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     บริษัท เดนิช ซอยล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
       DENICH SOIL ENGINEERING COMPANY LIMITED  

เครื่องมือ, อุปกรณการทํางาน 
และทีมงานภาคสนาม

 D.S.E. 



ทีมงานหองปฏิบัติการ 
 

 1. นายจิรายุ  รอนในเมือง หัวหนาหองปฎิบัติการ 
 2. นาย ทศพล   ปราเดช 
 3. นายรณฤทธิ์  อ่ิมชม 
 4. นายสายหยุด  สุทธิหลอ 
 

เคร่ืองมือและอุปกรณการทํางาน 
 
1.  เครื่องเจาะสํารวจชั้นดิน 
 1.1  เครื่อง Rotary Drilling Rig  จํานวน  2  ชุด 
 1.2  เครื่อง Motorized Drilling Rig จํานวน  3  ชุด 
2.  เครื่องมือทดสอบ  Vane Shear Test 
 2.1  เครื่อง  GEONOR Vane จํานวน  1  ชุด 
3.  เครื่องมือทดสอบ Field Density Test จํานวน  5  ชุด 
4.  เครื่องมือทดสอบ Compaction Test จํานวน  3  ชุด 
5.  เครื่องมือทดสอบ C.B.R. จํานวน  6  ชุด 
6. เครื่องมือทดสอบ Sieve Analysis จํานวน  8  ชุด 
7. เครื่องมือทดสอบ Atterberg  Limit Test  จํานวน 4  ชุด 
8. เครื่องมือทดสอบ  Unconfined Compression Test จํานวน 1  ชุด 
 

 



ทีมเจาะสํารวจดิน

ทีมท่ี 1 นาย สมควร   อยูสนอง   หัวหนาทีม

นาย หิรัญ   แสงขํา
นาย ปราเมศ   รอนในเมือง

นาย สมบัติ   อยูคง



ทีมเจาะสํารวจดิน

ทีมท่ี 2 นาย ประยงค   ปราเดช   หัวหนาทีม

นาย ทศพล   ปราเดช
นาย วันชัย   แซตัง

นาย นุก   สุขสุรเดช



ทีมเจาะสํารวจดิน

ทีมท่ี 3 นาย วัฒนา   ศรีสวัสดิ์   หัวหนาทีม

นาย มงคล   ทองสอน
นาย อุทัย   สูนสิน

นาย ไพบูลย   เกตุภูงา



ทีมเจาะสํารวจดิน



เคร่ืองมือและอุปกรณในการสํารวจ 
 
1. กลองประมวลผล (Total Station)  จํานวน  1 ชุด 
2. กลองวัดมุม    จํานวน  1 ชุด 
3. กลองระดับ    จํานวน  1 ชุด 
4. เทปวัดระยะ    จํานวน  2 ชุด 
5. อุปกรณอ่ืน ๆ ที่ใชกับงานสํารวจ  
 



     บริษัท เดนิช ซอยล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
       DENICH SOIL ENGINEERING COMPANY LIMITED  

ผลงานที่ผานมา

 D.S.E. 





สรุปประสบการณการทํางาน
ป 2541

เลขท่ี ช่ือโครงการ ทํารวมกับ เจาของงาน

8/41 โครงการทาเทียบเรือสมุทรปราการ Thai  D C I  การทาเรือ

9/41 โครงการถนน 4 เลน พัทลุง-ตรัง      เอฟซิลอน กรมทางหลวง

10/41 โครงการนิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ Thai  D C I  -

ฯลฯ

ป  2542

1/42 โครงการสะพานชุมชน เอฟซิลอน กรมโยธาธิการ

2/42 ผังเมืองรวมระยอง วิชชากร กรมโยธาธิการ

3/42 ถนน รพช. ศูนยลําปาง-กําแพงเพชร แอ็กก้ี รพช.

4/42 ถนน รพช. ศูนยประจันตคาม วิชชากร รพช.

5/42 โครงการบําบัดน้ําเสียคลองดาน PIPE - JACK -

 INTERNATIONAL  (Thailand )

6/42 โครงการบําบัดน้ําเสียคลองดาน ROYAL ASIA  AGENCY

7/42 โครงการกําจัดขยะมูลฝอย แอสดิคอน -

ฝงตะวันออก  อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี

8/42 ถนน กรมโยธาธิการ วิชชากร กรมโยธาธิการ

9/42 โครงการสะพานขามแมน้ําทาจีน จ.สมุทรสาคร เอส  อาร เอช  คอนสตรัคช่ัน

10/42 โครงการลาดกระบัง-มีนบุรี เพชรสยาม จี โอ เซม -

11/42 โครงการกอสรางทางเขา-ออก สถานีขนสงสินคา Thai D C I -

ชานเมือง กรุงเทพมหานคร สถานีคลองหลวง

ฯลฯ

ป  2543

1/43 โครงการปรับปรุงและขยายการประปา จ.กระบี่ Thai D C I -

2/43 โครงการปรับปรุงและขยายการประปา จ.สระบุรี Thai D C I -

3/43 ถนน รพช. ศูนยปราณบุรี เอ ที พี คอนซัลท -





ชั ิท

สรุปประสบการณการทํางาน
ป 2543

เลขท่ี ช่ือโครงการ ทํารวมกับ เจาของงาน

4/43 โครงการกอสรางอาคารสํานักงานการประปานครหลวงบางบั จ. ุรีวทอง  นนทบ -

5/43 ทางหลวงแนวใหม อบต. บ.คูหา-อ.ควนเนียง ทางหลวง 408 Thai D C I กรมทางหลวง

ฯลฯ

ป 2544

1/44 โครงการผังเมืองรวมหนองบัวลําพู Thai  D C I  กรมโยธาธิการ

2/44 โครงการผังเมืองรวมชุมพร วิชชากร กรมโยธาธิการ

3/44 ถนน 4 ชองจราจร โครงการ  ชัยภูมิ-แกงคลอ Thai  D C I  กรมทางหลวง

ถนน 4 ชองจราจร โครงการ  ถ.จอมทอง-ฮอด Thai  D C I  กรมทางหลวง

ถนน 4 ชองจราจร โครงการ  ถ.วงเวียน-เชียงราย Thai  D C I  กรมทางหลวง

ถนน 4 ชองจราจร โครงการ  ถ.อาวลึก-กระบี่ Thai  D C I  กรมทางหลวง

4/44 ออกแบบ Cement Colum อ.หนองเสือ เพชรสยาม กรมทางหลวง

5/44 สํารวจ & ออกแบบเพื่อกอสรางวางทอประธาน Thai  D C I  การประปานครหลวง

ฯลฯ

ป 2545

1/45 โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเมืองชายแดน วิชชากร กรมโยธาธิการ

เทศบาลตําบลสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

2/45 โครงการนิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร อ.เมือง จ.ชลบุรี Thai  D C I  -

3/45 โครงการอมตะซิตี้ จ.ระยอง Thai  D C I  -

4/45 โครงการกอสรางระบบปองกันน้ําทวม เทศบาลนครปากเกรด็ หจก. ยพ ักษ เทศบาลนนทบุรี

จ.นนทบุรี

5/45 โครงการสํารวจออกแบบ ถนนกรมโยธาธิการ อ.บางปะกง วิชชากร กรมโยธาธิการ

6/45 โครงการสํารวจออกแบบ ถนน 4 ชองจราจร PVS-5 กรมทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 4 สายตรัง-พัทลุง





ฯ

สรุปประสบการณการทํางาน
ป 2545

เลขท่ี ช่ือโครงการ ทํารวมกับ เจาของงาน

7/45 โครงการกอสรางศูนยบริการกําจัดวัสดุเหลือใชจาก Thai  D C I  -

โรงงานอุตสาหกรรม จ.สระแกว

8/45 โครงการกอสรางเสาอากาศ AIS GSM เซคเทล -

9/45 โครงการกอสรางเสาอากาศ DTAC ชลวัฒน เอ็นจิเนียริ่ง -

10/45 โครงการกอสรางเสาอากาศ BFKT CDMA มิลคอมซิลเต็มซ -

11/45 โครงการกอสรางเสาอากาศ BFKT CDMA MYCOM -

12/45 โครงการพัฒนาลุมน้ําคลองสวนหมาก จ.กําแพงเพชร แอ็กก้ี -

ฯลฯ

ป 2546

1/46 โครงการกอสรางเสาอากาศ AIS GSM บจก.วัฒนาทาวเวอร ฯ -

2/46 โครงการกอสรางเสาอากาศ BFKT CDMA บจก.มิลคอมเทเลคอม -

3/46 โครงการกอสรางเสาอากาศ DTAC บจก.ยูทีม อลายแอนซ -

4/46 โครงการกอสรางเสาอากาศ AIS GSM บจก.เซคเทล -

5/46 โครงการกอสรางเสาอากาศ AIS GSM บจก.เค.ซี.พี มาสเตอร ฯ -

6/46 โครงการทางหลวงแนวใหมสายแยกบานคูหา อ.ควนเนียง บจก.ไทย ดี ซี ไอ -

7/46 โครงการนิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ บจก.ไทย ดี ซี ไอ -

8/46 โครงการกอสรางสะพานขาม ทล.7 กรุงเทพฯ-ชลบุรี บจก.ไทย ดี ซี ไอ -

9/46 โครงการสํารวจออกแบบ ถนน 4 ชองจราจร ทล.201 บจก.ไทย ดี ซี ไอ -

10/46 โครงการสํารวจออกแบบ ถนน 4 ชองจราจร ทล.108 บจก.ไทย ดี ซี ไอ -

11/46 โครงการกอสรางสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค บจก.พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง -

12/46 โครงการกอสรางถนนตามผังเมืองรวม ถ.สาย ง จ.อุบลราชธานี บจก.พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง -

13/46 โครงการกอสรางสะพานขามแมน้ํา วังทอง-สากเหล็ก บจก.เอส.อาร.เอ.คอน -

จ.พิษณุโลก

14/46 โครงการพระยาภิรมย-ชาโต-ริเวอรโบท ซ.เจริญนคร60 บจก.เจาพระยามหานคร -





สรุปประสบการณการทํางาน
ป 2546

เลขท่ี ช่ือโครงการ ทํารวมกับ เจาของงาน

15/46 โครงการกอสรางถนนสาย ค ผังเมืองรวมเมืองราชบุรี บจก.พีระมิดคอนกรีต

สะพานขามแมน้ําแมกลอง

ฯลฯ





สรุปประสบการณการทํางาน

ป 2547

เลขท่ี ช่ือโครงการ ทํารวมกับ เจาของงาน

1/47 โครงการกอสรางสะพานขามแมน้ําจันทบุรี อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี บจก. วิชชากร -

2/47 โครงการออกแบบสํารวจสะพานขามแมน้ําประแสร จ.ระยอง บจก. พี ที อี เอ็นจิเนียริ่ง -

3/47 โครงการกอสรางเสาอากาศ BFKT CDMA 2000 1X (ECR) บจก. มิลคอมเทเลคอม -

4/47 โครงการกอสรางเสาอากาศ AIS GSM 900 PHASE 12C บจก. เซคเทล -

5/47 โครงการ Contigency work phase 2 - FZ, Plot A 70+A71 บจก. อมตะซิตี้ -

6/47 โครงการกอสรางเสาอากาศ AIS GSM 900 PHASE 12C บจก. วัฒนาทาวเวอร ฯ -

7/47 โครงการทางหลวงแนวใหม สาย แยกบานคูหา อ.ควนเนียง บจก. Thai  D C I  -

ถึง ทางหลวงหมายเลข 408

8/47 โครงการผลิตกาซชีวภาพจากน้ําเสีย โดยระบบ UASB บจก. ไบโอฟูเอ็ล -

9/47 โครงการทางหลวงแนวใหม สาย แยกบานคูหา อ.ควนเนียง บจก. Thai  D C I  -

ถึง ทางหลวงหมายเลข 408 (เล่ียงเมืองรัตภูมิ)

10/47 โครงการกอสรางโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท อีสเทอรน โฟม  - บจก. อีสเทอรน โฟม โปรดั๊ก -

โปรดั๊ก  จํากัด  ณ  ตําบลบางเสาธง  ก่ิงอําเภอบางเสาธง              

จังหวัดสมุทรปราการ

11/47 โครงการกอสรางอาคารที่ทําการศาลปกครองระยอง  จ.ระยอง บจก. รวมนคร กอสราง (ประเทศไทย) . -

12/47 โครงการขยายตลาดจตุจักร 2 (มีนบุรี) บจก. เบตเตอรอินเตอรเนช่ันแนล -

13/47 โครงการอางเก็บน้ําคลองชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก บจก. แอ็กก้ีคอนซัลท -

14/47 โครงการกอสรางอาคารโรงงาน ต.ทาทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร บจก. ประภาสและธีรพล มารีน ฟูดส โปรดักท 

15/47 โครงการกอสรางเสาอากาศ AIS GSM 900 PHASE 13A บจก. วัฒนาทาวเวอร ฯ -

16/47 โครงการออกแบบอาคารสํานักงานใหญ บจก. Thai  D C I  -

บ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้า ภาคตะวันออก จก.  ซอยวิภาวดีรังสิต 5  (ซ.ยาสูบ) -

17/47 โครงการกอสรางอาคารสูง  บริษัท เอกมัยแลนด จํากัด (เอกมัย ซ.12) บจก. สมารท เอจี -

18/47 โครงการกอสรางสะพานขามทางรถไฟ  ทางหลวงหมายเลข 201 บจก.  ส่ีแสงการโยธา (1979) . -

ตอน หนองบัวโคก จ.ชัยภูมิ

19/48 โครงการกอสรางเสาอากาศ AIS GSM 900 PHASE 13 บจก. เซคเทล -

20/47 โครงการ อารียาเกษตร  บจก.อารียา พรอพเพอรตี้ จก. (มหาชน)





สรุปประสบการณการทํางาน

ป 2547

เลขท่ี ช่ือโครงการ ทํารวมกับ เจาของงาน

21/47 โครงการกอสรางเสาอากาศ AIS GSM 900 PHASE 13C บจก. วัฒนาทาวเวอร ฯ -

22/47 โครงการกอสรางถนนสาย ค7  (เขาชายหาดบางแสน) บจก. วิชชากร -

ผังเมืองรวมชลบุรี   จังหวัดชลบุรี 

23/47 โครงการ ถนนผังเมืองรวม  กลุมที่ 5  ถนนสาย ง3 และ จ2 บจก. ทีม -

ผังเมืองรวมเมืองอุตรดิตถ  จ.อุตรดิตถ

24/47 โครงการโรงซักฟอกของโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร หจก. ปราจีนบุญธกานต -

ณ โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร ต.ทางาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

25/47 โครงการกอสรางสถานียอย การไฟฟานครหลวง บจก. เอ.ที.ที. คอนซัลแตนท -

สถานียอยวัดเลียบ  ปากคลองตลาด  กรุงเทพมหานคร

26/47 โครงการกอสรางสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาคป 2547  บจก. สยามเยนเนอรัล เอ็นจิเนียร่ิง ฯ -

27/47 โครงการกอสรางเขื่อนกันทรายและคลื่น  บริเวณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร -

รองน้ําคลองทากระจาย  อ.ทาชนะ จ.สุราษฎรธานี คณะวิศวกรรมศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม

28/47 โครงการ  WATER HOUSE PROJECT  บจก.เอเซีย แอสเซ็ท ดีเวลลอบเมนท 

29/47 โครงการบานเอื้ออาทร ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร หจก. สามระพีพัฒน -

29/47 โครงการบานเอื้ออาทร ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร -

30/47 โครงการกอสรางเสาอากาศ AIS GSM 900 PHASE 13B บจก. วัฒนาทาวเวอร ฯ -

31/47 NIRAVANA CONDO PROJECT บจก. ISS CONSTRUCTION -

32/47 โครงการกอสรางปรับปรุงสะพานพระโขนง  กทม. บจก. ธนากรชัยวิศวกรรม -

33/47 โครงการกอสรางอาคารแฟลต 5 ช้ัน ของกรมทางหลวง บจก. สินชัยพงศ -

34/47 โครงการกอสรางเสาอากาศวิทยุการบินแหงประเทศไทย บจก. สยามเทเลคอม ซีทีเอ็กซ -

บริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ  เขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร

35/47 โครงการปรับปรุงขยายศาลากลางจังหวัดสระบุรี  บริเวณ หจก. ชัยภูมิสุขภัณฑ -

อําเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี

36/47 โครงการกอสรางเสาอากาศ AIS.GSM.PHASE 13D บจก. วัฒนาทาวเวอร ฯ -

37/47 โครงการกอสรางโรงงานผลิตผนังมวลเบา บจก. เอ็กซตรา อุตสาหกรรม -
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38/47 โครงการ AIS GSM 900 PHASE 13D บจก. เซคเทล -

39/47 โครงการกอสราง PLANT คอนกรีตผสมเสร็จ บจก.  แอดวานซ  เอ็นจิเนียร่ิง ฯ

40/47 โครงการกอสรางอาคารโรงงาน (นิคม ฯ เสรีไทย) จ.สมุทรปรา บจก.  สยามแพนคอน -

41/47 โครงการกอสรางบานพักขาราชการ  ระดับ 7-8 บจก.  ชางเผือก  คอนสตรัคช่ัน (1993)  -

โรงพยาบาลพานทอง  จ.ชลบุรี

42/47 โครงการกอสรางเสาอากาศ  AIS GSM 900 บจก. เซคเทล -

43/47 โครงการ  MCTS (THAILAND) CO.,LTD. อ.บางปะกง บจก. เอ็มซีทีเอส (ประเทศไทย) -

 จ.ฉะเชิงเทรา
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1/48 โครงการเจาะสํารวจพรอมทดสอบตัวอยางดิน เทศบาลนครปฐม - เทศบาลนครปฐม

2/48 โครงการ AIS GSM บจก. K.C.P -

3/48 โครงการเจาะสํารวจพรอมทดสอบตัวอยางดิน หจก. นรินทรบอรไพล -

หนวยงาน  อาคาร 6 ชั้น จูเนียร ติวานนท

4/48 โครงการเจาะสํารวจพรอมทดสอบตัวอยางดิน ถนนสาย ก บจก. พีระมิดคอนกรีต -

 ผังเมืองรวมเมืองปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 

5/48 โครงการอพาตรเมนท 5 ชั้น บริษัททรัพยพานนท หจก. นรินทรบอรไพล -

6/48 โครงการกอสรางสะพานลอยที่จุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับ 32 หจก. ทีคอนพลัส -

(ทางแยกตางระดับนครปฐม)รวมสะพานลอย  กลับรถที่ 57+500

7/48 โครงการเจาะสํารวจพรอมทดสอบตัวอยางดิน ทางหลวง หมายเล บจก. P.V.S 95 -

 สายตรัง - พัทลุง ตอน บานนาโยงเหนือ - เขาพับผา

8/48 โครงการกอสรางถนนสาย ค. ผังเมืองรวมราชบุรี บจก. พีระมิดคอนกรีต -

9/48 โครงการกอสรางสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาคป 2548 บจก.. สยามเยนเนอรัลฯ -

  กลุมท่ี 1

10/48 โครงการอาคารที่พักอาศัย 8 ชั้น สุขุมวิท 61 เขตวัฒนา บจก. พารค รอยัลฯ -

11/48 โครงการกอสรางถนนตามผังเมืองรวมถนนสาย ง บจก. วิชชากร -

ถ.ไสวประชาราษฏร (คลองสี่) ผังเมืองรวมเมืองคูเวต จ.ปทุมธานี

12/48 โครงการบานเอ้ืออาทร อ.ปวกแดง จ.ระยอง บจก. ชองนนทรี -

13/48 โครงการกอสรางอาคารโรงแรม 29 ชั้น บจก. อัญชลีวัน -

14/48 โครงการกอสรางทางหลวงเชื่อมตอถนนวงแหวนอุต-สาหกรรม บจก. THAI D.C.I. -

กับถนนวงแหวนรอบนอก ( กาญจนาภิเษก ) ดานใต

15/48 โครงการกอสรางทางแยกตางระดับ อ.โพธิ์ธาราม บจก. พีระมิดคอนกรีต -

16/48 โครงการกอสรางทางสายปากทอ - ชะอํา ตอน 1 สวนท่ี 2 บจก. มหกิจ แทคเตอรฯ -

17/48 โครงการกอสรางถนนสายเล่ียงเมือง บานทุงเสี้ยว - บานสัน บจก. พี.ที.อี เอ็นจิเนียริ่งฯ -

ปาตอง - บานหางดง - อําเภอหางดง - อําเภอสันปาตอง 

(ตอนที่ 1) จ. เชียงใหม

18/48 โครงการกอสรางสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาคป 2548 กลุมท่ี 1 บจก. อินเด็กซ -

19/48 โครงการบานเอ้ืออาทร บจก.ชองนนทรี แพลนเนอ -ร

สรุปประสบการณการทํางาน
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20/48 โครงการกอสรางถนนสายบางกรวย - ไทรนอย - -

21/48 โครงการพัณนาและฟนฟูชุมชนทั้งระบบ เกาะลานจ. ชลบุรี - -

22/48 โครงการ บานเอ้ืออาทรอยูวิทยา 2 บจก.ราชธานีบานและที่ดิน -

23/48 โครงการศึกษาและออกแบบเพื่อกอสรางถนนสาย สาลิกา - นางร บจก. วิชชากร -

เขื่อนทาดาน อช. เขาใหญ (ดานเนินหอม จ.นครนายก)

24/48 โครงการกอสรางสะพาน คสล. ป 2548 กลุมท่ี 4 บจก.วิชชากร -

25/48 โครงการบานเอ้ืออาทร บจก.กิจการรวมคาพัฒนบุร -ี
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1/49 โครงการกอสรางบานเอื้ออาทร บจก. พีพีอี คอนซัลแทนทส -

2/49 โครงการอางเก็บน้ําหวยโพง (ตอนบน) บจก. แอ็กก้ี คอนซัลท -

3/49 โครงการขยายสะพาน ถนนทางหลวงหมายเลข 9 บจก. ภิลลา คอนแทรคเตอร -

4/49 โครงการสะพานตางระดับบานแพว-พระประโทน หจก.ธงชัยเจริญกอสราง -

5/49 โครงการกอสรางบานเอื้ออาทร บจก.ตะวันออก ซินเทค -

6/49 โครงการทางหลวงหมายเลข 4 สายตรัง-พัทลุง บจก.เฟรยสซเนท (ไทยแลนด) -

7/49 โครงการกอสรางบานเอื้ออาทร บจก. ฤทธ์ิชา คอนสตรัคช่ัน -

8/49 โครงการอางเก็บน้ําหวยน้ําลาย จ.เลย บจก. แอ็กก้ี คอนซัลท

9/49 โครงการกอสรางระบบน้ําประปาชุมชน บจก. สยามปทุมกรุป -

10/49 โครงการพัฒนาทาอากาศยานแมสอด บจก. โทแท็ล ทรานสปอรต -

11/49 โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติ NGV, ปตท. บจก. พีพีอี คอนซัลแทนทส -

12/49 โครงการออกแบบปรับปรุงสนามบินระนอง บจก. โทแท็ล ทรานสปอรต -

13/49 โครงการกอสรางหมูบานทวีลดา บจก.โกลดฟลด พรอพเพอรที -

14/49 งานเจาะและทดสอบดินของสถานียอยวัดคูสราง - การไฟฟานครหลวง

15/49 โครงการกอสรางสะพานลอยคนเดินขามทางหลวงหมายเลข 4 บจก.พี.วี.เอส.-95 วิศวกรรมสากล -

16/49 โครงการสํานักสงฆสวนแสงธรรม บจก.สยาม เทเลคอม ซีทีเอ็กซ -

17/49 โครงการกอสรางจอแสดงผลคุณภาพอากาศ บจก.แอนนาไลทติเคิลแลบไซน -

18/49 โครงการกอสรางสะพาน คสล.ขามคลอง หจก.ชลธิดากอสราง -

19/49 โครงการกอสรางถนนสาย อ.สันปาตอง-อ.หางดง จ.เชียงใหม บจก. พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง ฯ -

20/49 โครงการถนนแนวใหม แยกทางหลวงหมายเลข 1 บจก. พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง ฯ -

21/49 โครงการกอสรางถนนสนับสนุนยุทธศาสตร Logistic จ.เชียงรา บจก. พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง ฯ -

22/49 โครงการกอสรางสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาคป 2549  บจก. วิชชากร -

23/49 โครงการถนนสาย ก ผังเมืองรวมเมืองกําแพงเพชร บจก. วิชชากร -

24/49 โครงการกอสรางสะพานขามแมน้ําเจาพระยา บริเวณ จ.นนทบุรี บจก. วิชชากร -

25/49 โครงการสะพานขามคลอง หจก.โรจนา การโยธา ฯ -

26/49 โครงการ กอสรางถนนตามผังเมืองรวมเมืองทาเรือ จ.อยุธยา บจก.สยามเยนเนอรัล เอ็นจิเนียร่ิง ฯ -
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27/49 โครงการโรงแรมเกาะชาง จ.ตราด บจก. เลอ เฌอโท -

28/49 โครงการกอสรางประตูระบายน้ําคลองโยง หจก.ชัยพิทักษ -

29/49 โครงการกอสรางการผลิตกาซชีวภาพ (ขนาดกลาง) บจก.กรีนไลฟ เทคโนโลยี -

30/49 โครงการ กอสรางอาคารสํานักงานประปา บจก.สยามปทุมกรุป -

31/49 โครงการโชวรูมเชฟโรเลต หจก.ส.วังทอง ดีเวลอปเมนต -

32/49 โครงการกอสรางสะพานลอยกลับรถบนถนน ทล.338 หจก.รุงขจรกอสราง -

33/49 โครงการกอสรางศูนยกีฬาทางน้ํา บึงหนองบอน บจก.สินชัยพงศ -

34/49 โครงการ ทล.32 ตอน บางประอิน-นครสวรรค ตอน 8 หจก.พรเกษม -

35/49 โครงการปรับปรุงทางแยก ถนนสาย สป.1006 บจก. ไทย ดี ซี ไอ -

36/49 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน บจก.รัชรส -

37/49 โครงการอางเก็บน้ําคลองมะเดื่อ หจก. นต ตรกอสราง -

38/49 โครงการถนนเลียบชายฝงตะวันตก บจก.วิสิทธ์ิเอ็นจิเนียริ่ง ฯ -

39/49 โครงการคอนโด 9 ช้ัน 3 อาคาร จ.เชียงใหม บจก.สงวนสิน เอ็นจิเนียริ่ง ฯ -

40/49 โครงการ ทล.1339 อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ-อ.นาหมื่นจ.นาน บจก. ไทย ดี ซี ไอ -

41/49 โครงการกอสรางสะพานขามแมน้ําเจาพระยา จ.อางทอง บจก.อินเด็กซ -

และกอสรางสะพานขามแมน้ํานครชัยศรี จ.นครปฐม อินเตอรเนช่ันแนล กรุป

42/49 โครงการสินทวี ทาวนโฮม บจก.ลัคก้ีกรุปแมเนจเมนท -

43/49 โครงการกอสราง ทล.35 สายกรุงเทพฯ-อ.ปากทอ หจก.ธงชยเจรญกอสราง -

44/49 โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี บจก. ไทย ดี ซี ไอ -

45/49 โครงการกอสรางเสาโทรศัพท AIS บจก.คิสเมท คอนสตรัคช่ัน -

46/49 โครงการบานจัดสรร จ.ปทุมธานี บจก.แซนด ริเวอรไซด -

47/49 โครงการกอสรงบานพักอาศัย 8 ช้ัน กทม. บจก.สมารท เอจี -

48/49 โครงการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน ถ.เลียบทางรถไฟ บจก.วิชชากร -
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1/50 โครงการ 2EBTS บริเวณ ทุงมหาเมฆ กรุงเทพฯ บจก. สิรา คอนซัลแตนท -

2/50 โครงการกอสรางสะพานขามแมน้ํานครชัยศรี (วัดบางไผนารถ) จก. อินเด็กซ อินเตอรเนชั่นแนล กรุ -

3/50 โครงการกอสรางสะพานขามแมน้ําเจาพระยา จ.อางทอง " -

4/50 โครงการกอสรางเสาโทรศัพท AIS บจก. เซคเทล -

5/50 โครงการกอสรางเสาโทรศัพท AIS หจก. เจสแคว เอ็นจิเนียริ่ง -

6/50 โครงการกอสรางเสาโทรศัพท AIS บจก.วัฒนา ทาวเวอร แอนด คอนสตรัคชั่น -

7/50 โครงการกอสรางทางหลวงหมายเลข 35 สายกรุงเทพฯ-อ.ปากท หจก.ธงชัยเจริญกอสราง -

8/50 โครงการกอสรางอาคารพักอาศัย บจก. สยามอินเท็นทคอนสตรัคชั่น

9/50 โครงการกอสรางเสาโทรศัพท AIS บจก. เค.ซี.พี. มาสเตอร เอ็นจิเนียร่ิง -

10/50 โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติ NGV. บจก. พีพีอี คอนซัลแทนทส -

11/50 โครงการกอสรางบานพัก อ.สามโคก บจก. สยามปทุม กรุป -

12/50 โครงการกอสรางอาคารพักอาศัย บจก. สมาร  เอจ -

13/50 โครงการสินทวีทาวนโฮม บจก.ลัคก้ีกรุปแมเนจเมนท -

14/50 โครงการบานพักขาราชการตุลาการศาลจังหวัดเพชรบุรี บจก.สถาปนิก อัชชพล ดุสิตนานนท และคณะ -

15/50 BANG SAEN HOTEL PROJECT บจก.อัญชลีพัฒนา -

16/50 โครงการออกแบบสํารวจที่จอดรถใตดิน อาคารหองสมุด และ บจก.อีซ่ี เวิรค โค -

โรงอาหาร 

17/50 โครงการกอสรางทางหลวงหมายเลข 2178 บจก.ดอนเมืองการชาง -

18/50 โครงการทางหลวงหมายเลข 1339 - บจก. ไทย ดี ซี ไอ

19/50 โครงการซิตี้การเดน คอนโดมิเนียม จ.ชลบุรี Shining Light Business Co., Lt -

20/50 โครงการกอสรางถนนสายทางแยกทางหลวงหมายเลข 3 บจก. ภิลลา คอนแทรคเตอร -

-เคหะบางพลี จ.สมุทรปราการ

21/50 โครงการกอสรางถนนเลียบชายฝงตะวันตก บริเวณ จ.ระนอง บจก. วิสิทธ์ิ เอ็นจิเนียริ่ง ฯ -

22/50 โครงการถนนสายเชียงใหม-เชียงราย ตอน 2 หจก. ซี.บริดจร -

23/50 โครงการกอสรางอพารทเมนท 8 ช้ัน บจก. สมาร  เอจ -

24/50 โครงการสะพานขามคลองบานหัวถนน จ.สระบุรี หจก.โรจนากอสราง -





ซี ิ 
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สรุปประสบการณการทํางาน
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เลขท่ี ช่ือโครงการ ทํารวมกับ เจาของงาน

25/50 โครงการทางหลวงหมายเลข 415 ตอน พังงา-ทับปุด หจก. .บรดจ -

26/50 โครงการ ออกแบบอาคารศูนยอํานวยการพัฒนานวัตกรรม บจก.กรุงเทพธนาคม -

(มศว.ประสานมิตร)

27/50 โครงการสถานีไฟฟาสวนภูมิภาค บจก. เด็มโก (มหาชน) -

28/50 โครงการกอสรางเสาโทรศัพท AIS บจก.นีออนเวิรคส คอมมูนิเคชั่นสฯ -

29/50 โครงการกอสรางบอพัก และทอรอยสายไฟฟาใตดินสถานียอย บจก.กราวดเท็ค -

ประชาช่ืน

30/50 โครงการ กอสรางที่พักอาศํย 8 ช้ัน บจก.พี.วี.เอส.-95 คอนซัลแตนซ -

31/50 โครงการเจาะสํารวจดินบริเวณนิคมอุตสาหกรรม วี.อาร.เอ็ม. บจก.เจนเนอรัล เซอรเวย ดีไซน -

จ.ราชบุรี

32/50 PREMIUM ZONE PHASE 2 PROJECT จ.ปทุมธานี - บจก. ไทย ดี ซี ไอ

33/50 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน หนองโพรง หนองตาเมือง บจก.วัน ดีซายน คอนซัลเตนท -

จ.ฉะเชิงเทรา

34/50 โครงการกอสรางเสาโทรศัพท AIS บจก.จงหวา -

35/50 โครงการเจาะสํารวจดินบริเวณนิคมปนทอง จ.ชลบุรี บจก.เจนเนอรัล เซอรเวย ดีไซน -

36/50 โครงการอุทยานนวัตกรรม กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโล ีบจก.สถาปนิก อัชชพล ดุสิตนานนท -

ถ.พระราม 6 กรุงเทพฯ

37/50 โครงการถนนสาย ง เล่ียงเมืองสุราษฎรธานี บจก.พีระมิดคอนกรีต -

38/50 โครงการสะพานขามแมน้ําปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช " -

39/50 โครงการกอสรางประตูระบายน้ําคลองโยง จ.นครปฐม หจก.ชัยพิทักษ -

40/50 งานเจาะและทดสอบดินบริเวณอาคารโรงพัสดุ แผนกรับ - บจก. ไทย ดี ซี ไอ

ปรับปรุงฯ ฝายจัดซ้ือและพัสดุ การไฟฟานครหลวง - การไฟฟานครหลวง

41/50 THAILAND-MYANMAR-INDIA TRANSPORT บจก.พี.วี.เอส.-95 คอนซัลแตนซ -

LINKAGES PROJECT

42/50 โครงการกอสรางแยกทางหลวงหมายเลข 305 - บานคลอง 5 บจก. พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง ฯ -
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43/50 โครงการสถานีวิทยุกระจายเสียง เสียงธรรมเพ่ือประชาชน บจก.สยามเทเลคอม ซีทีเอ็กซ -

จ.เพชรบุรี

44/50 โครงการถนนสาย นย.2005 แยก ทล.33-บ.คลอง 33 จ.นครนาย บจก. วิชชากร -

45/50 โครงการกอสรางเสาโทรศัพท AIS บจก.คิสเมท คอนสตรัคช่ัน -

46/50 โครงการกอสรางอาคารที่พัก บจก.ไรท นเนลล -

47/50 โครงการทางหลวงหมายเลข 11 อุตรดิตถ-เดนชัย บจก.เฟรยสซิเนท (ไทยแลนด) -

48/50 โครงการสะพาน คสล.ขามลําน้ําพอง บจก.ไฟนอล ดีไซด คอนซัลแตนท -

47/51 โครงการกอสรางทาเรือเล็ก อ.เมือง จ.ระยอง บจก.ซี เค วิศวโยธาการกอสราง -

48/51 โครงการกอสรางอาคารที่พักอาศัย 5 ช้ัน บจก.กรงเทพธนาคม -

47/52 โครงการทาเทียบเรือศุลกากร (เชิงสะพานกรุงเทพฯ) บจก.พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง ฯ -

48/52 โครงการแยกทางหลวงหมายเลข 305-บานคลอง 5 จ.ปทุมธานี บจก.พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง ฯ -

47/53 โครงการศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม - บจก.ไทย เอ็มเอ็ม

และการออกแบบเบื้องตน โครงการระบบขนสงมวลชน 

สายสีเหลือง สายสีน้ําตาล และสายสีชมพู

48/50 โครงการ สบร. ป 2550 บจก.พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง ฯ -

49/50 ES WASTE TO ENERGY PROJECT บริเวณ จ.สระแกว Clean Energy Development ฯ Ltd., -

50/50 โครงการคอนโดมิเนียม บริเวณ ถนนเจริญกรุง หจก.กรงเทพไพลเขมเจาะ -

51/50 โครงการคอนโดมิเนียม บริเวณ หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม บจก.ปนนา ดีเวลล็อปเมนท -

ฯลฯ
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1/51 โครงการ ES WASTE TO ENERGY บริเวณ จ.สระแกว - บจก. ครีนเอ็นเนอรยี ดีเวลอปเมนต

2/51 โครงการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค - บจก.ไทย เอ็มเอ็ม

เทศบาลนครราชสีมา

3/51 โครงการศึกษาการพังทลายของตลิ่งริมแมน้ําชี - บจก.ไทย เอ็มเอ็ม

4/51 งานเจาะและทดสอบดินบริเวณสถานที่จะกอสรางอาคาร - การไฟฟานครหลวง

สถานียอยบางปลา

5/51 งานสํารวจและทดสอบตัวอยางดินบริเวณ ทล.118 บจก.ไทย เอ็มเอ็ม กรมทางหลวง

ตอนเชียงใหม-เชียงราย

6/51 งานเจาะและทดสอบดินบริเวณที่ทําการกอสราง - การไฟฟานครหลวง

อาคารสถานียอยราษฎรบูรณะ

7/51 โครงการบานเอื้ออาทร ถนนสาย 347 กม.14 บจก. ซินเท็ค คอนสตรัคช่ัน (มหาชน) -

8/51 โครงการสนามบินแมฮองสอน Customer Name International -

Engineering Consultants Co.,Ltd.

9/51 โครงการกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดใหญ ม.11 บจก.แสงชัยโชค -

(บานกระถินแดง) ต.หวยขวาง อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม

10/51 โครงการกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง ม.16 บจก.แสงชัยโชค -

(บานทุงเศรษฐี) ต.หวยขวาง อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม

11/51 โครงการกอสรางสถานีอนามัยทดแทน บานหนองเขมร บจก.แสงชัยโชค -

อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม

12/51 โครงการพัฒนาระบบควบคุม และแจงเตือนการปองกัน บจก.เอกซเซลเลนท คอนกรีต -

ทางอากาศ ถนน สร.เขาใหญ จ.กาญจนบุรี

13/51 โครงการทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ.ปากทอ-อ.ชะอํา ตอน1 บจก.ช.ทวีกอสราง -

สวนที่1 และสวนที่2 สะพานคนเดินขาม

14/51 โครงการกอสรางบอพักและทอรอยสายไฟฟาใตดิน บริเวณ บจก.กิจการรวมคา จี.ที.เอส -

โครงการระบายน้ํา สนามบินสุวรรณภูมิ ถ.บางนา-ตราด

และถ.เทพารักษ
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15/51 โครงการสถานีไฟฟา บจก.ดานชางไบโอเอ็นเนอยี่ บจก.เด็มโก (มหาชน) -

16/51 โครงการ  Potter บจก.อีพีซีแอสโซซิเอท -

17/51 โครงการกอสรางถนนสนับสนุนยุทธศาสตร Logistic บริเวณ บจก. พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง ฯ -

แยก ทล.1098-แยก ทล.1(ตอนที่2) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

18/51 Coal Terminal Jetty & Berth Project บจก. พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง ฯ -

19/51 โครงการกอสรางบอพัก และทอรอยสายไฟฟาใตดินสถานียอย บจก.กราวดเท็ค -

ประชาช่ืน

20/51 โครงการ กอสรางถนนสาย นย.3007 บริเวณ แยก ทล.305- บจก.วิชชากร -

บานคลอง33 จ.นครนายก

21/51 โครงการกอสรางสะพานชุมชน ป 2551 บจก.สยามเยนเนอรัล เอ็นจิเนียร่ิงฯ -

ฯลฯ





จั ุรี

อุทั ี

สรุปผลงาน (งานสํารวจ)

เลขท่ี ช่ือโครงการ ทํารวมกับ เจาของงาน

1 สํารวจโครงการขุดลอกแหลงน้ําในเขตปฏิรูป  16  โครงการ ไทยคอนซัลแตนท สปก.

อ.เชียงของ  จ.เชียงราย

2 สํารวจบําบัดน้ําเสีย เทศบาล ไซน-เทคเอ็นจิเนียริ่ง เทศบาลแมสอด

แมสอด  จ.ตาก คอนซัลแตนท

3 สํารวจริมตล่ิงแมน้ําโขง  สามเหลี่ยมทองคํา  ไซน-เทค ฯ เทศบาลเชียงแสน

อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย

4 สํารวจทําแผนที่ภูมิทัศนดอนฉิมพลี ไซน-เทค ฯ เทศบาลดอนฉิมพลี

อ.บางน้ําเปรี้ยว  จ.ฉะเชิงเทรา

5 สํารวจถนนเทศบาลเชียงแสน ไซน-เทค ฯ เทศบาลเชียงแสน

6 สํารวจทําแผนที่น้ําตกนางรอง ไซน-เทค ฯ อบจ.นครนายก

จ.นครนายก

7 สํารวจทําแผนที่ภูมิทัศนตากใบ ไซน-เทค ฯ เทศบาลตากใบ

อ.ตากใบ  จ.นราธิวาส

8 สํารวจทําแผนที่ดอยเวา ไซน-เทค ฯ เทศบาลแมสาย

อ.แมสาย  จ.เชียงราย

9 สํารวจถนนเทศบาลเชียงของ ไซน-เทค ฯ เทศบาลเชียงของ

10 สํารวจริมตล่ิงปองกันน้ําทวม ไซน-เทค ฯ อบจ. นทบ

จ.จันทบุรี -

11 สํารวจปรับปรุงภูมิทัศนเทศบาลสะเดา  ไซน-เทค ฯ เทศบาลสะเดา

อ.สะเดา  จ.สงขลา

12 สํารวจทําแผนที่สนามเทนนิส  ม.กรุงเทพ ฯ - ม.กรุงเทพ ฯ

13 สํารวจสวนรัตนบัลลังก - -

อ.ปากชอง  จ.นครราชสีมา

14 สํารวจถนน อบจ.อุทัยธานี ไซน-เทค ฯ อบจ. ยธาน

สํารวจคลองธรรมชาติ  อบจ.อุทัยธานี

15 ทําแผนที่กรมบังคับคดี ไซน-เทค ฯ กรมบังคับคดี





็ ิ ีย

สรุปผลงาน (งานสํารวจ)
โครงการเลขที่ ช่ือโครงการ ทํารวมกับ เจาของงาน

16 สํารวจทําแผนที่สถานีอนามัยเกาะลาน ไซน-เทค ฯ เมืองพัทยา

สํารวจทําแผนที่สวนสุขภาพ ไซน-เทค ฯ เมืองพัทยา

สํารวจทําแผนที่สนามกีฬา ไซน-เทค ฯ เมืองพัทยา

สํารวจทําแผนที่ทาเทียบเรือ ไซน-เทค ฯ เมืองพัทยา

สํารวจถนนเกาะลาน ไซน-เทค ฯ เมืองพัทยา

17 สํารวจตั้งเสา  TOWER เซค-เอ็นจิเนีย ฯ เซค-เอนจเน  ฯ

18 สํารวจริมตล่ิงแมน้ํากระบุรี ไซน-เทค ฯ เทศบาลบางน้ําจืด

เทศบาลบางน้ําจืด อ.กระบุรี

จ.ระนอง  วิชากร กรมโยธาธิการ

19 สํารวจทําแผนที่กรุงซิงฮิลล ไซน-เทค ฯ กรุงซิงฮิลลรีสอรท

รีสอรท อ.นพพิตํา  จ.นครศรีธรรมราช

20 สํารวจทําแผนที่วัดเกาะธรรมประทีป ไซน-เทค ฯ เทศบาลทาขาม

อ.พุนพิน  จ.สุราษฎรธานี

21 สํารวจงานเวณคืนที่ดินรถไฟ AEC การรถไฟ

ยกระดับเขาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ แหงประเทศไทย

22 สํารวจทําแผนที่บริษัท ไอ.ซี.ซี จํากัด - บริษัท ไอ.ซี.ซี

(มหาชน) จํากัด (มหาชน)

23 สํารวจทําแผนที่บริษัทมหาชัยฟูด - มหาชัยฟูด

แอนดเทรดดิ้ง  จํากัด แอนดเทรดดิ้ง จํากัด

ฯลฯ
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