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ที่โปรเวิร์ค เราเชื่อมั่นว่าทุกคนควรมีสิทธิ์ที่จะมีบ้านที่สวยงามเต็มไปด้วยโคมไฟดีไซน์สวยๆที่ช่วยส่องสว่างบ้าน เพิ่มความสุข

ให้ความอบอุ่นแก่ทุกคนที่อยู่ในบ้าน และ ที่ส าคัญต้องมีเงินเหลือในกระเป๋าเพื่อที่จะได้ใช้ในการเติมเต็มความสุขให้กับชีวิตของ

ทุกคน 

  

นี่คือเหตุผลที่ท าให้เราคัดสรรโคมไฟดีไซน์สวยงามมากมายทั้งแบบ โมเดิร์น คลาสสิก คอนเทมโพรารี่ และอีกหลายรูปแบบ

มากมาย มาเสนอให้กับทุกคนในราคาที่ถูกกว่ามากพร้อมคุณภาพที่เหนือกว่า 

  

ที่โปรเวิร์ค คุณสามารถมองหาแรงบันดาลใจในการตบแต่งโคมไฟทั้งภายในและภายนอกของบ้านพร้อมทั้งเลือกซื้อได้ตั้งแต่ 

อุปกรณ์ที่ใช้เพื่อเดินระบบไฟฟ้า อาทิเช่น สวิทช์ ปลั๊ก สายไฟ หลอดไฟ LED เบรกเกอร์ ฯลฯ จนไปถึง โคมไฟสวยงามราคา

ถูกคุณภาพดีมาที่เดียวครบเรื่องไฟฟ้าและนี่คือเหตุผลที่ลูกค้ามากมายเลือกโปรเวิร์ค 
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ด้วยประสบการณก์วา่ 20 ป ีในวงการธรุกิจไฟฟา้และโคมไฟสวยงาม ท าใหเ้รารูด้ีวา่ สนิคา้อะไร ยีห่อ้อะไร ใช้งานดแีละคุม้คา่

กบัเมด็เงนิที่จา่ยไป ซึ่งจะท าให้คุณประหยัดเงินไม่ต้องซื้อของที่แพงเกินไปแต่กลับได้แค่คุณภาพธรรมดา และช่วยปกป้องคุณ

จากของที่เน้นราคาถูกเพียงอย่างเดียวแต่ไร้คุณภาพซึ่งสุดท้ายก็ใช้การไม่ได้จริง เพราะว่าเรารู้จริงเรื่องไฟฟ้า 

-Save Money-   -Electricity Safety- 

-Knowledge Provided - -Save Time - 

   -Customer Satisfaction- 

  

เรายนิดแีนะน าสนิคา้ใหเ้หมาะกบัการใช้งานของคณุ 

ไม่วา่จะเปน็การเลอืกใชเ้พือ่ท าธรุกจิ หรอื เลอืกใช้

ภายในบา้นตวัเองกต็าม  

  

และด้วยประสบการณแ์ละเหตผุลเหลา่นีเ้องทีท่ าใหเ้รา

สามารถขยายสาขาไดม้ากขึน้ เขา้ถงึลกูคา้ได้

มากกวา่และดว้ยจ านวนสาขาทีม่ากนีเ้องท าใหต้น้ทนุ

เราถกูและสามารถจ าหนา่ยสนิคา้ใหก้บัลกูคา้เราใน

ราคาถกูไดน้ัน้เอง 
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โคมไฟ สวิทช์ปลั๊ก หลอดไฟ & LED 

ตู้ไฟและเบรกเกอร ์

สายไฟ 

อุปกรณ์ 

เครื่องมือช่าง 

ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์ 







































www.prowork.co.th 

 

         

 

 

 

                Toyota (Sakonnakorn) 

 

 

 

 

     

          Mandarava Resort ( Phuket ) 

      

 

 

  

  Sweets Cottage 

     Cooking studio ( Bangkok) 

 

 

 

 

 

                Patak Villa ( Phuket ) 
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Hanuman World ( Phuket ) 

             

 

 

 

       Cape Dara Resort ( Pattaya ) 

 

 

 

 

 

   New BioDiesel ( Suratthani ) 

 

 

 

 

       Moracea Resort ( Phang Nga ) 
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เราพร้อมและยินดีให้คุณมาเลือกชมและซ้ือสินค้า

ภายใน "โชว์รูม" ของเรา แล้วมาสัมผัสความแตกต่างกับ

ราคาท่ีใช่ได้แล้ววันน้ี: 

1) ส านกังานใหญ ่: (ตึกส านักงาน ไม่มีโชว์รูม) 

    บริษทั โปรเวริค์ รเีทล จ ากัด   

    (Prowork Retail Co.,Ltd)  

    2 บางบอน 4 ซอย 8 เขตบางบอน 

    แขวงบางบอน จังหวัดกรุงเทพๆ 10150 

    Tel : 02-892-4482  Fax : 02-892-4477 

    Email: Prowork.center@hotmail.com 

 

2) สาขาหาดใหญ่ :  

 

    หจก บ้านไฟฟา้หาดใหญ ่

    (Hadyai Banfaifa Ltd.,partnership) 

    2/7 หมู่ 5 ถนนกาญจนวนิช 

    ต.คงหงส ์อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

    Tel : 074-209081-4  Fax : 074-209085 

 

3) สาขาพทัลงุ : 

  

   บริษทั โปรเวริค์ รเีทล จ ากดั 

   (Prowork Retail Co.,Ltd) 

    73 หมู่ 2 ถนนเอเชีย ต าบลเขาเจียก 

    อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000 

    Tel : 074-610551-2 Fax : 074-610553 

 

4) สาขานครศรธีรรมราช : 

  

    บริษทั โปรเวริค์ รเีทล จ ากัด 

   (Prowork Retail Co.,Ltd) 

    12/5 ถนนพัฒนาการคูขวาง ต าบลในเมือง 

    อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 

    Tel : 075-325151-3 Fax : 075-323200 

 

5) สาขานครศรธีรรมราช : 

  

    บริษทั นครบ้านไฟฟา้ จ ากัด 

    (Nakorn Banfaifa Co.,Ltd) 

    60/111 ถนนพัฒนาการคูขวาง ต าบลท่าวัง 

    อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 

    Tel : 075-318910-2 Fax : 075-318913 

 

6) สาขาตรงั : 

  

    บริษทั โปรเวริค์ รเีทล จ ากัด 

   (Prowork Retail Co.,Ltd) 

    80/6 หมู่ 2 ต าบลโคกหล่อ 

    อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000 

    Tel : 075-228128 Fax : 075-228080 

 

7) สาขาภูเกต็ : 

  

    บริษทั โปรเวริค์ รเีทล จ ากัด 

   (Prowork Retail Co.,Ltd) 

    41/2 หมู่ 6 ต าบลฉลอง 

    อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83130 

    Tel : 076-383860-1 Fax : 076-383862 

 

8) สาขาชมุพร : 

  

    บริษทั โปรเวริค์ รเีทล จ ากัด 

   (Prowork Retail Co.,Ltd) 

   99 หมู่ 11 ถนน เมืองชุมพร ต าบล วังไผ่ 

   อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 

   Tel : 077-502271-2  Fax: 077-502299 

 

proworkretail 

www.prowork.co.th 

prowork.hq@gmail.com 

@prowork 


