
ที่ อําเภอ สถานที่ส�ง
จํานวน 
(ตัน)

ผู�ประสานงาน

1 ท�าวังผา บ
านนาหนุน 1 ม.1 ต.แสนทอง อ.ท�าวังผา จ.น�าน (บ
านหมอดินศักดิ์  ลําคํา) 35 ดนัย พรอํานวยลาภ/089-5108513 ศักดิ์ ลําคํา/084-7415909
2 สันติสุข บ
านนาเลา ม.3 ต.พงษ1 อ.สันติสุข จ.น�าน (นายกัมพลชัย  ทุ�นแดง) 20 ดนัย พรอํานวยลาภ/089-5108513 กําพลชัย ทุ�นแดง/080-8587099
3 แม�จริม บ
านหนองแดง  ต.หนองแดง อ.แม�จริม จ.น�าน (หมอดินทิพย1  ขัติเนตร) 15 นาราลักษมณ1 ทานะ/085-4422962 ทิพย1 ขัติเนตร/089-5569699
4 นาน
อย หอประชุมบ
านหนองห
า บ. หนองห
า ม.8 ต.บัวใหญ� อ.นาน
อย จ.น�าน 30 ประทีป กุลณาวงค1/089-5553098 
5 นาน
อย สํานักงานเกษตร อําเภอนาน
อย 35 ประทีป กุลณาวงค1/089-5553098 
6 นาหมื่น หอประชุม บ.ไก�เถื่อน ม. 2 ต.บ�อแก
ว อ.นาหมื่น จ.น�าน 15 ประทีป กุลณาวงค1/089-5553098 
7 ภูเพียง โรงปุ@ยอินทร1บ
านทุ�งน
อย ม.4 ต.ฝายแก
ว อ.ภูเพียง จ.น�าน 35 ประภัสสร เจริญไทย/081-7837056 สิน พรมพิชัย/093-1438431
8 ปBว บ
านนาคํา ม.1  ต.ศิลาเพชร อ.ปBว จ.น�าน 35 ธัญพิสิษฐ1 คําปา/087-1722961 สมพงษ1 ตาใส�/087-8973189
9 เชียงกลาง บ
านวังทอง ม. 3 ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.น�าน 65 มนต1ชัย พรมลอองวัน/086-1151784 สายัณห1 เทพสุคนธ1/081-0209033
10 สองแคว บ
านหางทุ�ง ม. 3 ต.นาไร�หลวง อ.สองแคว จ.น�าน 20 มนต1ชัย พรมลอองวัน/086-1151784 ภิรมย1 ทองสุข/084-7391474
11 เมือง บ
านกEอด ม.4 ต.นาซาว อ.เมือง จ.น�าน (บ
านหมอดิน หวัน ซาวจําปา) 35 มานะ ต
นนา/089-9997341 สมพงษ1 ณ ลําปาง/081-9604305 หวัน ซาวจําปา/084-9485390
12 บ
านหลวง บ
านเปGา ม. 1 ต.บ
านฟGา  อ.บ
านหลวง จ.น�าน (บ
านนายอุดม  อิธิมา) 35 มานะ ต
นนา/089-9997341 สมพงษ1 ณ ลําปาง/081-9604305
13 ทุ�งช
าง บ
านทุ�งสุน ม.4 ต.งอบ อ.ทุ�งช
าง จ.น�าน 35 ปริญญานนท1 ทองคํา/089-8593575 ทอน เทพจันตา/086-1182946
14 เฉลิมพระเกียรติ บ
านเปJยงก�อ ม.2 ต.ขุนน�าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น�าน (โครงการปKดทองหลังพระ) 7 ปริญญานนท1 ทองคํา/089-8593575
15 บ�อเกลือ โรงปุ@ยภูฟGา บ
านผาสุก ม.3 ต.ภูฟGา อ.บ�อเกลือ จ.น�าน 5 จิระชัย กองกุณะ/089-5074834
16 บ�อเกลือ ศูนย1 ศพก. ม.2 บ.ผาคับ ต.บ�อเกลือใต
 อ.บ�อเกลือ จ.น�าน 3 จิระชัย กองกุณะ/089-5074834
17 บ�อเกลือ โครงการพระราชดําริรักษ1น้ํา บ
านสะไล ม.2 ต.บ�อเกลือเหนือ อ.บ�อเกลือ จ.น�าน 2 จิระชัย กองกุณะ/089-5074834
18 เวียงสา สถานีพัฒนาที่ดินน�าน ต.อ�ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น�าน 58 ฉัตรนภา พรมลอองวัน/089-7007996 วิเชียร อาริยะ/062-2480562
19 สพด. สถานีพัฒนาที่ดินน�าน ต.อ�ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น�าน 15 ฉัตรนภา พรมลอองวัน/089-7007996 วิเชียร อาริยะ/062-2480562

รวม 500

          1. ก�อนส�งปูนโดโลไมท1ให
แจ
งล�วงหน
าก�อน  1  สัปดาห1 โดยติดต�อกับเจ
าหน
าที่ที่รับผิดชอบตามเบอร1โทรศัพท1ที่ให
ไว

          2. ให
ผู
ที่มาส�งปูนโดโลไมท1เตรียมคนงานขนปูนมาด
วย  ถ
ามีเหตุขัดข
องประการใด  โปรดโทรแจ
งเจ
าหน
าที่ล�วงหน
าก�อน  
          3. กรุณาจัดจํานวนปูนโดโลไมท1ในแต�ละจุดให
ครบทีเดียวตามจํานวนที่แจ
งไว

          4. กรุณาเตรียมบิลส�งของตามเปGาหมายแต�ละแห�งที่แจ
งไว
ให
ครบถ
วนและนํามาทุกครั้งที่มีการส�งมอบ
          5. กรุณาส�งปูนในวันเวลาราชการ 

สถานที่ส�งมอบปูนโดโลไมท! สถานีพัฒนาที่ดินน�าน ป%งบประมาณ 2561 เป+าหมาย 500 ตัน



จํานวน 
(ตัน)

1 เมือง ศาลาเอนกประสงค�บ�านวังเย็น ม.1 ต.ห�วยม�า อ.เมือง จ.แพร� 75 น.ส.วิไลลักษณ� แก�วรินทร� 081-7963816
นายบุญรวม อินยะ 086-1485320

2 หนองม�วงไข� ศูนย� ศพก.หนองม�วงไข� ต.หนองม�วงไข� อ.หนองม�วงไข� จ.แพร� 50 นายนาราศักดิ์ อนันท� 080-0326541
นายวันชัย โพศรีทอง 090-0527251

3 สอง วัดนาไร�เดียว ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร� 25 นายวิชิต ป8นวงค� 098-8244989
ผญ.วุ�น  จันทร�ตา 093-1363624

4 ร�องกวาง สถานีพัฒนาที่ดินแพร� 50 นายศิวรุฒ  หล�าคํามี 081-9281148
5 สูงเม�น องค�การบริหารส�วนตําบลร�องกาศ ม.4 25 นางสาวนันทิดา สุรีย� 081-7968283

นายวิสุทธิ์ ฉลอม 081-7468407
6 สูงเม�น วัดศรีดอก ม.3 ต.หัวฝาย 25 นางสาวนันทิดา สุรีย� 081-7968283

นายรวมศักดิ์ มีมาก 088-2361850
7 เด�นชัย ยุ�งฉางข�างวัดใหม�วงค�วรรณ ม.5 ต.แม�จั๊วะ 50 นางสาวนันทิดา สุรีย� 081-7968283

นายสนอง ส�งศรี 089-5551099
8 วังชิ้น ศูนย� ศพก. อ.วังชิ้น ต.นาพูน อ.วังชิ้น  จ.แพร� 50 นายสุบิน สุรีย� 081-1674639

นายมนู กัญจนะ 086-1839620
9 ลอง ศูนย� ศพก. แมปาน อ.ลอง  จ.แพร� 50 นายสุบิน สุรีย� 081-1674639

นายศรีรัตน� คําผาเชื้อ 061-2755343
10 ลอง บ�านสันติสุข ต.เวียงต�า อ.ลอง จ.แพร� 50 นายสุบิน สุรีย� 081-1674639

นายสุจิต จินะอินทร� 088-4090273
450

สถานที่จัดส�งปูนโดโลไมท� ประจําป�งบประมาณ 2561 (ปกติ)
สถานีพัฒนาที่ดินแพร� สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

โทรศัพท�

รวม

ที่ อําเภอ สถานที่จัดส�ง เจ0าหน0าที่/ผู0ประสานงาน



จํานวน 
(ตัน)

1 สอง ศูนย�รวบรวมผลผลิตทางการเกษตร(สปก.) ต.ห�วยหม�าย 25 นายวิชิต ป8นวงค� 098-8244989
 อ.สอง จ.แพร�

          1. ก�อนส�งปูนโดโลไมท�ให�แจ�งล�วงหน�าก�อน  1  สัปดาห� โดยติดต�อกับเจ�าหน�าที่ที่รับผิดชอบตามเบอร�โทรศัพท�ที่ให�ไว�
          2. ให�ผู�ที่มาส�งปูนโดโลไมท�เตรียมคนงานขนปูนมาด�วย  ถ�ามีเหตุขัดข�องประการใด  โปรดโทรแจ�งเจ�าหน�าที่ล�วงหน�าก�อน  
          3. กรุณาจัดจํานวนปูนโดโลไมท�ในแต�ละจุดให�ครบทีเดียวตามจํานวนที่แจ�งไว�
          4. กรุณาเตรียมบิลส�งของตามเปFาหมายแต�ละแห�งที่แจ�งไว�ให�ครบถ�วนและนํามาทุกครั้งที่มีการส�งมอบ
          5. กรุณาส�งปูนในวันเวลาราชการ 

ที่ อําเภอ สถานที่จัดส�ง เจ0าหน0าที่/ผู0ประสานงาน โทรศัพท�

สถานที่จัดส�งปูนโดโลไมท� ประจําป�งบประมาณ 2561 (นิคมการเกษตรข0าว ต.ห0วยหม0าย อ.สอง จ.แพร�)
สถานีพัฒนาที่ดินแพร� สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน



กระสอบ
ก.ส/25 กก.

1 ศูนย�บรรเทาสาธารณภัย ต.บ�านตุ�น 75 3,000 48/1 ตุ�นกลาง 3 บ�านตุ�น เมืองพะเยา พะเยา นายจํานงค�  นาคประดับ 083-2011073
2 ศาลาประชาคมหมู�บ�าน ม.5 7 280 145 ท�าม�าน 5 เชียงม�วน เชียงม�วน พะเยา นายไมตรี  ชาวแพร� 061-3026972
3 ศาลาประชาคมหมู�บ�าน ม.2 5 200 164 แพทย� 2 บ�านมาง เชียงม�วน พะเยา นายธวัช  เขื่อนเพชร 086-1917191

นายวิชาญ  ดู�คํา 081-1118023
4 ศาลาเอนกประสงค� 15 600 - ป8าแฝกกลางเหนือ 9 ป8าแฝก แม�ใจ พะเยา นายสมจิตร  คนสม 084-5036739
5 สหกรณ�การเกษตรแม�ใจ 30 1,200 - ศรีดอนแก�ว 5 แม�ใจ แม�ใจ พะเยา นายบุญมา  แก�วบุญเรือง 088-4305388
6 ศาลาเอนกประสงค� ม.4 25 1,000 - บ�านสันต�นหมื่น 4 เจริญราษฎร� แม�ใจ พะเยา นายบุญช�วย  คํามี 085-7143139
7 เทศบาลตําบลทุ�งรวงทอง 15 600 - ห�วยงิ้วใหม� 6 ทุ�วงรวงทอง จุน พะเยา ว�าที่ร�อยเอกไกร คําวงษา  087-1879767
8 ศูนย� ศพก.ตําบลจุน 15 600 293 ค�างหงส�ใหม� 13 จุน จุน พะเยา นายบุญมี  คุณารูป 084-3731957
9 สหกรณ�ศุภนิมิตจุน 15 600 - ปงสนุกใหม� 10 ห�วยยางขาม จุน พะเยา นายบุญธรรม  ต�อมคํา 091-6288273
10 บ�านหมอดินตําบลห�วยยางขาม 30 1,200 ห�วยยางขามใหม� 1 ห�วยยางขาม จุน พะเยา นายสมพร  ใจคํา 084-3669197

นายเสถียร    ธรรมยืน 081-3866946
11 หมู�ที่ 2 ต.สันโค�ง 15 600 31 สันป8าตอง 2 สันโค�ง ดอกคําใต� พะเยา นายวิศรุต  อินทะนิล 081-1107234
12 ตําบลป8าซาง 10 400 - - - ป8าซาง ดอกคําใต� พะเยา นายปBอ  สมศรี 088-5700061
13 หมู�ที่ 2 ต.ดอนศรีชุม 10 400 5 ดอนเหล็ก 2 ดอนศรีชุม ดอกคําใต� พะเยา นางภิญญา  ศรีวิชัย 087-8167411
14 หมู�ที่ 7 ต.หนองหล�ม 15 600 96 ใหม�ใต� 7 หนองหล�ม ดอกคําใต� พะเยา นายสิงห�  เผ�ากันทะ 086-1179596
15 หมู�ที่ 6 ต.ดงสุวรรณ 15 600 52 กองแล 6 ดงสุวรรณ ดอกคําใต� พะเยา นายสมชัย  ฟองรัตน� 085-6767889
16 หมู�ที่ 1 ต.สันโค�ง 23 920 176 สันโค�ง 1 สันโค�ง ดอกคําใต� พะเยา นายเปลี่ยน  สีเสียดค�า 086-1908654
17 หมู�ที่ 9 ต.ห�วยลาน 20 800 15/1 ห�วยต�นตุ�มน้ําชํา 9 ห�วยลาน ดอกคําใต� พะเยา นายสมบัญ  ปFญจุรี 084-8109794

น.ส.เรืองรอง  มอยสุรินทร) 093-2972032
18 หมู�ที่ 12 ต.ฝายกวาง 15 600 190 บัวนาคพัฒนา 12 ฝายกวาง เชียงคํา พะเยา นายแสวง  แสงยวง 086-1913601
19 หมู�ที่ 1 ต.น้ําแวน 15 600 16/2 น้ําแวน 1 น้ําแวน เชียงคํา พะเยา นายสมมิตร  วงศ�ใหญ� 081-0305847
20 หมู�ที่ 4 ต.อ�างทอง 15 600 100/1 บ�อน�อย 4 อ�างทอง เชียงคํา พะเยา นายสุนา  ดวงหาคลัง 098-9890623
21 หมู�ที่ 5 ต.เวียง 25 1,000 6 ไชยพรม 5 เวียง เชียงคํา พะเยา น.ส.อ�อนแก�ว  เมืองมูล 093-1340965

น.ส.เรืองรอง  มอยสุรินทร) 093-2972032

บ+าน หมู� จังหวัดตําบล อําเภอ ผู+รับผิดชอบ เบอร)โทร

พื้นที่ส�งมอบปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท)) เป<าหมาย  550 ตัน  ป=งบประมาณ  2561
สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา   สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต  7  กรมพัฒนาที่ดิน

ที่ สถานที่ลงปูนโดโลไมท) ตัน เลขที่



กระสอบ
ก.ส/25 กก.

บ+าน หมู� จังหวัดตําบล อําเภอ ผู+รับผิดชอบ เบอร)โทร

พื้นที่ส�งมอบปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท)) เป<าหมาย  550 ตัน  ป=งบประมาณ  2561
สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา   สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต  7  กรมพัฒนาที่ดิน

ที่ สถานที่ลงปูนโดโลไมท) ตัน เลขที่

กระสอบ
ก.ส/25 กก.

22 บ�านหมอดินตําบลนาปรัง 44 1,760 108 บ�อค�าง 5 นาปรัง ปง พะเยา นายเล็ก  อุปมา 084-8117465
นางอลินี    รัตนประทีป 098-0050794

23 โรงปุHยอําเภอภูซาง 36 1,440 - ต�นผึ้ง 3 ป8าสัก ภูซาง พะเยา นายโสพล  สักแกแก�ว 080-6710500
24 ศาลาฌาปนสถาน วัดสันต�นผึ้ง 15 600 - สันต�นผึ้ง 6 แม�อิง ภูกามยาว พะเยา นายพิทักษ�  สุขแก�ว 083-4772580
25 บ�านหมอดินตําบลดงเจน 15 600 245 ร�องปอ 14 ดงเจน ภูกามยาว พะเยา นายเปลี่ยน  ไชยกุล 089-2626686

นายสมคิด   ศรีวิชัย 089-5549332
26 สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา 30 1,200 286 ท�าจําบอน 12 ท�าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา นางบัวบาน  สินไชย 081-4482406

รวมทั้งสิ้น 550        22,000      

          1. ก�อนส�งปูนโดโลไมท�ให�แจ�งล�วงหน�าก�อน  1  สัปดาห� โดยติดต�อกับเจ�าหน�าที่ที่รับผิดชอบตามเบอร�โทรศัพท�ที่ให�ไว�
          2. ให�ผู�ที่มาส�งปูนโดโลไมท�เตรียมคนงานขนปูนมาด�วย  ถ�ามีเหตุขัดข�องประการใด  โปรดโทรแจ�งเจ�าหน�าที่ล�วงหน�าก�อน  
          3. กรุณาจัดจํานวนปูนโดโลไมท�ในแต�ละจุดให�ครบทีเดียวตามจํานวนที่แจ�งไว�
          4. กรุณาเตรียมบิลส�งของตามเปBาหมายแต�ละแห�งที่แจ�งไว�ให�ครบถ�วนและนํามาทุกครั้งที่มีการส�งมอบ
          5. กรุณาส�งปูนในวันเวลาราชการ 

 

ตําบล อําเภอ จังหวัด ผู+รับผิดชอบ เบอร)โทรที่ สถานที่ลงปูนโดโลไมท) ตัน เลขที่ บ+าน หมู�



ลําดับที่ พื้นที่ส�งมอบปูน ปริมาณ(ตัน) ผู�ประสานงาน เจ�าหน�าที่ผู�ประสานงาน
1  บ.สันธาตุ ม.5 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม�สาย จ.เชียงราย 20 นายอุดร  ฉิมสุข นายนิยม  สุรักษ"

081-3664351 080-0316290
2 ศูนย"ชาน้ํามันฯ ต.เวียงพางคํา อ.แม�สาย จ.เชียงราย 5 นายเฉลิมวุฒิ สุรินทร"ปา นายนิยม  สุรักษ"

081-3580120 080-0316290
3 ม.3 ต.บ4านด4าย อ.แม�สาย จ.เชียงราย 10 นายอ4าย คําแก4ว นายนิยม  สุรักษ"

084-6098852 080-0316290
4 ศูนย"เรียนรู4แม�สลอง ต.แม�สลองนอก อ.แม�ฟ6าหลวง จ.เชียงราย 20 นายธงชัย  หมั่นไร� นายนิยม  สุรักษ"

081-2690963 080-0316290
5 โรงเรียนบ4านสันหลวง ม.10 ต.จันจว4าใต4 อ.แม�จัน จ.เชียงราย 25 นายณัชชา ร4องขันแก4ว นายดําริ ชาวพะเยาว"

095-6801168 085-1623654
6 298 ม.11 ต.แม�คํา อ.แม�จัน จ.เชียงราย 10 นายสวัสดิ์ บุญรสศักดิ์ นายดําริ ชาวพะเยาว"

089-8388073 085-1623654
7 ศูนย" ศพก. บ4านศรีดอนมูล ม.9 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 10 นายธนาณุวัฒน" จันฟอง นายดําริ ชาวพะเยาว"

081-0314076 085-1623654
8 149 ม.1 บ.ดอนจัน ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 10 นายตุ4ม วงค"เมืองมา นายดําริ ชาวพะเยาว"

063-7302509 085-1623654
9 ม.2 ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 10 นายสงัด จินะสาม นายจํานงค"  อิ่นแก4ว

090-3195883 093-1361192
10 ม.23 ต.ห4วยซ4อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 10 นายประพันธ" ชัยมงคล นายจํานงค"  อิ่นแก4ว

081-2268761 093-1361192
11 ม.11 ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย 10 นายประสงค" วงค"งาม นายจํานงค"  อิ่นแก4ว

085-0375136 093-1361192
12 ม.3 ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 15 นายประจัน กันทะสอน นายจํานงค"  อิ่นแก4ว

097-9933342 093-1361192
13 บ4านดงมหาวัน ม.1  ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ4ง จ.เชียงราย 10 นายสมพร  ถานุกร น.ส.สุภาพร  ปาแก4ว

081-7466821 086-6246735
14 บ4านประชาร�วมใจ ม.10 ต.ปEาซาง อ.เวียงเชียงรุ4ง จ.เชียงราย 5 นายหมั้น  ถาคํา น.ส.สุภาพร  ปาแก4ว

087-2675404 086-6246735
15 บ4านทุ�งกวาง ต.โชคชัย  อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 15 นายเพชร ปงเมฆ น.ส.สุภาพร  ปาแก4ว

082-7633949 086-6246735

พื้นที่ส�งมอบปูนโดโลไมท#   สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย  ป) 2561



ลําดับที่ พื้นที่ส�งมอบปูน ปริมาณ(ตัน) ผู�ประสานงาน เจ�าหน�าที่ผู�ประสานงาน
พื้นที่ส�งมอบปูนโดโลไมท#   สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย  ป) 2561

16 บ4านเลขที่ 44 ม.23 ต.งิ้ว อ.เทิง จ.เชียงราย 20 นายอGอด  แสงแก4ว นายธวัชชัย  น4อยหมอ
093-3188456 086-6148500

17 บ4านเลขที่ 164 ม.12 ต.แม�ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย 15 นายทัศน" ปHญญาหล4า นายธวัชชัย  น4อยหมอ
084-8047005 086-6148500

18 บ4านเลขที่ 166 ม.12 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 10 นายศรีวงค"  ยมทุ�งก4อง นายธวัชชัย  น4อยหมอ
087-0566374 086-6148500

19 59 ม.5 บ.ห4วยโปEง ต.ต4า อ.ขุนตาล  จ.เชียงราย 10 นายพร  ทาเนตร นายธวัชชัย  น4อยหมอ
089-9981354 086-6148500

20  118 ม.16 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 4 นายจินดา อภิวงค" น.ส.บุษบา อนุจรพันธ"
089-5542450 089-1251061

21 119 ม.4 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 3 นายทวี  ชาวสวน น.ส.บุษบา อนุจรพันธ"
084-6113136 089-1251061

22 166 ม.6 ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 4 นายคชรัตน"  ดอนชัย น.ส.บุษบา อนุจรพันธ"
062-2841908 089-1251061

23 205 ม.6 ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 3 พิมพร  ใจยม น.ส.บุษบา อนุจรพันธ"
085-1697907 089-1251061

24 69 ม.4 ต.ไม4ยา อ.พญาเม็งราย 5 นายสมชาย  อภัยกาวี น.ส.บุษบา อนุจรพันธ"
จ.เชียงราย 093-3077472 089-1251061

25 8 ม.2 ต.แม�ต๋ํา อ.พญาเม็งราย 8 นายสุข แก4วดี น.ส.บุษบา อนุจรพันธ"
จ.เชียงราย 089-8544949 089-1251061

26 104 ม.1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย 4 นางขนิษฐา มะโนสมบัติ น.ส.บุษบา อนุจรพันธ"
จ.เชียงราย 084-4821995 089-1251061

27 111 หมู� 3 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 14 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย น.ส.บุษบา อนุจรพันธ"
053-776577 089-1251061

28 ม.6 ต.ปEาแดด อ.ปEาแดด จ.เชียงราย 15 นายมานิตย" ใจเย็น นายกําจรศักดิ์ ปHญญาดี
081-7917529 088-2529192

29 ม.8 ต.โรงช4าง อ.ปEาแดด 20 นายสังวร มาฟู นายกําจรศักดิ์ ปHญญาดี
098-7809449 088-2529192

30 สํานักงาน อบต.แม�อ4อ ม.9 ต.แม�อ4อ อ.พาน 20 นายสมพร  ทรินทร" นายกําจรศักดิ์ ปHญญาดี
087-1742828 088-2529192

31 ม.6 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 20 นายสมนึก พูลสวัสดิ์ นายกําจรศักดิ์ ปHญญาดี
085-7227836 088-2529192



ลําดับที่ พื้นที่ส�งมอบปูน ปริมาณ(ตัน) ผู�ประสานงาน เจ�าหน�าที่ผู�ประสานงาน
พื้นที่ส�งมอบปูนโดโลไมท#   สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย  ป) 2561

32 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 35 นายถนอม  พิษนอก นายถนอม พิษนอก
จ.เชียงราย 086-8150043 086-8150043

33 ต.ดอยลาน อ.เมือง 20 นายจําลอง พูลสวัสดิ์ นายปรียวัชย" สุฉายา
จ.เชียงราย 087-1901223 089-5612097

34 ม.6 ต.ดงมะดะ อ.แม�ลาว 30 นายปุย  โปทาอุด นายปรียวัชย" สุฉายา
จ.เชียงราย 084-4852456 089-5612097

35 บ4านเลขที่ 62 ม.2 ต.เวียง 30 นายประเสริฐ  เทพวัน นางปวีณา  เกษทัน
อ.เวียงปEาเป6า จ.เชียงราย 089-4474204 089-8519688

36 บ4านเลขที่ 117 ม.7 ต.แม�พริก อ.แม�สรวย 25 นายจําปN  ธรรมโน นางปวีณา  เกษทัน
จ.เชียงราย 086-1854290 089-8519688

500

          1. ก�อนส�งปูนโดโลไมท"ให4แจ4งล�วงหน4าก�อน  1  สัปดาห" โดยติดต�อกับเจ4าหน4าที่ที่รับผิดชอบตามเบอร"โทรศัพท"ที่ให4ไว4
          2. ให4ผู4ที่มาส�งปูนโดโลไมท"เตรียมคนงานขนปูนมาด4วย  ถ4ามีเหตุขัดข4องประการใด  โปรดโทรแจ4งเจ4าหน4าที่ล�วงหน4าก�อน  
          3. กรุณาจัดจํานวนปูนโดโลไมท"ในแต�ละจุดให4ครบทีเดียวตามจํานวนที่แจ4งไว4
          4. กรุณาเตรียมบิลส�งของตามเป6าหมายแต�ละแห�งที่แจ4งไว4ให4ครบถ4วนและนํามาทุกครั้งที่มีการส�งมอบ
          5. กรุณาส�งปูนในวันเวลาราชการ 

รวมทั้งสิ้น


