
บานดี สถาปนิก "ทีเ่ดียวครบ จบเรื่อง
บาน"

งานออกแบบอาคาร
Description

เราออกแบบอาคารตามขนาดพื้นที่ที่ดินจริง โดยใชพื้นที่อยางคุมคาและ
ถูกตองตามกฏหมายขอกําหนดของแตละทองถิ่น คํานึงถึงประโยชนใชสอย
อีกทั้งยังนําศาสตรฮวงจุยมาใชในการออกแบบ และควบคุมงบประมาณตาม
ความตองการของลูกคาเปนสําคัญ 

เรารับออกแบบมากมายดังน้ี

บาน 
อาคารพาณิชย
คฤหาสน 
โรงแรม 
อพารทเมนต 
โชวรูม  
โครงการหมูบานจัดสรร
คอนโดมิเนียม
หางสรรพสินคา
หนารานธุรกิจ SME
งาน Landscape 

ชมผลงานออกแบบของเรากวาสองรอยโครงการ

คลิกชมผลงานออกแบบอาคาร

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

สนใจงานออกแบบและกอสรางติดตอ

สาขาสํานักงานใหญ
โทร.044-062 497 และ 063-018 5287
Facebook : BandeeArchitectSurin

สาขาไทวัสดุสุรินทร
โทร. 098-105 0525
Line ID : bdsurin

แอดเลย=>กด line.me/ti/p/Lk8sFckXvl

สาขาไทวัสดุบุรีรัมย
โทร. 062-463 5161
Line ID : bdburiram

แอดเลย=>กด line.me/ti/p/JpsZoOyeUR 

สาขาไทวัสดุอุบล
โทร. 063-615 3961
Line ID : bdubon

แอดเลย=>กด line.me/ti/p/rJeUgQcKKt

สาขาจังหวัดศรีสะเกษ
โทร. 063-616 9561
Line ID : bdsisaket

แอดเลย=>กด line.me/ti/p/ZmvYvJ7N-a

งานกอสรางของเรา
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http://bandee-architect.com/galleries/1289181-d1-%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3#main-container
tel:0630185287
tel:0981050525
http://line.me/ti/p/Lk8sFckXvl
tel:0624635161
http://line.me/ti/p/JpsZoOyeUR
tel:0636153961
http://line.me/ti/p/rJeUgQcKKt
tel:0636169561
http://line.me/ti/p/ZmvYvJ7N-a


Description

รับสรางบานและอาคารทุกประเภท ตั้งแตบานขนาดเล็ก ไปจนถึงอาคารสูง
คลังสินคา โชวรูมตางๆ รวมถึงงานรีโนเวทบานและอาคารเกา วัสดุที่เราใช
ทุกชิ้นได มอก. 

เสร็จตามกําหนดเวลา คุมงบประมาณไมใหบานปลาย

พรอมรับประกันตัวบาน 1 ป หลังสงมอบงาน และ งานรับประกันโครงสราง
10 ป หลังสงมอบงาน

ชมผลงานกอสรางของเราทีผ่านมา

คลิกชมผลงานกอสรางของเรา

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

สนใจงานออกแบบและกอสรางติดตอ

สาขาสํานักงานใหญ
โทร.044-062 497 และ 063-018 5287
Facebook : BandeeArchitectSurin

สาขาไทวัสดุสุรินทร
โทร. 098-105 0525
Line ID : bdsurin

แอดเลย=>กด line.me/ti/p/Lk8sFckXvl

สาขาไทวัสดุบุรีรัมย
โทร. 062-463 5161
Line ID : bdburiram

แอดเลย=>กด line.me/ti/p/JpsZoOyeUR 

สาขาไทวัสดุอุบล
โทร. 063-615 3961
Line ID : bdubon

แอดเลย=>กด line.me/ti/p/rJeUgQcKKt

สาขาจังหวัดศรีสะเกษ
โทร. 063-616 9561
Line ID : bdsisaket

แอดเลย=>กด line.me/ti/p/ZmvYvJ7N-a

งานออกแบบตกแตงภายใน
Description

บริการออกแบบและตกแตงภายใน บานและอาคารทุกประเภท เชน หองนอน
หองครัว หองน้ํา หองรับแขก ล็อบบี้โรงแรม รานอาหาร รานกาแฟ โชวรูม
สินคาตางๆ

ใหคําปรึกษาและเขาไปดูพื้นที่จริงกอนการออกแบบเพื่อใหบานหรือรานของ
คุณตอบโจทยการใชสอยไดตรงใจที่สุดดวยทีมงานออกแบบและตกแตง
ภายในมืออาชีพ ประสบการณกวา 10 ป วัสดุที่ใชได มอก.แข็งแรง ทนทาน

ลูกคาทีใ่หความไววางใจงานออกแบบและตกแตงของเรา

โชวรูม MG SURIN
นครินทรเพลส
บานคุณบราลี ซวาเบอร
บานคุณฤทัย พิมพันธ
บานคุณลัดดาวัลย ขันถม
บานคุณสุจิตรา ริ้วลอด
บานนายแพทยเกง สืบนุการณ
บานแพทยหญิงศศิพิมล สารนอก
โรงพิมพส.พันธเพ็ญ
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http://bandee-architect.com/galleries/1289179-d2-%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81-%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3-%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2#main-container
tel:0630185287
tel:0981050525
http://line.me/ti/p/Lk8sFckXvl
tel:0624635161
http://line.me/ti/p/JpsZoOyeUR
tel:0636153961
http://line.me/ti/p/rJeUgQcKKt
tel:0636169561
http://line.me/ti/p/ZmvYvJ7N-a


โรงแรมเซเวนบี บูติคโฮเทล
โรงสีไชยศิริ coffee&product
บานคุณแชมป เจริญไชยปโตรเลี่ยม
หองอาหารบิก๊ไบค โรงแรมทองธารินทร
รานกาแฟคุณยลดา ศรีอุฬารวัฒน

ชมผลงานของเราทัง้หมด

คลิกชมผลงานออกแบบตกแตงภายใน

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

สนใจงานออกแบบและกอสรางติดตอ

สาขาสํานักงานใหญ

โทร.044-062 497 และ 063-018 5287

Facebook : BandeeArchitectSurin

สาขาไทวัสดุสุรินทร

โทร. 098-105 0525

Line ID : bdsurin

แอดเลย=>กด line.me/ti/p/Lk8sFckXvl

สาขาไทวัสดุบุรีรัมย

โทร. 062-463 5161

Line ID : bdburiram

แอดเลย=>กด line.me/ti/p/JpsZoOyeUR

สาขาไทวัสดุอุบล

โทร. 063-615 3961

Line ID : bdubon

แอดเลย=>กด line.me/ti/p/rJeUgQcKKt

สาขาจังหวัดศรีสะเกษ

โทร. 063-616 9561

Line ID : bdsisaket

แอดเลย=>กด line.me/ti/p/ZmvYvJ7N-a

โทร 044-062 497
โทรศัพทมือถือ 063-018 5287
อีเมล bandeearchitect@gmail.com

บานดี สถาปนิก "ทีเ่ดียวครบ จบเรื่องบาน"

228/3 หมู 2 หมูบานสินธร, ตําบลนอกเมือง อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร,
32000

Facebook www.facebook.com/BandeeArchitectSurin
ติดตอสาขาไทวัสดุสุรินทร 098-105 0525
LINE ID: bdsurin http://line.me/ti/p/Lk8sFckXvl
ติดตอสาขาไทวัสดุบุรีรัมย 062-463 5161
LINE ID: bdburiram http://line.me/ti/p/JpsZoOyeUR
ติดตอสาขาไทวัสดุอุบล 063-615 3961
LINE ID: bdubon http://line.me/ti/p/rJeUgQcKKt
ติดตอสาขาจังหวัดศรีสะเกษ 063-616 9561
LINE ID: bdsisaket http://line.me/ti/p/ZmvYvJ7N-a
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http://bandee-architect.com/galleries/1289182-d3-%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%95-%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99#main-container
tel:0630185287
tel:0981050525
http://line.me/ti/p/Lk8sFckXvl
tel:0624635161
http://line.me/ti/p/JpsZoOyeUR
tel:0636153961
http://line.me/ti/p/rJeUgQcKKt
tel:0636169561
http://line.me/ti/p/ZmvYvJ7N-a
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