
บริการเชาอุปกรณเครื่องเสียงและรับจัดงานอีเวนทตางๆ 

คุณสุพรรณ  กาสีชา (บานสวยรวยเวอร  เอเจนชี่) 

ที่อยู :  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแกน 

โทรศัพท : 087-4552123 , 081-8737339 

Email : suraphan_sofa@hotmail.com 

 

รับจัดงาน  

              Event and opening  

              นางแบบในงานออกบูธจัดแสดงสินคา 

บริการ  

              เวที ฉาก แสง สี เสียง ออกบูธงานตางๆ  

              จัดหาดนตรี 

- ไทย 

- สากล 

              จัดหาการแสดง 

              จัดดอกไมตกแตงงาน 

              ถายภาพ 

              ถายวีดีโอ 

              อุปกรณ office 

              อุปกรณพิธีเปด 

กลอง  

เคลนยกกลอง  

Projector ,จอรับภาพ 

ระบบเคร่ืองเสียง  

เคร่ืองไฟ 

              จอ LED 

              ลามแปลภาษา 

- ไทย         จีน 

- ไทย         อังกฤษ 

- ไทย         อื่นๆ             

              ออกแบบจัดหา สื่อ โฆษณา inkjet ไวนิล ตูไฟ Cutout    

              ขนาดใหญ  รถแห 

              เชาระบบแสง สี เสียง   

              เชาเครื่องเสียง รับออกแบบติดตั้งวางระบบเคร่ืองเสียง 

              ตามสถานที่ตางๆ 

เชา เคร่ืองดนตรี   

เชาไฟ , เครื่องปนไฟ , วางระบบไฟ 

เชาเวที   

เชาจอทีวีพลาสมา , โปรเจคเตอร 

              เชาโตะ เชาเกาอี้  เตนท และอุปกรณจัดเลี้ยงอื่นๆ  



บริการเชาอุปกรณเครื่องเสียงและรับจัดงานอีเวนทตางๆ 

โปรเจคเตอรขอนแกน อีสาน 

คุณ อดิเทพ  วังหลา (สมภพ) 

ที่อยู : 348/6 หมู 17 ต.ศิลา  อ.เมือง  จ.ขอนแกน  40000 

โทรศัพท :  0817170749 

ID Line : aditep0504 

E-mail : massmedia_2006@hotmail.com 

http://www.massmedia4u.com/ 

Facebook : โปรเจคเตอรขอนแกน อีสาน 

 

 

รับจัดงาน  

              Event and opening  

              นางแบบในงานออกบูธจัดแสดงสินคา 

บริการ  

              เวที ฉาก แสง สี เสียง ออกบูธงานตางๆ  

              จัดหาดนตรี 

- ไทย 

- สากล 

              จัดหาการแสดง 

              จัดดอกไมตกแตงงาน 

              ถายภาพ 

              ถายวีดีโอ 

              อุปกรณ office 

              อุปกรณพิธีเปด 

กลอง  

เคลนยกกลอง  

Projector ,จอรับภาพ 

ระบบเคร่ืองเสียง  

เคร่ืองไฟ 

              จอ LED 

              ลามแปลภาษา 

- ไทย         จีน 

- ไทย         อังกฤษ 

- ไทย         อื่นๆ        

              ออกแบบจัดหา สื่อ โฆษณา inkjet ไวนิล ตูไฟ Cutout    

              ขนาดใหญ  รถแห 

              เชาระบบแสง สี เสียง   

              เชาเครื่องเสียง รับออกแบบติดตั้งวางระบบเคร่ืองเสียง 

              ตามสถานที่ตางๆ 

เชา เคร่ืองดนตรี   

เชาไฟ , เครื่องปนไฟ , วางระบบไฟ 

เชาเวที   

เชาจอทีวีพลาสมา , โปรเจคเตอร 

              เชาโตะ เชาเกาอี้  เตนท และอุปกรณจัดเลี้ยงอื่นๆ  



บริการเชาอุปกรณเครื่องเสียงและรับจัดงานอีเวนทตางๆ 

ดอลลารซาวดแอนดไลท  

ที่อยู :  189 หมู 6 ต.เมืองเกา อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 

โทรศัพท 089-4167040 (คุณ เกรียงไกร สุวรรณประสิทธิ์) 

อีเมล : donra_sound@hotmail.com 

เว็บไซต :  http://www.donra-sound.com 

 

รับจัดงาน  

              Event and opening  

              นางแบบในงานออกบูธจัดแสดงสินคา 

บริการ  

              เวที ฉาก แสง สี เสียง ออกบูธงานตางๆ  

              จัดหาดนตรี 

- ไทย 

- สากล 

              จัดหาการแสดง 

              จัดดอกไมตกแตงงาน 

              ถายภาพ 

              ถายวีดีโอ 

              อุปกรณ office 

              อุปกรณพิธีเปด 

กลอง  

เคลนยกกลอง  

Projector ,จอรับภาพ 

ระบบเคร่ืองเสียง  

เคร่ืองไฟ 

              จอ LED 

              ลามแปลภาษา 

- ไทย         จีน 

- ไทย         อังกฤษ 

- ไทย         อื่นๆ               

              ออกแบบจัดหา สื่อ โฆษณา inkjet ไวนิล ตูไฟ Cutout    

              ขนาดใหญ  รถแห 

              เชาระบบแสง สี เสียง   

              เชาเครื่องเสียง รับออกแบบติดตั้งวางระบบเคร่ืองเสียงตาม 

              สถานที่ตางๆ 

เชา เคร่ืองดนตรี   

เชาไฟ , เครื่องปนไฟ , วางระบบไฟ 

เชาเวที   

เชาจอทีวีพลาสมา , โปรเจคเตอร 

เชาโตะ เชาเกาอี้  เตนท และอุปกรณจัดเลี้ยงอื่นๆ  



บริการเชาอุปกรณเครื่องเสียงและรับจัดงานอีเวนทตางๆ 

คุณสุรพล จึงตระกูล                 

Tel. 087-7747187  

อีเมล : bbkboy19@gmail.com 

เว็บไซต : http://www.dimonclub.com/bbk/index.html 

 

รับจัดงาน  

              Event and opening  

              นางแบบในงานออกบูธจัดแสดงสินคา 

บริการ  

              เวที ฉาก แสง สี เสียง ออกบูธงานตางๆ  

              จัดหาดนตรี 

- ไทย 

- สากล 

              จัดหาการแสดง 

              จัดดอกไมตกแตงงาน 

              ถายภาพ 

              ถายวีดีโอ 

              อุปกรณ office 

              อุปกรณพิธีเปด 

กลอง  

เคลนยกกลอง  

Projector ,จอรับภาพ 

ระบบเคร่ืองเสียง  

เคร่ืองไฟ 

              จอ LED 

              ลามแปลภาษา 

- ไทย         จีน 

- ไทย         อังกฤษ 

- ไทย         อื่นๆ           

              ออกแบบจัดหา สื่อ โฆษณา inkjet ไวนิล ตูไฟ Cutout    

              ขนาดใหญ  รถแห 

              เชาระบบแสง สี เสียง   

              เชาเครื่องเสียง รับออกแบบติดตั้งวางระบบเคร่ืองเสียงตาม 

              สถานที่ตางๆ 

เชา เคร่ืองดนตรี   

เชาไฟ , เครื่องปนไฟ , วางระบบไฟ 

เชาเวที   

เชาจอทีวีพลาสมา , โปรเจคเตอร 

เชาโตะ เชาเกาอี้  เตนท และอุปกรณจัดเลี้ยงอื่นๆ  



บริการเชาอุปกรณเครื่องเสียงและรับจัดงานอีเวนทตางๆ 

Sound-VIP 

ที่อยู : 29/7 ซ.อนามัย ถ.อนามัย ต.ในเมืองอ.เมือง  

           จ.ขอนแกน 40000   

โทรศัพท : 087-2228500 (คุณเล็ก) 088-0257702 (มอบ) 

อีเมล : sound-vip@hotmail.com 

เว็บไซต : http://www.sound-vip.com 

 

รับจัดงาน  

              Event and opening  

              นางแบบในงานออกบูธจัดแสดงสินคา 

บริการ  

              เวที ฉาก แสง สี เสียง ออกบูธงานตางๆ  

              จัดหาดนตรี 

- ไทย 

- สากล 

              จัดหาการแสดง 

              จัดดอกไมตกแตงงาน 

              ถายภาพ 

              ถายวีดีโอ 

              อุปกรณ office 

              อุปกรณพิธีเปด 

กลอง  

เคลนยกกลอง  

Projector ,จอรับภาพ 

ระบบเคร่ืองเสียง  

เคร่ืองไฟ 

              จอ LED 

              ลามแปลภาษา 

- ไทย         จีน 

- ไทย         อังกฤษ 

- ไทย         อื่นๆ               

              ออกแบบจัดหา สื่อ โฆษณา inkjet ไวนิล ตูไฟ Cutout    

              ขนาดใหญ  รถแห 

              เชาระบบแสง สี เสียง   

              เชาเครื่องเสียง รับออกแบบติดตั้งวางระบบเคร่ืองเสียงตาม 

              สถานที่ตางๆ 

เชา เคร่ืองดนตรี   

เชาไฟ , เครื่องปนไฟ , วางระบบไฟ 

เชาเวที   

เชาจอทีวีพลาสมา , โปรเจคเตอร 

              เชาโตะ เชาเกาอี้  เตนท และอุปกรณจัดเลี้ยงอื่นๆ  



บริการเชาอุปกรณเครื่องเสียงและรับจัดงานอีเวนทตางๆ 

 Reality Theme Event Group Khonkaen 

ที่อยู : 598/8 อาคารชลพฤกษวิลลา หมู 8  ต.เมืองเกา  

          อ.เมือง จ.ขอนแกน 

Tel. 043-915818 ,087-4908882 , 087-2285615  

       081-6688864 

Fax.  043-258344 

Email :  juju.reality@live.com   

           realitytheme.org@gmail.com 

เว็บไซต :  http://www.realitytheme.com/ 

รับจัดงาน  

              Event and opening  

              นางแบบในงานออกบูธจัดแสดงสินคา 

บริการ  

              เวที ฉาก แสง สี เสียง ออกบูธงานตางๆ  

              จัดหาดนตรี 

- ไทย 

- สากล 

              จัดหาการแสดง 

              จัดดอกไมตกแตงงาน 

              ถายภาพ 

              ถายวีดีโอ 

              อุปกรณ office 

              อุปกรณพิธีเปด 

กลอง  

เคลนยกกลอง  

Projector ,จอรับภาพ 

ระบบเคร่ืองเสียง  

เคร่ืองไฟ 

              จอ LED 

              ลามแปลภาษา 

- ไทย         จีน 

- ไทย         อังกฤษ 

- ไทย         อื่นๆ            

              ออกแบบจัดหา สื่อ โฆษณา inkjet ไวนิล ตูไฟ Cutout    

              ขนาดใหญ  รถแห 

              เชาระบบแสง สี เสียง   

              เชาเครื่องเสียง รับออกแบบติดตั้งวางระบบเคร่ืองเสียง 

              ตามสถานที่ตางๆ 

เชา เคร่ืองดนตรี   

เชาไฟ , เครื่องปนไฟ , วางระบบไฟ 

เชาเวที   

เชาจอทีวีพลาสมา , โปรเจคเตอร 

              เชาโตะ เชาเกาอี้  เตนท และอุปกรณจัดเลี้ยงอื่นๆ  



บริการเชาอุปกรณเครื่องเสียงและรับจัดงานอีเวนทตางๆ 

ดีไซดงามครีเอชั่น  

คุณ ประภาส เกียรติวีรวัฒนา (ไผ) : 0817174987 

Email ฝายขาย/Marketing  :   sale@d-ngamevent.com 

Email ผูบริหาร/Manager  :   d.ngam@hotmail.com 

รับจัดงาน  

              Event and opening  

              นางแบบในงานออกบูธจัดแสดงสินคา 

บริการ  

              เวที ฉาก แสง สี เสียง ออกบูธงานตางๆ  

              จัดหาดนตรี 

- ไทย 

- สากล 

              จัดหาการแสดง 

              จัดดอกไมตกแตงงาน 

              ถายภาพ 

              ถายวีดีโอ 

              อุปกรณ office 

              อุปกรณพิธีเปด 

กลอง  

เคลนยกกลอง  

Projector ,จอรับภาพ 

ระบบเคร่ืองเสียง  

เคร่ืองไฟ 

              จอ LED 

              ลามแปลภาษา 

- ไทย         จีน 

- ไทย         อังกฤษ 

- ไทย         อื่นๆ               

              ออกแบบจัดหา สื่อ โฆษณา inkjet ไวนิล ตูไฟ Cutout    

              ขนาดใหญ  รถแห 

              เชาระบบแสง สี เสียง   

              เชาเครื่องเสียง รับออกแบบติดตั้งวางระบบเคร่ืองเสียง 

              ตามสถานที่ตางๆ 

เชา เคร่ืองดนตรี   

              เชาไฟ , เครื่องปนไฟ , วางระบบไฟ 

              เชาเวที 

              เชาจอทีวีพลาสมา , โปรเจคเตอร       

              เชาโตะ เชาเกาอี้  เตนท และอุปกรณจัดเลี้ยงอื่นๆ 

 



บริการเชาอุปกรณเครื่องเสียงและรับจัดงานอีเวนทตางๆ 

คุณชานนท  นาประเสริฐกุล 

ที่อยู : ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแกน 

โทรศัพท : 085-9185555 

รับจัดงาน  

              Event and opening  

              นางแบบในงานออกบูธจัดแสดงสินคา 

บริการ  

              เวที ฉาก แสง สี เสียง ออกบูธงานตางๆ  

              จัดหาดนตรี 

- ไทย 

- สากล 

              จัดหาการแสดง 

              จัดดอกไมตกแตงงาน 

              ถายภาพ 

              ถายวีดีโอ 

              อุปกรณ office 

              อุปกรณพิธีเปด 

กลอง  

เคลนยกกลอง  

Projector ,จอรับภาพ 

ระบบเคร่ืองเสียง  

เคร่ืองไฟ 

              จอ LED 

              ลามแปลภาษา 

- ไทย         จีน 

- ไทย         อังกฤษ 

- ไทย         อื่นๆ               

              ออกแบบจัดหา สื่อ โฆษณา inkjet ไวนิล ตูไฟ Cutout    

              ขนาดใหญ  รถแห 

              เชาระบบแสง สี เสียง   

              เชาเครื่องเสียง รับออกแบบติดตั้งวางระบบเคร่ืองเสียง 

              ตามสถานที่ตางๆ 

เชา เคร่ืองดนตรี   

              เชาไฟ , เครื่องปนไฟ , วางระบบไฟ 

              เชาเวที 

              เชาจอทีวีพลาสมา , โปรเจคเตอร       

              เชาโตะ เชาเกาอี้  เตนท และอุปกรณจัดเลี้ยงอื่นๆ 

 



บริการเชาอุปกรณเครื่องเสียงและรับจัดงานอีเวนทตางๆ 

คุณผนึกรัก  สุทธิสิทธิ์ 

ที่อยู : ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแกน 

โทรศัพท : 081-2614102 

รับจัดงาน  

              Event and opening  

              นางแบบในงานออกบูธจัดแสดงสินคา 

บริการ  

              เวที ฉาก แสง สี เสียง ออกบูธงานตางๆ  

              จัดหาดนตรี 

- ไทย 

- สากล 

              จัดหาการแสดง 

              จัดดอกไมตกแตงงาน 

              ถายภาพ 

              ถายวีดีโอ 

              อุปกรณ office 

              อุปกรณพิธีเปด 

กลอง  

เคลนยกกลอง  

Projector ,จอรับภาพ 

ระบบเคร่ืองเสียง  

เคร่ืองไฟ 

              จอ LED 

              ลามแปลภาษา 

- ไทย         จีน 

- ไทย         อังกฤษ 

- ไทย         อื่นๆ               

              ออกแบบจัดหา สื่อ โฆษณา inkjet ไวนิล ตูไฟ Cutout    

              ขนาดใหญ  รถแห 

              เชาระบบแสง สี เสียง   

              เชาเครื่องเสียง รับออกแบบติดตั้งวางระบบเคร่ืองเสียง 

              ตามสถานที่ตางๆ 

เชา เคร่ืองดนตรี   

              เชาไฟ , เครื่องปนไฟ , วางระบบไฟ 

              เชาเวที 

              เชาจอทีวีพลาสมา , โปรเจคเตอร       

              เชาโตะ เชาเกาอี้  เตนท และอุปกรณจัดเลี้ยงอื่นๆ 

 



บริการเชาอุปกรณเครื่องเสียงและรับจัดงานอีเวนทตางๆ 

คุณสกล  อุดมพุทธชาติ 

ที่อยู : ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแกน 

โทรศัพท : 081-9653271 

รับจัดงาน  

              Event and opening  

              นางแบบในงานออกบูธจัดแสดงสินคา 

บริการ  

              เวที ฉาก แสง สี เสียง ออกบูธงานตางๆ  

              จัดหาดนตรี 

- ไทย 

- สากล 

              จัดหาการแสดง 

              จัดดอกไมตกแตงงาน 

              ถายภาพ 

              ถายวีดีโอ 

              อุปกรณ office 

              อุปกรณพิธีเปด 

กลอง  

เคลนยกกลอง  

Projector ,จอรับภาพ 

ระบบเคร่ืองเสียง  

เคร่ืองไฟ 

              จอ LED 

              ลามแปลภาษา 

- ไทย         จีน 

- ไทย         อังกฤษ 

- ไทย         อื่นๆ               

              ออกแบบจัดหา สื่อ โฆษณา inkjet ไวนิล ตูไฟ Cutout    

              ขนาดใหญ  รถแห 

              เชาระบบแสง สี เสียง   

              เชาเครื่องเสียง รับออกแบบติดตั้งวางระบบเคร่ืองเสียง 

              ตามสถานที่ตางๆ 

เชา เคร่ืองดนตรี   

              เชาไฟ , เครื่องปนไฟ , วางระบบไฟ 

              เชาเวที 

              เชาจอทีวีพลาสมา , โปรเจคเตอร       

              เชาโตะ เชาเกาอี้  เตนท และอุปกรณจัดเลี้ยงอื่นๆ 

 



ลามแปลภาษาเกี่ยวกับจัดงานอีเวนทตางๆ 

อ. ไพรวัลย  กัญญพันธ 洪绍玲 

ที่อยู :โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 

40000 

โทรศัพท : 081-3910880 

Email kanyapan31@hotmail.com 

 

รับจัดงาน  

              Event and opening  

              นางแบบในงานออกบูธจัดแสดงสินคา 

บริการ  

              เวที ฉาก แสง สี เสียง ออกบูธงานตางๆ  

              จัดหาดนตรี 

- ไทย 

- สากล 

              จัดหาการแสดง 

              จัดดอกไมตกแตงงาน 

              ถายภาพ 

              ถายวีดีโอ 

              อุปกรณ office 

              อุปกรณพิธีเปด 

กลอง  

เคลนยกกลอง  

Projector ,จอรับภาพ 

ระบบเคร่ืองเสียง  

เคร่ืองไฟ 

              จอ LED 

              ลามแปลภาษา 

ไทย         จีน 

ไทย         อังกฤษ 

ไทย         อื่นๆ  (ลาว)       

              ออกแบบจัดหา สื่อ โฆษณา inkjet ไวนิล ตูไฟ Cutout    

              ขนาดใหญ  รถแห 

              เชาระบบแสง สี เสียง   

              เชาเครื่องเสียง รับออกแบบติดตั้งวางระบบเคร่ืองเสียง 

              ตามสถานที่ตางๆ 

เชา เคร่ืองดนตรี   

              เชาไฟ , เครื่องปนไฟ , วางระบบไฟ 

              เชาเวที 

              เชาจอทีวีพลาสมา , โปรเจคเตอร       

              เชาโตะ เชาเกาอี้  เตนท และอุปกรณจัดเลี้ยงอื่นๆ 



ลามแปลภาษาเกี่ยวกับจัดงานอีเวนทตางๆ 

อ.ศุภวัฒน  ลีวัมนโยธิน  李易达 

ที่อยู  :โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 

40000 

โทรศัพท  : 081-0609255 

Email  leeyida88@gmail.com 

 

รับจัดงาน  

              Event and opening  

              นางแบบในงานออกบูธจัดแสดงสินคา 

บริการ  

              เวที ฉาก แสง สี เสียง ออกบูธงานตางๆ  

              จัดหาดนตรี 

- ไทย 

- สากล 

              จัดหาการแสดง 

              จัดดอกไมตกแตงงาน 

              ถายภาพ 

              ถายวีดีโอ 

              อุปกรณ office 

              อุปกรณพิธีเปด 

กลอง  

เคลนยกกลอง  

Projector ,จอรับภาพ 

ระบบเคร่ืองเสียง  

เคร่ืองไฟ 

              จอ LED 

              ลามแปลภาษา 

ไทย         จีน 

ไทย         อังกฤษ 

ไทย         อื่นๆ      

              ออกแบบจัดหา สื่อ โฆษณา inkjet ไวนิล ตูไฟ Cutout    

              ขนาดใหญ  รถแห 

              เชาระบบแสง สี เสียง   

              เชาเครื่องเสียง รับออกแบบติดตั้งวางระบบเคร่ืองเสียง 

              ตามสถานที่ตางๆ 

เชา เคร่ืองดนตรี   

              เชาไฟ , เครื่องปนไฟ , วางระบบไฟ 

              เชาเวที 

              เชาจอทีวีพลาสมา , โปรเจคเตอร       

              เชาโตะ เชาเกาอี้  เตนท และอุปกรณจัดเลี้ยงอื่นๆ 



ลามแปลภาษาเกี่ยวกับจัดงานอีเวนทตางๆ 

อ. ชลันดา  ปุดตะศิริวงษ赵倩 

ที่อยู :โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 

40000 

โทรศัพท : 085-7449485 

Email  zhaqian_nui@hotmail.com 

 

รับจัดงาน  

              Event and opening  

              นางแบบในงานออกบูธจัดแสดงสินคา 

บริการ  

              เวที ฉาก แสง สี เสียง ออกบูธงานตางๆ  

              จัดหาดนตรี 

- ไทย 

- สากล 

              จัดหาการแสดง 

              จัดดอกไมตกแตงงาน 

              ถายภาพ 

              ถายวีดีโอ 

              อุปกรณ office 

              อุปกรณพิธีเปด 

กลอง  

เคลนยกกลอง  

Projector ,จอรับภาพ 

ระบบเคร่ืองเสียง  

เคร่ืองไฟ 

              จอ LED 

              ลามแปลภาษา 

ไทย         จีน 

ไทย         อังกฤษ 

ไทย         อื่นๆ      

              ออกแบบจัดหา สื่อ โฆษณา inkjet ไวนิล ตูไฟ Cutout    

              ขนาดใหญ  รถแห 

              เชาระบบแสง สี เสียง   

              เชาเครื่องเสียง รับออกแบบติดตั้งวางระบบเคร่ืองเสียง 

              ตามสถานที่ตางๆ 

เชา เคร่ืองดนตรี   

              เชาไฟ , เครื่องปนไฟ , วางระบบไฟ 

              เชาเวที 

              เชาจอทีวีพลาสมา , โปรเจคเตอร       

              เชาโตะ เชาเกาอี้  เตนท และอุปกรณจัดเลี้ยงอื่นๆ 



ลามแปลภาษาเกี่ยวกับจัดงานอีเวนทตางๆ 

อ. จุมพล  รูปชัยภูมิ  游伟雄 

ที่อยู :โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 

40000 

โทรศัพท : 087-2228834 ,043-220161 

รับจัดงาน  

              Event and opening  

              นางแบบในงานออกบูธจัดแสดงสินคา 

บริการ  

              เวที ฉาก แสง สี เสียง ออกบูธงานตางๆ  

              จัดหาดนตรี 

- ไทย 

- สากล 

              จัดหาการแสดง 

              จัดดอกไมตกแตงงาน 

              ถายภาพ 

              ถายวีดีโอ 

              อุปกรณ office 

              อุปกรณพิธีเปด 

กลอง  

เคลนยกกลอง  

Projector ,จอรับภาพ 

ระบบเคร่ืองเสียง  

เคร่ืองไฟ 

              จอ LED 

              ลามแปลภาษา 

ไทย         จีน 

ไทย         อังกฤษ 

ไทย         อื่นๆ      

              ออกแบบจัดหา สื่อ โฆษณา inkjet ไวนิล ตูไฟ Cutout    

              ขนาดใหญ  รถแห 

              เชาระบบแสง สี เสียง   

              เชาเครื่องเสียง รับออกแบบติดตั้งวางระบบเคร่ืองเสียง 

              ตามสถานที่ตางๆ 

เชา เคร่ืองดนตรี   

              เชาไฟ , เครื่องปนไฟ , วางระบบไฟ 

              เชาเวที 

              เชาจอทีวีพลาสมา , โปรเจคเตอร       

              เชาโตะ เชาเกาอี้  เตนท และอุปกรณจัดเลี้ยงอื่นๆ 



ลามแปลภาษาเกี่ยวกับจัดงานอีเวนทตางๆ 

อ. YAN HUJIE 颜胡接 

ที่อยู :โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 

40000 

เบอรโทรศัพท : 043-222258 

รับจัดงาน  

              Event and opening  

              นางแบบในงานออกบูธจัดแสดงสินคา 

บริการ  

              เวที ฉาก แสง สี เสียง ออกบูธงานตางๆ  

              จัดหาดนตรี 

- ไทย 

- สากล 

              จัดหาการแสดง 

              จัดดอกไมตกแตงงาน 

              ถายภาพ 

              ถายวีดีโอ 

              อุปกรณ office 

              อุปกรณพิธีเปด 

กลอง  

เคลนยกกลอง  

Projector ,จอรับภาพ 

ระบบเคร่ืองเสียง  

เคร่ืองไฟ 

              จอ LED 

              ลามแปลภาษา 

ไทย         จีน 

ไทย         อังกฤษ 

ไทย         อื่นๆ      

              ออกแบบจัดหา สื่อ โฆษณา inkjet ไวนิล ตูไฟ Cutout    

              ขนาดใหญ  รถแห 

              เชาระบบแสง สี เสียง   

              เชาเครื่องเสียง รับออกแบบติดตั้งวางระบบเคร่ืองเสียง 

              ตามสถานที่ตางๆ 

เชา เคร่ืองดนตรี   

              เชาไฟ , เครื่องปนไฟ , วางระบบไฟ 

              เชาเวที 

              เชาจอทีวีพลาสมา , โปรเจคเตอร       

              เชาโตะ เชาเกาอี้  เตนท และอุปกรณจัดเลี้ยงอื่นๆ 



 


