รายชื่อบริษัท / สานักงาน ที่ได้รบั ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทางานในประเทศ
ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน 2564
บริษัท/สานักงาน

ลาดับ

ผู้รับอนุญาตฯ

ที่อยู่

ส่วนกลาง
สานักงานจัดหางานตากสินบริการ

นางปรารถนา พงษ์ศรี

1 ใบอนุญาตเลขที่ น.44/2527
บริษัทจัดหางาน ไวด์สเพร็ด อินเตอร์เทรด จากัด

746/9 ถนนประชาธิปก แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10600 โทร. 0 2465-7892

นางสาววรวรรณ เจริญนพกิจ 90/39 อาคารสาธรธานี 1 ชั้น 15 ห้อง 15 ดี

2 ใบอนุญาตเลขที่ น.854/2539

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
โทร. 0 2675 7766 Fax 0 2675 9151

บริษัทจัดหางานริชาร์ด กลินน์ คอนซัลแทนส์ จากัด

นางสาวอนงค์ ประดิษฐ์

3 ใบอนุญาตเลขที่ น.906/2541

168 หมู่บ้าน รามทาวเฮ้าส์ ซอยรามคาแหง 24 แยก 8
ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
โทร. 081-8680629

บริษัทจัดหางาน ไอเอสเอ็ม เทคโนโลยี จากัด

4

นางเทวี เพ็งแก้ว

ใบอนุญาตเลขที่ น.923/2541

88 อาคารปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั้น 25 ห้อง B ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ ฯ 10500
โทร. 0 2634-3800 Fax 0 2634-3799
www.ismtech.net / E-mail : jaeng@ismtech.net

บริษัทจัดหางาน เอ็กเซ็คคิวทีฟ เสิร์ช เซอร์วิสเซส จากัด

5

นางสาววรญา ฉัททันต์รัศมี

ใบอนุญาตเลขที่ น.931/2541

67/30 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 9-1-12 แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
โทร. 0 2231-3940 Fax 0 2231-3662
www.thaijibcenter.com E-mail : essmail@ess.co.th

บริษัทจัดหางาน พีพีดับเบิ้ลยู จากัด

นางสาวเพ็ญศรี พงษ์ธนานิกร 27 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แยก 1

6 ใบอนุญาตเลขที่ น.949/2542

ถนนเฉลิมพระเกียรติ แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2328 1011

บริษัทจัดหางานเพอร์ซัลแนล คอนซัลแตนส์

7

(ประเทศไทย) จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ น.969/2543
บริษัทจัดหางาน สต๊าฟเฟอร์ส คอนซัลแตนท์ส จากัด

8

9

ใบอนุญาตเลขที่ น.970/2543

บริษทั จัดหางาน พีเอ แอนด์ ซีเอ จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ น.988/2543

นายประพิณ อภินรเศรษฐ์

399 อาคารอินเตอร์เชนจ ชั้น UL ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. 0 2612 7318 Fax 0 2612 7399
WWW.PERSONNELCONSULTANT.CO.TH
นางสาวลลิตภัทร วงศ์เบี้ยสัจจ์ 518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้น 15 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0 2652 0775-6 Fax 0 2652 2322
www.staffer.co.th
52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 10 โซนเอ ถนนสีลม แขวงสุรยิ วงศ์
นางเกษร คุ้มฉายา
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. 0 2231 2003-5 , 0 2212 6866-7
Fax 0 2231 2006 E-mail : apply@paca.co.th

ลาดับ

บริษัท/สานักงาน
บริษัทจัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จากัด

10

ผู้รับอนุญาตฯ
นายสุรศักดิ์ เฉลิมศรี

ใบอนุญาตเลขที่ น.994/2543

ที่อยู่
1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 3 ชั้น 26 ยูนิต 2607-2608
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทร.0 2667-0700 Fax 0 2670 0711
WWW.JOBSDB.COM / E-mail :cs@jobsdb.co.th
บริษัทจัดหางาน ทีเจ พรรณราย จากัด นางอมรศรี โภคทรัพย์ไพบูลย์ 65 อาคาร 42 ทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้อง 1104-1105 ซอยสุขุมวิท 42
ใบอนุญาตเลขที่ น.1004/2544
(กล้วยน้าไท) ถนนสุขมุ วิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย

11

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
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 3 ชัน้ 27 ยูนิต 2706 ถนนสาทรใต้
บริษัทจัดหางานบีทีไอ เอ็กเซ็คคิวทีฟ
นางสุนทรี ลิ้มมานนท์
(ประเทศไทย) จากัด
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
12 ใบอนุญาตเลขที่ น.1015/2544
โทร. 0 2670 3388-91 Fax 0 2670 3393
WWW.BTICONSULTANTS.COM
mail : bitbkk@bitconsultants.com
บริษัทจัดหางาน เอคเซลเลิ้นซ์ เซิร์ซ จากัด นางสาวสิริวรรณ ลอพันธุไ์ พบูลย์ 160/66 อาคารไอทีเอฟ-สีลมพาเลส ชั้น 10 ถนนสีลม
13 ใบอนุญาตเลขที่ น.1026/2545

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. 0 2634 3115-9 Fax 0 2634 3115 ต่อ 13

บริษัทจัดหางาน เอ - ลิงค์ จากัด
14

นางสาววารุณี ธารงบุญ

ใบอนุญาตเลขที่ น.1028/2545

92/51 อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 18 ห้องเอ ถนนสีลม แขวงสีลม

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. 0 2233 1111 Fax 0 2236 5999, 0 2234 0666

WWW.ALINK.CO.TH / E-mail : nithat@alink.co.th
บริษัทจัดหางาน แปซิฟิค 2000 จากัด

15

นางสาวณิชานันท์ เล่ห์กนั

ใบอนุญาตเลขที่ น.1031/2545

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 24 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 093-4265546
www.pacific2000.com / E-mail : info@pacific2000.com

บริษทั จัดหางาน โชคชัย เมอริธ พลัส จากัด นางสาวพิมพ์อร อัศวทวีโชคชัย 2 ชั้น 5 ซี ซอยปุณณวิถี 31 ถนนสุขมุ วิท 101 แขวงบางจาก

16 ใบอนุญาตเลขที่ น.1045/2545

เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทร. 0 2730 5625-5 Fax 0 2730 5620

บริษัทจัดหางาน จ็อบท๊อปกัน จากัด
17 ใบอนุญาตเลขที่ น.1070/2546

นายวิเชียร ชนาเทพาพร

172/2 ชั้นที่ 1 ซอยปรีดพี นมยงค์ 20 พานิชกุลแยก 2 ถนนสุขมุ วิท 71

แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
www.jobtopgun.com โทร. 0 2711 1685 Fax 0 2711 1038

บริษัทจัดหางาน มอนโร คอนซัลติ้ง กรุป๊ จากัด

18 ใบอนุญาตเลขที่ น.1078/2547

นางสาวนริศรา เจนอุดมทรัพย์ 193/119 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ ชั้น 28
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2055 4759

ลาดับ

บริษัท/สานักงาน
บริษทั จัดหางานเจเอซี เพอซันแนล จากัด

19

ใบอนุญาตเลขที่ น.1084/2547

ผู้รับอนุญาตฯ
ที่อยู่
นางสาวภาณิศา ตันไพเราะห์ 622 อาคารเอ็มโพเรียม ชั้น 10/6-7 ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. 0 2261-1270 Fax 0 2261-1271 E-mail : jac@jac-recruitment.co.th

บริษัทจัดหางานเอฟเจเค คอนซัลแต้นส์
(ประเทศไทย) จากัด
20
ใบอนุญาตเลขที่ น.1091/2547

นางศิวพร หฤษฎีกลุ

บริษัทจัดหางาน เอชซีเอ จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ น.1092/2547

นางสาวนฤมล บัญญัติ

21

บริษทั จัดหางาน บี เอ็ม เอส (ประเทศไทย) จากัด

WWW.JAC-RECRUITMENT.CO.TH
1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 47 ยูนิต 4709 (ริเวอร์ 3)
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
โทร. 0 2636 2360 Fax 0 2636 3944

98 อาคารสาทร สแควร์ ชั้น 37 ห้อง 3748 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร.0 2266 6280 Fax 0 2266 6277
www.humacapitalalliance.com
นางสาวอัมพร ฉันทวุฒิเศรษฐี 10/176 (2203B) อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้นที่ 22

22 ใบอนุญาตเลขที่ น.1098/2547

ซอยสุขมุ วิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
โทร. 0 2168 7407

บริษัทจัดหางาน ซีทูเอส เซอร์วิส จากัด

นายมัยธัช ศิริวรรณกิจ

23 ใบอนุญาตเลขที่ น.1100/2547

671 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. 0 2247-0100,0 2640 1561 Fax 0 2640 1562

บริษัทจัดหางาน ฮู แอนด์ มาร์ คอนเซ้าท์ติ้ง

นายอรรถพล สุนทรผดุงสิน

24 (ประเทศไทย) จากัด

กรุงเทพมหานคร 10250 โทร. 081-813-6267, 0 2319 9433

ใบอนุญาตเลขที่ น.1118/2548
บริษัทจัดหางาน อาร์เอสเอ็ม (ประเทศไทย) จากัด

นายภาดร สุชวี ะ

ใบอนุญาตเลขที่ น.1121/2548
25

26

บริษัทจัดหางาน เฟม จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ น.1125/2548

บริษัทจัดหางาน เธิรด์อาย แมเนจเม้นท์ โซลูชั่น จากัด

27 ใบอนุญาตเลขที่ น.1126/2548

262 ซอยศิริถาวร ถนนรามคาแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง

นางปาริชาต จันทร์ศรี

นางสาวจีรภา ลีลาแสงสาย

Fax 0 2319 9433 E-mail : suphachai@huandmar.com
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร.0 2670 9002-6 Fax 0 2670 9027-8
www.rsmrecruitment.com
E-mail : recruit@rsmthailand.com
4/9 หมู่ที่ 6 ถนนฉลองกรุง แขวงลาผักชี
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
โทร. 081-8192945
WWW.FAMEPLACEMENT.COM
2 อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ห้องที่ 9 ชั้น 5 ถนนสุขมุ วิท

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. 0 2656-7737-41 Fax 0 2743-8075

บริษัทจัดหางาน มานาร์โค จากัด
28 ใบอนุญาตเลขที่ น.1134/2548

นางสาวศิรินทิพย์ พลายเพ็ชรน้อย 1168/111 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 37 B ถนนพระราม 4

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. 0 2649 2600 Fax 0 2649 2699

ลาดับ

29

บริษัท/สานักงาน

ผู้รับอนุญาตฯ

ที่อยู่

บริษัทจัดหางาน เจแม็กซ์ จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ น.1136/2549

นายสุรพัศ ประภาพร

50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ชั้นที่ 13 ยูนิตเลขที่ 1306
ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
โทร. 0 2262 0763-5 , 0 2262 0766

บริษัทจัดหางาน จีที เอ็กเซคคูทีฟ จากัด

นางสาวรุจยา กันตังกุล

87/1 ชั้น 11 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส

30 ใบอนุญาตเลขที่ น.1138/2549

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0 2205-8222 Fax 0 2654-3339

บริษทั จัดหางาน เพอร์ซอลเคลลี่ เอชอาร์

31

นางสาวเสาวณี สหะชาติศิริ

1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 3 ชั้น 27 ยูนิต 2707

เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จากัด

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

บริษัทจัดหางาน เอชอาร์เน็ท วัน
32

นายสัญญา เจริญวีรกุล

999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 24

เอ็กเซ็คคิวทีฟ (ไทยแลนด์) จากัด

ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ใบอนุญาตเลขที่ น.1149/2549

โทร. 0 2613 1363 Fax 0 2613 1366
Email : sanya.c@hrnetone.com

บริษัทจัดหางาน ฟีนิกซ์ เอ็กเซ็คคิวทีฟ เซิร์ซ จากัด

33

นางวรกัญญา พุทธชัยกุล

ใบอนุญาตเลขที่ น.1162/2550

466/23 อาคารอิน ออฟฟิศ ห้องเลขที่ A1 ชั้นที่ 2 ถนนพหลโยธิน

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
โทร. 0 2637 8100
E-mail : phoenixa@csloxinfo.com

บริษัทจัดหางาน เคนซิงตัน แอสโซซิเอทส์

นางสาวบังอร วงษ์ชาลี

34 (ประเทศไทย) จากัด

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ใบอนุญาตเลขที่ น.1181/2551
สานักงานจัดหางาน ไทยมั่นคงธุรกิจ

175-177 อาคารบางกอกสหประกันภัย ชั้น 4 ห้อง 1 ถนนสุรวงศ์

โทร. 0 2634-8884-6 Fax 0 2634-8883
นายชยากร หวานแก้ว

35 ใบอนุญาตเลขที่ น.1186/2551

569 ซอยระหว่างวงศ์สว่าง 23 กับ 25 ถนนวงศ์สว่าง
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทร. 0 2910 7908, 08-1488-3665

บริษทั จัดหางาน ไฮดริค แอนด์ สตรักเกิลส์

36 (ประเทศไทย) จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ น.1187/2551
บริษัทจัดหางาน โรเบิร์ต วอลเทอร์ส
37 (ประเทศไทย) จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ น.1188/2551
บริษทั จัดหางาน เอ็ม อาร์ ไอ เวิลด์วาย

38 (ประเทศไทย) จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ น. 1190/2551

น.ส.ราซีญา อะนะซะห์

57 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 11 ยูนติ 1105-1106

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0 2631 8595 Fax 0 2631 8501
นายชาญยุทธ ตันติวิรมานนท์ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 12 ห้อง 1201 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0 2344 4800 Fax 0 2344 4888
นางแอนนาแบล ฮามิลล์-สจ๊วต 62 อาคารมิลเลนเนีย ชั้น19 ห้อง 1906 ถนนหลังสวน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0 2651-9889 Fax 0 2650 5200

ลาดับ

39

บริษัท/สานักงาน
บริษทั จัดหางาน ปาร์คเกอร์ บริดจ์ จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ น.1192/2551

บริษทั จัดหางาน เอ็นดีบี และธุรกิจ จากัด

ผู้รับอนุญาตฯ
ที่อยู่
นางสาวศริญญา สว่างอารมย์ 140 อาคารวันแปซิฟิคเพลส ชั้นที่ 11 ห้อง 1105-1107 ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. 0 2653 2680 Fax 0 2653 2532, 095-8594642
www.sapienza-recruitment.com
71 อาคารจีพเี ฮ้าส์ ชั้น 4 ถนนทรัพย์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก
นายชูชาติ บุรีรัตน์

40 ใบอนุญาตเลขที่ น.1200/2551

41

บริษัทจัดหางาน จ๊อบ พลัส จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ น.1205/2551

บริษทั จัดหางาน พิมพ์ขาล บิสิเนส จากัด

กรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 0 2637 1271 ,086-3175021

นางสาวอินทิรา จักษุอนิ ทร์

นางสาวอุไร พิมพ์ขาล

42 ใบอนุญาตเลขที่ น.1206/2552

fax 0 2637 1272 E-mail : NDBENTER@HOTMAIL.COM
1000/45 อาคาร พี.บี.ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนสุขมุ วิท 71
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. 081-4005466, 087-9957839 FAX.02-6408384
www.JOBPLUZ.COM e-mail: contact@jobpluz.com
701/145 ซอยสุขมุ วิท 101 ถนนสุขมุ วิท แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. 0 2331 9567 Fax 0 2331 9567

43

44

45

บริษัทจัดหางาน เอเอ ทาเลนท์ จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ น.1207/2552

นางธิดารัตน์ นิมิตรวานิช

๒ อาคารจัสมิน ซิตี้ ห้องเลขที่ ๓๖ ชั้น ๑๗ ซอยสุขุมวิท ๒๓ (ประสานมิตร)

บริษัทจัดหางาน เคียวอุเดาะ กรุป๊ จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ น.1209/2552

นายกิตติพงษ์ สังข์สิญจน์

ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
โทร. 0 2652-0885,082-486-2995 Fax 0 2652-0885
WWW.AATALENT.CO.TH
29/1 อาคารปิยะเพลส หลังสวน ชั้น 10 ห้อง 10 อี
ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 0 2254 5276-7
E-mail:haken@kyoudoh.co.th fax.0 2254 5278

บริษัทจัดหางาน แมนพาวเวอร์ โปรเฟสชั่นแนล

นางสาวทิฆมั พร คาแก่น

323 ซอยอาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ชั้น 46 ยูนติ 4604 ถนนสีลม

แอนด์ เอ็กเซ็กคูทีฟ จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ น.1220/2552

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. 0 2631-0464 ต่อ 204 Fax 0 2634-7271
www.manpower.th.com

บริษัทจัดหางาน 360องศา เซิร์ช จากัด นางสาวพิมลพรรณ อ่องเสถียรสุขมุ 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 27 ห้อง 2702

46 ใบอนุญาตเลขที่ น.1221/2552

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
โทร. 0 2108 2008-9 , 081-2574159 fax.0 2108 2011

บริษัทจัดหางาน แก็ทที-แทน ซู จิน (ประเทศไทย) จากัด

47

ใบอนุญาตเลขที่ น.1222/2552

บริษัทจัดหางาน ยูแอนด์อัส จากัด
48 ใบอนุญาตเลขที่ น.1229/2553

นายอัษฎางค์ เบาม์การ์ทเน่อร์ 399 อาคารอินเตอร์เชนจ 21 ชั้น 23 ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. 0 2611 2699 แฟกซ์ 0 2611 2698
www.amrop.co.th E-mail info@amrop.co.th
นางวารุณี มีชเู วท
320 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร โทร.093-9329356
E-mail : pscthapun@hotmail.com

บริษัท/สานักงาน
บริษัทจัดหางาน แคมพาเนลล่า แอนด์
แอสโซซิเอทส์ จากัด
49
ใบอนุญาตเลขที่ น.1241/2553

ลาดับ

บริษัทจัดหางาน เคทีไอ คอนซัลแทนส์ จากัด

50

ผู้รับอนุญาตฯ
นางสาวณัฐพร สมบุญบุตร

นายสมชาย อัศวสกุลดี

ใบอนุญาตเลขที่ น.1247/2553

บริษัทจัดหางาน เพียว เซิร์ช จากัด

นางสุมาลี อัศวสกุลดี

51 ใบอนุญาตเลขที่ น.1258/2554

ที่อยู่
141 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ ทองหล่อ ชั้น 12
(ออฟฟิศ 3) ซอยสุขมุ วิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
www.ssrecruitmet.com
34 อาคารซีพี ทาวเวอร์ 3 ชั้น 4 ห้อง 422 , 423
ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2430 6140
www.kticonsultants.com
34 อาคารซีพี ทาวเวอร์ 3 ชั้น 4 ห้อง 417 , 420
ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2430 6134-5

บริษัทจัดหางาน จีเอ็นอาร์แปด โซลูชนั่ ส์ จากัด

นางสาวศุภรัตน์ นิวาสนิลรัตน์ 55 อาคารเวฟ เพลส ชั้นที่ ๙ ยูนิต 9.07 ถนนวิทยุ

52 ใบอนุญาตเลขที่ น.1259/2554

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทร. 0 2655 2245-6 , 081-2579948 fax. 0 2655 2247

บริษัทจัดหางาน เอฟ ดี ไอ (ประเทศไทย) จากัด

นางพัชราภรณ์ เวชวิทยาขลัง 246 อาคารไทมส์ สแควร์ ชั้นที่ 16 ห้อง 16-03, 04 ถนนสุขมุ วิท

53 ใบอนุญาตเลขที่ น.1261/2554

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. 0 2626 5900 Fax 0 2626 5907,0 2626 5986

บริษัทจัดหางาน พีเพิล เซิรช์ แอนด์ คอนซัลแทนต์ จากัด

นางสาวพรทิพา บันลือรัตน์

54 ใบอนุญาตเลขที่ น.1266/2555

2/1 ซอยวัดศิริวฒ
ั นาราม และซอยพัฒนา 2 หมูท่ ี่ 2 ถนนพุทธมณฑล

สาย 1 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทร. 0 2887 9135, 085-1346469 แฟกซ์ 0 2887 9135

บริษัทจัดหางาน สกิลบ็อกซ์ จากัด
55 ใบอนุญาตเลขที่ น.1273/2555
บริษัทจัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จากัด

56 ใบอนุญาตเลขที่ น.1284/2555
สานักงานจัดหางาน เพชรเกษมธุรกิจ
57 ใบอนุญาตเลขที่ น.1286/2555
บริษัทจัดหางาน รีราโคเอ็น จากัด

นางสาวพิชชานันท์ บุญปลูก 40/29 ชั้น 2 ซอยวชิรธรรมสาธิต 8 ถนนสุขมุ วิท 101/1
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร./Fax 0 2747 9388
นางสาวปิยาพร วงศ์รัตน์ 51 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 0 2671 1150
Fax 0 2249 5020
20/26 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
นายพรศักดิ์ หวานแก้ว
กรุงเทพมหานคร 10600 โทร 088- 8683195
นายจักรกฤช ศิริกนั ตราภรณ์ 540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น ๘ ห้องเลขที่ ๘๐๑

58 ใบอนุญาตเลขที่ น.1290/2555

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร โทร.0 2253 9800

บริษัทจัดหางาน ไมเคิล เพจ อินเตอร์เนชัน่ แนล

59 (ประเทศไทย) จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ น.1๒94/2556

นายนพปฎล พลเหิม

689 อาคารภิรัช ทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร ชั้นที่ 41
ห้องเลขที่ 4108-4109 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โทร.02-0125000,02-0125018

ลาดับ

บริษัท/สานักงาน
บริษัทจัดหางาน เดดิค่า จากัด

ผู้รับอนุญาตฯ
นางสาวนุจรี โกสุม

60 ใบอนุญาตเลขที่ น.1296/2556

ที่อยู่
12 ซอยนาคนิวาส 35 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทร 0 2538 7735

บริษัทจัดหางาน อาร์แอลซี จากัด

นางสาวพจนีย์ มะหามูล

61 ใบอนุญาตเลขที่ น.1297/2556

142 อาคารทู แปซิฟิค ชั้นที่ 18 ห้องเลขที่ 1805
ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
โทร. 0 2653 3998

บริษัทจัดหางาน พาโซนา

นางภาณุนันท์ คาร์ดีนี

62 (ไทยแลนด์) จากัด

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ใบอนุญาตเลขที่ น.1299/2556
บริษัทจัดหางาน ไครทีเรียน เอเชีย (ประเทศไทย) จากัด

โทร. 0 2108 1250-54
นางสาวสิริกานต์ พุ่มเกษม

63 ใบอนุญาตเลขที่ น.1301/2556
บริษทั จัดหางาน เจเอซี อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

64

นางศรินทร มิกานนท์

นางสาวดาว เชตรี

๖๕ คอนซัลติ้ง แมนเนจเมนต จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ น.๑๓๑๐/๒๕๕๖
บริษัทจัดหางาน กัมมี่ แบร์ จากัด

725 อาคารเมโทรโพลิส ชั้น 10 ยูนิต 1004 ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ใบอนุญาตเลขที่ น.1305/2556

บริษัทจัดหางาน อินเตอร์เนชั่นแนล

98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 26 ห้อง 2602-2604

โทร. 0 2258 6790
622 อาคารเอ็มโพเรียม ชั้น 10 ห้องเลขที่ 10/2-3
ซอยสุขมุ วิท 24 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. 0 2261 8710 Fax 0 2664 9929
๑/๒๑ ซอยสวนสยาม ๒๐ แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๙๔๓ ๕๒๗๓

นายเอกธนัช สุวรรณ์

๖๖ ใบอนุญาตเลขที่ น.1311/2556

90/40-41 อาคารสาธรธานี 1 ชั้น 15 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร 0 2610 3140 Fax 0 2237 1401

บริษทั จัดหางาน เมเยอร์ เพอซันเนล จากัด

นางพิไลวรรณ สิริพุฒิพรกุล

๖๗ ใบอนุญาตเลขที่ น.1323/2556
บริษัทจัดหางาน ที ดับบลิว (เอ็มโอยู)

เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
นางสาวศิริรัตน์ วงค์จนั แดง

๖๘ จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ น.๑๓๔๓/๒๕๕๖
บริษัทจัดหางาน ลิ้ม แอนด์ พาร์ทเนอร์ จากัด

838 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง
โทร 084-1046405
1 อาคารวสุ 1 ชั้นที่ 11 ห้อง 1101/2 ซอยสุขมุ วิท 25
(แดงประเสริฐ) ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2038 1122 , 0 2038 1144

นางสาวศุภกั ษร แซ่ลิ้ม

๖๙ ใบอนุญาตเลขที่ น.1360/2556

69/6 อาคารตั้งฮั่วปัก ตึกบี ชั้น 7 ห้อง 2 ซอยศึกษาวิทยา
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
โทร. 080-455-6444 , 0 2635 1955

บริษัทจัดหางาน จ๊อบพาสปอร์ต จากัด
๗๐ ใบอนุญาตเลขที่ น.1372/2556

นางสาวศิริรัตน์ เขียวศร

92/51 อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 18 ห้องบี ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร 0 2234 6000 Fax.0 2234 0666

ลาดับ

บริษัท/สานักงาน

ผู้รับอนุญาตฯ

ที่อยู่

บริษทั จัดหางาน ดิ ไอ มาสเตอร์มายด์ กรุป๊ นางสาวพัชรินทร์ เจริญวัฒนโยธิน 1010/104 หมู่บ้านธรรมสาธิต วิลล่า ๒

๗๑ (ไทยแลนด์) จากัด

ซอยวชิรธรรมสาธิต 57 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง

ใบอนุญาตเลขที่ น.1380/2556
บริษัทจัดหางาน ดิวย์วทิ จากัด

กรุงเทพมหานคร 10260 โทร. 095-8434271
นางสาวอุรัชนี มิตินันท์วงศ์

๗๒ ใบอนุญาตเลขที่ น.1415/2557

95/49 ซอย 7 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงบางซือ่ เขตบางซือ่
กรุงเทพมหานคร 10800 โทร 0 2587 5337 , 081-9270664
E-mail : urachanee.m@duewitrecruitment.com, urachanee.m@gmail.com

บริษัทจัดหางาน วี คอนซัลติ้ง จากัด

นางสุวรรณา สามเสน

๗๓ ใบอนุญาตเลขที่ น.1426/2557

98 อาคารสาทรสแควร์ออฟฟิศทาวเวอร์ ห้อง 3759 ชั้นที่ 37
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
10500

บริษัทจัดหางาน บีบี ทาเลนท์ จากัด

นางสาววัชรี อร่ามสินสมบูรณ์ 292 ซอยเสริมสุข ถนนประชาชื่น แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร

๗๔ ใบอนุญาตเลขที่ น.1427/2557
บริษัทจัดหางาน อาร์จีเอฟ เอชอาร์ เอเจนท์

กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. / Fax 0 2911 1980
นางสาวสุชาดา แจสุรภาพ

๗๕ (ไทยแลนด์) จากัด

ห้องเลขที่ 2304-2306 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ

ใบอนุญาตเลขที่ น.1433/2557
บริษัทจัดหางาน พีเดอร์เซ่น แอนด์

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2021 0333
นางเบญจารัตน์ วิลเลี่ยมส์

๗๖ พาร์ทเนอร์ เอ็กเซกคิวทีฟ จากัด

4345 อาคารภิรัช ทาวเวอร์ แอทไบเทค ชั้นที่ 23
ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ใบอนุญาตเลขที่ น.1462/2557
บริษัทจัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จากัด

689 อาคารภิรัชทาวน์เวอร์แอ๊ดเอ็มควอเทียร์ ชั้น 23

โทร. 0 2022 1004
นางสาวเนาวรัตน์ อัศวีนานนท์ 625 อาคารทัศนียา ห้องเลขที่ ยูนิตเอบีซีดี

๗๗ ใบอนุญาตเลขที่ น.1485/2558

ชั้นที่ 5 ซอยรามคาแหง 39 ถนนประชาอุทิศ
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

บริษัทจัดหางาน เอฟ.ที.เอ.เอชอาร์.

นางชลภัสสรณ์ อาริยวัฒน์

๗๘ คอนซัลแตนท์ จากัด

ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง

ใบอนุญาตเลขที่ น.1492/2558
บริษัทจัดหางาน ฮอร์ตนั อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด

410/135-136 อาคารรัชดา ซอยรัชดาภิเษก 22
กรุงเทพมหานคร โทร.0 2541 4106-10,087-5125155

นายปกรณ์ ชูแสนกุล

๗๙ ใบอนุญาตเลขที่ น.1496/2558

1/8-9 ชั้นที่ 2 ซอยศาลาแดง 1 (ก๊อดเช่) แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
โทร. 0 2636 2323 ,081-8338319

บริษัทจัดหางาน แอสพาร์ค จากัด

นางสาวต้นฝัน ดีงาม

๘๐ ใบอนุญาตเลขที่ น.1506/2558

399 อาคารอินเตอร์เชนจ ชั้นที่ 24 ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. 0 2611 2790 Fax 0 2611 2796

บริษัทจัดหางาน อาร์ไจล สก็อตต์ (ประเทศไทย) จากัด

๘๑ ใบอนุญาตเลขที่ น.1526/2559

นายวิทยา กิจจาวิจติ ร

188 อาคารสปริง ทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้องเลขที่ 101
ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2231 6201

ลาดับ

บริษัท/สานักงาน
บริษัทจัดหางาน มายด์เอจ จากัด

ผู้รับอนุญาตฯ
นางสาวทัยวรี สนิทสม

๘๒ ใบอนุญาตเลขที่ น.1534/2559

ที่อยู่
1 ซอยรามคาแหง 60/4 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
โทร. 0 2374 4489

บริษัทจัดหางาน แคเรีย คอนเน็คชั่น จากัด

นางสาวลัฐิกา พันธุ์ภกั ดี

๘๓ ใบอนุญาตเลขที่ น.1536/2559
บริษัทจัดหางาน นาซ่า ลาดพร้าว 48 จากัด

79/28 หมู่บ้านอารียาชบา ซอย 5 ถนนเกษตร-นวมินทร์
หมู่ที่ 12 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

นายวิชยั แซ่หว่าง

๘๔ ใบอนุญาตเลขที่ น.1541/2559

โทร. 095-4690990
1098 ชั้นที่ 1 ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
โทร. 087-6032906

บริษัทจัดหางาน อาร์ดีเอ กรุ๊ป จากัด

นางสาวศิรินทร์ภทั ร์ จอมเกาะ 388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 17 ยูนิต 1702-2

๘๕ ใบอนุญาตเลขที่ น.1543/2559

ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โทร. 085-1112686

บริษทั จัดหางาน คะเรียลิงค์ (ประเทศไทย) จากัด

นางจารุณี อุเอะโนะ

๘๖ ใบอนุญาตเลขที่ น.1549/2559

47 อาคารเอ็มทีแอนด์ที ชั้นที่ 5 ห้องเลขที่ 58 เอส
ซอยสุขมุ วิท 69 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2019 2962

สานักงานจัดหางาน สยามเซ็นเตอร์กรุป๊

นายเขมทัต หวานแก้ว

๘๗ ใบอนุญาตเลขที่ น.1553/2559
บริษัทจัดหางาน จัสติซ แอนด์ ซินเซีย จากัด

20/97 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

นางสาวพิชชาโยษิตา สุดกุศล 58/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ

๘๘ ใบอนุญาตเลขที่ น.15๕5/2559

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
โทร. 089-4969344

บริษัทจัดหางาน แคทคาร์ต แอสโซซิเอทส์ เอเชีย จากัด

นางสาวแพรรี ปุญโสนี

๘๙ ใบอนุญาตเลขที่ น.1559/2559

540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทร. 090-9615092

บริษัทจัดหางาน ทีไอ เอเจนท์ จากัด
๙๐ ใบอนุญาตเลขที่ น.1560/2559
บริษัทจัดหางาน ทาเลนต์ ฟิชเชอร์ส

นางสาวไอศุริย โอคาโนะ

เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
นายดนัย เตรียมชาญชูชยั

๙๑ อินโดไชน่า-เอชอาร์ คอนซัลติ้ง จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ น.15๖๑/2559
บริษัทจัดหางาน โอเอส
๙๒ (ประเทศไทย) จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ น.156๘/2559

9/5 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงทับช้าง
โทร. 086-3569993 , 0 2541 4528
153/3 อาคารโกลเด้นแลนด์ ชั้นที่ ๔ ห้องเลขที่ เอ ๔
ซอยมหาดเล็กหลวง ๑ ถนนราชดาริ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2684 1212

นายจรินทร์ วรฤทธิ์

179 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 5
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2679 5076-7

ลาดับ

บริษัท/สานักงาน

บริษัทจัดหางาน คิวพีเอส จากัด
๙๓ ใบอนุญาตเลขที่ น.15๗๓/2559

ผู้รับอนุญาตฯ

ที่อยู่

นางธีรัชชา ธนานนท์ชนิ ไซเดิ้ล 55 ชั้นที่ 2 ถนนกรุงเทพกรีฑา 7 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โทร 095-5379712,
097-1316781, 086-3980334, 097-1976349

บริษทั จัดหางาน เคนเนเดีย คอนเน็ค จากัด

นายนรเศรษฐ์ ปรัชญากร

๙๔ ใบอนุญาตเลขที่ น.15๗๔/2559

88/217 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพฯ
โทร. 081-9898595

บริษทั จัดหางาน อเด็คโก้ พระราม 4 จากัด

นางเสาวณีย์ พานิชชีวะ

๙๕ ใบอนุญาตเลขที่ น.1580/2559

990 อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 10 ห้อง 1003 ชั้น 12
ห้อง 1204 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร โทร.0 2636 1949,0 2636 1950

บริษัทจัดหางาน อัลฟ่า อินเตอร์ พลัส จากัด นางสาวชวินันทน์ เสนจันทร์ฒิไชย 589/109 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 19

๙๖ ใบอนุญาตเลขที่ น.1583/2559
บริษัทจัดหางาน เจ บิซ จากัด

ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
นายประกิต เฉลิมชัยโกศล

โทร. 0 2745 6194
942/43 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ ชั้น 1
ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์

๙๗ ใบอนุญาตเลขที่ น.1586/2559

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
บริษทั จัดหางาน อะต้า เซอร์วสิ พลัส จากัด

นางสาวศิริพร จิวรพันธ์

3656/50 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนพระราม 4
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

๙๘ ใบอนุญาตเลขที่ น.15๙๐/2559

โทร. 0 2168 4900
บริษทั จัดหางาน เบสท์ แคร์เรีย คอนซัลติง้ จากัด

นางสาววราณี มีมุขกิจ

๙๙ ใบอนุญาตเลขที่ น.1593/2560

989 สยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 12เอ ยูนิตบี1,บี2
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทร. 081-9298356

บริษัทจัดหางาน สกิลซอลฟ์ จากัด

นายเทียนธันย์ ณีศะนันท์

๑๐๐ ใบอนุญาตเลขที่ น.1594/2560

496-502 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์ ชั้น 5 ห้องเลขที่ เอ
พื้นที่เลขที่ เอส 5089 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทร. 089-9656249

บริษัทจัดหางาน ลาดพร้าว 128 แม่บา้ น จากัด

นางนะ พงษ์เขตรกรณ์

๑๐๑ ใบอนุญาตเลขที่ น.1597/2560

3256,3258 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
โทร. 0 2136 5640 , 085-4719647

สานักงานจัดหางาน แม่บ้านคุณธรรม

นางสาวอาพร ศรีโสภิตสวัสดิ์ 30 ซอยรามอินทรา 74 แยก 2 ถนนรามอินทรา

๑๐๒ ใบอนุญาตเลขที่ น.1598/2560

แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
โทร. 0 2917 8947

สานักงานจัดหางาน สหรุง่ เรือง อินเตอร์กรุป๊

๑๐๓ ใบอนุญาตเลขที่ น.1603/2560

นายเสริญ วัดศรี

54 ถนนเพชรเกษม 48 แยก 29 แขวงบางด้วน
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ลาดับ

บริษัท/สานักงาน

บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จากัด
๑๐๔ ใบอนุญาตเลขที่ น.1607/2560

ผู้รับอนุญาตฯ
นายกัมปนาท เขตต์บรรพต

ที่อยู่
317 อาคารกมลสุโกศล ชั้น 16 ยูนิต ดี ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2117 1994

สานักงานจัดหางาน เฮ้ เฮลเปอร์

นางคณิยา นันทมนตรี

๑๐๕ ใบอนุญาตเลขที่ น.1608/2560
บริษัทจัดหางาน เจพีเอ (ไทยแลนด์) จากัด

2/2 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 46 (กิตติจติ ต์ )
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

นายสุวิจกั ขณ์ หลั่นศิริ

๑๐๖ ใบอนุญาตเลขที่ น.1613/2560

โทร. 0 2150 0546-7
52 อาคารธนิยะ พลาซ่า ชั้นที่ 18 โซนดี ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
โทร. 0 2259 2275

บริษทั จัดหางาน 89 (ประเทศไทย) จากัด

นายมรุต เพิงกุณา

๑๐๗ ใบอนุญาตเลขที่ น.1618/2560

50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ชัน้ ที่ 23 ถนนสุขุมวิท (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
โทร. 089-8979436 , 096-7126932

บริษัทจัดหางาน ไรท์ แฮนด์ โซลูชั่น จากัด

นายวรนาถ ประทุมมณี

๑๐๘ ใบอนุญาตเลขที่ น.1619/2560
บริษทั จัดหางาน เจ แคเรียร์ เซอร์วิส จากัด

242/14 ซอยลาดพร้าว 112 (เอี่ยมสมบูรณ์)
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

โทร. 062-3644646 , 061-6265645
นางสาวพรรณวิภา พัวพงศกร 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น ๒๓ ห้อง ๒๓๐๓/๑
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

๑๐๙ ใบอนุญาตเลขที่ น.1620/2560

โทร. 0 2631 2050
บริษัทจัดหางาน ออพติมาเสิร์ช จากัด

นางสาวธัญญวีร์ วุฒิวงศ์กาญจน์ 38 อาคารชวนิชย์ ชั้น 5 ซอยสุขมุ วิท 69 แขวงพระโขนงเหนือ

๑๑๐ ใบอนุญาตเลขที่ น.1621/2560

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
โทร. 0 2653 0043 ,0 2642 0213

บริษทั จัดหางาน ออมนิ อินเตอร์เนชัน่ แนล

นายพอล แอ๊ตกินส์

๑๑๑ คอนซัลแตนท์ จากัด

ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ใบอนุญาตเลขที่ น.162๒/2560
บริษัทจัดหางาน เอเชีย่ น ลีดเดอร์ แคร์เรียร์ จากัด

75/12 อาคารโอเชีย่ นทาวเวอร์ ๒ ชัน้ ที่ 15 ซอยสุขมุ วิท 19 (วัฒนา)

นางสาวจิดาภา มุลเมฆ

๑๑๒ ใบอนุญาตเลขที่ น.1623/2560

โทร. 086-5157564 , 0 2661 6349
1 อาคารวสุ 1 ชั้นที่ 12 ห้องเลขที่ 1202/B
ซอยสุขมุ วิท 25 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2260 1055

บริษัทจัดหางาน ฟิฟท์ คอนซัลติง้ จากัด

นางสาวสถิรัตน์ ศรีมณีเลิศ

๑๑๓ ใบอนุญาตเลขที่ น.๑๖๒๔/๒๕๖๐
บริษัทจัดหางาน เจทีไอซี คอนซัลแตนท์ จากัด

๑๑๔ ใบอนุญาตเลขที่ น.1626/2560

8 อาคารทีวัน ชั้น 15 ซอยสุขมุ วิท 40
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

นายศตายุ ธุวพรบัญชา

โทร. 063-3823111
32/7 ซอยสุขมุ วิท 69 (สาลีนิมิตร) แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
โทร. 083-8098000

ลาดับ

บริษัท/สานักงาน
บริษัทจัดหางาน โมเดิร์น แอด จากัด

ผู้รับอนุญาตฯ
นางสาวภัทรชนก ธีรธิติ

๑๑๕ ใบอนุญาตเลขที่ น.1627/2560

ที่อยู่
391 ซอยบางนา-ตราด 12 แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
โทร. 099-5055649

บริษัทจัดหางาน อินเทิร์นชิพส์

นางสาวศศิวิมล เสียงแจ้ว

๑๑๖ (ไทยแลนด์) จากัด

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ใบอนุญาตเลขที่ น.1628/2560
บริษทั จัดหางาน มายน์ โฮม เซอร์วิส จากัด

78/8 ซอยวัชรพล 2 แขวงท่าแร้ง

นายธวัชชัย หนาคอก

๑๑๗ ใบอนุญาตเลขที่ น.1635/2561

โทร. 0 2101 6841
900/31 อาคารชุดเอสวี ซิตี้ อาคารเลขที่ 12 ถนนพระราม 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
โทร. 080-4122444

บริษทั จัดหางาน เอมส์ (ประเทศไทย) จากัด

นางสาวเปรมฤทัย พลธี

๑๑๘ ใบอนุญาตเลขที่ น.1636/2561

28 ซอยบางแวก 52 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
โทร. 0 2681 2171 - 4

บริษัทจัดหางาน ท็อปเทียร์ ไอที จากัด

นายสกาล ไพรศักดาสกุล

๑๑๙ ใบอนุญาตเลขที่ น.1642/2561

388 อาคารเอส.พี ชั้นที่ 3 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
โทร. 0 2278 0831

บริษัทจัดหางาน ทาลันตัน เอชอาร์ คอนซัลติ้ง จากัด

นายเอกลักษณ์ มูลโคตร

๑๒๐ ใบอนุญาตเลขที่ น.1643/2561

2 อาคารจัสมินซิตี้ ชั้นที่ 17 ซอยสุขมุ วิท 23 ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
โทร. 086-9362691

บริษัทจัดหางาน เพรดิก้า จากัด

นางสาวกัลชลา สว่างศิลา

๑๒๑ ใบอนุญาตเลขที่ น.1645/2561

2 อาคารจัสมินซิตี้ ชั้นที่ 25 ซอยสุขมุ วิท 23 ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
โทร. 0 2639 7204

บริษัทจัดหางาน สยาม จ็อบส์ จากัด

นางสาวภัควรินทร์ อุดมสุข

๑๒๒ ใบอนุญาตเลขที่ น.1646/2561
บริษัทจัดหางาน เมโทร ซอร์ส จากัด

11 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร 10250

นายจิราวัฒน์ อภิรมย์

๑๒๓ ใบอนุญาตเลขที่ น.1648/2561

โทร. 0 2233 8959
228/61 หมู่บา้ นเดอะริคโค้ ทาวน์ วัชรพล ถนนร่วมมิตรพัฒนา
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
โทร. 087-0404000 , 0 2170 8700

บริษัทจัดหางาน เจพีเอ โกลบอล จากัด

นายอาทิตย์ แจ่มสว่าง

๑๒๔ ใบอนุญาตเลขที่ น.1650/2561

287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้นที่ 8 ห้องเลขที่ 807B
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
โทร. 090-9316468

บริษัทจัดหางาน เวิร์คพอร์ท (ไทยแลนด์) จากัด

๑๒๕ ใบอนุญาตเลขที่ น.1653/2561

นางสาววิสา ธนวิชโรภาส

เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 26
ห้องเลขที่ เอ2601 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2168 3199

ผู้รับอนุญาตฯ
ที่อยู่
บริษัทจัดหางาน เฟอครอฟท์ เอ็นจิเนียริ่ง นายเซบาสเตียน เนาวรัตน์ ริคคาร์ด เลขที่ 142 อาคารทูแปซิฟิคเพลส ชั้นที่ 22
ห้องเลขที่ 2202 ถนนสุขมุ วิท
๑๒๖ เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จากัด
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
ใบอนุญาตเลขที่ น.1655/2561

ลาดับ

บริษัท/สานักงาน

บริษัทจัดหางาน บ้านกุนนที จากัด

นางภัคชัญญา จารุพัฒน์

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

๑๒๗ ใบอนุญาตเลขที่ น.1656/2561
บริษัทจัดหางาน วีเอชอาร์ คอนซัลแทนซี่ จากัด

เลขที่ 33 ซอยอินทามระ 59 แขวงดินแดง

นางสาวบัณฑิตา สุริวรรณ

เลขที่ 19/125 อาคารสุขมุ วิท สวีท ชั้น 13 โซน แซท 2
ซอยสุขมุ วิท 13 (แสงจันทร์) ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ

๑๒๘ ใบอนุญาตเลขที่ น.1657/2561

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2651 0925
บริษทั จัดหางาน ดับบลิวบีเอส แมเนจเมนท์

นายพรพจน์ งามวิริยะธรรม

เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

๑๒๙ แอนด์ เซอร์วสิ เซส จากัด

โทร. 0 2538 9236

ใบอนุญาตเลขที่ น.1658/2561
บริษัทจัดหางาน เก็ทลิงส์ จากัด

เลขที่ 16 ซอยนาคนิวาส 28 แขวงลาดพร้าว

นายพลภัทร ทรงธัมจิตติ

๑๓๐ ใบอนุญาตเลขที่ น.1659/2561

193/36 อาคารเลครัชดา ออฟฟิส คอมเพล็กซ์ ชั้น 10
ห้องเลขที่ 10 B ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โทร. 086-5203778

บริษัทจัดหางาน บีคอน คอนซัลทิง่ เซอร์วิส จากัด

นายจุมพล ชวพัฒนากุล

๑๓๑ ใบอนุญาตเลขที่ น.1660/2561
บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน แอนด์ มิไรส์ จากัด

607/173 หมู่บ้านภัทราวิลล่า ตรอกวัดจันทร์ใน ถนนพระราม 3

แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
นางสาวจุฑาทิพย์ ซูสุกิ

โทร. 081-6894900 แฟกซ์ 0 2291 2219
1201/87 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

๑๓๒ ใบอนุญาตเลขที่ น.1661/2561

โทร. 0 2530 9248
บริษัทจัดหางาน แม่บ้านคนรวย จากัด นางสาวธัญญ์มนตร์ เกลี้ยงราคี 2196,2198 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น
๑๓๓ ใบอนุญาตเลขที่ น.1664/2561
บริษัทจัดหางาน จีเอ็นเอส

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
นายโกวินทร์ ปาวา

๑๓๔ โปรเฟสชันแนล จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ น.1665/2561
บริษัทจัดหางาน โปรเซิร์ช จากัด

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทร. 0 2106 7790
นางสาวกัลยา ลี้อสิ สรพงษ์

๑๓๕ ใบอนุญาตเลขที่ น.1666/2561
บริษัทจัดหางาน ทาเลนท์วิส (ไทยแลนด์) จากัด

๑๓๖ ใบอนุญาตเลขที่ น.1668/2561

โทร. 061-0102020 , 099-6138119
55 ชั้นที่ 17 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี

10/138 อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้นที่ 14 ซอยสุขมุ วิท 13
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

นางสาวพิมพวรรณ พุทธ

โทร. 0 2168 7700
399 อาคารอินเตอร์เชนจ 21 ชั้น 21 ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2653 0043, 091-1131868

ลาดับ

บริษัท/สานักงาน

ผู้รับอนุญาตฯ

บริษัทจัดหางาน เอส เอ็ม ที คอนซัลแทนซี่ จากัด

นางสาวสุมนทิพย์ ศิริเจริญ

๑๓๗ ใบอนุญาตเลขที่ น.1670/2561
สานักงานจัดหางาน เชอร์รี่บริการ

ที่อยู่
305 ซอยสายสิน ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

นายภิญโญ ยิ่งอุดมศักดิ์

๑๓๘ ใบอนุญาตเลขที่ น.1671/2561

โทร. 0 2585 8883
405 ถนนประชาธิปก แขวงสมเด็จเจ้าพระยา
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
โทร. 088-2752546

บริษัทจัดหางาน จ็อบ มายเวย์ จากัด

นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์

๑๓๙ ใบอนุญาตเลขที่ น.1672/2561
บริษัทจัดหางาน วี โปรเฟส

ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
นางวรินทร ชนะวรรณ

๑๔๐ และที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากร จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ น.1675/2561
บริษัทจัดหางาน เอโอยู เอเชีย จากัด

128/205 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 19 ห้องดี
กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2216 5498
2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น จี ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โทร. 0 2305 6666

นายวีรพงษ์ โอสถศิลป์

๑๔๑ ใบอนุญาตเลขที่ น.1676/2561

11/1 อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 10 ห้องเลขที่ S10006
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทร. 063-1935858
สานักงานจัดหางาน เสิร์ชทาเล้นท์

นางสาวธิดารัตน์ แซ่อื้อ

๑๔๒ ใบอนุญาตเลขที่ น.1677/2561
บริษัทจัดหางาน เจที คอนซัลติ้ง จากัด

102/19 ซอยสายไหม 85 แขวงสายไหม เขตสายไหม
กรุงเทพมหานคร

นางสาววันทิพย์ สุชาติพงศ์

32 ห้อง 21 ชั้น ๒ ซอยสุขมุ วิท 101/2
ถนนสุขมุ วิท แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

๑๔๓ ใบอนุญาตเลขที่ น.1678/2561

063-2383002
สานักงานจัดหางาน ฟิชเชอร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์

นายยุทธพล ประทีป

๑๔๔ ใบอนุญาตเลขที่ น.1679/2561

63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 23 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 081-5668653 Email : Iris@fisherandparters.com

บริษัทจัดหางาน กู๊ด จ๊อบ โปรเพสชันแนล

นางสาวสิริกร มาลาศรี

๑๔๕ (ประเทศไทย) จากัด

แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

ใบอนุญาตเลขที่ น.1681/2561
บริษัทจัดหางาน จ๊อบส์ ทีซี จากัด

3 อาคารพร้อมพันธุ์ 3 ชั้น 2 ยูนิตเลขที่ 206-207 ซอยลาดพร้าว 3

โทร. 02-5131365-6
นางสาวจินดา สุขะนินทร์

๑๔๖ ใบอนุญาตเลขที่ น.1686/2562

10/51 อาคารเดอะเทรนดี้ ซอยสุขมุ วิท 13 (แสงจันทร์)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
โทร. 0 2258 7771

บริษัทจัดหางาน เด็กโลจิสติกส์ จากัด
๑๔๗ ใบอนุญาตเลขที่ น.1689/2562

นางสาวสุนันทา ชาญสมาธิ

1106 ห้อง 3053 ชั้น 3 ถนนสุขมุ วิท
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. 089-8959192

ลาดับ

บริษัท/สานักงาน

ผู้รับอนุญาตฯ

บริษัทจัดหางาน บีโฟร์ เนชั่นนัลลิตี้ เวอริฟายด์ จากัด

นางสาวนิศารัตน์ สายสืบ

๑๔๘ ใบอนุญาตเลขที่ น.1693/2562

ที่อยู่
8 ซอยรามอินทรา 42/1 แขวงรามอินทรา
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
โทร. 0 2944 3588

บริษัทจัดหางาน อธีน่า (ไทยแลนด์) จากัด

นายโชดก ปัญญาวรานันท์

๑๔๙ ใบอนุญาตเลขที่ น.1695/2562
บริษัทจัดหางาน เมอซี่ โปรเฟสชัน่ แนล คอนซัลแทนท์ จากัด

462/1 ถนนไมตรีจติ ต์ แขวงป้อมปราบ
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

นายจิรศักดิ์ กิจสวัสดิ์

๑๕๐ ใบอนุญาตเลขที่ น.1696/2562

โทร. 061-7012093
898/31 อาคารเอสวี ซิตี้ ทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 19
ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร โทร. 097-2579697

บริษัทจัดหางาน ดี สตาฟ จากัด

นางสาวจิดาภา นาคกุลบุตร

๑๕๑ ใบอนุญาตเลขที่ น.1697/2562

10/163 (2๐๐๒A) อาคารเดอะ เทรนดี้ ชั้น 20
ซอยสุขมุ วิท 13 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2168 7238

บริษัทจัดหางาน โอเรนเบิร์จ อินเตอร์เนชัน่ แนล

นางสาวนิตยา นาตะธนภัทร

๑๕๒ (ประเทศไทย) จากัด

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ใบอนุญาตเลขที่ น.1699/2562
บริษัทจัดหางาน อดิ จากัด

88 อาคารปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนสีลม
โทร. 0 2634 1722

นางสาวภัทรา นิลาศบรรพรต 120 อาคารเกษมกิจ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 907 ถนนสีลม

๑๕๓ ใบอนุญาตเลขที่ น.1701/2562

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
โทร. 02-6329388

บริษัทจัดหางาน พีอาร์ทีอาร์ จากัด

นายลักษณ์ เด่นดี

๑๕๔ ใบอนุญาตเลขที่ น.1705/2562

2034/99 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้นที่ 22
ถนนเพชรบุรตี ัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

โทร. 0 2716 0000 , 089-1557533
บริษัทจัดหางาน คอร์น เฟร์รี่

นายมานะ โลหเตปานนท์

๑๕๕ (ประเทศไทย) จากัด

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

ใบอนุญาตเลขที่ น.1707/2562
บริษทั จัดหางาน ไตรพาร์ทเนอร์ส จากัด

1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้นที่ 18 ยูนิต 3
กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2677 7515

นางสาววรพร เอี่ยมศุภนิมิตร 559/39 หมู่บ้านปรัชญา ซอยสาธุประดิษฐ์ 41

๑๕๖ ใบอนุญาตเลขที่ น.1709/2562

ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร โทร. 081-8213969

บริษัทจัดหางาน อะบรอด คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์) จากัด

นางการศุอร แกะพลอย

๑๕๗ ใบอนุญาตเลขที่ น.1710/2562

591 อาคารสมัชชาวาณิช 2 ชั้น 16 ห้อง 1605
ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2663 4040

บริษัทจัดหางาน เอฟซี จากัด
๑๕๘ ใบอนุญาตเลขที่ น.1713/2562

นางสาวมณี ภานุโสภา

29 อาคารบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 18 ห้องเลขที่ 1801

ซอยสุขมุ วิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โทร. 0๘๙-๒๐๑๖๓๕๓ , 0 2726 9772

ลาดับ

บริษัท/สานักงาน

ผู้รับอนุญาตฯ

บริษัทจัดหางาน ลิงก์ทริกซ์ คอนซัลแทนส์ จากัด

นายภาณุพงษ์ สุขสาราญ

๑๕๙ ใบอนุญาตเลขที่ น.1714/2562

ที่อยู่
4 ยูนิต P9 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
โทร. 0 2662 2077

บริษัทจัดหางาน ลอยัล อาร์เชอร์ จากัด

นางสาวกรกัลห์ ครุยทอง

๑๖๐ ใบอนุญาตเลขที่ น.1715/2562

2 อาคารเค.ซี.ซี. ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 105 ซอยศึกษาวิทยา
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
โทร. 080-4294991

บริษัทจัดหางาน เอ-แทน ซัคเซส เทรนนิ่ง จากัด

นางสาวฐาณพัธณ์ ภัสสรณ์ทพิ ปภา 11/1 อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสาทรใต้

๑๖๑ ใบอนุญาตเลขที่ น.1716/2562

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
โทร. 099-1595291

บริษัทจัดหางาน สมาร์ทครูท คอนซัลแทนท์ จากัด

นายกิตติขจร ลิ้มรัตนศิลป์

๑๖๒ ใบอนุญาตเลขที่ น.1718/2562

496-502 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์ พื้นที่เลขที่ S5032
ห้องเลขที่ A ชั้นที่ 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2096-2225

บริษัทจัดหางาน เอลาแบรม จากัด

นางสาวอุษณี ทองแย้ม

๑๖๓ ใบอนุญาตเลขที่ น.1721/2562

973 ห้องเลขที่ ๘B ชั้นที่ 8 อาคารเพรสิเด้นท์ทาวเวอร์
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 065-7341388

บริษทั จัดหางาน พีค บิสซิเนส เซอร์วิสเซส จากัด

นางธัญญวรรณ ศุระศรางค์ เมลสัน 140 อาคารวัน แปซิฟิค เพลส ชั้นที่ 19 ห้อง 1909

๑๖๔ ใบอนุญาตเลขที่ น.1722/2562

ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2653 2744-5

บริษัทจัดหางาน มาย จ๊อบ จากัด

นางสาวนุชนันท์ ชาญศักดิ์วานิช 2/55 ซอยสุขมุ วิท 41 แขวงคลองตันเหนือ

๑๖๕ ใบอนุญาตเลขที่ น.1723/2562

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
โทร. 0 2260 3522

บริษัทจัดหางาน คอนเน็กซัส โกลบอล จากัด

นางสาววรรณภา พงษ์โพธิ์ชยั 712/1 อาคารทีบีไอ ชั้นที่ 11 ห้อง 1101

๑๖๖ ใบอนุญาตเลขที่ น.1724/2562

ถนนสุขมุ วิท 26 และ 28 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2072 6020

บริษทั จัดหางาน เซอิวา (ไทยแลนด์) จากัด

นายวรุณ แสงสุริยาโชติ

๑๖๗ ใบอนุญาตเลขที่ น.1725/2562

27/22 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
โทร. 0 2714 3981 , 089-2016353

บริษัทจัดหางาน ดีเสิร์ช จากัด

นายสิริรัฐ เจนรถา

๑๖๘ ใบอนุญาตเลขที่ น.1728/2562

1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 47 ห้อง 4703 (ริเวอร์ 14)
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
โทร. 0 2686 3473

บริษัทจัดหางาน อาสา เอชอาร์ คอนซัลติง้ (ไทย) จากัด

๑๖๙ ใบอนุญาตเลขที่ น.17๓๐/256๓

นางสาวรุ่งอรุณ เสกตระกูล

139 ซอยลาดพร้าว 81 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10130
โทร. 081-8315826

ลาดับ

บริษัท/สานักงาน

ผู้รับอนุญาตฯ

บริษัทจัดหางาน ฮิวแมนคอเนอร์ จากัด

นายรุ่งเรือง รงศ์เหลืองอร่าม

๑๗๐ ใบอนุญาตเลขที่ น.17๓1/256๓

ที่อยู่
507/357 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
โทร. 081-7929204

บริษัทจัดหางาน บิลด์ เอ็กซ์เซคคิวทีฟ จากัด

นางสาวกานต์มณี วงขวาหุน

๑๗๑ ใบอนุญาตเลขที่ น.17๓2/256๓

55 อาคารเดลต้าเฮ้าส์ ชั้นที่ 2 ถนนเทียนร่วมมิตร
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
โทร. 0 2072 6020

บริษัทจัดหางาน อาร์ทิมสิ

นายศิกษก ตั้งจิตธรรม

๑๗๒ (เซาธ์อีสเอเชีย) จากัด

16/10 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร โทร.086-3096699

ใบอนุญาตเลขที่ น.17๓3/256๓
บริษัทจัดหางาน เอ็กซ์พีเดียนท์ จากัด

นายอานิล กุลอุดมพงษ์

๑๗๓ ใบอนุญาตเลขที่ น.17๓4/256๓

973 อาคารเพรสิเด้นท์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 ห้องเลขที่ 14ดี
14 อี ห้อง 1409 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทร. 085-419 5445, 0 2656 1619

ห้างหุ้นส่วนจากัดจัดหางาน แม่บ้านดีดี เซอร์วิส

นางสาวชุรีรัตน์ หัตถกอง

๑๗๔ ใบอนุญาตเลขที่ น.17๓5/256๓

1721 ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 084-7137183

บริษัทจัดหางาน ซีพีดบั บลิว อาร์ตซิ าน จากัด

นางปติมา อ่อนน้อม วัตสัน

๑๗๕ ใบอนุญาตเลขที่ น.17๓6/256๓

33 ซอยสุขมุ วิท 97/1 ถนนสุขมุ วิท
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
โทร. 065-9193658

บริษัทจัดหางาน เน็กซ์ จ๊อบ จากัด

นายสืบพงษ์ แสงทองสุข

๑๗๖ ใบอนุญาตเลขที่ น.17๓7/256๓

75/9 อาคารโอเชี่ยน ทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 14B ห้องเลขที่ 3
ซอยสุขมุ วิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 095-9642887

บริษัทจัดหางาน โก เอเชีย คอนซัลติ้ง จากัด

นางสาวพันธ์ทิพย์ แพทยังกุล 571 อาคารอาร์เอสยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 10 ห้องเลขที่ 4-5

๑๗๗ ใบอนุญาตเลขที่ น.17๓8/256๓

ซอยสุขมุ วิท 31 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 0 2016 6586

บริษัทจัดหางาน 40 อาวเออร์ส (ประเทศไทย) จากัด

นางสาวณัฐวดี เม่นทรัพย์

๑๗๘ ใบอนุญาตเลขที่ น.17๓9/256๓

43 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 143 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
โทร. 083-9998504

บริษัทจัดหางาน คิวเอชอาร์ จากัด
๑๗๙ ใบอนุญาตเลขที่ น.1740/256๓

นางสาวราธินี ว่องทวีสุขเลิศ

127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชัน้ ที่ 28 ห้องเลขที่ อี ถนนราชดาริห์

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 082-5162940

บริษัทจัดหางาน ไรท์ คอมพานี จากัด
๑๘๐ ใบอนุญาตเลขที่ น.1741/256๓

นางสาวฟองจันทร์ เชียงหนุ้น 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 24 ห้องเลขที่ 24058 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 089-8128129

ลาดับ

บริษัท/สานักงาน

ผู้รับอนุญาตฯ

บริษัทจัดหางาน ชินเซอิ โซลูชนั่ (ไทยแลนด์) จากัด

นายอัฎฐญาณ เรืองมาลัย

๑๘๑ ใบอนุญาตเลขที่ น.174๒/256๓

ที่อยู่
294/71-77 อาคารร่มเกล้า พร๊อพเพอร์ตี้ ชั้นที่ 2
ห้องเลขที่ 205 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2012 1295

บริษทั จัดหางาน แคเรียร์ คอนเนคท์ เอเชีย จากัด

นางสาวณิชยา สุขมุ วาท

๑๘๒ ใบอนุญาตเลขที่ น.1743/256๓

1 ซอยพาสนา 1 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. 0 2714 1800-6

บริษัทจัดหางาน ทอม ซอเรนเซ่น (ไทยแลนด์) จากัด

นางสุจติ รา อาญาเมือ

๑๘๓ ใบอนุญาตเลขที่ น.1745/256๓

4345 อาคารภิรัช ทาวเวอร์ แอทไบเทค ชั้นที่ 23
ถนนสุขมุ วิท แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทร. 082-6951649
บริษัทจัดหางาน เชฟฟิลด์ เทคนิคคอล จากัด

นางสาวสุภาพร พณิชย์วรงค์

๑๘๔ ใบอนุญาตเลขที่ น.1746/256๓

555 อาคารรสา ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ห้องเลขที่ 2003-2
ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 0 2937 1199 ต่อ 103
บริษัทจัดหางาน เวิร์ค ดีวา่ (ประเทศไทย) จากัด

นางสาววารวิชนี ลอปกุลเกียรติ 1687/1 อาคารพหล 19 ชั้นที่ 2 ถนนพหลโยธิน

๑๘๕ ใบอนุญาตเลขที่ น.1747/256๓

แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 099-5966144

บริษัทจัดหางาน เอเวนทิวริน จากัด

นางสาวแววมณี ยั่งยืน

๑๘๖ ใบอนุญาตเลขที่ น.1748/256๓

25 อาคารอัลม่า ลิงค์ ชั้นที่ 17 ยูนิต 5 ซอยชิดลม
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 065-9425929

บริษทั จัดหางาน โปรไฟล์ พลัส คอนซัลแทนท์ จากัด

นางสาวตุลาพร อาชานานุภาพ 61/24 ซอยวิภาวดีรังสิต 16 (ซอยโชคชัยร่วมมิตร)

๑๘๗ ใบอนุญาตเลขที่ น.1749/256๓

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 089-2002630
บริษัทจัดหางาน เอเซนเชีย ทีแอล จากัด

นางสาวพัชมณฑ์ ปุริเกษม

๑๘๘ ใบอนุญาตเลขที่ น.17๕๐/256๓

170 อาคารโอเชี่ยน ทาวเวอร์ วัน ชั้นที่ 8 ห้องเลขที่ 170/17
ซอยสุขมุ วิท 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 0 2107 1882

บริษัทจัดหางาน ออพทิมิสทิก เอชอาร์ จากัด

นายธนธรณ์ ชูชาติพงษ์

๑๘๙ ใบอนุญาตเลขที่ น.17๕๑/256๓

27 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 14 แขวงบุคคโล
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 0 2466 5680

บริษัทจัดหางาน กล่องดินสอเพือ่ คนพิการ จากัด

นายฉัตรชัย อภิบาลพูนผล

๑๙๐ ใบอนุญาตเลขที่ น.17๕2/256๓

178 ชั้นที่ 1 ถนนมิตรพันธ์ แขวงป้อมปราบ
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร. 062-7720330

บริษัทจัดหางาน ภิดาพัฒน์ จากัด
๑๙๑ ใบอนุญาตเลขที่ น.17๕3/256๓

นางสาวพัชชา กลางนุรักษ์

28 ชั้น 2 ถนนอุดมสุข แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทร. 0 2187 4008

ลาดับ

บริษัท/สานักงาน
บริษัทจัดหางาน แอสเตอร์ ไลอ้อน

ผู้รับอนุญาตฯ
นางสาวชมเพลิน ศรีมงคล

๑๙๒ (ประเทศไทย) จากัด

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โทร. 083-0477636
นายพงศ์ธร ธาราไชย

๑๙๓ ใบอนุญาตเลขที่ น.17๕5/256๓
บริษัทจัดหางาน สเกาท์ เอาท์ จากัด

219/2 อาคารอโศกทาวเวอร์ส ชั้น 2 ห้องเลขที่ 301
ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ

ใบอนุญาตเลขที่ น.1754/2563
บริษัทจัดหางาน โอดักเซีย (ประเทศไทย) จากัด

ที่อยู่

381/6 ชั้น 3 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7)
ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

นายปตินันต์ วชิรมน

โทร. 0 2718 2785-9
597/5 ชั้น 2 ห้อง 204 ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา

๑๙๔ ใบอนุญาตเลขที่ น.1756/๒๕๖3

กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2038 2639
บริษทั จัดหางาน ทีซเี อฟ เมเนจเม้นท์ จากัด

นางสาวปิยะธิดา กาละบุตร

๑๙๕ ใบอนุญาตเลขที่ น.17๕7/256๓

43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 18 ห้องเลขที่ 184
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
โทร. 091-4152446

บริษัทจัดหางาน เจเอฟอาร์ คอนซัลติง้ กรุ๊ป จากัด

นายศุภโชค อุนรัตน์

๑๙๖ ใบอนุญาตเลขที่ น.17๕๙/256๓

5/37 ซอยพหลโยธิน 45 แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 10140
โทร. 0 2940 5027

บริษัทจัดหางาน แคร์เน็ต คอนซัลแทนซี่ จากัด

นายธนายุทธ ระฆังทอง

๑๙๗ ใบอนุญาตเลขที่ น.1760/256๓

36/51 ซอยนวมินทร์ 88 แยก 6 แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
โทร. 0 2947 9486

สานักงานจัดหางาน ภูว

นายภูวเดช ฉันทนาเลิศ

๑๙๘ ใบอนุญาตเลขที่ น.1761/256๓

151 ซอยสว่าง 7 แขวงมหาพฤฒาราม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
โทร. 088-8849827

บริษัทจัดหางาน บิซเิ นส โปรเฟสชัน่ แนล โซลูชนั่ ส์ จากัด

นายยิ่งยงค์ สมมิ

๑๙๙ ใบอนุญาตเลขที่ น.1762/256๓

555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 10
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

โทร. 0 2140 3158-59
บริษัทจัดหางาน เอ็มควอลิตี้ (ไทยแลนด์) จากัด นางสาวปภัสรินทร์ โรจน์ฉตั รสิริ เลขที่ 6/64 ซอยโกสุมรวมใจ 43
แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง
๒๐๐ ใบอนุญาตเลขที่ น.1763/256๓
กรุงเทพมหานคร โทร. 092-2840899
บริษทั จัดหางาน อัลติเมท ทาเลนท์ คอนซัลติ้ง จากัด

นางวิธิดา มาร์โล เลอ บิยอง

เลขที่ 6 อาคาร RQ.2 ชั้นที่ 4 ห้องเลขที่ RQ.2 ๔๐๓
ถนนสุขมุ วิท ๔๙/๙ แขวงคลองตันเหนือ

๒๐๑ ใบอนุญาตเลขที่ น.176๔/256๓

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โทร. 092-2605862
สานักงานจัดหางาน บัวแก้วเนอสซิง่ โฮม

๒๐๒ ใบอนุญาตเลขที่ น.1766/256๓

นายสุดใจ สุดา

111/374 ซอยช่างอากาศอุทิศ 27 ถนนช่างอากาศอุทิศ
หมู่ที่ 4 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
โทร. 081-3254931

ลาดับ

บริษัท/สานักงาน
บริษัทจัดหางาน แอตตา คอนซัลติ้ง กรุป๊ จากัด

ผู้รับอนุญาตฯ
นายภูมิ ลอยฟ้า

ที่อยู่
91/1415 ซอยนวลจันทร์ 56 แยก 1
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

๒๐๓ ใบอนุญาตเลขที่ น.1767/256๓

โทร. 094-6892727
สานักงานจัดหางาน วัน (ประเทศไทย)

นางศิริวรรณ คงธนศิลป์

22/102 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

๒๐๔ ใบอนุญาตเลขที่ น.1768/256๓

โทร. 061-1926355
บริษัทจัดหางาน สติวรรธน์ จากัด

นายณธาร สติวรรธน์

๒๐๕ ใบอนุญาตเลขที่ น.1769/256๓

65/62 อาคารชานาญ เพ็ญชาติ บิสเนสเซ็นเตอร์ ชั้นที่ 6
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2643 2403 , 081-7824546

บริษัทจัดหางาน วันทรีซิกตี้ จากัด

นางสาวอณัญญา วนาเดช

๒๐๖ ใบอนุญาตเลขที่ น.1770/2563

318 อาคารเอเวอร์กรีน เพลส ชั้น 5 ถนนพญาไท
แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0 2217 7717 ต่อ 112-113 Fax 0 2217 7789

บริษัทจัดหางาน เอเอสพี สายไหม 34 จากัด

นางสาวสุภาพร บุญทองเล็ก

๒๐๗ ใบอนุญาตเลขที่ น.1771/2563

49/79 ซอยสายไหม 34 (พัธนชัย) แขวงสายไหม
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
โทร. 064-1549369

บริษัทจัดหางาน เอสพีที โปรเฟสชัน่ แนล จากัด

นางสาววรรณภรณ์ ลาภธีรวุฒิ 104/11 ชั้น 2 ซอยขุมทรัพย์นคร ถนนพุทธมณฑลสาย 3

๒๐๘ ใบอนุญาตเลขที่ น.1772/2563

แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
โทร. 095-9127606 , 0 2441 4611

บริษัทจัดหางาน ไฟน์เดอร์ เซอร์วิส จากัด

นางสาวฝันเดือน อยู่บางช้าง

๒๐๙ ใบอนุญาตเลขที่ น.1773/2563

1044/2 ชั้นที่ 1 ถนนสุขมุ วิท แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โทร. 095-7082787 , 097-1016397

บริษทั จัดหางาน สยาม มิราอิ นาบิ จากัด

นายอภินันท์ ชวดชุม

๒๑๐ ใบอนุญาตเลขที่ น.1774/2563

163/93 หมู่บ้านนภาลัย ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
โทร. 0 2398 2300 , 095-7914291

บริษัทจัดหางาน โอลิมเปีย จากัด

นางสาวธิรานุช จันทร์โคตร

๒๑๑ ใบอนุญาตเลขที่ น.1775/2564

39/1 ถนนเย็นอากาศ แขวงช่องนนทรี
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
โทร. 085-2311431

บริษัทจัดหางาน เอเลเวท ไอคิว จากัด
๒๑๒ ใบอนุญาตเลขที่ น.1776/2564

นางปุณณมา ปาร์มาร์

17 ชั้น 2 ซอยอ่อนนุช 37 ถนนอ่อนนุช
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
โทร. 087-0369300

บริษัทจัดหางาน แจลลุกซ์ เอเซีย จากัด นางสาวณภัทร บุญโสธรสถิตย์ 159/14 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 9 ห้อง 915

๒๑๓ ใบอนุญาตเลขที่ น.1777/2564

ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร โทร. 081-7567592

ลาดับ

บริษัท/สานักงาน
บริษัทจัดหางาน จ๊อบฟอร์ จากัด

ผู้รับอนุญาตฯ
นายสมตระกูล จิตติชยั รัตน์

๒๑๔ ใบอนุญาตเลขที่ น.1778/2564

ที่อยู่
21/2 ชั้นที่ 2 ซอยพหลโยธิน 37 ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
โทร. 085-8078977

สานักงานจัดหางาน มานา เวิร์คฟอร์ส

นายวจนะ อริยวงศ์วิวัฒน์

๒๑๕ ใบอนุญาตเลขที่ น.1779/2564

186/250 ชั้น 1 หมู่บ้านพาร์คเวย์ ชาเล่ย์
ซอยรามคาแหง 190/1 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร โทร. 092-7544411

บริษัทจัดหางาน อะลาคริส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง จากัด

นางสาวแพร ไชยเสโน

๒๑๖ ใบอนุญาตเลขที่ น.1780/2564

6 ซอยคู้บอน 27 แยก 8 แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
โทร. 062-6624545 , 099-4143636

บริษัทจัดหางาน อิลทิ จ๊อบ จากัด

นางสาวศิริรัตน์ ทองไพจิตร

๒๑๗ ใบอนุญาตเลขที่ น.1781/2564

57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 18 ห้องเลขที่ 1824

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 091-8535271

บริษัทจัดหางาน เศรษฐลักษมิ์ โซลูชั่น จากัด

นายชัชวัสส์ เศรษฐลักษมิ์

๒๑๘ ใบอนุญาตเลขที่ น.1782/2564

659/173 ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
โทร. 092-3635454

บริษทั จัดหางาน แอคเคาน์ตงิ้ ฮับ จากัด

นายธีร์ธวัช ลิขติ กิจวรกุล

๒๑๙ ใบอนุญาตเลขที่ น.1783/2564

559/91 ชั้นที่ 1 หมู่บ้าน บ้านกลางเมือง รัชดา 36
ซอยเสือใหญ่อุทศิ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โทร. 061-3699456
บริษัทจัดหางาน นิว จ๊อบ จากัด

นางสาวพรเพชรี นิระฉัตรสุวรรณ์ 8/158 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 6-11 แขวงทุ่งสองห้อง

๒๒๐ ใบอนุญาตเลขที่ น.1784/2564

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
โทร. 0 2570 4147 , 094-2264656

บริษทั จัดหางาน ซินนีสิส โซลูชนั ส์ จากัด

นางอรศรี ศรีพงษ์ธนากุล

๒๒๑ ใบอนุญาตเลขที่ น.1786/2564

606 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แยก 22 (ประสานใจ)
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
โทร. 088-6945651

บริษัทจัดหางาน นิทโย คอนซัลติง้ จากัด นางสาวพัชรวรรณ จตุพรโภคา 9 อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชั้นที่ 33 ห้อง 3317

๒๒๒ ใบอนุญาตเลขที่ น.1787/2564

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2026 0752 , 080-8829926

บริษัทจัดหางาน เอไอ โปรเฟสชั่นแนล จากัด

๒๒๓ ใบอนุญาตเลขที่ น.178๘/2564

นางสาวทัศนีย์ วิมลศรี

75/47 อาคารโอเชีย่ นทาวเวอร์ 2 ชัน้ ที่ 23 ซอยสุขมุ วิท 19 (วัฒนา)

ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
โทร. 0 2665 7305

บริษทั จัดหางาน ทาเลนท์มายด์ (ประเทศไทย) จากัด

๒๒๔ ใบอนุญาตเลขที่ น.178๙/2564

นายพันธ์ศักดิ์ ลิ้มวัฒนายิ่งยง ๖๘๙ อาคารภิรัช ทาวน์เวอร์แอ๊ดเอ็มควอเทียร์ ชั้นที่ ๓๔ ยูนิตที่ ๑๓,๑๔
ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
โทร. ๐ ๒๐๔๘ ๕๗๐๗

ลาดับ

บริษัท/สานักงาน

ผู้รับอนุญาตฯ

บริษัทจัดหางาน เวิร์คเมท โซลูชั่นส์ จากัด

นายเกริกศักดิ์ ศรีวรกุล

๒๒๕ ใบอนุญาตเลขที่ น.1790/2564

ที่อยู่
219/39 อาคารอโศก ทาวเวอร์ส ชั้นที่ 11 ซอยอโศก
ถนนสุขมุ วิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2670 1101 ต่อ 232

บริษัทจัดหางาน ไวส์ แอนด์ โอเค คอนซัลติง้ จากัด

นางสาวปุญชรัสมิ์ โชติลภัสอนันต์ 127 อาคารเกษรทาวเวอร์ ชั้นที่ 26 ห้องเลขที่ 26,08

๒๒๖ ใบอนุญาตเลขที่ น.1791/2564

ถนนราชดาริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทร. 0 2017 5774

บริษทั จัดหางาน โรสวูดส์ โกลบอล จากัด

นายสุธีรัชต์ ธนาสิริกลุ พงศ์

๒๒๗ ใบอนุญาตเลขที่ น.1793/2564

12/9 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
โทร. 096-3243940

บริษัทจัดหางาน ซี-คลิ๊ก จากัด

นายศิริเศรษฐ์ นิจกรรม

๒๒๘ ใบอนุญาตเลขที่ น.179๔/2564

191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 29 โซน โอ ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. 088-5522262

สานักงานจัดหางาน เมด ดีดี

นายสุวภัทร ขวัญทอง

๒๒๙ ใบอนุญาตเลขที่ น.1795/2564

108 ชั้น 1 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 60 แขวงแสมดา
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
โทร. 081-4811431 , 066-1120644

บริษัทจัดหางาน โฟร์พีอัลลายแอนซ์ จากัด นางสาวอาภาลักษณ์ เอกพานิช 335/21 ซอยประชาชืน่ 8 (หมูบ่ ้านภัสสร 11) แขวงทุง่ สองห้อง

๒๓๐ ใบอนุญาตเลขที่ น.1796/2564

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
โทร. 095-5422555

บริษทั จัดหางาน เอ.เอ.เอ. แอดวานซ์ พลัส จากัด

นายณัฐภัทร ธนกุลปรีชา

๒๓๑ ใบอนุญาตเลขที่ น.1797/2564

1213/401 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
โทร. 080-1747152

บริษทั จัดหางาน โอเพ่นบุ๊คทีชเชอร์ จากัด

นางสาวผกาจิต เขียนดี

๒๓๒ ใบอนุญาตเลขที่ น.1798/2564

6/84 อาคารลาดพร้าว 25 ห้อง 305 ชั้น 3 ซอยลาดพร้าว 25

ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
โทร. 0 2935 0065 , 064-9259624

บริษัทจัดหางาน จิรสิน ไท จากัด

นางรจนา ขาอนันต์

๒๓๓ ใบอนุญาตเลขที่ น.1799/2564

44/10 ซอยนิมิตใหม่ 12 แขวงทรายกองดิน
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
โทร. 0 2914 7738

บริษัทจัดหางาน ซีเอ็กซ์ซี โกลบอล

นางสาวสัญลักษณ์ เพชรประไพ 139 ซอยทองหล่อ 10 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ

๒๓๔ ทาเล้นท์ (ไทยแลนด์) จากัด

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ใบอนุญาตเลขที่ น.1800/2564
บริษัทจัดหางาน อีพีเอส คอนซัลแตนท์ จากัด

๒๓๕ ใบอนุญาตเลขที่ น.1801/2564

โทร. 081-6661440
นางสาวนลิลนิภา อ่อนทอง

540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ยูนิตที่ 1704
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทร. 0 2072 6020

ลาดับ

บริษัท/สานักงาน

ผู้รับอนุญาตฯ

บริษทั จัดหางาน ดิจิทลั เวอร์คฟอร์ซ จากัด

นายสันติสุข ลิ้มปีติเจริญโชติ

๒๓๖ ใบอนุญาตเลขที่ น.180๒/2564

ที่อยู่
3 อาคารพร้อมพันธุ์ 3 ชั้นที่ 10 ห้องเลขที่ 1012-1014
ซอยลาดพร้าว 3 แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
โทร. 0 2024 6657

บริษัทจัดหางาน เบสท์ แคร์ โปรเฟสชัน่ แนล จากัด

นายคณพศ ปัญจตระกูล

๒๓๗ ใบอนุญาตเลขที่ น.1803/2564

77/82 ซอยลาดพร้าว 3 แขวงจอมพล
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
โทร. 098-2919623

บริษัทจัดหางาน อิจิจิน จากัด

นางทาดามิ อิชดิ ะ

๒๓๘ ใบอนุญาตเลขที่ นบ.น.001/2552

29/1 อาคารปิยะเพลส หลังสวน ชั้น 13 ห้องเลขที่ 13D/2 ซอยหลังสวน

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2246 2983 อีมล์ MARUICHI@MARUICHI-THAILAND.COM

ห้างหุ้นส่วนจากัดจัดหางาน พี.เอ็น.เอ.
๒๓๙ โปรเฟสชั่นแนล แนนนี่ เอเจนซี่
ใบอนุญาตเลขที่ น.นบ ๐๐๓/๒๕๕๖

นางนิติพร ฮัมพ์สเตด

45 ซอยสุขมุ วิท 64 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร
โทร. 0 2655 5755 , 084-2060936

บริษัทจัดหางาน ลีดดิ้งพาวเวอร์ จากัด นางสาวชมพร เกษมนุกลู ฤกษ์ 138/91 อาคารจูเวลเลอรี่ เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 24
๒๔๐ ใบอนุญาตเลขที่ น.นบ.027/2560

ห้องเลขที่ 24 C2 ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โทร.0 2021 3535

บริษัทจัดหางาน อเด็คโก้ (ประเทศไทย) จากัด

๒๔๑ ใบอนุญาตเลขที่ น.นบ.028/2560

นางสาวพนิตา พุ่มวิวัฒนศิริกลุ 388 อาคารเอส.พี ชั้น 11 โซนเอ ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
โทร. 0 2121 3555

บริษัท/สานักงาน

ลาดับ

ผู้รับอนุญาตฯ

ที่อยู่

ส่วนภูมภิ าค
ชลบุรี
บริษัทจัดหางาน อเด็คโก้ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด จากัด นางสาวกฤตสกุล กฤตวัฒนวงศ์ 29/13 อาคารรัฐกิจ ชั้น 5 หมู่ที่ 9 ถนนสุขมุ วิท

242 ใบอนุญาตเลขที่ น.ชบ.03/2545
บริษัทจัดหางาน พีอาร์ทีอาร์ แอนด์

ตาบลหนองปรือ อาเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี โทร. 098-1047457
นางสาวจรรยาพร วิโรจน์วุฒิกลุ 53 ถนนสุขมุ วิท หมู่ที่ 9 ตาบลทุ่งสุขลา อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

243 เอ๊าท์ซอสซิ่ง (อีสเทิร์น ซีบอร์ด) จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ น.ชบ.02/2549
สานักงานจัดหางาน 108-1009

20110 โทร. 0 3849 4700 121 Fax 0 3849 4790

นายเจษฎาภรณ์ ศรีบู่

244 ใบอนุญาตเลขที่ น.ชบ 02/2553
บริษัทจัดหางาน เอชอาร์ พาวเวอร์ โซลูชั่น จากัด

www.prtr-es.com
150/18 หมู่ที่ 9 ตาบลหนองปรือ อาเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20260 โทร. 0 3841 9515

นายศักรนันทน์ หนูทองอินทร์ 143/165 หมู่ที่ 12 ตาบลหนองปรือ อาเภอบางละมุง

245 ใบอนุญาตเลขที่ น.ชบ.03/2554

จังหวัดชลบุรี 20000
โทร. 033-135014

บริษัทจัดหางาน เจเอซี เพอซันเนล

นางสาวธนิสา บุดดีจนี

246 อีสเทิร์น ซีบอร์ด จากัด

ตาบลทุ่งสุขลา อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

ใบอนุญาตเลขที่ น.ชบ.04/2554
บริษัทจัดหางาน มิไร จ๊อบส์ จากัด
247 ใบอนุญาตเลขที่ น.ชบ 27/2558

4/222 ชั้นที่ 5 ฮาร์เบอร์มอลล์ ถนนสุขมุ วิท หมู่ที่ 10

นางนันทยา ดุสฎีกาญจน์

โทร. 0 3849 1556
209/223 หมู่ที่ 8 ตาบลทุ่งสุขลา
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โทร. 097-1929242

บริษัทจัดหางาน รีราโคเอ็น อีสเทิร์น

นางสาวกนกพรรณ ขวัญยืน

248 ซีบอร์ด จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ น.ชบ 30/2558
บริษัทจัดหางาน แอลพีเอส เฮดฮันเตอร์

4/222 อาคารฮาเบอร์มอลล์ ชั้น 10 ห้องเลขที่ 10C04-05
หมู่ที่ 10 ถนนสุขมุ วิท ตาบลทุ่งสุขลา อาเภอศรีราชา

นางสาวสุภาวดี มีมรรยาท

249 จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ น.ชบ 35/2558

จังหวัดชลบุรี โทร. 038-1411256 ต่อ 104
700/200 หมู่ที่ 1 ตาบลคลองตาหรุ
อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
โทร. 098-3468501

บริษัทจัดหางาน ไทยโปรทรีโอ้ 2017 จากัด นางอัตตา ถนอมสิงห์ ปัญญาสาคร 713/15 หมู่ที่ 1 ตาบลหนองขาม

250 ใบอนุญาตเลขที่ น.ชบ 53/2560

อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โทร. 086-0100119

บริษัทจัดหางาน อาร์จเี อฟ เอชอาร์

นางสาวครองใจ หอมขจร

251 เอเจนท์ อีสเทิร์น ซีบอร์ด จากัด

หมู่ที่ 10 ถนนสุขมุ วิท ตาบลทุ่งสุขลา อาเภอศรีราชา

ใบอนุญาตเลขที่ น.ชบ 03/2561
บริษทั จัดหางาน เจมิไน เพอร์ซันเนล จากัด

252 ใบอนุญาตเลขที่ น.ชบ 01/2562

4/222 ชั้น 5 ห้องเลขที่ ๕A๐๔ ฮาร์เบอร์ ออฟฟิค

นางพัณณ์ชติ า ครุธแก้ว

จังหวัดชลบุรี โทร. 086-152429492
4/222 ยูนิต 6 เอ 05 อาคารฮาเบอร์ออฟฟิศ ชั้นที่ 6
ถนนสุขมุ วิท หมู่ที่ 10 ตาบลทุ่งสุขลา
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โทร. 086-152429492

บริษัท/สานักงาน

ลาดับ

บริษัทจัดหางาน โรเบิร์ต วอลเทอร์ส

ผู้รับอนุญาตฯ
นางสาววรรณา ภู่สว่าง

253 (อีสเทิร์น ซีบอร์ด) จากัด

4/222 อาคารฮาเบอร์ออฟฟิศ ชั้นที่ 12 ห้อง 1260
ถนนสุขมุ วิท หมู่ที่ 10 ตาบลทุ่งสุขลา

ใบอนุญาตเลขที่ น.ชบ 0๒/2562
บริษัทจัดหางาน สยาม เอ็มแอนด์เอ็ม จากัด

ที่อยู่

อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โทร. 088-9013391
นางสาวจริยา นิติชาคร

254 ใบอนุญาตเลขที่ น.1269/2555

39/15 อาคารอิสเทิร์นทาวเวอร์ ชั้น 1
ถนนเจิมจอมพล อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โทร. 038-324-423 , 081-6425997

บริษัทจัดหางาน แอนคอร์ เอาท์ซอร์สซิ่ง จากัด

นางสาวณัชธ์พรรุ้ง รุ่งธนสันต์ 4/222 อาคารฮาเบอร์ออฟฟิศ ชั้นที่ 12 ห้อง 1260,1207

255 ใบอนุญาตเลขที่ น.ชบ 001/256๔

ถนนสุขมุ วิท หมู่ที่ 10 ตาบลทุ่งสุขลา
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โทร. 091-7738694

บริษัทจัดหางาน ท๊อป ทาเลนท์ จากัด

นางสาวอรุณโรจน์ คุณาวุฒิ

256 ใบอนุญาตเลขที่ น.ชบ 00๒/256๔

10/131 หมู่บ้านรัตนพันธ์ ซอยหนองข้างคอก 13 หมู่ที่ 3
ตาบลบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี โทร. 082-4625056

บริษัทจัดหางาน ธนาพิช จากัด

นางสาวภัสวรินทร์ กิตติโชคกุลพัทธ์ 340/17 หมู่ที่ 7 ตาบลสุรศักดิ์ อาเภอศรีราชา

257 ใบอนุญาตเลขที่ น.ชบ 00๓/256๔

จังหวัดชลบุรี
โทร. 082-4472995

บริษัทจัดหางาน อ่าวอุดม ซิตี้ เอเจนซี่ จากัด นางสาวประพิมพรรณ แว่วบุตร 95 หมู่ที่ 3 ตาบลสุรศักดิ์

258 ใบอนุญาตเลขที่ น.ชบ 00๔/256๔

อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โทร. 087-7122336

บริษัทจัดหางาน พีเพิล เซนทริค จากัด

นางนวลละออ ฉันทภักดี

259 ใบอนุญาตเลขที่ น.ชบ 005/256๔

80/241 หมู่ที่ 3 ตาบลบ้านสวน
อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
โทร. 087-4885614

เชียงราย
บริษัทจัดหางาน โนแมกซ์ (ไทยแลนด์) จากัด

นายนพกานต์ พินิจ

๒๖๐ ใบอนุญาตเลขที่ น.ชร 1/25๖๑

293 หมู่ที่ 15 ตาบลนางแล
อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เชียงใหม่
บริษทั จัดหางาน บีนที ฟอร์ บิสซิเนส จากัด

นางปรียลักษณ์ น้อยอ่า

๒๖๑ ใบอนุญาตเลขที่ น.ชม. 0001/25๖4
นครปฐม
บริษัทจัดหางานปรัชญา 789 จากัด
262 ใบอนุญาตเลขที่ น.นฐ1/2563

227/70 หมู่ที่ 7 ตาบลสันผีเสื้อ
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวรัษฎาภรณ์ จานงค์ค

101/1 หมู่ที่ 1 ตาบลยายชา
อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทร. 098-8828808

บริษัท/สานักงาน

ลาดับ

นครราชสีมา
สานักงานจัดหางานเม้งไฮ้ บริการ
263 ใบอนุญาตเลขที่ น.นม.2/2530

ผู้รับอนุญาตฯ

ที่อยู่

นางสาวเพ็ญทิพย์ จึงสุวรรณ 91 ถนนบุรินทร์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000

นนทบุรี
สานักงานจัดหางาน รัตน์ เนิสซิงแคร์

นางสาวพิฐชญาณ์ ชัยสุวราธนันต์ 49/1131 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ถนนแจ้งวัฒนะ หมู่ที่ 2

264 ใบอนุญาตเลขที่ น.นบ.3/2540

ตาบลบางตลาด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0 2584 1092 Fax 0 2962-0399

บริษัทจัดหางาน เซิร์ซ กูรู จากัด

นางเขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์ 111/150 ถนนแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 19 หมู่ที่ 9

265 ใบอนุญาตเลขที่ น.นบ.001/2550

ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

บริษัทจัดหางาน ทาเลนท์ คอนซัลแทนท์
266 จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ น.นบ.024/2558

นางสาวบุญรัตน์ จันทร์ทอง

บริษัทจัดหางาน เอ็กซ์เพิร์ท 2020 จากัด
267 ใบอนุญาตเลขที่ น.นบ.031/2563

นางสาวพัชราวรรณ สุขรัง

สานักงานจัดหางาน เจ พี เมดแอนแนนนี่
268 ใบอนุญาตเลขที่ น.นบ.032/2563

นายชยุตม์ ฝูงทองเจริญ

บริษัทจัดหางาน บีซีเค จากัด
269 ใบอนุญาตเลขที่ น.นบ.033/2564
บริษัทจัดหางาน เดอะบิลเลี่ยน โซลูชั่น จากัด

54/139 หมู่ที่ 5 ตาบลศาลากลาง อาเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี
โทร. 081-684-6882
54/109 หมู่ที่ 5 ตาบลบางพลับ
อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11000
222/45 ซอย 8 ถนนนครอินทร์ หมู่ที่ 4
ตาบลขุนกอง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

นายชาญเกียรติ ศรีอรัญญ์รัช 116/14 ถนนนนทบุรี ตาบลท่าทราย
อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
นางสาวละดา หง่าสงค์

270 ใบอนุญาตเลขที่ น.995/2543

49/2 หมู่ที่ 6 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตาบลบางบัวทอง
อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทร. 081-4018474

บริษัทจัดหางาน พราวด์ แพสชั่น คอนซัลติ้ง จากัด

นายรชต จุลอักษร

271 ใบอนุญาตเลขที่ น.1453/2557

272

บริษัทจัดหางาน วินเทล ซอฟเท็ค จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ น.1662/2561

81/5 หมู่ที่ 1 ซอยจิตต์วิสุทธิ์ 5/5 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย
ตาบลบางกร่าง อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

นางอารยา สตารัตน์

จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 081-6554072
18/1140 ซอยสุขขาประชาสรรค์ 2 แยก 44 ถนนแจ้งวัฒนะ
หมู่ที่ 5 ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โทร. 0 2962 7723 Fax 0 2962 7725
www.wintel.co.th E-mail :charin@wintel.co.th

บริษัท/สานักงาน

ลาดับ

ผู้รับอนุญาตฯ

ที่อยู่

นราธิวาส
บริษทั จัดหางาน เดอะ เฟิร์ส เซาท์ เอชอาร์ กรุ๊ป จากัด

273 ใบอนุญาตเลขที่ น.นธ1/2564

นายมหะหมัดตอเพต หะยีด๊ะ 232/6 หมู่ที่ 6 ตาบลปะลุกาสาเมาะ
อาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

ประจวบคีรีขนั ธ์
บริษัทจัดหางาน เอ็กซ์แพท รีสอร์ซเซส

นางสาวผณินทร ประกิจ

274 จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ น.ปข.01/2562
ปทุมธานี
บริษัทจัดหางานและที่ปรึกษาด้านการ
บริหารงานเอ็มซีไอแอนด์เอ็มเอซี จากัด
275
ใบอนุญาตเลขที่ น.ปท.13/2555
บริษัทจัดหางาน ทู บี เอชอาร์ อินเทลลิเจนซ์ จากัด

อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

นายโสภณ สุดสวาสดิ์

บริษทั จัดหางาน เอ็มฟอร์ส พาร์ทเนอร์ จากัด

โทร. 0 2520 3471-5, 0 29087598 Fax 0 2909-1247,0 2908-7599

นายทวีชนม์ พงษ์ศิริ

นายไพรัตน์ ใจบุญ

นายวิรัตน์ จงชนะชววัฒน์

279 ใบอนุญาตเลขที่ น.ปท.5๖/2562
บริษัทจัดหางาน เอ็มโอยู ๒๐๑๘ จากัด

281

นายสุทธิพงษ์ พร้อมเพรียง

282 ลิงค์ จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ น.อย.4/2557

138 ซอยรังสิต-นครนายก 63 ตาบลประชาธิปัตย์

๒๙/๓๖ หมู่ที่ ๓ ตาบลคลองพระอุดม อาเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี

นางสาวจีระพันธ์ จินดา

ใบอนุญาตเลขที่ น.1101/2547

พระนครศรีอยุธยา
บริษัทจัดหางาน อินทีโซล เอเซีย

99 ชั้น 9 ห้องเลขที่ 911 หมู่ที่ 8 ตาบลคูคต
อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี

อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

280 ใบอนุญาตเลขที่ น.ปท.5๘/2564
บริษัทจัดหางาน ไวเซ็น คอนซัลแตนท์ จากัด

E-mail : mcimc@cscoms.com
92/415 ถนนเอกรัตน์ หมู่ที่ 2 ตาบลหลักหก
อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

นางสาวภัทราวรรณ กล้าหาญ 196/2 หมู่ที่ 1 ตาบลลาผักกูด
อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

278 ใบอนุญาตเลขที่ น.ปท.55/2562
สานักงานจัดหางาน จ๊อบ ดี

9/300 ชัน้ 1/2101 ถ.พหลโยธิน หมูท่ ี่ 19 ซอยเขตอุตสาหกรรมนวนคร

ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

276 ใบอนุญาตเลขที่ น.ปท.5๑/2559
บริษัทจัดหางาน ไพรด์ จากัด
277 ใบอนุญาตเลขที่ น.ปท.54/2560

11/๖๐ ถนนเพชรเกษม ตาบลหัวหิน

นางพัชรี แจ้งวงษ์

1027 ซอยรังสิต-นครนายก 64 ตาบลประชาธิปัตย์
อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
โทร 086-9090992
wisenconsultant@yahoo.com
69/34 ตาบลวัดตูม อาเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลาดับ

บริษัท/สานักงาน

ผู้รับอนุญาตฯ

เพชรบุรี
บริษัทจัดหางาน ซี.ที.เอส.168 จากัด
283 ใบอนุญาตเลขที่ น.พบ.5/2564

นางสาวมานิดา ตรีภาค

บริษัทจัดหางาน สาริศา อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด

นายกฤณพน แน่งน้อย

284 ใบอนุญาตเลขที่ น.พบ.6/2564

ที่อยู่
515/33 หมู่ที่ 6 ตาบลบ้านหม้อ อาเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
โทร. 094-9655424
222/6 หมู่ที่ 4 ตาบลสระพัง
อาเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

บริษัทจัดหางาน ที ดับบลิว (2) จากัด
285 ใบอนุญาตเลขที่ น.พบ.7/2564

นางสาวอัญมณี หมื่นแก้ว

123/24 หมู่ที่ 3 ตาบลห้วยโรง
อาเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

บริษัทจัดหางาน เดอะ เฟิร์ส เอชอาร์ กรุป๊ จากัด

นายเอกวัฒน์ ชีวินมหรัตน์

88/8 หมู่ที่ 4 ตาบลสระพัง
อาเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
โทร. 095-5254955

นางมาเรียม ฤทธิณรงค์

50/98 หมูท่ ี่ 17 ถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง ตาบลคลองราชาเทวะ
อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร.0 2727-5242-4
Fax 0 2727-7608,0 2727-7609
อีเมล์ KIATTISAK@MRPRM.COM
9/12 หมู่ที่ 20 ตาบลบางพลีใหญ่

286 ใบอนุญาตเลขที่ น.1785/2564
สมุทรปราการ
บริษัทจัดหางานเอ็ม อาร์ เพอร์ซันแนล
แอนด์แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จากัด
287 ใบอนุญาตเลขที่ น.สป.940/2542

บริษัทจัดหางาน วาย เอ็ม ซี ทรานสเลชั่น เซนเตอร์ จากัด

นางยุพดี ไชยมาตย์

๒๘๘ ใบอนุญาตเลขที่ น.สป. 032/2562
บริษัทจัดหางาน เบทเทอร์ จากัด

อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
นางสาวศิริพร ชินนะ

๒๘๙ ใบอนุญาตเลขที่ น.สป. 033/2562
บริษัทจัดหางาน แคสโอนลี่ (ไทยแลนด์) จากัด

อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
นายจิรายุทธ์ ลิมรัตนสราญ

๒๙๐ ใบอนุญาตเลขที่ น.สป. 034/2563
บริษัทจัดหางาน เอ็มพลอยยา จากัด

988/44 หมู่ที่ 6 ตาบลแพรกษา

300/45 หมู่ที่ 10 ถนนริมทางรถไฟสายเก่าปากน้า
ตาบลสาโรง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

นายธัชยพงษ์ วิริยะวีรวรรณ

๒๙๑ ใบอนุญาตเลขที่ น.สป. 035/2563

954/1724 อาคารเมโทรโปลิส สาโรง ห้อง 333 ชั้น 3
หมู่ที่ 9 ถนนสุขมุ วิท ตาบลเทพารักษ์
อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

บริษัทจัดหางาน ดับเบิ้ล พ้อยท์ส จากัด

๒๙๒ ใบอนุญาตเลขที่ น.สป. 036/2563

นายราเกส ซิงห์

5/377 หมู่ที่ 19 ตาบลบางพลีใหญ่
อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

บริษัท/สานักงาน

ลาดับ

บริษัทจัดหางาน วีฟ บิสซิเนส จากัด

ผู้รับอนุญาตฯ
นายธรรศ ธนสารสมบัติ

๒๙๓ ใบอนุญาตเลขที่ น.สป. 038/2564
บริษัทจัดหางาน อัลเลนแอนด์แอสโซซิเอทส์ จากัด

ที่อยู่
206/29 หมู่ที่ 4 ตาบลบางพลีใหญ่
อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

นายวิวัฒน์ โกสัลล์ประไพ

๒๙๔ ใบอนุญาตเลขที่ น.1682/2561

89/455 หมู่ที่ 2 ถนนบางนา-ตราด กม.13 ตาบลราชาเทวะ
อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

สมุทรสาคร
บริษทั จัดหางาน โฟร์โมสต์ รีซอสเซล จากัด

นายอภินันท์ พงศ์ประเสริฐศรี ๑๐๐/๔๗๖ ถนนเอกชัย หมู่ ๖

๒๙๕ ใบอนุญาตเลขที่ น.สค ๓/๒๕๕๖

ตาบลพันท้ายนรสิงห์ อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0 2458 6170

บริษัทจัดหางาน ออเรนจ์ เซอร์วิส จากัด

นายจักรษิน กรรณลา

๒๙๖ ใบอนุญาตเลขที่ น.สค ๕๒/๒๕63
บริษัทจัดหางาน แอลเอสพีพี เซอร์วิส จากัด

44 หมู่ที่ 6 ตาบลท่าจีน
อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

นายประพันธ์ เพ็งมา

๒๙๗ ใบอนุญาตเลขที่ น.สค ๕3/๒๕6๔

1/155 หมู่ที่ 7 ตาบลโคกขาม
อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

สุโขทัย
ห้างหุ้นส่วนจากัดจัดหางาน คิดส์องิ ลิช

นางฉัตรพิกลุ โชติสุข

๒๙๘ ใบอนุญาตเลขที่ น.สท. ๑/๒๕63

60/6 หมู่ที่ 4 ตาบลบ้านหลุม
อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

สุราษฎร์ธานี
บริษัทจัดหางาน อาร์พี จ๊อบ จากัด
๒๙๙ ใบอนุญาตเลขที่ น.สฎ 06/2561

นายอภิชนม์ ชโยภาส

25/1 หมู่ที่ 8 ถนนมิตรภาพ
ตาบลดอนสัก อาเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร. 091-0352592

