
ล ำดบัที่ บริษัท/ทีอ่ยู่

1 ผู้จัดการบริษทั สถาปนกิ49 (ภเูกต็) จ ากดั  

77 ถนนดีบกุ ต าบลแขวง : ตลาดเหนอื

อ าเภอเมอืงภเูกต็ จังหวัดภเูกต็  83000 

2 ผู้จัดการบริษทั กมิดีไซน ์จ ากดั 

46/8 ถนนสุขุมวิท (ซอย สุขุมวิท 49) ต าบล/แขวง : คลองตันเหนอื

อ าเภอ/เขต : วัฒนา   จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 10110 

3 ผู้จัดการบริษทั ดีเอสคิว จ ากดั 

บริษทั ดีเอสคิว จ ากดั 

32(2-1)ถนนพหลโยธิน ซอย 24 จตุจักร กรุงเทพฯ  10900

4 ผู้จัดการบริษทั W Workspace Company Limited 

1104/153 ถนน : Pattanakarn Road ต าบล/แขวง : Suan Luang

อ าเภอ/เขต : Suan Luang จังหวัด : กรุงเทพฯ  10250 

5 ผู้จัดการบริษทั Architects49 House Design Ltd.  

81 ถนน : ซอย สุขุมวิท 26 สุขุมวิท ต าบล/แขวง : แขวง คลองตัน

อ าเภอ/เขต : เขตคลองเตย จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 10110 

6 ผู้จัดการบริษทั ออราเคิล อาคิเทคส์ 143 หมู ่5 ต าบล/แขวง : รัษฎา

อ าเภอเมอืง  จังหวัดภเูกต็  83000 

7 ผู้จัดการบริษทั I'll design studio 

52/40   ถนน : กรุงเทพกรีฑา 

อ าเภอสะพานสูง   จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10250 

8 ผู้จัดการบริษทั Tula Architects 

141 ถนน : Soi Prachen Wireless Rd  ต าบล/แขวง : Lumpinee

อ าเภอ/เขต : Phatumwan   จังหวัดกรุงเทพฯ 10330

9 ผู้จัดการบริษทั Architects49 HouseDesign Ltd. 

81 ต าบล/แขวง : สุขุมวิท 26

อ าเภอ/เขต : สุขุมวิท  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110 

ฐำนขอ้มลูบริษัทฝึกงำนทำงดำ้นสำขำวิชำสถำปตัยกรรมศำสตร์ 

 



ล ำดบัที่ บริษัท/ทีอ่ยู่

10 ผู้จัดการเอเชียอาคิเทคส์ เฮาส์แอนด์ดีไซน ์

97/1 ถนน : กองทราย ต าบล/แขวง : วัดเกต  อ าเภอเมอืงเชียงใหม ่

จังหวัดเชียงใหม ่ 50000 

11 ผู้จัดการบริษทั สถาปนกิ เจพี จ ากดั  

487 ถนน : ศรีอยุทธยา  ต าบล/แขวง : พยาไทย

อ าเภอ/เขต : ราขเทวี  จังหวัดกรุงเทพฯ 10400 

12 ผู้จัดการบริษทั Community Architects for Shelter and Environment 

121/1  ถนน : รามค าแหง  อ าเภอ/เขต : มนีบรีุ 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10510 

13 ผู้จัดการบริษทั หนึง่บวกหนึง่ ซินเนอร์จี จ ากดั 

25 ซอย 13 ถนนนมิมาณเหมนิทร์   ต าบล/แขวง : สุเทพ

อ าเภอเมอืง  จังหวัดเชียงใหม ่50200 

14 ผู้จัดการบริษทั Stonehenge North East Co.,Ltd 

324/70 ต าบลศิลา  อ าเภอเมอืงขอนแกน่ 

จังหวัดขอนแกน่  40000 

15 ผู้จัดการบริษทัโมเดิร์นดี 

126/50-51 ถนนมติรภาพ  ต าบลในเมอืง

อ าเภอเมอืง  จังหวัดขอนแกน่  40000 

16 ผู้จัดการบริษทัพร้อมพ์ อาร์คิเทค จ ากดั  (คุณศชญา   โตวิทยานนัท์) 

213 , 215 ถนนอารักษ ์  ต าบลศรีภมูิ

อ าเภอเมอืง  จังหวัดเชียงใหม ่ 50200 

17 นายกเทศมนตรีต าบลตระการพืชผล 

373  ต าบลขุหลุ อ าเภอตระการพืชผล 

จังหวัดอบุลราชธาน ี 34130 

18 ผู้จัดการบริษทั ATTA studio จ ากดั 

32/19 ถนนพูนผล อ าเภอเมอืง จังหวัดภเูกต็ 83000 

19 ผู้จัดการบริษทัมาสเตอร์ แปลน 101 จ ากดั  

3764 ซอยลาดพร้าว101 (วัดบงึทองหลาง) แขวงคลองจัน่ 

เขตบางกะป ิกรุงเทพฯ 10240



ล ำดบัที่ บริษัท/ทีอ่ยู่

20 โยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดล าปาง ถนนบญุวาทย์  

ส านกังานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดล าปาง ถนนบญุวาทย์  

ต าบลหวัเวียง  อ าเภอเมอืง  จังหวัดล าปาง 52000

21 ผู้อ านวยการอาศรมสถาปนกิชุมชนและส่ิงแวดล้อม  (คุณธีรพล  นยิม) 

9/12 ถนน : พระราม 2   ต าบล/แขวง : ท่าข้าม

อ าเภอ/เขต : บางขุนเทียน จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 10150 

22 ผู้จัดการบริษทัสตูดิโอมนัดี จ ากดั   

บริษทัสตูดิโอมนัดี จ ากดั 

99/17 ถนน : หว้ยแกว้ ต าบล/แขวง : ช้างเผือก

อ าเภอ/เขต : เมอืง  จังหวัดเชียงใหม ่50300 

23 ผู้จัดการบริษทั Eco Architect 

บริษทั Eco Architect

6 ถนน : เยาวราช  ต าบล/แขวง : ตลาดใหญ่

อ าเภอ/เขต : เมอืง  จังหวัดภเูกต็ 83000 

24 ผู้จัดการบริษทั ธันวา ทาวน ์จ ากดั 

บริษทั ธันวา ทาวน ์จ ากดั 

เลขที่ 555/5 ม.4 อ.เมอืง จ.อดุรธาน ี41000

25 ผู้จัดการบริษทั Niwat Architect Co.,Ltd.

บริษทั Niwat Architect Co.,Ltd.

45 ถนน : พระปกเกล้า  ต าบลพระสิงห ์

อ าเภอเมอืง จังหวัด : เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย์ : 50200

26 ผู้จัดการบริษทั แผลงฤทธิ์ จ ากดั 

บริษทั แผลงฤทธิ์ จ ากดั 

25 ถนนศิริมงัคลาจารย์ 

ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืง 

จังหวัดเชียงใหม ่50200

27 ผู้จัดการ บริษทั Pmc project menagement consultant

บริษทั Pmc project menagement consultant

105/9  ถนน : วิชิตสงคราม  ต าบล/แขวง : กะทู้

อ าเภอ/เขต : กะทู้  จังหวัด : ภเูกต็ 83120 



ล ำดบัที่ บริษัท/ทีอ่ยู่

28 ผู้จัดการบริษทั Stonehenge North East Co.,Ltd    

บริษทั Stonehenge North East Co.,Ltd 

163 ถนนSoi. Ratchadaphisek 19 Ratchadaphisek Rd. 

เขต  Dindang   กรุงเทพฯ 10400 

29 ผู้อ านวยการส านกัวิชาสถาปนกิชุมชนและส่ิงแวดล้อม 

สถาบนัอาศรมศิลป ์399 ถนน : ซอยอนามยังามเจริญ 25 

แขวงท่าข้าม

เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพฯ 10150 

30 ผู้จัดการบริษทั ASA HOUSE 

บริษทั ASA HOUSE 

123/4  ถนนกลางเมอืง  ต าบลในเมอืง

อ าเภอเมอืง   จังหวัดขอนเเกน่  40000 

31 ผู้จัดการบริษทั ATTA STUDIO  

บริษทั ATTA STUDIO  

32/19 ถนนพูนผล   อ าเภอเมอืง  

จังหวัดภเูกต็ 83000 

32 ผู้จัดการบริษทั Orsacle Architects Co.,Ltd 

บริษทั Orsacle Architects Co.,Ltd 

89/83 แขวงรัษฎา

อ าเภอเมอืง 

จังหวัดภเูกต็  83000 

33 ผู้จัดการบริษทั Stonehenge North East Co.,Ltd 

บริษทั Stonehenge North East Co.,Ltd

324/70 ม.3 ต าบลศิลา  อ าเภอเมอืง  

จังหวัดขอนแกน่ 40000 

34 ผู้จัดการบริษทั Oracle Architects 

บริษทั Oracle Architects 

143 หมู่ 5  ต.แขวง : รัษฎา

อ.เมือง  จังหวัดภเูกต็  83000 



ล ำดบัที่ บริษัท/ทีอ่ยู่

35 ผู้จัดการบริษทั Bangkok Project Studion

บริษทั Bangkok Project Studion

92-193 ถ.ริมคลองประปา ต.แขวงบางซ่ือ 

แขวงบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 

36 กรรมการผู้จัดการบริษทั P.A. Design 

บริษทั P.A. Design 

เลขที่ 158 อาคารเอม็มานเูอว ถ.รัชดาภเิษก 

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310

37 ผู้จัดการบริษทั Teen design Consultant

บริษทั Teen design Consultant

152/7 ถ.หลังเมอืง ต.ในเมอืง 

อ.เมือง จ.ขอนแกน่ 40000

38 อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมอืง

กรมโยธาธิการและผังเมอืง ส านกัสถาปตัยกรรม

ชัน้ 20  เลขที่ 218/1 ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

39 ผู้อ านวยการ ส่วนสถาปตัยกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน 

ส านกับริหารระบบกายภาพ

ชัน้ 4 อาคารจามจุรี 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

กรุงเทพ 10330

40 นายกเทศมนตรี เทศบาลต าบลหนองบวั

เทศบาลต าบลหนองบวั

9/9 ถ.อดุร-สามพร้าว ต.สามพร้าว 

อ.เมือง จ.อดุรธาน ี41000

41 ผู้จัดการบริษทั Idea One Group จ ากดั

บริษทั Idea One Group จ ากดั

เลขที่ 172/24 เมอืงทองธาน ีถ.บอนด์สตรีท 

ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 11120

42 ผู้จัดการบริษทั Original Vision จ ากดั

บริษทั Original Vision จ ากดั

เลขที่ 393 ถ.ศรีชุมพร ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภเูกต็ 83110



ล ำดบัที่ บริษัท/ทีอ่ยู่

43 กรรมการผู้จัดการบริษทัเดอะซีบอร์ด กรุ๊ป จ ากดั

บริษทัเดอะซีบอร์ด กรุ๊ป จ ากดั

เลขที่ 2/58 ถ.ทางหลวงระยอง สาย 3191 ต.มาบตาพุด 

อ.เมืองจ .ระยอง 21150

44 ผู้จัดการบริษทัไทยวัฒนว์ิศวการทาง จ ากดั

บริษทัไทยวัฒนว์ิศวการทาง จ ากดั

เลขที่ 114/3 ม.7 ต.หนองบวั อ.เมอืง จ.อดุรธาน ี41000

45 ผู้จัดการบริษทั คชาสถาปตัย์  จ ากดั

บริษทั คชาสถาปตัย์ จ ากดั

เลขที่ 239/9  แขวงทหงหลาง  เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10310

46 ผู้จัดการบริษทั คชาสถาปตัย์  จ ากดั

บริษทั คชาสถาปตัย์ จ ากดั

เลขที่ 239/9  แขวงทหงหลาง  เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10310

47 กรรมการผู้จัดการบริษทั วรนทิัศน์

บริษทั วรนทิัศน์

ตู้ปณ. 7 มหาวิทยาลัยขอนแกน่ อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 40000

48 กรรมการผู้จัดการ บริษทั สตาร์แลนด์ จ ากดั

บริษทั สตาร์แลนด์ จ ากดั

เลขที่ 1113 ถ.เดชอดุม ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครราชสีมา 30000

49 กรรมการผู้จัดการ บริษทั สถาปนกิตุลา จ ากดั

บริษทั สถาปนกิตุลา จ ากดั

เลขที่ 141 ถ.วิทยุ แขวงลุมพิน ีเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

50 กรรมการผู้จัดการ บริษทั เอ-เซเวน คอปปอเรชัน่ จ ากดั

บริษทั เอ-เซเวน คอปปอเรชัน่ จ ากดั

เลขที่ 988 อาคารเซเวนเพลส ถ.สุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนอื 

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

51 กรรมการผู้จัดการ บริษทั 12 miti

บริษทั 12 miti

เลขที่ 22/20 ถ.หลวงพ่อ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมอืง จ.ภเูกต็ 83000



ล ำดบัที่ บริษัท/ทีอ่ยู่

52 ผู้จัดการบริษทั A Plus Studio

เลขที่ 104/43-47 วอลสตรีตแมนชัน่  

หอ้ง 408 ซอยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

ดินแดง กรุงเทพ 10400

53 ผู้จัดการบริษทั  คชาสถาปตัย์  จ ากดั

บริษทั A49 จ ากดั

เลขที่ 81 ถ.สุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 

กรุงเทพฯ 10110

54 ผู้จัดการบริษทั AUN Design studio จ ากดั

บริษทั AUN Design studio จ ากดั

เลขที่ 64/21 ม.5 ถ.สวนผัก เขตตล่ิงชัน กรุงเทพฯ 10170

55 ผู้จัดการบริษทั Designlab MISC จ ากดั

บริษทั Designlab MISC จ ากดั

ซอย 34 เอกมยั 21 หอ้ง 23-26 คลองตันเหนอื

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

56 กรรมการผู้จัดการบริษทั Habita

บริษทั Habita

เลขที่ 408/16 ถ.รามา 5 ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

57 กรรมการผู้จัดการบริษทั Idealist limited จ ากดั

บริษทั Idealist limited จ ากดั

เลขที่ 4/1309-10 หมูบ่า้นธนะสินโครงการ 6 ซ.10 

ถ.นวมนิทร์ เขตบงึกุม่ กรุงเทพฯ 10230

58 ผู้จัดการบริษทั Moc Craker Project

บริษทั Moc Craker Project

เลขที่ 88 ถ.ทางหลวง 319 มาบตาพุทธ อ.เมอืง จ.ระยอง 21150

59 ผู้จัดการบริษทั PMC จ ากดั 

บริษทั PMC จ ากดั

เลขที่ 105/9 ถ.วิชิตสงคราม ต.กระทู้ อ.กระทู้ จ.ภเูกต็ 83120



ล ำดบัที่ บริษัท/ทีอ่ยู่

60 ผู้จัดการบริษทั Seven Sea

บริษทั Seven Sea

เลขที่ 92/10 ถ.กาญจนาภเิษก  ต.ในเมอืง 

อ.เมือง จ.ขอนแกน่ 40000

61 ผู้จัดการบริษทั เคอดีี จ ากดั

บริษทั เคอดีี จ ากดั

เลขที่ 2/33 หมู ่13 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 40000

62 กรรมการผู้จัดการบริษทั ซี - คอนเซาลท์ (ไทยแลนด์) จ ากดั

บริษทั ซี - คอนเซาลท์ (ไทยแลนด์) จ ากดั

เลขที่ 104  อาคารปานะวงศ์ 708  ถ.สุรวงศ์ บางรัก กรุงเทพฯ 10500

63 ผู้จัดการบริษทั บา้นสถาปนกิ 98 จ ากดั

บริษทั บา้นสถาปนกิ 98 จ ากดั

เลขที่ 63 ถ.สิทธิเดช อ.เมอืง จ.กาฬสินธุ์ 46000

64 ผู้จัดการบริษทั โปรเจค แพลนนิง่ เซอร์วิส จ ากดั

บริษทั โปรเจค แพลนนิง่ เซอร์วิส จ ากดั

เลขที่ 381/6 ซ.7 ถ.เสรี สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

65 กรรมการผู้จัดการบริษทั เมซา อาร์คิเทคส์ จ ากดั

บริษทั เมซา อาร์คิเทคส์ จ ากดั

เลขที่ 198/1 หมู ่13 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 40000

66 กรรมการผู้จัดการบริษทั ไอ วิว ดีไซน ์จ ากดั

บริษทั ไอ วิว ดีไซน ์จ ากดั

เลขที่ 52/40 หมู ่13 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250

67 กรรมการผู้จัดการบริษทั ไอเดียลิสท์ จ ากดั

บริษทั ไอเดียลิสท์ จ ากดั

เลขที่ 4/1309 -1310 หมูบ่า้นธนสิน  โครงการ 6 ซอย 10 

ถ.นวมนิทร์ แขวงคลองกุม่ เขตบงึกุม่ กรุงเทพฯ 10230

68 กรรมการผู้จัดการบริษทัเซเวน ซี สยามเอนจิเนยีร์ แอนด์ อาร์คิเทค

บริษทัเซเวน ซี สยามเอนจิเนยีร์ แอนด์ อาร์คิเทค

เลขที่ 131/325 ซ.ชาตะผดุง 12 ถ.ชาตะผดุง อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 40000



ล ำดบัที่ บริษัท/ทีอ่ยู่

69 ผู้จัดการบริษทัดีพิคต์ จ ากดั

บริษทัดีพิคต์ จ ากดั

หมู ่3 ถ.สุขุมวิท 63 คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

70 กรรมการผู้จัดการบริษทัต้นศิลป ์สถาปตัย์ จ ากดั

บริษทัต้นศิลป ์สถาปตัย์ จ ากดั

เลขที่ 199 ถ.อาคารสงเคราะห ์สาย 14 ทุ่งวัดดอน สาธร กรุงเทพฯ 10120

71 กรรมการผู้จัดการบริษทัแปลน อาคิเต็ก จ ากดั

บริษทัแปลน อาคิเต็ก จ ากดั

เลขที่ 64 ซอยศึกษาวิทยา ถ.สาธรเหนอื สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

72 ผู้จัดการบริษทัพีแลนด์สเคป จ ากดั

บริษทัพีแลนด์สเคป จ ากดั

หมู ่68/3 ซ.จุลินทร์ สุขุมวิท 21 (อโศก) 

ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนอื เขตวฒนา กรุงเทพฯ 10110

73 กรรมการผู้จัดการบริษทั รูฟ จ ากดั

บริษทั รูฟ จ ากดั

เลขที่ 33 ถ.หงษห์ยกอทุิศ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมอืง จ.ภเูกต็ 83000

74 ผู้จัดการ บริษทัอนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั

บริษทัอนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั

เลขที่ 99/1 หมู ่14 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางพลีใหญ่ 

เขตบางพลี จ.สมทุรปราการ 13540

75 กรรมการผู้จัดการบริษทัอนิเตอร์ ดีไซน์

บริษทัอนิเตอร์ ดีไซน์

เลขที่ 33/1 ซ.หลังสวน ถ.เพลินจิต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

76 กรรมการผู้จัดการบริษทั อสีเวส

บริษทั อสีเวส

เลขที่ 75/45 ม.ภเูกต็การ์เด้นวิว 3 กอง ถ.เยาวราช 

ต.รัษฎา อ.เมอืง จ.ภเูกต็ 83000



ล ำดบัที่ บริษัท/ทีอ่ยู่

77 กรรมการผู้จัดการบริษทัเอเซเวน คอปร์เปอเรชัน่

บริษทัเอเซเวน คอปร์เปอเรชัน่

เลขที่ 988 อาคารเซเวนเพลส ถ.สุขุมวิท 71 เขตวัฒนา 

แขวงคลองตันเหนอื กรุงเทพฯ 10110

78 กรรมการผู้จัดการบริษทัเอน็วายเจ เอน็จิเนยีร่ิง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั

บริษทัเอน็วายเจ เอน็จิเนยีริง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั

เลขที่ 98/7-8 หมู ่9 ถ.เล่ียงเมอืง อ.เมอืงอดุรธาน ีจ.อดุรธาน ี41000

79 ประธานกรรมการ บริษทัเอฟ  ซีไอ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั

บริษทั เอฟ  ซี ไอ อนิเตอร์เนชัน่แนล  จ ากดั

เลขที่ 840/7  ถ.วงค์สว่าง  แขวงบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800

80 กรรมการผู้จัดการบริษทัเอเอม็เอ ดีไซน ์สตูดิโอ

บริษทัเอเอม็เอ ดีไซน ์สตูดิโอ จ ากดั

เลขที่ 84/5-6 ซ.สุขุมวิท 62 ถ.สุขุมวิท แขวงบางรัก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

81 คณบดี คณะวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏัอดุรธานี

คณะวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏัอดุรธานี

ถนนทหาร ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมอืง จังหวัดอดุรธาน ี41000

82 อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภฏับรีุรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภฏับรีุรัมย์

ถ.จิระ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.บรีุรัมย์ 31000

83 ผู้อ านวยการ ส านกัโยธาธิการและผังเมอืง จ.อดุรธานี

ส านกัโยธาธิการและผังเมอืง จ.อดุรธานี

ต.หมากแข้ง อ.เมอืง จ.อดุรธาน ี41000

84 ผู้จัดการบริษทั วู้ดส์ เบกอ็ท (ไทยแลนด์) จ ากดั

บริษทั วู้ดส์ เบกอ็ท (ไทยแลนด์) จ ากดั

เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ต้ี สแควร์ ชัน้ 12 ถนนสีลม 

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

85 โยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดขอนแกน่

ส านกังานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดขอนแกน่

ถ.หนา้เมือง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 40000



ล ำดบัที่ บริษัท/ทีอ่ยู่

86 ผู้จัดการ หจก. เซเว่นสยามเอนจิเนยีร่ิง แอนด์ อาคิเทคเจอร์

หจก. เซเว่นสยามเอนจิเนยีร่ิง แอนด์ อาคิเทคเจอร์

เลขที่ 92/10 หม ู4 ถ.เฉลิมพระเกยีรติ อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 40000

87 กรรมการผู้จัดการบริษทั Space time

บริษทั Space time

เลขที่ 32 ชัน้ 4 ซ.ศูนย์วิจัย 8 ถ.เพชรบรีุตัดใหม ่แขวงบางกะป ิ

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10320

88 ผู้จัดการบริษทั Bangkok Architects Co., Ltd.

บริษทั Bangkok Architects Co., Ltd.

เลขที่ 9 อาคารวิชัย ชัน้ 2 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพิน ีเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330

89 ผู้จัดการบริษทั คอนซัลแทนท์ออฟอาร์คิเทกเจอ จ ากดั (COA) 

บริษทั คอนซัลแทนท์ออฟอาร์คิเทกเจอ จ ากดั (COA)

เลขที่ 114  ซ.124  ถ.ลาดพร้าว  แขวงวังทองหลาง  

เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯ  10310

90 ผู้จัดการบริษทั เมย์ 37 จ ากดั 

บริษทั เมย์ 37 จ ากดั

เลขที่ 470/9  ถ.ช้างคลาน  ต าบลช้างคลาน 

อ าเภอเมอืง  จังหวัดเชียงใหม ่ 50110

91 ผู้จัดการบริษทั วรนทิัศน ์(ในเครือ WORA GROUP) จ ากดั

บริษทั วรนทิัศน ์(ในเครือ WORA GROUP) จ ากดั

เลขที่ 50 หมู ่18  ต าบลเฉลียง  อ าเภอเมอืง  จังหวัดสุรินทร์  32000

92 ผู้จัดการบริษทั ศรเสนา อาทิเลีย จ ากดั

บริษทั ศรเสนา อาทิเลีย จ ากดั

เลขที่ 99/11 ถ.ลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว  

แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10110

93 ผู้จัดการบริษทัสถาปนกิ 49 จ ากดั (ภเูกต็)

บริษทัสถาปนกิ 49 จ ากดั (ภเูกต็)

เลขที่ 81 ถ.สุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน 

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110



ล ำดบัที่ บริษัท/ทีอ่ยู่

94 ผู้จัดการบริษทั  Vaslab Company Limited Co., Ltd.

บริษทั Vaslab Company Limited Co., Ltd.

เลขที่ 344 ถ.สุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก 

เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

95 ผู้จัดการบริษทั  WOHA (Thailand) Co., Ltd.

บริษทั WOHA (Thailand) Co., Ltd.

เลขที่ 93/2 เอกมยัซอย 3 ถนนสุขุมวิท 63

แขวงคลองตันเหนอื เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

96 ผู้จัดการบริษทั  Case Studio Co., Ltd.

บริษทั Case Studio Co., Ltd.

เลขที่ 121/1 ถนนรามค าแหง แขวงมนีบรีุ กรุงเทพมหานคร 10510

97 ผู้จัดการบริษทั รูฟ จ ากดั

บริษทั รูฟ จ ากดั

เลขที่ 33 ถ.หงษห์ยกอทุิศ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมอืง จ.ภเูกต็ 83000

98 ผู้จัดการบริษทัปนันาดีเวลว๊อปเมนท์ จ ากดั 

บริษทัปนันาดีเวลว๊อปเมนท์ จ ากดั

เลขที่ 30 ถ.นมิมานเหมนิท์ ซ.6 ต.สุเทพ อ.เมอืง จ.เชียงใหม ่50200

99 ผู้จัดการบริษทั C.M.S.Design จ ากดั 

บริษทั C.M.S.Design จ ากดั

เลขที่ 14/2 ถ.ศิริมงัคลาจารย์ ซ.11 ต.สุเทพ อ.เมอืง จ.เชียงใหม ่50200

100 ผู้จัดการบริษทั Future Engineering Consoltants Co.,Ltd. 

บริษทั Future Engineering Consoltants Co.,Ltd.

เลขที่ 76 ถนนลาดพร้าว แขวงทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

101 ผู้จัดการบริษทั Happening Design and constuction จ ากดั

บริษทั Happening Design and Construction Co.,Ltd.

เลขที่ 7/22 ถ.สุขาประชาสันต์ ต.บางป ูอ.ปากเกล็ด จ.นนทบรีุ 11120

102 ผู้จัดการบริษทั แผลงฤทธิ์ จ ากดั

บริษทั แผลงฤทธิ์ จ ากดั

เลขที่ 25 ถ.ศิริมงัคลาจารย์ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืง 

จังหวัดเชียงใหม ่50200



ล ำดบัที่ บริษัท/ทีอ่ยู่

103 ผู้จัดการบริษทั ปตท. จ ากดั มหาชน

บริษทั ปตท. จ ากดั มหาชน

เลขที่ 555 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

104 ผู้จัดการบริษทั Oriental Architect

บริษทั Oriental Architect

เลขที่ 89/83 ถ.หงษห์ยกอทุิศ  ต าบลรัษฎา  

อ าเภอเมอืง  จังหวัดภเูกต็  83000

105 ผู้จัดการบริษทั SJA+3D จ ากดั

บริษทั SJA+3D จ ากดั

เลขที่ 106/1 ถ.สุขุมวิท  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110

106 ผู้จัดการบริษทั Area Company Limited 

บริษทั Area Company Limited

เลขที่ 111/1-2  ถ.ลาดพร้าว  แขวงจันทรเกษม  

เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900

107 ผู้จัดการบริษทั Idealist Limited

บริษทั Idealist Limited

เลขที่ 4/1309-10  ถ.นวมทิร์  แขวงคลองกุม่  เขตบงึกุม่  กรุงเทพฯ  10230

108 ผู้จัดการ บริษทั Seven Sea จ ากดั

บริษทั Seven Sea จ ากดั

เลขที่ 92/10 ถนนประชาสโมสรณ์  ต าบลในเมอืง  

อ าเภอเมอืง  จังหวัดขอนแกน่  40000

109 ผู้จัดการบริษทั บญุถาวรเซรามคิ จ ากดั

บริษทั บญุถาวรเซรามคิ จ ากดั

เลขที่ 61  ซอยรุ่งเรือง  ถนนสุทธิสารวินจิฉัย 

แขวงสามเสนนอก  เขตหว้ยขวาง  กรุงเทพฯ  10310

110 ผู้จัดการบริษทั ฟีลสกรีน ดีไซน ์จ ากดั

บริษทั ฟีลสกรีน ดีไซน ์จ ากดั

เลขที่ 216/1-6  ถนนพระราม 1  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  10330



ล ำดบัที่ บริษัท/ทีอ่ยู่

111 ผู้จัดการบริษทั Supat Architect & associates จ ากดั

บริษทั Supat Architect & associates จ ากดั

เลขที่ 199/7  ถนนเทพกษตัรี  ต าบลเทพกษตัรี  

อ าเภอถลาง  จังหวัดภเูกต็  83000

112 ผู้จัดการบริษทั แอคซิล อาร์คิเทค จ ากดั

บริษทั แอคซิล อาร์คิเทค จ ากดั

เลขที่ 371/10  ถนนเยาวราช ต าบลตลาดใหญ่  อ าเภอเมอืง  จังหวัดภเูกต็  83000

113 ผู้อ านวยการส านกังานเขตคลองสามวา

ส านกังานเขตคลองสามวา

เลขที่ 111 ถนนเลียบคลองสอง  แขวงบางชัน 

เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ  10510

114 ผู้จัดการบริษทั รูฟ จ ากดั

บริษทั รูฟ จ ากดั

เลขที่ 33 ถ.หงษห์ยกอทุิศ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมอืง จ.ภเูกต็ 83000

115 ผู้อ านวยการ การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค จ ากดั

การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค จ ากดั

เลขที่ 200 ถ.งามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

116 ผู้จัดการ บริษทั เกทเวย์ อาร์คเท็ค จ ากดั

บริษทั เกทเวย์ อาร์คเท็ค จ ากดั

เลขที่ 30/17  ม.6  แขวงทุ่งสองหอ้ง  เขตหลักส่ี  กรุงเทพฯ 10210

117 ผู้จัดการ บริษทั marketing and Awareness Solutions Co.,Ltd.

บริษทั marketing and Awareness Solutions Co.,Ltd.

เลขที่ 454/207 ถ.ลาดพร้าว 87  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯ 10310

118 ผู้จัดการ บริษทั หนึง่บวกหนึง่ ซินเนอร์จี จ ากดั

บริษทั หนึง่บวกหนึง่ ซินเนอร์จี จ ากดั

เลขที่ 25  ซ.13  ถ.นมิมานเหมนิท์  ต.สุเทพ  อ.เมอืง  จ.เชียงใหม ่ 50200

119 กรรมการผู้จัดการ บริษทับวัทองแลนด์แอนด์เฮาส์ จ ากดั

บริษทั บวัทองแลนด์แอนด์เฮาส์ จ ากดั

เลขที่ 155-5  ต.บางรักพัฒนา  อ.บางบวัทอง  จ.นนทบรีุ  11110



ล ำดบัที่ บริษัท/ทีอ่ยู่

120 ผู้จัดการ บริษทั Horseshoe Point Co.,Ltd

บริษทั Horseshoe Point Co.,Ltd

เลขที่ 100 หมูท่ี่ 9 ต าบลโปง่ อ าเภอบางละมงุ จังหวัด ชลบรีุ 20150

121 ผู้จัดการ บริษทั Idealist Limited Co.,Ltd

บริษทั Idealist Limited Co.,Ltd

เลขที่ 4/1309-10  ถ.นวมทิร์  แขวงคลองกุม่  เขตบงึกุม่  กรุงเทพฯ  10230

122 ผู้จัดการบริษทั อติาเลียนไทย เดเวล๊อปเมนต์ จ ากดั (มหาชน)

เลขที่ 2034/132-161 ถ.เพชรบรีุตัดใหม ่แขวงบางกะปี

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10320

123 ผู้อ านวยการองค์การสะพานปลา

องค์การสะพานปลา

เลขที่ 211 ถนนเจริญกรุง 58 แขวงยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120

124 กรรมการผู้จัดการบริษทั เสาเอกสถาปนกิ จ ากดั

บริษทั เสาเอกสถาปนกิ จ ากดั

เลขที่ 14  ซ.ติวานนท์ 41  ต าบลท่าทราย  อ าเภอเมอืง  จังหวัดนนทบรีุ

125 ผู้จัดการบริษทั เดอะจีเนยีส์ จ ากดั

บริษทั เดอะจีเนยีส์ จ ากดั

เลขที่ 27/116 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

126 ประธาน บริษทั LUCK LIVING Co.,Ltd.

บริษทั LUCK LIVING Co.,Ltd.

เลขที่ 130/22  ถนนประชาสามคัคี  อ าเมอืง  จังหวัดภเูกต็  83000

127 โยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดอ านาจเจริญ

ส านกังานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดอ านาจเจริญ

ถ.มิตรภาพ  ต าบลโนนหนามแท่ง  อ าเภอเมอืง 

จังหวัดอ านาจเจริญ  57000

128 ผู้จัดการบริษทั Community Architects for Shelter and Environment Co.,Ltd.

บริษทั Community Architects for Shelter and Environment Co.,Ltd.

เลขที่ 121/1  ถนนรามค าแหง  แขวงมนีบรีุ  เขตมนีบรีุ  กรุงเทพฯ  10510



ล ำดบัที่ บริษัท/ทีอ่ยู่

129 ผู้จัดการบริษทั ไอแซค คอนซัลแทนท์ จ ากดั

บริษทั ไอแซค คอนซัลแทนท์ จ ากดั

เลขที่ 195/4  ถนนร่ืนรมย์  ต าบลในเมอืง  อ าเภอเมอืง  จังหวัดขอนแกน่  40000

130 ผู้จัดการบริษทั ลิงค์อนิโนว่า พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั

บริษทั ลิงค์อนิโนว่า พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั

เลขที่ 115/19 หมู ่2 ต ช้างเผือก ต าบลช้างเผือก 

อ าเภอเมอืงเชียงใหม ่เชียงใหม ่50000

131 ผู้จัดการบริษทั วรนทิัศน ์จ ากดั

บริษทั วรนทิัศน ์จ ากดั

เลขที่ 21/205  ถนนงามวงศ์วาน  ต าบลบางเขน 

อ าเภอเมอืง  จังหวัดนนทบรีุ  11000

132 ผู้จัดการบริษทั Future Building Inspection Co.,Ltd.

บริษทั Future Building Inspection Co.,Ltd.

เลขที่ 76 ซอยลาดพร้าว 96 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10310

133 กรรมการผู้จัดการ บริษทั Oriental Vista Co.,Ltd.

บริษทั Oriental Vista Co.,Ltd.

เลขที่ 2/73 ถนนศักดิเดช ต าบลตลาดเหนอื อ าเภอเมอืง จังหวัดภเูกต็ 83000

134 กรรมการผู้จัดการ บริษทั อสีานพิมานกรุ๊ป จ ากดั

บริษทั อสีานพิมานกรุ๊ป จ ากดั

เลขที่ 11 ถนนพิมพสุต ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง จังหวัดขอนแกน่ 40000

135 ผู้จัดการ บริษทั Seven Sea จ ากดั

บริษทั Seven Sea จ ากดั

เลขที่ 92/10 ถนนประชาสโมสรณ์  ต าบลในเมอืง  

อ าเภอเมอืง  จังหวัดขอนแกน่  40000

136 ผู้จัดการ บริษทั Pro Plan Group (Architectural design)

บริษทั Pro Plan Group (Architectural design)

เลขที่ 242/12-13 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

137 กรรมการผู้จัดการ บริษทั Oriental Vista Co.,Ltd.

บริษทั Oriental Vista Co.,Ltd.

เลขที่ 2/73 ถนนศักดิเดช ต าบลตลาดเหนอื อ าเภอเมอืง จังหวัดภเูกต็ 83000



ล ำดบัที่ บริษัท/ทีอ่ยู่

138 กรรมการผู้จัดการ บริษทั A-Seven Corporation Company Limited Co.,Ltd.

บริษทั A-Seven Corporation Company Limited Co.,Ltd.

เลขที่ 988  ถนนสุขุมวิท 71  แขวงคลองตัน  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110

139 กรรมการผู้จัดการ บริษทั ACAD Design Co.,Ltd.

บริษทั ACAD Design Co.,Ltd.

เลขที่ 20/44  ถนนมติรภาพ  ต าบลในเมอืง  อ าเภอเมอืง  จังหวัดขอนแกน่  40000

140 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่

เลขที่ ถนนหนา้เมอืง อ าเภอเมอืง จังหวัดขอนแกน่ 40000

141 กรรมการผู้จัดการ บริษทั เณ-ริ จ ากดั

บริษทั เณ-ริ จ ากดั

เลขที่ 21/1-2 หมูท่ี่ 6 แขวงดอกไม ้เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

142 ผู้จัดการฝ่ายบคุคล บริษทั CHK Construction Co.,Ltd. 

บริษทั CHK Construction Co.,Ltd.

ต าบลหนองปรือ  อ าเภอบางละมงุ  จังหวัดชลบรีุ 20150

143 กรรมการผู้จัดการ บริษทั ไอดีลวัน กรุ๊ป จ ากดั 

บริษทั ไอดีลวัน กรุ๊ป จ ากดั

เลขที่ 172/24  ถนนบอนด์สตรีท  อ าเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบรีุ  11120

144 กรรมการผู้จัดการ บริษทั โมวิด้า จ ากดั 

บริษทั โมวิด้า จ ากดั

เลขที่ 179/1  ถนนรัชดาภเิษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10901

145 ผู้จัดการ โครงการฉัตรเพชร การ์เด้นวิวล์ 

โครงการฉัตรเพชร การ์เด้น

เลขที่ 123  ถนนเหล่าดี  ต าบลเมอืงเกา่  อ าเภอเมอืง  จังหวัดขอนแกน่  40000

146 กรรมการผู้จัดการ ส านกังานออกแบบ Tissus จ ากดั

ส านกังานออกแบบ Tissus จ ากดั

เลขที่ 2  ถนนนมิานเหมนิต์  ต าบลสุเทพ  อ าเภอเมอืง จังหวัดเชียงใหม ่ 50200

147 กรรมการผู้จัดการ บริษทั 760 I Architect & Consultant Co.,Ltd.

บริษทั 760 I Architect & Consultant Co.,Ltd.

เลขที่ 355  ซอยสุขุมวิท 50  แขวงพระโขนง เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  10260



ล ำดบัที่ บริษัท/ทีอ่ยู่

148 กรรมการผู้จัดการ บริษทั Control Aiternate Design Co.,Ltd.

บริษทั Control Aiternate Design Co.,Ltd.

เลขที่ 183  ถนนช้างเผือก  ต าบลศรีภมู ิ อ าเภอเมอืง จังหวัดเชียงใหม ่ 50200

149 กรรมการผู้จัดการ บริษทั A Architect Co.,Ltd

บริษทั A Architect Co.,Ltd.

เลขที่119/129  ซอยนวมนิทร์  101  แขวงคลองกุม่  เขตบงึกุม่  กรุงเทพฯ  10240

150 กรรมการผู้จัดการ บริษทั Ideal 1 Group Co.,Ltd.

บริษทั Ideal 1 Group Co.,Ltd.

เลขที่ 172/24  ถนนบอนด์สตรีท  ต าบลบางพุด  

อ าเภอปากเกร็ด  จังหวัดปทุมธาน ี 11120

151 กรรมการผู้จัดการบริษทั ขอนแกน่โฮมอนิทีเรีย จ ากดั

บริษทั ขอนแกน่โฮมอนิทีเรีย จ ากดั

เลขที่ 11-3 ถนนประชาสโมสร ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง จังหวัดขอนแกน่ 40000

152 กรรมการผู้จัดการ บริษทั The S จ ากดั

บริษทั The S จ ากดั

เลขที่ 989/5 หมูท่ี่ 2 พิมานคอนปาร์ค เฟส 2 ต าบลโนนมว่ง 

อ าเภอเมอืง จังหวัดขอนแกน่ 40000

153 กรรมการผู้จัดการ บริษทั วรนทิัศน ์จ ากดั ส านกังานขอนแกน่ (อาคารวรารักษ)์

บริษทั วรนทิัศน ์จ ากดั ส านกังานขอนแกน่ (อาคารวรารักษ)์

เลขที่ ตู้ปณ.7 มหาวิทยาลัยขอนแกน่ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 40002

154 กรรมการผู้จัดการ บริษทั The Beaumont Partnership

บริษทั The Beaumont Partnership

เลขที่ 287 ชัน้ 12 อาคารลิเบอร์ต้ี ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

155 ผู้อ านวยการกองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแกน่

กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแกน่

เลขที่ 123  ถนนมติรภาพ  ต าบลในเมอืง  อ าเภอเมอืง  จังหวัดขอนแกน่  40002

156 กรรมการผู้จัดการ บริษทั เมย์ 37 จ ากดั

บริษทั เมย์ 37 จ ากดั

เลขที่ 470/9  ต าบลช้างคลาน  อ าเภอเมอืง  จังหวัดเชียงใหม ่ 50000



ล ำดบัที่ บริษัท/ทีอ่ยู่

157 กรรมการผู้จัดการ หา้งหุน้ส่วน จ ากดั เดอะสปริงเพลส

หา้งหุน้ส่วน จ ากดั เดอะสปริงเพลส

เลขที่ 143-145  ถนนศรีจันทร์  ต าบลในเมอืง  อ าเภอเมอืง 

จังหวัดขอนแกน่  40000

158 กรรมการผู้จัดการ บริษทั แมแ่บบ จ ากดั

บริษทั แม่แบบ จ ากดั

เลขที่ 592/217  ถนนลาดพร้าว  แขวงจระเข้บวั  

เขตลาดพร้าว  กรุงเทพฯ  10320

159 กรรมการผู้จัดการ บริษทั Tula Architec Co.,Ltd

บริษทั Tula Architec Co.,Ltd

เลขที่ 141  ถนนวิทยุ  แขวงลุมพิน ี เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330

160 ผู้ว่าการ การเคหะแหง่ชาติ

การเคหะแหง่ชาติ

เลขที่ 905 ถ. นวมนิทร์  แขวงคลองจัน่  เขตบางกะป ิ กรุงเทพฯ  10240

161 กรรมการผู้จัดการบริษทั แผลงฤทธิ์ จ ากดั

บริษทั แผลงฤทธิ์ จ ากดั

เลขที่ 25  ซ.13  ถนนศิริมงัคลาจารย์  ต าบลสุเทพ  

อ าเภอเมอืงเชียงใหม ่ จังหวัดเชียงใหม ่ 50000

162 กรรมการผู้จัดการบริษทั บญุถาวรเซรามคิ จ ากดั

บริษทั บญุถาวรเซรามคิ จ ากดั

เลขที่ 61  ซอยรุ่งเรือง  ถนนสุทธิสารวินจิฉัย  แขวงสามเสนนอก  

เขตหว้ยขวาง  กรุงเทพฯ  10310

163 กรรมการผู้จัดการบริษทั คอนทัวร์ จ ากดั

บริษทั คอนทัวร์ จ ากดั

เลขที่ 865  ถนนพัฒนาการ  แขวงสวนหลวง  

เขตสวนหลวง  กรุงเทพฯ  10250

164 กรรมการผู้จัดการบริษทั คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จ ากดั

บริษทั คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จ ากดั

เลขที่ 39  ถนนลาดพร้าว  ซอย 124  แขวงวังทองหลาง 

เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯ  10310



ล ำดบัที่ บริษัท/ทีอ่ยู่

165 กรรมการผู้จัดการบริษทั Vaslab Company Limited Co.,Ltd.

บริษทั Vaslab Company Limited Co.,Ltd.

เลขที่ 344  ถนนสุขุมวิท 63  แขวงคลองตันเหนอื  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110

166 กรรมการผู้จัดการบริษทั Marketing and Awareness Solutions Co.,Ltd.

บริษทั Marketing and Awareness Solutions Co.,Ltd.

เลขที่ 454/207  ซอยลาดพร้าว 87  ถนนลาดพร้าว 

เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯ  10310

167 กรรมการผู้จัดการส านกังานออกแบบ Tissus จ ากดั

ส านกังานออกแบบ Tissus จ ากดั

เลขที่ 2  ถนนนมิานเหมนิต์  ต าบลสุเทพ  อ าเภอเมอืง  จังหวัดเชียงใหม ่ 50200

168 กรรมการผู้จัดการบริษทั Asian Property Development Public Co.,Ltd

บริษทั Asian Property Development Public Co.,Ltd

เลขที่ 170/57  ถนนรัชดาภเิษกตัดใหม ่ แขวงคลองเตย  

เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  10110

169 กรรมการผู้จัดการบริษทั อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชชิง่ จ ากดั(มหาชน)

บริษทั อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชชิง่ จ ากดั(มหาชน)

เลขที่ 65/101-103  ถนนชัยพฤกษ ์ เขตตล่ิงชัน  กรุงเทพฯ  10170

170 กรรมการผู้จัดการบริษทั WOHA (Thailand) Co.,Ltd.

บริษทั WOHA (Thailand) Co.,Ltd.

เลขที่ 93/2  ถนนสุขุมวิท 63  แขวงคลองตันเหนอื  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110

171 กรรมการผู้จัดการบริษทั LYNK Architect Co.,Ltd.

บริษทั LYNK Architect Co.,Ltd.

เลขที่ 56/8  ถนนทรัพย์  แขวงส่ีพระยา  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  10500

172 ผู้อ านวยการส านกังานเทศบาลต าบลหว้ยใหญ่

ส านกังานเทศบาลต าบลหว้ยใหญ่

เลขที่ 59  ต าบลหว้ยใหญ่  อ าเภอบางละมงุ  จังหวัดชลบรีุ  20250

173 กรรมการผู้จัดการบริษทั สถาปนกิหนึง่ร้อยสิบ จ ากดั

บริษทั สถาปนกิหนึง่ร้อยสิบ จ ากดั

เลขที่ 3388/70-71  อาคารสิรินรัตน ์ ชัน้ 20  

ถนนพระราม 4  แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย



ล ำดบัที่ บริษัท/ทีอ่ยู่

174 กรรมการผู้จัดการบริษทั สถาปนกิตุลา จ ากดั

บริษทั สถาปนกิตุลา จ ากดั

เลขที่ 141  ซอยพระเจน  ถนนวิทยุ  แขวงลุมพิน ี 

เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  10330

175 กรรมการผู้จัดการบริษทั อนิเตอร์เนชัน่แนลโพรเจคแอดมนิสิเตรชัน่ จ ากดั

บริษทั อนิเตอร์เนชัน่แนลโพรเจคแอดมนิสิเตรชัน่ จ ากดั

เลขที่ 51/1  ซอยอารีย์ 2  ถนนพหลโยธิน 5  

แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  10400

176 กรรมการผู้จัดการบริษทั Plan Architects Co.,Ltd.

บริษทั Plan Architects Co.,Ltd.

เลขที่ 64  ซอยศึกษาวิทยา  ถนนสาธรเหนอื 

แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  10500

177 กรรมการผู้จัดการบริษทั 12 Miti Co.,Ltd.

บริษทั 12 Miti Co.,Ltd.

เลขที่ 37  ซอยประยูร 3  ต าบลตลาดใหญ่  

อ าเภอเมอืง  จังหวัดภเูกต็  83000

178 กรรมการผู้จัดการบริษทั A-Seven Corporation Co.,Ltd.

บริษทั A-Seven Corporation Co.,Ltd.

เลขที่ 988  ถนนสุขุมวิท 71  แขวงคลองตัน  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110

179 กรรมการผู้จัดการบริษทั International Project Administation Co., Ltd.

บริษทั International Project Administation Co., Ltd.

เลขที่ 52/1  ถนนพหลโยธิน 5  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  10400

180 กรรมการผู้จัดการบริษทั อาร์เชน จ ากดั

บริษทั อาร์เชน จ ากดั

เลขที่ 99/43  หมู ่6  ถนนรามอนิทรา  แขวงท่าแร้ง  

เขตบางเขน  กรุงเทพฯ  10220

181 กรรมการผู้จัดการบริษทั ศรเสนา อาทีเลีย จ ากดั

บริษทั ศรเสนา อาทีเลีย จ ากดั

เลขที่ 99/11  ซอยลาดพร้าว  แขวงจอมพล  

เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900



ล ำดบัที่ บริษัท/ทีอ่ยู่

182 กรรมการผู้จัดการบริษทั 1+1 Synergy Co.,Ltd.

บริษทั 1+1 Synergy Co.,Ltd.

เลขที่ 25  ซอย 13  ถนนนมิานเหมนิท์  ต าบลสุเทพ  

อ าเภอเมอืง  จังหวัดเชียงใหม ่ 50200

183 กรรมการผู้จัดการบริษทั Build Sabai Co., Ltd.

บริษทั Build Sabai Co., Ltd.

เลขที่ 53  อาคารประกอบบญุ  ถนนคลองชลประทาน  

ต าบลสุเทพ  อ าเภอเมอืง  จังหวัดเชียงใหม ่ 50200

184 กรรมการผู้จัดการบริษทั บายเฮาส์ ดีไซน ์แมนเนจเมน้ท์ จ ากดั

บริษทั บายเฮาส์ ดีไซน ์แมนเนจเมน้ท์ จ ากดั

เลขที่319/1  ถนนวังสิงหค์ า  ต าบลปา่ตัน  อ าเภอเมอืง  

จังหวัดเชียงใหม ่ 50300

185 กรรมการผู้จัดการบริษทั ตา ต้า อาคิเทกส์ จ ากดั

บริษทั ตา ต้า อาคิเทกส์ จ ากดั

เลขที่ 116  ถนนเรืองราษฎ ์ ต าบลเขานเิวศ 

อ าเภอเมอืง  จังหวัดระนอง  85000

186 กรรมการผู้จัดการบริษทั Luck Living Co.,Ltd.

บริษทั Luck Living Co.,Ltd.

เลขที่ 130/22  ถนนประชาสามคัคี  ต าบลรัษฎา  

อ าเภอเมอืง  จังหวัดภเูกต็  83000

187 กรรมการผู้จัดการ โครงการหมูบ่า้นชลพฤกษ์

โครงการหมูบ่า้นชลพฤกษ์

เลขที่ 204  ถนนรอบบงึแกน่นคร  ต าบลในเมอืง  

อ าเภอเมอืง  จังหวัดขอนแกน่  40000

188 ผู้จัดการฝ่ายบคุคล หา้งหุน่ส่วนจ ากดั ชลพฤกษ ์เลควิลล์

หา้งหุน่ส่วนจ ากดั ชลพฤกษ ์เลควิลล์

เลขที่ 159/16  ต าบลในเมอืง  อ าเภอเมอืง  จังหวดขอนแกน่  40000

189 กรรมการผู้จัดการ บริษทั วรัญญาเรียลเอสเตท จ ากดั

บริษทั วรัญญาเรียลเอสเตท จ ากดั

เลขที่ 199  หมูท่ี่ 5  ต าบลจังหาร  อ าเภอจังหาร  จังหวัดร้อยเอด็  45270



ล ำดบัที่ บริษัท/ทีอ่ยู่

190 ประธานกรรมการบริษทั เอพลัส อ ีดีไซน ์แอนด์ คอนซัลแทนด์ จ ากดั

บริษทั เอพลัส อ ีดีไซน ์แอนด์ คอนซัลแทนด์ จ ากดั

เลขที่ 244/3  ถนนลาดพร้าว  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900

191 ผู้จัดการบริษทั ทูพลัส ซอฟท์ จ ากดั

บริษทั ทูพลัส ซอฟท์ จ ากดั

เลขที่ 42  ทูพลัสปาร์ค  ซอยลาดพร้าว 8  ถนนลาดพร้าว  

แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900

192 ผู้จัดการฝ่ายบคุคล บริษทั แฮบบติา จ ากดั

บริษทั แฮบบติา จ ากดั

เลขที่ 408/16  ถนนพระราม 5  แขวงถนนนครไชยศรี  

เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300

193 กรรมการผู้จัดการบริษทั Oriental Vista Co.,Ltd.

บริษทั Oriental Vista Co.,Ltd.

เลขที่ 2/77  ถนนศักดิเดช  ต าบลตลาดเหนอื  

อ าเภอเมอืง  จังหวัดภเูกต็  83000

194 ผู้จัดการกองบริหารกอ่สร้าง ส านกัสาธารณูปการ 2

กองบริหารกอ่สร้าง ส านกัสาธารณูปการ 2 วัดพระธรรมกาย

เลขที่ 23/2  แขวงคลองสาม  เขตคลองหลวง  ปทุมธาน ี 12120

195 กรรมการผู้จัดการบริษทั เอเบิล้ อาร์คิเท็ก จ ากดั

บริษทั เอเบิล้ อาร์คิเท็ก จ ากดั

เลขที่ 38/5  ถนนบางใหญ่  ต าบลวิชิต  อ าเภอเมอืง  

จังหวัดภเูกต็  83000

196 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัชัยภมูิ

มหาวิทยาลัยราชภฏัชัยภมูิ

เลขที่ 167  ถนนชัยภมู-ิน้ าตกตาดโตน  ต าบลนาฝาย  

อ าเภอเมอืง  จังหวัดชัยภมู ิ 36000

197 กรรมการผู้จัดการบริษทั Resident Architect Co.,Ltd.

บริษทั Resident Architect Co.,Ltd.

เลขที่ 49/9 หมู ่4  ถนนฮิลครีส  ต าบลตะหล่ิงงาม  

อ าเภอสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี 84140



ล ำดบัที่ บริษัท/ทีอ่ยู่


















































