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ปี� ค.ศ. 1800 กระบวนำ�ก�รผลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�ตเหลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�กกลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข��บ�มขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรู��นำ�จนำ�ถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจ�งขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรู�ดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส!ด ม�ก�รสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเสร��งแท#งโลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขหะหลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�ยร�ปีแบบ ไม#ว#�จะ
เปี�นำ�เหลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�กเสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�นำ�   เหลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�กฉ�ก  หร)อเสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�เหลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�ก   ท+�งหมดเปี�นำ�พื้นฐานและวิวัฒนาการทางการก่อสร้าง ซึ่งช่วยให้วิศวกรสามารถสร้างตึกระฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄���������������������������������������������������)�นำ�ฐ�นำ�แลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขะว�ว+ฒนำ��ก�รท�งก�รก#อสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเสร��ง ซึ่งช่วยให้วิศวกรสามารถสร้างตึกระฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0܄งช#วยให�ว�ศวกร
สุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�ม�รถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเสร��งต�กระฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������俨��ขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรู��นำ�สุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�งหลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�ยร�อยเมตร 

ต�กระฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������俨��ท��ให�เก�ดเทคโนำ�โลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขย�อ)0นำ�ๆต�มขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรู��นำ�ม�อ�กม�กม�ย  หนำ��0งในำ�นำ�+�นำ�ค)อลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�ฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������俨ท5   เม)องหลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขวงในำ�ท!กปีระเทศ
ต�องพื้นฐานและวิวัฒนาการทางการก่อสร้าง ซึ่งช่วยให้วิศวกรสามารถสร้างตึกระฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困����������������������������������������������������0܄งพื้นฐานและวิวัฒนาการทางการก่อสร้าง ซึ่งช่วยให้วิศวกรสามารถสร้างตึกระฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄����������������������������������������������������อ�ศ+ยลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�ฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������俨ท5    หร)อแม�แต#ห��งสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเสรรพื้นฐานและวิวัฒนาการทางการก่อสร้าง ซึ่งช่วยให้วิศวกรสามารถสร้างตึกระฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄���������������������������������������������������สุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�นำ�ค�� โลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขต+สุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส   บ�6กซึ่งช่วยให้วิศวกรสามารถสร้างตึกระฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  เซึ่งช่วยให้วิศวกรสามารถสร้างตึกระฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������นำ�ทร+ลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข   แลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขะ เดอะมอลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข5เปี�นำ�ต�นำ�  ลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�วนำ�ต�องม�
ลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�ฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������俨ท5ใช�สุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส#งผ��โดยสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�รหร)อขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูนำ�ขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูอง

ฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������俨� สุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�กสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส5ร�ชมงคลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข  จะเปี� ดเผยคว�มลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข+บกลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขไกภ�ยในำ�ขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูองลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�ฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������俨ท5  พื้นฐานและวิวัฒนาการทางการก่อสร้าง ซึ่งช่วยให้วิศวกรสามารถสร้างตึกระฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄���������������������������������������������������ร�อมก+บระบบคว�มปีลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขอดภ+ยให�ค!ณได�ทร�บในำ�หนำ���ถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจ+ดไปี   

ลั�ฟทแบันเทคโนโลยี ราชมงคล�rip�rบันเทคโนโลยี ราชมงคล�rip�rไฮดรอลั�ค
แนำ�วค�ดขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูองลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�ฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������俨ท5นำ�+�นำ�ธรรมด�ม�ก   ท�0จร�งม+นำ�ก�ค)อกลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข#อง  ท��ไว�สุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส��หร+บขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูนำ�ขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูอง   โดยผ�กกลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข#องต�ดไว�ก+บเช)อก   

หร)อ  ไฮดรอลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�ก  เพื้นฐานและวิวัฒนาการทางการก่อสร้าง ซึ่งช่วยให้วิศวกรสามารถสร้างตึกระฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困0(���������������������������������������������������܄อใช�ม+นำ�ยกขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรู��นำ�แลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขะลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขงเท#�นำ�+�นำ�

อย#�งไรก�ต�มลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�ฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������俨ท5สุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเสม+ยใหม#  ม�ระบบซึ่งช่วยให้วิศวกรสามารถสร้างตึกระฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+บซึ่งช่วยให้วิศวกรสามารถสร้างตึกระฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������อนำ�กว#�สุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเสม+ยก#อนำ�ม�ก   เพื้นฐานและวิวัฒนาการทางการก่อสร้าง ซึ่งช่วยให้วิศวกรสามารถสร้างตึกระฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄���������������������������������������������������ร�ะต�องบรรท!กผ��โดยสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�ร  แลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขะขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูองท�0ม�
ขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูนำ��ดใหญ#ขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรู��นำ�     จ�งจ��เปี�นำ�ท�0จะต�องม�ระบบคว�มปีลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขอดภ+ย  แลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขะก�รเคลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข)0อนำ�ท�0ก�ต�องนำ��0มนำ�วลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรู��นำ�

เร�แบ#งลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�ฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������俨ท5ออกเปี�นำ�  2  ปีระเภทด+งนำ���

1.ลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�ฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������俨ท5ระบบไฮดรอลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�ก
2.ลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�ฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������俨ท5ท�0ใช�สุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�ยเคเบ�ลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข
แบบแรก   ใช�ยกสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�0งขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูองท�0ม�ขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูนำ��ดใหญ#แลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขะหนำ�+ก  ภ�ยในำ�กระบอกไฮดรอลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�กบรรจ!ขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูองเหลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขวท�0อ+ดต+วไม#ได�   

ลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�กสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�บเคลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข)0อนำ�ท�0ขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรู��นำ�แลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขะลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขงโดยก�รอ+ดขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูองเหลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขวเขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรู��ไปีในำ�กระบอก   ค!ณสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�ม�รถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจมองเห�นำ�ระบบก�รท��ง�นำ�ด+งร�ปี



ระบบไฮดรอลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�กแยกเปี� นำ�  3  สุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส#วนำ�ค)อ
1.ถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจ+งบรรจ!นำ����ม+นำ�ไฮดรอลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�ก
2.ปี+6มได�ก ��ลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข+งจ�กมอเตอร5ไฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������俨ฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������俨� �
3.ว�วลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข5อย�#ระหว#�งถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจ+งบรรจ!ก+บกระบอกไฮดรอลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�ก
เม)0อต�องก�รให�ลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�กสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�บเคลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข)0อนำ�ท�0ขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรู��นำ�  ให�ปี� ดว�วลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข5 เปี� ดปี+6มขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรู+บด+นำ�ขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูองเหลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขวจ�กถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจ+งเก�บไปีท�0กระบอกไฮดรอลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�ก     ด+นำ�ให�

ลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�กสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�บเคลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข)0อนำ�ท�0   แลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขะยกห�องลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�ฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������俨ท5ขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรู��นำ�  
ขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูณะท�0ห�องถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจ�กยกขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรู��นำ�ไปีถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจ�งช+�นำ�ท�0ต�องก�ร   ระบบควบค!มจะสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส#งสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส+ญญ�ณไปีท�0มอเตอร5เพื้นฐานและวิวัฒนาการทางการก่อสร้าง ซึ่งช่วยให้วิศวกรสามารถสร้างตึกระฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困0(���������������������������������������������������܄อหย!ดปี+6ม    ท��ให�ไม#ม�ขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูองเหลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขว

ไหลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขเขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรู��ไปีในำ�กระบอก   เม)0อว�วลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข5ย +งปี� ดอย�#  ห�องจะนำ��0งอย�#ท�0ช+�นำ�นำ�+�นำ�
เม)0อต�องก�รให�ลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�กสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�บเคลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข)0อนำ�ท�0ลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขง     ให�เปี� ดว�วลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข5       ขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูองเหลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขวท�0อย�#ในำ�กระบอกจะไหลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขกลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข+บเขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรู��สุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�#ถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจ+งเก�บ   โดยใช�นำ����

หนำ�+กขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูองห�องลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�ฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������俨ท5กดลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�กสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�บลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขง    ห�องจะค#อยๆเคลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข)0อนำ�ท�0ลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขง   แลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขะหย!ดในำ�ระด+บท�0ต�องก�ร    ระบบควบค!มท��ก�รปี� ดว�วลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข5อ�กคร+� ง
ระบบนำ���ค#อนำ�ขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรู��งง#�ย  ไม#ซึ่งช่วยให้วิศวกรสามารถสร้างตึกระฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+บซึ่งช่วยให้วิศวกรสามารถสร้างตึกระฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������อนำ�   แต#ม�ขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรู�อเสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�ยเหม)อนำ�ก+นำ�

ข�อด�แลัะเสิกส์ สถาบันเทคโน�ยี ราชมงคล�rip�r_��,�.uno:CalloutShaของระบันเทคโนโลยี ราชมงคล�rip�rบันเทคโนโลยี ราชมงคล�rip�rไฮดรอลั�ก
ขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรู�อด�ขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูองม+นำ�ค)อ  ใช�แรงนำ��อยแต#ได�แรงม�ก   อย#�งไรก�ต�มระบบไฮดรอลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�กม�ขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรู�อเสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�ย   3  ขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรู�อ   ขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรู�อแรกค)อขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูนำ��ดขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูอง

อ!ปีกรณ5    ท�0ม�ขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูนำ��ดใหญ#แลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขะย�ว    ถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจ��ค!ณต�องก�รยกขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรู��นำ�สุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�ง    ก��นำ�ลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�กสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�บต�องย�วม�ก       แนำ�#ลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข#ะย�0งลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�กสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�บย�วม�กขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรู��นำ� คว�มแขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรู�ง
แรงก�นำ��อยลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขง   แลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขะสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�ม�รถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจแตกห+กได�ง#�ย

ปี+ญห�ขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรู�อท�0สุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเสองค)อ   ต+วกระบอกต�องฝ+งลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขงใต�ด�นำ�   นำ�+0นำ�หม�ยคว�มว#� ถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจ��ทรงกระบอกย�วม�ก   ย�0งต�องขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรู!ดลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขงใต�ด�นำ�ลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�กม�ก   
ค#�ใช�จ#�ยย#อมเพื้นฐานและวิวัฒนาการทางการก่อสร้าง ซึ่งช่วยให้วิศวกรสามารถสร้างตึกระฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困����������������������������������������������������0܄มขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรู��นำ�แนำ�#นำ�อนำ�  ยกต+วอย#�งเช#นำ�   ถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจ��ค!ณยกห�องขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรู��นำ�สุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�ง   10  ช+�นำ�   ต�องขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรู!ดลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขงไปีใต�ด�นำ�ลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�กอย#�งนำ��อย   9  ช+�นำ�เปี� นำ�ต�นำ�

ขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรู�อเสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�ยสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส!ดท��ยค)อ ใช�พื้นฐานและวิวัฒนาการทางการก่อสร้าง ซึ่งช่วยให้วิศวกรสามารถสร้างตึกระฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄���������������������������������������������������ลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข+งง�นำ�สุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส��นำ�เปีลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข)องม�กแลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขะไม#ม�ปีระสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�ทธ�ภ�พื้นฐานและวิวัฒนาการทางการก่อสร้าง ซึ่งช่วยให้วิศวกรสามารถสร้างตึกระฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄���������������������������������������������������  เพื้นฐานและวิวัฒนาการทางการก่อสร้าง ซึ่งช่วยให้วิศวกรสามารถสร้างตึกระฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄���������������������������������������������������ร�ะสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�ญเสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�ยไปีก+บก�รหม!นำ�มอเตอร5 แลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขะขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรู+บปี+6มไฮ
ดรอลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�ก



ลั�ฟทท�!ใช�สิกส์ สถาบันเทคโนายี ราชมงคล�rip�r_��,�.uno:CalloutShaเคเบันเทคโนโลยี ราชมงคล�rip�r�ลั
ลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�ฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������俨ท5แบบนำ���นำ��ยมใช�ก+นำ�ม�กสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส!ด   ห+องลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�ฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������俨ท5ถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจ�กยกขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรู��นำ�แลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขะลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขงโดยสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�ยเคเบ�ลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข   ท�0คลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�องผ#�นำ�รอก   (Sheave) 3   ด+งร�ปี   

เม)0อรอกหม!นำ�จะฉ!ดให�สุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�ยเคเบ�ลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขเคลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข)0อนำ�ท�0

เพื้นฐานและวิวัฒนาการทางการก่อสร้าง ซึ่งช่วยให้วิศวกรสามารถสร้างตึกระฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄���������������������������������������������������ลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�ขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูองรอกต#อเขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรู��ก+บมอเตอร5ไฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������俨ฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������俨� � (2)   ถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจ��ต�องก�รทดรอบให�คว�มเร�วลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขดลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขง ต�องม�ระบบเก�ยร5  ท+�งหมดต+�งอย�#ในำ�
ห�องควบค!ม (1)

สุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�ยเคเบ�ลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขคลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�องผ#�นำ�รอก ด��นำ�หนำ��0งย�ดเขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรู��ก+บต� � อ�กด��นำ�หนำ��0งย�ดเขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรู��ก+บนำ����หนำ�+กถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจ#วง  (4)   ซึ่งช่วยให้วิศวกรสามารถสร้างตึกระฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0܄ งม�นำ����หนำ�+กปีระม�ณ  40 
%  ขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูองนำ����หนำ�+กห�องท�0บรรท!กสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�งสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส!ด     ในำ�กรณ�ท�0ห�องบรรท!กนำ����หนำ�+กเท#�ก+บ   40 %  ขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูองนำ����หนำ�+กสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�งสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส!ด   ม+นำ�จะเท#�ก+บนำ����
หนำ�+กถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจ#วงพื้นฐานและวิวัฒนาการทางการก่อสร้าง ซึ่งช่วยให้วิศวกรสามารถสร้างตึกระฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄���������������������������������������������������อด�

คว�มสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเสมด!ลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขท�0เก�ดขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรู��นำ�นำ���  ช#วยปีระหย+ดพื้นฐานและวิวัฒนาการทางการก่อสร้าง ซึ่งช่วยให้วิศวกรสามารถสร้างตึกระฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄���������������������������������������������������ลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข+งง�นำ�ได�   มอเตอร5ใช�แรงขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรู+บเคลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข)0อนำ�เพื้นฐานและวิวัฒนาการทางการก่อสร้าง ซึ่งช่วยให้วิศวกรสามารถสร้างตึกระฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄����������������������������������������������������ยงเลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�กนำ��อย เพื้นฐานและวิวัฒนาการทางการก่อสร้าง ซึ่งช่วยให้วิศวกรสามารถสร้างตึกระฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困0(���������������������������������������������������܄อชนำ�ะแรงเสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�0ยดท�นำ�   ก�
สุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�ม�รถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจยกห�องขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรู��นำ�ม�ได�

ห�องบรรท!ก ก+บนำ����หนำ�+กถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจ#วง  เคลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข)0อนำ�ท�0อย�#ในำ�ร�งเลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข)0อนำ�   (guide  rails) (5) ช#วยไม#ให�นำ����หนำ�+กเลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข)0อนำ�เหว�0ยงไปีม�ได�
ลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�ฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������俨ท5ท�0ใช�สุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�ยเคเบ�ลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข  สุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�ม�รถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจปีระย!กต5ก�รใช�ง�นำ�ได�หลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�กหลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�ยกว#�ลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�ฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������俨ท5ระบบไฮดรอลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�ก   แลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขะม�ปีระสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�ทธ�ภ�พื้นฐานและวิวัฒนาการทางการก่อสร้าง ซึ่งช่วยให้วิศวกรสามารถสร้างตึกระฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄���������������������������������������������������สุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�งกว#�

ด�วย  หนำ���ถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจ+ดไปี    เปี� นำ�ระบบคว�มปีลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขอดภ+ยขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูองลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�ฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������俨ท5     

ระบันเทคโนโลยี ราชมงคล�rip�rบันเทคโนโลยี ราชมงคล�rip�rความปลัอดภัย�on��8�����ยี ราชมงคล�rip�r_��,�.uno:CalloutSha

ถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจ��ค!ณได�ด�หนำ�+งเร)0อง  speed  ท�0คนำ�ร��ยว�งระเบ�ดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�ยเคเบ�ลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข   ท��ให�ลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�ฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������俨ท5ตกลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขงม�   คนำ�โดยสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�รร�องว�ดว��ยก +นำ�
อย#�งตระหนำ�ก   แต#ในำ�โลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขกขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูองคว�มเปี�นำ�จร�ง  ลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�ฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������俨ท5ม�ระบบคว�มปีลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขอดภ+ยอย#�งด�ย�0ง   สุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�ม�รถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจปี�องก+นำ�ไม#ให�ลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�ฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������俨ท5
ตกลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขงม�อย#�งรวดเร�ว  

อ!ปีกรณ5ช��นำ�แรก   ค)อสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�ยเคเบ�ลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข   สุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�ยนำ���ท��จ�กโลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขหะด�งให�เปี�นำ�เสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�นำ� แลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขะถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจ+กเปี�นำ�สุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�ย   แค#เสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�นำ�เด�ยวสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�ม�รถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจร+บ
นำ����หนำ�+กขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูองลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�ฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������俨ท5แลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขะนำ����หนำ�+กถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจ#วงได�อย#�งสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเสบ�ย   สุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�ยเคเบ�ลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขท�0ย�ดลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�ฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������俨ท5ไว�ม�หลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�ยเสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�นำ�  แม�เสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�นำ�ใดเสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�นำ�หนำ��0งขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรู�ดไปี 
เสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�นำ�ท�0เหลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข)อสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�ม�รถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจร+บนำ����หนำ�+กได�



ถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจ�งแม�ว#�สุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�ยเคเบ�ลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขท!กเสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�นำ�ขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรู�ด   ย+งม�ระบบคว�มปีลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขอดภ+ยอ�กอย#�งหนำ��0ง   ค)อระบบเบรก    ท�0จะช#วยชลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขอหร)อ
หย!ดลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�ฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������俨ท5

ระบบเบรกใช�อ!ปีกรณ5เร�ยกว#�  โกเวอร5เนำ�อร5  (governer)  ขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูอท+บศ+พื้นฐานและวิวัฒนาการทางการก่อสร้าง ซึ่งช่วยให้วิศวกรสามารถสร้างตึกระฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄���������������������������������������������������ท5ภ�ษ�อ+งกฤษ     สุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�ยเคเบ�ลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขท�0พื้นฐานและวิวัฒนาการทางการก่อสร้าง ซึ่งช่วยให้วิศวกรสามารถสร้างตึกระฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄���������������������������������������������������+นำ�รอบ
โกเวอร5เนำ�อร5 แยกออกจ�กสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�ยเคเบ�ลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขท�0ใช�ย�ดลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�ฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������俨ท5   สุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเสมมต�ว#�สุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�ยเคเบ�ลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขท!กเสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�นำ�ขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรู�ด   ห�องบรรท!กตกลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขงอย#�งรวดเร�ว 
ก�รท��ง�นำ�ขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูองโกเวอร5เนำ�อร5 เปี�นำ�ด+งนำ���

ก�อนำ�นำ����หนำ�+ก  2  อ+นำ�ท�0อย�#ปีลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�ยแขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูนำ�  สุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�ม�รถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจเคลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข)0อนำ�ท�0ได�   ต��แหนำ�#งปีกต�อย�#ด+งร�ปี    เพื้นฐานและวิวัฒนาการทางการก่อสร้าง ซึ่งช่วยให้วิศวกรสามารถสร้างตึกระฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄���������������������������������������������������ร�ะถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจ�กสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเสปีร�งร+� งไว�
แต#เม)0อโกเวอร5เนำ�อร5หม!นำ�   แรงหนำ��ศ�นำ�ย5กลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�งพื้นฐานและวิวัฒนาการทางการก่อสร้าง ซึ่งช่วยให้วิศวกรสามารถสร้างตึกระฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄���������������������������������������������������ย�ย�มผลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข+กก�อนำ�นำ����หนำ�+กให�ออกไปีในำ�แนำ�วร+ศม�   ต#อต��นำ�ก+บแรงขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูองสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเสปีร�ง   

ในำ�กรณ�ท�0เปี� นำ�ก�รเคลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข)0อนำ�ท�0ปีกต� นำ����หนำ�+กสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเสองก�อนำ�นำ���ย +งเคลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข)0อนำ�ท�0ออกไปีได�ไม#ม�กนำ�+ก   แต#ถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจ��ลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�ฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������俨ท5ตกลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขงอย#�งรวดเร�ว     แรงหนำ��ศ�นำ�ย5
จะผลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข+กก�อนำ�นำ����หนำ�+กให�ออกไปีในำ�แนำ�วร+ศม�  จนำ�ถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจ�งขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูอบด��นำ�นำ�อกขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูองโกเวอร5เนำ�อร5    ตะขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูอเก�0ยวเขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรู��ก+บขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูอบด��นำ�นำ�อก    ท��ให�ลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข?อค
ก�รหม!นำ�



สุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�ยเคเบ�ลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูองโกเวอร5เนำ�อร5ต#อเขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรู��ก+บห�องบรรท!ก  แลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขะแขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูนำ�กระดก    เม)0อลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�ฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������俨ท5เคลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข)0อนำ�ท�0ปีกต�    ต��แหนำ�#งแขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูนำ�กระดกอย�#ด+ง
ร�ปี   เพื้นฐานและวิวัฒนาการทางการก่อสร้าง ซึ่งช่วยให้วิศวกรสามารถสร้างตึกระฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄���������������������������������������������������ร�ะม�แรงสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเสปีร�งด�งไว�   แต#เม)0อโกเวอร5เนำ�อร5ถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจ�กลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข?อคอย#�งกระท+นำ�ห+นำ�    จะเก�ดแรงกระฉ�ก   ด�งแขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูนำ�กระดกขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรู��นำ�     แลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขะด+นำ�
ให�ระบบเบรกท��ง�นำ�ด+งร�ปี

  เบรกด+งร�ปี  คลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข��ยก+บลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�0ม      เม)0อแขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูนำ�กระต!กขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรู��นำ�   ม+นำ�จะท��ให�ลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�0มเคลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข)0อนำ�ท�0   แลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขะกดผ��เบรกเขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรู��ก+บร�ง   ท��ให�ลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�ฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������俨ท5ชะลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขอแลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขะหย!ด
ก�รเคลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข)0อนำ�ท�0

     ลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�ฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������俨ท5บ�งต+วม�ระบบเบรกไฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������俨ฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������俨� �   ซึ่งช่วยให้วิศวกรสามารถสร้างตึกระฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0܄ งจะท��ง�นำ�เม)0อไฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������俨ด+บ   เพื้นฐานและวิวัฒนาการทางการก่อสร้าง ซึ่งช่วยให้วิศวกรสามารถสร้างตึกระฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困0(���������������������������������������������������܄อปี+องก+นำ�ไม#ให�ม�ก�รใช�ลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�ฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������俨ท5   เม)0อไม#ม�กระแสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเสไฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������俨ฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������俨� �นำ�+0นำ�เอง

     ถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจ��ระบบเบรกพื้นฐานและวิวัฒนาการทางการก่อสร้าง ซึ่งช่วยให้วิศวกรสามารถสร้างตึกระฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄���������������������������������������������������+ง  แลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขะสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�ยเคเบ�ลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขก�ย +งขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรู�ด    ค!ณก�ย +งไม#ต�องตกใจ    ขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรู��งลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข#�งลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�ฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������俨ท5    ม�ต+วก+นำ�กระแทก   (shock  
absorber)  ท��จ�กกระบอกไฮดรอลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�ก  ภ�ยในำ�บรรจ!นำ����ม+นำ�ไฮดรอกลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�ก    เม)0อห�องบรรท!กตกลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขงม�   ม+นำ�ช#วยด�ดซึ่งช่วยให้วิศวกรสามารถสร้างตึกระฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+บแรงกระแทก
ได�ระด+บหนำ��0ง

ลั�ฟทสิกส์ สถาบันเทคโนม�ยี ราชมงคล�rip�r_��,�.uno:CalloutShaใหม&
ปี+จจ!บ+นำ� ลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�ฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������俨ท5เก)อบท+�งหมดใช�ระบบคอมพื้นฐานและวิวัฒนาการทางการก่อสร้าง ซึ่งช่วยให้วิศวกรสามารถสร้างตึกระฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄����������������������������������������������������วเตอร5ควบค!ม  ม�หนำ���ท�0ปีระมวลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขผลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขค��สุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส+0ง ท�0ได�ร+บจ�กผ� �โดยสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�ร   แลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขะเปีลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�0ยนำ�

เปี� นำ�ค��สุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส+0งควบค!มระบบต#�งๆภ�ยในำ�ลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�ฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������俨ท5  ยกต+วอย#�งเช#นำ�   เม)0อค!ณต�องก�รไปีช+�นำ�   7   ค!ณกดปี!# มหม�ยเลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรู 7   ในำ�ลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�ฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������俨ท5  
คอมพื้นฐานและวิวัฒนาการทางการก่อสร้าง ซึ่งช่วยให้วิศวกรสามารถสร้างตึกระฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄����������������������������������������������������วเตอร5ร+บค ��สุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส+0ง แปีลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขงเปี� นำ�ค��สุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส+0งควบค!ม     เม)0อลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�ฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������俨ท5เคลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข)0อนำ�ท�0ถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจ�งช+�นำ�   7  คอมพื้นฐานและวิวัฒนาการทางการก่อสร้าง ซึ่งช่วยให้วิศวกรสามารถสร้างตึกระฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄����������������������������������������������������วเตอร5สุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส+0งให�ลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�ฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������俨ท5ชลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขอคว�มเร�ว  แลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขะหย!ด
อย#�งนำ��0มนำ�วลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข  เปี� ดปีระต�ให�ค!ณออก เปี� นำ�ต�นำ�



ผ��ออกแบบโปีรแกรมคอมพื้นฐานและวิวัฒนาการทางการก่อสร้าง ซึ่งช่วยให้วิศวกรสามารถสร้างตึกระฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄����������������������������������������������������วเตอร5   ท��ให�ลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�ฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������俨ท5ม�คว�มฉลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�ดขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรู��นำ�   ม+นำ�สุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�ม�รถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจทร�บได�ว#� ช+�นำ�ใดม�คนำ�ต�องก�รใช�ม�กท�0สุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส!ด    
ณ เวลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�เท#�ไร  คอมจะสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส+0งให�ลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�ฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������俨ท5ไปีรออย�#ท�0ช+�นำ�นำ���  

ระบบควบค!มย+งม� โลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขดเซึ่งช่วยให้วิศวกรสามารถสร้างตึกระฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������นำ�เซึ่งช่วยให้วิศวกรสามารถสร้างตึกระฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������อร5   ซึ่งช่วยให้วิศวกรสามารถสร้างตึกระฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0܄ งให�ขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรู�อม�ลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขก+บคอมว#� นำ����หนำ�+กบรรท!กพื้นฐานและวิวัฒนาการทางการก่อสร้าง ซึ่งช่วยให้วิศวกรสามารถสร้างตึกระฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄���������������������������������������������������อหร)อเลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขยไปีแลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�ว      ถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจ��นำ����หนำ�+กบรรท!กเก�นำ�   
ม+นำ�จะร�องเปี� นำ�เสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�ยงเต)อนำ� แลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขะหย!ดก�รปี� ดปีระต�   ปีกต� ผ� �โดยสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�รทร�บได�เอง แลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขะต�องเสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�ยสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเสลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขะเด�นำ�ออกไปีสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส+กหนำ��0 งหร)อสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเสองคนำ�   
ลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�ฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������俨ท5จ�งเคลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข)0อนำ�ท�0ได�

ประต'อ�ตโนม�ต�
ปีระต�ท�0ปี� ดเปี� ดได�เอง   ม�ให�เห�นำ�ก+นำ�จนำ�เคยช�นำ�ในำ�ห��งสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเสรรพื้นฐานและวิวัฒนาการทางการก่อสร้าง ซึ่งช่วยให้วิศวกรสามารถสร้างตึกระฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄���������������������������������������������������สุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�นำ�ค��   ช#วยให�ผ� �บร�โภคสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเสะดวกไม#ต�องเปี� ดปี� ดปีระต�   อย#�งไร

ก�ต�ม  ปีระต�อ+ตโนำ�ม+ต�ขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูองลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�ฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������俨ท5ไม#ได�ต�องก�รแต#คว�มสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเสะดวกสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเสบ�ยเท#�นำ�+�นำ�    ม+นำ�ม�ไว�ปี� องก+นำ�อ+นำ�ตร�ยขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูองผ� �โดยสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�ร ท�0อ�จร#วงลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขง
ไปีในำ�ร#องลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�ฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������俨ท5ได�

เม)0อมอเตอร5หม!นำ�ลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�อ ม+นำ�จะด+นำ�แขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูนำ� ให�ปีระต�เลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข)0อนำ�เปี� ดหร)อปี� ด  โดยปีกต� ลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�ฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������俨ท5จะม�เซึ่งช่วยให้วิศวกรสามารถสร้างตึกระฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������นำ�เซึ่งช่วยให้วิศวกรสามารถสร้างตึกระฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������อร5ตรวจจ+บก�รเคลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข)0อนำ�ท�0อย�#ตรง
ขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูอบปีระต�    เม)0อคนำ�ย+งเด�นำ�ผ#�นำ�ปีระต�อย�#   ม+นำ�ย+งไม#ปี� ด    ไม#เช#นำ�นำ�+�นำ� ปีระต�สุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�ม�รถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจหนำ��บผ� �โดยสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�รได�



ปีระต�ขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูองลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�ฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������俨ท5ม� 2  สุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส#วนำ�  สุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส#วนำ�แรกเคลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข)0อนำ�ไปีพื้นฐานและวิวัฒนาการทางการก่อสร้าง ซึ่งช่วยให้วิศวกรสามารถสร้างตึกระฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄���������������������������������������������������ร�อมก+บลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�ฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������俨ท5  อ�กสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส#วนำ�หนำ��0งอย�#ท�0ช+�นำ�นำ�+�นำ�ๆ    เม)0อลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�ฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������俨ท5ย +งเคลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข)0อนำ�ม�ไม#ถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจ�ง    
ปีระต�สุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส#วนำ�ท�0สุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเสองย+งปี� ดอย�#  แต#พื้นฐานและวิวัฒนาการทางการก่อสร้าง ซึ่งช่วยให้วิศวกรสามารถสร้างตึกระฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄���������������������������������������������������อลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�ฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������俨ท5ม�ถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจ�ง    มอเตอร5หม!นำ�เปี� ดปีระต�สุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส#วนำ�ในำ� ระบบกลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขไก จะเช)0อมให�สุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�ม�รถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจเปี� ดปีระต�ด��นำ�นำ�อก
ด�วย   ด+งนำ�+�นำ� เม)0อค!ณเห�นำ�ปีระต�ลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�ฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������俨ท5เปี� ด ม+นำ�ม�อย�# 2 สุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส#วนำ�นำ�ะคร+บ

ลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�ฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������俨ท5ม�คว�มสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส��ค+ญแลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขะจ��เปี� นำ�ต#อช�ว�ตขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูองคนำ�ปี+จจ!บ+นำ�ไปีแลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�ว   ในำ�เม)องใหญ#   ท�0ม�ต�กสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�งม�กม�ย   ถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจ��ไม#ม�ลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�ฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������俨ท5   คงต�อง
เด�นำ�ขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรู��นำ�ก+นำ�จนำ�เม)0อยนำ�#อง   หร)อแม�แต#ต�กสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส�งไม#ก�0ช+�นำ�   ก�ย +งต�องม�ลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�ฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������俨ท5   ไว�สุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส��หร+บคนำ�พื้นฐานและวิวัฒนาการทางการก่อสร้าง ซึ่งช่วยให้วิศวกรสามารถสร้างตึกระฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄����������������������������������������������������ก�ร   แลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขะพื้นฐานและวิวัฒนาการทางการก่อสร้าง ซึ่งช่วยให้วิศวกรสามารถสร้างตึกระฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตร �困܄���������������������������������������������������วกขึ้นจนถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรู�� เก�ยจเด�นำ�เปี� นำ�ต�นำ�   หนำ���ถึงขีดสุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจ+ดไปี
เปี� นำ�ลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงข�งค5ท�0นำ�#�สุด มีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเสนำ�ใจ


