
ช่ือลูกค้า ที่อยู่1 ที่อยู่ 2 จังหวัด โทรศพัท์

ซีอาร์ซี ไทวสัด ุ(สาขาจนัทบรีุ) 999 ม.2 ต.ทา่ช้าง อ.เมืองจนัทบรีุ จนัทบรีุ 039-600-100

ป.การเกษตร 178/1 ม.3 ต าบลทุง่เบญจา อ าเภอทา่ใหม่ จนัทบรีุ 081-8111201

กวางทองค้าไม้ 1994 76/1-4 ถ.รัตตะรมย์รังสรรค์ ต าบลขลงุ อ าเภอขลงุ จนัทบรีุ (039)441-214 441-336

ศิริเจริญ ซีเมนต์ 51 หมูท่ี ่1 ต าบลทา่ช้าง อ าเภอเมือง จนัทบรีุ 039-498585

สมพร บญุคล้าย 156/1 หมูท่ี่3 ต าบลทบัช้าง อ าเภอสอยดาว จนัทบรีุ 089-2449431

 ยิง่วฒันาการเกษตร 52/18 หมู7่ ถ.สขุมุวิท ต าบลทา่ช้าง อ าเภอเมือง จนัทบรีุ 039-453222

แสงทองพานิช 224 หมูท่ี ่1 ต.มะขาม อ.มะขาม จนัทบรีุ 081-8630517

สหกรณ์กองทนุสวนยางบ้านอา่งคีรี 86 หมูท่ี ่2 ถนนมะขาม-ขลงุ ต าบลอา่งคีรี อ าเภอมะขาม จนัทบรีุ 039-413174

วีระพานิช (นายยคุล วนภวูดล) 1/1 ถ.เทศบาลสาย4 ต.ทา่ใหม ่อ.ทา่ใหม่ จนัทบรีุ 039-431617

สริิชยัการค้า 99 หมู1่ ต.ทบัช้าง อ.สอยดาว จนัทบรีุ 039-393128

เหรียญทองการเกษตร 14/43 หมู9่ ต าบลตะเคียนทอง อ าเภอเมืองเขาคิชฌกฎู จนัทบรีุ 086-1478379

มิตรไมตรี การเกษตร 76/7 หมู1่7 ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จนัทบรีุ 089-5416567

เต็งใช้ แซเ่ฮ้ง 142 ม.17 ต.สองพ่ีน้อง อ.ทา่ใหม่ จนัทบรีุ 087-7481251

สงวนสนิการเกษตร 61 ม.4 ต.เกาะเปริด อ.แหลมสงิห์ จนัทบรีุ 080-9247711

สองพ่ีน้องค้าวสัดุ 18 ม.8 ถ.สขุทุวิท แขวงสองพ่ีน้อง เขตทา่ใหม่ จนัทบรีุ 081-3778788

ซีอาร์ซี ไทวสัด ุ(สาขาฉะเชิงเทรา) 99 ม.2 ต.โสธร อ.เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 033-590-200

ธนทรัพย์ 33/3 ม.14 ต.บางขวญั อ.เมือง ฉะเชิงเทรา 0818400586

กรรณิการ์ บญุญาเสนีย์กลุ 482 ถนนศขุประยรู ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 086-3232919

เกษตรอารี 93/9  หมูท่ี ่14 ต าบลคู้ยายหมี อ าเภอสนามชยัเขต ฉะเชิงเทรา 086-0800498

จฑุารัตน์ อ ่ากลิน่ 114/28 ม.2 ต.หมอนทอง อ.บางน า้เปรีย้ว ฉะเชิงเทรา 081-8684767

สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลากลกูค้า ธ.ก.ส.ฉะเชิงเทรา 166 ม.5 ต.โพนงอากาศ อ.บางน า้เปรีย้ว ฉะเชิงเทรา 086-1017121

เม้งการเกษตร2 49/6 ม.3 ต.สบิเอ็ดศอก อ.บ้านโพธิ ฉะเชิงเทรา 086-3115595

กรกิจฟาร์ม 28/6 หมู ่6 ต.เทพราช อ.บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา 089-2481465

เกษตรพนูผล 148/2 ม.3 ต.บางสมคัร อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา 089-6006212

เมกา โฮม เซ็นเตอร์ สาขาบอ่วิน 333/143 ม.3 ต.บอ่วิน อ.ศรีราชา ชลบรีุ 038-110-900

ซีอาร์ซี ไทวสัด ุ(สาขาชลบรีุ) 413/81 ม.5 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบรีุ ชลบรีุ 033-000-200

ซีอาร์ซี ไทวสัด ุ(สาขาพทัยาใต้) 80/3 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ ชลบรีุ 033-002-600

ซีอาร์ซี ไทวสัด ุ(สาขาศรีราชา) 92/10 ม.10 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา ชลบรีุ 033-000-100

รายช่ือลูกค้าปุ๋ย



ซีอาร์ซี ไทวสัด ุ(สาขาพทัยา) 565/66 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ ชลบรีุ 038-374-9137

รวมโชค วสัดกุ่อสร้าง 28-30 ซอย 3 ถนนศรีกญุชร ต าบลพนสันิคม อ าเภอพนสันิคม ชลบรีุ 038-461002

ชลบรีุกนัยง 39/1-4 หมูท่ี่1 ถ.สขุมุวิท ต าบลห้วยกะปิ อ าเภอเมือง ชลบรีุ 038-265400

อ านาจ ชยัตระกลูทอง 220/1 หมูท่ี่6 ต าบลนาเกลอื อ าเภอบางละมงุ ชลบรีุ 081-7238759

สเุนตร สขุธงไชยกลู 354/9 หมูท่ี่9 ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมงุ ชลบรีุ 081-7825885

สยามการเกษตร 265/6 ถนนสขุมุวิท ต าบลแสนสขุ อ.เมือง ชลบรีุ 086-1519953

เกษมสขุ 84/4 ถ.สรุศกัดิส์งวน ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา ชลบรีุ 038-311508

ภทัรพรการเกษตร 557 ถนนชลบรีุ-บ้านบงึ ต.บ้านบงึ อ.บ้านบงึ ชลบรีุ 084-0777613

การเกษตร-อาหารสตัว์ 856/32 ถ.เจตน์จ านงค์ ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบรีุ ชลบรีุ 084-9700980

ชินวฒัน์การเกษตร (นางอาภรณ์ ชินวฒัน์) 71 ม.1 ต.บางละมงุ อ.บางละมงุ ชลบรีุ 038-241-696

ASTV SHOP บ้านบงึ 74 ถ.เจตน์อ านาจ ต.บ้านบงึ อ.บ้านบงึ ชลบรีุ 081-7237272

ศกัดิส์วสัดิ์2 38 หมู1่ ถ.สขุพนัธ์ถาวร1 ต.บอ่ทอง อ.บอ่ทอง ชลบรีุ 038-211109

แยกโป่งการเกษตร 23/13 หมูท่ี่7 ต าบลโป่ง อ าเภอบางละมงุ ชลบรีุ 038-227315

พงษ์สริิวสัดภุณัฑ์ชลบรีุ 114 หมูท่ี่1 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมงุ ชลบรีุ 038-702808-9

ศรัณยา ชลาชีวะ 364 ถ.ชลบรีุ-บ้านบงึ ต.บ้านบงึ อ.บ้านบงึ ชลบรีุ 038443855-6

สทุิน ศิวะมาศ 11/3 ม.1 ถ.สขุมุวิท ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบรีุ ชลบรีุ 038-275334

อนชุา จิรายสุกมล 157/1 ม.10 ต.พานทอง อ.พานทอง ชลบรีุ 085-8286747

วิโรจน์ ถิระนนัท์ 20-22 ถ.เทศบาล12 ต.บอ่ทอง อ.บอ่ทอง ชลบรีุ 086-3352001

ศิริภณัฑ์การเกษตร 24 ซ.สตัยตุฆ์ ต.บางพระ อ.เมือง ตราด 039-537447

สมนึก ศรีสงัข์สขุ บจก.วงัต้นค้าวสัดกุ่อสร้าง 4/3 หมูท่ี ่7 ต าบลพรหมณี อ าเภอเมือง นครนายก 089-7447202

ธัญญพทัธ์ วฒันะวณิชวงศ์ 22 ม.5 ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ์ นครนายก 081-9256354

เงินงามการเกษตร 247/1 ม.1 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา นครนายก 084-846-6101

พรทวีพาณิชย์ ข3-019 ถนนเหมืองทองหลาง ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก นครนายก 081-2924728

เทพเกษตร เคมีภณัฑ์ 158/11 ม.13 ต.ทา่ช้าง อ.เมืองนครนายก นครนายก 089-8931781

รักเกษตร 469 ม.1 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ นครนายก 081-8404711

วิโรจน์ แก้วแฝก 9 ม.9 ต.บางลกูเสอื อ.องครักษ์ นครนายก 081-9097489

ดี การเกษตร 40 หมู ่13 ต.ลาดตะเคียน อ.กบนิทร์บรีุ ปราจีนบรีุ 084-8481113

ช.รุ่งเรือง วสัดกุ่อสร้าง (โดยนางจีรนนัท์ สายพนสั) 100 ม.8 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ 089-8348382

อ านวยสนิ 194/8  หมูท่ี่4 ต าบลบ้านสร้าง อ าเภอบ้านสร้าง ปราจีนบรีุ 037-271018

นิพนธ์พาณิชย์ 156/15 ต.โคกไม้ลาย อ.เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ 087-6109912

ซีอาร์ซี ไทวสัด ุ(สาขาระยอง) 999/9 ม.1 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง ระยอง 033-650-500



ลีย้ง่เสง็จัน่ 582/1 ถนนสขุมุวิท ต าบลเนินพระ อ าเภอเมือง ระยอง 038-313373

เอือ้ศิริโฮมแมททีเรียล 25/2 หมุท่ี่6 ถนนสขุมุวิท ต าบลตะพง อ าเภอเมือง ระยอง 038-665132-4

วรรณา ประทีปสกลุทอง 22/3 หมูท่ี่4 ต าบลทบัมา อ าเภอเมือง ระยอง 038-875334-7

วชัราการ 30/1 หมู ่5 ถ.สขุมุวิท ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง ระยอง 038-602036

อินบ๊อก(นางสาวธัญญะรัตน์ โฆษิตพิพฒัน์) 60/5 หมู1่2 ต.ทุง่ควายกิน อ.แกลง ระยอง 038-669272

ช.ชยตุการเกษตร 635/5 ม.5 ต.แมน่ า้คู้ อ.ปลวกแดง ระยอง 082-9774434

สองเกษตร (นางดวงแข เอ็งวงษ์ตระกลู) 789 หมู1่ ต.ทุง่ควายกิน อ.แกลง ระยอง 081-9838260

กรีนช็อป 8 ม.6 ต.วงัหว้า อ.แกลง ระยอง 084-811-2136

สภุาพร สรุกิจโกศล 131  หมูท่ี ่9 ต าบลคลองไก่เถ่ือน อ าเภอคลองหาด สระแก้ว 039-421386

ศรีกิจอะโกรเทรด 348 ถนนสวุรรณศร ต าบลสระแก้ว อ าเภอเมือง สระแก้ว 037-220853

หน่อยพลูทรัพย์ 2009 17 ถ.เทศบาล 17 ต าบลสระแก้ว อ าเภอเมือง สระแก้ว 081-9402918

มิตรเกษตร 2 (นายอดิเทพ เจือจิตราพรรณ) 1197 ม.10 ถ.สวุรรณศร ต าบลวฒันานคร อ าเภอวฒันานคร สระแก้ว 037-225600

โชคพานิชวสัดกุ่อสร้าง 109/5 ม.2 ถ.จนัทบรีุ-สระแก้ว ต.วงัน า้เย็น อ.วงัน า้เย็น สระแก้ว 037-251267

วิชยัการเกษตร ตวัแทนปุ๋ ย ทีพีไอ 66/2 หมู1่ ต.วงัน า้เย็น อ.วงัน า้เย็น สระแก้ว 084-8722434

หนุม่แชร์ออ 165 ม.2 ต.วฒันานคร อ.สระแก้ว สระแก้ว 081-8393951


