ธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการก่อสร้างและวิศวกรรม ปี 2559 (จานวน 30 ราย)
ที่

ชื่อนิติบุคคล

ชื่อ-สกุล

1 บริษัท เปป เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอน
สตรัคชั่น จำกัด

คุณ รัฐสยำม ใหญ่อรุณ

2 บริษัท นิวเทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียริ่ง
คอนสตรัคชั่น จำกัด

คุณ สุภำพร วงมนตรี

3 บริษัท เมคเคอร์โฮม จำกัด

คุณ มลฤดี เกียรติ์เวช
ธรรม

4 บริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด

ตาแหน่ง

ที่อยู่

อีเมล์

081-9942023

53/7 หมู่ 1 ถ.สุวรรณศร ต.โคกแย้
อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230

ratsiam@hotmail.com

081-3747233

20 ซ.อุดมสุข53แยก4 แขวงหนอง
บอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

tos@ntec.co.th/supap
orn@ntec.co.th

ผอ. ฝ่ำยกำรตลำด

081-8086878

9 ซ.สำยสิน ถ.ประชำชื่น แขวงวงศ์
สว่ำง เขตบำงซื่อ.กรุงเทพฯ 10801

hr@makerhome.com

คุณ บุญเสริม เวชกำมำ

กรรมกำรบริษัท

081-9165070

1550 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ
10400

5 บริษัท ชำนำญกิจ วิศวกรรม จำกัด

คุณ จำรุศักดิ์ พงษ์ศิริ

กรรมกำรผู้จัดกำร

6 บริษัท กรีน บิลด์ อินโนวอลล์ จำกัด

คุณ ทศพล คำจันท์

Engineer

7 บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด

คุณ ณรงค์ ธิรัตนพงษ์

ผู้อำนวยกำรฝ่ำย
วำงแผนและพัฒนำ
โครงกำร
-

081-8409017
/02-2336460

78 ซ.กัปตันบัช (เจริญกรุง30)
ถ.เจริญกรุง แขวงบำงรักเขตบำงรัก
กรุงเทพฯ
361 ซอยพัฒนำกำร 29 (หมู่บ้ำน
เกษรำ) ถ.พัฒนำกำรแขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

8 บริษัท ซี แอนด์ พี (กรุงเทพฯ) จำกัด คุณ สันติ ศรียุทธิไกร

กรรมกำรบริหำร

เบอร์ติดต่อ

-

boonserm@taiseithailand.co.th,
qms@taiseithailand.co.th,
081-5660774/ 12-170 หมู่7 ซ.ลำลูกกำ ต.ลำด
surang_rat@hotmail.c
0850701525 สวำย อ.ลำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150 om/cnk.eng.2004@g
mail.com
084-6091114 8/2 หมู่14 ถ.ลำลูกกำ ต.ลำลูกกำ
Innowall.thailand@gm
อ.ลำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150
ail.com

081-6382530

nanong@chod.co.th

santi.s@candpbangkok
.co.th

ที่

ชื่อนิติบุคคล

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง
ผจก.ฝ่ำยกลยุทธ์

เบอร์ติดต่อ

ที่อยู่

อีเมล์

089-2753802

110/29 หมู่5 ซ.บำงกรวย-ไทรน้อย
8 ถ.บำงกรวย-ไซน้อย ต.บำงกรวย
อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

muangkala@hotmail.c
om

4/1 ซอยเพชรเกษม 69 แยก 6-1-1 kanang111@yahoo.co
หนองค้ำงพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ m
10160

9 บริษัท ซีแมค เจนเนอรัล จำกัด

คุณ วัชรชัย ม่องคะลำ

10 บริษัท ไซน์คอน กรุงเทพ จำกัด

คุณ วรำงคณำ สังข์สม

-

081-9109556

11 บริษัท ณุษำ จำกัด

คุณ ชัญญำนุช ชนูนันท์

-

096-9794454/ 25/24 ซ.วัดสุขใจ แขวงทรำยทองดิน naphat66@gmail.com
0995695359 เขตคลองสำมวำ กรุงเทพฯ 10510

12 บริษัท เดอะฟินิกซ์ 99 จำกัด

คุณ ณัฎฐ์ณัชชำ เลิศปิยะ
บุญ

13 บริษัท เดอะโมเดอร์น กรุ๊ป เรีย
ลพร็อพเพอทิ จำกัด

Markething

094-2542464

189/1 ม.7 ถ.พหลโยธิน
ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์
จ.นครสวรรค์ 60000

nudnutcha@gmail.co
m

คุณ สุกำนดำ กิติมหำคุณ เจ้ำของกิจกำร

081-922-6145

4 96/69 ถนน แจ้งวัฒนะ
อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

aris.title@gmail.com

14 บริษัท ไทยชิงยำ จำกัด

คุณ ปรัชญำ งำมวงค์

02-9329882/
0815563999

30 ซ.นำคนิวำส38 ถ.นำคนิวำส
แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว
กรุงเทพฯ 10230

tcy@thaichingya.co.th

15 บริษัท ธนิสร 98 จำกัด

คุณภูมิพัฒน์ กิจนพศรี

กรรมกำรผู้จัดกำร

-

086-407-7307 17/3 ถนนธรรมคุณำกร ต.โกรกกรำก t.pumpat@hotmail.co
อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร
m
74000

ที่

ชื่อนิติบุคคล

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

16 บริษัท บิลเลี่ยนแนร์ คอนสตรัคชั่น
จำกัด

คุณ รักษ์พงษ์ ก่อเกียรติ

กรรมกำรผู้จัดกำร

17 บริษัท บีวำยพี อินโนเวชั่น จำกัด

คุณ อภิญญำ เหล่ำสิทธิกุล พนักงำนธุรกำร

เบอร์ติดต่อ

ที่อยู่

อีเมล์

081-8100353

2046 ม.2 ซ.สันติคำม12 ถ.สุขุมวิท rakpongk@hotmail.co
109 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง
m
สมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร
10270

089-9381810

173/170 หมู่3 ต.นำดี อ.เมือง
สมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 74000

081-8616750

109/11 หมู่7 ต.บำงโฉลง อ.บำงพลี hrho.pp8@gmail.com
จ.สมุทรปรำกำร 10540

Apinya.byp@gmail.co
m

18 บริษัท ประภัสสรพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด คุณ สงกรำนต์ สิงห์ทอง

-

19 บริษัท พิโด้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คุณ รุ่งโรจน์ โชติมงคล

รองกรรมกำรผู้จัดกำร

089-4880241/ 99 ซ.อุดมเกียรติ ถ.สุทธิสำรวินิจฉัย
086-3222385 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง
กรุงเทพฯ 10310

20 บริษัท พี เค พรีคลำส จำกัด

คุณ เสริม แย้มหร่ำย

ผู้จัดกำรโรงงำน

081-3312625

21 บริษัท ภูธเนษฐ์ พัฒนำกำร จำกัด

คุณ โชตินรินทร์ โชติหิรัญ กรรมกำรผู้จัดกำร
โยธิน

086-5048899

88/187 ซ.ศึกษำวิทยำ ถ.สำทรเหนือ chotnarin2011@gmail
แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ
.com
10500

22 บริษัท มหำพร จำกัด

คุณ นิรำส ลิ้มประยูรยงค์

084-5305566

33/6 หมู่9 ซ.แจ้งวัฒนะ-ปำกเกร็ด
ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120

กรรมกำรผู้จัดกำร

rungrojinter@gmail.co
m/
pido.amd.st@gmail.co
m
25/99 หมู่8 ซ.วัดกำแพง ถ.พิบูล
pkprecast2014@gmai
สงครำม ต.บำงเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี l.com
11000

mahaporn_co@yahoo.
com

ที่

ชื่อนิติบุคคล

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

เบอร์ติดต่อ

23 บริษัท ยูโร-โอเรียนเตล คอนสตรัคชั่น คุณ ประสำน ตั้งอนุรักษ์
จำกัด
พงศำ

-

02-509-8900,
081-4026377

24 บริษัท วิศว์วิวรรธน์ จำกัด

คุณ วรรณภำ จั่นเพชร

-

084-3627016

25 บริษัท สยำมพรีคำซท์ บิลดิ้ง แอนด์
เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

คุณ เรวัต ชูผอม

Managing Director

086-3667257

26 บริษัท เอ พลัส เรียลเอสเตท จำกัด

คุณ เชี่ยวชำญ เลิศ
เอกบุรุษ

กรรมกำรบริหำร

089-6671994, 135 ซ.รำมคำแหง 39(เทพลีลำ1)
0813962482 แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง
กรุงเทพฯ 10240

27 บริษัท แองเจิ้ล ซิตี้ จำกัด

คุณ อภิชำติ ประสิทธิ์น
ฤทธิ์

28 ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไทย ทรู เอส คอน
สตรัคชั่น

คุณ พิชัย สวัสดิ์เรียวกุล

29 ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ศรีคชำบุตร ไคโย่
เน็ตเวอร์ค

คุณ จิรัฎฐ์ นิธิวัฒน์สิริ

30 ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เหนือกว่ำ

คุณ ฤทธิ์ณรงค์ รื่นสดงำม

-

ที่อยู่
4 ซอย รำมอินทรำ 79 รำมอินทรำ
แขวงรำมอินทรำ เขตคันนำยำว
กรุงเทพมหำนคร 10230
44/49 ม.2 ต.บำงขวัญ อ.เมือง
ฉะเชิงเทรำ จ.ฉะเชิงเทรำ24000
290/108 ถ.ร่มเกล้ำ แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ10510

อีเมล์
euro_cons@yahoo.co
m
chawalit.janpetch@gm
ail.com/wannapa.janp
etch@gmail.com
rawat_66_9@yahoo.c
o.th
cheiwenan@yahoo.co
m

02-5087089/
02-0608391/
095-9570169

98/9 รำมคำแหง39(เทพลีลำ) แขวง sky201207@gmail.co
พลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ m/kankemm@gmail.c
10310
om

Project Manager

02-9102782/
086-3414605

102 ถนนริมคลองประชำ แขวงบำง
ซื่อ เขตบำงซื่อ กรุงเทพฯ 10800

ประธำนกรรมกำร
ผู้จัดกำร

092-6782835

122/20 ซ.ลำดพร้ำว106
nitiatiratana@gmail.co
ถ.ลำดพร้ำว แขวงพลับพลำ
m
เขตวังทองหลำง จ.กรุงเทพฯ 10310

-

092-664-7849 45 หมู่6 ต.บำงคูวัด อ.เมือง
จ.ปทุมธำนี 12000

pichai_ttf@yahoo.com

ritnarong.r@gmail.com

