
ช่ือลูกค้า ที่อยู่1 ที่อยู่ 2 จังหวัด โทรศพัท์

เมืองเลยบิก๊โฮม 11/2 ถนนเลย-เชียงคาน ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมือง เลย 042-811409

ชยัรัตน์ ศภุพิทกัษ์ไพบลูย์ 249 ม.6 ต.ห้วยบอ่ซืน อ.ปากชม เลย 081-9552126

จริงใจการเกษตร 76 หมู ่11 แขวงภหูอ เขตภหูลวง เลย 087-2989994

ธนโชติการเกษตร 29 ม.5 ถ.สมเด็จ-บวัขาว ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ กาฬสนิธุ์ 089-0435252

ประจวบการเกษตร 231 ม.3 ต.ดอนจาน อ.ดอนจาน กาฬสนิธุ์ 087-2355867

เพ่ิมทรัพย์การเกษตร 149/1 ม.6 ต.นามน อ.นามน กาฬสนิธุ์ 085-6935661

ไทยรวมมิตรเกษตรพืชผล 160 หมู1่2 ต.เหลา่อ้อย อ.ร่องค า กาฬสนิธุ์ 043897339

คลงัเกษตรบวัขาว 279 ม.10 ต.บวัขาว อ.กฉิุนารายณ์ กาฬสนิธุ์ 081-5444809

กาฬสนิธุ์ออโตเซลส์ 92 ถ.ถีนานนท์ ต าบลกาฬสนิธุ์ อ าเภอเมือง กาฬสนิธุ์ 043-813303

แจใจสง่เสริมการเกษตร 23-25 ถ.เทศบาล 23 ต าบลกาฬสนิธุ์ อ าเภอเมือง กาฬสนิธุ์ 043-811078

ซีอาร์ซี ไทวสัด ุ(สาขาขอนแก่น) 224 ม.1 ต.ส าราญ อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 043-000-300

ซีอาร์ซี ไทวสัด ุ(สาขามิตรภาพขอนแก่น) 290/2 ม.17 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 043-000-600

เอ่ียมเสง็ 2003 84 ม.3  ถ.มะลวิรรณ ต าบลไชยสอ อ าเภอชมุแพ ขอนแก่น 043-312092

อลัฟ่าคอนกรีต 481 หมูท่ี ่16 ต าบลบ้านเป็ด อ าเภอเมือง ขอนแก่น 043-334321

ศิริพืชผล (นายประกิจ ศิริโคจรสมบตัิ) 24/1 หมู1่1 ต.ค ามว่ง อ.เขาสวนกวาง ขอนแก่น 081-7392725

มิตรเกษตร 230 ม.7 ต.โนนทอ่น อ.เมือง ขอนแก่น 082-4497872

ป.ศิวชัการเกษตร 35-35/2 ม.4 ถ.ขอนแก่น-เชียงยืน ต.โคกส ีอ.เมืองของแก่น ขอนแก่น 043-321616

คณาทรัพย์การเกษตร 353/20-21 ม.2 ต.บ้านทุม่ อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 043-382842

ธนาทรการเกษตร 40-41 ม.4 ถ.มลวิรรณ ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ ขอนแก่น 084-6023041

ทวีทรัพย์การเกษตร 90 ม.1 ต.สวนหมอ่น อ.มญัจาคีรี ขอนแก่น 085-6607056

เอส.พี.เอส.เวิลด์ เพสท์ คอนโทรล 113 ม.11 ต.พระลบั อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 081-7685063

จินดาวฒันา 194 ม.1 ต.โนนทนั อ.ชมุแพ ขอนแก่น 043-391070

จ าลอง2 346 ม.12 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย ขอนแก่น 081-1356390

ชยัศิริพืชไร่ 192 ม.19 ต.หนองโก อ.กระนวน ขอนแก่น 081-5929299

ดอกคณูการเกษตร โดยนายปริญญา สดุบญุมา 425 ม.4 ต.โนนอดุม อ.ชมุแพ ขอนแก่น 081-9649697

ภเูวียงการเกษตร 589 ม.4 ต.ภเูวียง อ.ภเูวียง ขอนแก่น 098-1750296

พรราชา การเกษตร 168 ม.11 ต.ค ามว่ง อ.เขาสวนกวาง ขอนแก่น 087-6442405

เลศิฟาร์มชยัภมิู 144/8-9 ถ.ชยัภมิู-สคีิว้ ต.หนองนาแซง อ.เมือง ชยัภมิู 081-6298034

รายช่ือลูกค้าปุ๋ย



ไทยทวีวฒันา 349/19 ถ.อนนัตกลู ต.ในเมือง อ.เมืองชยัภมิู ชยัภมิู 089-7220615

ประสพโชคการเกษตร 14 ม.21 ถ.สรุนารายณ์ ต.ห้ายยายจ๋ิว อ.เทพสถิต ชยัภมิู 081-7892440

หนองฉิมวสัดุ 42 ม.4 ต.หนองฉิม อ.เนินสง่า ชยัภมิู 044-846022

บญุเกษตร 421-423 ถ.อภิบาลบญัชา ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง นครพนม 042-511176

โชติการเกษตร 311  หมูท่ี ่13 ถ.ชยางกรู ต าบลธาตพุนม อ าเภอธาตพุนม นครพนม 042-541145

เกษตรพอเพียง 8/1 ถนนเบญจราษฎร์รังสรรค์ ต าบลบ้านแพง อ าเภอบ้านแพง นครพนม 089-4229138

ราชาเกษตร 140 ม.7 ต.บ้านแก้ง อ.นาแก นครพนม 042-517384

มหาผลการเกษตร 106 ม.11 ถ.นิคมสามคัคี ต.ธาตพุนม อ.ธาตพุนม นครพนม 042-525578

อภิสทิธ์ิ การค้า (นายวชัระ วะเศษสร้อย) 194 หมู4่ ถ.สกล-นาหว้า ต.นาหว้า อ.นาหว้า นครพนม 086-3690269

ชอบวสัดุ 24 ม.6 ถ.ชยางกรู ต.พระกลางทุง่ อ.ธาตพุนม นครพนม 042-541357

บ้านนอกฟาร์ม 58/3 ม.1 ต.ทา่อเุทน อ.ทา่อเุทน นครพนม 081-9750235

ชอบวสัดุ 24 ม.6 ถ.ชยางกรู ต.พระกลางทุง่ อ.ธาตพุนม นครพนม 042-531014

พชรดาการเกษตร 117 ม.7 ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม นครพนม 087-2230918

สทิธิชยั การเกษตร 134 ม.5 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง นครพนม 091-6953690

บงึกาญจน์เกษตรภณัฑ์ 112 ม.1 ต.บงึกาฬ อ.บงึกาฬ บงึกาฬ 042-491115

ซีอาร์ซี ไทวสัด ุ(สาขามหาสารคาม) 303 ม.11 ต.เกิง้ อ.เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 043-020-300

ฮ.ไทยพาณิชย์ 260 หมูท่ี ่1 ต าบลปะหลาน อ าเภอพยคัฆภมิูพิสยั มหาสารคาม 043-791339

นิวสงวนชยั 121 ถ.ผด.ุวิถี ต าบลตลาด อ าเภอเมือง มหาสารคาม 043-725288

เพ่ิมพนูทรัพย์พาณิชย์ (นางสาวสวุิมล ทิพย์ประเสริฐ) 248 ม.9 ต าบลหนองจิก อ าเภอบรบอื มหาสารคาม 043-771187

เสง็พาณิชย์ (นายทองยุน่ ปิดตานงั) 197 ม.10 ต าบลยางสสีรุาช อ าเภอยางสสีรุาช มหาสารคาม 089-8426223

เทอดศกัดิก์ารเกษตร 34/1 อ.นาเชือก มหาสารคาม 043-779035

สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขามหาสารคาม 28 ถนนมหาสารคาม-วาปีปทมุ ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 043-711777

นาคินก่อสร้าง 289 ม.2 ต.หนองแสง อ.วาปีปทมุ มหาสารคาม 043-799122

มัง่มีพืชผล 139 ม.9 ต.นาคนู อ.นาคนู มหาสารคาม 086-8550718

ฟาร์มช็อปเกษตร 230 ม.11 ต.หวัขวาง อ.โกสมุพิชยั มหาสารคาม 081-8738741

โคกสงูการเกษตร 125-126 หมูท่ี ่14 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน มหาสารคาม 0892749017

เกษตรไพศาล 493 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง มหาสารคาม 0897115026

ซีอาร์ซี ไทวสัด ุ(สาขามกุดาหาร) 311 ถ.ชยางกรู ต.มกุดาหาร อ.เมืองมกุดาหาร มกุดาหาร 042-040-300

ประเสริฐพืชผล 44 ถ.พทุธเจริญ ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมือง มกุดาหาร 086-2244900

สมบรูณ์การเกษตร 91 ถนนยทุธพฒัน์ ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมือง มกุดาหาร 042-611386

ตีก๋ารเกษตร 223 หมู ่11 ถนนนิคม-หนองสงู ต.นิคมค าสร้อย อ.นิคมค าสร้อย มกุดาหาร 042-681217



ถ่ินลานค า 73/1 ถ.ยทุธพฒัน์ ต.มกุดาหาร อ.เมืองมกุดาหาร มกุดาหาร 082-4199994

ซีอาร์ซี ไทวสัด ุ(สาขาร้อยเอ็ด) 444 ม.7 ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 043-030-500

แมโ่จ้การเกษตร 81 ม.3 ต.หนองตาไก้ อ.โพธ์ิชยั ร้อยเอ็ด 087-0085628

พงษ์นภาวรรณเอ็นเทอร์ไพร์ส 577 ม.5 ต.สระค ูอ.สวุรรณภมิู ร้อยเอ็ด 043-532364

พิชิตการค้า 190/14 ถนนราชด าเนิน ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง ร้อยเอ็ด 043-512635

เซียมเสง็ 81 หมูท่ี ่3 ถนนวดักลาง ต าบลพนมไพร อ าเภอพนมไพร ร้อยเอ็ด 043-591147

สยามโกลบอลเฮาส์ 232 หมู ่19 ต าบลรอบเมือง อ าเภอเมือง ร้อยเอ็ด 043-527222

กรุงไทยซีเมนต์ 21/3 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง ร้อยเอ็ด 045-526825

ไทยเพ่ิมพลูโฮมช็อป 208 หมูท่ี่23 ต าบลเหนือเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 043-522444

พงษ์นภาวรรณเอ็นเทอร์ไพร์ส 557 ม.5 ต.สระค ูอ.สวุรรณภมิู ร้อยเอ็ด 043-532364

เจริญรุ่งเรืองเคมีภณัฑ์ 149-150 ม.11 ต.ปาฝา อ.จงัหาร ร้อยเอ็ด 081-1006570

สยามโกลบอลเฮ้าส์ 232 หมู1่9 ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ้ด ร้อยเอ็ด 044-928900

ซีอาร์ซี ไทวสัด ุ(สาขาสกลนคร) 333 ม.15 ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร สกลนคร 042-909-500

สริุยา พลราชม 24 ม.12 ต าบลไฮหยอ่ง อ าเภอพงัโคน สกลนคร 042-729597

ไพโรจน์การเกษตร 2008 1730/11 หมู ่14 ถ.ยวุพฒันา ต.ธาตเุชิงชมุ อ.เมืองสกลนคร สกลนคร 049-733306

สวา่งแดนดิน ม.สนัติสขุ 153 หมู1่ ต.สวา่งแดนดิน อ.สวา่งแดนดิน สกลนคร 042-721089

ม.สนัติสขุ 153 หมู1่ ถ.นิตโย ต.สวา่งแดนดิน อ.สวา่งแดนดิน สกลนคร 042-721089

ถกูใจเพ่ือนเกษตร 368 ม.8 ต.งิว้ดอ่น อ.เมืองสกลนคร สกลนคร 081-9758766

เมกา โฮม เซ็นเตอร์ สาขาหนองคาย 999 ม.5 ต.มีชยั อ.เมืองหนองคาย หนองคาย 042-900-499

รวมเกษตร 1052/6-7 หมูท่ี ่2 ถ.มีชยั ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง หนองคาย 042-411642

แสงรุ่งก่อสร้าง 1992 1168/1 ม.3 ถ.หนองคาย-โพนพิลยั ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย หนองคาย 0887313717,042412175

ทรัพย์สมบรูณ์การค้า 502 หมู3่ ต.โซ ่อ.โซพิ่สยั หนองคาย 083-6781105

สงัคมการเกษตร 218/1 ม.3 ต.แก๊งไก่ อ.สงัคม หนองคาย 091-0619676

ซีอาร์ซี ไทวสัด ุ(สาขาหนองบวัล าภู) 310 ม.5 ต.หนองภยัศนูย์ อ.เมืองหนองบวัล าภู หนองบวัล าภู 042-100-200

วชัรพลกรเกษตร 110 ม.1 ต.เมืองใหม ่อ.ศรีบญุเรือง หนองบวัล าภู 090-3451232

ล.วาณิช 123 ม.11 ต.หนองเรือ อ.โนนสงั หนองบวัล าภู 081-9007109

หนองบวัล าภลูิม้เจริญวสัดกุ่อสร้าง 203 หมูท่ี ่10 ต าบลล าภ ูอ าเภอเมือง หนองบวัล าภู 042-360949

รุ่งเรืองชยัการเกษตร 414 ม. ต.นากลาง อ.นากลาง หนองบวัล าภู 042-359549

นามะเฟืองการเกษตร 184 ม.2 ต.นามะเฟือง อ.เมือง หนองบวัล าภู 081-6860140

โนนสมบรูณ์การ 148 ม.8 ต.นามะเฟือง อ.เมืองหนองบวัล าภู หนองบวัล าภู 088-5085418

ซีอาร์ซี ไทวสัด ุ(สาขาอดุรธานี) 608 ม.4 ต.หนองขอนกว้าง อ.เมืองอดุรธานี อดุรธานี 042-110-800



ตัง้จิตรพืชผล 66 หมูท่ี ่1 ต าบลศรีสทุโธ อ าเภอบ้านดงุ อดุรธานี 042-273278

ไทยสามคัคีอดุร 308 ถนนหมากแข้ง ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมือง อดุรธานี 042-221263

รุ่งโรจน์การค้า 185-185/1 หมูท่ี ่9 ต าบลกมุภวาปี อ าเภอกมุภวาปี อดุรธานี 042-334260

ศรีไทยใหมบ่ริการ 222/2 ถนนนิตโย ต าบลหนองบวั อ าเภอเมือง อดุรธานี 042-247333

อยูเ่จริญคอนกรีต (1996) 87 ม.4 ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมือง อดุรธานี 042-347278

แอลเจแอลอินดสัตรี 3 ม.6 ถ.อดุร-สกล ต าบลหนองขอนกว้าง อ าเภอเมือง อดุรธานี 042-323019

สหกรณ์การเกษตรน า้โสม จ ากดั 219 ม.6 ต.นางวั อ.น า้โสม อดุรธานี 042-910-123

อยูเ่จริญวสัดภุณัฑ์ 223/2-3 ถ.อดุรดษุฎี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอดุรธานี อดุรธานี 042-221518

กูแ่ก้วการเกษตร 123 ม.5 ต.บ้านจีต อ.กูแ่ก้ว อดุรธานี 089-8616625

วรพลการเกษตร 260 ม.11 ต.ทุง่ฝน อ.ทุง่ฝน อดุรธานี 088-3015314

ธนยศ รักกิจศิริ 111/1 ถ.อดุรดษุฎี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอดุรธานี อดุรธานี 0861788804

จรูญพาณิชย์ (เจ-อาร์ 2002) 163/1 ม.1 ถ.อดุร-หนองบวัล าภู ต.หนองววัซอ อ.หนองววัซอ อดุรธานี 042-285842

สหกรณ์การเกษตรโนนสะอาด 332 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด อดุรธานี 042-391092

ส.พาณิชย์ ปุ๋ ย อาหารสตัว์ 129 ม.7 ต.หนองววัซอ อ.หนองววัซอ อดุรธานี 086-6489363

รุ่งเรืองยางพารา (ตาลเลยีน) 105 ม.2 ต.ตาลเลยีน อ.กดุจบั อดุรธานี 087-8646348

หนองแสงการเกษตร 153 ม.11 ต.ทบักงุ อ.หนองแสง อดุรธานี 042-396360

ภวูนั ขาวดี 254 ม.1 ต.บ้านธาต ุอ.เพ็ญ อดุรธานี 081-9759217

เกษตรน าชยั 124 ถ.อดุรดษุฎี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอดุรธานี อดุรธานี 089-7119213


