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TEST REPORT

Mark / BrandSample's name

CP-Proof

Laboratory No.

. L5olo,4721rJ ,,:

Test Results

Customer's name

Customer's address

Sample's description

Test date

Test method

Remark

Initial surface alsorption , mllm'ls

::]]#il;'
- at 60 minutes

Water absorption, o/o

Cf,Connro Co., Ltd.

558/30 Moo 12, Bangna-Trad

Brown liquid

8-21 Januarv 2008, r  :  t r r - i
:) ... | .-.-. ' :, l , ,__, ,,: . t '

BS l88I-: Part 5 : 1970

Mixed, Control :Water 244

Sarnple : CP-Proof 2

500 g, Sand

Road, Bangna, Bangna, Bangkok 10260

Control

1.44

0.93

0.74

8.01

Sample

1.30

0.85

0.61

7.64

Approved by

Scientist 8

ml, Portland Cement Type I 500 g,.Sand 1,375 E

ml, Water 242 ml,Portland Cement Type I

r ,375 g

Reportedbt 
^ 

-K,i\Al#-
(Mr. Kritsadl-Auttipan)

Sciehtist 4

Fee 1,600 baht

Thls report is only valid for the sample received. The above statement is not intended for advertising purposes and

shall not be reproduced or shall not manifest partially without the written permission of the Department of Science Service.
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                                  CP.CONPRO CO., LTD

                                   JOB REFERENCE  

                            CP- PROOF  น ำ้ยำผสมคอนกรตีกนัซมึ

NO. COMPANY SITE/LOCATION

1 บจก.เจ ดบับลิว เอส คอนสตรัคชัน่ โครงการสิรินดา

2 บจก.กิจการร่วมคา้ ทรานสคอนแอนดดี์มาร่า เอ้ืออาทร สมุทรสาคร

3 บจก. ฉ.เหล่ียมเจริญก่อสร้าง วีว่า การ์เดน้ท ์สุขมุวิท 60/1

4 บจก. คชรัตน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ U-TECH สวนหลวง

5 บจก.ไชน่าหัวฟง หัวทะเล พระราม2

6 บจก.ซีแมค เจอเนอรัล GOLF CLUB หัวหิน

7 บจก.ฟูแสงรัตน์ ลาซาล32

8 บจก.แฟคโตคอน OFFICE

9 บจก.โกลดแ์พลน นิคมเวลโกลว์

10 บจก.จอมธกล ยูโรเป้ียนทาวน์ออ่นนุช

11 บจก.จอมธกล ปริญลกัษณ์

12 บจก.จอมพฒันา พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั พรภิรมย ์ระยอง

13 บจก.เจมิไนย ์แอนด ์แอสโซซิเอท ศูนยเ์ยาวชนคลองกุ่ม

14 บจก.เจมิไนย ์แอนด ์แอสโซซิเอท ศูนยเ์ยาวชนหนองจอก

15 บจก.ลายเนอร์ บา้นอภิราม เอกมยั22

16 บจก.โรจนพรไชย ส านกังานอาคารด่านส าโรง

17 บจก.เอสวี เซอร์วิสกรุ๊ป อพารทเ์มน้ทจ์รัญ13

18 บจก.เอสทีเอ็น คอนสตรัคชัน่ เมลาติ ภูเก็ต

19 บจก.เอสทีเอ็น คอนสตรัคชัน่ เอวาสัน ภูเก็ต

20 บจก.โทเบท คอมบิเนชัน่ สุขมุวิท36

21 บจก.ฐิติเวศม ์ก่อสร้าง OFFICE

22 บจก.ธนวิทร์ พลสั ซิต้ิ พาร์ค

23 บจก.วีพี อินเตอร์ กรุ๊ป CPF หนองจอก

24 บจก.ดบัเบิลยูโอจี วิสตา้ ปาร์ค วชัรพล

25 บริษทั เปเปอร์บ๊อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั โรงงานเปเปอร์บ๊อกซ์ –รังสิต

                    98/1 หมู ่9 ต.รำชำเทวะ อ.บำงพล ีจ.สมทุรปรำกำร 10540

โทร. 02-727-9814-5 แฟ็กซ ์02-727-9816



26 บริษทั เอ็น. เค.จี. เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดั อพาร์ทเมนท ์6 ชั้น – พหลโยธิน ซอย 6

27 บริษทั โทเบท คอมบิเนชัน่ จ  ากดั โรงเรียนนานาชาติ – สวนหลวง ร.9

28 บริษทั ที.ซี.ซี. คอนกรีต แอนด ์บิลท ์จ  ากดั โรงงานพานทองเปเปอร์ – ชลบุรี

29 บริษทั แมทเทค ซัพพลาย จ ากดั โครงการหมู่บา้น – สุขมุวิท 36

30 บริษทั แสงฟ้า ก่อสร้าง จ  ากดั OAKWOOD ซ.ทองหล่อ

31 บริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั ( มหาชน ) CENTRIC SCENE 2 ซ.อารีย์

32 บริษทั บิวทไ์รท ์จ  ากดั คอนโด พลสั พหลโยธิน ซ.37

33 บรัษทั พี.ไทย เรสซิเด็นซ์ จ  ากดั คอนโด  พหลโยธิน ซ. 33

34 บริษทั แอสคอน คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั ( มหาชน ) HYDE PARK ดอนเมือง – รังสิต

35 บริษทั แอสคอน คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั ( มหาชน ) ณุศาสิริ – เอกมยั

36 บริษทั แอสคอน คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั ( มหาชน ) วอเตอร์มาร์ค เจริญนคร
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