รายชือ บริษัท ทีเป็ น สมาชิกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย ประเภท นิตบิ ุคคล
เลขสมาชิก

ชือบริษัทภาษาไทย

ชือภาษาอังกฤษ
Axis Landscape Ltd.

ทีอยู่ปัจจุบัน

001/5560

บริษัท แอ๊ กซิส แลนด์สเคป จํากัด

002/5964

บริษัท เบล คอลลิน อินเตอร์ เนชันแนล (ไทย Belt Collins International (Thailand) Co., Ltd 73/9 ซอยร่วมฤดี 2 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
แลนด์) จํากัด
เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330

003/5964

บริษัท เอ็มฟาไซท์ จํากัด

Emphasites Co.,Ltd.

004/5964

บริษัท กรี น อาคิเท็คส์ จํากัด

005/5661

ทีอยู่ภาษาอังกฤษ

3332 อาคารวิวฒ
ั น์ชยั ยูนติ บี ชันที 7 ถนน
พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ
10900

โทร.

แฟกซ์

กรรมการผู้จัดการ

E-mail

Website

02-937-3815-6

02-937-3820

คุณอนวัช เพ็ชรสุวรรณ

contact@axlthailand.com

www.axlthailand.com

73/9 Soi Ruam Rudee 2| Ploenchit Road
Lumpini Pathumwan | Bangkok 10330,
Thailand

02-254-1001-5

02-254-1006

-

thailand@beltcollins.co.th

www.beltcollins.com

222/8 ซอยกาญจนาภิเษก22 ถนนกาญจนา
ภิเษก แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กรุ งเทพมหานคร 10250

222/8 Soi Kanjanapisek22, Kanjanapisek
Road, Saphan Sung District, Saphan
Sung Sub-district, Bangkok, Thailand
10250

02-003-0009,
081-234-2200
หรื อ
081-234-5577

-

คุณชาญชัย จุฑาธรรมภรณ์

emphasites@gmail.com,emphasites@hotmail.com

www.emphasites.com

Green Architects Co.,Ltd.

48 ซอยรามคําแหง 24 แยก 18 (ถนนเสรี 1)
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10250

48 Soi Ramkhamhaeng 24 Yaek 18
(Seree 1 Road),
Huamark, Bangkapi, Bangkok 10250
Thailand.

02-719-1419

02-719-1409

คุณบุญชัย สกุลธรรมรักษ์

lemgreen34@yahoo.com,lem@greenarchitects.co.th

www.greenarchitects.co.th

บริษัท กรุ พธรี ดีไซน์ จํากัด

Group Three Design Co., Ltd.

63/1 ซอย5(ราชครู ) ถนนพหลโยธิน สามเสนใน
พญาไท กรุ งเทพฯ 10400

02-2791478 02- 02-6171109
6171107-8

คุณพิทกั ษ์ วรรณศิริ

info@group3.co.th

www.group3.co.th

006/5459

บริษัท อินไซด์ เอาท์ ดีซายน์ จํากัด

Inside Out Design Co., Ltd.

1097/8 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสติ กรุ งเทพฯ 10300

02-668-1042-4

02-668-1045

คุณปจิตพงษ์ พงษ์ ศิวาภัย

admin@insideoutdesign.co.th

www.insideoutdesign.co.th

007/5964

บริษัท ไอซอร่า ดีไซน์ จํากัด

Ixora Design Limited

32/170 ซอยลาดพร้ าว 23 แขวงจันทรเกษม เขต
จตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900

02-512-3280-1

-

คุณชาญชัย จรุ งเรื องเกียรติ / คุณพงษ์
ศักดิ เหล่ามานะเจริญ/ คุณปิ ยชนก
วิจารณ์ / คุณมังกร ชัยเจริญไมตรี

ixora@ixoradesign.com

www.ixoradesign.com

008/5459

บริษัทจัสมิน ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ (ไทย
แลนด์) จํากัด

Jasmine Design Consultant (Thailand) Co., 399/20 ชัน 2 ซอยโชคชัยร่วมมิตร 16/5 ถนน
Ltd.
วิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุ งเทพมหานคร 10900

02-6901380-1

02-6901382

คุณวิทย์ อนันต์ชนะชัย

jidcthailand@yahoo.com

-

009/5964

บริษัท แลนด์สเคป อาร์ คิเทค 49 จํากัด

Landscape Architects 49 Limited

81 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 81 SUKHUMVIT 26 BANGKOK 10110
กรุ งเทพ 10110
THAILAND

02-661-4947,
02-261-1422
02-661-2618, 02260-3574

คุณปรี ดาพนธ์ บัณฑิตยานนท์ /
PREDAPOND BANDITYANOND /
MANAGING DIRECTOR

predapond@l49.co.th,arrak@l49.co.th,apaporn@L49.co.th

www.49group.com

010/5560

บริษัท พี แลนด์สเคป จํากัด

P Landscape Co., Ltd.

59/3 ซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลอง
ตันเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110

011/5964

บริษัท พี.แอล. ดีไซน์ จํากัด

P.L.DESIGN COMPANY LIMITED

012/5964

บริษัท สํานักงานออกแบบระฟ้า จํากัด

013/5964

1097/8 Nakornchaisri Rd.,
Dusit Bangkok 10300, Thailand

59/3 Soi Sukhumvit 39, Sukhumvit Road, 02-261-3700-9
Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110

02-258-3588

คุณวรรณพร พรประภา
(Mrs. Wannaporn Pui Phornprapha)

info@plandscape.com

www.plandscape.com

เลขที 60/1 อาคารมนริริน (อาคารซี) ชัน 3
ห้ องซี 302, ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม)
ถนนพหลโยธิน, แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท, กรุ งเทพฯ 10400

02-615-4967-8

02-271-4073

คุณวีระพันธ์ ไพศาลนันท์

pldesign@pldesign.co.th

www.pldesign.co.th

RAFA Design Office Co., Ltd.

193/151 อาคารเลครัชดา ชันที 12G ถนน
รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.
10110

02-661-8130 ถึง 1 02-661-8132

คุณเลิศฤทธิ นิธิไชโย

rafa@rafadesign.com

www.rafa.co.th

บริษัท เรดแลนด์-สเคป จํากัด

Redland-scape Ltd.

55/95 ม.2 ถนนกําแพงเพชร 2
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม.10900

02-158-1212-3

02-158-1214

คุณปสงค์จิต แก้ วแดง

nipaporn@redland-scape.com,pasongjit@redland-scape.com

www.redland-scape.com

014/5254

บริษัท สเคป อาร์ คิเต็ค จํากัด

Scape Architects Co., Ltd.

68/21 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุ งเทพฯ
10500

02-2348632-3

02-2348631

คุณสุทธิพงษ์ ลิมปิ ษเฐี ยร

scapearch@gmail.com

-

015/5254

บริษัท โบดิห์ ทรี แลนด์สเคป จํากัด

BODHI TREE LANDSCAPE CO., LTD.

288-288/1-9 ถนนสุรวงศ์ แขวงสีพระยา เขตบาง
รัก กรุ งเทพฯ 10500

02-626-6930

02-626-6931

คุณบุญโฮม เหมสันต์ (เลขาบี)

design@bodhitreelandscape.com,ampawan.s@bodhitreelandscape.com -

55/95 Kamphaengpetch 6 Rd.,
Ladyao,Jatujak, Bangkok 10900
Thailand

รายชือ บริษัท ทีเป็ น สมาชิกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย ประเภท นิตบิ ุคคล
เลขสมาชิก

ชือบริษัทภาษาไทย

ชือภาษาอังกฤษ

ทีอยู่ปัจจุบัน

ทีอยู่ภาษาอังกฤษ

โทร.

แฟกซ์

กรรมการผู้จัดการ

E-mail

Website

016/5560

บริษัท อัคเซ่ ดีไซน์ จํากัด

AKSE DESIGN CO., LTD.

496 ถ.สามัคคี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.
นนทบุรี 11000

086-479-0773 , 02-980-0879
02 980 0878

คุณ เสริมศักดิ อัคเดชเดชาพาณิชย์

aksegroup@hotmail.com

www.aksedesign.com

017/5863

บริษัท คอนเซปท์ อินเตอร์ เนชันแนล ดีไซน์
จํากัด

CONCEPT INTERNATIONAL DESIGN
LIMITED

38 อาคารคิวเฮ้ าส์คอนแวนต์ ชัน4 ห้ อง 4 ซี
(โซน เอ) ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก
กทม. 10500

02-6320876-8

02-6320879

นางสาวพัชรา จําปี ทอง/Mr.Geoffrey
David Donald Morrison

admin@concept-i-design.com

www.concept-i-design.com

018/5153

บริษัท ดูฟอร์ กรี น แลนด์-เทค จํากัด

DUFORGREEN CO., LTD.

307 ซอยร่วมศิริมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
ลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม. 10900

02-2720188

02-2723670

คุณโชดึก ศิริทพิ ย์

shoduk_duforgreen@hotmail.com

-

019/5762

บริษัท อินเนอร์ เอ็กซ์ทีเรี ย จํากัด

INNER EXTERIORS CO., LTD.

473 ซอยพระรามเก้ า13 ถนนพระราม9 แขวง
บางกะปิ เขตห้ วยขวาง กทม. 10310

02-6622551,02- 02-6620437
6621479

คุณณภัทร ชืนอิม

admincentral@innerexteriors.com

www.innerexteriors.com

021/5964

บริษัท แลนด์สเคป เทคโทนิคส์ จํากัด

Landscape Tectonix Limited

222/17 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลา
ธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา กรุ งเทพฯ 10170

02-449-0035-6

02-449-0037

คุณศุภสิทธิ เทพอํานวยสกุล/คุณสัจจพงศ์ info@landscapetectonix.com
เล็กอุทยั

-

023/5358

บริษัท โอเรี ยนทัล วิสต้ า จํากัด

Oriental Vista Co.,Ltd.

เลขที 2/73 ถ.ศักดิเดช ต.ตลาดเหนือ
อ.เมือง ภูเก็ต 83000

076-243-497

076-243-498

คุณอาณาวุฒิ ประพันธ์วงศ์

orientalvistaphuket@gmail.com

www.orientalvista.com

024/5964

บริษัท แพลนนิง เวิร์คเพลส จํากัด

PLANNING WORKPLACE CO., LTD.

อาคาร นพณรงค์ ชัน 8/1 ซ. ลาดพร้ าว 23 แขวง
จันทรเกษม เขต จตุจกั ร กรุ งเทพ 10900 ทีอยู่
ออกใบเสร็จ 69/143 ซ. ติวานนท์25 ถ.ติวานนท์
หมู่ 8 ต. บางกระสอ อ. เมือง จ. นนทบุรี
11000

02-938-9536

02-938-9537

คุณประภัสร ติรณะรัต

pwplandscape@gmail.com

-

025/5964

บริษัท ภาษาแลนด์สเคป จํากัด

pasaLandscape co.,Ltd

35/29/1 ถนนพุทธมณฑลสาย1 แขวงบางระมาด 35/29/1 moo 2, buddhamonthon sai 1 rd., 02-887-8990
เขตตลิงชัน กทม.10170
bangramat,taLingchan, bangkok
10170,thailand

02-887-8990

คุณนันทพร ตันติพาณิชย์กุล

admin@pasalandscape.com,pasalandscape@gmail.com

www.pasalandscape.com

027/5863

บริษัท ฉมา จํากัด

SHMA CO., LTD.

93/2 เอกมัยซอย3 ถนนสุขุมวิท63 แขวงคลอง
ตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

02-3901977

02-3901974

คุณนําชัย แสนสุภา / คุณยศพล บุญสม / namchai@shmadesigns.com,
คุณประพันธ์ นภาวงศ์ดี
yossapon@shmadesigns.com,prapan@shmadesigns.com
,admin@shmadesigns.com

www.shmadesigns.com

028/5964

บริษัท ออนกราวด์ จํากัด

ON GROUND CO., LTD.

128 ห้ องบี ซอยสาทร14 ถนนสาทรเหนือ แขวงสี
ลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ10500

02-637-7668

02-6377855

นางใจพิมพ์ อิวาโมโตะ / นางปาณิทตั
รัตนวิจิตร

info@onground.asia

www.onground.asia

029/5358

บริษัท เคทีจีวาย อินเตอร์ แอสโซซิเอทส์
จํากัด

KTGY Inter - Associates,Ltd.

23/126-133 ชัน 32 อาคารสรชัย ซอยสุขุมวิท 63
ถนน สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110

02-392-9944

02-714-1199

คุณทรงพล โอสถสงเคราะห์

bd1@ktgyinterassoc.com, plan@ktgyinterassoc.com

www.ktgyinterassoc.com

030/5964

บริษัท ทร็อพ จํากัด

TROP COMPANY LIMITED

36/66 ซ.สหกรณ์ 6 ถ. นาคนิวาส (ลาดพร้ าว 71)
แขวงลาดพร้ าว เขตลาดพร้ าว กทม. 10230

02-932-4848

02-956-1526

คุณอรรถพร คบคงสันติ

tropdesign@gmail.com

-

031/5964

บริษัท เดอะโบว์มอนท์ พาร์ ทเนอร์ ส จํากัด

The Beaumont Parthers Co.,Ltd.

287 อาคารลิเบอร์ ตีสแควร์ ชัน 12 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500

02-631-1860

02-6311849

Pabhimol Sontitim (Art)

Pabhimol.S@thebeaumontpartnership.com

www.thebeaumontpartnership.com

032/5358

บริษัท แลนด์สเคป แพลนนิง จํากัด

Landscape Planning Co.,Ltd.

61/206 ซอยทวีมิตร 9 ถ.พระราม 9 แขวงห้ วย
ขวาง เขตห้ วยขวาง จังหวัดกรุ งเทพฯ 10320

02-643-0153, 02- 02-245-5363
643-0154

นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชยั

lpcth@yahoo.com

-

033/5257

บริษัทไดแอค กรุ๊ ป จํากัด

37 ซ.พระราม 9-35 ถ.พระราม 9 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ จังหวัดกรุ งเทพฯ 10240 (ย้ ายทีอยู่
ใหม่ ไม่ทราบ)

02-369-2979

รอ.กิตติวฒ
ั น์ บุญมงคล

DI.ACGROUP@gmail.com

034/5358

บริษัทโลโก้ เท่ากับ จํากัด

927/69 ซอยลาดพร้ าว 87 ถนนลาดพร้ าว
แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240

02-932-0810 , 02-640-1619
02-640-1619

คุณดนัยวิทย์ อยู่คง

lokoh_lokoh@yahoo.com

LOKOH= Co.,Ltd.

61/206 Soi Thaveemit 9,Rama 9 Rd,
Huaykwang
Bangkok 10320 Thailand

02-369-2978

-

รายชือ บริษัท ทีเป็ น สมาชิกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย ประเภท นิตบิ ุคคล
เลขสมาชิก

ชือบริษัทภาษาไทย

ชือภาษาอังกฤษ

ทีอยู่ปัจจุบัน

ทีอยู่ภาษาอังกฤษ

โทร.

แฟกซ์

กรรมการผู้จัดการ

E-mail

Website

035/5358

บริษัท เบอร์ มิวด้ า แลนด์สเคป อาร์ คิเท็คส์
จํากัด

BERMUDA
Landscape Architects Co., Ltd.

เลขที 1000/203 อาคารลิเบอร์ ตีพลาซ่า ซอย
สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110

02-392-4510

02-392-4511

นางสาวเขมณัฎฐ์ พุทธิชูโรจน์และ นายจิ
รายุ ทวีเผ่าภาคิน

bermuda@bermudalandscape.co.th

www.bermudalandscape.co.th

036/5358

บริษัท เอ พลัส แอล จํากัด

A PLUS L CO.,LTD.

เลขที 9 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330

02-254-4401

02-254-4402

นายภาสกร สุวรรณสิงห์

aplusl@hotmail.com

-

037/5560

บริษัท บลู แพลนเนต ดีไซน์ อินเตอร์ เนชัน
แนล จํากัด

Blue Planet Design International co.,ltd.

เลขที 200 ซอย 10 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์
แขวงทุง่ วัดดอน เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120

02-286-1450,02-286-1460
02-286-1330

คุณปิ ยเมศ ไกรฤกษ์ /คุณอุทยั

bpn.landscape@gmail.com

-

038/5560

บริษัท สตูดิโอ ใต้ หล้ า จํากัด

STUDIO TAILA COMPANY LIMITED

111/86 อาคารรัชดา พาวิเลียน ซอยลาดพร้ าว
23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900

02-967-7071

02-967-7072

คุณเจตนิพฐิ ธัญญรัตตกุล/คุณรัชวุฒิ วงศ์ exeed@studiotaila.com
ฮึกหาญ

www.studiotaila.com

039/5560

บริษัทภูมิสถาปนิกกรุ งเทพ จํากัด

Landscape Architects of Bangkok Ltd.

02-248-1142-3

02-642-6857

คุณธวัชชัย กอบกัยกิจ / คุณธัชพล สุนท info@landscapebangkok.com
ราจารย์ / นส.บุณฑริกา วรรณพิณ / นาย
สมเกียรติ โชควิจิตรกุล

www.landscapebangkok.com

040/5661

บริษัท สนิทศั น์ สตูดิโอ จํากัด

Sanitas Studio Co.,Ltd

487 ถนนศรี อยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราช 5th floor B.S.V. Building,487
เทวี กรุ งเทพมหานคร 10400
Sri-Ayudhaya Rd, Phayathai Rd,
Rachathewee, Bangkok 10400
Thailand
15 ซ.ประดิพทั ธ์ 17 ถ.ประดิพทั ธ์ แขวงสามเสน
ใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400

02-279-1118

-

คุณสนิทศั น์ ประดิษฐ์ ทศั นีย์

sanitas@sanitasstudio.com

www.sanitasstudio.wordpress.com

041/5762

บริษัท สถาปนิก โอเพนบอกซ์ จํากัด

Openbox Architects Co.,ltd

264/3 ตรอกวัดลาดบัวขาว (ซอยเจริญกรุ ง 80)
ถนนเจริญกรุ ง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอ
แหลม กรุ งเทพฯ 10120

02-688-8844-5

-

1.นายรติวฒ
ั น์ สุวรรณไตรย์ 2.นาง
วรรณพร สุวรรณไตรย์

openbox@openbox.in.th,admin@openbox.in.th

www.openbox.co.th

042/5762

บริษัท แลนด์ โปรเซส จํากัด

LANDPROCESS CO.,LTD

2095 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้ วย
ขวาง กรุ งเทพฯ 10310 : สถานทีติดต่อ 999
ซอยรัชดา 3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขต
ดินแดง กรุ งเทพฯ 10400

02-641-8483

-

1.คุณกชกร วรอาคม 2.คุณกิงแก้ ว เม
ธชนัน 3.คุณจักรดาว นาวาเจริญ

landprocess@gmail.com

043/5762

บริษัท สิบแปดสิบเก้ า จํากัด

1819 Co.LTD.,

59 ซอยประดิพทั ธ์ 25(ศรี สวัสดิ) ถนนประดิพทั ธ์
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานครฯ
10400

02-615-7768

02-6157769

1.คุณจารุ ณี สิทธิถาวร 2.คุณพลัง สิทธิ
ถาวร

info1819@gmail.com

www.1819studio.com

044/5762

บริษัท เอคซ์ไซท์ ดีไซน์ สตูดิโอ จํากัด

XSITE DESIGN STUDIO CO.,LTD.

555/102 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสาย
ไหม จังหวัดกรุ งเทพฯ 10220

02-158-7399

02-998-2063

1.คุณทศธเนศ ลือกิจนา

xsite_dstudio@yahoo.com, xsite_dstudio@hotmail.com

-

045/5762

บริษัท เควี อาร์ ต แอนด์ ดีไซน์ จํากัด

KV ART&DESIGN CO.,LTD

เลขที1 ซอย โชคชัย4 ซอย78 แยก11 ถ.โชคชัย4 No.1 Chokchai 4 Soi 78 Yak 11, Chokchai Tel/Fax 02-9423838แขวง ลาดพร้ าว เขต ลาดพร้ าว กรุ งเทพฯ 10230 4 rd., Lad Prao, BKK, Thailand, 10230

คุณกรกิจ รัศมีวงศ์พร

kvdesigncompany@gmail.com

www.kvartdesign.com

046/5762

บริษัทฉมาโซเอ็น จํากัด

ShmaSoEn Co., LTD.

16 ซอยโชคชัย 4 ซอย 76 ถนนโชคชัย 4 แขวง
ลาดพร้ าว เขตลาดพร้ าว กรุ งเทพฯ 10310
(สํานักงานใหญ่) : สถานทีติดต่อ : 93/2 เอกมัย 3
สุขุมวิท 63 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110

1.คุณนําชัย แสนสุภา 2.คุณยศพล บุญสม admin@shmasoen.com
3.คุณประพันธ์ สภาวงศ์ดี 4.คุณขวัญชนก
คงโชคสมัย 5.คุณกิรินทร์ ตังเลิศปั ญญา

264/3 Soi Charoenkrung 80,
Bangkhaolame, Bangkok 10120

02-390-1977

02-390-1974

รายชือ บริษัท ทีเป็ น สมาชิกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย ประเภท นิตบิ ุคคล
เลขสมาชิก

ชือบริษัทภาษาไทย

ชือภาษาอังกฤษ

ทีอยู่ปัจจุบัน

ทีอยู่ภาษาอังกฤษ

โทร.

แฟกซ์

กรรมการผู้จัดการ

E-mail

047/5863

บริษัท บี.ยู.ดี. ดีไซน์ สตูดิโอ จํากัด

b.u.d DESIGN STUDIO Co.,Ltd.

1/1-2 ชัน 2 อาคารผาสุขเพรส ซ.อารี ย์สมั พันธ์ 3
ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุ งเทพฯ
10400

info@budstudio.co.th

048/5863

บริษัท นิสป์ดีไซน์ จํากัด

nispdesign Co.,Ltd.

1/15 ชัน2 อาคารผาสุขเพรส ซ.อารี ย์สมั พันธ์3
ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุ งเทพฯ
10400

nispdesign@gmail.com

049/5863

บริษัท โปรเซส แลนด์สเคป แปลนเนอร์ จํากัด Process Landscape Planner Co.,Ltd.

55 ซอยบรมราชชนนี 2 ถนนบรมราชชนนี แขวง
บางบําหรุ เขตบางพลัด กรุ งเทพฯ 10700

02-433-0888

02-4330880

1.นายพีรยุทธ เจริญผล 2.นายเสริมศักดิ processlandscape@gmail.com
หุตินทะ 3.นายกังวาน พิพธิ พงศ์สนั ต์

Website

