
กมัพูชา 43           คน
ลาว 2             คน

เมียนมา 61           คน
รวม 106         คน

ล าดับที่ ช่ือนายจ้าง/สถานประกอบการ ช่ือแรงงาน สัญชาติ

1 วา่ท่ีร้อยตรี ศภุกฤษ  พุม่พวง นางสาว นาน โช เอ เมียนมา

2 น.ส.นุชรินทร์  พิทกัษโ์ชติวรรณ นางสาว นนั มา เต เซียน เมียนมา

3 นายเกรียงไกร  จรัสกลุางกรู นางแนน มา ติน วนั เมียนมา

4 นางจนัทนา  ตั้งงามจิตต์ นางสาว ทา ดา เมียนมา

5 นางจนัทนา  ตั้งงามจิตต์ นางนาว ลา คิน ทู เมียนมา

6 นางจนัทนา  ตั้งงามจิตต์ นางสาว นาว มา วิน เมียนมา

7 นางสมปอง  กรีทาชาลี นางสานาน ยนู เมียนมา

8 นางสาวจิราภรณ์  ยงวิวฒัน์กลุ นางสาว ซาเบล โม เมียนมา

9 นางพรรณี  มหทัธนกลุ นางคิน คิน โซ เมียนมา

10 นายออสวอลด ์  เรจินลัด ์ฮอล นางสาว ไซ มิน เมียนมา

11 นางวิไล  หนูประเสริฐ นางสาวมา เอ เมียนมา

12 นายนวินรัตน์  ควรทรงธรรม นางสาวยา นิน เพียว ทาน เมียนมา

13 นายนวินรัตน์  ควรทรงธรรม นางนอ ทิน เย เมียนมา

14 นางสาวสุดารัตน์   โซ๊ะพิทกัษ์ นางศรีดา เมียนมา

15 นายฮาร์มีตซิงห์  คูรานา นางสาว กา จาล เมียนมา

16 นายธนคม  รักขนาม นางสาว เอ เอ เมียน เมียนมา

17 นายไกรสีห์  โนนวงศ์ นายเทท็  นาง เมียนมา

18 นายชยัยศ   ลอ้เจริญ นายซอ ทู เมียนมา

19 นายชยัยศ   ลอ้เจริญ นายซอ  นี  ทวย เมียนมา

20 นางธญัทิพย ์ นิธิพรพมพ์ นางสาว มา ไซ เมียนมา

21 นางธญัทิพย ์ นิธิพรพมพ์ นางสาวดารฮอน เมียนมา

ส านักงานจัดหางานพืน้ที่ 3 

(เขตคลองเตย / บางนา / พระโขนง / วฒันา / สวนหลวง / ประเวศ )



ล าดับที่ ช่ือนายจ้าง/สถานประกอบการ ช่ือแรงงาน สัญชาติ

ส านักงานจัดหางานพืน้ที่ 3 

(เขตคลองเตย / บางนา / พระโขนง / วฒันา / สวนหลวง / ประเวศ )

22 นางเพชรรัตน์   เดชอมรธญั นางซาน ซาน ลวิน เมียนมา

23 นายบวรศกัด์ิ   กฤษฎาพงษ์ นางสาว  กล เน่มู เมียนมา

24 นางเนตรนภา  ฟจิูตนิรันดร์ นางสาว นาน มู อาว โคน เมียนมา

25 นางสาว เมวิกรณ์   เวชรักษดี์สิริ นางสาว วาย เลย์ เมียนมา

26 นางสาว จิตติพร  เจริญศิวกรณ์ นางสาว นาน ยนิ เซียง เมียนมา

27 บริษทั รอยลั ดรากอ้น เรสตวัรองท์ นายซอ โซ ลิน เมียนมา

28 บริษทั รอยลั ดรากอ้น เรสตวัรองท์ นายซอว ์อ่อง จอ วิน เมียนมา

29 บริษทั รอยลั ดรากอ้น เรสตวัรองท์ นายซอ นุย้ ส่วย เมียนมา

30 บริษทั รอยลั ดรากอ้น เรสตวัรองท์ นางสาวมุย้ มุย้ อ๋อง เมียนมา

31 บริษทั รอยลั ดรากอ้น เรสตวัรองท์ นางสาว โม โม เอ เมียนมา

32 บริษทั รอยลั ดรากอ้น เรสตวัรองท์ นายหม่อง หม่อง ลทั เมียนมา

33 บริษทั รอยลั ดรากอ้น เรสตวัรองท์ นางสาว จี ไว เมียนมา

34 บริษทั รอยลั ดรากอ้น เรสตวัรองท์ นายซอ ซอ เทท เฮียว เมียนมา

35 บริษทั รอยลั ดรากอ้น เรสตวัรองท์ นายอู บา ทูน เมียนมา

36 บริษทั รอยลั ดรากอ้น เรสตวัรองท์ นายซาว ซาล ซาล เมียนมา

37 บริษทั รอยลั ดรากอ้น เรสตวัรองท์ นายซอว ์อ่อง โมย ์อู เมียนมา

38 บริษทั รอยลั ดรากอ้น เรสตวัรองท์ นายซอ ยนิ เท เมียนมา

39 บริษทั  ฟิโกพ้ลสั  จ  ากดั นาย อ่อง ออ ซอ เมียนมา

40 บริษทั  ฟิโกพ้ลสั  จ  ากดั นายวิ วา ละ เมียนมา

41 บริษทั  ฟิโกพ้ลสั  จ  ากดั นางสาว นาน เอ ้งุย เมียนมา

42 บริษทั  ฟิโกพ้ลสั  จ  ากดั นายซาว คิน โก โก ลิน เมียนมา

43 บริษทั ฟิโกพ้ลสั  จ  ากดั นายออง  ยา  เทียน เมียนมา

44 บริษทั  ลีเก้ิล โปรเฟสชัน่แนล  จ  ากดั นายไซ มูน ค  า เมียนมา

45 บริษทั  ลีเก้ิล โปรเฟสชัน่แนล  จ  ากดั นายไซ ลองค า เมียนมา

46 บริษทั ลีเก้ิล โปรเฟสชัน่แนล  จ  ากดั นายไซ เค เมียนมา



ล าดับที่ ช่ือนายจ้าง/สถานประกอบการ ช่ือแรงงาน สัญชาติ

ส านักงานจัดหางานพืน้ที่ 3 

(เขตคลองเตย / บางนา / พระโขนง / วฒันา / สวนหลวง / ประเวศ )

47 บริษทั ลีเก้ิล โปรเฟสชัน่แนล  จ  ากดั นายเอ ลวิน เมียนมา

48 บริษทั  ซอกซ์โทเปีย  จ  ากดั นายคุน จอ มิน เท เมียนมา

49 บริษทั  แคน คิด  เอน็เตอร์ไพรส์  จ  ากดั นางสาวนนั เค ทิ อู เมียนมา

50 บริษทั  เอน็ เอ พี เซอร์วิส  แอนด ์เทรดด้ิง จ  ากดันางติน  ติน ทูน เมียนมา

51 บริษทั  เอน็ เอ พี เซอร์วิส  แอนด ์เทรดด้ิง จ  ากดันายย ูซิน ไท เมียนมา

52 บริษทั  เอน็ เอ พี เซอร์วิส  แอนด ์เทรดด้ิง จ  ากดันางข่าย ทนัดา โซ เมียนมา

53 บริษทั เอน็ เอ พี เซอร์วิส แอนด ์เทรดด้ิง จ  ากดั นางสาวสิไล เซียน กมัพชูา

54 บริษทั เอน็ เอ พี เซอร์วิส แอนด ์เทรดด้ิง จ  ากดั นายมารา  เสรือน กมัพชูา

55 บริษทั เอน็ เอ พี เซอร์วิส แอนด ์เทรดด้ิง จ  ากดั นางวนั นา รา ดิง กมัพชูา

56 บริษทั เอน็ เอ พี เซอร์วิส แอนด ์เทรดด้ิง จ  ากดั นายแซม เซียน กมัพชูา

57 บริษทั เอน็ เอ พี เซอร์วิส แอนด ์เทรดด้ิง จ  ากดั นางมาว โชเอือน กมัพชูา

58 บริษทั เอน็ เอ พี เซอร์วิส แอนด ์เทรดด้ิง จ  ากดั นางเลเกิน ไค กมัพชูา

59 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เมเบิล ซพัพลาย นายวิน นาย เมียนมา

60 บริษทั ดรีม เซนเตอร์ จ  ากดั นางสาวนาน โพ เมียนมา

61 บริษทั ดรีม เซนเตอร์ จ  ากดั นางสาวเตท ไพ เมียนมา

62 บริษทั ซนัซีพลาสติก พี เอส  จ  ากดั นายหม่องโก เมียนมา

63 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  อุดมกลาส  นางนาน เอ ลู เมียนมา

64 บริษทั เทน็โจ  จ  ากดั นายซอ ทู เมียนมา

65 บริษทั เอม็ เค ซี มงคล  บอด้ี  จ  ากดั นางสาว นิน เต เต เฮลียง เมียนมา

66 บริษทั แอร์พอร์ต ล้ิง สแควร์  จ  ากดั นางสาวคาน ซู เมียนมา

67 บริษทัโลตสั ออกซิเจน (1992) จ ากดั นายเซ เซน วิน เมียนมา

68 นางสาวมะลิวลัย ์  เจริญวงศ์ นางสาวสุปรากร  ดวงมณี ลาว

69 นางเตือนใจ  โชติบณัฑิต นางดาวสวรรณ์        ชยัศรี ลาว

70 นายเทพนรินทร์  ภูสมมา นางจนัทรา  โสม กมัพชูา

71 นางรุ่งอรุณ   การะเวก นายที  บิน กมัพชูา



ล าดับที่ ช่ือนายจ้าง/สถานประกอบการ ช่ือแรงงาน สัญชาติ

ส านักงานจัดหางานพืน้ที่ 3 

(เขตคลองเตย / บางนา / พระโขนง / วฒันา / สวนหลวง / ประเวศ )

72 นางสาว ลดัดา  นาคนาวา นายวู ้ วดุ กมัพชูา

73 นางสาว ลดัดา  นาคนาวา นางฝน วอด กมัพชูา

74 นางสาว ลดัดา  นาคนาวา นายนายเดือน กมัพชูา

75 นางสาว ลดัดา  นาคนาวา นายเพชร  สองแสน กมัพชูา

76 นางสาว ลดัดา  นาคนาวา นายเปา กมัพชูา

77 นางสาว ลดัดา   นาคนาวา นายบูล กมัพชูา

78 บริษทั ดกัก้ี สุก้ี  จ  ากดั นายเทน ควน กมัพชูา

79 นายสุเมธ  สิรินวภทัร นางกนุเทีย เฮียน กมัพชูา

80 นางสาวรัฐวรรณ  ชาแมลอง นางเกมซี เกีย กมัพชูา

81 นางสาวพรทิพย ์  ชนะพจน์ นายมกัรา   ดารา กมัพชูา

82 บริษทั สิริไพศาล  วิศวกรรมโยธา นายโบ กมัพชูา

83 บริษทั บริโภคพฒันา  จ  ากดั นายวิทย ์ ลา กมัพชูา

84 นางสาวเทพสุวรรณ   อ้ึงเจริญวงศ์ นายบุญเทือน   เพลง กมัพชูา

85 นางสาวเทพสุวรรณ   อ้ึงเจริญวงศ์ นางจนัทา  บวั กมัพชูา

86 บริษทั เอส พี ซีวิล ซีสเตม็ส์  จ  ากดั นายวงศ ์ ดอน กมัพชูา

87 บริษทั เอส พี ซีวิล ซีสเตม็ส์  จ  ากดั นายจนัทน  ตูด๊ กมัพชูา

88 นางอารยา   เมฆฉาย นางสาว สุริยา  รัง กมัพชูา

89 บริษทั ฟิวเจอร์ คอนสตรัคชัน่  จ  ากดั นางโทน ลอง กมัพชูา

90 บริษทั ฟิวเจอร์ คอนสตรัคชัน่  จ  ากดั นายมิน มาน กมัพชูา

91 บริษทั ฟิวเจอร์ คอนสตรัคชัน่  จ  ากดั นางสรี  แซม กมัพชูา

92 บริษทั ฟิวเจอร์ คอนสตรัคชัน่  จ  ากดั นางซานด้ี แทน กมัพชูา

93 บริษทั ฟิวเจอร์ คอนสตรัคชัน่  จ  ากดั นางเวียน ชาม กมัพชูา

94 บริษทั ฟิวเจอร์ คอนสตรัคชัน่  จ  ากดั นายปอน ปาด กมัพชูา

95 บริษทั ฟิวเจอร์ คอนสตรัคชัน่  จ  ากดั นางซาเวียง ฮิง กมัพชูา

96 บริษทั ฟิวเจอร์ คอนสตรัคชัน่  จ  ากดั นายคม วอน กมัพชูา



ล าดับที่ ช่ือนายจ้าง/สถานประกอบการ ช่ือแรงงาน สัญชาติ

ส านักงานจัดหางานพืน้ที่ 3 

(เขตคลองเตย / บางนา / พระโขนง / วฒันา / สวนหลวง / ประเวศ )

97 บริษทั ฟิวเจอร์ คอนสตรัคชัน่  จ  ากดั นายเกีย  เฮือน กมัพชูา

98 บริษทั ฟิวเจอร์ คอนสตรัคชัน่  จ  ากดั นายส าโบ เกีย กมัพชูา

99 บริษทั ฟิวเจอร์ คอนสตรัคชัน่  จ  ากดั นายเวิน  วนั กมัพชูา

100 บริษทั ฟิวเจอร์ คอนสตรัคชัน่  จ  ากดั นายไป พรหม กมัพชูา

101 บริษทั ฟิวเจอร์ คอนสตรัคชัน่  จ  ากดั นายโป ปาท กมัพชูา

102 บริษทั ฟิวเจอร์ คอนสตรัคชัน่  จ  ากดั นายโคม  เค กมัพชูา

103 บริษทั ฟิวเจอร์ คอนสตรัคชัน่  จ  ากดั นางมวย  หนวก กมัพชูา

104 บริษทั ฟิวเจอร์ คอนสตรัคชัน่  จ  ากดั นายพรม พรอม กมัพชูา

105 นายปิยะ   อินพุม่ นางสรีไร  ทา กมัพชูา

106 นายปิยะ   อินพุม่ นายสุแพะ  เกือม กมัพชูา


