
ช่ือลูกค้า ที่อยู่1 ที่อยู่ 2 จังหวัด โทรศพัท์

ซีอาร์ซี ไทวสัด ุ(สาขานวมินทร์) 345,345/1 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจนัทร์ เขตบงึกุม่ กรุงเทพมหานคร 02-101-2700

สทุธิพงษ์ แสงเงิน 364/92 ซ.ศนูย์วิจยั4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 092-2618797

จงกล กาญจนบตัร 14/43 ซ.ปลกูจิตต์ แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 081-8612686

วิโรจน์ บญุประสทิธ์ิ 84 ซ.สคุนัธาราม แขวงสวนจิตรลดา เขตดสุติ กรุงเทพมหานคร 095-1241640

ต้นอ้อย (นางฐิติมนต์ ธ ารงค์วรสทิธ์ิ) 195/1 ม.1 ถ.ทวีวฒันา แขวงทวีวฒันา เขตทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร 089-6872083

คณุม่ี (นางสาวยวุดี ไพสฐิธัญพงศ์) 195/1 ม.1 ถ.เลยีบคลองทวีวฒันา แขวงทวีวฒันา เขตทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร 081-4072745

ปราโมทย์การเกษตร 2/6 ถนนเทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี กรุงเทพมหานคร 02-7507019

วาริศ ขนัติดิลกวงษา (ร้านร่วมเจริญไทยซีเมนต์) 24 ซ.เฉลมิพระเกียรติ ร.9 ซ.34 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 02-331-9400

ร้านกวีไม้ใบ 498/1 ถ.สขุมุวิท ต.ปากน า้ อ.เมืองสมทุรปราการ กรุงเทพมหานคร 084-6528047

อรุณวดี ศรีสกลุโชคชยั (ร้านเอกชยัการเกษตร) 167 ถ.เอกชยั แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 02-4158686

สรรพสนิค้า ตัง้ฮัว่เสง็ 172-182 ถนนจกัรพงษ์ แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 02-280-0936

ทเวนตีโ้ฟร์ ช้อปปิง้ 283 ถ.สลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-648-2466

สรรพสนิค้าตัง้ฮัว่เสง็ 289 ถ.สริินธร แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 02-434-0443

ไอคิว ชอป คอร์เปอร์เรชัน่(ประเทศไทย) 2521/4 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคณุสงิห์ เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 02-539-7750

ลิม้คงุเสง็ 4/181-182 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 086-355-9037

มาเวอร์ริค แคปปิตอล 139 ถ.ราษฎร์บรูณะ แขวงบางปพกอก เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพมหานคร 02-428-0516

ซีอาร์ซี ไทวสัด ุ(สาขาสขุาภิบาล3) 252 ถ.รามค าแหง แขวงมีนบรีุ เขตมีนบรีุ กรุงเทพมหานคร 02-101-3200

ซีอาร์ซี ไทวสัด ุ(บางนา) 54 ม.13 ต.บางแก้ว อ.บางพลี กรุงเทพมหานคร 02-011-5200

ซีอาร์ซี ไทวสัด ุ(สาขาพระราม2) อาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพระราม2 ชัน้ใต้ดิน 160 ถ.พระราม2 แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 02-872-1471

ซีอาร์ซี ไทวสัด ุ(สาขาเพชรเกษม) 1759/4 ถ.เพชรเกษม แขวงหลกัสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 02-809-4631

เฉลยีวการชา่งและค้าวสัดกุ่อสร้าง 88 ซ.สายไหม56 ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 02-990-2426-7

ไพฑรูย์ ทวีสขุ 159 ถ.เลยีบคลองภาษีเจริญฝ่ังใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 081-8367378

สทุธิพงษ์ แสงเงิน 364/92 ซอยศนูย์วิจยั 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 081-8085878

สเุทพ เดชอนนัตชาติ 112/17 ซ.ประชาอทุิศ33 แขวงบางมด เขตทุง่ครุ กรุงเทพมหานคร 081-6110087

สรุชยั กิตติกรวฒันา 384 ถ.พทุธบชูา แขวงบางมด เขตทุง่ครุ กรุงเทพมหานคร 084-1484008

ชลทั แย้มศิริกลุ 33/7 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมศก อ าเภอทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร 087-1712727

ชลวชัร์ อาชาพงศ์วฒันา 12 ซ.อดุมสขุ41 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 084-103-8666

สดุารัตน์ ศรีพิทกัษ์สกลุ 202 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 089-9883627

รายช่ือลูกค้าปุ๋ย



วิชาติ จงึมงคลสวสัดิ์ 20 ถ.ออ่นนชุ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 081-7116442

ธันวา เหลา่ปิยะสกลุ 6 ซ.วชิรธรรมสาธิต 30 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 083-1086388

เกียรติทวีค้าไม้ 412,416 ถ.รามอินทรา แขวงทา่แร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 02-5107240-1

ไทยนิยม วสัดภุณัฑ์ 6 ซ.ลาดพร้าว 128/1 แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 02-7310919

ส.อภิชาติอตุสาหกรรม 39/5-7 ซอย.ไปดี-มาดี(สขุมุวิท 53) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 02-6624366

จรุงรักษ์ การ์เด้น 54 ซอยรัชประชา5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 02-9110653

เมืองไทยซีเมนต์ 4 ซอยอดุมสขุ 51 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 02-7489065

ไทยธุรกิจเกษตร 21/115 หมู6่ ซ.ชินเขต2 ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหานคร 02-9545777

ประวิณ แจงปัญญา 48 ซ.เสรีไทย 79 แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 083-1221951

ณรงค์ แย้มนวล 25/95 ซ.ม.เคซีพาร์ควิว 3 ถ.หทยัราษฎร์ 34/1 แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 081-9025081

จรุงรักษ์เกษตร 54 ซ.รัชประชา5 ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 02-9110653

กนกวรรณ ธนวฒิุกรู 394 ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสนิ22 แขวงบคุคโล เขตธนบรีุ กรุงเทพมหานคร 082-7737770

ธนิฐา จตรุภชุ 99/49 ม.7 ต.บางแก้ว อ.บางพลี กรุงเทพมหานคร 082-7997266

ประวิณ แจงปัญญา 48 ซ.เสรีไทย 79 แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพฯ 083-122-1951

ดินทองการเกษตร 83 ม.6 ซ.C54-57,66-69 ถ.ตลิง่ชนั-สพุรรณบรีุ แขวงเสาธงหิน เขตบางใหญ่ นนทบรีุ 083-6002801

วรรณธพร (นางสาววรรณธพร ภูท่ิม) 148 ม.3 ถ.ตลิง่ชนั-บางบวัทอง ต.บางคเูวียง อ.บางกรวย นนทบรีุ 081-6429923

โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 96/27 ม.9 ต.บางเขน อ.เมือง นนทบรีุ 02-955-5888

รัศนา ขนัธสขุ 132 หมู ่3 ต.บางคเูวียง อ.บางกรวย นนทบรีุ 080-972-5056

ซีอาร์ซี ไทวสัด ุ(สาขาบางบวัทอง) 59/9 ม.1 ต.บางบวัทอง อ.บางบวัทอง นนทบรีุ 02-101-5400

ซีอาร์ซี ไทวสัด ุ(สาขาราชพฤกษ์) 111 ม.5 ต.มหาสวสัดิ ์อ.บางกรวย นนทบรีุ 02-101-5300

ซีอาร์ซี ไทวสัด ุ(สาขารัตนาธิเบศร์) อาคารห้างเซ็นทรัล รัตนาธิเบศชัน้1 68/100 ม.8 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบรีุ นนทบรีุ 02-528-0310

ซีอาร์ซี ไทวสัด ุ(สาขาแจ้งวฒันะ) 78 ม.4 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด นนทบรีุ 02-103-3200

แอทเทน เทคโนโลยี 78/51 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพฒันา อ.บางบวัทอง นนทบรีุ 02-9205342-3

แอทเทน เทคโนโลยี 78/51 ม.3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพฒันา อ.บางบวัทอง นนทบรีุ 081-8208876

เอส.ซี.เอ็น 18 การก่อสร้าง 136/77 หมู7่ ต.พิมลราช อ.บางบวัทอง นนทบรีุ 02-9611671

อรรถปรีดีซพัพลาย 7/153 ชัน้ที ่1 หมูบ้่านพงษ์เพชร ซใแจ้งวฒันะ 43 ถ.แจ้งวฒันะ ต าบลบ้านใหม ่อ าเภอปากเกร็ด นนทบรีุ 080-6244774

บ้านป่าป๊า หมา่ม๊ี 36/113-114 ม.6 ถนนกาญจนาภิเษก ต าบลบางรักพฒันา อ าเภอบางบวัทอง นนทบรีุ 081-9111285

กิติบดี สมพานิช 70/5 หมูท่ี ่6 ต.บางรักใหญ่ อ.บางบวัทอง นนทบรีุ 02-5951619

ซี.ว.ีพี.เคมีเกษตร 55/38 หมู3่ ถนนบางบวัทอง-ปทมุธานี(345) ต าบลล าโพ อ าเภอบางบวัทอง นนทบรีุ 02-5258511

บ้านใหม ่มิตรเกษตร 39/73 หมู9่ ถ.กาญจนาภิเษก ต าบลบางแมน่าง อ าเภอบางใหญ่ นนทบรีุ 081-6421259

เอทีพี ออกานิก 7/151 ซ.แจ้งวฒันะ43 ถ.แจ้งวฒันะ ต าบลบ้านใหม ่อ าเภอปากเกร็ด นนทบรีุ 080-6244774



ธนภรณ์ โชติพรม 61/1 ม.3 ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย นนทบรีุ 081-919-5712

ส.กิจเจริญพนัธ์ข้าว 6/1 ม.3 ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย นนทบรีุ 02-9219414

เมกา โฮม เซ็นเตอร์ สาขารังสติ 49 ม.5 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง ปทมุธานี 02-832-1411

ซีอาร์ซี ไทวสัด ุ(สาขาปทมุธานี) 99/10 ม.5 ต.บางเดือ่ อ.เมืองปทมุธานี ปทมุธานี 02-101-5600

ซีอาร์ซี ไทวสัด ุ(สาขารังสติ) อาคารฟิวเจอร์พาร์ครังสติ ยนิูตเอ1-2 ชัน้บเีอฟ 94 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปปัตย์ อ.ธัญบรีุ ปทมุธานี 02-958-5194-8

ศรีมา ซพัพลาย 67/7 หมูท่ี่5 ต าบลล าลกูกา อ าเภอล าลกูกา ปทมุธานี 02-9871011

รีบิว๊ท์ (สมชาย มารุ่งโรจน์) 29/2 หมู1่ ถ.รังสติ-ปทมุธานี แขวงบ้านกลาง เขตเมืองปทมุธานี ปทมุธานี 02-9795515

อาณาจกัรปุ๋ ย 35/6 หมูท่ี ่2 ต าบลคลองพระอดุม อ าเภอลาดหลมุแก้ว ปทมุธานี 02-5989223-4

อ านวยการเกษตร 60/24 หมูท่ี ่2 ถ.รังสติ-นครนายก ต าบลล าผกักดู อ าเภอธัญบรีุ ปทมุธานี 02-5771480

สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จ ากดั 2/8 หมู ่7 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง ปทมุธานี 081-9152575

ถาวร น้อยเจริญ (ร้านล าไทรการเกษตร) 145/58 ม.2 ถ.ล าลกูกา แขวงล าไทร ปทมุธานี 089-9679151

วาสนา ใจคุ้ม 210/25 ม.5 ต.สรุศกัดิ ์อ.ศรีราชา ปทมุธานี 089-7409834

เลก็-ดา (นายปรีดา สขุด้วยธรรม) 31 ม.9 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง ปทมุธานี 081-9195712

วราภรณ์ แดงสวสัดิ์ 45 ม.1 ต.ศาลาครุ อ.หนองเสอื ปทมุธานี 089-4105438

วิจิตรธัญญา 22/1 หมู1่ ต าบลเปร็ง อ าเภอบางบอ่ สมทุรปราการ 02-7041697

ต้นไม้บิก๊ซี (ศรีนครินทร์) 425 ม.5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง สมทุรปราการ 081-3554256

สหกรณ์การเกษตรบางบอ่ 86/17-20 ต.บางบอ่ อ.บางบอ่ สมทุรปราการ 02-7083601

จิวเจริญพาณิชย์ 319-21 หมู ่11 ถ.สขุมุวิท ต.บางบอ่ อ.บางบอ่ สมทุรปราการ 081-3323669

สมศรี พวงมณี 106/2 ม.1 ต.คลองดา่น อ.บางบอ่ สมทุรปราการ 081-8176954

ซีอาร์ซี ไทวสัดุ 88/88 ม.13 ต.บางแก้ว อ.บางพลี สมทุรปราการ 02-101-5200

ซีอาร์ซี ไทวสัด ุ(สาขาบางพลี) 111/15 ม.9 ต.บางปลา อ.บลางพลี สมทุรปราการ 02-101-2500

ธวชั เกียรติศิริกลุธร 38/69 ม.13 ต.บางแก้ว อ.บางพลี สมทุรปราการ 081-5675665

ภาวิณี ศรีจนัทร์บญุ 57/9 หมู4่ ต าบลบางพลน้ีอย อ าเภอบางบอ่ สมทุรปราการ 086-3406558


