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ประวตัิความเป็นมาของบริษัทฯ 

                บริษัท เดนิช ซอยล์ เอ็นจิเนียริ�ง จํากดั ก่อตั "งจากการรวมตวัของกลุ่มวิศวกรโยธา ผู้ มีประสบการณ์งานด้าน

วิศวกรรมปฐพีกลศาสตร์ เชี�ยวชาญงานเฉพาะด้านการเจาะสํารวจดิน และทดสอบคณุสมบตัิของชั "นดิน ในนาม ห้าง

หุ้นสว่นจํากดั เดนิช  สหมิตร เอ็นจิเนียริ�ง และได้มีการจดทะเบียน เมื�อวนัที� 56 สิงหาคม 789: ตอ่มาภายหลงั บริษัทฯ 

ได้มีการนําเทคโนโลยี และนวตักรรมเข้ามา เพื�อพฒันางานด้านการเจาะสํารวจดินและทดสอบดินให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ�งขึ "น  เพื�อความเป็นหนึ�งในสายงานประเภทบริการงานด้านวิชาการ ผ่านการระดมพลงัสมอง และกลั�นออกมา

จากความคิดอนัชาญฉลาดของวิศวกรโยธากลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ�ง จึงได้มีการเปลี�ยนชื�อใหม่เป็น ห้างหุ้นส่วนจํากดั เดนิช 

ซอยล์ เอ็นจิเนียริ�ง เมื�อวนัที� ? กันยายน 788@ ต่อมา ชื�อเสียงของ ห้างหุ้นส่วนจํากัดฯ ได้เป็นที�รู้จักไปทั�ววงการงาน

วิศวกรรมฐานรากมากขึ "น จงึได้เปลี�ยนจาก ห้างหุ้นส่วนจํากดัฯ มาเป็น บริษัท เดนิช ซอยล์ เอ็นจิเนียริ�ง จํากดั เมื�อวนัที� 

5A พฤศจิกายน 7887 

ข้อมลูบริษัทและสถานที�ตั "ง 

ชื�อภาษาไทย : บริษัท เดนิช ซอยล์ เอ็นจิเนียริ�ง จํากดั 

ชื�อภาษาองักฤษ : DENICH SOIL ENGINEERING COMPANY LIMITED 

ที�อยู ่: เลขที� 5 ซอยรามคําแหง 55A แยก UA-6 ถนนรามคําแหง แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรุงเทพมหานคร 5@7U@ 

หมายเลขโทรศพัท์ : @7-:76-8@95 , @7-5AU-8U89 , @A5-699-@8@7 , @A8-65:-:5?9 , @A5-88@-8U66 

หมายเลขโทรสาร : @7-5AU-8U89 ตอ่ 5@9 หรือ 5@8 

E-Mail : denichsoiltest@gmail.com 

Website : www.denichsoiltest.com 
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        บคุลากรของบริษัทฯ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กรรมการบริษัท 

5. นายเดชา พานิช 
7. นายกิตตพิงศ์ บํารุงเวช 
9. นายสนิท พานิช 
U. นายชนะพนัธุ์ พานิช 

 
 
วิศวกรที�ปรึกษาด้านงานสํารวจดนิ 

5. นายสนิท พานิช  (สย.5U56) 
7. นายประดษิฐ ชมอตุม์  (สย.9?7:) 
9. นายวีระ พลอยกระจา่ง (วย.587:) 
U. ว่าที�ร้อยตรีศลิปี เพ็ชร์ประภา (วย.596@) 
8. นายประเสริฐ บญุธรักษา  (วย.59?5) 

ที�ปรึกษางานสํารวจทําแผนที�ภมูิประเทศ 5. นายทองกล้า นนัทะพนัธ์ 
7. นายอรรคพล พานิชเจริญ 

 
 
วิศวกรโยธาประจําบริษัทฯ 

5. นายกิตตพิงศ์ บํารุงเวช 
7. นายเอกรัตน์ มะโนโฮ้ง 
9. นางสาวภทัราวดี เพชรปราบ 
U. นางสาวปณิดา แย้มสะอาด 
8. นางสาวพิชญา ปาลกวงศ์ ณ อยธุยา 

นโยบายของบริษัทฯ 

5.   ให้บริการงานด้านการเจาะสํารวจดนิและทดสอบดนิ ในรูปแบบลกัษณะของการสํารวจสภาพชั "นดิน 

ทดสอบหาคณุสมบตัทิางกลศาสตร์ของดิน ให้คําแนะนําการใช้ฐานราก หากําลงัรับนํ "าหนกัของดนิ เพื�อ

นําข้อมลูที�ได้ไปออกแบบทางด้านวิศวกรรมฐานราก รวมถึงงานด้านการวางแผนก่อสร้างและประมาณ

ราคา 

7.   ให้บริการด้านงานสํารวจรังวดั ทําแผนที�ภูมิประเทศ ทางหลวง ชลประทาน และสํารวจแหล่งวสัดุ

ก่อสร้างทั�วไป 
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ลกัษณะงานที�ให้บริการ 

5.สํารวจสภาพชั "นดนิ ทดสอบหาคณุสมบตัขิองดนิ และให้คําแนะนําการใช้ฐานราก ซึ�งมีลกัษณะงาน ดงันี " 

     5.5) Boring Test 

     1.2) Field Vane Shear Test 

     1.3) Field Density Test 

     1.4) Field Permeability Test 

     1.5) การตดิตั "ง Open Standpipe Piezometer 

     1.6) ทดสอบตวัอยา่งดินตา่งๆ 

7. สํารวจรังวดั ทําแผนที�ภมูิประเทศ ทางหลวง ชลประทาน และสํารวจแหลง่ก่อสร้างทั�วไป 



 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัฐานการจดทะเบียน 
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ภาพแสดงงานเจาะสํารวจดินด้วยเครื�อง ROTARY DRILLING RIG 
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ภาพแสดงงานเจาะสํารวจดินด้วยเครื�อง MOTORIZED DRILLING RIG 
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ภาพแสดงงานทดสอบ FIELD DENSITY TEST 
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ภาพแสดงงานทดสอบ KUNZELSTAB PENETRATION TEST 
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ภาพแสดงงานทดสอบ FIELD VANE SHEAR TEST 
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ภาพแสดงงานทดสอบ PLATE BEARING TEST 
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ภาพแสดงงานทดสอบ FIELD PERMEABILITY TEST 
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ภาพแสดงการปฏิบตัิงานในห้องปฏิบตัิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

C.B.R.TEST 

STANDARD COMMPACTION TEST 
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LIQUID LIMIT TEST 

PLASTIC LIMIT TEST 
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การหาค่า WATER CONTENT 
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ภาพแสดงการปฏิบตัิงานในห้องปฏิบตัิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

UNCONFINED COMPRESSION TEST 

SIEVE ANALYSIS 
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ภาพแสดงการปฏิบตัิงานในห้องปฏิบตัิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

TOTAL UNIT WEIGHT 
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BORING TEST 

ลําดบัที� ชื�อโครงการ เจ้าของงาน 
1/61 โครงการลาํลกุกาคลอง " 

บริเวณ อําเภอลาํลกูกา จงัหวดัปทมุธานี 
บริษัท ชีวาทยั จํากดั (มหาชน) 

2/61 โครงการก่อสร้างบ้านพกัอาศยั  
บริเวณ ถนนพรานนก-กาญจนาภิเษก เขตตลิ�งชนั กรุงเทพฯ 

บริษัท อะครอส ยนิูเวิร์ซ จํากดั 

3/61 โครงการสยามนครินทร์ โชว์รูม  
บริเวณ ตําบลแพรกษาใหม ่อําเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ 

บริษัท สยามนครินทร์ จํากดั 

4/61 โครงการก่อสร้างโชว์รูม MAZDA  
บริเวณ ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 

บริษัท นทีออโตโมบิล จํากดั 

5/61 โครงการก่อสร้าง FACTORY บางนํ Hาจืด  
บริเวณ ตําบลบางนํ Hาจืด อําเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

ห้างหุ้นสว่นจํากดั ช กิจเจริญ โลหะภณัฑ์ 

6/61 โครงการอาคารเรียน แบบ JKL ล.NNข (ในเขตแผน่ดินไหว)  
บริเวณ โรงเรียนวดัอ้อมน้อย (มติรครูราษฎร์รังสรรค์)  
ตําบลอ้อมน้อย อําเภอกระทุม่แบน จงัหวดัสมทุรสาคร 

บริษัท โชติพิพฒัน์ คอนสตรัคชั�น จํากดั 

7/61 โครงการก่อสร้างอาคารสงู L ชั Hน มีชั Hนใต้ดิน K ชั Hน 
บริเวณ โรงเรียนนานาชาติทรีนิตี H ซอย JT ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนั เขต
คลองเตย กรุงเทพฯ 

โรงเรียนนานาชาติทรีนิตี H 

8/61 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน JKL ล./NNข  
บริเวณ โรงเรียนวดัมลูจินดาราม VT/KW หมูที่� J ถนนรังสติ-นครนายก ตําบล
บงึยี�โถ อําเภอธญับรีุ จงัหวดัปทมุธานี 

ห้างหุ้นสว่นจํากดั ธ.ธญัญะ (การช่าง) WYY" 

9/61 โครงการก่อสร้างอาคารพกัพยาบาล W" ห้อง (KWครอบครัว)  
บริเวณ โรงพยาบาลกบินทร์บรีุ ตาํบลกบินทร์บรีุ อําเภอกบินทร์บรีุ จงัหวดั
ปทมุธานี 

บริษัท บงกชมณี จํากดั 

10/61 โครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม L ชั Hน จํานวน W อาคาร  
บริเวณ ซอยสขุมุวิท "W แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตส จํากดั 
(มหาชน) 

 

 

ผลงานการทํางาน ปี WNTK 
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BORING TEST 

ลําดบัที� ชื�อโครงการ เจ้าของงาน 
KK/TK โครงการแก้ไขคนัทางทรุดตวังานซอ่มสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต  

ถนนสาย ปท.JYKW แยกทางหลวง JYN - บ้านหนองจอก อ.ธญับรีุ,ลาํลกูกา, 
หนองจอก จ.ปทมุธานี" 

บริษัท บางกอก ซีวิล ไลน์ จํากดั 

KW/TK โครงการก่อสร้างบ้านพกัอาศยั  
บริเวณ อําเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา 

บริษัท แฮปปีHโฮมโปร จํากดั 

KJ/TK โครงการงานก่อสร้างอาคารเรียน KYN/NL (ข) ต้านแผน่ดินไหว ขนาด N 
ห้องเรียน โรงเรียนวดัสระบวั  
บริเวณ  ตําบล บงึนํ Hารักษ์ อําเภอ ธญับรีุ ปทมุธานี 

ห้างหุ้นสว่นจํากดั เอื Hอง เอ็นจิเนียริ�ง 

K"/TK โครงการก่อสร้างระบบผลตินํ Hาประปา  
บริเวณ อําเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา 

บริษัท เฟิร์มโปรดกัส์ จํากดั 

KN/TK โครงการบ้านคณุ Matichon C.  
บริเวณ ตําบลเทพราช อําเภอบ้านโพธิg จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

บริษัท เอสซีจี-เซกิซยุ เซลล์ จํากดั 

KT/TK โรงเรียนวดัมลูจินดาราม  VT/KW หมู ่J ถนนรังสติ - นครนายก  
ตําบลบงึยี�โถ อําเภอธญับรีุ จงัหวดัปทมุธานี  

ห้างหุ้นสว่นจํากดั ธ.ธญัญะ (การช่าง) WYY" 

Ki/TK โครงการก่อสร้างสถานีนํ Hามนัพีที สาขาบงึกุม่ J  
บริเวณ ถนนรามอินทรา "Y  กรุงเทพมหานคร 

บริษัท เอ็นโอเค เพ้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั�น 
จํากดั 

KL/TK โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองระพีพฒัน์  
อําเภอหนองแค จงัหวดัสระบรีุ ความยาว ๕๐.๐๐ เมตร  
บริเวณ ถ.พหลโยธิน ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบรีุ 

ห้างหุ้นสว่นจํากดั สระบรีุวณิชชากร 

KV/TK โครงการเดอะ ซีรี�ส์ ติวานนท์  
บริเวณ ซอยกรุงเทพ-นนท์ 7  (ซอยเสนาสฤษดิgเดช 9) ตําบลบางเขน  
อําเภอเมอืงนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ 

"บริษัท บี ที วาย ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั  
  
บริษัท บี ที วาย แอสเซทส์ จํากดั" 

WY/TK โครงการก่อสร้างบอ่บําบดันํ Hาเสยี  
บริเวณ ตําบล อา่วนาง อําเภอเมอืง จงัหวดักระบี�   

บริษัท กรีน เวิลด์ โซลชูั�น เทคโนโลยี� จํากดั 

21/61 โครงการ อาคารสาํนกังาน 6 ชั Hน Bkk Golds   
บริเวณ รังสติ (แถว ม.กรุงเทพ) กรุงเทพมหานคร " 

บริษัท ช. รุ่งเลศิ กรุ๊ป จํากดั 

22/61 โครงการ สวิา ปาร์ค บางป ู 
บริเวณ ตําบล บางปใูหม ่อําเภอ เมืองสมทุรปราการ จงัหวดั สมทุรปราการ 

บริษัท สวิารมณ์ เรียลเอสเตท จํากดั 

23/61 โครงการก่อสร้างอาคารสงู 7 ชั Hน (ชั Hนใต้ดิน 2 ชั Hน)  
บริเวณ ซอยสขุมุวิท 39 เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

บริษัท วิจิตรชยั โฮม แอนด์ บิลดิ Hง จํากดั 



 

   บริษัท เดนิช ซอยล์ เอ็นจิเนียริ�ง จํากดั 

   DENICH SOIL ENGINEERING COMPANY LIMITED 

 

BORING TEST 

ลําดบัที� ชื�อโครงการ เจ้าของงาน 
24/61 โครงการแบบกอ่สร้างปรับปรุงระบบจ่ายนํ Hาประปา 

อาคารสาํนกังานปลดักระทรวง กระทรวงสาธารณสขุ 
บริเวณ อ.เมือง จ.นนทบรีุ 

บริษัท พี.เอส.เพาเวอร์ลายส์ จํากดั   

25/61 โครงการ โรงแรม 4 ชั Hน จ.เชียงราย (เอราวณั ฮอป อินน์)  
บริเวณ อําเภอเมือง  จงัหวดัเชียงราย  

บริษัท เอราวณั ฮ็อป อินน์ จํากดั 

26/61 โครงการก่อสร้างอาคารโรงงาน  
บริเวณ ออ่นนชุ กรุงเทพมหานคร  

บริษัท เอ.พี.ดี.กรุ๊ป จํากดั 
 

27/61 โครงการ พลสั  อยธุยา พาร์ค  
บริเวณ ตําบลคลองสวนพล ูอําเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา  

บริษัท สรีิน พร๊อพเพอร์ตี H แอนด์ ดีเวลลอป
เม้นท์ จํากดั 

28/61 โครงการก่อสร้างอาคารสาํนกังานและสิ�งก่อสร้างประกอบศนูย์ทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั�งเขตป่าเลนอนรัุกษ์ จงัหวดัสมทุรปราการ 

บริษัท ศกัดิgสวสัดิg การโยธา จํากดั 

29/61 โครงการออกแบบสถานีขนสง่สนิค้าเมืองหลกั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
บริเวณ ตําบลนากลาง อําเภอสงูเนิน จงัหวดันครราชสมีา  

บริษัท สแปน คอนซลัแตนท์ จํากดั 

30/61 โครงการก่อสร้างอาคารสงู i ชั Hน (ชั Hนใต้ดิน W ชั Hน)  
บริเวณ ซอยสขุมุวิท JV เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

บริษัท วิจิตรชยั โฮม แอนด์ บิลดิ Hง จํากดั 

31/61 โครงการก่อสร้างโรงงานสวนอตุสาหกรรมมงักรทอง 
บริเวณ เขาซก อําเภอหนองใหญ่ จงัหวดัชลบรีุ 

บริษัท ชํานาญวฒันา จํากดั 

JW/TK โครงการ Win Thai Foods  
บริเวณ ตําบลบ้านแก้ง อําเภอเมอืง จงัหวดัสระแก้ว 

บริษัท บางกอกแร้นช์ จํากดั (มหาชน) 

JJ/TK โครงการบ้าน Fortune Hotel Mukdahan  
บริเวณ อําเภอเมือง จงัหวดัมกุดาหาร 

ห้างหุ้นสว่นจํากดั ตะโกราย เอ็นจิเนียริ�ง 

J"/TK โครงการบ้านไอยรา 
บริเวณ ตําบลคลองสอง อําเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 

บริษัท พี เอส เมนแลนด์ จํากดั 

JN/TK โครงการก่อสร้างอาคารที�จอดรถ KY ชั Hน 
บริเวณ ทา่อากาศยานเชียงใหม ่ตําบลสเุทพ อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่

บริษัท ซีเอพีเอส จํากดั 

JT/TK โครงการเซียลา่ จรัญ 
บริเวณ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวดัทา่พระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ  

บริษัท แกรนด์ ยนิูตี H ดเิวลลอ็ปเมนท์ จํากดั 

Ji/TK โครงการ Evergreen Plus  
บริเวณ ตําบลหนองบวั อําเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบรีุ 

Evergreen Plus Co.,Ltd. 



 

   บริษัท เดนิช ซอยล์ เอ็นจิเนียริ�ง จํากดั 

   DENICH SOIL ENGINEERING COMPANY LIMITED 

 

BORING TEST 

ลําดบัที� ชื�อโครงการ เจ้าของงาน 
38/61 โครงการอนามยังามเจริญ (ทา่ข้าม)  

บริเวณ แขวงทา่ข้าม เขตบางขนุเทียน กรุงเทพฯ 
บริษัท สวิารมณ์ พลสั จํากดั 

39/61 โครงการเอราวณั ฮ็อป อินน์ สาขานครปฐม  
บริเวณ ตําบลสนามจนัทร์ อําเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 

บริษัท เอราวณั ฮ็อป อินน์ จํากดั 

40/61 โครงการ S&P กม.WJ.N  
บริเวณ ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ 

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากดั (มหาชน) 

41/61 โครงการก่อสร้างอาคารโรงงาน (จํานวน J อาคาร) 
บริเวณ ตําบลบางโทรัด อําเภอเมือง จงัหวดัสมทรุสาคร 

บริษัท เจ.ดี.ฟู้ ด โปรดกัท์ส จํากดั 

42/61 โครงการ Floyd new Building  
บริเวณ ตําบลบางแมน่าง อําเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบรีุ 

บริษัท ฟลอยด์ จํากดั (มหาชน) 

43/61 โครงการ The Matt ตลาดพล ู
บริเวณ แขวงตลาดพล ูเขตธนบรีุ กรุงเทพฯ 

บริษัท วีไอพี คอนโดมิเนียม จํากดั 

44/61 โครงการ Banana Fan Sea Resort  
บริเวณ ตําบลบอ่ผดุ อําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

บริษัท วิธาน วศิวกรรม จํากดั 

45/61 โครงการ Hotel Sukhumvit 11  
บริเวณ ซอยสขุมุวิท KK แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 

บริษัท วิจิตรชยั โฮม แอนด์ บิลดิ Hง จํากดั 

46/61 โครงการบ้านไอยรา  
บริเวณ ตําบลคลองสอง อําเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 

บริษัท พี เอส แมนด์แลนด์ จํากดั 

47/61 โครงการก่อสร้างอาคารโรงงาน K ชั Hน 
บริเวณ ตําบลชะแมบ อําเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

บริษัท ปัญจวฒันาพลาสตกิ จํากดั 

48/61 โครงการก่อสร้างหอพกับคุลากรคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
(ซอยโพธิgแก้ว) ห้องพกับคุลากร จํานวน K งาน 
บริเวณ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

บริษัท วฒัโนชาการก่อสร้าง จํากดั 

49/61 โครงการพลสัอยธุยาพาร์ค  
บริเวณ ตําบลคลองสวนพล ูอําเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 

บริษัท สรีิน พร๊อพเพอร์ตี H แอนด์ 
ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 

50/61 โครงการก่อสร้างคลงัสนิค้า และสาํนกังาน J ชั Hน  
บริเวณ ตําบลเนื�องเขต อําเภอเมอืง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

บริษัท นทูริกซ์ จํากดั (มหาชน) 

 

 



 

   บริษัท เดนิช ซอยล์ เอ็นจิเนียริ�ง จํากดั 
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งาน FIELD DENSITY TEST 

ลําดบัที� ชื�อโครงการ เจ้าของงาน 
51/61 โครงการก่อสร้างปั�มนํ Hามนัเชลล์  

บริเวณ ถนน เจ้าคณุทหาร เขต ลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร  
บริษัท เฟิร์ส เลน อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 
 

52/61 โครงการเมลอ่น ฟาร์ม  
บริเวณ อําเภอบ้านโพธิg จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

บริษัท ดีเจริญกิจพฒันา จํากดั 

54/61 โครงการ เดอะเบลสอินโนเวชั�น  
บริเวณ ตําบลลาํลกูกา อําเภอลาํลกูกา จงัหวดัปทมุธานี 

บริษัท เดอะเบลส อินโนเวชั�น กรุ๊ป จํากดั 

งาน FIELD VANE SHEAR TEST 

56/61 โครงการแก้ไขคนัทางทรุดตวั งานซอ่มสร้างผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย 
ปท.JYKW แยกทางหลวง JYN – บ้านหนองจอก อ.ธญับรีุ ,  
ลาํลกูกา , หนองจอก จงัหวดัปทมุธานี 

กิจการร่วมค้า บีซีแอล แอนด์ เจนคอน 

งาน KUNZELSTEB TEST 

57/61 Phase 13.2 Coverage Expansion 2019 PROJECT  
สถานี BKF-7691-C หมูบ้่านเอกวินทาวน์โฮม แขวงบางชนั เขตคลองสามวา 
กรุงเทพฯ 

บริษัท คิงส์ เทเลคอม จํากดั 

58/61 Village2 PROJECT  
สถานี NKN 7171A ตําบลศรีสะอาง อําเภอบ้านนา จงัหวดันครนายก 

บริษัท คอมมวินิเคชั�น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูั�น 
จํากดั (มหาชน) 

งาน PLATE BEARING TEST 

59/61 โครงการ The Legend Siam  
บริเวณ ตําบลนาจอมเทียน อําเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบรีุ 

บริษัท เค โอ พี ซีวิล บิวล์ดิ Hง จํากดั 

60/61 โครงการก่อสร้างถงันํ Hาใสและวางทอ่ขยายเขตฯ เพื�อเสริมสร้างคณุภาพชีวติ
ชมุชนให้พื Hนที� ตําบลทา่ตมู อําเภอศรีมหาโพธิg จงัหวดัปราจีนบรีุ  
การประปาสว่นภมูิภาคสาขาปราจีนบรีุ บริเวณ ตาํบลทา่ตมู 
 อําเภอศรีมหาโพธิg จงัหวดัปราจีนบรีุ 

ห้างหุ้นสว่นจํากดั เจริญแสงมณี 

งาน FIELD PERMEABILITY TEST 

61/61 โครงการทอ่งเที�ยวอารยธรรมวถีิไทยลุม่นํ Hา เจ้าพระยาป่าสกักิจกรรมพฒันา
แหลง่ทอ่งเที�ยวที�สาํคญัใน " จงัหวดั กิจกรรมยอ่ย สาํรวจออกแบบแปลน 
วางผงัพื Hนที�ทศันศกึษาธรรมชาตสิตัว์ป่าซบัลงักา เพื�อการเรียนรู้ธรรมชาติ
อยา่งยั�งยืน บริเวณ ตาํบลกดุตาเพชร อําเภอลาํสนธิ จงัหวดัลพบรีุ 

บริษัท เทสโก้ จํากดั 
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BORING TEST 

ลําดบัที� ชื�อโครงการ เจ้าของงาน 
1/62 โครงการ อาคารที�ทําการศาลแขวง % บลัลงัก์ พร้อมสิ�งก่อสร้างประกอบ 

บริเวณ ตําบลนํ .าพ ุ อําเภอเมือง จงัหวดัราชบรีุ 
บริษัท เทพนิมิตรการเคหะ จํากดั 

2/62 โครงการ อาคารคลงัสนิค้าเหลก็รูปพรรณ  
บริเวณ ตําบลบ้านเกา่ อําเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

บริษัท คงุเจริญสเตนเลส จํากดั 

3/62 โครงการ O7 Onnut  
บริเวณ ซ.ลาดกระบงั <ก/= แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ 

บริษัท เจซี เควิน ดเีวลลอปเม้นท์ จํากดั 

4/62 โครงการก่อสร้างอาคารสงู @ ชั .น และโกดงั 
บริเวณ 7A หมู ่B ถ.เอกชยั-บางบอน ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมทุรสาคร               
จ.สมทุรสาคร  

บริษัท ได อิ ชิ พลาสติค จํากดั 

5/62 โครงการ สขุมุวิท AB 
บริเวณ ซ.สขุมุวิท AB แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จํากดั
(มหาชน) 

6/62 โครงการ เซียลา่ เจริญนคร 
บริเวณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร 

บริษัท แกรนด์ ยนิูตี . ดเิวลลอ็ปเมนท์ จํากดั 

7/62 โครงการ The Matt Sukhumvit 101/1 (วชิรธรรมสาธิต)  
บริเวณ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 

บริษัท อคัร บ้านและที�ดิน จํากดั 

8/62 โครงการ ก่อสร้างทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั .น 
 บริเวณ แขวงทา่แร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

บริษัท รีโว ซีอาร์ส โฮม จํากดั 

9/62 โครงการ ก่อสร้างโรงงาน  
บริเวณ ทางหลวงชนบท สป.5004 (ถ.บางนา-ตราด กม.35) 
ตําบลคลองนิยมยาตรา อําเภอบางบอ่ จงัหวดัสมทุรปราการ 

บริษัท พี.แอสเสท จํากดั 

10/62 โครงการ อาคาร คสล. โรงรีด 1800 Ton  
บริเวณ ซ.ธรรมสริิ กม.25 ถ.บางนา-ตราด ตาํบลบางโฉลง อําเภอเมือง  
จงัหวดัสมทุรปราการ 

บริษัท ดีฟายน์ คอนซลัแตนท์ จํากดั 

<</[B โครงการ ก่อสร้างอาคารสงู <\ ชั .น  
บริเวณ โรงพยาบาลพญาไท < ถนนศรีอยธุยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 

โรงพยาบาลพญาไท 

 

ผลงานการทํางาน ปี BA[B 
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ลําดบัที� ชื�อโครงการ เจ้าของงาน 
12/62 โครงการ งานก่อสร้างคลงัเก็บสิ�งอปุกรณ์ประเภทที� ๒-๔ จํานวน ๒ (สอง) แหง่ 

ของกองพลทหารม้าที� ๒ รักษาพระองค์ 
บริเวณ ตําบลปากเพรียว อําเภอเมืองสระบรีุ จงัหวดัสระบรีุ 

 
บริษัท รัตนวรา จํากดั 
 

13/62 โครงการ ฮั .วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์)  
บริเวณ นิคมอตุสาหกรรมบางป ูอําเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรปราการ 

บริษัท เค พี วาย ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั 

14/62 โครงการครีเอ้ ลาดพร้าว  
บริเวณ ซอยลาดพร้าว 12 แยก 2-1 แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 

บริษัท บญุดีมีสขุ จํากดั 

15/62 โครงการ ก่อสร้างอาคารโรงงาน  
บริเวณ ตําบลลาดตะเคียน อําเภอกบินทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ 

บริษัท เบสท์ โพรเกรส คอนสตรัคชั�น จํากดั 

16/62 โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ ล./๕๕-ข  
บริเวณ โรงเรียนกาญจนานเุคราะห์  
ตําบลบ้านเหนือ อําเภอเมือง จงัหวดักาญจนบรีุ 

บริษัท 888 เอ็นจิเนียริ�ง คอนสตรัคชั�น จํากดั 

17/62 โครงการ ก่อสร้างโรงงานกําจดัขยะ  
บริเวณ ตําบลหนามแดง อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

บริษัท คริปตนั เอ็นเนอร์จี จํากดั 

18/62 โครงการอาคารพกัอาศยั 4 ชั .น  
บริเวณ ซอยไทยประกนัเมน 3  
ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ 

บริษัท สแควร์ คลูลิ�ง ทาวเวอร์ จํากดั 

19/62 โครงการ อาคารเรียน 7B@ล./AA-ข เขตแผน่ดินไหว 
บริเวณ โรงเรียนวรราชาทินดัดามาตวุิทยา  
ตําบลคลองพระอดุม อําเภอลาดหลมุแก้ว จงัหวดัปทมุธานี 

ห้างหุ้นสว่นจํากดั ธ.ธญัญะ (การช่าง) 2004 

20/62 โครงการก่อสร้างอาคาร 1 ชั .น  
บริเวณ ตําบลพิมพา อําเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

บริษัท กลัปพฤกษ์ อิสท์ วิลล์ จํากดั 

21/62 โครงการ วสนะ งามวงศ์วาน  
บริเวณ ตําบลบางเขน อําเภอเมอืงนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ 

บริษัท พีพี แอซเซท ดเีวลลอปเม้นท์ จํากดั 

22/62 โครงการ อรสริิน 12  
บริเวณ ถนนเชียงใหม-่แมโ่จ้ ตําบลหนองหาร อําเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม ่

บริษัท อรสริิน พร็อพเพอร์ตี . จํากดั 

B7/[B โครงการ Kensington Lasalle 7k 
บริเวณ ถนนลาซาล (ซอยสขุมุวทิ <kA) ซอยลาซาล 7k  
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

บริษัท ออริจิ .น พร็อพเพอร์ตี . จํากดั 
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ลําดบัที� ชื�อโครงการ เจ้าของงาน 
24/62 โครงการ JW HOTEL  

บริเวณ ถนนสรงประภา เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
บริษัท เจดบับลวิ เรียลเอสเตท จํากดั 

25/62 โครงการ ก่อสร้างร้ากาแฟ  
บริเวณ อําเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา 

บริษัท เค พี วาย ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั 

26/62 โครงการชีวาโฮม กรุงเทพฯ - ปทมุธานี  
บริเวณ ตําบลบางเดื�อ อําเภอเมอืงปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 

บริษัท ชีวาทยั จํากดั(มหาชน) 

27/62 โครงการ เคป รีสอร์ท (อาคารสงู 7 ชั .น)  
บริเวณ ตําบลบางเสร่ อําเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบรีุ 

บริษัท เคป บางเสร่ จํากดั 

28/62 โครงการ ก่อสร้างอาคารสงู 8 ชั .น  
บริเวณ ถนนพหลโยธิน แขวงอนสุาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

บริษัท เดอะ มาร์เก็ตธิงค์ จํากดั 

29/62 โครงการ ก่อสร้างอาคารโรงงาน โครงเหลก็ + คสล. 2 ชั .น  
บริเวณ บริษัท มินิกริป (ประเทศไทย) จํากดั 96/2 หมู ่12  
ตําบลหนองเหียง อําเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบรีุ 

บริษัท เอ็น.เอ.วาย. เอ็นจิเนียริ�ง 
 แอนด์ คอนสตรัคชั�น จํากดั 

30/62 โครงการ Hop Inn Bangna  
บริเวณ ซอยบางนา-ตราด 3 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

บริษัท เอราวณั ฮ็อป อินน์ จํากดั 

31/62 โครงการ ภริู วงแหวน-รังสติ คลอง [  
บริเวณ ตําบลคลองหก อําเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 

บริษัท ภริู เอสเตท จํากดั 

32/62 โครงการ ควินทารา สขุมุวิท 7\  
บริเวณ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล 
เอสเตท จํากดั(มหาชน) 

33/62 โครงการ โรงเรียนเพชราวธุวิทยา  
บริเวณ ร.<< เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

บริษัท องศา เฟอร์นิเจอร์ จํากดั 

34/62 โครงการ คอนโดมิเนียม ซอย เยน็อากาศ  
บริเวณ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล  
เอสเตท จํากดั(มหาชน) 

35/62 โครงการ บริษัท ออโตเมชั�น เซอร์วิส จํากดั  
บริเวณ ตําบลเนินพระ อําเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 

บริษัท ออโตเมชั�นเซอร์วิส จํากดั 

7[/[B โครงการ Britania Wongwaen Ramintra  
บริเวณ แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 

บริษัท บริทาเนีย จํากดั 

7=/[B โครงการ ก่อสร้างสระวา่ยนํ .า อาคารสาํนกังานใหญ่ บริษัท บริหารสนิทรัพย์ 
กรุงเทพพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
บริเวณ บริษัท บริหารสนิทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
\\ ถนนสรุศกัดิx แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

บริษัท บริหารสนิทรัพย์  กรุงเทพพาณิชย์ 
จํากดั (มหาชน) 
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38/62 โครงการ ก่อสร้างโกดงับางปะกง  

บริเวณ ตําบลบางปะกง อําเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
บริษัท สหมิตรเครื�องกล จํากดั (มหาชน) 

39/62 โครงการ Medicinal Cannabis for GPO  
บริเวณ ถนนรังสติ-นครนายก คลอง <k อําเภอธญับรีุ จงัหวดัปทมุธานี 

บริษัท เนต้าฟีม (ประเทศไทย) จํากดั 

40/62 โครงการ New shot blast room, IT Forging (Thailand) Co.,Ltd. 
บริเวณ สยามอีสเทิร์นอินดสัเตรียลพาร์ค ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง 
จงัหวดัระยอง 

บริษัท บี.ที.เอส. คอนสตรัคชั�น  
แอนด์ เซอร์วิส จํากดั 

41/62 โครงการ ดดัแปลงอาคาร Grand Diamond City Hotel & Casino 
บริเวณ ปอยเปต กมัพชูา 

บริษัท แกรนด์ ไดมอนด์ ซติี . จํากดั 

42/62 โครงการ บ้านคณุเอมอร  
บริเวณ ซ.สขุมุวิท 64 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 

บริษัท ทวีมงคลก่อสร้าง (2000) จํากดั 

43/62 โครงการ ก่อสร้างอาคารพาณิชย์ 2 ชั .นครึ�ง 
 บริเวณ ตําบลบ้านเหนือ อําเภอเมืองกาญจนบรีุ จงัหวดักาญจนบรีุ 

บริษัท รวมมติรการเกษตร จํากดั 

44/62 โครงการ The Nest Chula Samyan  
บริเวณ ซอยจินดาถวิล แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

บริษัท เดอะเนสท์ พร็อพเพอร์ตี . จํากดั 

45/62 โครงการ ก่อสร้างอาคารสงู 24 ชั .น 
บริเวณ ถ.ประชาอทิุศ แขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพฯ 

บริษัท มีสไตล์ โปรเจค จํากดั 

46/62 โครงการ สวิารมณ์เนเจอร์พลสั (สขุมุวิท-บางป)ู  
บริเวณ ตําบลบางปใูหม ่อําเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ 

บริษัท สวิารมณ์ ไชนา่ จํากดั 

47/62 โครงการก่อสร้างบ้านพกัอาศยั 2 ชั .น  
บริเวณ ตําบลวดัใหม ่อําเภอเมือง จงัหวดัจนัทบรีุ 

บริษัท บ้านนายช่าง โฮม กรุ๊ป จํากดั 

48/62 โครงการ อาคารวิทยาลยัการตํารวจ (8 ชั .น ใต้ดิน 1 ชั .น) 
บริเวณ ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพิร์ท คอนตรัคชั�น จํากดั 

49/62 โครงการ Park Villa  
บริเวณ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

บริษัท พาร์ค ออริจิ .น วิลลา่ ออ่นนชุ จํากดั 

50/62 โครงการ Pho Nimit Condo (Eastern Star Estate)  
บริเวณ แขวงบคุคโล เขตธนบรีุ กรุงเทพมหานคร 

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล  
เอสเตท จํากดั (มหาชน) 

51/62 โครงการ ออกแบบอาคารศนูย์กีฬาและนนัทนาการของเทศบาลเมืองทบักวาง  
บริเวณ ถนนเทศบาล [ หมูที่� A ตาํบลทบักวาง อําเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรีุ 

บริษัท ยางป่าสถาปนิก จํากดั 
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BORING TEST 

ลําดบัที� ชื�อโครงการ เจ้าของงาน 
AB/[B โครงการ บริษัท พฒันนารายณ์ จํากดั  

บริเวณ อําเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบรีุ 
บริษัท พฒันนารายณ์ จํากดั 

A7/[B โครงการ Blue <kA  
บริเวณ ซอยลาซาล A= ถนนสขุมุวิท <kA แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 

บริษัท แกรนด์ ยนิูตี . ดเิวลลอ็ปเมนท์ จํากดั 

A@/[B โครงการ คลงัสนิค้าสาขาจนัทบรีุ  
บริเวณ อําเภอเมืองจนัทบรีุ จงัหวดัจนัทบรีุ 

บริษัท แลคตาซอย จํากดั 

AA/[B โครงการ งานปรับปรุงพฒันาและปรับปรุงพื .นที�กองบงัคบัการกองพนัทหาร
สื�อสารกองบญัชาการกองทพัไทย 
บริเวณ แขวงสกีนั เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

บริษัท บญุนิสา จํากดั 

A[/[B โครงการ Ki Pattaya  
บริเวณ ซอยนาเกลอื 14 จงัหวดัชลบรีุ 

บริษัท มโนพิสฐิ จํากดั 

A=/[B โครงการตลาดนางรํา  
บริเวณ ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ 

บริษัท พาโนแลนด์ จํากดั 

A%/[B โครงการ 42C Budget  
บริเวณ ถ.นครสวรรค์-บรรพตพิสยั อําเภอเมืองนครสวรรค์ จงัหวดันครสวรรค์ 

บริษัท ดาราคาร จํากดั 

A\/[B โครงการ Evergreen Plus  
บริเวณ ตําบลหนองบวั อําเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบรีุ 

Evergreen Plus Co.,Ltd. 

[k/[B โครงการ ปรับปรุงฟื.นฟแูหลง่นํ .าอา่งเก็บนํ .าห้วยต้นมะมว่ง 
 บริเวณ บ้านหนองจิก หมูที่� ๖ ตาํบลวงัจนัทร์ อําเภอแกง่กระจาน  
จงัหวดัเพชรบรีุ 

ห้างหุ้นสว่นจํากดั บงึปรีดา 

[</[B โครงการ โรงงานผลตินํ .าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล ของ บจก.นํ .าตาลบ้านโป่ง 
บริเวณ ตําบลโนนสวรรค์ อําเภอปทมุรัตต์ จงัหวดัร้อยเอ็ด ZONE C 

บริษัท นํ .าตาลบ้านโป่ง จํากดั 

[B/[B โครงการ พฒันาแหลง่ทอ่งเที�ยวแหง่ใหม ่สกายวอล์ค พระใหญ่ภคูกงิ .ว  
บริเวณ อําเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย 

กิจการร่วมค้าหจก.ตนุท์ธนวฒัน์ 
และหจก.อดุรศรีวิไลก่อสร้าง 

[7/[B โครงการก่อสร้างสานีบริการนํ .ามนั สถานีสาขาละแม 2 
บริเวณ ทางหลวงแผน่ดินสาย ชมุพร-พทัลงุ อําเภอละแม จงัหวดัชมุพร 

บริษัท กานตาซพัพลาย จํากดั 

[@/[B โครงการ ก่อสร้างระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน  
บริเวณ อําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

บริษัท ศรีชลธร จํากดั 

[A/[B โครงการ พฒันาศนูย์วฒันธรรม ระยะที� 2  
บริเวณ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

กิจการร่วมค้า SSB 
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BORING TEST 

ลําดบัที� ชื�อโครงการ เจ้าของงาน 
66/62 โครงการ ฟื.นฟลูาํห้วยคลติี . จากการปนเปื.อนสารตะกั�ว  

บริเวณ ตําบลชะแล อําเภอทองผาภมูิ จงัหวดักาญจนบรีุ 
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จํากดั (มหาชน) 

67/62 โครงการ เป็ดสยาม  
บริเวณ ตําบลวงัตะเคยีน อําเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

บริษัท เป็ดสยาม ฟู้ ด จํากดั 

68/62 โครงการ ปรับปรุงพื .นโรงงานเพื�อทําแทน่วางเครื�องจกัร 
บริเวณ บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากดั (มหาชน) สขุสวสัดิx =[  
อําเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ 

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากดั (มหาชน) 

69/62 โครงการก่อสร้างป้ายบอกทาง  
บริเวณ ตําบลหวัถนน อําเภอทา่ตะโก จงัหวดันครสวรรค์ 

บริษัท พี เอส ดี คลัเลอร์ เวย์ จํากดั 

70/62 โครงการ สาํรวจดินเพื�อก่อสร้างอาคาร SD4 และบอ่นํ .าเสยี 
บริเวณ อําเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ ด สเปเชียลตี . จํากดั 

71/62 โครงการ ก่อสร้างโรงผลติทราย บริเวณ อําเภอบ้านบงึ จงัหวดัชลบรีุ บริษัท ผาตบู เอ็นคอน จํากดั 

72/62 โครงการ โรงงาน ตดั พบั ม้วนเหลก็  
บริเวณ ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 35 ตําบลบางนํ .าจืด อําเภอเมอืง  
จงัหวดัสมทุรสาคร 

บริษัท เอเอ็นเค เอ็นจิเนียริ�ง  
แอนด์ คอนสตรัคชั�น จํากดั 

73/62 โครงการ โรงยมิส์ยกนํ .าหนกั โรงเรียนกีฬาจงัหวดัอา่งทอง  
บริเวณ ตําบลไชยภมูิ อําเภอไชโย จงัหวดัอา่งทอง 

บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั 

74/62 โครงการ จดัให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูในพื .นที�หา่งไกล (Zone C) 
กลุม่ที� ๔ (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ๒) 

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน)   

75/62 โครงการ ก่อสร้างสถานีบริการนํ .ามนั PT สาขาถนนพระราม 2 (กม.26) 
บริเวณ เลขที� 64/91 หมูที่� 8 ตําบลทา่ทราย อําเภอเมืองสมทุรสาคร 
จ.สมทุรสาคร 

บริษัท อาร์ เอช เท็คท์ แอสโซ บิลด์ จํากดั 

76/62 โครงการโรงงานกําจดัขยะเทศบาลนครราชสมีา  
บริเวณ ตําบลหนองบวัศาลา อําเภอเมือง จงัหวดันครราชสมีา 

บริษัท ไทรแองเกิ .ล 
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งานถนน 

ลําดบัที� ชื�อโครงการ เจ้าของงาน 
77/62 โครงการ ก่อสร้างทางสาย นบ.1009 แยก ทล.9 - บ้านหนองไผข่าด  

(ตอนที� 3)  บริเวณ ตาํบลบ้านใหม ่อําเภอบางใหญ่, บางบวัทอง จงัหวดันนทบรีุ 
บริษัท เอส.พี.เค. คอนสตรั�คชั�น จํากดั 

78/62 โครงการ ปรับปรุงเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทางหลวง
หมายเลข สป ๓๐๖๔บ้านคลองตะเคยีน - บ้านคลองเจ็ด  
ตําบลแพรกษาใหม ่อําเภอเมืองสมทุรปราการ  
เชื�อม ตาํบลบางปลา อําเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ ขนาดผิวจราจร กว้าง 
๗.๐๐ เมตร ยาว ๔,๗๘๕ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร พร้อมก่อสร้างแบริ�ง – ยนิูตบริ
เวณสะพานทั .งสองฝั�ง พื .นที�รวม ๓๑๕ ตารางเมตร และติดตั .งเสาไฟฟ้า พร้อม
กิ�งโคมไฟฟ้ากระพริบ แบบหลอด LED พร้อมแผงรับพลงังานแสงอาทิตย์  
บริเวณ ตําบลแพรกษาใหม ่อําเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั�น 2011 จํากดั 

79/62 โครงการ ก่อสร้างขยายถนนกลัปพฤกษ์พร้อมสาธารณปูโภค  
บริเวณ ถนนกลัปพฤกษ์ กรุงเทพมหานคร 

บริษัท สหการวิศวกร จํากดั 

80/62 โครงการสาํรวจออกแบบรายละเอียด ทางหลวง 4 ช่องจราจรทางเลี�ยงเมือง 
บริเวณ อําเภอเรณนูคร จงัหวดันครพนม 

บริษัท พี. วี. เอส. -95 คอนซลัแต้นซ์ จํากดั 

81/62 โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงและแก้ไขปัญหาจราจรบนทางหลวงหมายเลข 3 
ช่วง อ.สตัหีบ - อ.บ้านฉาง (กม.175+442 - กม.185+583)  
บริเวณ อําเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบรีุ 

บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 

82/62 โครงการสาํรวจออกแบบถนนสายแยก ทล.๓๔๘๑ - ทล.๓๓๑๒  
อําเภอบางนํ .าเปรี .ยว, อําเภอองครักษ์ 
บริเวณ จงัหวดัฉะเชิงเทรา, จงัหวดันครนายก 

บริษัท วิชชากร จํากดั 

83/62 โครงการ ก่อสร้าง ถนนสาย นม.1120 แยก ทล.2 - บ้านโคกไผ ่ 
อําเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา 
บริเวณ กม. ที� 0+000.000 ถึง กม. ที� 4+200.000 

ห้างหุ้นสว่นจํากดั อึ .งแซเฮง 

84/62 โครงการ ขยายการก่อสร้างถนนเพื�อเชื�อมโยงถนนสายหลกัและสายรอง 
สายขนุสมทุรศิริโชตวิฒัน์ - วดัขนุสมทุรจีน (ช่วงที�2)  
บริเวณ อําเภอพระสมทุรเจดย์ี จงัหวดัสมทุรปราการ 

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั�น 2011 จํากดั 

%A/[B โครงการ ก่อสร้างถนนสาย บ.ศาลาดา่น - บ.สงักาอู้  เกาะลนัตา จงัหวดักระบี� 
บริเวณ กม.ที� k+kkk ถงึ กม.ที� Bk+@\% 

บริษัท สนิอดุมสริุนทร์ (<\\k) จํากดั 
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งาน FIELD DENSITY TEST 

ลําดบัที� ชื�อโครงการ เจ้าของงาน 
86/62 โครงการ งานถมที�สร้างโรงสข้ีาว 

บริเวณ ตําบลวดัยม อําเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ครั .งที� 2 
บริษัท โกลเด้น แกรนารี� จํากดั 

87/62 โครงการงานถนนไปอาคารศนูย์การเรียนรู้  
บริเวณ ตําบลนิคมลาํนารายณ์ อําเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบรีุ 

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จํากดั 

88/62 โครงการ อาคารโรงงาน  
บริเวณ ตําบลบ้านแก้ง อําเภอเมอืง จงัหวดัสระแก้ว 

บริษัท วินไทย ฟู้ ด จํากดั 

89/62 โครงการ ก่อสร้างโกดงัสนิค้า  
บริเวณ แขวงมีนบรีุ เขตมีนบรีุ กรุงเทพมหานคร 

ห้างหุ้นสว่นจํากดั เพิ�มทรัพย์ ไมนิ�ง 

90/62 โครงการงานทําฐานรากเครื�องจกัร Alpha @  
บริเวณ เลขที� 7B ม.= ถ.หนองปลากระดี�  
ตําบลหนองปลงิ อําเภอหนองแค จงัหวดัสระบรีุ 

บริษัท นอริตาเก้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จํากดั 

91/62 โครงการ Siamese Exclusive Queens  
บริเวณ ซอยไผส่งิโต แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จํากดั 

92/62 โครงการ งานปรับปรุงถนนคอนกรีต  
บริเวณ TK<B - ประต ูOil % คลงันํ .ามนั IRPC พระประแดง  
จงัหวดัสมทุรปราการ 

บริษัท ยทุธพรรณ พฒันา จํากดั 

93/62 โครงการ โรงเรียนเพชราวธุวิทยา  
บริเวณ ร.<< รอ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

บริษัท องศา เฟอร์นิเจอร์ จํากดั 

94/62 โครงการ บริษัท เค.เวธิ แอนด์ ซคัเซส จํากดั  
บริเวณ สวุินทวงศ์ @7 แขวงกระทุม่ราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

บริษัท เค.เวิธ แอนด์ ซคัเซส จํากดั 

\A/[B Bangna Carpark Addition Project.  
บริเวณ ซอยแบริ�ง (สขุมุวิท <k=) จงัหวดัสมทุรปราการ 

บริษัท k@ คอนสตรัคชั�น จํากดั 

\[/[B โครงการ เดอะโมดชิ  
บริเวณ ซอยลาดบวัหลวง ตาํบลคลองขวาง อําเภอไทรน้อย จงัหวดันนทบรีุ 

บริษัท สริิมนัตรา พร็อพเพอร์ตี . จํากดั 

\=/[B โครงการ ก่อสร้างสถานีบริการนํ .ามนัเชลล์ 
 บริเวณ ตําบลบางภาษี อําเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 

บริษัท เดอะดีลเมคเกอร์ จํากดั 

\%/[B โครงการ พิพิธภณัฑ์ศิลป์แผน่ดิน ระยะที� < โดยสถาบนัสริิกิติx  
บริเวณ ตําบลเกาะเกิด อําเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

บริษัท ส.บญุมีฤทธิx วิศวกรรม จํากดั 

 

 

 



 

 

   บริษัท เดนิช ซอยล์ เอ็นจิเนียริ�ง จํากดั 

   DENICH SOIL ENGINEERING COMPANY LIMITED 

 

งาน FIELD VANE SHEAR TEST 

ลําดบัที� ชื�อโครงการ เจ้าของงาน 
99/62 Panasonic Project Bang Bo District, Samut Prakan Province. Alfa Geotech Co.,Ltd. 

งาน Kunzelstab Penetration Test 

100/62 DEMOLISH SLITTER LINE AND REPAIR FLOOR Project. 
Located at Wellgrow Industrial Estate, Bang Pakong, Chachoengsao 
Province. 

Thai KM tech Co.,Ltd. 

101/62 โครงการ บริษัท แอนดริทซ์ จอห์นสนัฟอยส์ จํากดั 
 บริเวณ แปลง F\ นิคมอตุสาหกรรม (TFD)  
ตําบลทา่สะอ้าน อําเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

บริษัท แอนดริทซ์ จอห์นสนัฟอยส์ จํากดั 

102/62 Phase <7.B Coverage Expansion Bk<% PROJECT. สถานี BKF-=\7[-B 
ซอยพระยาสเุรนทร์ << แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 

บริษัท คิงส์ เทเลคอม จํากดั (มหาชน) 

งาน Plate Bearing Test 

103/62 โครงการ บริษัท โรงงานยางไทยสนิอนนัต์ (BA<[) จํากดั  
บริเวณ ถนนสขุสวสัดิx =@ ตําบลบางครุ อําเภอพระประแดง  
จงัหวดัสมทุรปราการ 

ห้างหุ้นสว่นจํากดั เอ เอส เอ สตลี โปรดกัส์ 
แอนด์ คอนสตรัคชั�น 

งานสะพาน 

104/62 โครงการ ก่อสร้างสะพาน  
บริเวณ ทางหลวงหมายเลข 77=[ จงัหวดัระยอง 

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั�น จํากดั 

105/62 โครงการ ก่อสร้างสะพานข้ามคลอง  
บริเวณ ตําบลบางหญ้าแพรก และ ตําบลโคกขาม  
อําเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสาคร 

ห้างหุ้นสว่นจํากดั ทนงศกัดิxวศิวภณัฑ์ 

106/62 โครงการ ก่อสร้างสะพานแขวนข้ามแมนํ่ .าทา่จีน 
 บริเวณ วดัศิลามลู ตาํบลหินมลู อําเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 

บริษัท ชินาภคัคอนกรีต จํากดั 

107/62 โครงการ ก่อสร้างสะพานและทางตา่งระดบั  
สะพานกลบัรถบนทางหลวงหมายเลข < 
บริเวณ กม.\k+<\k, กม.<k@+Bkk (ขาเข้า) 

บริษัท บรีุรัมย์พนาสทิธิx จํากดั 

 




