
ช่ือลูกค้า ที่อยู่1 ที่อยู่ 2 จังหวัด โทรศพัท์

พนมไพรธนทั 843 หมูท่ี ่4 ต ำบลบ้ำนกล้วย อ ำเภอเมือง ชยันำท 043-591111

ตีเ๋กษตร 205/4 ม.3 ต.หนัคา อ.หนัคา ชยันาท 056-451997

คณิต นกเลก็ 124 ม.5 ต.สขุเดือนห้า อ.เนินขาม ชยันาท 084-619-7607

สมบญุ สนิไพบลูย์ 567 ม.4 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชยันาท ชยันาท 087-1649378

โอ๊ตการเกษตร 230 ม.5 ต.ธรรมมามลู อ.เมือง ชยันาท 089-5654020

สมบญุ สนิไพบลูย์ 567 ม.4  ต.บ้านกล้วย อ.เมือง ชยันาท 087-1649378

พี.พี.ซีเมนต์ คอนสตรัคชัน่ 131 หมู6่ ต าบลนครสวรรค์ตก อ าเภอเมือง นครสวรรค์ 056-31659

ชมุสวรรค์การเกษตร 522/6 หมูท่ี ่7 ต าบลหนองกรด อ าเภอเมือง นครสวรรค์ 056-296031

วรรษมน รุ่งเจิดฟ้า 58-59 ม.4 ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ นครสวรรค์ 085-0888878

อทุยั ศิริโสม 22 ม.6 ต.หนองโพ อ.ตาคลี นครสวรรค์ 087-8243617

เวชพงษ์การเกษตร 92/2 ม.3 ต.นิคมเขาบอ่แก้ว อ.พยหุะคีรี นครสวรรค์ 081-8861678

สนิพลูเกษตรอินทรีย์ 41/1 ม.8 ต.หนองตาง ูอ.บรรพตพิสยั นครสวรรค์ 0816118709

โฮมโปรดกัส์ เซ็นเตอร์ สาขาวงัน้อย เลขที ่100 หมูท่ี ่2 ต.ล าไทร อ.วงัน้อย พระนครศรีอยธุยา 035-287-555

เอ.เอส.พี.ดิเวลลอปเมนท์ 59/14  ม.2 ต าบลบ้านขวาง อ าเภอมหาราช พระนครศรีอยธุยา 035-768111

ธิดาขวญั รังคกลูนวุฒัน์ 59/10 หมู2่ ต าบลสามกอ อ าเภอเสนา พระนครศรีอยธุยา 035-201796

เกษตรทองไทย (นายนิพนธ์ ทิพย์สนุทรศกัดิ์) 325/16 ม.5 ต าบลภาชี อ าเภอภาชี พระนครศรีอยธุยา 035-312326

ผกัไหก่ารเกตร 10/19-20 ต.ผกัไห่ อ.ผกัไห่ พระนครศรีอยธุยา 089-7492033

มิตรเจริญการเกษตร 7 หมู ่10 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน พระนครศรีอยธุยา 081-8199013

ร่มโพธ์ิทองการเกษตร 88/1 ม.7 ต.ไม้ตรา อ.บางไทร พระนครศรีอยธุยา 081-7338005

สชุาติ อีควิปเม้นท์ 86/2 ม.7 ต.หวัรอ อ.เมือง พระนครศรีอยธุยา 086-1215747

สมกมลวงัน้อย 164/67 ม.1 ต.ชะแมบ อ.วงัน้อย พระนครศรีอยธุยา 081-8021598

ศ.ศรีประทมุการเกษตร 93/2 ม.6 ต.บางระก า อ.นครหลวง พระนครศรีอยธุยา 087-9157540

ประทมุการเกษตร 77 ม.4 ต.ระโสม อ.ภาชี พระนครศรีอยธุยา 087-1221301

กฤษฎิ์ทองเกษตร 58/9 ม.7 ต.เจ้าเจ็ด อ.เสนา พระนครศรีอยธุยา 086-1688501

พลัลภ อาภาขจร (พี.อาร์.ซีเมนต์) 518/1 ม.5 ต.พยอม อ.วงัน้อย พระนครศรีอยธุยา 035-353563

ซีอาร์ซี ไทวสัด ุ(สาขาลพบรีุ) 555 ม.4 ต.กกโก อ.เมืองลพบรีุ ลพบรีุ 036-680-400

เกลยีวน้อย ฉนุหอม 104/1 หมูท่ี่10 ต าบลบอ่ทอง อ าเภอหนองมว่ง ลพบรีุ 086-9328899

จงเจริญการเกษตร ( นางทิพวรรณ เพ็งกลิน่ ) 38/2 ม.14 ต าบลโก่งธน ูอ าเภอเมือง ลพบรีุ 082-3478199

รายช่ือลูกค้าปุ๋ย



ใบแก้วก่อสร้าง 41/14 ม.2 ซ.รัตนาราม ถ.สรุะนารายณ์ ต.โคกส าโรง อ.โคกส าโรง ลพบรีุ 036-441398

โรงเลือ่ยจกัร์ลพบรีุ 78/2 ม.1 ถ.นเรศวร ต.เขาสามยอด อ.เมือง ลพบรีุ 036-413251

ศ.เกษตรภณัฑ์ 88 หมู1่ ต าบลหนองบวั อ าเภอพฒันานิคม ลพบรีุ 036-494388

วิชยัการเกษตร 152/8 ม.9 ต.บางขนัหมาก อ.เมือง ลพบรีุ 080-5773782

ศ.เกษตรภณัฑ์ 88 ม.1 ต.หนองบวั อ.พฒันานิคม ลพบรีุ 036-494388

สมพรพานิชย์ 5 ม.5 ต.โคกส าโรง อ.โคกส าโรง ลพบรีุ 081-4408228

แสงชยัการเกษตร 399 ถ.ชยับาดาล-ดา่นขนุทด ต.ทา่หลวง อ.ทา่หลวง ลพบรีุ 081-8923488

วงัเพลงิการเกษตร 269 ม.1 ต.วงัเพลงิ อ.โคกส าโรง ลพบรีุ 036-607085

เอนสารการเกษตร 85 ม.5 ต.หนองรี อ.ล าสนธิ ลพบรีุ 089-1705389

อรสา วรปัญญา 18/19 หมู4่ ต.ชยันาราย์ อ.ชยับาดาล ลพบรีุ 036-462228-9

อ.ชนะชยั 463/1-2 ม.8 ต.หนองมว่ง อ.หนองมว่ง ลพบรีุ 084-1360260

รสนนัท์ ผดุวารี 86 ม.7 ต.บ้านชี อ.บ้านหม่ี ลพบรีุ 081-9474763

ซีอาร์ซี ไทวสัด ุ(สาขาสระบรีุ) 88/9 ม.8 ต.ตลิง่ชนั อ.เมืองสระบรีุ สระบรีุ 036-670-500

ธัญทิพย์การเกษตร 47/4 หมูท่ี ่7 ต.หนองหม ูอ.วิหารแดง สระบรีุ 036-353209

อศัวประพลพาณิชย์ 20/48 หมู2่ ต าบลตะกดุ อ าเภอเมือง สระบรีุ 089-1306696

สชุาดา จนัทวงษา 60/1 ม.11 ต าบลหนองแก อ าเภอพระพทุธบาท สระบรีุ 089-9034695

ไทยสวสัดิค้์าวสัดแุละโลหะภณัฑ์ 149/1 ม.9 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย สระบรีุ 036-246299

สวุรรณี ธวชัชยัวิรุฒษ์ 5 ถ.ชลประทาน 1 ต.หนองแค อ.หนองแค สระบรีุ 081-9228964

นาวิณการเกษตร 30/4 ม.5 ต.หนองจิก อ.หนองแค สระบรีุ 081-778-4938

ธนวฒัน์ ควูิจิตรสวุรณ 377 ม.10 ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง สระบรีุ 081-9292140

ธีร์-ธาม มาเก็ตติง้ 34/12-14 ม.5 ต.เตาปนู อ.แก่งคอย สระบรีุ 0812071330

มิตรเกษตรบ้านหมอ 2/3 ม.6 ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ สระบรีุ 086-0619009

เข็มทอง คมัภิรานนท์ 37 ม.2 ต.ผึง้รวง อ.เฉลมิพระเกียรติ สระบรีุ 089-7467592

ครอบครัว ทีพีไอ 702/35 ม.บ้านในฝัน3 ถ.พิชยัรณรงค์สงคราม ต.ปาเเพรียว อ.เมืองสระบรีุ สระบรีุ 094-4875748

กสกิาณ 9 หมู8่ ถ.พฒันพงศ์ ต.ทา่ช้าง อ.เสาไห้ สระบรีุ 089-4515490

ณฏัฐชยั กาฬเทพ 702/35 ถ.พิชยัรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง สระบรีุ 036-710079

ณฏัฐชยั กาฬเทพ 702/35 ถ.พิชยัรณรงค์สงคราม ต.ปากเพียว อ.เมืองสระบรีุ สระบรีุ 094-4875748

ณฏัฐชยั กาฬเทพ 702/35 ถ.พิชยัรณรงค์สงคราม ต.ปากเพียว อ.เมือง สระบรีุ 094-4875748

ส.ฮงหลี 10 หมู ่6 ถ.สงิห์บรีุ-อา่งทอง ต าบลต้นโพธ์ิ อ าเภอเมือง สงิห์บรีุ 081-4304230

ส.การเกษตร 133 หมู ่1 ต.อินทร์บรีุ อ.อินทร์บรีุ สงิห์บรีุ 089-5391448

ชชักฤษฎิ์ กาฬเทพ 124/2 ม.5 ต.บางกระบอื อ.เมือง สงิห์บรีุ 089-5549199



สงิห์การเกษตร 533/1-2 ต.อินทร์บรีุ อ.อินทร์บรีุ สงิห์บรีุ 081-4847561

ส.เจริญทรัพย์การเกษตร 5/13 ต.ทองเอน อ.อินทร์บรีุ สงิห์บรีุ 080-2547574

โอเคเกษตรภณัฑ์ 9/8 ม.10 ต.บางระจนั อ.คา่ยบางระจนั สงิห์บรีุ 081-3650044

อ านาจการเกษตร 168/45 หมูท่ี่7 ต าบลบางมญั อ าเภอเมืองสงิห์บรีุ สงิห์บรีุ 036-520899

ซีอาร์ซี ไทวสัด ุ(สาขาสพุรรณบรีุ) 77/7 ม.4 ต.สนามชยั อ.เมืองสพุรรณบรีุ สพุรรณบรีุ 035-960-300

เอกลกัษณ์ ผลบญุชว่ย 514 ม.3 ต.สระยายโสม อ.อูท่อง สพุรรณบรีุ 084-2465345

สมศกัดิ ์บรูณะกนก 56 ม.2 ต.จระเข้ใหญ่ อ.บางปะม้า สพุรรณบรีุ 085-4071767

สมศกัดิ ์บรูณะกนก 56 ม.2 ต.จระเข้ใหญ่ อ.บางปะม้า สพุรรณบรีุ 085-4071767

วสนิธุ์ ศิรินภากรณ์ 242 ม.9 ต.ตะคา่ อ.บางปลาม้า สพุรรณบรีุ 0861609090

ม่ิงทรรศน์ การเกษตรชีวะอินทรีย์ 99/9 หมูท่ี ่4 ต าบลนางบวช อ าเภอเดิมบางนางบวช สพุรรณบรีุ 035-409259

อัง้เจริญพฒันาการเกษตร 2011 279/4 หมู5่ ต าบลทา่ระหดั อ าเภอเมือง สพุรรณบรีุ 084-0029307

สงบ สวุรรณ 28 หมูท่ี ่13 ต าบลวงัลกึ อ าเภอสามชกุ สพุรรณบรีุ 035-409245

กวางทองเจริญ 69 ถนนมาลยัแมน ต าบลทา่พ่ีเลีย้ง อ าเภอเมือง สพุรรณบรีุ 035-523435

ดาวลัย์ ศลศิลป์ชยั 103 หมูท่ี่3 ต.สามชกุ อ.สามชกุ สพุรรณบรีุ 084-8847507

ก.โชควฒันา 1177 ม.5 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ สพุรรณบรีุ 081-8578203

ศิวะเคมีการเกษตร 63 ถ.ท้าวอูท่อง ต.อูท่อง อ.อูท่อง สพุรรณบรีุ 035-551368,429333

ปุ๋ ยสารวตัร 184/1 ม.2 ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ สพุรรณบรีุ 086-3779637

ก าพล ทองโสภา 155/1 ม.6 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ สพุรรณบรีุ 0871519610

ไพรัชป่ากล้วย 95/1 หมู ่2 ต าบลเขาบางแกรก อ าเภอหนองฉาง อทุยัธานี 081-3241208


