
จงัหวดั ชือ่รา้นคา้ ทีอ่ยู่ เบอรโ์ทร. รา้นคา้

บ.แสงทองโฮมมารท์ จก. (ส านักงานใหญ)่
121, 123 ถ.รม่เกลา้ แขวงคลองสามประเวศ 

เขตลาดกระบัง จ.กรงุเทพมหานคร 10520
02-360-9444

บ.มนีบรุโีฮมมารท์ จก.
39/8,39/9 ถ.รม่เกลา้ แขวงแสนแสบ เขตมนีบรุ ี

จ.กรงุเทพมหานคร 10510
02-119-1600

บ.บญุชยัคา้วัตถุกอ่สรา้ง จก.
44/2-5 ถ.นวมนิทร ์แขวงนวลจันทร ์เขตบงึกุม่ 

จ.กรงุเทพมหานคร 10230
02-947-9494

บ.สงวนพงษ์วัสดกุอ่สรา้ง จก.
292, 292-1 ถนนเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 

แขวงหนองบอน เขตประเวศ จ.กรงุเทพมหานคร 10250

02-328-1012, 02-328-1138, 02-328-1139, 02-

328-1150, 02-328-1151

บ.มนีบรุซีเิมนตไ์ทย จก.
39 ถ.รม่เกลา้ แขวงแสนแสบ เขตมนีบรุ ี

จ.กรงุเทพมหานคร 10510
02-919-4520

บ.พรวัฒนา พ.ีนุกรู จก.
2443 ม.8 ถ.ลาดพรา้ว แขวงสะพานสอง 

เขตวังทองหลาง จ.กรงุเทพมหานคร 10310
02-933-0730

หจก.ต.ววิัฒน์คา้วัสดภัุณฑ ์(1987)
1422 ถ.พหลโยธนิ แขวงจอมพล  เขตจตจัุกร 

จ.กรงุเทพมหานคร 10900
0-2939-4858

บ.บลิดิง้ สโตร ์จก.
8 ซ.ประชาอทุศิ76 ถ.ประชาอทุศิ แขวงทุง่คร ุ

เขตทุง่คร ุจ.กรงุเทพมหานคร 10140
02-426-7555

บ.ออเซง่ฮวด(1982) จก.
33/10-11-12 ตรอกจันทรส์ะพาน3 ถ.จันทน ์

แขวงทุง่วัดดอน เขตสาธร จ.กรงุเทพมหานคร 10120
02-212-6961

หจก.แพนกรงุเทพ โปรดักส์
3/19 ม.10 ถ.เอกชยั แขวงบางขนุเทยีน 

เขตจอมทอง จ.กรงุเทพมหานคร 10150
02-416-4667

บ.รางไผ ่จก.
686 ถ.พระราม 2 แขวงแสมด า เขตบางขนุเทยีน 

จ.กรงุเทพมหานคร 10150
0-2451-3314

หจก.สหวัฒน์คา้อปุกรณ์กอ่สรา้ง
254/9 ถ.จรัญสนทิวงศ ์แขวงบา้นชา่งหลอ่ 

เขตบางกอกนอ้ย จ.กรงุเทพมหานคร 10700

02-4113318, 

02-4113621

หจก.ช.ฮกเซง้วัสดกุอ่สรา้ง
371 ถ.เพชรเกษม แขวงวัดทา่พระ เขตบางกอกใหญ ่

จ.กรงุเทพมหานคร 10600
02-467-0455

บ.เครือ่งกอ่สรา้ง (1983) จก.
325, 327, 329 ถ.รามอนิทรา แขวงอนุสาวรยี ์ 

เขตบางเขน จ.กรงุเทพมหานคร 10220
02-521-2692

บ.ปฐมนครพาณชิยการ (1993) จก.
51/9 ม.7 ถ.ราษฎรพั์ฒนา แขวงสะพานสงู 

เขตสะพานสงู จ.กรงุเทพมหานคร 10240
02-917-1222

บ.ฉลองกรงุซเิมนตไ์ทยโฮมมารท์ จก.
444  ถ.ฉลองกรงุ แขวงล าปลาทวิ  เขตลาดกระบัง จ.

กรงุเทพมหานคร 10520
02-737-4500

บ.พเีอสพ ีซเีมนตไ์ทย จก.
46 ถ.นมิติใหม ่แขวงมนีบรุ ีเขตมนีบรุ ี

จ.กรงุเทพมหานคร 10510
089-797-3536

หจก.รุง่กจิวัสดกุารสรา้ง
666-668 ถ.สขุมุวทิ 71 แขวงคลองตันเหนือ 

เขตวัฒนา จ.กรงุเทพมหานคร 10110
02-381-2474

บ.เฮงยง่สงูหลานหลวง จก.
295/6 ถ.หลานหลวง แขวงวัดโสมนัส 

เขตป้อมปราบศัตรพู่าย จ.กรงุเทพมหานคร 10100
02-282-2015

บ.กจิภัณฑ ์จก.
1946,1948 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง 

เขตสวนหลวง จ.กรงุเทพมหานคร 10250

02-321-3026, 

02-322-0880

บ.สทิธพัินธุ ์มกิซโ์ฮม จก.
157 ม.8 ถ.สกลุด ีแขวงหนองจอก เขตหนองจอก 

จ.กรงุเทพมหานคร 10530
02-543-1221

หจก.ววิัฒน์ภัณฑพ์าณชิย ์       

968-71 ซอยสะพานขาว ถนนกรงุเกษม 

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรพู่าย 

จ.กรงุเทพมหานคร 10100

02-281-0390, 02-281-1678

บ.สนิไทยธนวัฒน(์2531) จก.          
148-52 ถนนเทอดไท แขวงบางยีเ่รอื เขตธนบรุ ี

จ.กรงุเทพมหานคร 10600
02-465-0443, 02-466-2758

บ.ประสงคก์จิซเิมนต(์1988) จก.
681,683 สมเด็จพระเจา้ตากสนิ แขวงส าเหร ่

เขตธนบรุ ีจ.กรงุเทพมหานคร 10600
02-877-6745, 02-476-3451

บ.ตรเีพชรคา้วัสดกุอ่สรา้ง จก.
5  ถ.พุทธมณฑลสาย 2 แขวงทววีัฒนา เขตทววีัฒนา

จ.กรงุเทพมหานคร 10170
02-8871314

รฟูฟ่ิง เซ็นเตอร ์ทีโ่ฮมมารท์ คอมพลทีเฮา้ส์
51/1 ม.6 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทววีัฒนา 

จ.กรงุเทพมหานคร 10170
02-889-7978

บ.สหสนิไทยคา้วัตถุกอ่สรา้ง จก.
569,39,39/1-7 ถ.ตวิานนท ์ต.ทา่ทราย 

อ.เมอืงนนทบรุ ีจ.นนทบรุ ี11000
02-951-3766

บ.สมารท์ โฮมโปรดักส ์จก.
89/15 ม.10 ต.บางกรา่ง อ.เมอืงนนทบรุ ีจ.นนทบรุ ี

11000
02-422-5995

บ.นวชยั แมททเีรยีล เทรดดิง้ จก.
88 ม.3 ถ.เทอดพระเกยีรต ิต.วัดชลอ อ.บางกรวย 

จ.นนทบรุ ี11130
02-446-7222

บ.เมอืงทอง โฮม พลัส จก.
15/35 ม.2 ถ.แจง้วัฒนะ ต.คลองเกลอื อ.ปากเกร็ด จ.

นนทบรุ ี11120
02-503-2002

บ.ธ ารงวัสดภัุณฑ ์จก.
151/3-4 ม.2 ถ.นนทบรุ ี1 ต.สวนใหญ ่อ.เมอืงนนทบรุ ี

จ.นนทบรุ ี11000
02-527-1608

บ.ราชพฤกษ์ โฮมเซ็นเตอร ์จก. 55/4 ม.1 ต.ออ้มเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุ ี11120 02-157-4584

บ.รวมซเีมนต9์9 จก.
56/6 ม.15 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบรุ ี

11110
02-926-7881

บ.สถาพรวัฒนา คา้วัสดกุอ่สรา้ง จก. 67 ม.5 ต.บงึค าพรอ้ย อ.ล าลกูกา จ.ปทมุธาน ี12150 02-532-7070

บ.เซ็นเตอรร์ุง่เรอืง จก. 90 ม.2 ต.บงึน ้ารักษ์ อ.ธัญบรุ ีจ.ปทมุธาน ี12110 02-546-1549-51

บ.นวการคา้วัสดกุอ่สรา้ง จก.
52/2 ถ.ปทมุ-สามโคก ต.บางปรอก อ.เมอืง 

จ.ปทมุธาน ี12000
02-581-4471

บ.ไชยฮวดซเิมนต ์โฮมมารท์ จก. 103 ม.7 ต.บางควูัด อ.เมอืงปทมุธาน ีจ.ปทมุธาน ี12000 02-976-5365

บ.เพือ่นบา้นเพือ่นคณุ 2004 จก.
5 ม.5  ถ.เลยีบคลองสาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง 

จ.ปทมุธาน ี12120
02-592-2460

ภาคนครหลวง 

(กรุงเทพ, นนทบรุ,ี ปทมุธานี และสมทุรปราการ)

กรงุเทพมหานคร

นนทบรุี

ปทมุธานี



บ.39 แมททเีรยีล จก. 39  หมู ่7 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทมุธาน ี12120 02-901-1800

หจก.พบิลูยไ์ทยพาณชิย์ 1/7 หมู ่21 ต.ล าลกูกา อ.ล าลกูกา จ.ปทมุธาน ี12150 02-993-0113

บ.ศรเีมอืงวัสด(ุ2526) จก.          
15/1-2 หมูท่ี ่11 ถ.หทัยราษฎร ์ต.ลาดสวาย 

อ.ล าลกูกา จ.ปทมุธาน ี12150
086-313-0607

บ.โรซารเ์ทรดดิง้ จก.
72 หมู ่4 ถ.สขุสวัสดิ ์ต.บางพึง่ อ.พระประแดง 

จ.สมทุรปราการ 10130
02-462-6171

บ.นภาภัณฑ ์ซัพพลาย จก.
93/124 ม.3 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพล ีจ.

สมทุรปราการ 10540
02-312-5104

บ.เมธกีลุ (แปดริว้) จก.
888/89 ม.2ต.แพรกษาใหม ่อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.

สมทุรปราการ 10280
02-338-4199

บจ.เลศิศริ ิสมทุรปราการ
995 ม.2 ถ.แพรกษา ต.ทา้ยบา้นใหม ่

อ.เมอืงสมทุรปราการ สมทุรปราการ 10280
02-382-7451

บ.เจรญิเคหะ โฮมมารท์ จก.
54/55  ม.1  ถ.รมิน ้า . ต.จันทนมิติ  อ.เมอืง 

จ.จันทบรุ ี22000
039-355-115, 039-355-117 

รฟูฟ่ิง เซ็นเตอร ์ทีโ่ฮมมารท์ ทา่ชา้งทอง 
222/99 หมู ่5 ถ.รักศักดิช์มลู ต.ทา่ชา้ง อ.เมอืง

จ.จันทบรุ ี22000
0-3947-1777, 039-335-100

รฟูฟ่ิง เซ็นเตอร ์ทีบ่ญุทววีัสด ุ
141/2 ม.1 ถ.เฉลมิพระเกยีรติ ์ร.9 ต.ทรายขาว  

อ.สอยดาว จ.จันทบรุ ี22180
092-358-8838

บ.ชยัเจรญิแปดริว้คา้วัสด ุจก.
104/4 ถนนมหาจักรพรรดิ ์ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง 

จ.ฉะเชงิเทรา 24000
038-512-809, 038-515-453

หจก.เพิม่ทรัพยค์า้วัสดกุอ่สรา้ง 35/4  ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคลา้  จ.ฉะเชงิเทรา  24110 038-090-927, 086-369-2177

หจก.ก.ทวทีรัพยค์า้วัสดุ
29  ม.2  ถ.บางน ้าเปรีย้ว - องครักษ์ ต.บางน ้าเปรีย้ว อ.

บางน ้าเปรีย้ว จ.ฉะเชงิเทรา 24150
038-581-115

บ.พูนศริวิัฒนา จก.
32 ถ.บางคลา้-แปลงยาว ต.บางคลา้  อ.บางคลา้ 

จ.ฉะเชงิเทรา 24110
038-541-832, 038-541-404

เอสซจี ีโฮมโซลชูัน่ ฉะเชงิเทรา
766 ถ.ฉะเชงิเทรา-บางปะกง ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง 

จ.ฉะเชงิเทรา 24000
038-090-720, 081-807-4939

รฟูฟ่ิง เซ็นเตอร ์ทีโ่ฮมมารท์ สทุธพิงศ ์ 149 ม.12 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชงิเทรา 24180 038-531977-8, 081-6478253, 065-4166491

บ.ชลบรุเีกยีรตเิจรญิ จก.
99/1 ม.6 ถ.เศรษฐกจิ ต.บา้นสวน อ.เมอืง จ.ชลบรุ ี

20000
038-276-500, 038-276-500, 038-276-400

บ.ช.วฒุกิรพัทยาคา้วัสด ุจก.
444 ม.4   ถ.โพธิง์าม  ต.นาเกลอื อ.บางละมงุ 

จ.ชลบรุ ี20150
038-727-552, 038-727-003

เอสซจี ีโฮมโซลชูัน่ ชลบรุ ี(บา้นอ าเภอ) 
31 หมู ่2 ถ.สขุมุวทิ ต.นาจอมเทยีน อ.สัตหบี 

จ.ชลบรุ ี20250
038-237-012

รฟูฟ่ิง เซ็นเตอร ์ทีโ่ฮมมารท์ บา้นชา้งกรุป้(ชลบรุ)ี
59/4-11 หมู ่10 ถ.เลีย่งเมอืง ต.นาป่า อ.เมอืง 

จ.ชลบรุ ี20000
038-274-994-7, 038-781-900

รฟูฟ่ิง เซ็นเตอร ์ทีโ่ฮมมารท์ บา้นชา้งกรุ๊ป(พัทยา)
234 หมู ่11 ถ.สขุมุวทิ ต.หนองปรอื อ.บางละมงุ 

จ.ชลบรุ ี20260
038-415-415

ตราด หจก.ตราดเกษมศานติค์า้วัสดุ 133-135 ถ.สขุมุวทิต.วังกระแจะ อ.เมอืง จ.ตราด 23000 039-511-260, 039-511-260, 039-512-314

ปราจนีบรุ ี บ.กบนิทรบ์รุธีรุกจิ จก. 399 ม.8 ต.เมอืงเกา่ อ.กบนิทรบ์รุ ีจ.ปราจนีบรุ ี25240 037-281-182 , 037-281-182

บ.ระยองเคหะภัณฑ ์1989 จก. 031 ถ.สขุมุวทิ ต.ทา่ประดู ่อ.เมอืง จ.ระยอง 21000 038-613-157, 038-613-157, 038-613-085

บ.คเูซีย้งลง้ บา้นฉาง จก.
78/3 หมูท่ี ่6 ถ.สขุมุวทิ ต.บา้นฉาง อ.บา้นฉาง 

จ.ระยอง 21130
038-601-201, 038-601-117, 038-603-759

หจก.เอี๊ยบซิน้เชยีง (สาขา 1) 1/1 ถ.หนองบัว ต.เชงิเนนิ อ.เมอืง จ.ระยอง 21000 038-617-271 , 038-620-561

หจก.สามยา่นเคหะภัณฑ์
150 ถ.สขุมุวทิ ต.ทางเกวยีน อ.แกลง จ.ระยอง 

21110
038-671-251, 038-671-072

รฟูฟ่ิง เซ็นเตอร ์ทีโ่ฮมมารท์ ระยองเคหะภัณฑก์รุ๊ป
54/4 หมู ่3 ถ.เลีย่งเมอืง ต.ทับมา อ.เมอืง จ.ระยอง 

21000
038-993-100

รฟูฟ่ิง เซ็นเตอร ์ทีโ่ฮมมารท์ ระยองภาคนิทร์
486 ถนนสขุมุวทิ ต.เนนิพระ อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 

21000
038-623-436

บ.ไมไ้ทยลพบรุ ีจก.
179-1-3 ถนนนารายณ์มหาราช ต.ทะเลชบุศร 

อ.เมอืง จ.ลพบรุ ี15000
036-612-278, 036-613-333

หจก.ลพบรุคีา้วัตถุกอ่สรา้ง 33 ถนนกาญจนาคม ต.ทา่หนิ อ.เมอืง จ.ลพบรุ ี15000 036-420-694, 036-411-120, 036- 411-188

สระแกว้ เอสซจี ีโฮมโซลชูัน่ อรัญประเทศ
333 หมูท่ี ่1 ถ.เลีย่งเมอืง 348 ต.บา้นดา่น 

อ.อรัญประเทศ จ.สะแกว้ 27120
037-247-237

หจก.สหกจิทวภัีณฑ์
12 ถ.พหลโยธนิ ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบรุ ี

18140
036-371-556, 036-371-556, 036-370-311

หจก.14 ซเิมนต์
194/14 ม.1 ถ.พหลโยธนิ ต.ปากขา้วสาร อ.เมอืง 

จ.สระบรุ ี18000

036-211-775, 036-211-775, 036-221-757, 036-

310-791

รฟูฟ่ิง เซ็นเตอร ์ทีส่ระบรุโีฮมมารท์ 6 ม.1 ต.โคกแย ้อ.หนองแค จ.สระบรุ ี18230 036-390-100

หจก.กอวัฒนาทา่เรอื
187-189 ถ.พระแทน่ ต.ตะคร ้าเอน อ.ทา่มะกา 

จ.กาญจนบรุ ี71130
034-561-016 , 034-561-016

รฟูฟ่ิง เซ็นเตอร ์ทีโ่ฮมมารท์ ส.เอือ้สขุ 179/2 ม.3 ต.ทา่ลอ้ อ.ทา่มว่ง จ.กาญจนบรุ ี71110 034-604-333

ชยันาท หจก.เขือ่นเจา้พระยาคา้ไม ้ 68 หมู ่4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชยันาท 17150
 056-405-246, 056-405-224-6,

056-405-248-9

บ.ลิม้พัฒนาดซีเีมนต ์จก.
58 หมูท่ี ่5 ถ.คงทอง ต.สามงา่ม อ.ดอนตมู 

จ.นครปฐม 73150
034-238-350, 034-381-145

เอสซจี ีโฮมโซลชูัน่ นครปฐม (นครชยัศร)ี
15/16 หมู ่3 ถ.เพชรเกษม ต.ศรีษะทอง อ.นครชยัศรี

จ.นครปฐม 73120
034-338-888

รฟูฟ่ิง เซ็นเตอร ์ทีพั่ฒนาดโีฮมมารท์
88/8 ม.6 ถ.มาลัยแมน ต.วังตะก ูอ.เมอืง จ.นครปฐม 

73000
034-262-206

ลพบรุ ี

สระบรุ ี

ภาคตะวนัตก 

(กาญจนบรุ,ี ชยันาท, นครปฐม, ประจวบครีขีันธ,์ พระนครศรอียธุยา, เพชรบรุ,ี ราชบรุ,ี สมทุรสงคราม, สมทุรสาคร, สงิหบ์รุ,ี สพุรรณบรุ ีและอา่งทอง)

กาญจนบรุ ี

นครปฐม

สมทุรปราการ

ภาคตะวนัออก 

(จันทบรุ,ี ฉะเชงิเทรา, ชลบรุ,ี ตราด, ปราจนีบรุ,ี ระยอง, ลพบรุ,ี สระแกว้ และสระบรุ)ี

จนัทบรุ ี

ฉะเชงิเทรา

ชลบรุ ี

ระยอง

ปทมุธานี



เอสซจี ีโฮมโซลชูัน่ สามพราน จ.นครปฐม 
37/8   หมู ่1  ถ. เพชรเกษม ต.ทา่ตลาด อ.สามพราน จ.

นครปฐม 73110
034-323-972

หจก.ศริภัิณฑบ์างสะพาน คา้วัสดุ
119 ม.5 ต.ก าเนดินพคณุ อ.บางสะพาน 

จ.ประจวบครีขีันธ ์77140
032-691-040, 032-691-040

เอสซจี ีโฮมโซลชูัน่ ประจวบครีขีันธ์
88/2 ม.10 ถ.เพชรเกษม ต.เกาะหลัก อ.เมอืง 

จ.ประจวบครีขีันธ ์77000

098-154-6561, 032-602-501, 032-602-502, 032-

602-503

บ.วรวทิยว์ัสดกุอ่สรา้งอยธุยา จก.
15/25 ถ.เดชาวธุ ต.ประตชูยั อ.พระนครศรอียธุยา 

จ.พระนครศรอียธุยา 13000
035-241-422

รฟูฟ่ิง เซ็นเตอร ์ทีโ่ฮมมารท์ พงษ์ศักดิไ์ทย
25/5 หมู ่2 ถ.โรจนะ ต.คานหาม อ.อทัุย 

จ.พระนครศรอียธุยา 13210
035-227-350

บ.ไทยนยิมเทรดดิง้ จก. 128 ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.ทา่ยาง อ.ทา่ยาง 032-437302-6 , 032437300 -

บ.มณีถาวรสมารท์โฮม จก. 111-114 ม.4  ต.ถ ้ารงค ์อ.บา้นลาด  032-492-444-5,086-3777-411,081-449-9119

เพชรบรุวีัชรกจิ 124/2 หมู ่5 ต.เขายอ้ย อ.เขายอ้ย 032-439111 , 032439111 -

เอสซจี ีโฮมโซลชูัน่ ชะอ า 500/36-38 ถนนเพชรเกษม ต.ชะอ า อ.ชะอ า 032 472 351

ราชบรุ ี หจก.ตัง้เจีย้เฮง
5 ถ.หนา้อ าเภอ ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบรุ ี

70120
032-231-295 , 032-231-295

บ.ธราธรวัสดกุอ่สรา้ง จก.
2/17  ม.2 ถ.ทางเขา้เมอืง ต.บางแกว้ อ.เมอืง จ.

สมทุรสงคราม 74000
034-723-705-6, 034-724-018

เอสซจี ีโฮมโซลชูัน่ แมก่ลอง
134/33 หมูท่ี ่1 ถ.พระราม 2 ต.บางแกว้ อ.เมอืง 

จ.สมทุรสงคราม 75000
034-711-888

บ.อนุสรณ์คา้วัสดกุอ่สรา้ง จก.
59/5 ม.8 ถ.พระราม 2 ต.ทา่ทราย 

อ.เมอืงสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 74000

034-429-009-10, 086-3177-808, 

034-413-613

รฟูฟ่ิง เซ็นเตอร ์ทีโ่ฮมมารท์ เอเซยีคา้ไมแ้ละวัตถุกอ่สรา้ง
926/164 ถ.พระราม 2 ต.มหาชยั อ.เมอืง 

จ.สมทุรสาคร 74000
034-412-562

สงิหบ์รุ ี รฟูฟ่ิง เซ็นเตอร ์ทีโ่ฮมมารท์ กติไิพศาล
955/44-46 หมู ่1 ถ.ขนุสรรค ์ต.บางมัญ อ.เมอืง 

จ.สงิหบ์รุ ี16000
036-511-311

หจก.ล.ฮัว่ฮวดเส็งคา้ไม ้
611 หมู ่3 ต.ศรปีระจันต ์อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุ ี

72140
035-581-062 , 035-581-062

หจก.แสงอูท่องเคหภัณฑ์ 1766/18 หมูท่ี ่6 ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุ ี72160 035-505-962-3

รฟูฟ่ิง เซ็นเตอร ์ทีโ่ฮมมารท์ ต.แสงอปุกรณ์
445 หมู ่5 ถ.สพุรรณบรุ-ีบางบัวทอง ต.ทา่ระหัด 

อ.เมอืง จ.สพุรรณบรุ,ี 72000
081-734-1098, 035-412-428

รฟูฟ่ิง เซ็นเตอร ์ทีโ่ฮมมารท์ รา้นชา้งสามชกุ
819/4  หมู ่2 ต.สามชกุ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุ ี

72130
035-570-102

อา่งทอง หจก.โรงคา้ไมก้อืหลี 15 ม.5 ต.อา่งแกว้ อ.โพธิท์อง จ.อา่งทอง 14120 035-691-456-7, 035-691-456 

แมจั่นวัสดุ 18 หมูท่ี ่8 59. ต.แมจั่น  อ.แมจั่น จ.เชยีงราย 57110 053-771-461

เอสซจี ีโฮมโซลชูัน่ เชยีงราย
141 หมู ่25 ถ.ซปุเปอรไ์ฮเวย ์ต.รอบเวยีง อ.เมอืง จ.

เชยีงราย 57000
053-910-800

รฟูฟ่ิง เซ็นเตอร ์ทีโ่ฮมมารท์ เวยีงพานทวภัีณฑ ์
424 หมูท่ี ่4 ถ.แมส่าย-สามเหลีย่มทองค า 

ต.เวยีงพางค า อ.แมส่าย จ.เชยีงราย 57130
053-733-098-9

เอสซจี ีโฮมโซลชูัน่ เชยีงใหม ่(แมร่มิ)
209 หมู ่1 ถ.เชยีงใหม-่ฝาง ต.รมิเหนือ อ.แมร่มิ 

จ.เชยีงใหม ่50180
053-860-882

เอสซจี ีโฮมโซลชูัน่ เชยีงใหม ่(แยกศาลเด็ก) 44-44/1-8 ต.ฟ้าฮา่ม อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่50000 053-852-345

เอสซจี ีโฮมโซลชูัน่ เชยีงใหม ่(แยกตน้เปา) 183 หมู ่2 ต.ตน้เปา อ.สันก าแพง จ.เชยีงใหม ่50130 053-961-222 

รฟูฟ่ิง เซ็นเตอร ์ทีโ่ฮมมารท์ วรีะกจิ
149  หมู1่0 (วงแหวนรอบนอก) ต.สันปเูลย 

อ.ดอยสะเก็ด จ.เชยีงใหม ่50220
053-295-633 

รฟูฟ่ิง เซ็นเตอร ์ทีโ่ฮมมารท์ จนิทนาพร 322 ม.20 ต.เวยีง อ.ฝาง จ.เชยีงใหม ่50110 053-451-736, 053-451-518  

เอสซจี ีโฮมโซลชูัน่ นครสวรรค ์(ถนนเลีย่งเมอืง)
450  ม.8 ถ.เลีย่งเมอืงนครสวรรค ์ต.นครสวรรคต์ก 

อ.เมอืง จ.นครสวรรค ์60000
056-313-777, 084-833-9777

รฟูฟ่ิง เซ็นเตอร ์ทีโ่ฮมมารท์ เจรญิภัณฑ์
26/10 หมู ่10 ถ.นครสวรรค-์พษิณุโลก 

ต.นครสวรรคต์ก อ.เมอืง จ.นครสวรรค ์60000
056-313-864 

กวางเต็กลง้
6/5 ถ.มหาธรรมราชา ต.ในเมอืง  อ.เมอืง 

จ.พษิณุโลก 65000
055-214-765

เอสซจี ีโฮมโซลชูัน่ พษิณุโลก
88 หมู ่3 ต.พลายชมุพล อ.เมอืงพษิณุโลก 

จ.พษิณุโลก 65000
080-929-0425

วัฒนชยัวัสดหุลม่สัก 2 หมู ่4 . ต.หนองไขว ่ อ.หลม่สัก จ.เพชรบรูณ์ 67110 056-702-222

ยง่เส็ง โฮมมารท์
117/1 ถนนพระพุทธบาท . ต.ในเมอืง  

อ.เมอืงเพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์ 67000
056-711-322

พะเยา เชยีงค าอลมูเินียม 52 ม.3 . ต.เชยีงบาน อ.เชยีงค า จ.พะเยา 56110 054-451-424

ล าปาง เอสซจี ีโฮมโซลชูัน่ ล าปาง
138/14 ถ.พหลโยธนิ ต.สวนดอก อ.เมอืง จ.ล าปาง 

52000
054-226-559

สโุขทัยซเิมนต์

99/39 ม.12 ถ.บายพาส  ต.บา้นกลว้ย 

อ.เมอืงสโุขทัย จ.สโุขทัย 64000 081-973-8800

เอสซจี ีโฮมโซลชูัน่ สโุขทัย 195/9 ถ.จรดวถิถี่อง ต.ธานี อ.เมอืง จ.สโุขทัย 64000 055-616-437

บ.เปรมปรดี ิ ์ศนูยร์วมวัสด ุจก. 206 ม.3 ต.ไชยสอ  อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ 40130 043-386-881-2

บ.แม็กซโ์ฮม แอนด ์เดคคอร ์จก. 999 หมู ่7 ต.เมอืงเกา่ อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 40130 043-916-333

บ.เอ แอนด ์บ ีรุง่เรอืง จก.
84 หมู ่12 ถ.มติรภาพ ต.เมอืงเกา่ อ.เมอืง 

จ.ขอนแกน่ 40000
043-472-555

บ.ซเีมนตไ์ทยโฮมมารท์น ้าพองพัฒน์ จก.
404 หมูท่ี ่15 ถนนมติรภาพ ต.น ้าพอง อ.น ้าพอง 

จ.ขอนแกน่ 40310
043-441-222

ภาคอสีาน 

(ขอนแกน่, นครราชสมีา, บรุรัีมย,์ มกุดาหาร, รอ้ยเอ็ด, ศรสีะเกษ, สกลนคร, สรุนิทร,์ หนองคาย, อดุรธาน,ี อบุลราชธาน)ี

ขอนแกน่

เชยีงราย

เชยีงใหม่

นครสวรรค ์

พษิณุโลก

เพชรบรูณ์

สโุขทยั

พระนครศรอียธุยา

เพชรบรุ ี

สมทุรสงคราม

สมทุรสาคร

สพุรรณบรุ ี

ภาคเหนอื 

(เชยีงราย, เชยีงใหม,่ นครสวรรค,์ พษิณุโลก, เพชรบรูณ์, พะเยา, ล าปาง, สโุขทัย)

นครปฐม

ประจวบครีขีนัธ ์

mailto:rungrojr@scg.com


หจก.ภาพันธ์
254 ม.11 ต.เมอืงเกา่ อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 

40000
043-271-112

บ.เซ็นทรัลโฮมเซ็นเตอร(์2000) จก.
333 หมู ่8  ถ.มติรภาพ-หนองคาย ต.จอหอ อ.เมอืง 

จ.นครราชสมีา 30310
044-203-333

บ.ชลรุง่เรอืงนครราชสมีา จก.
2560 ถ.มติรภาพ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 

30000
044-282-771

บ.ยิง่เจรญิ โฮมมารท์ ปากชอ่ง จก.
1/11 ถ.มติรภาพ ต.ปากชอ่ง อ.ปากชอ่ง 

จ.นครราชสมีา 30130
044-075-470

หจก.อังครงครั์กษ์พาณชิย์
251/1-2 หมูท่ี ่2 ถ.จอมสดุาเสด็จ ต.ในเมอืง อ.พมิาย

 นครราชสมีา 30110
086-469-1771

บ.นางรองเคหะภัณฑ ์โฮมมารท์ จก.
198/50 ถ.โชคชยั-เดชอดุม ต.นางรอง อ.นางรอง จ.

บรุรัีมย ์31110
044-633-333

หจก.ซุย่เฮงเส็ง
173 ม.9 ถ.บรุรัีมย-์นางรอง ต.อสิาณ อ.เมอืง 

จ.บรุรัีมย ์31000
044-611-006

หจก.บรุรัีมยน์ าโชค
38/2 ม.1 ถ.บรุรัีมย-์หว้ยราช 38/2. ต.อสิาณ 

อ.เมอืงบรุรัีมย ์จ.บรุรัีมย ์31000
044-611-631, 044-614-483

มกุดาหาร บ.ศริมิหาชยั มกุดาหาร จก.
88/11 ถ.ชยางกรู  ต.มกุดาหาร อ.เมอืงมกุดาหาร จ.

มกุดาหาร 49000
042-661-235

บ.ธรีภาดาโฮมมารท์แม็กซ ์จก.
333 หมู ่15 ถ.แจง้สนทิ ต.เหนือเมอืง อ.เมอืง 

จ.รอ้ยเอ็ด 45000
043-511-124

บ.รอ้ยเอ็ดรุง่เรอืง จก.
69 ม.4 ถ.รอ้ยเอ็ด-กาฬสนิธุ ์ ต.หนองแวง อ.เมอืง จ.

รอ้ยเอ็ด 45000
089-275-1119

ศรสีะเกษ บ.ศริมิหาชยั ศรสีะเกษ จก.
59 ม.11 ต.หนองไผ ่อ.เมอืงศรสีะเกษ จ.ศรสีะเกษ 

33000
045-634-111

บ.โชคพูลผลคอนกรตี จก.
223/3 หมูท่ี ่13 ถ.บา้นหนองมันปลา ต.ธาตเุชงิชมุ อ.

เมอืง จ.สกลนคร 47000
042-715-299, 042-732-933

บ.โฮมโซลชูัน่ สวา่งรุง่โรจน์ จก.
397 ม.2 ต.สวา่งแดนดนิ อ.สวา่งแดนดนิ 

จ.สกลนคร 47110
042-171-999

บ.คยูง่ฮวด (1995) จก. 4/2 ถ.ด ารงรักษ์ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.สรุนิทร ์32000 044-558-555

บ.นพเกา้โฮมมารท์ จก.
96 ม.13 ถ.สรุนิทร-์ปราสาท 31-33. ต.เฉนียง 

อ.เมอืง จ.สรุนิทร ์32000
044-713-933

หนองคาย บ.หนองคายวศิษิฎ ์จก.
899 หมู ่2 ถ.พนังชลประทาน ต.ในเมอืง อ.เมอืง 

จ.หนองคาย 43000
042-465-565

บ.คยูง่ฮวด อดุรธานี จก. 146 หมู ่3 ต.หนองบัว อ.เมอืง จ.อดุรธานี 41000 042-920-799

หจก.อดุรเจรญิทองโลหะกจิ
226/1-3  ถ.อดุรดษุฏ ีต.หมากแขง้ อ.เมอืง 

จ.อดุรธานี 41000
042-247-864

หจก.สนิคา้ซเิมนตไ์ทย
208 หมู ่9  ถ.วารนิ-ศรสีะเกษ ต.หนองกนิเพล 

อ.วารนิช าราบ จ.อบุลราชธานี 34190
045-208-500

หจก.กจิเจรญิอาณาจักรภัณฑ์ 287 ม.7 ต.แจระแม  อ.เมอืง จ.อบุลราชธานี 34000 045-241-377, 045-254-500

บ.ศริมิหาชยั อบุลราชธานี จก.
279/3  ถ.แจง้สนทิ ต.ในเมอืง อ.เมอืง 

จ.อบุลราชธานี 34000
045-281-999

กระบี่ บ.ศรเีจรญิโฮมเซ็นเตอร ์จก.
222 หมู ่2  ถ. เพชรเกษม ต. กระบีน่อ้ย อ.เมอืงกระบี ่จ.

กระบี ่81000
075-701-501-3 

บ.ไถ่เชยีงโฮมแม็กซ ์จก.
220 หมู ่1 ถ.ชมุพร-ระนอง ต.วังไผ ่อ.เมอืง จ.ชมุพร 

86000
077-574-222

บ.ไถ่เชยีงวัสดกุอ่สรา้ง จ ากัด
59/1 หมู1่ ถ.สายเอเซยี ใกลส้ีแ่ยกปฐมพร ต.บา้นนา อ.

เมอืง จ.ชมุพร 86190
077-503-103, 077-529-888

บ.ไถ่เชยีงหลังสวน จ ากัด 113 ม 2 ต.บา้นควน อ.หลังสวน จ.ชมุพร 86110 077-630-288

ตรงั หจก.สยามภัณฑว์ัตถุกอ่สรา้งตรัง 2/5 ถ.รักษ์จันทร ์ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 075-211-523-4

บ.ศริภัิณฑซ์เิมนต ์ทา่ศาลา จก.
250/9 หมู ่5 ต.ทา่ศาลา อ.ทา่ศาลา 

จ.นครศรธีรรมราช 80160
075-521-554-5

เจีย้บเซง้โฮมแมคโคร
420 หมู ่1 ถ.ทุง่สงทุง่ใหญ ่ต.ชะมาย อ.ทุง่สง 

จ.นครศรธีรรมราช 80110
075-423-533

พงังา หจก.ทับปดุวัสดภัุณฑ์ 98/21 ม.1 ต.ทับปดุ อ.ทับปดุ จ.พังงา 82180 089-866-3939

พทัลงุ บ.ชยีง้เฮง โฮมมารท์ จก. 242 ม.2 ต.เขาเจยีก อ.เมอืง จ.พัทลงุ 93000 074-606-456

แสงชยัแมคโครวัสดภัุณฑ ์จก.
24/21 หมู ่5 ถ.เฉลมิพระเกยีรต ิร.9  ต.รัษฎา 

อ.เมอืงภเูก็ต จ.ภเูก็ต 83000
076-610-111

บรษัิท จอมทองเคหะภัณฑ ์จ ากัด
14/13 หมู ่1 ถ.เจา้ฟ้าตะวันออก ต.ฉลอง อ.เมอืง 

จ.ภเูก็ต 83130
076-283-431-5

ยะลา บ.ยง่ฮวดวัสดกุอ่สรา้ง จก. 14/4 ถ.เพชรเกษม ต.สะเตง อ.เมอืง จ.ยะลา 95000 073-221-091

ระนอง บ.ไถ่เชยีงระนอง  จก.
78/88 ม.2 ถ.เพชรเกษม  ต.บางริน้ อ.เมอืง จ.ระนอง 

85000
077-825-888

บ.วัฒนาโฮมเซ็นเตอร ์จก.
142 หมู ่4 ถ.นพัิทธส์งเคราะห ์1 ต.คลองแห 

อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา 90110
074-262-431-4

หจก.เกีย้นเฮงวัสดกุอ่สรา้ง  121/6 ม.1 ต.น ้านอ้ย อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา 90110 074-211-201

บ.ชยัสมพรคา้วัสด(ุ1994) จก.
15/55 หมู ่1 ถ.กาญจนวถิ ีต.บางกุง้ อ.เมอืง 

จ.สรุาษฎรธ์าน ี84000
077-205-554

หา้งหุน้สว่นจ ากัด ฟ้าทวพีร 
80/1 หมู ่1 ถ.รอบเกาะ ต.แมน่ ้า อ.เกาะสมยุ 

จ.สรุาษฎรธ์าน ี84330
077-425-222, 077-332-340

บ.ปัญญาวัสดกุอ่สรา้ง จก.
234/2-9  ม.8 ต.เวยีงสระ อ.เวยีงสระ จ.สรุาษฎรธ์าน ี

84190
077-361-555

บ.ประภาววิัฒน์คา้วัสด ุจก.
20/1 ม.3 ถ.พุนพนิ-หนองขร ีต.พุนพนิ อ.พุนพนิ 

จ.สรุาษฎรธ์าน ี84130
077-441-019-21

ภเูก็ต

สงขลา

สรุาษฎรธ์านี

สรุนิทร ์

อดุรธานี

อบุลราชธานี

ภาคใต ้

(กระบี,่ ชมุพร, ตรัง, นครศรธีรรมราช, พังงา, พัทลงุ, ภเูก็ต, ยะลา, ระนอง, สงขลา และสรุาษฎรธ์าน)ี
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