
บริษัท รีโนลิท เทคโนโลยี จํากัด

“รีโนลิท”  ถนนแหงอนาคต



ประวัติบริษัท :
บริษัท รีโนลิท เทคโนโลยี จํากัด  เปนบริษัทรวมทุนระหวางนักเคมีเยอรมันและนักธุรกิจไทย กอตั้งข้ึนเม่ือป พ.ศ. 

2540 จนถึงปจจุบัน รวมระยะเวลามากกวา 15 ป     บริษัทฯ เปนผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ นํ้ายาเคมี ภายใตเคร่ืองหมาย
การคา “รีโนลิท” (RENOLITH) ซ่ึงจดทะเบียนสิทธิบัตรไปท่ัวโลก  (Patent No. 195 49 294.3) 

ผลิตภัณฑของบริษัท ฯ ไดผานการรับรองจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนท้ังในและตางประเทศ    ดานวิศวกรรม

และมาตรฐานการกอสรางถนน งานชลประทานและพัฒนาแหลงนํ้า  ฯลฯ

ปจจุบัน บริษัท ฯ มีตัวแทนจัดจําหนายผลิตภัณฑนํ้ายารีโนลิทไปท่ัวโลก  และมีโครงการกอสรางพ้ืนทางถนนใน

ประเทศตาง ๆ มากมาย ดังน้ี

1. ไทย 11. จีน 

2. มาเลเซีย 12. อินเดีย 

3. ฟลิปปนส 13. บังกลาเทศ 

4. บรูไนดารุสซาลาม 14. เม็กซิโก 

5. กัมพูชา 15. รัสเซีย 

6. ลาว 16. ไนจีเรีย 

7. พมา 17. กานา 

8. เวียตนาม 18. เซเนกัล เปนตน

9. อินโดนีเซีย 

10.ติมอรตะวันออก
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เกี่ยวกับเรา :

มุงสูการเปนผูนําดานการผลิตเคมีและเทคโนโลยีสําหรับการกอสรางงานโยธาตาง ๆ

1. พัฒนางานดานวิศวกรรม การผลิต และการกอสราง โดยมุงเนนในดานคุณภาพ 

ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

2. พัฒนาบุคลากร สงเสริม สนับสนุน ดําเนินการวิจัยดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

3. พัฒนาการบริหารจัดการ ดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ การพัฒนาองคกรอยาง

ตอเนื่อง และปลูกฝงจริยธรรมของงานสูพนักงานในทุกระดับช้ัน

เพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน โดยการคิดคนและพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ 

โดยใชเทคโนโลยีช้ันสูง  ซ่ึงเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและประหยัดคาใชจาย

วิสัยทัศน

พันธกิจ

เปาหมาย
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รีโนลิท คืออะไร ?
รีโนลิท (Renolith) คือ สารนาโนเทคโนโลยี ซึ่ง รวม โพลิเมอรหลายๆ ตัวเขาดวยกัน เพ่ือใหเกิด

ประสิทธิภาพการยึดเกาะมากขึ้นของปูนซีเมนตและดิน , เพ่ิมความหนืด , เคลือบอนุภาค และปองกันการซึมผานของ
น้ํา

ปจจุบันมีการกอสรางถนนดินซีเมนตอยางกวางขวาง และปญหาของดินซีเมนตคือ จําเปนอยางยิ่งจะตองใช
ดินคุณภาพดี และจํากัดเปอรเซ็นตของปูนซีเมนตที่ผสม ถาจํานวนปูนซีเมนตมากหรือนอยเกินไป ก็จะมีปญหาการ
แตกราว เนื่องจากการหดตัว

 รีโนลิท (Renolith) คือ เทคโนโลยีที่ตอบปญหาดังกลาวไดทั้งหมด เราสามารถเพ่ิมความแข็งของดิน
ซีเมนตไดตามตองการ โดยไมมีการแตกราว

   ลักษณะของผลิตภัณฑ :    เปนของเหลวสีขาวขุน
คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี

จุดเดือด 100◦C
คาความถวงจําเพาะ 1.0 – 1.02
คาพีเอช @ 25◦C 11.0 – 12.5
คาความหนืด @ 25◦C 1,200 – 2,000 cps.
คาปริมาณมวลสาร > 5%

การเก็บรักษาและอายุการใชงาน
ควรเก็บไวในที่แหงและรม เก็บไวไดนาน 24 เดือน (ในภาชนะปด)
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ผลิตภัณฑน้ํายารีโนลิท :
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

รีโนลิท (RENOLITH) เปนผลิตภัณฑท่ีไมทําลายสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศนตามขอกําหนดของสหประชาชาติ โดยมีขอมูล

อางอิงถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ ดังน้ี

ขอกําหนดของสหประชาชาติ : ไมถูกจัดอยูในประเภทผลิตภัณฑท่ีทําลายสิง่แวดลอม

ระดับความอันตรายของสินคา : ไมกอใหเกิดอันตราย

ความเสี่ยงของวัตถุดิบ : ไมมี

HAZCHEM CODE : ไมมี

ความเปนพิษ : ไมเปนพิษตอการทํางาน และไมเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม

การเก็บรักษาและขนสง : ไมเปนอันตรายในการขนสงท้ังทางรถไฟ และรถยนต

โอกาสของการเกิดไฟและระเบิด : ไมเสี่ยงตอการระเบิด และไมมีคุณสมบัติในการติดไฟ
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บรรจุถัง : 25 ลิตร และ 200 ลิตร 



การใชงานของรีโนลิท

งานพื้นถนนและการทาง งานชลประทานและพัฒนาแหลงน้ํา

เข่ือนริมฝงแมน้ํา ลําคลอง และชายฝงทะเล

   งานถนน เชน ถนนลูกรัง ถนนแอสฟสต และถนนคอนกรีต

   งานพื้นทางรถไฟ

   งานพื้นทางรันเวย และลานสนามบิน

   งานลานจอดรถ 

  พื้นสนามกีฬากลางแจง / พื้นทางเดิน 

บอกักเก็บน้ํา  อางกกัเก็บน้ํา คลองสงน้ํา

ปองกนัการกัดเซาะหนาดิน / ริมตลิ่งแมน้ํา 

6

  ลานตากมัน 

เข่ือนดิน



คุณสมบัติหลักของน้ํายารีโนลิท (Renolith) 

“รีโนลิท”

กันแตกราว

เพ่ิมความยืดหยุน

ทนทานตอกรด

และสารเคมี

กันซึมนํ้า

1 2

3 4
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รวดเร็ว

ถนนรีโนลิท ถนนแหงอนาคตเพื่อสิ่งแวดลอม

ประหยัด

ไมเปนพิษตอ

ส่ิงแวดลอม

รักษาความ

สมดุลของ

ธรรมชาติ
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ประโยชนน้ํายารีโนลิท (Renolith) 



รักษาความสมดุลของธรรมชาติ

ไมเปนพิษตอสิ่งแวดลอม

ประหยัด

รวดเร็ว

รีโนลิท

“รีโนลิท” มิติใหมในการทําถนนแหงอนาคต
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ใชกับดินเดิมที่มีอยูในพ้ืนที่ ไมตองขนวสัดุจากแหลงไกลๆพ้ืนทางมีความยืดหยุนสูง รับน้ําหนักมากข้ึน ไมทรุดตัว ไมแตกราว

ทําหนาที่เปน Dispersing agent ชวยใหปูนซีเมนตกระจายตัวไดด ี
ทนตอสารเคมี เชน กรดคารบอนิก (CARBONIC ACID) ที่เกิดจาก

คารบอนไดออกไซดจากสภาพการจราจรที่แออัด

 สรางฟลมบางๆ เขาไปแทรกในอากาศ ทําใหน้ําซึมผานไมได 

ประหยัดตนทนุ เงินงบประมาณ ลดคาใชจายการซอมแซมถนนประหยัดเวลาในการกอสราง สะดวก รวดเร็วกวาถนนคอนกรีต

หมดปญหาเร่ืองฝุน รอยหลุมบอ



รวดเร็ว

สามารถเปดใชงานได

หลังจากเสร็จสิ้นการทาํงาน

เพียง 3 ช่ัวโมง

ประหยัด

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

รักษาความสมดุลของธรรมชาติ

- ประหยัดตนทุน 20-50% 

- ใชดินในพื้นที่

ลดการใชหินคลุกจากการระเบิดภูเขา 

ซึ่งเปนการทําลายทรพัยากรธรรมชาติ

ไมกอใหเกิดมลพิษตอธรรมชาติ

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
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11ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางถนนรีโนลิท และ ถนนทั่วไป

* ตนทุนในการกอสราง • ประหยัดกวา เพราะไมเสียคาวสัดุคลุกผสม

• ไมเสียคาขนสงวสัดุคลุกผสม

• คาใชจายปานกลาง – สูง

• เสียคาวัสดุคลุกผสม

• เสียคาขนสงวสัดุคลุกผสม

• คาใชจายสูง

• เสียคาวัสดุคลุกผสม

• เสียคาขนสงวสัดุคลุกผสม

* ข้ันตอนการกอสราง •ไมตองคัดเลือกวสัดุคลุกผสมตามขนาดที่กําหนด

• ไมตองต้ังแบบ

• คลุกผสมวสัดุใหเขากนั

• บดอัดใหแนน และสามารถเปดการจราจรได

หลังจากเสร็จงานช้ันพ้ืนทางภายใน 3 ช่ัวโมง

• สามารถปดผิวจราจรไดในภายหลังเมื่อตองการ

• คัดเลือกวัสดุคลุกผสมทีส่ะอาดและมี

ขนาดตามที่กําหนด

• ไมตองต้ังแบบ

• ไมตองคลุกผสมวสัดุใหเขากัน

• บดอัดใหแนน

• เปดการจราจรไดเมื่อบดอัดช้ันผิวลาด

ยางเสร็จ

•คัดเลือกวสัดุคลกุผสมทีส่ะอาดและมี

ขนาดตามกําหนด

• ตองต้ังแบบ

• คลุกผสมวสัดุใหเขากนั

• ไมตองบดอัด

• รอบมคอนกรีต 28 วัน จึงเปด

การจราจรได

* คุณสมบัติพิเศษ •ชวยปองกันการซึมผานของน้ําไดดี •ไมมีคุณสมบัติในการปองกันการซึมผาน

ของน้ํา

•ไมมีคุณสมบัติในการปองกันการซึม

ผานของน้ํา

* อายุการใชงาน • อายุการใชงานยาวกวา เพราะสามารถรับ Load 

และกระจาย Load ไดดี จึงมีการซอมบํารุงนอยมาก

• อายุการใชงานสั้นกวา เพราะการรับ 

Load และการกระจาย Load ไมดี

• อายุการใชงานสั้น เพราะไมมีการ

กระจาย Load

* พฤติกรรมทางกายภาพ • การจราจรยังใชได หากเกิดความเสียหายมาก • การจราจรถูกตัดขาด หากเกิดความ

เสียหายมาก

• การจราจรถูกตัดขาด หากเกิดความ

เสียหายมาก

* ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม • ตัวน้ํายาไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

• สามารถใชดินในพ้ืนที่ จึงไมจําเปนตองระเบิดภูเขา

* ใชวัสดุที่เปนหนิ จะตองระเบิดภูเขาหิน * ใชวัสดุที่เปนหนิ จึงตองระเบิดภูเขา

หิน

ถนนรีโนลิท-ดินซีเมนต ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต
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วัสดุที่นํามาใชงานถนนรีโนลิท

1. ดิน : ดินตองปราศจากวัชพืช  วัสดุที่มีขนาดโตกวา 50 มม.ตองกําจัดทิง้ไปหรือตีใหแตก

2. ดินทุกประเภท  :  ดินทุกประเภทสามารถนํามาใชกับน้ํายารีโนลิทได และควรมีคุณสมบัติดังนี้

- มีสวนละเอียดที่ผานตะแกรงเบอร 200 ทดสอบตามมาตรฐาน AASHTO T27-70 ไมเกิน 35%

- Los Angeles Abrasion Loss ทดสอบมาตรฐาน ASTM C131 ไมเกิน 60%

- Liquid Limit  เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน AASHTO T89 ไมเกิน 40%

- Plastic Index  เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน AASHTO T90 ไมเกิน 15% 

3. ปูนซีเมนต :  ปูนซีเมนตที่นํามาใชตองเปนปูนซีเมนตปอรตแลนด ประเภทที่ 1 ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C150
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4. น้ํายารีโนลิท :   ตามคณุสมบัติทีก่ลาวมาขางตน

5. การออกแบบสวนผสม  หาคาตาง ๆ จากหองทดลอง จะใชคา Unconfined Compressive Strength ทดสอบตามมาตรฐาน AASHTO T208

โดยกอนตัวอยางทดสอบจะถูกบดอัดใน Mold ตามมาตรฐาน AASHTO T180 ภายหลังการบมในถุงพลาสติกนาน 7 วัน แลวนําไปแชน้ํานาน 2 ชม. 

จะตองมีคาไมนอยกวา 17.5 kg./cm2

วัสดุที่นํามาใชงานถนนรีโนลิท

ถนนรีโนลิท
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อัตราสวนผสม

ถนนรีโนลิท

ดิน 1 คิว ปูนซีเมนตปอรตแลนด 

100 กิโลกรัม 

(2 ถุง)

น้ํายารีโนลิท 

5 ลิตร

น้ําสะอาด 

195 ลิตร



อุปกรณและเครื่องจักรท่ีจําเปนในการกอสราง

เคร่ืองจักรสําหรับการผสมในที่

1. รถเกรดเดอร 1 คัน

2. รถบรรทุกน้ําพรอม

หัวฉีด 2 คัน

3. รถบดลอเหล็ก 1 คัน

4. รถบดลอยาง 1 คัน
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เคร่ืองจักรสําหรับการผสมโดยเคร่ืองผสม

1. เคร่ืองผสมดินซีเมนต 1 ชุด

3. รถบรรทุกน้ําพรอม

หัวฉีด 2 คัน

4. รถบดลอเหล็ก 1 คัน

5. รถบดลอยาง 1 คัน
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2. รถเกรดเดอร 1 คัน

6. รถตักลอยาง 1 คัน

7. รถบรรทุกเททาย 2 คัน



ขั้นตอนการกอสรางถนนรีโนลิท

ผสมปูนซีเมนต+ดินให

เขากัน

2003

1
ปรับพ้ืนที่หนางาน

2

3

4

5

6

17

บมน้ํา 5-7 วัน

บดอัด

ผสมเปยก                            

ดิน+ปูนซีเมนต+นํ้ายารีโนลิท

ปรับพ้ืนที่หนางาน
• ปรับระดับดวยการขุดและบดอัด ซึ่งจะตองคํานวณปริมาณดินที่ใชตามความกวาง ยาว 

และลึก ตามที่ออกแบบไว

ผสมแหง                    

ดิน+ปูนซีเมนต
• โรยปูนซีเมนต และเกลีย่ใหกระจายทั่วพื้นที่หนางาน ใชรถเกรดเดอรคลุกผสมดินกับ

ปูนซีเมนตใหเขาเปนเนื้อเดยีวกนั แลวเกลีย่แตงใหกระจายทั่วพื้นที่

ผสม                    

น้ํายารีโนลิท+น้ํา
• เทน้าํยารีโนลทิลงในรถบรรทุกน้ําตามอัตราสวนที่กําหนด จากนั้นฉีดสเปรยพนใหทั่วพื้นที่

• ใชรถเกรดเดอรคลุกผสมดิน ปูนซีเมนต นํ้ายารีโนลิท ใหเขารวมเปนเน้ือเดียวกัน และตรวจสอบความช้ืน

ท่ีเหมาะสมกอนการบดอัด โดยใชมือกําดินแลวบีบ ดินจะจับตัวเปนกอน แลวหักคร่ึงเปนสองสวน รอยหักจะ

อยูกึ่งกลางพอด ีแสดงวาดินมีปริมาณความช้ืนท่ีเหมาะสม  ** กรณีดินมีความช้ืนสูงเกินไป เวลากําดินจะเละ 

และถาความช้ืนตํ่าเกินไป ดินจะแหง ไมเกาะตัวเปนกอน 

• ใชรถบดลอเหล็กบออัดใหไดความหนาแนนที่ตองการ และใชรถบดลอยางบดแตงผิวหนา

ใหเรียบสม่ําเสมอ ระยะเวลาต้ังแตการผสมจนกระทั่งบดอัดควรทําภายใน 2 ช่ัวโมง

• หลังจากบดอัดแลว ทิ้งไวรอเวลาประมาณ 3 ช่ัวโมง สามารถเปดการจราจรเบาบางได และ

ควรจะทําการบมน้ํา 5-7 วัน เพื้อชดเชยการสญูเสียน้ํา และปองการการแตกที่ผิวหนา



ขั้นตอนการกอสรางถนนรีโนลิท

ผสมปูนซีเมนต+ดินให

เขากัน

2003

ปรับพ้ืนที่หนางาน

4

18

7. บมน้ํา 5-7 วัน5. ใชรถบดลอเหล็กบดอัด

ใหไดตามความแข็งที่

ตองการ

4. ใชรถเกรดเดอรผสมเปยก                            

ดิน+ปูนซีเมนต+นํ้ายารีโนลิท

ใหสวนผสมท้ังหมดเขาเปนเน้ือ

เดียวกัน

1. ปรับพ้ืนที่หนางาน เกล่ียปูน

ใหกระจายทั่วพ้ืนที่

2. ใชรถเกรดเดอรผสมแหง 

ระหวางดิน+ปูนซีเมนต

3. ผสมน้ํายารีโนลิท+น้ํา ตาม

อัตราสวนแลวฉีดสเปรยใหทั่วพ้ืนที่

6. ใชรถบดลอยางบดอัดอีกครั้ง

เพ่ือใหผิวหนาเรียบสม่ําเสมอ



โครงการถนนรีโนลิท

ทวีปอเมริกาเหนือ

ทวีปแอฟริกาใต

ทวีปแอฟริกา

ทวีปออสเตรเลีย

ทวีปเอเชีย

ทวีปยุโรป
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โครงการถนน-อางกักเก็บน้ํา-ลานจอดรถ-พื้นทางรีโนลิท 20



กองชางโยธาทหารอากาศ

กองทัพอากาศ
กรมโยธาธิการ

เทศบาล / อบต / อบจสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท

ภาคเอกชน อาทิ โรงแรม,รีสอรท

สนามกอลฟ และ ฯลฯ

กระทรวงศึกษาธิการ

ทบวงมหาวิทยาลัย

หนวยงานท่ีใชผลิตภัณฑนํ้ายารีโนลิท
21

กระทรวงสาธารณสุขแขงการทาง กรมทางหลวง

กรมชลประทานสํานักโยธา กรุงเทพฯ 

หนวยพัฒนาการเคล่ือนที่

สํานักงานพัฒนาพิเศษ
หนวยบัญชาการทหารพัฒนา



กรมทางหลวง

 งานกอสรางถนนหมายเลข 2287 อ.เขาวง-ดงหลวง จ.กาฬสินธุ

 งานซอมแซมถนนสายสระบุรี – พุแค อ.พุแค จ.สระบุรี

 งานซอมแซมถนนสายมิตรภาพ – แกงคอย อ.แกงคอย จ.สระบุรี

 งานซอมแซมถนนทางหลวงหมายเลข 24 อ.สีค้ิว-โชคชัย จ.นครราชสีมา

 งานซอมแซมถนนหมายเลข 311 อ.เมือง จ.ลพบุรี

กรมโยธาธิการ และผังเมือง

 งานกอสรางถนนสายทาง พบ 1003 บานพุพล-ูบานเสลา-บานหวยเกษม อ.หนองหญาปลอง จ.เพชรบุรี

 งานกอสรางถนนสายทาง กส 1015 บานหนองหลม-บานแวงฮี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ

 งานกอสรางถนนสายทาง สก. 1008 บานไกลนคร-บานวังน้าํเยน็ อ.คลองหาด จ.สระแกว

 งานกอสรางถนนสายทางที่ 0+000-0+425/0+425-0+850 บานโคกสวาง-บานนาถอน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

สํานักโยธา กรุงเทพฯ

 งานกอสรางทางจักรยาน เลยีบทางดวนเอกมัย-รามอินทรา ถนนประดิษฐมนูธรรม กรุงเทพฯ

 งานซอมแซมถนนราชดําเนินกลาง ถนนราชดําเนินกลาง สนามหลวง กรุงเทพฯ 

 งานกอสรางทางเดินรอบสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพฯ

 งานสาธิตการกอสรางถนนรีโนลิท เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 

สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท

 งานกอสรางถนนสายทาง มน. 3119 บานโคกนอย-บานเจริญผล อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา

 งานกอสรางถนนสายทางนธ.5233โครงการพระราชดําริทางเขาฟารมตัวอยางโคกบาฆาบือซา  อ.เมือง จ.นราธิวาส

 งานกอสรางและปรับปรุงผิวจราจรลูกรังสายทาง มส. 5035 บานหัวน้ําสะกึด-บานหวยตอง  อ.เมือง จ.แมฮองสอน

 งานซอมแซมถนนสาย ขก. 2015 บานทุม-บานสําราญ อ.เมอืง จ.ขอนแกน

 งานกอสรางถนนหมายเลข 2291 อ.ตากฟา จ.นครสวรรค
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หนวยบัญชาการทหารพัฒนา

 งานกอสรางถนนทางเขาหมูบานบาละ อ.กาบัง จ.ยะลา

 งานกอสรางถนนโครงการพระราชดําริบานแมตาชาง อ.แมสรวย จ.เชียงราย

 งานกอสรางถนนเลี่ยงเมือง บานกุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม

 งานกอสรางถนนทางเขาวัดสุดประเสริฐ อ.หวยกระเจา จ.กาญจนบุรี

 งานกอสรางถนนทางเขาศูนยศิลปาชีพเกาะเกิด อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

 งานกอสรางถนนทางเขาบานบะทอง ต.ไร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

 งานสาธิตถนนผิวทาง Cape Seal บานบอพนา อ.เซกา จ.หนองคาย

 งานสาธิตถนนผิวทาง Cape Seal บานปากหวยมวง อ.โพธิไทร จ.อุบลราชธานี

 งานกอสรางถนนบานไทยสันติสุข-บานไทยนยิม อ.ปราสาท จ.สุรินทร

 งานกอสรางถนนทางเขาสาํนักวปิสสนาหลวงพออุตตมะ วัดอุดมมงคล จ.ฉะเชิงเทรา

 งานกอสรางถนนทางเขาบานพักตากอากาศเขายายเที่ยง อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา

กระทรวงศึกษาธิการ

 งานกอสรางลานจอดรถ โรงเรียนบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี อ.เมือง จ.พิษณุโลก

กระทรวงสาธารณสุข

 งานซอมแซมถนนหลวงวเิชียรฯ หนาโรงพยาบาลศรีธัญญา อ.สนามบินน้าํ จ.นนทบุรี

กองทัพอากาศ

 งานกอสรางถนนกรมชางโยธา กองทัพอากาศ กรุงเทพฯ 

กรมพลศึกษา

 งานกอสรางลูวิง่สนามกีฬา เทศบาล ต.แมสอด อ.แมสอด จ.ตาก

 งานซอมแซมสนามเทนนสิ สนามศุภชลาศัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
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กรมชลประทาน

 งานกอสรางถนนเลียบคลองชลประทาน อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

กรมชางโยธาทหารอากาศ กองทัพอากาศ

 งานกอสรางถนนทางข้ึนสถานเีรดาหเขาเขียว อทุยานแหงชาติเขาใหญ อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

เทศบาล

 งานกอสรางบอกักเก็บน้ําสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.มหาสารคาม

 งานกอสรางสูวิง่สนามกีฬาเทศบาลโรงเรียนวัดเขาทราย ต. เขาทราย อ. ทับคลอ จ.พิจิตร

 งานกอสรางลานตากขยะ อ. เมอืง จ.พิษณุโลก

 งานกอสรางพื้นลานจอดรถเทศบาลเมืองพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก

องคการบริหารสวนจังหวัด

 งานกอสรางถนน อ.เมอืง จ.อางทอง

หนวยพัฒนาการเคล่ือนที่ สํานักงานพัฒนาพิเศษ

 งานสาธิตถนนผิวทาง Cape Seal บานเหลาลอม อ.เมือง จ.มุกดาหาร

 งานกอสรางถนนภายในคาย ตชด.337 อ.แมสะเรียง จ.แมฮองสอน

 งานกอสรางถนนทางเขาหมูบานสะงอ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย

ทบวงมหาวิทยาลัย

 งานกอสรางพื้นลานโรงอาหาร อาคารภูมพิลสังคีต วิทยาลยัดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม

 งานกอสรางพื้นทางเดิน กองกายภาพและสิ่งแวดลอม มหาวทิยาลยัมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม

 งานกอสรางพื้นทางเดินและกอสรางงานภูมิทัศน อาคารมหิดลอดลุยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม
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หนวยงานเอกชน
 งานกอสรางถนนภายในสนามกอลฟรอยัลเจมสแอนดสปอรตคลับ อ.ศาลายา จ.นครปฐม

 งานกอสรางลานจอดรถออโตซิต้ี ถ.รัชดาภิเษก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ

 งานกอสรางลานจอดรถสนามกอลฟรอยัลเจมส อ.ศาลายา จ.นครปฐม

 งานกอสรางบอเลี้ยงปลาบานทานรองอุตสาห อ.เมือง จ.เชียงใหม

 งานกอสรางรางสงนํ้าโครงการหลวงดอยตุง อ.ดอยตุง จ.เชียงราย

 งานกอสรางถนนสาธิตสวนหลวง ร.9 เขตประเวศ กรุงเทพฯ

 งานกอสรางบอกักเก็บนํ้า ไรองุนวิลเลจฟารม อ.วังนํ้าเขียว จ.นครราชสีมา

 งานกอสรางลานจอดรถและบอกักเกบ็นํ้า รานอาหารนายขยัน ถ.รามอินทรา กรุงเทพฯ

 งานกอสรางถนนหนาโรงงานสหวิริยา อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา

 งานกอสรางถนนเจาฟานอก อ.เมือง จ.ภูเก็ต

 งานกอสรางถนนภายในสนามกอลฟ Best Ocean Golf & Hotel ต.มหาชัย จ.สมุทรปราการ

 งานกอสรางบอนํ้าภายในสนามกอลฟนัมเบอรวัน ถนนประชาอุทิศ กรุงเทพฯ

 งานซอมแซมหลังคา บริษัท เครือซีเมนตไทย จํากัด อ.แกงคอย จ.สระบุรี

 งานซอมแซมถนนทางเขาหมูบานอัลไพน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 งานซอมแซมถนนสนามกอลฟ Victory Park จ.หนองคาย

 งานกอสรางสนามบาสเกตบอลและลานจอดรถ รอยัลเจมส&สปอรตคลับ อ.ศาลายา จ.นครปฐม

 งานซอมแซมถนนทางเขาภูพิมานรีสอรท อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

 งานปูพื้นตัวหนอน สนามกอลฟอัลไพน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 งานกอสรางลานหนาโกดังเก็บสินคา อ.เมือง จ.ชุมพร

 งานกอสรางถนนโครงการสยามรมณีย ถ.เจริญกรุง เกาะรัตนโกสินทร กรุงเทพฯ

 งานกอสรางถนนหมูบานดรากอนฮิลล อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ

 งานสาธิตการกอสรางถนน อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

 งานกอสรางถนนภายในสนามไทยโปโลคลับ พัทยา จ.ชลบุรี

 งานกอสรางถนนโครงการโซนีวา คีรี รีสอรท เกาะกูด จ.ตราด

 งานสาธิตการกอสรางพื้นทางเดินรีโนลิท เกาะยาวใหญ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

 งานกอสรางพื้นทางเดินภายใน ดิอิลิเมนท กระบี่รีสอรท อ.เมือง จ.กระบี่

 งานกอสรางพื้นทางเดินภายใน พีพ ีปร้ินเซส รีสอรท เกาะพพี ีจ.กระบี่

 งานกอสรางลานสนามเด็กเลน โรงเรียนปญญาเดน อ.หางดง จ.เชียงใหม

 งานสาธิตการกอสรางพื้นทางเดิน บริษัท เอสเคซีเทรดดิง้ จํากดั อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

 งานปรับปรุงภูมิทัศนภายใน Black Mountain Golf Club อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ
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*

*

*
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกลาธนบุรี   *
สํานักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (BIOTEC)*
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กรมทางหลวง / กรมเรงรัดพัฒนาชนบท / หนวยบัญชาการทหารพัฒนา

สํานักงานเทศบาล

ศูนยกอสรางและบูรณะถนน 2 กองกอสรางและบูรณะ สํานักการโยธา  

กองวิเคราะหและวิจัย  กรมโยธาธิการ กรุงเทพฯ  



State department of material tests Darmstadt
Germany*
Hatzler,Sean Science 7-5
The experiment in association with Fugro South, Inc., USA*

*

*

*
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