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บริษทั กรุงเทพประเมินราคา จำกัด / Bangkok Property Appraisal Co., Ltd.
นายกฤติน กรพิพฒ
ั น์
ที่อยู่
: 100/122 อาคารบีจีดี ชั้นที่ 3 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
E-mail : lovebangkokbkk@gmail.com, marketing@bkkpa.co.th
เวปไซต์ : http://www.bkkpa.co.th
โทรศัพท์ : 0-2641-4828-30, 0-2641-5107-9, 086-091-3498
โทรสาร : 0-2641-4826
บริษทั กรุงสยามประเมินค่าทรัพย์สนิ จำกัด / Siam City Appraisal Co., Ltd.
นางณัชชา รัตนเพชร์ และ นางอุทยั วรรณ อุดมเจริญชัยกิจ
ที่อยู่
: 731 อาคารพีเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนอโศก-ดินแดง แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
E-mail : vn@sca.co.th
เวปไซต์ : http://www.siamcityappraisal.com
โทรศัพท์ : 0-2247-4715-6, 0-2248-0116-7
โทรสาร : 0-2247-6325, 0-2248-0120-1
บริษทั กวิน แอพเพรซัล จำกัด / Kawin Appraisal Co., Ltd.
นายวสันต์ ทองเดชศรี
ที่อยู่
: 27/1 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
E-mail : kawinappraisal@gmail.com
เว็บไซต์ : https://www.kawinapp.com/
โทรศัพท์ : 0-2314-1046 ถึง 8
โทรสาร : 0-2003-6215
บริษทั แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด / Grand Asset Advisory Co., Ltd.
นายเลอสรรค์ ส่งทวน
ที่อยู่
: 1350/279-283 อาคารไทยรงค์ ชั้น 16 ถนนพัฒนาการ แขวง/เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
E-mail : gaagrandasset@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.grandasset.co.th/
โทรศัพท์ : 0-2030-5885
โทรสาร : 0-2030-5811-12
บริษทั โกร เอสทิเมชัน่ จำกัด / Grow Estimation Co., Ltd.
นายปานเทพ จารุปราณ
ที่อยู่
: 89 อาคารอมรพันธุ์205ทาวเวอร์1 ห้อง89/11 ชั้น10 ซ.นาทอง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
E-mail : grow@grow.co.th
โทรศัพท์ : 0-2248-7672-3
โทรสาร : 0-2274-6687
บริษทั โกลเด้น แลนด์ แอพเพรซัล จำกัด / Golden Land Appraisal Co., Ltd.
นายชาญสิทธิ์ ตันติชยั นุสรณ์
ที่อยู่
: 18/924 หมู่ 2 ซ.งามวงศ์วาน 18 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
E-mail : Order.9gl@gmail.com
โทรศัพท์ : 0-2951-9003-4
โทรสาร : 0-2591-7780
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บริษทั โกลบอล แอสเซ็ท แวลูเออร์ จำกัด / Global asset valuer Co., Ltd.
นายปกรณ์สกั บงกชเดชากร
ที่อยู่
: 73/31 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
E-mail : gav.ho123@gmail.com
โทรศัพท์ : 0-2521-6875-6, 0-2521-6879
โทรสาร : 0-2521-6875 ต่อ 22
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บริษทั ควอลิตี้ แอพไพรซัล จำกัด / Quality Appraisal Co., Ltd
นายจักรกริช ลำพูน
ที่อยู่
: 110/52 หมู่บ้านอัญมณี ซอยลาดพร้าว 18 แยก 8 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900
E-mail : q.a.2015@qa-appraisal.com
เวปไซต์ : http://www.qa-appraisal.com
โทรศัพท์ : 02-513-1674-5, 086-395-0105
โทรสาร : 0-2019-4576
บริษทั เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วสิ จำกัด / KTAC Appraisal and Service Co., Ltd
นายชูเกียรติ พยับวิภาพงศ์
ที่อยู่
: 364/8 ชั้น1 อาคารรอยัลไนน์ เรสซิเดนท์ ถ.พระราม 9 ซ.17 ห้วยขวาง กทม. 10310
เวปไซต์ : http://www.ktac.co.th
โทรศัพท์ : 0-2318-6791-5
โทรสาร : 0-2318-6796-7
บริษทั จี.พี.วี.โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แวลูเอชัน่ จำกัด / GPV Global Property valuation Co., Ltd.
นายพัฒน ปิตยานนท์
ที่อยู่
: 14-14/1 ซอยลาดพร้าว 106 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
E-mail : mktgpv@gmail.com
โทรศัพท์ : 0-2538-2329
โทรสาร : 0-2931-9447, 0-2538-0987
บริษทั โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด / Jones Lang LaSalle (Thailand) Co., Ltd.
นายศิรชิ ยั สมเจริญวัฒนา
ที่อยู่
: 88 เดอะ ปาร์ค ชั้น 10 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เวปไซต์ : http://www.jll.co.th
โทรศัพท์ : 0-2624-6400
โทรสาร : 0-2679-6519
บริษทั ชาเตอร์ แวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด / Chartered Valuation & Consultant Co., Ltd.
นายชัยรัตน์ ไกรเลิศศิลป์
ที่อยู่
: 1271,1273 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
อีเมล์
: customercare@charter.co.th
เวปไซต์ : http://www.charter.co.th
โทรศัพท์ : 0-2693-9603
โทรสาร : 0-2693-9608
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บริษทั ไชนีส ไทย แอพไพรซอล จำกัด / Chinese Thai Appraisal Co., Ltd.
นายพีรวัส ภักดี
ที่อยู่
: 19/1-2 อาคารวังเด็ก เลขที่ 6 A-B ชั้น 6 ซ.ยาสูบ1 แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
E-mail : peerawat.pak@chinese-thai.co.th
โทรศัพท์ : 0-2617-8990
โทรสาร : 0-2617-8992
บริษทั ซาลแมนน์ (ฟาร์อสี ท์) จำกัด / Sallmanns (Far East) Co., Ltd.
นางสาวจันทร์วมิ ล รักอนันตชัย
ที่อยู่
: 919/502 อาคารชุดจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น43 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
E-mail : bangkok@sallmannsthailand.com
เวปไซต์ : http://sallmannsthailand.com
โทรศัพท์ : 0-2234-8501, 0-2234-8502, 0-2234-8503
บริษทั ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแทนท์ จำกัด / Sims Property Consultants Co., Ltd.
นายวรศักดิ์ โชติแฉล้มสกุลชัย
ที่อยู่
: 6/92,6/97 ลุมพินีทาวเวอร์วิภาวดี-จตุจกั ร อาคารB ชั้น17 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
E-mail : bkk@simsproperty.co.th
เวปไซต์ : http://www.simsproperty.co.th/
โทรศัพท์ : 0-2530-4333
บริษทั ซี.ไอ.ที. แอพเพรซัล จำกัด / C.I.T. Appraisal Co., Ltd.
นางสาวธัชชฎา ศุภกรพิชาญ
ที่อยู่
: ชั้น 17 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
E-mail : noppadon.srithiamthong@colliers.com, yuphin.yousoh@colliers.com
เวปไซต์ : http://www.colliers.com
โทรศัพท์ : 0-2656-7000
โทรสาร : 0-2656-7111
บริษทั ซีบอี าร์อี (ประเทศไทย) จำกัด / CBRE (Thailand) Co., Ltd.
นางสาวเพ็ญธิดา ศรีสว่าง
ที่อยู่
: 87/2 ถ.วิทยุ ซีอาร์ซีทาวเวอร์ออลซีซั่นส์เพลส ชั้น 46 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
E-mail : valuation@cbre.co.th
เวปไซต์ : http://www.cbre.co.th.
โทรศัพท์ : 0-2119-2962
โทรสาร : 0-2685-3300-2
บริษทั ไซมอน ลิม และหุน้ ส่วน จำกัด / Simon Lim & Partners Co., Ltd.
นางสาวนวพร วงศ์อไุ ร
ที่อยู่
: 760/412 ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
E-mail : info@simonlim.com
เวปไซต์ : http://www.simonlim.com
โทรศัพท์ : 0-2136-4512-4, 0-2136-4516-7
โทรสาร : 0-2136-4518
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บริษทั เดอะแวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จำกัด / The Valuation & Consultants Co., Ltd.
นายมานพ วรรณะเอีย่ มพิกลุ
ที่อยู่
: ชั้น 12 อาคารเคพีเอ็นทาวเวอร์ 719 ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
E-mail : info@thevaluation.com
เวปไซต์ : http://www.thevaluation.com
โทรศัพท์ : 0-2717-0801-8
โทรสาร : 0-2717-0800
บริษทั ทรู แวลูเอชัน่ จำกัด / True Valuation Co., Ltd.
นางรุง่ ทิวา ตังคโนภาส
ที่อยู่
: 52/106-107 ซ.กรุงเทพกรีฑา15 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
E-mail : true_valuation@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0-2136-2363-4
บริษทั ที.เอ. มาเนจเม้นท์ คอร์โปเรชัน่ (1999) จำกัด /T.A. Management Corporation (1999) Co., Ltd.
นายประชุม เครือครัด
ที่อยู่
: 1355 ซ.ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถ.ลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
E-mail : ta.tamc.1999@gmail.com
เวปไซต์ : http://www.tamc1999.com
โทรศัพท์ : 0-2530-9731-4
โทรสาร : 0-2530-9735-7
บริษทั ทีป่ รึกษาเฟิรส์ สตาร์ จำกัด / First Star Consultant Co., Ltd.
นายวันชัย สาสนรักกิจ
ที่อยู่
: 54/22-23 หมู่ที่ 6 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
E-mail : firstfsc@yahoo.com, firstfsc@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0-2591-4461
โทรสาร : 0-2591-4460
บริษทั ทีเอพี แวลูเอชั่น จำกัด / TAP Valuation Co., Ltd.
นายสมชาย จันทร์เหมือนเผือก
ที่อยู่
: 74 ซอยนาคนิวาส 6 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
E-mail : tap_cyber@tapvaluation.co.th
เวปไซต์ : http://www.tapvaluation.co.th/
โทรศัพท์ : 0-2105-4781
โทรสาร : 0-2539-7339
บริษทั ไทยเซอร์เวเยอร์ แอนด์ แอ็ดไวท์เซอร์รี่ จำกัด/Thai Surveyor & Advisory Co., Ltd.
นายพงศ์ทศั น์ เมเยอร์
ที่อยู่
: 1 อาคารสมลักษณ์ ชั้น3 ซ.อมรพันธ์4 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
E-mail : thaisur9@gmail.com, thaisur.acc@gmail.com
โทรศัพท์ : 0-2941-0198-9
โทรสาร : 0-2941-0200
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บริษทั ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิลลิปส์ จำกัด / Thai Property Appraisal Lynn Phillips Co., Ltd
นางสมนวล เลาหประสิทธิ์
ที่อยู่
: 121/47-48 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้น 11 ถ.รัชดาภิเษก แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
E-mail : tpa@vpc.co.th
เวปไซต์ : http://www.vpc.co.th
โทรศัพท์ : 0-2641-2128-32
โทรสาร : 0-2641-2134
บริษทั นวมินทร์ แอพไพรซัล แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด /Nawamin Appraisal & Consultant Co., Ltd.
นายปิยะศักดิ์ พงศ์อมั พรศักดา
ที่อยู่
: 302/12 ซอยลาดพร้าว 83 ถนนลาดพร้าว แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
E-mail : nawamin_2547@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0-2931-3116
โทรสาร : 02-931-3115
บริษทั เน็กซัส พรอพเพอตี้ คอนซัลแทนท์ จำกัด / Nexus Property Consultants Co., Ltd.
นายธีระวิทย์ ลิม้ ทองสกุล
ที่อยู่
: เลขที่25 ชั้น 31 อาคารกรุงเทพประกันภัย/ไว.ดับยู.ซี.เอ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
E-mail : teerawit@nexus.co.th
เวปไซต์ : http://www.nexus.co.th/
โทรศัพท์ : 0-2286-8899
โทรสาร : 0-2286-2863
บริษทั โนเบิล้ พร็อพเพอร์ตี้ แวลูเอชัน่ จำกัด / Noble Property Valuation Co., Ltd.
นายชัชพิสฐิ ชนะยุทธ
ที่อยู่
: 5/231 ซ.งามวงศ์วาน 25 แยก 26 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
อีเมล์
: junjira@noble.co.th
เวปไซต์ : http://www.noble.co.th
โทรศัพท์ : 0-2589-1441
โทรสาร : 0-2589-4914-5
บริษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด / Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.
นายพนม กาญจนเทียมเท่า
ที่อยู่
: 33/4 อ.เดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ทาวเวอร์ เอ ชั้น 31 ห้องTNA01-04
ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
E-mail : vl@th.knightfrank.com , kft@th.knightfrank.com
เวปไซต์ : http://www.knightfrank.co.th
โทรศัพท์ : 0-2643-8223
โทรสาร : 0-2643-8224
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บริษทั เบรนท์โจ โคเซนส์ คอนซัลติง้ จำกัด / Brent Joe Cosens Consulting Co., Ltd.
นายธเนศ นรคิม
ที่อยู่
: 17/1 ซอยสุขุมวิท64/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
E-mail : bjc@bjcc.co.th, marketing.b@bjcc.co.th, account_bjc@bjcc.co.th
เวปไซต์ : http://www.bjcc.co.th
โทรศัพท์ : 0-2332-8929 - 31
โทรสาร : 0-2332-8932
บริษทั เบล เซอร์เวย์ จำกัด / Bell Survey Limited.
นายนิรนั ดร์ เดีย่ วพานิช
ที่อยู่
: 87/77-81 ชั้น 5 อาคารโมเดอร์นทาวน์ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
E-mail : Appraisal@bellsurveybkk.th.com
เวปไซต์ : http://www.bellsurveybkk.com
โทรศัพท์ : 0-2381-7291
โทรสาร : 0-2381-8656-57
บริษทั ไบรท์ พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแทนท์ จำกัด / Bright Property Consultants Co., Ltd.
นายจารึก จันทมุณี
ที่อยู่
: 335/5 ชั้น 1 อาคารลุมพินีเซ็นเตอร์ ซ.ศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240
E-mail : Bright.bpc2014@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0-2007-0440
โทรสาร : 0-2007-0440
บริษทั โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด / Prospec Appraisal Co., Ltd.
นางวนิดา รอดจากภัย
ที่อยู่
: 573/144-145 ศรีวราทาวน์อินทาวน์ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
E-mail : prospec@prospec.co.th
เวปไซต์ : http://www.prospec.co.th
โทรศัพท์ : 0-2559-0678
โทรสาร : 0-2559-0679
บริษทั พรสยามคอนซัลแทนท์ แอนด์ เซอร์วสิ จำกัด / Pornsiam Consultant and Service Co., Ltd.
นายพรชัย มโนมัยวจี
ที่อยู่
: 898/10 อาคารสำนักงาน 2 เอสวีซิตี้ ชั้น 7 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120
E-mail : ps@pornsiam.com, ps_appraisal@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.pornsiam.com
โทรศัพท์ : 0-2682-6545-8
โทรสาร : 0-2682-6549
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บริษทั พรีเฟอ แอพไพรซัล จำกัด / Preferred Appraisal Co., Ltd.
นายทรงพล บุญเกียรติ
ที่อยู่
: 517/5 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
E-mail : preferred.appraisal2018@gmail.com
โทรศัพท์ : 0-2664-5323-4
โทรสาร : 0-2664-5325
บริษทั พีวายเอ็น ตรวจสอบอาคารและประเมินราคา จำกัด/PYN Building Inspector & Appraisal Co., Ltd.
นางสาวอรทัย โนรีเวช
ที่อยู่
: 22/97 ซอยลาดพร้าว 1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
E-mail : pyn.eng@gmail.com
เวปไซต์ : http://www.pyn-group.com
โทรศัพท์ : 0-2512-3861
โทรสาร : 0-2512-1889
บริษทั แพนซ์ อินทิเกรดเต็ด พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด / Panns Integrated Property Co., Ltd.
นายประภาส บุญมาสงค์
ที่อยู่
: 3 ซอย20 มิถุนา 11 แยก 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
E-mail : info@panns.co.th, panns2009@gmail.com
เวปไซต์ : http://www.panns.co.th
โทรศัพท์ : 0-2275-8934-41
โทรสาร : 0-2275-8944
บริษทั โมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด / Modern Property Consultants Co., Ltd.
นายวสันต์ คงจันทร์
ที่อยู่
: 99/237 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
E-mail : nantaporn@m-property.co.th
เวปไซต์ : http://www.m-property.co.th
โทรศัพท์ : 0-2294-9368-9, 081-094-6475
บริษทั ยูเค แวลูเอชัน่ แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด / UK Valuations and Agency Co., Ltd.
นางอุดมศรี นาทีกาญจนลาภ
ที่อยู่
: 216/26 ชั้น 9 แอล.พี.เอ็น.ทาวเวอร์ ถ.นางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
E-mail : somsri@uk-valuations.com
เวปไซต์ : http://www.uk-valuations.com
โทรศัพท์ : 0-2285-4508
โทรสาร : 0-2285-2411, 0-2285-2408
บริษทั เยียร์ แอพไพรซัล จำกัด / Year Appraisal Co., Ltd.
ดร.ฉงค์ จงยศยิง่
ที่อยู่
: 47 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
E-mail : Year_appraisal2550@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0-2247-9820
โทรสาร : 0-2247-9308
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บริษทั เรียล เอสเตท แอพเพรซัล จำกัด / Real Estate Appraisal Co.,Ltd.
นางสาวกนกพร เห็นพร้อม
ที่อยู่
: 32/166 ซี.พี.พาร์คเลน ถนนนวลจันทร์ แขวง/เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
E-mail : real_estate_appraisal@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0-2946-2675-7
โทรสาร : 0-2946-3003
บริษทั เวิลด์ แวลูเอชั่น จำกัด / World Valuation Co., Ltd.
ดร.ปภากร สุวรรณธาดา
ที่อยู่
: 1350/180-181 อาคารไทยรงค์ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถ.พัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
E-mail : info@worldvaluation.co.th
โทรศัพท์ : 0-2035-1593-9
โทรสาร : 0-2035-1591
บริษทั แวลูแอสเซ็ท จำกัด / VALUE ASSET Co., Ltd.
นายกัลยวิทย์ ใยยวง
ที่อยู่
: 71, 73 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
E-mail : valueasset@valueasset.co.th, hr.valueasset@gmail.com
เวปไซต์ : http://valueasset.co.th
โทรศัพท์ : 02-314-2535
บริษทั ศศิภกั ดิ์ จำกัด / Sasipakdi Co., Ltd.
นายทัตภณ เกิดเกียรติขจร
ที่อยู่
: 1 (76/70) ซ.ประชาชื่นนนทบุรี 5 แยก 4 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
E-mail : marketing@sasipakdi.co.th
เวปไซต์ : http://www.sasipakdi.co.th
โทรศัพท์ : 02-591-1538-9
โทรสาร : 02-591-1537
บริษทั สยามอิมพีเรียล แอฟเพรสซัล จำกัด / Siam Imperial Appraisal Co., Ltd.
นายจำนงค์ บัวไขย
ที่อยู่
: 64/59 ซ.ทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 10/2 ซ.3 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
E-mail : info@siamimp.com
โทรศัพท์ : 0-2070-5405, 0-2101-0356
โทรสาร : 0-2070-5405 ต่อ 13
บริษทั สยามแอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วสิ จำกัด / Siam Appraisal and Services Co., Ltd.
นายอติพล สถานุพงษ์
ที่อยู่
: 44 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 4 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
E-mail : atipol.po@gmail.com
โทรศัพท์ : 0-2643-9889
โทรสาร : 0-2643-1996-7
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บริษทั อเมริกนั แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จำกัด / American Appraisal (Thailand) Ltd.
นายประเสริฐ ฉลองปรัชญา
ที่อยู่
: 43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 22 ห้อง 224-225 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
E-mail : ppratya@american-appraisal.co.th
เวปไซต์ : http://www.american-appraisal.co.th
โทรศัพท์ : 0-2675-8403
โทรสาร : 0-2675-8427
บริษทั อัลทิมา แอพไพรซัล จำกัด / Ultima Appraisal Co., Ltd.
นายวุฒชิ ยั มหาโภคา / นายสุรเดช รุง่ เจริญสุขศรี
ที่อยู่
: 32/6 หมู่ที่ 4 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
E-mail : ultima_utm@hotmail.com, ultimautm@gmail.com
เวปไซต์ : http://ultimamarketing.blogspot.com
โทรศัพท์ : 0-2156-7936-8
โทรสาร : 0-2594-3779
บริษทั เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด /Agency for Real Estate Affairs Co., Ltd.
ดร.โสภณ พรโชคชัย
ที่อยู่
: 5/15 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
E-mail : area@area.co.th
เวปไซต์ : http://www.area.co.th
โทรศัพท์ : 0-2295-3905
โทรสาร : 0-2295-1154
บริษทั เอเชีย่ น เอ็นจิเนียริง่ แวลูเอชัน่ จำกัด / Asian Engineering Valuation Co., Ltd.
นายวิบลู ย์ ภัทรปรีชา
ที่อยู่
: 42 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
E-mail : aev.thailand@gmail.com
เวปไซต์ : http://www.aev.co.th
โทรศัพท์ : 0-2045-5010-1
โทรสาร : 0-2045-6896
บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด /Edmund Tie & Company (Thailand) Co., Ltd.
นายอึง้ เฉิง ซุน, นางพรรณี ศรีธญ
ั ญลักษณา
ที่อยู่
: 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เวปไซต์ : http://www.etcthailand.co.th
โทรศัพท์ : 0-2257-0499
โทรสาร : 0-2257-0501
บริษทั เอ็น แอนด์ เอ แอพไพรซัล จำกัด / N&A Appraisal Co., Ltd
นายทินกร รัตนพิชญชัย
ที่อยู่
: 64/25 ซ.ลาดพร้าว 83 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
E-mail : nanda@nanda-thai.com
โทรศัพท์ : 0-2538-9174, 0-2538-9179
โทรสาร : 0-2005-7605
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บริษทั แอคคิวเรท แอดไวเซอรี่ จำกัด / Accurate Advisory Co., Ltd
นายกานต์ อัศวปานทิพย์
ที่อยู่
: 16 ซอยรามอินทรา 77 แยก 4 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
E-mail : Accurate.advisory@gmail.com
โทรศัพท์ : 0-2066-1877, 0-2066-1977
โทรสาร : 0-2066-5177
บริษทั แอดวานซ์ พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด /Advance Property and Consultant Co.,Ltd.
นายอนิรทุ สุจริต
ที่อยู่
: 52/36 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
E-mail : apcproperty.official@gmail.com
เวปไซต์ : http://apcproperty.com
โทรศัพท์ : 02-1388097 - 9 และ 0-2736-2146-7
โทรสาร : 0-2736-2174
บริษทั แอสเซ็ท เอเชีย คอร์ปอเรชัน่ จำกัด / Assetasia Corporation Co., Ltd.
นายสุวทิ ย์ ไชยอรรถ
ที่อยู่
: 919/489 (เอ) อาคารจิวเวลลี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 41 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
10500
E-mail : info@assetasia.co.th
โทรศัพท์ : 0-2630-3908-9
โทรสาร : 0-2630-1674 ต่อ 41
บริษทั 15 ทีป่ รึกษา ธุรกิจ จำกัด / 15 Business Advisory Limited
นายไพรัช มณฑาพันธุ์
ที่อยู่
: 121/39 ชั้น 9 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
E-mail : info@fifteenbiz.com
เวปไซต์ : http://www.fifteenbiz.com
โทรศัพท์ : 0-2641-3800
โทรสาร : 0-2641-3801
บริษทั 1989 คอนซัลแทนส์ จำกัด / 1989 Consultants Co., Ltd.
นายปริญญา จารุกจิ กุล
ที่อยู่
: 514, 516 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
E-mail : Marketing1989consultants@gmail.com, hrod_1989@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.1989consultants.com
โทรศัพท์ : 0-2510-4501
โทรสาร : 0-2510-4237

