
ล าดบั บริษัท/ส านักงาน  ผู้รับอนุญาตฯ ทีอ่ยู่

ส านักงานจัดหางานตากสินบริการ      นางปรารถนา พงษ์ศรี 746/9 ถนนประชาธิปก แขวงหิรัญรูจ ี เขตธนบุรี     

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

บริษัทจัดหางาน ไวดส์เพร็ด อินเตอร์เทรด  จ ากัด      นางสาววรวรรณ  เจริญนพกจิ 90/39 อาคารสาธรธานี 1 ชั้น 15 ห้อง 15 ดี

ใบอนุญาตเลขที่ น.854/2539 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

โทร. 0 2675 7766 Fax 0 2675 9151

บรษัิทจัดหางานรชิารด์ กลินน์ คอนซัลแทนส์ จ ากัด นางสาวอนงค์  ประดิษฐ์ 168 หมูบ่้าน รามทาวเฮ้าส์ ซอยรามค าแหง 24 แยก 8

ใบอนุญาตเลขที่ น.906/2541 ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240

โทร. 081-8680629

บริษัทจัดหางาน ไอเอสเอ็ม เทคโนโลยี จ ากัด นางเทวี  เพ็งแกว้ 88 อาคารปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั้น 25 ห้อง B ถนนสีลม 

ใบอนุญาตเลขที่ น.923/2541  แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ ฯ 10500  

โทร. 0 2634-3800   Fax  0 2634-3799

www.ismtech.net / E-mail : jaeng@ismtech.net
บริษัทจัดหางาน เอ็กเซ็คคิวทฟี เสิร์ช เซอร์วิสเซส จ ากัด นางสาววรญา  ฉทัทันต์รัศมี 73 ถนนนราธิวาสราชครินทร์ แขวงสีลม 
ใบอนุญาตเลขที่ น.931/2541 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  10500 

โทร. 0 2231-3940  Fax  0 2231-3662
www.thaijibcenter.com   E-mail : essmail@ess.co.th

บริษัทจัดหางาน พีพีดบัเบิล้ย ู จ ากัด นางสาวเพ็ญศรี   พงษ์ธนานิกร 208  ชั้น 11  อาคาร 208  วายเลสโร้ด  ถนนวิทยุ

ใบอนุญาตเลขที่ น.949/2542 แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0 2651 5588 - 9  Fax  0 2651 5592         

บริษัทจัดหางานเพอร์ซัลแนล คอนซัลแตนส์ นายประพิณ  อภินรเศรษฐ์ 399 อาคารอนิเตอร์เชนจ ชั้น UL ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนอื  

(ประเทศไทย) จ ากัด เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

ใบอนุญาตเลขที่ น.969/2543 โทร. 0 2612 7318  Fax 0 2612 7399

WWW.PERSONNELCONSULTANT.CO.TH
บริษัทจดัหางาน สตา๊ฟเฟอร์ส คอนซัลแตนท์ส จ ากัด นายธนบัตร  รักตะบุตร 518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชัน้ 15 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพิน ี

ใบอนุญาตเลขที่ น.970/2543 เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  10330

โทร. 0 2652 0775-6 Fax  0 2652 2322

www.staffer.co.th

บริษัทจัดหางาน พีเอ แอนด์ ซีเอ จ ากัด  นางสาวเกษร  ออ่นฉะเวียง 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 10 โซนเอ  ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  

ใบอนุญาตเลขที่ น.988/2543 เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500  

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

Fax  0 2231 2006  E-mail : apply@paca.co.th
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ล าดบั บริษัท/ส านักงาน  ผู้รับอนุญาตฯ ทีอ่ยู่

บริษัทจัดหางาน จ๊อบส์  ดีบี (ประเทศไทย)  จ ากัด   นายสุรศักด์ิ เฉลิมศรี 1 อาคารเอม็ไพร์ ทาวเวอร์ 3 ชั้น 26 ยนูิต 2607-2608  
ใบอนุญาตเลขที่ น.994/2543 ถนนสาทรใต้  แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทร.0 2667-0700  Fax  0 2670 0711
WWW.JOBSDB.COM / E-mail :cs@jobsdb.co.th

บริษัทจดัหางาน เดอะบลิเลี่ยน โซลชูั่น  จ ากัด นางสาวละดา    หง่าสงค์ 1091/241 อาคารซิต้ีลิงค์ ชั้น 3 ห้อง ซี 1 บี ซอยเพชรบุรี 35 

ใบอนุญาตเลขที่ น.995/2543 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แชวงมักกะสัน เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร

10400 โทร 081-4018474
ส านักงานจัดหางาน ส.รุ่งเรือง เซอร์วสิ นายอนณ  ธัญโรจน์ 30/62 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ
ใบอนุญาตเลขที่ น.1000/2544 เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10610

โทร. 088-8075505

บริษัทจัดหางาน ทีเจ พรรณราย จ ากัด นางอมรศรี  โภคทรัพยไ์พบูลย์ 65 อาคาร 42 ทาวเวอร์ ชั้น 21 ห้อง 2102 ซอยสุขมุวิท 42
ใบอนุญาตเลขที่  น.1004/2544 (กล้วยน้ าไท)  ถนนสุขมุวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 

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

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

E-mail : admin@tjprannarai.co.th 

บริษัทจัดหางานบีทีไอ เอ็กเซ็คคิวทีฟ นางสุนทรี  ล้ิมมานนท์ 1 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 27 ยนูิต 2706 ถนนสาทรใต้  
(ประเทศไทย) จ ากัด แขวงยานนาวา  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร  10120

ใบอนุญาตเลขที่ น.1015/2544 โทร. 0 2670 3388-91   Fax  0 2670 3393
WWW.BTICONSULTANTS.COM
mail : bitbkk@bitconsultants.com

บริษัทจัดหางาน เอคเซลเลิน้ซ์  เซิร์ซ  จ ากัด   นางสาวสิริวรรณ  ลอพนัธุไ์พบูลย์ 160/66 อาคารไอทีเอฟ-สีลมพาเลส ชั้น 10 ถนนสีลม 
ใบอนุญาตเลขที่ น.1026/2545 แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร  10500

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

บริษัทจัดหางาน เอ - ลิงค์  จ ากัด นางสาววารุณี  ธ ารงบุญ 92/51 อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 18 ห้องเอ ถนนสีลม แขวงสีลม

ใบอนุญาตเลขที่ น.1028/2545 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทร. 0 2233 1111  Fax   0 2236 5999, 0 2234 0666

WWW.ALINK.CO.TH  / E-mail : nithat@alink.co.th
บรษัิทจดัหางาน เอ็น เวลิด ์(ประเทศไทย) จ ากัด   นางสาวทิพยสุ์คนธ์   นาควงศ์ 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 12

ใบอนุญาตเลขที่ น.1030/2545                        ยนูิต 1201-1202 ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2106 8600

บรษัิทจัดหางาน แปซิฟิค 2000 จ ากัด นางสาวลัษมณ วิสุทธิสิน 87 เอม็ไทยทาวเวอร์ ออลซีซ่ันส์เพลส์ ชั้น 8 ถนนวิทยุ

ใบอนุญาตเลขที่ น.1031/2545 แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0 2654-0300   Fax  0 2654-0299
www.pacific2000.com /  E-mail : info@pacific2000.com

บรษัิทจัดหางาน โชคชยั  เมอรธิ พลัส  จ ากัด นายพีระศักด์ิ  เลิศธนสาร 2  ชั้น 3B ซอยปุณณวิถ ี 31  ถนนสุขมุวิท 101 แขวงบางจาก

ใบอนุญาตเลขที่ น.1045/2545 เขตพระโขนง  กรุงเทพมหานคร 10260

โทร. 0 2730 5625-5 Fax  0 2730 5620
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บริษัทจัดหางาน จ็อบท๊อปกัน จ ากัด นายวิเชียร  ชนาเทพาพร 172/2 ชั้นที่ 1 ซอยปรีดีพนมยงค์ 20 พานชิกลุแยก 2 ถนนสุขมุวิท 71

ใบอนุญาตเลขที่ น.1070/2546 แขวงพระโขนงเหนือ  เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
www.jobtopgun.com  โทร. 0 2711 1685  Fax  0 2711 1038

บริษัทจัดหางาน มอนโร คอนซัลติง้ กรุ๊ป  จ ากัด นางสาวนริศรา เจนอดุมทรัพย์ 193/119 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ ชั้น 28
ใบอนุญาตเลขที่ น.1078/2547 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2055 4759
บริษัทจดัหางานเจเอซี เพอซันแนล จ ากัด นางสาวภาณิศา  ตันไพเราะห์ 622 อาคารเอ็มโพเรียม ชั้น 10/6-7 ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท

ใบอนุญาตเลขที่ น.1084/2547 แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. 0 2261-1270  Fax  0 2261-1271 E-mail : jac@jac-recruitment.co.th

WWW.JAC-RECRUITMENT.CO.TH

บริษัทจัดหางานเอฟเจเค คอนซัลแตน้ส์ นางศิวพร  หฤษฎีกลุ 990 อาคารอบัดุลราฮิม ชั้น 14 ห้อง 1405 ถนนพระราม 4
(ประเทศไทย) จ ากัด แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ใบอนุญาตเลขที่ น.1091/2547 โทร.  0 2636 2360 Fax  0 2636 3944

WWW.KIENBAUM.COM

บริษัทจัดหางาน เอชซีเอ จ ากัด นางสาวนฤมล  บัญญัติ 98 อาคารสาทร สแควร์ ชั้น 37 ห้อง 3748 ถนนสาทรเหนือ 

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

www.humacapitalalliance.com
บริษัทจัดหางาน บี เอ็ม เอส (ประเทศไทย) จ ากัด นางสาวศรันยภ์ัทร์  วิโรจน์ชัยวงษ์ 10/162 อาคารเดอะเทรนด้ี ชั้นที่ 20 ยนูิต 2001 ดี

ใบอนุญาตเลขที่ น.1098/2547 ซอยสุขมุวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

โทร.  0 2168 7407

บริษัทจัดหางาน ซีทูเอส เซอร์วสิ จ ากัด นายมัยธัช  ศิริวรรณกจิ 671 ถนนส่ีพระยา แขวงส่ีพระยา

ใบอนุญาตเลขที่ น.1100/2547 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

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

บริษัทจัดหางาน ไวเซ็น คอนซัลแตนท์ จ ากัด นางสาวจรีะพันธ์  จนิดา 1091/241 อาคารซิต้ีลิงค์ ชั้น 3 ห้องเลขที่ ซี 1 เอ

ใบอนุญาตเลขที่ น.1101/2547 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร

โทร 0 2253 8159 , 086-9090992

wisenconsultant@yahoo.com

บริษัทจัดหางาน ฮู แอนด์ มาร์ คอนเซ้าท์ติง้ นายศุภชัย  สุนทรผดุงสิน 262 ซอยศิริถาวร ถนนรามค าแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 

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

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

บริษัทจัดหางาน อาร์เอสเอ็ม (ประเทศไทย) จ ากัด นายภาดร  สุชีวะ 175 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ 

ใบอนุญาตเลขที่ น.1121/2548 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทร.0 2670 9002-6 Fax 0 2670 9027-8

www.rsmrecruitment.com

E-mail : recruit@rsmthailand.com
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บริษัทจัดหางาน เฟม จ ากัด นางปาริชาต  จนัทร์ศรี 128/340 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 31 ห้องจ ีถนนพญาไท  
ใบอนุญาตเลขที่ น.1125/2548 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 0 2612-9536 Fax  0 2612-9539
WWW.FAMEPLACEMENT.COM

บริษัทจดัหางาน เธริดอ์าย แมเนจเม้นท์ โซลชูั่น จ ากัด นางสาวจรีภา ลีลาแสงสาย 2 อาคารเพลินจติ เซ็นเตอร์ ห้องที่ 9 ชั้น 5 ถนนสุขมุวิท
ใบอนุญาตเลขที่ น.1126/2548 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทร. 0 2656-7737-41 Fax  0 2743-8075
บริษัทจัดหางาน มานาร์โค จ ากัด นางสาวศิรินทิพย์  พลายเพ็ชรน้อย 990 อาคารอบัดุลราฮิมเพลส ชั้น 34 ถนนพระราม 4 
ใบอนุญาตเลขที่ น.1134/2548 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร. 0 2649 2600 Fax  0 2649 2699

บริษัทจัดหางาน เจแม็กซ์ จ ากัด นายสุรพัศ  ประภาพร 50 อาคารจเีอม็เอม็ แกรมมี ่เพลส ชั้นที่ 13 ยนูิตเลขที่ 1306
ใบอนุญาตเลขที่ น.1136/2549 ถนนสุขมุวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
โทร. 0 2262 0763-5 , 0 2262 0766

บริษัทจดัหางาน จที ีเอ็กเซคคูทฟี จ ากัด นางสาวรุจยา  กนัตังกลุ 87/1 ชั้น 11 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ ออลซีซ่ันส์ เพลส 

ใบอนุญาตเลขที่ น.1138/2549 ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0 2205-8222 Fax  0 2654-3339

บริษัทจัดหางาน เคลลี ่เซอร์วิสเซส สต๊าฟฟ่ิง นางสาวเสาวณี สหะชาติศิริ 1 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 3 ชั้น 27 ยนูิต 2707 
(ประเทศไทย) จ ากัด 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 วนั นายสัญญา  เจริญวีรกลุ 999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 24 

เอ็กเซ็คคิวทีฟ (ไทยแลนด)์ จ ากัด ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวัน เขตปทมุวัน  กรุงเทพมหานคร 10330

ใบอนุญาตเลขที่ น.1149/2549 โทร. 0 2613 1363  Fax   0 2613 1366
Email : sanya.c@hrnetone.com

บรษัิทจัดหางาน ฟีนิกซ์ เอ็กเซ็คคิวทีฟ เซิรซ์ จ ากัด นางวรกญัญา  พุทธชัยกลุ 152 อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 12 ยนูิต 09 ถนนสาทรเหนือ 

ใบอนุญาตเลขที่ น.1162/2550 แขวงสีลม เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500
โทร.0 26378100 Fax  0 2637-8180

E-mail : phoenixa@csloxinfo.com
บริษัทจัดหางาน เคนซิงตัน แอสโซซิเอทส์ นางสาวบังอร  วงษ์ชาลี 175-177 อาคารบางกอกสหประกันภัย ชั้น 4 ห้อง 1 ถนนสุรวงศ์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ใบอนุญาตเลขที่ น.1181/2551 โทร. 0 2634-8884-6   Fax  0 2634-8883
ส านักงานจัดหางาน ไทยมัน่คงธุรกิจ นายชยากร  หวานแกว้ 569 ซอยระหว่างวงศ์สว่าง 23 กบั 25 ถนนวงศ์สว่าง
ใบอนุญาตเลขที่ น.1186/2551 แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800

โทร. 0 2910 7908, 08-1488-3665
บริษัทจดัหางาน ไฮดริค แอนด์ สตรักเกิลส ์ น.ส.ราซีญา  อะนะซะห์ 57 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 11 ยูนิต 1105-1106 

(ประเทศไทย) จ ากัด ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  10330
ใบอนุญาตเลขที่ น.1187/2551 โทร. 0 2631 8595  Fax  0 2631 8501

37

39

33

40

34

36

31

35

32

30

38

http://www.fameplacement.com/
http://www.jobsdb.com/


ล าดบั บริษัท/ส านักงาน  ผู้รับอนุญาตฯ ทีอ่ยู่

บริษัทจัดหางาน โรเบิร์ต วอลเทอร์ส นายชาญยทุธ  ตันติวิรมานนท์ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 12 ห้อง 1201 ถนนสาทรใต้
(ประเทศไทย) จ ากัด แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพฯ  10120

ใบอนุญาตเลขที่ น.1188/2551 โทร. 0 2344 4800  Fax  0 2344 4888
บริษัทจดัหางาน เอ็ม อาร์ ไอ เวิลดว์าย นางแอนนาแบล ฮามิลล์-สจว๊ต 62 อาคารมิลเลนเนีย ชั้น19 ห้อง 1906 ถนนหลังสวน 
(ประเทศไทย) จ ากัด แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ใบอนุญาตเลขที่ น. 1190/2551 โทร. 0 2651-9889 Fax  0 2650 5200
บริษัทจัดหางาน ปาร์คเกอร์ บริดจ์ จ ากัด นางสาวศริญญา สว่างอารมย์ 140 อาคารวันแปซิฟคิเพลส ชั้นที่ 11 หอ้ง 1108-1109 ถนนสุขมุวิท 

ใบอนุญาตเลขที่ น.1192/2551 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. 0 2653 2680 Fax  0 2653 2532, 095-8594642

www.sapienza-recruitment.com
บริษัทจัดหางาน เอ็น ดี บี และธรุกิจ จ ากัด นายชูชาติ  บุรีรัตน์ 71  อาคารจีพีเฮ้าส์ ชัน้ 4  ถนนทรัพย์  แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก 

ใบอนุญาตเลขที่ น.1200/2551 กรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 0 2637 1271 fax 0 2637 1272

E-mail : NDBENTER@HOTMAIL.COM
บริษัทจัดหางาน จ๊อบ พลัส จ ากัด นางสาวอนิทิรา จกัษุอนิทร์ 1000/45 อาคาร พ.ีบ.ีทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนสุขมุวิท 71

ใบอนุญาตเลขที่ น.1205/2551 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. 081-4005466, 087-9957839 FAX.02-6408384

www.JOBPLUZ.COM e-mail: contact@jobpluz.com
บริษัทจัดหางาน พิมพ์ขาล บิสิเนส จ ากัด นางสาวอไุร  พิมพ์ขาล 701/145 ซอยสุขมุวิท 101 ถนนสุขมุวิท แขวงบางจาก 
ใบอนุญาตเลขที่ น.1206/2552 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร  10110  

โทร. 0 2331 9567  Fax  0 2331 9567

บริษัทจัดหางาน เอเอ ทาเลนท์ จ ากัด นางธิดารัตน์ นิมิตรวานิช 518/5  อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนเพลินจติ
ใบอนุญาตเลขที่ น.1207/2552 แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

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

WWW.AATALENT.CO.TH
บรษัิทจัดหางาน เคียวอุเดาะ กรุป๊ จ ากัด นางสาวรวงทอง พรหมสาขา ณ สกลนคร 29/1  อาคารปิยะเพลส หลังสวน ชั้น 10 ห้อง 10 ดี/2 
ใบอนุญาตเลขที่ น.1209/2552 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจติ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 0 2254 5276-7
E-mail:haken@kyoudoh.co.th fax.0 2254 5278

บรษัิทจดัหางาน แมนพาวเวอร ์โปรเฟสชัน่แนล นางสาวทิฆัมพร  ค าแกน่ 323 ซอยอาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ชัน้ 46 ยูนติ 4604 ถนนสีลม 
แอนด ์เอ็กเซ็กคูทีฟ จ ากัด แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ใบอนุญาตเลขที่ น.1220/2552 โทร. 0 2631-0464 ต่อ 204 Fax  0 2634-7271

www.manpower.th.com  
บริษัทจัดหางาน 360องศา เซิร์ช จ ากัด นางสาวพิมลพรรณ  ออ่งเสถียรสุขุม 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 27 ห้อง 2702

ใบอนุญาตเลขที่ น.1221/2552 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
โทร. 0 2108 2008-9 , 081-2574159 fax.0 2108 2011

บริษัทจัดหางาน แก็ทท-ีแทน ซู จิน (ประเทศไทย) จ ากัด นายธานี เขยีวแสงส่อง 399 อาคารอนิเตอร์เชนจ 21 ชั้น 23 ถนนสุขมุวิท
ใบอนุญาตเลขที่ น.1222/2552 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทร. 0 2611 2699  แฟกซ์ 0 2611 2698
www.amrop.co.th E-mail info@amrop.co.th
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บริษัทจัดหางาน ยแูอนดอั์ส จ ากัด นางวารุณี  มีชูเวท 320 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
ใบอนุญาตเลขที่ น.1229/2553 กรุงเทพมหานคร โทร.093-9329356

E-mail : pscthapun@hotmail.com
บริษัทจัดหางาน แคมพาเนลล่า แอนด์ นางสาวณัฐพร  สมบุญบุตร 141 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ ทองหล่อ ชั้น 12 
แอสโซซิเอทส์ จ ากัด (ออฟฟิศ 3) ซอยสุขมุวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขมุวิท
ใบอนุญาตเลขที่ น.1241/2553 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

www.ssrecruitmet.com
บริษัทจัดหางาน เคทีไอ คอนซัลแทนส์ จ ากัด นายสมชาย  อศัวสกลุดี 34 อาคารซีพี ทาวเวอร์ 3 ชั้น 4 ห้อง 422 , 423
ใบอนุญาตเลขที่ น.1247/2553 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2430 6140

www.kticonsultants.com
บริษัทจัดหางาน โฟร์ พี อัลลายแอนซ์ จ ากัด คุณอาภาลักษณ์  เอกพานิช 335/21 ซอยประชาชื่น 8 (หมู่บ้านภัสสร 11) แขวงทุ่งสองห้อง

ใบอนุญาตเลขที่ น.1253/2554 เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร
โทร 083-9943388

บริษัทจัดหางาน เพียว เซิร์ช จ ากัด นางสุมาลี  อศัวสกลุดี 34 อาคารซีพี ทาวเวอร์ 3 ชั้น 4 ห้อง 417 , 420
ใบอนุญาตเลขที่ น.1258/2554 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2430 6134-5
บริษัทจัดหางาน จีเอ็นอาร์แปด โซลูชั่นส์ จ ากัด นางสาวศุภรัตน์  นิวาสนิลรัตน์ 55 อาคารเวฟ เพลส ชั้นที่ ๙ ยนูิต 9.07 ถนนวิทย ุ
ใบอนุญาตเลขที่ น.1259/2554 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

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

บรษัิทจดัหางาน เอฟ ด ีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด นางพัชราภรณ์  เวชวิทยาขลัง 246 อาคารไทมส์ สแควร์ ชั้นที่ 16 ห้อง 16-03, 04 ถนนสุขมุวิท  

ใบอนุญาตเลขที่ น.1261/2554 แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  10110
โทร. 0 2626 5900 Fax 0 2626 5907,0 2626 5986

บริษัทจดัหางาน พีเพิล เซิร์ช แอนด ์คอนซัลแทนต ์จ ากัด นางสาวพรทิพา  บันลือรัตน์ 2/1 ซอยวัดศิริวัฒนาราม และซอยพฒันา 2 หมู่ที่ 2 ถนนพทุธมณฑล 

ใบอนุญาตเลขที่ น.1266/2555 สาย 1 แขวงบางพรม เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170  
โทร. 0 2887 9135, 085-1346469 แฟกซ์ 0 2887 9135

บริษัทจัดหางาน สยาม เอ็มแอนด์เอ็ม จ ากัด นางสาวจริยา นิติชาคร 55 อาคารเวฟ เพลส ชั้นที่ 17 ห้องเลขที่ เอม็ที 18 ถนนวิทย ุ

ใบอนุญาตเลขที่ น.1269/2555 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร./Fax 0 2106 7790

บริษัทจัดหางาน สกิลบ็อกซ์ จ ากัด นางสาวพิชชานันท์  บุญปลูก 40/29 ชั้น 2  ซอยวชิรธรรมสาธิต 8 ถนนสุขมุวิท 101/1  

ใบอนุญาตเลขที่ น.1273/2555 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  10110  

โทร./Fax 0 2747 9388

บริษัทจัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จ ากัด นางสาวปิยาพร  วงศ์รัตน์ 51 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

ใบอนุญาตเลขที่ น.1284/2555 กรุงเทพมหานคร 10110  โทร 0 2671 1150  
Fax   0 2249 5020

ส านักงานจัดหางาน เพชรเกษมธุรกิจ นายพรศักด์ิ  หวานแกว้ 20/26  ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงวดัท่าพระ  เขตบางกอกใหญ่  

ใบอนุญาตเลขที่ น.1286/2555 กรุงเทพมหานคร  10600  โทร 088- 8683195
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ส านักงานจัดหางาน บีโต้ นางเมธ์วดี  เรียววิไลสุข 56-58  ซอยประวทิยแ์ละเพื่อน  ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว  

ใบอนุญาตเลขที่ น.1287/2555 เขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร 10400

โทร 0 2580 8880-1  Fax 0 2588 3348
บริษัทจัดหางาน รีราโคเอ็น จ ากัด นายจกัรกฤช  ศิริกนัตราภรณ์ 540 อาคารเมอร์คิวร่ี ทาวเวอร์ ชั้น ๘ ห้องเลขที่ ๘๐๑
ใบอนุญาตเลขที่ น.1290/2555 ถนนเพลินจติ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร  โทร.0 2253 9800
บริษัทจัดหางาน ไมเคิล เพจ อินเตอร์เนชั่นแนล นายรณชัย  กฤษฎาโอฬาร 689 อาคารภิรัช ทาวเวอร์ แอท เอม็ควอเทียร ชั้นที่ 30 
(ประเทศไทย) จ ากัด ห้องเลขที่ 30-76 ถนนสุขมุวิท แขวงคลองตันเหนือ
ใบอนุญาตเลขที่ น.1๒94/2556 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โทร.02-0125000,02-0125018

บริษัทจัดหางาน เดดค่ิา จ ากัด นางสาวนุจรี  โกสุม 12 ซอยนาคนิวาส 35 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว

ใบอนุญาตเลขที่ น.1296/2556 เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร  10230 
โทร 0 2538 7735

บริษัทจัดหางาน อาร์แอลซี จ ากัด นางสาวพจนีย ์มะหามูล 142 อาคารทู แปซิฟิค ชั้นที่ 18 ห้องเลขที่ 1805
ใบอนุญาตเลขที่ น.1297/2556 ถนนสุขมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

โทร. 0 2653 3998

บริษัทจัดหางาน พาโซนา นางภาณุนันท์ คาร์ดีนี 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟศิ ทาวเวอร์ ชั้น 26 หอ้ง 2602-2604

(ไทยแลนด)์ จ ากัด ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร  10500 

ใบอนุญาตเลขที่ น.1299/2556 โทร. 0 2108 1250-54
บรษัิทจัดหางาน ไครทเีรยีน เอเชยี (ประเทศไทย) จ ากัด นางสาวสิริกานต์  พุ่มเกษม 725 อาคารเมโทรโพลิส ชั้น 10 ยนูิต 1004 ถนนสุขมุวิท
ใบอนุญาตเลขที่ น.1301/2556 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

โทร. 0 2258 6790
ส านักงานจัดหางาน สกุณาธุรกิจ นางสาวสกณุา  โรจดานนท์ 253 ระหว่างซอยอสิรภาพ 2/1 กบั 4  ถนนอสิรภาพ

ใบอนุญาตเลขที่ น.1304/2556 แขวงสมเด็จเจา้พระยา  เขตคลองสาน  กรุงเทพมหานคร 10600

โทร. 0 2437 8316 , 061-4011965
บริษัทจัดหางาน เจเอซี อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด นางศรินทร  มิกานนท์ 622 อาคารเอม็โพเรียม ชั้น 10 ห้องเลขที่ 10/2-3 

ใบอนุญาตเลขที่ น.1305/2556 ซอยสุขมุวิท 24 ถนนสุขมุวิท แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. 0 2261 8710  Fax  0 2664 9929

บริษัทจัดหางาน อินเตอรเนชัน่แนล นางสาวดาว  เชตรี ๓๘/๒๘ หมบูานพรีเมีย่มเพลส ๑ ซอยรามอนิทรา ๑๔

คอนซัลติง้ แมนเนจเมนต จ ากัด ถนนรามอนิทรา หมทูี่ ๙ แขวงทาแรง

ใบอนุญาตเลขที่ น.๑๓๑๐/๒๕๕๖ เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๙๔๓ ๕๒๗๓

บริษัทจัดหางาน กัมมี ่แบร์ จ ากัด นายเอกธนัช  สุวรรณ์ 90/40-41 อาคารสาธรธานี 1 ชั้น 15  ถนนสาทรเหนือ 

ใบอนุญาตเลขที่ น.1311/2556 แขวงสีลม เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500 

โทร 0 2610 3140  Fax 0 2237 1401
บริษัทจัดหางาน บลิเลี่ยน จ๊อบส์ แอนด ์เซอร์วิส จ ากัด นายธวัชชัย  จนัทร์เจริญ 66/125 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ  
ใบอนุญาตเลขที่ น.1313/2556 กรุงเทพมหานคร  10250  โทร./Fax 0 2752 7618 
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ล าดบั บริษัท/ส านักงาน  ผู้รับอนุญาตฯ ทีอ่ยู่

บริษัทจัดหางาน เมเยอร์ เพอซันเนล จ ากัด นางพิไลวรรณ สิริพุฒิพรกลุ 838 ถนนสมเด็จพระเจา้ตากสิน แขวงดาวคะนอง
ใบอนุญาตเลขที่ น.1323/2556 เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

โทร 084-1046405
บริษัทจัดหางาน สปริง โปรเฟสชันแนล นางสาวกฤษณา  เยน็ตระกลู 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 1706

(ประเทศไทย) จ ากัด ถนนสาทรเหนอื แขวงสีลม  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  10500

ใบอนุญาตเลขที่ น.1331/2556 โทร 081-8120696 ,0 2625 1900 Fax 0 2832 3366
บริษัทจัดหางาน ที ดบับลิว (เอ็มโอย)ู นางสาวศิริรัตน์ วงค์จนัแดง 1 อาคารกลาสเฮ้าส์ ชั้นที่ 11 ห้อง 1101/2 ซอยสุขมุวิท 25 
จ ากัด (แดงประเสริฐ) ถนนสุขมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
ใบอนุญาตเลขที่  น.๑๓๔๓/๒๕๕๖ กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2038 1122 , 0 2038 1144
บรษัิทจัดหางาน ลิม้ แอนด ์พารท์เนอร ์จ ากัด นางสาวศุภักษร  แซ่ล้ิม 69/6 อาคารต้ังฮ่ัวปัก ตึกบี ชั้น 7 ห้อง 2 ซอยศึกษาวิทยา 
ใบอนุญาตเลขที่ น.1360/2556 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

โทร. 080-455-6444 , 0 2635 1955
บริษัทจัดหางาน วอีาร์เฟรนด ์จ ากัด นางองัคณา  ไตรธนาภัทร์ 55  อาคารเวฟ เพลส ชั้นที่ 17 ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี 
ใบอนุญาตเลขที่  น.1368/2556 เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330 

โทร 0 2106 77๘0  Fax 0 2106 7711
บริษัทจัดหางาน จ๊อบพาสปอร์ต จ ากัด นางสาวศิริรัตน์ เขยีวศร 92/51 อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 18 ห้องบี ถนนสาทรเหนือ 
ใบอนุญาตเลขที่ น.1372/2556 แขวงสีลม  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทร 0 2234 6000 Fax.0 2234 0666
บริษัทจัดหางาน ดิ ไอ มาสเตอร์มายด์ กรุป๊ นางสาวพัชรินทร์ เจริญวัฒนโยธิน 1010/104 หมูบ่้านธรรมสาธิต วิลล่า ๒

(ไทยแลนด)์ จ ากัด ซอยวชิรธรรมสาธิต 57 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง 

ใบอนุญาตเลขที่ น.1380/2556 กรุงเทพมหานคร 10260 โทร. 095-8434271
บริษัทจัดหางาน เอคโคอาส (ประเทศไทย) จ ากัด นายอรุณ  ธรรมเป็นศรี 25 อาคารอลัม่า ลิงค์ ชั้น 10 ซอยชิดลม ถนนเพลินจติ 

ใบอนุญาตเลขที่ น.1389/2556 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330

โทร.0 2655 1822

บริษัทจัดหางาน ดวิยว์ทิ จ ากัด นางสาวอรัุชนี  มิตินันท์วงศ์ 95/49 ซอย 7 ถนนประชาราษฎร์ 1  แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ  

ใบอนุญาตเลขที่ น.1415/2557 กรุงเทพมหานคร 10800 โทร 0 2587 5337 , 081-9270664

E-mail : urachanee.m@duewitrecruitment.com, urachanee.m@gmail.com

บริษัทจัดหางาน ว ีคอนซัลติง้ จ ากัด นางสุวรรณา  สามเสน 98 อาคารสาทรสแควร์ออฟฟิศทาวเวอร์ ห้อง 3759 ชั้นที ่37
ใบอนุญาตเลขที่ น.1426/2557 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

10500
บริษัทจัดหางาน บีบี ทาเลนท์ จ ากัด นางสาววัชรี  อร่ามสินสมบูรณ์ 292  ซอยเสริมสุข  ถนนประชาชื่น  แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร  
ใบอนุญาตเลขที่ น.1427/2557 กรุงเทพมหานคร  10900  โทร. / Fax 0 2911 1980

บริษัทจัดหางาน อาร์จีเอฟ เอชอาร์ เอเจนท์ นางสาวสุชาดา แจสุรภาพ 689 อาคารภิรัชทาวน์เวอร์แอด๊เอม็ควอเทียร์ ชั้น 23

(ไทยแลนด)์ จ ากัด ห้องเลขที่ 2304-2306 ถนนสุขมุวิท แขวงคลองตันเหนือ
ใบอนุญาตเลขที่ น.1433/2557 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2021 0333
บริษัทจัดหางาน พีเดอร์เซ่น แอนด ์ นางเบญจารัตน์ วิลเล่ียมส์ 55 อาคารเวฟเพลส ชั้นที่ 17 ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี  
พาร์ทเนอร์ เอ็กเซกคิวทีฟ จ ากัด เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ใบอนุญาตเลขที่ น.1462/2557 โทร. 0 2022 1004
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ล าดบั บริษัท/ส านักงาน  ผู้รับอนุญาตฯ ทีอ่ยู่

บริษัทจัดหางาน ท็อป เสิร์ช จ ากัด นางจนิตนา  พนาวร 68/27  ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 
ใบอนุญาตเลขที่ น.1469/2557 กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 0 2632 0058

โทร. 0 2632 0058
บรษัิทจัดหางาน จ๊อบบเีคเค ดอท คอม จ ากัด นางสาวเนาวรัตน์  อศัวีนานนท์ 625 อาคารทัศนียา ห้องเลขที่ ยนูิตเอบีซีดี
ใบอนุญาตเลขที่ น.1485/2558 ชั้นที่ 5 ซอยรามค าแหง 39 ถนนประชาอทุิศ

แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
บริษัทจัดหางาน ซี-คลิก๊ จ ากัด นายศิริเศรษฐ์  นิจกรรม 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 28
ใบอนุญาตเลขที่ น.1489/2558 โซน โอ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

โทร. 0 2231 3851-7
บริษัทจัดหางาน เอฟ.ท.ีเอ.เอชอาร.์ นางชลภัสสรณ์  อาริยวัฒน์ 410/135-136 อาคารรัชดา ซอยรัชดาภิเษก 22

คอนซัลแตนท์ จ ากัด ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
ใบอนุญาตเลขที่ น.1492/2558 กรุงเทพมหานคร โทร.0 2541 4106-10,087-5125155
บริษัทจัดหางาน ฮอร์ตัน อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด นายปกรณ์  ชูแสนกลุ 1/8-9 ชั้นที่ 2 ซอยศาลาแดง 1 แขวงสีลม
ใบอนุญาตเลขที่ น.1496/2558 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

โทร. 0 2636 2323 ,081-8338319

บริษัทจัดหางาน แอสพาร์ค จ ากัด นางสาวต้นฝัน  ดีงาม 399 อาคารอนิเตอร์เชนจ ชั้นที่ 24 ถนนสุขมุวิท
ใบอนุญาตเลขที่ น.1506/2558 แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  10110

โทร. 0 2611 2790 Fax 0 2611 2796
บริษัทจัดหางาน อาร์ไจล สก็อตต ์(ประเทศไทย) จ ากัด นายวิทยา  กจิจาวิจติร 999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17
ใบอนุญาตเลขที่ น.1526/2559 ห้องเลขที่ เอม็แอล 1705 ถนนพระราม ๑ แขวงปทุมวัน

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2231 6201
บริษัทจัดหางาน มายดเ์อจ จ ากัด นางสาวทัยวรี  สนิทสม 1 ซอยรามค าแหง 60/4 แขวงหัวหมาก
ใบอนุญาตเลขที่ น.1534/2559 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

โทร. 0 2374 4489
บริษัทจดัหางาน แคเรีย คอนเน็คชั่น จ ากัด นางสาวลัฐิกา  พันธุ์ภักดี 79/28 หมูบ่้านอารียาชบา ซอย 5 ถนนเกษตร-นวมินทร์
ใบอนุญาตเลขที่ น.1536/2559 หมูท่ี่ 12 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

โทร. 095-4690990
บริษัทจัดหางาน นาซ่า ลาดพร้าว 48 จ ากัด นายวิชัย  แซ่หว่าง 1098 ชั้นที่ 1 ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก
ใบอนุญาตเลขที่ น.1541/2559 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

บริษัทจัดหางาน อาร์ดเีอ กรุ๊ป จ ากัด นางสาวศิรินทร์ภัทร์  จอมเกาะ 388 อาคารเอก็เชน ทาวเวอร์ ชั้น 17 ยนูิต 1702-2 
ใบอนุญาตเลขที่ น.1543/2559 ถนนสุขมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

โทร. 085-1112686
บริษัทจัดหางาน คะเรียลิงค์ (ประเทศไทย) จ ากัด นางจารุณี  อเุอะโนะ 47 อาคารเอม็ทีแอนด์ที ชั้นที่ 5 ห้องเลขที่ 58 เอส
ใบอนุญาตเลขที่ น.1549/2559 ซอยสุขมุวิท 69 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2019 2962
ส านักงานจดัหางาน สยามเซ็นเตอร์กรุ๊ป นายเขมทัต  หวานแกว้ 20/97 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ
ใบอนุญาตเลขที่ น.1553/2559 เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
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ล าดบั บริษัท/ส านักงาน  ผู้รับอนุญาตฯ ทีอ่ยู่
บริษัทจัดหางาน จัสติซ แอนด์ ซินเซีย จ ากัด นายยทุธนา  สุดกศุล 58/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ

ใบอนุญาตเลขที่ น.15๕5/2559 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
โทร. 089-4969344

บรษัิทจัดหางาน แคทคารต์ แอสโซซิเอทส์ เอเชยี จ ากัด นางสาวแพรรี  ปุญโสนี 540 อาคารเมอร์คิวร่ี ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนเพลินจติ
ใบอนุญาตเลขที่ น.1559/2559 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โทร. 090-9615092

บริษัทจัดหางาน ทีไอ เอเจนท์ จ ากัด นางสาวไอศุริย  โอคาโนะ 444 อาคารโอลิมเปียไทยทาวเวอร์ ชั้น 6 
ใบอนุญาตเลขที่ น.1560/2559 ถนนรัชดาภเิษก แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร

โทร. 086-3569993 , 0 2541 4528
บริษัทจัดหางาน ทาเลนต ์ฟิชเชอร์ส นายดนัย  เตรียมชาญชูชัย 153/3 อาคารโกลเด้นแลนด์ ชั้นที่ ๔ ห้องเลขที่ เอ ๔
อินโดไชน่า-เอชอาร์ คอนซัลติง้ จ ากัด ซอยมหาดเล็กหลวง ๑ ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี
ใบอนุญาตเลขที่ น.15๖๑/2559 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2684 1212
บริษัทจัดหางาน ซีเอฟบี คอนซัลติง้ นางญดา  สิทธิจารธรรม 28/44 หมูท่ี่ 6 แขวงบางขนุเทียน
แอนด ์เซอร์วสิ จ ากัด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 

ใบอนุญาตเลขที่ น.15๖๕/2559 โทร. 0 2100 5060 , 061-6294509

บริษัทจัดหางาน โอเอส นายจรินทร์  วรฤทธิ์ 179 อาคารบางกอกซิต้ี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 5
(ประเทศไทย) จ ากัด ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
ใบอนุญาตเลขที่ น.156๘/2559 กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2679 5076-7
บริษัทจัดหางาน คิวพีเอส จ ากัด นางธีรัชชา ธนานนท์ชิน ไซเด้ิล 55 ชั้นที่ 2 ถนนกรุงเทพกรีฑา 7 แขวงหัวหมาก 
ใบอนุญาตเลขที่ น.15๗๓/2559 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โทร 095-5379712,

097-1316781, 086-3980334, 097-1976349
บริษัทจัดหางาน เคนเนเดีย คอนเน็ค จ ากัด นายนรเศรษฐ์  ปรัชญากร 88/217 ถนนรัชดา-รามอนิทรา แขวงคันนายาว
ใบอนุญาตเลขที่ น.15๗๔/2559 เขตคันนายาว กรุงเทพฯ

โทร. 081-9898595
บริษัทจัดหางาน อเด็คโก้ พระราม 4 จ ากัด นางเสาวณีย ์ พานิชชีวะ 990 อาคารอบัดุลราฮิม ชั้น 10 ห้อง 1003 ชั้น 12
ใบอนุญาตเลขที่ น.1580/2559 ห้อง 1204 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร โทร.0 2636 1949,0 2636 1950
บริษัทจัดหางาน อัลฟ่า อินเตอร์ พลัส จ ากัด นางรุจเิรข สุวงศ์วาร 589/109 อาคารเซ็นทรัลซิต้ีทาวเวอร์ ชั้นที่ 19
ใบอนุญาตเลขที่ น.1583/2559 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

โทร. 0 2745 6194
บริษัทจัดหางาน เจ บิซ จ ากัด นายประกติ  เฉลิมชัยโกศล 942/43 อาคารชาญอสิสระทาวเวอร์ ชั้น 1
ใบอนุญาตเลขที่ น.1586/2559 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
บริษัทจัดหางาน อะต้า เซอร์วิส พลัส จ ากัด นางสาวศิริพร  จวิรพันธ์ 3656/50 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนพระราม 4
ใบอนุญาตเลขที่ น.15๙๐/2559 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

โทร. 0 2168 4900
บริษัทจัดหางาน เบสท์ แคร์เรีย คอนซัลติ้ง จ ากัด นางสาววราณี  มีมุขกจิ 999 อาคารเกสร ห้อง 511 ชั้น 5 ถนนเพลินจติ
ใบอนุญาตเลขที่ น.1593/2560 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โทร. 081-8369849
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บริษัทจัดหางาน สกิลซอลฟ์ จ ากัด นายเทียนธันย ์ ณีศะนันท์ 2525 อาคารทู เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ห้องเลขที ่2/1005 ชั้นที ่10

ใบอนุญาตเลขที่ น.1594/2560 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

โทร. 0 2076 0018
บริษัทจัดหางาน ลาดพร้าว 128 แมบ่า้น จ ากัด นางนะ พงษ์เขตรกรณ์ 3256,3258 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น
ใบอนุญาตเลขที่ น.1597/2560 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

โทร. 0 2136 5640 , 085-4719647

ส านักงานจัดหางาน แม่บ้านคุณธรรม นางสาวอ าพร  ศรีโสภิตสวัสด์ิ 30 ซอยรามอนิทรา 74 แยก 2 ถนนรามอนิทรา
ใบอนุญาตเลขที่ น.1598/2560 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

โทร. 0 2917 8947
บริษัทจัดหางาน ซินนีสิส โซลูชันส์ จ ากัด นางอรศรี  ศรีพงษ์ธนากลุ 729/54 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง

ใบอนุญาตเลขที่ น.1600/2560 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
โทร. 0 2683 5507 ต่อ 106

ส านักงานจัดหางาน สหรุง่เรือง อินเตอร์กรุป๊ นายเสริญ  วัดศรี 54 ถนนเพชรเกษม 48 แยก 29 แขวงบางด้วน
ใบอนุญาตเลขที่ น.1603/2560 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

บริษัทจัดหางาน ความหวังเพ่ือคนพิการ จ ากัด นางสาวฐนาภรณ์  สถติพันธุ์เวชา 9 ซอยวชิรธรรมสาธิต 10 ถนนสุขมุวิท 101/1 
ใบอนุญาตเลขที่ น.๑๖๐๕/2560 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

โทร. 0 2047 5465
บริษัทจัดหางาน ฮวิแมน เทค  จ ากัด นายกมัปนาท  เขตต์บรรพต 317 อาคารกมลสุโกศล ชั้น 16 ยนูิต ดี ถนนสีลม 
ใบอนุญาตเลขที่ น.1607/2560 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2117 1994
ส านักงานจัดหางาน เฮ ้เฮลเปอร์ นางคณิยา  นันทมนตรี 2/2 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 46 (กติติจติต์)
ใบอนุญาตเลขที่ น.1608/2560 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

โทร. 0 2150 0546-7
บริษัทจดัหางาน อาร์จเีอฟ เอ็กเซ็กคิวทีฟ นางสาวน้ าผ้ึง  อุ่นประดิษฐ์ 25 อาคารกรุงเทพประกนัภัย/ไว.ดับย.ูซี.เอ ชั้น 24 
(ประเทศไทย) จ ากัด ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
ใบอนุญาตเลขที่ น.1612/2560 กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2677 4044
บริษัทจัดหางาน เจพีเอ (ไทยแลนด์) จ ากัด นายวรฐ  วนการโกวิท 52 อาคารธนิยะ พลาซ่า ชั้นที่ 18 โซนดี แขวงสุริยวงศ์
ใบอนุญาตเลขที่ น.1613/2560 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

โทร. 0 2259 2275

บริษัทจดัหางาน 89 (ประเทศไทย) จ ากัด นายมรุต  เพิงกณุา 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ชั้นที่ 23 ถนนสุขุมวทิ (อโศก)

ใบอนุญาตเลขที่ น.1618/2560 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

โทร. 089-8979436 , 096-7126936
บริษัทจัดหางาน ไรท์ แฮนด์ โซลูชั่น จ ากัด นายวรนาถ  ประทุมมณี 242/14 ซอยลาดพร้าว 112 (เอี่ยมสมบูรณ์)
ใบอนุญาตเลขที่ น.1619/2560 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

โทร. 062-3644646
บริษัทจดัหางาน เจ แคเรียร์ เซอร์วิส จ ากัด นางสาวพรรณวิภา  พัวพงศกร 287 อาคารลิเบอร์ต้ีสแควร์ ชั้น ๒๓ ห้อง ๒๓๐๓/๑

ใบอนุญาตเลขที่ น.1620/2560 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
โทร. 0 2267 7726
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บริษัทจัดหางาน ออพตมิาเสิร์ช จ ากัด นางสาวธัญญวีร์ วุฒิวงศ์กาญจน์ ๑ อาคารฟอร์จนูทาวน์ ชั้นที่ 26 โซน บี ๑ ห้องเลขที่ ๐๕
ใบอนุญาตเลขที่ น.1621/2560 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง

กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2653 0043 ,0 2642 0213
บริษัทจดัหางาน ออมนิ อินเตอร์เนชั่นแนล นายพอล  แอต๊กนิส์ 75/12 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ ๒ ชั้นที่ 15 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา)

คอนซัลแตนท์ จ ากัด ถนนสุขมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
ใบอนุญาตเลขที่ น.162๒/2560 โทร. 086-5157564 , 0 2661 6349
บริษัทจัดหางาน เอเชี่ยน ลีดเดอร์ แคร์เรียร์ จ ากัด นางสาวณพิชญา  เทพา 246 อาคารไทมส์ สแควร์ ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 318C
ใบอนุญาตเลขที่ น.1623/2560 ถนนสุขมุวิท 12-14 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2254 1520

บริษัทจดัหางาน ฟิฟท ์คอนซัลติ้ง จ ากัด นางสาวชนิกานต์ มุกดา 173 อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 27 ห้อง 113 ถนนสาทรใต้
ใบอนุญาตเลขที่ น.๑๖๒๔/๒๕๖๐ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

กรุงเทพมหานคร โทร. 063-3823111
บรษัิทจดัหางาน อโกรา่ กรุป๊ เอ็กเซ็กคูทฟี จ ากัด นางสาวศุภณิตตา วิทาโน 8 อาคารทีวัน ชั้น 20  ซอยสุขมุวิท 40
ใบอนุญาตเลขที่ น.1625/2560 ถนนสุขมุวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

โทร. 080-0534849
บริษัทจดัหางาน เจทไีอซี คอนซัลแตนท ์จ ากัด นายศตาย ุ ธุวพรบัญชา 32/7 ซอยสุขมุวิท 69 (สาลีนิมิตร) แขวงพระโขนงเหนือ

ใบอนุญาตเลขที่ น.1626/2560 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
โทร. 083-8098000

บริษัทจัดหางาน โมเดริ์น แอด จ ากัด นางสาวภัทรชนก  ธีรธิติ 391 ซอยบางนา-ตราด 12 แขวงบางนา
ใบอนุญาตเลขที่ น.1627/2560 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

โทร. 062-3615144
บริษัทจัดหางาน อินเทิร์นชิพส์ นางสาวศศิวิมล  เสียงแจว้ 78/8 ซอยวัชรพล 2  แขวงท่าแร้ง
(ไทยแลนด)์ จ ากัด เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ใบอนุญาตเลขที่ น.1628/2560 โทร. 0 2101 6841
บริษัทจัดหางาน มายน์ โฮม เซอร์วสิ จ ากัด นายธวัชชัย หน าคอก 900/31 อาคารชุดเอสวี ซิต้ี อาคารเลขที่ 12 ถนนพระราม 3
ใบอนุญาตเลขที่ น.1635/2561 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

โทร. 080-4122444
บริษัทจัดหางาน เอมส์ (ประเทศไทย) จ ากัด นางสาวเปรมฤทัย พลธี 28 ซอยบางแวก 52 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
ใบอนุญาตเลขที่ น.1636/2561 กรุงเทพมหานคร

โทร. 0 2681 2171 - 4
บริษัทจัดหางาน ท็อปเทียร์ ไอที จ ากัด นายสกาล ไพรศักดาสกลุ 388 อาคารเอส.พี ชั้นที่ 3 ถนนพหลโยธิน
ใบอนุญาตเลขที่ น.1642/2561 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

โทร. 0 2278 0831 
บริษัทจัดหางาน ทาลันตัน เอชอาร์ คอนซัลติ้ง จ ากัด นายเอกลักษณ์  มูลโคตร 2 อาคารจสัมินซิต้ี ชั้นที่ 17 ซอยสุขมุวิท 23 ถนนสุขมุวิท
ใบอนุญาตเลขที่ น.1643/2561 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

โทร. 086-9362691

บริษัทจัดหางาน เพรดก้ิา จ ากัด นางสาวกลัชลา  สว่างศิลา 2 อาคารจสัมินซิต้ี ชั้นที่ 25 ซอยสุขมุวิท 23 ถนนสุขมุวิท

ใบอนุญาตเลขที่ น.1645/2561 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

โทร. 0 2639 7204
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บริษัทจัดหางาน สยาม จ็อบส์ จ ากัด นางสาวภัควรินทร์ อดุมสุข 11 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
ใบอนุญาตเลขที่ น.1646/2561 กรุงเทพมหานคร 10250

โทร. 0 2233 8959
บริษัทจัดหางาน เมโทร ซอร์ส จ ากัด นายจริาวัฒน์ อภิรมย์ 233 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง
ใบอนุญาตเลขที่ น.1648/2561 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

โทร. 087-0404000 , 0 2170 8700
บริษัทจัดหางาน เจพีเอ โกลบอล จ ากัด นายอาทิตย ์ แจม่สว่าง 287 อาคารลิเบอร์ต้ีสแควร์ ชั้นที่ 8 ห้องเลขที่ 807B
ใบอนุญาตเลขที่ น.1650/2561 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

โทร. 090-9316468
บริษัทจัดหางาน เวิร์คพอร์ท (ไทยแลนด์) จ ากัด นางสาววิสา  ธนวิชโรภาส เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิล้ย ูทาวเวอร์ ชั้นที่ 26

ใบอนุญาตเลขที่ น.1653/2561 ห้องเลขที่ เอ2601 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง 

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2168 3199

บริษัทจัดหางาน เฟอครอฟท ์เอ็นจิเนียริ่ง นางสาวรพีพร  โสมวงศ์ เลขที่ 142 อาคารทูแปซิฟิคเพลส ชั้นที่ 22

เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จ ากัด ห้องเลขที่ 2202 ถนนสุขมุวิท

ใบอนุญาตเลขที่ น.1655/2561 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

บริษัทจัดหางาน บ้านกุนนที จ ากัด นางภัคชัญญา  จารุพัฒน์ เลขที่ 33 ซอยอนิทามระ 59 แขวงดินแดง

ใบอนุญาตเลขที่ น.1656/2561 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

บริษัทจัดหางาน วีเอชอาร์ คอนซัลแทนซ่ี จ ากัด นางสาวบัณฑิตา  สุริวรรณ เลขที่ 19/114 อาคารสุขมุวิท สวีท ชั้น 12 โซน เอ 1

ใบอนุญาตเลขที่ น.1657/2561 ซอยสุขมุวิท 13 (แสงจนัทร์) ถนนสุขมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2651 0925

บริษัทจัดหางาน ดับบลิวบีเอส แมเนจเมนท์ นายพรพจน์  งามวิริยะธรรม เลขที่ 16 ซอยนาคนิวาส 28 แขวงลาดพร้าว

แอนด ์เซอร์วสิเซส จ ากัด เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

ใบอนุญาตเลขที่ น.1658/2561 โทร. 0 2538 9236

บริษัทจัดหางาน เก็ทลิงส์ จ ากัด นายพลภัทร ทรงธัมจติติ 193/36 อาคารเลครัชดา ออฟฟิส คอมเพล็กซ์ ชั้น 10

ใบอนุญาตเลขที่ น.1659/2561 ห้องเลขที่ 10 B ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โทร. 086-5203778

บริษัทจดัหางาน บีคอน คอนซัลทิ่ง เซอร์วสิ จ ากัด นายจมุพล  ชวพัฒนากลุ 607/173  หมู่บ้านภัทราวลิล่า ตรอกวดัจันทร์ใน ถนนพระราม 3  

ใบอนุญาตเลขที่ น.1660/2561 แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 

โทร. 081-6894900 แฟกซ์ 0 2291 2219

บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน แอนด์ มิไรส์ จ ากัด นางสาวจฑุาทิพย ์ ซูสุกิ 1201/87 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา

ใบอนุญาตเลขที่ น.1661/2561 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

โทร. 0 2530 9248

บรษัิทจัดหางาน วินเทล ซอฟเท็ค จ ากัด นางอารยา  สตารัตน์ 25/5 ชั้นที่ 1 อาคารส่วนหน้า ซอยเลิศปัญญา ถนนรางน้ า 
ใบอนุญาตเลขที่ น.1662/2561 แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

 โทร. 0 2962 7723 Fax  0 2962 7725
www.wintel.co.th E-mail :charin@wintel.co.th
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ล าดบั บริษัท/ส านักงาน  ผู้รับอนุญาตฯ ทีอ่ยู่

บริษัทจัดหางาน แม่บ้านคนรวย จ ากัด นางสาวธัญญ์มนตร์  เกล้ียงราคี 2196,2198 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น
ใบอนุญาตเลขที่ น.1664/2561 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

โทร. 061-0102020 , 099-6138119
บริษัทจัดหางาน จีเอ็นเอส นายโกวินทร์  ปาวา 62 อาคารธนิยะ ชั้น 5 ห้องเลขที่ 507 ถนนสีลม แชวงสุริยวงศ์ 

โปรเฟสชันแนล จ ากัด เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
ใบอนุญาตเลขที่ น.1665/2561 โทร.  0 2233 8598

บริษัทจัดหางาน โปรเซิร์ช จ ากัด นางสาวกลัยา  ล้ีอสิสรพงษ์ 10/138 อาคารเดอะเทรนด้ี ชั้นที่ 14 ซอยสุขมุวิท 13 
ใบอนุญาตเลขที่ น.1666/2561 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทร. 0 2168 7700
บริษัทจัดหางาน ทาเลนทว์ิส (ไทยแลนด์) จ ากัด นางสาวพิมพวรรณ  พุทธ 399 อาคารอนิเตอร์เชนจ 21 ชั้น 21 ถนนสุขมุวิท
ใบอนุญาตเลขที่ น.1668/2561 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2653 0043, 091-1131868

บริษัทจัดหางาน เอส เอ็ม ที คอนซัลแทนซ่ี จ ากัด นางสาวสุมนทิพย ์ ศิริเจริญ 305 ซอยสายสิน ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง

ใบอนุญาตเลขที่ น.1670/2561 เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร

โทร. 0 2585 8883
ส านักงานจัดหางาน เชอร์รี่บริการ นายภิญโญ  ยิ่งอดุมศักด์ิ 405 ถนนประชาธิปก แขวงสมเด็จเจา้พระยา 

ใบอนุญาตเลขที่ น.1671/2561 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

โทร. 088-2752546

บริษัทจัดหางาน จ็อบ มายเวย ์จ ากัด นายณัฐพล  ลีลาวัฒนานันท์ 128/205 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 19 ห้องดี

ใบอนุญาตเลขที่ น.1672/2561 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2216 5498

บริษัทจัดหางาน ฮวิแมน เน็กซ์ จ ากัด นางสาววริสรา เสนาะ 9/46 หมูบ่้านคาซ่าวิลล์ วัชรพล-เพิ่มสิน ซอย 4

ใบอนุญาตเลขที่ น.1673/2561 ถนนเพิ่มสิน ซอย 48-50 แขวงออเงิน เขตสายไหม
กรุงเทพมหานคร โทร. 095-9154426

บริษัทจัดหางาน ว ีโปรเฟส นางวรินทร ชนะวรรณ 2 อาคารเพลินจติเซ็นเตอร์ ชั้น จ ีถนนสุขมุวิท

และทีป่รึกษาพัฒนาบุคลากร จ ากัด แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ใบอนุญาตเลขที่ น.1675/2561 โทร. 0 2305 6666

บริษัทจัดหางาน เอโอย ูเอเชีย จ ากัด นายวีรพงษ์ โอสถศิลป์ 11/1 อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชัน้ 10 หอ้งเลขที่ S10006

ใบอนุญาตเลขที่ น.1676/2561 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทร. 063-1935858

ส านักงานจัดหางาน เสิร์ชทาเล้นท์ นางสาวธิดารัตน์ แซ่อื้อ 102/19 ซอยสายไหม 85 แขวงสายไหม เขตสายไหม

ใบอนุญาตเลขที่ น.1677/2561 กรุงเทพมหานคร

บริษัทจัดหางาน เจที คอนซัลติง้ จ ากัด นางสาวรุจณีิย ์ มณีกาญจน์ 139 อาคารเดอะโอภัส ชั้นที่ 5 ห้องเลขที่ 50๒ ซอยสุขุมวทิ 63

ใบอนุญาตเลขที่ น.1678/2561 ถนนสุขมุวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร
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ล าดบั บริษัท/ส านักงาน  ผู้รับอนุญาตฯ ทีอ่ยู่

ส านักงานจัดหางาน ฟิชเชอร์ แอนด ์พาร์ทเนอร์ นายยทุธพล  ประทีป เลขที่ 55 อาคารเวฟเพลส ชั้นที่ 21 ถนนวิทย ุ
ใบอนุญาตเลขที่ น.1679/2561 แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330

โทร. 081-5668653 Email : Iris@fisherandparters.com
บริษัทจัดหางาน ฮวิริสตกิ จ ากัด นายพรพฤทธิ์ สุธีโอฬาร 40/22 ซอยแจง้วัฒนะ 10 ถนนแจง้วัฒนะ
ใบอนุญาตเลขที่ น.1680/2561 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร

บริษัทจัดหางาน กู๊ด จ๊อบ โปรเพสชันแนล นางสาวสิริกร มาลาศรี 444 อาคารโอลิมเปียไทยทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษก
(ประเทศไทย) จ ากัด แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ใบอนุญาตเลขที่ น.1681/2561 โทร. 02-5131365-6
บริษัทจดัหางาน อัลเลนแอนดแ์อสโซซิเอทส ์จ ากัด นายวิวัฒน์ โกสัลล์ประไพ 891/21 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
ใบอนุญาตเลขที่ น.1682/2561 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

โทร 0 2284 1612-3 Fax 0 2284 1614
บริษัทจัดหางาน โคแอดวานเทจ แอคเคาน์ติ้ง จ ากัด นางสาวพฤดี แสงกระจา่ง 1550 อาคารธนภูมิ ชั้นที่ 29 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
ใบอนุญาตเลขที่ น.1683/2562 แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

โทร. 0 2252 7500 
บริษัทจัดหางาน มีตงัค์ เอ้าท์ซอร์สซ่ิง นางสาวดวงกมล ตาทอง 263 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว
แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
ใบอนุญาตเลขที่ น.1685/2562 โทร. 0 2530 3983 , 086-3558131

บริษัทจัดหางาน จ๊อบส์ ทีซี จ ากัด นางสาวจนิดา สุขะนินทร์ 10/51 อาคารเดอะเทรนด้ี ซอยสุขมุวิท 13 (แสงจนัทร์)
ใบอนุญาตเลขที่ น.1686/2562 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

โทร. 0 2258 7771
บริษัทจัดหางาน ออกเทค จ ากัด นางสาวปวันรัตน์ จริยกชกร 78 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางพรม เขตตล่ิงชัน
ใบอนุญาตเลขที่ น.1688/2562 กรุงเทพมหานคร

โทร. 083-5536551
บริษัทจัดหางาน เดก็โลจิสตกิส์ จ ากัด นางสาวสุนันทา  ชาญสมาธิ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้นที่ 27 ถนนสาทรใต้

ใบอนุญาตเลขที่ น.1689/2562 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
โทร. 089-8959192

ส านักงานจัดหางาน ไทย จ๊อบ โปร นางสาวภนิดารัสมิ ์วิรุฬหะวนิช 1/99 หมูบ่้านบ้านใหม่ พระราม 2 ซอยอนามัยงามเจริญ 12
ใบอนุญาตเลขที่ น.1692/2562 แขวงท่าขา้ม เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร

โทร. 085-0445005
บริษัทจดัหางาน บโีฟร์ เนชั่นนัลลติี้ เวอริฟายด ์จ ากัด นางสาวนิศารัตน์  สายสืบ 8 ซอยรามอนิทรา 42/1 แขวงรามอนิทรา
ใบอนุญาตเลขที่ น.1693/2562 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

โทร. 0 2944 3588
บรษัิทจัดหางาน ฮวิแมน อินเทลลิเจนซ์ โซลูชัน่ส์ จ ากัด นางสาวศุกร์กมล สวนจนัทร์ 319 อาคารจตุัรัสจามจรีุ ชั้นที่ 24 ห้องเลขที่ 24166

ใบอนุญาตเลขที่ น.1694/2562 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทร. 089-6991268

บริษัทจัดหางาน อธีน่า (ไทยแลนด์) จ ากัด นายโชดก  ปัญญาวรานันท์ 462/1 ถนนไมตรีจติต์ แขวงป้อมปราบ
ใบอนุญาตเลขที่ น.1695/2562 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

โทร. 061-7012093
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ล าดบั บริษัท/ส านักงาน  ผู้รับอนุญาตฯ ทีอ่ยู่
บริษัทจดัหางาน เมอซ่ี โปรเฟสชัน่แนล คอนซัลแทนท์ จ ากัด นายจริศักด์ิ  กจิสวัสด์ิ 898/31 อาคารเอสวี ซิต้ี ทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 19
ใบอนุญาตเลขที่ น.1696/2562 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา

กรุงเทพมหานคร โทร. 097-2579697
บริษัทจัดหางาน ด ีสตาฟ จ ากัด นายเอเดรียน  วัฒนนุพงศ์ 43 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 5 ห้อง 56 ถนนสาทรใต้
ใบอนุญาตเลขที่ น.1697/2562 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

โทร. 0 2259 2275 
บริษัทจัดหางาน โอเรนเบริ์จ อินเตอร์เนชั่นแนล นางสาวนิตยา นาตะธนภัทร 88 อาคารปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนสีลม 
(ประเทศไทย) จ ากดั แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ใบอนุญาตเลขที่ น.1699/2562 โทร. 0 2634 1722
บริษัทจัดหางาน อด ิจ ากัด นางสาวภัทรา  นิลาศบรรพรต 120 อาคารเกษมกจิ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 907 ถนนสีลม
ใบอนุญาตเลขที่ น.1701/2562 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

โทร. 02-6329388
บริษัทจัดหางานเรด ฟลาวเวอร์ จ ากัด นางสาวมนัสวี  เมืองแกว้ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
ใบอนุญาตเลขที่ น.1702/2562 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

โทร. 094-6988555
บริษัทจัดหางาน แอสทรอน ซีล จ ากัด นางสาววริชญาย ์ปันกติติ 4, 4/5 เซ็นทรัล ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนราชด าริห์
ใบอนุญาตเลขที่ น.1703/2562 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 064-4984999
บริษัทจัดหางาน พีอาร์ทีอาร์ จ ากัด นายลักษณ์  เด่นดี 2034/99 อาคารอตัิลไทย ทาวเวอร์ ชั้นที่ 22
ใบอนุญาตเลขที่ น.1705/2562 ถนนเพชรบรีุตัดใหม่ แขวงบางกะป ิเขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

โทร. 0 2716 0000 , 089-1557533
บริษัทจดัหางาน ไฮร์ ไรท์ คอนซัลติ้ง จ ากัด นายยทุธนา บ่างสมบูรณ์ 1 อาคารกลาสเฮ้าส์ ชั้นพี ห้องเลขที่ พี 01 ซอยสุขมุวิท 25
ใบอนุญาตเลขที่ น.1706/2562 ถนนสุขมุวิท 25 ถนนสุขมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โทร. 081-9524152
บริษัทจัดหางาน คอร์น เฟร์รี่ นายมานะ โลหเตปานนท์ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้นที่ 18 ยนูิต 3
(ประเทศไทย) จ ากัด ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

ใบอนุญาตเลขที่ น.1707/2562 กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2677 7515
บริษัทจัดหางาน จ๊อบส์ ลาโบะ จ ากัด นางสาวกนกวรรณ สมนาม 52 ซอยสุขมุวิท 101/2 ถนนสุขมุวิท แขวงบางนาเหนือ
ใบอนุญาตเลขที่ น.1708/2562 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

โทร. 0 2007 5671
บรษัิทจัดหางาน ไตร พารท์เนอรส์ จ ากัด นางสาววรพร เอี่ยมศุภนิมิตร 559/39 หมูบ่้านปรัชญา ซอยสาธุประดิษฐ์ 41

ใบอนุญาตเลขที่ น.1709/2562 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา

กรุงเทพมหานคร โทร. 081-8213969
บริษัทจัดหางาน อะบรอด คอนซัลติง้ (ไทยแลนด์) จ ากัด นางการศุอร แกะพลอย 591 อาคารสมัชชาวาณิช 2 ชั้น 16 ห้อง 1605
ใบอนุญาตเลขที่ น.1710/2562 ถนนสุขมุวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2663 4040
บริษัทจัดหางาน ฟาสตไ์ฮร์ จ ากัด นางสาวณิชนันทน์ ยวดยง 622 อาคารเอ็มโพเรียม ทาวเวอร์ ชั้น 24 ห้องเลขที่ 24/1-3,8

ใบอนุญาตเลขที่ น.1711/2562 ถนนสุขมุวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

โทร. 080-6176265
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บริษัทจัดหางาน เอฟซี จ ากัด นางสาวมณี ภานุโสภา 29 อาคารบางกอก บสิซิเนส เซ็นเตอร์ ชัน้ที่ 12 หอ้งเลขที่ 1203

ใบอนุญาตเลขที่ น.1713/2562 ซอยสุขมุวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขมุวิท แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โทร. 0๘๙-๒๐๑๖๓๕๓
บรษัิทจดัหางาน ลงิก์ทรกิซ์ คอนซัลแทนส ์จ ากัด นายภาณุพงษ์ สุขส าราญ 8 อาคารทีวัน ชั้น 17 ห้องเลขที่ 141 ซอยสุขมุวิท 40
ใบอนุญาตเลขที่ น.1714/2562 ถนนสุขมุวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

โทร. 0 2662 3400
บริษัทจัดหางาน ลอยลั อาร์เชอร์ จ ากัด นางสาวกรกลัห์ ครุยทอง 2 อาคารเค.ซี.ซี. ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 105 ซอยศึกษาวิทยา
ใบอนุญาตเลขที่ น.1715/2562 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

โทร. 080-4294991
บรษัิทจดัหางาน เอ-แทน ซัคเซส เทรนน่ิง จ ากัด นางสาวฐาณพัธณ์ ภสัสรณ์ทิพปภา 11/1 อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสาทรใต้
ใบอนุญาตเลขที่ น.1716/2562 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

โทร. 099-1595291
บริษัทจดัหางาน ลพี อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด นายนุพงศ์ พรประภา 1 อาคารกลาสเฮ้าส์ ชั้นพี ห้องเลขที่ พี 01 ซอยสุขมุวิท 25
ใบอนุญาตเลขที่ น.1717/2562 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

โทร. 084-7894941
บริษัทจดัหางาน สมาร์ทครูท คอนซัลแทนท์ จ ากัด นายกติติขจร ล้ิมรัตนศิลป์ 253 อาคาร 253 อโศก ชั้นที่ 18 ถนนสุขมุวิท 21 (อโศก)

ใบอนุญาตเลขที่ น.1718/2562 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
โทร. 0 2258 4335-37

บรษัิทจัดหางาน เอเดรยี โกลบอล จ ากัด นายอดินันท์ เสริมประเสริฐ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1502
ใบอนุญาตเลขที่ น.1719/2562 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร

กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2966 2777
บริษัทจดัหางาน เมทามอร์ฟ คอนซัลติ้ง จ ากัด นางภูริตา ฟิตซรอยด์ 127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้นที่ 25 ห้องเลขที่ 25.23
ใบอนุญาตเลขที่ น.1720/2562 ถนนราชด าริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โทร. 0 2684 1212
บริษัทจัดหางาน เอลาแบรม จ ากัด นางสาวอษุณี ทองแยม้ 128/84 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้นที่ 8 ถนนพญาไท
ใบอนุญาตเลขที่ น.1721/2562 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 065-7341388
บริษัทจัดหางาน พีค บิสซิเนส เซอร์วิสเซส จ ากัด นางธัญญวรรณ ศุระศรางค์ เมลสัน 140 อาคารวัน แปซิฟิค เพลส ชั้นที่ 19 ห้อง 1909 
ใบอนุญาตเลขที่ น.1722/2562 ถนนสุขมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2653 2744-5
บริษัทจัดหางาน มาย จ๊อบ จ ากัด นางสาวนุชนันท์ ชาญศักด์ิวานิช 2/55 ซอยสุขมุวิท 41 แขวงคลองตันเหนือ
ใบอนุญาตเลขที่ น.1723/2562 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

โทร. 0 2258 0888
บริษัทจัดหางาน คอนเน็กซัส โกลบอล จ ากัด นางสาววรรณภา พงษ์โพธิ์ชัย 3656 อาคารกรีน ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนพระรามที่ 4

ใบอนุญาตเลขที่ น.1724/2562 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

โทร. 0 2072 6020

บริษัทจัดหางาน เซอิวา (ไทยแลนด์) จ ากัด นายวรุณ แสงสุริยาโชติ 27/22 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงคันนายาว

ใบอนุญาตเลขที่ น.1725/2562 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

โทร. 0 2714 3981 , 089-2016353
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บริษัทจัดหางาน ไทย จีจ๊อบ เน็ตเวริ์ค นางสาวอมรรัตน์ ศรีรัตนะ 87 อาคารเอม็ ไทย ทาวเวอร์ ชั้น 27 ยนูิต 2 ถนนวิทยุ
อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลย ีจ ากัด แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330

ใบอนุญาตเลขที่ น.1727/2562 โทร. 094-9146811
บริษัทจัดหางาน ดเีสิร์ช จ ากัด นายสิริรัฐ เจนรถา 1 อาคารเอม็ไพร์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 47 ห้อง 4703
ใบอนุญาตเลขที่ น.1728/2562 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

โทร. 0 2686 3473
บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน แคปปิตอล กรุ๊ป นางพิมประภา อาห์มัด 9 อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชัน้ 28 หอ้งเลขที่ GN01

เอ็กเซคคิวทิฟ เซิร์ช จ ากัด ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ใบอนุญาตเลขที่ น.1729/2562 โทร. 0 2115 1346
บรษัิทจัดหางาน อาสา เอชอาร ์คอนซัลติง้ (ไทย) จ ากัด นางสาวรุ่งอรุณ เสกตระกลู 139 ซอยลาดพร้าว 81 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจา้คุณสิงห์
ใบอนุญาตเลขที่ น.17๓๐/256๓ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10130

โทร. 081-8315826
บริษัทจัดหางาน ฮวิแมนคอเนอร์ จ ากัด นายรุ่งเรือง รงศ์เหลืองอร่าม 507/357 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี
ใบอนุญาตเลขที่ น.17๓1/256๓ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

โทร. 081-7929204

บริษัทจัดหางาน บิลด์ เอ็กซ์เซคคิวทีฟ จ ากัด นางสาวกานต์มณี วงขวาหุน 55 อาคารเดลต้าเฮ้าส์ ชั้นที่ 2 ถนนเทียนร่วมมิตร 

ใบอนุญาตเลขที่ น.17๓2/256๓ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

โทร. 0 2072 6020

บริษัทจัดหางาน อาร์ทิมิส นายศิกษก  ต้ังจติธรรม 16/10 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก

(เซาธ์อีสเอเชีย) จ ากัด กรุงเทพมหานคร โทร.086-3096699

ใบอนุญาตเลขที่ น.17๓3/256๓

บริษัทจัดหางาน เอ็กซ์พีเดยีนท์ จ ากัด นายอานิล  กลุอดุมพงษ์ 973 อาคารเพรสิเด้นท์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 ห้องเลขที่ 14ดี

ใบอนุญาตเลขที่ น.17๓4/256๓ 14 อ ีห้อง 1409 ถนนเพลินจติ แขวงลุมพินี

เขตปทมุวัน กรุงเทพมหานคร โทร. 085-419 5445, 0 2656 1619

หา้งหุน้ส่วนจ ากัดจัดหางาน แมบ่า้นดดี ีเซอร์วิส นางสาวดาราธิป จไุล่ 1721 ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก

ใบอนุญาตเลขที่ น.17๓5/256๓ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

โทร. 084-7137183

บรษัิทจัดหางาน ซีพีดบับลิว อารต์ซิาน จ ากัด นางปติมา ออ่นน้อม วัตสัน 33 ซอยสุขมุวิท 97/1 ถนนสุขมุวิท

ใบอนุญาตเลขที่ น.17๓6/256๓ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 

โทร. 090-8804315

บริษัทจัดหางาน เน็กซ์ จ๊อบ จ ากัด นายสืบพงษ์ แสงทองสุข 75/9 อาคารโอเชี่ยน ทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 14B ห้องเลขที่ 3

ใบอนุญาตเลขที่ น.17๓7/256๓ ซอยสุขมุวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 095-9642887

บริษัทจัดหางาน โก เอเชีย คอนซัลติง้ จ ากัด นางสาวพันธ์ทิพย ์แพทยงักลุ 571 อาคารอาร์เอสย ูทาวเวอร์ ชั้นที่ 10 ห้องเลขที่ 4-5 

ใบอนุญาตเลขที่ น.17๓8/256๓ ซอยสุขมุวิท 31 ถนนสุขมุวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 0 2016 6586
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ล าดบั บริษัท/ส านักงาน  ผู้รับอนุญาตฯ ทีอ่ยู่

บริษัทจดัหางาน 40 อาวเออร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด นางสาวณัฐวดี เม่นทรัพย์ 43 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 143 ถนนสาทรใต้
ใบอนุญาตเลขที่ น.17๓9/256๓ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

โทร. 083-9998504
บริษัทจัดหางาน คิวเอชอาร์ จ ากัด นางสาวราธินี ว่องทวีสุขเลิศ 127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้นที่ 28 ห้องเลขที่ อี ถนนราชด าริห์

ใบอนุญาตเลขที่ น.1740/256๓ แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330
โทร. 082-5162940

บริษัทจัดหางาน ไรท์ คอมพานี จ ากัด นางสาวฟองจนัทร์ เชียงหนุน้ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที ่24 ห้องเลขที ่24058 ถนนพญาไท

ใบอนุญาตเลขที่ น.1741/256๓ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 089-8128129

บรษัิทจัดหางาน ชินเซอิ โซลูชัน่ (ไทยแลนด์) จ ากัด นายอฎัฐญาณ เรืองมาลัย 294/71-77 อาคารร่มเกล้า พร๊อพเพอร์ต้ี ชั้นที่ 2 
ใบอนุญาตเลขที่ น.174๒/256๓ ห้องเลขที่ 205 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2012 1295
บริษัทจัดหางาน แคเรียร์ คอนเนคท์ เอเชีย จ ากัด นางสาวณิชยา  สุขมุวาท 1 ซอยพาสนา 1 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
ใบอนุญาตเลขที่ น.1743/256๓ กรุงเทพมหานคร 10110

โทร. 0 2714 1800-6

บริษัทจดัหางาน ดวีา กรุ๊ป เอเชยี จ ากัด นายเผด็จ ค าจริง 253/1384 ซอยเคหะร่มเกล้า 64 แขวงคลองสองต้นนุน่

ใบอนุญาตเลขที่ น.1744/256๓ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

โทร. 086-7078280

บริษัทจัดหางาน ทอม ซอเรนเซ่น (ไทยแลนด์) จ ากัด นางสุจติรา อาญาเมือ 4345 อาคารภิรัช ทาวเวอร์ แอทไบเทค ชั้นที่ 23

ใบอนุญาตเลขที่ น.1745/256๓ ถนนสุขมุวิท แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทร. 082-6951649

บริษัทจัดหางาน เชฟฟิลด์ เทคนิคคอล จ ากัด นางสาวสุภาพร พณิชยว์รงค์ 555 อาคารรสา ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ห้องเลขที่ 2003-2

ใบอนุญาตเลขที่ น.1746/256๓ ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 0 2937 1199 ต่อ 103

บรษัิทจดัหางาน เวริค์ ดวีา่ (ประเทศไทย) จ ากัด นางสาววารวิชนี ลอปกลุเกยีรติ 1687/1 อาคารพหล 19 ชั้นที่ 2 ถนนพหลโยธิน

ใบอนุญาตเลขที่ น.1747/256๓ แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 099-5966144

บริษัทจัดหางาน เอเวนทิวริน จ ากัด นางสาวแววมณี  ยั่งยนื 1 อาคารเอม็ไพร์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 47 ห้อง 4704 (ริเวอร์ 35)

ใบอนุญาตเลขที่ น.1748/256๓ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทร. 0 2119 8411

บริษัทจัดหางาน โปรไฟล์ พลัส คอนซัลแทนท์ จ ากัด นางสาวตุลาพร อาชานานุภาพ 61/24 ซอยวิภาวดีรังสิต 16 (ซอยโชคชัยร่วมมิตร)

ใบอนุญาตเลขที่ น.1749/256๓ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 089-2002630

บรษัิทจัดหางาน เอเซนเชีย ทีแอล จ ากัด นางสาวพัชมณฑ์ ปุริเกษม 170 อาคารโอเชี่ยน ทาวเวอร์ วัน ชั้นที่ 8 ห้องเลขที่ 170/17

ใบอนุญาตเลขที่ น.17๕๐/256๓ ซอยสุขมุวิท 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 0 2107 1882

221

222

223

224

218

219

217

225

226

227

220

216



ล าดบั บริษัท/ส านักงาน  ผู้รับอนุญาตฯ ทีอ่ยู่

บริษัทจัดหางาน ออพทิมิสทิก เอชอาร์ จ ากัด นายธนธรณ์  ชูชาติพงษ์ 27 ซอยสมเด็จพระเจา้ตากสิน 14 แขวงบุคคโล

ใบอนุญาตเลขที่ น.17๕๑/256๓ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

โทร. 0 2466 5680

บรษัิทจดัหางาน กลอ่งดนิสอเพ่ือคนพิการ จ ากัด นายฉตัรชัย อภิบาลพูนผล 178 ชั้นที่ 1 ถนนมิตรพันธ์ แขวงป้อมปราบ

ใบอนุญาตเลขที่ น.17๕2/256๓ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

โทร. 062-7720330

บริษัทจัดหางาน ภิดาพัฒน์ จ ากัด นางสาวพัชชา กลางนุรักษ์ 28 ชั้น 2 ถนนอดุมสุข แขวงหนองบอน

ใบอนุญาตเลขที่ น.17๕3/256๓ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทร. 0 2187 4008

บริษัทจัดหางาน โอดกัเซีย (ประเทศไทย) จ ากัด นายพงศ์ธร ธาราไชย 381/6 ชั้น 3 ซอยพระรามเกา้ 58 (ซอย 7 เสรี 7)

ใบอนุญาตเลขที่ น.17๕5/256๓ ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

โทร. 0 2718 2785-9

บริษัทจดัหางาน ทีซีเอฟ เมเนจเมน้ท์ จ ากัด นางสาวปิยะธิดา กาละบุตร 43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 18 ห้องเลขที่ 184

ใบอนุญาตเลขที่ น.17๕7/256๓ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

โทร. 091-4152446

บริษัทจัดหางาน อินฟินิตี ้รีซอร์ส จ ากัด นายพชร ภูเขยีว 3/๒๖ ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ

ใบอนุญาตเลขที่ น.17๕8/256๓ กรุงเทพมหานคร 10140

โทร. 0 2015 9548

บริษัทจัดหางาน อิจิจิน จ ากัด นางทาดามิ  อชิิดะ 29/1 อาคารปิยะเพลส หลังสวน ชั้น 13 ห้องเลขที่ 13D/2 ซอยหลังสวน

ใบอนุญาตเลขที่ นบ.น.001/2552 ถนนเพลินจติ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2246 2983 อมีล์ MARUICHI@MARUICHI-THAILAND.COM

ห้างหุน้ส่วนจ ากัดจัดหางาน พี.เอ็น.เอ. นางนิติพร  ฮัมพ์สเตด 45 ซอยสุขมุวิท 64 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
โปรเฟสชัน่แนล แนนน่ี เอเจนซ่ี กรุงเทพมหานคร
ใบอนุญาตเลขที่ น.นบ ๐๐๓/๒๕๕๖ โทร. 0 2655 5755 , 084-2060936

บริษัทจัดหางาน ลีดดิง้พาวเวอร์ จ ากัด นางสาวชมพร  เกษมนุกลูฤกษ์ 138/91 อาคารจเูวลเลอร่ี เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 24 

ใบอนุญาตเลขที่ น.นบ.027/2560 ห้องเลขที่ 24 C2 ถนนนเรศ แขวงส่ีพระยา

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โทร.0 2021 3535
บริษัทจดัหางาน อเดค็โก้ (ประเทศไทย) จ ากัด นางสาวพนิตา พุ่มวิวัฒนศิริกลุ 388 อาคารเอส.พี ชั้น 11 โซนเอ ถนนพหลโยธิน

ใบอนุญาตเลขที่ น.นบ.028/2560 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

โทร. 0 2121 3555

บริษัทจัดหางาน ไอเดยีบอย จ ากัด นายชัชพล  นิลก าแหง 611 ซอยออ่นนุช 30 แขวงออ่นนุช 

ใบอนุญาตเลขที่ น.สท ๑/๒๕๕๗ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

โทร. 086-7003060
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บริษัทจัดหางาน อเด็คโก้ อีสเทิร์น ซีบอร์ด จ ากัด นายภัคธร  สิทธิกร 29/13 อาคารรัฐกจิ ชั้น 5 หมูท่ี่ 9 ถนนสุขมุวิท

ใบอนุญาตเลขที่ น.ชบ.03/2545 ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง

จงัหวัดชลบุรี

บริษัทจัดหางาน พีอาร์ทีอาร์ แอนด์ นางสาวจรรยาพร วิโรจน์วุฒิกลุ 53 ถนนสุขุมวิท หมู่ที่ 9 ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบรีุ

เอ๊าท์ซอสซ่ิง (อีสเทิร์น ซีบอร์ด) จ ากัด 20110  โทร. 0 3849 4700 121  Fax  0 3849 4790

ใบอนุญาตเลขที่ น.ชบ.02/2549 www.prtr-es.com 
ส านักงานจัดหางาน 108-1009 150/18 หมูท่ี่ 9 ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง

ใบอนุญาตเลขที่ น.ชบ 02/2553 จงัหวัดชลบุรี  20260  โทร. 0 3841-9515

บริษัทจัดหางาน เอชอาร์ พาวเวอร์ โซลูชั่น จ ากัด นายศักรนันทน์  หนูทองอนิทร์ 143/165  หมูท่ี่ 12  ต าบลหนองปรือ  อ าเภอบางละมุง
ใบอนุญาตเลขที่ น.ชบ.03/2554 จงัหวัดชลบุรี  20000

บริษัทจัดหางาน เจเอซี เพอซันเนล นางสาวธนิสา  บุดดีจนี 4/222  ชั้นที่ 5 ฮาร์เบอร์มอลล์ ถนนสุขมุวิท  หมูท่ี่ 10  
อีสเทิร์น ซีบอร์ด จ ากัด ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา  จงัหวัดชลบุรี  20110

ใบอนุญาตเลขที่ น.ชบ.04/2554 โทร 0 3849 1556
บริษัทจดัหางาน มิไร จอ๊บส์ จ ากดั นางนันทยา  ดุสฎีกาญจน์ 209/223 หมูท่ี่ 8 ต าบลทุ่งสุขลา
ใบอนุญาตเลขที่ น.ชบ 27/2558 อ าเภอศรีราชา จงัหวัดชลบุรี

บริษัทจัดหางาน รีราโคเอ็น อีสเทิร์น นางสาวกนกพรรณ  ขวัญยนื 4/222 อาคารฮาเบอร์มอลล์ ชั้น 10 ห้องเลขที่ 10C04-05
ซีบอร์ด จ ากัด หมูท่ี่ 10 ถนนสุขมุวิท ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา
ใบอนุญาตเลขที่ น.ชบ 30/2558 จงัหวัดชลบุรี
บริษัทจดัหางาน แอลพีเอส เฮดฮันเตอร์ นางสาวสุภาวดี  มีมรรยาท 700/200 หมูท่ี่ 1 ต าบลคลองต าหรุ
จ ากดั อ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวัดชลบุรี
ใบอนุญาตเลขที่ น.ชบ 35/2558
บริษัทจดัหางาน เจอเีอส คอนซัลแทนซ่ี นางสาวสิริรัตน์  วงศาโรจน์ 9/100 หมูท่ี่ 3 ต าบลนาป่า
จ ากดั อ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวัดชลบุรี
ใบอนุญาตเลขที่ น.ชบ 46/๒๕๕๙
บริษัทจัดหางาน แปซิฟิค 2000 นางสาววิยะดา  ฐานวีร์ 98 ถนนสุขมุวิท ต าบลศรีราชา
(ศรีราชา) จ ากัด อ าเภอศรีราชา จงัหวัดชลบุรี
ใบอนุญาตเลขที่ น.ชบ ๕๐/2559
บริษัทจัดหางาน ไทยโปรทรีโอ้ 2017 จ ากัด นางอตัตา ถนอมสิงห์ ปัญญาสาคร 713/15 หมูท่ี่ 1 ต าบลหนองขาม 
ใบอนุญาตเลขที่ น.ชบ 53/2560 อ าเภอศรีราชา  จงัหวัดชลบุรี

บริษัทจัดหางาน อาร์จีเอฟ เอชอาร์ นางสาวครองใจ หอมขจร 4/222 ชั้น 5 ห้องเลขที่ ๕A๐๔ ฮาร์เบอร์ ออฟฟิค
เอเจนท์ อีสเทิร์น ซีบอร์ด จ ากัด หมูท่ี่ 10 ถนนสุขมุวิท ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา
ใบอนุญาตเลขที่ น.ชบ 03/2561 จงัหวัดชลบุรี

นายเจษฎาภรณ์  ศรีบู่
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บริษัทจัดหางาน ท๊อป ทาเลนท์ จ ากัด นางสาวอรุณโรจน์  คุณาวุฒิ 10/131 หมูบ่้าน รัตนพันธ์ ซอยหนองขา้งคอก 13
ใบอนุญาตเลขที่ น.ชบ 04/2561 หมูท่ี่ 3 ต าบลบ้านสวน อ าเภอเมืองชลบุรี

จงัหวัดชลบุรี
บริษัทจดัหางาน เจมไิน เพอร์ซันเนล จ ากัด นางพัณณ์ชิตา ครุธแกว้ 4/222 ยนูิต 6 เอ 05 อาคารฮาเบอร์ออฟฟิศ ชั้นที่ 6
ใบอนุญาตเลขที่ น.ชบ 01/2562 ถนนสุขมุวิท หมูท่ี่ 10 ต าบลทุ่งสุขลา

อ าเภอศรีราชา จงัหวัดชลบุรี

บริษัทจัดหางาน โรเบิร์ต วอลเทอร์ส นางสาววรรณา ภูส่ว่าง 4/222 อาคารฮาเบอร์ออฟฟิศ ชั้นที่ 12 ห้อง 1260
(อีสเทิร์น ซีบอร์ด) จ ากัด ถนนสุขมุวิท หมูท่ี่ 10 ต าบลทุ่งสุขลา
ใบอนุญาตเลขที่ น.ชบ 0๒/2562 อ าเภอศรีราชา จงัหวัดชลบุรี

ห้างหุน้ส่วนจ ากดัจดัหางาน 118 เอ อ ีซี นายแกน่ค า  มงคล 118 หมูท่ี่ 8 ต าบลศรีเมืองชุม

ใบอนุญาตเลขที่ น.ชร 1/2557 อ าเภอแม่สาย จงัหวัดเชียงราย

บริษัทจดัหางาน โนแมกซ์ (ไทยแลนด์) จ ากดั นายนพกานต์  พินิจ 293 หมูท่ี่ 15 ต าบลนางแล

ใบอนุญาตเลขที่ น.ชร 1/25๖๑ อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวัดเชียงราย

บริษัทจดัหางาน เดฟาสท์ โกลบอล จ ากดั นางนภัสนันท์  กลุภัทร์วัฒนา 138 ถนนทางหลวงสันป่าตอง-บ้านกาด หมูท่ี่ 6

ใบอนุญาตเลขที่ น.ชม.1/2560 ต าบลยหุว่า อ าเภอสันป่าตอง

จงัหวัดเชียงใหม่

บริษัทจดัหางาน เออซีี เลเบอร์ คอนซัลแทนท์ จ ากดันายสรสกนธ์ กจิวิบูลย์ 53/50 ถนนวงแหวน ต าบลช้างเผือก

ใบอนุญาตเลขที่ น.ชม.1/2562 อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวัดเชียงใหม่

บริษัทจัดหางานปรัชญา 789 จ ากัด นางสาวรัษฎาภรณ์ จ านงค์ค 101/1 หมูท่ี่ 1 ต าบลยายชา 

ใบอนุญาตเลขที่ น.นฐ1/2563 อ าเภอสามพราน จงัหวัดนครปฐม 73110

โทร. 098-8828808

ส านักงานจัดหางานเม้งไฮ ้บริการ   นางสาวเพ็ญทิพย ์ จงึสุวรรณ 91  ถนนบุรินทร์  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง

ใบอนุญาตเลขที่  น.นม.2/2530 จงัหวัดนครราชสีมา 30000

ส านักงานจัดหางาน นรสิงห์ นางสาวทอปัด นรสิงห์ 414/3 หมูท่ี่ 7 ต าบลที่วัง อ าเภอทุ่งสง

ใบอนุญาตเลขที่ น.นศ 1/2562 จงัหวัดนครศรีธรรมราช

เชียงราย
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ล าดบั บริษัท/ส านักงาน  ผู้รับอนุญาตฯ ทีอ่ยู่

ส านักงานจัดหางาน รัตน์ เนิสซิงแคร์ นางสาวพิฐชญาณ์  ชัยสุวราธนันต์ 49/1131 ซอยแจง้วัฒนะ-ปากเกร็ด ถนนแจง้วัฒนะ หมูท่ี่ 2

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

โทร. 0 2584 1092  Fax  0 2962-0399

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

แอนด ์เซอร์วสิ จ ากัด               ต าบลพิมลราช อ าเภอบางบัวทอง จงัหวัดนนทบุรี  10110

ใบอนุญาตเลขที่ น.นบ.862/2540 โทร. 0 2924-4873  Fax  0 2924-4873
บริษัทจัดหางาน แอคเซิล โฟร จ ากัด นายกฤษดา เพ็ชรวงศ์ เลขที่ 5/712 ถนนสามัคคี หมูท่ี่ 9 ต าบลบางตลาด
ใบอนุญาตเลขที่ น.นบ.๐๐๒/๒๕๕๖ อ าเภอปากเกร็ด จงัหวัดนนทบุรี

โทร. ๐ ๒๕๗๔ ๕๗๘๔ , 081-8202720
Fax. Axlefour_2013@hotmail.com

บรษัิทจัดหางาน พราวด์ แพสชัน่ คอนซัลติ้ง จ ากัด นายรชต  จลุอกัษร 81/5 หมูท่ี่ 1 ซอยจติต์วิสุทธิ์ 5/5 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย
ใบอนุญาตเลขที่ น.1453/2557 ต าบลบางกร่าง อ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวัดนนทบุรี

จงัหวัดนนทบุรี  11000 โทร. 081-6554072

บริษัทจัดหางาน ออพเพอทูนิตี ้จ ากัด นางณัฐภัทร สุนทรพลิน 98/39 หมูท่ี่ 5  ต าบลปากเกร็ด  อ าเภอปากเกร็ด

ใบอนุญาตเลขที่ นบ.น.001/2556 จงัหวัดนนทบุรี  11120

โทร. 081-4061917

บริษัทจดัหางาน ทาเลนท์ คอนซัลแทนท์ นางสาวบุญรัตน์  จนัทร์ทอง 54/139 หมูท่ี่ 5 ต าบลศาลากลาง อ าเภอบางกรวย
จ ากดั จงัหวัดนนทบุรี
ใบอนุญาตเลขที่ น.นบ.024/2558 โทร. 081-684-6882

บริษัทจดัหางาน บีซีเค จ ากดั นายชาญเกยีรติ  ศรีอรัญญ์รัช 116/14 ถนนนนทบุรี ต าบลท่าทราย
ใบอนุญาตเลขที่ น.นบ.029/2561 อ าเภอเมืองนนทบุรี  จงัหวัดนนทบุรี  11000

โทร. 02-1470895

บริษัทจัดหางาน เอ็กซ์เพร์ิท 2020 จ ากัด นางสาวพัชราวรรณ สุขรัง 54/109 หมูท่ี่ 5 ต าบลบางพลับ
ใบอนุญาตเลขที่ น.นบ.031/2563 อ าเภอปากเกร็ด  จงัหวัดนนทบุรี  11000

ส านักงานจดัหางาน เจ พี เมดแอนแนนนี่ นายชยตุม์ ฝูงทองเจริญ 222/45 ซอย 8 ถนนนครอนิทร์ หมูท่ี่ 4
ใบอนุญาตเลขที่ น.นบ.032/2563 ต าบลขนุกอง อ าเภอบางกรวย จงัหวัดนนทบุรี

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

คอนซัลแทนส์  จ ากัด ต าบลบางเด่ือ อ าเภอเมือง จงัหวัดปทุมธานี 12000

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

บริษัทจัดหางานและทีป่รึกษาดา้นการ นายโสภณ   สุดสวาสด์ิ  9/300 ชั้น 1/2101 ถ.พหลโยธิน หมูท่ี่ 19 ต าบลคลองหนึง่

บริหารงานเอ็มซีไอแอนดเ์อ็มเอซี จ ากัด อ าเภอคลองหลวง จงัหวัดปทุมธานี 12120 

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

E-mail : mcimc@cscoms.com
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ล าดบั บริษัท/ส านักงาน  ผู้รับอนุญาตฯ ทีอ่ยู่

บริษัทจัดหางาน ทู บี เอชอาร์ อินเทลลิเจนซ์ จ ากัด นายทวีชนม์  พงษ์ศิริ 92/415 ถนนเอกรัตน์ หมูท่ี่ 2 ต าบลหลักหก

ใบอนุญาตเลขที่ น.ปท.5๑/2559 อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวัดปทุมธานี

บริษัทจดัหางาน ไพรด์ จ ากดั นางสาวภัทราวรรณ กล้าหาญ 196/2 หมูท่ี่ 1 ต าบลล าผักกดู 

ใบอนุญาตเลขที่ น.ปท.54/2560 อ าเภอธัญบุรี จงัหวัดปทุมธานี

บริษทัจัดหางาน เอม็ฟอร์ส พาร์ทเนอร์ จ ากดั นายไพรัตน์  ใจบุญ 99 ชั้น 9 ห้องเลขที่ 911 หมูท่ี่ 8 ต าบลคูคต

ใบอนุญาตเลขที่ น.ปท.55/2562 อ าเภอล าลูกกา จงัหวัดปทุมธานี

ส านักงานจดัหางาน จอ๊บ ดี นายวิรัตน์ จงชนะชววัฒน์ 138 ซอยรังสิต-นครนายก 63 ต าบลประชาธิปัตย์

ใบอนุญาตเลขที่ น.ปท.5๖/2562 อ าเภอธัญบุรี จงัหวัดปทุมธานี

บริษัทจัดหางาน เซิร์ซ กูรู จ ากัด นางเขมนรินทร์  รัตนาอมัพวัลย์ 98/108 หมูท่ี่ 5 ต าบลลาดสวาย

ใบอนุญาตเลขที่ น.นบ.001/2550 อ าเภอล าลูกกา จงัหวัดปทุมธานี

บริษัทจัดหางาน เคอาร์ โลจิซทิคซ์ จา่สิบเอกกฤษณะ วงศ์แสงจนัทร์ 123/51 หมูท่ี่ 1 ต าบลหินเหล็กไฟ

เซอร์วสิ จ ากัด อ าเภอหัวหิน จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์

ใบอนุญาตเลขที่ น.ปข.01/2561

บริษัทจัดหางาน เอ็กซ์แพท รีสอร์ซเซส นางสาวผณินทร ประกจิ 11/11 ถนนเพชรเกษม ต าบลหัวหิน

จ ากัด อ าเภอหัวหิน จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์

ใบอนุญาตเลขที่ น.ปข.01/2562

บริษัทจัดหางาน อินทีโซล เอเซีย นางพัชรี แจง้วงษ์ 69/34 ต าบลวัดตูม อ าเภอพระนครศรีอยธุยา

ลิงค์ จ ากัด จงัหวัดพระนครศรีอยธุยา

ใบอนุญาตเลขที่ น.อย.4/2557

บริษัทจัดหางานเอ็ม อาร์ เพอร์ซันแนล นางมาเรียม   ฤทธิณรงค์ 50/98 หมู่ที่ 17 ถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง ต าบลคลองราชาเทวะ

แอนดแ์มเนจเมน้ท ์คอนซัลแตนท ์จ ากัด อ าเภอบางพลี จงัหวัดสมุทรปราการ 10540
ใบอนุญาตเลขที่ น.สป.940/2542 โทร.0 2727-5242-4 

Fax 0 2727-7608,0 2727-7609
อเีมล์ KIATTISAK@MRPRM.COM

บรษัิทจัดหางาน เอส เอ็ม จี จ๊อบ นาบ ิจ ากัด นายอภินันท์  ชวดชุม 99/98 หมูท่ี่ 2 ต าบลบางพลีใหญ่

ใบอนุญาตเลขที่ น.สป. 031/2560 อ าเภอบางพลี จงัหวัดสมุทรปราการ 10540
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ล าดบั บริษัท/ส านักงาน  ผู้รับอนุญาตฯ ทีอ่ยู่
บริษัทจัดหางาน วาย เอ็ม ซี ทรานสเลชั่น เซนเตอร์ จ ากัด นางยพุดี ไชยมาตย์ 9/12 หมูท่ี่ 20 ต าบลบางพลีใหญ่

ใบอนุญาตเลขที่ น.สป. 032/2562 อ าเภอบางพลี จงัหวัดสมุทรปราการ 10540

บริษัทจัดหางาน โลจิสตกิส์ พีเพิล (ประเทศไทย) จ ากัด นายณัฐคม  รุ่งรัศมี 333/253 หมูท่ี่ 2 ต าบลราชาเทวะ
ใบอนุญาตเลขที่ น.1630/2560 อ าเภอบางพลี จงัหวัดสมุทรปราการ 10540

บริษัทจดัหางาน นายอภินันท์ พงศ์ประเสริฐศรี ๑๐๐/๔๗๖ ถนนเอกชัย หมู ่๖

โฟร์โมสต์ รีซอสเซล จ ากดั ต าบลพันท้ายรนสิงห์ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร

ใบอนุญาตเลขที่ น.สค ๓/๒๕๕๖ จงัหวัดสมุทรสาคร โทร. 0 2458 6170

บริษัทจดัหางาน ดีแมนซัพพลาย จ ากดั นายนันทเดช ถนอมจติร์ 45/5 ถนนจรดวิถถีอ่ง หมูท่ี่ 3 ต าบลยา่นยาว

ใบอนุญาตเลขที่ น.สท. ๑/๒๕๕๘ อ าเภอสวรรคโลก จงัหวัดสุโขทัย

ห้างหุน้ส่วนจ ากดัจดัหางาน คิดส์องิลิช นางฉตัรพิกลุ โชติสุข 60/6 หมูท่ี่ 4 ต าบลบ้านหลุม

ใบอนุญาตเลขที่ น.สท. ๑/๒๕63 อ าเภอเมืองสุโขทัย จงัหวัดสุโขทัย

บริษัทจดัหางาน อาร์พี จอ๊บ จ ากดั นายอภิชนม์ ชโยภาส 25/1 หมูท่ี่ 8 ถนนมิตรภาพ

ใบอนุญาตเลขที่ น.สฎ 06/2561 ต าบลดอนสัก อ าเภอดอนสัก จงัหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร. 091-0352592

ส านกังานจัดหางาน B G K. Recruitment นางสาวพรชนก ออ่งสะอาด 99/26 หมูท่ี่ 3 ต าบลศาลาแดง

ใบอนุญาตเลขที่ น.อท.01/2562 อ าเภอเมืองอา่งทอง จงัหวัดอา่งทอง
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