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1. Who we are. 
   Conveyor Guide Co., Ltd. is a firm led by group of engineers with material 
handling experience. Our main business is supplying all kind of conveyor components 
and accessories parts comprise of: rubber belt, modular belt, top chain, roller, bracket, 
pulley, pulley lagging, skirt rubber, backstop, automatic aligning system and conveyor 
equipment together with conveyor consulting services. 

 Our business philosophy is “Together We Share “.Therefore, we have a strong 
intension to share our knowledge as much as we can to our customer. We confident 
that after customer found how our product/service suit for their use, they are smart 
enough to make a choice for value on it. Currently, knowledge about the conveyor 
system in Thai Language is very rare, not to mention knowledge disclose to public 
which almost none. Most of the websites in Thai Language made for commercial 
purpose. The information really required by the customer is ignored. Our website 
www.conveyorguide.co.th is totally different. We established with the objectives to 
make this website as the place where “knowledge in conveyor system in Thai Language 
be collected herein.” People who visit www.conveyorguide.co.th  will get knowledge 
and practical insight that save time and money for decision making. We shall be your 
solution partner. If information in the website found is not sufficient visitor can make 
a phone call or e-mail info@conveyorguide.co.th we are more than happy to serve 
you.        

            

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท คอนเวเยอร์ไกด์ จํากัด ก่อตัง้โดยกลุ่มของวิศวกรท่ีมีความรู้ ความชํานาญด้าน

ระบบสายพานลําเลียงทัง้ระบบขนาดใหญ่ (Heavy Duty) และขนาดเบา (Light Duty) ประกอบ 

ด้วยการออกแบบ การเลือกใช้ บํารุงรักษา ซ่อมแซม การ Modify และแก้ปัญหาของระบบ

ลําเลียง เราจําหน่ายสินค้าและให้คําแนะนําเก่ียวกับการออกแบบ การใช้งานสายพานและ

อุปกรณ์ต่างๆท่ีใช้ในระบบลําเลียง เราสร้าง www.conveyorguide.co.th  เพ่ือวัตถุประสงค์ท่ี

จะเป็นแหล่งรวบรวม และเผยแพร่ ความรู้ (Knowledge Base) ด้านนี ้เป็นภาษาไทย เพ่ือให้

ผู้สนใจได้ศึกษาและเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจนสามารถนําความรู้ท่ีได้ไปใช้ให้เกิดคุณค่าสูงสุด 

ยินดีแชร์กันทุกแง่มุม ถามเราได้เลยครับ มีของเท่าไหร่ปล่อยหมด ไม่มีก๊ัก ไม่มีดึง ไม่มี

เม้ม “บอกทุกส่ิงท่ีคนอ่ืนไม่อยากให้คุณรู้” ส่งรายละเอียดมาท่ี info@conveyorguide.co.th หรือ 

โทร 02-992-1025 หรือ 083-131-8644 ยนิดีท่ีเรามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาร่วมกันกับคุณ...... 

http://www.conveyorguide.co.th/
http://www.conveyorguide.co.th/
mailto:info@conveyorguide.co.th
http://www.conveyorguide.co.th/
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2. How can we help you?  

 

 

 

 

 

 

Our job is advising you. You are the master of yourselves to choice on final solution. We 
give you key. You...open and decide. “Why don’t you take a moment to call us?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We pride ourselves on knowing belt conveyor in 
dept. We are happy to share you every issue 
related to belt conveyor system/applications: 

• Rubber Belt, Sidewall Belt, Elevator Belt, Pipe 
Belt and Special Belt 

• Modular Belt- Top Chain Belt 
• PVC-PU Belt 
• Conveyor Chain 
• Conveyor Machines and System 

In addition we can share you on knowledge of: 

• Belt Conveyor, Modular belt Design 
• Belt Conveyor, Modular belt Application 
• Belt Conveyor, Modular belt Installation 
• Belt Conveyor, Modular belt Splice/Repair 
• Belt Conveyor, Modular belt Maintenance 
• Belt Conveyor, Modular belt Modification 
• Belt Conveyor, Modular belt Problems Solving 

 

 

 ถามมา-เดินมาเลยครับถ้าเป็นปัญหาเร่ืองสายพานลําเลียง (Conveyor Belt) ไม่จําเป็น

เฉพาะสายพานยางดํา (Rubber Belt) สายพานโมดูลา (Modular Belt) เท่านัน้แต่สายพานพิเศษ

ประเภทอ่ืนๆ เราสามารถแชร์ความรู้กันได้ ไม่ว่าจะเป็นสายพาน PVC BELT , PU BELT, โซ่ลําเลียง 

ยนิดีแชร์ทุกเร่ืองราว ตัง้แต่ การออกแบบ การผลิต การเลือก การเก็บรักษา การซ่อมแซม การต่อ 

การใช้งาน ปัญหาด้านเทคนิค การ Modify ไม่เน้นขายของจนเกินงาม หากเราไม่สามารถจัดหา

สินค้าให้ครบได้ ถ้ารู้เรายินดีแนะนําแหล่งหาซือ้ให้ท่าน สินค้าอะไรมีการใช้งานท่ีไม่ปรกติ หรือใช้

งานพเิศษ ต้องถามท่ีเราเท่านัน้ ไม่ผิดหวังแน่นอน ม่ันใจว่าทุกท่านจะได้ของท่ีคุ้มกับเงนิท่ีจ่ายไป 

 

This is your key. Take it. 

 

Phone: 02-992-1025 Hot Line: 083-131-8644 
Fax: 02-992-1022 

Email: Info@conveyorguide.co.th 
Website: www.conveyorguide.co.th 

We Are Belt Conveyor 
Professional 

 



 
 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

website : www.conveyorguide.co.th /  Line : @cg1356 / e-mail : info@ conveyorguide.co.th / Tel. 02-992-1025 3 

 

3. Why we are not like others? 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. We need to stop interrupting what our customers 
are interested in and be what our customers are 
interested in. “Your desire is our drive” เม่ือคุณพูด เรา

ฟังอย่างตัง้อกตัง้ใจ และตอบสนอง อย่างคึกคัก ทันที ความ

ต้องการของคุณคือแรงผลักดันของเรา คุณเงินน้อยก็เสียงดังได้ 

 

 

3. We are not as great as you think but we are 
experienced with conveyor problem longer and we 
confident we can help you. เราไม่ได้เก่งกว่าคุณ แต่เรา

อยู่กับปัญหาของระบบสายพานมานานกว่าคุณแค่นัน้เอง เรา

ม่ันใจว่าช่วยคุณได้ ด้วยคําอธิบายง่ายๆ แบบคุณยายยังเข้าใจ 

 

2. We believe that the customers are so smart to 
select the best choice for them based on 
knowledge we share. เราเช่ือว่า ลูกค้าเป็นคนฉลาดท่ีจะ

เลือกใช้ข้อมูลข้อเทจ็จริงท่ีเราให้ ตัดสินใจเลือกซือ้สินค้ากับ

ผู้ขาย ท่ีให้ส่ิงท่ีมีคุณค่าเหมาะสมมากท่ีสุดสาํหรับตนเอง 

4. Our Motto “Together we share”!!!!! Disclose 
everything that others inconvenience to tell you. 
You are our business partner. As we take care of 
you, we believe, you will take case of us.บอกทุกเร่ืองท่ี

คนอ่ืนไม่อยากให้คุณรู้ คุณคือผู้ร่วมสุข-ทุกข์ กับเรา เราเช่ือว่า

เม่ือเราดูแลคุณ ในท่ีสุดคุณก็จะดูแลเรา เพราะเราเพ่ือนกัน!!! 

5. One of our objectives is to help our customer to 
develop D.I.Y conveyor. We will provide you all 
supported knowledge to let you save cost and get 
value for money. บอกทุกเร่ืองท่ีคนอ่ืนไม่อยากให้คุณรู้ 

เพ่ือให้คุณมีเคร่ืองมือท่ีจะสามารถสร้าง Conveyor แบบง่ายๆ

ได้ด้วยตนเองทัง้นีเ้พ่ือเป็นการพัฒนาตัวเองและได้ความ

คุ้มค่าของเงนิท่ีจ่ายไป 

 



 
 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

website : www.conveyorguide.co.th /  Line : @cg1356 / e-mail : info@ conveyorguide.co.th / Tel. 02-992-1025 4 

 

4. Our Products (เราจาํหน่ายสินค้าข้างล่างนี)้ 
4.1 Modular Belt (สายพานโมดูล่าร์หรือสายพานพลาสตกิ)  

Modular Belt (สายพานโมดลู่าร์หรือสายพานพลาสติก) แบบต่างๆ 

 

Modular Belt แบบลาํเลียงแนวตรง 

 

Modular Belt แบบลาํเลียงแนวโค้ง 

 

Modular Belt แบบลาํเลียงแนวเอียงและแนวดิ่ง 

 

Modular Belt รูปโครงสร้างภายในง่ายกว่าสายพานแบบอ่ืนๆ 

  

Application Area 

• AUTOMOTIVE (อุตสาหกรรมยานยนต์) 

• MATERIAL + PACKAGING(อุตสาหกรรมการ

ลาํเลียงกระดาษ, กล่อง) 

• MEAT AND POULTRY (อุตสาหกรรมแปรรูป

อาหาร เนือ้, ไก่) 

• PASTA (อุตสาหกรรมประเภทอาหารเส้น) 

• Battery and Chemical (อุตสาหกรรมแบตตาร่ี

และเคมีภัณฑ์) 

• SEAFOOD (อุตสาหกรรมแปรรูป อาหาร

ทะเล) 

• BAKERY (อุตสาหกรรมทาํขนม) 

• BOTTLING AND CANNING (อุตสาหกรรม

กระป๋อง, ขวด) 

• DAIRY (อุตสาหกรรมนม) 

• Fruit and Vegetable ( อุตสาหกรรมผัก, 

ผลไม้) 

• Tire Manufacturing (อุตสาหกรรมยาง) 

• Postal (อุตสาหกรรมไปรษณีย์) 

• Textile (อุตสาหกรรมทอผ้า) 

• Printing and Paper (อุตสาหกรรมการพิมพ์) 

• Corrugated  cardboard (อุตสาหกรรม

กระดาษลูกฟูก) 

• Snack food (อุตสาหกรรมอาหารขบเคีย้ว) 

• Others และอุตสาหกรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 

 ข้อดขีองสายพานพลาสติก Modular 

1.ไม่เลือ้ย ไม่ส่าย ไม่กนิซ้าย-ขวา 

2.ทาํความสะอาดง่าย FDA Approved 

3.โครงสร้าง ตรง-โค้ง-เอียง-ดิ่งได้ 

4.ทนทานกว่าสายพาน PVC หลายเท่า 

5.อากาศ-นํา้ ไหลผ่านได้ ทนสารเคมี 
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4.2  Top Chain Belt (สายพานพลาสตกิกระดูกงู)   

       

    

 

 

 

Top Chain Belt (สายพานทอ็ปเชนหรือ

สายพานพลาสติกกระดูกงู) แบบต่างๆ ตามรูป

ข้างบนมีคุณสมบัติและการใช้งานแบบปกติคล้าย

กับสายพาน Modular Belt แต่หน้าแคบกว่า และมี

ลั ก ษ ณ ะพิ เ ศ ษ ท่ี แต ก ต่ า ง คื อ  Top Chain Belt 

เหมาะสมกับการลําเลียงในพืน้ท่ีแคบๆ มากๆ 

เช่น การเลีย้วแบบยูเทิร์น (U-Turn) ท่ีสายพาน

ลําเลียงชนิดอ่ืนทาํไม่ได้ หรือการใช้ใน Application 

ท่ีอยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีมีอุณหภูมิสูงมาก (ใช้Top 

Chain แบบ Stainless Steel) ท่ีสายพาน พลาสติก

ไม่สามารถใช้ได้ หรือ Application การส่งชิน้งาน

เคล่ือนท่ีจากเคร่ืองจักรหน่ึงไปยังอีกเคร่ืองจักรอีก

ตัวหน่ึงอย่างรวดเร็ว TOP CHAIN สามารถเคล่ือนท่ี

ได้หลายระนาบ (Plane) จึงทาํให้การจัดวาง Layout 

ของ  Line ก ารผ ลิต  ไ ด้อ ย่ า ง มีประ สิทธิภาพ 

สามารถในการใช้พืน้ท่ีไห้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ตัวอย่างการใช้งานของสายพาน Top Chain เช่นใช้

ในอุตสาหกรรมลําเลียงขวด หรือลําเลียงจานใน

ร้านอาหารญ่ีปุ่น เป็นต้น 

***คุณสามารถซือ้ชิน้ส่วน 

ไปประกอบเองได้ทุกชิน้... 
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4.3  Rubber Belt (Heavy Duty) สายพานยางดาํ 

  

      

4.4  Bucket Elevator Belt (Solid Woven Type) สายพานกระพ้อชนิดพเิศษ 

High-strength, low extension of high-quality polyester filament yarn in vertical and high-
intensity, moderate of nylon filament in horizontal, small elongation, light body, no 
delamination, impact resistance and tear-performance. 
1) Good elasticity, small pulley diameter needed. 
2) Small elongation (0.7 % of rated Tension), Less splicing needed. 
3) High bolt fasten performance, Tear resistance, flex resistance. 
4) Food Grade, Oil and Chemical resistance 

 

 

 

 

 

Fabric Belt

Steel Cord Belt

Sidewall Belt

Heat-Oil resistace Belt

All Kind of Special Belt

เร่ืองสายพานยางดํานี ้เราชํานาญเป็น

พิเศษไม่อยากเขียนอะไรมากให้ท่านเสียเวลาอ่าน 

ถามมาไ ด้ เลยค รับ  ไ ด้คํ าตอบโดนใจแน่ๆ 

โดยเฉพาะคําถามที่ เป็น Application แปลกๆ 

สายพานบัง้ สายพานทนร้อน สายพาน Sidewall 

และสายพานพิเศษแบบอื่นๆตลอดจนยางกันข้าง

สายพานลาํเลียง สะเกิร์ต (Skirt Rubber) 

ไม่เหมือนสายพานยางดําทั่วๆ ไปที่ใช้กัน โครงสร้างสายพานแบบ Solid Woven ถักทอแบบ

พิเศษ (ดูรูป) ยืดตัวตํ่ามากๆ (ประมาณ 0.7 % ของ Rated Tension) ใช้แล้วไม่ต้องตัด-ต่อ สายพาน

บ่อยๆ ชัน้สายพานทอเป็นมัดแน่นหนา ไม่มีการแยกชัน้ ใช้ Bolt ยึดกับลูกกะพ้อได้แข็งแรงกว่า

สายพานธรรมดามาก สายพานไม่ฉีกขาดง่านตรงรูน้อต อีกทัง้ตัวสายพานยังเป็น Food Grade ทน

นํา้มันและสารเคมีได้เยี่ยม ใช้ Pulley ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยประหยดัค่าก่อสร้าง 

 

โครงสร้างผ้าใบ 
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4.5  Conveyor Components (อุปกรณ์ท่ีใช้ในระบบสายพานลาํเลียงประเภทสายพานยางดาํ) 

   

 

 

 

 

โซรั่บสัง่ผลติแบบพิเศษ คณุภาพแบบมาตรฐานสงู โรงงานท่ีเกาหล ีราคาแบบไทย-ไทย 

 

4.6  Conveyor System Turnkey (Modular and Top Chain) 

รับผลิตชิน้งานเป็นตัวๆ รับงานโครงการ หรือท่านจะซือ้ชิน้ส่วนๆ ไปประกอบเองกไ็ด้ 

   

Conveyor Pulley (มู่เล่สําหรับสายพาน

ลําเลียง) ผลิตทัง้แบบ Standard ผิวเรียบหรือ 

หุ้มยาง (Rubber Lagging) ลายไหนก็ได้ Wing 

Pulley ก็มีครับ เราออกแบบให้ก็ได้เช่นกนั 

 

Roller ( ลู ก ก ลิ ้ง )  และ  Roller Bracket  

(ขารองลกูกลิง้) ความเอียงของขาลกูกลิง้ตาม

มาตรฐานมี 10/20/30/35/45 องศา สั่งได้

ทุกแบบหรือจัดเป็นชุดขารองลูกกลิง้ (Roller 

Bracket) พร้อมลกูกลิง้ก็ได้นะครับ 

 

 

โ ซ่  Standard or Special 

Order Chain. รับทําทั ้งแบบ

มาตรฐานและแบบสั่ งทําเป็น

พิเศษ ส่งมอบอย่างรวดเร็ว 

Fast Delivery 

Back Stop ห รื อ ท่ี เ รี ย ก อี กอ ย่า งว่ า  "Hold 

Back" เป็นอุปกรณ์ ป้องกันสายพานไหลกลบั 

เมื่อมอเตอร์หยดุกะทนัหนั ใช้ในระบบ สายพาน

ลําเลียง โซ่ลําเลียง (Chain Conveyor) รวมถึง

กระพ้อลําเลียง (Bucket Elevator) ท่ีมีทิศทาง

ในการลาํเลยีงขึน้ (Incline) 
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4.7 Conveyor Equipment (For Sale and Rent) มีทัง้ขายและให้เช่า 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Telescopic Belt Conveyor used to load/unload the package from 

container. Only 2 operators required.(สายพานลาํเลยีงแบบยืด-หด) ช่วย

ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น  Load/Unload ใ น  ตู้  40' Container ใ ช้ ค น เ พี ย ง  

2 คน ท่ีหวั 1 คนและท้ายของ Conveyor อีก 1 คนก็เพียงพอสามารถลาํเลยีงได้

อย่างต่อเน่ือง เพ่ือลดเวลาการทํางานของการขนสินค้าเข้า (Loading) หรือออก 

(Unloading) จากรถบรรทกุ หรือตู้คอนเทนเนอร์ (Container) 

Mobile Truck Conveyor uses to load/unload package from 6-10 wheels truck and container unit. It 

can be adjusted for operation both on horizontal and elevated dock. ใช้ขนสนิค้าขึน้-ลง รถบรรทกุ 6 ล้อ 

รถบรรทกุ 10 ล้อ หรือตู้ Container ได้ทกุสภาพของระดบัพืน้ ทัง้แนวพืน้ราบ หรือพืน้ยกสงูๆ (Dock)  

ไฮ-คอนเวเยอร์ (HI-Conveyor Mobile) used to 

load/unload the roof tile, concrete block from 

ground to roof top. Only 2 operators required. 

Extend to 10 meters high and retract to 5 meters 

carry on pick up car.ใ ช้ ลํ า เลี ยง  Unit Load ท่ี มี

ลกัษณะเป็นกลอ่ง กระสอบ ชิน้ และอ่ืนๆ ท่ีลําเลียง

ขึ น้ - ลง ท่ี สูง  เ ช่ น  ท่ี พื น้ ชั น้ สอ ง  ห รื อ ท่ี ห ลัง ค า 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการขนกระเบือ้งขึน้บนหลงัคา ขน

อิฐ ขนเคร่ืองมือ สามารถยืด (Extend) ได้ถึง 10 

เมตรพบัหด เก็บขึน้รถ (Pick-Up) ได้ทํางานได้อย่าง

ต่อเน่ือง นํา้หนกัเบา ยกสะดวก เคลื่อนย้ายง่าย ใช้

คนเพียง 2 คนสนใจ อยากเช่าหรือ ซือ้ ติดต่อเข้า

มาได้เลยครับ 
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5. Our Services (เราให้บริการอะไรบ้าง) 

 

                 

 

 

 

 

 

• ระบบสายพานลาํเลียง Heavy 
Duty สายพานยางดาํ

ออกแบบ

• ระบบสายพาน Sidewall
• ระบบสายพาน Bucket 

Elevator

ออก 
Specification

• Light Weight (Modular+PVC)

รับสอนการ

ออกแบบ

1) Free of charge for general questioning which 

is not consume a lot of time. We are more than 

happy to share for all topics. We disclose 

everything that others inconvenience to tell you. 

Warrantee!!! ถามมาเลยตอบให้..ฟรี..สําหรับคําถาม

ท่ีใช้เวลาไมม่าก เรายินดีแชร์ทกุเร่ืองราว บอกทกุเร่ือง

ท่ีคนอ่ืนไมส่ะดวกท่ีจะบอกคณุ....การันตี !!! 

2) We provide training service in belt 

conveyor topics for design, repair, and 

maintenance, trouble shooting both in 

house and individual. ท่ า น สา มารถใ ช้

บริการ อบรม สมัมนา เร่ืองท่ีเก่ียวกบัระบบ

สายพานลําเลียง ทัง้การออกแบบ การ

คํานวณ การบํารุงรักษา การซ่อมแซม การ

ปรับปรุง และการแก้ปัญหาด้านตา่งๆ ทัง้จดั

สัมมนาใน สํานักงานของท่าน หรือ เรียน

เดี่ยวตวัตอ่ตวั อยากรู้เร่ืองอะไร ถ้าทําได้เรา

ทําทันที ถ้าทําไม่ได้ จะหาผู้ รู้มาตอบให้

โดยเร็วพลนั คดิคําถามไมอ่อกให้ดรููปข้างบนวา่ต้องการทําอะไร หรือ 

อยากรู้เร่ืองอะไร ถามมา มีคําตอบไห้แนน่นอน 
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6. Conveyor…Do It Yourselves. (คุณทาํได้...ง่ายนิดเดียว) 

 

ในฐานะ SME คนหนึ่ง เราต้องการให้ SME ท่ีไม่พร้อมด้านความรู้แตต้่องการสร้างระบบสายพาน

ลําเลียงด้วยตนเอง ให้มาท่ีน่ี ถึงแม้ท่านจะตวัเล็ก เงินน้อย แต่เสียงท่านจะดงั เราจะรับฟังท่าน เราจะ

สนบัสนุน ให้ความรู้ ให้คําแนะนําท่าน แบบนําไปปฏิบตัิเห็นผลได้จริง ไม่ต้องลองผิด ไม่ต้องเดา ลองถูก

อย่างเดียว มีลูกค้าสอบถามเข้ามาทุกวันว่ามีความพร้อมแค่ไหนจึงจะทําเองได้ เราก็ตอบชดัเจนทุกวนั

เช่นกนัว่า SME ประเภทท่ีมีเคร่ืองมือพืน้ฐานประเภท เคร่ืองตดั เคร่ืองเจาะ เคร่ืองเช่ือมอยู่แล้ว ทําเองได้

แน่นอน นอกจะจะประหยดัคา่ใช้จ่ายแล้ว ท่านจะได้มีโอกาสเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ทกุวนัไมมี่ท่ีสิน้สดุ 

มาท่ีน่ีท่านจะมีประสบการณ์ใหม่ คนรู้น้อยหลงัจะมีท่ีพิง ส่วนคนรู้มากจะมีเพ่ือนเพิ่มอีกหนึ่งคน งานนี ้

เราช่วยฟรีครับ มาดกูนัวา่ขัน้ตอนการประสาน งานระหวา่งทา่นกบัเรามีขัน้ตอนเป็นอยา่งไร 

1. เม่ือท่านต้องการทําระบบสายพานลําเลียง ท่านบอกความต้องการของท่านมาให้เรา เราจะ

แนะนําประเภทของสายพานท่ีเหมาะสมให้ พร้อมทัง้บอกเหตผุลวา่ ทําไมเราถึงเลือกสายพานแบบนี ้

2. ท่านท่ีมีประสบการณ์บ้างแล้ว การแนะนําทางโทรศพัท์ ส่งรูปภาพให้ด ูก็สามารถไปทําเองได้ 

สว่นมากจะอทุานวา่ ออ๋... มนัง่ายๆ แคนี่เ้องนะหรือ  

3. ท่านท่ีมีประสบการณ์เบาบาง การแนะนําทางโทรศพัท์ยงัไม่เพียงพอ เราจะส่ง Sketck Design 

ให้ดแูละจะอธิบายจนเข้าใจ ทา่นต้องใช้เวลานิดหนอ่ยทําความเข้าใจเพิ่มเตมิก็จะร้อง ออ๋ เชน่กนั 

4. ทา่นท่ีมือใหมจ่ริงๆ ไมรู้่จะเร่ิมต้นอยา่งไร ไมมี่เวลาจะค้นคว้าด้วยตนเอง ใจสู้  อยากทํา เราจะสง่ 

Sketck Design รูปภาพพร้อมทัง้รายการคํานวณให้ดจูนเข้าใจ อย่างน่ีไม่ร้อง อ๋อ แต่จะซีดปากแบบเกิน

ความพอใจกนัเลยทีเดียว ถ้าอยากเรียนรู้เป็นมืออาชีพ เราก็มีบริการรับสอน แตมี่คา่บริการนะครับ 

                                                                                                

ด้วยการประสานงานอย่างดีระหว่างคุณกับเรา

ลบคาํว่าเป็นไปไม่ได้ออกจากพจนานุกรมไปเลย 

Free advice to allow you to D.I.Y 




