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ITDANG2009
- COMPANY PROFILE-

“รากฐานที่ดี ตองมีอิฐที่เเกรง”



บริการหลังการขาย

สงสินคาตัวอยางฟรี
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9 เหตุผลที่ควรเลือก อิฐแดง2009

มากประสบการณ

       ในดานการเลือกใชสินคา จำนวน
การใชงานที่เหมาะสม รวมไปถึงวิธีการ
ใชงานเบื้องตน

        Our team will be able to suggest 
the most suitable products for 
your projects.

       我们的团队为您的项目建设
提供精准建议    帮您挑选最适宜
的建筑材料

      ในกรณีที่สินคาเกิดการเสียหาย
ระหวางการขนสงเราพรอมเคลม
สินคาใหมใหคุณ

       In the case the product is 
damaged, has broken or damaged 
on its transit, you can immedately 
apply for an exchange free of 
charge by contacting our sales 
staff.

       万一产品在运输途中损坏
或一旦您已经收到后损坏   您
可以联系我们的销售专业人员
来免费兑换
 

      สินคามีรูปแบบการเเพคพาเลท
และบริการจัดเรียงสินคาท่ีงายตอการ
นับจำนวนและสะดวกตอการใชงาน

       We will deliver all the products 
with packing pallets without any 
additional charges, which makes 
counting and usage much more 
convenient.

       我们有包装托盘服务   不需
要手动升降    便于计数和使用 

   ติดตามผลการใชงานพรอมรับฟง
ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาการบริการ
ใหดียิ่งขึ้น

      We offer you a wide range 
of after-sales services to ensure 
our top-quality products have met 
your standards. We put our heart 
in every project we undertake, so 
that we can build a beautiful and 
built-to-last home for you.

        我们为您提供广泛的售后
服务和支持   为您确保高质量
标准   我们会把身心投入到每
一个项目中去   去建造你美丽
的家园    让您的建筑坚固永久

 

      เพื่อใหคุณไดสัมผัสกับสินคาจริง
กอนตัดสินใจเลือกซ้ือสินคากับเรา  

      We offer a sample delivery 
service and allow you to see our 
products before actually proceed-
ing with your purchase.

        我们会提供配送样品    为了您决
定购买之前可以亲自体验真正的产品

    เรามีบริการจัดสงสินคาท่ัวประเทศ 

โดยไมมีขั้นต่ำ และการวางแผนการ

จัดสงเพื่อใหสินคาถึงหนางานตาม

เวลาที่กำหนด 

       We offer nationwide delivery 
with different transportation 
options, so that we can deliver 
your products on time.

        我们提供多种运输方式的
送货上门服务   以保证您尽快收
到货物

       จัดจำหนายสินคานานกวา 20 ป ไดรับ
ความไววางใจจากลูกคาที่หลากหลายกวา 
3,000 ราย

         We have gained trust among a 
wide variety of customers, including 
small contractors and large project 
customers.

         通过20多年的经验,我们赢
得了众多的信任   包括小型承包
商和大型项目顾客

         มีสินคากลุมอิฐแดง กระเบื้องดินเผา
และอื่น ๆ มากกวา 300 รายการเพื่อใหคุณ
เลือกสรรไดในที่เดียว

       There are over 300 products for 
you to choose.

           我们有 300 多种产品供您选择

   

    เราคัดสรรสินคาจากโรงงานผลิตที ่

หลากหลายผานการตรวจสอบจากฝาย

ควบคุมคุณภาพเพื่อใหคุณไดรับสินคาที่ดี 

มีมาตรฐาน

        Our Quality Control Team will 
inspect the quality of the product 
from a wide range of quality factories 
with a standardized production 
process that ensures you get the best 
products.

         为了让您获得符合标准的优质产
品    我们质量控制部门会从各种标准
工厂中选择产品

สินคาหลากหลาย

รูปแบบการจัดสง รับประกันสินคาจัดสงทั่วไทย

บริการใหคำปรึกษา

สินคาคุณภาพดี
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อิฐกอโชว

อิฐทนไฟ

 Decorative Bricks 展示砖 

กระเบื้องดินเผา
มุงหลังคา

Terracotta Roof Tiles 赤陶砖

 กระเบื้องดินเผา
ปูพื้น แปะผนัง

Terracotta Tiles 赤陶砖

Fire Bricks 耐火砖

ศิลาแลง
Laterite Bricks

红土砖 轻质水泥砖 水泥砖 水泥管

อิฐมวลเบา
 Lightweight Concrete Blocks

อิฐบล็อก
Concrete Blocks

อิฐแดง กอฉาบ
Red Bricks 红砖

อิฐโบราณ
Ancient Bricks 传统砖 

ทอคอนกรีต
Concrete Pipes

ประเภทสินคา
Categories 产品

1 2 3

4

7 8 9 10

5 6



ผลงานอิฐแดง กอฉาบ 

ม.บูรพา จ.ชลบุรี

คณะวิทยาการสารสนเทศ

อาคารปฏิบัติการรวม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จ.นครราชสีมา

หอพักวนารินทร  
จ.ปทุมธานี

โครงการศูนยการแพทย

ม.แมฟาหลวง จ.เชียงราย
ประกอบดวย 4 อาคาร
- อาคารศูนยการแพทย
- อาคารพิเคราะหบำบัดโรค
- อาคารพักขยะ
- อาคารบริการ

ศาลอุทธรณภาค 5
จ.เชียงใหม
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อิฐแดง กอฉาบ
Red Bricks 红砖

101     อิฐแดง 4 รู 
ขนาด 5.5x5.5x15 ซม.

101S    อิฐแดง 4 รู 
ขนาด 5x6x15 ซม.

104     อิฐแดง 2 รูใหญ
ขนาด 5x6x14 ซม.

107     อิฐแดง 2 รูพิเศษ
ขนาด 4x6.5x16 ซม.

102     อิฐแดง 4 รูใหญ
ขนาด 6x6x15 ซม.

105     อิฐตันมือ
ขนาด 3x6x14 ซม.

103     อิฐแดง 2 รู 
ขนาด 3x6x14  ซม.

106     อิฐตันเครื่อง 
ขนาด 2.6x5.8x13.5 ซม.

109     อิฐตัน มอก. 77-2545
ขนาด 4x6.5x14 ซม.

113    อิฐแดง 8 รู4
ขนาด 6x12.5x23 ซม.

111     อิฐแดง 4 ชอง มอก.153-2540
ขนาด 6.5x11x25 ซม.

112     อิฐแดง 4 ชอง
ขนาด 6.5x11x25 ซม.

108     อิฐแดง 3 รู
ขนาด 6x10x19 ซม.

108S    อิฐแดง 3 รู
ขนาด 6.5x10.5x21.5 ซม.

108T    อิฐแดง 3 รู มอก.153-2540
ขนาด 6.5x11x25 ซม.

110      อิฐแดง 2 รู มอก.153-2540
ขนาด 4x6.5x16 ซม.

เผาฟน เผาฟน เผาฟน

เผาฟนเผาฟน

เผาฟน

หมายเหตุ : เกณฑการคลาดเคลื่อนของขนาด +-หนา 2 มม. +-กวาง 3 มม. +-ยาว 5 มม.

อิฐมาตรฐานอุตสาหกรรม  มีใบรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม



จ.นครราชสีมา

บานไรธีระวงศ

จ.ลพบุรี

Tasala Bar & Bistro

ราน

สนิมคาเฟ
จ.สุรินทร

บานและสวนแฟร  
อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี

ผลงานอิฐโบราณ

กรุงเทพฯ

โครงการ

บริกซ คอนโดมิเนียม
กรุงเทพฯ

โครงการ

บริกซ คอนโดมิเนียม



อิฐโบราณ
Ancient Bricks 传统砖

เผาแกลบ

เผาฟน

เผาฟน ผิวหยาบ

201    อิฐโบราณ 01 
ขนาด  5x10x20  ซม. 

221    อิฐโบราณ 01
   ขนาด  5x10x20  ซม. 

203    อิฐโบราณ 03 
ขนาด  5x10x30  ซม. 

204    อิฐโบราณ 04 
ขนาด  5x20x20  ซม. 

222    อิฐโบราณ 02 
ขนาด 5x15x30 ซม. 

223    อิฐโบราณ 03
ขนาด  5x10x30  ซม. 

224    อิฐโบราณ 04 
ขนาด  5x20x20  ซม. 

202    อิฐโบราณ 02
ขนาด  5x15x30  ซม. 

205    อิฐโบราณ 05 
ขนาด  5x5x20  ซม. 

206    อิฐโบราณ 06 
ขนาด  4x7x21  ซม. 

225    อิฐโบราณ 05 
ขนาด  5x5x20  ซม. 

231    อิฐโบราณ 01
ขนาด  5x10x20  ซม. 

232    อิฐโบราณ 02
ขนาด  5x15x30  ซม. 
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226    อิฐโบราณ 06 
ขนาด  4x7x21  ซม. 

233    อิฐโบราณ 03
ขนาด  5x10x30  ซม. 



ผลงานอิฐกอโชว

กรุงเทพฯ

คาเฟ อเมซอนคาเฟ อเมซอน

ไรตะวันงาม
จ.ขอนแกน

  Sexy Cow Prime Steak & Seafood

กรุงเทพฯ

เซ็กซี่ คาว ไพรม สเต็ก แอนด ซีฟูด

กองพลทหารมาที่ 1

คายพอขุนผาเมือง
จ.เพชรบูรณ

กรุงเทพฯ



อิฐกอโชว
 Decorative Bricks 展示砖 

301    อิฐโชวเรียบ

ขนาด 5x6x16 ซม. 

302    อิฐโชว ลายมะลิ

ขนาด 5x6x16 ซม. 

303    อิฐโชว ลายบานชื่น

ขนาด 5x6x16 ซม. 

304    อิฐโชว ลายการบิน

ขนาด 5x6x16 ซม. 

305    อิฐโชว ลายดาว

ขนาด 5x6x16 ซม. 

306    อิฐโชว ลายเอส

ขนาด 5x6x16 ซม. 

307    อิฐหนาโชว 01

ขนาด 5.5x7.5x18 ซม. 

308    อิฐหนาโชว 02

ขนาด 7x11x23 ซม. 

309    อิฐปูพื้น 01 

ขนาด 5x10x20 ซม. 

310    อิฐปูพื้น 02

ขนาด 5x15x30 ซม. 

333    อิฐประสานตรงลายลีลาวดี  

ขนาด 10x12.5x25 ซม. 

334    อิฐประสานตรงลายมังกร

ขนาด 10x12.5x25ซม. 

312    อิฐโชว มอก.77-2545

ขนาด 4x6.5x14 ซม. 

313    อิฐ 8 ดอก

ขนาด 8x12x25 ซม. 

331    อิฐประสาน 2 ปุมใหญ

ขนาด 10x12.5x25 ซม. 

311    อิฐปูพื้น

ขนาด 5x10x23 ซม. 

335    อิฐประสานตรงลายชาง

ขนาด 10x12.5x25 ซม. 

336    อิฐประสานเลขแปด

ขนาด 10x12.5x25 ซม. 

332    อิฐประสานตรงสกัด

ขนาด 10x12.5x25 ซม. 

I T D A N G 2 0 0 9



 วัดยางซาย
จ.นครนายก

วิหารหลวงพอเพชร

วัดยางซาย
จ.นครนายก

วิหารหลวงพอเพชร

วัดไมรวก
จ.พระนครศรีอยุธยา

วัดศรีเมือง
จ.นครนายก

วัดโพธิ์สวาง
 จ.เพชรบูรณ

ผลงานกระเบื้องดินเผา 
มุงหลังคา
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401    กระเบื้องเกล็ดปลา
ขนาด 1x14x25 ซม.

411    กระเบื้องสุโขทัย
  ขนาด 1.3x17x27 ซม.

421    กระเบื้องวาว
ขนาด 2x23x29 ซม.

     441    กระเบื้องหมอมกลาง 
ขนาด 1X12X22 ซม.

  451    กระเบื้องหมอมใหญ 
ขนาด 1.3x15.5x27.5 ซม.

ไมเคลือบ

ไมเคลือบ

431    กระเบื้องหมอมเล็ก 
ขนาด 1X12X19 ซม.

กระเบื ้องดินเผา

มุงหลังคา
Terracotta Roof Tiles 赤陶砖

ไมเคลือบ

แดง

เขียว

เหลือง

พิเศษ

ไมเคลือบ

แดง

เขียว

เหลือง

พิเศษ

ไมเคลือบ

แดง

เขียว

เหลือง

พิเศษ

พิเศษ คือ สีน้ำเงิน , เทา , ขาว และแดงธงชาติ

ไมเคลือบ

แดง

เขียว

เหลือง

พิเศษ



บริษัท บานโปงไพฑูรณการชาง จำกัด

จ.ราชบุรี

ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา

ผลงานกระเบื้องดินเผา 

ปูพื้น แปะผนัง

บริษัท อิฐแดง2009 จำกัด

จ.พระนครศรีอยุธยา

คณะครุศาสตร



กระเบื ้องดินเผา

Terracotta Tiles 赤陶砖

ปูพื้น แปะผนัง 

501    กระเบือ้งแปะผนัง 

ขนาด 1x5x15 ซม.

502    กระเบือ้งแปะผนัง  

ขนาด 1x6x16 ซม.

503    กระเบือ้งแปะผนัง 

ขนาด 1x7x23 ซม.

504    กระเบือ้งแปะผนัง 

ขนาด 1x10x20 ซม. 

505    กระเบือ้งแปะผนัง 

ขนาด 1x10x10 ซม. 

521    กระเบือ้งปูพื้น

ขนาด 1x15x15 ซม. 

522    กระเบื้องปูพื้น
ขนาด 1x20x20 ซม. 

531   กระเบ้ือง 6 เหล่ียม 
ขนาด 1x15x15 ซม. 

523    กระเบื้องปูพื้น
ขนาด 1x30x30 ซม. 

541    กระเบือ้งแปะผนัง

ขนาด 1x6x24 ซม. 

542    กระเบื้องแปะผนัง
      ขนาด 1x10x20 ซม. 

543    กระเบื้องปูพื้น
ขนาด 1x20x20 ซม. 

544    กระเบื้องปูพื้น
ขนาด 1x30x30 ซม. 

506    กระเบื้องแปะผนัง 
ขนาด 1x5x20 ซม. 

532   กระเบื้อง 6 เหลี่ยมใหญ
ขนาด 1.5x16x16 ซม. 

แปะผนัง

ปูพ้ืน

สินคานำเขาจากตางประเทศ 
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เปนสินคาที่มีมอก. แข็งแกรง ไมซึมน้ำ สีสด สม่ำเสมอทั่วทั้งแผน 



ทนไฟ 1,300 องศา

ชุดเตาเมรุเล็ก ชุดเตาเมรุใหญ เตาเผาศพปลอดมลพิษ

(มีอิฐทนไฟถึง 1,900 องศา)

ประตูเมรุ รถเตา

ตะแกรงเมรุ ตะแกรงเมรุ

ประตูเมรุ รถเตา

อิฐทนไฟ
Fire Bricks 耐火砖

605 ปูนทนไฟ MOT HM30 : ปูนจะแข็งตัว
ประสานอิฐใหติดกันเมื่อผานการเผาอุณหภูมิ
สูงใหติดกันเมื่อผานการเผาอุณหภูมิสูง

606 ปูนซีเมนตทนไฟ MOT CA-13 : ปูน
จะแข็งตัวประสานอิฐใหติดกันในอุณหภูมิปกติ

604 ดินทนไฟ : ดินจะแข็งตัวประสานอิฐ ให
ติดกันเมื่อผานการเผาอุณหภูมิสูง

รายละเอียดเพิ่มเติม

30 AM(W)

ทนไฟ 900 องศา

601    อิฐทนไฟ MOT30 เหลี่ยม

ขนาด 7x11x23 ซม.

602    อิฐทนไฟ MOT เสี้ยว

ขนาด 6.5x11x23 ซม.

603    อิฐทนไฟ MOT ผา

ขนาด 6.5x11x23 ซม.

606   ปูนซีเมนตทนไฟ MOT CA-13

            

607   คอนกรีตทนไฟ CAST 13 

            

605   ปูนทนไฟ MOT HM30

            

604   ดินทนไฟ MOT 

            

611   อิฐทนไฟ SK30 ST76

ขนาด 7.6x11.5x23 ซม.
614   อิฐทนไฟ SK30 SA64

ขนาด 6.4x11.5x23 ซม.

641   ปูนทนไฟ 30AM(W)
เมื่อทิ้งไวจะเเข็งตัวที่อุณหภูมิปกติ

651  คอนกรีตทนไฟ 13 
               

คอนกรีตจะแข็งตัวประสานอิฐใหติดกัน
ในอุณหภูมิปกติ

642   ปูนทนไฟ 30 HM
ปูนจะแข็งตัวประสานอิฐใหติดกัน
โดยผานการเผาอุณหภูมิสูง

30 HM
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เตาเผาศพปลอดมลพิษแบบควบคุมอากาศ (Staved Air) 

   ประสิทธิภาพสุด ควบคุมดวยระบบอัตโนมัติ ที่ไดรับการ

ออกแบบและพัฒนาตามหลักวิศวกรรม โดยทีมวิศวกรที่มีระบบ

การทำงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยแบงประเภทเตาออกเปน

3 ชนิด คือ ชนิดใชน้ำมันดีเซล ชนิดแกส และชนิดไฟฟา

ระบบควบคุมอัตโนมัติ (Auto Control System)

  - สวิตชควบคุมอุณหภูมิ แบบอัตโนมัติ สะดวกใชงานงาย

  - แสดงคาความรอนแบบตัวเลข (Digital)

  - ระบบความปลอดภัย ตัดระบบอัตโนมัติ เมื่อเปดประตู

(Staved Air) 



หมายเหตุ : สามารถสั่งชนิดตางๆ ไดตามที่ทานตองการ

1. อุณหภูมิสูงสุดที่ใชงานได 

2. การรับน้ำหนักจากโครงสราง
และน้ำหนักจากการใชเตา 
3. สภาพปฏิกิริยาภายในเตา 
4. การขัดสีจากของแข็ง กาซและเปลวไฟ 
5. ปฏิกิริยาทางเคมี และ สภาพตะกรัน
หรือ SLAG ที่เกิดขึ้น

ขอควรพิจารณา

15ES 17CG

คอนกรีตทนไฟ 
คอนกรีตจะแข็งตัวประสานอิฐใหติดกันในอุณหภูมิปกติ

30 AM(W)

MORTAR 30 AM (W) MORTAR 30 HM  

คอนกรีตจะแข็งตัวประสานอิฐ
ใหติดกันในอุณหภูมิปกติ

ปูนจะแข็งตัวประสานอิฐให
ติดกันโดยผานการเผา
อุณหภูมิสูง

ขนาดของอิฐทนไฟ รูปรางมาตรฐาน
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ชนิดของอิฐทนไฟ

ชนิดของคอนกรีตทนไฟ

30 HM



บานลูกคา
จ.เชียงใหม

โครงการ ศุภาลัย สาย3
กรุงเทพฯ

ผลงานอิฐทนไฟ

ผลงานศิลาแลง

Tasala Bar & Bistro
จ.ลพบุรี

เตาพิิซซา

ซุมประตูวัด
จ.บุรีรัมย



ศิลาแลง
Laterite Bricks 红土砖

701    ศิลาแลง 01

ขนาด 7.5x20x40 ซม.

702    ศิลาแลง 02 

ขนาด 7.5x40x40 ซม.

704    ศิลาแลง 04

ขนาด 7.5x25x25 ซม.

703    ศิลาแลง 03

ขนาด 7.5x30x30 ซม.

902    อิฐมวลเบา 

ขนาด 7.5x20x60 ซม.

903   อิฐมวลเบา 

ขนาด 10x20x60 ซม. 

901   อิฐมวลเบา 

ขนาด 7x20x60 ซม.

904   อิฐมวลเบา 

ขนาด 12.5x20x60 ซม.

อิฐมวลเบา
 Lightweight Concrete Blocks 轻质水泥砖
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* มีขนาดอื่น ๆ เพิ่มเติม



คลังสินคาแลคตาซอย
จ.สุรินทร

คลังสินคาแลคตาซอย
จ.สุรินทร

ผลงานอิฐบล็อก

โรงเรียนวัดปาประดู 
จ.ระยอง

โครงการไทรนอย

Showroom
 จ.นนทบุรี



ขนาด 6.5X19X39 ซม. ขนาด 9X19X39 ซม. ขนาด 14X19X39 ซม. ขนาด 19X19X39 ซม. ขนาด 7x19x30 ซม.

อิฐบล็อก
Concrete Blocks  水泥砖

804 อิฐบล็อกหนา 19 ซม.803 อิฐบล็อก 14 ซม. 802 อิฐบล็อก 9 ซม. 801 อิฐบล็อก 6.5 ซม. 805 บล็อกตัน 

  

ขนาด 7x19x39 ซม.

853 บล็อกลายหนาเสือ

832 บล็อกลิ้นคู (ลับแล) 9 ซม. 

ขนาด 7x19x39 ซม. ขนาด 9x19x39 ซม.

831 บล็อกลิ้นคู (ลับแล) 7 ซม.  

   ขนาด 7x19x39 ซม.

 856 บล็อกลายโบวลิ่ง

   

ขนาด 9x19x19 ซม.

 833 บล็อกชองลมโปรง

ขนาด 7x19x39 ซม.

ขนาด 7x19x39 ซม.

 ขนาด 7x19x39 ซม.

 

ขนาด 7x19x39 ซม.

 

ขนาด 7x19x39 ซม.

  

ขนาด 7x19x39 ซม.

851 บล็อกลายขาวหลามตัดคู 852 บล็อกลายการบินไท

855 บล็อกลายหูกระตาย

854 บล็อกลายเกล็ดปลา   

ขนาด 7x19x39 ซม.

834 บล็อกชองลมโปรงคู

 836 บล็อกชองลมสี่ชองเหลี่ยม

837 บล็อกชองลมรูปไข 7 ซม.

ขนาด 7x19x39 ซม.

 835 บล็อกชองลมปรือกลม

บล็อกกอ

บล็อกชองลม บล็อกชองลมลาย

  ขนาด 7x19x39 ซม.

857 บล็อกลายดอกบัว
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มีอิฐบล็อก        มอก. 57-2533,  มอก.58-2533  ขนาด 7 ซม.  9 ซม.  14 ซม.  และ 19 ซม.



 

ขนาด 8x25x40 ซม.

881 ทอคอนกรีต 30x100 ซม.
ขนาด 30x100 ซม.
ความหนาของทอ 50 มม.
รับแรงกดไดสูงสุด มากกวา 4.59 ตัน
น้ำหนักประมาณ 132 กก. / ทอน
มอก. 128-2549

883 ทอคอนกรีต 40x100 ซม.
ขนาด 40x100 ซม.
ความหนาของทอ 60 มม.
รับแรงกดไดสูงสุด มากกวา 6.12 ตัน
น้ำหนักประมาณ 208 กก. / ทอน
มอก.128-2549

885 ทอคอนกรีต 60x100 ซม.
ขนาด 60x100 ซม.
ความหนาของทอ 75 มม.
รับแรงกดไดสูงสุด มากกวา 9.18 ตัน
น้ำหนักประมาณ 381 กก. / ทอน
มอก.128-2549

887 ทอคอนกรีต 80x100 ซม.
ขนาด 80x100 ซม.
ความหนาของทอ 95 มม.
รับแรงกดไดสูงสุด มากกวา 12.24 ตัน
น้ำหนักประมาณ 641 กก. / ทอน
มอก.128-2549

891 ทอคอนกรีต 120x120 ซม.
ขนาด 120x120 ซม.
ความหนาของทอ 125 มม.
รับแรงกดไดสูงสุด มากกวา 18.35 ตัน
น้ำหนักประมาณ 1,249 กก. / ทอน
มอก.128-2549

889 ทอคอนกรีต 100x100 ซม.
ขนาด 100x100 ซม.
ความหนาของทอ 110 มม.
รับแรงกดไดสูงสุด มากกวา 15.30 ตัน
น้ำหนักประมาณ 921 กก. / ทอน
มอก.128-2549

อิฐบล็อก
Concrete Blocks 水泥砖

   

ขนาด 14x15x30 ซม.

 864 บล็อกตัวยู

ขนาด 5x40x40 ซม.
   
ขนาด 15x30x100 ซม.   
 

861 บล็อกคอนกรีตปูทางเดิน 863 ขอบคันหินใหญ ทรงมน 865 บล็อกปูหญา

บล็อกอ่ืนๆ

ทอคอนกรีต
Concrete Pipes 水泥管 
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ทั่วประเทศไทย
เเละประเทศเพื่อนบาน

บริการขนสงสินคา

“พมา ลาว กัมพูชา”
มีบริการแพ็คพาเลทและยกลงถึงหนางาน

รองรับการสนทนาภาษาอังกฤษ-จีน 

Bilingual Customer Service

中英文请联系 : +666 4541 4462

สินคาคุณภาพดี

ผานการตรวจสอบ และ ควบคุมคุณภาพทุกรอบการผลิต 
มีรูปแบบการแพ็คสินคาแบบพาเลทซีลพลาสติกใส 
พรอมสายรัดแนนหนา 
- ลดความเสี่ยงตอความเสียหายระหวางการขนสง 
- งายตอการตรวจนับจำนวน 
- สะดวกตอการเคลื่อนยายสินคาไปยังชั้นตางๆ ของตึกสูง

ไทย

พมา

กัมพูชา

ลาว
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ลูกคาของเรา (Our Clients)
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และบริษัทอื่น ๆ อีกมากมาย



แผนที ่(MAP) 

บริษัท อิฐแดง2009 จำกัด
ITDANG2009 CO., LTD.

บริษัท อิฐแดง2009 จำกัด
112 หมู 1 ตำบลบางนางรา อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220

112 Moo1, Bangnangra, Bang Pahan, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 13220

บริษัท 
อิฐแดง2009 จำกัด

ไป
อา

งท
อง



035-301-220 044-159-899

044-918-242

info@itdang2009.com

FAX 035-750-365

(สำนักงานใหญ) 

(สำนักงานใหญ)

(สาขาสุรินทร)

(สาขานครราชสีมา)

“แข็งแกรงด่ังอิฐ”

ติดตอไดที่


