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1 บริษทั กรุงเทพเอ็นยิเนียร่ิงคอนซัลแตนท ์จ ากัด ที่อยู ่136 ซอยอินทามระ 18 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 02-6919322-5 kecbdd@gmail.com

2 บริษทั คณวัชร เทคโนโลยี คอนซัลแตนท ์จ ากัด ที่อยู ่16/123 ซอยรัชดาภเิษก 36 ถนนรัชดาภเิษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 02-9305662,02-5416206 ktc_consult@yahoo.com

3 บริษทั ครีเอทฟี เทคโนโลยี จ ากัด ที่อยู ่25/83-84 หมู่ที่ 6 ซอยชินเขต ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 02-580-6844, 02-591-6766-7 crt2546@yahoo.com

4 บริษทั คอนซัลแทนท ์ออฟ เทคโนโลยี จ ากัด ที่อยู ่39 ซอยลาดพร้าว 124 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 02-9343233-47 cot@cot.co.th

5 บริษทั คาแนล ออโตเมชั่น ซิสเต็ม จ ากัด ที่อยู ่33 ชั้น 5 ซ.สังคมสงเคราะห ์16 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 02-539-3166-68 cas.thailand2013@gmail.com
6 บริษทั จีโอเทค พลิลาร์ จ ากัด ที่อยู ่เลขที่ 125 อาคารเดอะปณัณ์ ชั้นที่ 6 ถนนคลองล าเจียก แขวงนวมินทร์ เขตบงึกุม่ กรุงเทพมหานคร 10230 02-9439640 geotechpillar@gmail.com
7 บริษทั ชลนวัต จ ากัด ที่อยู ่2521/53 โครงการบซิทาวน์ แขวงคลองเจ้าคุณสิงห ์เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 02-9559985 jukkumchalisa@gmail.com

8 บริษทั โชติจินดา คอนซัลแตนท ์จ ากัด ที่อยู ่1473/4 อาคารโชติจินดา ซอยพฒันาการ 31/1 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 02-3187235 chotichinda@chotichinda.com

9 บริษทั ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จ ากัด ที่อยู ่16/1 ซอยลาดปลาเค้า 12 แขวงจรเข้บวั เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 0 2125-2304 sigmahydro@yahoo.com

10 บริษทั ซิดเอ็น จ ากัด ที่อยู ่99/83 หมู่ที่ 4 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 02-5873047 info@sid-enconsult.com

11 บริษทั ซี คอนซัลท ์เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ที่อยู ่44/562-563 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 02-1147390 mail@sea-consult.co.th

12 บริษทั ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเม้นท ์จ ากัด ที่อยู ่56 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 18 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 0-2877-0395-6 cmsenvi@cms.co.th

13 บริษทั เซ้าทอ์ีส๊ทเ์อเซียเทคโนโลยี ่จ ากัด ที่อยู ่281 ซอยพานิชอนันต์ ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 02713-3888 seatec@seatec.co.th

14 บริษทั แซน.อ.ี 68 คอนซัลต้ิง เอ็นจิเนียรส์ จ ากัด ที่อยู ่642/3-7 ถนนวงศ์สว่าง แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 02-912-2715-8 SanE68@SanE68.com

15 บริษทั ดีไว พลัส จ ากัด ที่อยู ่343/41,343/42 ถนนคลองล าเจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบงึกุม่ กรุงเทพมหานคร 10230 02-943-9452 pirotep@yahoo.com

16 บริษทั ทรานส์ เอเซีย คอนซัลแตนท ์จ ากัด ที่อยู ่251 ซอยศรีสุข (ลาดพร้าว 34) แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 02-9389390 transasia.consult@gmail.com

17 บริษทั ทรานส์คอนซัลท ์จ ากัด ที่อยู ่125 อาคารเดอะปณัณ์ ชั้น 5 ถนนคลองล าเจียก แขวงนวมินทร์ เขตบงึกุม่ กรุงเทพมหานคร 10230 02-9439627-29 transcon@transconsult.co.th

18 บริษทั ทแีอลท ีคอนซัลแตนส์ จ ากัด ที่อยู ่152 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบงึกุม่ กรุงเทพมหานคร 10230 02-5099000 envagr@team.co.th

19 บริษทั ทมี คอนซัลต้ิง เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท ์จ ากัด (มหาชน) ที่อยู ่151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบงึกุม่ กรุงเทพมหานคร 10230 02-5099000-40 clo_group@team.co.th

20 บริษทั ทมีเวิร์ค คอนซัลแตนท ์จ ากัด ที่อยู ่226 ซอยอาคารพบิลูวัฒนา ถนนพระราม6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 02-2799389 teamworksconsultant@gmail.com

21 บริษทั เทน็ คอนซัลแตนส์ จ ากัด ที่อยู ่589/53 อาคารเซ็นทรัลซิต้ีทาวเวอร์ ชั้นที่ 10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 02-745-6315-6 suchada@tenconsultants.com

22 บริษทั ไทย เอ็มเอ็ม จ ากัด ที่อยู ่90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ขัน้ 41 หอ้งเลขที่ เอ 4101-02 ถนนรัชดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 02-4915266 thaimm@thaimottmac.com

23 บริษทั ไทยคอนซัลแตนท ์เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ที่อยู ่75,75/1-2 ถนนอ านวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 02-2430761,02-6693646,02-6690939 thaiconsultant.tcec@gmail.com

24 บริษทั ธรรมชาติ คอนซัลแตนท ์จ ากัด ที่อยู ่100/81 หมู่ 2 ถนนสุขาภบิาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 02-1156314 infothammachart@gmail.com

25 บริษทั ธารา คอนซัลแตนท ์จ ากัด ที่อยู ่11-11/1 ซอยลาดพร้าว 34 ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 02-9382926,02-9382882-3 dhara.consult@gmail.com

26 บริษทั นูแมพ จ ากัด ที่อยู ่195/47 หมู่ 3 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต าบลบางรักพฒันา อ าเภอบางบวัทอง จังหวัดนนทบรีุ 11110 02-5712770 info@numap.co.th

27 บริษทั ปญัญา คอนซัลแตนท ์จ ากัด ที่อยู ่อาคารเดอะปณัณ์ ชั้น 3 เลขที่ 125 ถนนคลองล าเจียก แขวงนวมินทร์ เขตบงึกุม่ กรุงเทพมหานคร 1023 02-9439600-10#1204 panya@panyaconsult.co.th

28 บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแทน็ส์ จ ากัด ที่อยู ่12/14-15 ซอยเกษมสันต์ 1 ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทมุวัน กรุงเทพมหานคร 10330 0-2612-3080-3 main@progress.co.th

29 บริษทั พรี ดีเวลลอปเมนท ์คอนซัลแตนท ์จ ากัด ที่อยู ่16,18 ซอยนวมินทร์ 98 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 9486014-18 pdc_con@yahoo.com

30 บริษทั พสุิทธิ ์เทคโนโลยี จ ากัด ที่อยู ่388/53 หมู่บา้น บซิ แกลเลอเรีย ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบงึกุม่ กรุงเทพมหานคร 10230 02-1367324,02-1367159 phisut@phisut.co.th

31 บริษทั พ ีเอส เอ็ม ซี จ ากัด ที่อยู ่573/40 ซ.รามค าแหง39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 02-5592621-2 info@psmc2006.com

32 บริษทั พ ีแอนด์ ซี แมเนจเมนท ์จ ากัด ที่อยู ่125 อาคารเดอะปณัณ์ ชั้น 6 ถนนคลองล าเจียก แขวงนวมินทร์ เขตบงึกุม่ กรุงเทพมหานคร 10230 02-943-9630-1 pandc@pandc.co.th

33 บริษทั พซีีบเีค อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ที่อยู ่518/3 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ นอธ ชั้น 6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพนิี เขตปทมุวัน กรุงเทพมหานคร 10330 02-251-8802 secretary.fine@gmail.com

34 บริษทั โพธิศิรินทร์ ไทยคอนซัลแต๊นท ์จ ากัด ที่อยู ่50/91 หมู่ที่ 6 ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรีุ 11120 02-0421882 phothisirin.thaicon@gmail.com

35 บริษทั ฟรอนเทยีร์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแทนทส์ จ ากัด ที่อยู ่45 ซอยประชาราษฎร์ 3 ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบรีุ 11000 02-968-4461-2 frontier_consult@hotmail.com

36 บริษทั ฟลัดเวย์ จ ากัด ที่อยู ่เลขที่ 33 ชั้น 3 ซอยสังคมสงเคราะห ์16 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 02-539-2576-78  FLOODWAY2554@GMAIL.COM

37 บริษทั มหานคร คอนซัลแตนท ์จ ากัด ที่อยู ่20/13 หมู่ที่ 6 ซอยชินเขต 1/20 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 0-2955-5440-3  mcon1999@gmail.com

38 บริษทั เมกก้าเทค คอนซัลแตนท ์จ ากัด ที่อยู ่103/41,103/42 ถนนชลนิเวศน์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 02-5877912 02-9119766 mgtcon_2003@yahoo.co.th

รายชือ่ที่ปรึกษาที่จะด าเนินการจ้างโดยวธิีคัดเลือก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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39 บริษทั วอเตอร์ ดีเว็ลลัฟเม็นท ์คอนซัลแทน็ส์ กรุ๊ป จ ากัด ที่อยู ่46/147 หมู่ที่ 4 ซอยสิริ (รามอินทรา 31) ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 02-9730117-9 wdcg@wdcg.co.th

40 บริษทั วายพ ีคอนซัลแตนท ์จ ากัด ที่อยู ่26 หมู่บา้น ณ สยาม พาร์ค ซอยกรุงเทพนนท ์6 ต าบลบางเขน อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบรีุ 11000 0-2965-1201-3 ypconst@yahoo.com

41 บริษทั วิชชากร จ ากัด ที่อยู ่7/38-40 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 02-972-9007,972-8882 WSKTHAI@GMAIL.COM

42 บริษทั วิชั่น อี คอนซัลแทนท ์จ ากัด ที่อยู ่101/22 หมู่ที่ 2 ซอยมณียา ซอย 3 ต าบลไทรม้า อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบรีุ 11000 029658230-2 visione@visione-consult.com

43 บริษทั วิศวกรรมธรณีและฐานราก จ ากัด ที่อยู ่151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบงึกุม่ กรุงเทพมหานคร 10230 02-3637723 contact_gfe@gfe.co.th

44 บริษทั วิศวชาญ 2002 จ ากัด ที่อยู ่30 ซอยงามวงศ์วาน 19 ถนนงามวงศ์วาน ต าบลบางเขน อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบรีุ 11000 02-9527102-3 WISSAWACHARN@gmail.com

45 บริษทั วี เอส พ ีเอส เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ที่อยู ่29/216 หมู่ 5 ถนนติวานนท ์ต าบลปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรีุ 11120 02-964297 perm_vsps@yahoo.com

46 บริษทั เวลต้ี ครีเอชั่น จ ากัด ที่อยู ่82/67 หมู่ที่ 6 แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 02-9517887 olygroup.co.th@gmail.com

47 บริษทั ศุภฤกษ ์แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จ ากัด ที่อยู ่48/5 ซอยสุคนธสวัสด์ิ 38 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 02-0398956 jirasakt@hotmail.com

48 บริษทั สแปน จ ากัด ที่อยู ่378 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 02-7187304-6 span@spancompany.com

49 บริษทั สยาม-เทค กรุ๊ป จ ากัด ที่อยู ่20 ซอยลาดปลาเค้า 36 แขวงจรเข้บวั เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 02-905-1341-3 siamtech20@gmail.com

50 บริษทั สามารถ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนส์ จ ากัด ที่อยู ่429/6 หมู่บา้นพรีเมี่ยมเพลส 9 ถนนสุคนธสวัสด์ิ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 02-1507758-9 Samart_SEC@yahoo.com

51 บริษทั ส่ิงแวดล้อมสยาม จ ากัด ที่อยู ่หมู่บา้นกฤติกา 79/130 ซอยประชาอุทศิ 4 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 02-9281288 info@siamenvi.com

52 บริษทั อลานา เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ที่อยู ่1/862 หมู่ที่ 17 ซอย 60 (กม.26) ถนนพหลโยธิน ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทมุธานี 12130 02-036-0953-4 admin@alana.co.th

53 บริษทั ออโรส จ ากัด ที่อยู ่23/85 ซอยลาดพร้าว 23 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 02-9383874-5 Kuntiwa@auros.co.th

54 บริษทั อินเตอร์ เทค คอนซัลแตนท ์จ ากัด ที่อยู ่100/87 หมู่บา้นเดอะคอนเนค 23 ซอยรัตนาธิเบศร์ 17 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบรีุ 11000 02-192-6881-2 itc2546@gmail.com

55 บริษทั อินโนเวชั่น คอนซัลแตนท ์จ ากัด ที่อยู ่30/280 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 7 (ชินเขต 2/7) แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 02-0102011 Kittikarn.s@ivcconsult.com

56 บริษทั อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท ์จ ากัด ที่อยู ่315/7 พรีเมี่ยมเพลส 10 (เกษตร-นวมินทร์) ถนนสุคนธสวัสด์ิ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 02-1569955 infratrans@infratrans.co.th

57 บริษทั เอ กรุ๊ป คอนซัลแตนท ์จ ากัด ที่อยู ่1111/121 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 02-5138891-4 info@agroupconsult.com

58 บริษทั เอช ท ูโอ คอนซัลท ์จ ากัด ที่อยู ่88/1 อาคารเดอะเอช ซอยมิตรอนันต์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 02-6683788 kajwis@h20consults.com

59 บริษทั เอเชีย แล็ป คอนซัลแตนท ์จ ากัด ที่อยู ่38,40 ซอยงามวงค์วาน 19 ถนนงามวงศ์วาน ต าบลบางเขน อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบรีุ 11000 02-9535061 - 4 asiaconsult.55@gmail.com

60 บริษทั เอเชี่ยน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนทส์ จ ากัด ที่อยู ่90/18-90/20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 02-6367510 aec@aec-th.com

61 บริษทั เอ็น เอส คอนซัลแทนท ์จ ากัด ที่อยู ่126/196-7 ซอย 40 แยก 8 ถนนรามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบงึกุม่ กรุงเทพมหานคร 10230 0-2944-6617 ns_consult@yahoo.com

62 บริษทั เอ็นแคด คอนซัลแตนท ์ ที่อยู ่123/726 ซอยกีรทรัพย์ ถนนนวมินทร์ แขวงบงึกุม่ เขตบงึกุม่ กรุงเทพมหานคร 10230 02-5108278,9485653 encad2539@gmail.com

63 บริษทั เอ็นโซล จ ากัด ที่อยู ่125 อาคารเดอะปณัณ์ ชั้น 7 ถนนคลองล าเจียก แขวงนวมินทร์ เขตบงึกุม่ กรุงเทพมหานคร 10230 02-943-9633 ensol@ensol.co.th

64 บริษทั เอ็นริช คอนซัลแตนท ์จ ากัด ที่อยู ่33 ซอยรามอินทรา 5 แยก 9 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 02-5227365-9 enrichconsult@yahoo.com

65 บริษทั เอพซิลอน จ ากัด ที่อยู ่335 หมู่ที่ 3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต าบลบางรักพฒันา อ าเภอบางบวัทอง จังหวัดนนทบรีุ 11110 0-2920-9930-4, 0-2571-2751-60 document@epsilon.co.th

66 บริษัท เอส เค แมเนจเมนท์ แอนด์ แพลนนิง จ ากดั ที่อยู ่133 ซอย 44 แยก 1 ถนนรัชดาภเิษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 0-2513-1295-6 skmandp@gmail.com

67 บริษทั เอส ท ีเอส กรีน จ ากัด ที่อยู ่3/23 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน-ล าลูกกา ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทมุธานี 12150 0-2101-3074-75 kanoktat.y@sts.co.th

68 บริษทั เอส ท ีเอส เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลเตนท ์จ ากัด ที่อยู ่196/10-12 ซอยประดิพทัธ์ 14 ถนนประดิพทัธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 02-270 8899,02-153 7001 green@sts.co.th

69 บริษทั เอส พ ีท ีคอนซัลแตนท ์จ ากัด ที่อยู ่829/12 ซอยประชาชื่น 27 ถ.ประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 02-5878865 poj2529@yahoo.com

70 บริษทั เอส เอ็น ท ีคอนซัลแตนท ์จ ากัด ที่อยู ่1124/263 ซ.พหลโยธิน 32 (เจนพฒันา) ถ.พหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 02-5416552 snt_consultant@yahoo.com

71 บริษทั เอสเค แมเนจเมนท ์แอนด์ แพลนนิ่ง จ ากัด ที่อยู ่33 ชั้น 2 ซ.สังคมสงเคราะห ์16 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 02-539-2658-60 skmandp@gmail.com

72 บริษทั เอสพที ีคอนซัลแตนท ์จ ากัด ที่อยู ่829/12 ซอยประชาชื่น 27 ถ.ประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800  02-5878865 poj2529@yahoo.com

73 บริษทั เอสเอส คอนซัลแทนทส์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ที่อยู ่เลขที่ 300/27 ซอยลาดพร้าว 84 (สังคมสงเคราะหใ์ต้ 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 02-9338833 getthanya@gmail.com

74 บริษทั แอพซิลอน จ ากัด ที่อยู ่สนง 335 หมู่ 3 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต าบลบางรักพฒันา อ าเภอบางบวัทอง จังหวัดนนทบรีุ 11110 0-2571-2760 epsilon@hotmail.com

75 บริษทั แอมเพลิ คอนซัลแทนท ์(ไทยแลนด์) จ ากัด ที่อยู ่60/28 ซอยรามอินทรา 40 แยก 33-1 แขวงนวลจันทร์ เขตบงึกุม่ กรุงเทพมหานคร 10230 02-0779453 ample.thailand@gmail.com



ล าดับ รายชือ่ที่ปรึกษา ที่อยู่ เบอร์โทร Email
รายชือ่ที่ปรึกษาที่จะด าเนินการจ้างโดยวธิีคัดเลือก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

76 บริษทั ทรานส์คอนซัลท ์จ ากัด ที่อยู ่125 อาคารเดอะปณัณ์ ชั้น 5 ถนนคลองล าเจียก แขวงนวมินทร์ เขตบงึกุม่ กรุงเทพมหานคร 10230 02-9439627-29 transcon@transconsult.co.th

77 บริษทั ทมีพาวเวอร์ คอนซัลแตนท ์จ ากัด ที่อยู1่4/5651 หมู่ที่ 14 ต าบลบางบวัทอง อ าเภอบางบวัทอง จ.นนทบรีุ 11110
 02 003 3944 teamconsultant@gmail.com

78 มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่อยู ่99 หมู่ 9 มหาวิทยาลัยนเรศวร ถนนพษิณุโลก-นครสวรรค์ ต าบลทา่โพธิ ์อ าเภอเมือง จังหวัดพษิณุโลก 65000 055-968649 chutimad@nu.ac.th

79 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่อยู ่15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 074-28203 ratchadaporn.s@psu.ac.th

80 มูลนิธีเพื่อสถาบนัปโิตเลียมแหง่ประเทศไทย ที่อยู ่555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยีค่อมเพล็กซ์ อาคารบ ีชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 02-5370440 th_utaiwan@hotmail.com

81 มูลนิธิคีนันแหง่เอเซีย ที่อยู ่เลขที่ 191/63 และ 191/64 อาคารซีทไีอ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 16 ถนนรัชดาภเิษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 02-2600380 rawinanc@kenan-asia.org

82 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั ที่อยู ่1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 10520 02-3298212-3 kris@kmitl.ac.th

83 บริษทั วิศวชลกร จ ากัด ที่อยู ่68/376 หมู่ที่ 8 ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบรีุ 11000 0-2034-2545 ire2545@gmail.com

mailto:ire2545@gmail.com

