
ล ำดับ บริษัท/ส ำนักงำน  ผู้รับอนุญำตฯ ทีอ่ยู่

บริษัทจัดหำงำน 360องศำ เซิร์ช จ ำกัด นางสาวพิมลพรรณ  ออ่งเสถียรสุขุม 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 27 

ใบอนุญาตเลขที่ น.1221/2552 ห้อง 2702 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม  เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร  โทร. 0 2108 2008-9

081-2574159

ส ำนักงำนจัดหำงำน กนกวรรณ ธุรกิจ นายภานุวัฒน์ จนัทร์เขยีว 11 ซอยรามค าแหง 58/2  ถนนรามค าแหง  

ใบอนุญาตเลขที่ น.1281/2555 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

โทร 0 2379 3328-9

บริษัทจัดหำงำน กรำฟีน จ ำกัด นายประสิทธิ์  ฤกษ์อ านวยโชค 138  อาคารบุญมิตร  ชั้น 7 ห้อง เอ 2  ถนนสีลม  

ใบอนุญาตเลขที่ น.1257/2554 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  

โทร./Fax  0 2634 1134

บริษัทจัดหำงำน กัมมี ่แบร์ จ ำกัด นายเอกธนัช  สุวรรณ์ 90/40-41 อาคารสาธรธานี 1 ชั้น 15  ถนนสาทรเหนือ 

ใบอนุญาตเลขที่ น.1311/2556 แขวงสีลม เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500 

โทร 0 2610 3140  Fax 0 2237 1401

บริษัทจัดหำงำน กัลป์ แอนด ์เกศ คอนซัลติง้ จ ำกัด นายตาม  เตชะศิรินทร์ 41/95 ถนนริมคลองบางสะแก แขวงบางค้อ  

ใบอนุญาตเลขที่ น.1250/2554 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150  

โทร.0 2476 7976, 081-8344420

บริษัทจัดหำงำน กู๊ดเดย ์กรุ๊ปส์ จ ำกัด นางสาวปิยะนุช  ลิมาภรณ์วณิชย์ 219/2 ห้อง 210 อาคารอโศกทาวเวอร์ ซอยอโศก

ใบอนุญาตเลขที่ น.1493/2558 ถนนสุขมุวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร  โทร. 081-8702440

บริษัทจดัหำงำน แก็ทที-แทน ซูจนิ (ประเทศไทย) จ ำกัด นายนิสิต  ครุธแกว้ 399 อาคารอนิเตอร์เชนจ 21 ชั้น 23 ถนนสุขมุวิท

ใบอนุญาตเลขที่ น.1222/2552 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทร. 0 2611 2699  แฟกซ์ 0 2611 2698

www.amrop.co.th E-mail info@amrop.co.th

รายชือ่บรษัิท / ส านักงาน ที่ได้รบัใบอนุญาตจัดหางานใหค้นหางานท างานในประเทศ
กรณีจัดหางานใหแ้รงงานไทย ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม 2559
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ล ำดับ บริษัท/ส ำนักงำน  ผู้รับอนุญำตฯ ทีอ่ยู่

ส่วนกลำงบริษัทจัดหำงำน ควำมหวังเพ่ือคนพิกำร จ ำกัด นางสาวฐนาภรณ์  สถติพันธุ์เวชา 11 ซอยวชิรธรรมสาธิต 10 ถนนสุขมุวิท 101/1 

ใบอนุญาตเลขที่ น.1477/2557 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10110  

โทร 089-7986545

บริษัทจัดหำงำน คะเรียลิงค์ (ประเทศไทย) จ ำกัด นางจารุณี  อเุอะโนะ 47 อาคารเอม็ทีแอนด์ที ชั้นที่ 5 ห้องเลขที่ 58 เอส

ใบอนุญาตเลขที่ น.1549/2559 ซอยสุขมุวิท 69 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

บริษัทจดัหำงำน คริสเตยีน บำสเซท (ไทยแลนด)์ จ ำกัด นางสาวชิตวรี  ประเสริฐส าราญ 292 อาคารศูนยก์ารค้าเซ็นเตอร์พอยท์ออฟสยามสแควร์

ใบอนุญาตเลขที่ น.1459/2557 ห้อง 503 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

บริษัทจัดหำงำน คิวพีเอส จ ำกัด นางธีรัชชา ธนานนท์ชิน ไซเด้ิล 57 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อโีคเพ๊กซ์ ชั้นที่ 18

ใบอนุญาตเลขที่ น.15๗๓/2559 ห้องเลขที่ ๑๘๒๓ ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

บริษัทจัดหำงำน  คิว เอส ไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด นางรวีนันท์   กฤตศิริพันธ์ 5/6 หมู่บ้านกลางกรุง BIZ TOWN ซอยศรีนครินทร์ 41/6 (ปราโมทย)์ 

ใบอนุญาตเลขที่ น.1079/2547 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 

กรุงเทพมหานคร 10250 โทร.0 2138-3577-9 

Fax  0 2138-3576 E-mail YUPIN@GSI.CO.TH

บรษัิทจัดหำงำน เคทีไอ คอนซัลแทนส์ จ ำกัด นายสมชาย  อศัวสกลุดี 973 อาคารเพรสิเด้นท์ ทาวเวอร์ ชั้นที ่10 ห้องเลขที ่10 จ ี

ใบอนุญาตเลขที่ น.1247/2553 ถนนเพลินจติ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10500

โทร 0 2656 0829  Fax 0 2656 0825

www.kticonsultants.com

บริษัทจัดหำงำน เคนเนเดยี คอนเน็ค จ ำกัด นายนรเศรษฐ์  ปรัชญากร 973 อาคารเพรสซิเด้นท์ ทาวเวอร์

ใบอนุญาตเลขที่ น.15๗๔/2559 ห้องเลขที่ ๑๔ B ชั้น ๑๔ ถนนเพลินจติ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

บริษัทจัดหำงำน เคนซิงตนั แอสโซซิเอทส์ นางสาวบังอร  วงษ์ชาลี 175-177 อาคารบางกอกสหประกันภยั ชั้น 4 หอ้ง 1 ถนนสุรวงศ์ 

(ประเทศไทย) จ ำกัด แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ใบอนุญาตเลขที่ น.1181/2551 โทร. 0 2634-8884-6   Fax  0 2634-8883
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ล ำดับ บริษัท/ส ำนักงำน  ผู้รับอนุญำตฯ ทีอ่ยู่

ส่วนกลำงบริษัทจัดหำงำน เคลลี่ เซอร์วิสเซส สต๊ำฟฟ่ิง นางสาววรรณา  อศัวการินทร์ 1 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 3 ชั้น 27 ยนูิต 2707 

(ประเทศไทย) จ ำกัด ถนนสาทรใต้  แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ใบอนุญาตเลขที่ น.1143/2549 โทร. 0 2670 0505 , Fax  0 2670 0509

WWW.KELLYSERVICE.CO.TH

E-mail : info@kellyservices.co.th

บริษัทจัดหำงำน เคียวอุเดำะ กรุ๊ป จ ำกัด นางสาวรวงทอง พรหมสาขา ณ สกลนคร 29/1  อาคารปิยะเพลส หลังสวน ชั้น 10 ห้อง 10 ดี/2 

ใบอนุญาตเลขที่ น.1209/2552 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจติ แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 0 2254 5276-7

E-mail:haken@kyoudoh.co.th 

บริษัทจัดหำงำน แคมพำเนลล่ำ แอนด์ นางสาวณัฐพร  สมบุญบุตร 141 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ ทองหล่อ ชั้น 12 

แอสโซซิเอทส์ จ ำกัด (ออฟฟิศ 3) ซอยสุขมุวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขมุวิท

ใบอนุญาตเลขที่ น.1241/2553 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

www.ssrecruitmet.com

บริษัทจัดหำงำน แคเรีย คอนเน็คชัน่ จ ำกัด นางสาวลัฐิกา  พันธุ์ภักดี 79/28 หมูบ่้านอารียาชบา ซอย 5 ถนนเกษตร-นวมินทร์

ใบอนุญาตเลขที่ 1536/2559 หมูท่ี่ 12 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

บริษัทจดัหำงำน แคเรีย-ด ีคอนซัลติง้ จ ำกัด นางสาวณราวดี  แซ่ต้ัง 21/1 ห้อง 1 B - 9 ชั้น 1 อาคารบี ถนนวัชรพล

ใบอนุญาตเลขที่ น.1507/2558 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

บริษัทจัดหำงำน แคพสโตน คอนซัลติง้ นายภูมิ ลอยฟ้า 91/1415 ซอยนวลจนัทร์ 56 แยก 1

กรุ๊ป จ ำกัด แขวงนวลจนัทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

ใบอนุญาตเลขที่ น.15๕8/2559

บริษัทจดัหำงำน แคทคำร์ต แอสโซซิเอทส ์เอเชีย จ ำกัด นางสาวแพรรี  ปุญโสนี 98 อาคารสาทร สแควร์ ชั้น ๓๗ ห้อง 3771

ใบอนุญาตเลขที่ น.1559/2559 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

บริษัทจัดหำงำน โคแอดวำนเทจ เอ.เอ.ซี จ ำกัด นางสาวพฤดี  แสงกระจา่ง 219/43 อาคารอโศกทาวเวอร์ ชัน้ที ่12 ซอยอโศก ถนนสุขุมวทิ 21

ใบอนุญาตเลขที่ น.1298/2556 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  10110  

โทร 0 2664 3298-9
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ล ำดับ บริษัท/ส ำนักงำน  ผู้รับอนุญำตฯ ทีอ่ยู่

ส่วนกลำงบริษัทจัดหำงำน โคแวน อินเตอร์เนชัน่แนล นายธันธเนศ  สมบูรณ์ทรัพย์ 16/10 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก

(เซำธ์อีสท์ เอเชีย) จ ำกัด กรุงเทพมหานคร โทร.086-3096699

ใบอนุญาตเลขที่ น.1497/2558

บริษัทจัดหำงำน จ๊อบ พลัส จ ำกัด นางสาวอนิทิรา จกัษุอนิทร์ 54 อาคารบี.บี. บิลด้ิง ชั้น 9 ห้องเลขที่ 3920 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

ใบอนุญาตเลขที่ น.1205/2551 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร 10110

โทร. 081-4005466, 086-3675114 FAX.02-6408384

www.JOBPLUZ.COM e-mail: contact@jobpluz.com

บริษัทจัดหำงำน จ็อบท๊อปกัน จ ำกัด นายวิเชียร  ชนาเทพาพร 172/2 ชั้นที่ 1 ซอยปรีดีพนมยงค์ 20 พานิชกลุแยก 2 ถนนสุขมุวทิ 71

ใบอนุญาตเลขที่ น.1070/2546 แขวงพระโขนงเหนือ  เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

www.jobtopgun.com 

โทร. 0 2711 1685  Fax  0 2711 1038

บริษัทจัดหำงำน จ๊อบพำสปอร์ต จ ำกัด นางสาวคีตาชลี  แซ่โง้ว 92/51 อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 18 ห้องบี ถนนสาทรเหนือ 

ใบอนุญาตเลขที่ น.1372/2556 แขวงสีลม  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทร 0 2234 6000

บริษัทจัดหำงำน จ๊อบส์  ดบี ี(ประเทศไทย)  จ ำกัด   นางนพวรรณ  จลุกนิษฐ 195 อาคารเอม็ไพร์ ทาวเวอร์ 2 ชัน้ 26 ยูนติ 2607-2608  

ใบอนุญาตเลขที่ น.994/2543 ถนนสาทรใต้  แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทร.0 2667-0700  Fax  0 2670 0711

WWW.JOBSDB.COM / E-mail :cs@jobsdb.co.th

บริษัทจดัหำงำน จอ๊บบีเคเค ดอท คอม จ ำกัด นางสาวเนาวรัตน์  อศัวีนานนท์ 625 อาคารทัศนียา ห้องเลขที่ ยนูิตเอบีซีดี

ใบอนุญาตเลขที่ น.1485/2558 ชั้นที่ 5 ซอยรามค าแหง 39 ถนนประชาอทุิศ

แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร

บริษัทจัดหำงำน จีที เอ็กเซคคูทีฟ จ ำกัด นางสาวรุจยา  กนัตังกลุ 87/1 ชั้น 18 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ ออลซีซ่ันส์ เพลส 

ใบอนุญาตเลขที่ น.1138/2549 ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0 2205-8222 Fax  0 2654-3339

บริษัทจัดหำงำน จีอี ฮัน้เทอร์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด นางอริยา  เคลกก์ 10/97 อาคารเดอะเทรนด้ี ออฟฟิศ ชั้นที่ 6 

ใบอนุญาตเลขที่ น.1530/2559 ซอยสุขมุวิท 13 (แสงจนัทร์) ถนนสุขมุวิท

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
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ล ำดับ บริษัท/ส ำนักงำน  ผู้รับอนุญำตฯ ทีอ่ยู่

ส่วนกลำงบริษัทจัดหำงำน จีเอ็นอำร์แปด โซลชูั่นส ์จ ำกัด นางสาวศุภรัตน์  นิวาสนิลรัตน์ 29 อาคารวานิสสา ยนูิตซี ชั้น 12 ซอยชิดลม ถนนเพลินจติ 

ใบอนุญาตเลขที่ น.1259/2554 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330  

โทร. 0 2655 2245-6 , 081-2579948

บริษัทจัดหำงำน เจแม็กซ์ จ ำกัด นายสุรพัศ  ประภาพร 388 อาคารเอก็เชน ทาวเวอร์ ชั้นที่ 17 ห้องเลขที่ 1702-2

ใบอนุญาตเลขที่ น.1136/2549 ถนนสุขมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 0 2262 0763-5

E-mail:bitbkk@bitconsultants.com

www.bangken.co.th

บริษัทจัดหำงำน เจ แคเรียร์ เซอร์วสิ จ ำกัด นางสาวพรรณวิภา  พัวพงศกร 287 อาคารลิเบอร์ต้ีสแควร์ ชั้น 23 ห้อง 2303/1 

ใบอนุญาตเลขที่ น.1486/2558 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

บริษัทจัดหำงำนเจเอซี เพอซันแนล จ ำกัด นางสาวภาณิศา  ตันไพเราะห์ 622 อาคารเอม็โพเรียม ชั้น 10/2-3 ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท

ใบอนุญาตเลขที่ น.1084/2547 แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110

โทร. 0 2261-1270  Fax  0 2261-1271 E-mail : jac@jac-recruitment.co.th

WWW.JAC-RECRUITMENT.CO.TH

บริษัทจัดหำงำน เจเอซี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกัด นางศรินทร  มิกานนท์ 622 อาคารเอม็โพเรียม ชั้น 10 ห้องเลขที่ 10/2-3 

ใบอนุญาตเลขที่ น.1305/2556 ซอยสุขมุวิท 24 ถนนสุขมุวิท แขวงคลองตัน

เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110

โทร. 0 2261 8710  Fax  0 2664 9929

บริษัทจัดหำงำน แจลลุกซ์ เอเชีย จ ำกัด นางสาวณภัทร  บุญโสธรสถติย์ 323  อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์  ชั้น 20 หอ้งที ่2004 ถนนสีลม 

ใบอนุญาตเลขที่ น.1201/2551 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร. 0 2631-1350 3  Fax  0 2631-1356

www.recruitment@jaluxas.com

ส ำนักงำนจัดหำงำน ชืน่จิตบริกำร นางสาวชลัยกรณ์  ภาวะโสภณ 10/6 ถนนราชปรารภ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี 

ใบอนุญาตเลขที่ น.1182/2551 กรุงเทพมหานคร 10400  

โทร.089-5119215,0 2245 0607

ส ำนักงำนจัดหำงำน เชอรี่บริกำร         นายภิญโญ  ยิ่งอดุมศักด์ิ 405  ถนนประชาธิปก  แขวงสมเด็จเจา้พระยา 

ใบอนุญาตเลขที่ น.1020/2544 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร  10600 

โทร. 0 2861-5732
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ล ำดับ บริษัท/ส ำนักงำน  ผู้รับอนุญำตฯ ทีอ่ยู่

ส่วนกลำงบริษัทจดัหำงำน โชคชยั  เมอริธ พลสั  จ ำกัด นายพีระศักด์ิ  เลิศธนสาร 2  ชั้น 3B ซอยปุณณวิถ ี 31  ถนนสุขมุวิท 101 แขวงบางจาก

ใบอนุญาตเลขที่ น.1045/2545 เขตพระโขนง  กรุงเทพมหานคร 10260

โทร. 0 2730 5625-5 Fax  0 2730 5620

ส ำนักงำนจัดหำงำนโชคดบีริกำร      นางสาวกมิ   ชลวัฒนาคินทร์ 182/158 ซอยเบสท์สนุก๊เกอร์  ถนนจรัญสนิทวงศ์  

ใบอนุญาตเลขที่ น.728/2537  แขวงบา้นช่างหล่อ  เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  10700

โทร. 0 2412-4848

บริษัทจัดหำงำน ซีพีเอ็ม ฝึกอบรมและ นายกรชัย  วงศ์จติตวิสุทธิ 184 ซอยรามค าแหง ๒ ซอย ๘

บริกำร จ ำกัด ถนนรามค าแหง ๒ แขวงดอกไม้

ใบอนุญาตเลขที่ น.15๗๑/2559 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

บริษัทจัดหำงำน ซำกำส (ไทยแลนด)์ จ ำกัด นายองอาจ  สุภัคชูกลุ 90/39 อาคารสาธรธานี 1 ชั้น 15 ห้อง 15 ดี

ใบอนุญาตเลขที่ น.1088/2547 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

WWW.SAGASS.COM

บริษัทจัดหำงำน ซำกำส คอนซัลติง้ จ ำกัด นางสาววุฒิตา  เซ่ียงว่อง 1 อาคารเอม็ดี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 5 ห้องบ/ี1 

ใบอนุญาตเลขที่ น.1531/2559 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา เขตบางนา

กรุงเทพมหานคร

บริษัทจัดหำงำน เซอร์กำ คอนซัลติง้ จ ำกัด นางสาวงามจติต์  อุ่นใจ 17 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง

ใบอนุญาตเลขที่ น.1512/2558 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

บริษัทจัดหำงำน ซินนีสิส โซลูชันส์ จ ำกัด นางอรศรี  ศรีพงษ์ธนากลุ 729/54 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา

ใบอนุญาตเลขที่ น.1159/2549 กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 0 2284-1320 Fax  0 2683-5507 ต่อ 106

WWW.SYNESIS.CO.TH

บริษัทจัดหำงำน ทำเลนท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด นางสาวสิรินธร  วิมลมงคลพร 193/53 อาคารเลครัชดา ออฟฟิส คอมเพล็กซ์ ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก

ใบอนุญำตเลขที ่น.1282/2555 แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร  10110

โทร. 0 2661 8118  Fax 0 2661 9090
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ล ำดับ บริษัท/ส ำนักงำน  ผู้รับอนุญำตฯ ทีอ่ยู่

ส่วนกลำงบริษัทจัดหำงำน ซีเอฟบี คอนซัลติง้ นางญดา  สิทธิจารธรรม 44/72 ชั้น ๒ ซอยวุฒากาศ 32

แอนด ์เซอร์วสิ จ ำกัด ถนนวุฒากาศ แขวงบางค้อ

ใบอนุญาตเลขที่ น.15๖๕/2559 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

บริษัทจัดหำงำนซีทูเอส เซอร์วสิ จ ำกัด นายมัยธัช  ศิริวรรณกจิ 48 อาคารเทคนิค ชั้น 3 ห้อง 303  ซอยเลิศปัญญา ถนนพญาไท 

ใบอนุญาตเลขที่ น.1100/2547 แขวงถนนพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

WWW.C2JOBS.COM

โทร. 0 2247-0100,0 2640 1561 Fax  0 2640 1562

บริษัทจัดหำงำน ซีเน็ตจี เอเชีย จ ำกัด นางโสภา  กาลแกว้ 571 อาคารอาร์ เอส ย ูทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสุขมุวิท

ใบอนุญาตเลขที่ น.1581/2559 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  

บริษัทจัดหำงำน ซี-คลิก๊ จ ำกัด นายศิริเศรษฐ์  นิจกรรม 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 28

ใบอนุญาตเลขที่ น.1489/2558 โซน โอ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

บริษัทจัดหำงำน  ไซโย  จ ำกัด นางสาวจดิาภา มุลเมฆ 1 อาคารกลาสเฮ้าส์ ชั้นที่ 12 หอ้ง 1203 ซอยสุขมุวทิ 25 ถนนสุขมุวทิ 

ใบอนุญาตเลขที่ น.1111/2548 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110

โทร. 0 2653-2804-6  Fax  0 2653-1191

www.saiyo.co.th

E-mail : info@saiyo.co.th, itonaga@saiyo.co.th

บริษัทจัดหำงำน แซ๊พ สแตรทิจิค นางสาวกาณดา  จติตรีศิลป์ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 128/23

เอเชีย จ ำกัด ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

ใบอนุญาตเลขที่ น.1509/2558 กรุงเทพมหานคร

บริษัทจดัหำงำน ด ิไอ มำสเตอร์มำยด ์กรุ๊ป นางสาวจฑุามาศ  กิ่งเกตุ 555/37 อาคารเอสเอสพี ซอยสุขมุวิท 63 (เอกมัย)

(ไทยแลนด)์ จ ำกัด ถนนสุขมุวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา

ใบอนุญาตเลขที่ น.1380/2556 กรุงเทพมหานคร   nuinui15@yahoo.com

โทร 081-6923012

บริษัทจัดหำงำน ดวิยว์ทิ จ ำกัด นางสาวอรัุชนี  มิตินันท์วงศ์ 95/49 ซอย 7 ถนนประชาราษฎร์ 1  แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ  

ใบอนุญาตเลขที่ น.1415/2557 กรุงเทพมหานคร  10800 โทร 0 2587 5337
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ล ำดับ บริษัท/ส ำนักงำน  ผู้รับอนุญำตฯ ทีอ่ยู่

ส่วนกลำงบริษัทจัดหำงำน ดสีตำฟ  จ ำกัด นางฮาซีนิง  ทานากะ 889  ชั้น 5 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ห้อง  56  ถนนสาทรใต้ 

ใบอนุญาตเลขที่ น.1110/2548  แขวงยานนาวา  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร  10120

โทร. 0 2673-9830 Fax  0 2673-9180

WWW.DSTAFF.COM

ส ำนักงำนจัดหำงำน ดโีซลูชัน่ นายฉตัรชัย  อภิบาลพูนผล 63/1 ถนนมิตรพันธ์ แขวงป้อมปราบ

ใบอนุญาตเลขที่ น.1524/2558 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ส ำนักงำนจัดหำงำน ดเีมด นายเดช  ช้างเฟื่อง 2354/8 ห้อง A ๙/๔ ถนนลาดพร้าว 116

ใบอนุญาตเลขที่ น.15๗7/2559 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร

บริษัทจัดหำงำน เดดค่ิำ จ ำกัด นางสาวนุจรี  โกสุม 12 ซอยนาคนิวาส 35 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว

ใบอนุญาตเลขที่ น.1296/2556 เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร  10230 

โทร 0 2538 7735

บริษัทจดัหำงำนเดอะบิลเลีย่น โซลชูัน่  จ ำกัด นางสาวละดา    หง่าสงค์ 1091/241 ซอยเพชรบุรี 35 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

ใบอนุญาตเลขที่ น.995/2543 แชวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

10400

WWW.BSCRECRUITMENT.COM

ส ำนักงำนจัดหำงำนตำกสินบริกำร      นางปรารถนา      พงษ์ศรี 746/9 ถนนประชาธิปก แขวงหิรัญรูจ ี เขตธนบุรี     

ใบอนุญาตเลขที่ น.44/2527 กรุงเทพมหานคร  10600  โทร. 0 2465-7892

บริษัทจัดหำงำน โตโย จ ำกัด นางสาวภัทพิชชา  ลัทธยากร 32/42 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ชั้น 17 ซอยอโศก ถนนสุขมุวทิ 21

ใบอนุญาตเลขที่ น.1231/2553 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร 10110

โทร 0 2661-6181 Fax  0 2260 0567

www.toyo.co.th

บริษัทจัดหำงำน ไตรคอร์ จ ำกัด นางสาวมัณฑณา  ธรรมลิขติกลุ 179/60 62 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร์  ชั้น 13 ถนนสาทรใต้ 

ใบอนุญาตเลขที่ น.954/2542 แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทร. 0 2343-1200  Fax  0 2286-2020

WWW.TH.TRICORGLOBAL.COM

E-mail :executive.recruitment.th.tricorglobal.com
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ล ำดับ บริษัท/ส ำนักงำน  ผู้รับอนุญำตฯ ทีอ่ยู่

ส่วนกลำงบริษัทจดัหำงำน ทรำนเซิร์ช เอ็กเซคคิวทีฟ เซิร์ช จ ำกัด นางสาวอรัญญา  กมโลบล 990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ชั้น 34 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม

ใบอนุญาตเลขที่ น.739/2537 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร. 0 2649-2652 Fax  0 2649-2699

บรษัิทจัดหำงำน ทรนิิตี้ เอกเซ็คคิวทิฟ จ ำกัด นายสุทธิรักษ์  เวศยว์รุฒย์ 399 อาคารอนิเตอร์เชนจ ชั้น 21 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองเตยเหนือ  

ใบอนุญาตเลขที่ น.1384/2556 เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร  10110  โทร. 0 2611 2551

บริษัทจัดหำงำน ท็อป เสิร์ช จ ำกัด นายสุธี  พนาวร 68/27  ถนนสาทรเหนือ  แขวงสีลม  เขตบางรัก กรุงเทพฯ  10330

ใบอนุญาตเลขที่ น.1469/2557 โทร 0 2632 0058

บริษัทจัดหำงำน ท็อปเทียร์ ไอที จ ำกัด นายสกาล ไพรศักดาสกลุ 333  อาคารเล้าเปง้ง้วน 1 ชั้น 20 ซอยเฉยพว่ง ถนนวิภาวดีรังสิต 

ใบอนุญาตเลขที่ น.1420/2557 แขวงจอมพล  เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900  

โทร 0 2618 8255

บริษัทจัดหำงำน ทำเลนต ์ฟิชเชอร์ส นายดนัย  เตรียมชาญชูชัย 153/3 อาคารโกลเด้นแลนด์ ชั้นที่ ๔

อินโดไชน่ำ-เอชอำร์ คอนซัลติง้ จ ำกัด ห้องเลขที่ เอ ๔ ซอยมหาดเล็กหลวง ๑

ใบอนุญาตเลขที่ น.15๖๑/2559 ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

บริษัทจัดหำงำน ทีเจ พรรณรำย จ ำกัด นางอมรศรี  โภคทรัพยไ์พบูลย์ 65 อาคาร 42 ทาวเวอร์ ชั้น 21 ห้อง 2102 ซอยสุขมุวิท 42

ใบอนุญาตเลขที่  น.1004/2544 (กล้วยน้ าไท)  ถนนสุขมุวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 10110  โทร.0 22712-3199 Fax  0 2712-3201

www.tjprannarai.co.th, E-mail : Account@tjprannarai.co.th

E-mail : admin@tjprannarai.co.th 

บริษัทจัดหำงำน ทีไอ เอเจนท์ จ ำกัด นางสาวไอศุริย  โอคาโนะ 98/6 ซอยอาทรอปุถมัภ์ แขวงบางซ่ือ

ใบอนุญาตเลขที่ น.1560/2559 เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร

บริษัทจัดหำงำน ทีซีเอฟ จ ำกัด นางสาวพรสุดา  สุพินพง 92/61 อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 15 ถนนสาทรเหนือ

ใบอนุญาตเลขที่ น.1554/2559 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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ล ำดับ บริษัท/ส ำนักงำน  ผู้รับอนุญำตฯ ทีอ่ยู่

ส่วนกลำงส ำนักงำนจัดหำงำน ไทยมัน่คงธุรกิจ นายชยากร  หวานแกว้ 569 ซอยระหว่างวงศ์สว่าง 23 กบั 25 ถนนวงศ์สว่าง

ใบอนุญาตเลขที่ น.1186/2551 แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800

โทร. 0 2910 7908, 08-1488-3665

บรษัิทจัดหำงำน ไทยรเีออิและดแูลผู้สูงอำย ุจ ำกัด นายขจรฤทธิ์  เถลิงศักดานุวงศ์ 1/337-341,1/343-347 ซอยร่มเกล้า 26 ถนนร่มเกล้า

ใบอนุญาตเลขที่ น.1443/2557 แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10330 

โทร 0 2250 9245  Fax 0 2285 5956

บริษัทจัดหำงำน เธิรด์อำย แมเนจเม้นท์ โซลูชั่น จ ำกัด นางสาวจรีภา ลีลาแสงสาย 2 อาคารเพลินจติ เซ็นเตอร์ ห้องที่ 9 ชั้น 5 ถนนสุขมุวิท

ใบอนุญาตเลขที่ น.1126/2548 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทร. 0 2656-7737-41 Fax  0 2743-8075

โทร. 081-8991008

บริษัทจัดหำงำน นิปปอน คอนซัลติง้ จ ำกัด นายสวัสด์ิ  สุขประเสริฐ 32/29 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ชัน้ ๘ ซอยอโศก ถนนสุขุมวทิ 21 

ใบอนุญาตเลขที่ น.1328/2556 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร 10110

โทร 0 2661 7165-7 Fax  0 2265 2510

บริษัทจดัหำงำน เอช จ ีเอ็น คอนซัลท์ติ้ง จ ำกัด นางสาวธัญกร  แซ่โง้ว 13,15-17 ซอยเจริญนคร 49 ถนนเจริญนคร

ใบอนุญาตเลขที่ น.1487/2558 แขวงบางล าภูล่าง เขตคลองสาน

กรุงเทพมหานคร

ส ำนักงำนจัดหำงำน บัวแก้วเนอสซ่ิงโฮม นายสุดใจ  สุดา 1117/374  ซอย 11 หมูบ่้านศิริสุข  ถนนช่างอากาศอทุิศ

ใบอนุญาตเลขที่ น.1081/2547 แขวงสีกนั  เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร  10210

โทร. 0 2983-9735, 081-325-4931 Fax  0 2278-1913

E-mail : noi_suda2007@hotmail.com 

บริษัทจัดหำงำน บิลเลี่ยน จ๊อบส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด นายธวัชชัย  จนัทร์เจริญ 66/125 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ  

ใบอนุญาตเลขที่ น.1313/2556 กรุงเทพมหานคร  10250  โทร./Fax 0 2752 7618 

บริษัทจัดหำงำนบ ีเอ็ม เอส (ประเทศไทย) จ ำกัด นางสาวศรันยภ์ัทร์  วิโรจน์ชัยวงษ์ 10/162 อาคารเดอะเทรนด้ี ชั้นที่ 20 ยนูิต 2001 ดี

ใบอนุญาตเลขที่ น.1098/2547 ซอยสุขมุวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

โทร.  0 2168 7407
79

75

76

77

78

72

73

74



ล ำดับ บริษัท/ส ำนักงำน  ผู้รับอนุญำตฯ ทีอ่ยู่

ส่วนกลำงบรษัิทจัดหำงำน บคีอน คอนซัลทิง่ เซอรว์สิ จ ำกัด นายจมุพล  ชวพัฒนากลุ 607/173  หมู่บา้นภทัราวิลล่า ตรอกวัดจันทร์ใน ถนนพระราม 3  

ใบอนุญาตเลขที่ น.1277/2555 แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 

โทร. 081-6894900 แฟกซ์ 0 2291 2219

ส ำนักงำนจัดหำงำน บีโต้ นางเมธ์วดี  เรียววิไลสุข 56-58  ซอยประวิทย์และเพือ่น  ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว  

ใบอนุญาตเลขที่ น.1287/2555 เขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร 10400

โทร 0 2580 8880-1  Fax 0 2588 3348

บริษัทจัดหำงำนบีทีไอ เอ็กเซ็คคิวทีฟ นางสาวอจัฉรา  อรุณเรืองศิริเลิศ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 27 ยนูิต 2706 ถนนสาทรใต้  

(ประเทศไทย) จ ำกัด แขวงยานนาวา  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร  10120

ใบอนุญาตเลขที่ น.1015/2544 โทร. 0 2670 3388-91   Fax  0 2670 3393

WWW.BTICONSULTANTS.COM

mail : bitbkk@bitconsultants.com

บริษัทจัดหำงำน บีบี ทำเลนท์ จ ำกัด นางสาววัชรี  อร่ามสินสมบูรณ์ 292  ซอยเสริมสุข  ถนนประชาชื่น  แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร  

ใบอนุญาตเลขที่ น.1427/2557 กรุงเทพมหานคร  10900  โทร. / Fax 0 2911 1980

บริษัทจัดหำงำน บรูเนล โซลูชัน่ส์ นายวิธี  กล่อมมิตร 591 อาคารสมัชชาวาณิช ๒ ชั้นที่ ๒๒

(ประเทศไทย) จ ำกัด ห้องเลขที่ ๒๒๐๑-๒๒๐๒ ถนนสุขมุวิท (ซอย ๓๓)

ใบอนุญาตเลขที่ น.156๙/2559 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

บริษัทจัดหำงำน เอฟ ซี จ ำกัด นางสาวมณี  ภานุโสภา 29 อาคารบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 19 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย)

ใบอนุญาตเลขที่ น.1217/2552 ถนนสุขมุวิท แขวงคลองตันเหนอื เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทร. 0 2714 3981-2  Fax  0 2714 3877

www.beststaff.com  E-mail : beststaff@beststaff-bkk.com

บริษัทจัดหำงำน โบ เลอ แอสโซซิเอทส์ นางสาวเวทิสา กาญจนแกว้ 25อาคารกรุงเทพประกนัภัย/YWCAชั้น21ถนนสาทรใต้

(ประเทศไทย) จ ำกัด แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพ  10120

ใบอนุญาตเลขที่ น.1103/2548 โทร. 0 2677 4044   Fax  0 2677 4049

บริษัทจัดหำงำน ปำร์คเกอร์ บริดจ์ จ ำกัด นางสาวสุมาลัย  พวงเกตุ 140 อาคารวนัแปซิฟิคเพลส ชั้นที ่12 ห้อง 1206 ถนนสุขุมวทิ 

ใบอนุญาตเลขที่ น.1192/2551 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทร. 0 2653 2680 

www.sapienza-recruitment.com
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ล ำดับ บริษัท/ส ำนักงำน  ผู้รับอนุญำตฯ ทีอ่ยู่

ส่วนกลำงบริษัทจัดหำงำน แปซิฟิค 2000 จ ำกัด นางสาวลัษมณ วิสุทธิสิน 87 เอม็ไทยทาวเวอร์ ออลซีซ่ันส์เพลส์ ชั้น 8 ถนนวิทยุ

ใบอนุญาตเลขที่ น.1031/2545 แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0 2654-0300   Fax  0 2654-0299

www.pacific2000.com /  E-mail : info@pacific2000.com

บริษัทจดัหำงำน โปรเฟสชั่นแนล แมเนจเมน้ท์  นายวิกรานต์  สุนทรเสณี 21/40-41 ชั้น 3  ถนนงามวงศ์วาน หมูท่ี่ 5 แขวงลาดยาว 

เซอร์วสิ จ ำกัด เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

ใบอนุญาตเลขที่ น.885/2540 โทร. 085-2582002,0 2941 0474-6

บริษัทจัดหำงำน พำโซนำ เอชอำร์ นางเพ็ญพรรณ เชาว์วิศิษฐ 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟศิ ทาวเวอร์ ชั้น 26 หอ้ง 2602-2604

คอนซัลติง้ (ไทยแลนด)์ จ ำกัด ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร  10500 

ใบอนุญาตเลขที่ น.1299/2556 โทร. 0 2108 1250-54

บริษัทจัดหำงำน พำวเวอร์ เน็ต อินเตอร์ นายจรินทร์  วรฤทธิ์ 179 อาคารบางกอกซิต้ี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 5

(ประเทศไทย) จ ำกัด ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

ใบอนุญาตเลขที่ น.156๘/2559 กรุงเทพมหานคร

บริษัทจัดหำงำน พิมพ์ขำล บิสิเนส จ ำกัด นางสาวอไุร  พิมพ์ขาล 701/145 ซอยสุขมุวิท 101 ถนนสุขมุวิท แขวงบางจาก 

ใบอนุญาตเลขที่ น.1206/2552 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร  10110  

โทร. 0 2331 9567  Fax  0 2331 9567

บริษัทจัดหำงำน พีค บิสซิเนส เซอร์วิสเซส จ ำกัด นางธัญญวรรณ ศุระศรางค์ เมลสัน 140 อาคารวัน แปซิฟิค เพลส ชั้นที่ 19 ห้อง 1909 

ใบอนุญาตเลขที่ น.1515/2558 ถนนสุขมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 

บริษัทจัดหำงำน พรีเซนตโ์ซลูชัน่ จ ำกัด นางสาวทัยวรี  สนิทสม 1091/241 อาคารซิต้ีล้ิงค์ ชั้นที่ 4 ห้องเลขที่ เอ

ใบอนุญาตเลขที่ น.1534/2559 ซอยเพชรบุรี 35 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

บริษัทจัดหำงำนพี พี ดบัเบิล้ย ู จ ำกัด นางสาวเพ็ญศรี   พงษ์ธนานิกร 208  ชั้น 11  อาคาร 208  วายเลสโร้ด  ถนนวิทยุ

ใบอนุญาตเลขที่ น.949/2542 แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0 2651 5588 - 9  Fax  0 2651 5592         
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ล ำดับ บริษัท/ส ำนักงำน  ผู้รับอนุญำตฯ ทีอ่ยู่

ส่วนกลำงบริษัทจัดหำงำน พี.อำร์.แอนด ์บิสซิเนส นายลักษณ์  เด่นดี 2034/82 ชั้น 18  อาคารอตัิลไทย ทาวเวอร์

แมเนจเมนท์ จ ำกัด ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

ใบอนุญาตเลขที่ น.875/2540 โทร. 0 2716 0000 ต่อ 103 Fax  0 2716 0577

WWW.PRTR.COM

บรษัิทจัดหำงำน พีอำรท์อีำร ์เอ็กเซคคิวทฟี จ ำกัด นางสาวระพีพรรณ  ล้ิมเจริญพร 2034/81 อาคารอตัิลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 18 

ใบอนุญาตเลขที่ น.1538/2559 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 10320

บรษัิทจดัหำงำน พีเดอรเ์ซ่น แอนด ์พำรท์เนอร ์จ ำกัด นางกมลรัตน์  วิลเล่ียม 55 อาคารเวฟเพลส ชั้นที่ 17 ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี  

ใบอนุญาตเลขที่ น.1462/2557 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ห้ำงหุน้สว่นจ ำกัดจดัหำงำน พีที คอนซัลแทนท์ แอนด ์เซอร์วสิ นางปวีณา  ติยะกร 52/93 ซอย 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง

ใบอนุญาตเลขที่  น.1314/2556 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

โทร. 0 2736 1992

บริษัทจัดหำงำน พีเพิล เซิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนต์ จ ำกัด นางสาวพรทิพา  บันลือรัตน์ 2/1 ซอยวัดศิริวัฒนาราม และซอยพฒันา 2 หมู่ที่ 2 ถนนพทุธมณฑล 

ใบอนุญาตเลขที่ น.1266/2555 สาย 1 แขวงบางพรม เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170  

โทร. 0 2887 9135, 085-1346469 แฟกซ์ 0 2887 9135

บริษัทจัดหำงำน พีอำร์ทอีำร์ เจแปนนิส จ ำกัด นางสาวบงกช พัชรภัค 2034/84 อาคารอตัิลไทย ทาวเวอร์ ชั้นที่ 18

ใบอนุญาตเลขที่ น.1275/2555 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง  

กรุงเทพมหานคร 10320

โทร.0 2716 1395 Fax 0 2716 0755

บริษัทจดัหำงำน พีอำร์ทีอำร์ แอนด ์บิสซิเนส นางสาวสุกญัญา  รุ่งแจง้ 2034/83 ชั้น 18 อาคารอตัิลไทย ทาวเวอร์ 

โปรเซส เอ๊ำท์ซอสซ่ิง จ ำกัด ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง  

ใบอนุญาตเลขที่ น.1245/2553 กรุงเทพมหานคร  10320 www.prtrmassrecruit.com

โทร. 0 2723 4004  Fax 0 2716 0056

บริษัทจัดหำงำน พีเอ บำลำนซ์ จ ำกัด นางสาวสมใจ    ไตรองักรู  65 อาคาร 42 ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง 

ใบอนุญาตเลขที่  น.945/2542 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  โทร. 0 2712 2576-8   

Fax  0 2712 2580  E-mail : somjai@pabalanz.com
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ล ำดับ บริษัท/ส ำนักงำน  ผู้รับอนุญำตฯ ทีอ่ยู่

ส่วนกลำงบริษัทจัดหำงำนพีเอ แอนด ์ซีเอ จ ำกัด  นายธเนศ  เพรียวพานิช 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 10 โซนเอ  ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  

ใบอนุญาตเลขที่ น.988/2543 เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500  

โทร. 0 2231 2003-5  ,   0 2212 6866-7 

Fax  0 2231 2006  E-mail : apply@paca.co.th

ส ำนักงำนจัดหำงำน เพชรเกษมธุรกิจ นายพรศักด์ิ  หวานแกว้ 20/26  ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงวัดทา่พระ  เขตบางกอกใหญ่  

ใบอนุญาตเลขที่ น.1286/2555 กรุงเทพมหานคร  10600  โทร 088- 8683195

บริษัทจัดหำงำน เพรดก้ิำ จ ำกัด นางสาวกลัชลา  สว่างศิลา 2 อาคารจสัมินซิต้ี ชั้นที่ 25 ซอยสุขมุวิท 23  ถนนสุขมุวิท  

ใบอนุญาตเลขที่ น.1396/2556 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร  10110  

โทร 0 26397204

บรษัิทจัดหำงำนเพอรซั์ลแนล คอนซัลแตนส์ นายประพิณ  อภินรเศรษฐ์ 399 อาคารอนิเตอร์เชนจ ชั้น UL ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองเตยเหนือ  

(ประเทศไทย) จ ำกัด เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 0 2612 7318 

ใบอนุญาตเลขที่ น.969/2543 Fax 0 2612 7399  WWW.PERSONNELCONSULTANT.CO.TH

บริษัทจัดหำงำน เพอร์เฟค ฮนัเตอร์ จ ำกัด นางสาวปิยาพร  วงศ์รัตน์ 51 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

ใบอนุญาตเลขที่ น.1284/2555 กรุงเทพมหานคร 10110  โทร 0 2671 1150  

Fax   0 2249 5020

บริษัทจัดหำงำน เพียว เซิร์ช จ ำกัด นางสาวคัคนางค์  อศัวสกลุดี 973 อาคารเพรสิเด้นท์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 11  ห้องเลขที่ 11 จี, 

ใบอนุญาตเลขที่ น.1258/2554 11 เอช (ATLANTIC) ถนนเพลินจติ แขวงลุมพินี 

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10500

โทร 0 2656 0826

ส ำนักงำนจัดหำงำน ฟิชเชอร์ แอนด์ พำร์ทเนอร์ นายยทุธพล  ประทีป เลขที่ 55 อาคารเวฟเพลส ชั้นที่ 21 ถนนวิทย ุ

ใบอนุญาตเลขที่ น.1242/2553 แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330

โทร. 081-5668653

Email : Iris@fisherandparters.com

www.fisherandpartnets.com

บริษัทจัดหำงำน ฟีนิกซ์ เอ็กเซ็คคิวทีฟ เซิร์ซ จ ำกัด นางวรกญัญา  พุทธชัยกลุ 152 อาคารชาเตอร์ สแควร์ ชัน้ 12 ยูนติ 09 ถนนสาทรเหนอื 

ใบอนุญาตเลขที่ น.1162/2550 แขวงสีลม เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500

โทร.0 26378100 Fax  0 2637-8180

E-mail : phoenixa@csloxinfo.com
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ล ำดับ บริษัท/ส ำนักงำน  ผู้รับอนุญำตฯ ทีอ่ยู่

ส่วนกลำงบริษัทจัดหำงำน ฟู้ด พีเพิล จ ำกัด นางสาวลาวัลย ์ จาตุรันตานนท์ 515/13  ชั้นที่ 1  ถนนสาธุประดิษฐ์  แขวงช่องนนทรี 

ใบอนุญาตเลขที่ น.1226/2552  เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  10120 

โทร. 0 2163-2532   Fax  0 2163-2501

บริษัทจัดหำงำน เฟม จ ำกัด นางปาริชาต  จนัทร์ศรี 128/340 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 31 ห้องจ ีถนนพญาไท  

ใบอนุญาตเลขที่ น.1125/2548 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 0 2612-9536 Fax  0 2612-9539

WWW.FAMEPLACEMENT.COM

บริษัทจัดหำงำน เฟอคอร์ฟท์ เอ็นจิเนียริ่ง  นางสาวรพีพร  โสมวงศ์ 142 อาคารทูแปซิฟิคเพลส ชั้นที่ 22 ห้องเลขที่ 2202

เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จ ำกัด ถนนสุขมุวิท แขวงคลองเตย  

ใบอนุญาตเลขที่ น.1461/2557 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  10110

บรษัิทจัดหำงำน โฟร ์พี อัลลำยแอนซ์ จ ำกัด คุณอาภาลักษณ์  เอกพานิช 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 18 ห้อง 1801

ใบอนุญาตเลขที่ น.1253/2554 ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร 0 2168 8691 Fax  0 2168 8692

บริษัทจัดหำงำนมอนโร คอนซัลติ้ง กรุ๊ป  จ ำกัด นางธณรรชนก  เมลล่ิง 209/1 อาคารเค ทาวเวอร์ ,ทาวเวอร์ บ ีชั้น 23 ยนูิต 2 ถนนสุขมุวทิ 21 

ใบอนุญาตเลขที่ น.1078/2547 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

 โทร. 0 2664 4014

บริษัทจัดหำงำน มำนำร์โค จ ำกัด นางสาวศิรินทิพย์  พลายเพ็ชรน้อย 990 อาคารอบัดุลราฮิมเพลส ชั้น 34 ถนนพระราม 4 

ใบอนุญาตเลขที่ น.1134/2548 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร. 0 2649 2600 Fax  0 2649 2699

บริษัทจัดหำงำน มำยพลัส เอเยน็ซ่ี จ ำกัด นายประเสริฐ  ลออพันธ์พล 689 อาคารภิรัชทาวน์เวอร์แอด๊เอม็ควอเทียร์ 

ใบอนุญาตเลขที่ น.15๗๐/2559 ชั้น ๓๑ ห้องเลขที่ ๓๑๐๖ ถนนสุขมุวิท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

บริษัทจัดหำงำน มีโก้ จ ำกัด นายพิสิษฐ์  งามพงศ์พรรณ 9/427 ซอยลาดปลาเค้า 78 แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน 

ใบอนุญาตเลขที่ น.1444/2557 กรุงเทพมหานคร 10220  

โทร. 0 2971 5186 Fax  0 2971 6359
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ล ำดับ บริษัท/ส ำนักงำน  ผู้รับอนุญำตฯ ทีอ่ยู่

ส่วนกลำงบริษัทจัดหำงำน เมเยอร์ เพอซันเนล จ ำกัด นางพิไลวรรณ สิริพุฒิพรกลุ 6 ห้อง 1/5 ซอยประชาอุทิศ 21 ถนนประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณะ  

ใบอนุญาตเลขที่ น.1323/2556 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

โทร 0 2870 8833 Fax 0 2870 8833 ต่อ 18

บริษัทจัดหำงำน แมนเนจเม้นท์ แอนด ์  นายไชยศักด์ิ  ธเนศประภาสิทธิ์ 1032/14 อาคารกริต ชั้นที ่4 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4

เอ็กเซ็คคิวทีฟ คอนซัลแตน้ท์ส จ ำกัด    แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120   

ใบอนุญาตเลขที่ น.750/2537 WWW.MERC.ORG   E-mail : kris@merc.org

โทร.0 2679 7938-9 fax.0 2679 7937

บริษัทจัดหำงำน แมนพำวเวอร์ โปรเฟสชัน่แนล นางสาวทิฆัมพร  ค าแกน่ 323 ซอยอาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ชั้น 46 ยูนติ 4604 ถนนสีลม 

แอนด ์เอ็กเซ็กคูทีฟ จ ำกัด แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ใบอนุญาตเลขที่ น.1220/2552 โทร. 0 2631-0464 ต่อ 204 Fax  0 2634-7271

www.manpower.th.com  

บริษัทจดัหำงำน ไมเคิล เพจ อินเตอร์เนชั่นแนล นายรณชัย  กฤษฎาโอฬาร 140/36-37 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 17 ถนนสีลม 

 (ประเทศไทย) จ ำกัด แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ใบอนุญาตเลขที่ น.1094/2556 โทร 0 2231 6201 Fax 0 2231 6204-5

บริษัทจัดหำงำน ยแูอนดอั์ส จ ำกัด นางวารุณี  มีชูเวท 399 อาคารอนิเตอร์เชนจ ชั้น 32  ห้อง 3211 ถนนสุขมุวิท

ใบอนุญาตเลขที่ น.1229/2553 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทร. 0 2660 3828-30  Fax   0 2660 3881

E-mail : pscthapun@hotmail.com

บริษัทจัดหำงำนริชำร์ด กลินน์ คอนซัลแทนส์ จ ำกัด นางสาวอนงค์  ประดิษฐ์ 208  ถนนวทิย ุ แขวงลุมพนิี  เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330

ใบอนุญาตเลขที่ น.906/2541 โทร. 0 2651-5320 Fax  0 2651-5326

WWW.RGC.CO.TH / E-mail : info@rglynn.th.com

บริษัทจัดหำงำน รีรำโคเอ็น จ ำกัด นายจกัรกฤช  ศิริกนัตราภรณ์ 140 อาคารวัน แปซิฟิค เพลส ชั้นที่ 11 ห้องเลขที่ 1108-1109

ใบอนุญาตเลขที่ น.1290/2555 ถนนสุขมุวิท  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร  10110  โทร. 0 2653 2700

บริษัทจัดหำงำน โรเบิร์ต วอลเทอร์ส นายชาญยทุธ  ตันติวิรมานนท์ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 12 ห้อง 1201 ถนนสาทรใต้

(ประเทศไทย) จ ำกัด แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพฯ  10120

ใบอนุญาตเลขที่ น.1188/2551 โทร. 0 2344 4800  Fax  0 2344 4888

www.robertwallters.co.th
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ล ำดับ บริษัท/ส ำนักงำน  ผู้รับอนุญำตฯ ทีอ่ยู่

ส่วนกลำงบริษัทจดัหำงำน ลิม้ แอนด ์พำร์ทเนอร์ จ ำกัด นางสาวศุภักษร  แซ่ล้ิม 69/6 ชั้น 7 ห้อง 2 ซอยศึกษาวิทยา ถนนสีลม

ใบอนุญาตเลขที่ น.1360/2556 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

โทร. 080-455-6444 

บริษัทจัดหำงำน วนัทรีซิกตี ้จ ำกัด นางสาวอณัญญา วนาเดช 318 อาคารเอเวอร์กรีน เพลส ชั้น 5 หอ้ง 5 A ถนนพญาไท  

ใบอนุญาตเลขที่ น.1235/2553 แขวงถนนเพชรบุรี  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 10400

โทร 0 2217 7788  Fax  0 2217 7789

E-mail : ananya.wan@tele-intel.com

บริษัทจัดหำงำน วนิเทล ซอฟเท็ค จ ำกัด นางอารยา  สตารัตน์ 25/5 ชั้นที่ 1 อาคารส่วนหน้า ซอยเลิศปัญญา ถนนรางน้ า 

ใบอนุญาตเลขที่ น.นบ.001/2549 แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

 โทร. 0 2962 7723 Fax  0 2962 7725
www.wintel.co.th E-mail :charin@wintel.co.th

บริษัทจัดหำงำน วลิล์ ไนน์ จ ำกัด นางสาวณิชาภา  ธนสารพัฒนะ 57 อาคารปาร์คเวนเซอร์ อโีคเพล็กซ์ ชั้น 9  ห้องเลขที่ 912

ใบอนุญาตเลขที่  น.1383/2556 ถนนวิทย ุ แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330

 โทร. 0 2108 2248  Fax 0 2108 2312

บริษัทจัดหำงำน วอีำร์เฟรนด ์จ ำกัด นางองัคณา  ไตรธนาภัทร์ 55  อาคารเวฟ เพลส ชั้นที่ 17 ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี 

ใบอนุญาตเลขที่  น.1368/2556 เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330 

โทร 0 2106 7700  Fax 0 2106 7711

บริษัทจัดหำงำน ว ีคอนซัลติง้ จ ำกัด นางสุวรรณา  สามเสน 98 อาคารสาทรสแควร์ออฟฟิศทาวเวอร์ ห้อง 3759 ชั้นที่ 37

ใบอนุญาตเลขที่ น.1426/2557 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

10500

บริษัทจดัหำงำน ไครทีเรียน เอเชีย (ประเทศไทย) จ ำกัด นางสาวสิริกานต์  พุ่มเกษม 208 อาคาร 208 วายเลสโร้ด ชั้น 11 ยนูิต 1104  

ใบอนุญาตเลขที่ น.1301/2556 ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10500 

โทร. 0 2252 5281 แฟกซ์ 0 2650 7880

บริษัทจดัหำงำนไวเซ็น คอนซัลแตนท ์จ ำกัด นางสาวจรีะพันธ์  จนิดา 1091/241 (อาคารซิต้ี ลิงค์ ชั้น 4 ห้องซี 1 เอ)

ใบอนุญาตเลขที่ น.1101/2547 ถนนเพชรบรีุตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

wisenconsultant@yahoo.com
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ล ำดับ บริษัท/ส ำนักงำน  ผู้รับอนุญำตฯ ทีอ่ยู่

ส่วนกลำงบริษัทจัดหำงำนไวด์สเพร็ด อินเตอร์เทรด  จ ำกัด      นางสาววรวรรณ  เจริญนพกจิ 43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ห้อง 184 ถนนสาทรใต้

ใบอนุญาตเลขที่ น.854/2539 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ส ำนักงำนจัดหำงำน ส.รุ่งเรือง เซอร์วสิ นายอนณ  ธัญโรจน์ 80/173 ซอยเพชรเกษม 48 แยก 29 ถนนเพชรเกษม

ใบอนุญาตเลขที่ น.1000/2544 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10610

โทร. 0 2467 4924, 08-97895791

บริษัทจัดหำงำน สกิลบ็อกซ์ จ ำกัด นางสาวพิชชานันท์  บุญปลูก 40/29 ชั้น 2  ซอยวชริธรรมสาธิต 8 ถนนสุขมุวิท 101/1  

ใบอนุญาตเลขที่ น.1273/2555 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  10110  

โทร./Fax 0 2747 9388

ส ำนักงำนจัดหำงำน สกุณำธุรกิจ นางสาวสกณุา  โรจดานนท์ 253 ระหว่างซอยอสิรภาพ 2/1 กบั 4  ถนนอสิรภาพ

ใบอนุญาตเลขที่ น.1304/2556 แขวงสมเด็จเจา้พระยา  เขตคลองสาน  กรุงเทพมหานคร 10600

โทร. 0 2437 9463, 086-3190474

บริษัทจัดหำงำนสตำ๊ฟเฟอร์ส คอนซัลแตนท์ส จ ำกัด นายธนบัตร  รักตะบุตร 518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้น 15 ถนนเพลินจติ แขวงลุมพินี 

ใบอนุญาตเลขที่ น.970/2543 เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  10330

โทร. 0 2652 0775-6 Fax  0 2652 2322

www.staffer.co.th

บริษัทจดัหำงำน สตำร์ เสริ์ช เซอร์วิสเซส จ ำกัด นายประสิทธิ์  ปิติกลุธรรม 610 อาคารมีทต้ิงมอลล์  ชั้น 2  ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ

ใบอนุญาตเลขที่ น.1180/2550 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

โทร. 0 2880 0938  Fax  0 2880 0939

บริษัทจัดหำงำน สตวิรรธน์ จ ำกัด นางมาลี  เกยีรติเรืองพงษ์ 65/62 อาคารช านาญเพ็ญชาติ บิสเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 6

ใบอนุญาตเลขที่ น.1303/2556 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 

10320

บริษัทจัดหำงำน สปริง โปรเฟสชันแนล นางสุนทรี  ล้ิมมานนท์ 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 1706

(ประเทศไทย) จ ำกัด ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  10500

ใบอนุญาตเลขที่ น.1331/2556 โทร 081-8120696 ,0 2625 1900 Fax 0 2832 3366
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ล ำดับ บริษัท/ส ำนักงำน  ผู้รับอนุญำตฯ ทีอ่ยู่

ส่วนกลำงบริษัทจัดหำงำน สมำร์ทซิตี้พีเพิล (ประเทศไทย) จ ำกัด นางสาวอษุา  สง่าพันธ์ไชย 218/4 ซอยพัฒนาการ 20 ถนนพัฒนาการ

ใบอนุญาตเลขที่ น.1027/2545 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

โทร. 081-8074772

www.smartcitypeople.com  

admin@smartcitypeople.com

ส ำนักงำนจัดหำงำน สยำมเซ็นเตอร์กรุ๊ป นายเขมทัต  หวานแกว้ 20/97 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ

ใบอนุญาตเลขที่ น.1553/2559 เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

บริษัทจดัหำงำน สยำม เอ็มแอนดเ์อ็ม จ ำกัด นางสาวจริยา นิติชาคร 10/173 อาคารเดอะ เทรนด้ี ชั้น 20 หอ้ง 2002บี ซอยสุขมุวทิ 13

ใบอนุญาตเลขที่ น.1269/2555 (แสงจนัทร์) ถนนสุขมุวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร 10110  โทร./Fax 0 2640 1100

บริษัทจัดหำงำน สีลม แอนด์ คอนเซ้ำติง้ จ ำกัด  นางสาวภัควรินทร์  อดุมสุข 1-7 อาคารซิลลิค เฮ้าส์ ชัน้ 4  ถนนสีลม  แขวงสีลม เขตบางรัก 

ใบอนุญาตเลขที่ น.1077/2547 กรุงเทพมหานคร 10500 โทร 0 2233 8959  Fax 0 2636 0437

www.silomjob.com

บริษัทจัดหำงำน อะบรอด คอนซัลติง้ นางสาวอริษา  นิมมานเหมินท์ 388 อาคารเอก็เชน ทาวเวอร์ ห้อง 3504 ชั้น 35

(ไทยแลนด)์ จ ำกัด ถนนสุขมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ใบอนุญาตเลขที่ น.15๖๗/2559

บริษัทจัดหำงำน อด ิจ ำกัด นางสาวอลิษา  ธนันไชย 120  อาคารเกษมกจิ ชั้น 9 ห้อง 907  ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  

ใบอนุญาตเลขที่ น.1264/2555 เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร  10500 โทร. 0 2632 9388

บริษัทจัดหำงำนอเดค็โก้  พหลโยธิน จ ำกัด นางสาวสุชาดา  ชินผา  979/72-74 ชัน้ 25  อาคารเอสเอม็ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน 

ใบอนุญาตเลขที่ น.581/2533 แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  

 โทร.0 2298 0170-80 กด 1,  Fax  0 2617 0911

www.adecco.com 

บริษัทจัดหำงำน อเดค็โก้ บำงนำ จ ำกัด นายภัคธร  สิทธิกร 909 อาคารแอมเพิลทาวเวอร์ ชั้นที่ 4 ห้องเลขที่ 4/6 ถนนบางนา-ตราด

ใบอนุญาตเลขที่ น.1454/2557 หมูท่ี่ 11 แขวงบางนา  เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โทร 0 2348 3888 Fax 0 2348 3880
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ล ำดับ บริษัท/ส ำนักงำน  ผู้รับอนุญำตฯ ทีอ่ยู่

ส่วนกลำงบริษัทจัดหำงำน อเดค็โก้ พระรำม 4 จ ำกัด นางเสาวณีย ์ พานิชชีวะ 990 อาคารอบัดุลราฮิม ชั้น 10 ห้อง 1003 ชั้น 12

ใบอนุญาตเลขที่ น.1580/2559 ห้อง 1204 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

บริษัทจดัหำงำนอเด็คโก้ เพชรบุรีตัดใหม ่จ ำกัด นางสาวมาเรีย อนัโทเน็ท อนัซิโร 2034/63 อาคารอตัิลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 12 เอ ถนนเพชรบรีุตัดใหม ่ 

ใบอนุญาตเลขที่ น.919/2541 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

โทร. 0 2716 1818 - 21 Fax  0 2716 1234

E-mail : newpetchburi@adecco-asia.com

บริษัทจัดหำงำน อัลลีจิส โกบอล นางจนิตนา  รักสกลุ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ หมายเลขห้อง TNA

โซลูชัน่ส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 01-04 ตึกเอ ชั้น 35 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง

ใบอนุญาตเลขที่ น.1517/2558 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

บรษัิทจดัหำงำน อัลเลน แอนด ์แอสโซซิเอทส ์ จ ำกัด นายวิวัฒน์  โกสัลล์ประไพ 891/21 โครางการธนาพัฒน์ ทรีซิกซ์ต้ี ถนนพระราม 3 

ใบอนุญาตเลขที่ น.1072/2546 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

โทร 0 2284 1612-3 Fax 0 2284 1614

www.allenasia.com 

บริษัทจัดหำงำน อำร์ดเีอ กรุ๊ป จ ำกัด นางสาวศิรินทร์ภัทร์  จอมเกาะ 253 อาคาร 253 อโศก ชั้นที่ 15 ถนนสุขมุวิท 21

ใบอนุญาตเลขที่ น.1543/2559 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

บรษัิทจัดหำงำน อำรจ์ีเอฟ เอชอำร ์เอเจนท์ นางสาวชานิกา  ทิศาปราโมทยก์ลุ 689 อาคารภิรัชทาวน์เวอร์แอด๊เอม็ควอเทียร์ ชั้น 23

(ไทยแลนด)์ จ ำกัด ห้องเลขที่ 2304-2306 ถนนสุขมุวิท แขวงคลองตันเหนือ

ใบอนุญาตเลขที่ น.1433/2557 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

บรษัิทจัดหำงำน อำรเ์อสเอ็ม (ประเทศไทย) จ ำกัด นายภาดร  สุชีวะ 175 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ 

ใบอนุญาตเลขที่ น.1121/2548 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทร.0 2670 9002-6 Fax 0 2670 9027-8

www.rsmrecruitment.com

E-mail : recruit@rsmthailand.com

บริษัทจัดหำงำน อำร์เอสไอ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จ ำกัด นางสาวเจนจริา  นะมิ 57 อาคารปาร์ค เวนเจอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 18 ห้อง 1830 ดี 

ใบอนุญาตเลขที่ น.1283/2555 ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  

โทร. 0 2107 1093 
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ล ำดับ บริษัท/ส ำนักงำน  ผู้รับอนุญำตฯ ทีอ่ยู่

ส่วนกลำงบริษัทจัดหำงำน อำร์แอลซี จ ำกัด นางสาวพจนีย ์มะหามูล 142 อาคารทู แปซิฟิค ชั้นที่ 18 ห้องเลขที่ 1805

ใบอนุญาตเลขที่ น.1297/2556 ถนนสุขมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

โทร. 0 2653 3998

บริษัทจัดหำงำน อิจิจิน จ ำกัด นางพรทิวา  เพ็ญศศิธร 31 อาคารพญาไท ชั้น 5 หอ้ง 517 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท 

ใบอนุญาตเลขที่ นบ.น.001/2552 เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0 2246 2983 

Fax 0 2960 1449

อมีล์ MARUICHI@MARUICHI-THAILAND.COM

บริษัทจัดหำงำน อินไซท์ ทีซีพี จ ำกัด นายธานี  เขยีวแสงส่อง 990 อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 11 ห้อง 1107 ถนนพระราม 4 

ใบอนุญาตเลขที่ น.1251/2554 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  

โทร.  0 2636 1146

บริษัทจัดหำงำน อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี รีซอร์สเซส จ ำกัด นางสาวพวงทอง  ทิพยแ์ดง 408/160 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 39 ถนนพหลโยธิน 

ใบอนุญาตเลขที่ น.1306/2556 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  

บริษัทจัดหำงำน อินเตอร์กรุ๊ป เอเจ็นซีส์ นางสาวพรทิพย ์ โตบุญมี 50 อาคารต้นสน ห้อง 303 ชั้น 3 ซอยต้นสน

(ประเทศไทย) จ ำกัด ถนนเพลินจติ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

ใบอนุญาตเลขที่ น.1550/2559 กรุงเทพมหานคร

บริษัทจัดหำงำน อีพีเอส คอนซัลแตนท์ส นางสาวจฑุาทิพย ์ เจยีมประภา 57 ปาร์คเวนเชอร์ อโีคเพล็กซ์ ชั้น 18 ห้องเลขที่ 1824

จ ำกัด ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  

ใบอนุญาตเลขที่ น.1579/2559

บริษัทจัดหำงำน อูนอร์มัส จ ำกัด นางสาวอศิรา  ดิสรเตติวัฒน์ 5/38-5/39 บ้านกลางเมือง รัชวิภา-มอลติคาร์โล

ใบอนุญาตเลขที่  น.1117/2548 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร

กรุงเทพมหานคร  10900  โทร 0 2196 2386-7

Fax  0 2196 2776  www.unomous.com 

บริษัทจัดหำงำน เอทีเจ (ไทยแลนด)์ จ ำกัด นายโอม  อมัรามร 57 ปาร์คเวนเชอร์ อโีคเพล็กซ์ ชั้น 11 ถนนวิทยุ

ใบอนุญาตเลขที่ น.1540/2559 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
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ล ำดับ บริษัท/ส ำนักงำน  ผู้รับอนุญำตฯ ทีอ่ยู่

ส่วนกลำงบริษัทจัดหำงำน เอ - ลิงค์  จ ำกัด นางสาววารุณี  ธ ารงบุญ 92/51 อาคารสาธรธาน ี2 ชัน้ 18 หอ้งเอ ถนนสีลม แขวงสีลม

ใบอนุญาตเลขที่ น.1028/2545 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทร. 0 2233 1111  Fax   0 2236 5999

WWW.ALINK.CO.TH  / E-mail : nithat@alink.co.th

บรษัิทจัดหำงำน เอ็กเซ็คคิวทีฟ เสิรช์ เซอรว์ิสเซส จ ำกัด นางสาววรญา  ฉทัทันต์รัศมี 73 ถนนนราธิวาสราชครินทร์ แขวงสีลม 

ใบอนุญาตเลขที่ น.931/2541 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  10500 

โทร. 0 2231-3940  Fax  0 2231-3662

www.thaijibcenter.com   E-mail : essmail@ess.co.th

บริษัทจัดหำงำน เอ็คเซ็คคิวทีฟ เสริช์ พำร์ทเนอร์ส จ ำกัด นางเปรมรวี  ฮิลล์ 518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้นเพนท์เฮ้าส์ ถนนเพลินจติ 

ใบอนุญาตเลขที่ น.1438/2557 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร 086-3472661  Fax 0 2652 0567

บริษัทจัดหำงำน เอคโคอำส (ประเทศไทย) จ ำกัด นายอรุณ  ธรรมเป็นศรี 25 อาคารอลัม่า ลิงค์ ชั้น 8 ซอยชิดลม ถนนเพลินจติ 

ใบอนุญาตเลขที่ น.1389/2556 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330

โทร.0 2655 1822

บรษัิทจัดหำงำน เอคเซลเลิ้นซ์  เซิรซ์  จ ำกัด   นางสาวสิริวรรณ  ลอพนัธุไ์พบูลย์ 160/66 อาคารไอทีเอฟ-สีลมพาเลส ชั้น 15 ถนนสีลม 

ใบอนุญาตเลขที่ น.1026/2545 แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร  10500

    โทร. 0 2634 3115-9  Fax 0 2634 3115 ต่อ 13

www.excellent-search.com

Email : recruit@excellent-search.com

บริษัทจัดหำงำน เอชซีเอ จ ำกัด นางสาวนฤมล  บัญญัติ 20 อาคารบุปผจิต ชัน้ 10 บี ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 

ใบอนุญาตเลขที่ น.1092/2547 กรุงเทพมหานคร 10500  โทร.0 2266 6280   Fax  0 2266 6277

www.humacapitalalliance.com

บริษัทจัดหำงำน เอชทูเจ จ ำกัด นายประกาศิต  ทิตาราม 9/47 อาคารทิตาราม ซอยรัชดาภิเษก 56 ถนนรัชดาภิเษก

ใบอนุญาตเลขที่ น.1195/2551 แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 0 2831 7888 ต่อ 306  Fax  0 2831 7887

www.thitaram.com  Email :jitlada@thitaram.com

บริษัทจัดหำงำน เอชอำร์เน็ท วนั นายสัญญา  เจริญวีรกลุ 999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 24 

เอ็กเซ็คคิวทีฟ (ไทยแลนด)์ จ ำกัด ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั  กรุงเทพมหานคร 10330

ใบอนุญาตเลขที่ น.1149/2549 โทร. 0 2613 1363  Fax   0 2613 1366

Email : sanya.c@hrnetone.com
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ล ำดับ บริษัท/ส ำนักงำน  ผู้รับอนุญำตฯ ทีอ่ยู่

ส่วนกลำงบริษัทจัดหำงำน เอ็น ด ีบี และธุรกิจ จ ำกัด นายชูชาติ  บุรีรัตน์ 71  อาคารจพีีเฮ้าส์ ชั้น 4  ถนนทรัพย ์ แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก 

ใบอนุญาตเลขที่ น.1200/2551 กรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 0 2637 1271

E-mail : NDBENTER@HOTMAIL.COM

บริษัทจัดหำงำน เอ็น เวิลด์ (ประเทศไทย) จ ำกัด   นางสาวทิพยสุ์คนธ์   นาควงศ์ 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 12

ใบอนุญาตเลขที่ น.1030/2545                        ยนูิต 1201-1202 ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10110

บริษัทจัดหำงำนเอฟ เจ เค คอนซัลแตน้ส์ นางศิวพร  หฤษฎีกลุ 990 อาคารอบัดุลราฮิม ชั้น 14 หอ้ง 1405 ถนนพระราม 4

(ประเทศไทย) จ ำกัด แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ใบอนุญาตเลขที่ น.1091/2547 โทร.  0 2636 2360 Fax  0 2636 3944

WWW.KIENBAUM.COM

บริษัทจัดหำงำน เอฟ ดี ไอ (ประเทศไทย) จ ำกัด นางพัชราภรณ์  เวชวิทยาขลัง 246 อาคารไทมส์ สแควร์ ชัน้ที ่16 ห้อง 16-03, 04 ถนนสุขุมวทิ  

ใบอนุญาตเลขที่ น.1261/2554 แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  10110

โทร. 0 2626 5900 Fax 0 2626 5907

บรษัิทจัดหำงำน เอฟ โอ เอส เซิรซ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด นายภาณุพงษ์  สุขส าราญ 388 อาคารเอ็กซ์เชนจ์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 42 ยูนิต 4210 ถนนสุขุมวิท

ใบอนุญาตเลขที่ น.1135/2549 แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  10110

WWW.FOSSEARCH.COM

โทร.0 2662 2077

บริษัทจัดหำงำน เอ็ม-ไพรด ์คอนเซ้ำท์ติง้ นายนิติกร  สอนอาจ 228/29 หมูบ่้านเดอะริคโค้ ทาวน์ วัชรพล

จ ำกัด ถนนร่วมมิตรพัฒนา แขวงท่าแร้ง

ใบอนุญาตเลขที่ น.15๗๕/2559 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

บริษัทจัดหำงำน เอ็มพำวเวอร์ เอ็กซ์เซคคูทิฟ เสิร์ช จ ำกัด นางสาวฉวี  ไชยโอชะ 2 อาคารเพลินจติ เซ็นเตอร์ ชั้น จ ีถนนสุขมุวิท

ใบอนุญาตเลขที่ น.1539/2559 แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  10110

บริษัทจัดหำงำน เอ็ม อำร์ ไอ เวลิดว์ำย นางแอนนาแบล ฮามิลล์-สจว๊ต 62 อาคารมิลเลนเนีย ชั้น19 ห้อง 1906 ถนนหลังสวน 

(ประเทศไทย) จ ำกัด แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ใบอนุญาตเลขที่ น. 1190/2551 โทร. 0 2651-9889 Fax  0 2650 5200
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ล ำดับ บริษัท/ส ำนักงำน  ผู้รับอนุญำตฯ ทีอ่ยู่

ส่วนกลำงบรษัิทจดัหำงำนเอ็ม แอนด ์เอ คอนซัลแทนส ์จ ำกัด  นายกนิษฐ์   สารสิน 38 อาคารคิวเฮ้าส์ คอนแวนต์ ชัน้ 7 หอ้ง 7 เอ ถนนคอนแวนต์ 

ใบอนุญาตเลขที่ น.891/2540 แขวงสีลม   เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

Email : RECRUIT@M-AGROUP.COM

โทร. 0 2632-0900 2 กด 1,  Fax  0 2632-0891

http://www.m-agroup.com/home.html

บริษัทจัดหำงำน อำร์ไจล สก็อตต์ (ประเทศไทย) จ ำกัด นายกติติกร  แจง้ใจดี 999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 29

ใบอนุญาตเลขที่ 1526/2559 ห้องเลขที่ ๒๙๑๓ ถนนพระราม ๑ แขวงปทุมวัน

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

บริษัทจดัหงำน เออำร์อำร์ (ไทยแลนด)์ จ ำกัด นางสาวอนัธิกา ศิริด ารงค์พานิชย์ 88 อาคารปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้องดี ถนนสีลม 

ใบอนุญาตเลขที่ น.1448/2557 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทร. 0 2634-3800  Fax 0 2634-3799

บริษัทจัดหำงำน เอเอ ทำเลนท์ จ ำกัด นางธิดารัตน์ นิมิตรวานิช 518/5  อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนเพลินจติ

ใบอนุญาตเลขที่ น.1207/2552 แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0 2652-0885,082-486-2995 Fax  0 2652-0885

WWW.AATALENT.CO.TH

บริษัทจัดหำงำน เอส เอ็ม ที โซลูชัน่ส์ นางสาวสุมนทิพย ์ ศิริเจริญ 305  ซอยสายสิน  ถนนประชาชื่น  แขวงบางซ่ือ

จ ำกัด เขตบางซ่ือ  กรุงเทพฯ 10400

ใบอนุญาตเลขที่ น.1463/2557 โทร 0 2585 8883

บริษัทจัดหำงำน แอสเตอร์ ไลอ้อน นางชรินทร์นา  ชาลวิน 2 อาคารจสัมินซิต้ี ห้องเลขที่ 8 ชั้น 25 ซอยสุขมุวิท 23

(ประเทศไทย) จ ำกัด ถนนสุขมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

ใบอนุญาตเลขที่ 1535/2559 กรุงเทพมหานคร

บริษัทจดัหำงำน แอคคอร์ด รีซอร์สเซส จ ำกัด นางสาวอริสา โรจน์นครินทร์ 152/85 ถนนเฉลิมพระเกยีรติ ร.9 

ใบอนุญาตเลขที่ น.1476/2557 แขวงหนองบอน เขตประเวศ

กรุงเทพฯ 10250 โทร. 089-1136963

บริษัทจัดหำงำน แอคเคำน์ติ้ง โปรเฟสชั่นแนลส์ จ ำกัด นายอ านวย  ชาครเมตตากลุ 159/35 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ห้อง 2051/4 ชั้น 25

ใบอนุญาตเลขที่ น.1354/2556 ซอยสุขมุวิท 2 (อโศก) ถนนสุขมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

โทร. 081-4838281

191

184

186

187

188

190

185

189

http://www.m-agroup.com/home.html
http://www.aatalent.co.th/


ล ำดับ บริษัท/ส ำนักงำน  ผู้รับอนุญำตฯ ทีอ่ยู่

ส่วนกลำงบริษัทจัดหำงำน แอคชัวเรียล บิสซิเนส นางสาวศุภิชา  ต้ังวิมลวุฒิวงศ์ 160/646 อาคาร ITF ๒ ทาวเวอร์ ชั้น ๒๗

โซลูชัน จ ำกัด ถนนสีลม แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก

ใบอนุญาตเลขที่ น.15๗๒/2559 กรุงเทพมหานคร

บริษัทจัดหำงำน เอ็กซ์พีเดยีนท์ จ ำกัด นายอานิล  กลุอดุมพงษ์ 973 อาคารเพรสิเด้นท์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 ห้องเลขที่ 14D

ใบอนุญาตเลขที่ น.1520/2558 14 E ห้อง 1409 ถนนเพลินจติ แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

บริษัทจัดหำงำน แอสพำร์ค จ ำกัด นายอาทิตย ์ แจม่สว่าง 399 อาคารอนิเตอร์เชนจ ชั้นที่ 24 ถนนสุขมุวิท

ใบอนุญาตเลขที่ น.1506/2558 แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  10110

โทร. 0 2714 3981

บริษัทจัดหำงำน โอโมเทะนำชิ แอสโซซิเอชั่น จ ำกัด นายสุรศักด์ิ  องอารถาวร 399 อาคารอนิเตอร์เชนจ ชั้นที่ 22 ห้องเลขที่ 8-9

ใบอนุญาตเลขที่ น.1295/2556 ถนนสุขมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพฯ 10110 โทร.0 2611 2624

บริษัทจัดหำงำน โอเรนเบิร์จ เอ็นจิเนียร์  นายณฤษณ์  ทองเจริญชัย 88 อาคารปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ยนูิต เอ 6 ถนนสีลม 

เอำท์ซอรส์ซ่ิง แอนด ์คอนซัลเทนซ่ี จ ำกัด แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ใบอนุญาตเลขที่ น.1452/2557 โทร 0 2634 1722

บรษัิทจัดหำงำน ฮอรต์นั อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกัด นายปกรณ์  ชูแสนกลุ 990 อาคารอบัดุลราฮิม เพลส ชั้น ๒๑ 

ใบอนุญาตเลขที่ น.1496/2558 ยนูิต ๒๑๐๑ ถนนพระราม 4 แขวงสีลม

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

โทร. 0 2636 2323 ,081-8338319

บรษัิทจัดหำงำน ไอเอสเอ็ม เทคโนโลยี จ ำกัด นางเทวี  เพ็งแกว้ 88 อาคารปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั้น 25 ห้อง B ถนนสีลม 

ใบอนุญาตเลขที่ น.923/2541  แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ ฯ 10500  

โทร. 0 2634-3800   Fax  0 2634-3799

www.ismtech.net / E-mail : jaeng@ismtech.net

บริษัทจัดหำงำน ไอเดยีบอย จ ำกัด นายชัชพล  นิลก าแหง 18/8 อาคารฟิโกเ้พลส ชั้น 5 ห้อง 501 

ใบอนุญาตเลขที่ น.สท ๑/๒๕๕๗ ถนนสุขมุวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
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ล ำดับ บริษัท/ส ำนักงำน  ผู้รับอนุญำตฯ ทีอ่ยู่

ส่วนกลำงบริษัทจัดหำงำน ฮวิแมน ไอเสิร์ช จ ำกัด นางสาวชญาภา กาญจนทวีวัฒน์ 21/2 ซอยอาคารพิบูลวัฒนา ถนนพระราม 6

ใบอนุญาตเลขที่ น.1140/2549 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

โทร. 0 2697 9059,098-5833757,081-6945286

 WWW.POWERSKILLGROUP.COM

E-mail : chyapa@powerskill.co.th

บริษัทจัดหำงำน เฮอริเทจ อินเตอร์เนชั่นแนล นายชัยยนัต์  เลิศนภากาศ 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 23 ถนนวิทยุ

ฮอลพิทอลลิที จ ำกัด แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ใบอนุญาตเลขที่ น.1538/2559

บริษัทจัดหำงำน ฮวิแมนคอเนอร์ จ ำกัด นายรุ่งเรือง  รงศ์เหลืองอร่าม 507/357 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี

ใบอนุญาตเลขที่ น.15๗๖/2559 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

บรษัิทจัดหำงำน ฮู แอนด์ มำร ์คอนเซ้ำท์ติ้ง นายศุภชัย  สุนทรผดุงสิน 262 ซอยศิริถาวร ถนนรามค าแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 

(ประเทศไทย) จ ำกัด กรุงเทพมหานคร 10250  โทร. 081-813-6267, 0 2319 9433

ใบอนุญาตเลขที่ น.1118/2548 Fax  0 2319 9433 E-mail : suphachai@huandmar.com

บริษัทจัดหำงำน ไฮดริค แอนด ์สตรักเกิลส์ น.ส.ราซีญา  อะนะซะห์ 57 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อโีคเพล็กซ์ ชั้น 11 ยูนติ 1105-1106 

(ประเทศไทย) จ ำกัด ถนนวทิย ุแขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั  กรุงเทพมหานคร  10330

ใบอนุญาตเลขที่ น.1187/2551 โทร. 0 2631 8595  Fax  0 2631 8501

www.heidrick.com  E-mail : anasha@heidrick.com
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ล ำดับ บริษัท/ส ำนักงำน  ผู้รับอนุญำตฯ ทีอ่ยู่

ส่วนกลำง

ส ำนักงำนจัดหำงำน จ๊อบวดีโีอออนไลน์ นางพัชรี  กวีสวัสด์ิ 25/1 ถนนมะลิวัลย ์หมูท่ี่ 16 ต าบลบ้านเป็ด

ใบอนุญาตเลขที่ ขก 01/2559 อ าเภอเมือง จงัหวัดขอนแกน่

บริษัทจัดหำงำน อเด็คโก้ อีสเทิร์น ซีบอร์ด จ ำกัด นายกนัตภณ  จนัทรังษี 29/13 อาคารรัฐกจิ ชั้น 5 ถนนสุขมุวิท หมู่ที่ 9 ต าบลหนองปรือ 

ใบอนุญาตเลขที่ น.ชบ.03/2545 อ าเภอบางละมุง จังหวดัชลบุรี  20000 โทร 0 3837 8173

บริษัทจัดหำงำน พีอำร์ทีอำร์ แอนด์ นางสาววาสนา  จารุรักษา 53 ถนนสุขมุวทิ หมูท่ี ่9 ต าบลทุง่สุขลา อ าเภอศรีราชา  จงัหวดัชลบุรี

เอ๊ำท์ซอสซ่ิง (อีสเทิร์น ซีบอร์ด) จ ำกัด 20110  โทร. 0 3849 4700 121  Fax  0 3849 4790

ใบอนุญาตเลขที่ น.ชบ.02/2549 www.prtr-es.com 

บริษัทจัดหำงำน เอช อำร์ อำร์ จ ำกัด นางสาวนัสนันท์  ต้ังสถติยว์ัฒนากลุ 229/77 หมูท่ี่ 8 ต าบลบ้านสวน  อ าเภอเมืองชลบุรี  

ใบอนุญาตเลขที่ น.ชบ 04/2550 จงัหวัดชลบุรี 2000  โทร. 0 3840 1890

บริษัทจัดหำงำน เน็กซัส ฮวิแมน รีสอร์ส นางสาวนาฎนิศา  อรรถจนิดา 29/13 ชั้น 2 หมูท่ี่ 9 อาคารรัฐกจิ ต าบลนาเกลือ 

แอนด ์แมเนจเมนท์ จ ำกัด อ าเภอบางละมุง  จงัหวัดชลบุรี  20150

ใบอนุญาตเลขที่ น.ชบ 04/2551 โทร. 0 3848-8100

บริษัทจัดหำงำน อิจิจิน ชลบุรี จ ำกัด นางทาดามิ  อชิิดะ 44/120  หมูท่ี่ 4  ต าบลหนองหัวฬ่อ  อ าเภอเมืองชลบุรี

ใบอนุญาตเลขที่ น.ชบ.02/2554 จงัหวัดชลบุรี  20000

บรษัิทจัดหำงำน เอชอำร ์พำวเวอร ์โซลูชัน่ จ ำกัด นายศักรนันทน์  หนูทองอนิทร์ 143/165  หมูท่ี่ 12  ต าบลหนองปรือ  อ าเภอบางละมุง

ใบอนุญาตเลขที่ น.ชบ.03/2554 จงัหวัดชลบุรี  20000

บริษัทจัดหำงำน เจเอซี เพอซันเนล นางสาวรัฎฐาพร  ออ่งชิงชัย 4/222  ชั้นที่ 5 ถนนสุขมุวิท  หมูท่ี่ 10  ต าบลทุ่งสุขลา

อีสเทิร์น ซีบอร์ด จ ำกัด อ าเภอศรีราชา  จงัหวัดชลบุรี  20110

ใบอนุญาตเลขที่ น.ชบ.04/2554 โทร 0 3849 1556

บริษัทจัดหำงำน สมำร์ท-คอน (ไทยแลนด)์ จ ำกัด นางสาวธนภรณ์  ผ่อนผัน 4/11 หมูท่ี่ 2 ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา

ใบอนุญาตเลขที่ น.ชบ05/2555 จงัหวัดชลบุรี  20110
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ล ำดับ บริษัท/ส ำนักงำน  ผู้รับอนุญำตฯ ทีอ่ยู่

ส่วนกลำงบริษัทจัดหำงำน ไทยโปรทรีโอ้ จ ำกัด นางอตัตา ถนอมสิงห์ ปัญญาสาคร 4/222 ชั้น 6 ถนนสุขมุวิท  หมูท่ี่ 10  ต าบลทุ่งสุขลา

ใบอนุญาตเลขที่ น.ชบ 07/2555 อ าเภอศรีราชา  จงัหวัดชลบุรี  20110

บริษัทจัดหำงำน ลูคัส คอนซัลติง้ เอเชีย จ ำกัด นางสุบัน  ลูคัส 58/3  หมูท่ี่ 3 ต าบลโป่ง  อ าเภอบางละมุง

ใบอนุญาตเลขที่ น.ชบ 08/2556 จงัหวัดชลบุรี  20260

บริษัทจดัหำงำน อำร.์ท.ีเค. ควอลติี้ เซอร์วสิ จ ำกัด นางศิริพร  โรจน์ทองค า 79/3  หมูท่ี่ 3  ต าบลสุรศักด์ิ  อ าเภอศรีราชา

ใบอนุญาตเลขที่ น.ชบ 21/2557 จงัหวัดชลบุรี  20110

บริษัทจัดหำงำน เอ็นเอสพี (ประเทศไทย) จ ำกัด นายนเรศ  มานะกจิจานนท์ 170/124  ชั้นที่ 3  หมูท่ี่ 3  ต าบลเสม็ด

ใบอนุญาตเลขที่ น.ชบ 19/2557 อ าเภอเมืองชลบุรี  จงัหวัดชลบุรี  20000

บริษัทจัดหำงำน เอ็น เวลิด ์(ชลบุร)ี จ ำกัด นายอาจบดินทร์  ชลวัฒนะ 53 ทะเลทองทาวเวอร์ ชั้น 9 ห้องเลขที่ 906 

ใบอนุญาตเลขที่ น.ชบ 24/2557 หมูท่ี่ 9 ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา

จงัหวัดชลบุรี 

บริษัทจัดหำงำน รีรำโคเอ็น อีสเทิร์น นางพิริยา  บาบา 75/57,75/237-240 อาคารต้ังตระกลูทรัพย ์ชั้นลอย

ซีบอร์ด จ ำกัด ถนนสุขมุวิท หมูท่ี่ 10 ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา

ใบอนุญาตเลขที่ น.ชบ 30/2558 จงัหวัดชลบุรี

ส ำนักงำนจัดหำงำน ไรอ้ันสุน นายสุนทร  เมืองมนประเสริฐ 9/55 หมูบ่้านสิวารัตน์ 8  ถนนเพชรเกษม  หมูท่ี่ 1

ใบอนุญาตเลขที่ น.นฐ.1/2555 ต าบลยายชา อ าเภอสามพราน จงัหวัดนครปฐม 73110

ส ำนักงำนจัดหำงำน สมเกียรตบิริกำร นางสาวรัฐพร  พานิชการ 164 ถนนบุรินทร์  ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 

ใบอนุญาตเลขที่ น.นม 1/2551 จงัหวัดนครราชสีมา  30000

ส ำนักงำนจัดหำงำนนฤมลบริกำร นางนฤมล     จติรีวรรณ 146/3 ถนนบุรินทร์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวดันครราชสีมา 

ใบอนุญาตเลขที่ น.นม.4/2527 30000  โทร. 0 4425 3981, 08-94280369

E-mail : uraijaree@live.com

ส ำนักงำนจัดหำงำนเม้งไฮ ้บริกำร   นางสาวเพ็ญทิพย ์ จงึสุวรรณ 91  ถนนบุรินทร์  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง

ใบอนุญาตเลขที่  น.นม.2/2530 จงัหวัดนครราชสีมา 30000
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ล ำดับ บริษัท/ส ำนักงำน  ผู้รับอนุญำตฯ ทีอ่ยู่

ส่วนกลำงห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัดจัดหำงำน ว-ีเซิร์ฟ ออล นางสาวเอลิญา  ปัญโสภา 105/97  หมูท่ี่ 6  ต าบลสุรนารี  อ าเภอเมืองนครราชสีมา

ใบอนุญาตเลขที่  น.นม.3/2557 จงัหวัดนครราชสีมา 30000

ส ำนักงำนจัดหำงำน รัตน์ เนิสซิงแคร์ นางสาวพิฐชญาณ์  ชัยสุวราธนันต์ 49/1131 ซอยแจง้วัฒนะ-ปากเกร็ด ถนนแจง้วัฒนะ หมูท่ี ่2

ใบอนุญาตเลขที่ น.นบ.3/2540 ต าบลบางตลาด  อ าเภอปากเกร็ด จงัหวัดนนทบุรี 11120

โทร. 0 2584 1092  Fax  0 2962-0399

บริษัทจัดหำงำนไอพีเอ็ม เพอร์โซเนล นางสาวพรเพ็ญ    ตรัยราช 204/75 ซอย 10/8 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย หมูท่ี่ 1 

แอนด ์เซอร์วสิ จ ำกัด               ต าบลพิมลราช อ าเภอบางบัวทอง จงัหวัดนนทบุรี  10110

ใบอนุญาตเลขที่ น.นบ.862/2540 โทร. 0 2924-4873  Fax  0 2924-4873

บริษัทจัดหำงำน เซิร์ซ กูรู จ ำกัด นางเขมนรินทร์  288/6 หมูที่ 2 ต าบลปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด 

ใบอนุญาตเลขที่ น.นบ.001/2550 รัตนาอมัพวัลย์ จงัหวัดนนทบุรี 11120

โทร. 0 2582 2086  Fax  0 2582 2087

บริษัทจัดหำงำน พร้อม บิสสเินส โซลชูั่น จ ำกัด นางลดาขวัญ  สุวัฒนะเกรียงไกร 98/24 หมู่ที่ 9 ศุภาลัย ปาร์ค แยกติวานนท์ ต าบลตลาดขวญั

ใบอนุญาตเลขที่ น.1158/2549 อ าเภอเมืองนนทบุรี  จงัหวัดนนทบุรี  11000

บริษัทจดัหำงำน พรำวด ์แพสชั่น คอนซัลติ้ง จ ำกัด นายรชต  จลุอกัษร 81/5 หมูท่ี่ 1 ซอยจติต์วิสุทธิ์ 5/5 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย

ใบอนุญาตเลขที่ น.1453/2557 ต าบลบางกร่าง อ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวัดนนทบุรี

จงัหวัดนนทบุรี  11000

บริษัทจัดหำงำน พำวเวอร์ ทู จ ำกัด นางสาวธัญญ์ธีรา  ภัคทรัพยว์รา 202/175 ซอย 4/2 หมูบ่า้นชัยพฤกษ ์ถนนบางกรวย-ไทรนอ้ย

ใบอนุญาตเลขที่ น.1223/2552 ต าบลพิมลราช อ าเภอบางบัวทอง จงัหวัดนนทบุรี  10110

บริษัทจัดหำงำน อี ไอที คอมพิวติง้ จ ำกัด นางสาวชุสีภรณ์  ภูพืช 99/23 อาคารซอฟแวร์พาร์ค ชั้น 12 ถนนแจ้งวฒันะ หมู่ที่ 4

ใบอนุญาตเลขที่ น.1123/2548 ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จงัหวัดนนทบุรี 11120

โทร 0 2962 0196 - 200  Fax  0 2962 0199

www.et.co.th / E-mail:vivat@et.co.th  E-mail : tipapan@et.co.th

บริษัทจัดหำงำน ออพเพอทูนิตี ้จ ำกัด นางณัฐภัทร สุนทรพลิน 98/39 หมูท่ี่ 5  ต าบลปากเกร็ด  อ าเภอปากเกร็ด

ใบอนุญาตเลขที่ นบ.น.001/2556 จงัหวัดนนทบุรี  11120
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ล ำดับ บริษัท/ส ำนักงำน  ผู้รับอนุญำตฯ ทีอ่ยู่

ส่วนกลำง
ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัดจัดหำงำนทรัพยส์ินเพชร 29 ถนนบุรีรัมย-์นางรอง หมูท่ี่ ๑ ต าบลกระสัง

บิสิเนส อ าเภอเมืองบุรีรัมย ์จงัหวัดบุรีรัมย์

ใบอนุญาตเลขที่ น.บร 01/2559

บริษัทจัดหำงำนและทีป่รึกษำดำ้นกำร นายโสภณ   สุดสวาสด์ิ  9/300 ชั้น 1/2101 ถ.พหลโยธนิ หมู่ที่ 19 ต าบลคลองหนึ่ง

บริหำรงำนเอ็มซีไอแอนดเ์อ็มเอซี จ ำกัด อ าเภอคลองหลวง จงัหวัดปทุมธานี 12120 

ใบอนุญาตเลขที่ น.ปท.13/2555 โทร. 0 2520 3471-5, 0 29087598 Fax  0 2909-1247,0 2908-7599

E-mail : mcimc@cscoms.com

บรษัิทจัดหำงำน วี.อำร.์เอส เวลิด ์บสิซิเนส จ ำกัด นายชัยวัฒน์  เจริญทรัพย์ 802/379-380  หมูท่ี่ 12 ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา

ใบอนุญาตเลขที่ น.ปท.01/2556 จงัหวัดปทุมธานี 12150

บริษัทจัดหำงำนเอ็ม เอ็ก เซคูทีฟ นายเกรียงฤทธิ์  อศัวเรืองสุข 111/137 ซอย1 ถนนกรุงเทพ-ปทุมธานี หมูท่ี่ 5  

คอนซัลแทนส์  จ ำกัด ต าบลบางเด่ือ อ าเภอเมือง จงัหวัดปทุมธานี 12000

ใบอนุญาตเลขที่ น.ปท.09/2549 โทร. 0 2978-4144  Fax . 0 2581-8114

บริษัทจดัหำงำน บำงกอกจอ๊บเซ็นเตอร์ จ ำกัด นายวิรัตน์  มาตระกลู 125/56 หมูท่ี่ 4 ต าบลสวนพริกไทย

ใบอนุญาตเลขที่ น.ปท 29/2558 อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวัดปทุมธานี

ส ำนักงำนจัดหำงำน จ๊อบไทยไทย นางสาวพรสวรรค์  เสิบกล่ิน 261/186 ถนนรังสิต-นครนายก หมูท่ี่ 1

ใบอนุญาตเลขที่ น.ปท.30/2558 ต าบลล าผักกดู อ าเภอธัญบุรี

จงัหวัดปทุมธานี

บริษัทจัดหำงำน เจเอซี เพอซันเนล นายเวคิน  เหมะวรรณกรู 59/99 ศูนยก์ารค้าเดอะสกาย

อยธุยำ จ ำกัด ชอปปิง้เซ็นเตอร์ ชั้น 4 ถนนโรจนะ หมูท่ี่ 1 ต าบลธนู

ใบอนุญาตเลขที่ น.อย.1/2557 อ าเภออทุัย จงัหวัดพระนครศรีอยธุยา

บริษัทจัดหำงำน ภูดสิ จ ำกัด นายภูมิสิษฐ์  แพงไตรธรรม 271/1 หมูท่ี่ 6 ถนนพหลโยธิน ต าบลทะเลชุบศร

ใบอนุญาตเลขที่ น.ลบ.1/2558 อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวัดลพบุรี
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ปทุมธำนี

พระนครศรีอยธุยำ

ลพบุรี

บุรีรัมย์

๒๙ นางสาวกาญจนา  ไมรัมย์



ล ำดับ บริษัท/ส ำนักงำน  ผู้รับอนุญำตฯ ทีอ่ยู่

ส่วนกลำง

บริษัทจัดหำงำน แฮปปี ้เวริ์ค จ ำกัด นายสรรเพชร บุญญามณี 19/6  ถนนทะเลหลวง  ต าบลบ่อยาง  อ าเภอเมือง 

ใบอนุญาตเลขที่ น.1293/2555 จงัหวัดสงขลา  90000

บริษัทจัดหำงำนเอ็ม อำร์ เพอร์ซันแนล นางมาเรียม   ฤทธิณรงค์ 50/98 หมู่ที ่17 ถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง ต าบลคลองราชาเทวะ

แอนดแ์มเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จ ำกัด อ าเภอบางพลี จงัหวัดสมุทรปราการ 10540

ใบอนุญาตเลขที่ น.สป.940/2542 โทร.0 2727-5242-4  Fax 0 2727-7608,0 2727-7609

อเีมล์ KIATTISAK@MRPRM.COM
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สงขลำ

สมุทรปรำกำร


