแผนกประเมินผลและสถิติ
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.พธ.พธ.ทบ
บก.สํานักงาน
หน.สํานักงาน
สํานักงานนายทหารพลาธิการ รร.พธ.พธ.ทบ.
บก.สง.นายทหารพลาธิการ
นายทหารพลาธิการ
สํานักงานนายทหารการเงิน รร.พธ.พธ.ทบ.
บก.การเงิน
นายทหารการเงิน

หมายเลขโทรศัพท
โทรคมนาคม ทบ. โทรคมนาคม ทหารรวม
89720
89721
89722
89723
89724
89725
89726
89727
89728
89729
89730
89731
89732
89733
89734
89735
89736
89737
89738

53-23074

TOT
0-2585-8847
0-2585-8847

ตําแหนง/สวนราชการ
กองพันนักเรียน รร.พธ.พธ.ทบ.
บก.พัน.นักเรียน
ผบ.พัน.นักเรียน
รอง ผบ.พัน.นักเรียน
ตอนสงกําลัง
หองพยาบาล รร.พธ.พธ.ทบ.
หองปฏิบัติการทางภาษา รร.พธ.พธ.ทบ.
หองเรียน นนส.
โรงประกอบเลี้ยง
โรงเลี้ยง
หองตัดผม
หองพักผอน นนส.
กองรอยนักเรียนนายสิบ
บก.รอย.นนส.
ผบ.รอย.นสส.
สิบเวรกองรอย
หองควบคุม UBC
กองรอยนายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียน
บก.รอย.นทน. และ นสน.
ผบ.รอย.นทน. และ นสน.
สิบเวรกองรอย
หองสมุด รร.พธ.พธ.ทบ.
หองโสตทัศน รร.พธ.พธ.ทบ.
หองเรียนหมายเลข 1
หองเรียนหมายเลข 2
หองอาหารหมายเลข 1
หองอาหารหมายเลข 2
โรงครัว กอ.รมน.
บก.แผนกโภชนาการ
หน.แผนกโภชนาการ

หมายเลขโทรศัพท
โทรคมนาคม ทบ. โทรคมนาคม ทหารรวม

TOT

89739
89740
89741
89742
89743
89744
89745
89746
89747
89748
89749
89750
89751
89752
89753
89754
89755
89756
89757
89758
89759
89760
89761
89762
89763
89764

0-2585-0659

ตําแหนง/สวนราชการ
กองรักษาการณ
หองนายทหารเวรผูใหญ รร.พธ.พธ.ทบ.
หองนายทหารเวร รร.พธ.พธ.ทบ.
หองเสมียนเวร รร.พธ.พธ.ทบ.
เสมียนเวร รร.พธ.พธ.ทบ.
ปอมยาม รร.พธ.พธ.ทบ.
สถานีบริการน้ํามัน ( บางโพ )
บานพัก รร.พธ.พธ.ทบ. ( บางโพ )
ชมรมแมบาน รร.พธ.พธ.ทบ.
สํานักงานกองทุนหมูบาน รร.พธ.พธ.ทบ.
สํานักงานบานพัก รร.พธ.พธ.ทบ.
อาคารบานพักนายทหารสัญญาบัตร
บานพัก รอง ผบ.รร.พธ.พธ.ทบ.
บานพัก ผบ.พัน.นักเรียน รร.พธ.พธ.ทบ.
หัวหนาชั้น 1
หัวหนาชั้น 2
หัวหนาชั้น 3
หัวหนาชั้น 4
อาคารบานพักนายทหารประทวน
หัวหนาชั้น 1
หัวหนาชั้น 2
หัวหนาชั้น 3
หัวหนาชั้น 4
กองสถานพักผอน พธ.ทบ.(บางปู)
บก.กพผ.พธ.ทบ.
ผอ.กพผ.พธ.ทบ.
ติดตอบานพัก กพผ.พธ.ทบ.

หมายเลขโทรศัพท
โทรคมนาคม ทบ. โทรคมนาคม ทหารรวม

TOT

89765
89766
89767
89768
89769
89785
89770
89771
89772
89773
89774
89775
89776
89778
89779
89780
89781
89782
89783
0-2323-9983
0-2323-9138
0-2323-9911
0-2323-9530

