รายชื่อบริษัททีไ่ ด้รับใบอนุญาตนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ
ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563
ลาดับที่

รายชื่อบริษัท

ผู้รับอนุญาต

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

นายสุชิน พึง่ ประเสริฐ

1 กรุ๊ปเซเว่น เซอร์วิส จากัด

โทร. 08 6100 2323 , 08 9783 4919
นายภูมิ นวลจันทร์

2 ฟาส์ท แอนด์ อีซี่ จากัด

3

เลขที่ 28 ชั้นที่ 3-4 ถนนอุดมสุข แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0002/2559
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

เลขที่ 7 ซอยประชาอุทิศ 33 แยก 4 แขวงบางมด
เขตทุง่ ครุ กรุงเทพมหานคร 10140

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0001/2559
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

ทีอ่ ยู่

โทร. 08 5908 4993 E-mail : bonusman18@gmail.com

นายพงศกร ภาสกรนที

เลขที่ 49,51 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ

จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส จากัด

เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0003/2559

โทร. 0 2427 5947 , 08 1403 4999
E-mail : front.contact@jobsworkerservice.com

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ ว่าที่ ร.ต.สุมิตร หวังสันติพร เลขที่ 143/445,143/446 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์
4 ที สยาม อาร์ช จากัด
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0004/2559
โทร. 0 2884 5290 - 1 , 08 1443 7141
E-mail : arch4819@gmail.com
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นายจิรวัฒน์ ศิริกาญจน์วรกุล เลขที่ 1525 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร)
5 เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จากัด
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0005/2559
โทร. 0 2949 0699 , 08 1812 1399
E-mail : thefirstgoodman@gmail.com
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางสาวนภารัตน์ รัตนมณี เลขที่ 799 ซอยหมู่บ้านสินธร แขวงคลองจั่น
6 รัตนมณี ซัพพลาย อินเตอร์กรุ๊ป จากัด
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0006/2559
โทร. 06 1757 5111 , 09 3043 9199
E-mail : rattanamaneeinter@gmail.com
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางสาวหนูศิลป์ วิเศษโวหาร เลขที่ 147/90 ซอยเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ
7 อ้อย เอเจนซี่ จากัด
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0007/2559
โทร. 0 2006 9279 , 08 5093 9795
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางสาวขนิษฐา อนันต์ธนโชติ เลขที่ 466 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท 105 แขวงบางนา
8 โกลเด้นวิน 88 จากัด
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0008/2559
โทร. 0 2749 0000
E-mail : goldenwin.103@gmail.com

ลาดับที่

รายชื่อบริษัท

ผู้รับอนุญาต

ทีอ่ ยู่

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

นายธนาทร ศุกร์มาลา

เลขที่ 125 ห้างสรรพสินค้า พาต้าปิ่นเกล้า บริเวณชั้น 4

9 เอทีทีเอ็ม จากัด

ห้องหมายเลข 39 ถนนสมเด็จพระปิน่ เกล้า แขวงบางยี่ขนั

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0009/2559

เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โทร. 08 5442 7130 - 2

E-mail : attm.pinklao@gmail.com
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

นางสาวอมรรัตน์ แซ่ย่าง เลขที่ 1475 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร)

10 แกรนด์เบ็ตเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0010/2559

โทร. 0 2530 9148-9 , 06 3273 1289 , 09 8261 4297

E-mail: grandbetter.international@gmail.com
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

นางสาวภิญญดา วิริยะ

11 แม็กซ์ เพาเวอร์ แมนเนจเม้นท์ จากัด

เลขที่ 1144/30-31 ซอยพัฒนาการ 30 ถนนพัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10210

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0011/2559

โทร. 0 2318 0942 - 3 , 08 6711 5479
E-mail : maxpower.recruit2013@gmail.com

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

นายคึกวุฒิ ลาภธีรวุฒิ

12 เอสพีที คอนซัลทิง่ แอนด์ เซอร์วิส จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0012/2559

เลขที่ 104/11 ซอยขุมทรัพย์นคร ถนนพุทธมณฑลสาย 3
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

โทร. 0 2441 4611 , 08 6888 8690
E-mail : kukwut@gmail.com

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นายวรวุฒิ วรโชติโชคอนันต์ เลขที่ 88/24 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี

13 เอ เอเบิล เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0013/2559

เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทร. 0 2540 2151 , 08 4415 7317
E-mail : aablemou@gmail.com

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
นายธงธวัช ปานโต
14 เฟมไลน์เลเบอร์ จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0014/2559
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นายนัธทวัฒน์ ธนกฤตอนันต์
15 อี.เอ็ม.เอส. เลเบอร์ จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0015/2559

เลขที่ 11/11 หมู่ที่ 2 ตาบลปากข้าวสาร
อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
โทร. 08 6528 4820 , 08 3597 1275
เลขที่ 88/1 หมู่ที่ 3 ตาบลลาโพ
อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทร. 09 8552 6655 , 0 2087 8066
E-mail : info.emslabour@gmail.com
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางสาวอังคณา วงค์จันแดง เลขที่ 13 ซอยโชคชัย 4 ซอย 60 ถนนโชคชัย 4
16 ที ดับบลิว เวิลด์ จากัด
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0016/2559
โทร. 0 2539 7143 - 7
E-mail : Angkana@twmanpower.com

ลาดับที่

รายชื่อบริษัท

ผู้รับอนุญาต

ทีอ่ ยู่

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางสาวรจิตรา สุจิตราพิทักษ์ เลขที่ 555/259 หมู่ที่ 7 ตาบลป่าไร่

17 ซีแอลเอ็ม ฮิวแมน ซัพพลาย จากัด

อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0017/2560
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

โทร. 09 4492 4646 , 08 1664 9287
นายปรัชญา จานงค์ค์

18 ปรัชญา 99 จากัด

เลขที่ 119/2 หมู่ที่ 13 ตาบลไร่ขิง
อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0018/2560

โทร. 0 2019 0986 , 08 7011 1784
E-mail : pruchya99.99@gmail.com

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

นายมลตรี ทองคา

19 ที.ดี. อินเตอร์ กรุ๊ป จากัด

เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0019/2560
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

เลขที่ 155 ถนนแฉล้มนิมิตร แขวงบางโคล่
โทร. 0 2050 9221 , 08 1641 6164
E-mail : T.D.intergroup@outlook.com

นายพิษณุ ธนโสภณศิริ

20 พอลล์ เอเยนซี่ จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0020/2560

เลขที่ 34 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทร. 08 1354 5324

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางสุพรเพ็ญ ฉัตรกุล ณ อยุธยา เลขที่ 143/2 ซอย 21 ถนนพหลโยธิน

21 พีเอเจ อินเตอร์ จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0021/2560

ตาบลปากเพรียว อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000

โทร. 06 3267 1535 ,08 1642 2109 , 08 9806 1771

E-mail : paj.interservice@gmail.com
22

23

24

25

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางสุวิโฉม อ่อนทรัพย์
สุวรรณภัทร 29 จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0022/2560
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางสาวอนัญญา พรมชัย
พี เอ พี โอเวอร์ซี จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0024/2560
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางสาวนพรัตน์ เพ็งมา
ออม แอนด์ ออย เซอร์วิส จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0025/2560
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
นายชาติชาย เชิดชู
ท็อปแมนพาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0026/2560

เลขที่ 528 ซอยรามคาแหง 39 (เทพลีลา 1)
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทร. 08 9500 5457
เลขที่ 125 ชั้นที่ 4 ห้างสรรพสินค้า พาต้า ไอ ที เวิลด์
หมายเลข 45 ถนนสมเด็จพระปิน่ เกล้า แขวงบางยี่ขัน
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โทร. 08 1665 1848

เลขที่ 37/3 หมู่ที่ 4 ตาบลท่าจีน
อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร. 0 3449 7310 , 09 8319 2378
เลขที่ 870 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทร. 08 5123 7210
E-mail : keng.870@hotmail.com

รายชื่อบริษัท

ผู้รับอนุญาต

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

นางศศิธร ไชยรินทร์

ลาดับที่

26 น้อมเกล้า เลเบอร์กรุ๊ป จากัด

ทีอ่ ยู่
เลขที่ 260 ซอยชานเมือง แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0027/2560

โทร. 0 2277 5091 , 08 5505 9291, 06 1563 9945

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางสาวนทิตา แถลงสัตย์

เลขที่ 111/111 ถนนคลองตะเคล็ดฝั่งตะวันออก ตาบลปากน้า

27 ยุพิน เซอร์วิส จากัด

อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0028/2560

โทร. 08 6013 6662
E-mail : Yupin.service2560@gmail.com

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นายประทีป วงษ์เอกอินทร์ เลขที่ 2/11-13 หมู่ที่ 1 ตาบลท่าจีน

28 ลักซ์แพลนเนท จากัด

อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0029/2560

โทร. 0 2420 5922 , 08 7820 9819
Email : luxplanet@luxplanet-mou.com

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นายณัฐวัฒณ์ วิสุทธาภรณ์ เลขที่ 128 ซอยกาญจนาภิเษก 004

29 บี แบ็ง จากัด

แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0030/2560

โทร. 08 0569 6667
E-mail : tmdc33@hotmail.com

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นายปฐมพงศ์ อภิอัครธนวิชญ์ เลขที่ 36 ถนนโชติวิทยะกุล 3 ตาบลหาดใหญ่

30 ทีเอ็มซีแอล แมนเนจเมนท์ จากัด

อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0031/2560

โทร. 0 7484 9955 , 08 4646 5959
E-mail : hr@tmclmanagement.com

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

31 ซี.อี.โอ เซอร์วิส จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0032/2560

นายกิตติพล หอวิจิตร

เลขที่ 9/40 หมู่ที่ 9 ตาบลบางตลาด
อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0 2574 0321 - 4

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางสาวสุวรรณิสา แน่งน้อย เลขที่ 154 หมู่ที่ 2 ตาบลสระพัง

32 มั่งมี (2557) จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0033/2560

อาเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
โทร. 08 0021 6663
E-mail: sarisa6069@gmail.com

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางสาวศรินญาณ์ เปอรูมาล เลขที่ 731 อาคารพีเอ็มทาวเวอร์ ชั้นที่ 18 ถนนอโศก-ดินแดง

33 เคไอ เปอรูมาล คอร์ปอเรชั่น จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0034/2560

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0 2642 9918 , 08 1552 1411
E-mail : sarinya@kilabor.com

ลาดับที่

รายชื่อบริษัท

ผู้รับอนุญาต

ทีอ่ ยู่

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

นายชัยชนะ คงพิกุล

เลขที่ 83 หมูบ่ า้ น ดี.เค ซอยพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

34 พี.เค. โปร แอนด์ เซอร์วิส จากัด

แยก 31 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0035/2560

โทร. 0 2417 8577 -78 , 08 6520 9557
E-mail : c.natphonthon@gmail.com

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

นายกิรติ เศวตเสนีย์

35 โกลเบิล้ อีเว้นท์ จากัด

เลขที่ 8,10 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบลบางกระสอ
อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0036/2560

โทร. 0 2950 2129 , 08 9114 8888
E-mail: globaleventsmanpower@gmail.com

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

นายวิเชียร ครองศักดิ์ศิริ เลขที่ 2104/56 หมูท่ ี่ 7 ถนนศรีนครินทร์ ตาบลเทพารักษ์

36 เรดดี้ เวิร์ค โปร จากัด

อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0037/2560
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

โทร. 08 6700 0474 , 08 6700 0484
นางทิพชาติ เนียมนิล

37 แพลนเน็ทลอว์ จากัด

เลขที่ 1300 พ ซอยเอกชัย 11 ถนนเอกชัย ตาบลมหาชัย

อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0038/2560

โทร. 0 3442 5977 , 08 1751 5267

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางสาวชนานาถ ธารินณรัณ เลขที่ 49/4 หมู่ที่ 3 ตาบลบ้านปึก

38 บีทีเอ็ม โปรเฟสชั่นแนล จากัด

อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0039/2560
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

โทร. 0 3839 7939 , 08 8787 9394
นางธิดา ตราชู

39 ที.เอส.แอล. อินฟินิตี้ จากัด

เลขที่ 31/764 ซอยกาญจนาภิเษก 005/1 แขวงหลักสอง

เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0040/2560

โทร. 0 2803 6295 , 08 7516 3274
E-mail: tidatslinfinity@gmail.com

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางสาวหวลคนึง พิมพ์ทอง เลขที่ 370 ซอยประชาอุทิศ 19 แขวงบางมด

40 เอ็ม ไอ ทู เซ็นเตอร์ จากัด

เขตทุง่ ครุ กรุงเทพมหานคร 10140

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0041/2560
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

โทร. 09 2310 1968 , 08 8902 7964
นายจินดา อ่อนสมบุญ

41 จินดามณี จากัด

อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0042/2560
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

42 จ๊อบ อินเตอร์ แมนเนจเม้นท์ จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0043/2560

เลขที่ 4/6 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด กม.16 ตาบลบางโฉลง

โทร. 0 2750 9966 , 08 4123 0714
นายประมวล กุสุมาลย์

เลขที่ 168/18 หมู่ที่ 3 ตาบลสวนหลวง
อาเภอกระทุม่ แบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
โทร. 0 3444 6845 , 08 6256 2499

ลาดับที่

รายชื่อบริษัท

ผู้รับอนุญาต

ทีอ่ ยู่

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางสาวเพชรรัตน์ ณ ระนอง เลขที่ 401 ถนนสุขุมวิท ตาบลปากน้า

43 พี.ซี 80 แอนด์ เซอร์วิส จากัด

อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0044/2560

โทร. 0 2753 2792 , 08 5108 1248
E-mail : pc80employment2012@hotmail.com

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางกูมัสกะห์ สังข์บริสุทธิ์ เลขที่ 6/1 หมู่ที่ 8 ตาบลบ้านพรุ

44 ชานาญ (2013) จากัด

อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0045/2560

โทร. 08 6956 3339 , 0 7455 3762

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางสาวศตญณัท รัชต์อังกรู เลขที่ 4/3-4 ถนนชวนะอุทิศ ตาบลวัดใหม่

45 เอ็น.เอส.เลเบอร์ จากัด

อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0046/2560

โทร. 0 3932 7709 , 08 2217 0229
E-mail : n.s.labour@hotmail.com

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางสาวปัณฑิตา โสภณพรพิทักษ์ เลขที่ 222/52 ถนนพิบูลสงคราม ตาบลสวนใหญ่

46 เอเซียพาส ทรินิตี้ จากัด

อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 www.asiapass777.com

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0047/2560

โทร. 09 5551 0077 , 08 9188 7699
E-mail : asiapass777@gmail.com

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

นางสาวชาลิณี ธนาภรณ์ เลขที่ 88/11 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง

47 แอ็ดวานซ์ ซัพพลาย แอนด์ ซับคอนแทรก จากัด

เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0048/2560

โทร. 08 6450 0951 , 09 5385 9249
E-mail: advance.mou@gmail.com

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางสาวพิมณฒ์ทิพย์ อุบลจินดา เลขที่ 55/6 หมู่ที่ 5 ตาบลคอหงส์

48 ท๊อปเพาเวอร์ (ไทยแลนด์) จากัด

อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0049/2560

โทร. 08 4996 3466 , 0 7421 0110

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

49 วีซ่าพาร์ทเนอร์ จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0050/2560

นางกษมา ทรงจิตรัตน์

เลขที่ 340 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทร. 08 9665 7525

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางสาวจันทร์ประภา วิญญกูล เลขที่ 5023/6 ถนนประชาสงเคราะห์

50 กู๊ดวิล เซอร์วิส จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0051/2560

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10510
โทร. 0 2101 0894 , 09 3443 7227
E-mail: goodwill.bkk888@gmail.com

ลาดับที่

รายชื่อบริษัท

ผู้รับอนุญาต

ทีอ่ ยู่

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางสาววงค์จนั ทร์ จันทร์สืบแถว เลขที่ 190/6 หมู่ที่ 3 ตาบลบางศรีเมือง

51 ศิธา เลเบอร์ กรุ๊ป จากัด

อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0052/2560

โทร. 09 4616 3332
E-mail: wonggan2007a@gmail.com

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

นางสาวรุ่งระตี อุตวงค์

52 เพอร์เฟคจ๊อบ จากัด

อาเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0053/2560
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 4 ตาบลสระพัง
โทร. 08 1705 7057

นายมานพ สิงห์พรม

53 มานพ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จากัด

เลขที่ 100/7 ถนนเทศบาล 1 ตาบลทางเกวียน
อาเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0054/2560

โทร. 08 9245 9954
E-mail:manop.serive95@gmail.com

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นายพงศ์สรรค์ ศุนะนันทน์ เลขที่ 1029 (930/2) ซอยแสงทิพย์ ถนนสุขุมวิท

54 8 ทิศกู้ดเพาเวอร์ จากัด

แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0055/2560
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

โทร. 09 1996 1111 , 0 2392 4115
นางสาวปราณี รัตนสินธุ์

เลขที่ 1031 ถนนสายเอเซีย ตาบลคอหงส์

55 เวิร์ค เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จากัด

อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0056/2560

โทร. 0 7421 7390 , 08 1959 7345

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

56 โกลด์เด้น เกท เมเนจเม้นท์ จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0057/2560

นายนิพนธ์ มานิตศิริสุข

เลขที่ 73 ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ
อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0 2526 0232 , 08 1819 8588
E-mail: goldengateggm@gmail.com

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางสาวสุชาลินี วิโรจน์ยิ่งยง เลขที่ 19/302 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 18-1-4 ถนนพหลโยธิน

57 จุลลกะ จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0058/2560

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทร. 0 2033 0611 , 08 5992 4582
E-mail : suchalinee03@gmail.com

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางสาวภัทรนัทธ ปาลิตานันท เลขที่ 47 ชั้นที่ 1-3 ซอยลาดพร้าววังหิน 76 ถนนลาดพร้าววังหิน

58 ยู.เอ.เอ็น. สตรอง จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0059/2560

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร. 0 2570 4147 , 085-5533239
E-mail : uanstrong@hotmail.com

ลาดับที่

รายชื่อบริษัท

ผู้รับอนุญาต

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

นายเจริญ กุหลาบมงคล

59 ที.เอ็ม.จี เอเจนซี่ จากัด

ทีอ่ ยู่
เลขที่ 923/74 ช ถนนเอกชัย ตาบลมหาชัย
อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0060/2560

โทร. 08 2409 4734

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางสาวสุภาพร วรรณสุทธิ์ เลขที่ 169 หมู่ที่ 6 ตาบลแหลมใหญ่

60 เอ.ไอ.เค.เมเนจเม้นท์ จากัด

อาเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0061/2560
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

โทร. 08 5374 9944
นายสุพจน์ ส่งเสียง

61 ไทยพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด

อาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71110

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0062/2560
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

โทร. 08 1101 9644 , 08 1378 8969
นายวิจักษณ์ สุรินทร์คา

62 บิลเลี่ยน ดรีม (ไทยแลนด์) จากัด

เลขที่ 121/42 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 18-1
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0063/2560
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

เลขที่ 4/1,4/2 ถนนแม่น้าแม่กลอง ตาบลปากแพรก

โทร. 08 6319 5651
นายมิตรชัย โคตรทิพย์

63 มิตรชัย เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส จากัด

เลขที่ 591 ซอยจันทน์ 16 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0064/2560

โทร. 08 6887 2489

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางคนึงนิตย์ ปิยะอภินันท์ เลขที่ 93/8 ซอยแจ้งวัฒนะ 13 แขวงทุง่ สองห้อง

64 อทิตยา 2017 จากัด

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0065/2560

โทร. 09 2254 5155 , 08 6455 1959

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นายชาติชาย ชื่นประเสริฐสุข เลขที่ 502 ถนนวชิรปราการ ตาบลมะขามหย่ง

65 เอ็กเพอร์ท มีเดีย 2013 จากัด

อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0066/2560

โทร. 0 3828 6362 , 08 1812 5597

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางสาวธิดารัตน์ วิจารณ์ปรีชา เลขที่ 43 หมู่ที่ 7 ตาบลแสนตอ

66 เอ็มโอยู (ไทย) จากัด

อาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0067/2560
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

67 สยาม หงสา แอนด์ เออีซี จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0068/2560

โทร. 0 3491 0228 , 09 9231 3210
นางสาวอังษณา ผลทวี

เลขที่ 59/284 ซอยรามคาแหง 140 ถนนรามคาแหง
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250

โทร. 0 2373 0239 , 08 9225 9819

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางสาวณัฐธันยพร ธนัญญาโชติสิริ เลขที่ 450,452,454 ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง ตาบลหน้าเมือง

68 เกรทเลเบอร์ จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0069/2560

อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 08 2870 6116 , 09 1442 2456

ลาดับที่

รายชื่อบริษัท

ผู้รับอนุญาต

ทีอ่ ยู่

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ ว่าทีร่ ้อยตรีกฤษ แก้วสุขนนท์ เลขที่ 19 ซอยเพชรเกษม 34 ถนนเพชรเกษม

69 เจก้า เฟรนด์ชิพ จากัด

แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0070/2560
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

โทร. 0 2868 6072 , 08 5902 8890
นายกอบชัย ผดุงเดช

70 แฮปปี้ เวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

เลขที่ 19/6 ถนนทะเลหลวง ตาบลบ่อยาง
อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0071/2560

โทร. 074-891690 , 06 3989 6978

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นายพงษ์ชัย เฉิดมนูเสถียร เลขที่ 174 ซอยประชาอุทิศ 54 แยก 6 แขวงบางมด

71 ฮอไรซอน พริ้นซิเพิล จากัด

เขตทุง่ ครุ กรุงเทพมหานคร 10140

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0072/2560
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

โทร. 09 4635 5936
นายชาญชัย โพธิสิทธิ

72 สยาม เอ็ม ทู เอ็ม เซอร์วิส จากัด

ตาบลท่าสายลวด อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0073/2560
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

เลขที่ 390/14 หมู่ที่ 2 ถนนสายเอเซีย
โทร. 08 1751 6199

นางสาวศศิพร โกศล

73 ทีเอสเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล99 จากัด

เลขที่ 80/25 หมู่บ้านภูมิสิริ หมู่ที่ 2 ตาบลคลองจิก
อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0074/2560

โทร. 035-333206 , 08 1255 6584

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางสาวจุฑารัตน์ ธรรมวัฒน์วิมล เลขที่ 220/10 หมู่ที่ 3 ตาบลช้างเผือก

74 พี.ดี. วิน วิน จากัด

อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0075/2560

โทร. 053-215178 , 08 8252 0681

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางสาวพรรณพร บูรณะกร เลขที่ 555/73 หมู่ที่ 2 ตาบลบางบ่อ

75 ซัคเซส แมเนจเม้นท์ โซลูชั่น จากัด

อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0076/2560

โทร. 08 0644 8418
E-mail : noksmsthailand@gmail.com

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

76 สมาร์ท เอส เอ็ม จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0077/2560

นายสราวุธ มาลีสี

เลขที่ 479/4 , 479/5 หมู่ที่ 6 ตาบลแพรกษา
อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

โทร. 0 2703 6706 , 09 0239 4789
E-mail : saravut2510@gmail.com

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นายอิทธิพัทธ์ สมบูรณ์ศิริ เลขที่ 43 ถนนเอกชัย ตาบลมหาชัย

77 เอส อาร์ เค ซัพพลาย (ไทยแลนด์) จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0078/2560

อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร. 034-118585 , 08 1151 9201

ลาดับที่

รายชื่อบริษัท

ผู้รับอนุญาต

ทีอ่ ยู่

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางสาวประภากร สุวรรณจิต เลขที่ 39/6 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค

78

โซวิน กรุ๊ป จากัด

เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0079/2560

โทร. 08 6332 4368 , 08 0282 9669 , 08 3335 8899 ,

08 6599 7994 , 09 4359 5414
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

นายมนตรี สมบัติศรี

79 เอเซีย ท๊อป สปีด เลเบอร์ ซัพพลาย จากัด

เลขที่ 9/131 หมู่บ้านกลางเมืองวิภาวดี ซอยวิภาวดีรังสิต 64
แยก 13 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0080/2560

โทร. 08 4900 9907
E-mail : moonbank97@gmail.com

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

80

นายธีรโชติ อินเกต

เลขที่ 834/184 ถนนมิตรภาพ ตาบลในเมือง

ซี.ซี.ที. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จากัด

อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0081/2560

โทร. 08 1887 6699 BURMESE2009@hotmail.com ,

OMEGAINKET@gmail.com
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นายรัตนศักดิ์ ศิริงามประเสริฐ เลขที่ 71/518 หมู่ที่ 7 ตาบลลาดสวาย

81 วี.ดี เวิร์คเกอร์ กรุ๊ป จากัด

อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0082/2560
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

โทร. 0 2530 9185
นายธีรศักดิ์ ไชยโย

82 ป. ไชยโย จากัด

เลขที่ 26/13 หมู่ที่ 5 ตาบลคูคต
อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0083/2560

โทร. 08 1732 8181, 09 7245 8744
E-mail : s_apissara@hotmail.com

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นายกิตติพันธ์ เสงี่ยมศักดิ์ เลขที่ 200 ถนนดารงรักษ์ แขวงคลองมหานาค

83 บีบีเอ็ม เลเบ้อ ซัพพลาย จากัด

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10200

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0085/2560

โทร. 09 4417 1222
E-mail : bbmlabour@hotmail.com

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

นายธงชัย เกตุเกิด

84 โอเชี่ยน สยาม แอดวานซ์ จากัด

เลขที่ 119/3 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม
ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0086/2560

โทร. 08 9780 5422
E-mail : tup.osso@gmail.com

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

85 เอ็น แอนด์ เอช เซอร์วิส จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0087/2560

นางณัฐนันท์ เมฆขา

เลขที่ 35/158 หมู่ที่ 6 ตาบลคลองสาม
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 0 2102 1317 , 08 4529 6141

ลาดับที่

รายชื่อบริษัท

ผู้รับอนุญาต

ทีอ่ ยู่

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางสาวสุพัตรา แดนเชวงพันธุ์ เลขที่ 1213/370 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร)

86 เอ.เอ.เอ. แอดวานซ์ จากัด

แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10230

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0088/2560

โทร. 0 2559 0919 , 08 4175 1791
E-mail : sutaphat.aaa@gmail.com

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางสาวดาวเรือง เลขวรนันท์ เลขที่ 4/42-43 หมู่ที่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง

87 ไออาร์อาร์ สตรอง เวิร์คเกอร์ จากัด

ตาบลบางกุ้ง อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0089/2560

โทร. 08 9893 5555 , 08 4087 5555
E-mail irrsurat@hotmail.com

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

นายธนวัฒน์ เข็มศิริ

88 บูรพาเอเชีย จากัด

อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0090/2560
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

เลขที่ 333/25-26 หมู่ที่ 3 ตาบลเสม็ด
โทร. 08 9778 4386 , 08 0210 5721 , 09 2679 0808

นางสาวภัลชา นวนหนู

89 อโณทัย เลเบอร์ จากัด

เลขที่ 85/1 หมู่ที่ 6 ถนนเลี่ยงเมือง
ตาบลมะขามเตีย้ อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0091/2560

โทร. 08 5599 3939 , 08 8751 7333 , 077-905855

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางสาวกชวรรณ บริรัตน์ฤทธิ์ เลขที่ 97/18 หมู่ที่ 2 ตาบลบางหลวง

90 สยาม เวิร์ค ฟอร์ซ แมนเนจเม้นท์ จากัด

อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0093/2560

โทร. 0 2593 4134

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางสาวรัตนา พิชิตชัยปรีชา เลขที่ 459/13 หมู่ที่ 1 ตาบลบางละมุง อาเภอบางละมุง

91 ฟิวเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด

จังหวัดชลบุรี 20180 โทร. 08 6478 8031 , 09 7428 9615

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0094/2560

Fax. 033-138134 Email : ftc.mou@gmail.com

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นายธีรพงษ์ เกียรติเลิศธรรม เลขที่ 90 หมู่ที่ 4 ถนน 331 ตาบลท่าบุญมี

92 เค.ที.พันล้าน อิมพอร์ตเตอร์ จากัด

อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20240

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0095/2560
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

โทร. 038-198695,09 2351 5924, 09 5782 6392
นางสาวแอ๋น กันยาพร

93 ที.แทน.เย็น จากัด

อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0096/2560
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

94

เลขที่ 90/83 หมู่ที่ 4 ตาบลบ้านฉาง
โทร. 09 2775 1042 , 08 5157 5428 , 08 6923 2205

นายฮิ้น เปีย่ มคุณอนันต์

เลขที่ 888 หมู่ที่ 3 ตาบลอุโลกสี่หมื่น

ทรัพย์อนันต จากัด

อาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0097/2560

โทร. 08 1944 2492 , 034-540586
E-mail : subananta888@gmail.com

รายชื่อบริษัท

ลาดับที่

ผู้รับอนุญาต

ทีอ่ ยู่

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางสาวปณิชา แก้วมาคูณ เลขที่ 525 กรีนพลาซ่า ห้อง 211 ถนนลาดพร้าววังหิน

95

ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส จากัด

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0098/2560

โทร. 08 4433 6355 , 06 4945 8596 , 0 2578 6199

E-mail : topprofessional2560@gmail.com
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

นายสุรพร ภาณุดุลกิตติ

96 เดอะ เวิร์คเกอร์ จากัด

เลขที่ 944/5 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0099/2560

โทร. 09 5248 7748 , 08 6903 4737 , 09 2276 0098

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางสาววิจิตรา ไชยพลบาล เลขที่ 731 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง

97 วีไอพี อินเตอร์ เซอร์วิส จากัด

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0100/2560
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

โทร. 09 2678 0888 , 09 2078 0888 , 038-455864

นางวิลาวัณย์ เนียลเซ็น

98 เอ็ม เอ เอ็น พาวเวอร์ ซัคเซส จากัด

เลขที่ 88/112 ถนนเอกชัย ตาบลมหาชัย
อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0101/2560

โทร.08 9669 6588

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางสาวณัฐชนก รัตนพุทธาชัย เลขที่ 137/3 หมู่ที่ 9 ตาบลบางกรวย

99 อาณิ จากัด

อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0102/2560

โทร. 08 1901 2888 , 0 2190 7815

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางสาวเขมิญา ศิลาโคตร เลขที่ 864/4 ถนนจันทน์ แขวงทุง่ วัดดอน

100 อินฟินิตี้ ริช เวิร์คเกอร์ จากัด

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0103/2560

โทร.08 7561 6681

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางสาวปรมตา ปานล้าเลิศ เลขที่ 20/15 หมู่ที่ 4 ตาบลโคกขาม

101 บี เดอะ เฟิร์ส โปรเฟสชั่นแนล จากัด

อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0104/2560
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

โทร.06 4234 1664
นายรุ่งธรรม นาศิริกุล

102 ฮันส์แมน (ไทยแลนด์) จากัด

อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0105/2560
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

103 ซีแอลพี เอมไพเออร์ จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0106/2560

เลขที่ 99/28 หมู่ที่ 3 ตาบลกระแชง

โทร.08 1466 8918 , 0 2101 5595
นางสุรนีย์ สังข์เผือก

เลขที่ 47/29 หมู่ที่ 4 ตาบลโคกขาม
อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร. 08 1355 5582

ลาดับที่

รายชื่อบริษัท

ผู้รับอนุญาต

ทีอ่ ยู่

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นายรุง่ เรืองโรจน์ กฤษดาเรืองโรจน์ เลขที่ 3238 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น

104 รามอินทรานวลจันทร์ จากัด

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0107/2560
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

โทร. 0 2136 5640
พ.ต. ณัฐนนท์ ศิริวุฒิ

105 กิจเจริญชัยมงคล จากัด

ตาบลบางกระสอ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0108/2560
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

โทร. 0 2028 8311 , 08 1585 4468
นางอมลรดา ภูเก้าล้วน

106 อราวัลย์45 จากัด

โทร. 08 2898 9942 , 0 2656 5945
นางสาวอมารีรัฐ พรหมสาขา ณ สกลนคร เลขที่ 40 ถนนข้าวหลาม

107 ฟูจิ มิน จากัด

ตาบลแสนสุข อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0111/2560
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

โทร. 038-748778 , 08 0572 3587
นายพีระวัฒน์ ศรีพิทักษ์

108 วินพาวเวอร์เอ็นนิจี จากัด

เลขที่ 44/5 หมู่ที่ 1 ตาบลแสนภูดาษ
อาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0112/2560
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

เลขที่ 480/73-74 ซอย 18 ถนนเพชรบุรี
ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0110/2560
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

เลขที่ 3 ซอยติวานนท์ 20 แยก 1

โทร. 038-090846
นายเสฏฐวุฒิ กังสวร

109 พรจินดา กรุ๊ป จากัด

เลขที่ 62/59 หมู่บ้านนันทนาการ์เด้นท์ หมู่ที่ 4
ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลปากเกร็ด อาเภอปากเกร็ด

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0113/2560

จังหวัดนนทบุรี โทร. 08 5386 3333

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางสาวศิริพร อัครวิธวณิชกุล เลขที่ 145/9 หมู่ที่ 7 ถนนปลายบาง

110 เอ็นพี.สยาม จากัด

ตาบลมหาสวัสดิ์ อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0114/2560
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

โทร. 0 2045 0102
นายภัทรพล สนธิองค์

111 เอ.พี.อิมพอร์ต จากัด

เลขที่ 9 หมู่ที่ 7 ตาบลวัดสุวรรณ
อาเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0115/2560

โทร. 08 9807 3300

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางสาวอุดมลักษณ์ อรุณนวพงศ์ เลขที่ 81/41-42 หมู่ที่ 3 ตาบลระแหง

112 อุดมลักษณ์ เวิร์ลกรุ๊ป จากัด

อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0116/2560
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

113 ๑ ทรัพย์ทวีคูณ จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0117/2560

โทร. 08 1612 6524
นายชานนท์ ทรัพย์สนอง

เลขที่ 226 หมู่ที่ 4 ตาบลสระพัง
อาเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
โทร. 08 9161 6077

ลาดับที่

รายชื่อบริษัท

ผู้รับอนุญาต

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

นายกฤษฎา เล็กล้วน

114 สยามตรีทศ ซัพพลายส์ จากัด

ทีอ่ ยู่
เลขที่ 4/404 หมู่ที่ 16 ตาบลบางเสาธง
อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0118/2560

โทร. 09 5502 7272 , 0 2338 1712-3

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางสาวสุดารัตน์ หมาดหวา เลขที่ 3785/1-2 ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง

115 เอสเอฟซี ฮิวแมน รีซอสเซส เอ็กซ์เพิร์ท จากัด

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0119/2561
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

โทร. 08 6972 8619
นางสาวกุสินา นวลสาย

116 เอซ แมน เอเชีย จากัด

อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0120/2561
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

โทร. 09 0968 9720 , 08 1429 4539
นางสาวสุทธิสา วังหิน

117 เอสเอ็นเอ็น สตาร์ จากัด

โทร. 06 2878 6878
นายเจษฎา วรภัทรากร

118 เจดีซีเอส จากัด

เลขที่ 88/82 หมู่ที่ 16 ซอยศรีด่าน 22 ถนนศรีนครินทร์

ตาบลบางแก้ว อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0122/2561
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

เลขที่ 14 ถนนสุขุมวิท ตาบลทางเกวียน
อาเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0121/2561
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

เลขที่ 300/1 หมู่ที่ 1 ตาบลบึง

โทร. 0 2044 4563
นางสาวภัทธิรา มีทรัพย์

119 พี.เจ.เอ็ม พาวเวอร์ จากัด

เลขที่ 10/142 ซอยกรุงเทพกรีฑา 7
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0124/2561

โทร. 08 7499 3717

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นายขจรเดช จันทร์กระจ่าง เลขที่ 279/1-2 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย

120 ชูส เอ็น แมช จากัด

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0125/2561
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

121 ทวิน ไดม่อนด์ จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0126/2561
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

122 โอเอส เลเบอร์ เอเชีย จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0127/2561

โทร. 0 2116 0548
นายมนตรี แย้มบางยาง

เลขที่ 549 หมู่ที่ 2 ถนนสุวรรณศร
ตาบลบ้านใหม่หนองไทร อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

โทร. 037-550348-9
นางสาวกฤติยา แก้วสว่าง เลขที่ 2/96 อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิศทาวเวอร์ ชั้นที่ 18
ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาเหนือ

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โทร.08 1989 3683

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางสาวเมรชา อร่ามอรุณศรี เลขที่ 135/1 ถนนรวมวิทย์ ตาบลเบตง อาเภอเบตง

123 เอ เค เลเบอร์ พาวเวอร์ จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0128/2561

จังหวัดยะลา Email aklabourpower@gmail.com
โทร. 073-286071 , 06 3954 5446

ลาดับที่

รายชื่อบริษัท

ผู้รับอนุญาต

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

นายเฉลิมชัย ขันธ์ศิลา

124 อิมพอร์ตซิสเต็ม กรุ๊ป จากัด

ทีอ่ ยู่
เลขที่ 33/1 หมู่ที่ 7 ตาบลบางครก
อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0129/2561

โทร. 09 6789 4588

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางสาววรดาลักษณ์ วรพัจนพิศาล เลขที่ 292/194 หมู่ที่ 8 ตาบลบางเลน

125 บี.ไอ.อาร์. พาวเวอร์ กรุ๊ป เซอร์วิส จากัด

อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0130/2561

โทร. 06 4236 8777

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางสาวณัฎฐณิชา แก้วเรือง เลขที่ 77 หมู่ที่ 8 ตาบลคูบัว

126 ณัฐชา อินเทอเร็สทิง่ จากัด

อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0131/2561
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

โทร. 06 4935 7544
นายทวีเกียรติ รองสวัสดิ์

127 ไทยอินเตอร์ ซิตี้ จากัด

เลขที่ 1/5 หมู่ที่ 7 หมู่บ้านยัวร์เฮ้าส์ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย

ตาบลบางกรวย อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0132/2561

โทร. 0 2435 7637-41

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางสาวภัทรกมล ไตรตรวจพล เลขที่ 486/1 ซอยรามคาแหง 39 (เทพลีลา1)

128 เท็นไมล์เลเบอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จากัด

แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0133/2561
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

โทร. 08 6528 4820 , 09 8270 4840
นายเจษฎา ศรีทองอินทร์ เลขที่ 20 ซอยเพชรเกษม 50/3 แขวงบางหว้า

129 ศรีทองอินทร์ บิสสิเนส จากัด

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0134/2561

โทร. 08 6661 4184 , 08 7798 1021

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นายศักดิ์ชัย วันชัยจิระบุญ เลขที่ 231/25 ถนนห้วยแก้ว

130 สเตรส ฟรี คาเฟ จากัด

ตาบลสุเทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0135/2561
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

โทร. 06 3883 9333 , 052-010201
นางสมนึก กิจพิบูลย์

131 ไทยฟอร์เออีซี จากัด

อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0136/2561
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

โทร. 039-601338
นายขจรชัย วิเศษผลิตผล เลขที่ 111/28 หมู่ที่ 4 ตาบลศาลายา

132 เฟรนลี่ เอช อาร์ จากัด

อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0137/2561
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

133 ทีดับบลิว เลเบอร์ โซลูชั่นส์ จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0138/2561

เลขที่ 22/66 หมู่ที่ 7 ตาบลจันทนิมิต

โทร. 08 1445 2565
พ.อ. นันท์ นวลศรี

เลขที่ 15,17,19 ซอยนวมินทร์ 98 ถนนนวมินทร์
แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
โทร. 0 2510 4131

ลาดับที่

รายชื่อบริษัท

ผู้รับอนุญาต

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

นางสวย ไหมสาลี

134 ชลดา การ์เด้นท์ วิทย์ แอนด์ เซอร์วิส จากัด

ทีอ่ ยู่
เลขที่ 666 หมู่ที่ 4 ตาบลมาบยางพร
อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0139/2561

โทร. 08 9244 2747 , 038-650180

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางสาวปุณณดา ศิรประภาภัค เลขที่ 68/54 หมู่ที่ 7 ตาบลรัษฎา

135 หนุ่ม โบรกเกอร์ จากัด

อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0140/2561
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

โทร. 076-217371
นายณัฏฐ์ วาณิชบารุง

136 วาส2007 จากัด

เลขที่ 147 หมู่ที่ 8 ตาบลดอนแก้ว
อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0141/2561

โทร. 08 0604 1352

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางสาวเพ็ญศรี เทอดตระกูลรัตน์ เลขที่ 302/88 ซอยประชาชื่น 12 แยก 1-2-22

137 ทีอาร์ดี เลเบอร์ จากัด

แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0142/2561
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

โทร. 0 2580 3825 , 08 1355 9827
นางนฤมล อุทวงษ์

138 เซ็นเตอร์ เซอร์วิส สมายล์ จากัด

อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0143/2561
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

โทร. 08 1174 2556
นายอานวย ดรุณสนธยา

139 บูรพาเลเบอร์ โปร แมเนจเมนท์

เลขที่ 4/8 หมู่ที่ 1 ถนนสายนางทองใบ
ตาบลบ่อทอง อาเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0144/2561
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

เลขที่ 333/32 ตาบลเสม็ด

โทร. 08 9244 3373
นางสาวดวงฤดี พันชั่ง

140 ระนองยูนิตี้เลเบอร์เซอร์วิส จากัด

เลขที่ 68/22-24 หมู่ที่ 1 ตาบลบางริ้น
อาเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0145/2561

โทร. 08 1891 9394

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ ว่าทีร่ ้อยตรีสุประวีณ์ กัลยา เลขที่ 998/103 หมู่ 6 ตาบลแพรกษา

141 เคทีเอส เลเบอร์ จากัด

อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0146/2561

โทร. 06 5356 3826

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นายโชติธนินท์ ไชยพิชิตพงษ์ เลขที่ 333/27 หมู่ที่ 3 ตาบลเสม็ด

142 ไทย เลเบอร์ จากัด

อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0147/2561
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

143 พี วาย ซัพพลาย 2018 จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0148/2561

โทร. 08 3768 4111
นายประมุข เจียมสถิตย์

เลขที่ 84 ถนนสุวรรณศร ตาบลสระแก้ว
อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
โทร. 08 1988 1996

ลาดับที่

รายชื่อบริษัท

ผู้รับอนุญาต

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

นายมนูญ จองวัฒนศักดิ์

144 บารมี 559 จากัด

โทร. 06 1898 5619
นายอภิชาต เธียรญานี

145 โกลเดน นิว เลเบอร์ จากัด

โทร. 08 2158 4184
นางสาวสินีนาฏ แพงภูงา

146 เอ็มเจ ไลฟ์ จากัด

โทร. 09 2336 8866
นางสาวกมลชนก ไพบูลย์

147 จ๊อบ ซี แอล เอ็ม วี จากัด

โทร. 09 5535 9626 , 0 2051 0522
นางสาวนิตยา แซ่เห

148 เซนทรัล ยูนิตี้ กรุ๊ป เซอร์วิส จากัด

โทร. 0 2044 7878
นายสุริยา เลี่ยมเลิศ

149 จี.เอ็ม.จี.กรุ๊ฟ จากัด

โทร. 08 4099 9824
นางสาวปริทัศน์ รัตนสุภา เลขที่ 200/203 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 1-1

150 4848 จ๊อบ เซอร์วิส จากัด

แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0155/2561
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

151 ชลบุรี เลเบอร์ ซัพพลายส์ จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0156/2561
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

152 55 เลเบอร์ จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0157/2561

เลขที่ 923/74 ถนนเอกชัย ตาบลมหาชัย
อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0154/2561
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

เลขที่ 222/74 หมู่บ้าน หน้าหมู่บ้านปลื้ม 1 หมู่ที่ 6
ตาบลคูคต อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0153/2561
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

เลขที่ 122/46 หมู่ที่ 1 ตาบลบางรักใหญ่
อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0152/2561
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

เลขที่ 556 ซอยรามคาแหง 39 (เทพลีลา 1)
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0151/2561
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

เลขที่ 841/1 ถนนสืบศิริ ตาบลในเมือง
อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0150/2561
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

เลขที่ 1/158 หมู่ที่ 6 ตาบลบางโทรัด
อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0149/2561
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

ทีอ่ ยู่

โทร. 0 2102 2761 , 08 9520 4607
นางพิชาพัทธ์ ศิลาสมุทร

เลขที่ 99/52 หมู่ที่ 9 ตาบลทุง่ สุขลา
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โทร. 08 1687 9295

นายวัชรนันทน์ สุยะลังกา เลขที่ 1584/161 หมูท่ ี่ 1 ซอยสุขุมวิท 78 ถนนสุขุมวิท
ตาบลสาโรงเหนือ อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

โทร. 06 1354 5564

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางสาวธนัญชนก จันทร์ภิกษุ เลขที่ 55/434 หมู่ที่ 5 ตาบลบางคูวัด

153 เดอะโคฟเวอร์รูฟ จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0159/2561

อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 08 1928 6374

ลาดับที่

รายชื่อบริษัท
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

ผู้รับอนุญาต

ทีอ่ ยู่

นางเปมิกา ทรัพย์เล็กจิตร เลขที่ 37/2 หมู่ที่ 4 ตาบลท่าจีน

154 พี.เอส.ซับคอนแทรก แอนด์ เซอร์วิส จากัด

อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0160/2561

โทร. 06 3237 5539 , 034-497309

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางวิลาวัลย์ สร้อยสุวรรณ์ เลขที่ 115/8 หมู่ที่ 3 ตาบลแสนภูดาษ

155 อุดมทรัพย์ เคที จากัด

อาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0161/2561

โทร. 08 6827 9367

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางสาวณัฏฐนันทน์ พลบวรรัชกุล เลขที่ 9/44 หมู่ที่ 3 ตาบลบางน้าจืด

156 เอ็นคิว เซอร์วิส จากัด

อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0162/2561

โทร. 09 2424 2995 , 09 0548 9992

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นายณัฏฐ์ภวิศ สาธิตาชยานันท์ เลขที่ 32/2 ถนนเอกชัย ตาบลมหาชัย

157 กู๊ด168 จากัด

อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0163/2561

โทร. 08 4682 9868 , 08 6167 2146

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางสาวพิมพ์ประไพ ภักหาญสวัสดิ์ เลขที่ 801/278 หมู่ที่ 8 ตาบลคูคต

158 บิลเลี่ยนไทย ซัพพลาย กรุ๊ป จากัด

อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0164/2561

โทร. 09 9220 3939

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางสาวภัทรภรณ์ เลิศวิทย์วรเทพ เลขที่ 19/22 หมู่ที่ 18 ตาบลคูคต

159 พี แอนด์ พี แคเรียร์ โปรเฟสชั่นแนล จากัด

อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0165/2561
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

โทร. 08 1914 4562
นายบัณฑิต น้อยเจริญ

160 นายบัณฑิต จากัด

อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0166/2561
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

โทร. 08 2715 7833
นายพร้อมพณ ทินวงศ์

161 สุริยะนาพณชัย จากัด

โทร. 08 7150 9904
นายจอห์น อุลาย

162 พรรณทรงวุฒิ จากัด

163 เอ็ม.เอ.เอ็กซ์.1997 จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0169/2562

เลขที่ 37/22 หมู่ที่ 4 ตาบลคลองหนึ่ง
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0168/2562
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

เลขที่ 634/4 หมู่ที่ 3 ตาบลแพรกษา
อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0167/2561
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

เลขที่ 110/5/2 หมู่ที่ 2 ตาบลโสธร

โทร. 08 0249 9412
นายชัชพงศ์ โชติศิริ

เลขที่ 81/5 หมู่ที่ 11 ตาบลหลักสาม
อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
โทร. 034-880577

ลาดับที่

รายชื่อบริษัท

ผู้รับอนุญาต

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

นางชุติญา เชาว์รังษี

164 ธนมิตร (ไทยแลนด์) จากัด

โทร. 034-812410 , 08 1939 5199
นางสาวกมลวรรณ สิงโต

165 โชคทวีทรัพย์ 168 จากัด

โทร. 032-881819 , 06 1481 1843
นางสาวจรรยา พิทัก

166 นครศรีเลเบอร์ เซอร์วิส จากัด

โทร. 08 1693 6387
นางสาวนิด เศษวิสัย

167 อาซาฮี แคเรีย เซอร์วิส จากัด

เลขที่ 165/3 หมู่ที่ 10 ตาบลสุรศักดิ์
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0173/2562
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

เลขที่ 421/68 ถนนทุง่ สง-นครศรีธรรมราช
ตาบลปากแพรก อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0172/2562
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

เลขที่ 182 หมู่ที่ 5 ตาบลบางเค็ม
อาเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0171/2562
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

เลขที่ 1300/328 ถนนนรราชอุทิศ ตาบลมหาชัย
อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0170/2562
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

ทีอ่ ยู่

โทร. 09 4841 7724
นายสุพจน์ แช่ทอง

168 สุพจน์ พังงา จากัด

เลขที่ 79/53 หมู่ที่ 3 ตาบลถ้าน้าผุด
อาเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0174/2562

โทร. 08 3505 1335

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นายสิริเชษฐ์ ธนพรดิษนันทน์ เลขที่ 79/155 หมู่บ้านเพชรท่าข้าม 7 ถนนท่าข้าม

169 ลิเบอร์ตี้ เวิร์ค จากัด

แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0175/2562
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

โทร. 09 1559 8366
นายคมกฤษ โชคจันทร์ศิริ เลขที่ 88/7 หมู่ที่ 3 ตาบลลาโพ

170 แอ๊ดวานซ์ เวิร์คเกอร์ จากัด

อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0176/2562
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

โทร. 06 5562 4295 , 0 2057 5099
นายอรุณ แซ่ตัน

171 โกลเด้น ดอน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด

เลขที่ 206/19 หมู่ที่ 1 ตาบลบางริ้น
อาเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0177/2562

โทร. 06 1227 9727

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางสาวสุภาภรณ์ เรือนสังข์ เลขที่ 69/1 หมู่ที่ 7 ตาบลรอบเวียง

172 อานวย คอนซัลติ้งเซ็นเตอร์ จากัด

อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0178/2562

โทร. 053-716421 , 09 3315 5529

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

173 1 ออล เซอร์วิส จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0179/2562

นายไพโรจน์ แก้วเขียว

เลขที่ 57/22 หมู่ที่ 1 ตาบลบางบัวทอง
อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
โทร. 08 6335 2666

ลาดับที่

รายชื่อบริษัท

ผู้รับอนุญาต

ทีอ่ ยู่

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางสาวภษมน ฤทธิอัครกุล เลขที่ 603/60 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์

174 อัครกุลพาวเวอร์ จากัด

เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0180/2562
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

โทร. 08 1847 8180
นางสาวฌิชนันท์ ริ้วทอง

175 โอเค เกรท เลเบอร์ จากัด

เลขที่ 315/3 ถนนสุขุมวิท ตาบลทางเกวียน
อาเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0181/2562

โทร. 08 5515 5232

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางสาวสิริการย์ ลีนะไตรสรณ์ เลขที่ 218 หมู่ที่ 1 ตาบลแพรกษา

176 สิริมงคล 2019 จากัด

อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0182/2562
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

โทร. 08 1356 9585
นางสาวโอใด จันทิลาด

177 ส.พรพิพัฒน์ เซอร์วิส จากัด

เลขที่ 589/1 อาคารขุนวิจิตรคอร์ท ห้องเลขที่ 105
ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0183/2562

โทร. 0 2301 0432

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางสาวณิชชา ปิยะพานิชกุล เลขที่ 244/8 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 2 ตาบลหาดใหญ่

178 พันธ์อัณณ์ จากัด

อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0184/2562

โทร. 074-221977 , 08 8789 9392

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางสาวพิมประภา สุขสัมพันธ์ เลขที่ 50/68 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม

179 เคดีพี โปรเฟสชั่นแนล จากัด

เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0185/2562
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

180 เดอะ เฟิร์ส กรุ๊ป (ระยอง) จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0186/2562

โทร. 08 4548 4646
นางสาวรุ่งอรุณ กอแก้ว

เลขที่ 365,365/1 หมู่ที่ 4 ตาบลเขาคันทรง
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โทร. 08 6994 4129

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นายดารงค์เกียรติ หงษ์ไทย เลขที่ 75/266 หมู่ที่ 12 ตาบลหนองปรือ

181 ช้างพัทยา เซอร์วิส จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0187/2562

อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
โทร. 08 1754 9342

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางสาวกรรณิกา โทนะพันธ์ เลขที่ 140/20 หมู่ที่ 4 ตาบลนาป่า

182 ดับบลิวแอล โปรเฟสชันนอล จ๊อบ เซอร์วิส จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0188/2562

อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
โทร. 08 6519 6655

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางสาวปรีชญา ชิษณุพงศธร เลขที่ 254/11 หมู่ที่ 4 ตาบลบางพระ

183 เจเอสพีเอ็น อินเตอร์ จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0189/2562

อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โทร. 08 1002 1116

ลาดับที่

รายชื่อบริษัท

ผู้รับอนุญาต

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

นางจาระนันท์ คุ้มภัย

184 จารา-กรุ๊ป จากัด

เลขที่ 279 หมู่บ้านเปรมฤทัย ซอยศูนย์วิจัย
ถนนเพชรบุรตี ัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยชวาง กรุงเทพมหานคร

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0190/2562
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

ทีอ่ ยู่

โทร. 08 6050 0005
นายวศินพัตร์ นวสมิตวงศ์ เลขที่ 129/205 ซอยนวมินทร์ 163 แยก 17 แขวงนวลจันทร์

185 ดีสยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0191/2562

โทร. 0 2930 7214-6 ต่อ 401

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางสาวนันท์นภัส พัฒน์ธนัญธร เลขที่ 20/36 หมู่ที่ 4 ตาบลท่าโรงช้าง

186 นันท์นภัสร์ เซอร์วิส 99 จากัด

อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0192/2562
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

โทร. 077-963288 , 09 7939 5963
นางพรทิพย์ เกตุชู

187 เจ.ยู.เอ็น.เวิร์คเกอร์ จากัด

เลขที่ 7 หมู่ที่ 1 ตาบลน้าพุ
อาเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0194/2562

โทร. 077-348002

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นายทองหลาง แพงศรีละคร เลขที่ 91/144 หมู่ที่ 9 ตาบลคลองหนึ่ง

188 ท้อป เลเบอร์ จากัด

อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0195/2562
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

โทร. 0 2120 6213
นางสาวน้าฝน แซ่เอ็ง

189 เอเชีย เลเบอร์ (2019) จากัด

เลขที่ 4/1 หมู่ที่ 4 ตาบลหนองปลาไหล
อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0196/2562

โทร. 08 8207 4150

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางสาวธันยาภรณ์ กิ่งยวง เลขที่ 4/40-41 ถนนเลี่ยงเมือง ตาบลบางกุ้ง

190 ซีแอลเอ็มวี สมาร์ท เวิร์คเกอร์ จากัด

อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0197/2562
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

โทร. 09 9412 4442
นายฉัตรชัย อินทจันทร์

191 วันสมายล์ จากัด

อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0198/2562
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

โทร. 076-390163
นางสาวอารีย์ ทองดอนเอ เลขที่ 53/52-53 หมู่ที่ 3 ตาบลบางหญ้าแพรก

192 เอ็น.จี.พี. เซอร์วิส จากัด

อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0199/2562
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

193 ไทย-เมียนมาร์ เวิร์คเกอร์ จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0200/2562

เลขที่ 22/6 หมู่ที่ 5 ตาบลฉลอง

โทร. 08 1905 1788
นายณัฐวุฒิ นากาโน

เลขที่ 62/13 หมู่ที่ 11 ตาบลท้ายบ้าน
อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
โทร. 09 4530 4178

รายชื่อบริษัท

ลาดับที่

ผู้รับอนุญาต

ทีอ่ ยู่

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางสาวพรรณทิพย์ โพธิไ์ ทย เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 8 ตาบลแสนตอ

194 เพชรมณี เพาเวอร์ จากัด

อาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0201/2562
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

โทร. 08 3039 9560
นายมนิศวร์ ด้วงปรึกษา

195 พูลสิน จากัด

อาเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0202/2562
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

โทร. 09 2291 9982
นางสาวนัฐจิตต์ กุลดิลก

196 สุขสมบูรณ์ กู๊ด เซ็นเตอร์ จากัด

โทร. 034-994560 , 06 1957 6589
นายคณิศร แซ่ตั้ง

197 กรุ๊ป ออฟ เลเบอร์ จากัด

โทร. 09 2250 0108
นางสาวสลิลา จารุพัฒน์

198 เพชรสยามอิมมิเกรติ้ง จากัด

โทร. 09 1501 5555
นายเจษฎา สุวรรณจิต

199 มหาชัย (ไทยแลนด์) จากัด

เลขที่ 599/14-15 หมู่ที่ 2 ตาบลอ้อมน้อย
อาเภอกระทุม่ แบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0206/2562
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

เลขที่ 511 ห้องที่ 1 ถนนพรานนก-พุทธมณฑล
แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10600

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0205/2562
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

เลขที่ 109/445 หมู่ที่ 17 ถนนเทพารักษ์ ก.ม.24
ตาบลบางเสาธง อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0204/2562
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

เลขที่ 207 หมู่ที่ 5 ถนนพลดาริห์ ตาบลไผ่หูช้าง
อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0203/2562
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

เลขที่ 215 หมู่ที่ 4 ตาบลสระพัง

โทร. 08 0282 9669
นางอิสรียะ เกสร

200 อริแคท (ประเทศไทย) จากัด

เลขที่ 50/5 หมู่ที่ 4 ตาบลห้วยกะปิ
อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0207/2562

โทร. 08 6837 8087

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางสาวเนตร์ศิริ ปิยวัฒน์นวกิจ เลขที่ 201 อาคารศูนย์การค้าบิก๊ ซีซูเปอร์เซ็นเตอร์

201

สิพบโชค จากัด

(สาขาราษฎร์บูรณะ) ชั้นที่ จี หมายเลขที่ จีบีบี 005

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0208/2562

ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ

กรุงเทพมหานคร 10140 โทร. 08 0801 9242
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

202 หม่อง โจ แอนด์ ซัพพลาย จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0209/2562

นายวิศรุต ตั้งตัวดี

เลขที่ 35/63 หมู่ที่ 6 ตาบลสระแก้ว
อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร 62000
โทร. 08 9788 5372

ลาดับที่

รายชื่อบริษัท

ผู้รับอนุญาต

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

นายจตุรงค์ พรธาดาวิทย์

203 พรธาดาวิทย์ เลเบอร์ กรุ๊ป จากัด

ทีอ่ ยู่
เลขที่ 10/6 หมู่ที่ 3 ตาบลลาโพ
อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0210/2562

โทร. 08 2342 7777

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางสาวเยาวลักษณ์ ดวงพระจันทร์ เลขที่ 129 ซอยนนทบุรี 6 ตาบลตลาดขวัญ

204 ฮิวแมน แกรนด์ จากัด

อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0211/2562
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

โทร. 0 2116 6964
นางวิไล หนูเสน

205 เลเบอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จากัด

อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0212/2562
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

โทร. 08 4185 3675
นางวัฒนา กองสุผล

206 อโนแมเนจเม้นท์ จากัด

เลขที่ 170 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0213/2562
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

เลขที่ 264/48 ถนนราชดาเนิน ตาบลท่าวัง

โทร. 08 7336 2064 , 09 8561 9223
นางสาวศศิอมร พูแว่น

207 เม็งราย เซอร์วิส จากัด

เลขที่ 390/28-29 หมู่ที่ 2 ตาบลท่าสายลวด
อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0214/2562

โทร. 09 3996 5193

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางสาวฐนรินทร์ เตชาฐิตเิ ศรษฐ์ เลขที่ 60/30 หมู่ที่ 4 ตาบลโคกขาม

208 ทีทีนิวอินเตอร์คอร์ป จากัด

อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0215/2562
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

โทร. 08 9429 3969
นางสาวณัฐกานต์ สุมน

209 สุมน วีซ่า จากัด

เลขที่ 115,117 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0216/2562

โทร. 0 2039 2599

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางสาวชนาณัติ ภิญโญทวีโชค เลขที่ 242/21 ซอยลาดพร้าว 112

210 ไทย ซีแอลเอ็มวี เลเบอร์ จากัด

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0217/2562

โทร. 0 2935 3574

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางสาวโชติรส ต่ายตามบุญ เลขที่ 133/4 หมู่ที่ 1 ตาบลบึงยี่โถ

211 ดอนเมือง อินเตอร์กรุ๊ป จากัด

อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0218/2562
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

212 เก้า ธัญ เก้า จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0219/2562

โทร. 09 5097 1428
นายวงศธร ชูศรี

เลขที่ 333/12 หมู่ที่ 3 ตาบลเสม็ด
อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทร. 09 9162 8222 , 09 9506 5475

ลาดับที่

รายชื่อบริษัท
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

ผู้รับอนุญาต

นางสาวขวัญชิดา กระชั้น เลขที่ 19/1 ซอย 18 ถนนบางแสนล่าง ตาบลแสนสุข

213 เค ที จี 911 (ไทยแลนด์) จากัด

อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0220/2562
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

ทีอ่ ยู่

โทร. 06 3974 0555
นายจิรยุ อานุภาวธรรม

214 เค อาร์ เลเบอร์ เซ็นเตอร์ จากัด

เลขที่ 1867/164 ถนนเจริญนคร แขวงบางลาภูล่าง
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0221/2562

โทร. 0 2439 1532

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นายศุภกฤต ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม เลขที่ 80/1 หมู่ที่ 8 ตาบลลาดสวาย

215 สยามซิตี้ ซัพพลาย จากัด

อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0222/2562

โทร. 0 2010 4449

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางสาวอัจฉราวรรณ บูรณะบัญญัติ เลขที่ 62/22-24 ถนนรามราช ตาบลเมืองพล

216 จอยออฟเวิร์คกิ้ง จากัด

อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0223/2562
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

โทร. 043-415905
นางสาวสุรัตนา อะนานัน

217 นัมเบอร์วัน เลเบอร์ จากัด

อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0224/2562
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

โทร. 06 5609 6446
นางสาววิไลพร งามเจริญ

218 ไอเคพี ซุปเปอร์ เซอร์วิส จากัด

โทร. 034-472563
นางจิดาภา ภพก้อง

219 ทรัพย์ปัญจะ จากัด

โทร. 06 1989 2665
นางกชมน การสุทธานนท์ เลขที่ 193/84 ถนนช้างเผือก ตาบลช้างเผือก

220 ล้านนา แมน อินเตอร์ กรุ๊ป จากัด

อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0227/2562
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

โทร. 08 1881 1328 , 09 4542 8798
นายกริช เจริญกัลป์

221 ชัยกริชสิริ โปรเฟสชั่นนอล จากัด

222 นัมเบอร์วันเลเบอร์ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0229/2562

เลขที่ 288 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0228/2562
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

เลขที่ 37/9 หมู่ที่ 5 ตาบลพิมลราช
อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0226/2562
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

เลขที่ 9/74-75 หมู่ที่ 3 ตาบลดอนไก่ดี
อาเภอกระทุม่ แบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0225/2562
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

เลขที่ 39/69 หมู่ที่ 12 ตาบลไร่ขิง

โทร. 08 1845 8908
นายไชยนต์ รุจจารี

เลขที่ 488/3 หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านไร่
อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทร. 09 0002 8626

รายชื่อบริษัท

ผู้รับอนุญาต

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

นางโกสุม ชาวังเย็น

ลาดับที่

223 จี ดี โกลเบิล้ จากัด

โทร. 08 7999 3068
นางสาวชัญญา จงจรูญกิจ เลขที่ 41/28 ถนนราษฎร์อุทิศ ตาบลแม่สอด

224 ทีเอ็มเอ็มแอล เซอร์วิส จากัด

อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0231/2562
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

เลขที่ 67/270 หมู่ที่ 6 ตาบลท่าทราย
อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0230/2562
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

ทีอ่ ยู่

โทร. 06 3462 2987
นายสิทธิช์ ัย ขวัญจันทร์

225 ป.เจริญการแรงงาน จากัด

เลขที่ 78 หมู่ที่ 2 ตาบลปลักหนู
อาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0232/2563

โทร. 06 2054 7691

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางสาวณภาภัช ทองประเสริฐ เลขที่ 54/84 หมู่ที่ 14 ตาบลบางวัว

226 ทองประเสริฐ จากัด

อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0233/2563
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

โทร. 08 9407 5907
นายมงคล จันทร์จอม

227 เอ.เอ็น.ที.เวิร์ค จากัด

อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0234/2563
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

โทร. 0 2533 2741
นายทวีศักดิ์ เกลียวปิยะ

228 เค เจ แอนด์ แฟมิลี่ เซอร์วิสเซส จากัด

โทร. 0 2165 0669
นายกีรติ สิทธิวงศ์

229 วายเอส อินเตอร์กรุ๊ป จากัด

230 หลอยแสง เอเชีย จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0237/2563
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

231 ชัยณัท จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0238/2563

เลขที่ 99/776 หมู่ที่ 1 ตาบลศีรษะจรเข้น้อย
อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0236/2563
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

เลขที่ 16 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 3
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10260

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0235/2563
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

เลขที่ 23/27 หมู่บ้านไอดีไซน์ หมู่ที่ 7 ตาบลลาดสวาย

โทร. 08 9206 0947
นายอุทัย ดวงจาย

เลขที่ 82/8 หมู่ที่ 6 ตาบลฟ้าฮ่าม
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 08 7087 0979

นายวันชัย ศรีพานิชกุลชัย เลขที่ 39/14 ซอยวัฒนานิเวศน์ 4 แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 08 1834 7987

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางสาวอารีย์ รุ่งเจริญชัยศิลป์ เลขที่ 35 หมู่ที่ 3 ตาบลสาโรงกลาง

232 รุ่งเจริญทรัพย์ 59 จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0239/2563

อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทร. 08 0807 4159

รายชื่อบริษัท

ลาดับที่

ผู้รับอนุญาต

ทีอ่ ยู่

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นายเกรียงไกร พรเจริญวิวัฒน์ เลขที่ 333 หมู่ที่ 2 ซอยพุฒสี ถนนพุทธรักษา
233 เจบีเอ็ม อีซี่ เซอร์วิส จากัด
ตาบลแพรกษา อาเภอเมืองสมุทรปราการ

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0240/2563

จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร. 09 2449 4553

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นายกฤตยศ วิโรจนาภิรมย์ เลขที่ 538/15 หมู่บ้านแลนด์มาร์ค เรสซิเดนซ์
234 บาวด์เลส แมเนจเม้นท์ จากัด
ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0241/2563

กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 08 1427 3777

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางสาวนภาภรณ์ สีหาบุตร เลขที่ 88/95 ถนนเอกชัย ตาบลมหาชัย
235 แดน อินเตอร์ กรุ๊ป จากัด
ตาบลมหาชัย อาเภอเมืองสมุทรสาคร

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0242/2563

จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โทร. 08 7259 6423

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางสาวจันทิมา บุญอนันต์วงศ์ เลขที่ 134/419 ถนนนนทบุรี
236 ซี.เอ็ม.ที เซอร์วิช จากัด
ตาบลท่าทราย อาเภอเมืองนนทบุรี

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0243/2563

จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 06 5459 6266

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นายราชวัลลภ โชคทรงงามดี เลขที่ 54/18 หมู่ที่ 5 ตาบลอ้อมน้อย
237 โรส เอเจนซี่ จากัด
อาเภอกระทุม่ แบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0244/2563
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

โทร. 09 8265 0943
นายจารัส โกยอารี

238 โกยอารี เลเบอร์ แอนด์ เซอร์วิส จากัด

อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0245/2563
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

โทร. 09 9256 2299
นายนนทชล สกุลวิศุทธ์

239 วนนต์ จากัด

โทร. 0 2077 9275
นายนพดล รักษ์พงศ์

240 สยาม เอ็นดี จากัด

จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร. 075-841130,08 6144 1492

นายเสกสันต์ เจริญสุข

241 ซันไนน์ เลเบอร์ จากัด

242 มหากาญจน์ บิสซิเนส จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0249/2563

เลขที่ 46/227 หมู่ที่ 3 ตาบลบ้านบึง
อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0248/2563
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

เลขที่ 112/10 หมู่บ้าน เวอทีค (นาเหนือ)
ถนนทุ่งสง-นครศรีธรรมราช ตาบลปากแพรก อาเภอทุ่งสง

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0247/2563
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

เลขที่ 75/2 หมู่ที่ 3 ตาบลไทรน้อย
อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150

ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0246/2563
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

เลขที่ 63/105-106 หมู่ที่ 8 ตาบลท่าทราย

โทร. 08 5280 5578
นางสาวสุภาพร บัวพา

เลขที่ 249/26 หมู่ที่ 12 ตาบลอ้อมน้อย
อาเภอกระทุม่ แบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
โทร. 08 4414 6966

ลาดับที่

243

244

245

246

รายชื่อบริษัท
ผู้รับอนุญาต
ทีอ่ ยู่
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
เลขที่ 273/12 หมู่ที่ 3 ตาบลรอบเวียง
นางสาวนิพร สามคา
พี ที เอ็น อินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ป จากัด
อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0250/2563
โทร. 08 1764 9773
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางสาวรรินดา โอภาตะวงค์ เลขที่ 199/63 ซอยนวมินทร์ 42 แขวงคลองกุ่ม
เดอะเบสท์88 จากัด
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0251/2563
โทร. 08 4637 3998
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
นางขวัญพร ชอบศิลป์ เลขที่ 88/29 หมู่ที่ 4 ตาบลโคกขาม
แก้วกรรญา ขวัญจิรวดี เคพี 522 จากัด
อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0252/2563
โทร. 08 6897 1818
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ นางสาวณัชชรีย์ ธนสินพรพิศาล เลขที่ 159/20 ถนนเพชรเกษม ตาบลหน้าเมือง
ไทยอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0253/2563
โทร. 08 4414 2428

