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D.R.N. ENGINEERING CO.,LTD.

Company Profile
บริ ษัท ดี.อาร์ .เอ็น.เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด เป็ นบริ ษัทฯซึง่ มีความเชี่ยวชาญในการบริ การงาน
เคลือบพื ้นโรงงานอุตสาหกรรม โชว์รูม ห้ างสรรพสินค้ า งานเคลือบผิวกันการรั่วซึม งานเคลือบผิวป้องกัน
สารเคมี งานทาสีอาคาร และบริการงานซ่อมแซมต่างๆ เกี่ยวกับคอนกรี ต งานปรับปรุงอาคาร และโรงงาน
รวมทังงานพื
้
้นอื่นๆ
ด้ วยประสบการณ์ที่บริ ษัทฯ มีจึงได้ มงุ่ มัน่ ในการทางานมาอย่างต่อเนื่องทาให้ เรามีทีมงาน
ซึง่ มี ประสบการณ์และเป็ นผู้เชี่ยวชาญที่จะทาให้ บริ การในงานด้ านดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตาม
ความต้ องการของลูกค้ า และเสร็จสมบูรณ์ในระยะเวลาที่กาหนด
บริ ษัทฯ ถือว่าคุณภาพของงานและการให้ บริ การเป็ นสิง่ สาคัญ เพื่อตอบสนองความ
พึงพอใจของลูกค้ าพร้ อมทังพั
้ ฒนาอย่างไม่หยุดยัง้ ในการสรรหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อบริ การที่ดียิ่งขึ ้น เรา
พร้ อมที่จะให้ คาแนะนาหากมีข้อสงสัยติดต่อศูนย์บริ การลูกค้ า 061-8249764

Service

ระบบงานพืน้
1. ระบบงานพื ้นอีพอ็ กซี่
- Epoxy Self-leveling
2. ระบบงานพื ้นโพลิยรู ิ เทน
- Polyurethane Coating
- Polyurethane Screed
3. ระบบงานกันซึม
- PU Waterproof
4. อื่นๆ
- งานปรับปรุงอาคารโรงงาน
- งานซ่อมคอนกรี ต

- Epoxy Coating
- Polyurethane Self-leveling
- Acrylic Waterproof
- งานวิศวกรรมโยธา
- งานเตรี ยมพื ้นผิว

D.R.N. ENGINEERING CO.,LTD.
PROJECT SITE REFERENCE D.R.N.ENGINEERING CO.,LTD.
ลาดับ
ชื่อบริษัท
สถานที่
1 บจก. ไมลอทท์ แลบบอราทอรี ส์
จ. สมุทรปราการ
2 บจก. เยเนอรัล ฮอลปิ ตัล โปรดัคส์ จ. ปทุมธานี
บจก. ไทยซัมมิท แหลมฉบัง โอโต
จ. ชลบุรี
3 พาร์ท
4 บจก. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ ดส์
จ. สมุทรปราการ
5 บจก. เอส.บี.-ซีร่า
จ. สมุทรสาคร
6 บจก. ชินแพค (ประเทศไทย)
จ. ชลบุรี
7 โรงเรี ยนราชสี มาวิทยาลัย
จ. นครราชสี มา
8 บจก. เอี่ยมเฮง โมดิฟาย สตาร์ช
จ. นครราชสี มา
9 บจก. ปาล์มออยส์ เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรี จ. เพชรบุรี
10 โรงเรี ยนสุวรรณรังสฤษฏ์วทิ ยาลัย จ. เพชรบุรี
11 บมจ. โกลด์ไฟน์แมนูแฟคเจอเรอส์ จ.กรุ งเทพฯ
12 บจก. สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จ. สระบุรี
13 บมจ. โกลด์ไฟน์แมนูแฟคเจอเรอส์ จ.กรุ งเทพฯ
14
15
16
18

บจก. ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จ. สมุทรปราการ
บจก. สปาร์ย เอเชีย กรุ๊ ป
จ. ชลบุรี
บจก. พรี เมียร์ รี สอร์ท แอนด์ โฮเทลส์ จ. กระบี่
บจก. ชาเลต์ ฟูดส์ โปรดักส์
กรุ งเทพมหานคร
บจก. ที เจ คอนสตัคชัน่ แอนด์
จ. สมุทรปราการ
19 เซอร์วสิ
จ.กรุ งเทพฯ
20 บจก.โยโกกาวา (ประเทศไทย)
จ.ชลบุรี
21 หจก.เอ็มซีซี เอ็นจิเนียริ่ ง

ลักษณะงานทีท่ า
PU SELF-LEVELING
PU SELF-LEVELING
EPOXY SELF-LEVELING
PU SELF-LEVELING
PU SELF-LEVELING
PU SELF-LEVELING
EPOXY COATING
PU SELF-LEVELING
PU SELF-LEVELING
EPOXY SELF-LEVELING
EPOXY COATING , EPOXY SELFLEVELING
PU SELF-LEVELING
EPOXY COATING , EPOXY SELFLEVELING
EPOXY SELF-LEVELING + เส้น
จราจร, PU SELF-LEVELING
EPOXY SELF-LEVELING
PU SELF-LEVELING
PU SELF-LEVELING
EPOXY SELF-LEVELING
EPOXY SELF-LEVELING
EPOXY COATING

D.R.N. ENGINEERING CO.,LTD.
รู ปหน่ วยงานต่ างๆ
บจก.ไทยซัมมิท โอโตโมทีฟ (Product : PU Self-Leveling)

บจก.ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ (Product : Epoxy Self-Leveling)

D.R.N. ENGINEERING CO.,LTD.
รู ปหน่ วยงานต่ างๆ
บจก.โยโกกาวา (ประทศไทย) (Product : Epoxy Self-Leveling)

บจก.ลูมเิ ทค (Product : Epoxy Coating)

D.R.N. ENGINEERING CO.,LTD.
รู ปหน่ วยงานต่ างๆ
บจก.ไทยซัมมิท โอโตพาร์ ท อินดัสทรี (Product : Epoxy Self-Leveling)

ตลาดสาเพ็ง จ.ตรัง (Product : Epoxy Self-Leveling)

D.R.N. ENGINEERING CO.,LTD.
รู ปหน่ วยงานต่ างๆ
กรมเจ้ าท่ าสาขาจันทบุรี (Product : กันซึม PU Waterproof)

215/202 หมู่บา้ นเฟื่ องฟ้ า 15 เฟส 1 หมู่ที่ 5 ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10280 โทร. 02-1151562 แฟกซ์ 02-1151563
215/202 Fuengfha 15 Village, Phase 1, Moo 5, Puttaraksa Road, Preakasa, MuangSamutprakarn,
Samutprakarn 10280 Tel.02-1151562 Fax.02-1151563
E-mail : drn.engineering@gmail.com
www.drnfloorservice.com

