


บริษทั นิวแสงทองเซอร์วสิ จ ำกดั
NEWSANGTONG SERVICE CO.,LTD

วนัท่ีจดทะเบียน  : ทนุจดทะเบียน : 

ลกัษะงาน : 

ท่ีตัง้บรษัิท : 525/11-13 หมู ่3 ซอยสขุสวสัดิ ์16 ถนนสขุสวสัดิ ์แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

TEL  :  (66) 02877 0686 (Auto 4 Lines)  FAX : 02-8771268 Email : newsangtong@hotmail.com

27 มีนาคม 2539 10,000,000.00 บาท

ออกแบบ ติดตัง้งานผลติถณัฑ์ กระจก อลมูิเนียม , CURTAINWALL SYSTEM  ,  SPIDER SYSTEM  , 

ผนงั Aluminium Composite , ประต ู หนา้ตา่ง  ทกุชนิด 

จากประสบการมากกวา่ 26 ปี ในธุรกิจการติดตัง้ผลิตภณัฑ ์อลมิูเนียม,กระจก รวมทัง้ใหค้  าปรกึษาดา้นเทคนิคและดา้น
วิศวกรรม ของการติดตัง้ผลิตภณัฑ ์อลมิูเนียม, กระจก ทัง้ระบบ CURTAINWALL SYSTEM , SPIDER SYSTEM และระบบประต ู, หนา้ตา่ง ซึง่ไดมี้
การทดสอบและรบัรองคณุภาพจากสถาบนั TUV SUD Asia Pacific ประเทศสิงคโปร ์ ,  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ทัง้นีท้างบรษัิท  
นิวแสงทองเซอรว์ิส จ ากดั ไดมุ้ง่มั่นพฒันาธุรกิจการติดตัง้ผลิตภณัฑ ์อลมิูเนียม, กระจก โดยการน าเอาเครือ่งจกัร CNC ที่ทนัสมยั
ส าหรบัการตดัและประกอบชิน้งานอลมิูเนียม ท าใหชิ้น้งานมีคณุภาพท่ีเที่ยงตรงทกุชิน้ รวดเรว็ขึน้ ประกอบการสรรหาวสัดอุปุกรณ์
คณุภาพดี เพ่ือใหท้นทานตอ่สภาพอากาศ ท่ีมีทัง้ความชืน้และแสงแดดในบา้นเรา น าไปสูก่ารใชง้านจรงิที่ยาวนานย่ิงขึน้ พรอ้ม
ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ทกุระดบั

www.newsangtong.com



ผลงานท่ีผา่นมา

BY



ช่ือโครงการ : กรมแผนทีท่หารบก  จ.กรุงเทพ
อาคารส านักงาน 16 ช้ัน

ประเภทงาน : งานกระจกอลูมิเนียม                1,753.00 ตร.ม
งานผนงัCURTAIN WALLS    3,112.00 ตร.ม
งานAluminium Composite      3,996.00 ตร.ม



ช่ือโครงการ : ศาลทหารและที่ท  าการ สป. (ศรสีมาน)
ประเภทงาน : งานผนงั กระจก อลมิูเนียม 4,890. ตร.ม

งาน Aluminium Composite  4,420. ตร.ม



ชื่อโครงการ : The Coner จ.กรุงเทพ
อาคารพักอาศัย  38 ชั้น

ประเภทงาน : งานผนงั CURTAIN WALLS รวม  17,360 ตร.ม
งานกระจกอลูมิเนียม              



ช่ือโครงการ : ณุศาศริิแกรนด์ คอนโด
อาคาร 23 ช้ัน , 28 ช้ัน  2 อาคาร

ประเภทงาน : ผนงั CURTAIN WALLS 10,205.00  ตร.ม
ผนงั Aluminium Composite     15,126.00  ตร.ม
งานกระจก อลูมิเนียม               10,921.00 ตร.ม

ท่ีตั้งโครงการ  : ถนนสุขมุวิท  จ . กรุงเทพ ฯ



ช่ือโครงการ : โรงแรม 25ช้ัน   สุขุมวทิ 31

ประเภทงาน : งานกระจกอลูมิเนียม               1,250.00 ตร.ม
งานผนงัCURTAIN WALLS    7,355.00 ตร.ม
งานผนงัPERFORATED           2,950.00 ตร.ม
งานAluminium Composite     3,996.00 ตร.ม



ประเภทงาน : ผนงั CURTAIN WALLS 6,740.00  ตร.ม
งานเกลด็อลูมิเนียม 950.00  ตร.ม
งานกระจก อลูมิเนียม                      550.00  ตร.ม

ท่ีตั้งโครงการ  : ถนนสุขมุวิท ซอย 22 จ . กรุงเทพ ฯ

ช่ือโครงการ :อาคาร28 ชัน้ โรงแรม Holiday Inn 



ช่ือโครงการ : IDEO Q สยาม-ราชเทวี จ.กรุงเทพ
อาคารพักอาศัย 36 ช้ัน

ประเภทงาน : งานกระจก อลูมิเนียม            รวม    11,254.00 ตร.ม
งานผนงัCURTAIN WALLS
งานAluminium Composite      7,295.00 ตร.ม



ช่ือโครงการ : ดิอิสสระลาดพร้าว   อาคาร 48 ชั้น 
ประเภทงาน :          งานผนงั กระจกอลูมิเนียม 15,500 ตร.ม

งานผนงั Curain Walls        2,856 ตร.ม
ท่ีตั้ง โครงการ :   ถนนลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร



ช่ือโครงการ : ก่อสร้างอาคารทีพ่ักผู้โดยสารหลังใหม่ (ทา่อากาศยานขอนแก่น) Zone1

ประเภทงาน : งานผนังกระจกอลูมิเนียม 6,410.37 ตร.ม



ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาพืน้ทีวั่งจันทรว์ัลเลย์ ฯ จ.ระยอง
ประเภทงาน : งานผนังกระจกอลูมิเนียม

งานAluminium composite



ช่ือโครงการ : AIS Contact Center อาคาร
ส านักงานสูง 6 ช้ัน



ช่ือโครงการ   : PROMENADA SHOPPING CENTER
ประเภทงาน :  งานผนงักระจกอลูมิเนียม 6,655.00 ตร.ม

งาน Aluminium Louver   525.00 ตร.ม
งานฝ้าเพดานและผนงัเบา 11,350.00ตร.ม

ที่ตัง้ โครงการ :  อ.เมืองเชียงใหม่  จ. เชียงใหม่



โรงพยาบาลกรุงเทพ อาคารสโมรสร หน่วยบญัชาการทหารพฒันา



Typical Detail

BY



Typical Detail By NST



Typical Detail By NST



รับรองผลการทดสอบจาก มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสง



รับรองผลการทดสอบจาก สถาบัน TÜV SÜD ประเทศสิงคโปร์ 



รับรองผลการทดสอบจาก KASKAL FAÇADE TESTING CENTER



ก าลงัด าเนินงานอยู่
BY

www.newsangtong.com



ช่ือโครงการ : โครงการก่อสรา้งหอประชมุกองทพับก และกรมสวสัดิการทหารบก ฯ
ประเภทงาน : งานผนงั กระจก อลมิูเนียม 10,556 ตร.ม

งาน  Aluminium Composite   25,718 ตร.ม



ช่ือโครงการ : โครงการก่อสรา้งอาคารท่าอากาศยานสนามบิน จ.กระบี่
ประเภทงาน : งานผนงั กระจก อลมิูเนียม 11,450. ตร.ม



ช่ือโครงการ : ก่อสรา้งอาคารท่ีพกัผูโ้ดยสารหลงัใหม่ (ทา่อากาศยานขอนแก่น) Zone2
ประเภทงาน : งานผนงักระจกอลมิูเนียม  7,283. ตร.ม



ช่ือโครงการ : เฟลก็ซี่ รตันาธิเบศร ์ อาคาร 36 ชัน้
ประเภทงาน : งานประต ูหนา้ตา่ง กระจก อลมิูเนียม



ช่ือโครงการ : โอเช่ียน ฮอไรซอน บีชฟรอ้น คอนโด พทัยา อาคาร 7ชัน้ 8อาคาร
ประเภทงาน : งานประต ูหนา้ตา่ง กระจก อลมิูเนียม



ส ำนกังำน โรงงำนผลิต
แผนท่ี




