รายชื่อนิติบุคคลผู้มีสิทธิทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงวันที่ 11 ตุลาคม 2564

รายชื่อนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต 3 ปี
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
3-27
3-28

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส์ จำกัด
บริษัท ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท ไท - ไท วิศวกร จำกัด
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นไวรอนเม็นทอล แมนเนจเม็นท จำกัด
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษทั คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท เซ้ำท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด
บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
มหำวิทยำลัยมหิดล
บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท แมคโคร คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท อีอำร์เอ็ม – สยำม จำกัด
บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนำลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนต์ จำกัด
มหำวิทยำลัยนเรศวร
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด
บริษัท ทอพ - คลำส คอนซัลแทนท์ จำกัด
บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
บริษัท ปัญญำ คอนซัลแตนท์ จำกัด
สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
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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
3-61
3-62

มหำวิทยำลัยขอนแก่น
บริษัท แอร์เซฟ จำกัด
บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด
บริษัท กรีนีโอ จำกัด
บริษัท เอ็นไว เวิร์ค จำกัด
บริษัท กรีนแคร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
บริษัท ธรรมชำติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท ซีคอท จำกัด
บริษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
บริษัท เทสโก้ จำกัด
บริษัท รักดีหำมจั่ว จำกัด
บริษัท เจต คอนซัลแต้นท์ จำกัด
บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด
บริษัท เอ็นทิค จำกัด
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
บริษัท เพียว แอคควำ จำกัด
บริษัท ฮำลโคร์ว เอ็นไวรอนเมนทัล คอนซัลติ้ง จำกัด
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
บริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท โลตัส คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด
บริษัท สะสมควำมดี จำกัด
บริษัท ฟลัดเวย์ จำกัด
บริษัท วสำภัทร จำกัด
บริษัท ทรัพย์ปัญญำ คอนซัลแตนท์ จำกัด
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3-63
3-64
3-65
3-66
3-67
3-68
3-69
3-70

บริษัท สิ่งแวดล้อมสยำม จำกัด
บริษัท ธำรำ ไลน์ จำกัด
บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์สคอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท กรีน พลำเน็ท คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท วีเอสอี คอนซัลแทนท์ จำกัด
บริษัท อันดำมัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท ตถำตำ สิ่งแวดล้อม จำกัด
บริษัท สำมำรถ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด

รายชื่อนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต 2 ปี
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

บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
บริษัท เออีคอม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอส ที เอส กรีน จำกัด
บริษัท อินฟรำทรำนส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง
บริษัท ไทยซิสเทมเอนไว แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท เออเบิ้ล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด
บริษัท มำสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด
บริษัท กรีน เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
มหำวิทยำลัยบูรพำ
บริษัท ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
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รายชื่อนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต 1 ปี

1-1

บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

หมายเหตุ : รายละเอียดของแต่ละบริษัทโปรดดูในหน้าถัดไป
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รายชื่อนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต 3 ปี

3-1 บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส์ จากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู่
:
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กำหนดระยะเวลำ 3 ปี
(ระหว่ำงวันที่ 1 ธันวำคม 2563 – 30 พฤศจิกำยน 2566)
27/2563 ลงวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2563
เลขที่ 48/29 หมู่ที่ 6 ซอยชินเขต 2/44 ถนนงำมวงศ์วำน
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร 10210
0-2954-8783-4 , 0-2954-9429-30
0-2954-5900
hydro.sc20@gmail.com , hydro-sc@hotmail.com
www.hydrosystems.co.th

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำยอำนวย เรืองธุระกิจ
2. นำงสำยชล ดอกจันทร์
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำงสุดำรัตน์ เรืองธุระกิจ
2. นำงสำวเสำวลี หนูแปลก
3. นำงสำวนิตยำ ขจร
4. นำงสำวณกมล พลอยประดับ
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3-2 บริษัท ธารา คอนซัลแตนท์ จากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู่
:
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กำหนดระยะเวลำ 3 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 23 มิถุนำยน 2564 – 22 มิถุนำยน 2567 )
14/2564 ลงวันที่ 24 มิถุนำยน 2564
เลขที่ 11-11/1 ซอยลำดพร้ำว 34 ถนนลำดพร้ำว
แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
0-2938-2882-3 , 0-2938-2926
0-2938-3159
dhara.consult@gmail.com
ไม่มีข้อมูล

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำยจำลอง สุทิน
2. นำยนพดล ครุฑทอง
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำยนิยม มำประจง
3. นำงเกศินี ผดุงกิจ
5. นำยสุขุม ชำญพิทยำนุกูลกิจ
7. นำยยุทธศักดิ์ อภิชนำพงศ์
9. นำยชำญณรงค์ สุภำพพร้อม
11. นำงสำวภำขวัญ จันทรำภรณ์
13. นำงสำวลลิดำ คุณสุทธิ์
15. นำงสำวทวีพร กัณณีย์
17. นำงสำวปีย์วรำ เจริญนำ
19. นำยณัฐวัฒน์ อิ่มสำรำญรัชต์

2. นำงสำวกมลวรรณ หมำยปำน
4. นำงสุวรรณี สุขสอำด
6. นำงสำวฤทัย เพ็ชรหล่อ
8. นำยพิชญำ เพิ่มทอง
10. นำงสำวสุวำรี สงฆ์พัฒน์แก้ว
12. นำงสำวศิรำลัย บุปผำทำโน
14. นำงสำวศศิตำ ศรีอุบล
16. นำงสำวปุณณภำกีตำห์ สมบุญ
18. นำงสำวรัชนี ธนะวดี
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3-3 บริษัท ไท - ไท วิศวกร จากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู่
:
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กำหนดระยะเวลำ 3 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 29 เมษำยน 2564 – 28 เมษำยน 2567 )
10/2561 ลงวันที่ 23 เมษำยน 2564
เลขที่ 5/235 ถนนเทศบำลสงเครำะห์ แขวงลำดยำว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900
0-2196-2140–3
0-2196-2144
thaithai_engineer@yahoo.com , thaithaiengineer@gmail.com
ไม่มีข้อมูล

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำยมนูญนัช ไวกำสี
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำงอดิศยำ ไวกำสี
2. นำงนันทิยำ งำมสม
3. นำงสำวสุคลทิพย์ ติ่งรุ่งเรือง
4. นำงสำวรุ่งนภำ ศรีสุดำ
5. นำงสำวนุชนำ สกุลสถำพร
6. นำงสำวจิรำภรณ์ สินดำ
7. นำงสำวล้อมดำว เวินซิว
8. นำงสำวจำรุวรรณ แตงทรัพย์
9. นำงสำววรรณวลัย สันกลำง
10. นำงวิลำวัลณ์ จรเกตุ
11. นำงสำวลักขณำ ชำรีนิวัฒน์
12. นำงสำวศมนธร ประพฤติธรรม
13. นำงสำวปัททินี อุ่มทอง
14. นำงสำวน้ำทิพย์ เรืองอร่ำม
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3-4 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นไวรอนเม็นทอล แมนเนจเม็นท จากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู่
:
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กำหนดระยะเวลำ 3 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 17 มิถุนำยน 2564 – 16 มิถุนำยน 2567 )
13/2564 ลงวันที่ 24 มิถุนำยน 2564
เลขที่ 2 อำคำร เค ซี ซี ชั้น 5 ซอยสีลม 9 ถนนสีลม
เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500
0-2126-7914
thailand@iem-thai.com
www.iem-thai.com

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำยโรแนล เดวิท ลิฟวิงสตัน
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำงสำวพรพรรณ กุลสอนนำน
2. นำงสำวนพภัสสร ม่วงนำค
3. นำงสำวภัคภร ฐิติเจริญเดช
4. นำยดีแลน แพทริค เจนกิ้นส์
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3-5 บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู่
:
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กำหนดระยะเวลำ 3 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 31 สิงหำคม 2564 – 30 สิงหำคม 2567 )
20/2564 ลงวันที่ 31 สิงหำคม 2564
เลขที่ 56 ถนนพระรำมที่ 2 ซอย 18 แขวงบำงมด
เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150
0 2476 5058 หรือ 0 2877 0394-7
0-2476-7079
cmsenvi@cms.co.th, eia_cms@yahoo.com
www.cms.co.th

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำงระวิวรรณ ปิยะศิริศิลป์
2. นำงสำวจิรำรัช รัศมีกิติกุล
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำยเทวัญ พัฒนำพงศ์ศักดิ์
2. นำงสำวธรำรัตน์ คล้ำยฉ่ำ
3. นำงสำวจันทร์ทิพย์ ทรงฤทธิ์
4. นำยอภิวัฒน์ เธียรพิรำกุล
5. นำงณัฐสิมำ ศรีปำน
6. นำงสำวละมุล เฮืองศรี
7. นำงสำวกฤชวรรณ สุนทรภักดี
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3-6 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จากัด
อายุใบอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
Website

: กำหนดระยะเวลำ 3 ปี ( ระหว่ำงวันที่ 20 ธันวำคม 2561 - 19 ธันวำคม 2564 )
: 27/2561 ลงวันที่ 24 ธันวำคม 2561
: เลขที่ 39 ซอยลำดพร้ำว 124 ถนนลำดพร้ำว แขวงพลับพลำ
เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310
: 0-2934-3233-47
: 0-2934-3248
: cot@cot.co.th
: www.cot.co.th

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำงสำวขนิษฐำ ทักษิณ
2. นำงสำวดวงกมล พรหมสุวรรณ
3. นำยสมคิด พุ่มฉัตร
4. นำยกิตติพงษ์ พัฒนทอง
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำงสำวคณิศร์ณิชำ ชำยสุด
3. นำงสำวศิริพร โสภำ
5. นำยอำภรณ์ ช่วยนุกูล
7. นำงสำวนันท์ธีรำ ศุภลักษณ์
9. นำงสำวทิพย์สุดำ อุตตำ
11. นำยจีรศักดิ์ ปำนเดช
13. นำงสำวชลญำ สุทธิแก้ว
15. นำงสำวเกศกนก ขุ่มด้วง
17. นำงสำวพจนีย์ บัวโรย
19. นำยจีรภัทร์ ประเสริฐสุวรรณ์
21. นำยธนำกร แย้มเกษร
23. นำงสำวสุพรรณำ ปิตำระโพธิ์
25. นำยยิ่งยง แสนเดช
27. นำงจุฑำมำศ เจียรกุล
29. นำงสำวธัญยรัตน์ วงศกรณ์รัตน
31. นำงสำวเกศรินทร์ ชัยโชค
33. นำยศรัณย์ มณีวรรณ
35. นำงสำวมนิษำ เทพบัญชำพร

2. นำงสำวสุภำวดี พนำสถิตย์
4. นำงสำวชลดำ เจี๊ยบนำ
6. นำยเฉลิมพันธุ์ ทรัพย์นิมิตร
8. นำงสำวพรรษกร ใจประดับเพชร
10. นำงสำวสุนันทำ ม่วงจิต
12. นำยศิรัฐ ทักษำดิพงษ์
14. นำยจิระศักดิ์ ยั่งยืน
16. นำงสำวจิรำพร ผลวงค์
18. นำงสำวอรทัย อ่อนหัวโทน
20. นำยสุรพจน์ ปลีกล่ำ
22. ว่ำที่ร้อยตรีประวีณำ ธรรมรส
24. นำงสำวกำญจนำ อ่ำวลึกน้อย
26. นำงสำวอรชุลี ดีมีศรี
28. นำยชัจจ์ ชิวปรีชำ
30. นำงสำวจิรำภรณ์ บุญมำก
32. นำงสำวรัสวดี รักชื่อ
34. นำงสำวโชตินุช เกษมณี
36. นำงสำวอุษำ อ่วมสน
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37.
39.
41.
43.
45.
47.
49.
51.
53.
55.
57.
59.
61.

นำงวิภำพรรณ ทองทรัพย์พูล
นำงสำวสุพนิดำ พิมพ์สะอำด
นำงสำวอมรรัตน์ สำงห้วยไพร
นำงสำวพวงทอง พิมพ์เลขำ
นำงสำวนริศรำ ภูมิสำ
นำงสำวปริยำกร กะลำม
นำงสำวนุชจรีย์ หมื่นนรินทร์
นำงสำวเจนจิรำ มูลสำร
นำยพนธวิชญ์ เอี่ยมสินธร
นำงสำวสุนิษำ จอมเผือก
นำงสำวพรรณพักติ์ อุไรวรรณ
นำงสำวพรพิมล วงศ์แก้วสกุล
นำงสำวอำรดำ โฉมอุปฮำด

38.
40.
42.
44.
46.
48.
50.
52.
54.
56.
58.
60.

นำยวิศิษฎ ชำยอีด
นำงสำวอินทิวร พรมภักดี
นำงวันทนีย์ อรุณศิริพันธ์
นำงสำวพลอยไพริล ภูมิสุทธำผล
นำงสำวศรุตยำ คล้ำยแดง
นำงสำวกุลธิดำ คำเปลว
นำงสำวนันทวรรณ ศรีโมรำ
นำงสำวณิชนันทน์ บุญญำทรัพย์
นำงผ่องพรรณ นวลตำ
นำงสำววรัญญำ ผูกพันธ์
นำยนฤตย์ ชินโสตร
นำงสำวกรรณภร อนุมำ
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3-7 บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต
ที่อยู่

:
:

โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กำหนดระยะเวลำ 3 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 21 ธันวำคม 2561 - 20 ธันวำคม 2564 )
28/2561 ลงวันที่ 24 ธันวำคม 2561
เลขที่ 196/10-12 ซอยประดิพัทธ์ 14 ถนนประดิพัทธ์
แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400
0-2270-8899 ต่อ 612 และ 08-6341-2187
0-2153-7007
sts.envi@yahoo.com
http://www.sts.co.th

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำยสุวัชร์ บัวแย้ม
2. นำยวสันต์ วัฒนะรัตน์
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำยภูมินทร์ ทรงไพบูลย์
3. นำงสำวจันทิมำ จรัสกุล
5. นำยชำตรี เสกรัมย์
7. นำยแผด ศรีลำชัย
9. นำยธนำกร รัตนพันธุ์
11. นำงสำวกมลลักษณ์ มูลศรี
13. นำยณัฐพล ศรีสุโน

2. นำงสำวอุษำ สุขประเสริฐ
4. นำงสำวกนกทัศน์ ยลปรำโมทย์
6. นำยชัชชัย อภินันทิตยำ
8. นำงสำวเยำวลักษณ์ จรัสเอี่ยม
10. นำยรัตนะ ดอกแย้ม
12. นำงสำวอุไรวรรณ ปะตินัดตัง
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3-8 บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู่
:
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กำหนดระยะเวลำ 3 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2561 - 26 พฤศจิกำยน 2564)
23/2561 ลงวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2561
เลขที่ 281 ซอยพำนิชอนันต์ ถนนสุขุมวิท 71
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110
0-2713-3888
0-2713-3889 ต่อ 255 ( ฝ่ำยสิ่งแวดล้อม )
envi@seatec.co.th
ไม่มีข้อมูล

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำยสำยันต์ บุญพิทักษ์
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำยนพดล กรุดนำค
3. นำยสมบูรณ์ พรมเสน
5. นำงสำวสำวิตรี แกเรียส
7. นำงสำวผำณิต บุญสุวรรณ
9. นำยสุรพงษ์ คิดเกิด
11. นำงสำวณัฐชณิชำ แสงเดือน

2. นำงธัญยธรณ์ สิงห์เรือง
4. นำงสำวเบญจวรรณ ทองแก้ว
6. นำงสำวกัลยำณี บุญถูก
8. นำยณภัทร โชติมงคล
10. นำยพชร คีรีวงศ์
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3-9 บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู่
:
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กำหนดระยะเวลำ 3 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 20 มกรำคม 2562 – 19 มกรำคม 2565 )
2/2562 ลงวันที่ 16 มกรำคม 2562
เลขที่ 123/726 ซอยกีรทรัพย์ ถนนนวมินทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230
0-2510-8278 , 0-2948-5654
0-2948-6013
encad@encad-consultant.com
www.encad-consultant.com

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำยกฤษดำรักษ์ แพรัตกุล
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำงสำวศรันย์รักษ์ จิตสุภำพ
3. นำยจริงจิตร์ ภู่พรประเสริฐ
5. นำงสำวลินดำ โยธำคึก
7. นำงสำวสุภัตรำ ปรีชำ
9. นำงสำวเมธำวี บุณรังศรี
11. นำงสำวจิตตมำส เขียวขำ

2. นำงสำวทัศวรรณ สัมพันธำรักษ์
4. นำงสำวจุฑำรัตน์ ควรดี
6. นำงสำวธำริณี วชิรวัฒนกุล
8. นำงสำวปิยะนุช กำระพงศ์
10. นำงสำวสุนิสำ รูปพรมรำช
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3.10 บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู่
:

โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กำหนดระยะเวลำ 3 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2562 – 15 กุมภำพันธ์ 2565 )
1/2562 ลงวันที่ 16 มกรำคม 2562
เลขที่ 50/86-87 หมู่ที่ 5 ซอยแจ้งวัฒนะ – ปำกเกร็ด 15
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปำกเกร็ด อำเภอปำกเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
0-2962-1445–8
0-2962-1544
ecosystem_engineering@yahoo.com
ไม่มีข้อมูล

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำยสุวิทย์ วรรณประดิษฐ
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำยชำญชัย โลภำส
3. นำงสุรีพร โลภำส
5. นำงสำวเสำวลักษณ์ สิริเจริญธนพันธุ์
7. นำงสำวจุฑำมำศ ดวงจันทร์
9. นำงสำวฐิติพร แทนศิริ
11. นำงสำวสุกัญญำ พลับขจร
13. นำยณัฐภัทร พงษ์ธรรม
15. นำงสำวกัญญำ ชื่นชม
17. นำงสำวสิริมำ ทวีชัย
19. นำยปิยวัฒน์ วรรณประดิษฐ

2. นำยชัยวัฒน์ กิตติวัฒนำนุเครำะห์
4. นำงสำวประภำพร อุตตโมบล
6. นำงสำวช่อเพชร ปัญจสมำนวงศ์
8. นำยธิติ วัฒนจัง
10. นำงสำวพิมพ์พรรณ เลิศมงคลนันท์
12. นำงธัญกมล พงษ์ธรรม
14. นำยปัตติ คงชุ่ม
16. นำงสำวดำริกำ เพชรสังขรัตน์
18. นำงสำวทิพวรรณ ใจสงัด
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3-11 มหาวิทยาลัยมหิดล
อายุใบอนุญาต :
เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู่
:
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กำหนดระยะเวลำ 3 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563 – 2 กุมภำพันธ์ 2566)
7/2563 ลงวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2562
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สำย 4 ตำบลศำลำยำ
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
0-2441-5000 ต่อ 1330 - 1332 , 2109
0-2441-9510
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำยลือพล ปุณณกันต์
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำยสุระ พัฒนเกียรติ
3. นำยกันต์ ปำนประยูร
5. นำงสำว มณฑิรำ ยุติธรรม
7. นำงสำวเพชญ์ เตชรัตน์
9. นำยรัชพงษ์ กลิ่นศรีสุข
11. นำงสำวนวลจันทร์ สิงห์ครำญ
13. นำยบุญลือ คะเชนทร์ชำติ
15. นำยพูนเพิ่ม วรรธนะพินทุ
17. นำยพิจักษณ์ หิญชีระนันทน์
19. นำงสำวจิรทยำ เริ่มมนตรี

2. นำยสยำม อรุณศรีมรกต
4. นำยรัตนวัฒน์ ไชยรัตน์
6. นำยรัตนะ บุลประเสริฐ
8.นำยพัฒน ทวีโภค
10. นำยบัณฑิต ชำญณรงค์
12. นำยชิษณุพงศ์ ประทุม
14. นำยธรรมรัตน์ พุทธไทย
16. นำยอรันย์ ศรีรัตนำ ทำบูกำนอน
18. นำงสำวกมลำภรณ์ คนองเดช
20. นำงสำววรนันท์ บุตรำช
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3-12 บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ท จากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู่
:

โทรศัพท์
โทรสำร
E-mail
Website

:
:
:
:

กำหนดระยะเวลำ 3 ปี
(ระหว่ำงวันที่ 6 ธันวำคม 2562 – 5 ธันวำคม 2565)
31/2562 ลงวันที่ 16 ธันวำคม 2562
เลขที่ 385/293 อำคำรเตำปูน ( ตึก C ) ชั้นที่ 9
ซอยข้ำวสำร ถนนเตชะวณิช แขวงบำงซื่อ
เขตบำงซื่อ กรุงเทพมหำนคร 10800
0-2910-5240–1
0-2910-5240
envi_expert@yahoo.com
ไม่มีข้อมูล

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำยออมสิน อภิจิต
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำยพลัฏฐ์ มนตรีเศรษฐ์
2. นำยชำญ วันชัยนำวิน
3. นำงสุธิดำ อินทร์นวล
4. นำยคมกฤช อินทร์นวล
5. นำงสำวสุจิตรำ นำมวงศ์
.
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3-13 บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู่
:
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กำหนดระยะเวลำ 3 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 30 มีนำคม 2563 – 29 มีนำคม 2566 )
1/2563 ลงวันที่ 6 มกรำคม 2563
เลขที่ 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900
0-2939-4370-2 , 0-2939-5658–9 , 0-2513-7674-5
0-2513-4221 , 0-2939-4370 ต่อ 202
contact@spscon.com
www.spscon.com

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำยสมชำย ธนำวิบูลเศรษฐ
2. นำงสำวธนภร มะลิสำร
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำยศรัณย์ ธนำวิบูลเศรษฐ
3. นำงสำววรรยำรักษ์ เครือมังกร
5. นำยสิทธิเมธำ ศรีบุตรดำ
7. นำงสำวจินดำพร ภำรกุล
9. นำงสำวณิชำ กรดเต็ม
11. นำงสำวสุจิตรำ นำวำรัตน์
13. นำยพุฒิคุณ ชัยน้อย
15. นำยพีระ เดชอุดม
17. นำงสำวรัตติยำ ดังงำ
19. นำงสำวศิริกัญญำ เชำวมัย
21. นำงสำวโสภิดำ ประสำทพร
23. นำงสำวเบญจภรณ์ หอมกลิ่น
25. นำงสำวเขมรินทร์ ถิรรัฐเศรษฐ์
27. นำงสำวสำธิตำ แก้วเขียว
29. นำงสำวชนนิกำนต์ หอมรื่น

2. นำงสำวสุนันท์ ล้อมดวงจันทร์
4. นำยวรวิทย์ เหล่ำตระกูล
6. นำงสำวจิตรวดี ภำรกุล
8. นำงสำวสุพัฒตรำ เอี่ยมนอก
10. นำงสำวนลินี สีมำก
12. นำยวิทยำ โพนชัย
14. นำยชลิต เขียวระยับ
16. นำยสมพล ตันติไวทยพันธุ์
18. นำงสำวนภัสวรรณ แสงทับทิม
20. นำงสำวกำญจนำ ชัยหำทัพ
22. นำงสำวอรุณรัตน์ พันธเสน
24. นำงสำวพิมพ์นัดดำ มะโรงศรี
26. นำงสำวสุธีรำ จึงปภำวิชญ์
28. นำงสำวกวิสรำ จันทร์กระแจะ
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3-14 บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู่
:
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กำหนดระยะเวลำ 3 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 5 เมษำยน 2563 – 4 เมษำยน 2566 )
8/2563 ลงวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2563
14/21-22 หมู่ที่ 15 โครงกำรคำสเคด บำงนำ ตำบลบำงแก้ว อำเภอบำงพลี
จังหวัดสมุทรปรำกำร 10540
0-2138-3658-9
0-2138-3659
gec_2547@yahoo.com
ไม่มีข้อมูล

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำยกล้ำ มณีโชติ
2. นำงสำวมัธภำนำฏ เลิศวิลัย
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำงสำวชนำภัทร หมื่นระวัง
2. นำงสำวพิมลพร กุดสง
3. นำงสำวสมพร เพียรกำร
4. นำงสำววิไลศรี มณีโชติ
5. นำงสำวฐิติวรลดำ เตียวตระกูล
6. นำงสำวรวิวรรณ คำอ้น
7. นำงสำวพิมภำภรณ์ แสนเสนำะ
8. นำงสำวสุณิสำ หนูแก้ว
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3-15 บริษัท แมคโครคอนซัลแตนท์ จากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู่
:
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กำหนดระยะเวลำ 3 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2563 – 8 พฤศจิกำยน 2566 )
29/2563 ลงวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2563
เลขที่ 20 ซอยรัชดำภิเษก 36 ถนนรัชดำภิเษก
แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900
0-2939-0511-5 , 0-2939-0518-19 , 0-2939-1950-2
0-2939-0520
macro01@gmail.com
ไม่มีข้อมูล

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำยสุพจน์ โล่ห์วชั รินทร์
2. นำยอรินทร์ โสมบ้ำนกวย
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำยไมตรี ประทีป ณ ถลำง
2. นำยสมพงษ์ เฉลิมธีรโชติ
3. นำยพงศกร พันธ์พำนิช
4. นำยรวมพล สุจิรพัฒน์พงษ์
5. นำยจิรกร มุสิกะพันธ์
6. นำยอุดมฤกษ์ พริ้งอิ้ม
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3-16 บริษัท อีอาร์เอ็ม – สยาม จากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู่
:
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กำหนดระยะเวลำ 3 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 16 ธันวำคม 2563 – 15 ธันวำคม 2566 )
34/2563 ลงวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2563
เลขที่ 179 อำคำรบำงกอกซิตี้ทำวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสำทรใต้
แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120
0-2679-5200
0-2679-5209
ermsiam@erm.com
www.erm.com

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำงสำวพัทธนันท์ พิเครำะห์งำน
2. นำงสำวบงกช ทองสดำยุ
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำยนัท วำนิชยำงกูร
3. นำงสำวสุธำวัลย์ จิตรธรรม
5. นำงสำวพิรลดำ บุนนำค
7. นำงสำวบุษยำ จุฑำธิปไตย
9. นำงสำวนวลนภำ ชมพูธวัช
11. นำยมนต์ธัช สุวัณณำคำร
13. นำงสำววิณี ธรรมรักษ์

2. นำงสำวกมลทิพย์ มำอุ่น
4. นำงสำวธัญญำภัทร์ ถึงมี
6. นำงสำวเมยำนี ศรีกุล
8. นำยพงศ์พชร พินิจปรีชำ
10. นำยโพบำย ตัง
12. นำงสำวสุชำดำ บัวแก้ว
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3-17 บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู่
:
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กำหนดระยะเวลำ 3 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 7 ธันวำคม 2563 – 6 ธันวำคม 2566 )
32/2563 ลงวันที่ 1 ธันวำคม 2563
เลขที่ 16 , 18 ซอยนวมินทร์ 98 แขวงคันนำยำว
เขตคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 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

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำยมนูญ แสงเพลิง
2. นำยฤทธิชัย วุ้นศิริ
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำยเศวต คลำยนำทร
3. นำยภคพร แก้วประสิทธิ์
5. นำงสำวกฤษดำพร บัวแสง
7. นำงภรณ์ภิตำ กตัญญู
9. นำงสำวชุดติมำพร ธรรมวิฐำน
11. นำงสำวสุธิดำ นรดี
13. นำงสำวภำวิณี จิตต์ศรัทธำ
15. นำงสำววำลิกำ ภำณุพินทุ
17. นำยรณกร แสงเพลิง

2. นำงมิ่งขวัญ ม่วงหมื่นสุข
4. นำยอุเทน เกตุแก้ว
6. นำยวีรยุทธ ผรณเกียรติ์
8. นำงสำวรุจิกำนต์ เสนำคง
10. นำยรัฐพล แพรัตกุล
12. นำงสำวสมฤทัย ภูหวดน้อย
14. นำงสำวจันทร์จิรำ ภำโสม
16. นำยพรรณนพ ลิ่มหุ่น
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3-18 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด
อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลำ 3 ปี ( ระหว่ำงวันที่ 27 มิถุนำยน 2564 – 26 มิถุนำยน 2567 )
เลขที่ใบอนุญาต : 16/2564 ลงวันที่ 24 มิถุนำยน 2564
ที่อยู่
: เลขที่ 3 ซอยอุดมสุข 41 ถนนสุขุมวิท แขวงบำงจำก
เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260
โทรศัพท์
: 0-2763-2828
โทรสาร
: 0-2763-2800
E-mail
: uae@uaeconsultant.com Website
: www.uaeconsultant.com
ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำงศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์
2. นำงสำวนวรัตน์ เกี้ยวมำศ
3. นำงวรำงคณำ เหรียญทอง
4. นำงสำวกฤติกำ บุณยชำติพิสุทธิ์
5. นำงสำวกิตติยำ ลิมปิผลไพบูลย์
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำยสมพงษ์ บุญกล่อมจิตร
3. นำงรัตนำ ทิมมณี
5. นำยนพรัตน์ วงศ์อนุรักษ์ชัย
7. นำยภัทร์ เทภำสิต
9. นำงสำวกนกวรรณ สุขรักษ์
11. นำงสำวเกษรำงค์ พรหมทัต
13. นำงสำวนพวรรณ อุรำรักษ์
15. นำยศรันย์ จิตตวนิชประภำ
17. นำยวีระวัชร์ ธงเกียรติเจริญ
19. นำงสำวผกำแก้ว เกียรติสมำน
21. นำยศุภณัฐฐ์ คุณธนกำญจน์
23. นำยศิลำ บรรจงใจรักษ์
25. นำยภำณุวัฒน์ ภูมิตินทรีย์
27. นำงสำววรรณี สำยบุญเรือน
29. นำงสำววิไลลักษณ์ เกไธสง
31. นำงปิยะพัชร์ สุทธมนัสวงษ์
33. นำงสำวเบญจวรรณ วิรโิ ยทัย
35. นำงสำวปวีณำ จรัสโชติพินิต
37. นำงสำวสำวิตรี ริรัง

2. นำงสำวหทัยรัตน์ ฤทธิ์ธำอภินันท์
4. นำงสำวอธิกำ รงค์สวัสดิ์
6. นำงสำวชลธิชำ พลำยชุม
8. นำงสำวกุลรดำ สุธีระเวชช์
10. นำงสำวอุไรรักษ์ แป้นโก๋
12. นำงสำวพรวิภำ คลังสิน
14. นำงสำวนภสวรรณ คงขำ
16. นำยมงคล มิรัตนไพร
18. นำงสำวภัทรศยำ แก้วมณี
20. นำงสำวณฐินี ศรีเนตร
22. นำงสำวนันทิดำ บุญไสย
24. นำยธีรวัฒน์ ชมมิ่ง
26. นำยวีรยุทธ โมกแก้ว
28. นำยเอกรัตน์ ปถะคำมินทร์
30. นำงสำวกฤชวรรณ ภัทรธีรกุล
32. นำงมำนิดำ แย้มใย
34. นำงสำววิไลลักษณ์ ศรีสุข
36. นำงสำวบุษกร เลิศภำนุมำศ
38. นำงสำวสุวณิชย์ ปริญญำเชษฐ
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39.
41.
43.
45.

นำงสำวโชติญำต์ บุนนำค
นำงสำวอรพรรณ ชำนำญรัมย์
นำยศุภกิจ แซ่เจียม
นำงสำวจำมรินทร์ ศิริยนตกำร

40.
42.
44.
46.

นำงสำวรัชดำภรณ์ สุขไทย
นำงสำวอัมริตำ คชภักดี
นำงสำวธัญพรรณพร พัฒนเจริญ
นำยกีรติ วำนิช
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3-19 มหาวิทยาลัยนเรศวร
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:
:
:

กำหนดระยะเวลำ 3 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2562 – 10 กุมภำพันธ์ 2565)
5/2562 ลงวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2562
99 ต.ท่ำโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
055-962-822
มือถือ : 08-1887-5549
055-962-822
detw@nu.ac.th , lawoffice@nu.ac.th
www.aei.nu.ac.th

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำยเดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำงวันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ
2. นำยสว่ำง ปิยำภิชำต
3. นำงสำวพรนภำ สุตะวงค์
4. นำงสำวปิยะมำศ ภัทรินทร์
5. นำงสำวกมลภรณ์ บุญถำวร
6. นำงสำวธมลวรรณ แสงเรือง
7. นำยศิลปำนันต์ ลำกูล
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3-20 บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู่
:
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กำหนดระยะเวลำ 3 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 26 กันยำยน 2562 – 25 กันยำยน 2565 )
21/2562 ลงวันที่ 2 กันยำยน 2562
เลขที่ 126/196 - 197 ( ZONE A ) ซอยรำมอินทรำ 40 แยก 8
ถนนรำมอินทรำ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230
0-2944-6617
0-2944-6618
ns_consult@hotmail.com , ns_consult@yahoo.com
nsconsultgroup.com

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำงสำวพินิดำ พิณพยูร
2. นำงสุกัญญำ อุ่นพัฒนำศิลป์ ( ระหว่ำง 10 กรกฎำคม 2563 – 9 กรกฎำคม 2565)
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำงสำวแพตรี ดรสีเนตร
2. นำงสำวเบญจมำศ แปงงำเครือ
3. นำงสำวอัจฉรำ พจนรักษ์
4. นำงสำวพนิดำ จันทระ
5. นำงสำวชุติมณฑน์ จรรยผล
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3-21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู่
:

โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กำหนดระยะเวลำ 3 ปี
(ระหว่ำงวันที่ 17 กันยำยน 2563 – 16 กันยำยน 2566)
25/2563 ลงวันที่ 18 กันยำยน 2563
สถำบันวิจัยสภำวะแวดล้อม จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
อำคำรสถำบันวิจัย 2 ถนนพญำไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
0-2218-8116 , 0-2218-8218
0-2218-8124 , 0-2218-8210
eric.chula.ac.th
ไม่มีข้อมูล

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำงนพภำพร พำนิช
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำงสำวกัลยำ สุนทรวงศ์สกุล
2. นำงสำวเพ็ญรดี จันทร์ภิวัฒน์
3. นำงสำวสุทธิรัตน์ กิตติพงษ์วิเศษ
4. นำงอำรียำ รัตนวรรณชัย
5. นำงสำวเปรมสุดำ จิ๋วนอก
6. นำงสำวบุปผชำติ มัธยม
7. นำงสำวจุฑำมำศ สิริรัตน์
8. นำงสำวดวงกมล พิหูสูตร
9. นำยกวีร์ ไตรตียะประเสริฐ
10 นำยศีลำวุธ ดำรงศิริ
11 นำยทรงกฤษณ์ ประภักดี
12 นำงสำวปกฉัตร ชูติวิศุทธิ์
13 นำงสำววิไลลักษณ์ นิยมมณีรัตน์
14 นำงสำวเสำวนีย์ วิจิตรโกสุม
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3-22 บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู่
:
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กำหนดระยะเวลำ 3 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 17 ตุลำคม 2563 – 16 ตุลำคม 2566 )
23/2563 ลงวันที่ 18 กันยำยน 2563
เลขที่ 25/83 - 84 ซอยชินเขต ถนนงำมวงศ์วำน
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร 10210
0-2580-6844 , 0-2591-6866
0-2589-0686
crt2546@yahoo.com
ไม่มีข้อมูล

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำงพัชรำ บัวเลิศ
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำยเกรียงไกร ไชยภูมิ
2. นำยพยศ อ่อนสุวรรณ์
3. นำงสำวปนัดดำ เปียผึ้ง
4. นำงสำววริยำ มิตตำ
5. นำงสำววชิรำภรณ์ คำยัง
6. นำงสำวนฤมล วงษ์สวรรค์
7. นำงสำวเมลำนี ชวนกำเนิดกำร
8. นำงสำวอรนภำ ถำหล้ำ
9. นำงสำวประภัสสร สีมำลำ
10. นำงสำวภรณ์วิมล สำมปรุ
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3-23 บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู่
:
โทรศัพท์
E-mail
Website

:
:
:

กำหนดระยะเวลำ 3 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2564 - 8 กุมภำพันธ์ 2567 )
3/2564 ลงวันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2564
เลขที่ 101/22 หมู่ที่ 2 ซอยมณียำ ซอย 3 ตำบลไทรม้ำ อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 11000
0-2965-8230-2
โทรสาร
:
0-2965-8233
visione@visione-consult.com
www. visione-consult.com

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำงสำวจันทรำ เกิดมี
2. นำยอำนนท์ สิทธิเวช
3. นำงสำวสำยรุ้ง นพขุนทด
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำยกฤษดำ เพชรสุภำ
3. นำงสำวเอมิกำ ตั้งมั่น
5. นำงสำวภำรินี วนำพรรณ์
7. นำงสำววรัญชญำ คตจำปำ
9. นำงสำวหนึ่งฤทัย ลำดจันทึก

2. นำงสำวคีตภัสญ์ ธรรมปริยัติ
4. นำงสำวนลินท์รัตน์ แก้วประสิทธิ์
6. นำงสำวทัศนีย์ โททอง
8. นำงสำวสุภัครินทร์ ก้อนมณี
10. นำงสำวเมธินี บุญชุบเลี้ยง
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3-24 บริษัท ทอพ - คลาส คอนซัลแทนท์ จากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู่
:
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กำหนดระยะเวลำ 3 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 13 มกรำคม 2562 – 12 มกรำคม 2565 )
29/2561 ลงวันที่ 2 มกรำคม 2562
เลขที่ 204 หมู่บ้ำนเมืองทอง 2/3 ซอยพัฒนำกำร 53
ถนนพัฒนำกำร เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250
0-2322-5758 มือถือ : 089-813-5940
0-2322-5759
top-class204@hotmail.com , direck204@hotmail.com
ไม่มีข้อมูล

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำยดิเรก รัตนวิชช์
2. นำงสำวเจติยำ ขวัญมำ
3. นำงกัญญ์ณพิชญ์ สบประสงค์
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำงลัลล์ณิชำ จันทรุพันธุ์
2. นำยธนรักษ์ เข็มลำ
3. นำงสำวพรพรรณ เลิศกิจมั่นคง
4. นำงสำวศิริรัตน์ พลซำ
5. นำงสำวนิตญำ แสนคำภำ
6. นำงสำวนลิณี สุนำ
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3-25 บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู่
:
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mai
Website

:
:
:
:

กำหนดระยะเวลำ 3 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 9 เมษำยน 2562 - 8 เมษำยน 2565 )
6/2562 ลงวันที่ 8 มีนำคม 2562
เลขที่ 184 ซอยพุทธมณฑลสำย 2 ซอย 12
แขวงบำงไผ่ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160
0-2805-6660-2
0-2805-6660 ต่อ 17
asialabconsult@hotmail.com , asialabconsult@gmail.com
ไม่มีข้อมูล

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำงรังษิยำ กมลพนัส
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำยพนัส กมลพนัส
3. นำงสำววีรวรรณ ชูขันธ์
5. นำงสำวจินตนำ มั่นคง
7. นำงสำวอนวรรณ นำคงำม
9. นำงสำวมนสิกำนต์ จันทรำช
11. นำงสำวภัทรำพร กังวำนเจษฎำ
13. นำยวิษณุวัฒน์ ส่งเสริม
15. นำงสำววงศ์วำรี กำญจนขุนดี
17. นำยพงศกร อรุณบรรเจิดกุล
19. นำยดนุสรณ์ พงษ์แสงจันทร์
21. นำยไตรภพ มุ่งหมำย

2. นำงสำวพิศสมร เหลืองทองคำ
4. นำงสำวอุษณีย์ เลิศอภิรดี
6. นำงสำวฐำนนันท์ อินปำว
8. นำงสำวนันทวงศ์ สอนโคกกลำง
10. นำงสำววรรณนิสำ แม้นชัยภูมิ
12. นำงสำวสุธีรำ ปรัชญำเกรียงไกร
14. นำงสำวรวิวำร มีศรีผ่อง
16. นำงสำวพัทธนันท์ ไชยผำรุสกะนำวิน
18. นำงสำวนพวรรณ แจ้งหำร
20. นำงสำววิลำวรรณ ขอนแก้ว
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3-26 บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู่
:

โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กำหนดระยะเวลำ 3 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 20 เมษำยน 2562 - 19 เมษำยน 2565 )
13/2562 ลงวันที่ 18 เมษำยน 2562
เลขที่ 19/1-2 อำคำรวังเด็ก 3 ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 7 D
ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหำนคร 10900
0-2272-2727
0-2272-2728
admin@greener.co.th
greener.co.th

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำยคมกฤช ยิ้มเจริญ
2. นำงสำววีณำ แซ่ลี้
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำยสรศักดิ์ ธรรมำพิทักษ์พร
3. นำงสำวบุณฑริก ลีวงศ์ธนวิทย์
5. นำยคณิน ตุงคะเสน
7. นำยนัฐพร เกียงมะโน
9. นำยชวฤทธิ์ ชะรอยรัมย์
11. นำงสำวณัฐธิดำ สองจันทึก
13. นำงสำวปิยะธิดำ ร่วมสุข
15. นำงสำวณัฐพร พันกุล
17. นำงสำวนริตำ วิชำ
19. นำงสำวธนัสถำ บุญวิชัย

2. นำงดรุณี กิตติธรกุล
4. นำยพงศ์สฤษดิ์ นกเกษม
6. นำงสำวพิมพรรณ ปัดไธสง
8. นำงสำวกุลวดี ตรำมะณี
10. นำยณัฏฐ์วสินทร์ โสภำ
12. นำยภำณุพงษ์ สถิตวัฒนำพร
14. นำงสำวชวนพิศ ศรีบุญเรือง
16. นำงสำวจำรุวรรณ มำนุ้ย
18. นำงสำวอนุทิดำ งอมสระคู
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3-27 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู่
:

โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กำหนดระยะเวลำ 3 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 22 กรกฎำคม 2562 – 21 กรกฎำคม 2565 )
17/2562 ลงวันที่ 22 กรกฎำคม 2562
อำคำรเดอะปัณณ์ ชั้นที่ 3 เลขที่ 125
ถนนคลองลำเจียก แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหำนคร 10230
0-2943-9600-10
0-2943-9611
panya@panyaconsult.co.th
www.panyaconsult.co.th

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำยชูลิต วัชรสินธุ์
2. นำงนงลักษณ์ เทียงดำห์
3. นำงสำวสินีนุช ศิรวุฒินำนนท์ (10 พฤศจิกำยน 2563 - 21 กรกฎำคม 2565)
4. นำยประยุทธ เจริญกุล (17 สิงหำคม 2564 - 21 กรกฎำคม 2565)
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำยประสิทธิ์ ผลวิไล
3. นำงสำวพำสินี ทรงคุณธรรม
5. นำยสัมฤทธิ์ ริยำพันธ์
7. นำยพิสุทธิ์ แสงมณี
9. นำงอำภำภร แสงมณี
11. นำงสำวชุติมำ เทียมสินวัฒนชัย
13. นำงสำวสุรีรัตน์ ใหม่เอี่ยม

2. นำยพรฤทธิ์ อริยะวงศ์วัฒน์
4. นำงสำวนวลวรรณ ศักดำเดช
6. นำงสำวทักษิณำ เรืองเจริญ
8. นำยจิรำยุทธ์ คงรอด
10. นำงสำวโชติกำ ชื่นสมบัติ
12. นำงสำวธนัฐภรณ์ พูนประสิทธิ์
14. นำงสำววรรณิษำ องสำรำ

หน้า 34 จาก 93

หน้า 35 จาก 93

3-28 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู่
:
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กำหนดระยะเวลำ 3 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 25 ตุลำคม 2562 – 24 ตุลำคม 2565)
27/2562 ลงวันที่ 29 ตุลำคม 2562
เลขที่ 35 หมู่ที่ 3 เทคโนธำนี ตำบลคลองห้ำ
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 12120
0-2577-9000
0-2577-9009
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำงสำวนงลักษณ์ โรจนแสง
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำยจตุพร อุทัยศรี
2. นำยสุรชิต แวงโสธรณ์
3. นำงสำวสุจิตรำ โกศล
4. นำงสำวขวัญฤทัย บุญร่วมแก้ว
5. นำยประพันธ์ ปิยะกุลดำรง
6. นำงสำวชิตำภำ วงศ์ศุปไทย
7. นำงสำวสุนำรี วังลึก
8. นำงสำวกำญจนำ ต่วนเทศ
9. นำงสำวพัทจำรี ใจอุ่น
10. นำงสำวจรัลรัตน์ เล็กรุ่งเรืองกิจ
11. นำงสำวปิ่นกำญจน์ อติวิชญ์กรกุล
12. นำงสำวโสธิชำ กิจอำสำ
13. นำงสำวนิรำมัย ไตรยวงศ์
14. นำงสำววรุณรัตน์ เชอรัมย์
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3-29 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู่
:
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail

:
:
:

กำหนดระยะเวลำ 3 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 18 กันยำยน 2562 – 17 กันยำยน 2565)
23/2562 ลงวันที่ 20 กันยำยน 2562
เลขที่ 123 ถนนมิตรภำพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
043-202-222 , 043-203-352
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
Website
:

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำงวันเพ็ญ วิโรจนกูฏ
2. นำยพฤกษ์ ตัญตรัยรัตน์
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำยสมศักดิ์ พิทักษำนุรัตน์
3. นำยฤทธิรงค์ จังโกฏิ
5. นำยนัฐชำนนท์ เขำรำธ
7. นำงธนำภรณ์ ทนุวรรณ์
9. นำงสำวศรีรัตน์ สุวรรณำคม
12. นำงสำวสุภำวดี ยอดทองดี
13. นำยวุฒิพงศ์ มหำคำ
15. นำงสำวลลิตำ ประจักษ์รัตนกุล
17. นำยโรจนัสกถ์ พฤกษชำติ

2. นำงสำวชัญญำ อภิปำลกุล
4. นำยโพยม สรำภิรมย์
6. นำยพจน์ ภำคภูมิ
8. นำงสำวชุลีรัตน์ พรมเหลำ
10. นำงเพชรำภรณ์ ภูครองตำ
11. นำงสำวสุวรรณำ วงษ์จันทอง
14. นำงสำวศุภวรรณ ขันโททอง
16. นำงสำวศศินำ บุตรนคร
18. นำงสำวชญำนิศ จูมจะนะ

ไม่มีข้อมูล
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3-30 บริษัท แอร์เซฟ จากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู่
:
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กำหนดระยะเวลำ 3 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 15 กันยำยน 2562 – 14 กันยำยน 2565 )
22/2562 ลงวันที่ 4 กันยำยน 2559
เลขที่ 235/14 ถนนรำษฎร์พัฒนำ แขวงสะพำนสูง
เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240
0-2540-0055
0-2917-0020
airsave@airsave.co.th , airsave@hotmail.com
ไม่มีข้อมูล

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำงมีนำ พิทยโสภณกิจ
2. นำงสำวประพำภรณ์ ไชยศรี
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำยฝ่ำ ลี้อบำย
2. นำงจำรุณี ลี้อบำย
3. นำงสำวจิรำพร สถิรถำวรกุล
4. นำงสำววสุ พิทยโสภณกิจ
5. นำยวิภูษณะ ปำนจิตต์
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3-31 บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู่
:
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กำหนดระยะเวลำ 3 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 5 กรกฎำคม 2562 – 4 กรกฎำคม 2565 )
16/2562 ลงวันที่ 17 มิถุนำยน 2562
เลขที่ 29/535 หมู่ที่ 4 ถนนรำมอินทรำ
แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220
0-2551-3753 , 0-2552-1932
0-2552-1932
we-consulting-service@hotmail.com
ไม่มีข้อมูล

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำยวิเชียร ชื่นจิตร
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำงนันตพร ศรีสังข์
2. นำงสำวฉัตริญำภำ ชื่นจิตร
3. นำยสุทธิพงษ์ ฮะบำงแขม
4. นำงจรรยำ แช่มชื่น
5. นำยจรัญ ทองเลี่ยมนำค
6. นำงสำวสุมำลี เต็มทวี
7. นำงสำวณัฐชยำ พ่วงลำ
8. นางสาวชวัลลักษณ์ วงค์พูล
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3-32 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู่
:
โทรศัพท์
มือถือ
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:
:

กำหนดระยะเวลำ 3 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2563 – 10 กุมภำพันธ์ 2566 )
6/2563 ลงวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2563
เลขที่ 125/512 หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎำ อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต 83000
076-540-968
081-934-5576
phuketenvi@yahoo.com
ไม่มีข้อมูล

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำงสำวจุฑำรัตน์ บุญแก้ว
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำงสำวเพลินใจ แซ่ส้อ
2. นำงสำวธนันพัชร์ เกิดแก้ว
3. นำงสำวอรทัย อ้วนภักดี
4. นำงสำวสุกัญญำ ศรีดี
5. นำงสำวเหมือนฝัน จันทร์แจ่มใส
6. นำงสำวอังคณำ ภมรชำติ
7. นำยซอแล๊ะ หลังเกตุ
8. นำงสำววริษำ ธงสะอำด
9. นำยเอกพนธ์ ปิยะสมบูรณ์
10. นำงสำววรรณวิภำ ชุมแสง
11. นำงสำวทัศวรรณ หำนุภำพ
12. นำงสำววรำภรณ์ จักรแก้ว
13. นำยณัฐดนัย ช่วยค้ำชู
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3-33 บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู่
:

โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กำหนดระยะเวลำ 3 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 5 มีนำคม 2564 – 4 มีนำคม 2566 )
5/2564 ลงวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2564
เลขที่ 111/54 ซอยรำมอินทรำ 40
ถนนรำมอินทรำ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหำนคร 10230
0-2187-1213
0-2187-1203
natural_solute@yahoo.com
ไม่มีข้อมูล

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำยเรืองเดช วรศรี
2. นำยอนุตร สินบูรณฉัตร
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำงอรยำ วรศรี
2. นำงสำวทัศนีย์ จอดนอก
3. นำงสำววรนุช กลำงประพันธ์
4. นำยเฉลิมลักษณ์ เรียนรอบรู้
5. นำงสำวอังคณำ ภู่ยอดยิ่ง
6. นำงสำวพัสตรำภรณ์ โพธิแลกุ
7. นำงสำวสุนิษำ เมฆี
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3-34 บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู่
:

โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กำหนดระยะเวลำ 3 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 23 กรกฎำคม 2564 – 22 กรกฎำคม 2567 )
18/2564 ลงวันที่ 27 กรกฎำคม 2564
อำคำรวิชั่น บิสิเนส ปำร์ค ชั้นที่ 3 เลขที่ 7
ซอยอินทรำ 55/8 ถนนรำมอินทรำ แขวงท่ำแร้ง
เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10230
0-2347-0154-5
0-2347-0156
envi_sign@yahoo.com
ไม่มีข้อมูล

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำยทรงฤทธิ์ นนทนำ
2. นำงเรณู ศรีสมุทร
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำงสำววริษำ วิชัยดิษฐ
2. นำงสำวนิตยำ สิงหำวงค์
3. นำงสำวสิรินำฏ ใจเข้ม
4. นำยวีรพัฒน์ เกตุอินทร์
5. นำงจำรุวรรณ อำมำตย์ชำดี
6. นำงสำวยุภำวรรณ เทพสี
7. นำงสำวชรินทร์ทิพย์ สุขสบำย
8. นำยธงไชย แซ่อึ้ง
9. นำงสำวกมลชนก ครุฑธำ
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3-35 บริษัท กรีนีโอ จากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู่
:
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กำหนดระยะเวลำ 3 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2563 – 12 กุมภำพันธ์ 2566 )
5/2563 ลงวันที่ 31 มกรำคม 2563
เลขที่ 600/54 ซอยรำมคำแหง 39 (เทพลีลำ 1)
แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310
0-2559-3902
greeneo2000@yahoo.com
ไม่มีข้อมูล

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำยปริญญำ บุญเกษม
2. นำงสำวยุวรรดำ มีทอง
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำยณฐพล บุญทำนนท์
2. นำงสำวมะลิวัลย์ ศรีใจน้อย
3. นำงสำวพรวิมล เทวัญประทำนพร
4. นำงสำวสุรีวรรณ นิลมณี
5. นำงสำวกลิ่นผกำ คมขำ
6. นำงสำวศินำรัตน์ โฆสะนันท์ชัย
7. นำงสำวสุมิตรำ ดิลกแพทย์
8. นำงสำวรัชนีวรรณ ช่วยรัมย์
9. นำงสำวสุปรียำ กลัดประเสริฐ
10. นำงสำวกัญญำพัชญ์ สำขะจันทร์เจริญ

หน้า 43 จาก 93

3-36 บริษัท เอ็นไว เวิร์ค จากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู่
:
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กำหนดระยะเวลำ 3 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 6 มีนำคม 2563 – 5 มีนำคม 2566 )
9/2563 ลงวันที่ 3 มีนำคม 2563
เลขที่ 193/57-58 ถนนรำษฎร์พัฒนำ แขวงสะพำนสูง
เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240
0-2001-8880-1
0-2001-8880-1 ต่อ 404,405
enviwork@hotmail.com
ไม่มีข้อมูล

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำยปรีชำวิทย์ รอดรัตน์
2. นำยพงศ์ภัทร ศรีขจร
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำงพจณีย์ ปำนธรรม
2. นำยรัตนพล อยู่เอี่ยม
3. นำงสำวกตัญชลี ผดุงหัส
4. นำงสำวสุภำพร พันเดช
5. นำงสำวอำทิตยำ สุทธิไชยำ
6. นำยอังศุธร โอษธีศ
7. นำงสำวเบญจมำศ เอี่ยมหนู
8. นำงสำวสุดำรัตน์ ใจสะอำด
9. นำยอิสระพงศ์ ปำนดำ
10. นำงสำววริษำ อยู่สุข
11. นำงสำววิภำวรรณ รังสินธุ์
12. นำงสำวกรวรรณ เปลื้องรัตน์
13. นำงสำวอิสยำภรณ์ กลั่นเงินวงศ์
14. นำงสำวปณิตำ ชูแสง
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3-37 บริษัท กรีนแคร์ คอนซัลแตนท์ จากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู่
:
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กำหนดระยะเวลำ 3 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2563 - 22 พฤศจิกำยน 2566 )
28/2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2563
104/278 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบำงชัน
เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510
0-2548-0191
0-2548-0191
greencareconsultant@gmail.com
ไม่มีข้อมูล

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำงณัฐนรี ยมะสมิต
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำงสำวธำรำรัตน์ เหล่ำภักดี
2. นำงสำวศิริมำศ ธรำพรสกุลวงศ์
3. นำงสำวศิริรัตน์ สุวรรณโคตร
4. นำงสำวศรัณย์พร บุญรัตน์
5. นำงสำวจิดำรัตน์ จิตตำรมย์
6. นำงสำววำสนำ จันอรรคคะ
7. นำงสำวศิรินำถ ศรีเงินพันธุ์
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3-38 บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู่
:
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กำหนดระยะเวลำ 3 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2561 – 31 ตุลำคม 2564 )
21/2561 ลงวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2561
สำนักงำนใหญ่ เลขที่ 1/6 ซอยรำมคำแหง 145
แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240
0-2373-7799
0-2373-7979
admin@tet1995.com
ไม่มีข้อมูล

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำยสมชำย ปิยะวรสกุล
2. นำงสำววำสนำ จุ้ยเปรี่ยม
3. นำงสำวพิมลวรรณ ผู้มีสัตย์
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำงสำววรรณศิริ สุริยวงศ์
3. นำงสำวกำญจนำ เศษสุวรรณ์
5. นำงสำวพัชรี ศรีคร้ำม
7. นำงสำวศิริรัตน์ อินต๊ะนัย
9. นำงสำวอมรรัตน์ โฮงมำตย์
11. นำงสำวจริยำ รัตนบุญ
13. นำงสำวสภำวัลย์ วัฒนเกริก
15. นำงสำววิภำ ศุภกรรม
17. นำงสำวชนัญชิดำ รูปเหลี่ยม
19. นำงสำวมนทิรำ มุงสูงเนิน
21. นำงสำวดวงกมล อิศรำงพร
23. นำยณัฐวุฒิ สว่ำงเพำะ
25. นำงสำวธิติยำ สง่ำรำษฏร์
27. นำงสำวอรัญญำ สุธำพจน์
29. นำยภคพล มหำวงค์
31. นำยอัษฎำยุทธ วงศ์สำรสิน
33. นำงสำวสำยธำรทิพย์ โสภำ
35. นำงสำวคนิฐตรำ แก้วคำ

2. นำงสำวกังสดำล จอกสูงเนิน
4. นำงสำวสุภัคชญำ อยู่นิ่ม
6. นำงสำวศรีสุดำ นวนนงค์
8. นำยสุทินธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
9. นำงสำวกนกวรรณ สังข์เอี่ยม
11. นำงสำวธณัทอร เฝือสูงเนิน
13. นำงสำวอังคนำ อึ้งภัทรศิลป์
16. นำงสำวศศิประภำ สินธุรัตน์
18. นำงสำวกนกวรรณ อัครผล
20. นำงสำวมุจลินท์ ทรนงค์
22. นำยกฤตย เจริญรวย
24. นำงสำวสรำรัตน์ นนทไชย
26. นำงสำวฐำณิตำ สงเครำะห์
28. นำยกนกพล มหันต์
30. นำงสุวรรณำ ถนอมศักดิ์
32. นำงสำวกัณณิกำ ทองบุญโท
34. นำงสำวสุพัตรำ สงฤทธิ์
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3-39 บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู่
:
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กำหนดระยะเวลำ 3 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 26 สิงหำคม 2562 –25 สิงหำคม 2565 )
20/2562 ลงวันที่ 2 กันยำยน 2562
เลขที่ 999 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองขำม อำเภอศรีรำชำ
จังหวัดชลบุรี 20230
038-481-197 ต่อ 201 , 202
038-482-095
gec_consult@hotmail.com , gec_consult@yahoo.co.th
etech.co.th

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำยเอนก แก้วกระจ่ำง
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำงสำวนิตติยำ กุดแก้ว
2. นำงสำวธิติรัตน์ อุดมพันธ์
3. นำงสำวทิวำวรรณ โพธิ์คำ
4. นำงสำวทับทิม สมำนทอง
5. นำงสำวสุกัญญำ ลำมคำ
6. นำงสำววำรุณี บัวงำม
7. นำงสำวกนกกำญจน์ ไม้มีแก่น
8. นำงสำวพัชรำภรณ์ ดีรักษำ
9. นำงสำวแพรววิภำ บุญลีประสิทธิ์
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3-40 บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู่
:
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กำหนดระยะเวลำ 3 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 25 กรกฎำคม 2562 – 24 กรกฎำคม 2565)
15/2562 ลงวันที่ 12 มิถุนำยน 2562
เลขที่ 53 ซอยกำหลง 9 ตำบลท่ำทรำย อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 11000
0-2950-1370-1
0-2580-6897
te69730@ksc.th.com , te69730@yahoo.com
ไม่มีข้อมูล

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำงสำววรรณำ หงอสกุล
2. นำงสำวลดำรัตน์ คงโพธิ์รอด
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำยดุษฎี หงอสกุล
2. นำยอิศรำ หงอสกุล
3. นำงสำวจินตรำ สิงห์ซอม
4. นำยณัฐวุฒิ เตชำรักษ์
5. นำงสำวจันทร์จิรำ คงทวี
6. นำงสำวลดำวัลย์ แย้มรุ่ง
7. นำงสำวศุภำวดี ศรฤทธิ์
8. นำงสำวปิยะนันท์ วรรณชำลี
9. นำงสำวนันทนำ เอี่ยมอ่อน
10. นำงสำวศิโรรัตน์ แซ่เซี้ยน
11. นำยเตตฤณ อดุลย์กองแก้ว
12. นำยณัฐพล แก้วเกิด
13. นำยขจรวิทย์ มูลดำ
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3-41 บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู่
:
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กำหนดระยะเวลำ 3 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 12 กันยำยน 2562 – 11 กันยำยน 2565 )
19/2562 ลงวันที่ 2 กันยำยน 2562
เลขที่ 100/81 หมู่ที่ 2 ถนนสุขำภิบำล 5 แขวงออเงิน
เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10200
0-2003-5230
0-2074-5231
infothammachart@gmail.com
thammachart.co.th

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำยนคร ศรีธิวงค์
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำงสำวธิดำรัตน์ พงษ์คุณ
3. นำงสำวหนึ่งฤทัย ดำน้อย
5. นำงสำวสุนทรี ดุริยประทีบ
7. นำงสำวฝนนรินทร์ กริ่มใจ
9. นำงสำวอลิสำ คำละออ
11. นำงสำวปณัฐฐำ อยู่หนู
13. นำยพิชญ์ คำวงษำ
15. นำยปรัชญำ หงษ์คำ
17. นำงสำวเจนจิรำ ดีมีวงค์

2. นำงพัฒนำยุ กิติยำนุภำพ
4. นำงสำวหยำดพิรุณ ปลอดกระโทก
6. นำยบรรจง เล็กเจริญกุล
8. นำยดรณ์ เอี่ยมผำ
10. นำงสำวจีรพร หำยทุกข์
12. นำยภำนุวัฒน์ ทองประดับ
14. นำยสรำวุทธ เนียมทอง
16. นำงสำวชัญญำณ์ภัช รื่นเริง
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3-42 บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู่
:
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กำหนดระยะเวลำ 3 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 11 ธันวำคม 2562 – 10 ธันวำคม 2565)
32/2562 ลงวันที่ 16 ธันวำคม 2562
เลขที่ 388/53 หมู่บ้ำน บิช แกเลอเรีย ถนนนวลจันทร์
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230
02-136-7159, 02-136-7324, 02-136-7363
02-136-4289
Phisut@phisut.co.th
www.phisut.co.th

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำยวรจักษุ์ คำภูแก้ว
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำยทรงกริช สรรพกิจ
2. นำยสรำวุธ สธนพำนิชย์
3. นำงสำวตีรนำ ภิญญะพันธ์
4. นำงสำวรัชฎำ รัตนบุญฤทธิกร
5. นำงสำวกรรณนิกำ ฉวีจันทร์
6. นำงสำววำธุกำ อินทรประสงค์
7. นำยจิรวุฒิ พรกรัณยำนันท์
8. นำงสำวอุไรวรรณ วิสำพรม
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3-43 บริษัท ซีคอท จากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู่
:
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กำหนดระยะเวลำ 3 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 -29 มิถุนำยน 2566 )
16/2563 ลงวันที่ 1 มิถุนำยน 2563
เลขที่ 239 ถนนริมคลองประปำ
แขวงบำงซื่อ เขตบำงซื่อ กรุงเทพมหำนคร 10800
0-2959-3600
0-2959-3535
envserv@secot.co.th
www.secot.co.th

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำยขรรชัย เกรียงไกรอุดม
2. นำงสำวสุนันทำ ศิรวุฒินำนนท์
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำงสำวปรีดำ สมใจ
3. นำงสำวศิริพำ จันโหน่ง
5. นำงสำวปัทมวรรณ สุวรรณวิโรจน์
7. นำงสำวจันทิมำ ยะนิล
9. นำงสำวนภำพร เกำะสระเกตุ
11. นำงสำวกนิษฐำ เจริญเชื้อ
13. นำงอำรยำ ทิพรักษ์
15. นำงสำวลดำวัลย์ วงศ์เจริญ
17. นำงสำวอลิษำ คนิวรำนนท์
19. นำงสำวสุภำวดี วงศ์ภำ

2. นำงสำวอรัญญำ มำตำ
4. นำงสำวมณีวรรณ เกตะวันดี
6. นำงสำวสิริวรรณ แก้วชิงดวง
8. นำงสำวกรรณิภำ สุวรรณรักษำ
10. นำงสำวณัชชำวีร์ ชูดวงแก้ว
12. นำงสำวนริสำ ภูวสรรเพ็ชญ์
14. นำยธีระพล มะโนขำว
16. นำงสำวเกศรินทร์ วรเดชวิทยำ
18. นำงสำวสุดำวดี ศุภเวที
20 นำงสำวสุนิษำ เตสะนัน
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3-44 บริษัท โปรเกรสซ์ ทีม คอนซัลแตนท์ จากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:
:
:

กำหนดระยะเวลำ 3 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 22 กรกฎำคม 2563 – 21 กรกฎำคม 2566 )
21/2563 ลงวันที่ 22 กรกฎำคม 2563
เลขที่ 124/965 ม.5 ต.รัษฎำ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
095-561-6965
076-528-656
papagorn093@gmail.com
-

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำยปภำกร บัวพันธ์
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำงสำวรัตติมำ ขำวสนิท
2. นำงสำวธนวรรณ จงไกรจักร์
3. นำงสำววิภำวดี ศรีวิมล
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3-45 บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู่
:
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กำหนดระยะเวลำ 3 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 21 กรกฎำคม 2563 – 20 กรกฎำคม 2566 )
20/2563 ลงวันที่ 22 กรกฎำคม 2563
เลขที่ 57/1 ซอยรำมอินทรำ 8 ถนนรำมอินทรำ แขวงอนุสำวรีย์
เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10220
02-551-4169-71
02-068-5558 ต่อ 102
mitr@mitrenvironment.com
www.mitrenvironment.com

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำงสำวมัฑนำวดี สุทธิรัตนศักดิ์
2. นำยธันยกร จินต์ประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำงสำวนัยนำ สุทธิรัตนศักดิ์
3. นำงสำวจุฑำมำศ คุณพันธ์
5. นำงสำวสุพรรณี พูลสวัสดิ์
7. นำงเจมจิตร โขงคำ
9. นำงสำวจิรำวดี ช่วยเมือง
11. นำงสำววีรยำ แข่งขัน
13. นำงสำวชนำพร โพธิ์สุวรรณ
15. นำงสำวภัครจิรำ รวยพงษ์

2. นำงสำวเมสินี ยำนยิ่ง
4. นำงสำวมลิวัลย์ ไชยพล
6. นำงสำวนัทฐยำ คงประจักษ์
8. นำงสำวกตัญชลี รำญคำรัตน์
10. นำงสำวสิริวิภำ จันทหงษ์
12. นำงสำวชนัญชิดำ ผลกล่ำ
14. นำงสำวเกศสุดำ คำมะปะโส
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3-46 บริษัท เทสโก้ จากัด
อายุใบอนุญาต :
เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู่
:
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กำหนดระยะเวลำ 3 ปี ( ระหว่ำงวันที่ 23 กันยำยน 2563 – 22 กันยำยน 2566 )
22/2563 ลงวันที่ 11 กันยำยน 2563
เลขที่ 21/11-14 ซอยสุขุมวิท 18 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110
0-2258-1320 , 0-2258-1340
0-2258-1313
tesco007@ksc.th.com , tescoconsult@gmail.com
www.tescoconsult.com

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำงดำรณี ต.เจริญ
2. นำยพิเศษ เสนำวงษ์
3. นำงสำวระพีวรรณ อ่อนน้อม
4. นำงสำวมณฑยำ เซ่งศรี
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำงอรพินท์ คงเดชอดิศักดิ์
3. นำยภำคภูมิ ภิรมย์ภักดิ์
5. นำงสำวสมฤดี แจ้งประจักษ์
7. นำงสำวนันจิรำ จรเดช
9. นำงสำวพัชรี ชลำประเสริฐ
11. นำงสำวบุณิกำ อินทนี
13. นำงสำวไพลิน แหยมสด
15. นำงสำวพิมพ์ผกำ สุวรรณมำลี
17. นำงสำวปนัดดำ เรืองจันทร์

2. นำยภัทรพงศ์ สถิตบรรจง
4. นำยเผ่ำพงศ์ นิติเกษตรสุนทร
6. นำยไพรัช มำมีเกตุ
8. นำงสำวชวลี ณรงค์
10. นำยกนิษฐวุฒิ คงสกูล
12. นำงสำวสุนทรำรัตน์ ศักดิ์ทอง
14. นำงสำวอำจิณี คงแย้ม
16. นำงสำวเครือรัตน์ หนูพุ่ม
18. นำยชำญณฤทธิ์ โฉมช่วย
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3-47 บริษัท รักดีหามจั่ว จากัด
อายุใบอนุญาต :
เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู่
:
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กำหนดระยะเวลำ 3 ปี ( ระหว่ำงวันที่ 7 ตุลำคม 2563 – 6 ตุลำคม 2566 )
24/2563 ลงวันที่ 18 กันยำยน 2563
เลขที่ 93/131 ซอยเสรีไทย 23 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240
0-2375-6717
0-2375-6717
www.rakdee_hj@hotmail.com

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำงสำวนันทิมำ ประจงกำร
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำยเอกรัช ฉุงน้อย
3. นำงสำวศศิธร เทียมทองอ่อน
5. นำงสำววรัณธร พิมพ์อินทร์
7. นำงสำวรักฟ้ำ รัตนพร
9. นำงสำวสำลินี เพชรมำก
11. นำงสำวญำดำ ปรำงวิเศษ
13. นำงสำวนันทิยำ เย็นประสิทธิ์
15. นำงสำวสงกรำนต์ ประกำศ
17. นำงสำวศิริวรรณ พุทธพิมพ์
19. นำงสำวกิตติยำ วัฒนำกลำง
21. นำยกิตติพงศ์ วงศ์มหำสมบัติ

2. นำงสำวสุภำพ อินผล
4. นำงภูนิษฐ์ชญำ ระดมสุข
6. นำงสำวอัจฉรำ ศรีหริ่ง
8. นำงสำวคณิศร โมรำศิลป์
10. นำงสำววิชุตำ เสียงไพเรำะ
12. นำงสำวธำรำทิพย์ จันทร์หอม
14. นำงสำวสุธิดำ ใจชื้น
16. นำงสำวอุไรวรรณ สีแสน
18. นำงสำวกษมำ ประสงค์จีน
20. นำงสำวรัตนกร คุ้มห้ำงสูง
22. นำงสำวนภัสสร แปงสี
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3-48 บริษัท เจต คอนซัลแต้นท์ จากัด
อายุใบอนุญาต :
เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู่
:
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กำหนดระยะเวลำ 3 ปี ( ระหว่ำงวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2563 – 25 พฤศจิกำยน 2566 )
31/2563 ลงวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2563
เลขที่ 19/323 หมู่ที่ 3 ถนนรัษฎำนุสรณ์ ตำบลรัษฎำ
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
076-210-967, 084-071-9478
jadeconsultantphuket@hotmail.com
-

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำยเจนณรงค์ สันสน
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำงสำวสุดำรัตน์ คมขำ
2. นำงสำวศิริณยำ ไกรศรี
3. นำงสำวปิยะรัตน์ คมขำ
4. นำยสิทธิพงศ์ พรมเพ็ชร์
5. นางสาวชนนิกานต์ อุ่นทานนท์
6. นำงสำวกัลญำรัตน์ ช่วยศรีนวล

3-49 บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จากัด
อายุใบอนุญาต :
เลขที่ใบอนุญาต :

กำหนดระยะเวลำ 3 ปี ( ระหว่ำงวันที่ 25 ธันวำคม 2563 – 24 ธันวำคม 2566 )
35/2563 ลงวันที่ 28 ธันวำคม 2563
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ที่อยู่

:

โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

เลขที่ 99/130 หมู่ที่ 5 ซอยไทรม้ำ ถนนรัตนำธิเบศร์ ตำบลไทรม้ำ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
0-2930-8831
0-2930-8831
natural_operation@hotmail.com
-

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำงสำวเกษศิรินทร์ ฤทธิแสง
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำยนิพนธ์ เพชโรภำส
2. นางจิณณธัญณัฐ ธนโภคบริบรูณ์
3. นำงสำววิภำวดี บุณโยดม

3-50 บริษัท เอ็นทิค จากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :

กำหนดระยะเวลำ 3 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 7 พฤษภำคม 2564 - 6 พฤษภำคม 2567 )
11/2564 ลงวันที่ 3 พฤษภำคม 2564
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ที่อยู่

:

โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

เลขที่ 81/17 หมู่ที่ 5 ( หมู่บ้ำนปริญลักษณ์ )
ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหำนคร 10240
0-2379-0141-4
0-2379-0145
info@enticcompany.com
www.enticcompany.com , entic_2003@yahoo.com

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำยปรีดำ ทองสุขงำม
2. นำยมนตรี บุญนำค
3. นำยบรรจบ กิติกำศ
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำงณัฐฐำ รัตตกุล
3. นำงสำวรตพร นะมำตร์
5. นำยธีระพันธ์ พุฒยืน
7. นำงสำวทิพติยำ มะลิรัตน์
9. นำงสำวณหทัย อรรคนิตย์
11. นำยอภิศักดิ์ เพ็งพิทักษ์
13. นำงสำวทิพย์สุคนธ์ เนื้อทอง
15. นำยอภิชำติ จันทร์แสงกุล
17. นำยกัญจน์ กุณธูป

2. นำงสำวสุกำนดำ แก้วอำไพ
4. นำยสุรเดช พุกซื่อตรง
6. นำงสำววิลำวรรณ จรูญพรพันธุ์
8. นำงณิชชำรีย์ พรหมวิสุทธิพล
10. นำยแดนยุทธ จันทร์เศรษฐี
12. นำยเอกชัย เสนำนุช
14. นำงสำวสุธีรำ วรรณภพ
16. นำยธนภูมิ ฑีฆะวัฒนดำรงกุล
18. นำงสำววินิตตำ สวนมอญ
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3-51 บริษัท โอเค เนเจอร์ จากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู่
:
โทรศัพท์
E-mail

:
:

กำหนดระยะเวลำ 3 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 2 มิถุนำยน 2564 – 1 มิถุนำยน 2567)
12/2564 ลงวันที่ 1 มิถุนำยน 2564
เลขที่ 47 ซอย 2/3 ถนนเยำวรำช ตำบลตลำดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต 83000
076-609-308
มือถือ
:
081-273-9824
oknature@hotmail.com
Website
:
-

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำงสำวนภัสกนก เมฆนิติ
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำงสำววีรนุช แก้วสองศรี
2. นำงสำวนภำพร ศิริรัตน์
3. นำยอัษนัย ขวัญทอง
4. นำงสำวลัดดำวัลย์ แป้นกลม
5. นำงสำวสำริณี เนื้ออ่อน
6. นำยอิศรำ ศุภนำม
7. นำงสำวนริสำ เอ่งฉ้วน
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3-52 บริษัท เพียว แอคควา จากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู่
:
โทรศัพท์
มือถือ
E-mail
Website :

:
:
:
:

กำหนดระยะเวลำ 3 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2561 – 2 พฤศจิกำยน 2564 )
20/2561 ลงวันที่ 8 ตุลำคม 2561
เลขที่ 77 ถนนหงษ์หยกอุทิศ ตำบลตลำดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต 83000
076-609-273
โทรสาร
:
089-872-3209,062-4044564
pure.aqua@yahoo.com
-

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำงสำววรเกศ เลี่ยวตระกูล
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำงสำววำริศำ ปำนรัตน์
2. นำยนฤนำถ พยัคฆำ
3. นำยเอกรัตน พรหมเพ็ญ
4. นำงสำวอรอุษำ วทัญญู
5. นำงสำวมลฑิยำ เจียรนัย
6. นำงสำวอมรรัตน์ ฟองเกิด
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3-53 บริษัท ฮาลโคร์ว เอ็นไวรอนเมนทัล คอนซัลติ้ง จากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู่
:
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กำหนดระยะเวลำ 3 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 9 ธันวำคม 2561 – 8 ธันวำคม 2564 )
25/2561 ลงวันที่ 18 ธันวำคม 2561
ที่อยู่ เลขที่ 179 อำคำรบำงกอกซิตี้ทำวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ
เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120
0-2670-9030
0-2670-9033
ไม่มีข้อมูล
www.ch2m.com

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำงสำวปทิตตำ สินธุรัตน์
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำยศุภฤกษ์ โนรี
2. นำงกัลยกร พูลสวัสดิ์
3. นำงสำววิภำดำ วิศำลศิริรักษ์
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3-54 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อายุใบอนุญาต

:

กำหนดระยะเวลำ 3 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2562 – 3 กุมภำพันธ์ 2565 )
เลขที่ใบอนุญาต :
4/2562 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2562
ที่อยู่
:
เลขที่ 50 ถนนงำมวงศ์วำน แขวงลำดยำว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900
โทรศัพท์
:
0-2579-0113,02-942-8200
โทรสาร
:
E-mail
:
Website
:
http;//www.ku.ac.th
ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำยกิตติชัย ดวงมำลย์
2. นำยเชิดวงศ์ แสงศุภวำนิช
3. นำงสำวศรินยำ สนิทวงศ์ ณ อยุธยำ
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นายยุทธพงษ์ คีรีมังคละ
3. นายพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล
5. นายรองลาภ สุขมาสรวง
7. นางสาวเนตรนภางค์ ทรัพย์เจริญ
9. นางสาวริสา ฟองสายชล
11. นางสาวสุดารัตน์ รงค์ทอง
13. นางสาวอรอนงค์ ผิวนิล
15. นายนฤชิต ดาปิน
17. นางสาวนพวรรณ เสมวิมล
19. นางสตรีไทย พุมไม้

2. นายปิยพงษ์ ทองดีนอก
4. นายณัฐ มาแจ้ง
6. นางสาวนพิมพ์พร แสงวิเชียร
8. นางอรวรรณ โมกขะเวส
10. นายศุภวัฒน์ ชัยเกษม
12. นายสุรัตน์ บัวเลิศ
14. นายอลงกรณ์ อินทรักษา
16. นายธนิศร์ ปัทมพิฑูร
18. นายวัชรพงษ์ วาระรัมย์
20. นางสารัฐ รัตนะ

-
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3-55 บริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลแตนท์ จากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู่
:
โทรศัพท์
E-mail

:
:

กำหนดระยะเวลำ 3 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 29 มีนำคม 2562 – 28 มีนำคม 2565 )
7/2562 ลงวันที่ 19 มีนำคม 2562
เลขที่ 30/280 ซอยงำมวงศ์วำน 47 แยก 7 (ชินเขต 2/7) ถนนงำมวงศ์วำน
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร 10210
0-2010-2011
โทรสาร
:
0-2136-4923
Kittikarn.s@ivcconsult.com Website
:
-

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำยสรัน วังใน
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำงสำวกิตติกำนต์ โสภณศิริ
2. นำงปุญญิศำ ปียำชัยประภำ
3. นำงรุ่งกำนต์ สุคชเดช
4. นำงศศิธร ชูมำก
5. นำงสำวพิมพ์พนิต พ่วงสมบัติ
6. นำยกฤษดำ ผุดอรุณ
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3-56 บริษัท โลตัส คอนซัลแตนท์ จากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู่
:
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กำหนดระยะเวลำ 3 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 13 สิงหำคม 2562 – 12 สิงหำคม 2565)
18/2562 ลงวันที่ 14 สิงหำคม 2562
เลขที่ 221/25 ถนนปัญญำอินทรำ แขวงบำงชัน
เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510
087-717-7663, 06-2316-7663
0-2548-0736
lotusconsultant49@yahoo.com
ไม่มีข้อมูล

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำงสำวพรทิพย์ พงศ์พัชรำ
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำงสำวผุสดี พงศ์พัชรำ
2. นำงสำวณัฐณิชำ ผ่องพุฒิ
3. นำงสำวศรัญญำ ชูศักดิ์
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3-57 บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู่
:
โทรศัพท์
E-mail

:
:

กำหนดระยะเวลำ 3 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 18 ตุลำคม 2562 – 17 ตุลำคม 2565)
25/2562 ลงวันที่ 22 ตุลำคม 2562
เลขที่ 99/2 หมู่ 8 ตำบลบำงเมือง อำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
จังหวัดสมุทรปรำกำร 10270
0-2105-4608
โทรสาร
:
0-2105-4609
admin@4tier.co.th
Website
:
-

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำยกฤษฎำธร ทรัพย์อุไรรัตน์
2. นำยจุมพล หมอยำดี
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำยสิทธิพร เกตุวรสุนทร
2. นำงชีวรัตน์ ศิลปรัตน์
3. นำงสำวสำริศำ เหมวรชำติ
4. นำงสำววริยำ คิมประสูตร
5. นำงสำวอำทิตยำ บริสุทธิ์
6. นำงสำววำสิณี ยกจำนวน
7. นำยกำรัณยภำส ทวีลำภธนำคม
8. นำงสำวสุธำสินี คุ้มเสร็จ
9. นำงสำวธิดำขวัญ แทนนรินนอก
10. นำงสำววิทยำภรณ์ คงอยู่
11. นำงปัณฉัตร หมอยำดี
12. นำงสำวกัญญำภัค คัคนำนตดิลก
13. นำงสำวกัญญำณัฐ แสงทอง
14. นำงสำวสำทิตำ ฟักประไพ
15. นำงวิสสุตำ เกิดผล
16. นำยตระวรรณ หำญกิจรุ่ง
17. นำงสำวจันทร์ทิพย์ อยู่ดี
18. นำงสำวสิริกำญจนำ เลิศประพันธ์
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3-58 บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู่
:
โทรศัพท์
E-mail

:
:

กำหนดระยะเวลำ 3 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 24 ตุลำคม 2562 – 23 ตุลำคม 2565)
24/2562 ลงวันที่ 22 ตุลำคม 2562
เลขที่ 152 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230
0-2363-7727-8
โทรสาร
:0-2509-9097
Website
:www.tlt-consult.co.th

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำงเปรมวณี ปรีดำพันธุ์
2. นำงเนตรชนก ต๊ะปินตำ
3. นำงสำวเบญจภรณ์ บุณยพุกกณะ
4. นำงสำวจิตรลดำ ดำรงสุกิจ
5. นำยวงศ์อัคคินท์ แสงสุวรรณ (ระยะเวลำ 23 ตุลำคม 2562 - 22 ตุลำคม 2564 )
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำยจักรพงษ์ เกเย็น
2. นำงสำวจำรุณี รังสินธุ์
3. นำยปิยะพงค์ มั่นกลั่น
4. นำยนิพัทธ์ ส้มกลีบ
5. นำยพงศกร ไชยชำย
6. นำยศีลวัต ศรีสวัสดิ์
7. นำยธนพล ดีปัญญำ
8. นำงสำวสิรำณี สังคะพัฒน์
9. นำยพลสัณห์ เชิญขวัญศรี
10. นำงสำววีณิฐฐำ วรเกียรติธนำกร
11. นำงสำวนรำจันทร์ พิมพ์สุคะ
12. นำงสำวหนึ่งฤทัย คุ้มเสำร์
13. นำยเฉลิมชัย นำคขวัญ
14. นำยศุภฤทธิ์ แสงช้ำง
15. นำงสำวกุลกัลยำ ลุลิตำนนท์
16. นำยจงรักษ์ รำชสมบัติ
17. นำงสำวตวงสรวง สกุลกลจักร
18. นำยอภิชัย ฮ้อเจริญทรัพย์
19. นำยอริย หงษ์โภคำพันธ์
20. นำงสำวภณิตำ พงษ์เดช
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3-59 บริษัท สะสมความดี จากัด
อายุใบอนุญาต

:

กำหนดระยะเวลำ 3 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 24 ตุลำคม 2562 – 23 ตุลำคม 2565 )
เลขที่ใบอนุญาต :
26/2562 ลงวันที่ 25 ตุลำคม 2562
ที่อยู่
:
เลขที่ 679 ถนนแฮปปี้แลนด์สำย 1 แขวงคลองจั่น
เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240
โทรศัพท์
:
081-930-3044
โทรสาร
: 02-077-9792
E-mail
: contractus@sasomkwamdee.com Website
: sasomkwamdee.com
ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำยถำวร ชินะธิมำตร์มงคล
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำงสำวฐิติพันธุ์ ขำภู่
2. นำยศรัณย์พงศ์ อติชำติ
3. นำยชูชีพ วงศ์สุภำพ
4. นำงสำวกัลยำ บุญเพิ่ม
5. นำยกันติทัต รุ่งมณี
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3-60 บริษัท ฟลัดเวย์ จากัด
อายุใบอนุญาต :
เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู่
:
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กำหนดระยะเวลำ 3 ปี ( ระหว่ำงวันที่ 9 มกรำคม 2563 – 8 มกรำคม 2566)
3/2563 ลงวันที่ 13 มกรำคม 2563
เลขที่ 33 ชั้น 3 ซอยสังคมสงเครำะห์ 16 แขวงลำดพร้ำว
เขตลำดพร้ำว กรุงเทพฯ 10230
0-2513-1550 , 0-2513-1551
0-2511-1191
FLOODWAY2554@GMAIL.COM
-

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำงรุ่งทิพย์ ครุธน้อย
2. นำงสำวกลอยกำญจน์ เก่ำเนตรสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำยสำธิต เหลืองเจริญลำภ
2. นำยเมษ สำยอรุณ
3. นำงสำวภัทรประภำ มณีโชติ
4. นำงสำวชลธิชำ คำบับภำ
5. นำงสำวจิรำภรณ์ วันกุมภำ
6. นำยปฏิวัติ รัฐมนตรี
7. นำยพิพัฒน์ ไทยประดิษฐ์
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3-61 บริษัท วสาภัทร จากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู่
:
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กำหนดระยะเวลำ 3 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 12 มกรำคม 2563 – 11 มกรำคม 2566)
4/2563 ลงวันที่ 13 มกรำคม 2563
เลขที่ 107/14 ซอยลำดพร้ำว 101 ซอย 48 (บ่อปลำ) แขวงคลองจั่น
เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240
0-2171-9241
0-2171-9240
wsatech2012@gmail.com
ไม่มีข้อมูล

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำงสำวสุชำวดี ศรีสุข
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำยอุทิศ ทิพย์สุวรรณ
2. นำงสำวอำทิตยำ มินะสิงห์
3. นำยณฐพร บุญทำนนท์
4. นำงสำวเกตุวดี คำยันต์
5. นำงสำวเกษร อินทะนิน
6. นำงสำวจุฑำมำศ พลชำรี
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3-62 บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู่
:
โทรศัพท์
E-mail

:
:

กำหนดระยะเวลำ 3 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 1 เมษำยน 2563 – 31 มีนำคม 2566 )
13/2563 ลงวันที่ 2 เมษำยน 2563
เลขที่ 111/39 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้ำนใหม่
อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
063-653-2615, 0 2573 0339 โทรสาร
:
0-2573-0339
prapatk@yahoo.com
Website
:
-

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำยประพัตร์ กรังพำนิชย์
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำงสำวพุทธชำติ ทองแหง
2. ว่ำที่ร้อยตรีหญิง เยำวลักษณ์ ตันตยำภิรักษ์
3. นำงสำวสุวจี อภิชำติกุล
4. นำงสำววีรวรรณ์ วิชิตชีพ
5. นำงสำวทิพำพร วิชิตชีพ
6. นำยวัชระ ชะวณิชย์
7. นำยชำญวิทย์ โสมรักษ์
8. นำงสำววัชรำภรณ์ ยะกร
9. นำงสำวอัญชิสำ นำคคง
10. นำงขวัญจิรำภัส กรังพำนิชย์
11. นำยประเวศ กรังพำนิชย์
12. นำยเอกภพ มีมูซอ
13. นำงสำวปรรณรัสสร ระยับ
14. นำงสำวมณีรัตน์ แจ้งประจักษ์
15. นำงสำวณิชำรีย์ สีขำว
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3-63 บริษัท สิง่ แวดล้อมสยาม จากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู่
:
โทรศัพท์
E-mail

:
:

กำหนดระยะเวลำ 3 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 15 มีนำคม 2563 – 14 มีนำคม 2566 )
10/2563 ลงวันที่ 17 มีนำคม 2563
เลขที่ ๗๗/๑๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้ำนใหม่ อำเภอปำกเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
0-2060-0101
โทรสาร
:
0-2000-3425
Website
:
-

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำยธีรวีร์ ปำติปำ
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำยสำยันต์ อนันเต่ำ
3. นำยนฤพล ศรีตระกูล
5. นำงสำวศรัณย์พร ดำน้อย
7. นำงพัตสร แสนสะสม
9. นำงสำววำสนำ ดอกมณี
11. นำงสำวดวงฤทัย บุญมี
13. นำงสำวพิชดำ พูลคุณำนุกูร

2. นำงสำวสุพัฒนำ บุญสืบชำติ
4. นำงสำวอัญชลี กล่อมกล่ำนุ่ม
6. นำยณัฐพล หิมะเจริญ
8. นำงสำวลดำวัลย์ จันทร์โพธิ์
10. นำยสุรชัย วุฒิวงศ์
12. นำยพีรพัฒน์ ใจแก้วมำ
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3-64 บริษัท ธารา ไลน์ จากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู่
:
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กำหนดระยะเวลำ 3 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 27 กันยำยน 2563 – 26 กันยำยน 2566 )
26/2563 ลงวันที่ 29 ตุลำคม 2563
เลขที่ 113 ซอยรัตนำธิเบศร์ ตำบลบำงกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 11000
0-2017-7281-2, 09-7148-0176
0-2017-7282
tharaline19@gmail.com
-

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำยเบญจพล อินทรศรี
เจ้าหน้าที่ประจา
1 นำงสำวอุรำสี ทองยัง
2 นำยอภิเชษฐ์ ปำนุรัตน์
3 นำยศิตวิทย์ บุณยรัตพันธุ์
4 นำงสำววิลำวัณย์ เซี่ยงว่อง
5 นำงสำวกิตติพล มงคลงำม
6 นำงตรีนุช อุดมศรี
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3-65 บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู่
:
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กำหนดระยะเวลำ 3 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 11 ธันวำคม 2563 – 10 ธันวำคม 2566 )
33/2563 ลงวันที่ 7 ธันวำคม 2563
เลขที่ 300/27 ซอยลำดพร้ำว 84 (สังคมสงเครำะห์ใต้ 1)
แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310
0-2933-8833, 0-2933-6655, 09-6324-5662
0-2933-8889
admin@sscthai.com
www.sscthai.com

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำยสุรพงศ์ นนทประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำยสมสุข ศรีสถิตย์วัฒนำ
2. นำงสำวธัญญำ ดวงทอง
3. นำงสำวลฎำภำ ภูมิฐำนนท์
4. นำงสำววลัลนำ วัฒนำเหมกร
5. นำงสำวอัญชลี ศรีหนองแสง
6. นำงสำวธัญยธรญ์ โคตรทอง
7. นำงสำวพรสรวง ชดช้อย
8. นำงสำวเมวิกำ คำแสนรำช
9. นำงสำวสิริลักษณ์ แดงฉ่ำ
10. นำงสำวจิรำพร พรมบุตร
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3-66 บริษัท กรีน พลาเน็ท คอนซัลแตนท์ จากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต
ที่อยู่
โทรศัพท์
E-mail

:
:
:
:

กำหนดระยะเวลำ 3 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 25 มกรำคม 2564 – 24 มกรำคม 2567 )
1/2564 ลงวันที่ 15 มกรำคม 2564
เลขที่ 215/15 ซอยเฉลิมสุข แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900
02-007-7313/091-776-9507
โทรสาร
: 02-049-1413
gpconsult2019@gmail.com
Website
:-

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำยวิชิตโชค วิทูรชวลิตวงษ์
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำงสำวณฐฏ์มณฑน์ แสนพันธุ์
2. นำยอรรถพล จิตต์ภักดี
3. นำงสำวสุรำวัน สุวรรณมณี
4. นำงสุธำสินี จิตต์ภักดี
5. นำงสำวกัญญำณัฐ นำเจริญ
6. นำงสำวชลำลัย ออประเสริฐสอน
7. นำงสำวสิริยำกร ดำลัย
8. นำงสำววรรณกำนต์ โพธำนนท์
9. นำงสำวธิดำพร เกตุทอง
10. นำยณัฏฐกิตติ์ สุขจิตติ์
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3-67 บริษัท วีเอสอี คอนซัลแทนท์ จากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู่
:
โทรศัพท์
E-mail

:
:

กำหนดระยะเวลำ 3 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 22 มีนำคม 2564 – 21 มีนำคม 2567 )
6/2564 ลงวันที่ 8 มีนำคม 2564
เลขที่ 68/1 หมู่ 3 ถนนปู่เจ้ำสมิงพรำย ตำบลสำโรงกลำง อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปรำกำร 10130
02-394-5466, 063-395-4995 โทรสาร
: vse.consultant@gmail.com Website
:-

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำงสำววีรินท์ พีรธำรงค์สิน
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำงสำวศรีวิไล โฆษิตชัยยงค์
2. นำงสำววันทนีย์ ศรีจันทร์
3. นำงสำวนิภำพร คูลิ้นฟ้ำ
4. นำงสำวสุกัญญำ หมั่นธัม
5. นำงสำวธนินท์ธร จันทรอำไพวงศ์
6. นำงสำวเกศแก้ว ปำนสมุทร์
7. นำงสำวประทุมทิพย์ โกมุติบำล
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3-68 บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต
ที่อยู่
โทรศัพท์
E-mail

:
:
:
:

กำหนดระยะเวลำ 3 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 22 มีนำคม 2564 – 21 มีนำคม 2567 )
7/2564 ลงวันที่ 18 มีนำคม 2564
เลขที่ 19/126 หมู่ 3 ตำบลรัษฎำ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
07-642-5595, 093-151-6359
โทรสาร
: 07-642-5595
md.andamaninter@gmail.com
Website
:-

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำงสำวณฐพร จรุงเกียรติขจร
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำงสำววิรำพรณ์ สันสท้ำน
2. นำงสำวสำวิณี ตอหิรัญ
3. นำยวุฒิชัย แซ่อุ๋ย
4. นำงสำวชิฬำภรณ์ กรมเมือง
5. นำงสำวปัทมำ ตำเจริญ
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3-69 บริษัท ตถาตา สิ่งแวดล้อม จากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู่
:
โทรศัพท์
E-mail

:
:

กำหนดระยะเวลำ 3 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 18 เมษำยน 2564 – 17 เมษำยน 2567 )
9/2564 ลงวันที่ 21 เมษำยน 2564
เลขที่ 20/3 ถนนติวำนนท์ ตำบลตลำดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 11000
02-066-6895 , 065-225-4999 โทรสาร
: 02-066-6895
tathata.envi@gmail.com
Website
: tathata-environment.com

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำงสำววันวิสำข์ ฉินนะโสต
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำงสำวปุญญำนิช บริเวธำนันท์
2. นำงสำวศรินรัตน์ วังสำร
3. นำยภำณุวุฒิ เสนะวงศ์
4. นำยธีรยุทธ นิ่มนวล
5. นำงสำวเบญญำภำ แกล้วกล้ำ
6. นำงสำวณัฐฌำ พลเยี่ยม
7. นำงสำวจิตติมำ อำยุเจริญ
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3-70 บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู่
:
โทรศัพท์
E-mail

:
:

กำหนดระยะเวลำ 3 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 17 มิถุนำยน 2564 – 16 มิถุนำยน 2567 )
15/2564 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2564
เลขที่ 429/6 หมู่บ้ำนพรีเมียมเพลส 9 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลำดพร้ำว
เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230
02-150-7758-9
โทรสาร
: 02-525-9594
Samart_SEC@yahoo.com
Website
:-

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำงสำวศศิธร ทรงประโคน
2. นำงสำวจตุพร ละอองคำ (ระหว่ำงวันที่ 17 มิถุนำยน 2564 – 16 มิถุนำยน 2566)
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำยสุรชัย ใหญ่สว่ำง
2 นำยวรวุฒิ ปิณฑะบุตร
3. นำงสำวกรแก้ว ทัศนศรี
4. นำงสำวฝำกสวรรค์ โพล้งหิรัญ
5. นำงสำวเขมณัฏฐ์ รัตนนิกรเจริญ
6. นำงสำวหทัยรัตน์ ชุ่มชื่น
7. นำงสำวกรรณิกำ สมเชื้อเวียง
8. นำยชำลี เทียนทอง
9. นำยเกริกเกียรติ วำดเขียน
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รายชื่อนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต 2 ปี

2-1 บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู่
:
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กำหนดระยะเวลำ 2 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 19 มิถุนำยน 2563 – 18 มิถุนำยน 2565 )
15/2563 ลงวันที่ 1 มิถุนำยน 2563
เลขที่ 33 ซอยรำมอินทรำ 5 แยก 9 ถนนรำมอินทรำ
แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220
0-2522-7365-69
0-2522-7368 , 0-2522-7569
enrichconsult@yahoo.com
www.enrichconsult.com

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำยกนก เข็มนำค
2. นำยรัฐกรณ์ ว่องพิพัฒนำนนท์
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำงกำญจนำ จันทร์วิเมลือง
2. นำงสำวนัชษร สังขพันธุ์
3. นำงสำวรัชชนีวรรณ รำหุละ
4. นำยพิศุทธิ์ พิมพำทอง
5. นำงสำววรรณวิมล ท่ำพริก
6. นำงสำวณฐพร สำขำสุวรรณ
7. นำยสมพล เกตุเลขำ
8. นำยวรพัชร วิชัยสุชำติ
9. นำงสำวสุดำรัตน์ อุทัยชิน
10. นำงสำวฐำปนีย์ โพธิ์ชำ
11. นำงสำวปสุตำ ธนระพีโชติ
12. นำยฌำนกร เมำเสม
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2-2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:
:
:

กำหนดระยะเวลำ 2 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 – 31 ตุลำคม 2564 )
29/2562 ลงวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2562
เลขที่ 111 ถนนมหำวิทยำลัย ตำบลสุรนำรี อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ 30000
044-224-451
044-224-220
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำงเนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำงสำวพัชรินทร์ รำโช
2. นำยอภิชน วัชเรนทร์วงศ์
3. นำยสฤษดิ์ โคตุละ
4. นำงสำวอำรียำ นำคย้อย
5. นำงสำววรรณรดำ ธนูสำ
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2-3 บริษัท เออีคอม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู่
:
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:

กำหนดระยะเวลำ 2 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 – 31 ตุลำคม 2564 )
30/2562 ลงวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2562
เลขที่ 53 อำคำรศิวำเทล ทำวเวอร์ ชั้น 9 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหำนคร 10330
02-655-3660
02-665-3661
ไม่มีข้อมูล
askthailand@aecom.com

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำงสำวนวลจิรำ วโรตตมะ
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำงสำวอัญชลี วีระหงษ์
2. นำยนันทปรีชำ ทองสงครำม
3. นำยพชร กำละพุฒ
4. นำงสำวอัญชลี คำฝอย
5. นำงสำววลัยรัตน์ หมอกขำว
6. นำงสุพัตรำ วงศ์ภำคำ
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2-4 บริษัท เอส ที เอส กรีน จากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:
:
:

กำหนดระยะเวลำ 2 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 25 ตุลำคม 2562 – 24 ตุลำคม 2564 )
28/2562 ลงวันที่ 29 ตุลำคม 2562
เลขที่ 3/23 ตำบลลำดสวำย อำเภอลำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี 12150
02-106-2514
02-106-2513
green.envi2019@gmail.com
-

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำงสำวลัดดำวัลย์ วิระมิตรชัย
2. นำงสำวลัดดำวรรณ ลีลำชัย
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำยพงษ์ศักดิ์ เลิศศักดิ์วิมำน
3. นำยวิชิต ปัชชำ
5. นำงสำวใจทิพย์ วุฒิสำรสุกิจ
7. นำยทนงศักดิ์ สุวรรณทิพย์
9. นำงสำวกุลชญำ เสร็จกิจ
11. นำงสำวเบญจรัตน์ สุขวิวฒ
ั น์
13. นำยจิตพงษ์ แข็งฤทธิ์
15. นำงสำวนงค์ลักษณ์ มุริจันทร์
17. นำงสำวศิริพรรณ หุตะโชค
19. นำงสำวรจี หงษ์ทอง
21. นำงสำวนุชจลี วงค์ละคร
23. นำงสำวสำวิตรี ชูบุบผำ
25. นำงสำวเจนจิรำ ภูรำศรี

2. นำยโสภณ ชุ่มชูจันทร์
4. นำงสำวศิริวรรณ ฮุดนำเกร็ด
6. นำงสำวอังศุมำ ประสำนสันติ
8. นำยเลิศชำย ศรีปรีชำศักดิ์
10. นำยกษิดิศ ยำสงครำม
12. นำยอนุชำ มิ่งขวัญ
14. นำยอภิรักษ์ พรมยศ
16. นำงสำววิลำสินี ผิวปันยำ
18. นำยตะวัน รอดพันธุ์
20. นำงสำวเกศณี จอนกระโทก
22. นำยอำนนท์ กุลสุวรรณ
24. นำยพีรำนนท์ พุ่มพวง
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2-5 บริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:
:
:

กำหนดระยะเวลำ 2 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 13 มี.ค. 2563 – 12 มี.ค. 2565)
11/2563 ลงวันที่ 17 มีนำคม 2563
315/7 ถ.สุคนธสวัสดิ์ ต.ลำดพร้ำว อ.เขตลำดพร้ำว จ.กรุงเทพมหำนคร 10230
02-156-9955
02-156-9955
infratrans@infratrans.co.th
https://infratrans.co.th

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำยกษิดิ วิชิตอักษรพงศ์
เจ้าหน้าที่ประจา
1.
3.
5.
7.
9.
11.

นำงมำรินทร์ เสรีรัตนสกุล
นำยรังษกร พำนิช
นำยสุนทร วิชิตอักษรพงศ์
นำยธณุพล เชิดวรพงษ์
นำงสำวศุภกำนต์ ศรีด่ำน
นำงสำวชญำนี ศรีพระนำม

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

นำงสำวณัฐธยำน์ สดสูง
นำงสำวศศิพร พีระพัฒนพงษ์
นำยชัยยศ ลิ่มวัชรกุล
นำงสำวภำวินี อร่ำมศรี
นำงสำวรชตวัน คลังกลำง
นำงสำวจุฑำมำศ วงค์ศรี
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2-6 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:
:
:

กำหนดระยะเวลำ 2 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 20 มีนำคม 2563 – 19 มีนำคม 2565 )
12/2563 ลงวันที่ 24 มีนำคม 2563
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520
02-329-8212 ต่อ 17
-

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำยรณชัย ติยะรัตนำชัย
2. นำยภำสกร ขันทองทิพย์
2. นำยภำสกร ขันทองทิพย์
เจ้าหน้าที่ประจา
1. ว่ำที่ ร้อยตรี สุวัฒน์ ศิวำคม
3. นำงสำวหนึ่งฤทัย หนุนยศ
5. นำงสำวภัทริน วิจิตรตระกำร
7. นำงสำวสุวพิชญ์ อมรชินวิวัฒน์

2. นำงสำวมำฤษำ ชูนำวำ
4. นำงสำวชดชนก อัฑมพงศ์
6. นำงสำวอิสริยำ ม่วงคะลำ
8. นำงสำวกำญจนำ จินันทุยำ
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2-7 บริษัท ไทยซิสเทมเอนไว แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:
:
:

กำหนดระยะเวลำ 2 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 25 พฤษภำคม 2563 - 24 พฤษภำคม 2565 )
14/2563 ลงวันที่ 27 พฤษภำคม 2563
เลขที่ 57/39 ถนนติวำนนท์ ตำบลตลำดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
0-2526-8006-9
0-2526-8006-9 ต่อ 103
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำยทรงพล ตันศรีตรัง
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำงสำววิภำวัลย์ พิทักษ์พูลศิลป์
2. นำยธนพล กลิ่นพุฒ
3. นำงสำวกันยำรัตน์ กำริสุข
4. นำงสำวณัฐวิภำ จงรัก
5. นำยกฤษณศักดิ์ สำยเนตร
7. นำยกีรติ อมรวิวัฒน์พงศ์
8. นำงสำวปิยะธิดำ ภำเภำ
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2-8 บริษัท เออเบิ้ล กรีน คอนซัลแตนต์ จากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:
:
:

กำหนดระยะเวลำ 2 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 11 มิถุนำยน 2563 - 10 มิถุนำยน 2565 )
17/2563 ลงวันที่ 12 มิถุนำยน 2563
เลขที่ 99/2 ตำบลบำงเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปรำกำร 10270
0-2105-4608
0-2105-4608
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำงสำวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย
2. นำยสีหวุฒิ ชุมสำย
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำงสำวภัสรำพร นพคุณ
2. นำงสำวพิชชำนันท์ เกตุวรสุนทร
3. นำยธนสิษฐ์ เนำว์อยู่คุ้มแก้ว
4. นำยพีระชำญ หำญบัวแก้ว
5. นำงสำวสุดำรัตน์ วงค์สบเฟือง
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2-9 บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:
:
:

กำหนดระยะเวลำ 2 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 27 กรกฎำคม 2563 – 26 กรกฎำคม 2565 )
19/2563 ลงวันที่ 8 กรกฎำคม 2563
เลขที่ 188/47 หมู่บ้ำนวิเศษสุขนคร 25 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 10140
02-408-3905
02-408-3905
master.for.green@gmail.com
www.masterforgreen.com

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำยอำหะหมัด เจ๊ะแม็ง
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำงนูรีซัน เจ๊ะแม็ง
2. นำงสำวสิริพันธุ์ เจวะ
3. นำงสำวเพลินพรรณ บุณยศักดิ์
4. นำยสถำพร แสงทวีป
5. นำงสำวนิตยำ วงษ์ประคอง
6. นำยชินเดช ชินตระกำร
7. นำงสำวสุพัตรำ ศรีเพียงจันทร์ ดีลิ
8. นำงนันทิมำ อิ่มบำรุง
9. นำงสำวรอมือละห์ สะบำหำนำเล๊ำะ
10. นำงสำวศรินทร์ญำ ศรียำ
11. นำงสำวพนิตนันท์ ศรีพิกุล
12. นำงปัทมำ พลโยธี
13. นำยณภัทร วิมล
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2-10 บริษัท กรีน เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู่
:

โทรศัพท์
มือถือ
โทรสาร
E-mail

:
:
:
:

Website

:

กำหนดระยะเวลำ 2 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 18 มกรำคม 2564 – 17 มกรำคม 2566 )
2/2564 ลงวันที่ 15 มกรำคม 2564
เลขที่ 67/8 หมู่บ้ำนพระปิ่น 3 ซอยลุงเงำะ
ถนนกำญจนำภิเษก ตำบลบำงแม่นำง
อำเภอบำงใหญ่ 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
-

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำงสำวจิรำพันธุ์ จงกำญจนพรรณ
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำงสำววิไล เตียวยืนยง
2. นำงสำวกัญจิกร มีมุสิทธิ์
3. นำงสำวธนำพำ จันที
4. นำงสำวนิภำวรรณ อยู่เครือ
5. นำงสำวศิริลักษณ์ อินทรวิเศษ
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2-11 บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู่
:
โทรศัพท์
มือถือ
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:
:

กำหนดระยะเวลำ 2 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 29 มกรำคม 2564 – 28 มกรำคม 2566 )
4/2564 ลงวันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2564
เลขที่ 659 ถนนเจิญรัถ แขวงคลองสำน
เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร 10600
02-1011-272
061-418-0822
kittiwat_t@beco.co.th , supattra_k@beco.co.th (ผู้ประสำนงำน)
-

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำยกิตติวัฒน์ ธนพัฒน์ไพบูลย์
เจ้าหน้าที่ประจา
1) นำงสำวสำวิตรี เร่งพัฒนพิบูล
2) นำงสำวนรีรัตน์ อำลี
3) นำงสำวธนพร หีดจันทร์
4) นำงสำวเพชรรัตน์ ภูเชตวัน
5) นำงสำวพรรณปพร พวงทอง
6) นำงสำวจริยำ นำคนำคำ
7) นำงสำวจำรุณี แก้วดำ
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2-12 มหาวิทยาลัยบูรพา
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู่
:
โทรศัพท์
มือถือ
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:
:

กำหนดระยะเวลำ 2 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 19 เมษำยน 2564 – 18 เมษำยน 2566 )
8/2564 2 เมษำยน 2564
มหำวิทยำลัยบูรพำ เลขที่ 169 ถนนลงหำดบำงแสน
ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20131
038-102-222
081-687-4899
038-102-222
taweesak99@hotmail.com
www.uniserv.buu.ac.th

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำยทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำยณกร อินทร์พยุง
3. นำยดนัย บวรเกียรติกุล
5. นำยวิชญำ กันบัว
7. นำยพีรพัฒน์ มั่งคั่ง
9. นำยเชำวน์วัฒน์ เอื้อเฟื้อ
11. นำยสรำวุธ ลักษณะโต
13. นำยพีระ คล้ำยริน
15. นำยปภำณ ใจเย็น

2. นำยไพโรจน์ เร้ำธนชลกุล
4. นำยสุดสำยชล หอมทอง
6. นำยภัทรำวุธ ไทยพิชิตบูรพำ
8. นำงนันทพร ภัทรพุทธ
10. นำงสำวเบญจวรรณ ชิวปรีชำ
12. นำยสุกิจ ศิริกิจ
14. นำงสำวสุทธินี ยอดอินทร์
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2-13 บริษัท ทรานส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู่
:
โทรศัพท์
มือถือ
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:
:

กำหนดระยะเวลำ 2 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 2 กรกฎำคม 2564 – 1 กรกฎำคม 2566 )
17/2564 5 กรกฎำคม 2564
เลขที่ 251 ซอยศรีสุข (ลำดพร้ำว 34) ถนนลำดพร้ำว แขวงสำมเสนนอก
เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
02-938-9390
02-938-9390
transasia.consult@gmail.com
-

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1) นำยจตุรวิทย์ บุญพิทักษ์
2) นำงสำวจำรินี ศุกระรัศมี
เจ้าหน้าที่ประจา
1) นำยสมพงษ์ ศุภชัยมงคล
2) นำยกุลชำติ บวรสิรินำนนท์
3) นำงสำวอัญชลี มูลไชย
4) นำงสำวรุ่งนภำ รำมสูตร
5) นำงสำวจำรุวรรณ นำชิน
6) นำยวรเชษฐ์ แสงอรุณ
7) นำงสำวพรสวรรค์ เม่งศิริ
8) นำงสำวกมลชนก กองกุล
9) นำงสำวอุษำ ชัยจำนงค์
10) นำงสำวศศิธร สิงห์เสริมวงษ์
11) นำงสำวศุภลักษณ์ กล้ำกลำง
12) นำงสำวอิงรภัสร์ วงศ์พันธุ์ทอง
13) นำงสำวกีรติ สว่ำงวงศ์ธรรม
14) นำงสำวสำยใหม หุ่มกระโทก
15) นำงสำวปฏิญญำ หม่อมพะเนำว์
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2-14 บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู่
:
โทรศัพท์
มือถือ
โทรสาร
E-mail
Website

:
:
:
:
:

กำหนดระยะเวลำ 2 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 23 กรกฎำคม 2564 – 22 กรกฎำคม 2566 )
19/2564 27 กรกฎำคม 2564
เลขที่ 48/5 พรีเมี่ยม เพลส ซอยสุคนธสวัสดิ์ 38 แขวงพลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว
กรุงเทพมหำนคร 10230
02-039-8956
suparerk@suparerk.co.th
-

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำงสำวนันทพร วิเศษสมบัติ

เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำยจิรศักดิ์ ทิพย์โรจน์
2. นำงสำวรุ่งทิวำ ชัยยะ
3. นำงสำวยุพำ ชิดทอง
4. นำยธนำกร ใจปิติ
5. นำงสำวสงกรำนต์ พันทัง
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รายชื่อนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต 1 ปี

1-1 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จากัด
อายุใบอนุญาต

:

เลขที่ใบอนุญาต :
ที่อยู่
:
โทรศัพท์
โทรสาร
Email
Website

:
:
:
:

กำหนดระยะเวลำ 1 ปี
( ระหว่ำงวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2563 – 10 พฤศจิกำยน 2564 )
30/2563 ลงวันที่ 13 พฤศจิกำยน 2563
เลขที่ 49/81 หมู่ 8 ซอยแผ่นดินทอง 38 ถนนติวำนนท์ ตำบลบำงกระสอ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
0-2156-9397, 089-774-7682, 094-337-8282
0-2156-9319
envimove@gmail.com
www.envimove-thai.com

ผู้ชานาญการประจานิติบุคคล
1. นำยพงศกร สง่ำผล
เจ้าหน้าที่ประจา
1. นำงสำวปำณิสรำ วัฒนรัตน์
2. นำงสำวกัลยำ เสนอกลำง
3. นำงสำวสุภำวดี พรมพรสวรรค์
4. นำงสำวนัฏพรรณ สุขศรี
5. นำงสำวนิฐิดำ กุลจิตติโสภำ
6. นำงสำวนิธิรินทร์ นิติพจน์
7. นำงสำวสรัญญำ ชัยแสง
8. นำงสำวปรีดำภรณ์ วัฒนรัตน์
9. นำงสำวปฑมกร มูลทะสิทธิ์
10. นำงสำวงำมทิพย์ สำมพันพวง
11. นำงสำวจุฬำ เชียงภูกอ
12. นำยมนตรี ผดุงกิจ
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หมายเหตุ

1. สำมำรถดูข้อมูลได้ที่ http://www.onep.go.th/eia
2. สอบถำมข้อมูลได้ที่ กลุ่มงำนพิจำรณำผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญำตฯ
กองพัฒนำระบบกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
118/1 อำคำรทิปโก้ 2 ถนนพระรำมที่ ๖ แขวงพญำไท
เขตพญำไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ : 0-2265-6630 /098-0970680

