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                                     CP.CONPRO CO., LTD

                                                   Tel. 02-727-9814-5  Fax. 02-727-9816  E-Mail : cp_conpro@yahoo.com

                                                REFERENCE 

                                                             PVC. WATER STOP

NO. COMPANY SITE/LOCATION

1 บริษทั เจ ดบับลิว เอส คอนสตรัคชัน่ จ  ำกดั อพำร์ทเมนท ์ลำดพร้ำว 120
2 บริษทั เจ ดบับลิว เอส คอนสตรัคชัน่ จ  ำกดั โรงพยำบำลเปำโล สมุทรปรำกำร
3 บริษทั เจ ดบับลิว เอส คอนสตรัคชัน่ จ  ำกดั นิคมอญัธำนี 3
4 บริษทั เจ ดบับลิว เอส คอนสตรัคชัน่ จ  ำกดั เอแบค บำงนำ
5 บริษทั เจ ดบับลิว เอส คอนสตรัคชัน่ จ  ำกดั โรงงำนสีบ๊ิกเบน
6 บริษทั เจ ดบับลิว เอส คอนสตรัคชัน่ จ  ำกดั St.Andrew International School
7 บมจ.ซิโนไทย เอ็นจิเนียร่ิง แอน์คอนสตร่ัคชัน่ ประปำ โครำช
8 บมจ.ซิโนไทย เอ็นจิเนียร่ิง แอน์คอนสตร่ัคชัน่ ประปำ นคร รำชสีมำ
9 บริษทั วีพี. อินเตอร์กรุ๊ป ซัพพลำย (2004) จ ำกดั CPF หนองจอก
10 บริษทั ยูนิมำ เอ็นจิเนียร่ิง นิคมอมตะ รร. สำธิตเกษตร
11 บมจ. เพำเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง โรงงำนทูน่ำ – สมุทรสำคร
12 บมจ. เพำเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง TOYOTA – นนทบุรี
13 บมจ. เพำเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง TESCO Lotus Nakorn In
14 บมจ. เพำเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง Central Fraza Longan, Lamp
15 บมจ. เพำเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง โนเบิลรีวิล เอกมยั
16 บมจ. เพำเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง I BIT ภูเก็ต
17 บริษทั สเตทคอนสตรัคชัน่ จ  ำกดั ไทยซัมมิท  และ นิคมทองโกลว์
18 บริษทั สเตทคอนสตรัคชัน่ จ  ำกดั TOYOTA – ชลบุรี / TOYOTA ศรีรำชำ
19 บริษทั บริบูรณ์รุ่งโรจน์ จ  ำกดั HOMEMART MAX
20 บริษทั ชลบุรีอ้ึงย่งลง้ จ  ำกดั HOMEMART MAX
21 ASCON CONSTRUCTION PUBLIC CO., LTD HYDE PARK ดอนเมือง – รังสิต
22 บริษทั ซีแมค เจนเนอรัล จ ำกดั GOLF CLUB
23 บริษทั ซีแมค เจนเนอรัล จ ำกดั Black Mountain Waterpark
24 บริษทั ซีแมค เจนเนอรัล จ ำกดั Phothalai fair way (Building A )
25 บริษทั เจ ดบับลิว เอส คอนสตรัคชัน่ จ  ำกดั โรงพยำบำลปิยะเวท – พระรำม 9
26 บริษทั เปเปอร์บ๊อกซ์ (ประเทศไทย) จ ำกดั โรงงำนเปเปอร์บ๊อกซ์ –รังสิต
27 บริษทั เอสทีเอ็น คอนสตรัคชัน่ จ  ำกดั ท่ำผำรีสอร์ต – ภูเก็ต
28 บริษทั เอสทีเอ็น คอนสตรัคชัน่ จ  ำกดั ศูนยศึ์กษำยุทธศำสตร์
29 บริษทั เอสทีเอ็น คอนสตรัคชัน่ จ  ำกดั โนรำบีช รีสอร์ต
30 บริษทั เอสทีเอ็น คอนสตรัคชัน่ จ  ำกดั EVASON – ภูเก็ต /  กำนดำบุรี ภูเก็ต
31 บริษทั เอสทีเอ็น คอนสตรัคชัน่ จ  ำกดั อิมเมจิกแมกซ์ – ถนนนรำธิวำส
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32 บริษทั เจมิไนย จ ำกดั ลำนกีฬำ หนองจอก
33 บริษทั จอมธกล จ ำกดั HONDA – รังสิต
34 บริษทั ธนวินทร์คอนสตรัคชัน่ จ  ำกดั โครงกำร PLUS ซ.กรุงเทพกรีฑำ
35 บริษทั โปรไลน์ คอนสตรัคชัน่ จ  ำกดั อพำร์ทเมนท ์6 ชั้น – รำมค ำแหง 122  (3 โครงกำร)
36 บริษทั พูลสิริ อุตสำหกรรมคอนกรีต จ ำกดั โครงกำร หมู่บำ้น อนนัดำ บำงนำ กม.7
37 บริษทั พิศวกรรม จ ำกดั โรงงำนลำดกระบงั
38 บริษทั โทเบท คอมบิเนชัน่ จ  ำกดั สุขมุวิท36
39 บริษทั เจมิไนย จ ำกดั กรมรำชองครักษ์
40 บริษทั เอ็น. เค.จี. เอ็นจิเนียร่ิง จ  ำกดั อพำร์ทเมนท ์6 ชั้น – พหลโยธิน ซอย 6
41 บริษทั พระรำม 2 กำรโยธำ บำ้นพกัพนกังำน บจก.พระรำม2 กำรโยธำ
42 บริษทั ดีมำร่ำ(ไทยแลนด)์ S&S CONDO สุขมุวิท 101/1
43 ไชน่ำหลงหยวน คอนสตรัคชัน่(ไทยแลนด)์ โรงหล่อบำ้นบึง
44 บริษทั เคม คอน เซอร์วิส จ ำกดั FUTURIS นิคมเหมรำช
45 บริษทั เคม คอน เซอร์วิส จ ำกดั นิเคสยำม (นวนคร)
46 บริษทั เคม คอน เซอร์วิส จ ำกดั KPN (Amata Nakorn)
47 บริษทั เคม คอน เซอร์วิส จ ำกดั NIKKEI SIAM นวนคร
48 บริษทั อิทธิพรพฒัน์ ดีเวลลอ้ปเมนท ์จ ำกดั SWIFT คอนโด (เอแบคบำงนำ)
49 บริษทั เครเดนซ คอนสตรัคชัน่ แอนด ์ดีไซน์ จ  ำกดั คริสตจกัรวฒันำ
50 บริษทั เครเดนซ คอนสตรัคชัน่ แอนด ์ดีไซน์ จ  ำกดั STAR AVENUE อ.เมือง จ.เชียงใหม่
51 บจก.ชนกำนต ์พฒันำ โรงงำนสมุทรสำคร
52 บจก.ธญัญำ บิวด้ิง Grand Lord Hotel
53 บริษทั ก่อสร้ำงสหพนัธุ์ จ  ำกดั (มหำชน) โฟร์วิงส์พำวิลเล่ียน – ศรีนครินทร์
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