สถานที่สงมอบปูนโดโลไมท$ สถานีพัฒนาที่ดินนาน ป(งบประมาณ 2560 เป,าหมาย 750 ตัน
สถานที่สง

จํานวน
(ตัน)

ที่

อําเภอ

1

ทาวังผา

บานนาหนุน 1 ม.1 ต.แสนทอง อ.ทาวังผา จ.นาน (บานหมอดินศักดิ์ ลําคํา)

55

ดนัย พรอํานวยลาภ/089-5108513 ศักดิ์ ลําคํา/084-7415909

2

สันติสุข

บานนาเลา ม.3 ต.พงษ1 อ.สันติสุข จ.นาน (นายกัมพลชัย ทุนแดง)

30

ดนัย พรอํานวยลาภ/089-5108513 กําพลชัย ทุนแดง/080-8587099

3

แมจริม

20

นาราลักษมณ1 ทานะ/085-4422962 ทิพย1 ขัติเนตร/089-5569699

4

นานอย

บานหนองแดง ต.หนองแดง อ.แมจริม จ.นาน (หมอดินทิพย1 ขัติเนตร)
โรงปุ8ยบานหนองหา บ. หนองหา ม.8 ต.บัวใหญ อ.นานอย จ.นาน

50

ประทีป กุลณาวงค1/089-5553098 ธัญพิสิษฐ1 คําปา/087-1722961

5

นานอย

สํานักงานเกษตร อําเภอนานอย

50

ประทีป กุลณาวงค1/089-5553098 ธัญพิสิษฐ1 คําปา/087-1722961

6

นาหมื่น

20

ประทีป กุลณาวงค1/089-5553098 ธัญพิสิษฐ1 คําปา/087-1722961

7

ภูเพียง

หอประชุม บ.ป@งหลวง ม. 2 ต.ป@งหลวง อ.นาหมื่น จ.นาน
รร.บานปBวชัย ต.ฝายแกว อ.ภูเพียง จ.นาน

50

ประทีป กุลณาวงค1/089-5553098 ธัญพิสิษฐ1 คําปา/087-1722961

8

ปBว

บานนาคํา ม.1 ต.ศิลาเพชร อ.ปBว จ.นาน

50

จิระชัย กองกุณะ/089-5074834 สมพงษ1 ตาใส/087-8973189

9

เชียงกลาง

บานวังทอง ม. 3 ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.นาน

50

มนต1ชัย พรมลอองวัน/086-1151784 สายัณห1 เทพสุคนธ1/081-0209033

10

เชียงกลาง

บานพญาแกว ม. 4 ต.พญาแกว อ.เชียงกลาง จ.นาน

50

มนต1ชัย พรมลอองวัน/086-1151784 อําภัย ขอดเตชะ/081-0209034

11

สองแคว

บานหางทุง ม. 3 ต.นาไรหลวง อ.สองแคว จ.นาน

30

มนต1ชัย พรมลอองวัน/086-1151784 ภิรมย1 ทองสุข/084-7391474

12

เวียงสา

สถานีพัฒนาที่ดินนาน ต.อายนาไลย อ.เวียงสา จ.นาน

120

ฉัตรนภา พรมลอองวัน/089-7007996 ยงยุทธ ผัสดี/081-0354393

13

เมือง

บานกHอด ม.4 ต.นาซาว อ.เมือง จ.นาน (บานหมอดิน หวัน ซาวจําปา)

50

มานะ ตนนา/089-9997341 สมพงษ1 ณ ลําปาง/081-9604305 หวัน ซาวจําปา/084-9485390

14

บานหลวง

บานเปJา ม. 1 ต.บานฟJา อ.บานหลวง จ.นาน (บานนายอุดม อิธิมา)

50

มานะ ตนนา/089-9997341 สมพงษ1 ณ ลําปาง/081-9604305

15

ทุงชาง

บานทุงสุน ม.4 ต.งอบ อ.ทุงชาง จ.นาน

50

นครินทร1 ชมภู/081-8854904 ทอน เทพจันตา/086-1182946

16

บอเกลือ

โรงปุ8ยภูฟJา บานผาสุก ม.3 ต.ภูฟJา อ.บอเกลือ จ.นาน

15

จิระชัย กองกุณะ/089-5074834 นครินทร1 ชมภู/081-8854904

17

บอเกลือ

โครงการพระราชดําริรักษ1น้ํา บานสะไล ม.2 ต.บอเกลือเหนือ อ.บอเกลือ จ.นาน

5

นครินทร1 ชมภู/081-8854904 จิระชัย กองกุณะ/089-5074834

5
750

นครินทร1 ชมภู/081-8854904 จิระชัย กองกุณะ/089-5074834

18 เฉลิมพระเกียรติ บานหวยกานต1 ม.1 ต.ขุนนาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นาน
รวม

ผูประสานงาน

1. กอนสงปูนโดโลไมท1ใหแจงลวงหนากอน 1 สัปดาห1 โดยติดตอกับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบตามเบอร1โทรศัพท1ที่ใหไว
2. ใหผูที่มาสงปูนโดโลไมท1เตรียมคนงานขนปูนมาดวย ถามีเหตุขัดของประการใด โปรดโทรแจงเจาหนาที่ลวงหนากอน เพื่อจะไดไมติดขัด
3. กรุณาจัดจํานวนปูนโดโลไมท1ในแตละจุดใหครบทีเดียวตามจํานวนที่แจงไว
4. กรุณาเตรียมบิลสงของตามเปJาหมายแตละแหงที่แจงไวใหครบถวนและนํามาทุกครั้งที่มีการสงมอบ
5. กรุณาสงปูนในเวลาราชการ (จันทร1 - ศุกร1 08.30-12.00 และ 13.00-16.30 น.)

สถานที่จัดส"งปูนโดโลไมท ประจําป)งบประมาณ 2560
สถานีพัฒนาที่ดินแพร" สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน
ที่

อําเภอ

1

ลอง

สถานที่จัดส"ง
วัดแมปาน ม.2 ต.แมปาน อ.ลอง จ.แพร

ลอง

083-3252149
081-1674639

4

สูงเมน องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ ต.รองกาศ อ.สูงเมน จ.แพร

20

5

เดนชัย องคการบริหารสวนตําบลห1วยไร ต.ห1วยไร อ.เดนชัย จ.แพร

20

นายอุทัย ชัยประสงค

089-9985630

6

เมือง

30
60
150

น.ส. วิไลลักษณ แก1วรินทร

081-7963816

น.ส.สุดารัตน

090-9757971

3

7

สอง

ศาลา SML บ1านลองลือบุญ ม.3 ต.บ1านหนุน อ.สอง จ.แพร

- องคการบริหารสวนตําบลห1วยม1า ต.ห1วยม1า อ.เมือง จ.แพร
- เทศบาลตําบลบ1านถิ่น ต.บ1านถิ่น อ.เมือง จ.แพร
ร1องกวาง สถานีพัฒนาที่ดินแพร ม.5 ต.ทุงศรี อ.ร1องกวาง จ.แพร

รวม

ที่
1

30

เบอรโทรศัพท

นายฉัตรเพชร อูปเสาร
นายสุบิน สุรีย
นายฉัตรเพชร อูปเสาร
นายสุบิน สุรีย
นายมนู กัญจะนะ
นายศิวรุฒ หล1าคํามี
นายพงษพิพัฒน หนอจันทร
นายสุก มากสาย
นายอุทัย ชัยประสงค

2

งานจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา พื้นที่ลุมดอน ต.เวียงต1า อ.ลอง
จ.แพร (วัดต1าเหลา ม.2 ต.เวียงต1า อ.ลอง จ.แพร)
วังชิ้น ศูนย ศพก. นายมนู กัญจะนะ ม.3 นาปลากั้ง ต.นาพูน อ.วังชิ้น
จ.แพร

จํานวน
เจาหนาที่รับผิดชอบ
(ตัน)
60 นายฉัตรเพชร อูปเสาร
นายสุบิน สุรีย

60

20

สุรินทร

083-3252149
081-1674639
083-3252149
081-1674639
086-1839620
081-9281148
085-7143925
084-6163221
089-9985630

450

สถานที่จัดส"งปูนโดโลไมท ประจําป)งบประมาณ 2560 (นิคมการเกษตรขาว ต.หวยหมาย อ.สอง จ.แพร")
สถานีพัฒนาที่ดินแพร" สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน
จํานวน
อําเภอ
สถานที่จัดส"ง
เจาหนาที่รับผิดชอบ
เบอรโทรศัพท
(ตัน)
สอง ศูนยรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร(สปก.) ต.ห1วยหม1าย อ.สอง
25 นายศิวรุฒ หล1าคํามี
081-9281148
จ.แพร
นายพงษพิพัฒน หนอจันทร 085-7143925
1. กอนสงปูนโดโลไมทให1แจ1งลวงหน1ากอน 1 สัปดาห โดยติดตอกับเจ1าหน1าที่ที่รับผิดชอบตามเบอรโทรศัพทที่ให1ไว1
2. ให1ผู1ที่มาสงปูนโดโลไมทเตรียมคนงานขนปูนมาด1วย ถ1ามีเหตุขัดข1องประการใด โปรดโทรแจ1งเจ1าหน1าที่ลวงหน1ากอน เพื่อจะได1ไมติดขัด
3. กรุณาจัดจํานวนปูนโดโลไมทในแตละจุดให1ครบทีเดียวตามจํานวนที่แจ1งไว1
4. กรุณาเตรียมบิลสงของตามเปCาหมายแตละแหงที่แจ1งไว1ให1ครบถ1วนและนํามาทุกครั้งที่มีการสงมอบ
5. กรุณาสงปูนในเวลาราชการ (จันทร - ศุกร 08.30-12.00 และ 13.00-16.30 น.)

ที่

สถานที่ลงปูนโดโลไมท

ตัน

1
2

บานหมอดินตําบลบานต้ํา
บานหมอดินตําบลบานตุ%น

25
25

3
4
5
6
7
8

โครงการแปลงใหญ% (นําร%อง)
โครงการแปลงใหญ% (นําร%อง)
โครงการแปลงใหญ% (นําร%อง)
โครงการแปลงใหญ% (นําร%อง)
โครงการนาประชารัฐ (เทศบาลทุ%งรวงทอง)
บานหมอดินตําบลพระธาตุขิงแกง

15
15
15
15
35
20

9 บานหมอดินตําบลบานบานป@น
10 บานหมอดินตําบลคือเวียง
11 บานหมอดินตําบลหนองหล%ม

20
15
20

12
13
14
15
16
17

35
15
15
15
15
15

โครงการนาแปลงใหญ% (ขาว)
โครงการเขตพัฒนาที่ดิน
โครงการเขตพัฒนาที่ดิน
บานหมอดินอาสาตําบลศรีถอย
บานหมอดินอาสาตําบลแม%ใจ
ศูนย*การเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินคาเกษตร

พื้นที่ส/งมอบปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท) เป5าหมาย 500 ตัน ป7งบประมาณ 2560
สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน
กระสอบ
เลขที่
บ;าน
หมู/
ตําบล
อําเภอ
ผู;รับผิดชอบ
ก.ส/25 กก.
1,000
216/1 ต้ําพระแล
11
บานต้ํา
เมืองพะเยา นายสอน ออยหวาน
1,000
48/1 ตุ%นกลาง
3
บานตุ%น
เมืองพะเยา นายจํานงค* นาคประดับ
นายดําริ ชาวพะเยาว
600
293 คางหงษ*ใหม%
13
จุน
จุน
นายบุญมี คุณารูป
600
107 ร%องดู%
10
จุน
จุน
นายโพ รักสัคย*
600
137 ดอนไชยพัฒนา
14
จุน
จุน
นายศรีวรรณ มณีจักร
600
106/1 สรอยศรีพัฒนา
16
จุน
จุน
นายหลั่น พระวิสัตย*
1,400
เทศบาลทุ%งรวงทอง
ทุ%วงรวงทอง
จุน
ว%าที่รอยเอกไกร คําวงษา
800
146
7
พระธาตุขิงแกง
จุน
นายอิทธิพงศ* ศรีธนะ
นายเสถียร ธรรมยืน
800
77 ปงเสด็จ
9
บานป@น
ดอกคําใต นายมูล เรือนสอน
600
70 ปาง
8
คือเวียง
ดอกคําใต นายพิษณุกร กองลับ
800
106 หวยฮุง
1
หนองหล%ม
ดอกคําใต นายยุทธ* เผ%ากันทะ
น.ส.เรืองรอง มอยสุรินทร
1,400
51 ปDาแฝกกลางเหนือ
นายสมจิต คําสม
9
ปDาแฝก
แม%ใจ
600
36 แม%จวาใต
นายกFวน คําปGน
5
แม%สุก
แม%ใจ
600
27 ใหม%นคร
8
บานใหม%
เมืองพะเยา นายสมบูรณ* เรือนวงค*
600
97 ปDาสักสามัคคี
นายอินสม จันขอด
12
ศรีถอย
แม%ใจ
600
138 ปDาตึงใต
นายสมศักดิ์ คาโค
6
แม%ใจ
แม%ใจ
600
นายถนอง สิงห*แกว
แม%จวาใต
5
แม%สุก
แม%ใจ

18 บานหมอดินตําบลนาปรัง

40

1,600

108

บ%อคาง

5

นาปรัง

ปง

19 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง

15

600

216

ขุนกําลัง

4

ขุนควร

ปง

นายเสถียร ธรรมยืน
นายเล็ก อุปมา
นางอลินี รัตนประทีป
นายจาตุรงค* นิธิเกษตรสมบัติ
นายเสถียร ธรรมยืน

เบอรโทร
084-8046765
083-2011073
080-6734429
084 - 3731957
090 - 9920643
081 - 3860297
081 - 7776039
054 -079838
082 - 1952280
081-3866946
089 - 2075367
089 - 2657734
081 - 0274214
088-0185161
084 - 5036739
089 - 8534186
087 - 1792649
097 - 9833001
080 - 6718682
083 - 3180875
081-3866946
084-8117465
083-8628519
097 - 9764558
081-3866946

20 สํานักงานเกษตรอําเภอเชียงคํา

30

กระสอบ
ก.ส/25 กก.
1,200

21 โรงปุLยอินทรีย* อ.เชียงม%วน

30

1,200

ที่

สถานที่ลงปูนโดโลไมท

ตัน

เลขที่

บ;าน

หมู/

ตําบล

อําเภอ

250

แพด

6

เชียงบาน

เชียงคํา

145

บานท%าม%าน

5

เชียงม%วน

เชียงม%วน

22 โรงปุLยอินทรีย*-ชีวภาพ อําเภอภูซาง
23 บานหมอดินตําบลดงเจน
24 ธนาคารปุLยอินทรีย*

35
20
15

1,400
800
600

245

24 สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา
รวมทั้งสิ้น

30
500

1,200
20,000

286

ตนผึ้ง
ร%องปอ
บานกาดถีใต

3
14
13

ปDาสัก
ดงเจน
หวยแกว

12

ท%าวังทอง

ผู;รับผิดชอบ
นางอ%อนแกว เมืองมูล
นายบุญเจียม สมรักษ

นางอลินี รัตนประทีป
ภูซาง
นายโสพล สักแกแกว
ภูกามยาว นายเปลี่ยน ไชยกุล
ภูกามยาว นายพิทักษ* สุขแกว
นายสมคิด ศรีวิชัย
เมืองพะเยา นายสิรภพ บุญสารวัง

1. ก%อนส%งปูนโดโลไมท*ใหแจงล%วงหนาก%อน 1 สัปดาห* โดยติดต%อกับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบตามเบอร*โทรศัพท*ที่ใหไว
2. ใหผูที่มาส%งปูนโดโลไมท*เตรียมคนงานขนปูนมาดวย ถามีเหตุขัดของประการใด โปรดโทรแจงเจาหนาที่ สพด.พะเยา ล%วงหนาก%อน เพื่อจะไดไม%ติดขัด
3. กรุณาจัดจํานวนปูนโดโลไมท*ในแต%ละจุดใหครบทีเดียวตามจํานวนที่แจงไว
4. กรุณาเตรียมบิลส%งของตามเปGาหมายแต%ละแห%งที่แจงไวใหครบถวนและนํามาทุกครั้งที่มีการส%งมอบ
5. กรุณาส%งปูนในเวลาราชการ (จันทร* - ศุกร* 08.30-12.00 และ 13.00-16.30 น.)

เบอรโทร
087-0621099
082-1922603
083-8628519
083-1540027
089-2626686
083-4772580
089-5549332
093 - 1936800

พื้นที่สงมอบปูนโดโลไมท สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย ป 2560
เป$าหมาย 500 ตัน
ลําดับที่
พื้นที่สงมอบปูน
ปริมาณ(ตัน)
ผูประสานงาน
1 บ.สันธาตุ ม.5 ต.ศรีเมืองชุม อ.แมสาย
30
นายอุดร ฉิมสุข
จ.เชียงราย
081-3664351
2 ศูนย1ชาน้ํามันฯ ต.เวียงพางคํา อ.แมสาย
5
นายกิติคุณ ทรายมูล
จ.เชียงราย
081-6716485
3 ศูนย1เรียนรูแมสลอง ต.แมสลองนอก
20
นายธงชัย หมั่นไร
อ.แมฟ>าหลวง จ.เชียงราย
081-2690963
4 บานดงชัย ม.2 ต.ทุงกอ อ.เวียงเชียงรุง
5
นายเชิดชัย แสงสุข
จ.เชียงราย
081-7466821
5 บานประชารวมใจ ม.10 ต.ปAาซาง
5
นายหมั้น ถาคํา
อ.เวียงเชียงรุง จ.เชียงราย
087-2675404
6 บานโปAง ต.ทุงกอ อ.เวียงเชียงรุง
5
นายอิ่นแกว วันดี
จ.เชียงราย
089-4309775
7 บายวังเขียว ม.8 ต.หนองปAากอ อ.ดอยหลวง
5
นายธีรภัทร ใจฟู
จ.เชียงราย
093-8834795
8 ม.2 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
5
นายสืบ ริยะเทน
087-1887969
9 ม.4 ต.ปงนอย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
5
นายเกียรติศักดิ์ ออนตะไคร
080-0312967
10 บ.ปงของ ม.5 ต.แมเงิน อ.เชียงแสน
10
นายวิทูรย1 จินดา
จ.เชียงราย
081-1375075
11 บ.ทาขันทอง ม.3 ต.บานแซว อ.เชียงแสน
10
นายศราวุธ ศรีโสดา
จ.เชียงราย
088-4324104
12 บ.เวียงเหนือ ม.2 ต.เวียง อ.เชียงแสน
10
นายปรีชา มงคลคลี
จ.เชียงราย
087-1774345
13 ปAายาง ต.ศรีค้ํา อ.แมจัน จ.เชียงราย
10
นายถนัด ปFญญา
086-9207373
14 ศาลาหมูบานหวยมะหินฝน ต.ปAาตึง
15
นายประภา สุฉายา
อ.แมจัน จ.เชียงราย
081-0253523
15 ต.มวงยาย เชียงของ จ.เชียงราย
25
นายวิสิทธิ์ จันทฤทธิ์
086-1845014

เจาหนาที่ผูประสานงาน
นายนิยม สุรักษ1
080-0316290
นายนิยม สุรักษ1
080-0316290
นายนิยม สุรักษ1
080-0316290
น.ส.สุภาพร ปาแกว
086-6246735
น.ส.สุภาพร ปาแกว
086-6246735
น.ส.สุภาพร ปาแกว
086-6246735
น.ส.สุภาพร ปาแกว
086-6246735
น.ส.สุภาพร ปาแกว
086-6246735
น.ส.สุภาพร ปาแกว
086-6246735
นายนิยม สุรักษ1
080-0316290
นายนิยม สุรักษ1
080-0316290
นายนิยม สุรักษ1
080-0316290
นายปรียวัชย1 สุฉายา
089-5612097
นายปรียวัชย1 สุฉายา
089-5612097
นายจํานงค1 อิ่นแกว
093-1361192

พื้นที่สงมอบปูนโดโลไมท สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย ป 2560
เป$าหมาย 500 ตัน
ลําดับที่
พื้นที่สงมอบปูน
ปริมาณ(ตัน)
ผูประสานงาน
ลําดับที่
พื้นที่สงมอบปูน
ปริมาณ(ตัน)
ผูประสานงาน
16 ต.ศรีดอนชัย เชียงของ จ.เชียงราย
20
น.ส.นัทกานต1 ธรรมวงค1
081-9027278
17 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย
85
นายถนอม พิษนอก
จ.เชียงราย
086-8150043
18 โรงปุLย ม.12 ต.ทรายขาว อ.พาน
20
นายกันทา แกวกุล
จ.เชียงราย
097-9344896
19 บานสันหนองควาย ม.4 ต.ดอยงาม อ.พาน
20
นายสรวิศ ดวงวรรณณา
จ.เชียงราย
081-9516223
20 บานศรีบังวัน ม.8 ต.โรงชาง อ.ปAาแดด
20
นายบุญเลื่อน ชัยเลิศ
จ.เชียงราย
084-3671731
21 เทศบาลตําบลปAาแงะ อ.ปAาแดด
15
นายชาญชัย ปารมณ1
จ.เชียงราย
081-5303195
22 99 ม.9 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย
5
นายมานพ ปฐมาศ
จ.เชียงราย
089-6328354
23 119 ม.4 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย
5
นายทวี ชาวสวน
จ.เชียงราย
084-6113136
24 166 ม.6 ต.ผางาม อ.เวียงชัย
5
นายคชรัตน1 ดอนชัย
จ.เชียงราย
062-2841908
25 100 ม.3 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย
5
นายประเวศ ราชชมภู
จ.เชียงราย
083-5783113
26 69 ม.4 ต.ไมยา อ.พญาเม็งราย
5
นายสมชาย อภัยกาวี
จ.เชียงราย
093-3077472
27 99 ม.7 ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย
5
นายชัยนันต1 ยะนันท1
จ.เชียงราย
087-1804633
28 141 ม.8 ต.แมต๋ํา อ.พญาเม็งราย
5
นายธีรศิลปP ราชลํา
จ.เชียงราย
089-7573258
29 29 ม.2 ต.แมเปา อ.พญาเม็งราย
5
นายปFน กาขิง
จ.เชียงราย
062-3152750
30 328 ม.10 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย
5
นายบุญศรี บุญยวง
จ.เชียงราย
087-1830348

เจาหนาที่ผูประสานงาน
เจาหนาที่ผูประสานงาน
นายจํานงค1 อิ่นแกว
093-1361192
นายถนอม พิษนอก
086-8150043
นายปรียวัชย1 สุฉายา
089-5612097
นายปรียวัชย1 สุฉายา
089-5612097
นายปรียวัชย1 สุฉายา
089-5612097
นายปรียวัชย1 สุฉายา
089-5612097
น.ส.บุษบา อนุจรพันธ1
089-1251061
น.ส.บุษบา อนุจรพันธ1
089-1251061
น.ส.บุษบา อนุจรพันธ1
089-1251061
น.ส.บุษบา อนุจรพันธ1
089-1251061
น.ส.บุษบา อนุจรพันธ1
089-1251061
น.ส.บุษบา อนุจรพันธ1
089-1251061
น.ส.บุษบา อนุจรพันธ1
089-1251061
น.ส.บุษบา อนุจรพันธ1
089-1251061
น.ส.บุษบา อนุจรพันธ1
089-1251061

พื้นที่สงมอบปูนโดโลไมท สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย ป 2560
เป$าหมาย 500 ตัน
ลําดับที่
พื้นที่สงมอบปูน
ปริมาณ(ตัน)
ผูประสานงาน
31 ศาลาเอนกประสงค1บานปAาลัน ม.3
15
นายสุชสมบุญ พรมโลกา
ต.ทากQอ อ.แมสรวย จ.เชียงราย
081-0243613
32 ศูนย1เด็กเล็กบานสันมะเค็ด ม.1
10
นายออนแกว ติดชัย
ต.เวียงกาหลวง อ.เวียงปAาเป>า จ.เชียงราย
080-1285133
33 บานเลขที่ 62 ม.2 ต.เวียง
15
นายประเสริฐ เทพวัน
อ.เวียงปAาเป>า จ.เชียงราย
089-4474204
34 บานเลขที่ 117 ม.7 ต.แมพริก อ.แมสรวย
15
นายจําปR ธรรมโน
จ.เชียงราย
086-1854290
35 บานเลขที่ 8 ม.3 ต.สันทรายงาม อ.เทิง
10
นายดิเรก ไกรอ่ํา
จ.เชียงราย
093-3188456
36 บานเลขที่ 164 ม.12 ต.แมลอย อ.เทิง
20
นายทัศน1 ปFญญาหลา
จ.เชียงราย
084-8047005
37 บานเลขที่ 166 ม.12 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล
10
นายศรีวงค1 ยมทุงกอง
จ.เชียงราย
087-0566374
38 59 ม.5 บ.หวยโปAง ต.ตา อ.ขุนตาล
15
นายพร ทาเนตร
จ.เชียงราย
089-9981354
500
รวมทั้งสิ้น

เจาหนาที่ผูประสานงาน
นางปวีณา เกษทัน
089-8519688
นางปวีณา เกษทัน
089-8519688
นางปวีณา เกษทัน
089-8519688
นางปวีณา เกษทัน
089-8519688
นายธวัชชัย นอยหมอ
086-6148500
นายธวัชชัย นอยหมอ
086-6148500
นายธวัชชัย นอยหมอ
086-6148500
นายธวัชชัย นอยหมอ
086-6148500

1. กอนสงปูนโดโลไมท1ใหแจงลวงหนากอน 1 สัปดาห1 โดยติดตอกับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบตามเบอร1โทรศัพท1ที่ใหไว
2. ใหผูที่มาสงปูนโดโลไมท1เตรียมคนงานขนปูนมาดวย ถามีเหตุขัดของประการใด โปรดโทรแจงเจาหนาที่ลวงหนากอน เพื่อจะไดไมติดขัด
3. กรุณาจัดจํานวนปูนโดโลไมท1ในแตละจุดใหครบทีเดียวตามจํานวนที่แจงไว
4. กรุณาเตรียมบิลสงของตามเป>าหมายแตละแหงที่แจงไวใหครบถวนและนํามาทุกครั้งที่มีการสงมอบ
5. กรุณาสงปูนในเวลาราชการ (จันทร1 - ศุกร1 08.30-12.00 และ 13.00-16.30 น.)

