
เลขทีใ่บรับรอง รายชื่อนิตบิุคคล รายชื่อผู้ช านาญการ

01/2557 บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ 1. ดร. สิรินิมิตร บุญยืน 1. นางบุษบา อิศรางกูร ณ อยุธยา 21. นางสาวสิราณี สังคะพัฒน์

แมเนจเมนท์ จ ากัด 2. นางเปรมวณี ปรีดาพันธุ์ 2. นางสาวเยาวภา ชูวงษ์ 22. นายวงศ์อัคคินท์ แสงสุวรรณ

ทีอ่ยู่ 3. นางเนตรชนก ต๊ะปินตา 3. นางสาวแก้วตา อัมรานนท์ 23. นายจักรพงษ์ เกเย็น

4. ดร. เบญจภรณ์ บุณยพุกกณะ 4. นายอาณัติ พรหมประสิทธิ์ 24. นายเศรษฐพัส กมลศุภประยูร

5. นางสาวจิตรลดา ด ารงสุกิจ 5. นายเปล่ียน มณียะ 25. นางสาวชฏาทิพย์ ทองเกตุ

โทรศัพท์ 0 2509-9000 ต่อ 2305 6. นายธนพล ดีปัญญา 26. นางสาววีณิฐฐา วรเกียรติธนากร

วันทีอ่อกใบรับรอง   30 พฤษภาคม 2557 7. นายยงยุทธ ก้อนจันทร์เทศ 27. นายเจษฎา เกตุเห่ง

วันหมดอาย ุ  29 พฤษภาคม 2560 8. นายอภิชัย ฮ้อเจริญทรัพย์ 28. นางสาวขวัญชนก คิวเจริญ

9. ดร. สิริลักษณ์ สิริสรรพ 29. นางสาวปฐมพร งามข า**

10. นายสุมิตร รักษ์พงษ์ 30. นายนพดล อิ่มสิน

11. นายอาทิตย์ เชาวนาภรณ์ 31. นายนิพัทธ์ ส้มกลีบ

12. นางสาวสุคนธ์ หาดสร้อย 32. นางสาวเบญจมาภรณ์ แสวงสุข

13. นางสาวภานุมาศ ระย้า 33. นายนพพร วงศ์วิวัฒน*์*

14. นางสาวรัตติยา งามประดิษฐ์ 34. นางสาวอภิชญา วงศ์ทองศรี

15. นายศีลวัต ศรีสวัสด์ิ 35. นางสาวนราจันทร์ พิมพ์สุคะ

16. นายคุณากร ทุมจีน 36. นางสาว น้ าฝน พามา

17. นายณัฎฐ์ ด าข า 37. นางสาวอรพรรณ โลหะสาร

18. นายเฉลิมชัย นาคขวัญ 38. ดร. ภัทรวรรณ จุฬาเรืองอักษร

19. นายพลสัณห์ เชิญขวัญศรี 39. นายณัฐพงษ์ ชมวะนา

หมายเหตุ ** เจ้าหน้าทีล่าออก 20. ดร. ตวงสรวง สกุลกลจักร 40. นายภัทราวุธ ทัดสวน

รายชื่อนิตบิคุคลผู้มีสิทธิจัดท ารายงานดา้นสิ่งแวดล้อม ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาตทิางท่อ

151 ถ.นวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม 
กรุงเทพมหานคร 10230

รายชื่อเจ้าหน้าที่
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รายชื่อเจ้าหน้าที่

02/2557 บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลิสต ์แอนด ์เอ็นจิเนียริ่ง 1. นางศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์ 1. นางสาววชิราภรณ์ มั่นคง 11. นางสาวอธิกา รงค์สวัสด์ิ

คอนซัลแตนท์ จ ากัด 2. ดร. พรวิภา คลังสิน 2. นางสาวชุติสรา ปะกิระตัง 12. นายสมชาย สุรวิทย์

ทีอ่ยู่ 3. นางสาวนวรัตน์ เกี้ยวมาศ 3. นายชูชัย ล้ออุทัย 13. นางสาวระพีวรรณ อ่อนน้อม

4. นายนพรัตน์ วงศ์อนุรักษ์ชัย 4. นางสาววิลาวรรณ จรูญพรพันธุ์ 14. นางสาว ภัทรพรรณ รักษวิณ

5. นางสาวนพวรรณ อุรารักษ์ 5. นางสาวศิลาวรรณ อิ่มวิไลวรรณ 15. นางสาวธัญพรรณพร พัฒนเจริญ

โทรศัพท์  0-2763-2853 6. นางสาวอรอนงค์ คุณานุภาพ 6. นายภาณุวัฒน์ ภูมิตินทรีย์ 16. นางสาวกิตติยา ลิมปิผลไพบูลย์

โทรสาร 0-2763-2860 7. นางสาวหทัยรัตน์ ฤทธิธ์าอภินันท์ 7. นางสาวนภสวรรณ คงข า 17. นางสาวชลธิชา พลายชุม

วันทีอ่อกใบรับรอง   5 มิถุนายน 2557 8. นายศุภณัฐฐ์ คุณธนกาญจน์ 8. นางสาวปุณฑรีย์ เขียวภักดี 18. นางรัตนา ทิมมณี

วันหมดอาย ุ  4 มิถุนายน 2560 9. นายสมพงษ์ บุญกล่อมจิตร 19. นายภัทร์ เทภาสิต

10. นางสาวกฤติกา บุณยชาติพิสุทธิ์ 20. นางสาวกุลรดา สุธีระเวชช์

03/2557 บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ 1. นางระวิวรรณ ปิยะศิริศิลป์ 1. นายเทวัญ พัฒนาพงศ์ศักด์ิ

แมเนจเมน้ท์ จ ากัด 2. นางสาววีรินท์ พีรธ ารงค์สิน 2. นางสาวรพีพัฒน์ เกริกไกวัล

ทีอ่ยู่ 3. นางสาวเนาวรัตน์ ทรัพย์เจริญ

4. นางสาวศรีวิไล โฆษิตชัยยงค์

5. นางสาวธนินทร์ธร จันทรอ าไพวงศ์

โทรศัพท์   0-2476-5058 ต่อ 211 6. นางสาวขวัญนุช วงศ์มหาสกุล

โทรสาร 0-2476-7079 7. นางสาวศิริวรรณ อัศวอัจฉริยะกุล

วันทีอ่อกใบรับรอง  10 มิถุนายน 2557 8. นางสาววันทนีย์ ศรีจันทร์

วันหมดอาย ุ  9 มิถุนายน 2560

68/95-96 หมู่ที ่5 ซอย 8 ถ.พระราม 2 
แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม. 10150

3 ซอยอุดมสุข 41 ถ.สุขุมวิท แขงงบางจาก 
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
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04/2557 บริษัท เอ็นทิค จ ากัด 1. นายปรีดา ทองสุขงาม 1. นางณัฐฐา รัตตกุล 11. นายสมาน เซ็มแม้นหมัด

ทีอ่ยู่ 2. นายภาณุพงษ์ สถิตวัฒนาพร 2. นางสุวรรณา ถนอมศักด์ิ 12. นางสาวธนินพร ทิพยมงคลกุล

3. นางวรกาย ชนม์ชูชาติ 13. นางสาวจริยา นาคนาคา

4. นางสาววินิตตา สวนมอญ 14. นายบรรจบ กิติกาศ

โทรศัพท์ 0-2476-5058 ต่อ 211 5. นายอชิรวิชย์ ผลโยนสกุลดี 15. นายสันติพงศ์ จันทร์เจริญ

โทรสาร 0-2476-7079 6. นายกรกฏ ภิรมย์รัตน์ 16. นางสาวศิรินทร กะวะนิช

วันทีอ่อกใบรับรอง  5 มิถุนายน 2557 7. นางพัตสร แสนสะสม 17. นางสาวรตพร นะมาตร์

วันหมดอาย ุ 4 มิถุนายน 2560 8. นายมนตรี บุญนาค 18. นายสุรเดช พุกซ่ือตรง

9. นางสาวสุกานดา แก้วอ าไพ 19. นายณัฐวุฒิ เมฆชอุ้ม

10. ดร.สมนึก ผ่องใส 20. นายธีระพันธ์ พุฒยืน

05/2557 บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จ ากัด 1. นางสาวกนกพร ชัยวรพร 1. นายนัท วานิชยางกูร 11. นางสาวเมยานี ศรีกุล

ทีอ่ยู่ 2. นายถาวร ชินะธิมาตร์มงคล 2. นางสาวฐิติพันธุ ์ข าภู่ 12. นางสาวกมลทิพย์ มาอุ่น

3. นางสาวพัทธนันท์ พิเคราะห์งาน 13. นางสาวสุพัตรา ศรีพลอย

4. นางสาวนวลจิรา วโรตตมะ 14. นางสาวบงกช ทองสดายุ

5. นางสาวศริญญา รังสิพัชรายุธ 15. นางสาวอัญชลี วีระหงษ์ 

โทรศัพท์ 0-2679-5200 ต่อ 113 6. นายยิ่งศักด์ิ มาลีวัตร 16. นางสาวปพิชญา พันธุระ

วันทีอ่อกใบรับรอง  10 มิถุนายน 2557 7. นางสาวสุธาวัลย์ จิตรธรรม 17. นายชนฉัตร ตันตระกูล

วันหมดอาย ุ 9 มิถุนายน 2560 8. นางสาวพันธสิรี พงศ์นพรัตน์ 18. นางสาวทองพูน วรครุธ

9. นางสาวธัญญาภัทร์ ถึงมี 19. นางสาวชาริดา พุม่พิกุล

10. นางสาวพิรลดา บุนนาค 20. นายประยุทธ เยาวขันธ์

179 ชั้น 24 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร์ ถนน
สาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120

68/95-96 หมู่ที ่5 ซอย 8 ถ.พระราม 2 
แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม. 10150
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06/2557 บริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี เทค จ ากัด 1. นายสมยศ เอื้ออภิสิทธิว์งค์ 1. นางสาวรัสรินทร์ ประพัฒน์รัตนกุล

ทีอ่ยู่ 2. นายกฤษณะ บูรพรรณ์

1/233 หมู่ที ่9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด 3. นางสาววรพร แสงชาวนา

จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท ์0-2347-0154-5 ต่อ 416

โทรสาร 0-2347-0156

วันทีอ่อกใบรับรอง  16 มิถุนายน 2557

วันหมดอาย ุ 15 มิถุนายน 2560

07/2557 บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จ ากัด 1. นายทรงฤทธิ ์นนทน า 1. นางสาวกาญจนา สุขน้อย

ทีอ่ยู่ 2. นางเรณู ศรีสมุทร 2. นายยุทธนา ร่ืนมาลัย

7 ชั้น 3 อาคารวิชั่น บิสิเนส ปาร์ค 3. นางสาววริษา วิชัยดิษฐ

ซอยรามอินทรา 55/8 ถนนรามอินทรา 4. นางสาวนิตยา สิงหาวงค์

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 5. นายภานุมาศ เหลือผล

10230 6. นางสาวฉัตรวรา พรหมเมตตา

โทรศัพท์ 0-2347-0154-5 ต่อ 416 7. นางสาวสิรินาฏ ใจเข้ม

โทรสาร 0-2347-0156 8. นายวีรพัฒน์ เกตุอินทร์

วันทีอ่อกใบรับรอง  2 กันยายน 2557 9. นายธนภูมิ ฑีฆะวัฒน์

วันหมดอาย ุ 1 กันยายน 2560 10. นางสาวจารุวรรณ งากุญชร

11. นางสาวลดาวัลย์ จันทร์โพธิ์
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08/2557 บริษัท แอสดคีอน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 1. นางชลิดา ประดิษฐ์กุล 1. นายบรรจง เล็กเจริญกุล 11. นายจงรักษ์ ราชสมบัติ

ทีอ่ยู่ 2. นางสาวนุชรินท์ กาหลง 2. นางสาวสุนันทา เปริญกุล 12. นางสาวกุลกัลยา ลุลิตานนท์

2782 ซอยลาดพร้าว 130 ถนนลาดพร้าว 3. นางตรีนุช อุดมศรี 13. นางสาวกรวรรณ พรินทรากุล

แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 4. นางวรพัตรา เอกอภิวงศกุล 14. นางสาวอุษา อ่วมสน

10240 5. นางสาวธนัฐภรณ์ พูนประสิทธิ์ 15. นางสาวรณิดา ทองสันติ

โทรศัพท ์0-2731-1592 ต่อ 423 6. นางสาอัญชลี พุม่เข็ม 16. นายมงคล โมรา

โทรสาร 0-2731-0490 7. นางสาวหนึ่งฤทัย คุ้มเสาร์ 17. นางสาวพิชา มิ่งขวัญสุข

วันทีอ่อกใบรับรอง  2 กันยายน 2557 8. นางสาวณรากร ปัญญาด้วง

วันหมดอาย ุ 1 กันยายน 2560 9. นางสาวศริญญา สุวรรณโครธ

10. นางสาวชยปภา แสงสวัสด์ิ

09/2557 บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จ ากัด 1. นายกิตติวัฒน์ ธนพัฒน์ไพบูลย์ 1. นางสาวสุชาดา บัวแก้ว 8. นางสาวเสาวลักษณ์ เอกภพวศิน

ทีอ่ยู่ 2. นายสีหวุฒิ ชุมสาย 2. นางสาววิสุชาดา โชตินอก 9. นางสาวสาธิตา ตันเจริญ

100 ถนนนางล้ินจี่ แขวงช่องนนทรี 3. นางสาวอาภัสรา ใจดี 10. นางสาวจิรภัทร์ เป็งมา

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 4. นายไพรวัลย์ เปรียมพิมาย 11. นางสาวธัญสิณี เลิศชัยอานนท์

โทรศัพท ์0 2678-1818 ต่อ 302 5. นางสาวเพชรรัตน์ ภูเชตวัน

โทรสาร 0-2678-0622 6. นางสาวนวลนภา ชมพูธวัช

วันทีอ่อกใบรับรอง  30 กันยายน 2557 7. นางสาวสาวิตรี เร่งพัฒนพิบูล

วันหมดอาย ุ 29 กันยายน 2560

ปรับปรุงเมื่อวันที ่15 ตลุาคม 2557


