
ช่ือลูกค้า ที่อยู่1 ที่อยู่ 2 จังหวัด โทรศพัท์

ซีอาร์ซี ไทวสัด ุ(สาขาเชียงใหม)่ 111 ม.1 ต.ไชยสถาน อ.สารภี เชียงใหม่ 052-001-200

ซีอาร์ซี ไทวสัด ุ(สาขาเชียงใหมแ่อร์พอร์ต) 201 ม.7 ต.สเุทพ อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 052-001-600

ณฎัฐชยั กาฬเทพ 114 ม.1 ต.สนัโป่ง อ.แมริ่ม เชียงใหม่ 094-4875748

ณฎัฐชยั กาฬเทพ 114 ม.1 ต.สนัโป่ง อ.แมริ่ม เชียงใหม่ 094-4875748

ลิม้ศกัดากลุเคมีเกษตร 144,146,148 ถ.เจริญเมือง ต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง เชียงใหม่ 053-277962

ฟ้าประทานพร 148-150 ซอยตลาดค าเทีย่ง ต าบลป่าตนั อ าเภอเมือง เชียงใหม่ 053-412623

วรชยั สขุขีชเูจริญ 111/6 ต.ฟ้าฮา่ม อ.เมือง เชียงใหม่ 081-9608473

เชียงใหมล่ิม้ศกัดากลุ 116 หมูท่ี ่5 ต.หนองป่าคร่ัง อ.เมือง เชียงใหม่ 053-244885

สวุรรณการเกษตร สาขา1 72 ม.1 ต.ชอ่แล อ.แมแ่ตง เชียงใหม่ 053-479028

รักษ์เกษตร 196/3 ม.5 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 086-3090639

จอมจนัทร์ 87 ม.10 ต าบลหางดง อ าเภอฮอด เชียงใหม่ 053-461084

ส.การเกษตร โดย นางสาวสพิุน ตว่นชะเอม 108 หมู6่ ต าบลทา่ผา อ าเภอแมแ่จม่ เชียงใหม่ 089-0350663

สหพีรกิจกรุ๊ป 230/1 หมู4่ ต.ดอนเปา อ.แมว่าง เชียงใหม่ 053-489149/830079

ดีดีการเกษตร 399/40 ม.1 ต.ริมใต้ อ.แมริ่ม เชียงใหม่ 053299542,0871907972

อภิชยั แก้วค ามลู 49 ม.2 ต.บอ่หลวง อ.สอด เชียงใหม่ 084-9490902

บริุนทร์การเกษตร 40/5 ม.2 แขวงหนองตอง เขตหางดง เชียงใหม่ 081-9502720

จอมทองการเกษตร 157/46-47 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง เชียงใหม่ 083-4753003

ซีอาร์ซี ไทวสัด ุ(สาขาเชียงราย) 99/20 ม.13 ต.สนัทราย อ.เมืองเชียงราย เชียงราย 052-020-600

อ.การเกษตร 37 หมูท่ี ่7 ถนนน า้ตกโป่งพระบาท ต าบลบ้านดู ่อ าเภอเมือง เชียงราย 053-702211

แสงทองการเกษตร อ.เชียงแสน เชียงราย 081-4298767

ซีอาร์ซี ไทวสัด ุ(สาขาเพชรบรูณ์) 40 ม.5 ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์ 056-020-300

ไทยบ ารุงการเกษตร 515 หมู ่11 ต.ทา่โรง ต าบลทา่โรง อ าเภอวิเชียรบรีุ เพชรบรูณ์ 081-3796156

สง่เสริมเกษตร 33-35 ถนนสนัคเูมือง ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง เพชรบรูณ์ 056-711255/720255

92 ยง่เซีย้ง 93-95 ต.ในเมือง อ.เมือง เพชรบรูณ์ 056-721153

ภทัรวดี ปลัง่ศรีทรัพย์ 246 ม.9 ต.หลม่เก่า อ.หลม่เก่า เพชรบรูณ์ 056-709082

ไทยทองดีการเกษตร 40/2 ถ.เทพาพฒันา ต.ในเมือง อ.เมือง เพชรบรูณ์ 056-722-743

ละออง หม่ืนพรมมา 54 ม.3 ต.ซบัสมอทอด อ.บงึสามพนั เพชรบรูณ์ 0870392100

ลองการเกษตร 199 ม.8 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง แพร่ 054-581233

รายช่ือลูกค้าปุ๋ย



ท็อปสง่เสริมการเกษตร 41/4-6 ถนนเลีย่งเมือง ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง ก าแพงเพชร 055-722110

เคการเกษตร 43 ม.19 ต.คลองน า้ไหล อ.คลองลาน ก าแพงเพชร 083-5416794

ไบโอการเกษตร 1494/2 ม.1 ต.สลกบาตร อ.ขาณวุรลกัษบรีุ ก าแพงเพชร 081-8880014

บ้านนายหวัการเกษตร 43 หมู ่12 ต.วงัทอง อ.เมือง ก าแพงเพชร 082-8860818

รณชยัหนึง่การเกษตร 153 ม.11 ต.พรานกระตา่ย อ.พรานกระตา่ย ก าแพงเพชร 055-775683

สหกรณ์ผู้ใช้น า้สถานีสบูน า้ด้วยไฟฟ้าบ้านโคนใต้ จ ากดั 487 ม.2 ต.คณที อ.เมือง ก าแพงเพชร 053-867669

ศิริการเกษตร 142/4 ม.2 ต.อา่งทอง อ.เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร 088-2725696

ธีระพงษ์ ปานสดุ 24/2 ม.5 ต.แมล่าด อ.คลองขลงุ ก าแพงเพชร 088-5785295

เมกา โฮม เซ็นเตอร์ สาขาแมส่อด 1108 ม.1 ต.ทา่สายลวด อ.แมส่อด ตาก 055-506-955

ซีอาร์ซี ไทวสัด ุ(สาขาตาก) 234 ม.1 ต.แมท้่อ อ.เมืองตาก ตาก 055-030-300

สธิุดาการเกษตร 4/5 ถนนสายเอเซีย ต าบลแมส่อด อ าเภอแมส่อด ตาก 055-532991

พบพระเกษตรกรรม 202/1 ม.7 ต.ชอ่งแคบ อ.พบพระ ตาก 055-520091

ลดัดา นามแสงจนัทร์ 23 ม.1 ต.แมจ่ะเรา อ.แมร่ะมาด ตาก 087-3151266

ธีระวฒัน์ เปลรินทร์ 50/3 ม.5 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ ตาก 081-0420403

ชยัมงคลการเกษตร (แมส่อด) 208/48 ถ.ศรีพานิช ต.แมส่อด อ.แมส่อด ตาก 0909840662

บ้านเกษตร (นางสมหมาย สทิธิมงคล) 177/4 หมู1่1 บ้านใหมด่ินแดน ต.กลางเวียง อ.เวียงสา น่าน 081-7063692

สภุาวรรณ ตามยั 49 ม.2 ต.และ อ.ทุง่ช้าง น่าน 085-7176299

ป.เปรมการเกษตร 102 ม.11 ต.กองควาย อ.เมือง จ.น่าน น่าน 054-602555

ช้างกิจเกษตร 303-325 ม.4 ถ.น่าน-พะเยา ต.ไชยสถาน อ.เมือง น่าน 081-5303409

วาณิชย์ โฮมโปร 139 หมูท่1 ต าบลศรีถ้อย อ าเภอแมใ่จ พะเยา 054-499779

เอิร์ท การ์เดนท์ 130/2 หมูท่ี ่8 ต าบลคลองคะเชนทร์ อ าเภอเมือง พิจิตร 056-613828

เพ็ชรพิชยัการเกษตร 2/101-103 ถ.ศรีมาลา ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง พิจิตร 056-615804

ชยัรัตน์ธานี 4/9 ถ.สระหลวง ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง พิจิตร 056-611568

กองพลเกษตร 191 ถ.รัฐราษฎร์รังสรรค์ ต าบลตะพานหิน อ าเภอตะพานหิน พิจิตร 056-621371

หรรษธร ส.เกษตรกรดี 60 ซอยชมฐีระเวช2 ต าบลตะพานหิน อ าเภอตะพานหิน พิจิตร 087-5001424

ฟลุ้ค idea (นายภารุจ วฒิุธนากรกลุ) 41 หมู ่3 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน พิจิตร 084-7007921

สนุนัท์ ทองสขุ 385 ม.14 ต.เนินสวา่ง อ.โพธ์ิประทบัช้าง พิจิตร 082-7719399

สหกรณ์การเกษตรโพทะเล (จ ากดั) 681 ม.8 ต.โพทะเล อ.โพทะเล พิจิตร 056-681224

รักษ์ดีการเกษตร 153/1 ม.7 ต.สากเหลก็ อ.สากเหลก็ พิจิตร 081-3795690

บณุเหลอื ผอ่งแผ้ว 10 ม.8 ต.เนินสวา่ง อ.โพธ์ิประทบัช้าง พิจิตร 086-9345308

ซีอาร์ซี ไทวสัด ุ(สาขาพิษณโุลก) 788 ม.7 ต.สมอแข อ.เมืองพิษณโุลก พิษณโุลก 055-000-500



วีระเดชการเกษตร 167/10 หมูท่ี่3 ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมือง พิษณโุลก 055-262778

ภมิูพฒันาเกษตรไทย (นางมณีรัตน์ วรรณบตุร) 194/20 ต าบลนครไทย อ าเภอนครไทย พิษณโุลก 082-8847915/089-8566289

เนินมะปรางการเกษตร 650 หมู ่2 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง พิษณโุลก 086-4403457

ยพิุน บญุเสริมคณิต 18/5 ม.8 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง พิษณโุลก 081-5328823

ละเมียด 83 ม.2 ต.วงัวิทก อ.บางระก า พิษณโุลก 089-6403642

ไล้พานิชเคมีเกษตร 283/45 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง พิษณโุลก 081-8889947

ไล้พานิช เคมีเกษตร 283/45 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณโุลก พิษณโุลก 081-8889947

ซีอาร์ซี ไทวสัด ุ(สาขาล าปาง) 70 ถ.ไฮเวย์-ล าปาง-งาว ต.ชมพ ูอ.เมืองล าปาง ล าปาง 054-101-300

เขลางค์ทองการเกษตร 89/1-2 ม.6 ต.ห้างฉตัร อ.ห้างฉตัร ล าปาง 054-269369

บอมการเกษตร (นายวชัรชยั วฒันธีระสริิ) 1258/3 ถ.ไปรษณีย์ ต.หวัเวียง อ.เมืองล าปาง ล าปาง 085-0365999

พรพนัธ์ การเกษตร 249 ม.6 ต.ต้นธงชยั อ.เมืองล าปาง ล าปาง 084-5688332

ชาญณรงค์ วงศ์ฝัน้ 256 ม.1 ต.ต้นธง อ.เมือง ล าพนู 081-6025479

เมืองเจริญพานิช 117 ม.2 ต.มว่งน้อย อ.ป่าซาง ล าพนู 053-005243

ชยัเดชการเกษตร 66/3 ม.4 ถ.เจริญชยั แขวงลี ้เขตลี ้ ล าพนู 053-979583

กาญจนา โชคไพบลูย์ 28 ม.4 ต.ลี ้อ.ลี ้ ล าพนู 0837623328

เกษตรเพ่ิมทรัพย์ 53/6  หมู ่3 ต าบลยา่นยาว อ าเภอสวรรคโลก สโุขทยั 055-642218

ล ายองการเกษตร 211 ม.9 ถ.นรานกุลูกิจ ต.กง อ.กงไกรลาศ สโุขทยั 055-691166

กิจจา ทองศิริ 324 ม.6 ต.แมส่นิ อ.ศรีสชันาลยั สโุขทยั 087-8430233

ตรีวิชญ์ คอนกรีต 51 ม.5 ถ.พิษณโุลก - เดน่ชยั ต าบลป่าเซา่ อ าเภอเมือง อตุรดิตถ์ 055-443181

ตรีวิชญ์คอนกรีต 51 หมู ่5 ถนนพิษณโุลก-เดน่ชยั ต.ป่าเซา่ อ.เมืองอตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์ 055-443180


