
ลําดบั ชื	อรา้นคา้ รหสัไปรษณีย์

1 หา้งหุน้สว่นจํากัดทุนทองเฟอรน์เิจอร์ 616/16-17 ถ.สาธปุระดษิฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120 026822611 022954655
2 บรษัิท ลูนโิอ (ประเทศไทย) จํากัด 32/29 อาคารชโิน-ไทย ทาวเวอร์ ชั :น 8 ถ.สขุมุวทิ 21 (อโศก) กรงุเทพฯ 10110 0836186182
3 หา้งหุน้สว่นจํากัด นโีอ ลฟีวิ=ง 170/23-26 ถ.จรญัสนทิวงศ์ แขวงบา้นชา่งหล่อ เขตบางกอกนอ้ย กรงุเทพฯ 10700 024126728 0959342331
4 บรษัิท วาสนาเฟอรน์เิจอร ์จํากัด 818 49 กะรตัอพาทเมน้ท ์34 หอ้งเลขที= 102 ซ.อนันนับ แขวงคลองตนัเหนอื เขตวัฒนากรงุเทพฯ 10110 023901244 0844488236
5 บรษัิท 999 รุง่เรอืงเฟอรน์เิจอร ์จํากัด 29,31 ถ.ครใุน แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งคร ุ กรงุเทพฯ 10140 024637048 024640189
6 หา้งหุน้สว่นจํากัด สมพงษ์จํารสั 91/11-14 ม.13 ถ.สหีบรุานุกจิ แขวงมนีบรุ ีเขตมนีบรุี กรงุเทพฯ 10510 029185155 029185156
7 บรษัิท แหลมทองธวัชเฟอรน์เิจอรจํ์ากัด 1589 ม.1 ถ.เทพารกัษ์ ต.เทพารกัษ์ อ.เมอืงสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 023853639
8 บรษัิท มงคล เฟอรน์เิจอร ์จํากัด 159/11 หมู่ที= 8 ต.บางพลใีหญ่ อ.บางพล ี จ.สมุทรปราการ 10540 020398898
9 รา้น เสน่หเ์ฟอรน์เิจอร์ 73,73/2,73/4 ม.19 ซ.9 ถ.พหลโยธนิ ต.คลองหนึ=ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 029087448
10 รา้น นวเฟอรน์เิจอร์ 54/34-35 ซ.นคิมอุตสาหกรรมนวนคร ซ.13 ถ.พหลโยธนิ ต.คลองหนึ=ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 020397585
11 บรษัิท คลอง ๙ เฟอรน์เิจอร ์จํากัด 7/11 ม.4 ต.ลําผกักูด อ.ธญับรุ ี จ.ปทุมธานี 12110 029055320
12 รา้นนวิเอสเคเฟอรน์เิจอร์ 236,238 ถ.รงัสติ-ปทุมธานี ต.ประชาธปัิตย ์อ.ธญับรุี จ.ปทุมธานี 12130 025671607
13 รา้นรวมชยัเฟอรน์เิจอร์ 10/14-17 ม.9 ต.โคกสําโรง อ.โคกสําโรง จ.ลพบรุี 15120 036441764
14 รา้นบิGกโชคเฟอรน์เิจอร์ 22/1 ม.12 ต.นาป่า อ.เมอืงชลบรุ ี จ.ชลบรุี 20000 038193113
15 หา้งหุน้สว่นจํากัด เกา้หลักเฟอรน์เิจอร์ 91/180 ม.3 ถ.สขุมุวทิ ต.บา้นสวน อ.เมอืง จ.ชลบรุี 20000 038289112 038289113
16 บรษัิท ลฟีวิ=งแอนดเ์ดคคอรเ์ซ็นเตอร ์จํากัด 101/11-12 ม.1 ถ.สขุมุวทิ ต.เสม็ด อ.เมอืงชลบรุ ี จ.ชลบรุี 20000 038289089
17 บรษัิท สหพฒันล์ฟิวิ=งมอลล ์จํากัด 399/17 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุี 20230 038763292
18 หา้งหุน้สว่นจํากัด สระบรุเีฟอรน์เิจอร ์2000 88/4 ถ.สดุบรรทัด ต.ปากเพรยีว อ.เมอืงสระบรุี จ.สระบรุี 18000 036223818 036221435
19 บรษัิท แตนํ้=าไถเ่ฟอรน์เิจอร ์2001 จํากัด 78/4-5-6 ถ.สดุบรรทัด ต.ปากเพรยีว อ.เมอืงสระบรุี จ.สระบรุี 18000 036230708
20 รา้นสวาสดิIเฟอรน์เิทค 19/117 ม.11 ต.โคกสว่าง อ.เมอืงสระบรุ ี จ.สระบรุี 18000 036212711 036315370
21 รา้นสายฝนเฟอรน์เิจอร์ 413/25 ถ.มติรภาพ ต.ปากเพรยีว อ.เมอืงสระบรุ ี จ.สระบรุี 18000 036244593 036214151
22 บรษัิท ประเสรฐิลฟิวิ=งมอลล ์จํากัด 19/1 ถ.ฉะเชงิเทรา-บางปะกง ต.หนา้เมอืง อ.เมอืงฉะเชงิเทรา จ.ฉะเชงิเทรา 24000 038518993
23 บรษัิท ไทโฮมเฟอนชิ จํากัด 188 ม.7 ต.ศรมีหาโพธิ อ.ศรมีหาโพธ ิ จ.ปราจนีบรุี 25140 037629764
24 รา้น สทิธชิยั เฟอรน์เิจอร์ 500/12,501/5 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอํา อ.ชะอํา จ.เพชรบรุี 76120 032471510
25 รา้นเตยีอาเลี:ยงเฟอรน์เิจอร์ 65 ม.6 ต.ตน้มะม่วง อ.เมอืงเพชรบรุ ี จ.เพชรบรุี 76000 032414138
26 รา้นสหศลิป์เฟอรน์เิจอร์ 493/1 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบรุี 76130 032461214
27 บรษัิท กนกเพชร เซ็นเตอร ์จํากัด 160/257 ถ.แสงชโูต ต.บา้นเหนอื อ.เมอืงกาญจนบรุ ี จ.กาญจนบรุี 71000 034517700
28 รา้น เจรญิพรเฟอรน์เิจอรอ์อ้มใหญ่ 13/10-14 ม.8 ถ.เพชรเกษม ต.ออ้มใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160 024203901
29 รา้น แสงทองเฟอรน์เิจอร ์2 475/1-3 ม.1 ต.ดา่นชา้ง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี 72180 035595611 035509566
30 รา้นอัจฉรา 212-214 ถ.ประชาธปิไตย ต.ท่าพี=เลี:ยง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ี จ.สพุรรณบรุี 72000 035521625 035501236
31 รา้นแสงเสน่ห์ 99 ม.15 ต.จรเขส้ามพนั อ.อู่ทอง จ.สพุรรณบรุี 72160 035565678 035565758
32 แสงทองเฟอรน์เิจอร ์2 475/1-3 ต.ดา่นชา้ง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี 72180 0817341089
33 หา้งหุน้สว่นจํากัด เน็ตเฟอรน์เิจอร์ 55/5 ม.3 ต.นอกเมอืง อ.เมอืงสรุนิทร ์ จ.สรุนิทร์ 32000 044539167
34 รา้นภัณฑกิาเฟอรน์เิจอร ์1988 329,329/1-7 หมู่ที= 10 ถ.ราชสมีา-โชคชยั ต.หนองบวัศาลา อ.เมอืงนครราชสมีา 30000 044212101
35 วจิติรภัณฑ ์ 151-155 ถ.ประชาสนัต ิต.นางรอง อ.นางรอง จ.บรุรีมัย์ 31110 044631213 0655128202
36 บรษัิท คงิสเ์ฟอรน์เิจอรซ์ติี: จํากัด 135 ถ.สกลนคร-กาฬสนิธุ์ ต.ธาตเุชงิชมุ อ.เมอืงสกลนคร จ.สกลนคร 47000 042972119 042733339
37 บรษัิท โฮมพลัสเฟอรน์เิจอรม์อลลส์กลนคร จํากัด 1/4 ถ.เลี=ยงเมอืง ต.ธาตเุชงิชมุ อ.เมอืงสกลนคร จ.สกลนคร 47000 042972585
38 รา้นเซ็นเตอรเ์ฟอรน์เิจอร์ 94 ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล ต.ศรบีญุเรอืง อ.เมอืงมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 042615299
39 รา้น ศรอีุปลสีานเฟอรน์เิจอร์ 174/1-4 ถ.อุปลสีาน ต.ในเมอืง อ.เมอืงอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 045263545
40 บรษัิท เมเจอร ์เฟอรน์เิจอร ์มอลล ์(อุดรธาน)ี จํากัด 355 หมู่ที= 6 ต.กุดสระ อ.เมอืงอุดรธาน ี จ.อุดรธานี 41000 042219282
41 หา้งหุน้สว่นจํากัด สากลเฟอรน์เิจอรแ์อนดอ์เิล็คตรคิ 66,3/5 ถ.สามัคคชียั,สนัคเูมอืง ต.ในเมอืง อ.เมอืงเพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์ 67000 056713224
42 หา้งหุน้สว่นจํากัด แฮปปี: เฟอรน์เิจอร ์โฮมแอนดอ์อฟฟิศ 563/1-2 ถ.เจรญิสขุ ต.ในเมอืง อ.เมอืงกําแพงเพชร จ.กําแพงเพชร 62000 055714505 0869394798
43 บรษัิท อลังการเฟอรน์เิจอร ์จํากัด 81/1 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมอืง อ.เมอืงกําแพงเพชร จ.กําแพงเพชร 62000 055721114
44 บรษัิท กําแพงเพชรบางกอกเฟอรน์เิจอร ์จํากัด 57/46-48 ถ.เลี=ยงเมอืง ต.ในเมอืง อ.เมอืงกําแพงเพชร จ.กําแพงเพชร 62000 055716425 055714505
45 บรษัิท เอพเีฟอรน์เิจอร ์จํากัด 277/29,281/17 ถ.สวรรคว์ถิี ต.ปากนํ:าโพ อ.เมอืงนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 056372200 056372201
46 หา้งหุน้สว่นจํากัด พฒันาภรณ์เฟอรน์มิารท์ 27 ถ.เตบิศริ ิต.อุทัยใหม่ อ.เมอืงอุทัยธาน ี จ.อุทัยธานี 61000 056511981
47 หา้งหุน้สว่นจํากัด บา้นใหม่เอี=ยม 450/2 หมู่ที= 9 ต.นาจักร อ.เมอืงแพร ่ จ.แพร่ 54000 054625361
48 บรษัิท จันทรเ์ฟอรน์เิจอร ์จํากัด 60/6 ม.4 ต.หนองป่าครั=ง อ.เมอืงเชยีงใหม่ จ.เชยีงใหม่ 50000 053304552
49 บรษัิท รุง่โรจน ์อนิเตอรเ์นชั=นแนล เฟอรน์ชิ เฮา้ส ์จํากัด 88-89 ม.6 ต.ท่าชา้ง อ.บางกลํ=า จ.สงขลา 90110 074581124
50 หา้งหุน้สว่นจํากัด ณัฐรกิา เฟอรน์เิจอร์ 555-559 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074237330
51 หา้งหุน้สว่นจํากัด หาดใหญ่เครื=องเรอืน 604 ถ.กาญจนวนชิ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074212237
52 บรษัิท หาดใหญ่ราชาเฟอรน์เิจอรจํ์ากัด 907 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074235700
53 รา้น อภริกัษ์เฟอรน์เิจอร์ 68 ถ.เปรมจติต-์สรุพนัธ ์ต.สะเตง อ.เมอืงยะลา จ.ยะลา 95000 073244244
54 รา้น พรชยั เฟอรน์เิจอร์ 283 ถ.ไทรบรุ ีต.บอ่ยาง อ.เมอืงสงขลา จ.สงขลา 90000 074311812 074313091
55 รา้นเอ็นทเีฟอรน์เิจอร ์เครื=องใชไ้ฟฟ้า 248 ถ.กาญจนวณิชย ์ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120 074412633
56 สวุลัย ปัตตานี 63 ถ.อุดมวถิี อ.เมอืง จ.ปัตตานี 94000 073334796 073349430
57 รา้นชํานาญเฟอรน์เิจอร์ 12 ม.9 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตลู 91110 074720890
58 รา้นแสงทองเฟอรน์เิจอร ์2 557 ม.6 ถ.ยนตรการกําธร ต.คลองขดุ อ.เมอืงสตลู จ.สตลู 91000 074772138
59 รา้น สวุรรณเฟอรน์เิจอร์ 256 ถ.ราชดําเนนิ ต.ในเมอืง อ.เมอืงนครศรธีรรมราช จ.นครศรธีรรมราช 80000 075840505
60 บรษัิท ป.รุง่โรจนว์นิเนอร ์จํากัด 84/2 ถ.พฒันาการคขูวาง ต.ในเมอืง อ.เมอืงนครศรธีรรมราช จ.นครศรธีรรมราช 80000 075450539
61 รา้นนาป้อเฟอรน์เิจอร์ 149/8 ม.9 ต.โคกหล่อ อ.เมอืงตรงั จ.ตรงั 92000 075820077
62 รา้นปรชีาเฟอรน์เิจอร์ 28 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.เขาขาว อ.หว้ยยอด จ.ตรงั 92130 075271295
63 บรษัิท ทุ่งคา่ยเฟอรน์เิจอร ์จํากัด 185 ม.10 ต.ทุ่งคา่ย อ.ย่านตาขาว จ.ตรงั 92140 075280044
64 โชวร์มูที=นอนเบญจมาศเบดดิ:ง 250 หมู่ที= 3 ต.เขากอบ ต.หว้ยยอด จ.ตรงั 92130
65 บรษัิท สทิธชิยัลฟีวิ=งคอนเซ็ปท ์จํากัด 189 ม.1 ต.เขาเจยีก อ.เมอืงพทัลุง จ.พทัลุง 93000 074606650
66 รา้นพทัลุงเบดดิ:ง 223 ม.2 ต.เขาเจยีก อ.เมอืงพทัลุง จ.พทัลุง 93000 074606437
67 หา้งหุน้สว่นจํากัด โฮมเฟอรน์เิจอร ์แม่ขรี 630 ม.8 ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พทัลุง 93170 074610541
68 รา้นไสยวนเฟอรน์เิจอร์ 341/12 หมู่ที= 3 ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พทัลุง 93110 074633529 0926785678
69 บรษัิท อัษฐเฟอรน์เิจอร ์จํากัด 22/4 ถ.พฒันา ต.คหูาสวรรค์ อ.เมอืงพทัลุง จ.พทัลุง 93000 074613123
70 บรษัิท คดิด ีเฟอรน์เิจอร ์จํากัด 463/6-463/7 ถ.ราเมศวร์ ต.คหูาสวรรค ์อ.เมอืงพทัลุง จ.พทัลุง 93000 074617611
71 บรษัิท เมเจอรเ์ฟอรน์เิจอรส์รุาษฎรธ์าน ีจํากัด 13/34 ม.3 ถ.เลี=ยงเมอืง ต.มะขามเตี:ย จ.สรุาษฎรธ์านี 84000 077200088
72 บรษัิท อนิเลฟิเฟอรน์เิจอร ์จํากัด 45/89 ม.5 ถ.เลี=ยงเมอืง ต.มะขามเตี:ย จ.สรุาษฎรธ์านี 84000 077600555
73 บรษัิท สหบางกอกเฟอรน์เิจอร ์จํากัด 8/11 ม.1 ถ.เลี=ยงเมอืง ต.บางกุง้ อ.เมอืง จ.สรุาษฎรธ์านี 84000 077225333
74 บรษัิท สหบางกอกเฟอรน์เิจอร ์จํากัด 95/130 ม.1 ถ.เลี=ยงเมอืง ต.บางกุง้ อ.เมอืง จ.สรุาษฎรธ์านี 84000 077281555
75 บรษัิท สหบางกอกเฟอรน์เิจอร ์จํากัด 14/17 ม.3 อ.เมอืง ต.มะขามเตี:ย จ.สรุาษฎรธ์านี 84000 077281555
76 บรษัิท เอยีดเฟอรน์เิจอร ์จํากัด 12/30 ม.2 ต.หนา้เมอืง อ.เกาะสมุย จ.สรุาษฎรธ์านี 84140 077424465 077425493
77 บรษัิท เมเจอรเ์ฟอรน์เิจอรส์รุาษฎรธ์าน ีจํากัด 50/151 ม.4 ถ.กาญจนวถิี ต.บางกุง้ อ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี จ.สรุาษฎรธ์านี 84000 077225222
78 หา้งหุน้สว่นจํากัด เพชรพนมรุง้ 429 หมู่ที= 5 ถ.เหนอืคลอง-ชยับรุ ี ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี= 81140 075689418
79 รา้นดรมี 52/11-16 ถ.วชิติสงคราม ต.ตลาดเหนอื อ.เมอืงภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 076234109 076235249
80 รา้น ถนอมทรพัยเ์ฟอรน์เิจอร์ 32/7 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชมุพร 86110 077541871
81 บรษัิท เมเจอรเ์ฟอรน์เิจอร ์ชมุพร จํากัด 9/9 ม.1 ต.ขนุกระทงิ อ.เมอืงชมุพร จ.ชมุพร 86190 077534333
82 หา้งหุน้สว่นจํากัด ทรพัยจ์นิดาเฟอรน์เิจอร์ 149/9 หมู่ 9 ต.วังไผ่ อ.เมอืงชมุพร จ.ชมุพร 86190 077576397 077502374
83 รา้นบา้นสวยเฟอรน์เิจอร์ 61/3 ม.5 ถ.ชมุพร-ระนอง ต.วังไผ่ อ.เมอืงชมุพร จ.ชมุพร 86000 077576333 077576608
84 รา้นยังนําเลฟิลี=โฮม 107/2 ม.1 ต.บางหมาก อ.เมอืงชมุพร จ.ชมุพร 86000 077503071
85 หา้งหุน้สว่นจํากัด ทรพัยจ์นิดาเฟอรน์เิจอร์ 108 หมู่ 9 ต.วังไผ ่ อ.เมอืงชมุพร จ.ชมุพร 86000 077534507
86 หา้งหุน้สว่นจํากัด ทรพัยจ์นิดาเฟอรน์เิจอร์ 62 หมู่ 11 ต.วังไผ ่ อ.เมอืงชมุพร จ.ชมุพร 86000 077658999
87 บรษัิท ไตเ่ชยีงวัสดกุ่อสรา้ง จํากัด 59/1 ม.1 ต.บา้นนา อ.เมอืงชมุพร จ.ชมุพร 86190 077529888
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