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50 ทภ.1 มทบ.11 147 ถ. พระรามที่ 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300 พ.อ.ถิรเดช ลิ้มคุณากูล หก.กกร.มทบ.11 08-1939-9473

50 นปอ. พล.ปตอ. ปตอ.2 แขวง ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กทม. 10300 ร.ท.สมพงษ คุมแจง ผบ.มว. 08-9815-6853

50 พล.ม.2 รอ. ม.1 รอ. 1158 ถ.ทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300 พ.ท.สุวรา กาญจนโพธิ์ ผบ.ม.พัน.3 รอ. 08-1817-3902

50 ทภ.1 พล.1 รอ. หอประชุม รร.เพชราวุธฯ ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กทม. 10220 พ.อ.จักรชัย ศรีคชา ผบ.ร.11 รอ. 08-7974-7728

50 นปอ. บก.นปอ. แหลงสมาคมนายทหารปนใหญ ถ.เตชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210 พ.ท.ธนัช กําแหงฤทธิรงค หน.นปอ. 09-4997-2713

50 พล.ม.2 รอ. ม.5 รอ. 193 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.ปากขาวสาร อ.เมือง  จ.สระบุรี 18000 พ.ท.ปวเรศ วงศขจรสุข ผบ.ม.พัน.20 รอ. 08-1119-6994

50 ศม. กรม นร.รร.ม. ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 พ.ท.พนาชัย  ไผนาค ผบ.กองพันนักเรียนการรบพิเศษฯ 08-6329-2052

50 ทภ.1 มทบ.13 รร.ราชประชานุเคราะห 33 ต.ดงดินแดง อ.หนองมวง จ.ลพบุรี 15000 พ.อ.ทรงพล สุวรรณรัตน หก.กกร.มทบ.13 08-9113-8655

50 พล.ป. ป.พัน.713 คายพิบูลสงคราม ถ.พหลโยธิน ต.ทาแค อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160 พ.ท.นพปฎล  ปานนวม ผบ.ป.พัน.713 08-9901-7229

50 ศป. พัน.นนส.กรม นร.รร.ป.ศป. ศป. ม.7 คายพหลโยธิน ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 พ.ท.สฤษดิ์  กัมปนาทยุทธเสนี ผบ.พัน.นนส. 08-1291-9933

50 ศบบ. พัน.บ. พัน.บ.(ศบบ.) ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15160 พ.อ.สายชล  หงษนาค ผบ.พัน.บ. 08-1810-2397

50 ทภ.1 พล.ร.2 รอ. รอย.ลว.ไกล 2 คายพรหมโยธี อ. เมือง จ. ปราจีนบุรี 25000 พ.ต.กันภณ สวนนันท ผบ.รอย.ลว.ไกล 2 08-1779-0247

50 ทภ.1 มทบ.12 ศฝ.นศท.ต. ดงพระราม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 พ.อ.ณัชศวัฒน เชิงเขา หก.กกบ.มทบ.12 08-9163-4551

50 รร.จปร. พัน.ร.รร.จปร. 99 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26001 พ.ต.สําเริง คลายมงคล ผบ.รอย.พัน.ร.รร.จปร. 09-8272-1683

50 รร.จปร. กรม นนร.รอ. 99 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26001 พ.อ.วรวุฒิ แสงทอง นปก.รร.จปร. 08-1873-2765

50 ทภ.1 พล.พัฒนา 1 คายศรีสุริยวงศ ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 พ.ต.มานพ ฮกยินดี ผช.ฝกร.พล.พัฒนา 1 08-1378-8846

50 กช. พัน.นร.รร.ช.กช. กองพันนักเรียนโรงเรียนทหารชาง  คายภานุรังษี ต.โคกหมอ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 พ.ท.ชูเกียรติ รักษาวงศ ผบ.พัน.นร.รร.ช.กช. 08-1986-3125

50 กช. พล.ช. กองพลทหารชาง คายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 พ.ต.มนตรวี อินทรศิริ ผช.หน.ฝกร.พล.ช. 08-1378-4200

50 ทภ.1 พล.ร.9 คายสุรสีห ตําบลลาดหญา อําเภอเมือง จ.กาญจนบุรี 71100 พ.ท.เจนยุทธ ประเสริฐพงษ ฝอ.4 กรม สน.พล.ร.9 08-9021-2138

สพม.9 นครปฐม,สุพรรณบุรี 50 กส.ทบ. กกร.กส.ทบ.
คายทองฑีฆายุ ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 พ.อ.ประภาส ศรีประทุม หก.บร.กส.ทบ. 034-271153

สพม.9: 03-553-5417,
กลุมสงเสริม ฯ ตอ 106

สพม.5

สพม.7

คายเยาวชนสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา (Army Summer Camp 2016) ในหวงปดการศึกษาภาคฤดูรอน
ระหวางวันที่ 3-7 เมษายน 2559

สพม.1

สพม.2

กทม. 

กทม.

สพม.1: 02-354-3884
กลุมสงเสริมฯ:02-354-4960 ตอ
111

สพม.2: 02-930-4490-2
กลุมสงเสริมฯ: 02-930-4490-2 
ตอ118

สพม.4: 02-593-3530-31
กลุมสงเสริมฯ: 02-5933530-31
 ตอ 409

สพม.5: 03-650-7454
กลุมสงเสริมฯ: 03-650-7454 
ตอ109

สพม.7: 03-721-6500
กลุมสงเสริมฯ: 03-721-6500    
ตอ 14

สพม.8: 03-232-1433-4,
03-232-7433
กลุมสงเสริมฯ: 03-232-7443   
ตอ 4

สพม.8

สพม.4 สระบุรี, ปทุมธานี 

ลพบุรี,สิงหบุรี,ชัยนาท,
อางทอง

ปราจีนบุรี,นครนายก
สระแกว

ราชบุรี,กาญจนบุรี

*หากมีขอสงสัยสอบถามที่ผูรับผิดชอบคาย หรือสวนกลางของกรมกิจการพลเรือนทหารบก :พันตรี จุลพงษ เดชกลา 086-4696658 หรือ ผูประสานงาน สพฐ. อภิษฎา ขาวสุทธิ์ 02-288-5890
**การประสานงานรับสงนร.ให รร.ติดตอกับผูรับผิดชอบคาย
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เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ 50 ทภ.1 มทบ.15 สโมสรนายทหาร มทบ.15 ถ.ราชดําเนิน, ต.คลองกระแซง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 พ.อ.พีรฉัตร พานทอง หก.กกร.มทบ.15 08-0426-4555

สมุทรสาคร,สมุทรสงคราม 50 ศร. ศร.พัน.2 แหลงสมาคม ศร.พัน.2 ต.เขานอย อ.ปราณบุรี  จ. ประจวบคีรีขันธ 77160 พ.ท.ชนรรค บุญนํา ผบ.ศร.พัน.2 08-1849-5007

50 สส. ส.พัน.102 คายกําแพงเพชรอัครโยธิน 51/1 ม.3 ต.สวนหลวง อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74110 พ.อ.นิธินันท ฤทธิ์ชัยทิพย ผบ.ส.1 พัน.102 08-1914-0591

สพม.11 สุราษฎรธานี,ชุมพร 50 ทภ.4 มทบ.45
คายวิภาวดีรังสิต อําเภอเมือง จ.สุราษฎรธานี 84000 พ.ต.สุชาติ วังมะนาว ประจําแผนก ฝกร.มทบ.45 08-1083-2674

สพม.11: 07-728-8801
กลุมสงเสริม ฯ :07-720-3372-4

50 ทภ.4 มทบ.41 คายวชิราวุธ ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 พ.อ.อธิวัฒน เฟองสังข หก.ฝกร.มทบ.41 08-1456-3488

50 ทภ.4 มทบ.44 คายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช 80310 ร.อ.หญิง สมฤทัย ทิวะศะศิธร ประจําแผนก ฝกร.มทบ.44 08-6290-0465

50 ทภ.4 ช.พัน.402 คายอภัยบริรักษ ต.ชุมพล กิ่ง อ.ศรีนครินทร จ.พัทลุง 93000 ร.อ.ณัฐพงษ เพ็ชรดี ผบ.รอย. ช.พัน.402 09-3762-3553

สพม.16 สงขลา,สตูล 50 ทภ.4 มทบ.42 คายเสนาณรงค ต.คอหงส อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 พ.อ.อังคาร พรอมสุข หก.ฝกร.มทบ.42 08-1542-7084 สพม.16: 07-433-6848

50 ทภ.1 บชร.1 หมู1 ตําบลเกาะจันทร อําเภอเกาะจันทร จ.ชลบุรี 20240 พ.อ.กนกธรรม เล็กตระกูล หก.กยข.บชร.1 08-1615-2075

50 ทภ.1 มทบ.14 แหลงชุมนุมคายนวมินทราชินี ต.บานปก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 พ.อ.ปรีติ กุมภิรัตน หก.กกร.มทบ.14 08-1378-3693

สพม.19 เลย,หนองบัวลําภู 50 ทภ.2 มทบ.28
ศฝ.นศท.มทบ.28 คายศรีสองรัก ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย 42100 พ.อ.สัมพันธ อิสริยเตชะ หก.กกบ.มทบ.28 08-1963-0579

สพม.19: 04-281-1464
กลุมสงเสริมฯ: ตอ 21

สพม.20 อุดรธานี 50 ทภ.2 มทบ.24
อาคารวิวัฒนพลเมือง คายประจักษศิลปาคม อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 พ.อ.วุฒิชัย  สุคนธวัฒน หก.กกร.มทบ.24 08-5462-7635

สพม.20: 04-212-3173
กลุมสงเสริมฯ: ตอ 38

สพม.22 นครพนม,มุกดาหาร 50 ทภ.2 มทบ.210 รอย สห.มทบ.210 คายพระยอดเมืองขวาง ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม 48000 พ.อ.โชติ    พื้นชมภู หก.กขว.มทบ.210 08-9841-2204 สพม.22: 04-251-3973

สพม.23 สกลนคร 50 ทภ.2 มทบ.29 สโมสรนายทหารฯ คายกฤษสีวะรา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 พ.อ.กําจร  พิมพเกาะ หก.กกร.มทบ.29 08-7221-6226 สพม.23: 04-271-2814

สพม.25 ขอนแกน 50 ทภ.2 มทบ.23
มทบ.23 ถนนกสิกรทุงสราง ตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000 พ.อ.ยุสชนา ตระกูลเสนาธง หก.กกร.มทบ.23 08-0000-3017

สพม.25: 04-323-4836
กลุมสงเสริมฯ: ตอ 19

50 ทภ.2 พล.ร.6 รอย.ลว.ไกล 6 คายสมเด็จพระพุทธยอดฟาฯ ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จว.รอยเอ็ด 45280 ร.อ.วีระ  บุญพั่ว ผบ.มว.ลว.รอย.ลว.ไกล 6 08-1320-2153

50 ทภ.2 มทบ.27 สโมสรนายทหาร คายประเสริฐสงคราม ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.รอยเอ็ด 45000 พ.อ.ชินวิช   เจริญพิบูลย หก.กกร.มทบ.27 08-1768-4218

สพม.29 อุบลราชธานี,อํานาจเจริญ 50 ทภ.2 มทบ.22 ศฝ.นศท.มทบ.23 คายสรรพสิทธิประสงค ต.แสนสุข อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34190 พ.อ.ธีรพงษ  โอวาท หน.ฝสพ. มทบ.22 08-0772-1569 สพม.29: 04-542-2186

50 ทภ.2 พล.ร.3 รอย.ลว.ไกล 3 คายสุรนารี อ.เมือง จว.นครราชสีมา 30000 ร.อ. สรายุทธ รอดปนทอง ผบ.รอย.ลว.ไกล 3 09-0975-9443

สพม.12: 07-534-5050

สพม.18: 03-839-7501-5
กลุมสงเสริมฯ:  03-839-7501-5
 ตอ 110

สพม.27: 04-351-5369

สพม.31: 04-439-5223-5,
04-439-5227

สพม.31 นครราชสีมา

สพม.18

สพม.10: 03-240-1641
กลุมสงเสริมฯ:  03-2401641 ตอ
 108

รอยเอ็ดสพม.27

นครศรีธรรมราช,พัทลุง

ชลบุรี,ระยอง

สพม.10

สพม.12
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**การประสานงานรับสงนร.ให รร.ติดตอกับผูรับผิดชอบคาย
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50 ทภ.2 พล.พัฒนา 2 พัน.พัฒนา 2 คายสุรธรรมพิทักษ ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 พ.ท.จิรันตน  เที่ยงสันเทียะ ผบ.พัน.พัฒนา 2 08-9946-1912

50 ทภ.2 มทบ.21 พัน.ร.มทบ.21 คายสุรธรรมพิทักษ ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 พ.ท.สรพงษ ลือขจร ผบ.พัน.ร.มทบ.21 06-1935-1466

สพม.32 บุรีรัมย 50 ทภ.2 มทบ.26

ศฝ.นศท.มทบ.26 คายสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก อ.เมือง จ.บุรีรัมย 31000 พ.อ.นักรบ แกวพวงงาม หก.กกร.มทบ.26 08-1901-0350

สพม.32: 04-461-2408,
04-460-1112
กลุมสงเสริมฯ: 04-461-2408 ตอ 
111

สพม.33 สุรินทร 50 ทภ.2 มทบ.25
ศาสนสถาน คายวีรวัฒนโยธิน ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร 32000 พ.ท.คมเคียว พรบุญ รอง หก.กกร.มทบ.25 06-1028-0630

สพม.33: 04-451-3629
กลุมสงเสริมฯ: ตอ 108

50 ทภ.3 ป.พัน.7 คายพระปนเกลา ต.ดอนแกว อ.แมริม จ.เชียงใหม 50180 พ.ท.ประณต ศรริพันธ ผบ.ป.พัน.7 08-1884-8555

50 ทภ.3 มทบ.33 คายกาวิละ ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50000 พ.ท.วาริน คธาพันธ รอง หก.ฝกร.มทบ.33 08-1716-3020

สพม.35 ลําปาง,ลําพูน 50 ทภ.3 มทบ.32 คายสุรศักดิ์มนตรี อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 พ.ท.อลงกต ดอนมูล รอง หน.ฝกร.มทบ.32 08-7178-3115 สพม.35: 05-435-0789-90-1

50 ทภ.3 มทบ.34 แหลงสมาคม คายขุนเจืองธรรมิกราช ต.ทาวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 พ.อ.อํานวย ฤทธิบาล หน.ฝกร.มทบ.34 08-9703-3991

50 ทภ.3 ร.17 พัน.3 คายเม็งรายมหาราช ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 พ.ท.รัชตะ ทาวคําลือ ผบ.ร.17 พัน.3 08-1724-4428

สพม.37 แพร,นาน 50 ทภ.3 นฝ.นศท.มทบ.38
สนามฝกภาคสนาม อ.ภูเพียง จ.นาน 55000 พ.ท.เรืองฤทธิ์ ราชอินทร ผบ.นฝ.นศท.มทบ.38 08-5546-9697

สพม.37: 05-451-1137
กลุมสงเสริมฯ : ตอ 14

สพม.38 สุโขทัย,ตาก 50 ทภ.3 มทบ.310 คายวชิรปราการ อ.เมือง จ.ตาก 63000 พ.ต.ประเสริฐ รุงสันเที๊ย รอง หก.กกร.มทบ.310 08-2503-5483 สพม.38: 05-561-2793-5

50 ทภ.3 พล.ร.4 คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ร.อ.นสิสรณ ฮะวังจู ผบ.มว.สงกําลัง กอง พธ.พล.ร.4 09-0063-3844

50 ทภ.3 พล.พัฒนา 3 อาคารศูนยนันทนาการ คายสมเด็จพระไตรโลกนารถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ร.ต.พงษพันธ พัดจันทรหอม ผบ.มว. 08-1381-9191

50 ทภ.3 บชร.3 คายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 พ.อ.มนตรี พลูทวี หน.กยข.บชร.3 08-1953-4981

50 ทภ.3 มทบ.35 อาคาร รอย.บก.มทบ.35 คายพิชัยดาบหัก ต.ทาเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ 53000 พ.ท.คงเดช ฝนมงคล รอง หก.กกร.มทบ.35 08-1998-3711

50 นสศ. รพศ.4 หนวยฝกมวลชนสัมพันธ คายสฤษดิ์เสนา ต.วังแอน อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 พ.อ.ไพฑูรย เปยมจิตต ผบ.รพศ.4 08-1969-2191

50 นปอ. ศปภอ.ทบ.3 126 ม.2 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ร.อ.ธนาคร ชื่นอยู ผบ.รอย. 08-9638-5561

สพม.40 เพชรบูรณ 50 ทภ.3 พล.ม.1

คายพอขุนผาเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ 67000 พ.ต.ทรงภพ ชาญเดช รกก.หน.ฝกร.พล.ม.1 08-9955-5335

สพม.40: 05-602-9656
กลุมสงเสริมฯ : 05-672-9796-8

สพม.36: 05-360-1451
05-371-2815-16
กลุมสงเสริมฯ: 08-8258-1873

สพม.39: 05-526-7235-6
กลุมสงเสริมฯ: ตอ 17

04-439-5227
กลุมสงเสริมฯ: 04-430-5116

สพม.34: 05-311-2974-5
กลุมสงเสริมฯ: ตอ 114

สพม.39 พิษณุโลก,อุตรดิตถ

สพม.34 เชียงใหม,แมฮองสอน

สพม.36 เชียงราย,พะเยา

*หากมีขอสงสัยสอบถามที่ผูรับผิดชอบคาย หรือสวนกลางของกรมกิจการพลเรือนทหารบก :พันตรี จุลพงษ เดชกลา 086-4696658 หรือ ผูประสานงาน สพฐ. อภิษฎา ขาวสุทธิ์ 02-288-5890
**การประสานงานรับสงนร.ให รร.ติดตอกับผูรับผิดชอบคาย



สังกัด จังหวัด  นร./คาย สังกัดทหาร หนวย ที่ตั้งคาย ผูรับผิดชอบคาย ตําแหนง เบอรโทรผูรับผิดชอบคาย เบอรโทรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

คายเยาวชนสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา (Army Summer Camp 2016) ในหวงปดการศึกษาภาคฤดูรอน
ระหวางวันที่ 3-7 เมษายน 2559

สพม.42 นครสวรรค,อุทัยธานี 50 ทภ.3 มทบ.31
สโมสรนายทหาร คายจิระประวัติ อ.เมือง จ.นครสวรรค 60000 พ.อ.นคร พูลคุม หก.มทบ.31 08-1962-4701

สพม.42: 05-622-8849
กลุมสงเสริมฯ: 05-622-8848

*หากมีขอสงสัยสอบถามที่ผูรับผิดชอบคาย หรือสวนกลางของกรมกิจการพลเรือนทหารบก :พันตรี จุลพงษ เดชกลา 086-4696658 หรือ ผูประสานงาน สพฐ. อภิษฎา ขาวสุทธิ์ 02-288-5890
**การประสานงานรับสงนร.ให รร.ติดตอกับผูรับผิดชอบคาย


