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รูปการติดตั้ง PE SHEET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NO. COMPANY SITE/LOCATION

1 บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) ตอยอดเฟรช บางกะป

2 บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคช่ัน จํากัด MEGA NEW FACTORY

3 บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคช่ัน จํากัด MERCATOR MEDICAL NEW PLANT

4 บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคช่ัน จํากัด PANDORA เจโม

5 บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคช่ัน จํากัด PANDORA A18 นิคมอัญธานี

6 บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคช่ัน จํากัด สุขุมวิท 36

7 บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคช่ัน จํากัด PLUS CONDO HAT YAI

8 บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคช่ัน จํากัด ศูนยกระจายสินคา กิ่งแกว

9 บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคช่ัน จํากัด FURTHER PRODUCT FACTORY กาญจนบุรี

10 บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคช่ัน จํากัด WEREHOUSE SUWINTHAWENG

11 บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคช่ัน จํากัด SYS NEW WEREHOUSE

12 บริษัท จอมธกล จํากัด BLOSSOM CONDO 2 รามอินทรา

13 บริษัท บีจี ซัพพลาย จํากัด นิคมลาดกระบัง

14 บริษัท ซีแมค เจนเนรัล จํากัด อพารทเมนท 5 ช้ัน ซอย ศูนยวิจัย

15 บริษัท ซีแมค เจนเนรัล จํากัด HANUMAN WIND FARM SUBSTATUIN

16 บริษัท เคมคอน เซอรวิส จํากัด เบทาโก จ.ลพบุรี

17 บริษัท ซําสูง จํากัด นิสสั  บางนา กม.13น

น

ท

18 บริษัท ชลิตพงศวิศวกรรม จํากัด อีซูซุ ธัญบุรี คลอง 3

19 บริษัท ชลิตพงศวิศวกรรม จํากัด เลนโล เวล ิคมเวลโก

20 บริษัท ชลิตพงศวิศวกรรม จํากัด สุวรรณภูมิฮอนดา บางนา กม.21

21 บริษัท ไทยนากาโน จํากัด ไทยซัมมิ  อีสเทิรนซีบอรด

22 บริษัท ดี.เค.เจ คอนสตรัคช่ัน จํากัด อาคารโรงงาน แอล จี อรเลคโทลัค จ.ระยอง

23 บริษัท ดี.เค.เจ คอนสตรัคช่ัน จํากัด อาคารสํานักงานและคลังสินคา เอ็มเอสเค โฮลดิ้ง

CP.CONPRO CO., LTD

CP-PE SHEET แผนพลาสติกโพลีเอสทีลีน ชีท

โทร. 02-727-9814-5 แฟกซ 02-727-9816
JOB REFERENCE



24 บริษัท ดี.เค.เจ คอนสตรัคช่ัน จํากัด ดวงดุจชาติอพารทเมนท พหลโยธิน 52

25 บริษัท ดี.เค.เจ คอนสตรัคช่ัน จํากัด สนามกอลฟยู ิโก กรุงเทพ กรีฑาน

น

น

บ

26 บริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด) จํากัด โอกิ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา

27 บริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด) จํากัด เทคโนเรซิ  สวนอุตสหกรรมโรจนะ 2

28 บริษัท ไทยคาจิมา จํากัด สยามนิสสั  บางนา กม.33

29 บริษัท ไทยคาจิมา จํากัด อายิโนะโมโตะ หนองแค สระบุรี

30 บริษัท ไทยคาจิมา จํากัด ไพโอเนียร สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา

31 บริษัท ไทยคาจิมา จํากัด นิปปอน สตีล บาร อีสเทิรนซีบอรด ระยอง

32 บริษัท ไทยคาจิมา จํากัด โอกาโมโน วังนอย อยุธยา

33 บริษัท ไทยทาเคนาคาสากลกอสราง จํากัด ไทรอัม มอเตอรไซรเค้ิล เฟส 2 อมตะนคร

34 บริษัท ไทย นิปปอน การโยธา จํากัด เอสเอ็มพี  นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

35 บริษัท ไทย นิปปอน การโยธา จํากัด บีเจซี อุตสาหกรรมกบินทร ุรี 304

36 บริษัท ไทยนิชิมัตสุกอสราง จํากัด ฮอนดาคาร สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

37 บริษัท ไทยนิชิมัตสุกอสราง จํากัด สยาม ยาชิโย กบินทรบุรี

38 บริษัท ไทยนิชิมัตสุกอสราง จํากัด เบสเทค สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา

39 บริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน) อาคารพักอาศัย 7 ช้ัน สุขุมวิท 79

40 บริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน) อินเด็กซ  พิษณุโลก  

41 บริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน) โตโยตา  บางบอ

42 บริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน) วูดแลนด พัทยาเหนือ

43 บริษัท ไทยพารากอน คอนสตรัคช่ัน จํากัด โซสุโก เซรามิค สระบุรี

44 บริษัท นันทวัน จํากัด โตโยตา เกตเวย

45 บริษัท นันทวัน จํากัด โตโยตา บานโพธ์ิ  , สําโรง

46 บริษัท นันทวัน จํากัด สยามนิสสันกลการ บางนา กม.21

47 บริษัท นันทวัน จํากัด อาคารเอเซีย เซ็นเตอร สาธร ซ.7

48 บริษัท บิลฟงเกอร เบอรเกอร (ไทย) คอนสตรัคช่ัน จํากัด โรงงารอาหารสัตว และซันแวลเลย  อ.โชคชัย

49 บริษัท บิลฟงเกอร เบอรเกอร (ไทย) คอนสตรัคช่ัน จํากัด โรงอาหารเบเยอร มาบตาพุด ระยอง

50 บริษัท บิลฟงเกอร เบอรเกอร (ไทย) คอนสตรัคช่ัน จํากัด อาร อาร ซี มาบตาพุด



51 บริษัท บี.เอส.วาย คอนสตรัคช่ัน จํากัด กระทิงแดง เฟส2 อ.บางน้ําเปร๊ียว

52 บริษัท บี.เอส.วาย คอนสตรัคช่ัน จํากัด พรีเมียม เอาทเลท เขาใหญ

53 บริษัท บี.เอส.วาย คอนสตรัคช่ัน จํากัด ศูนยกระจายสินคา ดีทแฮลม บางนา-ตราด กม.19

54 บริษัท บี.เอส.วาย คอนสตรัคช่ัน จํากัด ยูนิลิเวอร โฮลดิ้ง นิคมลาดกระบัง

55 บริษัท บี.เอส.วาย คอนสตรัคช่ัน จํากัด ธนาคารกรุงเทพคลังเอกสาร จ.ฉะเชิงเทรา

56 บริษัท บี.เอส.วาย คอนสตรัคช่ัน จํากัด เอาทเลท มอลล ชะอํ  เพชรบุรีา

ค

57 บริษัท บิทไวร อิเล็กตริคอล จํากัด สถานีขนสงสายใตใหม

58 บริษัท เพาเวอร กาย วิศวกรรม จํากัด ทีเอสซี อมตะนคร

59 บริษัท เพาเวอร กาย วิศวกรรม จํากัด ทีลคอม กิ่งแกว

60 บริษัท รุงฟาเสริม คอรปอเรช่ัน จํากัด มิตซูบิชิ มาบตาพุด

61 บริษัท รุงฟาเสริม คอรปอเรช่ัน จํากัด โรงงานปูนซีเมนตแกงคอย

62 บริษัท รุงฟาเสริม คอรปอเรช่ัน จํากัด เบทาโก จ.ลพบุรี

63 บริษัท รุงฟาเสริม คอรปอเรช่ัน จํากัด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.รังสิต

64 บริษัท เอสเอส แอนด ที ดีเวลลอปเมนท จํากัด คาเทค บางนา-ตราด กม.23

65 บริษัท เอสเอส แอนด ที ดีเวลลอปเมนท จํากัด ทาเคเบะ ประเทศไทย อมตะนคร เฟส8

66 บริษัท เอสเอส แอนด ที ดีเวลลอปเมนท จํากัด เอเซ่ียน ฮอนดา มอเตอร นิคมอุตสาหกรรม เวลโกรว

67 บริษัท เอส เอ็ม ซีซี (ประเทศไทย) จํากัด ซีเกท โคราช กม.224

68 บริษัท เอส เอ็ม ซีซี (ประเทศไทย) จํากัด ลักกี้มิลล  พระประแดง

69 บริษัท เอส เอ็ม ซีซี (ประเทศไทย) จํากัด บานพักคนชรา บางแค

70 บริษัท เอส เอ็ม ซีซี (ประเทศไทย) จํากัด สยามคายาบา อมตะนคร

71 บริษัท เอส เอ็ม ซีซี (ประเทศไทย) จํากัด คาโซนิ  อมตะนคร บานเกา ซ.13
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