
ช่ือลูกค้า ที่อยู่1 ที่อยู่ 2 จังหวัด โทรศพัท์

เมธา วาสกิาร 12/64 ม.2 ต.อา่วลกึใต้ อ.อา่วลกึ กระบี่ 081-9495756

กระบีก่ารเกษตร 485/7 ถ.อตุรกิจ ต.ปากน า้ อ.เมืองกระบี่ กระบี่ 083-6366588

ธัญมงคล 340/30 หมูท่ี่4 ต าบลวงัตะกอ อ าเภอหลงัสวน ชมุพร 081-8985009

เอ.พี.ซีเมนต์(2000)นายอนศุกัดิข์วญักิจสริิคณุ 10/1 ต าบลทะเลทรัพย์ อ าเภอปะทิว ชมุพร 077-591331

บรรจงการเกษตรชีวะอินทรีย์ 18/1 หมู5่ ต าบลนาสกั อ าเภอสวี ชมุพร 089-2908431

ชมุพรการยาง 27-29 ถ.ทวีสนิค้า ต าบลทา่ตะเภา อ าเภอเมือง ชมุพร 077-502359

วลยั เจียมสชุน 167/14-21 ถ.ชมุพร-ระนอง ต าบลตากแดด อ าเภอเมือง ชมุพร 087-6977070

รักบ้านเกิด 93 ม.6 ต.ละแม อ.ละแม ชมุพร 081-2950899

ก้องวฒันาอะไหล่ 89/31-32 ถ.เลยีบทางรถไฟ ต.ดอนยาง อ.ปะทิว ชมุพร 086-1069287

สริุยน ภมุมา 140 ม.5 ต.วงัใหม ่อ.เมืองชมุพร ชมุพร 081-8918420

วลยั เจียมสชุน 168/16-21 ถนนชมุพร-ระนอง ต.ตากแดด อ.เมืองชมุพร ชมุพร 087-6977070

บรรจงการเกษตรชีวะอินทรีย์ 18/1 ม.5 ต.นาสกั อ.สวี ชมุพร 089-2908431

เก๋เคมีภณัฑ์ 26/9 ม.6 ต.ทุง่ตะโก อ.ทุง่ตะโก ชมุพร 081-3118129

ทุง่คาแลบ็ 12/1 ม.6 ต.ทุง่คา อ.เมืองชมุพร ชมุพร 081-8955764

ศรีนิลการค้า 42/1 ม.15 ต.ทา่แซะ อ.ทา่แซะ ชมุพร 086-0399318

วิมาละ จนัทร์ภกัดี 23/3 ม.7 ต.ทา่หิน อ.สวี ชมุพร 087-2657241

สกุฤษฎิ์ เชิดชู 34 ม.1 ต.ถ า้สงิห์ อ.ดมืองชมุพร ชมุพร 077-650111

ซีอาร์ซี ไทวสัด ุ(สาขาตรัง) 7/4 ม.7 ต.บ้านโพธ์ิ อ.เมืองตรัง ตรัง 034-110-500

วิโรจน์ สวุรรณวงศ์ 75/1 ม.5 ต.คลองชีล้อม อ.กนัตงั ตรัง 081-8209845

ลานเท ปาล์ม ครูสวสัดิ์ 233 ม.10 ถ.คลองชี-เขาวิเศษ ต.วงัมะปราง อ.วงัวิเศษ ตรัง 080-5367077

เพ่ือนสตัว์น า้ 19 ถ.เทศบ ารุง ต.กนัตงั อ.กนัตงั ตรัง 081-9796484

มณีโชติการเกษตร 33-35 ถ.นครกิจบ ารุง ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด ตรัง 081-4851998

พิชยั ชว่ยชว่ง 42/3 หมู5่ ต าบลตะเสะ อ าเภอหาดส าราญ ตรัง 085-4735123

ธนนท์ ณ สวุรรณ 496 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด ตรัง 081-3724616

ศรีทอง 1 ถ.ผดงุราษฎร์ อ.ทุง่สง ต.ปากน า้ นครศรีธรรมราช 081-8949389

ก.กิจการเกษตร (นายสมศกัดิ ์แก้ววิหค) 270/28 ม.1 ต าบลสชิล อ าเภอสชิล นครศรีธรรมราช 089-2928406

นานาวสัดภุณัฑ์(1993) 85 ถ.พฒันาการคขูวาง ต าบลคลงั อ าเภอเมือง นครศรีธรรมราช 075-3178313

คาวบอยการเกษตร 657/1 ถ.ร่อนพิบลูย์-เขาชมุทอง ต าบลร่อนพิบลูย์ อ าเภอร่อนพิบลูย์ นครศรีธรรมราช 084-0114417

รายช่ือลูกค้าปุ๋ย



ภาราการเกษตร 80 ม.4 ถ.กะโรม ต.โพธ์ิเสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 081-6070018

จรัญ หนเูนียม 93/6 ม.7 ต.ทา่ดี อ.ลานสกา นครศรีธรรมราช 081-9681438

สมพงศ์ ปานเทพ 25/4 หมู1่ ต.ตลิง่ชนั อ.ทา่ศาลา นครศรีธรรมราช 081-8915438

โยการเกษตร (นายพรเทพ เนินหน)ู 387/1 ม.10 ต.หลกัช้าง อ.ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 089-124-8004

ประทีปพาณิชย์ 11 ม.6 ต.นบพิต า อ.นบพิต า นครศรีธรรมราช 081-565-8347

ณฤทธ์ิ บปุผากิจ 99/1 ม.5 ต.ทา่ชกั อ.เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 082-5320007

อมัพร ณ นคร 18 ม.4 ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 081-1009939

นนัทณา ซ้วยอัน้ 43 ม.6 ต.เทพราช อ.สชิล นครศรีธรรมราช 080-1840494

ประทีป เกือ้ศิริ 83/1 ม.8 ถ.ไม้หลา-ลานสกา ต.หินตก อ.ร่อนพิบลูย์ นครศรีธรรมราช 089-8682270

ประทีป เกือ้คีรี 83/1 หมูท่ี ่8 ถ.ไม้หลา-ลานสกา ต.หินตก อ.ร่อนพิบลูย์ นครศรีธรรมราช 089-8682270

พรชยัการเกษตร 32 ม.1 ต.ควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด นครศรีธรรมราช 083-5277782

เพ่ือนเกษตร 132/17 ม.7 ต.แมเ่จ้าอยูห่วั อ.เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 081-1009939

ร่อนพิบลูย์การค้า 753 ม.12 ต.ร่อนพิบลูย์ อ.ร่อนพิบลูย์ นครศรีธรรมราช 075-441119

เตียฮะเซ้ง 1255/9 ถนนมเหยงคณ์ ต.คลงั อ.เมือง นครศรีธรรมราช 081-6912729

ทุง่ใหญ่การเกษตรสาขา 2 259 ม.2 ต.ทา่ยาง อ.ทุง่ใหญ่ นครศรีธรรมราช 081-8916191

สภุาวดี แผ้วพนัธ์ชู 4/2 ม.6 ต.บางศาลา อ.ปากพนงั นครศรีธรรมราช 081-5690843

เฉลยีว ยินดี 1/3 ม.2 ถ.ดอนคา-หน้าทบั ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 081-9583053

เกษตรรุ่งเรือง 1410/34 ถ.ศรีปราชญ์ ต.ทา่วงั อ.เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0819469109

นิกลู เชาวลติ 164/1 ม.3 ต.ปากพนงัฝ่ังตะวนัออก อ.ปากพนงั นครศรีธรรมราช 083-1068243

ยะกงัทรายและวสัดุ 63/2 ถ.ยะกงั 1 ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส นราธิวาส 073-631887

ภกัดีพนูผล 129 หมูท่ี ่10 ถนนเพชรเกษม ต าบลสามกระทาย อ าเภอกยุบรีุ ประจวบคีรีขนัธ์ 032-682744

แลปฟกุเทียนประจวบฯ 74/4 หมูท่ี ่5 ต าบลทบัสะแก อ าเภอทบัสะแก ประจวบคีรีขนัธ์ 082-3626099

โชคชยัพาณิชย์ 46 หมูท่ี ่4 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขนัธ์ 081-3489088

เปมิกา ผางามวิจิตร 51/8 ถ.เพชรเกษม ต าบลเกาะหลกั อ าเภอเมือง ประจวบคีรีขนัธ์ 081-6896235

โง้วหยเูฮงวสัดภุณัฑ์ 2/6 ม.5 ต.ห้วยยาง อ.ทบัสะแก ประจวบคีรีขนัธ์ 032-574456

โสภณ เลีย่มนาค 17/5 หมู ่4 ถ.พรายงาม ต.เขาน้อย อ.ปราณบรีุ ประจวบคีรีขนัธ์ 089-8243853

พาราเซ็นเตอร์ 97 หมู5่ ต าบลห้วยสตัว์ใหญ่ อ าเภอหวัหิน ประจวบคีรีขนัธ์ 081-6286510

ศกัดา ชวูงศ์ 109 ม.10 ซ.สงัวาลย์ ต.เกาะหลกั อ.เมือง ประจวบคีรีขนัธ์ 081-9444275

บรรณกิจ เข้มแจ้ง 52 ม.5 ต.แมร่ าพงึ อ.บางสะพาน ประจวบคีรีขนัธ์ 082-7269388

สราวธุ ลิม้อรุณรักษ์ 54 หมู4่ ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขนัธ์ 081-3079990

โก๊กเลีย้ง แซอ่ึง้(ร้านอึง้เกษตร) 22/9 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.อา่วน้อย อ.เมือง ประจวบคีรีขนัธ์ 081-9416029



กนกพจน์ เลาหะวรุตม์ชยั 59 ม.14 บ้านเขาเสวยราชย์ ต.ทบัใต้ อ.หวัหิน ประจวบคีรีขนัธ์ 081-644-4240

ชนสวสัดิ ์เจริญพิศาลโกศล 163 หมูท่ี่5 ต าบลแมร่ าพงึ อ าเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขนัธ์ 032-691251

ลิม้เคีย้งหล ี(นางสาวชลสริิ บณัฑิตชาญธุรกิจ) 181 หมู4่ ต.วงัก์พง อ.ปราณบรีุ ประจวบคีรีขนัธ์ 032-572189

เกษตรมงคลชยั 199 หมูท่ี ่10 ต.หนองพลบั อ.หวัหิน ประจวบคีรีขนัธ์ 089-8303344

ส.การเกษตร 254 ม.1 ต.ไร่ใหม ่อ.สามร้อยยอด ประจวบคีรีขนัธ์ 089-0180234

ผาณิตา แซล้่อ 49 ม.1  ถ.รัตนโกสนิทร์ ต.ก าเนิดนพคณู อ.บางสะพาน ประจวบคีรีขนัธ์ 081-9279242

มานพ ทองแท้ 121 ม.5 ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด ประจวบคีรีขนัธ์ 086-9056549

สริุยะเทพ ศรีสงัข์ 4/50 ม.5 ต.สะรูมิแล อ.เมืองปัตตานี ปัตตานี 081-9904521

ปุ๋ ยสวุิทย์ 12/4 หมูท่ี ่2 ต าบลท้ายเหมือง อ าเภอท้ายเหมือง พงังา 076-571293

ปราณี  ขวญัราช 19 หมูท่ี่1 ต าบลนบปริง อ าเภอเมือง พงังา 0896477820

พงังาการเกษตร 17/13-17 ถ.ศิริราษฎร์ ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพงังา พงังา 076-440720-1

เกษตรภณัฑ์ 196 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าย อ.เมืองพงังา พงังา 076-411643

คณุาวฒิุ ไกรเกตุ 7 ถ.จ้ายเจริญ ต.คหูาสวรรค์ อ.เมืองพทัลงุ พทัลงุ 089-1992263

น้องเน็ตการเกษตร 118 ม.2 ต.สมหวงั อ.กงหรา พทัลงุ 089-7997696

เมืองเกษตรพทัลงุ 26 ม.1 ต.เขาเจียก อ.เมืองพทัลงุ พทัลงุ 081-8969866

ซีอาร์ซี ไทวสัด ุ(สาขาภเูก็ต) 46/13 ม.5 ต.ศรีสนุทร อ.ถลาง ภเูก็ต 076-601-300

ซีอาร์ซี ไทวสัด ุ(สาขาภเูก็ต1) 79 ม.5 ต.วิชิต อ.เมืองภเูก็ต ภเูก็ต 076-608-000

ภเูก็ตการเกษตร 59/12 หมู4่ ถ.เทพกระษัตรี ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเมืองภเูก็ต ภเูก็ต 076-377944

เดชาธร ภเูก็ต 40/8 ม.9 ต.ฉลอง อ.เมืองภเูก็ต ภเูก็ต 084-8481113

จินโตภิรมย์ การเกษตร 145/13 ม.1 ต าบลบางริน้ อ าเภอเมือง ระนอง 077 -812986

ซีอาร์ซี ไทวสัด ุ(สาขาหาดใหญ่) 1119 ม.1 ถ.เลีย่งเมือง(สายเอเชีย) ต.ควนลงั เขตหาดใหญ่ สงขลา 074-800-400

รวงข้าวการเกษตร(นางสาวนภสัสร เพชรสวุรรณ) 47 หมูท่ี่5 ต าบลบ้านนา อ าเภอจะนะ สงขลา 080-5421113

ปองภพ นะตะชสูงค์ 13 ม.3 ต.คหูา อ.สะบ้าย้อย สงขลา 0816098041

อษุา ทวีทรัพย์ 12/234 ซอย 13 ถ.ลพบรีุราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ สงขลา 081-5403474

เว็บไดเร็คดีไซน์ 1/5 ม.6 ถ.ปณุกณัฑ์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ สงขลา 074201534

เทิดพงศ์ ตนัตระการสกลุ 10 ถ.จตุิอทุิศ3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา 081-766809

อดลุย์ แก้วได้ปาน 14 ม.5 ต.วงัใหญ่ อ.เทพา สงขลา 086-4838278

ฉตัรวรุณ พร้อมมลู 98/3 ม.2 ต.ปากแตระ อ.ระโนด สงขลา 081-8985389

ลดัดา นาคบรรพต 17 หมูท่ี ่8 ต าบลทา่แพ อ าเภอทา่แพ สตลู 081-7335189

ปิยะพล สาเมือง 32 ถ.ทา่ชนะ ต.ตลาด อ.เมือง สรุาษฎร์ธานี 081-8918547

พนุพินปักษ์ใต้ 58,60,62,64 ถนนจลุจอมเกล้า ต าบลทา่ข้าม อ าเภอพนุพิน สรุาษฎร์ธานี 077-262334/312960



กรุณาการเกษตร 62/12-13 หมู ่4 ถ.พนุพิณ-หนองรี ต.หวัเตย อ.พนุพิณ สรุาษฎร์ธานี 081-3267399

ลดัดา ปลอดภิญโญ 72 ม.7 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สรุาษฎร์ธานี สรุาษฎร์ธานี 077-266070

สดุาการเกษตร 79/3 ม.3 ต.ต้นยวน อ.พนม สรุาษฎร์ธานี 089-8716201

ศิริโรจน์เคมีภณัฑ์ 85/3 ม.3 ต.ทา่อเุทน อ.กาญจนดิษฐ์ สรุาษฎร์ธานี 089-9263074

ลงุไข่การเกษตร 11/5 ม.4 ต.ไทรขิง อ.พระแสง สรุาษฎร์ธานี 089-5869089

เจริญการเกษตร 5/1 ม.3 ต.สองแพรก อ.ชยับรีุ สรุาษฎร์ธานี 081-2705979

เอกเกษตร (วีระวฒัน์ ภริูวิมลชยั) 13/31 ม.3 ถ.เลีย่งเมือง ต.มะขามเตีย้ อ.เมือง สรุาษฎร์ธานี 077-221282

ผาทองเทรดดิง้ 167/37 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตีย้ อ.เมือง สรุาษฎร์ธานี 077-275456

พีระยทุธการเกษตร (นายพีระยทุธ อินสวา่ง) 152/5 ม.1 ต.สมอทอง อ.ทา่ชนะ สรุาษฎร์ธานี 0876286147

บหุงา นราธิปภทัร 99/9 ม.8 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ สรุาษฎร์ธานี 0864798486

วนัชยั ทบัอ้อย 2 ซ.เงาะโรงเรียน ถ.สวนมงัคดุ ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร สรุาษฎร์ธานี 085-0698436

เจ.เค.ซี. 15/36 ม.1 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมืองสรุาษฎร์ธานี สรุาษฎร์ธานี 089-7299322

ภาสกร อภิบาลครุุกิจ 191-193 ม.2 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม สรุาษฎร์ธานี 088-7545428

สรศกัดิ ์รุจิรางกรู 9/2 ม.1 ต.ทุง่เตา อ.บ้านนาสาร สรุาษฎร์ธานี 087-3206257

จ าปา พนัธ์บญุ 127/1 ม.8 ต.ทา่ทอง อ.กาญจนดิษฐ์ สรุาษฎร์ธานี 081-7972300

ซีอาร์ซี ไทวสัด ุ(สาขาสรุาษฏร์ธานี) 43 ม.1 ต.ทา่ทองใหม ่อ.กาญจนดิษฐ์ สรุาษฏร์ธานี 077-961-400


