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บริษัท 27 วิศวกรรม จ ำกัด รับเหมำก่อสร้ำงอำคำรสูง 10 ซอยประชำอุทิศ 48 ถ.ประชำอุทิศ แขวงบำงมด เขตทุง่ครุ กรุงเทพฯ 10140

บริษัท กรีนบ๊อกซ์ ดีไซน์ จ ำกัด  ออกแบบสถำปัตยกรรม และออก

แบบภำยใน

132 ถนนวิภำวดี 44 แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท เจ้ำพระยำมหำนคร จ ำกัด (มหำชน) อสังหำริมทรัพย์ 909/1 ชั้น 6 ห้อง 601-602 ถนนสมเด็จพระเจ้ำตำกสิน แขวงดำวคะนอง เขตธนบุรี 

กรุงเทพฯ 10600

บริษัท ซิมไบโอซิส แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ำกัด ออกแบบทำงสถำปัตยกรรม 395 ซอย 13 ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท ซิมพลี ฟำยน์ สตูดิโอ จ ำกัด บริกำรด้ำนออกแบบ ก่อสร้ำง 702/58 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท ฑีฆำก่อสร้ำง จ ำกัด พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ 28 ซอยงำมวงศ์วำน 6 ถนนงำมวงศ์วำน ต.บำงเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

บริษัท ทีม เอสคิว จ ำกัด ทีป่รึกษำ ออกแบบให้ค ำแนะน ำ บริหำร

งำนด้ำนสถำปัตยกรรมทุกสำขำ

151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

บริษัท นำยณ์ เอสเตท จ ำกัด Real Estate 161 ถนนรำชด ำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

บริษัท เนำวรัตน์พัฒนำกำร จ ำกัด (มหำชน) รับเหมำก่อสร้ำง ถนนชัยพฤกษ์ ต.คลองพระอุดม อ.ปำกเกร็ด นนทบุรี 11120

บริษัท โปรเกรสซีฟ บิลด้ิง แมเนจเม้นท์ จ ำกัด  ให้บริกำรออกแบบสถำปัตยกรรม 

และสถำปัตยกรรมภำยใน

107 ซอยอ่อนนุช 32 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

บริษัท พรีบิลท์ จ ำกัด (มหำชน) รับเหมำก่อสร้ำง 503 ชั้น 1 ถนนบอนด์สตรีท ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

บริษัท ย่ำนสถำนปนิก จ ำกัด  สถำปนิก 677/14 ซอยลำดพร้ำว 5/1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท วิศวภัทร์ จ ำกัด รับเหมำก่อสร้ำง 9 ถนนสุขำภิบำล 5 แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10220
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บริษัท สแปน คอนซัลแตนท์ จ ำกัด ทีป่รึกษำควบคุมงำนก่อสร้ำง/ออกแบบ 247 ถนนเสนำนิคม 1 แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพฯ 10230

บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด อสังหำริมทรัพย์ 319 อำคำรจำมจุรีสแควร์ ชั้น 17 แขวงมักกะสัน เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330

บริษัท อำร์คีพลัส สตูดิโอ จ ำกัด ออกแบบสถำปัตยกรรม 14 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10230

บริษัท อิตำเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ำกัด (มหำชน)  รับเหมำก่อสร้ำง 2034/132-161 อำคำรอิตัลไทยทำวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง 

กรุงเทพฯ 10310

บริษัท เอ พลัส อี ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ำกัด ออกแบบ และทีป่รึกษำโครงกำรควบคุม

งำนก่อสร้ำง

244/3 ถนนลำดพร้ำว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท เอฟ เอ พี ดีไซน์ สตูดิโอ จ ำกัด  รับออกแบบ 30/8 ถนนวิภำวดี แขวงตลำดบำงเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

บริษัท เอ-แลนดำร์ช จ ำกัด  สถำปัตยกรรมและกำรให้ค ำปรึกษำ 187 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพฯ 10230

บริษัท เอสเธติค อำร์คิเทค จ ำกัด ออกแบบสถำปัตยกรรม 63 ซอยศรีสวัสด์ิ ถนนประดิพัทธ์ 25 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400


