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                                               SITE   REFERENCE 

                                                         CP - RUBBER WATER STOP

NO. COMPANY SITE/LOCATION

1 บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียร่ิงแอนดค์อนสตรัคชัน่ ประปา จ. นครราชสีมา

2 บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียร่ิงแอนดค์อนสตรัคชัน่ กองทพัเรือ กรุงเทพ
3 บริษทั เจมิไนย แอนด ์เอสโซซิเอท จ ากดั กรมราชองครักษ์
4 บริษทั เจมิไนย แอนด ์เอสโซซิเอท จ ากดั ลานกีฬา หนองจอก
5 บริษทั ยูนิมา เอ็นจิเนียร่ิง นิคมอมตะ รร. สาธิตเกษตร
6 บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง ดรากอ้นซิต้ี แลนด์
7 บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง โรงงานทูน่า – สมุทรสาคร
8 บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง TOYOTA – นนทบุรี
9 บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง I BIT ภูเก็ต
10 บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง โรงแรม เซ็นทารา จ.ภูเก็ต
11 บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง โลตสั สามชุก จ.สุพรรณบุรี
12 บริษทั สเตทคอนสตรัคชัน่ จ  ากดั ไทยซัมมิท  และ นิคมทองโกลว์
13 บริษทั สเตทคอนสตรัคชัน่ จ  ากดั TOYOTA – ชลบุรี / TOYOTA ศรีราชา
14 บริษทั ชลบุรีอ้ึงย่งลง้ จ  ากดั HOMEMART MAX
15 ASCON CONSTRUCTION PUBLIC CO., LTD HYDE PARK ดอนเมือง – รังสิต
16 บริษทั ซีแมค เจนเนอรัล จ ากดั GOLF CLUB
17 บริษทั ก่อสร้างสหพนัธุ์ จ  ากดั (มหาชน) โฟร์วิงส์พาวิลเล่ียน – ศรีนครินทร์
18 บริษทั เจ ดบับลิว เอส คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั โรงพยาบาลปิยะเวท – พระราม 9
19 บริษทั วีพี. อินเตอร์กรุ๊ป ซัพพลาย (2004) จ ากดั CPF หนองจอก
20 บริษทั เอสทีเอ็น คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั ท่าผารีสอร์ต – ภูเก็ต
21 บริษทั เอสทีเอ็น คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั โนราบีช รีสอร์ต
22 บริษทั เอสทีเอ็น คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั EVASON – ภูเก็ต /  กานดาบุรี ภูเก็ต
23 บริษทั เอสทีเอ็น คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั อิมเมจิกแมกซ์ – ถนนนราธิวาส
24 บริษทั พูลสิริ อุตสาหกรรมคอนกรีต จ ากดั โครงการ หมู่บา้น อนนัดา บางนา กม.7
25 บริษทั โทเบท คอมบิเนชัน่ จ  ากดั สุขมุวิท36
26 บริษทั เปเปอร์บ๊อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั โรงงานเปเปอร์บ๊อกซ์ –รังสิต

27 บริษทั จอมธกล จ ากดั HONDA – รังสิต

28 บริษทั ธนวินทร์คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั โครงการ PLUS ซ.กรุงเทพกรีฑา

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



30 บริษทั ซีแมค เจนเนอรัล จ ากดั CONDO BLACK MOUNTAIN หัวหิน
31 บริษทั แอทติจูด สถานีรถไฟฟฟ้าชิดลม
32 บริษทั พระราม 2 การโยธา เขาหลกัโกลดเ์ดน้เพลส
33 บริษทั อาร์ช ดีไซน์ แอนด ์คอนสตรัคชัน่ โรงงานนวนคร

34 บริษทั เคม คอน เซอร์วิส ADEKA อมตะนคร

35 บริษทั ดีมาร่า (ไทยแลนด ์) S & S CONDO สุขมุวิท 101

36 บริษทั ดีมาร่า (ไทยแลนด ์) A SPACE  สุขมุวิท 77

37 บริษทั ดีคอน อลัไลแอนซ์ A SPACE  อโศก

38 บริษทัไชน่า หลงหยวน คอนสตรัคชัน่ โรงหล่อ บา้นบึง
39 บริษทั ฉ.เหล่ียมเจริญก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค ์ม.รามค าแหง

40 บริษทั พิศวกรรม จ ากดั โรงงานลาดกระบงั

41 บริษทั เจ ดบับลิว เอส คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั อพาร์ทเมนท ์ลาดพร้าว 120

42 บริษทั เจ ดบับลิว เอส คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั นิคมอญัธานี 3

43 บริษทั เจ ดบับลิว เอส คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั ซิต้ี สมาร์ท พทัยา

44 บริษทั เจ ดบับลิว เอส คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั อบต. บางรักพฒันา
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