ผลงานการตรวจสอบอาคาร ที่ได้ รับการยอบรับ
ห้ างหุ้นส่ วนจากัด รับตรวจสอบอาคาร 45
อาคารโรงงานอุตสาหกรรม
โรงงาน บจก.คราวน์เบ็บแคน & โคลสเชอร์ส
จ.สระบุรี
โรงงาน บจก.พีพีซี เอเชี่ยนอินซูเลเตอร์
จ.สิงห์บรุ ี
โรงงานบมจ.ไทยฟิ ลม์อินดัสตรี่
จ.สมุทรปราการ
โรงงานบมจ.ไทยออฟติคอล กรุ๊ป
จ.นนทบุรี
โรงงาน บจก.ทิปโก้ เอฟแอนด์บี
จ.อยุธยา
โรงงาน บจก.เภสัชกรรมเกร๊ ทเตอร์ ฟาร์ม่า
จ.นครปฐม
โรงงาน บจก.ฟิ วเจอร์เท็กซ์
จ.สมุทรปราการ
โรงงาน บจก.นิวโมเดอร์น
จ.สมุทรปราการ
โรงงาน บจก.แอคมิ (1975)
จ.สมุทรปราการ
โรงงาน บจก.ไทยพีเจ้ นท์
จ.สมุทรปราการ
โรงงาน บจก.ลัคกี ้เวิลด์ กรุ๊ป
จ.ชลบุรี
โรงงาน บจก.สยามยีเอส แบตเตอรี่
จ.สมุทรปราการ
โรงงาน บจก.อีเทอนัลเรซิ่น
จ.สมุทรปราการ
โรงงาน บจก.ปั ญจพล ไฟเบอร์
จ.สมุทรปราการ
โรงงาน บจก.ทีทีซี น ้าดื่มสยาม
จ.ปทุมธานี
โรงงาน บจก.รอยัล ปอร์ซเลน
จ.สระบุรี
โรงงาน บจก.สตีลอัลลายแอนซ์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จ.ระยอง
โรงงาน บจก.โจตันไทย
จ.ชลบุรี
โรงงาน บมจ.บางกอกโพลีเอททีลิน
จ.ชลบุรี
โรงงาน บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล
จ.ชลบุรี
โรงงาน บจก.คานาเอ็คซ์ นิคมอุตสาหกรรม แหลมฉบัง-ปิ่ นทอง
โรงงาน บจก.ไทเท็กซ์ เอเชีย นิคมอุตสาหกรรม แหลมฉบัง
โรงงาน บจก.พัฒนานาฬิกา
กรุงเทพฯ
โรงงาน บจก.จอลลี่เท็กไทล์ อินดัสตรี ้
กรุงเทพฯ
โรงงาน บจก.เอี่ยมไพศาลอุตสาหกรรม
กรุงเทพฯ
โรงงาน บจก.เอลต้ า
กรุงเทพฯ
โรงงาน บจก.อีเทอนัล เรซิ่น
จ.สมุทรปราการ
โรงงาน บจก.Mainly Silver Design
จ.นครปฐม
โรงงาน บจก.สยามแคสติ ้ง พาวเดอร์
จ.นครปฐม
โรงงาน บจก. วราฟู้ดแอนดริ ้ง
จ.นครปฐม
โรงงาน บจก.สหยูเนี่ยน พลาสติก
จ.ฉะเชิงเทรา
โรงงาน บจก. ส.ศิลป (2521)
จ.นนทบุรี
โรงงาน บจก. Asia Pacific Glass
จ.ฉะเชิงเทรา
โรงงาน บจก.แอดวานซ์ไฟเบอร์
จ.กาญจนบุรี

อาคารสูง / อาคารขนาดใหญ่
อาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 1

* ชาญอิสสระทาวเวอร์ 2

อาคาร โอเชี่ยนทาวเวอร์ 1

* โอเชี่ยนทาวเวอร์ 2

อาคาร กรีนทาวเวอร์

* ลือชาเอ็กซ์คลูซีพ

อาคาร สนง.คกก.ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
อาคาร ไดมอนด์ สุขมุ วิท

* อาคาร รอยัลปาร์ค 3

Intro Condominium ประดิพทั ธ์ * อาคารบางนา คอมเพล็กซ์
อาคาร คอนโดไลฟ์ แอด รัชดา

* อาคาร อาคาเดีย ทาวน์เวอร์

อาคาร พระรามหกแมนชัน่ เอ

* อาคาร บางกอกเคเบิ ้ล

อาคาร ธันยาคารคอนโดมิเนียม

* อาคาร ชัยพฤกษ์ เพลส

อาคาร โอเรียลเต็ลทาวเวอร์

* ราชปรารภการ์เด้ น

อาคาร รัชดาเพรสทิจ

* สิรินทร์ เรสซิเด้ นท์

อาคาร นนท์ซิตี ้ ทาวเวอร์

* อาคาร สยามคอร์ต

อาคาร ชาญอิสสระซิตี ้โฮม 1-2

* รมณียา คอนโดทาวน์

อาคารโรงแรม
โรงแรม THE PENNINSULA
โรงแรม ANANTARA BANGKOK RIVERSIDE RESORT & SPA
โรงแรม Hotel Muse Bangkok
โรงแรม บี ทู (พัทยา)
โรงแรม ริเวอร์ ซิตี ้ จ.มุกดาหาร
โรงแรม อลิซาเบธ
โรงแรม สีลม ศิรินทร์
โรงแรม ยูโรป้า อินน์
โรงแรม แม่น ้า รามาดา
โรงแรม สุริวงศ์
โรงแรม อเดลฟี่ แกรนด์
โรงแรม บี ทู (เชียงใหม่)

อาคารประเภทอื่นๆ
อาคาร JUNGCEYLON Shopping Destination จ.ภูเก็ต
อาคาร World Gems Collection พัทยา จ.ชลบุรี
อาคาร โรงเรียนนานาชาติเซนต์ สตีเฟ่ นส์ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
อาคาร O2 Hip คอนโดมิเนียม
อาคาร PROM คอนโด
อาคาร N.T. Tower
อาคาร @ CITY สุขมุ วิท
อาคาร The Niche I D ลาดพร้ าว / สาโรง / ลาดพร้ าว-วังหิน
อาคาร The Niche Mono บางนา
อาคาร สนามกอล์ฟไทยคันทรี คลับ จ.ฉะเชิงเทรา

