
ลําดับที่ พื้นที่ส่งมอบปูน จํานวน (ตัน) ผู้ประสานงาน เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน
1  บ.สันธาตุ ม.5 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย 9.5 นายอุดร  ฉิมสุข นายนิยม  สุรักษ์

081-3664351 080-0316290
2 บ.สันยาว ม.3 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 9.5 นายเสาร์คํา  ใจปัญญา นายนิยม  สุรักษ์

095-1341323
3 บ.ปางปูเลย ม5 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 7.5 นายธงชัย  หมั่นไร่ นายนิยม  สุรักษ์

081-2690963
4 17 ม.4 ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 4.5 นายอดุลย์ ปัญญคํา นายดําริ ชาวพะเยาว์

098-7466453 085-1623654
5 196 ม.1 ต.ท่ข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย 4.5 นายสมศักดิ์ ล้อฟอฟู นายดําริ ชาวพะเยาว์

089-2621613
6 298 ม.11 ต.แม่คํา อ.แม่จัน จ.เชียงราย 4.5 นายสวัสดิ์ บูญรสศักดิ์ นายดําริ ชาวพะเยาว์

089-8388073
7 293 ม.6 ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 4.5 นายสวาท ชาติเหมาะ นายดําริ ชาวพะเยาว์

094-6322630
8 147 ม.3 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 7 นายศราวุธ  ศรีโสดา นายดําริ ชาวพะเยาว์

083-0163732
9 เทศบาลตําบลศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย 7 นายรุ่งไชย  วงค์ชัย นายจํานงค์  อิ่นแก้ว

086-1830820 093-1361192
10 เทศบาลตําบลห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 4.5 นายนินทร์  เตชะนันท์ นายจํานงค์  อิ่นแก้ว

089-9537482
11 เทศบาลตําบลครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 4.5 นายพิชา  แสงใจ นายจํานงค์  อิ่นแก้ว

081-0235339
12 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 3 นายบุญรัตน์  แสงเพชร นายจํานงค์  อิ่นแก้ว

082-3707501

พื้นที่ส่งมอบปูนโดโลไมท์   สถานีพัฒนาที่ดนิเชียงราย  ปี 2563
จํานวน 240 ตัน



ลําดับที่ พื้นที่ส่งมอบปูน จํานวน (ตัน) ผู้ประสานงาน เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน

พื้นที่ส่งมอบปูนโดโลไมท์   สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย  ปี 2563
จํานวน 240 ตัน

13 หมอดินตําบลปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 2.5 นายวิ  แสงงาม นายจํานงค์  อิ่นแก้ว
061-3327301

14 ศูนย์ ศพก. ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 2.5 นายสมศักดิ์  บุญยวง นายจํานงค์  อิ่นแก้ว
087-1849796

15  ม.1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 7 นายเสาร์คํา สายธิวงศ์ นายวัชรินทร์ ปณฤทธิ์
083-5707512 085-3992688

16  บ้านโป่ง หมู่15 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 14 อิ่นแก้ว วันดี น.ส.สุภาพร  ปาแก้ว
080-1359053 086-6246735

17 144 หมู่ 17 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 4.5 นายเคน อัครพูลพัฒน์ น.ส.บุษบา อนุจรพันธ์
086-1914560 089-1251061

18 157 หมู่ 12 ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 5 นายอํานวย จุ่มดี น.ส.บุษบา อนุจรพันธ์
086-1849179

19 บ้านเลขที่ 44 ม.23 ต.งิ้ว อ.เทิง จ.เชียงราย จ.เชียงราย 14 นายอ๊อด  แสงแก้ว นายธวัชชัย  น้อยหมอ
093-3188456 086-6148500

20 บ้านเลขที่ 164 ม.12 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย 7 นายทัศน์ ปัญญาหล้า นายธวัชชัย  น้อยหมอ
084-8047005

21 บ้านเลขที่ 166 ม.12 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 7.5 นายศรีวงค์  ยมทุ่งก้อง นายธวัชชัย  น้อยหมอ
087-0566374

22 59 ม.5 บ.ห้วยโป่ง ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 5 นายพร  ทาเนตร นายธวัชชัย  น้อยหมอ
089-9981354

23 เทศบาลตําบลป่าอ้อดอนชัย 222 ม.5 จ.เชียงราย 10 นางวาสนา บําเพ็ญอยู่ น.ส.บุษบา อนุจรพันธ์
089-4345739 089-1251061

24 46 ม.4 ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย 6.5 นายธีริชณ์ คันทะชมภู น.ส.บุษบา อนุจรพันธ์
062-3098959



ลําดับที่ พื้นที่ส่งมอบปูน จํานวน (ตัน) ผู้ประสานงาน เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน

พื้นที่ส่งมอบปูนโดโลไมท์   สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย  ปี 2563
จํานวน 240 ตัน

25 ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 16.5 นายบุญเลื่อน ชัยเลิศ นายวัชรินทร์
084-3671731 085-3992688

26 อบต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย 9.5 นายสมพร ทะรินทร์ นายกิติศักดิ์ สมณา
087-1742828 085-7160570

27 บ้านห้วยประสิทธิ์ ม.12 ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย 9.5 นายพิชิตชัย สมศักดิ นายกิติศักดิ์ สมณา
 089-6342572

28 บ้านโป่งมอญ ม.1 ต.ป่าก่อดํา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 14.5 นายสาวิตร แสนใส นายกิติศักดิ์ สมณา
093-1462713

29 อาคารเอนกประสงค์ ม.2 บ้านในเวียง 14 นายประเสริฐ  เทพวัน นายปรียวัชย์ สุฉายา
ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 089-4474204 089-5612097

30 อาคารเอนกประสงค์ ม.7 บ้านทุ่งฟ้าผ่า 14 นายจําปี  ธรรมโน นายปรียวัชย์ สุฉายา
ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 086-1854290

31 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 6 นายสมศักดิ์ สามลทา นายสมศักดิ์ สามลทา
081-9027278 081-9027278

240 ตัน
1. ก่อนส่งปูนโดโลไมท์ให้แจ้งล่วงหน้าก่อน  1  สัปดาห์ โดยติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้
2. ให้ผู้ที่มาส่งปูนโดโลไมท์เตรียมคนงานขนปูนมาด้วย  ถ้ามีเหตุขัดข้องประการใด  โปรดโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ สพด.น่าน ล่วงหน้าก่อน  
    เพื่อจะได้ไม่ติดขัด 
3. กรุณาจัดจํานวนปูนโดโลไมท์ในแต่ละจุดให้ครบทีเดียวตามจํานวนที่แจ้งไว้
4. กรุณาเตรียมบิลส่งของตามเป้าหมายแต่ละแห่งที่แจ้งไว้ให้ครบถ้วนและนํามาทุกครั้งที่มีการส่งมอบ
5. กรุณาส่งปูนในเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์ 08.30-12.00 และ 13.00-16.30 น.)

รวมทั้งสิ้น



จํานวน 
(ตัน)

1 ร้องกวาง สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ 30 นายศิวรุต หล้าคํามี 081-928-1148
นายพงษ์พิพัฒน์ หน่อจันทร์ 085-7143925

2 เมือง ลานข้างวัดเวียงตั้ง ม.1 ต.วังธง อ.เมือง จ.แพร่ 15 น.ส.วิไลลักษณ์ แก้วรินทร์ 081-796-3816
เทศบาลตําบลบ้านถิ่น ต.บ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่ 15 นายชานนท์ คําวรรณ์ 093-4404357

นายสว่าง จิตรบุญ 081-2899799
3 สอง โรงจอดรถ อบต.แดนชุมพล ม.4 บ.แดนชุมพล อ.สอง จ.แพร่ 30 นายวิชิต ปันวงค์ 098-824-4989

นางนพพร โป่งแยง 081-0316872
4 เด่นชัย โรงปุ๋ยอินทรีย์บ้านน้ําพร้าว ม.6 ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 30 นายรณรงค์ สิทธิกอง 081-602-1268

นายรุ่งฤทธิ์ ใจงาม 093-2560103
089-7016659

5 สูงเม่น โรงเรียนบ้านหาดลี่ ม.4 ต.สบสาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ 25 นายรณรงค์ สิทธิกอง 081-602-1268
นายมิ่งขวัญ สมคิด 085-2147813

6 หนองม่วงไข่ ฌาปณสถาน ม.7 บ.สะเลียมเหนือ ต.ตําหนักธรรม 25 นายฉัตรเพชร อูปเสาร์ 083-3252149
อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ นายวีระชัย พันธ์เลิศ 086-6141870

7 วังชิ้น อบต.แม่พุง ม.10 ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่ 25 น.ส.สุดารตัน์ สุรินทร์ 064-791-6553
นายสามารถ โทมแหวน 089-5530684

8 ลอง บ้านน้ําดิบ ม.4 ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ 25 น.ส.สุดารัตน์ สุรินทร์ 064-791-6553
นายนิเวศ ใจสุยะตา 083-3247869

220 ตัน
          1. ก่อนส่งปูนโดโลไมท์ให้แจ้งล่วงหน้าก่อน  1  สัปดาห์ โดยติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้
          2. ให้ผู้ที่มาส่งปูนโดโลไมท์เตรียมคนงานขนปูนมาด้วย  ถ้ามีเหตุขัดข้องประการใด  โปรดโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ สพด.น่าน ล่วงหน้าก่อน  เพื่อจะได้ไม่ติดขัด 
          3. กรุณาจัดจํานวนปูนโดโลไมท์ในแต่ละจุดให้ครบทีเดียวตามจํานวนที่แจ้งไว้
          4. กรุณาเตรียมบิลส่งของตามเป้าหมายแต่ละแห่งที่แจ้งไว้ให้ครบถ้วนและนํามาทุกครั้งที่มีการส่งมอบ
          5. กรุณาส่งปูนในเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์ 08.30-12.00 และ 13.00-16.30 น.)

สถานที่จัดส่งปูนโดโลไมท์ ประจําปีงบประมาณ 2563 
สถานีพัฒนาที่ดินแพร่  จํานวน 220 ตัน

โทรศัพท์

รวม

ที่ อําเภอ สถานที่จัดส่ง เจ้าหน้าที่/ผู้ประสานงาน



ที่ อําเภอ สถานที่ส่ง จํานวน 
(ตัน) ผู้ประสานงาน

1 ท่าวังผา บ้านนาหนุน 1 ม.1 ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน (บ้านหมอดินศักดิ์  ลําคํา) 50 มัลลิกา แก้วปิยะทรัพย์089-0185434  ศักดิ์ ลําคํา/084-7415909
2 สันติสุข บ้านดอนอภัย ม.3 ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน 20 นาราลักษมณ์ ทานะ/085-4422962  นายยศ  ปั้นละ/084-3648427
3 แม่จริม ลานขายผลิตกาแฟ บ้านห้วยซ้อ ม.1 ต.หมอเมือง อ.แม่จริม จ.น่าน 10 นาราลักษมณ์ ทานะ/085-4422962  ผญ.สุพนธ์/090-4647529

4
นาน้อย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน นายเยี่ยม  มาพรม บ. หนองห้า ม.3 

ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน
10 ประทีป กุลณาวงค์ 098-1428924  /นายเยี่ยม  มาพรม  086-1958195

5
ภูเพียง ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ดินตําบลเมืองจัง บ้านราษฎร์สามัคคี ตําบลเมืองจัง 

อําเภอภูเพียง
7 ทัศพร เขื่อนเพชร/092-2639542  

6 บ้านหลวง รร รัฐราษฎร์ บ้านเจริญราษฎร์ ตําบลสวด อําเภอบ้านหลวง 3 ทัศพร เขื่อนเพชร/092-2639542 
7 ปัว หอประชุมบ้านป่าหัด ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 10 ธัญพิสิษฐ์ คําปา/087-1722961 ปาน สุวงกฏ/062-2548175
8 เชียงกลาง บ้านวังทอง ม. 3 ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.น่าน 20 มนต์ชัย พรมลอองวัน/086-1151784 สายัณย์  เทพสุคนธ์/081-0209033
9 สองแคว บ้านหางทุ่ง ม. 3 ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน 10 มนต์ชัย พรมลอองวัน/086-1151784 ภิรมย์ ทองสุข/084-7391474
10 เมือง บ้านก๊อด ม.4 ต.นาซาว อ.เมือง จ.น่าน (บ้านหมอดิน หวัน ซาวจําปา) 5 นาราศักดิ์ อนันท์/080-0326541 สมพงษ์ ณ ลําปาง/081-9604305 หวัน ซาวจําปา/084-9485390
11 เมือง ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจําตําบลถืมตอง ม.4 ต.ถืมตอง อ.เมือง จ.น่าน  5 นาราศักดิ์ อนันท์/080-0326541 สมพงษ์ ณ ลําปาง/081-9604305 นายสัมพันธ์  ณ น่าน/093-2803673
12 เฉลิมพระเกียรติ บ้านน้ํารีพัฒนา ม.12 ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 10 ปริญญานนท์ ทองคํา/089-8593575
13 บ่อเกลือ โรงปุ๋ยภูฟ้า บ้านผาสุก ม.3 ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 3 จิระชัย กองกุณะ/089-5074834
14 บ่อเกลือ บ.ยอดดอยพัฒนา ม.10  ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 3 จิระชัย กองกุณะ/089-5074834
15 บ่อเกลือ โครงการพระราชดําริรักษ์น้ํา บ้านสะไล ม.2 ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 4 จิระชัย กองกุณะ/089-5074834
16 เวียงสา อาคารเอนกประสงค์ บ้านเอิน ต.แม่สา อ.เวียง จ.น่าน 60 ฉัตรนภา พรมลอองวัน/089-7007996 
17 สพด. สถานีพัฒนาที่ดินน่าน ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน 10 ฉัตรนภา พรมลอองวัน/089-7007996 วิเชียร อาริยะ/062-2480562

รวม 240

          1. ก่อนส่งปูนโดโลไมท์ให้แจ้งล่วงหน้าก่อน  1  สัปดาห์ โดยติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้
          2. ให้ผู้ที่มาส่งปูนโดโลไมท์เตรียมคนงานขนปูนมาด้วย  ถ้ามีเหตุขัดข้องประการใด  โปรดโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ สพด.น่าน ล่วงหน้าก่อน  เพื่อจะได้ไม่ติดขัด 
          3. กรุณาจัดจํานวนปูนโดโลไมท์ในแต่ละจุดให้ครบทีเดียวตามจํานวนที่แจ้งไว้
          4. กรุณาเตรียมบิลส่งของตามเป้าหมายแต่ละแห่งที่แจ้งไว้ให้ครบถ้วนและนํามาทุกครั้งที่มีการส่งมอบ
          5. กรุณาส่งปูนในเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์ 08.30-12.00 และ 13.00-16.30 น.)

สถานที่ส่งมอบปูนโดโลไมท์ สถานีพัฒนาที่ดินน่าน ปีงบประมาณ 2563 เป้าหมาย 240  ตัน



กระสอบ
ก.ส/25 กก.

1 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ต.บ้านตุ่น 50 2,000 48/1 ตุ่นกลาง 3 บ้านตุ่น เมืองพะเยา พะเยา นายจํานงค์  นาคประดับ 083-2011073
นายวิชาญ  ดู่คํา 081-1118023

2 ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ม.5 25 1,000 145 ท่าม่าน 5 เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา นายไมตรี  ชาวแพร่ 061-3026972
3 บ้านหมอดินอําเภอ 15 600 146 บ้านท่าฟ้าใต้ 2 สระ เชียงม่วน พะเยา นายธนัช  มังคราช 085-6238219

นายสิรภพ  บุญสารวัง 093-1936800
4 บ้านหมอดิน ตําบลแม่สุก 50 2,000 36 บ้านแม่จว้าใต้ 5 แม่ใจ แม่ใจ พะเยา นายก๋วน  คําปัน 089-8534186

นายวิชาญ  ดู่คํา 081-1118023
5 บ้านหมอดิน ตําบลลอ 17 680 - บ้านน้ําจุน 5 ลอ จุน พะเยา นายณัฐพล  ใบยา 095-6705165
6 บ้านหมอดิน ตําบลห้วยยางขาม 17 680 - ห้วยยางขามใหม่ 1 ห้วยยางขาม จุน พะเยา นายสมพร  ใจคํา 084-3669197
7 บ้านหมอดิน ตําบลทุ่งรวงทอง 16 640 - บ้านห้วยไคร้ใหม่ 8 ทุ่งรวงทอง จุน พะเยา นายณัฐพล  ใบยา 095-6705165

นายณัฐพล  ใบยา 095-6705165
8 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีตําบลสันโค้ง 30 1,200 176 สันโค้ง 1 สันโค้ง ดอกคําใต้ พะเยา นายเปลี่ยน  สีเสียดค้า 086-1908654

น.ส.เรืองรอง  มอยสุรินทร์ 093-2972032
9 ที่ทําการวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตลําไยฯ 35 1,400 190 ทุ่งมอก 2 เชียงบาน เชียงคํา พะเยา นายประสงค์  กองมะลิ 095-6742869
10 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีตําบลแม่ลาว 15 600 - น้ํามิน 6 แม่ลาว เชียงคํา พะเยา นายอุดม  หายโศรก 098-2251593

น.ส.เรืองรอง  มอยสุรินทร์ 093-2972032
11 บ้านหมอดินตําบลงิม 20 800 108 ใหม่น้ําเงิน 12 งิม ปง พะเยา นายดอน พุทธวงค์ 084-3565374
12 ธนาคารปุ๋ยดินทรีย์ 30 1,200 - ผาตั้ง 6 ขุนควร ปง พะเยา นางชิน  ใจเย็น 094-1639440

นางอลินี    รัตนประทีป 098-0050794
13 โรงปุ๋ยอําเภอภูซาง 50 2,000 - ต้นผึ้ง 3 ป่าสัก ภูซาง พะเยา นายโสพล  สักแกแก้ว 080-6710500
14 ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ม.5 30 1,200 - อิงโค้ง 5 ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา นายนงค์  ไชยวังหน้า 080-0930160
15 บ้านหมอดินตําบลดงเจน 20 800 245 ร่องปอ 14 ดงเจน ภูกามยาว พะเยา นายเปลี่ยน  ไชยกุล 089-2626686

นายสมคิด   ศรีวิชัย 089-5549332
16 สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา 40 1,600 286 ท่าจําบอน 12 ท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา นายสิรภพ  บุญสารวัง 093-1936800

รวมทั้งสิ้น 460          18,400         
          1. ก่อนส่งปูนโดโลไมท์ให้แจ้งล่วงหน้าก่อน  1  สัปดาห์ โดยติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้
          2. ให้ผู้ที่มาส่งปูนโดโลไมท์เตรียมคนงานขนปูนมาด้วย  ถ้ามีเหตุขัดข้องประการใด  โปรดโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ สพด.พะเยา ล่วงหน้าก่อน  เพื่อจะได้ไม่ติดขัด 
          3. กรุณาจัดจํานวนปูนโดโลไมท์ในแต่ละจุดให้ครบทีเดียวตามจํานวนที่แจ้งไว้
          4. กรุณาเตรียมบิลส่งของตามเป้าหมายแต่ละแห่งที่แจ้งไว้ให้ครบถ้วนและนํามาทุกครั้งที่มีการส่งมอบ  
          5. กรุณาส่งปูนในเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์ 08.30-12.00 และ 13.00-16.30 น.)

บ้าน หมู่ จังหวัดตําบล อําเภอ ผู้รับผิดชอบ เบอร์โทร

พื้นที่ส่งมอบปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) เป้าหมาย  460 ตัน  ปีงบประมาณ  2563
สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา   สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต  7  กรมพัฒนาที่ดิน

ที่ สถานที่ลงปูนโดโลไมท์ ตัน เลขที่
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