รายชื่อนิติบุคคลผูมีสิทธิทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ปรับปรุงวันที่ 17 กันยายน 2561

รายชื่อนิติบคุ คลผูไดรบั ใบอนุญาต 3 ป

3-1
3-2
3-3
3-4
3-5
3-6
3-7
3-8
3-9
3-10
3-11
3-12
3-13
3-14
3-15
3-16
3-17
3-18
3-19
3-20
3-21
3-22
3-23
3-24
3-25
3-26

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส จํากัด
บริษัท ธารา คอนซัลแตนท จํากัด
บริษัท ไท - ไท วิศวกร จํากัด
บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล เอ็นไวรอนเม็นทอล แมนเนจเม็นท จํากัด
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง่ แอนด แมเนจเมนท จํากัด
บริษัท คอนซัลแทนท ออฟ เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียริ่ง แอนด แมเนจเมนท จํากัด
บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท จํากัด
บริษัท เซาทอี๊สทเอเซียเทคโนโลยี่ จํากัด
บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท จํากัด
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด
มหาวิทยาลัยมหิดล
บริษัท เอนไว เอ็กซเพิรท จํากัด
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอรวิส จํากัด
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท จํากัด
บริษัท แมคโคร คอนซัลแตนท จํากัด
บริษัท อีอารเอ็ม – สยาม จํากัด
บริษัท แอสดีคอน คอรปอเรชั่น จํากัด
บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท คอนซัลแตนท จํากัด
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนต จํากัด
มหาวิทยาลัยนเรศวร
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท จํากัด
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท จํากัด
บริษัท ทอพ - คลาส คอนซัลแทนท จํากัด

หน้า 2 จาก 81

3-27
3-28
3-29
3-30
3-31
3-32
3-33
3-34
3-35
3-36
3-37
3-38
3-39
3-40
3-41
3-42
3-43
3-44
3-45
3-46
3-47
3-48
3-49
3-50
3-51
3-52
3-53
3-54
3-55
3-56
3-57
3-58
3-59
3-60

บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด คอนซัลแตนท จํากัด
บริษัท กรีนเนอร คอนซัลแทนท จํากัด
บริษัท ปญญา คอนซัลแตนท จํากัด
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศ ไทย
มหาวิทยาลัยขอนแกน
บริษัท แอรเซฟ จํากัด
บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอรวสิ จํากัด
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอรวิส จํากัด
บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จํากัด
บริษัท เอ็นไวรไซน จํากัด
บริษัท กรีนีโอ จํากัด
บริษัท เอ็นไว เวิรค จํากัด
บริษัท ไทยซิสเทมเอนไว แอนด เอนจิเนียริง่ จํากัด
บริษัท ไอเอสอีที ( ประเทศไทย ) จํากัด
บริษัท กรีนแคร คอนซัลแตนท จํากัด
บริษัท เทคนิคสิง่ แวดลอมไทย จํากัด
บริษัท เออีคอม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ทรานส เอเซีย คอนซัลแตนท จํากัด
บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี คอนซัลแตนท จํากัด
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท จํากัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท จํากัด
บริษัท เอิรธ แอนด ซัน จํากัด
บริษัท พิสทุ ธิ์ เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท ซีคอท จํากัด
บริษัท โปรเกรสซ ทีม คอนซัลแตนท จํากัด
บริษัท มิตรสิ่งแวดลอมไทย จํากัด
บริษัท มาสเตอร ฟอร กรีน จํากัด
บริษัท เทสโก จํากัด
บริษัท รักดีหามจั่ว จํากัด
บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเมนท จํากัด
บริษัท เจต คอนซัลแตนท จํากัด
บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จํากัด
บริษัท กรีน เอิรธ คอนซัลแตนท จํากัด
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3-61
3-62
3-63

มหาวิทยาลัยบูรพา
บริษัท เอ็นทิค จํากัด
บริษัท โปร เอ็น เทคโนโลยี จํากัด

รายชื่อนิติบคุ คลผูไดรบั ใบอนุญาต 2 ป
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8
2-9
2-10
2-11
2-12
2-13
2-14
2-15

บริษัท ซี คอนซัลท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท วสาภัทร จํากัด
บริษัท โลตัส คอนซัลแตนท จํากัด
บริษัท ฟลัดเวย จํากัด
บริษัท โอเค เนเจอร จํากัด
บริษัท เพียว แอคควา จํากัด
บริษัท เจ แอนด เอ็น คอนซัลติ้ง จํากัด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
บริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลแตนท จํากัด
บริษัท โฟรเทียร คอนซัลแตนต จํากัด
บริษัท สะสมความดี จํากัด
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส จํากัด
บริษัท ทรัพยปญญา คอนซัลแตนท จํากัด
( เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท ภูมิปญญา คอนซัลแตนท จํากัด)
บริษัท สิ่งแวดลอมสยาม จํากัด
บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท จํากัด

หมายเหตุ : รายละเอียดของแตละบริษัทโปรดดูในหนาถัดไป
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รายชื่อนิติบคุ คลผูไดรบั ใบอนุญาต 3 ป

3-1 บริษทั ไฮโดร ซิสเต็มส จํากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู
:
โทรศัพท
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กําหนดระยะเวลา 3 ป
( ระหวางวันที่ 1 ธันวาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2563 )
23/2560 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
เลขที่ 48/29 หมูที่ 6 ซอยชินเขต 2/44 ถนนงามวงศวาน
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
0-2954-8783-4 , 0-2954-9429-30
0-2954-5900
hydro.sc20@gmail.com , hydro-sc@hotmail.com
www.hydrosystems.co.th

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นายอํานวย เรืองธุระกิจ
เจาหนาที่ประจํา
1. นางสายชล ดอกจันทร
2. นางสุดารัตน เรืองธุระกิจ
3. นางสาวเสาวลี หนูแปลก
4. นายณัฐกร สุขตระกูล
5. นางสาวนิตยา ขจร
6. นางสาวศุภรัตน จันทะวงศ
7. นางสาวณกมล พลอยประดับ
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3-2 บริษัท ธารา คอนซัลแตนท จํากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู
:
โทรศัพท
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กําหนดระยะเวลา 3 ป
( ระหวางวันที่ 23 มิถุนายน 2561 – 22 มิถุนายน 2564 )
14/2561 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561
เลขที่ 11-11/1 ซอยลาดพราว 34 ถนนลาดพราว
แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
0-2938-2882-3 , 0-2938-2926
0-2938-3159
dhara.consult@gmail.com
ไมมีขอมูล

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นายจําลอง สุทิน
2. นายนพดล ครุฑทอง
เจาหนาที่ประจํา
1. นายปรีดา แยมมณฑา
3. นางสาวกมลวรรณ หมายปาน
5. นางสาวสุวรรณี สุขสอาด
7. นางสาวฤทัย เพ็ชรหลอ
9. นางสาวณิชนันทน บุญญาทรัพย
11. นายพิชญา เพิ่มทอง

2.
4.
6.
8.
10.
12.

นายนิยม มาประจง
นางเกศินี ผดุงกิจ
นายสุขุม ชาญพิทยานุกูลกิจ
นายนิวัติ ชาญกูล
นายยุทธศักดิ์ อภิชนาพงศ
นายชาญณรงค สุภาพพรอม
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3-3 บริษทั ไท - ไท วิศวกร จํากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู
:
โทรศัพท
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กําหนดระยะเวลา 3 ป
( ระหวางวันที่ 29 เมษายน 2561 – 28 เมษายน 2564 )
4/2561 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2561
เลขที่ 5/235 ถนนเทศบาลสงเคราะห แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
0-2196-2140–3
0-2196-2144
thaithai_engineer@yahoo.com , thaithaiengineer@gmail.com
ไมมขี อมูล

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นายมนูญนัช ไวกาสี
เจาหนาที่ประจํา
1. นางอดิศยา ไวกาสี
3. นางสัณหรส เพชรทิม
5. นางสาวสุคลทิพย ติ่งรุง เรือง
7. นางสาวนุชนา สกุลสถาพร
9. นางสาวลอมดาว เวินซิว
11. นางสาววรรณวลัย สันกลาง
13. นางสาวลักขณา ชารีนิวัฒน
15. นางสาวกัญญารัตน ทองปะนะ
17. นางสาวน้ําทิพย เรืองอราม

2. นางนันทิยา งามสม
4. นางสาวทิพยพารัตน แยมวงษ
6. นางสาวรุงนภา ศรีสุดา
8. นางสาวจิราภรณ สินดํา
10. นางสาวจารุวรรณ แตงทรัพย
12. นางวิลาวัลณ จรเกตุ
14. นางสาวศมนธร ประพฤติธรรม
16. นางสาวปททินี อุมทอง
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3-4 บริษทั อินเตอรเนชัน่ แนล เอ็นไวรอนเม็นทอล แมนเนจเม็นท จํากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู
:
โทรศัพท
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กําหนดระยะเวลา 3 ป
( ระหวางวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 – 24 พฤษภาคม 2564 )
10/2561 ลงวันที่ 26 เมษายน 2561
ชั้นที่ 15 อาคารสิทธิวรกิจ เลขที่ 5 ซอยพิพัทธ
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
0-2636-6390 ตอ 0
0-2236-6236
thailand@iem-thai.com
www.iem-thai.com

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นายโรแนล เดวิท ลิฟวิงสตัน
เจาหนาที่ประจํา
1. นายคมกฤช ประวัติเลิศอุดม
2. นางสาวชุตินันท พูลเกิด
3. นางสาวพรพรรณ กุลสอนนาน
4. นางสาววิภาดา มูลกําบิล
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3-5 บริษทั ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง่ แอนด แมเนจเมนท จํากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู
:
โทรศัพท
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กําหนดระยะเวลา 3 ป
( ระหวางวันที่ 31 สิงหาคม 2561 – 30 สิงหาคม 2564 )
18/2561 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561
เลขที่ 68/95-96 หมูที่ 5 ถนนพระราม 2
แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
0-2476-5058 , 0-2476-6995 , 0-2877-0394-7
0-2476-7079
cmsenvi@cms.co.th
ไมมีขอมูล

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นางระวิวรรณ ปยะศิริศิลป
2. นางสาวจิรารัช รัศมีกิติกลุ
เจาหนาที่ประจํา
1. นายเทวัญ พัฒนาพงศศักดิ์
3. นางสาวธนินทรธร จันทรอําไพวงศ
5. นางสาวศิริวรรณ อัศวอัจฉริยะกุล
7. นางสาวสุกัญญา หมั่นธัม
9. นางสาวอัญชลี พิริยะพรหมพันธ
11. นายณัฐพงษ กุลสิริโชติชานนท
13. นายอานนท ชางเรือ
15. นางสาวจันทรทพิ ย ทรงฤทธิ์
17. นางสาวตุลญา มะสีพันธ
19. นางสาวนัทฐยา คงประจักษ
21. นางสาวชิดชนก จิ๋วพัฒนกุล

2. นางสาวรพีพัฒน เกริกไกวัล
4. นางสาวขวัญนุช วงศมหาสกุล
6. นางสาวเกศแกว ปานสมุทร
8. นางสาวธรารัตน คลายฉ่ํา
10. นางสาวฉัตรลดา สุทวีทรัพย
12. นางสาวพันธกานต คลายวัฒนะ
14. นายมีชัย บุริประเสริฐ
16. นางสาวภัณฑรักษ นิติกุลชัย
18. นางสาวนวลนภา ชมพูธวัช
20. นางสาวบุญฑริกา บัวพิมพ

หน้า 9 จาก 81

3-6 บริษัท คอนซัลแทนท ออฟ เทคโนโลยี จํากัด
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา 3 ป ( ระหวางวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 - 15 พฤศจิกายน 2561 )
เลขที่ใบอนุญาต : 28/2558 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
ที่อยู : เลขที่ 39 ซอยลาดพราว 124 ถนนลาดพราว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท : 0-2934-3233-47 โทรสาร : 0-2934-3248 E-mail : cot@cot.co.th Website : www.cot.co.th
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นายพิสิฐ พุฒิไพโรจน
2. นางสาวขนิษฐา ทักษิณ
3. นายสมคิด พุมฉัตร
4. นายกิตติพงษ พัฒนทอง
5. นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ
เจาหนาที่ประจํา
1. นางสาวมนชนก จุยหมื่นไวย
3. นางสาวคณิศรณิชา ชายสุด
5. นายเสริมศักดิ์ เลาหศักดิ์ประสิทธิ์
7. นายอาภรณ ชวยนุกูล
9. นายเฉลิมพันธุ ทรัพยนิมิตร
11. นายจีรศักดิ์ ปานเดช
13. นางสาวทิพยสุดา อุตตา
15. นายศิรัฐ ทักษาดิพงษ
17. นางสาวกรองแกว สาครรัตน
19. นางสาวเมธินี บุญชุบเลี้ยง
21. นางสาวพวงแข อุทัยจรัสรัศมี
23. นางสาวปนนารี บงพรม
25. นางสาวอัจฉรา ทางดี
27. นายพีระชาญ หาญบัวแกว
29. นางสาวประภาภรณ จําวงคลา
31. นางสารอรทัย ออนหัวโทน
33. นางสาวละไม มุงขอบกลาง
35. นางสาวจิราภรณ บุญมาก
37. นางสาวจิราพร ผลวงค
39. นางสาวอรชุลี ดีมีศรี
41. นางสาวปยนาถ บัวคุม
43. นางสาวพัชราภรณ สมทรง
45. นางสาวมนิษา เทพบัญชาพร
47. นายธนากร แยมเกษร
49. นางสาวไพรินทร ศรีรปู 
51. นางสาวเลอลักษณ กิตติโกสินท
53. นางสาวพรวิมล มณีออน
55. นางสาวอภิวรรณ สุวรรณนที

2. นางสาวจุไรรัตน แกนจันทร
4. นางสาวสุภาวดี พนาสถิตย
6. นางสาวชไมพร เสิกภูเขียว
8. นางสาวชลดา เจี๊ยบนา
10. นางสาวพรรษกร ใจประดับเพชร
12. นางสาวนันทธีรา ศุภลักษณ
14. นางสาวสุนันทา มวงจิต
16. นางสาวณัฐชยา นาคกุลบุตร
18. นางสาวจุฑารัตน แสนศักดิ์
20. นางสาวเกศกนก ขุมดวง
22. นางสาวชีวนันท ชมภูจันทร
24. นางสาวศรีสุดา พลขันธ
26. นางสาวจิตติมา อายุเจริญ
28. นางสาวโชตินุช เกษมณี
30. นายศรัณย มณีวรรณ
32. นายชัจจ ชิวปรีชา
34. นางสาวธัญยรัตน วงศกรณรัตน
36. นายจีรภัทร ประเสริฐสุวรรณ
38. นางสาวพจนีย บัวโรย
40. นางสาวจุฑามาศ สิริพร ณ ราชสีมา
42. นายสุรพจน ปลีกล่ํา
44. นายวัฒนลักษณ ไกรทอง
46. นายยิ่งยง แสนเดช
48. นายสมัตถ หงสะมัต
50. นางสาวธนรักษ ศรีกุศล
52. นางสาวประวีณา ธรรมรส
54. นางสาวศิริพร โสภา

หน้า 10 จาก 81

3-7 บริษทั ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด แมเนจเมนท จํากัด
อายุใบอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต
ที่อยู
โทรศัพท
E-mail

:
:
:
:
:

กําหนดระยะเวลา 3 ป ( ระหวางวันที่ 29 ตุลาคม 2558 - 28 ตุลาคม 2561 )
25/2558 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2558
เลขที่ 151 ถนนนวลจันทร แขวงนวลจันทร เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 10230
0-2509-9000
โทรสาร
:
0-2509-9090 , 0-2509-9047
sirinw@team.co.th , envagr@team.co.th Website : www.team.co.th

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นางสิรินิมิตร บุญยืน
3. นางสาวเบญจภรณ บุณยพุกกณะ

2. นางเนตรชนก ตะปนตา
4. นางสาวจิตรลดา ดํารงสุกจิ

เจาหนาที่ประจํา
1. นางบุษบา อิศรางกูร ณ อยุธยา
3. นายอาณัติ พรหมประสิทธิ์
5. นายธนพล ดีปญญา
7. นายอภิชัย ฮอเจริญทรัพย
9. นางสาวรัตติยา งามประดิษฐ
11. นายพลสัณห เชิญขวัญศรี
13. นายวงศอัคคินท แสงสุวรรณ
15. นายเจษฎา เกตุเหง
17. นางสาวน้ําฝน พามา
19. นางสาวภัทรวรรณ จุฬาเรืองอักษร
21. นายอริย หงษโภคาพันธ
23. นายเฉลิมชัย นาคขวัญ
25. นางสาวนําพร ปตุชนะ
27. นางสาวศริญญา สุวรรณโครธ
29. นางสาวหนึ่งฤทัย คุมเสาร
31. นายศุภฤทธิ์ แสงชาง
33. นางสาวเอื้ออังกูร มหาวงค

2. นางสาวเยาวภา ชูวงษ
4. นายเปลี่ยน มณียะ
6. นายยงยุทธ กอนจันทรเทศ
8. นายสุมิตร รักพงษ
10. นายคุณากร ทุมจีน
12. นางสาวสิราณี สังคะพัฒน
14. นางสาววีณิฐฐา วรเกียรติธนากร
16. นางสาวนราจันทร พิมพสุคะ
18. นางสาวอรพรรณ โลหะสาร
20. นางสาวสุพิชญา วงศชินวิทย
22. นางสาวชญาพร พืชฟู
24. นางชลิดา เหนี่ยวบุบผา
26. นายจงรักษ ราชสมบัติ
28. นางสาวขจีวรรณ เจริญภักดี
30. นางสาวมณิฐกานต ธัญพิสิษฐเดชา
32. นางสาวกุลกัลยา ลุลิตานนท
34. นายกิตติชัย จํารูญ

หน้า 11 จาก 81

3-8 บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต
ที่อยู

:
:

โทรศัพท
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กําหนดระยะเวลา 3 ป
( ระหวางวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 - 26 พฤศจิกายน 2561 )
31/2558 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2558
เลขที่ 196/10-12 ซอยประดิพัทธ 14 ถนนประดิพัทธ
สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
0-2153-7001-6
0-2153-7007
green@sts.co.th , sts_green@yahoo.co.th
http://www.sts.co.th

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นายสุวัชร บัวแยม
2. นายวสันต วัฒนะรัตน
เจาหนาที่ประจํา
1. นายภูมินทร ทรงไพบูลย
2. นายสราวุธ สังงาม
3. นางสาวจันทิมา จรัสกุล
4. นางสาวกนกทัศน ยลปราโมทย
5. นางสาวอุษา สุขประเสริฐ
6. นายชาตรี เสกรัมย
7. นายชัชชัย อภินันทิตยา
8. นายแผด ศรีลาชัย
9. นางสาวเยาวลักษณ จรัสเอี่ยม
10. นางสาวขนิษฐา แสงมณี
11. นายธากรณ บุญทะรา
12. นายธนากร รัตนพันธุ
13. นางสาวน้ําฝน ชางสลัก

หน้า 12 จาก 81

3-9 บริษัท เซาทอี๊สทเอเซียเทคโนโลยี่ จํากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู
:
โทรศัพท
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กําหนดระยะเวลา 3 ป
( ระหวางวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 - 26 พฤศจิกายน 2561 )
29/2558 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
เลขที่ 281 ซอยพานิชอนันต ถนนสุขุมวิท 71
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
0-2713-3888
0-2713-3889 ตอ 255 ( ฝายสิ่งแวดลอม )
envi@seatec.co.th
ไมมีขอมูล

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นายสมศักดิ์ ทองแกว
2. นายสายันต บุญพิทักษ
เจาหนาที่ประจํา
1. นายกําธร สรมณาพงศ
2. นายธีรวัฒน เหลืองอุไร
3. นายนพดล กรุดนาค
4. นางธัญยธรณ สิงหเรือง
5. นางสาวเบญจวรรณ ทองแกว
6. นางสาวสาวิตรี แกเรียส
7. นางสาวกัลยาณี บุญถูก
8. นางสาวผาณิต บุญสุวรรณ
9. นางพิมลพร บุตรพิลา

หน้า 13 จาก 81

3-10 บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท จํากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู
:
โทรศัพท
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กําหนดระยะเวลา 3 ป
( ระหวางวันที่ 20 มกราคม 2559 – 19 มกราคม 2562 )
2/2559 ลงวันที่ 4 มกราคม 2559
เลขที่ 123/726 ซอยกีรทรัพย ถนนนวมินทร
แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 10230
0-2510-8278 , 0-2948-5654
0-2948-6013
encad@encad-consultant.com
www.encad-consultant.com

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นายกฤษดารักษ แพรัตกุล
เจาหนาที่ประจํา
1. นางสาวศรันยรักษ จิตสุภาพ
2. นางสาวทัศวรรณ สัมพันธารักษ
3. นายจริงจิตร ภูพรประเสริฐ
4. นางสาวจุฑารัตน ควรดี
5. นางสาววาลิกา ภาณุพินทุ
6. นางสาวภาขวัญ จันทราภรณ
7. นายพนธวิชญ เอี่ยมสินธร
8. นางสาวกรรณิกา จันทะลาม
9. นางสาวลินดา โยธาคึก
10. นางสาวธาริณี วชิรวัฒนกุล

หน้า 14 จาก 81

3-11 บริษทั อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู
:

โทรศัพท
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กําหนดระยะเวลา 3 ป
( ระหวางวันที่ 16 กุมภาพันธ 2559 – 15 กุมภาพันธ 2562 )
5/2559 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559
เลขที่ 50/86-87 หมูท ี่ 5 ซอยแจงวัฒนะ – ปากเกร็ด 15
ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
0-2962-1445–8
0-2962-1544
ecosystem_engineering@yahoo.com
ไมมีขอมูล

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นายสุวิทย วรรณประดิษฐ
เจาหนาที่ประจํา
1. นายชาญชัย โลภาส
3. นางสาวประภาพร อุตตโมบล
5. นางสาวชอเพชร ปญจสมานวงศ
7. นายธิติ วัฒนจัง
9. นางสาวพิมพพรรณ เลิศมงคลนันท
11. นางธัญกมล พงษธรรม
13. นายปตติ คงชุม
15. นายชัยวัฒน กิตติวัฒนานุเคราะห

2. นางสาวสุรีพร คงสัตรา
4. นางสาวเสาวลักษณ สิรเิ จริญธนพันธุ
6. นางสาวจุฑามาศ ดวงจันทร
8. นางสาวฐิติพร แทนศิริ
10. นางสาวสุกัญญา พลับขจร
12. นายณัฐภัทร พงษธรรม
14. นางสาวมาริสา คําเสียง
16. นางสาวกัญญา ชื่นชม

หน้า 15 จาก 81

3-12 มหาวิทยาลัยมหิดล
อายุใบอนุญาต :
เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู
:
โทรศัพท
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กําหนดระยะเวลา 3 ป
( ระหวางวันที่ 13 ธันวาคม 2559 – 12 ธันวาคม 2562 )
32/2559 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2559
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
0-2441-5000 ตอ 1330 - 1332 , 2109
0-2441-9510
ไมมีขอมูล
ไมมีขอมูล

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นายลือพล ปุณณกันต
เจาหนาที่ประจํา
1. นายสุระ พัฒนเกียรติ
2. นายสยาม อรุณศรีมรกต
3. นายกันต ปานประยูร
4. นายรัตนวัฒน ไชยรัตน
5. นางสาวมณฑิรา ยุติธรรม
6. นายรัตนะ บุลประเสริฐ
7. นางสาวเพชญ เตชรัตน
8. นายพัฒน ทวีโภค
9. นายบัณฑิต ชาญณรงค
10. นายรัชพงษ กลิ่นศรีสุข

หน้า 16 จาก 81

3-13 บริษัท เอนไว เอ็กซเพิรท จํากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู
:

โทรศัพท
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กําหนดระยะเวลา 3 ป
( ระหวางวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 – 15 พฤศจิกายน 2562 )
29/2559 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
เลขที่ 385/293 อาคารเตาปูน ( ตึก C ) ชั้นที่ 9
ซอยขาวสาร ถนนเตชะวณิช แขวงบางซื่อ
เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร 10800
0-2910-5240–1
0-2910-5240
envi_expert@yahoo.com
ไมมีขอมูล

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นายออมสิน อภิจิต
เจาหนาที่ประจํา
1. นายพลัฏฐ มนตรีเศรษฐ
2. นางสาวรณิดา กุลณิชวรภัทร
3. นายภัทรพล แคลวคลาด
4. นายชาญ วันชัยนาวิน
5. นางสุธิดา อินทรนวล
.

หน้า 17 จาก 81

3-14 บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอรวิส จํากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ทีอ่ ยู
:
โทรศัพท
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กําหนดระยะเวลา 3 ป
( ระหวางวันที่ 30 มีนาคม 2560 – 29 มีนาคม 2563 )
5/2560 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2560
เลขที่ 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
0-2939-4370-2 , 0-2939-5658–9 , 0-2513-7674-5
0-2513-4221 , 0-2939-4370 ตอ 202
contact@spscon.com
www.spscon.com

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นายสมชาย ธนาวิบูลเศรษฐ
2. นางสาวธนภร มะลิสาร
เจาหนาที่ประจํา
1. นายศรัณย ธนาวิบูลเศรษฐ
3. นางสาววรรยารักษ เครือมังกร
5. นายสิทธิเมธา ศรีบุตรดา
7. นางสาวสุพัฒตรา เอี่ยมนอก
9. นางสาวนลินี สีมาก
11. นายวิทยา โพนชัย
13. นายชลิต เขียวระยับ
15. นายสมพล ตันติไวทยพันธุ
17. นางสาวรัตติยา ดังงา
19. นางสาวนภัสวรรณ แสงทับทิม
21. นางสาวเบ็ญจพร อินทรเพชร

2. นางสาวสุนันท ลอมดวงจันทร
4. นายวรวิทย เหลาตระกูล
6. นางสาวจินดาพร ภารกุล
8. นางสาวณิชา กรดเต็ม
10. นางสาวสุจิตรา นาวารัตน
12. นายพุฒิคุณ ชัยนอย
14. นายพีระ เดชอุดม
16. นายกิตติ ศรีทองหลอ
18. นางเกศสุดา รักษากุล
20. นางสาวกัลยวรรธน สิรอิ รรถสุข
22. นางสาวจิตรวดี ภารกุล
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3-15 บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท จํากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู
:
โทรศัพท
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กําหนดระยะเวลา 3 ป
( ระหวางวันที่ 5 เมษายน 2560 – 4 เมษายน 2563 )
3/2560 ลงวันที่ 11 มกราคม 2560
เลขที่ 5/45 หมูบ านบานกลางกรุง ซอยศรีนครินทร 46/1 ( ปราโมทย )
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
0-2138-3658-59
0-2138-3659
gec_2547@yahoo.com
ไมมีขอมูล

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นายกลา มณีโชติ
เจาหนาที่ประจํา
1. นางสาวมัธภานาฏ เลิศวิลัย
2. นางสาวชนาภัทร หมื่นระวัง
3. นางสาวพิมลพร กุดสง
4. นางสาวสมพร เพียรการ
5. นางสาววิไลศรี มณีโชติ
6. นางสาวฐิติวรลดา เตียวตระกูล
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3-16 บริษัท แมคโครคอนซัลแตนท จํากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู
:
โทรศัพท
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กําหนดระยะเวลา 3 ป
( ระหวางวันที่ 27 ตุลาคม 2560 – 26 ตุลาคม 2563 )
20/2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560
เลขที่ 20 ซอยรัชดาภิเษก 36 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
0-2939-0511-5 , 0-2939-0518-19 , 0-2939-1950-2
0-2939-0520
macro01@gmail.com
ไมมีขอมูล

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นายสุพจน โลหวัชรินทร
2. นายอรินทร โสมบานกวย
เจาหนาที่ประจํา
1. นางสาวสุนันทา ตาดตาย
2. นายไมตรี ประทีป ณ ถลาง
3. นายสมพงษ เฉลิมธีรโชติ
4. นายพงศกร พันธพานิช
5. นายรวมพล สุจิรพัฒนพงษ
6. นายจิรกร มุสกิ ะพันธ
7. นายอุดมฤกษ พริ้งอิ้ม
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3-17 บริษัท อีอารเอ็ม – สยาม จํากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู
:
โทรศัพท
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กําหนดระยะเวลา 3 ป
( ระหวางวันที่ 16 ธันวาคม 2560 – 15 ธันวาคม 2563 )
27/2560 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตที้ าวเวอร ชั้น 24 ถนนสาทรใต
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
0-2679-5200
0-2679-5209
ermsiam@erm.com
www.erm.com

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นางสาวกนกพร ชัยวรพร
2. นางสาวพัทธนันท พิเคราะหงาน
เจาหนาที่ประจํา
1. นายนัท วานิชยางกูร
3. นางสาวศริญญา รังสิพัชรายุธ
5. นางสาวบงกช ทองสดายุ
7. นางสาวชาริดา พุมพิกุล
9. นางสาวสาลินี นนทวงษ
11. นางสาวธัญญาภัทร ถึงมี
13. นางสาวเมยานี ศรีกุล
15. นายตระวรรณ หาญกิจรุง

( ระหวางวันที่ 16 ธันวาคม 2560 – 15 ธันวาคม 2562 )

2. นางสาวกมลทิพย มาอุน
4. นางสาวสุธาวัลย จิตรธรรม
6. นายชนฉัตร ตันตระกูล
8. นางสาวทองพูน วรครุธ
10. นายกัลป กลับแสง
12. นางสาวพิรลดา บุนนาค
14. นางสาวบุษยา จุฑาธิปไตย
16. นายพงศพชร พินิจปรีชา
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3-18 บริษัท แอสดีคอน คอรปอเรชั่น จํากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู
:
โทรศัพท
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กําหนดระยะเวลา 3 ป
( ระหวางวันที่ 17 เมษายน 2561 – 16 เมษายน 2564 )
8/2561 ลงวันที่ 18 เมษายน 2561
เลขที่ 2608 , 2610 ซอยลาดพราว 128/2 ถนนลาดพราว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
0-2375-2400
0-2374-4537
infoasd@asdecon.com
www.asdecon.com

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นางสาวนุชนรินท กาหลง
เจาหนาที่ประจํา
1. นางสาวธนัฐภรณ พูนประสิทธิ์
3. นางสาวพิชา มิ่งขวัญสุข
5. นางสาวเบ็ญจวรรณ เรืองสุข

2. นางสาวอัญชลี พุมเข็ม
4. นายนิวรรณ รังษีสวาง
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3-19 บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท คอนซัลแตนท จํากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู
:
โทรศัพท
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กําหนดระยะเวลา 3 ป
( ระหวางวันที่ 7 ธันวาคม 2560 – 6 ธันวาคม 2563 )
28/2560 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560
เลขที่ 16 , 18 ซอยนวมินทร 98 แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
0-2948-6014-8 , 0-2519-3484 , 0-2519-4708
0-2948-6013
pdc_con@yahoo.com , pdc@pdc_consultant.com
www.pdc-consultant.com

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นายมนูญ แสงเพลิง
เจาหนาที่ประจํา
1. นายเศวต คลายนาทร
2. นางมิ่งขวัญ มวงหมื่นสุข
3. นายภคพร แกวประสิทธิ์
4. นายฤทธิชัย วุนศิริ
5. นายอุเทน เกตุแกว
6. นางสาวกฤษดาพร บัวแสง
7. นายวีรยุทธ ผรณเกียรติ์
8. นางสาวภรณภิตา พงศประสิทธิ์
9. นางสาวรุจิกานต เสนาคง
10. นางสาวสุพัตรา สงฤทธิ์
11. นางสาวชุดติมาพร ธรรมวิฐาน
12. นายรัฐพล แพรัตกุล
13. นางสาวกุลนารี อินตะเขื่อน
14. นายณัฐชญนนท พุทธชยานนท
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3-20 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด
อายุใบอนุญาต : กําหนดระยะเวลา 3 ป ( ระหวางวันที่ 27 มิถุนายน 2561 – 26 มิถุนายน 2564 )
เลขที่ใบอนุญาต : 16/2561 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561
ที่อยู
: เลขที่ 3 ซอยอุดมสุข 41 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท
: 0-2763-2828
โทรสาร
: 0-2763-2800
E-mail
: uae@uaeconsultant.com Website
: www.uaeconsultant.com
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นางศุภรัตน โชติสกุลรัตน
2. นางสาวนวรัตน เกี้ยวมาศ
3. นางวรางคณา เหรียญทอง (ระหวางวันที่ 27 มิถุนายน 2561 – 26 มิถุนายน 2563)
เจาหนาที่ประจํา
1. นายสมพงษ บุญกลอมจิตร
3. นางรัตนา ทิมมณี
5. นางสาวกฤติกา บุณยชาติพิสุทธิ์
7. นายสมชาย สุรวิทย
9. นางสาวชลธิชา พลายชุม
11. นางสาวกุลรดา สุธีระเวชช
13. นางสาวอุไรรักษ แปนโก
15. นางสาวกิตติยา ลิมปผลไพบูลย
17. นางสาวนพวรรณ อุรารักษ
19. นายศรันย จิตตวนิชประภา
21. นายวีระวัชร ธงเกียรติเจริญ
23. นางสาวผกาแกว เกียรติสมาน
25. นายศุภณัฐฐ คุณธนกาญจน
27. นายศิลา บรรจงใจรักษ
29. นายภาณุวัฒน ภูมิตินทรีย
31. นางสาววรรณี สายบุญเรือน
33. นางสาววิไลลักษณ เกไธสง
35. นางปยะพัชร สุทธมนัสวงษ
37. นางสาวเบญจวรรณ วิริโยทัย
39. นางสาวปวีณา จรัสโชติพินิต
41. นางสาวสาวิตรี ริรัง

2. นางสาวหทัยรัตน ฤทธิ์ธาอภินันท
4. นางสาวอธิกา รงศสวัสดิ์
6. นางสาวภัทรพรรณ รักษวิณ
8. นายนพรัตน วงศอนุรักษชัย
10. นายภัทร เทภาสิต
12. นางสาวกนกวรรณ สุขรักษ
14. นางสาวเกษรางค พรหมทัต
16. นางสาวพรวิภา คลังสิน
18. นางสาวนภสวรรณ คงขํา
20. นายมงคล มิรัตนไพร
22. นางสาวภัทรศยา แกวมณี
24. นางสาวณฐินี ศรีเนตร
26. นางสาวนันทิดา บุญไสย
28. นายธีรวัฒน ชมมิ่ง
30. นายวีรยุทธ โมกแกว
32. นายเอกรัตน ปถะคามินทร
34. นางสาวกฤชวรรณ ภัทรธีรกุล
36. นางมานิดา แยมใย
38. นางสาววิไลลักษณ ศรีสุข
40. นางสาวบุษกร เลิศภานุมาศ
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3-21 มหาวิทยาลัยนเรศวร
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต
ที่อยู
โทรศัพท
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:
:
:

กําหนดระยะเวลา 3 ป
( ระหวางวันที่ 25 มกราคม 2559 – 24 มกราคม 2562 )
6/2559 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559
อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
055-962-822
มือถือ : 08-1887-5549
055-962-822
detw@nu.ac.th , lawoffice@nu.ac.th
www.aei.nu.ac.th

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นายเดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ
เจาหนาที่ประจํา
1. นางวันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ
2. นายสวาง ปยาภิชาต
3. นางสาวพรนภา สุตะวงค
4. นายมนู สิงหเรือง
5. นางสาวปยะมาศ ภัทรินทร
6. นางสาวกมลภรณ บุญถาวร
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3-22 บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท จํากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู
:
โทรศัพท
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กําหนดระยะเวลา 3 ป
( ระหวางวันที่ 26 กันยายน 2559 – 25 กันยายน 2562 )
23/2559 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559
เลขที่ 126/196 - 197 ( ZONE A ) ซอยรามอินทรา 40 แยก 8
ถนนรามอินทรา แขวงนวลจันทร เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 10230
0-2944-6617
0-2944-6618
ns_consult@hotmail.com , ns_consult@yahoo.com
nsconsultgroup.com

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นางสาวพินิดา พิณพยูร
เจาหนาที่ประจํา
1. นางสุกัญญา อุนพัฒนาศิลป
2. นางสาวแพตรี ดรสีเนตร
3. นางสาวเบญจมาศ แปงงาเครือ
4. นางสาวอัจฉรา พจนรักษ
5. นางสาวพนิดา จันทระ
6. นางสาวอรุณรัตน ศรีบุญชู
7. นางสาวเกศสุดา คามะปะโส
8. นางสาวชุติมณฑน จรรยผล
9. นางสาวอรไพลิน สืบวิเศษ
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3-23 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู
:

โทรศัพท
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กําหนดระยะเวลา 3 ป
( ระหวางวันที่ 9 กันยายน 2560 – 8 กันยายน 2563 )
15/2560 ลงวันที่ 4 กันยายน 2560
สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อาคารสถาบันวิจัย 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
0-2218-8116 , 0-2218-8218
0-2218-8124 , 0-2218-8210
eric.chula.ac.th
ไมมีขอมูล

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นางนพภาพร พานิช
2. นายพันธวัศ สัมพันธพานิช
เจาหนาที่ประจํา
1. นางสาวอรุบล โชติพงศ
2. นายฐานบ ธิติมากร
3. นางสาวกัลยา สุนทรวงศสกุล
4. นางสาวเพ็ญรดี จันทรภิวัฒน
5. นางสาวสุทธิรัตน กิตติพงษวิเศษ
6. นายลือชัย ครุธนอย
7. นางอารียา รัตนวรรณชัย
8. นางสาวเปรมสุดา จิ๋วนอก
9. นางสาวบุปผชาติ มัธยม
10. นางสาวจุฑามาศ สิริรัตน
11. นายศรีเลิศ โชติพันธรัตน
12. นางสาวดวงกมล พิหูสูตร
13. นายกวีร ไตรตียะประเสริฐ
14. นายจามร อยูเย็น
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3-24 บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จํากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู
:
โทรศัพท
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กําหนดระยะเวลา 3 ป
( ระหวางวันที่ 17 ตุลาคม 2560 – 16 ตุลาคม 2563 )
18/2560 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560
เลขที่ 25/83 - 84 ซอยชินเขต ถนนงามวงศวาน
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
0-2580-6844 , 0-2591-6866
0-2589-0686
crt2546@yahoo.com
ไมมีขอมูล

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นางพัชรา บัวเลิศ
เจาหนาที่ประจํา
1. นายเกรียงไกร ไชยภูมิ
2. นายพยศ ออนสุวรรณ
3. นางสาวปนัดดา เปยผึ้ง
4. นายสมพร จุลสุทธิ
5. นางสาววริยา มิตตา
6. นางสาววชิราภรณ คํายัง
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3-25 บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท จํากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู
:
โทรศัพท
E-mail
Website

:
:
:

กําหนดระยะเวลา 3 ป
( ระหวางวันที่ 9 กุมภาพันธ 2561 - 8 กุมภาพันธ 2564 )
3/2561 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2561
เลขที่ 29 ซอยรัตนาธิเบศร 28 แยก 2 ตําบลบางกระสอ
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
0-2965-8230-2
โทรสาร
:
visione@visione-consult.com
www. visione-consult.com

0-2965-8233

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นางสาวจันทรา เกิดมี
2. นายอานนท สิทธิเวช
3. นางสาวสายรุง นพขุนทด
เจาหนาที่ประจํา
1. นายกฤษดา เพชรสุภา
3. นางสาววราภรณ จันทรัตน
5. นางสาววิภาดา วิศาลศิริรักษ
7. นางสาวภารินี วนาพรรณ
9. นางสาวลัดดาวัลย ขํายิ่งเกิด
11. นางสาวสิริญญา สินคา
13. นายชนินทร ดวงแกวกาศ

2. นางสาวคีตภัสญ ธรรมปริยัติ
4. นางสาวเอมิกา ตั้งมั่น
6. นางสาวนลินทรัตน แกวประสิทธิ์
8. นางสาวอังคณา ยาพยนต
10. นางสาวกรรณิการ คําสด
12. นางสาวสุภัครินทร กอนมณี
14. นางสาวพรพิมล วงศแกวสกุล
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3-26 บริษัท ทอพ - คลาส คอนซัลแทนท จํากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู
:
โทรศัพท
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กําหนดระยะเวลา 3 ป
( ระหวางวันที่ 13 มกราคม 2559 – 12 มกราคม 2562 )
1/2559 ลงวันที่ 4 มกราคม 2559
เลขที่ 204 หมูบานเมืองทอง 2/3 ซอยพัฒนาการ 53
ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
0-2322-5758 มือถือ : 089-813-5940
0-2322-5759
top-class204@hotmail.com , direck204@hotmail.com
ไมมีขอมูล

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นายดิเรก รัตนวิชช
เจาหนาที่ประจํา
1. นางสาวเจติยา ขวัญมา
2. นางกัญญณพิชญ สบประสงค
3. นางลัลลณิชา จันทรุพันธุ
4. นายธนรักษ เข็มลา
5. นางสาวปยะนุช อยูคล้ํา
6. นางสาวพัชรี วงคพนม
7. นางสาวพรพรรณ เลิศกิจมั่นคง
8. นางสาวศิริรัตน พลซา
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3-27 บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด คอนซัลแตนท จํากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู
:
โทรศัพท
โทรสาร
E-mai
Website

:
:
:
:

กําหนดระยะเวลา 3 ป
( ระหวางวันที่ 9 เมษายน 2559 - 8 เมษายน 2562 )
8/2559 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2559
เลขที่ 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12
แขวงบางไผ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
0-2805-6660-2
0-2805-6660 ตอ 17
asialabconsult@hotmail.com , asialabconsult@gmail.com
ไมมีขอมูล

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นางรังษิยา กมลพนัส
เจาหนาที่ประจํา
1. นายพนัส กมลพนัส
2. นางสาวพิศสมร เหลืองทองคํา
3. นางสาววีรวรรณ ชูขันธ
4. นางสาวอุษณีย เลิศอภิรดี
5. นางสาวจินตนา มั่นคง
6. นางสาวฐานนันท อินปาว
7. นางสาวอนวรรณ นาคงาม
8. นางสาวนันทวงศ สอนโคกกลาง
9. นางสาวมนสิกานต จันทราช
10. นางสาววรรณนิสา แมนชัยภูมิ
11. นางสาวสุภาภรณ บางจริง
12. นางสาวภัทราพร กังวานเจษฎา
13. นางสาวสุธรี า ปรัชญาเกรียงไกร
14. นายวิษณุวัฒน สงเสริม
15. นางสาวรวิวาร มีศรีผอง
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3-28 บริษัท กรีนเนอร คอนซัลแทนท จํากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู
:

โทรศัพท
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กําหนดระยะเวลา 3 ป
( ระหวางวันที่ 20 เมษายน 2559 - 19 เมษายน 2562 )
7/2559 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2559
เลขที่ 19/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้นที่ 7 หองเลขที่ 7 D
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 10900
0-2272-2727
0-2272-2728
admin@greener.co.th
greenerconsultant.com

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นายคมกฤช ยิ้มเจริญ
2. นางสาววีณา แซลี้
เจาหนาที่ประจํา
1. นายสรศักดิ์ ธรรมมาพิทกั ษพร
3. นางสาวบุณฑริก ลีวงศธนวิทย
5. นายคณิน ตุงคะเสน
7. นายนัฐพร เกียงมะโน
9. นางสาวลานนา ใจทาหลี
11. นางสาวกุลวดี ตรามะณี
13. นายชวฤทธิ์ ชะรอยรัมย
15. นางสาวจิดาภา โคตรกันยา
17. นายณัฐพล ขอสวยกลาง

2. นางดรุณี กิตติธรกุล
4. นายพงศสฤษดิ์ นกเกษม
6. นางสาวพิมพรรณ ปดไธสง
8. นางสาวสิรินดา ศรีสันต
10. นายสิริพงษ ดิศร
12. นางสาวรุจยา ภาสสุวรรณ
14. นางสาวสุพรรณี พูลสวัสดิ์
16. นายกร แซแต
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3-29 บริษัท ปญญา คอนซัลแตนท จํากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู
:

โทรศัพท
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กําหนดระยะเวลา 3 ป
( ระหวางวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 – 21 กรกฎาคม 2562 )
18/2559 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559
อาคารเดอะปณณ ชั้นที่ 3 เลขที่ 125
ถนนคลองลําเจียก แขวงนวมินทร เขตบึงกุม
กรุงเทพมหานคร 10230
0-2943-9600-10
0-2943-9611
panya@panyaconsult.co.th
www.panyaconsult.co.th

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นายชูลิต วัชรสินธุ
2. นางนงลักษณ เทียงดาห
เจาหนาที่ประจํา
1. นายประสิทธิ์ ผลวิไล
3. นางสาวพาสินี ทรงคุณธรรม
5. นางสาวจตุพร ละอองคํา
7. นายสัมฤทธิ์ ริยาพันธ
9. นายเฉลิมวุฒิ อุตโน
11. นางสาวเขมณัฏฐ รัตนนิกรเจริญ
13. นายพิสุทธิ์ แสงมณี

2. นายพรฤทธิ์ อริยะวงศวัฒน
4. นางสาวนวลวรรณ ศักดาเดช
6. นางสาวนันทพร วิเศษสมบัติ
8. นายวิศวธนัฑฒ อุดมพันท
10. นางเนตรนภา เมฆพฤกษาวงศ
12. นางสาวทักษิณา เรืองเจริญ
14. นางสาวนันทิกานต ดําเรืองศรี
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3-30 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู
:
โทรศัพท
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กําหนดระยะเวลา 3 ป
( ระหวางวันที่ 1 กันยายน 2559 – 31 สิงหาคม 2562 )
22/2559 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559
เลขที่ 35 หมูท ี่ 3 เทคโนธานี ตําบลคลองหา
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
0-2577-9000
0-2577-9009
ไมมีขอมูล
ไมมีขอมูล

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นางสาวนงลักษณ โรจนแสง
เจาหนาที่ประจํา
1. นางศิริวรรณ อิสสะรีย
2. นายธงรบ โตจินดา
3. นายจตุพร อุทัยศรี
4. นายสุรชิต แวงโสธรณ
5. นางสาวสุจิตรา โกศล
6. นางสาวขวัญฤทัย บุญรวมแกว
7. นายประพันธ ปยะกุลดํารง
8. นางสาวชิตาภา วงศศุปไทย
9. นางสาวสุนารี วังลึก
10. นายสมชาย ดารารัตน
11. นางสาวกาญจนา ตวนเทศ
12. นางสาวพัทจารี ใจอุน
13. นางสาวจรัลรัตน เล็กรุงเรืองกิจ
14. นางสาวปนกาญจน อติวิชญกรกุล
15. นางสาวโสธิชา กิจอาสา
16. นางสาวนิรามัย ไตรยวงศ
17. นางสาววรุณรัตน เชอรัมย
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3-31 มหาวิทยาลัยขอนแกน
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู
:
โทรศัพท
โทรสาร
E-mail

:
:
:

กําหนดระยะเวลา 3 ป
( ระหวางวันที่ 17 สิงหาคม 2559 – 16 สิงหาคม 2562 )
21/2559 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2559
เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40002
043-202-222 , 043-203-352
ไมมีขอมูล
ไมมีขอมูล
Website
:

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นางวันเพ็ญ วิโรจนกูฏ
2. นายพฤกษ ตัญตรัยรัตน
เจาหนาที่ประจํา
1. นายสมศักดิ์ พิทักษานุรัตน
3. นางสาวกาญนิถา ครองธรรมชาติ
5. นายโพยม สราภิรมย
7. นางปทมา พลโยธี
9. นางสาวศรีรัตน สุวรรณาคม
11. นางสาวจินตนา โสทับ
13. นางสาวเพชราภรณ วันชม
15. นางสาวสุภาวดี ยอดทองดี

2. นายชัชวาล กีรติวรสกุล
4. นางสาวชัญญา อภิปาลกุล
6. นางสาวบูรณา นวพิพัฒนพงศ
8. นางสาวชุลีรตั น พรมเหลา
10. นายวิเชียร ปลื้มกมล
12. นางสาวจิตรลดา เลือดสกุล
14. นายฤทธิรงค จังโกฏิ

ไมมีขอมูล
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3-32 บริษัท แอรเซฟ จํากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู
:
โทรศัพท
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กําหนดระยะเวลา 3 ป
( ระหวางวันที่ 15 กันยายน 2559 – 14 กันยายน 2562 )
25/2559 ลงวันที่ 19 กันยายน 2559
เลขที่ 235/14 ถนนราษฎรพฒ
ั นา แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
0-2540-0055
0-2917-0020
airsave@airsave.co.th , airsave@hotmail.com
ไมมีขอมูล

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นางมีนา พิทยโสภณกิจ
เจาหนาที่ประจํา
1. นางสาวประพาภรณ ไชยศรี
2. นายฝา ลี้อบาย
3. นางจารุณี ลี้อบาย
4. นายแดน อินทรมา
5. นายภคพล มหาวงค
6. นางสาวจิราพร สถิรถาวรกุล
7. นางสาววสุ พิทยโสภณกิจ
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3-33 บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอรวิส จํากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู
:
โทรศัพท
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กําหนดระยะเวลา 3 ป
( ระหวางวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 – 4 กรกฎาคม 2562 )
14/2559 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2559
เลขที่ 29/535 หมูที่ 4 ถนนรามอินทรา
แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
0-2551-3753 , 0-2552-1932
0-2552-1932
we-consulting-service@hotmail.com
ไมมีขอมูล

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นายวิเชียร ชื่นจิตร
เจาหนาที่ประจํา
1. นางนันตพร ศรีสังข
2. นางสาวฉัตริญาภา ชื่นจิตร
3. นายสุทธิพงษ ฮะบางแขม
4. นางจรรยา แชมชื่น
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3-34 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอรวิส จํากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู
:
โทรศัพท
มือถือ
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:
:

กําหนดระยะเวลา 3 ป
( ระหวางวันที่ 11 กุมภาพันธ 2560 – 10 กุมภาพันธ 2563 )
4/2560 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ 2560
เลขที่ 125/512 หมูที่ 5 ตําบลรัษฎา อําเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต 83000
076-540-968
081-934-5576
phuketenvi@yahoo.com
ไมมีขอมูล

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นางสาวจุฑารัตน บุญแกว
เจาหนาที่ประจํา
1. นางสาวเพลินใจ แซสอ
2. นางสาวธนันพัชร เกิดแกว
3. นางสาวอรทัย อวนภักดี
4. นางสาวสุกัญญา ศรีดี
5. นางสาวเหมือนฝน จันทรแจมใส
6. นางสาววริษา ธงสอาด
7. นางสาวอังคณา ภมรชาติ
8. นายซอและ หลังเกตุ
9. นายเอกพนธ ปยะสมบูรณ
10. นางสาววรรณวิภา ชุมแสง
11. นางสาวทัศวรรณ หานุภาพ
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3-35 บริษทั แนชเชอรัล โซลูชั่น จํากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู
:

โทรศัพท
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กําหนดระยะเวลา 3 ป
( ระหวางวันที่ 5 มีนาคม 2561 – 4 มีนาคม 2564 )
5/2561 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2561
เลขที่ 111/54 ซอยรามอินทรา 40
ถนนรามอินทรา แขวงนวลจันทร เขตบึงกุม
กรุงเทพมหานคร 10230
0-2187-1213
0-2187-1203
natural_solute@yahoo.com
ไมมีขอมูล

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นายเรืองเดช วรศรี
2. นายอนุตร สินบูรณฉัตร
เจาหนาที่ประจํา
1. นางอรยา วรศรี
2. นางสาวทัศนีย จอดนอก
3. นางสาวอัจฉรา คาเจริญ
4. นางสาววรนุช กลางประพันธ
5. นายเฉลิมลักษณ เรียนรอบรู
6. นางสาวอังคณา ภูยอดยิ่ง
7. นางสาวรัศมี คาเจริญ
8. นางสาวแพรระพี กึ่งวงศ
9. นางสาวพัสตราภรณ โพธิแลกุ
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3-36 บริษทั เอ็นไวรไซน จํากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู
:

โทรศัพท
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กําหนดระยะเวลา 3 ป
( ระหวางวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 – 22 กรกฎาคม 2564 )
17/2561 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
อาคารวิชั่น บิสิเนส ปารค ชั้นที่ 3 เลขที่ 7
ซอยอินทรา 55/8 ถนนรามอินทรา แขวงทาแรง
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
0-2347-0154-5
0-2347-0156
envi_sign@yahoo.com
ไมมีขอมูล

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นายทรงฤทธิ์ นนทนํา
2. นางเรณู ศรีสมุทร
เจาหนาที่ประจํา
1. นางสาวกาญจนา สุขนอย
2. นางสาววริษา วิชัยดิษฐ
3. นางสาวนิตยา สิงหาวงค
4. นายภานุมาศ เหลือผล
5. นางสาวสิรินาฏ ใจเขม
6. นายวีรพัฒน เกตุอินทร
7. นางสาวจารุวรรณ งากุญชร
8. นางสาวยุภาวรรณ เทพสี
9. นางสาวชรินทรทิพย สุขสบาย
10. นางสาววิลาสินี กําเหนิดงาม
11. นางสาวอมราภรณ จริงจิตร
12. นางสาวศุภรัตน สวัสดิ์
13. นายสันติสุข โพธิ์จิตร

หน้า 40 จาก 81

3-37 บริษัท กรีนีโอ จํากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู
:
โทรศัพท
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กําหนดระยะเวลา 3 ป
( ระหวางวันที่ 13 กุมภาพันธ 2560 – 12 กุมภาพันธ 2563 )
2/2560 ลงวันที่ 11 มกราคม 2560
เลขที่ 600/54 ซอยรามคําแหง 39 (เทพลีลา 1)
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
0-2559-3902
greeneo2000@yahoo.com
ไมมีขอมูล

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นายปริญญา บุญเกษม
2. นางสาวยุวรรดา มีทอง
เจาหนาที่ประจํา
1. นายณฐพล บุญทานนท
2. นางสาวสุมิตตา ดวงพริม้
3. นางสาวมะลิวัลย ศรีใจนอย
4. นางสาวพรวิมล เทวัญประทานพร
5. นางสาวสุรีวรรณ นิลมณี
6. นางสาวกลิ่นผกา คมขํา
7. นางสาวศินารัตน โฆสะนันทชัย
8. นางสาวศิริทรัพย ผังคี
9. นางสาวสุมิตรา ดิลกแพทย
10. นางสาวนัตติกาล พรหมสังฆะหะ
11. นางสาวรัชนีวรรณ ชวยรัมย
12. นางสาวสุปรียา กลัดประเสริฐ
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3-38 บริษัท เอ็นไว เวิรค จํากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู
:
โทรศัพท
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กําหนดระยะเวลา 3 ป
( ระหวางวันที่ 6 มีนาคม 2560 – 5 มีนาคม 2563 )
6/2560 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2560
เลขที่ 193/57-58 ถนนราษฎรพัฒนา แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
0-2001-8880-1
0-2001-8880-1 ตอ 404,405
enviwork@hotmail.com
ไมมีขอมูล

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นายปรีชาวิทย รอดรัตน
2. นายพงศภัทร ศรีขจร
เจาหนาที่ประจํา
1. นางสาวพจณีย ฟกทอง
2. นายรัตนพล อยูเอี่ยม
3. นางสาวนวพร ทาเพชร
4. นางสาวกตัญชลี ผดุงหัส
5. นางสาวจิดานันท เกาสายพันธุ
6. นางสาวสุภาพร พันเดช
7. นางสาวอาทิตยา สุทธิไชยา
8. นายอังศุธร โอษธีศ
9. นางสาวเมทินี นุมเกิด
10. นางสาวเบญจมาศ เอี่ยมหนู
11. นางสาวลลิตติกรณ เรืองวิทยาโชติ
12. นายศฏวรรฒ นอยประดิษฐ
13. นางสาวยศวดี บํารุงวงศ
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3-39 บริษัท ไทยซิสเทมเอนไว แอนด เอนจิเนียริ่ง จํากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต
ที่อยู
โทรศัพท
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:
:
:

กําหนดระยะเวลา 3 ป
( ระหวางวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 - 7 พฤษภาคม 2563 )
7/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เลขที่ 159 ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
0-2526-8006-9
0-2526-8006-9 ตอ 103
ไมมีขอมูล
ไมมีขอมูล

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นายทรงพล ตันศรีตรัง
เจาหนาที่ประจํา
1. นางสาววิภาวัลย พิทักษพูลศิลป
2. นายธนพล กลิ่นพุฒ
3. นางสาวกันยารัตน การิสุข
4. นางสาวณัฐวิภา จงรัก
5. นายกฤษณศักดิ์ สายเนตร
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3-40 บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จํากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู
:
โทรศัพท
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กําหนดระยะเวลา 3 ป
( ระหวางวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 – 28 พฤษภาคม 2563 )
9/2560 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560
เลขที่ 100 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงชองนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
0-2678-1813
0-2678-0622
ไมมีขอมูล
ไมมีขอมูล

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นายกิตติวัฒน ธนพัฒนไพบูลย
2. นายสีหวุฒิ ชุมสาย
เจาหนาที่ประจํา
1. นางสาวสุชาดา บัวแกว
3. นางสาวสาวิตรี เรงพัฒนพิบลู
5. นางสาวอัญชิสา ทองทวีสริ ิกลุ
7. นางสาวนรีรัตน อาลี
9. นางสาวรุงนภา นอยนันตะ
11. นางสาวกมลชนก กลับวงษ

2. นางสาวเพชรรัตน ภูเชตวัน
4. นางสาววิณี ธรรมรักษ
6. นางสาวธนพร หีดจันทร
8. นางสาวจารุณี แกวดํา
10. นางสาวมยุรา นามวงษไชย
12. นางสาวสุดารัตน อุทัยชิน
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3-41 บริษัท กรีนแคร คอนซัลแตนท จํากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต
ที่อยู
โทรศัพท
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:
:
:

กําหนดระยะเวลา 3 ป
( ระหวางวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 - 22 พฤศจิกายน 2563 )
25/2560 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
104/278 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
0-2548-0191
0-2548-0191
greencareconsultant@gmail.com
ไมมีขอมูล

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นางณัฐนรี ยมะสมิต
เจาหนาที่ประจํา
1. นางสาวศิรริ ัตน สุวรรณโคตร
2. นางสาวธารารัตน เหลาภักดี
3. นางสาวณัฐนันท ลาเต็บ
4. นางสาวศิริมาศ ธราพรสกุลวงศ
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3-42 บริษัท เทคนิคสิง่ แวดลอมไทย จํากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู
:
โทรศัพท
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กําหนดระยะเวลา 3 ป
( ระหวางวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 – 31 ตุลาคม 2561 )
27/2558 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
สํานักงานใหญ เลขที่ 1/6 ซอยรามคําแหง 145
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
0-2373-7799
0-2373-7979
admin@tet1995.com
ไมมีขอมูล

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นายสมชาย ปยะวรสกุล
เจาหนาที่ประจํา
1. นางสาววรรณศิริ สุริยวงศ
3. นางสาวกาญจนา เศษสุวรรณ
5. นางสาวพัชรี ศรีคราม
7. นางสาวสรอยสุดา สอนโกย
9. นางสาวศิริรัตน อินตะนัย
11. นางสาวอุไรวรรณ บุตรศรีนอย
13. นางสาวอมรรัตน โฮงมาตย
15. นางสาวจริยา รัตนบุญ
17. นางสาวสภาวัลย วัฒนเกริก
19. นางสาววิภา ศุภกรรม
21. นางสาวพิมลวรรณ ผูมสี ัตย
23. นายธารากร แสงสุระธรรม
25. นางสาวศศิประภา สินธุรัตน
27. นางสาวกนกวรรณ อัครผล
29. นางสาวมุจลินท ทรนงค
31. นายกฤตย เจริญรวย
33. นางสาวรัตนาภรณ ตานใจ
35. นางสาวธิติยา สงาราษฏร

2. นางสาวกังสดาล จอกสูงเนิน
4. นางสาวสุภคั ชญา อยูนิ่ม
6. นางสาวศรีสุดา นวนนงค
8. นางสาววาสนา จุยเปรี่ยม
10. นางสาวพิชาภัค เชี่ยวประสิทธิ์
12. นายสุทินธ โพธิ์เปยศรี
14. นางสาวกนกวรรณ สังขเอีย่ ม
16. นางสาวธณัทอร เฝอสูงเนิน
18. นางสาวอังคนา อึ้งภัทรศิลป
20. นายชาติตระการ มีชัย
22. นายบุญบูชา ชลชัยรุงเรือง
24. นางสาวแกวขวัญ พันธุเผือก
26. นางสาวนัทยา รูปเหลี่ยม
28. นางสาวมนทิรา มุงสูงเนิน
30. นางสาวดวงกมล อิศรางพร
32. นายณัฐวุฒิ สวางเพาะ
34. นางสาวสรารัตน นนทไชย
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3-43 บริษัท เออีคอม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู
:
โทรศัพท
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กําหนดระยะเวลา 3 ป
( ระหวางวันที่ 28 กุมภาพันธ 2559 – 27 กุมภาพันธ 2562 )
10/2559 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2559
เลขที่ 53 อาคารศิวาเทล ทาวเวอร ชั้น 9
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
02-655-3660
02-665-3661
askthailand@aecom.com
www.aecom.com

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นางตวงรัตน ไทยกมล
เจาหนาที่ประจํา
1. นางสุพัตรา วงศภาคํา
2. นางสาวนวลจิรา วโรตตมะ
3. นายณัฐพล จันทรแกว
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3-44 บริษัท ทรานส เอเซีย คอนซัลแตนท จํากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู
:
โทรศัพท
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กําหนดระยะเวลา 3 ป
( ระหวางวันที่ 9 เมษายน 2559 – 8 เมษายน 2562 )
9/2559 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2559
เลขที่ 251 ซอยศรีสุข (ลาดพราว 34) ถนนลาดพราว
แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
0-2938-9390
0-2938-3159
transasia.consult@gmail.com
ไมมีขอมูล

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นายวุฒิพงศ สุวรรณเลิศ
เจาหนาที่ประจํา
1. นายสมพงษ ศุภชัยมงคล
3. นายกุลชาติ บวรสิรินานนท
5. นางใจเจริญ เกิดศุข
7. นางสาวมณีรัตน แจงประจักษ

2.
4.
6.
8.

นายสุรชาติ สกลภาพ
นางสาวจารินี ศุกระรัศมี
นางสาวอัญชลี มูลไชย
นางสาวรุงนภา รามสูตร
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3-45 บริษทั เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี คอนซัลแตนท จํากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู
:

โทรศัพท
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กําหนดระยะเวลา 3 ป
( ระหวางวันที่ 28 มิถุนายน 2559 – 27 มิถุนายน 2562 )
16/2559 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
เลขที่ 683 หมูที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8
ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20230
038-481-197 ตอ 201 , 202
038-482-095
gec_consult@hotmail.com , gec_consult@yahoo.co.th
etech.co.th

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นายเอนก แกวกระจาง
เจาหนาที่ประจํา
1. นางสาวนิตติยา กุดแกว
2. นางสาวธิติรัตน อุดมพันธ
3. นางสาวทิวาวรรณ โพธิ์คํา
4. นางสาวทับทิม สมานทอง
5. นางสาวสุกัญญา ลามคํา
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3-46 บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนท จํากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู
:

โทรศัพท
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กําหนดระยะเวลา 3 ป
( ระหวางวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 – 24 กรกฎาคม 2562 )
19/2559 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559
เลขที่ 69/730 ซอยแผนดินทองซอย 57/1
หมูที่ 8 ถนนติวานนท ตําบลบางกระสอ
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
0-2950-1370-1
0-2580-6897
te69730@ksc.th.com , te69730@yahoo.com
ไมมีขอมูล

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นางสาววรรณา หงอสกุล
2. นางสาวลดารัตน คงโพธิ์รอด
เจาหนาที่ประจํา
1. นายดุษฎี หงอสกุล
2. นายอิศรา หงอสกุล
3. นางสาวจินตรา สิงหซอม
4. นายณัฐวุฒิ เตชารักษ
5. นางสาวจันทรจิรา คงทวี
6. นางสาวลดาวัลย ดลเอี่ยม
7. นางสาวศุภาวดี ศรฤทธิ์
8. นายขจรวิทย มูลดา
9. นางสาวปยะนันท วรรณชาลี
10. นางสาวนันทนา เอี่ยมออน
11. นายนันทศักดิ์ ตั้งอุดมวงษา
12. นางสาวศิโรรัตน แซเซี้ยน
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3-47 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต
ที่อยู
โทรศัพท
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:
:
:

กําหนดระยะเวลา 3 ป
( ระหวางวันที่ 11 สิงหาคม 2559 – 10 สิงหาคม 2562 )
20/2559 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2559
เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตําบลสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
044-224-451
044-224-220
ไมมีขอมูล
ไมมีขอมูล

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นายฉัตรเพชร ยศพล
เจาหนาที่ประจํา
1. นายสุดจิต ครุจิต
3. นายอภิชน วัชเรนทรวงศ
5. นางสาวพัชรินทร ราโช
7. นางสาวทิพยสุภินทร หินซุย
9. นายสฤษดิ์ โคตุละ

2.
4.
6.
8.

นางสาวจรียา ยิ้มรัตนบวร
นางสาวนิตยา บุญเทียน
นางธัญรัตน ครุจิต
นางสาวสินีนาฏ นอกกระโทก
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3-48 บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท จํากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู
:
โทรศัพท
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กําหนดระยะเวลา 3 ป
( ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 11 กันยายน 2562 )
24/2559 ลงวันที่ 12 กันยายน 2559
เลขที่ 100/81 หมูที่ 2 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10200
0-2115-6314
0-2115-6314
infothammachart@gmail.com
thammachart.co.th

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นายนคร ศรีธิวงค
เจาหนาที่ประจํา
1. นางสาวจริยา มวงงาม
2. นางสาวธิดารัตน พงษคุณ
3. นางพัฒนายุ กิติยานุภาพ
4. นางสาวหนึ่งฤทัย ดํานอย
5. นางสาวหยาดพิรุณ ปลอดกระโทก
6. นางสาวฐิติมา รุงเรือง
7. นางสาวสุนทรี ดุริยประทีบ
8. นายบรรจง เล็กเจริญกุล
9. นางสาวรับขวัญ คําหมาย
10. นางสาวชีพสุมน พรมประศรี
11. นางสาวฝนนรินทร กริ่มใจ
12. นายดรณ เอี่ยมผา
13. นางสาวอลิสา คําละออ
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3-49 บริษัท เอิรธ แอนด ซัน จํากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู
:
โทรศัพท
มือถือ
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:
:

กําหนดระยะเวลา 3 ป
( ระหวางวันที่ 13 ตุลาคม 2559 – 12 ตุลาคม 2562 )
26/2559 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2559
เลขที่ 898/111 ถนนประเสริฐมนูกจิ
แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240
0-2108-8688
081-642-6344
0-2108-8688 ตอ 18
naris_ch@yahoo.com
ไมมีขอมูล

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นางสาวนริศรา จิตโสภา
เจาหนาที่ประจํา
1. นางสาวภรณธีมา กลางกําจัด
2. นางสาวหนึ่งฤทัย มะโนวัน
3. นางสาวชลทิพย วงคกะโซ
4. นางสาวปาริชาติ รามศิริ
5. นางสาววิชุดา โชคบัณฑิต
6. นางสาวปทมา วงศสามี
7. นางสาวนลิณี สุนา
8. นายจิรวุธ รณเรืองฤทธิ์
9. นายปฐมพงศ จิตตไพบูลยสุข
10. นางสาวศิรินาถ ศรีเงินพันธุ
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3-50 บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จํากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู
:

โทรศัพท
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กําหนดระยะเวลา 3 ป
( ระหวางวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 – 9 พฤศจิกายน 2562 )
28/2559 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
อาคารเดอะปณณ ชั้นที่ 5 เลขที่ 125
ถนนคลองลําเจียก แขวงนวมินทร เขตบึงกุม
กรุงเทพมหานคร 10230
0-2943-9619-20
0-2943-9621
Phisut@phisut.co.th
www.phisut.co.th

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นายวรจักษุ คําภูแกว
เจาหนาที่ประจํา
1. นายทรงกริช สรรพกิจ
2. นายสราวุธ สธนพานิชย
3. นางสาวตีรนา ภิญญะพันธ
4. นางสาวรัชฎา รัตนบุญฤทธิกร
5. นางสาวกรรณนิกา ฉวีจันทร
6. นางสาววาธุกา อินทรประสงค
7. นางสาวอาภากร รัตนพันธ
8. นายจิรวุฒิ พรกรัณยานันท

หน้า 54 จาก 81

3-51 บริษัท ซีคอท จํากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู
:
โทรศัพท
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กําหนดระยะเวลา 3 ป
( ระหวางวันที่ 30 มิถุนายน 2560 – 29 มิถุนายน 2563 )
10/2560 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2560
เลขที่ 239 ถนนริมคลองประปา
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
0-2959-3600
0-2959-3535
envserv@secot.co.th
www.secot.co.th

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นายขรรชัย เกรียงไกรอุดม
2. นางสาวสุนันทา ศิรวุฒินานนท
เจาหนาที่ประจํา
1. นางสาวปรีดา สมใจ
3. นางสาวศิรพิ า จันโหนง
5. นางสาวมณีวรรณ เกตะวันดี
7. นางสาวนรินทรยา เชื้อสกุล
9. นางสาวจิรนันท จัตุฑะศรี
11. นางสาวกรรณิภา สุวรรณรักษา
13. นางสาวนภาพร เกาะสระเกตุ
15. นางสาวกนิษฐา เจริญเชื้อ
17. นางอารยา ทิพรักษ
19. นางสาวพจนารถ ทรัพยอราม
21. นางสาวเกศรินทร วรเดชวิทยา

2. นางสาวอรัญญา มาตา
4. นายสุรพงษ แผนวิเชียร
6. นางสาวปทมวรรณ สุวรรณวิโรจน
8. นางสาวสิริวรรณ แกวชิงดวง
10. นางสาวจันทิมา ยะนิล
12. นางสาวสุธิดา สุทธิโพธิพงษ
14. นางสาวณัชชาวีร ชูดวงแกว
16. นางสาวนริสา ภูวสรรเพ็ชญ
18. นายธีระพล มะโนขาว
20. นางสาวลดาวัลย วงศเจริญ
22. นางสาวอลิษา คนิวรานนท

หน้า 55 จาก 81

3-52 บริษัท โปรเกรสซ ทีม คอนซัลแตนท จํากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต
ที่อยู
โทรศัพท
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:
:
:

กําหนดระยะเวลา 3 ป
( ระหวางวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 – 2 กรกฎาคม 2563 )
11/2560 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560
เลขที่ 124/965 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
095-561-6965
076-528-656
papagorn093@gmail.com
-

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นายปภากร บัวพันธ
เจาหนาที่ประจํา
1. นางสาวรัตติมา ขาวสนิท
3. นางสาวธนวรรณ จงไกรจักร
5. นางสาวสมอุษา บัวพันธ
7. นางสาวสุวิสา มีวาสนา

2.
4.
6.
8.

นางสาวณัฐวดี สังขสุวรรณ
นายกิตติพงษ ลือเสียง
นางสาววิภาวดี ศรีวิมล
นางสาวน้ําเพชร หมื่นราช
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3-53 บริษัท มิตรสิง่ แวดลอมไทย จํากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู
:
โทรศัพท
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กําหนดระยะเวลา 3 ป
( ระหวางวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 – 20 กรกฎาคม 2563 )
13/2560 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2560
เลขที่ 57/1 ซอยรามอินทรา 8 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
02-551-4169-71
02-068-5558 ตอ 102
mitr@mitrenvironment.com
www.mitrenvironment.com

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นางสาวมัฑนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์
เจาหนาที่ประจํา
1. นายสุวิทย เจริญวงศ
2. นางสาวมยุรี พิมพงาม
3. นางสาวนิลุบล นุมสกุล
4. นางสาวนัยนา สุทธิรัตนศักดิ์
5. นางสาวปรางคทพิ ย ผางมา
6. นายธันยกร จินตประเสริฐ
7. นายฌานกร เมาเสม
8. นางสาวเมสินี ยานยิ่ง
9. นางสาวจุฑามาศ คุณพันธ
10. นายถิรวิทย อินสุวรรณ
11. นางสาวนิศานาถ พัดลม
12. นางสาวนิจวรรณ ปวุตินันท
13. นางสาวสมหญิง เพชรงาม
14. นางสาวรวินดา จุยสกุล
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3-54 บริษัท มาสเตอร ฟอร กรีน จํากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต
ที่อยู
โทรศัพท
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:
:
:

กําหนดระยะเวลา 3 ป
( ระหวางวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 – 26 กรกฎาคม 2563 )
12/2560 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2560
เลขที่ 188/47 หมูบานวิเศษสุขนคร 25 แขวงทุงครุ เขตทุงครุ กทม. 10140
02-408-3905
02-408-3905
master.for.green@gmail.com
www.masterforgreen.com

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นายอาหะหมัด เจะแม็ง
เจาหนาที่ประจํา
1. นางนูรีซัน เจะแม็ง
3. นางสาวเพลินพรรณ บุณยศักดิ์
5. นางสาวนิตยา วงษประคอง
7. นางสาวสุพัตรา ศรีเพียงจันทร
9. นางสาวศรินทรญา ศรียา
11. นางสาวศศิธร ไชยศิรินทร

2. นางสาวสิริพันธุ เจวะ
4. นายสถาพร แสงทวีป
6. นายชินเดช ชินตระการ
8. นางนันทิมา อิ่มบํารุง
10. นางสาวรอมือละห สะบาหานาเลาะ
12. นางสาวมินตรา ลีคําโหนง
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3-55 บริษัท เทสโก จํากัด
อายุใบอนุญาต :
เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู
:
โทรศัพท
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กําหนดระยะเวลา 3 ป ( ระหวางวันที่ 23 กันยายน 2560 – 22 กันยายน 2563 )
17/2560 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560
เลขที่ 21/11-14 ซอยสุขุมวิท 18 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
0-2258-1320 , 0-2258-1340
0-2258-1313
tesco007@ksc.th.com
www.tescoconsult.com

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นางดารณี ต.เจริญ
2. นายพิเศษ เสนาวงษ
3. นางสาวระพีวรรณ ออนนอม ( ระหวางวันที่ 23 กันยายน 2560 – 22 กันยายน 2562 )
4. นางสาวมณฑยา เซงศรี
( ระหวางวันที่ 23 กันยายน 2560 – 22 กันยายน 2562 )
เจาหนาที่ประจํา
1. นางอรพินท คงเดชอดิศักดิ์
3. นางสาวจีรณัฐ จันดานุวงศ
5. นายพงษพสิน รักใคร
7. นายทรงยศ อยูสุข
9. นางสาวปรินทร วานิชยากร
11. นางสาวอําพร คําแทง
13. นางสาวชวลี ณรงค
15. นางสาวพัชรี ชลาประเสริฐ
17. นางสาวบุณิกา อินทนี
19. นางสาวไพลิน แหยมสด
21. นางสาวอาจิณี คงแยม
23. นางสาวณิศาธร นําเจริญพินิจ

2. นายภัทรพงศ สถิตบรรจง
4. นายภาคภูมิ ภิรมยภักดิ์
6. นายเผาพงศ นิติเกษตรสุนทร
8. นางสาวสมฤดี แจงประจักษ
10. นายไพรัช มามีเกตุ
12. นางสาวนันจิรา จรเดช
14. นางสาวจิราพร หนูแปน
16. นายกนิษฐวุฒิ คงสกูล
18. นางสาวสุนทรารัตน ศักดิ์ทอง
20. นางสาวอาริสา สาดิษฐ
22. นางสาวพิมพผกา สุวรรณมาลี
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3-56 บริษัท รักดีหามจั่ว จํากัด
อายุใบอนุญาต :
เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู
:
โทรศัพท
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กําหนดระยะเวลา 3 ป ( ระหวางวันที่ 7 ตุลาคม 2560 – 6 ตุลาคม 2563 )
19/2560 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2560
เลขที่ 93/131 ซอยเสรีไทย 23 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240
0-2375-6717
0-2375-6717
www.rakdee_hj@hotmail.com

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นางสาวนันทิมา ประจงการ
เจาหนาที่ประจํา
1. นายเอกรัช ฉุงนอย
3. นางสาวศศิธร เทียมทองออน
5. นางสาววรัณธร พิมพอินทร
7. นางสาวรักฟา รัตนพร
9. นางสาวคณิศร โมราศิลป
11. นางสาววิชุตา เสียงไพเราะ
13. นางสาวธาราทิพย จันทรหอม
15. นางสาวรุงตะวัน ผาคํา

2. นางสาวสุภาพ อินผล
4. นางภูนิษฐชญา ระดมสุข
6. นางสาวอัจฉรา ศรีหริ่ง
8. นางสาวจิตรา ธีระปญญาชัย
10. นางสาวสาลินี เพชรมาก
12. นางสาวญาดา ปรางวิเศษ
14. นางสาวนันทิยา เย็นประสิทธิ์
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3-57 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเมนท จํากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู
:
โทรศัพท
โทรสาร
Email
Website

:
:
:
:

กําหนดระยะเวลา 3 ป
( ระหวางวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 – 8 พฤศจิกายน 2563 )
24/2560 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
เลขที่ 49/81 หมู 8 ซอยแผนดินทอง 38 ถนนติวานนท ตําบลบางกระสอ
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
0-2156-9397, 089-774-7682, 094-337-8282
0-2156-9319
envimove@gmail.com
www.envimove-thai.com

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นางสาวปรีดาภรณ วัฒนรัตน
2. นายพงศกร สงาผล ( ระหวางวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 – 8 พฤศจิกายน 2562 )
เจาหนาที่ประจํา
1. นางสาวปาณิสรา วัฒนรัตน
2. นางสาวกัลยา เสนอกลาง
3. นางสาวสุภาวดี พรมพรสวรรค
4. นางสาวธัญญลักษณ หนูสงค
5. นางสาวนัฏพรรณ สุขศรี
6. นางสาวภัทรชนก ศิริธร
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3-58 บริษัท เจต คอนซัลแตนท จํากัด
อายุใบอนุญาต :
เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู
:
โทรศัพท
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กําหนดระยะเวลา 3 ป ( ระหวางวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 – 19 พฤศจิกายน 2563 )
26/2560 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
เลขที่ 19/323 หมูที่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ ตําบลรัษฎา
อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
076-210-967, 084-071-9478
jadeconsultantphuket@hotmail.com
-

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นายเจนณรงค สันสน
เจาหนาที่ประจํา
1. นางสาวสุดารัตน คมขํา
2. นางสาวศิริณยา ไกรศรี
3. นางสาวปยะรัตน คมขํา
4. นายสิทธิพงศ พรมเพ็ชร
5. นางสาวทิพวรรณ สุขแกว
6. นางสาวสุจินดา คงคุณ
7. นางสาววรรษมล ฤทธิไพโรจน
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3-59 บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จํากัด
อายุใบอนุญาต :
เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู
:
โทรศัพท
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กําหนดระยะเวลา 3 ป ( ระหวางวันที่ 25 ธันวาคม 2560 – 24 ธันวาคม 2563 )
30/2560 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2560
เลขที่ 99/130 หมูที่ 5 ซอยไทรมา ถนนรัตนาธิเบศร ตําบลไทรมา
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
0-2930-8831
0-2930-8831
natural_operation@hotmail.com
-

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นางสาวเกษศิรินทร ฤทธิแสง
เจาหนาที่ประจํา
1. นายนิพนธ เพชโรภาส
2. นางสาวธนาวรรณ อินตะ
3. นางสาววิภาวดี บุณโยดม
4. นางสาววราภรณ พิลึก
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3-60 บริษัท กรีน เอิรธ คอนซัลแตนท จํากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู
:

โทรศัพท
มือถือ
โทรสาร
E-mail

:
:
:
:

Website

:

กําหนดระยะเวลา 3 ป
( ระหวางวันที่ 18 มกราคม 2561 – 17 มกราคม 2564 )
1/2561 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561
เลขที่ 67/8 หมูบ านพระปน 3 ซอยลุงเงาะ
ถนนกาญจนาภิเษก ตําบลบางแมนาง
อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี 11140
0-2833-1891-2
081-835-5272
0-2833-1893
gec_consult@hotmail.com , gec_consult@yahoo.co.th ,
gec01_consult@hotmail.com
-

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นางสาวจิราพันธุ จงกาญจนพรรณ
เจาหนาที่ประจํา
1. นางสาววิไล เตียวยืนยง
2. นางสาวศิรนันท วิลามาศ
3. นางสาวกัญจิกร มีมุสทิ ธิ์
4. นางสาวนิลาวัลย นามพรม
5. นางสาววิสุดา ไชยคุณ
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3-61 มหาวิทยาลัยบูรพา
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู
:
โทรศัพท
มือถือ
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:
:

กําหนดระยะเวลา 3 ป
( ระหวางวันที่ 19 เมษายน 2561 – 18 เมษายน 2564 )
9/2561
สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน
ตําบลแสนสุข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20131
038-102-297
081-687-4899
038-393-427
taweesak99@hotmail.com
www.uniserv.buu.ac.th

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นายทวีศักดิ์ เทพพิทักษ
เจาหนาที่ประจํา
1. นายณกร อินทรพยุง
3. นายดนัย บวรเกียรติกุล
5. นายวิชญา กันบัว
7. นายภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา
9. นายกวีพล สวางแผว
11. นายพีรพัฒน มั่งคั่ง
13. นายเชาวนวัฒน เอื้อเฟอ
15. นายเอนก ชมวงษ
17. นางสาวธนาวดี หมดใส
19. นางสาวนลินี ฐานะ
21. นายสราวุธ ลักษณะโต

2. นายไพโรจน เราธนชลกุล
4. นายสุดสายชล หอมทอง
6. นางสาวจริยาวดี สุริยพันธุ
8. นายดิเรก ประทุมทอง
10. นายเกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ
12. นางสาวนันทพร ภัทรพุทธ
14. นางสาวสุขุมาภรณ พัฒนไพบูลยวงศ
16. นางสาวเบญจวรรณ ชิวปรีชา
18. นางสาวสุทธินี ยอดอินทร
20. นายปยะวัฒน ชนินทรตระกูล
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3-62 บริษัท เอ็นทิค จํากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู
:

โทรศัพท
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กําหนดระยะเวลา 3 ป
( ระหวางวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 - 6 พฤษภาคม 2564 )
11/2561 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
เลขที่ 81/17 หมูที่ 5 ( หมูบานปริญลักษณ )
ถนนนวมินทร แขวงคลองกุม เขตบึงกุม
กรุงเทพมหานคร 10240
0-2379-0141-4
0-2379-0145
info@enticcompany.com
www.enticcompany.com , entic_2003@yahoo.com

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นายปรีดา ทองสุขงาม
2. นายภาณุพงษ สถิตวัฒนาพร
3. นายมนตรี บุญนาค
4. นายบรรจบ กิติกาศ
เจาหนาที่ประจํา
1. นางณัฐฐา รัตตกุล
3. นายอชิรวิชย ผลโยนสกุลดี
5. นางสาวสุกานดา แกวอําไพ
7. นางสาวรตพร นะมาตร
9. นายธีระพันธ พุฒยืน
11. นางสาวทิพติยา มะลิรัตน
13. นางสาววรกาย อุสาห
15. นางสาวณหทัย อรรคนิตย
17. นายอภิศักดิ์ เพ็งพิทักษ
19. นางสาวทิพยสุคนธ เนื้อทอง
21. นายอภิชาติ จันทรแสงกุล

2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.
18.
20.

นางสาววินิตตา สวนมอญ
นางพัตสร แสนสะสม
นายสันติพงศ จันทรเจริญ
นายสุรเดช พุกซื่อตรง
นางสาววิลาวรรณ จรูญพรพันธุ
นางณิชชารีย พรหมวิสุทธิพล
นายวีระพงษ ภูมิพงศพิพัฒน
นายแดนยุทธ จันทรเศรษฐี
นายเอกชัย เสนานุช
นางสาวสุธีรา วรรณภพ
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3-63 บริษัท โปร เอ็น เทคโนโลยี จํากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู
:
โทรศัพท
E-mail

:
:

กําหนดระยะเวลา 3 ป
(ระหวางวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 – 9 พฤษภาคม 2564)
13/2561 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
เลขที่ 122/7 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
0-2681-6669
โทรสาร
:
0-2681-6662
Website
:
www.proentech.com

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นายทวีทรัพย เจียรนัยขจร
เจาหนาที่ประจํา
1. นายธงไชย แซอึ้ง
2. นางสาวทัตพิชา เปมะศิริ
3. นายสวาง ลิ้มสุธา
4. นางสาวเบญญาภา แกลวกลา
5. นางสาวดลธิชา เชื้อผูด ี
6. นางสาวนุชวรา ประชาฉาย
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รายชื่อนิติบคุ คลผูไดรบั ใบอนุญาต 2 ป

2-1 บริษัท ซี คอนซัลท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู
:
โทรศัพท
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กําหนดระยะเวลา 2 ป
( ระหวางวันที่ 9 ธันวาคม 2559 – 8 ธันวาคม 2561 )
31/2559 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2559
เลขที่ 252/11 ชั้น 7 อาคารสํานักงานเมืองไทย-ภัทร 1
ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
0-2695-4970-3
0-2693-3488
ไมมีขอมูล
ไมมีขอมูล

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นางสาวลัดดาวรรณ ลีลาชัย
เจาหนาที่ประจํา
1. นายพงศทวี เลิศปญญาวิทย
2. นายภูวดล สืบสายทองคํา
3. นางสาวศิริยา สมหวัง
4. นายวรจิตร ทีระกัน
5. นางสาวพิรีภรณ ปรีชาเลิศมิตร
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2-2 บริษัท วสาภัทร จํากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู
:
โทรศัพท
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กําหนดระยะเวลา 2 ป
( ระหวางวันที่ 12 มกราคม 2561 – 11 มกราคม 2563 )
2/2561 ลงวันที่ 18 มกราคม 2561
เลขที่ 107/14 ซอยลาดพราว 101 ซอย 48 (บอปลา) แขวงคลองจั่น
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
0-2171-9241
0-2171-9240
wsatech2012@gmail.com
ไมมีขอมูล

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นายสมพล บุญทานนท
เจาหนาที่ประจํา
1. นายอุทิศ ทิพยสุวรรณ
2. นางสาวอาทิตยา มินะสิงห
3. นายณฐพร บุญทานนท
4. นางสาวสุชาวดี ศรีสุข
5. นางสาวกัญญาวีร สําเภาพล
6. นางสาวเกตุวดี คํายันต
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2-3 บริษัท โลตัส คอนซัลแตนท จํากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู
:
โทรศัพท
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กําหนดระยะเวลา 2 ป
( ระหวางวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 – 23 กรกฎาคม 2562 )
14/2560 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2560
เลขที่ 221/25 ถนนปญญาอินทรา แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
0-2548-0733-5
0-2548-0736
lotusconsultant49@yahoo.com
ไมมีขอมูล

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นางสาวพรทิพย พงศพัชรา
เจาหนาที่ประจํา
1. นางสาวผุสดี พงศพัชรา
2. นางสาวนฤมล วงษสวรรค
3. นางสาวณัฐณิชา ผองพุฒิ
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2-4 บริษัท ฟลัดเวย จํากัด
อายุใบอนุญาต :
เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู
:
โทรศัพท
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กําหนดระยะเวลา 2 ป ( ระหวางวันที่ 25 ธันวาคม 2560 – 24 ธันวาคม 2562 )
29/2560 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560
เลขที่ 133 ซอยรัชดาภิเษก 44 แยก 1 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
0-2513-1550 , 0-2513-1551
0-2511-1191
FLOODWAY2554@GMAIL.COM
-

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นางรุง ทิพย ครุธนอย
เจาหนาที่ประจํา
1. นายสาธิต เหลืองเจริญลาภ
2. นายเมษ สายอรุณ
3. นางสาวนิสิตา วองวิทยา
4. นางสาวภัทรประภา มณีโชติ
5. นางสาวกนกพร แกวกังวาล
6. นายสมชาย โพธิวงศาจารย
7. นางสาวชลธิชา คําบับภา
8. นางสาวจุฬาพร ปานชัย
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2-5 บริษัท โอเค เนเจอร จํากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู
:
โทรศัพท
E-mail

:
:

กําหนดระยะเวลา 2 ป
( ระหวางวันที่ 2 มิถุนายน 2559 – 1 มิถุนายน 2561 )
15/2559 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2559
เลขที่ 4/211 หมูที่ 3 ตําบลรัษฎา อําเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต 83000
076-689-400
มือถือ
:
081-273-9824
oknature@hotmail.com
Website
:
-

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นางสาวนภัสกนก เมฆนิติ
เจาหนาที่ประจํา
1. นางสาววีรนุช แกวสองศรี
2. นางสาวนภาพร ศิริรัตน
3. นายอัษนัย ขวัญทอง
4. นางสาวลัดดาวัลย แปนกลม
5. นางสาวสาริณี เนื้อออน
6. นายอิศรา ศุภนาม
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2-6 บริษัท เพียว แอคควา จํากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู
:
โทรศัพท
มือถือ
E-mail
Website :

:
:
:
:

กําหนดระยะเวลา 2 ป
( ระหวางวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 – 2 พฤศจิกายน 2561 )
27/2559 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
เลขที่ 131/28 หมูที่ 5 ตําบลรัษฎา อําเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต 83000
076-526-041
โทรสาร
:
076-526-041
089-872-3209
pure.aqua@yahoo.com
-

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นางสาววรเกศ เลี่ยวตระกูล
เจาหนาที่ประจํา
1. นางสาววาริศา ปานรัตน
2. นายนฤนาถ พยัคฆา
3. นายเอกรัตน พรหมเพ็ญ
4. นางสาวอรอุษา วทัญู
5. นางสาวลดาวัลย จันทรผุด
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2-7 บริษัท เจ แอนด เอ็น คอนซัลติ้ง จํากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู
:

โทรศัพท
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กําหนดระยะเวลา 2 ป
( ระหวางวันที่ 9 ธันวาคม 2559 – 8 ธันวาคม 2561 )
30/2559 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559
เลขที่ 10/2 ซอยรามคําแหง 30/1 แยก 2
ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป
กรุงเทพมหานคร 10240
0-2732-1684 , 0-2732-3973
0-2732-9632
jandn_consult@yahoo.com
ไมมีขอมูล

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นางสาวณัฐชุดา ชุมศรี
เจาหนาที่ประจํา
1. นางสาวอรวรรณ ปลอดเถาว
2. นายภูริทัต รอดเกษม
3. นางสาวรัตนาภรณ สิงหชาลี
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2-8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อายุใบอนุญาต

:

กําหนดระยะเวลา 2 ป
( ระหวางวันที่ 4 มกราคม 2560 – 3 มกราคม 2562 )
เลขที่ใบอนุญาต :
1/2560 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560
ที่อยู
:
เลขที่ 50 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท
:
0-2579-0113,02-942-8200
โทรสาร
:
E-mail
:
Website
:
http;//www.ku.ac.th
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นายกิตติชัย ดวงมาลย
2. นายเชิดวงศ แสงศุภวานิช
( ระหวางวันที่ 23 สิงหาคม 2560 – 3 มกราคม 2562 )
3. นางสาวศรินยา สนิทวงศ ณ อยุธยา ( ระหวางวันที่ 23 สิงหาคม 2560 – 3 มกราคม 2562 )
เจาหนาที่ประจํา
1. นางสารัฐ รัตนะ
3. นายกิติชัย รัตนะ
5. นางพัฒนา อนุรักษพงศธร
7. นายณัฐ มาแจง
9. นางสาวสุภัทรา ถึกสถิตย
11. นางสาวนพิมพพร แสงวิเชียร
13. นายสุรัตน บัวเลิศ
15. นางสาวอรอนงค ผิวนิล
17. นางสาวทัศนีย บุญประคอง
19. นายนฤชิต ดําปน
21. นางสาวฐิติมา รุงรัตนาอุบล
23. นางสาวนพวรรณ เสมวิมล
25. นางสตรีไทย พุมไม
27. นางสาวเนตรนภางค ทรัพยเจริญ

2. นายยุทธพงษ คีรีมังคละ
4. นายปยพงษ ทองดีนอก
6. นายพงศเชฏฐ พิชิตกุล
8. นายรองลาภ สุขมาสรวง
10. นางอรวรรณ โมกขะเวส
12. นางสาวริสา ฟองสายชล
14. นางคณิตา ตังคณานุรักษ
16. นายอลงกรณ อินทรักษา
18. นางสาวสุจิณณา กรรณสูต
20. นายดีเซลล สวนบุรี
22. นายธนิศร ปทมพิฑูร
24. นายวัชรพงษ วาระรัมย
26. นายศุภวัฒน ชัยเกษม
28. นางสาวสุดารัตน รงคทอง
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2-9 บริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลแตนท จํากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู
:
โทรศัพท
E-mail

:
:

กําหนดระยะเวลา 2 ป
( ระหวางวันที่ 29 มีนาคม 2560 – 28 มีนาคม 2562 )
8/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
เลขที่ 30/280 ซอยงามวงศวาน 47 แยก 7 (ชินเขต 2/7) ถนนงามวงศวาน
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
0-2136-4923
โทรสาร
:
0-2136-4923
Kittikarn.s@ivcconsult.com Website
:
-

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นายสรัน วังใน
เจาหนาที่ประจํา
1. นางสาวกิตติกานต โสภณศิริ
2. นางปุญญิศา ปยาชัยประภา
3. นางรุงกานต สุคชเดช
4. นางสิริพร ขาวพิพัฒน
5. นางศศิธร ชูมาก
6. นางสาวพิมพพนิต พวงสมบัติ
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2-10 บริษัท โฟรเทียร คอนซัลแตนต จํากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ทีอ่ ยู
:
โทรศัพท
E-mail

:
:

กําหนดระยะเวลา 2 ป
( ระหวางวันที่ 15 กันยายน 2560 – 14 กันยายน 2562 )
16/2560 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560
เลขที่ 555/385 เลอบิส หมูท ี่ 5 ตําบลบางเมือง
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
0-2105-4608
โทรสาร
:
0-2105-4609
admin@4tier.co.th
Website
:
-

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นายกฤษฎาธร ทรัพยอุไรรัตน
2. นายจุมพล หมอยาดี ( ระหวางวันที่ 16 กุมภาพันธ 2561 – 14 กันยายน 2562 )
เจาหนาที่ประจํา
1. นายสิทธิพร เกตุวรสุนทร
2. นางชีวรัตน ศิลปรัตน
3. นางสาวสาริศา เหมวรชาติ
4. นางสาววริยา คิมประสูตร
5. นางสาวอัจฉริยา ทรงวัฒนา
6. นางสาวอาทิตยา บริสุทธิ์
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2-11 บริษัท สะสมความดี จํากัด
อายุใบอนุญาต

:

กําหนดระยะเวลา 2 ป
( ระหวางวันที่ 24 ตุลาคม 2560 – 23 ตุลาคม 2562 )
เลขที่ใบอนุญาต :
21/2560 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560
ที่อยู
:
เลขที่ 679 ถนนแฮปปแลนดสาย 1 แขวงคลองจั่น
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท
:
081-930-3044
โทรสาร
: 02-077-9792
E-mail
: contractus@sasomkwamdee.com Website
: sasomkwamdee.com
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นายถาวร ชินะธิมาตรมงคล
เจาหนาที่ประจํา
1. นางสาวฐิติพันธุ ขําภู
2. นายศรัณยพงศ อติชาติ
3. นายชูชีพ วงศสุภาพ
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2-12 บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส จํากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู
:
โทรศัพท
E-mail

:
:

กําหนดระยะเวลา 2 ป
( ระหวางวันที่ 24 ตุลาคม 2560 – 23 ตุลาคม 2562 )
22/2560 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560
เลขที่ 152 ถนนนวลจันทร แขวงนวลจันทร
เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 10230
0-2363-7727-8
โทรสาร
:
0-2509-9097
Website
:
www.tlt-consult.co.th

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นางเปรมวณี ปรีดาพันธุ
เจาหนาที่ประจํา
1. นางสาวจารุณี รังสินธุ
2. นายจักรพงษ เกเย็น
3. นายปยะพงค มั่นกลั่น
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2-13 บริษัท ทรัพยปญญา คอนซัลแตนท จํากัด
( เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท ภูมิปญ
 ญา คอนซัลแตนท จํากัด)
อายุใบอนุญาต :
กําหนดระยะเวลา 2 ป
( ระหวางวันที่ 14 มีนาคม 2561 – 13 มีนาคม 2563 )
เลขที่ใบอนุญาต :
6/2561 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2561
ที่อยู
:
เลขที่ 111/39 หมูที่ 6 ตําบลบานใหม
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท
:
063-653-2922
โทรสาร
:
0-2573-0339
E-mail
:
prapatk@yahoo,com
Website
:
ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นายประพัตร กรังพานิชย
เจาหนาที่ประจํา
1. นางสาวพุทธชาติ ทองแหง
2. นางสาวสุวจี อภิชาตกุล
3. วาที่รอยตรีหญิง เยาวลักษณ ตันตยาภิรักษ
4. นางสาวทักษพร ระยับ
5. นางสาวทิพาพร วิชิตชีพ
6. นางสาววีรวรรณ วิชิตชีพ
7. นายวัชระ ชะวณิชย
8. นางสาวอัญชิสา นาคคง
9. นายชาญวิทย โสมรักษ
10. นางสาวกองกาญจน วิถาทานัง
11. นางสาววัชราภรณ ยะกร
12. นางขวัญจิราภัสร กรังพานิชย
13. นายประเวศ กรังพาณิชย
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2-14 บริษัท สิ่งแวดลอมสยาม จํากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู
:
โทรศัพท
E-mail

:
:

กําหนดระยะเวลา 2 ป
( ระหวางวันที่ 15 มีนาคม 2561 – 14 มีนาคม 2563 )
7/2561 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2561
หมูบานกฤติกา เลขที่ 79/130 ซอยประชาอุทิศ 4
แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
0-2928-1288
โทรสาร
:
0-2928-1289
Website
:
-

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นายธีรวีร ปาติปา
เจาหนาที่ประจํา
1. นางสาวสุมณฑา พิทักษเทพสมบัติ
2. นางสุวรรณา ถนอมศักดิ์
3. นางสาวสุพัฒนา บุญสืบชาติ
4. นายนฤพล ศรีตระกูล
5. นายสายันต อนันเตา
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2-15 บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท จํากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู
:
โทรศัพท
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กําหนดระยะเวลา 2 ป
( ระหวางวันที่ 19 มิถุนายน 2561 – 18 มิถุนายน 2563 )
15/2561 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561
เลขที่ 33 ซอยรามอินทรา 5 แยก 9 ถนนรามอินทรา
แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
0-2522-7365-69
0-2522-7368 , 0-2522-7569
enrichconsult@yahoo.com
www.enrichconsult.com

ผูชํานาญการประจํานิติบุคคล
1. นายกนก เข็มนาค
2. นายรัฐกรณ วองพิพัฒนานนท
เจาหนาที่ประจํา
1. นางกาญจนา จันทรวิเมลือง
2. นางสาวนัชษร สังขพันธุ
3. นางสาวรัชชนีวรรณ ราหุละ
4. นายพิศุทธิ์ พิมพาทอง
5. นางสาววรรณวิมล ทาพริก
6. นางสาวณฐพร สาขาสุวรรณ
7. นายสมพล เกตุเลขา
8. นายธนชาต เล็กมาก
9. นายวรพัชร วิชัยสุชาติ

หมายเหตุ

1. สามารถดูขอมูลไดที่ http://www.onep.go.th/eia
2. สอบถามขอมูลไดที่ ฝายพิจารณาผูมีสิทธิขอรับใบอนุญาตฯ /
กลุมงานพัฒนาระบบและติดตามตรวจสอบฯ / สํานักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เลขที่ 60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท : 0-2265-6630 , 0-265-6500 ตอ 6829

