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    วงดนตร ีRANDOM เป็นวงดนตรวีงใหญ ่ยคุใหม ่เลน่สด ๆ 100 % ซึง่มอียูน่อ้ยวงในปัจจบุัน

    ทีเ่ลน่สด ๆ แบบเรา วงดนตร ีRANDOM ประกอบดว้ยทมีงานมอือาชพีและอปุกรณ์แบบ Full Option 

    ดังนี ้: 

■ นกัดนตร ี :  มอือาชพี มากประสบการณ์ เลน่กนัไดห้ลากหลายแนวเพลง

■ นกัรอ้ง ชาย-หญงิ  :  มอือาชพี เจนเวท ีรอ้งกนัทกุแนว เอนเตอรเ์ทรนผูช้มเป็นอยา่งดี

■ แดน๊เซอร ์ หญงิ-ชาย  :  สวย-หลอ่ เซก็ซี ่ดดู ี แตไ่มโ่ป๊ คัดสรรมาเป็นพเิศษ แดน๊ซก์นักระจาย

■ เวท ี :   โครงเหล็กแข็งแรง มหีลายขนาดใหท้า่นเลอืกตามความเหมาะสมของพืน้ที่

■ ระบบไฟ แสง ส ี :  มาตรฐานงานคอนเสริต์ สวย สดใส งดงาม อลังการ ตระการตา

■ ระบบเสยีง  :  ไพเราะ กระหึม่ เรา้ใจ มมีติ ิดว้ยเครือ่งเสยีงชดุใหญ ่อยา่งดี

■ เครือ่งปั่นไฟ  :  DENYO มหีลายขนาด 100 - 250 Kva. ใหกํ้าลังไฟไดม้ากกวา่ 100 Amp.

■ ระบบวดีโีอ  :  ถา่ยทําวดิโีอ ระบบ OB กลอ้ง 3 ตัว ออกสูจ่อโปรเจคเตอร ์200 นิว้

       พรอ้มตัดตอ่ทําเป็น DVD สง่มอบใหล้กูคา้

    วงดนตร ีRANDOM เลน่แนวเพลงไดห้ลากหลาย ทัง้ วาไรตี ้, แนวตลาดทั่วไป ,

    ลกูทุง่ , สตรงิ , เพือ่ชวีติ , สากล , 3 ชา่ , แดนซ ์, อัลเตอรฯ์ และแนวอืน่ ๆ

" เร ือ่งงานดนตร ี จบไดท้ีเ่รา "

www.randommusic.igetweb.com

สอบถามรายละเอยีด และ ตดิตอ่งาน ไดท้ ี.่.

089-686-4685

วทิย ์ แรนดอ้ม (ผูจ้ดัการวง)
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บรษิทั บอดี ้แฟช ัน่ (ประเทศไทย) จาํกดั

ศนูยพ์ฒันาทรพัยากรบคุคลงานทาง กรมทางหลวง

บรษิทั ท ีโอ เอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

บรษิทั ดโีบลด์ (ประเทศไทย) จาํกดั บรษิทั ออโตล้ฟิ (ประเทศไทย) จาํกดั

บรษิทั โซนี ่เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จาํกดั

บรษิทั เอ็ม เอ็ม พ ีอนิเตอรเ์นช ัน่นอล จาํกดั

บรษิทั คาวาซูม ิแลบบอรล์าทอรี ่(ประเทศไทย) จาํกดั

บรษิทั สยาม มชิชลินี จาํกดั

บรษิทั ไทย ฮอนดา้ แมนูเฟคเจอริง่ จาํกดั

บรษิทั เอ็น เฮช เค สปรงิ (ประเทศไทย) จาํกดั

บรษิทั ไทย นปิปอน เซอกิ ิ(ประเทศไทย) จํากดั



บรษิทั โซนี ่เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จาํกดั บรษิทั อาหารยอดคณุ จาํกดั

นคิมอตุสาหกรรม อมตะนคร เฟส4  อ.เมอืง  จ.ชลบรุี เขตมนีบรุ ี กรงเทพฯ

บรษิทั ท ีโอ เอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั บรษิทั วาย พ ีซ ีพรซีชิ ัน่ (ประเทศไทย)

อ.บางเสาธง  จ.สมทุรปราการ นคิมอตุสาหกรรม เวลลโ์กรว ์ อ.บางปะกง  จ.ฉะเชงิเทรา

บรษิทั เอ็น เฮช เค สปรงิ (ประเทศไทย) จาํกดั บรษิทั บางกอกโคมตัส ุอนิดรสัตรยี ์จาํกดั

อ.บางพล ี จ.สมทุรปราการ นคิมอตุสาหกรรม อมตะนคร เฟส1  อ.เมอืง  จ.ชลบรุี

บรษิทั สยาม มชิชลินี จาํกดั บรษิทั โมเล็กซ ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

นคิมอตุสาหกรรม แหลมฉบงั  อ.ศรรีาชา  จ.ชลบรุี นคิมอตุสาหกรรม บางปะกง  อ.บางปะกง  จ.ฉะเชงิเทรา

บรษิทั ไทย ฮอนดา้ แมนูเฟคเจอริง่ จาํกดั บรษิทั ไทย เพรสซเิดน้ท ์ฟู้ ดส ์จาํกดั (มหาชน)

นคิมอตุสาหกรรม ลาดกระบงั  เขตลาดกระบงั  กรงุเทพฯ นคิมอตุสาหกรรม เครอืสหพัฒน ์ อ.ศรรีาชา  จ.ชลบรุี

บรษิทั ไทย นปิปอน เซอกิ ิ(ประเทศไทย) จาํกดั บรษิทั ท ีท ีเค ลอจสิตกิ จาํกดั

นคิมอตุสาหกรรม อมตะนคร เฟส4  อ.เมอืง  จ.ชลบรุี นคิมอตุสาหกรรม อมตะนคร เฟส3  อ.เมอืง  จ.ชลบรุี

บรษิทั ทบีเีคเค จาํกดั บรษิทั อตุสาหกรรมทอ่เหล็ก จาํกดั

นคิมอตุสาหกรรม อมตะนคร เฟส1  อ.เมอืง  จ.ชลบรุี นคิมอตุสาหกรรม อมตะนคร เฟส2  อ.เมอืง  จ.ชลบรุี

บรษิทั เอ็ม เอ็ม พ ีอนิเตอรเ์นช ัน่แนล จาํกดั บรษิทั ไทย ฟอรจ์จิง้ พารท์ จาํกดั

อ.มหาชยั  จ.สมทุรสาคร นคิมอตุสาหกรรม อมตะนคร เฟส9  อ.เมอืง  จ.ชลบรุี

บรษิทั คาวาซูม ิแลบบอรล์าทอรี ่(ประเทศไทย) จาํกดั บรษิทั โพสโค (ไทยแลนด)์ จาํกดั

อ.เมอืง  จ.นครราชสมีา นคิมอตุสาหกรรม เวลลโ์กรว ์ อ.บางปะกง  จ.ฉะเชงิเทรา

บรษิทั บอดี ้แฟช ัน่ (ประเทศไทย) จาํกดั บรษิทั เจเทคโตะ จาํกดั

นคิมอตุสาหกรรม บางพล ี อ.บางพล ี จ.สมทุรปราการ อ.บางปะกง  จ.ฉะเชงิเทรา

บรษิทั ไทย นปิปอน รบัเบอร ์จาํกดั องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลกดุโงง้ 

นคิมอตุสาหกรรม ป่ินทอง  อ.ศรรีาชา  จ.ชลบรุี ต.กดุโงง้ อ.พนัสนคิม จ.ชลบรุี

บรษิทั ดโีบลด์ (ประเทศไทย) จาํกดั  บรษิทั ฟรูกูาวา ออโตโ้มทฟี ซสิเต็ม (ประเทศไทย) จํากดั

แจง้วัฒนะ กรงุเทพฯ นคิมอตุสาหกรรม ป่ินทอง  อ.ศรรีาชา  จ.ชลบรุี

บรษิทั ออโตล้ฟิ (ประเทศไทย) จาํกดั บรษิทั ทโีรลทิ ไทยไดมอนด ์จาํกดั

นคิมอตุสาหกรรม อมตะนคร เฟส4  อ.เมอืง  จ.ชลบรุี นคิมอตุสาหกรรม อมตะซติี ้ อ.ปลวกแดง  จ.ระยอง

บรษิทั ด ีแซด การด์ (ประเทศไทย) จาํกดั บรษิทั คทัซูชกิะ (ประเทศไทย) จาํกดั

นคิมอตุสาหกรรม บางพล ี อ.บางพล ี จ.สมทุรปราการ นคิมอตุสาหกรรม เวลลโ์กรว ์ อ.บางปะกง  จ.ฉะเชงิเทรา

บรษิทั แอ็คคสูเนท ไทเทิล่ลสิต ์จาํกดั บรษิทั โคโยจอยท ์(ประเทศไทย) จาํกดั

นคิมอตุสาหกรรม อสีเทริน์ ซบีอรด์  อ.ปลวกแดง  จ.ระยอง อ.บางปะกง  จ.ฉะเชงิเทรา

โอ อ ิช ิกรุป๊ บรษิทั มลิเลยีนเนีย่ม ไมโครเทค (ประเทศไทย) 

นคิมอตุสาหกรรม อมตะนคร เฟส8  อ.เมอืง  จ.ชลบรุี อ.บางน้ําเปรีย้ว  จ.ฉะเชงิเทรา

บรษิทั ไทยฟจู ิพลาสตกิ จาํกดั บรษิทั ลํา่สนู จาํกดั

นคิมอตุสาหกรรม ป่ินทอง  อ.ศรรีาชา  จ.ชลบรุี กรงุเทพ

บรษิทั โดเนลดส์นั (ประเทศไทย) จาํกดั บรษิทั ควอลเิทค จาํกดั (มหาชน)

นคิมอตุสาหกรรม อมตะซติี ้ อ.ปลวกแดง  จ.ระยอง อ.บา้นบงึ  จ.ชลบรุี

บรษิทั เอส อ ีดบับลวิ เอส คอมโพเนนท ์(ประเทศไทย) จาํกดั บรษิทั เอ็น ท ีเอส เซมคิอนดกัเตอร ์จาํกดั

นคิมอตุสาหกรรม อมตะซติี ้ อ.ปลวกแดง  จ.ระยอง นคิมอตุสาหกรรม อมตะซติี ้ อ.ปลวกแดง  จ.ระยอง

บรษิทั คาลโซนคิ คนัเซ (ประเทศไทย) จาํกดั บรษิทั ไทย ฟโูกก ุจาํกดั

นคิมอตุสาหกรรม อมตะนคร เฟส7  อ.เมอืง  จ.ชลบรุี นคิมอตุสาหกรรม เวลลโ์กรว ์ อ.บางปะกง  จ.ฉะเชงิเทรา

บรษิทั บรจิสโตน เอ็น ซ ีอาร ์จาํกดั บรษิทั บวีเีอส จาํกดั

อ.นคิมพัฒนา จ.ระยอง อ.บา้นโพธิ ์ จ.ฉะเชงิเทรา

บรษิทั ไมลอท แลบบอราทอรี ่จาํกดั บรษิทั สตาร ์พรชีชิ ัน่ จาํกดั

อ.บางพล ี จ.สมทุรปราการ นคิมอตุสาหกรรม บางปะกง  อ.บางปะกง  จ.ฉะเชงิเทรา

บรษิทั อนิเตอรล์งิค ์คอมมวินเิคช ัน่ จาํกดั (มหาชน) ศนูยพ์ฒันาทรพัยากรบคุคลงานทาง กรมทางหลวง

กรงุเทพมหานคร  อ.ศรรีาชา  จ.ชลบรุี

CUSTOMER  LIST



สวุทิย ์ สายแสง

(วทิย ์แรนดอ้ม)

ผูจ้ดัการทมีงาน
                

Tel. : (089) 686 - 4685

E-mail : ssuwit@hotmail.com

www.randommusic.igetweb.com

facebook.com/RandomMusicBand
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