
ช่ือลูกค้า ที่อยู่1 ที่อยู่ 2 จังหวัด โทรศพัท์

จกัรี คอนกรีต 165 หมูท่ี่1 ต ำบลหนองบวัศำลำ อ ำเภอเมือง นครรำชสมีำ 044-327446-8

เค.ว.ีเอส.คอนกรีต กรุ๊ป 138 หมูท่ี่3 ต ำบลโคกกรวด อ ำเภอเมือง นครรำชสมีำ 044-291063

79 น.พำณิชย์ 91 หมู ่1 ต.วงัน ำ้เขียว อ.วงัน ำ้เขียว นครรำชสมีำ 044-228080-1

เกษตรววังำม 381 ม.12 ต.แก้งสนำมนำง อ.แก้งสนำมนำง นครรำชสมีำ 089-2807510

พงษ์เจริญ 93 ถ.โนนสงู-มิตรภำพ ต.โนนสงู อ.โนนสงู นครรำชสมีำ 044-326201

น.เกษตร ปักธงชยั 130/6 ม.1 ต.งิว้ อ.ปักธงชยั นครรำชสมีำ 089-9232533

น.เกษตรโชคชยั 103/1 ม.6 ถ.ครบรีุ-โชคชยั ต.โชคชยั อ.โชคชยั นครรำชสมีำ 082-8637024

นิพนธ์ ทิพย์สนุทรศกัดิ์ 692 ซ.มิตรภำพ 15 ต.ในเมือง อ.เมืองนครรำชสมีำ นครรำชสมีำ 087-2558899

พทัธมน เจษฏำจินต์ (ทำ่ข้ำวโชคอ ำนวย) 180 ม.18 ต.เมืองคง อ.คง นครรำชสมีำ 088-5862558

รักเกษตร 64,66 ถ.รถไฟ2 ต.บวัใหญ่ อ.บวัใหญ่ นครรำชสมีำ 086-5831296

ก.พำณิชย์ 495/1 หมู ่1 ต ำบลหนองสำหร่ำย อ ำเภอปำกชอ่ง นครรำชสมีำ 044-313000

ตงัน ำเกษตร 744 ถนนมิตรภำพ ต.ปำกชอ่ง อ.ปำกชอ่ง นครรำชสมีำ 044-311040

จงึซงัเฮง 26-42 ถ.นิเวศรัตน์ ต.บวัใหญ่ อ.บวัใหญ่ นครรำชสมีำ 044-461027

ปรีชำเกษตรภณัฑ์ 791/1 ม.11 ต.สงูเนิน อ.สงูเนิน นครรำชสมีำ 044-491500

ฮงุเซง่ฮวด 51 ถ.นิเวศรัตน์ ต.บวัใหญ่ อ.บวัใหญ่ นครรำชสมีำ 044-461009

เพ่ือนเกษตรดำ่นขนุทด 277/34 ต.ดำ่นขนุทด อ.ดำ่นขนุทด นครรำชสมีำ 081-9669885

พีพี อะโกร จ ำกดั 553/4 ม.14 ต.ในเมือง อ.พิมำย นครรำชสมีำ 044-285468

ตงฮัว้บวัใหญ่ (1994) 44 ม.5 ถ.นิเวศรัตน์ ต.ดำ่นช้ำง อ.บวัใหญ่ นครรำชสมีำ 044-292-222

เพียงใจ กมลวทัน์ 6-8 ถนนท้ำวสรุะ ต.ในเมือง อ.เมืองนครรำชสมีำ นครรำชสมีำ 044-242965

เกษตรชมุพวง 589 หมู1่ ถนนชมุพวง-ล ำปลำยมำศ ต ำบลชมุพวง อ ำเภอชมุพวง นครรำชสมีำ 044-457701

หน ่ำเซ็งค้ำวสัดภุณัฑ์ 242 หมู1่ ถนนสรุนำรำยณ์ ต ำบลจอหอ อ ำเภอเมืองนครรำชสมีำ นครรำชสมีำ 044-296114

ตงฮัว้ ซอร์บทิอล 188 หมู5่ ต.ดำ่นช้ำง อ.บวัใหญ่ นครรำชสมีำ 044-292222

ธนธำรคอนกรีต(สริุยชยัคอนกรีต) 24 หมู1่4 ต.ลำดบวัขำว อ.สคีิว้ นครรำชสมีำ 081-8070807

อำนนท์กำรเกษตร (ร้ำนน้องปลำกำรเกษตร) 23 ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง นครรำชสมีำ 089-5273900

ซีอำร์ซี ไทวสัด ุ(สำขำบรีุรัมย์) 55 ม.1 ต.บ้ำนบวั อ.เมืองบรีุรัมย์ บรีุรัมย์ 044-100-800

บรีุรัมย์กำรเกษตร 4/6-7 ถนนศรีเพชร ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง บรีุรัมย์ 044-677210

วรำภณัฑ์สรรพกิจ 184/12 ถนนหน้ำสถำนี ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง บรีุรัมย์ 044-614357

พรพิมล ทองธรรมชำติ (หจก.พีทีซี พทุไธสง) 111 ต ำบลมะเฟือง อ ำเภอพทุไธสง บรีุรัมย์ 044-659124

รายช่ือลูกค้าปุ๋ย



กิจมงคลบรีุรัมย์ 116/1 ม.1 ต ำบลชมุเห็ด อ ำเภอเมือง บรีุรัมย์ 081-3933033

ชณชัชำ บญุทอง (บญุทวีค้ำวสัด)ุ 52 หมู1่ ต ำบลนำงรอง อ ำเภอนำงรอง บรีุรัมย์ 044-631695

ข้ำวหอมดี 2013 999/2 หมูบ้่ำนรุ่งโรจน์ธำนี ม.10 ต.อีสำน อ.เมืองบรีุรัมย์ บรีุรัมย์ 081-8785151

ดิลก ภคู ำ 540 ถ.วิทยะธ ำรงค์ ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร ยโสธร 081-3894777

ยโสธรทรัพย์ไพบลูย์ 409-411-413 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร ยโสธร 081-7903690

ทวีพล พวงแก้ว 201 หมู9่ ถนนแจ้งสนิท ต ำบลเข่ืองค ำ อ ำเภอเมือง ยโสธร 045-712931

ชศูกัดิ ์เรืองชยัจตพุร 448-450 ถ.แจ้งสนิท ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง ยโสธร 081-7903690

อึง้เทียนฮะ 300 หมูท่ี ่1 ต.สวำท อ.เลงินกทำ ยโสธร 045-781278

เพชรวิศวกรรม 201 ม.9 ถ.แจ้งสนิท ต.เข่ืองค ำ อ.เมืองยโสธร ยโสธร 045-712931

สทุธิศกัดิ ์ลิม้ปีดีชยั 91-92 หมู4่ ต ำบลหนองหญ้ำลำด อ ำเภอกนัทรลกัษ์ ศรีสะเกษ 045-661111

เพ่ิมทรัพย์ แซจ่งึ 199 หมู2่ ต ำบลเมืองคง อ ำเภอรำษีไศล ศรีสะเกษ 081-5478999

รวมมิตร 456 หมูท่ี ่17 ต ำบลกระแชง อ ำเภอกนัทรลกัษ์ ศรีสะเกษ 081-9797135

โชคพิชิต 2008 110 หมู7่ ต.เวียงเหนือ อ.กนัทรลกัษ์ ศรีสะเกษ 085-2504548

อ ำนวยกำรเกษตร(ขขุนัธ์) 420/7-8 ม.3 ต.ห้วยเหนือ อ.ขขุนัธ์ ศรีสะเกษ 045-671693

วีระ แสงวงศ์ 333 หมู6่ ถ.ศรีสะเกษ-กนัทรลกัษ์ ต.ภเูงิน อ.กนัทรลกัษ์ ศรีสะเกษ 081-6850398

นนัทะชยัวสัดุ 42 ม.1 ต.เมืองคง อ.รำษีไศล ศรีสะเกษ 081-9768710

ชำลนีิ เห็นได้ชม 88 หมู2่1 ต.โสน อ.ขขุนัธ์ ศรีสะเกษ 087-3777354

เจริญทรัพย์ค้ำไม้ 315 ม.3 ถ.กนัทรำรมย์-รำษีไศล ต.ยำงชมุน้อย อ.ยำงชมุน้อย ศรีสะเกษ 045-687-039

โต เฮง เฮง 309/3 ม.8 ต.หนองครก อ.เมือง ศรีสะเกษ 088-0753842

ศรีสะเกษสนิทวีกำรเกษตร 0980/5 ถ.ขขุนัธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 045-612639

ซีอำร์ซี ไทวสัด ุ(สำขำสริุนทร์) 322 ม.2 ต.นอกเมือง อ.เมืองสริุนทร์ สริุนทร์ 044-530-900

บญุประสงค์ฟำร์ม 32 ถ.ปัทมำนนท์ ต ำบลจอมพระ อ ำเภอจอมพระ สริุนทร์ 044-581048

สงัขะรวมชยักำรค้ำ 252 ม.1 ต ำบลสงัขะ อ ำเภอสงัขะ สริุนทร์ 044-571309

อนงค์กำรเกษตร 63 หมู ่5 ต.จรัส อ.บวัเชด สริุนทร์ 082-8609490

ทวีทรัพย์ 223/1-5 หมูท่ี ่1 ถ.สำยสริุนทร์-ชอ่งจอม ต.กำบเชิง อ.กำบเชิง สริุนทร์ 044-559003

เกษตรยิง่ดี F10-F11 หมู ่14 ถ.สริุนทร์-ชอ่งจอม ต.ดำ่น อ.กำบเชิง สริุนทร์ 081-3487114

อำรีย์ แพไธสง (ร้ำนอำรีย์กำรเกษตร) 189 ม.1 ต.บกัได อ.พนมดงรัก สริุนทร์ 044-508325

ชำลนีิ เห็นได้ชม (ร้ำนเกษตรไชยโย) 364/2 ม.1 ต.สงัขะ อ.สงัขะ สริุนทร์ 087-3777354

ศิริรัตน์ บญุอดุม 49 ม.5 ต.ศรีณรงค์ อ.ชมุพลบรีุ สริุนทร์ 084-8774372

อนงกำรเกษตร 63 ม.5 ต.จรัส อ.บวัเชด สริุนทร์ 082-8609490

แสวง เกษอินทร์ 117 ถ.สริุนทร์-ปรำสำท ต.เฉนียง อ.เมืองสริุนทร์ สริุนทร์ 044-521410



ศรีขรภมิูกำรเกษตร 174-176 หมู2่ ถ.เสรีธิปัตย์ อ.ระแวง อ.ศรีขรภมิู สริุนทร์ 044-561676

ไท้เชียงล้ง 179-185 ถ.กรุงศรีใน ต.ในเมือง อ.เมืองสริุนทร์ สริุนทร์ 044-511410

เกษตรภณัฑ์ 187 ถ.กรุงศรีใน ต.ในเมือง อ.เมืองสริุนทร์ สริุนทร์ 044-573337

แสวงฟ้ำค้ำไม้ 117 ม.13 ต.เฉนียง อ.เมืองสริุนทร์ สริุนทร์ 044-513-709

วงศ์วิบลูคอนกรีต 281 ม.13 ต.ทำ่ตมู อ.ทำ่ตมู สริุนทร์ 044534244-6

นครกระวนั 86 ม.3 ต.บ้ำนไทร อ.ปรำสำท สริุนทร์ 081-1856575

ค ำใส ดวงแก้ว 148 หมู ่1 ต.รัตนวำรี อ.หวัตะพำน อ ำนำจเจริญ 045-469642

ซีอำร์ซี ไทวสัด ุ(สำขำอบุลรำชธำนี) 267 ม.7 ต.จำระแม อ.เมืองอบุลรำชธำนี อบุลรำชธำนี 045-950-500

อบุลวสัด ุจ ำกดั 37-47 ถ.ศรีมงคล ต.วำรินช ำรำบ อ.วำรินช ำรำบ อบุลรำชธำนี 045-269-788

อบุลวสัด(ุสำขำนครรำชสมีำ) 37-47 ถนนศรีมงคล ต.วำรินช ำรำบ อ.วำรินช ำรำบ อบุลรำชธำนี 044-352888

อบุลวสัดุ 37-47 ถ.ศรีมงคล ต ำบลวำรินช ำรำบ อ ำเภอวำรินช ำรำบ อบุลรำชธำนี 045-352888

อบุลรุ่งเรืองกลกำร 237/1 หมู9่ ต ำบลค ำน ำ้แซบ อ ำเภอวำรินช ำรำบ อบุลรำชธำนี 045-424151

คนึงนิจพิบลูก่อสร้ำง 13 ถนนเทศบำล 2 ต.พิบลู อ.พิบลูมงัสำหำร อบุลรำชธำนี 045-441491

อำรดำวสัดกุ่อสร้ำง 67/1-6 ถ.ศรีสเกษ2 ต.วำรินช ำรำบ อ.วำรินช ำรำบ อบุลรำชธำนี 045-286236-8

น ำ้ยืนวสัดุ 188 หมู1่0 ถ.รพช. ต.สวีิเชียร อ.น ำ้ยืน อบุลรำชธำนี 045-371024-6

ทองวิเศษเกษตรพนัธุ์ 207 หมู ่4 ต ำบลขหุล ุอ ำเภอตระกำรพืชผล อบุลรำชธำนี 045-481021

ออกทัเซนเตอร์ 147/1 ต ำบลไร่น้อย อ ำเภอเมือง อบุลรำชธำนี 045-283717

โลหะอบุล 244-250 ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง อบุลรำชธำนี 045-313114

ช่ืนกำรเกษตร 246/10 ม.5 ถ.ชยำงกรู ต.มว่งสำมสบิ อ.มว่งสำมสบิ อบุลรำชธำนี 081-5853114

ส.ช ำนำญกำรเกษตร 292/4 หมู4่ ถ.ตระกำรอบุล ต.ขหุล ุอ.ตระกำรพืชผล อบุลรำชธำนี 045-482159


