
 

รายชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ปรับปรุงวันที่ 17 มกราคม 2565 
 

 
รายชื่อนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต  3  ปี 

 
3-1 บริษัท  ไฮโดร  ซิสเต็มส์  จำกัด 
3-2 บริษัท  ธารา  คอนซัลแตนท์  จำกัด  
3-3 บริษัท  ไท - ไท  วิศวกร  จำกัด                                                                                    
3-4 บริษัท  อินเตอร์เนชั่นแนล  เอ็นไวรอนเม็นทอล  แมนเนจเม็นท  จำกัด 
3-5 บริษัท  ซีเอ็มเอส  เอ็นจิเนียริ่ง  แอนด์  แมเนจเม้นท์  จำกัด 
3-6 บริษทั  คอนซัลแทนท์  ออฟ  เทคโนโลยี  จำกัด  
3-7 บริษัท  เอส  ที  เอส  เอ็นจิเนียริ่ง  คอนซัลแตนท์  จำกัด  
3-8 บริษัท  เซ้าท์อ๊ีสท์เอเซียเทคโนโลยี่  จำกัด 
3-9 บริษัท  เอ็นแคด  คอนซัลแตนท์  จำกัด  
3-10 บริษัท  อีโคซิสเต็ม  เอ็นจิเนียริ่ง  คอนซัลแตนท์  จำกัด 
3-11 มหาวิทยาลัยมหิดล 
3-12      บริษัท  เอนไว  เอ็กซ์เพิร์ท  จำกัด (อยู่ระหว่างขอรับใบอนุญาต) 
3-13 บริษัท  เอส.พี.เอส.  คอนซัลติ้ง  เซอร์วิส  จำกัด 
3-14 บริษัท  เอ  บี  อี  เอ็น  เอ็นจิเนียริง  คอนซัลแตนท์  จำกัด 
3-15 บริษัท  แมคโคร  คอนซัลแตนท์  จำกัด  
3-16 บริษัท  อีอาร์เอ็ม – สยาม  จำกัด  
3-17 บริษัท  พรี  ดีเวลลอปเมนท์  คอนซัลแตนท์  จำกัด 
3-18 บริษัท  ยูไนเต็ด  แอนนาลิสต์  แอนด์  เอ็นจิเนียริ่ง  คอนซัลแตนท์  จำกัด 
3-19 มหาวิทยาลัยนเรศวร  
3-20 บริษัท  เอ็น.  เอส.  คอนซัลแทนท์  จำกัด 
3-21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
3-22 บริษัท  ครีเอทีฟ  เทคโนโลยี  จำกัด 
3-23 บริษัท  วิชั่น  อี  คอนซัลแทนท์  จำกัด 
3-24 บริษัท  ทอพ - คลาส  คอนซัลแทนท์  จำกัด 
3-25 บริษัท  เอเซีย  แล็ป  แอนด์  คอนซัลแตนท์  จำกัด  
3-26 บริษัท  กรีนเนอร์  คอนซัลแทนท์  จำกัด 
3-27 บริษัท  ปัญญา  คอนซัลแตนท์  จำกัด 
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3-28 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
3-29 บริษัท  แอร์เซฟ  จำกัด 
3-30 บริษัท  วี  คอนซัลติ้ง  เซอร์วิส  จำกัด  
3-31 บริษัท  ภูเก็ต  เอ็นไวรอนเมนทอล  เซอร์วิส  จำกัด  
3-32 บริษัท  แนชเชอรัล  โซลูชั่น  จำกัด 
3-33 บริษัท  เอ็นไวร์ไซน์  จำกัด 
3-34 บริษัท  กรีนีโอ  จำกัด 
3-35 บริษัท  เอ็นไว  เวิร์ค  จำกัด 
3-36 บริษัท  กรีนแคร์  คอนซัลแตนท์  จำกัด          
3-37 บริษัท  เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย  จำกัด  
3-38 บริษัท  เอ็นไวรอนเมนทอล  เทคโนโลยี  คอนซัลแตนท์  จำกัด 
3-39 บริษัท  ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์  จำกัด  
3-40 บริษัท  ธรรมชาติ  คอนซัลแตนท์  จำกัด   
3-41 บริษัท  พิสุทธิ์  เทคโนโลยี  จำกัด 
3-42   บริษัท  ซีคอท  จำกัด 
3-43 บริษัท  มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด 
3-44  บริษัท  เทสโก้  จำกัด 
3-45 บริษัท  รักดีหามจั่ว  จำกัด 
3-46 บริษัท  เจต  คอนซัลแต้นท์  จำกัด   
3-47 บริษัท  เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด  
3-48 บริษัท  เอ็นทิค  จำกัด  
3-49 บริษัท  โอเค เนเจอร์ จำกัด 
3-50 บริษัท  เพียว แอคควา จำกัด 
3-51      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3-52 บริษัท  อินโนเวชั่น  คอนซัลแตนท์  จำกัด 
3-53 บริษัท  โฟร์เทียร์  คอนซัลแตนต์  จำกัด 
3-54 บริษัท  ทีแอลที  คอนซัลแตนส์  จำกัด  
3-55      บริษัท  สะสมความดี  จำกัด 
3-56      บริษัท  ฟลัดเวย์  จำกัด 
3-57 บริษัท  วสาภัทร  จำกัด 
3-58 บริษัท  ทรัพย์ปัญญา  คอนซัลแตนท์  จำกัด  
3-59      บริษัท  สิ่งแวดล้อมสยาม  จำกัด 
3-60      บริษัท  ธารา  ไลน์  จำกัด 
3-61      บริษัท  เอสเอส คอนซัลแทนท์สคอร์ปอเรชั่น จำกัด 
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3-62      บริษัท  กรีน พลาเน็ท คอนซัลแตนท์ จำกัด 
3-63 บริษัท  วีเอสอี คอนซัลแทนท์ จำกัด 
3-64      บริษัท  อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
3-65  บริษัท  ตถาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด 
3-66 บริษัท  สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด   
3-67 บริษัท  เอส ที เอส กรีน จำกัด  
3-68 บริษัท  เออีคอม  คอนซัลติ้ง  (ประเทศไทย)  จำกัด 
3-69  บริษัท  เอนไวรอนเมนทัล  มูฟเม้นท์  จำกัด 
3-70 บริษัท  อินฟราทรานส์  คอนซัลแตนท์  จำกัด  
3-71 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
3-72 บริษัท เออเบิ้ล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด 
3-73 บริษัท เอ็นริช  คอนซัลแตนท์  จำกัด 
3-74 บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด 
3-75 บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด 
 
 
 

รายชื่อนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต  2  ปี 
 

 

  
2-1   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
2-2 บริษัท กรีน  เอิร์ธ  คอนซัลแตนท์  จำกัด 
2-3 มหาวิทยาลัยบูรพา 
2-4 บริษัท ทรานส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด 
2-5 บริษัท ศุภฤกษ ์แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จำกัด 
2-6  บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
2-7        บริษัท โกลบอล เอ็นไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จำกัด 
 
 
หมายเหตุ  :  รายละเอียดของแต่ละบริษัทโปรดดูในหน้าถัดไป 
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รายชื่อนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต  3  ปี 

 
 

3-1 บริษัท  ไฮโดร  ซิสเต็มส์  จำกัด 
อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี 

(ระหว่างวันที่  1  ธันวาคม  2563 – 30  พฤศจิกายน  2566) 
เลขที่ใบอนุญาต : 27/2563  ลงวันที่  5  พฤศจิกายน  2563 
ที่อยู่  : เลขที่  48/29  หมู่ที่  6  ซอยชินเขต  2/44  ถนนงามวงศ์วาน 

แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร  10210 
โทรศัพท์  : 0 2954 8783-4 , 0 2954 9429-30 , 09 4767 2882 
โทรสาร  : 0-2954-5900 
E-mail  : hydro.sc20@gmail.com , hydro-sc@hotmail.com 
Website  : www.hydrosystems.co.th 
 
บุคคลธรรมดา 
1.  นายอำนวย  เรืองธุระกิจ 
2.  นางสายชล  ดอกจันทร์ 
 
เจ้าหน้าที่ประจำ 
1.  นางสุดารัตน์  เรืองธุระกิจ 
2.  นางสาวเสาวลี  หนูแปลก 
3.  นางสาวนิตยา ขจร 
4.  นางสาวณกมล  พลอยประดับ 
5.  นางสาวสุภานัน อินแตง 
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3-2  บริษัท  ธารา  คอนซัลแตนท์  จำกัด  
อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี 

( ระหว่างวันที่  23  มิถุนายน  2564 – 22  มิถุนายน  2567 ) 
เลขที่ใบอนุญาต : 14/2564  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2564 
ที่อยู่  : เลขที่  11-11/1  ซอยลาดพร้าว  34  ถนนลาดพร้าว 

แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร  10310 
โทรศัพท์  : 0-2938-2882-3 , 0-2938-2926 
โทรสาร  : 0-2938-3159 
E-mail  : dhara.consult@gmail.com 
Website  : - 
 
บุคคลธรรมดา 
1.  นายจำลอง  สุทิน 
2.  นายนพดล  ครุฑทอง 
 
เจ้าหน้าที่ประจำ 
1. นายนิยม  มาประจง 2. นางสาวกมลวรรณ  หมายปาน 
3. นางเกศินี  ผดุงกิจ 4. นางสุวรรณี  สุขสอาด 
5. นางสาวฤทัย เพ็ชรหล่อ 6. นายยุทธศักดิ์  อภิชนาพงศ์   
7. นายพิชญา  เพิ่มทอง 8. นายชาญณรงค์  สุภาพพร้อม 
9. นางสาวสุวารี  สงฆ์พัฒน์แก้ว 10. นางสาวลลิดา  คุณสุทธิ์ 
11. นางสาวศศิตา  ศรีอุบล 12. นางสาวปุณณภากีตาห์  สมบุญ 
13. นางสาวปีย์วรา  เจริญนา 14. นายณัฐวัฒน์  อิ่มสำราญรัชต์ 
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3-3 บริษัท  ไท - ไท  วิศวกร  จำกัด 
อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี 

( ระหว่างวันที่  29  เมษายน  2564 – 28  เมษายน  2567 ) 
เลขที่ใบอนุญาต : 10/2561  ลงวันที่  23  เมษายน  2564 
ที่อยู่  : เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 17 ซอยวิภาวดีรังสิต 19  
                                  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์  : 0-2196-2140–3 
โทรสาร  : 0-2196-2144 
E-mail  : thaithai_engineer@yahoo.com , thaithaiengineer@gmail.com 
Website  : - 
 
บุคคลธรรมดา 
1.  นายมนูญนัช  ไวกาสี 
2.  นางสาวนุชนา  สกุลสถาพร (ต้ังแต่วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2567 )  
 
เจ้าหน้าที่ประจำ 
1.  นางอดิศยา  ไวกาสี      
2.  นางนันทิยา  งามสม 
3.  นางสาวสุคลทิพย์  ติ่งรุ่งเรือง     
4.  นางสาวรุ่งนภา  ศรีสุดา        
5.  นางสาวจิราภรณ์  สินดำ    
6.  นางสาวล้อมดาว  เวินซิว      
7.  นางสาวจารุวรรณ  แตงทรัพย์    
8.  นางสาววรรณวลัย  สันกลาง    
9.  นางวิลาวัลณ์  จรเกต ุ     
10.  นางสาวลักขณา ชารีนิวัฒน์    
11.  นางสาวศมนธร  ประพฤติธรรม   
12.  นางสาวปัททินี  อุ่มทอง    
13.  นางสาวน้ำทิพย์  เรืองอร่าม 
14.  นางสาวรจนา ภูมิมะนาว  
15.  นางสาวพิมพ์มิกา กัสนุกา  
16.  นางสาวเปลวพร ทองสุข 
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3-4 บริษัท  อินเตอร์เนช่ันแนล  เอ็นไวรอนเม็นทอล  แมนเนจเม็นท์  จำกัด 
อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี 

( ระหว่างวันที่  17  มิถุนายน  2564 – 16  มิถุนายน  2567 ) 
เลขที่ใบอนุญาต : 13/2564  ลงวันที่  24 มิถุนายน  2564 
ที่อยู่  : เลขที่ 2 อาคาร เค ซี ซี ชั้น 5 ซอยสีลม 9 ถนนสีลม 

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  10500 
โทรศัพท์  : 0-2126-7914 
โทรสาร  : 0-2126-7914 
E-mail  : thailand@iem-thai.com 
Website  : www.iem-thai.com 
 
บุคคลธรรมดา 
1.  นายโรแนล  เดวิท  ลิฟวิงสตัน 
 
เจ้าหน้าที่ประจำ 
1.  นางสาวนพภัสสร  ม่วงนาค  2.  นางอุบลวรรณ  ประวัติเลิศอุดม 
3.  นางสาวภัคภร  ฐิติเจริญเดช  4.  นายคมกฤช  ประวัติเลิศอุดม 
5.  นางสาวสุพิชญา  อริยจินดาสกุล   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:thailand@iem-thai.com
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3-5 บริษัท  ซีเอ็มเอส  เอ็นจิเนียริ่ง  แอนด์  แมเนจเมน้ท์  จำกัด 

อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี 
( ระหว่างวันที่  31  สิงหาคม  2564 – 30  สิงหาคม  2567 ) 

เลขที่ใบอนุญาต : 20/2564  ลงวันที่  31  สิงหาคม  2564 
ที่อยู่  : เลขที่  56 ถนนพระราม 2 ซอย 18 แขวงบางมด 

เขตจอมทอง  กรุงเทพมหานคร  10150 
โทรศัพท์  : 0 2476 5058 หรือ 0 2877 0395-6 
โทรสาร  : 0-2476-7079 
E-mail  : cmsenvi@cms.co.th, eia_cms@yahoo.com 
Website  : www.cms.co.th 
 

บุคคลธรรมดา 
1.  นางระวิวรรณ  ปิยะศิริศิลป์ 
2.  นางสาวจิรารัช  รัศมีกิติกุล 
 

เจ้าหน้าที่ประจำ 
1.  นายเทวัญ  พัฒนาพงศ์ศักดิ์    
2.  นางสาวธรารัตน์  คล้ายฉำ่ 
3.  นายอภิวัฒน์ เธียรพิรากุล 
4.  นางณัฐสิมา ศรีปาน 
5.  นางสาวละมุล เฮืองศรี 
6.  นางสาวกฤชวรรณ สุนทรภักดี   
  
 
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

mailto:cmsenvi@cms.co.th


หน้า 9 จาก 86 

3-6  บริษัท  คอนซัลแทนท์  ออฟ  เทคโนโลยี  จำกัด  
อายุใบอนุญาต   :  กำหนดระยะเวลา 3 ปี ( ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2564  - 19 ธันวาคม 2567 ) 
เลขที่ใบอนุญาต   :  28/2564  วันที่  17  ธันวาคม  2564 
ที่อยู ่      :  เลขที่ 39 ซอยลาดพร้าว 124 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา  

                                    เขตวังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท์     :  0-2934-3233-47   
โทรสาร      :  0-2934-3248   
E-mail      :  cot@cot.co.th   
Website      :  www.cot.co.th 
 
บุคคลธรรมดา 
1. นางสาวขนิษฐา  ทักษิณ  
2. นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ  
3. นายสมคิด  พุ่มฉัตร  
4. นายกิตติพงษ์  พัฒนทอง  
 

เจ้าหน้าที่ประจำ 
1) นายอาภรณ์  ช่วยนุกูล    2) นางสาวชลดา  เจี๊ยบนา  
3) นายเฉลิมพันธุ์  ทรัพย์นิมิตร   4) นางสาวนันท์ธีรา  ศุภลักษณ์  
5) นางสาวพรรษกร  ใจประดับเพชร  6) นางสาวทิพย์สุดา  อุตตา  
7) นางสาวสุนันทา  ม่วงจิต   8) นายจีรศักดิ์  ปานเดช  
9) นายศิรัฐ  ทักษาดิพงษ์    10) นายจิระศักดิ์  ยั่งยืน  
11) นางสาวเกศกนก  ขุ่มด้วง   12) นางสาวพวงทอง  พิมพ์เลขา  
13) นางสาวนริศรา  ภูมิสา    14) นางสาวกุลธิดา  คำเปลว  
15) นางสาวนุชจรีย์  หมื่นนรินทร์   16) นางสาวศรุตยา  คล้ายแดง  
17) นางสาวเจนจิรา  มูลสาร   18) นางสาวจิราพร  ผลวงค์  
19) นางสาวอรทัย  อ่อนหัวโทน   20) นายศรัณย ์ มณีวรรณ  
21) นายชัจจ์  ชิวปรีชา    22) นางสาวธัญยรัตน์  วงศกรณ์รัตน  
23) นางสาวอรชุลี  ดีมีศรี    24) นางสาวจิราภรณ์  บุญมาก  
25) นางจุฑามาศ  เจียรกุล    26) นางสาวมนิษา  เทพบัญชาพร  
27) นางสาวอุษา  อ่วมสน    28) นางสาวรัสวดี  รักชื่อ  
29) นางสาวณิชนันทน์  บุญญาทรัพย์  30) นายพนธวิชญ์  เอ่ียมสินธร  
31) นางสาวประภาภรณ์  จำวงค์ลา   32) นางผ่องพรรณ  นวลตา  
33) นายจีรภัทร์  ประเสริฐสุวรรณ์   34) นายธนากร  แย้มเกษร  
35) ว่าที่ร้อยตรีประวีณา  ธรรมรส   36) นางสาวกาญจนา  อ่าวลึกน้อย  
37) นางสาววรัญญา  ผูกพันธ์   38) นายยิ่งยง  แสนเดช  
39) นางสาวสุพรรณา  ปิตาระโพธิ์   40) นายนฤตย์  ชินโสตร  
41) นางสาวอารดา  โฉมอุปฮาด   42) นางสาวจินดาพร  เกตุปาน 

mailto:cot@cot.co.th
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3-7 บริษัท  เอส  ที  เอส  เอ็นจิเนียริ่ง  คอนซัลแตนท์  จำกัด  
อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี 

    ( ระหว่างวันที่  29 ธันวาคม  2564 - 28 ธันวาคม  2567 ) 
      เลขที่ใบอนุญาต : 29/2564  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2564 

ที่อยู่  : เลขที่  196/10-12   ซอยประดิพัทธ์  14  ถนนประดิพัทธ์ 
 แขวงพญาไท  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร  10400 

โทรศัพท์  : 0-2270-8899  ต่อ 612  และ 08-6341-2187 
โทรสาร  : - 
E-mail  : sts.envi@yahoo.com 
Website  : www.sts.co.th 

 
บุคคลธรรมดา 
 1.  นายวสันต์  วัฒนะรัตน์   
 
เจ้าหน้าที่ประจำ 
1.  นายภูมินทร์  ทรงไพบูลย์ 2. นางสาวอุษา  สุขประเสริฐ 
3.  นายชาตรี  เสกรัมย์ 4. นายชัชชัย  อภินันทิตยา 
5.  นายแผด  ศรีลาชัย 6. นายรัตนะ  ดอกแย้ม 
7.  นางสาวกมลลักษณ์  มูลศรี 8. นางสาวอุไรวรรณ  ปะตินัดตัง 
9.  นายณัฐพล  ศรีสุโน  
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3-8  บริษัท  เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่  จำกัด 
อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี 
    ( ระหว่างวันที่  27  พฤศจิกายน  2564 - 26  พฤศจิกายน  2567) 
เลขที่ใบอนุญาต : 26/2564  ลงวันที่  26  พฤศจิกายน  2564 
ที่อยู่  : เลขที่  281  ซอยพานิชอนันต์  ถนนสุขุมวิท  71 

แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110 
โทรศัพท์  : 0-2713-3888 ต่อ 227,228 
โทรสาร  : 0-2713-3889   
E-mail  : eiaseatec@yahoo.com 
Website  : - 
 
บุคคลธรรมดา 
1.  นายสายันต์  บุญพิทักษ์   
 
เจ้าหน้าที่ประจำ 

1.  นายนพดล กรุดนาค 2.  นางธัญยธรณ์ สิงห์เรือง 
3.  นายสมบูรณ์ พรมเสน 4.  นางสาวเบญจวรรณ ทองแก้ว 
5.  นางสาวสาวิตรี แกเรียส 6.  นางสาวกัลยาณี บุญถูก 
7.  นางสาวผาณิต บุญสุวรรณ 8.  นายณภัทร โชติมงคล 
9.  นายสุรพงษ์ คิดเกิด  
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3-9  บริษัท  เอ็นแคด คอนซัลแตนท์  จำกัด 
อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี 

 ( ระหว่างวันที่  20  มกราคม  2565 – 19  มกราคม  2568 ) 
เลขที่ใบอนุญาต : 1/2565  ลงวันที่  5  มกราคม  2565 
ที่อยู่ : เลขที่  123/726  ซอยกีรทรัพย์  ถนนนวมินทร์ 

แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร  10240 
โทรศัพท์  : 0-2510-8278, 0-2948-5653  
โทรสาร  : 0-2948-5654 
E-mail  : encad2539@gmail.com 
Website  : www.encad-consultant.com 
 
บุคคลธรรมดา 
1.  นายกฤษดารักษ์  แพรัตกุล 
 
เจ้าหน้าที่ประจำ 
1. นางสาวศรันย์รักษ์  จิตสุภาพ  2. นางสาวทัศวรรณ  สัมพันธารักษ์ 
3. นายจริงจิตร์  ภู่พรประเสริฐ  4. นางสาวจุฑารัตน์  ควรดี  
5. นางสาวลินดา  โยธาคึก   6. นางสาวสุภัตรา  ปรีชา   
7. นางสาวปิยะนุช  การะพงศ ์  8. นางสาวเมธาวี  แสนสุริวงค์  
9. นายอดิศักดิ์  ปัญญาวงค์   10. นางสาวปฏิมา  ใช้ช่ำชอง 
11. นางสาวกัญญารัตน์  ฤทธิ์ศิลา  12. นางสาวทิพย์วารี  ปัญญาเอก 
13. นางสาวสุพัตรา สงฤทธิ์  

 
  



หน้า 13 จาก 86 

3-10 บริษัท  อีโคซิสเต็ม  เอ็นจิเนียริ่ง  คอนซัลแตนท์  จำกัด 
อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี 

( ระหว่างวันที่  16  กุมภาพันธ์  2565 – 15  กุมภาพันธ์  2568 ) 
เลขที่ใบอนุญาต : 2/2565  ลงวันที่  19  มกราคม  2565 
ที่อยู่  : เลขที่  50/86-87  หมู่ที่  5  ซอยแจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด  15 

  ถนนแจ้งวัฒนะ  ตำบลปากเกร็ด  อำเภอปากเกร็ด 
  จังหวัดนนทบุรี  11120 

โทรศัพท์ : 0-2962-1445–8 
โทรสาร  : 0-2962-1544 
E-mail  : ecoconsult@gmail.com 
Website : - 

 
บุคคลธรรมดา 

1.  นายสุวิทย์  วรรณประดิษฐ 
 

เจ้าหน้าที่ประจำ 
1.  นายชาญชัย  โลภาส 2.  นายชัยวัฒน์  กิตติวัฒนานุเคราะห์ 
3.  นางสุรีพร  โลภาส 4.  นางสาวประภาพร  อุตตโมบล 
5.  นางสาวเสาวลักษณ์  สิริเจริญธนพันธุ์ 6.  นางสาวช่อเพชร  ปัญจสมานวงศ์ 
7.  นางสาวจุฑามาศ  ดวงจันทร์ 8.  นายธิติ  วัฒนจัง 
9.  นางสาวฐิติพร  แทนศิริ 10.  นางสาวพิมพ์พรรณ  เลิศมงคลนันท์ 
11.  นางสาวสุกัญญา  พลับขจร 12.  นางธัญกมล  พงษ์ธรรม 
13.  นายณัฐภัทร  พงษ์ธรรม 14.  นายปัตติ  คงชุ่ม 
15.  นางสาวกัญญา  ชื่นชม  16.  นางสาวดาริกา  เพชรสังขรัตน์ 
17.  นางสาวสิริมา  ทวีชัย  18.  นายปิยวัฒน์  วรรณประดิษฐ 
19.  นางสาวทิพวรรณ  ใจสงัด  
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3-11 มหาวิทยาลัยมหดิล  
อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี 

( ระหว่างวันที่  3 กุมภาพันธ์ 2563 – 2 กุมภาพันธ์ 2566) 
เลขที่ใบอนุญาต : 7/2563  ลงวันที่  6  กุมภาพันธ์  2562 
ที่อยู่  : เลขที่  999  ถนนพุทธมณฑล  สาย  4  ตำบลศาลายา 

อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  73170 
โทรศัพท์  : 0-2441-5000  ต่อ  1330 - 1332 , 2018 
โทรสาร  : 0-2441-9509-10       
E-mail  : myinternet@mahidol.ac.th 
Website  : - 
 
บุคคลธรรมดา 
1. นายลือพล  ปุณณกันต์ 
2. นายอรันย์  ศรีรัตนา ทาบูกานอน ( ระหว่างวันที่  1 กุมภาพันธ์ 2565 – 2 กุมภาพันธ์ 2566) 
 
เจ้าหน้าที่ประจำ 
1. นายสุระ พัฒนเกียรติ      2. นายสยาม อรุณศรีมรกต  
3. นายกันต์ ปานประยูร      4. นายรัตนวัฒน์ ไชยรัตน์  
5. นางสาว มณฑิรา ยุติธรรม    6. นายรัตนะ บุลประเสริฐ  
7. นายรัชพงษ์  กลิ่นศรีสุข      8. นายบัณฑิต ชาญณรงค์  
9. นางสาวนวลจันทร์  สิงห์คราญ     10. นายชิษณุพงศ์ ประทุม  
11. นายบุญลือ คะเชนทร์ชาติ     12. นายธรรมรัตน์  พุทธไทย  
13. นายพูนเพ่ิม วรรธนะพินทุ    14. นายพิจักษณ์ หิญชีระนันทน์ 
15. นางสาวกมลาภรณ์ คนองเดช    16. นางสาวจิรทยา เริ่มมนตรี 
17. นางสาววรนันท์ บุตราช      18. นายกฤตณะ พฤกษากร 
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3-12 บริษัท  เอนไว  เอ็กซ์เพิร์ท  จำกัด (อยู่ระหวา่งขอรับใบอนุญาต) 
อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3 ปี 

(ระหว่างวันที่  6  ธันวาคม  2562 – 5  ธันวาคม  2565)  
เลขที่ใบอนุญาต : 31/2562 ลงวันที่  16  ธันวาคม  2562 
ที่อยู่  : เลขที่  385/293  อาคารเตาปูน  ( ตึก  C )  ชั้นที่  9 

ซอยข้าวสาร  ถนนเตชะวณิช  แขวงบางซื่อ 
เขตบางซ่ือ  กรุงเทพมหานคร  10800 

โทรศัพท์  : 0-2910-5240–1 , 0-2006-3302 
โทรสาร  : 0-2910-5240 
E-mail  : envi_expert@yahoo.com 
Website  : - 
 
บุคคลธรรมดา 
1.  นายออมสิน  อภิจิต 
 
เจ้าหน้าที่ประจำ 
1.  นายพลัฏฐ์  มนตรีเศรษฐ์ 
2.  นายชาญ  วันชัยนาวิน 
3.  นายคมกฤช  อินทร์นวล   
4.  นายสมิทธิ  สุตันทวงษ์ 
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3-13 บริษัท  เอส.พี.เอส.  คอนซัลติ้ง  เซอร์วิส  จำกัด 
อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี 

( ระหว่างวันที่  30  มีนาคม  2563 – 29  มีนาคม  2566 ) 
เลขที่ใบอนุญาต : 1/2563  ลงวันที่  6  มกราคม  2563 
ที่อยู่  : เลขที่  7  ซอยพหลโยธิน  24  ถนนพหลโยธิน 

แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  10900 
โทรศัพท์  : 0-2939-4370-2 , 0-2939-5658–9 , 0-2513-7674-5 
โทรสาร  : 0-2513-4221 , 0-2939-4370  ต่อ  202 
E-mail  : sale@spscon.com, i.monitor@spscon.com 
Website  : www.spscon.com 
 
บุคคลธรรมดา 
1.  นายสมชาย  ธนาวิบูลเศรษฐ 
2.  นางสาวธนภร  มะลิสาร 
 
เจ้าหน้าที่ประจำ  
 

 
 
 

1.  นายศรัณย์  ธนาวิบูลเศรษฐ 2.  นางสาวสุนันท์  ล้อมดวงจันทร์ 
3.  นางสาววรรยารักษ์  เครือมังกร 4.  นายวรวิทย์  เหล่าตระกูล 
5.  นายสิทธิเมธา  ศรีบุตรดา 6.  นางสาวจิตรวดี  ภารกุล 
7.  นางสาวจินดาพร  ภารกุล 8.  นางสาวสุพัฒตรา  เอี่ยมนอก 
9.  นางสาวณิชา  กรดเต็ม 10.  นางสาวนลินี  สีมาก 
11.  นายวิทยา  โพนชัย  12.  นายพุฒิคุณ  ชัยน้อย 
13.  นายชลิต  เขียวระยับ 14.  นายพีระ  เดชอุดม 
15.  นายสมพล  ตันติไวทยพันธุ์ 16.  นางสาวรัตติยา  ดังงา 
17.  นางสาวนภัสวรรณ  แสงทับทิม 18.  นางสาวศิริกัญญา  เชาวมัย 
19.  นางสาวกาญจนา  ชัยหาทัพ 20.  นางสาวโสภิดา  ประสาทพร 
21.  นางสาวเบญจภรณ์  หอมกลิ่น 22.  นางสาวพิมพ์นัดดา  มะโรงศรี 
23.  นางสาวเขมรินทร์  ถิรรัฐเศรษฐ์ 24.  นางสาวสุพิชญา  รังษีสว่าง 
25.  นางสาวสาธิตา  แก้วเขียว 26.  นางสาวกวิสรา วรรณชัย 
27.  นางสาวชนนิกานต์  หอมรื่น   

mailto:sale@spscon.com
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3-14 บริษัท  เอ  บ ี อี  เอ็น  เอ็นจิเนียริง  คอนซัลแตนท์  จำกัด 
อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี 

( ระหว่างวันที่  5  เมษายน  2563 –  4  เมษายน  2566 ) 
เลขที่ใบอนุญาต : 8/2563  ลงวันที่  20  กุมภาพันธ์  2563 
ที่อยู่  : 14/21-22 หมู่ที่ 15 โครงการคาสเคด บางนา ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี  
                                  จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
โทรศัพท์  : 0-2138-3658-9 
โทรสาร  : 0-2138-3659 
E-mail  : abenengineering.namtal@gmail.com 
Website  : - 
 
บุคคลธรรมดา 
1. นายกล้า  มณีโชติ 
2. นางสาวมัธภานาฏ  เลิศวิลัย 
 
เจ้าหน้าที่ประจำ 
1.  นางสาวชนาภัทร  หมื่นระวัง 
2.  นางสาวพิมลพร  กุดสง 
3.  นางสาวสมพร  เพียรการ 
4.  นางสาววิไลศรี  มณีโชติ 
5.  นางสาวรวิวรรณ  คำอ้น  
6.  นางสาวพิมภาภรณ์  แสนเสนาะ  
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3-15 บริษัท  แมคโครคอนซัลแตนท์  จำกัด  
อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี 

( ระหว่างวันที่  9  พฤศจิกายน  2563 – 8 พฤศจิกายน  2566 ) 
เลขที่ใบอนุญาต : 29/2563  ลงวันที่  10  พฤศจิกายน  2563 
ที่อยู่  : เลขที่  20  ซอยรัชดาภิเษก  36  ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  10900 
โทรศัพท์  : 0-2939-0511-5 , 0-2939-0518-19 , 0-2939-1950-2 
โทรสาร  : 0-2939-0520 
E-mail  : macro01@gmail.com 
Website  : - 
 
บุคคลธรรมดา 
1.  นายสุพจน์  โล่ห์วชัรินทร์ 
 
เจ้าหน้าที่ประจำ 
1.  นายไมตรี  ประทีป  ณ  ถลาง 
2.  นายสมพงษ์  เฉลิมธีรโชติ 
3.  นายรวมพล  สุจิรพัฒน์พงษ์ 
4.  นายจิรกร  มุสิกะพันธ์ 
5.  นายอุดมฤกษ์  พริ้งอ้ิม 
6.  นางสาวพนิดา ดีรัตน์ 
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3-16 บริษัท  อีอาร์เอ็ม – สยาม  จำกัด  
อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี 

( ระหว่างวันที่  16  ธันวาคม  2563 – 15  ธันวาคม  2566 ) 
เลขที่ใบอนุญาต : 34/2563  ลงวันที่  16  พฤศจิกายน  2563 
ที่อยู่  : เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 24 ห้องเลขท่ี 2402 ถนนสาทรใต้  

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์  : 0 2074 3050 
โทรสาร  : 0 2679 5209  
E-mail  : ermsiam@erm.com 
Website  : www.erm.com 
 
บุคคลธรรมดา 
1. นางสาวพัทธนันท์  พิเคราะห์งาน 
2. นางสาวบงกช  ทองสดายุ 
  
เจ้าหน้าที่ประจำ 
1.  นายนัท  วานิชยางกูร   2.  นางสาวกมลทิพย ์ มาอุ่น  
3.  นางสาวธัญญาภัทร์  ถึงมี    4.  นางสาวพิรลดา  บุนนาค   
5.  นางสาวเมยานี  ศรีกุล   6.  นางสาวบุษยา  จุฑาธิปไตย  
7.  นายพงศ์พชร  พินิจปรีชา  8.  นางสาวนวลนภา  ชมพูธวชั  
9.  นางสาวสุชาดา  บัวแก้ว            10.  นางสาววิณ ี ธรรมรักษ์ 
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3-17 บริษัท  พรี  ดีเวลลอปเมนท์  คอนซัลแตนท์  จำกัด 

อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี 
( ระหว่างวันที่  7  ธันวาคม  2563 – 6  ธันวาคม  2566 ) 

เลขที่ใบอนุญาต : 32/2563  ลงวันที่  1  ธันวาคม  2563 
ที่อยู่  : เลขที่  16 , 18  ซอยนวมินทร์  98  แขวงคันนายาว 

เขตคันนายาว  กรุงเทพมหานคร  10230 
โทรศัพท์  : 0-2948-6014-8 , 0-2519-3484 , 0-2519-4708 
โทรสาร  : 0-2948-6013 
E-mail  : pdc_con@yahoo.com  
Website  : www.pdc-consultant.com 
 
บุคคลธรรมดา 
1.  นายมนูญ  แสงเพลิง 
2.  นายฤทธิชัย  วุ้นศิริ 
 
เจ้าหน้าที่ประจำ 
1.  นายเศวต  คลายนาทร   2.  นางมิ่งขวัญ  ม่วงหมื่นสุข 
3.  นายภคพร  แก้วประสิทธิ์  4.  นายอุเทน  เกตุแก้ว   
5.  นางสาวกฤษดาพร  บัวแสง  6.  นายวีรยุทธ  ผรณเกียรติ์   
7.  นางภรณ์ภิตา  กตัญญู   8.  นางสาวรุจิกานต์  เสนาคง  
9.  นางสาวชุดติมาพร  ธรรมวิฐาน  10. นายรัฐพล  แพรัตกุล   
11. นางสาวสุธิดา  นรดี   12. นางสาวภาวิณี  จิตต์ศรัทธา  
13. นางสาววาลิกา  ภาณุพินทุ  14. นายรณกร  แสงเพลิง 
15. นางสาวภาขวัญ  จันทราภรณ์  16. นางสาวลักษณา  สอนสุภาพ 
17. นางสาวชนิดาภา  ช่วยคล้าย  18. นางสาวสมฤทัย  ภูหวดน้อย 
19. นางสาวศุภลักษณ์  กล้ำกลาง  20. นางสาวภรณ์วิมล  สามปรุ 
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3-18 บริษัท  ยไูนเต็ด  แอนนาลิสต์  แอนด์  เอ็นจเินียริ่ง  คอนซัลแตนท์  จำกัด 
อายุใบอนุญาต :   กำหนดระยะเวลา  3  ปี ( ระหว่างวันที่  27  มิถุนายน  2564  –  26  มิถุนายน  2567 ) 
เลขที่ใบอนุญาต :   16/2564  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2564 
ที่อยู่            :   เลขที่  3  ซอยอุดมสุข  41  ถนนสุขุมวิท  แขวงบางจาก  
                            เขตพระโขนง  กรุงเทพมหานคร  10260 
โทรศัพท์  :   0-2763-2828  โทรสาร  :  0-2763-2860 
E-mail  :   uae@uaeconsultant.com   Website :   www.uaeconsultant.com 
 

บุคคลธรรมดา 
1.  นางศุภรัตน์  โชติสกุลรัตน์ 
2.  นางสาวนวรัตน์  เกี้ยวมาศ 
3.  นางวรางคณา  เหรียญทอง  
4.  นางสาวกฤติกา  บุณยชาติพิสุทธิ์  
5.  นางสาวกิตติยา  ลิมปิผลไพบูลย์ 
 

เจ้าหน้าที่ประจำ 
1.  นายสมพงษ์  บุญกล่อมจิตร 2.  นางสาวหทัยรัตน์  ฤทธิ์ธาอภินันท์ 
3.  นางรัตนา  ทิมมณี 4.  นางสาวอธิกา  รงค์สวัสดิ์ 
5.  นายนพรัตน์  วงศ์อนุรักษ์ชัย 6.  นางสาวชลธชิา  พลายชุม 
7.  นายภัทร์  เทภาสิต 8.  นางสาวกุลรดา  สุธีระเวชช์ 
9.  นางสาวเกษรางค์  พรหมทัต 10.  นางสาวพรวิภา  คลังสิน 
11.  นางสาวนพวรรณ  อุรารักษ์ 12.  นายศรัณย์  จิตตวนิชประภา 
13.  นายมงคล  มิรัตนไพร 14.  นางสาวสุรภา  แก้วมณี 
15.  นางสาวผกาแก้ว  เกียรติสมาน 16.  นางสาวณฐินี  ศรีเนตร 
17.  นายศุภณัฐฐ์  คุณธนกาญจน์ 18.  นางสาวนันทิดา  บุญไสย 
19.  นายศิลา  บรรจงใจรักษ์ 20.  นายธีรวัฒน์  ชมม่ิง 
21.  นายภาณุวัฒน์  ภูมิตินทรีย์ 22.  นายวีรยุทธ  โมกแก้ว 
23.  นางสาววรรณี  สายบุญเรือน 24.  นายเอกรัตน์  ปถะคามินทร์ 
25.  นางสาววิไลลักษณ์  เกไธสง 26.  นางสาวกฤชวรรณ  ภัทรธีรกุล 
27.  นางปิยะพัชร์  สุทธมนัสวงษ์ 28.  นางมานิดา  แย้มใย 
29.  นางสาวเบญจวรรณ  วิรโิยทัย 30.  นางสาววิไลลักษณ์  ศรีสุข 
31.  นางสาวปวีณา  จรัสโชตพิินิต 32.  นางสาวบุษกร  เลิศภาณุมาศ 
33.  นางสาวสาวิตรี  ริรัง 34.  นางสาวสุวณิชย์  ปริญญาเชษฐ 
35.  นางสาวโชติญาต์ บุนนาค 36.  นางสาวรัชดาภรณ์  สุขไทย 
37.  นางสาวอรพรรณ  ชำนาญรัมย์ 38.  นางสาวอัมริตา  คชภักดี 
39.  นางสาวจามรินทร์  ศิริยนตการ 40.  นายกีรติ  วานิช 
41.  นางสาวอัญชลี  พุ่มเข็ม 42.  นายวิศิษฎ ชายอีด 
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3-19 มหาวิทยาลัยนเรศวร   
อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี 

( ระหว่างวันที่  24  กุมภาพันธ์  2565 – 23  กุมภาพันธ์  2568) 
เลขที่ใบอนุญาต : 5/2562  ลงวันที่  25  กุมภาพันธ์ 2565 
ที่อยู่  : 99 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 
โทรศัพท์  : 055-962-822   มือถือ  :  08-1887-5549 
โทรสาร  : 055-261-986 
E-mail  : detw@nu.ac.th , aei.rd.nu@gmail.com 
Website  : www.aei.nu.ac.th 
 
บุคคลธรรมดา 
1.  นายเดช  วัฒนชัยยิ่งเจริญ 
 
เจ้าหน้าที่ประจำ 
1.  นางวันดี  วัฒนชัยยิ่งเจรญิ 
2.  นายศิลปานันต์ ลำกูล  
3.  นายสิทธิพงษ์ เพิ่มพิทักษ์  
4.  นายจตุพร รักษ์งาร  
5.  นายสว่าง  ปิยาภิชาต   
6.  นางสาวพรนภา  สุตะวงค์  
7.  นางสาวกมลภรณ์  บุญถาวร  
8.  นางสาวปิยะมาศ  ภัทรินทร์ 
9.  นางจิราภร จุลพันธ์ 
10. นายกวีชา แซ่หว้า  
11. นางสาวนิสา ศิริวรรณ 
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3-20 บริษัท  เอ็น.  เอส.  คอนซัลแทนท์  จำกัด  
อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี 

( ระหว่างวันที่  26  กันยายน  2565 – 25  กันยายน  2568 ) 
เลขที่ใบอนุญาต : 17/2565  ลงวันที่  11 สิงหาคม 2565 
ที่อยู่  : เลขที่  126/196 - 197  ( ZONE  A )  ซอยรามอินทรา  40  แยก  8 

ถนนรามอินทรา  แขวงนวลจันทร์  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร  10230 
โทรศัพท์  : 0-2944-6617 
โทรสาร  : 0-2944-6618 
E-mail  : ns_consult@hotmail.com  
Website  : www.nsconsultgroup.com 
 
บุคคลธรรมดา 
1.  นางสาวพินิดา พิณพยูร 
2.  นางสุกัญญา อุ่นพัฒนาศิลป์  
 
เจ้าหน้าที่ประจำ 
1.  นางสาวแพตรี  ดรสีเนตร 
2.  นางสาวเบญจมาศ  แปงงาเครือ 
3.  นางสาวอัจฉรา  พจนรักษ์ 
4.  นางสาวชนิกานต์  ทองคำ 
 
 
 
 

 
 

mailto:ns_consult@hotmail.com


หน้า 24 จาก 86 

3-21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี 

(ระหว่างวันที่  17  กันยายน  2563 – 16  กันยายน  2566) 
เลขที่ใบอนุญาต : 25/2563  ลงวันที่  18  กันยายน  2563 
ที่อยู่  : สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อาคารสถาบันวิจัย  2  ถนนพญาไท  แขวงวังใหม่ 
เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  10330 

โทรศัพท์  : 0-2218-8218 
โทรสาร  : 0-2218-8124 , 0-2218-8210 
E-mail  : nipaporn.m@chula.ac.th 
Website  : - 
 
บุคคลธรรมดา 
1.  นางนพภาพร  พานิช   
 
เจ้าหน้าที่ประจำ 
1.  นางสาวกัลยา  สุนทรวงศ์สกุล 
2.  นางสาวเพ็ญรดี  จันทร์ภิวัฒน์ 
3.  นางสาวสุทธิรัตน์  กิตติพงษ์วิเศษ 
4.  นางอารียา  รัตนวรรณชัย 
5.  นางสาวเปรมสุดา  จิ๋วนอก 
6.  นางสาวบุปผชาติ  มัธยม 
7.  นางสาวจุฑามาศ  สิริรัตน์ 
8.  นางสาวดวงกมล  พิหูสูตร 
9.  นายกวีร์  ไตรตียะประเสริฐ 
10 นายศีลาวุธ  ดำรงศิริ 
11 นายทรงกฤษณ์  ประภักดี 
12 นางสาวปกฉัตร ชูติวิศุทธิ์ 
13 นางสาววิไลลักษณ์  นิยมมณีรัตน์ 
14 นางสาวเสาวนีย์ วิจิตรโกสมุ 
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3-22 บริษัท  ครีเอทีฟ  เทคโนโลยี  จำกัด 
อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี 

( ระหว่างวันที่  17  ตุลาคม  2563 – 16  ตุลาคม  2566 ) 
เลขที่ใบอนุญาต : 23/2563  ลงวันที่  18  กันยายน  2563 
ที่อยู่  : เลขที่  25/83 - 84  ซอยชินเขต  ถนนงามวงศ์วาน 

แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร  10210 
โทรศัพท์  : 0-2580-6844 , 0-2591-6866 
โทรสาร  : 0-2589-0686 
E-mail  : crt2546@yahoo.com 
Website  : - 
 
บุคคลธรรมดา 
1. นางพัชรา  บัวเลิศ   
2. นายพยศ  อ่อนสุวรรณ์ ( ตั้งแต่วันที่  21 มิถุนายน 2565 – 16  ตุลาคม  2566 ) 
 
เจ้าหน้าที่ประจำ 
1.  นายเกรียงไกร  ไชยภูมิ   2.  นางสาวปนัดดา  เปียผึ้ง 
3.  นางสาววริยา  มิตตา   4.  นางสาววชิราภรณ์  คำยัง 
5.  นางสาวเมลานี  ชวนกำเนดิการ  6.  นางสาวอรนภา  ถาหล้า 
7.  นางสาวประภัสสร  สีมาลา  8.  นายศุภกิจ  แซ่เจียม 
9.  นายดรณ์  เอ่ียมผา 
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3-23 บริษัท  วิชั่น  อี  คอนซัลแทนท์  จำกัด 

อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี 
( ระหว่างวันที่  9  กุมภาพันธ์  2564 - 8  กุมภาพันธ์  2567 ) 

เลขที่ใบอนุญาต : 3/2564  ลงวันที่  2  กุมภาพันธ์  2564 
ที่อยู่  : เลขที่  101/22  หมู่ที่ 2 ซอยมณียา ซอย 3 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี   

จังหวัดนนทบุรี  11000 
โทรศัพท์  : 0-2965-8230-2     
โทรสาร  : 0-2965-8233 
E-mail  : visione@visione-consult.com 
Website  : www. visione-consult.com 
 
บุคคลธรรมดา 
1.  นางสาวจันทรา  เกิดมี 
2.  นางสาวสายรุ้ง  นพขุนทด  
 
เจ้าหน้าที่ประจำ 
1.  นางสาวคีตภัสญ์  ธรรมปริยัติ  2.  นางสาวเอมิกา  ตั้งมั่น    
3.  นางสาวนลินท์รัตน์  แก้วประสิทธิ์ 4.  นางสาวภารินี  วนาพรรณ์   
5.  นางสาวเมธินี  บุญชุบเลี้ยง  6.  นายศรัณยพงศ์  กรินทร์ไตรทิพย์   
7. นางสาวรังสิมา  ลาเกิด   8. นางสาวธัญชนก  โสภาคดิษฐ   
9. นางสาวศิริญาพร  สุขคงเจริญ  10. นางสาวสุวิชชา  สักกัจจวันท์   
11. นายพีรภพ  สันหวัง    12. นางสาวปฑมกร มูลทะสิทธิ์ 
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3-24 บริษัท  ทอพ - คลาส  คอนซัลแทนท์  จำกดั 
อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี 

( ระหว่างวันที่  13  มกราคม  2564 – 12  มกราคม  2568 ) 
 เลขที่ใบอนุญาต : 30/2564  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2564 
ที่อยู่  : เลขที่  204  หมู่บ้านเมืองทอง  2/3  ซอยพัฒนาการ  53 

ถนนพัฒนาการ  เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร  10250 
โทรศัพท์  : 0-2322-5758  มือถือ  :  089-813-5940 
โทรสาร  : 0-2322-5759 
E-mail  : top-class204@hotmail.com , direck204@hotmail.com  
Website  : - 
 
บุคคลธรรมดา 
1. นายดิเรก  รัตนวิชช์ 
2. นางสาวเจติยา  ขวัญมา  
3. นางกัญญ์ณพิชญ์  สบประสงค์  
 
เจ้าหน้าที่ประจำ 
1.  นายธนรักษ์  เข็มลา 
2.  นางสาวพรพรรณ  เลิศกิจมั่นคง 
3.  นางสาวนิตญา แสนคำภา 
4.  นางสาวนลิณี  สุนา 
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3-25 บริษัท  เอเซีย  แลป็  แอนด์  คอนซัลแตนท ์ จำกัด   
อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี 

( ระหว่างวันที่  9  เมษายน  2565 - 8  เมษายน  2568 ) 
เลขที่ใบอนุญาต : 7/2565  ลงวันที่  4  เมษายน  2565  
ที่อยู่  : เลขที่  184  ซอยพุทธมณฑลสาย  2  ซอย  12 

แขวงบางไผ่  เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร  10160 
โทรศัพท์  : 0-2805-6660-2 
โทรสาร  : 0-2805-6660  ต่อ  17 
E-mai  : asialabconsult@hotmail.com , asialabconsult@gmail.com 
Website  : - 
 
บุคคลธรรมดา 
1. นางรังษิยา  กมลพนัส 
2. นางสาวลัดดาวรรณ ลีลาชัย ( อายุใบอนุญาตระหว่างวันที่  19 ธันวาคม  2565 – 18 ธันวาคม 2567 ) 
 
เจ้าหน้าที่ประจำ 
1.  นายพนัส  กมลพนัส    2.  นางสาวพิศสมร  เหลืองทองคำ 
3.  นางสาววีรวรรณ  ชูขันธ์   4.  นางสาวอุษณีย์  เลิศอภิรดี 
5.  นางสาวจินตนา  มั่นคง    6.  นางสาวฐานนันท์  อินปาว 
7.  นางสาวอนวรรณ  นาคงาม   8.  นางสาวนันทวงศ์  สอนโคกกลาง 
9.  นางสาวมนสิกานต์  จันทราช   10.  นางสาววรรณนิสา  แม้นชัยภูมิ 
11.  นางสาวภัทราพร  กังวานเจษฎา  12.  นางสาวสธุีรา  ปรัชญาเกรียงไกร 
13.  นางสาวรวิวาร  มีศรีผ่อง   14.  นางสาววงศ์วารี  กาญจนขุนดี 
15.  นางสาวพัทธนันท์  ไชยผารุสกะนาวิน  16.  นางสาวนพวรรณ  แจ้งหาร 
17.  นายดนุสรณ์  พงษ์แสงจันทร์   18.  นางสาววลิาวรรณ  ขอนแก้ว 
19.  นายไตรภพ  มุ่งหมาย    20.  นายนวกร  อุ่นจิตติ   
21.  นางสาวลลิตา  โล้สงวน   22.  นางสาวศุภกานต์  วางาม 
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3-26 บริษัท  กรีนเนอร์  คอนซัลแทนท์  จำกัด   
อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี 

( ระหว่างวันที่  20  เมษายน  2565 - 19  เมษายน  2568 ) 
เลขที่ใบอนุญาต : 8/2565  ลงวันที่  8  เมษายน  2565 
ที่อยู่  : เลขที่  19/1-2  อาคารวังเด็ก  3  ชั้นที่  7  ห้องเลขที่  7 D 

ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร  10900 

โทรศัพท์  : 0-2272-2727 
โทรสาร  : 0-2272-2728 
E-mail  : admin@greener.co.th 
Website  : www.greener.co.th 
 
บุคคลธรรมดา 
1.  นายคมกฤช  ยิ้มเจริญ 
 
เจ้าหน้าที่ประจำ 
1.  นายสรศักดิ์  ธรรมาพิทักษ์พร  2.  นางดรุณี  กิตติธรกุล  
3.  นางสาวบุณฑริก  ลีวงศ์ธนวิทย์  4.  นายพงศ์สฤษดิ์  นกเกษม 
5.  นางสาวกุลวดี  ตรามะณี  6.  นายชวฤทธิ์  ชะรอยรัมย์    
7.  นายณัฏฐ์วสินทร์  โสภา     8.  นางสาวณัฐธิดา  สองจันทึก   
9.  นายภาณุพงษ์  สถิตวัฒนาพร  10. นางสาวชวนพิศ  ศรีบุญเรือง   
11.  นางสาวณัฐพร  พันกุล   12.  นางสาวนริตา  วิชา    
13.  นางสาวสุกานดา  ปานศรี  14.  นางสาวณัฎฐ์นรี  นีระวงศ์   
15.  นางสาวรัฐชา  ศิริบุรมย์  16.  นางสาวจิดาภา  โคตรกันยา   
17.  นางสาวธนวรรณ  จงไกรจักร์  18.  นายธัญธรณ์  ธูปมงคล       
19.  นางสาวสุพัตรา  ศรีสันต์ 
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3-27 บริษัท  ปัญญา  คอนซัลแตนท์  จำกดั 

อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี 
( ระหว่างวันที่  22  กรกฎาคม  2565 – 21  กรกฎาคม  2568 ) 

เลขที่ใบอนุญาต : 13/2565  ลงวันที่  24 มิถุนายน 2565 
ที่อยู่  : เลขที่  125 อาคารเดอะปัณณ์  ชั้นที่  3   

ถนนคลองลำเจียก  แขวงนวมินทร์  เขตบึงกุ่ม 
กรุงเทพมหานคร  10230 

โทรศัพท์  : 0-2943-9600-10 
โทรสาร  : 0-2943-9611 
E-mail  : panya@panyaconsult.co.th 
Website  : www.panyaconsult.co.th 
 
บุคคลธรรมดา 
1.  นางนงลักษณ์  เทียงดาห์ 
2.  นางสาวสินีนุช ศิรวุฒินานนท์  
3.  นายประยุทธ เจริญกุล  
 
เจ้าหน้าที่ประจำ 
1.  นายประสิทธิ์  ผลวิไล   2.  นายพรฤทธิ์  อริยะวงศ์วัฒน์ 
3.  นางสาวพาสินี  ทรงคุณธรรม  4.  นางสาวนวลวรรณ  ศักดาเดช   
5.  นายพิสุทธิ์  แสงมณี   6.  นางอาภากร  แสงมณี   
7.  นางสาวชุติมา  เทียมสินวัฒนชัย  8.  นางสาวธนัฐภรณ์  พูนประสิทธิ์  
9.  นางสาวสุรีรัตน์  ใหม่เอี่ยม  10. นางสาววรรณิษา  องสารา  
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3-28 มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี 
    ( ระหว่างวันที่  12  ตุลาคม 2565 – 11  ตุลาคม 2568) 
เลขที่ใบอนุญาต : 24/2565  ลงวันที่  12  ตุลาคม 2565 
ที่อยู่  : เลขที่  123  ถนนมิตรภาพ  ตำบลในเมือง 

อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000 
โทรศัพท์  : 0 4320 2572 , 0 4320 3352 , 0 4300 9700 
โทรสาร  : 0 4320 3302 , 0 4320 2216    
E-mail  : wanpen@kku.ac.th, Alita.pjrtnk@kkumail.com, puektan@kku.ac.th  
Website  : - 
 

บุคคลธรรมดา 
1.  นางวันเพ็ญ  วิโรจนกูฏ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
2.  นายพฤกษ์  ตัญตรัยรัตน์  
 

เจ้าหน้าที่ประจำ 
1. นายสมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์   2. นายฤทธิรงค์  จังโกฏิ  
3. นายโพยม  สราภิรมย์    4. นายนัฐชานนท์  เขาราธ  
5. นางสาวศศินา  บุตรนคร   6. นางสาวชุลีรัตน์  พรมเหลา  
7. นางสาวศรีรัตน์  สุวรรณาคม   8. นางสาวสุวรรณา  วงษ์จันทอง  
9. นางสาวศุภวรรณ  ขันโททอง   10. นางสาวลลิตา  ประจักษ์รัตนกุล  
11. นางสาวชญานิศ  จูมจะนะ   12. นายชนม์วรินทร์  วัชรากิจกุล  
13. นางสาวนิภาพร  มหาแสน   14. นางสาวณัฐนิชา  ศิริรัมย์ 
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3-29 บริษัท  แอร์เซฟ  จำกัด 
อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี 

( ระหว่างวันที่  15  กันยายน  2565 – 14  กันยายน  2568 ) 
เลขที่ใบอนุญาต : 16/2562  ลงวันที่  20 กรกฎาคม 2565 
ที่อยู่  : เลขที่  235/14  ถนนราษฎร์พัฒนา  แขวงสะพานสูง 

เขตสะพานสูง  กรุงเทพมหานคร  10240 
โทรศัพท์  : 0-2540-0055 
โทรสาร  : 0-2917-0020 
E-mail  : airsave@airsave.co.th , airsave@hotmail.com 
Website  : - 
 
บุคคลธรรมดา 
1. นางมีนา  พิทยโสภณกิจ   
2. นางสาวประพาภรณ์ ไชยศรี  
 
เจ้าหน้าที่ประจำ    
1. นายฝ่า ลื้อบาย  
2. นางจารุณี ลื้อบาย  
3. นางสาวจิราพร สถิรถาวรกุล  
4. นางสาววสุ พิทยโสภณกิจ  
5. นายวิภูษณะ ปานจิตต์  
6. นางสาวเกศชาฎา ชูโชติ 
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3-30 บริษัท  ว ี คอนซัลติ้ง  เซอร์วิส  จำกดั 

อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี 
( ระหว่างวันที่  5  กรกฎาคม  2565 – 4  กรกฎาคม  2568 ) 

เลขที่ใบอนุญาต : 12/2565  ลงวันที่  17  มิถุนายน  2565 
ที่อยู่  : เลขที่  29/535  หมู่ที่  4  ถนนรามอินทรา 

แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  10220 
โทรศัพท์  : 0-2551-3753  
โทรสาร  : 0-2552-1932 
E-mail  : we-consulting-service@hotmail.com 
Website  : - 
 
บุคคลธรรมดา 
1.  นายวิเชียร  ชื่นจิตร 
 
เจ้าหน้าที่ประจำ 
1.  นางสาวฉัตริญาภา  ชื่นจิตร  2.  นายสุทธิพงษ์  ฮะบางแขม 
3.  นางนันตพร  ศรีสังข์   4.  นางจรรยา  แช่มชื่น 
5.  นายจรัญ  ทองเลี่ยมนาค  6.  นางสาวสุมาลี  เต็มทวี 
7.  นายณัฐพล ณ สง   8.  นายอธิปไตย  ไชยชาติ 
9.  นางสาวเพชรลัดดา  แก้วมหา  10. นางสาวพรปวีณ์  แสงสิรินันท์  
11. นายสนธยา  สุวรรณไตร  12. นายวัชรพล  บุญห่อ 
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3-31 บริษัท  ภูเก็ต  เอ็นไวรอนเมนทอล  เซอร์วิส  จำกัด 

อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี 
( ระหว่างวันที่  11  กุมภาพันธ์  2563 – 10  กุมภาพันธ์  2566 ) 

เลขที่ใบอนุญาต : 6/2563  ลงวันที่  6  กุมภาพันธ์  2563 
ที่อยู่  : เลขที่  125/512 หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา  อำเภอเมือง 

จังหวัดภูเก็ต  83000 
โทรศัพท์  : 076-540-968 
มือถือ  : 081-934-5576  
โทรสาร  : 0-7654-0968 
E-mail  : phuketenvi@yahoo.com 
Website  : www.phuketenvi.com 
 
บุคคลธรรมดา 
1.  นางสาวจุฑารัตน์  บุญแก้ว 
 
เจ้าหน้าที่ประจำ 
1.  นางสาวเพลินใจ  แซ่ส้อ   2.  นางสาวธนันพัชร์  เกิดแก้ว 
3.  นางสาวอรทัย  อ้วนภักดี  4.  นางสาวสุกัญญา  ศรีดี  
5.  นางสาววริษา  ธงสอาด   6.  นางสาวอังคณา  ภมรชาติ 
7.  นายซอแล๊ะ  หลังเกตุ    8.  นายเอกพนธ์  ปิยะสมบูรณ์ 
9.  นางสาววรรณวิภา  ชุมแสง  10.  นางสาวทัศวรรณ  หานุภาพ 
11.  นางสาววราภรณ์  จักรแก้ว  12.  นายณัฐดนัย  ช่วยค้ำชู 
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3-32 บริษัท  แนชเชอรัล  โซลูชั่น  จำกดั 
อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี 

( ระหว่างวันที่  5  มีนาคม  2564 – 4  มีนาคม  2566 ) 
เลขที่ใบอนุญาต : 5/2564  ลงวันที่  18  กุมภาพันธ์  2564 
ที่อยู่  : เลขที่  111/54  ซอยรามอินทรา  40 

ถนนรามอินทรา  แขวงนวลจันทร์  เขตบึงกุ่ม 
กรุงเทพมหานคร  10230 

โทรศัพท์  : 0-2187-1213 
โทรสาร  : 0-2187-1203 
E-mail  : natural_solute@yahoo.com, natural.solute@gmail.com 
Website  : - 
 
บุคคลธรรมดา 
1.  นายเรืองเดช  วรศรี 

    2.  นายอนุตร  สินบูรณฉัตร   
 
เจ้าหน้าที่ประจำ 
1.  นางอรยา  วรศรี 
2.  นางสาวทัศนีย์  จอดนอก 

        3.  นางสาววรนุช  กลางประพันธ์ 
        4.  นายเฉลิมลักษณ์  เรียนรอบรู้ 
    5.  นางสาวอังคณา  ภู่ยอดยิ่ง 
    6.  นางสาวพัสตราภรณ์  โพธิแลกุ 
    7.  นางสาวสุนิษา  เมฆี 
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3-33 บริษัท  เอ็นไวร์ไซน์  จำกดั 
อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี 

( ระหว่างวันที่  23  กรกฎาคม  2564 – 22  กรกฎาคม  2567 ) 
เลขที่ใบอนุญาต : 18/2564 ลงวันที่  27  กรกฎาคม  2564 
ที่อยู่  : อาคารวิชั่น  บิสิเนส  ปาร์ค  ชั้นที่  3  เลขท่ี  7 

ซอยอินทรา  55/8  ถนนรามอินทรา  แขวงท่าแร้ง 
เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  10230 

โทรศัพท์  : 0-2347-0154-5 
โทรสาร  : 0-2347-0156 
E-mail  : envisign@outlook.com 
Website  : www.en-visign.com 
 
บุคคลธรรมดา 
1.  นายทรงฤทธิ์  นนทนำ 
2.  นางเรณู ศรีสมุทร  
 
เจ้าหน้าที่ประจำ 
๑. นางสาววริษา  วชิัยดิษฐ  ๒. นางสาวนิตยา  สิงหาวงค ์
๓. นางสาวสิรินาฏ  ใจเข้ม  ๔. นางจารุวรรณ  อามาตย์ชาดี  
๕. นางสาวยุภาวรรณ  เทพส ี ๖. นางสาวชรินทร์ทิพย์  สุขสบาย   
๗. นายธงไชย  แซ่อ้ึง   
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3-34 บริษัท  กรีนีโอ  จำกัด 
อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี 

( ระหว่างวันที่  13  กุมภาพันธ์  2566 – 12  กุมภาพันธ์  2569 ) 
เลขที่ใบอนุญาต : 3/2563  ลงวันที่  27 ธันวาคม 2565 
ที่อยู่  : เลขที่  600/54  ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1)    

แขวงวังทองหลาง  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร  10310 
โทรศัพท์  : 0 2559 3902, 0 2559 3903, 08 1651 2220 
โทรสาร  : 0-2559-3904 
E-mail  : greeneo2012@yahoo.com,Greeneo2000@yahoo.com 
Website  : - 
 
บุคคลธรรมดา 
1.  นายปริญญา  บุญเกษม 
2.  นางสาวยุวรรดา มีทอง 
 
เจ้าหน้าที่ประจำ 
1. นายณฐพล  บุญทานนท์    2. นางสาวพรวิมล  เทวัญประทานพร 
3. นางสาวสุรีวรรณ  นิลมณี        4. นางสาวกลิ่นผกา  คมขำ 
5. นางสาวศินารัตน์  โฆสะนันท์ชัย  6. นางสาวสุมิตรา  ดิลกแพทย์  
7. นางสาวสุปรียา  กลัดประเสริฐ  8. นางสาวมะลิวัลย์  ศรีใจน้อย 
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3-35 บริษัท  เอ็นไว  เวิร์ค  จำกัด 
อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี 

( ระหว่างวันที่  6  มีนาคม  2563 – 5  มีนาคม  2566 ) 
เลขที่ใบอนุญาต : 9/2563  ลงวันที่  3 มีนาคม 2563 
ที่อยู่  : เลขที่  193/57-58  ถนนราษฎร์พัฒนา  แขวงสะพานสูง   

เขตสะพานสูง  กรุงเทพมหานคร  10240 
โทรศัพท์  : 0-2001-8880-1 
โทรสาร  : 0-2001-8880-1 ต่อ 404,405 
E-mail  : enviwork@hotmail.co.th, preechawit@enviwork.co.th 
Website  : www.enviwork.co.th 
 
บุคคลธรรมดา 

1.  นายปรีชาวิทย์  รอดรัตน์ 
2.  นายพงศ์ภัทร  ศรีขจร 

 
เจ้าหน้าที่ประจำ 

1.  นางพจณีย์  ปานธรรม  2.  นายรัตนพล  อยู่เอ่ียม 
     3.  นางสาวกตัญชลี  ผดุงหสั 4.  นางสาวสุภาพร  พันเดช 

5.  นายอังศุธร  โอษธีศ  6.  นางสาวเบญจมาศ  เอี่ยมหนู  
7.  นายอิสระพงศ์  ปานดำ 8.  นางสาววริษา  อยู่สุข 
9.  นางสาวปณิตา  ชูแสง  10. นายอดิรุจ  ตั้งศิริวัฒนวงศ ์   
11. นางสาววิภาวี มูลกำบิล 
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3-36 บริษัท  กรีนแคร์  คอนซัลแตนท์  จำกัด 

อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี 
( ระหว่างวันที่  23  พฤศจิกายน  2563 - 22  พฤศจิกายน  2566 ) 

เลขที่ใบอนุญาต : 28/2563  ลงวันที่  6  พฤศจิกายน  2563 
ที่อยู่  : 104/278 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน  
                                  เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 
โทรศัพท์  : 0-2548-0191 
โทรสาร  : 0-2548-0191 
E-mail  : greencareconsultant@gmail.com , eia.greencare@gmail.com 
Website  : - 
 
บุคคลธรรมดา 
1.  นางณัฐนรี  ยมะสมิต 
 
เจ้าหน้าที่ประจำ 
๑.  นางสาวธารารัตน์  เหล่าภักดี  ๒.  นางสาวศิริมาศ  ธราพรสกุลวงศ์ 
๓.  นางสาวศิริรัตน์  สุวรรณโคตร  ๔.  นางสาวศรัณย์พร  บุญรัตน์ 
๕.  นางสาวจิดารัตน์  จิตตารมย ์  ๖.  นางสาวศิรินาถ  ศรีเงินพันธุ์ 
๗.  นางสาวอรวรรณ  ปลอดเถาว์  ๘.  นางสาวสุนิษา  จอมเผือก 
๙.  นางสาวนภสัวรรณ  อินทร์จันทร์   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:greencareconsultant@gmail.com


หน้า 40 จาก 86 

3-37 บริษัท  เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย  จำกัด  
อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี 

( ระหว่างวันที่  4  พฤศจิกายน  2564  –  3  พฤศจิกายน  2567 ) 
เลขที่ใบอนุญาต : 24/2564  ลงวันที่ 4  พฤศจิกายน  2564   
ที่อยู่  : สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1/6  ซอยรามคำแหง  145  

แขวงสะพานสูง  เขตสะพานสูง  กรุงเทพมหานคร  10240 
โทรศัพท์  : 0-2373-7799 
โทรสาร  : 0-2373-7979 
E-mail  : admin@tet1995.com 
Website  : ไม่มีข้อมูล 

 

บุคคลธรรมดา 
1. นายสมชาย  ปิยะวรสกุล 
2. นางสาววาสนา จุ้ยเปรี่ยม  
3. นางสาวพิมลวรรณ  ผู้มีสัตย์  
 
เจ้าหน้าที่ประจำ 
1.  นางสาววรรณศิริ  สุริยวงศ์  2.  นางสาวกังสดาล  จอกสูงเนิน 
3.  นางสาวกาญจนา  เศษสุวรรณ์  4.  นางสาวสุภัคชญา  อยู่นิ่ม 
5.  นางสาวพัชรี  ศรีคร้าม   6.  นางสาวศรีสุดา  นวนนงค์ 
7.  นายสุทินธ์  โพธิ์เปี้ยศรี   8.  นางอมรรัตน์  ตั้งวชิรพันธุ์ 
9.  นางสาวกนกวรรณ  สังข์เอ่ียม  10.  นางสาวจริยา  รัตนบุญ 
11.  นางสาวธณัทอร  เฝือสูงเนิน  12.  นางสาวสภาวัลย์  วัฒนเกริก   
13.  นางสาวอังคนา  อึ้งภัทรศิลป์  14.  นางสาววิภา  ศุภกรรม  
15.  นางสาวศศิประภา  สินธุรัตน์  16.  นางสาวชนัญชิดา  รูปเหลี่ยม 
17.  นางสาวกนกวรรณ  อัครผล  18.  นางสาวมนทิรา  มุงสูงเนิน  
19. นายกฤตย  เจริญรวย                        20.  นายณัฐวุฒิ  สว่างเพาะ   
21.  นางสาวสรารัตน์  นนทไชย  22.  นางสาวธิติยา  สง่าราษฏร์   
23.  นางสาวฐาณิตา  สงเคราะห์  24.  นางสาวอรัญญา  สุธาพจน์   
25.  นายกนกพล  มหันต์   26.  นายภคพล  มหาวงค์    
27.  นางสุวรรณา  ถนอมศักดิ ์  28.  นายอัษฎายุทธ  วงศ์สารสิน   
29.  นางสาวสุณิสา  หนูแก้ว  30.  นายกิตติพิชญ์  ศรีบัวบาน   
31.  นางสาวศิริรัตน์  อินต๊ะนัย 

   
 



หน้า 41 จาก 86 

3-38 บริษัท  เอ็นไวรอนเมนทอล  เทคโนโลยี  คอนซัลแตนท์  จำกัด  
อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี 

( ระหว่างวันที่  26  สิงหาคม  2565 –25  สิงหาคม  2568 ) 
เลขที่ใบอนุญาต : 18/2565  ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 
ที่อยู่  : เลขที่  999  หมู่ที่  11  ตำบลหนองขาม  อำเภอศรีราชา 

จังหวัดชลบุรี  20230 
โทรศัพท์  : 038-481-197-8  ต่อ  2 
โทรสาร  : 038-482-095 
E-mail  : eiaetech@etech.co.th 
Website  : www.etech.co.th 
 
บุคคลธรรมดา 
1.  นายเอนก  แก้วกระจ่าง 
 
เจ้าหน้าที่ประจำ 
1.  นางสาวนิตติยา  กุดแก้ว 
2.  นางสาวธิติรัตน์  อุดมพันธ์ 
3.  นางสาวทิวาวรรณ  โพธิ์คำ 
4.  นางสาวณิชาภา รจุิรัตโยธนิ 
5.  นางสาวสุกัญญา  ลามคำ 
6.  นางสาววารุณี  บัวงาม 
7.  นางสาวกนกกาญจน์  ไม้มีแก่น 
8.  นางสาวพัชราภรณ์  ดีรักษา 
9.  นางสาวแพรววิภา  บุญลปีระสิทธิ์ 
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3-39 บริษัท  ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์  จำกัด  
อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี 

( ระหว่างวันที่  25  กรกฎาคม  2565 – 24  กรกฎาคม  2568) 
เลขที่ใบอนุญาต : 14/2565  ลงวันที่  20 กรกฎาคม 2565 
ที่อยู่  : เลขที่  53  ซอยกาหลง 9 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี   
                                จังหวัดนนทบุรี  11000 
โทรศัพท์  : 0-2950-1370-1 
โทรสาร  : 0-2580-6897 
E-mail  : teco69730@gmail.com 
Website  : - 
 
บุคคลธรรมดา 
1.  นางสาววรรณา  หงอสกุล 
2.  นายอิศรา  หงอสกุล 
 
เจ้าหน้าที่ประจำ 

1.  นายดุษฎี  หงอสกุล   2.  นางสาวจินตรา  สิงห์ซอม 
3.  นางสาวจันทร์จิรา  คงทวี  4.  นางสาวลดาวัลย์  แย้มรุ่ง 
5.  นางสาวนันทนา  เอี่ยมอ่อน                 6.  นายณัฐพล  แก้วเกิด  
7.  นายณัฐวุฒิ  เตชารักษ์             8.  นายขจรวิทย์  มูลดา  
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3-40 บริษัท  ธรรมชาติ  คอนซัลแตนท์  จำกัด  
อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี 

( ระหว่างวันที่  12  กันยายน  2565 –  11  กันยายน  2568 ) 
เลขที่ใบอนุญาต : 19/2565  ลงวันที่  5  กันยายน  2565 
ที่อยู่  : เลขที่ 100/81 หมู่ที่ 2 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน  
    เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 
โทรศัพท์  : 0-2003-5230 
โทรสาร  : 0-2074-5231 
E-mail  : infothammachart@gmail.com 
Website  : www.thammachart.co.th 

 
 บุคคลธรรมดา 
  1.  นายนคร  ศรีธิวงค ์
  2.  นางสาวธิดารัตน์  พงษ์คุณ  
 
  เจ้าหน้าที่ประจำ 

1.  นางพัฒนายุ  กิติยานุภาพ  2.  นางสาวหนึ่งฤทัย  ดำน้อย 
3.  นางสาวหยาดพิรุณ  ปลอดกระโทก   4.  นางสาวสุนทรี  ดุริยประทีป 
5.  นายบรรจง  เล็กเจริญกุล  6.  นางสาวอลิสา  คำละออ  
7.  นางสาวจีรพร  หายทุกข์   8.  นางสาวปณัฐฐา  อยู่หนู  
9.  นายภานุวัฒน์  ทองประดับ  10.  นายสราวุทธ  เนียมทอง 
11.  นายณัฐกมล  หว่านพืช  12.  นางสาวอรอุมา  ชุณหชัชวาลกุล  
13.  นายนิวรรณ  รังษีสว่าง   14.  นางสาวนรากร  คำแก้ว 
15.  นางสาวแปร์ล่า มุก เด็ลลาคาซ่า 16.  นางสาวบัณฑิตา ร้อยพา 
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3-41 บริษัท  พิสุทธิ์  เทคโนโลยี  จำกัด  
อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี 

( ระหว่างวันที่  11  ธันวาคม  2565 –  10  ธันวาคม  2568) 
เลขที่ใบอนุญาต : 21/2565  ลงวันที่  21 กันยายน 2565 
ที่อยู่  : เลขที่ 388/53 หมู่บ้าน บิช แกเลอเรีย ถนนนวลจันทร์  

แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 
โทรศัพท์  : 02-136-7159, 02-136-7324, 02-136-7363 
โทรสาร  : 02-136-4289 
E-mail  : Phisut@phisut.co.th 
Website  : www.phisut.co.th 
 
บุคคลธรรมดา 
1.  นายวรจักษุ์  คำภูแก้ว 
 
เจ้าหน้าที่ประจำ 
1.  นายทรงกริช  สรรพกิจ 
2.  นายสราวุธ  สธนพานิชย์ 
3.  นางสาวตีรนา  ภิญญะพันธ์ 
4.  นางสาวรัชฎา  รัตนบุญฤทธิกร 
5.  นางสาวกรรณนิกา  ฉวีจันทร์ 
6.  นางสาววาธุกา  อินทรประสงค์ 
7.  นางสาวอุไรวรรณ วิสาพรม 
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3-42 บริษัท  ซีคอท  จำกัด 
อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี 
    ( ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2563 -29 มิถุนายน 2566 ) 
เลขที่ใบอนุญาต : 16/2563  ลงวันที่  1  มิถุนายน  2563 
ที่อยู่  : เลขที่  239  ถนนริมคลองประปา 

แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร  10800 
โทรศัพท์  : 0-2959-3600 
โทรสาร  : 0-2959-3535 
E-mail  : envserv@secot.co.th, eedmail@secot.co.th 
Website  : www.secot.co.th 
 
บุคคลธรรมดา 
1.  นายขรรชัย  เกรียงไกรอุดม 
2.  นางสาวสุนันทา  ศิรวุฒินานนท์ 
 
เจ้าหน้าที่ประจำ 

1.  นางสาวปรีดา  สมใจ 2.  นางสาวอรัญญา  มาตา  
3.  นางสาวศิริพา  จันโหน่ง 4.  นางสาวมณีวรรณ  เกตะวันดี  
5.  นางสาวปัทมวรรณ  สุวรรณวิโรจน์ 6.  นางสาวสิริวรรณ  แก้วชิงดวง 
7.  นางสาวจันทิมา  ยะนิล 8.  นางสาวกรรณิภา  สุวรรณรักษา 
9.  นางสาวนภาพร  เกาะสระเกตุ 10.  นางสาวณัชชาวีร์  ชูดวงแก้ว  
11.  นางสาวกนิษฐา  เจริญเชื้อ 12.  นางสาวนริสา  ภูวสรรเพ็ชญ์  
13.  นางอารยา  ทิพรักษ์  14.  นางสาวลดาวัลย์  วงศ์เจริญ 
15.  นางสาวเกศรินทร์  วรเดชวิทยา 16.  นางสาวอลิษา  คนิวรานนท์ 
17.  นางสาวสุดาวดี  ศุภเวท ี  18.  นางสาวสุภาวดี  วงศ์ภา 
19.  นางสาวสุนิษา  เตสะนัน    
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3-43 บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด  
อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี 
    ( ระหว่างวันที่  21  กรกฎาคม  2563 – 20  กรกฎาคม  2566 ) 
เลขที่ใบอนุญาต : 20/2563  ลงวันที่  22  กรกฎาคม  2563 
ที่อยู่  : เลขที่ 57/1 ซอยรามอินทรา 8 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์  

    เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 
โทรศัพท์  : 0 2551 4169-70 
โทรสาร  : 0 2162 0406, 02 551 4171 
E-mail  : mitr@mitrenvironment.com 
Website  : www.mitrenvironment.com 
 
บุคคลธรรมดา 
1.  นางสาวมัฑนาวดี  สุทธิรัตนศักดิ์   
2.  นายธันยกร  จินต์ประเสริฐ 
 
เจ้าหน้าที่ประจำ 
1.  นางสาวนัยนา  สุทธิรัตนศกัดิ์  2.  นางสาวจุฑามาศ  คุณพันธ์  
3.  นางสาวมลิวัลย์  ไชยพล   4.  นางสาวสุพรรณี  พูลสวัสดิ์ 
5.  นางสาวนัทฐยา  คงประจักษ์  6.  นางเจมจิตร  โขงคำ  
7.  นางสาวกตัญชลี  ราญคำรัตน์  8.  นางสาวจิราวดี  ชว่ยเมือง 
9.  นางสาววีรยา  แข่งขัน   10.  นางสาวชนัญชิดา  ผลกล่ำ 
11.  นางสาวเกศสุดา  คามะปะโส  12.  นางสาวศุภรัตน์  ศิริวัฒน์  
13.  นางสาววิลาวัลย์  แสงบัวเผื่อน  14.  นางสาววราภรณ์  ยอดหอม 
15.  นางสาวอัจฉรียา สัมพันธ์พร  16.  นางสาวชัญญาณ์ภัช  รื่นเริง 
17.  นางสาวอภิญญา  ภูเวียงแก้ว  18.  นางสาวบุษญาภรณ์  เพ็งอินทร์ 
19.  นางสาวมาลินี  เฟื่องฟูลอย    
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3-44 บริษัท  เทสโก้  จำกัด 
อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3 ปี ( ระหว่างวันที่  23  กันยายน  2563 – 22  กันยายน 2566 ) 
เลขที่ใบอนุญาต : 22/2563  ลงวันที่  11 กันยายน  2563 
ที่อยู่  : เลขที่  21/11-14  ซอยสุขุมวิท  18  ถนนสุขุมวิท 

แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110 
โทรศัพท์  : 0-2259-6575  
โทรสาร  : 0-2258-1313 
E-mail  : tesco@tescoconsult.com , tescoconsult@gmail.com 
Website  : www.tescoconsult.com 
 
บุคคลธรรมดา 
1.  นางดารณี  ต.เจริญ      
2.  นายพิเศษ  เสนาวงษ์  
3.  นางสาวระพีวรรณ  อ่อนน้อม   

 
เจ้าหน้าที่ประจำ 

๑.  นางอรพินท์  คงเดชอดิศักดิ์ ๒.  นายภัทรพงศ์  สถิตบรรจง 

๓.  นายภาคภูมิ  ภิรมย์ภักดิ ์  ๔.  นายเผ่าพงศ์  นิติเกษตรสุนทร  

๕.  นางสาวสมฤดี  แจ้งประจักษ์ ๖.  นายไพรัช  มามีเกตุ 
๗.  นางสาวนันจิรา  จรเดช ๘.  นางสาวชวลี  ณรงค์ 
๙.  นางสาวพัชรี  ชลาประเสริฐ  ๑๐. นายกนิษฐวุฒิ  คงสกูล  

๑๑. นางสาวบุณิกา  อินทนี ๑๒. นางสาวสุนทรารัตน์  ศักดิ์ทอง 

๑๓. นางสาวไพลิน  แหยมสด ๑๔. นางสาวอาจิณี  คงแย้ม   
๑๕. นางสาวพิมพ์ผกา  สุวรรณมาลี ๑๖. นางสาวเครือรัตน์  หนูพุ่ม 

๑๗. นางสาวปนัดดา  เรืองจันทร ์  ๑๘. นายชาญณฤทธิ์   โฉมช่วย 
๑๙. นางสาวจิราพร  คำใบ ๒๐. นางสาวธิดารัตน์  มณีศรี 
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3-45  บริษัท  รักดีหามจัว่  จำกัด 
อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี ( ระหว่างวันที่  7  ตุลาคม  2563 – 6  ตุลาคม  2566 ) 
เลขที่ใบอนุญาต : 24/2563  ลงวันที่ 18 กันยายน  2563 
ที่อยู่  : เลขที่  93/131  ซอยเสรีไทย 23  ถนนเสรีไทย 

แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร  10240 
โทรศัพท์  : 0-2375-6717  
โทรสาร  : 0-2375-6717 
E-mail  : rakdee_hj@hotmail.com 
Website  : - 
 
บุคคลธรรมดา 
1.  นางสาวนันทิมา  ประจงการ   

 
เจ้าหน้าที่ประจำ 
1.  นายเอกรัช  ฉุงน้อย   2.  นางสาวสุภาพ  อินผล 
3.  นางภูนิษฐ์ชญา  ระดมสุข  4.  นางสาววรัณธร  พิมพ์อินทร์ 
5.  นางสาวอัจฉรา  ศรีหริ่ง   6.  นางสาวรักฟ้า  รัตนพร    
7.  นางสาวคณิศร  โมราศิลป์  8.  นางสาวสาลินี  เพชรมาก  
9.  นางสาววิชุตา  เสียงไพเราะ  10.  นางสาวญาดา  ปรางวิเศษ                       
11.  นางสาวธาราทิพย์  จันทร์หอม  12.  นางสาวนันทิยา  เย็นประสิทธิ์  
13.  นางสาวศศิธร  เทียมทองอ่อน  14.  นางสาวสุธิดา  ใจชื้น 
15.  นางสาวสงกรานต์ ประกาศ  16.  นางสาวอุไรวรรณ  สีแสน 
17.  นางสาวกษมา  ประสงค์จีน  18.  นางสาวกิตติยา  วัฒนากลาง   
19.  นางสาวรัตนกร  คุ้มห้างสูง  20.  นายกิตติพงศ์  วงศ์มหาสมบัติ   
21.  นางสาวนภัสสร  แปงส ี  22.  นางสาวธนาวรรณ  อินต๊ะ 
23.  นางสาววราภรณ์  พิลึก   24.  นางสาววรรณิสา พึ่งแสง   
25.  นายสุรพงศ์ นนทประเสริฐ 
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3-46  บริษัท  เจต  คอนซัลแต้นท์  จำกัด  
อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี  

( ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 – 25 พฤศจิกายน  2566 ) 
เลขที่ใบอนุญาต : 31/2563  ลงวันที่  25  พฤศจิกายน  2563 
ที่อยู่  : เลขที่  19/323  หมู่ที่  3  ถนนรัษฎานุสรณ์  ตำบลรัษฎา   
    อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต  83000 
โทรศัพท์  : 076-210-967, 084-071-9478  
โทรสาร  : - 
E-mail  : jc.phuket@hotmail.com 
Website  : - 
 
บุคคลธรรมดา 
1.  นายเจนณรงค์  สันสน 

 
เจ้าหน้าที่ประจำ 
1.  นางสาวสุดารัตน์  คมขำ      
2.  นางสาวศิริณยา  ไกรศรี 
3.  นางสาวปิยะรัตน์  คมขำ     
4.  นายสิทธิพงศ์  พรมเพ็ชร์ 
5.  นางสาวชนนิกานต์ อุ่นทานนท์  
6.  นางสาวกัลญารัตน์ ช่วยศรีนวล 
7.  นางสาวชนิดา แก้วบำรุง 
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3-47  บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด  
อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี  

( ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2563 – 24  ธันวาคม 2566 ) 
เลขที่ใบอนุญาต : 35/2563  ลงวันที่   28  ธันวาคม 2563 
ที่อยู่  : เลขที่  99/130 หมู่ที่ 5 ซอยไทรม้า ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลไทรม้า 
    อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  11000 
โทรศัพท์  : 0-20756-7146 
โทรสาร  : 0-20756-7146 
E-mail  : natural_operation@hotmail.com 
Website  : - 
 
บุคคลธรรมดา 
1.  นางสาวเกษศิรินทร์  ฤทธิแสง 

 
เจ้าหน้าที่ประจำ 
1.  นายนิพนธ์  เพชโรภาส      
2.  นางจิณณธัญณัฐ  ธนโภคบริบูรณ์ 
3.  นางสาวสินธิวาพร  สุขรี ่
4.  นางสาวยุภารัตน์  ขจร 
5.  นางสาวสุชานันท์  นางาม 
6.  นางสาวนีรนุช  มั่งมี      
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3-48 บริษัท  เอ็นทิค  จำกัด  
อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี 

( ระหว่างวันที่  7  พฤษภาคม  2564 - 6  พฤษภาคม  2567 ) 
เลขที่ใบอนุญาต : 11/2564  ลงวันที่  3  พฤษภาคม  2564 
ที่อยู่  : เลขที่  81/17  หมู่ที่  5  ( หมู่บ้านปริญลักษณ์ ) 

ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม 
กรุงเทพมหานคร  10240 

โทรศัพท์  : 0-2379-0141-2 
โทรสาร  : 0-2379-0143-4 
E-mail  : info@enticcompany.com 
Website  : www.enticcompany.com  
 
บุคคลธรรมดา 
1.  นายปรีดา  ทองสุขงาม 

        2.  นายมนตรี  บุญนาค  
        3.  นายบรรจบ  กิติกาศ  
 

เจ้าหน้าที่ประจำ 
1.  นางณัฐฐา  รัตตกุล   2.  นางสาววินิตตา  สวนมอญ 
3.  นางสาวสุกานดา  แก้วอำไพ  4.  นางสาวรตพร  นะมาตร์ 
5.  นายสุรเดช  พุกซ่ือตรง   6.  นายธีระพันธ์  พุฒยืน 
7.  นางสาววิลาวรรณ  จรูญพรพันธุ์  8.  นางสาวทิพติยา  มะลิรัตน์  
9.  นางณิชชารีย์  พรหมวิสุทธพล  10.  นางสาวณหทัย  อรรคนิตย์  
11.  นายอภิศักดิ ์ เพ็งพิทักษ์                 12.  นายอภิชาติ  จันทร์แสงกุล   
13.  นายกรกฏ  ภิรมย์รัตน์   14.  นายศราวุธ  สุพรมอินทร์                    
15.  นางสาวสุดารัตน์  แสนใจวุฒิ 
 
  

  

http://www.enticcompany.com/
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3-49 บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 

อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี  
                                    ( ระหว่างวันที่  2  มิถุนายน  2564 – 1  มิถุนายน  2567) 

เลขที่ใบอนุญาต : 12/2564  ลงวันที่  1  มิถุนายน 2564 
ที่อยู่ : เลขที่ 47 ซอย 2/3 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต   
                                  จังหวัดภูเก็ต  83000 
โทรศัพท์  : 0 7654 0569    
มือถือ  : 06 1879 9556 
โทรสาร  : 0 7654 0569 
E-mail  : oknature@hotmail.com  
Website   : - 

 

บุคคลธรรมดา 
1.  นางสาวนภัสกนก  เมฆนิติ 

 

เจ้าหน้าที่ประจำ 
1.  นางสาววีรนุช  แก้วสองศรี 
2.  นางสาวนภาพร  ศิริรัตน์ 
3.  นายอัษนัย  ขวัญทอง 
4.  นางสาวลัดดาวัลย์  แป้นกลม 
5.  นางสาวสาริณี  เนื้ออ่อน 
6.  นายอิศรา  ศุภนาม 
7.  นางสาวนริสา เอ่งฉ้วน 
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3-50 บริษัท เพียว แอคควา จำกัด 
อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี  

                                    ( ระหว่างวันที่  3  พฤศจิกายน  2564 – 2  พฤศจิกายน  2567 ) 
เลขที่ใบอนุญาต : 21/2564  ลงวันที่  21 กันยายน  2564    
ที่อยู่ : เลขที่ 77 ถนนหงษ์หยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมืองภูเก็ต   
                                 จงัหวัดภูเก็ต  83000   
โทรศัพท์  : 076-609-273    
มือถือ  : 062-4044564 
โทรสาร  : 076-609-273  
E-mail  : pure.aqua@yahoo.com  
Website : : - 

 

บุคคลธรรมดา 
1.  นางสาววรเกศ เลี่ยวตระกูล 

 

เจ้าหน้าที่ประจำ 
1.  นางสาววาริศา  ปานรัตน์ 
2.  นายนฤนาถ  พยัคฆา 
3.  นายเอกรัตน  พรหมเพ็ญ 
4.  นางสาวอรอุษา  วทัญญู 
5.  นางสาวมลฑิยา เจียรนัย 
6.  นางสาวอมรรัตน์ ฟองเกิด 
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3-51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 
อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี 

( ระหว่างวันที่  4  กุมภาพันธ์  2565 – 3  กุมภาพันธ์  2568 ) 
เลขที่ใบอนุญาต : 4/2565 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 
ที่อยู่  : เลขที่  50  ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  10900 
โทรศัพท์  : 0 2955 1771, 0 2579 3878  
โทรสาร  : 0 2955 1771 
E-mail  : kittichai.d@ku.ac.th  
Website  : www.ku.ac.th 
 

 

บุคคลธรรมดา 
1.  นายกิตติชัย  ดวงมาลย์ 
2.  นางสาวศรินยา  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา  
 
เจ้าหน้าที่ประจำ 
1.  นายยุทธพงษ์  คีรีมังคละ  2.  นายปิยพงษ์  ทองดีนอก 
3.  นายพงศ์เชฏฐ์  พิชิตกุล     4.  นายณัฐ  มาแจ้ง 
5.  นายรองลาภ  สุขมาสรวง  6.  นางสาวนพิมพ์พร  แสงวิเชียร  
7.  นางสาวเนตรนภางค์ ทรัพย์เจริญ  8.  นางสาวอรวรรณ  โมกขะเวส 
9.  นางสาวริสา ฟองสายชล   10.  นายศุภวัฒน์ ชัยเกษม   
11.  นางสาวสุดารัตน์  รงค์ทอง  12.  นายสุรัตน์  บัวเลิศ   
13.  นางสาวอรอนงค์  ผิวนิล  14.  นายอลงกรณ์  อินทรักษา  
15.  นายนฤชิต  ดำปิน   16.  นายธนิศร์  ปัทมพิฑูร  
17.  นางสาวนพวรรณ  เสมวิมล  18.  นายวัชรพงษ์  วาระรัมย์  
19.  นางสตรีไทย  พุมไม้   20.  นางสารัฐ  รัตนะ 
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3-52 บริษัท  อินโนเวชั่น  คอนซัลแตนท์  จำกัด  

อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี 
( ระหว่างวันที่  29  มีนาคม  2565 – 28  มีนาคม  2568 ) 

เลขที่ใบอนุญาต : 3/2565 ลงวันที่  1 กุมภาพันธ์ 2565 
ที่อยู่  : เลขที่  30/280  ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 7 (ชินเขต 2/7)  ถนนงามวงศ์วาน 
    แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร  10210 
โทรศัพท์  : 0-2010-2011    
โทรสาร  : 0-2010-2011  
E-mail  : ivc2559@gmail.com, kittikarn.s@ivcconsult.com  
Website           : www.ivcconsult.com 

 

 
บุคคลธรรมดา 
1.  นายสรัน  วังใน 
 
 

เจ้าหน้าที่ประจำ 
1. นางสาวกิตติกานต์  โสภณศิริ  
2. นางรุ่งกานต์  สุคชเดช  
3. นางปุญญิศา  ปียาชัยประภา  
4. นางศศิธร  ชูมาก  
5. นางสาวพิมพ์พนิต  พ่วงสมบัติ  
6. นายกฤษดา  ผุดอรุณ  
7. นายยศพล  ถนอมบุญ  
8. นางสาวพิชามญชุ์  ยอดหาญ  

mailto:ivc2559@gmail.com


หน้า 56 จาก 86 

3-53 บริษัท  โฟร์เทียร์  คอนซัลแตนต์  จำกัด  
อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี 

( ระหว่างวันที่  18  ตุลาคม  2565 – 17  ตุลาคม  2568) 
เลขที่ใบอนุญาต : 23/2565 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2565 
ที่อยู่  : เลขที่ 99/2 หมู่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ   
    จังหวัดสมุทรปราการ  10270 
โทรศัพท์  : 0 2540 0055, 0 2105 4608 , 08 9797 8284   
โทรสาร  : 0 2105 4609 
E-mail  : admin@4tier.co.th   
Website  : www.4tier.co.th 

 

 
บุคคลธรรมดา 
1) นายจุมพล หมอยาดี  
2) นายกฤษฎาธร ทรัพย์อุไรรัตน์  
3) นางชีวรัตน์ ศิลปรัตน์  
4) นายสิทธิพร เกตุวรสุนทร ( ระหว่างวันที่ 18  ตุลาคม  2565 – 17  ตุลาคม  2567) 
 
 

เจ้าหน้าที่ประจำ  
1. นางสาวสาริศา เหมวรชาติ   2. นางสาววริยา คิมประสูตร        
3. นางสาวอาทิตยา บริสุทธิ์   4. นางสาววาสิณี ยกจำนวน  
5. นายการัณยภาส ทวีลาภธนาคม   6. นางสาวสุธาสินี คุ้มเสร็จ  
7. นางสาวธิดาขวัญ แทนนรินนอก   8. นางสาววิทยาภรณ์ คงอยู่  
9. นางปัณฉัตร หมอยาดี    10. นางสาวกัญญาณัฐ แสงทอง  
11. นางวิสสุตา เกิดผล    12.  นางสาวจันทร์ทิพย์ อยู่ดี  
13. นางสาววิลาสินี กำเหนิดงาม   14. นางสาวนริศรากร พระสว่าง  
15. นายกฤตภาส ธรรมเจริญ   16. นางสาวพลอยไพลิน พวกสุขสวัสดิ์  
17. นางสาวจิฬาภรณ์ ถมยา 
  

https://www.4tier.co.th/
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3-54 บริษัท  ทีแอลที  คอนซัลแตนส์  จำกดั  

อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี 
( ระหว่างวันที่  24 ตุลาคม 2565  – 23 ตุลาคม 2568) 

เลขที่ใบอนุญาต : 27/2565 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2565 
ที่อยู่  : เลขที่  152  ถนนนวลจันทร์  แขวงนวลจันทร์ 
    เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร  10230 
โทรศัพท์  : 0 2363 7727-8 
โทรสาร  : 0 2509 9097 
E-mail  : envagr@team.co.th     
Website  : www.tlt-consult.co.th 

 

 
บุคคลธรรมดา 
1. นางเปรมวณี  ปรีดาพันธุ์ 
2. นางเนตรชนก  ต๊ะปินตา 
3. นางสาวเบญจภรณ์  บุณยพุกกณะ 
4. นางสาวจิตรลดา  ดำรงสุกิจ 
5. นายวงศ์อัคคินท์ แสงสุวรรณ 
6. นางสาวตวงสรวง สกุลกลจักร (ระหว่างวันที่  21 ตุลาคม 2565  – 23 ตุลาคม 2567) 

 
 

เจ้าหน้าที่ประจำ 
1. นายจักรพงษ์  เกเย็น     2. นางสาวจารุณี  รังสินธุ์   
3. นายปิยะพงค ์ มั่นกลั่น     4. นายนิพัทธ์  ส้มกลีบ   
5. นายพงศกร  ไชยชาย     6. นายศีลวัต  ศรีสวัสดิ์   
7. นายธนพล  ดีปัญญา     8. นายพลสัณห์  เชิญขวัญศรี   
9. นางสาววีณิฐฐา  วรเกียรตธินากร   10. นางสาวนราจันทร์  พิมพ์สุคะ        
11. นางสาวหนึ่งฤทัย  คุ้มเสาร์    12. นายเฉลิมชัย  นาคขวัญ   
13. นายศุภฤทธิ์  แสงช้าง     14. นางสาวกุลกัลยา  ลุลิตานนท์   
15. นายจงรักษ์  ราชสมบัติ    16. นายอภิชัย  ฮ้อเจริญทรัพย์   
17. นายอริย  หงษ์โภคาพันธ์   18. นางสาวภณิตา  พงษ์เดช 
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3-55 บริษัท  สะสมความดี  จำกัด  

อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี 
( ระหว่างวันที่  24  ตุลาคม  2565 – 23  ตุลาคม  2568 ) 

เลขที่ใบอนุญาต : 22/2562 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2565 
ที่อยู่  : เลขที่  679  ถนนแฮปปี้แลนด์สาย  1  แขวงคลองจั่น 
    เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร  10240 
โทรศัพท์  : 081-930-3044    
โทรสาร  :   - 
E-mail  :  contactus@sasomkwamdee.com  
Website  :  www.sasomkwamdee.com 

 

 
บุคคลธรรมดา 
1.  นายถาวร  ชินะธิมาตร์มงคล 
 
 

เจ้าหน้าที่ประจำ 
1.  นางสาวฐิติพันธุ์  ขำภู่      
2.  นายศรัณย์พงศ์  อติชาติ 
3.  นายชูชีพ  วงศ์สุภาพ  
4.  นางสาวกัลยา  บุญเพ่ิม 
5.  นายกันติทัต  รุ่งมณี     

mailto:contactus@sasomkwamdee.com
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3-56  บริษัท ฟลัดเวย ์จำกัด  

อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี   
( ระหว่างวันที่ 13 มกราคม 2566  – 12 มกราคม 2569) 

เลขที่ใบอนุญาต : 1/2566  ลงวันที่  16 มกราคม 2566 
ที่อยู่  : เลขที่  33 ชั้น 3 ซอยสังคมสงเคราะห์ 16 แขวงลาดพร้าว 

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ  10230 
โทรศัพท์  : 02-539-2576-77 
โทรสาร  : 02-539-2578 กด 1 
E-mail  : floodway2554@gmail.com 
Website  : - 

 
บุคคลธรรมดา 
1.  นางรุ่งทิพย์ ครุธน้อย 

 
เจ้าหน้าที่ประจำ 
1.  นายสาธิต  เหลืองเจริญลาภ    
2.  นายเมษ  สายอรุณ     
3.  นางสาวภัทรประภา  มณีโชติ  
4.  นางสาวจิราภรณ์  วันกุมภา  
5.  นายปฏิวัติ  รฐัมนตรี 
6.  นางสาวพวงบุบผา ดำไสย   
7.  นางสาวกนกทัศน์ ยลปราโมทย์ 
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3-57   บริษัท  วสาภัทร  จำกัด 
อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี 

( ระหว่างวันที่  12 มกราคม 2563 –  11 มกราคม 2566) 
เลขที่ใบอนุญาต : 4/2563  ลงวันที่  13 มกราคม 2563 
ที่อยู่  : เลขที่  107/14 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 48 (บ่อปลา) แขวงคลองจั่น 

   เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร  10240 
โทรศัพท์ : 0-2171-9241 
โทรสาร  : 0-2171-9240 
E-mail  : wsatech2012@gmail.com 
Website : - 

 

  บุคคลธรรมดา 
1. นางสาวสุชาวดี ศรีสุข 

 

  เจ้าหน้าที่ประจำ 
  1.  นายอุทิศ  ทิพย์สุวรรณ     
  2.  นายณฐพร  บุญทานนท์       
  3.  นางสาวเกตุวดี  คำยันต์ 
  4.  นางสาวเกษร  อินทะนิน 
  5.  นางสาวจุฑามาศ  พลชารี 
  6.  นางสาวศิรนันท์  วิลามาศ 

   
 

 
 
 
  



หน้า 61 จาก 86 

3-58 บริษัท  ทรัพย์ปัญญา  คอนซัลแตนท์  จำกดั  

อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี 
( ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2563 – 31  มีนาคม  2566 ) 

เลขที่ใบอนุญาต : 13/2563  ลงวันที่  2  เมษายน  2563 
ที่อยู่  : เลขที่  111/39  หมู่ที่  6  ตำบลบ้านใหม่  
    อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  11120 
 โทรศัพท์  : 063-653-2615, 0 2573 0338     
โทรสาร  : 0-2573-0339  
E-mail  : phu_2553@hotmail.co.th   
Website  : - 

 

 
บุคคลธรรมดา 
1. นายแดน อินทร์มา ( ระหว่างวันที่  9 สิงหาคม 2565 – 31  มีนาคม  2566 ) 

 
 

เจ้าหน้าที่ประจำ 
1. นางสาวพุทธชาติ  ทองแหง  2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเยาวลักษณ์  ตันตยาภิรักษ์  
3. นางสาววีรวรรณ์  วิชิตชีพ 4. นางสาวทิพาพร  วิชิตชีพ 
5. นายวัชระ  ชะวณิชย์  6. นายชาญวิทย์  โสมรักษ์ 
7. นางสาวอัญชิสา  นาคคง  8. นางขวัญจิราภัสร์  กรังพานิชย์ 
9. นายประเวศ  กรังพานิชย์ 10. นายเอกภพ  มีมูซอ 
11. นางสาวปรรณรัสสร  ระยับ  12. นางสาวพิรีภรณ์  ปรีชาเลิศมิตร 
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3-59 บริษัท  สิง่แวดล้อมสยาม  จำกัด  

อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี 
( ระหว่างวันที่  15  มีนาคม  2563 – 14  มีนาคม  2566 ) 

เลขที่ใบอนุญาต : 10/2563  ลงวันที่  17  มีนาคม  2563 
ที่อยู่ :  เลขที่ 77/11 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด  

            จังหวัดนนทบุรี 11120 
โทรศัพท์  : 0-2060-0101    
โทรสาร  : 0-2000-3425 
E-mail  : info@siamenvi.co.th   
Website  : - 

 

 
บุคคลธรรมดา 
 1.  นายธีรวีร ์ ปาติปา  
  
 

เจ้าหน้าที่ประจำ  
1. นางสาวสุพัฒนา  บุญสืบชาติ  2. นายนฤพล  ศรีตระกูล 
3. นางสาวอัญชลี  กล่อมกล่ำนุ่ม  4. นางสาวศรัณย์พร  ดาน้อย 
5. นายณัฐพล  หิมะเจริญ   6. นางพัตสร  แสนสะสม  
7. นายสุรชัย  วุฒิวงศ์   8. นางสาวพิชดา  พูลคุณานุกูร 
9. นางสาววิไลวรรณ  ตุกเพชร  10. นางธนาภรณ์  ทนุวรรณ์ 
11. นางสาววาสนา  จันอรรคคะ  12.  นางสาวพัชรีย์  เศวตวงษ์ 
13. นางสาวปิยะนันท์  วรรณชาลี  14.  นายภูเบศร์ ทรงคุณ 
15. นายประสิทธิ์  ช่อรัมย์   16.  นายสุรกิจ  กลิ่นทอง 
17. นางสาวเมสินี  ยานยิ่ง   18.  นางสาวศุภาวดี  ศรฤทธิ์ 
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3-60 บริษัท  ธารา  ไลน์  จำกัด  
อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี 

( ระหว่างวันที่  27  กันยายน  2563 – 26  กันยายน  2566 ) 
เลขที่ใบอนุญาต : 26/2563  ลงวันที่  29 ตุลาคม 2563 
ที่อยู่  : เลขที่ 113 ซอยรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี  
                                จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท์  : 0-2017-7281,  09-7148-0176 
โทรสาร  : 0-2017-7282 
E-mail  : tharaline19@gmail.com 
Website  : - 
 
 

บุคคลธรรมดา 
1.  นายเบญจพล  อินทรศรี 
 

เจ้าหน้าที่ประจำ 
1.  นางสาวอุราสี  ทองยัง   
2.  นายศิตวิทย์  บุณยรัตพันธุ์   
3.  นางสาววิลาวัณย์  เซี่ยงวอ่ง 
4.  นางตรีนุช  อุดมศรี 
5.  นางสาวศิราลัย  บุปผาทาโน 
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3-61 บริษัท  เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี 

( ระหว่างวันที่  11  ธันวาคม  2563 – 10  ธันวาคม  2566 ) 
เลขที่ใบอนุญาต : 33/2563  ลงวันที่  7 ธันวาคม 2563 
ที่อยู่  : เลขที่ 300/27 ซอยลาดพร้าว 84 (สังคมสงเคราะห์ใต้ 1) 
                                แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท์  : 0-2933-8833, 0-2933-6655, 09-6324-5662 
โทรสาร  : 0-2933-8889 
E-mail  : getthanya@gmail.com 
Website  : www.sscthai.com 
 
 

บุคคลธรรมดา 
1.  นางสาวธัญญา ดวงทอง (ตั้งแตว่ันที่ 7 มิถุนายน 2565 - 10 ธันวาคม 2566) 
 

เจ้าหน้าที่ประจำ 
1.  นายสมสุข  ศรีสถิตย์วัฒนา 
2.  นางสาวลฎาภา  ภูมิฐานนท์ 
3.  นางสาววลัลนา  วัฒนาเหมกร 
4.  นางสาวธัญยธรญ์  โคตรทอง 
5.  นางสาวพรสรวง  ชดช้อย 
6.  นางสาวเมวิกา  คำแสนราช 
7.  นางสาวจิราพร  พรมบุตร   
8.  นางสาวธนันธรณ์  วุฒ ิ
9.  นางสาวเติมศิริ  ดวงสูงเนิน 
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3-62 บริษัท กรีน พลาเน็ท คอนซัลแตนท์ จำกัด 

อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี 
( ระหว่างวันที่  25  มกราคม  2564 – 24  มกราคม  2567 ) 

เลขที่ใบอนุญาต : 1/2564  ลงวันที่  15  มกราคม  2564 
ที่อยู่  : เลขที่  215/15 ซอยเฉลิมสุข แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์  : 02-007-7313 ,091-776-9507   
โทรสาร  :   02-007-7313  
E-mail  :  gpconsult2019@gmail.com , greenplanetconsultant@gmail.com  
Website  :     - 

 

 
บุคคลธรรมดา 
1.  นายวิชิตโชค วิทูรชวลิตวงษ์  
2.  นางสาวณฐฏ์มณฑน์ แสนพันธุ์  (ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2565 - 24  มกราคม 2567) 
 
 

เจ้าหน้าที่ประจำ 
1. นายอรรถพล  จิตต์ภักดี   2. นางสาวสุราวัน  สวุรรณมณี   
3. นางสุธาสินี  จิตต์ภักดี   4. นางสาววรรณกานต์  โพธานนท์ 
5. นางสาวกัญญาณัฐ  นาเจริญ  6. นางสาวธิดาพร  เกตุทอง  
7. นางสาวปัทมาพร  ธูปหอม  8. นางสาวรัชฎาภรณ์  โคตรสมบัติ  
9. นางสาวรัชนีกร  โคตรสมบัติ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gpconsult2019@gmail.com


หน้า 66 จาก 86 

3-63 บริษัท วีเอสอี คอนซัลแทนท์ จำกดั 

อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี 
( ระหว่างวันที่  22  มีนาคม  2564 – 21  มีนาคม  2567 ) 

เลขที่ใบอนุญาต : 6/2564  ลงวันที่  8  มีนาคม  2564 
ที่อยู่  : เลขที่  68/1 หมู่ 3 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง  
                                จังหวัดสมุทรปราการ 10130 
โทรศัพท์  : 02-394-5466, 063-395-4995  
โทรสาร  :   02-048-6959 
E-mail  :  vse.consultant@gmail.com  
Website  :  - 

 

 
บุคคลธรรมดา 
1.  นางสาววีรินท์ พีรธำรงค์สิน 
 
 

เจ้าหน้าที่ประจำ 
1.  นางสาวศรีวิไล  โฆษิตชัยยงค์     
2.  นางสาววันทนีย์ ศรีจันทร์ 
3.  นางสาวนิภาพร คูลิ้นฟ้า     
4.  นางสาวสุกัญญา  หมั่นธัม 
5.  นางสาวธนินท์ธร จันทรอำไพวงศ์ 
6.  นางสาวเกศแก้ว ปานสมุทร์ 
7.  นางสาวประทุมทิพย์ โกมุติบาล 
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3-64 บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี 
( ระหว่างวันที่  22  มีนาคม  2564 – 21  มีนาคม  2567 ) 

เลขที่ใบอนุญาต : 7/2564  ลงวันที่  18  มีนาคม  2564 
ที่อยู่  : เลขที่  19/126 หมู่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 
โทรศัพท์  : 07-642-5595, 093-151-6359   
โทรสาร  :   07-642-5595 
E-mail  :  md.andamaninter@gmail.com   
Website  :  - 

 

 
บุคคลธรรมดา 
1.  นางสาวณฐพร จรุงเกียรติขจร     
 
 

เจ้าหน้าที่ประจำ 
1.  นางสาววิราพรณ์  สันสท้าน     
2.  นางสาวสาวิณี  ตอหิรัญ      
3.  นายวุฒิชัย  แซ่อุ๋ย 
4.  นางสาวชิฬาภรณ์ กรมเมือง 
5.  นางสาวสุรัญญา มุสิกะ 
6.  นางสาวนิชกานต์ ยูโซะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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3-65 บริษัท ตถาตา สิ่งแวดล้อม จำกดั 

อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี 
( ระหว่างวันที่  18 เมษายน  2564 – 17  เมษายน  2567 ) 

เลขที่ใบอนุญาต : 9/2564  ลงวันที่  21  เมษายน  2564 
ที่อยู่  : เลขที่  2 ซอยเรวดี 39 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี  
                                จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท์  : 02-066-6895 , 065-225-4999  
โทรสาร  :   02-066-6815 
E-mail  :  tathata.envi@gmail.com  
Website  :   www.tathata-environment.com 

 

 
บุคคลธรรมดา 
 1.  นางสาววันวสิาข์ ฉินนะโสต   
 
 

เจ้าหน้าที่ประจำ 
1.  นางสาวปุญญานิช  บริเวธานันท์  2.  นางสาวศรินรัตน์  วังสาร 
3.  นายธีรยุทธ  นิ่มนวล   4.  นางสาวเบญญาภา  แกล้วกล้า  
5.  นางสาวณัฐฌา  พลเยี่ยม  6.  นางสาวจิตติมา  อายุเจริญ  
7.  นายสิทธิชาติ  สุชาติ   8.  นางสาวสิริพร  ภวเดโชชัย 
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3-66 บริษัท สามารถ เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด 

อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี 
( ระหว่างวันที่  17 มิถุนายน  2564 – 16  มิถุนายน  2567 ) 

เลขที่ใบอนุญาต : 15/2564  ลงวันที่  22  มิถุนายน  2564 
ที่อยู่  : เลขที่  429/6 หมู่บ้านพรีเมียมเพลส 9 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว 
                                เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 
โทรศัพท์  : 02-150-7758-9   
โทรสาร  :   02-525-9594 
E-mail  :  samart.envi@gmail.com  
Website  :  - 

 

 
บุคคลธรรมดา 
1.  นางสาวศศิธร  ทรงประโคน 
2.  นางสาวจตุพร ละอองคำ (ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน 2564 – 16 มิถุนายน 2566) 
 
 

เจ้าหน้าที่ประจำ 
1.  นายสุรชัย  ใหญ่สว่าง  
2   นายวรวุฒิ ปิณฑะบุตร  
3.  นางสาวกรแก้ว ทัศนศรี  
4.  นางสาวฝากสวรรค์ โพล้งหิรัญ 
5.  นางสาวเขมณัฏฐ์ รัตนนิกรเจริญ 
6.  นางสาวหทัยรัตน์ ชุ่มชื่น 
7.  นางสาวกรรณิกา สมเชื้อเวียง 
8.  นายเกริกเกียรติ วาดเขียน 
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3-67 บริษัท  เอส ที เอส กรีน จำกัด  
อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี 

( ระหว่างวันที่  28 ตุลาคม 2564  –  27 ตุลาคม 2567 ) 
เลขที่ใบอนุญาต : 23/2564  ลงวันที่  1 พฤศจิกายน 2564 
ที่อยู่  : เลขที่  3/23  หมู่ที ่5 ถนน พหลโยธิน-ลำลูกกา ตำบลลาดสวาย  
                                  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 
โทรศัพท์  : 0 2106 2514 , 0 2101 3074-76 
โทรสาร  : 02-106-2513 
E-mail  : green.envi2019@gmail.com 
Website  : - 

 

  บุคคลธรรมดา 
    1.  นางสาวลัดดาวัลย์  วิระมิตรชัย 
   
 

  เจ้าหน้าที่ประจำ 
1.  นายพงษ์ศักด์ิ  เลิศศักดิ์วิมาน 2.  นายโสภณ  ชุ่มชูจันทร์ 
3.  นายวิชิต  ปัชชา 4.  นางสาวศิริวรรณ  ฮุดนาเกร็ด 
5.  นางสาวใจทิพย์  วุฒิสารสุกิจ 6.  นายกษิดิศ  ยาสงคราม 
7.  นางสาวเบญจรัตน์  สุขวิวัฒน์ 8.  นายอนุชา  มิ่งขวัญ 
9.  นายอภิรักษ์  พรมยศ 10.  นางสาวนงค์ลักษณ์  มรุิจันทร์ 
11.  นางสาววิลาสินี  ผิวปันยา 12.  นางสาวศิริพรรณ  หุตะโชค 
13.  นายตะวัน  รอดพันธ์ุ 14.  นางสาวรจี  หงษ์ทอง 
15.  นางสาวเกศณี  จอนกระโทก 16.  นางสาวสาวิตรี  ชูบุบผา 
17.  นายพีรานนท์  พุ่มพวง 18.  นางสาวเจนจิรา  ภูราศร ี  
19.  นางสาวกัลย์สุดา  ปิ่นพา 20.  นางสาวอัญชลี  ศรีหนองแสง 
21.  นางสาวสุชัญญา  สาระใต้ 22.  นายนนทนันท์  สุธรรม 
23.  นางสาวจันทิมา  จรัสกุล 24.  นางสาวเยาวลักษณ์  จรัสเอี่ยม 
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3-68 บริษัท  เออีคอม  คอนซัลติ้ง  (ประเทศไทย)  จำกัด 
อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี 

( ระหว่างวันที่  1  พฤศจิกายน  2564  –  31 ตุลาคม 2567 ) 
เลขที่ใบอนุญาต : 22/2564  ลงวันที่  1 พฤศจิกายน 2564 
ที่อยู่  : เลขที่  53  อาคารศิวาเทล  ทาวเวอร์  ชั้น 9 ถนนวิทยุ  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน   

กรุงเทพมหานคร  10330 
โทรศัพท์  : 02-655-3660 
โทรสาร  : 02-665-3661 
E-mail  : askthailand@aecom.com, walairat.mokkhao@aecom.com 
Website  : www.aecom.com 

 

บุคคลธรรมดา 
  1.  นางสาวนวลจิรา วโรตตมะ 

 

  เจ้าหน้าที่ประจำ   
  1. นายนันทปรีชา  ทองสงคราม 
  2. นายพชร  กาละพุฒ 
  3. นางสาววลัยรัตน์  หมอกขาว 
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3-69  บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกดั  
อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี  

                                    ( ระหว่างวันที่  11  พฤศจิกายน  2564  –  10  พฤศจิกายน  2567 ) 
เลขที่ใบอนุญาต : 25/2564  ลงวันที่   11  พฤศจิกายน  2564   
ที่อยู่ : เลขที่ 49/81 หมู่ 8 ซอยแผ่นดินทอง 38 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกระสอ  
  อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

 เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี  
                        จังหวัดนนทบุรี 11000 (สำนักงานสาขา) 

โทรศัพท์ : 0-2156-9397, 089-774-7682, 094-337-8282 , 0 2102 6401 
โทรสาร  : 0-2156-9319 ,0 2102 6401 
Email   :  envimove@gmail.com  
Website  : www.envimove-thai.com 
 

 

บุคคลธรรมดา 
1.  นายพงศกร  สง่าผล  

 

เจ้าหน้าที่ประจำ 
1.  นางสาวปรีดาภรณ์  วัฒนรัตน์  2.  นางสาวปาณิสรา  วัฒนรตัน์ 
3.  นางสาวกัลยา  เสนอกลาง  4.  นางสาวสุภาวดี  พรมพรสวรรค์ 
5.  นางสาวนัฏพรรณ  สุขศรี  6.  นางสาวนิฐิดา  กุลจิตติโสภา 
7.  นางสาวนิธิรินทร์  นิติพจน์  8.  นางสาวสรัญญา  ชัยแสง 
9.  นางสาวปฑมกร  มูลทะสิทธิ์  10. นางสาวงามทิพย์  สามพันพวง 
11. นางสาวจุฬา  เชียงภูกอ   12. นายมนตรี  ผดุงกิจ 
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3-70 บริษัท  อินฟราทรานส์  คอนซัลแตนท์  จำกดั 

อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี 
                                          ( ระหว่างวันที่  13 มีนาคม 2565 –  12 มีนาคม 2568) 

เลขที่ใบอนุญาต : 6/2565 วันที่ 18 มีนาคม 2565 
ที่อยู่  : 315/7 ถ.สุคนธสวัสดิ์ ต.ลาดพร้าว อ.เขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 10230 
โทรศัพท์  : 02-156-9955 
โทรสาร  : 02-156-9955 
E-mail  : infratrans@infratrans.co.th 
Website  : www.infratrans.co.th 

 

บุคคลธรรมดา 
   1.  นายกษิดิ  วิชิตอักษรพงศ์ 
 

  เจ้าหน้าที่ประจำ 
  

1. นางมารินทร์  เสรีรัตนสกุล   2. นางสาวณัฐธยาน์  สดสูง 
3. นายสุนทร  วิชิตอักษรพงศ์  4. นายชัยยศ  ลิ่มวัชรกุล 
5. นายธณุพล  เชิดวรพงศ์   6. นางสาวรชตวัน  คลังกลาง 
7. นางสาวชญานี  ศรีพระนาม  8. นายอานนท ์ ศักดิ์บูรณาเพชร 
9. นางสาวจิรนันท์  พันธ์พักสร  10. นายสุกฤษฎิ์  ไกรนรา 
11. นายทวิณัฐ  วิชิตอักษรพงศ์  12. นางสาวมณฑิรา  คงคล้าย 
13. นางสาวณัฐวรา  เปรมพูลสวัสดิ ์   
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3-71 สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี 

                                          ( ระหว่างวันที่  5 พฤษภาคม 2565  –  4 พฤษภาคม 2568 ) 
        เลขที่ใบอนุญาต : 9/2565  ลงวันที่  6 พฤษภาคม 2565   

ที่อยู่  : เลขที่  1 ซอยฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 
โทรศัพท์  : 02-329-8212 ต่อ 1 , 08-6387-6702 
โทรสาร  : 02-329-8204 
E-mail  : kanjana.ji@kmitl.ac.th 
Website  : www.kmitl.ac.th 

 

       บุคคลธรรมดา 
  1.  นายรณชัย ติยะรัตนาชัย 
  2.  นายภาสกร ขันทองทิพย์ 
 

  เจ้าหน้าที่ประจำ 
  1. นางสาวชดชนก  อัฑมพงศ์   2. นางสาวอิสริยา  ม่วงคะลา 
  3. นางสาวกาญจนา  จินันทุยา   4. นางสาวอุมา สีบุญเรือง 
  5. นายจารุวิสข์ ปราบณศักดิ์    6. นายอาทิตย์ เพชรศศิธร 
  7. นายจตุพร ทองศรี    8. นางสาวสุดาพร สาวม่วง 
  9. นายอนุภัทร ธีรกุลวาณิช     10. นายศรัณย์ ศิริสุรพงศ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



หน้า 75 จาก 86 

3-72 บริษัท เออเบิ้ล กรนี คอนซัลแตนต์ จำกัด 
อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี 
    ( ระหว่างวันที่  11  มิถุนายน  2565 - 10  มิถุนายน  2568 ) 
เลขที่ใบอนุญาต : 11/2565  ลงวันที่  10 มิถุนายน 2565 
ที่อยู่  : เลขที่  99/2 หมู่ที่ 2 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ  

                                     จังหวัดสมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์  : 0-2105-4608 
โทรสาร  : 0-2105-4609 
E-mail  : admin@urbangreen.co.th 
Website  : - 
 
บุคคลธรรมดา 
1.  นางสาวมนชนก  จุ้ยหมื่นไวย 

  
เจ้าหน้าที่ประจำ 
1.  นางสาวภัสราพร  นพคุณ  
2.  นางพิชชานันท์ เกตุวรสุนทร 
3.  นายธนสิษฐ์  เนาว์อยู่คุ้มแก้ว  
4.  นางสาวสุดารัตน์ วงค์สบเฟือง 
5.  นายตระวรรณ หาญกิจรุ่ง 
6.  นางสาวหทัยรัตน์ ขุนโสภา 
7.  นางสาวจังคนิภา ไพรสิงห์ 
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3-73 บริษัท  เอ็นริช  คอนซัลแตนท์  จำกัด  
อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี 

( ระหว่างวันที่  19  มิถุนายน  2565 – 18 มิถุนายน  2568 ) 
เลขที่ใบอนุญาต : 10/2565  ลงวันที่  6 มิถุนายน  2565 
ที่อยู่  : เลขที่ 33 ซอยรามอินทรา 5 แยก 9 ถนนรามอินทรา  
    แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 
โทรศัพท์  : 0-2522-7365-69 
โทรสาร  : 0-2522-7368 , 0-2522-7569 
E-mail  : enrichconsult@yahoo.com 
Website  : www.enrichconsult.com 
 

บุคคลธรรมดา 
1.  นายกนก  เข็มนาค 
2.  นายรัฐกรณ์  ว่องพิพัฒนานนท์ 
 

เจ้าหน้าที่ประจำ 
1.  นางกาญจนา  จันทร์วิเมลือง     
2.  นางสาวนัชษร  สังขพันธุ์ 
3.  นางสาวรัชชนวีรรณ  ราหลุะ     
4.  นายพิศุทธิ์  พิมพาทอง  
5.  นางสาววรรณวิมล  ท่าพริก 
6.  นางสาวณฐพร  สาขาสุวรรณ 
7.  นายสมพล  เกตุเลขา 
8.  นายวรพัชร  วชิัยสุชาติ      
9.  นางสาวสุดารัตน์ อุทัยชิน 
10. นางสาวฐาปนีย์ โพธิ์ชา 
11. นางสาวปสุตา ธนระพีโชติ 
12. นายฌานกร เมาเสม 
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3-74 บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด 
อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี 
    ( ระหว่างวันที่  27  กรกฎาคม  2565 – 26  กรกฎาคม  2568 ) 
เลขที่ใบอนุญาต : 15/2565  ลงวันที่  20  กรกฎาคม  2565 
ที่อยู่  : เลขที่ 188/47 หมู่บ้านวิเศษสุขนคร 25 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 10140  
โทรศัพท์  : 02-408-3905  
โทรสาร  : 02-408-3905 
E-mail  : master.for.green@gmail.com 
Website  : www.masterforgreen.com 
 
บุคคลธรรมดา 
1.  นายอาหะหมัด  เจ๊ะแม็ง  
2.  นายณภัทร  วิมล    

 
เจ้าหน้าที่ประจำ 
1.  นางนูรีซัน  เจ๊ะแม็ง   ๒.  นางสาวสิริพันธุ์  เจวะ 
3.  นางสาวนิตยา  วงษ์ประคอง  ๔.  นายชินเดช  ชินตระการ  
5.  นางนันทิมา  อิ่มบำรุง   ๖.  นางสาวรอมือละห์  สะบาหานาเล๊าะ  
7.  นางสาวปัทมา  หาญสุริย์  ๘.  นายนวมินทร์  ชาญปุรนนัต์ศิริ 
9.  นายมูฮัมมะอารีมี  จะปะกียา   
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3-75 บริษัท  เบสท์  เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์   จำกัด  
อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี 

( ระหว่างวันที่  29  มกราคม  2566 – 28  มกราคม  2569 ) 
เลขที่ใบอนุญาต : 2/2564  ลงวันที่  27 ธันวาคม 2565 
ที่อยู่  : เลขที่  659  ถนนเจิญรัถ  แขวงคลองสาน 

เขตคลองสาน  กรุงเทพมหานคร  10600 
โทรศัพท์  : 02-1011-272  
มือถือ  : 061-418-0822  
โทรสาร  : - 
E-mail  : kittiwat_t@beco.co.th , supattra_k@beco.co.th (ผู้ประสานงาน)  
Website  : - 
 
บุคคลธรรมดา 
1.  นายกิตติวัฒน์ ธนพัฒน์ไพบูลย์ 
 
เจ้าหน้าที่ประจำ 
1)  นางสาวสาวิตรี เร่งพัฒนพิบูล  
2)  นางสาวนรีรัตน์ อาลี   
3)  นางสาวธนพร หีดจันทร์   
4)  นางสาวเพชรรัตน์ ภูเชตวัน   
5)  นางสาวพรรณปพร พวงทอง 
6)  นายพชร คีรีพวงศ์ 
7)  นายอภิเชษฐ์ ปานุรัตน์ 
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 รายชื่อนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต  2  ปี 
 
 
 

2-1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  2  ปี 

( ระหว่างวันที่  2 ธันวาคม 2564  –  1 ธันวาคม 2566 ) 
เลขที่ใบอนุญาต : 27/2564  ลงวันที่  3 ธันวาคม 2564 
ที่อยู่  : เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 
โทรศัพท์  : 044-224-451 
โทรสาร  : 044-224-220 
E-mail  : Sentec@sut.ac.th , netnapid@sut.ac.th 
Website  : - 

             

             บุคคลธรรมดา 
  1.  นางเนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์ 
 

  เจ้าหน้าที่ประจำ 
1. นางสาวพัชรนิทร์  ราโช   2. นายอภชิน  วัชเรนทรว์งศ ์ 
3. นายสฤษดิ์  โคตลุะ   4. นายพงศ์พัฒน์  สุขเกษม  
5. นางสาวดวงกมล  กฤษณา   6. นางสาวสุวัจมาลย ์ แรกจานเหนือ  
7. นายสุกฤษฎิ ์ ปะตัง   
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2-2 บริษัท  กรีน  เอิร์ธ  คอนซัลแตนท์  จำกัด  
อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  2  ปี 

( ระหว่างวันที่  18  มกราคม  2566 – 17  มกราคม  2569 ) 
เลขที่ใบอนุญาต : 1/2565  ลงวันที่  21 ธันวาคม 2565 
ที่อยู่  : เลขที่  67/8  หมู่บ้านพระปิ่น  3  ซอยลุงเงาะ 

ถนนกาญจนาภิเษก  ตำบลบางแม่นาง 
อำเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี  11140 

โทรศัพท์  : 0-2833-1891-2 
มือถือ  : 0 2833 1891-2 , 08 1835 5272 , 09 9094 0901 
โทรสาร  : 0-2833-1893 
E-mail  : gec_consult@hotmail.com , gecconsult49@gmail.com 
Website  : - 
 
บุคคลธรรมดา 
1.  นางสาวจิราพันธุ์  จงกาญจนพรรณ 
 
เจ้าหน้าที่ประจำ 
1. นางสาววิไล  เตียวยืนยง  
2. นางสาวกัญจิกร  มีมุสิทธิ์  
3. นางสาวธนาพา  จันที  
4. นางสาวนิภาวรรณ  อยู่เครือ 
5. นางสาวสิริกร  ทองเมืองหลวง 
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2-3 มหาวิทยาลัยบูรพา 
อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  2  ปี 

( ระหว่างวันที่  19  เมษายน  2564 – 18  เมษายน  2566 ) 
เลขที่ใบอนุญาต : 8/2564  2 เมษายน 2564 
ที่อยู่  : มหาวิทยาลัยบูรพา  เลขท่ี 169 ถนนลงหาดบางแสน 
                                 ตำบลแสนสุข  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  20131   
โทรศัพท์  : 0 3810 2297 , 0 3839 0005, 
มือถือ  : 08 1687 4899, 08 1687 4899 
โทรสาร  : 0 3810 2222 
E-mail  : taweesak99@hotmail.com       
Website  : www.uniserv.buu.ac.th 
 
บุคคลธรรมดา 
1.  นายทวีศักดิ์  เทพพิทักษ์ 
 
เจ้าหน้าที่ประจำ 
1.  นายณกร  อินทร์พยุง   2.  นายไพโรจน์  เร้าธนชลกุล 
3.  นายดนัย  บวรเกียรติกุล   4.  นายสุดสายชล  หอมทอง 
5.  นายวิชญา  กันบัว   6.  นายภัทราวุธ  ไทยพิชิตบูรพา 
7.  นายพีรพัฒน์  มั่งคั่ง   8.  นางนันทพร  ภัทรพุทธ   
9.  นายเชาวน์วัฒน์  เอ้ือเฟ้ือ        10.  นางสาวเบญจวรรณ  ชิวปรีชา  
11.  นายสกุล  ศิริกิจ   12.  นางสาวสุทธินี  ยอดอินทร์       
13.  นางสาวเหมภัส  ตอนศรี   
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2-4 บริษัท ทรานส์ เอเซยี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  2  ปี 

( ระหว่างวันที่  2  กรกฎาคม  2564 – 1 กรกฎาคม  2566 ) 
เลขที่ใบอนุญาต : 17/2564  5 กรกฎาคม 2564 
ที่อยู่  : เลขที่ 251 ซอยศรีสุข (ลาดพร้าว 34) ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก 
                                 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310   
โทรศัพท์  : 02-938-9390  
มือถือ  : - 
โทรสาร  : 0-2938-3159 
E-mail  : transasia.consult@gmail.com       
Website  : - 
 
บุคคลธรรมดา 
1) นายจตุรวิทย์  บุญพิทักษ์            
2) นางสาวจารินี  ศุกระรัศมี 
 
เจ้าหน้าที่ประจำ 
1) นายกุลชาติ  บวรสิรินานนท์   2) นางสาวอัญชลี  มูลไชย  
3) นางสาวรุ่งนภา  รามสูตร   4) นางสาวจารุวรรณ  นาชิน  
5) นางสาวพรสวรรค์  เม่งศิริ   6) นางสาวกมลชนก  กองกุล 
7) นางสาวอุษา  ชัยจำนงค์    8) นางสาวศศิธร  สิงห์เสริมวงษ์    
9) นางสาวกีรติ  สว่างวงศ์ธรรม  10) นางสาวอิงรภัสร์  วงศ์พันธุ์ทอง   
11)  นางสาวสายใหม  หุ่มกระโทก   12)  นางสาวปฏิญญา  หม่อมพะเนาว์ 
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2-5 บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด ์ดีไซน์ จำกัด 
อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  2  ปี 

( ระหว่างวันที่  23  กรกฎาคม  2564 – 22 กรกฎาคม  2566 ) 
เลขที่ใบอนุญาต : 19/2564  27 กรกฎาคม 2564 
ที่อยู ่                :           เลขที ่48/5 พรีเมี่ยม เพลส ซอยสุคนธสวัสดิ์ 38 แขวงพลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 

กรุงเทพมหานคร 10230 
โทรศัพท์  :  02-039-8956 
โทรสาร  :  02-039-8956 
E-mail  :  suparerk@suparerk.co.th , w.nuntaporn@gmail.com   
   
Website  :  - 
 
บุคคลธรรมดา 
1. นางสาวนันทพร วิเศษสมบัติ 

 
เจ้าหน้าที่ประจำ 
1. นายจิรศักดิ์  ทิพย์โรจน์  
2. นางสาวรุ่งทวิา  ชัยยะ 
3. นางสาวยุพา ชิดทอง  
4. นายธนากร  ใจปิต ิ
5. นางสาวสงกรานต ์ พันทัง   
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2-6 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  2  ปี 

( ระหว่างวันที่  3 กันยายน 2565 – 2 กันยายน 2567 ) 
เลขที่ใบอนุญาต :  20/2565  5 กันยายน 2565 
ที่อยู ่                :           เลขที ่80/179 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320 
โทรศัพท์  :  077-945-002 
โทรสาร  :  077-969-277 
E-mail  :  greenenvisamui@gmail.com, greenenviengineering@gmail.com 
Website  :  - 
 
ผู้ชำนาญการประจำนิติบุคคล 
1. นายศิวดล แสงอรุณ 

 
เจ้าหน้าที่ประจำ 
1. นางสาววรรณพร  ผลผลา  
2. นางสาวอังคณา  ประดับมุขศิริ  
3. นางสาวปรียาภรณ์  ตาม ี
4. นางสาวอัจรยิา  แช่มไล ่
5. นางสาวชุติมา  ถนอมมิตร 
6. นายเสกสรร  แสนสุข 
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2-7  บริษัท โกลบอล เอน็ไว คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จำกัด 
อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  2  ปี 

( ระหว่างวันที่  12 ตุลาคม 2565 – 11 ตุลาคม 2567 ) 
เลขที่ใบอนุญาต :  26/2565  12 ตุลาคม 2565 
ที่อยู ่                :           เลขที ่1/6 ถนนเพ่ิมสิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 
โทรศัพท์            : 0 2994 1607 
โทรสาร  :  0 2994 1607 
E-mail  :  globalenvi2552@gmail.com 
Website  :  - 
 
บุคคลธรรมดา 
1. นางสาวอภิญญา สร้อยพลอย 

 
เจ้าหน้าที่ประจำ 
1. นางสาวพรนภา ศิริมาตร์พรชัย  
2. นางสาววัชราภรณ์ เครือภู ่  
3. นางสาวศวิพร สร้อยพลอย  
4. นางสาวสุพรรษา สังเกตุการณ์  
5. นางสาวธัญชนก จนิดาศร ี  
6. นางสาวอำพร ศิริมาตร์พรชัย 
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หมายเหตุ 1. สามารถดูข้อมูลได้ที่  http://eiadev.onep.go.th 
2. สอบถามข้อมูลได้ที่ กลุ่มงานพิจารณาผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตฯ  

กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
118/1 อาคารทิปโก้ 2 ถนนพระรามท่ี 6 แขวงพญาไท  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์  :  0-2265-6630  

 


