
ช่ือลูกค้า ที่อยู่1 ที่อยู่ 2 จังหวัด โทรศพัท์

ซีอาร์ซี ไทวสัด ุ(สาขาชะอ า) 829 ถ.เพชรเกษม(บอ่แขม) ต.ชะอ า อ.ชะอ า เพชรบรีุ 032-890-300

แดงเคมีเกษตร 585/48 ถนนใหญ่ ต าบลทา่ยาง อ าเภอทา่ยาง เพชรบรีุ 032-461322

ณรงค์ ดิน หิน ทราย 65 ม.3 ต.โพไร่หวาน อ.เมือง เพชรบรีุ 081-9832960

แดงเคมีเกษตร 585/48 ถนนใหญ่ ต.ทา่ยาง อ.ทา่ยาง เพชรบรีุ 032-461322

พร้อมมิตรการเกษตร 179/11 ม.1 ถนนริมคลองสาย3 ต าบลทา่ยาง อ าเภอทา่ยาง เพชรบรีุ 083-7789750

สหกรณ์การเกษตรทา่ยาง 157/57 หมู5่ ต.ทา่ยาง อ.ทา่ยาง เพชรบรีุ 081-1989140

วรเทพ ปู่ ด า 246 ม.3 ต.บสุวรรค์ อ.แก่งกระจาย เพชรบรีุ 085-2901008

ซีอาร์ซี ไทวสัด ุ(สาขากาญจนบรีุ) 111 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ 034-910-200

ปุ๋ ยเมืองกาญจน์ พฒันาภมิู 39 หมูท่ี ่5 ต าบลทา่มะขาม อ าเภอเมือง กาญจนบรีุ 081-9445959

หลเีม้ง 128/3 หมูท่ี ่1 ต าบลทา่มว่ง อ าเภอทา่มว่ง กาญจนบรีุ 034-611157/611225

เอกพรรณการเกษตร 190 หมูท่ี ่7 ต าบลหนองกุม่ อ าเภอบอ่พลอย กาญจนบรีุ 034-671639

ช.ทรัพย์เกษตร 11 ซอยร้านอาหารคาบอย ต าบลทา่ล้อ อ าเภอทา่มว่ง กาญจนบรีุ 081-1923516

เตชะโภคภณัฑ์ 29 หมูท่ี ่1 ต าบลสหกรณ์นิคม อ าเภอทองผาภมิู กาญจนบรีุ 081-5879646

ทวีเกษตร3 820/81,82  หมู2่ ถนนแสงชโูต ต าบลทา่มว่ง อ าเภอทา่มว่ง กาญจนบรีุ 034-611666

โปรด มว่งแก้ว 129/1 หมู1่1 ต าบลบอ่พลอย อ าเภอบอ่พลอย กาญจนบรีุ 087-1685554

เจดีย์การเกษตร 13/1 หมู9่ ต.หนองล ูอ.สงัขละบรีุ กาญจนบรีุ 034-590132

พรรัตน์เกษตร 202 ม.1 ต.ดา่นมะขามเตีย้ อ.ดา่นมะขามเตีย้ กาญจนบรีุ 085-2921475

ธรรมชาติการเกษตร 84/1 ม.4 ต.เขาสามสบิหาบ อ.ทา่มะกา กาญจนบรีุ 085-9985923

ศิริชยั แก้วกิตติคณุ 225 ถ.พระแทน่ ต.ตะคร า้เอน อ.ทา่มะกา กาญจนบรีุ 034-561243

มยรีุย์ เทียมเมฆา 320/8 ถ.แสงชโูต ต.ทา่มะขาม อ.เมือง กาญจนบรีุ 085-2931512

กงัน าพานิช 6/1 ม.5 อ.บอ่พลอย กาญจนบรีุ 081-4347115

ปุ๋ ยเมืองกาญจน์ พฒันาภมิู 39 ม.5 ต.ทา่มะขาม อ.เมือง กาญจนบรีุ 081-9445959

วิษณ ุฐิติเวชญาคณุ 139/9 ม.3  ต.หนองลู อ.สงัขละบรีุ กาญจนบรีุ 081-9911472

อโกรเทคไทย 14/22 ม.8 ต.อโุลกสีห่ม่ืน อ.ทา่มะกา กาญจนบรีุ 034-517903-4

ลดาวรรณ์ ภูใ่หม่ 101/1 ม.3 ต.แมก่ระซงุ อ.ศรีสวสัดิ์ กาญจนบรีุ 083-707-0326

เอกเกษตร (นายศกัดิช์าย แก้วบวัดี) 369 ม.3 ต.ทา่เสา อ.ไทรโยค กาญจนบรีุ 081-9956744

มีศิลป์การเกษตร (นายดิลก ดิลกอดุมชยั) 116/20 หมู9่ ต าบลดอนขมิน้ อ าเภอทา่มะกา กาญจนบรีุ 085-1857754

กลัยาภสัธ์ ทรัพย์ทวีพร 31/1 ม.5 หมูบ้่าน ภเูตย ต.ชะแล อ.ทองผาภมิู กาญจนบรีุ 0862525599

รายช่ือลูกค้าปุ๋ย



พรศกัดิ ์เรืองพยงุศกัดิ์ 71/8 ม.5 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ 034-621475-7

สถิตย์ เฉิดฉนัท์พิพฒัน์ 130/2 ม.4 ต.หนองตากยา อ.ทา่มว่ง กาญจนบรีุ 081-9437893

วลัพรต ศกัดิช์ยัสกลุศิริ 91 ถ.รถไฟ 1 ต.ทา่เรือ อ.ทา่มะกา กาญจนบรีุ 081-1918118

ธนบรูณ์การเกษตร 3 ถ.แสงชโูตสายใหม่ ต.ทา่เรือ อ.ทา่มะกา กาญจนบรีุ 034-562736

พินิจ จนัทร์เดิม 5/6 ม.3 ต.ลิน่ถ่ิน อ.ทองผาภมิู กาญจนบรีุ 089-9242966

สทิธิพร การเกษตร 99 ม.10 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา กาญจนบรีุ 081-1994428

สดช่ืนเคมี 297/1 ม.10 ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา กาญจนบรีุ 034-571359

พรรัตน์เกษตร 202 ม.1 ต.ดา่นมะขามเตีย้ อ.ดา่นมะขามเตีย้ กาญจนบรีุ 085-2921475

พเยาว์ 71 ม.4 ต.ทุง่กระบ ่า อ.เลาขวญั กาญจนบรีุ 082-2957699

พืชผลดีการเกษตร 130 ม.10 ต.หนองประดู ่อ.เลาขวญั กาญจนบรีุ 034-510801

ภธูนเกษตรอตุสาหกรรม 109 หมู4่ ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ 02-5761635-6

วฒิุพนัธุ์ ศิลปดิษฐ 101/108 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ 081-8702670

ซีอาร์ซี ไทวสัด ุ(สาขาศาลายา) 8 ม.1 ต.ทรงคนอง อ.สามพราน นครปฐม 034-100-500

ทวีทรัพย์เกษตรภณัฑ์ 110 หมู1่2 ต าบลสระพฒันา อ าเภอก าแพงแสน นครปฐม 086-7959427

รักสทิธิการเกษตร (โกวิทย์ วงศ์วาสน์) 27/8 ม.8 ต าบลบางเลน อ าเภอบางเลน นครปฐม 034-234100

กิจประเสริฐ (นายมานสั กิจประเสริฐ) 60/1 ม.8 ต าบลบางปลา อ าเภอบางเลน นครปฐม 034-995299-300

จนัทนาการเกษตร 151 หมู1่1 ต าบลวงัน า้เขียว อ าเภอก าแพงแสน นครปฐม 034-353160

สนุทรออร์คิด 14/1 หมู ่14 ต าบลตลาดจินดา อ าเภอสามพราน นครปฐม 081-5273789

สวุรรณา ชีวโรจน์ณรงค์ 83 ม.6 ต าบลวงัตะก ูอ าเภอเมือง นครปฐม 034-290557

สมศรี โกมทุฉาย 4 ม.3 ต.บวัปากทา่ อ.บางเลน นครปฐม 081-7327790

ชานทีการเกษตร 101/1 ม.6 ต.วงัตะก ูอ.เมือง นครปฐม 089-5516742

ดษุดี ทองบวัศิริไล 1 ม.4 ต.ไทรงาม อ.บางเลน นครปฐม 081-8405662

อ้อการเกษตร 288 ม.11 ต.ห้วยขวาง อ.ก าแพงแสน นครปฐม 082-7191218

พิทกัษ์พืชผลเคมีเกษตร 37 หมู ่8 ต.บางช้าง อ.สามพราน นครปฐม 034-295186

ห้วยพลกูารค้าเคมีเกษตร 99/7 ต.ห้วยพล ูอ.นครชยัศรี นครปฐม 081-4354034

เสาวภา นิลออ่น 107/4 ม.8 ต.สามพราน อ.สามพราน นครปฐม 034-321852

ชศูกัดิ ์จรดล 69 ม.5 ต าบลบางช้าง อ าเภอสามพราน นครปฐม 081-3087004

สมุาล ีชยัพิชิตพนัธ์ 96 ม.3 ต.คลองจินดา อ.สามพราน นครปฐม 085-4655162

จ.เจริญเกษตร 16/16 ม.4 ต.มหาสวสัดิ ์อ.พทุธมณฑล นครปฐม 082-4543069

อญัชลุ ีกีรบตุรสวุรรณ 66/92 ม.4 ต.ศาลายา อ.พทุธมณฑล นครปฐม 083-0732398

ธัญลกัษณ์ ปสงัคานนท์ 49/16 ม.5 ต.ทา่ตลาด อ.สามพราน นครปฐม 081-8587683



สมพร อาจสมยั 18 หมู7่ ต าบลบางปลา อ าเภอ บางเลน นครปฐม 085-1927952

วินิจ ฉตัรเจริญพร 92 ม.20 ต.ดา่นทบัตะโก อ.จอมบงึ ราชบรีุ 086-3353637

ธนกร จินดาธรรศ 27/1 ม.6 ต.ดอนใหญ่ อ.บางแพ ราชบรีุ 089-0400300

ณฐัชานนัท์ 92/3 หมู5่ ต าบลดอนกรวย อ าเภอด าเนินสะดวก ราชบรีุ 081-8905210

ฉตัรวารินการเกษตร 29 หมูท่ี ่7 ต าบลสีห่ม่ืน อ าเภอด าเนินสะดวก ราชบรีุ 083-4257997

รุ่งเจริญเคมีเกษตร 18/1 หมุท่ี ่5 ต าบลขนุพิทกัษ์ อ าเภอด าเนินสะดวก ราชบรีุ 034-769425

ธัญญา มรุธาวานิช 23/5 หมูท่ี่3 ต าบลทา่ผา อ าเภอบ้านโป่ง ราชบรีุ 032-201961

อ.เกษตรอินทรีย์ 62/10 ถนนเพชรเกษม ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง ราชบรีุ 087-3690645

ชวูงศ์ เอือ้วงศ์สวุรรณ 105 หมู7่ ต าบลหนองกวาง อ าเภอโพธาราม ราชบรีุ 081-8809796

สาธร แสงอทุยั 1 ม.1 ต.ป่าหวาย อ.สวนผึง้ ราชบรีุ 081-8568873

วีระ จ ารูญจารีต 178/1 หมู ่3 ต.โคกหม้อ อ.เมือง ราชบรีุ 081-6891619

เอทีซีเฟอร์ติไลเซอร์ 117/1 ม.3 ต.จอมประทดั อ.วดัเพลง ราชบรีุ 032-399077

สรุศกัดิ ์นิธิเศรษฐทรัพย์ 345 ม.3 ต.จอมบงึ อ.จอมบงึ ราชบรีุ 032-362-299

จิระ มงัคลรังษี 139 ม.18 ต.เขาขลงุ อ.บ้านโป่ง ราชบรีุ 0818588920

ฐิติกร เหมณี 104/1 ม.10 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง ราชบรีุ 081-9870773

ทองพลู บญุญารัตน์สถาพร 267 ม.7 ต.อา่งทอง อ.เมืองราชบรีุ ราชบรีุ 032-300281

วินิจ ฉตัรเจริญพร 92 ม.20 ต.ดา่นทบัตะโก อ.จอมบงึ ราชบรีุ 086-3353637

ลิม้สทิธิโชค 22 ม.1 ต.ดา่นทบัตะโก อ.จอมบงึ ราชบรีุ 081-9955073

ด ารง ยอดสงิห์ 45/17 ม.3 ต.ทา่ชมุพล อ.โพธาราม ราชบรีุ 089-2156981

สมศกัดิ ์บญุชู 163 หมูท่ี ่4 ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมือง สมทุรสงคราม 034-720454

สพรรณ์ นาคสงิห์ 115/2 ม.9 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมทุรสงคราม สมทุรสงคราม 089-0381417

ซีอาร์ซี ไทวสัด ุ(สาขามหาชยั) 5/5 ม.3 ต.นาดี อ.เมืองสมทุรสาคร สมทุรสาคร 034-110-600

นรุตม์ชยั ภคัคะสริิวฒัน์ 101 ม.10 ถ.เศรษฐกิจ1 ต.คลองมะเดือ่ อ.กระทุม่แบน สมทุรสาคร 087-1677662

ทิพเคมีเกษตร 244/22 ถนนสคุนธวิท ต าบลตลาด อ าเภอกระทุม่แบน สมทุรสาคร 034-473955

หนึง่ รอดจินดา 35/3 ม.2 ต.หลกัสอง อ.บ้านแพ้ว สมทุรสาคร 034-480957-8

ผอ่งพรรณ ลมิปนวิสทุธ์ิ 19 หมู7่ ต าบลบ้านแพ้ว อ าเภอบ้านแพ้ว สมทุรสาคร 086-0603312

รพีพร เจริญศรี 338/7 ม.1 ต.หลกัสาม อ.บ้านแพ้ว สมทุรสาคร 081-1712040

กรไชย กลกัสี 25/597 ม.3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมทุรสาคร สมทุรสาคร 081-9419533


