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ประวัติความเป็ นมาของบริษัทฯ
บริ ษัท เดนิช ซอยล์ เอ็นจิเนียริ ง จํากัด ก่อตังจากการรวมตั
"
วของกลุ่มวิศวกรโยธา ผู้มีประสบการณ์งานด้ าน
วิศวกรรมปฐพีกลศาสตร์ เชียวชาญงานเฉพาะด้ านการเจาะสํารวจดิน และทดสอบคุณสมบัติของชันดิ
" น ในนาม ห้ าง
หุ้นส่วนจํากัด เดนิช สหมิตร เอ็นจิเนียริ ง และได้ มีการจดทะเบียน เมือวันที 56 สิงหาคม 789: ต่อมาภายหลัง บริ ษัทฯ
ได้ มีการนําเทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ ามา เพือพัฒนางานด้ านการเจาะสํารวจดินและทดสอบดินให้ มีประสิทธิภาพ
มากยิงขึ "น เพือความเป็ นหนึงในสายงานประเภทบริ การงานด้ านวิชาการ ผ่านการระดมพลังสมอง และกลันออกมา
จากความคิดอันชาญฉลาดของวิศวกรโยธากลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึง จึงได้ มีการเปลียนชือใหม่เป็ น ห้ างหุ้นส่วนจํากัด เดนิช
ซอยล์ เอ็นจิเนียริ ง เมื อวันที ? กันยายน 788@ ต่อมา ชือเสียงของ ห้ างหุ้นส่วนจํ ากัดฯ ได้ เป็ นทีรู้ จักไปทัววงการงาน
วิศวกรรมฐานรากมากขึ "น จึงได้ เปลียนจาก ห้ างหุ้นส่วนจํากัดฯ มาเป็ น บริ ษัท เดนิช ซอยล์ เอ็นจิเนียริ ง จํากัด เมือวันที
5A พฤศจิกายน 7887

ข้ อมูลบริษัทและสถานทีตัง"
ชือภาษาไทย : บริ ษัท เดนิช ซอยล์ เอ็นจิเนียริ ง จํากัด
ชือภาษาอังกฤษ : DENICH SOIL ENGINEERING COMPANY LIMITED
ทีอยู่ : เลขที 5 ซอยรามคําแหง 55A แยก UA-6 ถนนรามคําแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 5@7U@
หมายเลขโทรศัพท์ : @7-:76-8@95 , @7-5AU-8U89 , @A5-699-@8@7 , @A8-65:-:5?9 , @A5-88@-8U66
หมายเลขโทรสาร : @7-5AU-8U89 ต่อ 5@9 หรื อ 5@8
E-Mail : denichsoiltest@gmail.com
Website : www.denichsoiltest.com
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นโยบายของบริ ษัทฯ
5. ให้ บริ การงานด้ านการเจาะสํารวจดินและทดสอบดิน ในรูปแบบลักษณะของการสํารวจสภาพชันดิ
" น
ทดสอบหาคุณสมบัตทิ างกลศาสตร์ ของดิน ให้ คําแนะนําการใช้ ฐานราก หากําลังรับนํ "าหนักของดิน เพือ
นําข้ อมูลทีได้ ไปออกแบบทางด้ านวิศวกรรมฐานราก รวมถึงงานด้ านการวางแผนก่อสร้ างและประมาณ
ราคา
7. ให้ บริ การด้ านงานสํารวจรังวัด ทําแผนทีภูมิประเทศ ทางหลวง ชลประทาน และสํารวจแหล่งวัสดุ
ก่อสร้ างทัวไป

บุคลากรของบริษัทฯ

กรรมการบริ ษัท

วิศวกรทีปรึ กษาด้ านงานสํารวจดิน

ทีปรึกษางานสํารวจทําแผนทีภูมิประเทศ

วิศวกรโยธาประจําบริ ษัทฯ

5. นายเดชา พานิช
7. นายกิตติพงศ์ บํารุงเวช
9. นายสนิท พานิช
U. นายชนะพันธุ์ พานิช
5. นายสนิท พานิช (สย.5U56)
7. นายประดิษฐ ชมอุตม์ (สย.9?7:)
9. นายวีระ พลอยกระจ่าง (วย.587:)
U. ว่าทีร้ อยตรี ศลิ ปี เพ็ชร์ ประภา (วย.596@)
8. นายประเสริ ฐ บุญธรักษา (วย.59?5)
5. นายทองกล้ า นันทะพันธ์
7. นายอรรคพล พานิชเจริ ญ
5. นายกิตติพงศ์ บํารุงเวช
7. นายเอกรัตน์ มะโนโฮ้ ง
9. นางสาวภัทราวดี เพชรปราบ
U. นางสาวปณิดา แย้ มสะอาด
8. นางสาวพิชญา ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา
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ลักษณะงานทีให้ บริการ
5.สํารวจสภาพชันดิ
" น ทดสอบหาคุณสมบัตขิ องดิน และให้ คําแนะนําการใช้ ฐานราก ซึงมีลกั ษณะงาน ดังนี "
5.5) Boring Test
1.2) Field Vane Shear Test
1.3) Field Density Test
1.4) Field Permeability Test
1.5) การติดตัง" Open Standpipe Piezometer
1.6) ทดสอบตัวอย่างดินต่างๆ
7. สํารวจรังวัด ทําแผนทีภูมิประเทศ ทางหลวง ชลประทาน และสํารวจแหล่งก่อสร้ างทัวไป

หลักฐานการจดทะเบียน

ไป บางนา

ซ.รามคําแหง 118

ไป มีนบุรี

คลองแสนแสบ

ซอย รามคําแหง 118 แยก 46
แยก48-9

บจก.เดนิช
เลขที่ 1

BIG C

ทางหลวงหมายเลข 9 (วงแหวนรอบนอก)

ไป บางปะอิน

เคหะคลองจั่น

นิด้า

ไป รามอินทรา

ถ.นวมินทร์ (สุขาภิบาล1)

คลองบึงกุ่ม

ถ.เสรีไทย(สุขาภิบาล2)

TOP

ถ.รามคําแหง(สุขาภิบาล3)

ซอย รามคําแหง 118 แยก 48

ไป มีนบุรี

ธนาคารกรุ งเทพ

สํานักงานเขตสะพานสูง

หมู่บ้าน
ลัดดาลมย์

แยก 44

โรงเรียน
นานาชาติ

หมู่บ้าน
ลัดดาลมย์

สํานักงาน
ที่ดิน

ตลาดบางกะปิ

โลตัส

ถ.ลาดพร้ าว
ไป ปากทางลาดพร้ าว

THE MALL

ไป พระโขนง

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

เลขที่ 1 ซอยรามคําแหง 118 แยก 48-9 ถนนรามคําแหง แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุ งเทพมหานคร 10240 โทร.02-729-5031, 085-917-7163
E-mail : denichsoiltest@gmail.com, www.denichsoiltest.com

ไป พัฒนาการ ถ.ศรีนครินทร์
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ภาพแสดงงานเจาะสํารวจดินด้ วยเครื อง ROTARY DRILLING RIG
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ภาพแสดงงานเจาะสํารวจดินด้ วยเครื 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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ภาพแสดงการปฏิบตั ิงานในห้ องปฏิบตั ิการ

C.B.R.TEST

STANDARD COMMPACTION TEST
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ภาพแสดงการปฏิบตั ิงานในห้ องปฏิบตั ิการ

LIQUID LIMIT TEST

PLASTIC LIMIT TEST
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ภาพแสดงการปฏิบตั ิงานในห้ องปฏิบตั ิการ

การหาค่ า WATER CONTENT
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ภาพแสดงการปฏิบตั ิงานในห้ องปฏิบตั ิการ

SIEVE ANALYSIS

UNCONFINED COMPRESSION TEST
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ภาพแสดงการปฏิบตั ิงานในห้ องปฏิบตั ิการ

TOTAL UNIT WEIGHT
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ผลงานการทํางาน ปี WNTK
BORING TEST
ลําดับที

ชือโครงการ

1/61

โครงการลําลุกกาคลอง "
บริ เวณ อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โครงการก่อสร้ างบ้ านพักอาศัย
บริ เวณ ถนนพรานนก-กาญจนาภิเษก เขตตลิงชัน กรุงเทพฯ
โครงการสยามนคริ นทร์ โชว์รูม
บริ เวณ ตําบลแพรกษาใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
โครงการก่อสร้ างโชว์รูม MAZDA
บริ เวณ ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางจาก เขตภาษีเจริ ญ กรุงเทพฯ
โครงการก่อสร้ าง FACTORY บางนํ Hาจืด
บริ เวณ ตําบลบางนํ Hาจืด อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
โครงการอาคารเรี ยน แบบ JKL ล.NNข (ในเขตแผ่นดินไหว)
บริ เวณ โรงเรี ยนวัดอ้ อมน้ อย (มิตรครูราษฎร์ รังสรรค์)
ตําบลอ้ อมน้ อย อําเภอกระทุม่ แบน จังหวัดสมุทรสาคร
โครงการก่อสร้ างอาคารสูง L ชันH มีชนใต้
ั H ดิน K ชันH
บริ เวณ โรงเรี ยนนานาชาติทรี นติ ี H ซอย JT ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตัน เขต
คลองเตย กรุงเทพฯ
โครงการก่อสร้ างอาคารเรี ยน JKL ล./NNข
บริ เวณ โรงเรี ยนวัดมูลจินดาราม VT/KW หมูท่ ี J ถนนรังสิต-นครนายก ตําบล
บึงยีโถ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
โครงการก่อสร้ างอาคารพักพยาบาล W" ห้ อง (KWครอบครัว)
บริ เวณ โรงพยาบาลกบินทร์ บรุ ี ตําบลกบินทร์ บรุ ี อําเภอกบินทร์ บรุ ี จังหวัด
ปทุมธานี
โครงการก่อสร้ างคอนโดมิเนียม L ชันH จํานวน W อาคาร
บริ เวณ ซอยสุขมุ วิท "W แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

2/61
3/61
4/61
5/61
6/61

7/61

8/61

9/61

10/61

เจ้ าของงาน
บริ ษัท ชีวาทัย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท อะครอส ยูนิเวิร์ซ จํากัด
บริ ษัท สยามนคริ นทร์ จํากัด
บริ ษัท นทีออโตโมบิล จํากัด
ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ช กิจเจริ ญ โลหะภัณฑ์
บริ ษัท โชติพิพฒ
ั น์ คอนสตรัคชัน จํากัด

โรงเรี ยนนานาชาติทรี นิตี H

ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ธ.ธัญญะ (การช่าง) WYY"

บริ ษัท บงกชมณี จํากัด
บริ ษัท อีสเทอร์ น สตาร์ เรี ยล เอสเตส จํากัด
(มหาชน)
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BORING TEST
ลําดับที

ชือโครงการ

KK/TK

โครงการแก้ ไขคันทางทรุดตัวงานซ่อมสร้ างผิวทางแอสฟั ลต์คอนกรี ต
ถนนสาย ปท.JYKW แยกทางหลวง JYN - บ้ านหนองจอก อ.ธัญบุรี,ลําลูกกา,
หนองจอก จ.ปทุมธานี"
โครงการก่อสร้ างบ้ านพักอาศัย
บริ เวณ อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
โครงการงานก่อสร้ างอาคารเรี ยน KYN/NL (ข) ต้ านแผ่นดินไหว ขนาด N
ห้ องเรี ยน โรงเรี ยนวัดสระบัว
บริ เวณ ตําบล บึงนํ Hารักษ์ อําเภอ ธัญบุรี ปทุมธานี
โครงการก่อสร้ างระบบผลิตนํ Hาประปา
บริ เวณ อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
โครงการบ้ านคุณ Matichon C.
บริ เวณ ตําบลเทพราช อําเภอบ้ านโพธิg จังหวัดฉะเชิงเทรา
โรงเรี ยนวัดมูลจินดาราม VT/KW หมู่ J ถนนรังสิต - นครนายก
ตําบลบึงยีโถ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
โครงการก่อสร้ างสถานีนํ Hามันพีที สาขาบึงกุม่ J
บริ เวณ ถนนรามอินทรา "Y กรุงเทพมหานคร
โครงการก่อสร้ างสะพานข้ ามคลองระพีพฒ
ั น์
อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ความยาว ๕๐.๐๐ เมตร
บริ เวณ ถ.พหลโยธิน ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี
โครงการเดอะ ซีรีส์ ติวานนท์
บริ เวณ ซอยกรุงเทพ-นนท์ 7 (ซอยเสนาสฤษดิgเดช 9) ตําบลบางเขน
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
โครงการก่อสร้ างบ่อบําบัดนํ Hาเสีย
บริ เวณ ตําบล อ่าวนาง อําเภอเมือง จังหวัดกระบี
โครงการ อาคารสํานักงาน 6 ชันH Bkk Golds
บริ เวณ รังสิต (แถว ม.กรุงเทพ) กรุงเทพมหานคร "
โครงการ สิวา ปาร์ ค บางปู
บริ เวณ ตําบล บางปูใหม่ อําเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ
โครงการก่อสร้ างอาคารสูง 7 ชันH (ชันใต้
H ดิน 2 ชัน)
H
บริ เวณ ซอยสุขมุ วิท 39 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

KW/TK
KJ/TK

K"/TK
KN/TK
KT/TK
Ki/TK
KL/TK

KV/TK

WY/TK
21/61
22/61
23/61

เจ้ าของงาน
บริ ษัท บางกอก ซีวิล ไลน์ จํากัด
บริ ษัท แฮปปี โH ฮมโปร จํากัด
ห้ างหุ้นส่วนจํากัด เอื Hอง เอ็นจิเนียริ ง
บริ ษัท เฟิ ร์มโปรดักส์ จํากัด
บริ ษัท เอสซีจี-เซกิซยุ เซลล์ จํากัด
ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ธ.ธัญญะ (การช่าง) WYY"
บริ ษัท เอ็นโอเค เพ้ นท์ แอนด์ คอนสตรัคชัน
จํากัด
ห้ างหุ้นส่วนจํากัด สระบุรีวณิชชากร
"บริ ษัท บี ที วาย ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
บริ ษัท บี ที วาย แอสเซทส์ จํากัด"
บริ ษัท กรี น เวิลด์ โซลูชนั เทคโนโลยี จํากัด
บริ ษัท ช. รุ่งเลิศ กรุ๊ป จํากัด
บริ ษัท สิวารมณ์ เรียลเอสเตท จํากัด
บริ ษัท วิจิตรชัย โฮม แอนด์ บิลดิ Hง จํากัด

บริ ษัท เดนิช ซอยล์ เอ็นจิเนียริ ง จํากัด
DENICH SOIL ENGINEERING COMPANY LIMITED

BORING TEST
ลําดับที
24/61

25/61
26/61
27/61

28/61
29/61
30/61
31/61
JW/TK
JJ/TK
J"/TK
JN/TK
JT/TK
Ji/TK

ชือโครงการ
โครงการแบบก่อสร้ างปรับปรุงระบบจ่ายนํ Hาประปา
อาคารสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
บริ เวณ อ.เมือง จ.นนทบุรี
โครงการ โรงแรม 4 ชันH จ.เชียงราย (เอราวัณ ฮอป อินน์)
บริ เวณ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โครงการก่อสร้ างอาคารโรงงาน
บริ เวณ อ่อนนุช กรุงเทพมหานคร
โครงการ พลัส อยุธยา พาร์ ค
บริ เวณ ตําบลคลองสวนพลู อําเภอพระนครศรี อยุธยา จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา
โครงการก่อสร้ างอาคารสํานักงานและสิงก่อสร้ างประกอบศูนย์ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั งเขตป่ าเลนอนุรักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ
โครงการออกแบบสถานีขนส่งสินค้ าเมืองหลัก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บริ เวณ ตําบลนากลาง อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
โครงการก่อสร้ างอาคารสูง i ชันH (ชันใต้
H ดิน W ชัน)
H
บริ เวณ ซอยสุขมุ วิท JV เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
โครงการก่อสร้ างโรงงานสวนอุตสาหกรรมมังกรทอง
บริ เวณ เขาซก อําเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
โครงการ Win Thai Foods
บริ เวณ ตําบลบ้ านแก้ ง อําเภอเมือง จังหวัดสระแก้ ว
โครงการบ้ าน Fortune Hotel Mukdahan
บริ เวณ อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
โครงการบ้ านไอยรา
บริ เวณ ตําบลคลองสอง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โครงการก่อสร้ างอาคารทีจอดรถ KY ชันH
บริ เวณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการเซียล่า จรัญ
บริ เวณ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
โครงการ Evergreen Plus
บริ เวณ ตําบลหนองบัว อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

เจ้ าของงาน
บริ ษัท พี.เอส.เพาเวอร์ ลายส์ จํากัด
บริ ษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จํากัด
บริ ษัท เอ.พี.ดี.กรุ๊ป จํากัด
บริ ษัท สิรีน พร๊ อพเพอร์ ตี H แอนด์ ดีเวลลอป
เม้ นท์ จํากัด
บริ ษัท ศักดิgสวัสดิg การโยธา จํากัด
บริ ษัท สแปน คอนซัลแตนท์ จํากัด
บริ ษัท วิจิตรชัย โฮม แอนด์ บิลดิ Hง จํากัด
บริ ษัท ชํานาญวัฒนา จํากัด
บริ ษัท บางกอกแร้ นช์ จํากัด (มหาชน)
ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ตะโกราย เอ็นจิเนียริง
บริ ษัท พี เอส เมนแลนด์ จํากัด
บริ ษัท ซีเอพีเอส จํากัด
บริ ษัท แกรนด์ ยูนิตี H ดิเวลล็อปเมนท์ จํากัด
Evergreen Plus Co.,Ltd.

บริ ษัท เดนิช ซอยล์ เอ็นจิเนียริ ง จํากัด
DENICH SOIL ENGINEERING COMPANY LIMITED

BORING TEST
ลําดับที
38/61
39/61
40/61
41/61
42/61
43/61
44/61
45/61
46/61
47/61
48/61

49/61

50/61

ชือโครงการ
โครงการอนามัยงามเจริ ญ (ท่าข้ าม)
บริ เวณ แขวงท่าข้ าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
โครงการเอราวัณ ฮ็อป อินน์ สาขานครปฐม
บริ เวณ ตําบลสนามจันทร์ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
โครงการ S&P กม.WJ.N
บริ เวณ ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
โครงการก่อสร้ างอาคารโรงงาน (จํานวน J อาคาร)
บริ เวณ ตําบลบางโทรัด อําเภอเมือง จังหวัดสมทุรสาคร
โครงการ Floyd new Building
บริ เวณ ตําบลบางแม่นาง อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
โครงการ The Matt ตลาดพลู
บริ เวณ แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
โครงการ Banana Fan Sea Resort
บริ เวณ ตําบลบ่อผุด อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
โครงการ Hotel Sukhumvit 11
บริ เวณ ซอยสุขมุ วิท KK แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
โครงการบ้ านไอยรา
บริ เวณ ตําบลคลองสอง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โครงการก่อสร้ างอาคารโรงงาน K ชันH
บริ เวณ ตําบลชะแมบ อําเภอวังน้ อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
โครงการก่อสร้ างหอพักบุคลากรคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
(ซอยโพธิgแก้ ว) ห้ องพักบุคลากร จํานวน K งาน
บริ เวณ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
โครงการพลัสอยุธยาพาร์ ค
บริ เวณ ตําบลคลองสวนพลู อําเภอพระนครศรี อยุธยา จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา
โครงการก่อสร้ างคลังสินค้ า และสํานักงาน J ชันH
บริ เวณ ตําบลเนืองเขต อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้ าของงาน
บริ ษัท สิวารมณ์ พลัส จํากัด
บริ ษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จํากัด
บริ ษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท เจ.ดี.ฟู้ด โปรดักท์ส จํากัด
บริ ษัท ฟลอยด์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท วีไอพี คอนโดมิเนียม จํากัด
บริ ษัท วิธาน วิศวกรรม จํากัด
บริ ษัท วิจิตรชัย โฮม แอนด์ บิลดิ Hง จํากัด
บริ ษัท พี เอส แมนด์แลนด์ จํากัด
บริ ษัท ปั ญจวัฒนาพลาสติก จํากัด
บริ ษัท วัฒโนชาการก่อสร้ าง จํากัด
บริ ษัท สิรีน พร๊ อพเพอร์ ตี H แอนด์
ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
บริ ษัท นูทริ กซ์ จํากัด (มหาชน)

บริ ษัท เดนิช ซอยล์ เอ็นจิเนียริ ง จํากัด
DENICH SOIL ENGINEERING COMPANY LIMITED

งาน FIELD DENSITY TEST
ลําดับที
51/61
52/61
54/61

ชือโครงการ
โครงการก่อสร้ างปั„ มนํ Hามันเชลล์
บริ เวณ ถนน เจ้ าคุณทหาร เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
โครงการเมล่อน ฟาร์ ม
บริ เวณ อําเภอบ้ านโพธิg จังหวัดฉะเชิงเทรา
โครงการ เดอะเบลสอินโนเวชัน
บริ เวณ ตําบลลําลูกกา อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี

เจ้ าของงาน
บริ ษัท เฟิ ร์ส เลน อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด
บริ ษัท ดีเจริ ญกิจพัฒนา จํากัด
บริ ษัท เดอะเบลส อินโนเวชัน กรุ๊ป จํากัด

งาน FIELD VANE SHEAR TEST
56/61

โครงการแก้ ไขคันทางทรุดตัว งานซ่อมสร้ างผิวแอสฟั ลต์คอนกรีต ถนนสาย
ปท.JYKW แยกทางหลวง JYN – บ้ านหนองจอก อ.ธัญบุรี ,
ลําลูกกา , หนองจอก จังหวัดปทุมธานี

กิจการร่วมค้ า บีซีแอล แอนด์ เจนคอน

งาน KUNZELSTEB TEST
57/61

58/61

Phase 13.2 Coverage Expansion 2019 PROJECT
สถานี BKF-7691-C หมูบ่ ้ านเอกวินทาวน์โฮม แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กรุงเทพฯ
Village2 PROJECT
สถานี NKN 7171A ตําบลศรี สะอาง อําเภอบ้ านนา จังหวัดนครนายก

บริ ษัท คิงส์ เทเลคอม จํากัด
บริ ษัท คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั
จํากัด (มหาชน)

งาน PLATE BEARING TEST
59/61
60/61

โครงการ The Legend Siam
บริ เวณ ตําบลนาจอมเทียน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
โครงการก่อสร้ างถังนํ Hาใสและวางท่อขยายเขตฯ เพือเสริ มสร้ างคุณภาพชีวติ
ชุมชนให้ พื Hนที ตําบลท่าตูม อําเภอศรี มหาโพธิg จังหวัดปราจีนบุรี
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราจีนบุรี บริ เวณ ตําบลท่าตูม
อําเภอศรี มหาโพธิg จังหวัดปราจีนบุรี

บริ ษัท เค โอ พี ซีวิล บิวล์ดิ Hง จํากัด

ห้ างหุ้นส่วนจํากัด เจริ ญแสงมณี

งาน FIELD PERMEABILITY TEST
61/61

โครงการท่องเทียวอารยธรรมวิถีไทยลุม่ นํ Hา เจ้ าพระยาป่ าสักกิจกรรมพัฒนา
แหล่งท่องเทียวทีสําคัญใน " จังหวัด กิจกรรมย่อย สํารวจออกแบบแปลน
วางผังพื Hนทีทัศนศึกษาธรรมชาติสตั ว์ป่าซับลังกา เพือการเรี ยนรู้ธรรมชาติ
อย่างยังยืน บริ เวณ ตําบลกุดตาเพชร อําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี

บริ ษัท เทสโก้ จํากัด

บริ ษัท เดนิช ซอยล์ เอ็นจิเนียริ ง จํากัด
DENICH SOIL ENGINEERING COMPANY LIMITED

ผลงานการทํางาน ปี BA[B
BORING TEST
ลําดับที

ชือโครงการ

1/62

โครงการ อาคารทีทําการศาลแขวง % บัลลังก์ พร้ อมสิงก่อสร้ างประกอบ
บริ เวณ ตําบลนํ .าพุ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
โครงการ อาคารคลังสินค้ าเหล็กรูปพรรณ
บริ เวณ ตําบลบ้ านเก่า อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
โครงการ O7 Onnut
บริ เวณ ซ.ลาดกระบัง <ก/= แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
โครงการก่อสร้ างอาคารสูง @ ชัน. และโกดัง
บริ เวณ 7A หมู่ B ถ.เอกชัย-บางบอน ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร
โครงการ สุขมุ วิท AB
บริ เวณ ซ.สุขมุ วิท AB แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ
โครงการ เซียล่า เจริ ญนคร
บริ เวณ ถนนสมเด็จเจ้ าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
โครงการ The Matt Sukhumvit 101/1 (วชิรธรรมสาธิต)
บริ เวณ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
โครงการ ก่อสร้ างทาวน์เฮ้ าส์ 2 ชัน.
บริ เวณ แขวงท่าแร้ ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
โครงการ ก่อสร้ างโรงงาน
บริ เวณ ทางหลวงชนบท สป.5004 (ถ.บางนา-ตราด กม.35)
ตําบลคลองนิยมยาตรา อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
โครงการ อาคาร คสล. โรงรี ด 1800 Ton
บริ เวณ ซ.ธรรมสิริ กม.25 ถ.บางนา-ตราด ตําบลบางโฉลง อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ
โครงการ ก่อสร้ างอาคารสูง <\ ชัน.
บริ เวณ โรงพยาบาลพญาไท < ถนนศรี อยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
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3/62
4/62

5/62
6/62

7/62
8/62
9/62

10/62
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เจ้ าของงาน
บริ ษัท เทพนิมิตรการเคหะ จํากัด
บริ ษัท คุงเจริ ญสเตนเลส จํากัด
บริ ษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
บริ ษัท ได อิ ชิ พลาสติค จํากัด
บริ ษัท อีสเทอร์ น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จํากัด
(มหาชน)
บริ ษัท แกรนด์ ยูนิตี . ดิเวลล็อปเมนท์ จํากัด
บริ ษัท อัคร บ้ านและทีดิน จํากัด
บริ ษัท รี โว ซีอาร์ ส โฮม จํากัด
บริ ษัท พี.แอสเสท จํากัด

บริ ษัท ดีฟายน์ คอนซัลแตนท์ จํากัด

โรงพยาบาลพญาไท
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โครงการ งานก่อสร้ างคลังเก็บสิงอุปกรณ์ประเภทที ๒-๔ จํานวน ๒ (สอง) แห่ง
ของกองพลทหารม้ าที ๒ รักษาพระองค์
บริ เวณ ตําบลปากเพรียว อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
โครงการ ฮัวฟง
. รับเบอร์ (ไทยแลนด์)
บริ เวณ นิคมอุตสาหกรรมบางปู อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
โครงการครีเอ้ ลาดพร้ าว
บริ เวณ ซอยลาดพร้ าว 12 แยก 2-1 แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ
โครงการ ก่อสร้ างอาคารโรงงาน
บริ เวณ ตําบลลาดตะเคียน อําเภอกบินทร์ บรุ ี จังหวัดปราจีนบุรี
โครงการ ก่อสร้ างอาคารเรี ยน ๓๑๘ ล./๕๕-ข
บริ เวณ โรงเรี ยนกาญจนานุเคราะห์
ตําบลบ้ านเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
โครงการ ก่อสร้ างโรงงานกําจัดขยะ
บริ เวณ ตําบลหนามแดง อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
โครงการอาคารพักอาศัย 4 ชัน.
บริ เวณ ซอยไทยประกันเมน 3
ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
โครงการ อาคารเรี ยน 7B@ล./AA-ข เขตแผ่นดินไหว
บริ เวณ โรงเรี ยนวรราชาทินดั ดามาตุวิทยา
ตําบลคลองพระอุดม อําเภอลาดหลุมแก้ ว จังหวัดปทุมธานี
โครงการก่อสร้ างอาคาร 1 ชัน.
บริ เวณ ตําบลพิมพา อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
โครงการ วสนะ งามวงศ์วาน
บริ เวณ ตําบลบางเขน อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
โครงการ อรสิริน 12
บริ เวณ ถนนเชียงใหม่-แม่โจ้ ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
โครงการ Kensington Lasalle 7k
บริ เวณ ถนนลาซาล (ซอยสุขมุ วิท <kA) ซอยลาซาล 7k
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
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เจ้ าของงาน
บริ ษัท รัตนวรา จํากัด
บริ ษัท เค พี วาย ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
บริ ษัท บุญดีมีสขุ จํากัด
บริ ษัท เบสท์ โพรเกรส คอนสตรัคชัน จํากัด
บริ ษัท 888 เอ็นจิเนียริ ง คอนสตรัคชัน จํากัด
บริ ษัท คริ ปตัน เอ็นเนอร์ จี จํากัด
บริ ษัท สแควร์ คูลลิง ทาวเวอร์ จํากัด

ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ธ.ธัญญะ (การช่าง) 2004
บริ ษัท กัลปพฤกษ์ อิสท์ วิลล์ จํากัด
บริ ษัท พีพี แอซเซท ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
บริ ษัท อรสิริน พร็ อพเพอร์ ตี . จํากัด
บริ ษัท ออริ จิ .น พร็ อพเพอร์ ตี . จํากัด

บริ ษัท เดนิช ซอยล์ เอ็นจิเนียริ ง จํากัด
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ชือโครงการ
โครงการ JW HOTEL
บริ เวณ ถนนสรงประภา เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
โครงการ ก่อสร้ างร้ ากาแฟ
บริ เวณ อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
โครงการชีวาโฮม กรุงเทพฯ - ปทุมธานี
บริ เวณ ตําบลบางเดือ อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โครงการ เคป รี สอร์ ท (อาคารสูง 7 ชัน)
.
บริ เวณ ตําบลบางเสร่ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
โครงการ ก่อสร้ างอาคารสูง 8 ชัน.
บริ เวณ ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรี ย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
โครงการ ก่อสร้ างอาคารโรงงาน โครงเหล็ก + คสล. 2 ชัน.
บริ เวณ บริ ษัท มินิกริ ป (ประเทศไทย) จํากัด 96/2 หมู่ 12
ตําบลหนองเหียง อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
โครงการ Hop Inn Bangna
บริ เวณ ซอยบางนา-ตราด 3 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
โครงการ ภูริ วงแหวน-รังสิต คลอง [
บริ เวณ ตําบลคลองหก อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โครงการ ควินทารา สุขมุ วิท 7\
บริ เวณ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
โครงการ โรงเรียนเพชราวุธวิทยา
บริ เวณ ร.<< เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
โครงการ คอนโดมิเนียม ซอย เย็นอากาศ
บริ เวณ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
โครงการ บริ ษัท ออโตเมชัน เซอร์ วิส จํากัด
บริ เวณ ตําบลเนินพระ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
โครงการ Britania Wongwaen Ramintra
บริ เวณ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
โครงการ ก่อสร้ างสระว่ายนํ .า อาคารสํานักงานใหญ่ บริ ษัท บริ หารสินทรัพย์
กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
บริ เวณ บริ ษัท บริ หารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
\\ ถนนสุรศักดิx แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

เจ้ าของงาน
บริ ษัท เจดับบลิว เรี ยลเอสเตท จํากัด
บริ ษัท เค พี วาย ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
บริ ษัท ชีวาทัย จํากัด(มหาชน)
บริ ษัท เคป บางเสร่ จํากัด
บริ ษัท เดอะ มาร์ เก็ตธิงค์ จํากัด
บริ ษัท เอ็น.เอ.วาย. เอ็นจิเนียริ ง
แอนด์ คอนสตรัคชัน จํากัด
บริ ษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จํากัด
บริ ษัท ภูริ เอสเตท จํากัด
บริ ษัท อีสเทอร์ น สตาร์ เรี ยล
เอสเตท จํากัด(มหาชน)
บริ ษัท องศา เฟอร์ นิเจอร์ จํากัด
บริ ษัท อีสเทอร์ น สตาร์ เรี ยล
เอสเตท จํากัด(มหาชน)
บริ ษัท ออโตเมชันเซอร์ วิส จํากัด
บริ ษัท บริ ทาเนีย จํากัด
บริ ษัท บริ หารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์
จํากัด (มหาชน)
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โครงการ ก่อสร้ างโกดังบางปะกง
บริ เวณ ตําบลบางปะกง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
โครงการ Medicinal Cannabis for GPO
บริ เวณ ถนนรังสิต-นครนายก คลอง <k อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
โครงการ New shot blast room, IT Forging (Thailand) Co.,Ltd.
บริ เวณ สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ ค ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง
โครงการ ดัดแปลงอาคาร Grand Diamond City Hotel & Casino
บริ เวณ ปอยเปต กัมพูชา
โครงการ บ้ านคุณเอมอร
บริ เวณ ซ.สุขมุ วิท 64 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ
โครงการ ก่อสร้ างอาคารพาณิชย์ 2 ชันครึ
. ง
บริ เวณ ตําบลบ้ านเหนือ อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
โครงการ The Nest Chula Samyan
บริ เวณ ซอยจินดาถวิล แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
โครงการ ก่อสร้ างอาคารสูง 24 ชัน.
บริ เวณ ถ.ประชาอุทิศ แขวงราษฎร์ บรู ณะ เขตราษฎร์ บรู ณะ กรุงเทพฯ
โครงการ สิวารมณ์เนเจอร์ พลัส (สุขมุ วิท-บางปู)
บริ เวณ ตําบลบางปูใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
โครงการก่อสร้ างบ้ านพักอาศัย 2 ชัน.
บริ เวณ ตําบลวัดใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
โครงการ อาคารวิทยาลัยการตํารวจ (8 ชัน. ใต้ ดิน 1 ชัน)
.
บริ เวณ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
โครงการ Park Villa
บริ เวณ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
โครงการ Pho Nimit Condo (Eastern Star Estate)
บริ เวณ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
โครงการ ออกแบบอาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการของเทศบาลเมืองทับกวาง
บริ เวณ ถนนเทศบาล [ หมูท่ ี A ตําบลทับกวาง อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
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เจ้ าของงาน
บริ ษัท สหมิตรเครื องกล จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท เนต้ าฟี ม (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท บี.ที.เอส. คอนสตรัคชัน
แอนด์ เซอร์ วิส จํากัด
บริ ษัท แกรนด์ ไดมอนด์ ซิตี . จํากัด
บริ ษัท ทวีมงคลก่อสร้ าง (2000) จํากัด
บริ ษัท รวมมิตรการเกษตร จํากัด
บริ ษัท เดอะเนสท์ พร็ อพเพอร์ ตี . จํากัด
บริ ษัท มีสไตล์ โปรเจค จํากัด
บริ ษัท สิวารมณ์ ไชน่า จํากัด
บริ ษัท บ้ านนายช่าง โฮม กรุ๊ป จํากัด
บริ ษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพิร์ท คอนตรัคชัน จํากัด
บริ ษัท พาร์ ค ออริ จิ .น วิลล่า อ่อนนุช จํากัด
บริ ษัท อีสเทอร์ น สตาร์ เรี ยล
เอสเตท จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ยางป่ าสถาปนิก จํากัด
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โครงการ บริ ษัท พัฒนนารายณ์ จํากัด
บริ เวณ อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
โครงการ Blue <kA
บริ เวณ ซอยลาซาล A= ถนนสุขมุ วิท <kA แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ
โครงการ คลังสินค้ าสาขาจันทบุรี
บริ เวณ อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
โครงการ งานปรับปรุงพัฒนาและปรับปรุงพื .นทีกองบังคับการกองพันทหาร
สือสารกองบัญชาการกองทัพไทย
บริ เวณ แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
โครงการ Ki Pattaya
บริ เวณ ซอยนาเกลือ 14 จังหวัดชลบุรี
โครงการตลาดนางรํ า
บริ เวณ ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
โครงการ 42C Budget
บริ เวณ ถ.นครสวรรค์-บรรพตพิสยั อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
โครงการ Evergreen Plus
บริ เวณ ตําบลหนองบัว อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
โครงการ ปรับปรุงฟื น. ฟูแหล่งนํ .าอ่างเก็บนํ .าห้ วยต้ นมะม่วง
บริ เวณ บ้ านหนองจิก หมูท่ ี ๖ ตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี
โครงการ โรงงานผลิตนํ .าตาลและโรงไฟฟ้ าชีวมวล ของ บจก.นํ .าตาลบ้ านโป่ ง
บริ เวณ ตําบลโนนสวรรค์ อําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้ อยเอ็ด ZONE C
โครงการ พัฒนาแหล่งท่องเทียวแห่งใหม่ สกายวอล์ค พระใหญ่ภคู กงิ .ว
บริ เวณ อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
โครงการก่อสร้ างสานีบริ การนํ .ามัน สถานีสาขาละแม 2
บริ เวณ ทางหลวงแผ่นดินสาย ชุมพร-พัทลุง อําเภอละแม จังหวัดชุมพร
โครงการ ก่อสร้ างระบบไฟฟ้ าเคเบิลใต้ ดิน
บริ เวณ อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
โครงการ พัฒนาศูนย์วฒ
ั นธรรม ระยะที 2
บริ เวณ แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร

A7/[B
A@/[B
AA/[B

A[/[B
A=/[B
A%/[B
A\/[B
[k/[B

[</[B
[B/[B
[7/[B
[@/[B
[A/[B

เจ้ าของงาน
บริ ษัท พัฒนนารายณ์ จํากัด
บริ ษัท แกรนด์ ยูนิตี . ดิเวลล็อปเมนท์ จํากัด
บริ ษัท แลคตาซอย จํากัด
บริ ษัท บุญนิสา จํากัด
บริ ษัท มโนพิสฐิ จํากัด
บริ ษัท พาโนแลนด์ จํากัด
บริ ษัท ดาราคาร จํากัด
Evergreen Plus Co.,Ltd.
ห้ างหุ้นส่วนจํากัด บึงปรี ดา
บริ ษัท นํ .าตาลบ้ านโป่ ง จํากัด
กิจการร่วมค้ าหจก.ตุนท์ธนวัฒน์
และหจก.อุดรศรี วิไลก่อสร้ าง
บริ ษัท กานตาซัพพลาย จํากัด
บริ ษัท ศรี ชลธร จํากัด
กิจการร่วมค้ า SSB

บริ ษัท เดนิช ซอยล์ เอ็นจิเนียริ ง จํากัด
DENICH SOIL ENGINEERING COMPANY LIMITED

BORING TEST
ลําดับที
66/62
67/62
68/62

69/62
70/62
71/62
72/62

73/62
74/62
75/62

76/62

ชือโครงการ
โครงการ ฟื น. ฟูลาํ ห้ วยคลิตี . จากการปนเปื อ. นสารตะกัว
บริ เวณ ตําบลชะแล อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
โครงการ เป็ ดสยาม
บริ เวณ ตําบลวังตะเคียน อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
โครงการ ปรับปรุงพื .นโรงงานเพือทําแท่นวางเครื องจักร
บริ เวณ บริ ษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) สุขสวัสดิx =[
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
โครงการก่อสร้ างป้ายบอกทาง
บริ เวณ ตําบลหัวถนน อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
โครงการ สํารวจดินเพือก่อสร้ างอาคาร SD4 และบ่อนํ .าเสีย
บริ เวณ อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
โครงการ ก่อสร้ างโรงผลิตทราย บริ เวณ อําเภอบ้ านบึง จังหวัดชลบุรี
โครงการ โรงงาน ตัด พับ ม้ วนเหล็ก
บริ เวณ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 ตําบลบางนํ .าจืด อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร
โครงการ โรงยิมส์ยกนํ .าหนัก โรงเรี ยนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
บริ เวณ ตําบลไชยภูมิ อําเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
โครงการ จัดให้ มีบริการอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงในพื .นทีห่างไกล (Zone C)
กลุม่ ที ๔ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒)
โครงการ ก่อสร้ างสถานีบริการนํ .ามัน PT สาขาถนนพระราม 2 (กม.26)
บริ เวณ เลขที 64/91 หมูท่ ี 8 ตําบลท่าทราย อําเภอเมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร
โครงการโรงงานกําจัดขยะเทศบาลนครราชสีมา
บริ เวณ ตําบลหนองบัวศาลา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เจ้ าของงาน
บริ ษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรี น จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท เป็ ดสยาม ฟู้ด จํากัด
บริ ษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท พี เอส ดี คัลเลอร์ เวย์ จํากัด
บริ ษัท พรี เซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี . จํากัด
บริ ษัท ผาตูบ เอ็นคอน จํากัด
บริ ษัท เอเอ็นเค เอ็นจิเนียริ ง
แอนด์ คอนสตรัคชัน จํากัด
บริ ษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด
บริ ษัท ไซแมท เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท อาร์ เอช เท็คท์ แอสโซ บิลด์ จํากัด
บริ ษัท ไทรแองเกิ .ล

บริ ษัท เดนิช ซอยล์ เอ็นจิเนียริ ง จํากัด
DENICH SOIL ENGINEERING COMPANY LIMITED

งานถนน
ลําดับที

ชือโครงการ

77/62

โครงการ ก่อสร้ างทางสาย นบ.1009 แยก ทล.9 - บ้ านหนองไผ่ขาด
(ตอนที 3) บริ เวณ ตําบลบ้ านใหม่ อําเภอบางใหญ่, บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
โครงการ ปรับปรุงเสริ มผิวจราจรพาราแอสฟั ลท์ติกคอนกรี ต ถนนทางหลวง
หมายเลข สป ๓๐๖๔บ้ านคลองตะเคียน - บ้ านคลองเจ็ด
ตําบลแพรกษาใหม่ อําเภอเมืองสมุทรปราการ
เชือม ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ขนาดผิวจราจร กว้ าง
๗.๐๐ เมตร ยาว ๔,๗๘๕ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร พร้ อมก่อสร้ างแบริ ง – ยูนิตบริ
เวณสะพานทังสองฝั
.
ง พื .นทีรวม ๓๑๕ ตารางเมตร และติดตังเสาไฟฟ้
.
า พร้ อม
กิงโคมไฟฟ้ ากระพริ บ แบบหลอด LED พร้ อมแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์
บริ เวณ ตําบลแพรกษาใหม่ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
โครงการ ก่อสร้ างขยายถนนกัลปพฤกษ์ พร้ อมสาธารณูปโภค
บริ เวณ ถนนกัลปพฤกษ์ กรุงเทพมหานคร
โครงการสํารวจออกแบบรายละเอียด ทางหลวง 4 ช่องจราจรทางเลียงเมือง
บริ เวณ อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
โครงการ ก่อสร้ างปรับปรุงและแก้ ไขปั ญหาจราจรบนทางหลวงหมายเลข 3
ช่วง อ.สัตหีบ - อ.บ้ านฉาง (กม.175+442 - กม.185+583)
บริ เวณ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
โครงการสํารวจออกแบบถนนสายแยก ทล.๓๔๘๑ - ทล.๓๓๑๒
อําเภอบางนํ .าเปรี ย. ว, อําเภอองครักษ์
บริ เวณ จังหวัดฉะเชิงเทรา, จังหวัดนครนายก
โครงการ ก่อสร้ าง ถนนสาย นม.1120 แยก ทล.2 - บ้ านโคกไผ่
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
บริ เวณ กม. ที 0+000.000 ถึง กม. ที 4+200.000
โครงการ ขยายการก่อสร้ างถนนเพือเชือมโยงถนนสายหลักและสายรอง
สายขุนสมุทรศิริโชติวฒ
ั น์ - วัดขุนสมุทรจีน (ช่วงที2)
บริ เวณ อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
โครงการ ก่อสร้ างถนนสาย บ.ศาลาด่าน - บ.สังกาอู้ เกาะลันตา จังหวัดกระบี
บริ เวณ กม.ที k+kkk ถึง กม.ที Bk+@\%

78/62

79/62
80/62
81/62

82/62

83/62

84/62

%A/[B

เจ้ าของงาน
บริ ษัท เอส.พี.เค. คอนสตรัŽคชัน จํากัด

บริ ษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชัน 2011 จํากัด

บริ ษัท สหการวิศวกร จํากัด
บริ ษัท พี. วี. เอส. -95 คอนซัลแต้ นซ์ จํากัด
บริ ษัท กรี นไลท์ อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด

บริ ษัท วิชชากร จํากัด

ห้ างหุ้นส่วนจํากัด อึ .งแซเฮง

บริ ษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชัน 2011 จํากัด
บริ ษัท สินอุดมสุรินทร์ (<\\k) จํากัด

บริ ษัท เดนิช ซอยล์ เอ็นจิเนียริ ง จํากัด
DENICH SOIL ENGINEERING COMPANY LIMITED

งาน FIELD DENSITY TEST
ลําดับที
86/62
87/62
88/62
89/62
90/62

91/62
92/62

93/62
94/62
\A/[B
\[/[B
\=/[B
\%/[B

ชือโครงการ
โครงการ งานถมทีสร้ างโรงสีข้าว
บริ เวณ ตําบลวัดยม อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ครัง. ที 2
โครงการงานถนนไปอาคารศูนย์การเรี ยนรู้
บริ เวณ ตําบลนิคมลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
โครงการ อาคารโรงงาน
บริ เวณ ตําบลบ้ านแก้ ง อําเภอเมือง จังหวัดสระแก้ ว
โครงการ ก่อสร้ างโกดังสินค้ า
บริ เวณ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
โครงการงานทําฐานรากเครื องจักร Alpha @
บริ เวณ เลขที 7B ม.= ถ.หนองปลากระดี
ตําบลหนองปลิง อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
โครงการ Siamese Exclusive Queens
บริ เวณ ซอยไผ่สงิ โต แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โครงการ งานปรับปรุงถนนคอนกรี ต
บริ เวณ TK<B - ประตู Oil % คลังนํ .ามัน IRPC พระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ
โครงการ โรงเรียนเพชราวุธวิทยา
บริ เวณ ร.<< รอ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
โครงการ บริ ษัท เค.เวิธ แอนด์ ซัคเซส จํากัด
บริ เวณ สุวินทวงศ์ @7 แขวงกระทุม่ ราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
Bangna Carpark Addition Project.
บริ เวณ ซอยแบริ ง (สุขมุ วิท <k=) จังหวัดสมุทรปราการ
โครงการ เดอะโมดิช
บริ เวณ ซอยลาดบัวหลวง ตําบลคลองขวาง อําเภอไทรน้ อย จังหวัดนนทบุรี
โครงการ ก่อสร้ างสถานีบริการนํ .ามันเชลล์
บริ เวณ ตําบลบางภาษี อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
โครงการ พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน ระยะที < โดยสถาบันสิริกิติx
บริ เวณ ตําบลเกาะเกิด อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา

เจ้ าของงาน
บริ ษัท โกลเด้ น แกรนารี จํากัด
บริ ษัท ทรัพย์ทิพย์ จํากัด
บริ ษัท วินไทย ฟู้ด จํากัด
ห้ างหุ้นส่วนจํากัด เพิมทรัพย์ ไมนิง
บริ ษัท นอริ ตาเก้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จํากัด
บริ ษัท แสงฟ้ าก่อสร้ าง จํากัด
บริ ษัท ยุทธพรรณ พัฒนา จํากัด
บริ ษัท องศา เฟอร์ นิเจอร์ จํากัด
บริ ษัท เค.เวิธ แอนด์ ซัคเซส จํากัด
บริ ษัท k@ คอนสตรัคชัน จํากัด
บริ ษัท สิริมนั ตรา พร็ อพเพอร์ ตี . จํากัด
บริ ษัท เดอะดีลเมคเกอร์ จํากัด
บริ ษัท ส.บุญมีฤทธิx วิศวกรรม จํากัด

บริ ษัท เดนิช ซอยล์ เอ็นจิเนียริ ง จํากัด
DENICH SOIL ENGINEERING COMPANY LIMITED

งาน FIELD VANE SHEAR TEST
ลําดับที
99/62

ชือโครงการ

เจ้ าของงาน

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.
101/62 โครงการ บริ ษัท แอนดริ ทซ์ จอห์นสันฟอยส์ จํากัด
บริ เวณ แปลง F\ นิคมอุตสาหกรรม (TFD)
ตําบลท่าสะอ้ าน อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
102/62 Phase <7.B Coverage Expansion Bk<% PROJECT. สถานี BKF-=\7[-B
ซอยพระยาสุเรนทร์ << แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

Thai KM tech Co.,Ltd.

บริ ษัท แอนดริ ทซ์ จอห์นสันฟอยส์ จํากัด
บริ ษัท คิงส์ เทเลคอม จํากัด (มหาชน)

งาน Plate Bearing Test
103/62 โครงการ บริ ษัท โรงงานยางไทยสินอนันต์ (BA<[) จํากัด
บริ เวณ ถนนสุขสวัสดิx =@ ตําบลบางครุ อําเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ

ห้ างหุ้นส่วนจํากัด เอ เอส เอ สตีล โปรดักส์
แอนด์ คอนสตรัคชัน

งานสะพาน
104/62 โครงการ ก่อสร้ างสะพาน
บริ เวณ ทางหลวงหมายเลข 77=[ จังหวัดระยอง
105/62 โครงการ ก่อสร้ างสะพานข้ ามคลอง
บริ เวณ ตําบลบางหญ้ าแพรก และ ตําบลโคกขาม
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
106/62 โครงการ ก่อสร้ างสะพานแขวนข้ ามแม่นํ .าท่าจีน
บริ เวณ วัดศิลามูล ตําบลหินมูล อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
107/62 โครงการ ก่อสร้ างสะพานและทางต่างระดับ
สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข <
บริ เวณ กม.\k+<\k, กม.<k@+Bkk (ขาเข้ า)

บริ ษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชัน จํากัด
ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ทนงศักดิxวศิ วภัณฑ์
บริ ษัท ชินาภัคคอนกรี ต จํากัด
บริ ษัท บุรีรัมย์พนาสิทธิx จํากัด

