ใบอนุญาตนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ
ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
ลาดับ

ชื่อบริษัท/สานักงาน

สถานที่ตั้ง

เลขที่ใบอนุญาต

๑

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
กรุ๊ป เซเว่น เซอร์วิส จากัด โดย นายสุชิน พึ่งประเสริฐ

๗ ซอยประชาอุทิศ ๓๓ แยก ๔ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
กรุงเทพมหานคร โทร.๐๘๖ ๑๐๐๒๓๒๓

นจ.๐๐๐๑/๒๕๕๙

๒

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
ฟาสท์ แอนด์ อีซี่ จากัด โดย นายภูมิ นวลจันทร์

๕๐ ซอยสุขุมวิท ๑๐๑/๒ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
โทร.๐๒ ๐๐๓๘๑๑๖ , ๐๘๕ ๙๐๘๔๙๙๓

นจ.๐๐๐๒/๒๕๕๙

๓

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส จากัด โดย นายพงศกร ภาสกรนที

๔๙,๕๑ ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพมหานคร โทร.๐๒ ๔๒๗๕๙๔๗ , ๐๘๑ ๔๐๓๔๙๙๙

นจ.๐๐๐๓/๒๕๕๙

๔

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
ที สยาม อาร์ช จากัด โดย ว่าที่ร้อยตรีสุมิตร หวังสันติพร
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จากัด โดย จิรวัฒน์ ศิริกาญจน์วรกุล

๑๔๓/๔๘๕ ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร โทร.๐๒ ๘๘๔๕๒๙๐-๑ , ๐๘๑ ๔๔๓๗๑๔๑
๑๒๑๓/๓๒๖ ซอยลาดพร้าว ๙๔ (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โทร.๐๒ ๙๔๙๐๖๙๙ ,
๐๘๑ ๘๑๒๑๓๙๙
๕๗๗ หมู่บ้านสินธร แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
โทร.๐๖๑ ๗๕๗๕๑๑๑ , ๐๙๓ ๐๔๓๙๑๙๙

นจ.๐๐๐๔/๒๕๕๙

๕

๖

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
รัตนมณี ซัพพลาย อินเตอร์กรุ๊ป จากัด โดย นางสาวนภารัตน์ รัตนมณี

-๑-

นจ.๐๐๐๕/๒๕๕๙

นจ.๐๐๐๖/๒๕๕๙

ลาดับ

ชื่อบริษัท/สานักงาน

๗

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
อ้อย เอเจนซี่ จากัด โดย นางสาวหนูศิลป์ วิเศษโวหาร

๘

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
โกลเด้นวิน โอเวอร์ซี จากัด โดย นางสาวขนิษฐา อนันต์ธนโชติ
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
เอทีทีเอ็ม จากัด โดย นายธนาทร ศุกร์มาลา

๙

๑๐
๑๑

๑๒
๑๓

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
แกรนด์เบ็ตเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด โดย นายพัฒน์ วัฒนะ
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
แม็กซ์ เพาเวอร์ แมนเนจเม้นท์ จากัด โดย นางสาวภิญญดา วิริยะ
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
เอสพีที คอนซัลทิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จากัด โดย นายคึกวุฒิ ลาภธีรวุฒิ
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
เอ เอเบิล เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด โดย นายวรวุฒิ วรโชติโชคอนันต์

สถานที่ตั้ง

เลขที่ใบอนุญาต

๑๔๗/๙๐ ซอยเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ แขวงหนองแขม เขต
นจ.๐๐๐๗/๒๕๕๙
หนองแขม กรุงเทพมหานคร โทร.๐๒ ๐๐๖๙๒๗๙ , ๐๘๕
๐๙๓๙๗๙๕
๔๖๖ หมู่ที่ ๓ ถนนสุขุมวิท ๑๐๕ แขวงบางนา เขตบางนา
นจ.๐๐๐๘/๒๕๕๙
กรุงเทพมหานคร โทร.๐๒ ๗๔๙๐๐๐๐
๑๒๕ ห้างสรรพสินค้า พาต้าปิ่นเกล้า บริเวณชั้น ๔ ห้องหมายเลข ๓๙ นจ.๐๐๐๙/๒๕๕๙
ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร โทร.๐๘๕ ๔๔๒๗๑๓๐-๒
๖ ซอยแฮปปี้เพลซ ๑๓ แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง
นจ.๐๐๑๐/๒๕๕๙
กรุงเทพมหานคร โทร.๐๘๔ ๖๓๗๓๙๙๘
๑๑๔๔/๓๐-๓๑ ซอยพัฒนาการ ๓๐ ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง นจ.๐๐๑๑/๒๕๕๙
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โทร.๐๒ ๓๑๘๐๙๔๒-๓ , ๐๘๖
๗๑๑๕๔๗๙
๗ ซอยบรมราชชนนี ๒๒ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
นจ.๐๐๑๒/๒๕๕๙
โทร.๐๒ ๔๔๑๔๖๑๑ , ๐๘๖ ๘๘๘๘๖๙๐
๘๘/๒๔ ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
นจ.๐๐๑๓/๒๕๕๙
โทร.๐๒ ๕๔๐๒๑๕๑ , ๐๘๔ ๔๑๕๗๓๑๗

-๒-

ลาดับ

ชื่อบริษัท/สานักงาน

๑๔

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
ทีเคเลเบอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จากัด โดย นางสาวภาวิณี ชูแสง

๑๕

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
อี.เอ็ม.เอส.เลเบอร์ จากัด โดย นายวัชรนันทน์ สุยะลังกา

๑๖

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
ที ดับบลิว เวิลด์ จากัด โดย นางสาวอังคณา วงค์จันแดง
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
ซีแอลเอ็ม ฮิวแมน ซัพพลาย จากัด โดย นางสาวรจิตรา สุจิตราพิทักษ์
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
ปรัชญา ๙๙ จากัด โดย นายปรัชญา จานง
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
ที.ดี. อินเตอร์ กรุ๊ป จากัด โดย นายมลตรี ทองคา
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
พอลล์ เอเยนซี่ จากัด โดย นายพิษณุ ธนโสภณศิริ
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
พีเอเจ อินเตอร์ จากัด โดย นางสุพรเพ็ญ ฉัตรกุล ณ อยุธยา

๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

สถานที่ตั้ง

เลขที่ใบอนุญาต

๑๐๙/๒๓๕ ซอยพหลโยธิน ๕๒ แยก ๓๖ แขวงคลองถนน
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โทร.๐๘๖ ๕๒๘๔๘๒๐ ,
๐๘๓ ๕๙๗๑๒๗๕
๑๕๘๔/๑๖๑ หมู่ที่ ๑ ตาบลสาโรงเหนือ อาเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ โทร.๐๖๑ ๓๕๔๕๕๖๔

นจ.๐๐๑๔/๒๕๕๙

๑๓ ซอยโชคชัย ๔ ซอย ๖๐ ถนนโชคชัย ๔ แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โทร.๐๒ ๕๓๙๗๑๔๓-๗
๕๕๕/๒๕๙ หมู่ที่ ๗ ตาบลป่าไร่ อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
โทร.๐๙๔ ๔๙๒๔๖๔๖ , ๐๘๑ ๖๖๔๙๒๘๗
๑๑๙/๒ หมู่ที่ ๑๓ ตาบลไร่ขิง อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
โทร.๐๒ ๐๑๙๐๙๘๖ , ๐๘๗ ๐๑๑๑๗๘๔
๑๕๕ ถนนแฉล้มนิมิตร แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร โทร.๐ ๒๐๕๐ ๙๒๒๑, ๐๘๑ ๖๔๑๖๑๖๔
๓๔ ถนนประชาราษฎร์ ๑ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
โทร.๐ ๒๙๑๒ ๓๒๗๕, ๐๘๑ ๓๕๔๕๓๒๔
๑๔๓/๒ ซอย ๒๑ ถนนพหลโยธิน ตาบลปากเพรียว เขตเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี โทร.๐๓๖ ๒๒๑๕๖๖ , ๐๒ ๕๕๒๘๕๓๒ ,
๐๘๙ ๘๐๖๑๗๗๑

นจ.๐๐๑๖/๒๕๕๙

-๓-

นจ.๐๐๑๕/๒๕๕๙

นจ.๐๐๑๗/๒๕๖๐
นจ.๐๐๑๘/๒๕๖๐
นจ.๐๐๑๙/๒๕๖๐
นจ.๐๐๒๐/๒๕๖๐
นจ.๐๐๒๑/๒๕๖๐

ลาดับ
๒๒

๒๓

๒๔

ชื่อบริษัท/สานักงาน

สถานที่ตั้ง

เลขที่ใบอนุญาต

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
สุวรรณภัทร ๒๙ จากัด โดย นางสุวิโฉม อ่อนทรัพย์

๕๒๘ ซอยรามคาแหง ๓๙ (เทพลีลา ๑) แขวงวังทองหลาง เขตวัง

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

๗๒/๑๕ หมู่ที่ ๖ ตาบลบางพูน อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี นจ.๐๐๒๓/๒๕๖๐

ธงชัย แถมแล้วรวย ๙๙ (ประเทศไทย) จากัด โดย นายธงชัย แถมพยัค

โทร.๐๘๕ ๑๒๑ ๓๓๗๗

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
พี เอ พี โอเวอร์ซี จากัด โดย นางสาวอนัญญา พรมชัย

๑๒๕ ชั้นที่ ๔ ห้างสรรพสินค้าพาต้า ไอ ที เวิลด์ หมายเลข ๔๕ ถนน

นจ.๐๐๒๒/๒๕๖๐

ทองหลาง กรุงเทพมหานคร โทร. ๐๘๙ ๕๐๐๕๔๕๗

นจ.๐๐๒๔/๒๕๖๐

สมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
โทร.๐๘๑ ๖๖๕๑๘๔๘

๒๕

๒๖

๒๗

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

๓๗/๑ หมู่ที่ ๔ ตาบลท่าจีน อาเภอเมืองสมุทรสาคร

ออม แอนด์ ออย เซอร์วิส จากัด

จังหวัดสมุทรสาคร โทร.๐๓๔ ๔๙๗๓๑๐ , ๐๙๘ ๓๑๙๒๓๗๘

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

๘๗๐ ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

เอส พี เอ็น ซัพพลาย แอนด์ คอนซัลแตนท์ จากัด โดย นายชาติชาย เชิดชู.

กรุงเทพมหานคร โทร.๐๘๕ ๑๒๓๗๒๑๐

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
โมเดิร์น คอนซัลติ้ง เซ็นเตอร์ จากัด ผู้รับอนุญาต นางกรรณิการ์ ภูวัฒนติกานต์

๓๙๐/๒๘-๒๙ หมู่ที่ ๒ ตาบลท่าสายลวด อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก นจ.๐๐๒๗/๒๕๖๐
โทร.๐๙๑ ๐๒๖๘๓๓๘

-๔-

นจ.๐๐๒๕/๒๕๖๐

นจ.๐๐๒๖/๒๕๖๐

ลาดับ

ชื่อบริษัท/สานักงาน

สถานที่ตั้ง

เลขที่ใบอนุญาต

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

๑๑๑/๑๑๑ ถนนคลองตะเคล็ดฝั่งตะวันออก ตาบลปากน้า

ยุพิน เซอร์วิส จากัด โดย นางสาวยุพิน แถลงสัตย์

อาเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ โทร.๐๘๖ ๐๑๓๖๖๖๒

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

๕/๑๑ หมู่ที่ ๘ ถนนเพชรเกษม ตาบลอ้อมใหญ่ อาเภอสามพราน

ลักซ์แพลนเนท จากัด โดย นายประทีป วงษ์เอกอินทร์

จังหวัดนครปฐม โทร.๐ ๒๔๒๐ ๕๙๒๒ , ๐๘๗ ๘๒๐๙๘๑๙

๓๐

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
บี แบ็งจากัด โดย นายณัฐวัฒณ์ วิสุทธาภรณ์

๓๙๐/๑๙ หมู่ที่ ๒ตาบลท่าสายลวด อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
โทร.๐๘๐ ๕๖๙๖๖๖๗

นจ.๐๐๓๐/๒๕๖๐

๓๑

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
ทีเอ็มซีแอล แมนเนจเมนท์ จากัด โดย นายปฐมพงศ์ อภิอัครธนวิชญ์

๓๖ ถนนโชติวิทยะกุล ๓ ตาบลหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา โทร.๐ ๗๔๘๔ ๙๙๕๕ , ๐๘๑ ๓๐๖๕๙๕๙

นจ.๐๐๓๑/๒๕๖๐

๓๒

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
ซี.อี.โอ เซอร์วิส โดย นายกิตติพล หอวิจิตร

๙/๔๐ หมู่ที่ ๙ ตาบลบางตลาด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โทร.๐ ๒๕๗๔ ๐๓๒๑-๔

นจ.๐๐๓๒/๒๕๖๐

๓๓

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
มั่งมี (2557) จากัด โดย นางสาวสุวรรณิสา แน่งน้อย

๑๕๔ หมู่ที่ ๒ ตาบลสระพัง อาเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
โทร.๐๘๐ ๐๒๑๖๖๖๓

นจ.๐๐๓๓/๒๕๖๐

๓๔

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
เค ไอ เปอรูมาล คอร์ปอเรชั่น จากัด โดย นางสาวศรินญาณ์ เปอรูมาล

๗๓๑ อาคารพีเอ็มทาวเวอร์ ชั้นที่ ๑๘ ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดิน
แดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โทร.๐ ๒๖๔๒ ๙๙๑๘ ,
๐๘๑ ๕๕๒๑๔๑๑

นจ.๐๐๓๔/๒๕๖๐

๒๘

๒๙

-๕-

นจ.๐๐๒๘/๒๕๖๐

นจ.๐๐๒๙/๒๕๖๐

ลาดับ

ชื่อบริษัท/สานักงาน

สถานที่ตั้ง

เลขที่ใบอนุญาต

๓๕

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
พี.เค.โปร แอนด์ เซอร์วิส จากัด โดย นายชัยชนะ คงพิกุล

๘๓ หมู่บ้าน ดี.เค ซอยพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ แยก ๓๑
แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
โทร.๐ ๒๔๑๗ ๘๕๗๗-๗๘ , ๐๘๖ ๕๒๐๙๕๕๗

นจ.๐๐๓๕/๒๕๖๐

๓๖

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จากัด โดย นายกิรติ เศวตเสนีย์

๖ ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบลบางกระสอ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี โทร.๐ ๒๙๕๐ ๒๑๒๙, ๐๘๙ ๑๑๔๘๘๘๘

นจ.๐๐๓๖/๒๕๖๐

๓๗

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
เรดดี้ เวิร์ค โปร จากัด โดย นายวิเชียร ครองศักดิ์ศิริ

๒๑๐๔/๕๖ หมู่ที่ ๗ ถนนศรีนครินทร์ ตาบลเทพารักษ์ อาเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โทร.๐๘๖ ๗๐๐๐๔๗๔ ,
๐๘๖ ๗๐๐๐๔๘๔

นจ.๐๐๓๗/๒๕๖๐

๓๘

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
แพลนเน็ทลอว์ จากัด โดย นางทิพชาติ เนียมนิล

๑๓๐๐พ ซอยเอกชัย ๑๑ ถนนเอกชัย ตาบลมหาชัย อาเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โทร.๐๓๔ ๔๒๕๙๗๗ ,
๐๘๑ ๗๕๑๕๒๖๗

นจ.๐๐๓๘/๒๕๖๐

๓๙

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
บีทีเอ็ม โปรเฟสชั่นแนล จากัด โดย นางสาวชนานาถ ธารินณรัณ

๔๙/๔ หมู่ที่ ๓ ตาบลบ้านปึก อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
โทร.๐๓๘ ๓๙๗๙๓๙ , ๐๘๘ ๗๘๗๙๓๙๔

นจ.๐๐๓๙/๒๕๖๐

๔๐

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
ที.เอส.แอล. อินฟินิตี้ จากัด โดย นางธิดา ตราชู

๓๑/๗๖๔ ซอยกาญจนาภิเษก ๐๐๕/๑ แขวงหลักสอง เขตบางแค
กรุงเทพมหานคร โทร.๐ ๒๘๐๓ ๖๒๙๕, ๐๘๗ ๕๑๖๒๑๗๔

นจ.๐๐๔๐/๒๕๖๐

-๖-

ลาดับ

ชื่อบริษัท/สานักงาน

สถานที่ตั้ง

เลขที่ใบอนุญาต

๔๑

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
เอ็ม ไอ ทู เซ็นเตอร์ จากัด โดย นายบัณฑิต น้อยเจริญ

๓๗๐ ซอยประชาอุทิศ ๑๙ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
โทร.๐๙๙ ๖๓๕๗๗๘๗, ๐๙๗ ๑๓๐๙๑๑๐

นจ.๐๐๔๑/๒๕๖๐

๔๒

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
พวงรัตน์ เซอร์วิส จากัด โดย นางสาวพวงรัตน์ บุญทอง

ที่อยู่ ๔/๖ หมู่ที่ ๑ ถนนบางนา-ตราด กม.๑๖ ตาบลบางโฉลง อาเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
โทร.๐ ๒๗๕๐ ๙๙๖๖ . ๐๘๔ ๑๒๓๐๗๑๔

นจ.๐๐๔๒/๒๕๖๐

๔๓

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
จ๊อบ อินเตอร์ แมนเนจเม้นท์ จากัด โดย นายประมวล กุสุมาลย์

ที่อยู่ ๑๖๘/๑๘ หมู่ที่ ๓ ตาบลสวนหลวง อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร โทร. ๐๓๔ ๔๔๖๘๔๕ , ๐๘๖ ๒๕๖๒๔๙๙

นจ.๐๐๔๓/๒๕๖๐

๔๔

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
พี.ซี ๘๐ แอนด์ เซอร์วิส จากัด โดย นางสาวเพชรรัตน์ ณ ระนอง

ที่อยู่ ๑๐๕๑ หมู่ที่ ๓ ตาบลเทพารักษ์ อาเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ โทร. ๐ ๒๗๕๓ ๒๗๙๒ , ๐๘๕ ๑๐๘๑๒๔๘

นจ.๐๐๔๔/๒๕๖๐

๔๕

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
ชานาญ (๒๐๑๓) จากัด โดย นางกูมัสกะห์ สังข์บริสุทธิ์

ที่อยู่ ๖/๑ หมู่ที่ ๘ ตาบลบ้านพรุ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทร., ๐๘๖ ๙๕๖๓๓๓๙ , ๐๗๔ ๕๕๓๗๖๒

นจ.๐๐๔๕/๒๕๖๐

๔๖

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
เอ็น. เอส. เลเบอร์ จากัด โดย นางสาวศตญณัท รัชต์อังกรู

ที่อยู่ ๔/๒ ถนนชวนะอุทิศ ตาบลวัดใหม่ อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัด
จันทบุรี โทร. ๐๓๙ ๓๒๗๗๐๙ , ๐๘๒ ๒๑๗๐๒๒๙

นจ.๐๐๔๖/๒๕๖๐

๔๗

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
เอเซียพาส ทรินิตี้ จากัด โดย นางสาวปัณฑิตา โสภณพรพิทักษ์

ที่อยู่ ๒๒๒/๓ ถนนพิบูลสงคราม ตาบลสวนใหญ่ อาเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี โทร.๐๙๕ ๕๕๑๐๐๗๗

นจ.๐๐๔๗/๒๕๖๐

-๗-

ลาดับ

ชื่อบริษัท/สานักงาน

สถานที่ตั้ง

๔๘

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
แอ็ดวานซ์ ซัพพลาย แอนด์ ซับคอนแทรก จากัด โดย นางสาวชาลิณี ธนาภรณ์

ที่อยู่ ๑๐๒/๖ ซอยราษฎร์พัฒนา ๒๒ แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กรุงเทพมหานคร โทร. ๐๘๖ ๔๕๐๐๙๕๑ , ๐๙๕ ๓๘๕๙๒๔๙

นจ.๐๐๔๘/๒๕๖๐

๔๙

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

ที่อยู่ ๕๕/๖ หมู่ที่ ๖ ตาบลคอหงส์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นจ.๐๐๔๙/๒๕๖๐

ท็อปเพาเวอร์ (ไทยแลนด์) จากัด โดย นางสาวพิมณฒ์ทิพย์ อุบลจินดา

โทร.๐๘๖ ๔๕๐๐๙๕๑ , ๐๙๕ ๓๘๕๙๒๔๙

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

ที่อยู่ ๓๔๐ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร โทร.๐๘๙ ๖๖๕๗๕๒๕

๕๐

วีซ่าพาร์ทเนอร์ จากัด โดย นางกษมา ทรงจิตรัตน์
๕๑

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
กู๊ดวิล เซอร์วิส จากัด โดย นายวินัย กิจพิบูลย์

๕๒
๕๓
๕๔

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

เลขที่ใบอนุญาต

นจ.๐๐๕๐/๒๕๖๐

อยู่ ๓๙๘/๖๔ ซอยพระยาสุเรนทร์ ๓๐ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา นจ.๐๐๕๑/๒๕๖๐
กรุงเทพมหานคร โทร.๐๘๗ ๗๘๒๑๑๕๕
นจ.๐๐๕๒/๒๕๖๐

ศิธา เลเบอร์ กรุ๊ป จากัด โดย นางสาววงค์จันทร์ จันทร์สืบแถว

ที่อยู่ ๑๙๐/๖ หมู่ที่ ๓ ตาบลบางศรีเมือง อาเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี โทร.๐๙๔ ๖๑๖๓๓๓๒

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

ที่อยู่ ๒๒๒/๒ หมู่ที่ ๔ ตาบลสระพัง อาเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

นจ.๐๐๕๓/๒๕๖๐

เพอร์เฟคจ็อบ จากัด โดย นางสาวรุ่งระตี อุตวงค์

โทร.๐๘๑ ๗๐๕๗๐๕๗

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

ที่อยู่ ๑๐๐/๗ ถนนเทศบาล ๑ ตาบลทางเกวียน อาเภอแกลง
จังหวัดระยอง โทร.๐๘๙ ๒๔๕๙๙๕๔

มานพ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จากัด โดย นายมานพ สิงห์พรม

-๘-

นจ.๐๐๕๔/๒๕๖๐

ลาดับ

๕๕

ชื่อบริษัท/สานักงาน

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
8 ทิศกู้ดเพาเวอร์ จากัด โดย นายพงศ์สรรค์ ศุนะนันทน์

๕๖

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
เวิร์ค เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จากัด โดย นางสาวปราณี รัตนสินธุ์

๕๗

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
โกลด์เด้น เกท เมเนจเม้นท์ จากัด โดย นายนิพนธ์ มานิตศิริสุข

๕๘

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
จุลลกะ จากัด โดย นางสาวสุชาลินี วิโรจน์ยิ่งยง

สถานที่ตั้ง

เลขที่ใบอนุญาต

ที่อยู่ ๓๑๗/๑๔ ซอยสุขุมวิท ๖๓ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร โทร.๐๙๑ ๙๙๖๑๑๑๑

นจ.๐๐๕๕/๒๕๖๐

ที่อยู่ ๑๐๓๑ ถนนสายเอเซีย ตาบลคอหงส์ อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา โทร.๐๗๔ ๒๑๗๓๙๐ ,๐๘๑ ๙๕๙๗๓๔๕

นจ.๐๐๕๖/๒๕๖๐

ที่อยู่ ๗๓ ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี โทร.๐ ๒๕๒๖ ๐๒๓๒ , ๐๘๑ ๘๑๙๘๕๘๘

นจ.๐๐๕๗/๒๕๖๐

ที่อยู่ ๑๙/๓๐๒ ซอยวิภาวดีรังสิต ๖๐ แยก ๑๘-๑-๔ ถนนพหลโยธิน
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

นจ.๐๐๕๘/๒๕๖๐

โทร.๐ ๒๐๓๓ ๐๖๑๑ , ๐๘๕ ๙๙๒๔๕๘๒
๕๙

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
ยู.เอ.เอ็น. สตรอง จากัด โดย นายพีระยุทธ แซ่ม้า

ที่อยู่ ๔๗ ชั้นที่ ๑-๓ ซอยลาดพร้าววังหิน ๗๖ ถนนลาดพร้าววังหิน
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

นจ.๐๐๕๙/๒๕๖๐

โทร.๐ ๒๕๗๐ ๔๑๔๗ , ๐๘๕ ๖๘๖๑๖๗๕
๖๐

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
ที.เอ็ม.จี เอเจนซี่ จากัด โดย นายเจริญ กุหลาบมงคล

ที่อยู่ ๓๘/๔ , ๓๘/๕ หมู่ที่ ๒ ตาบลนาดี อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร โทร.๐๘๒ ๔๐๙๔๗๓๔
-๙-

นจ.๐๐๖๐/๒๕๖๐

ลาดับ

๖๑
๖๒

๖๓

ชื่อบริษัท/สานักงาน

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

นจ.๐๐๖๑/๒๕๖๐

เอ.ไอ.เค.เมเนจเม้นท์ จากัด โดย นางสาวสุภาพร วรรณสุทธิ์
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

ที่อยู่ ๑๘๗ หมู่ที่ ๙ ตาบลพังตรุ อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

นจ.๐๐๖๒/๒๕๖๐

ไทยพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด โดย นายจิรพัฒน์ ขาสุนทร

โทร.๐๙๒ ๔๑๕๖๑๖๓ , ๐๘๑ ๓๗๘๘๙๖๙

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

ที่อยู่ ๑๒๑/๔๒ ซอยวิภาวดีรังสิต ๖๐ แยก ๑๘-๑ แขวงตลาดบางเขน นจ.๐๐๖๓/๒๕๖๐
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทร.๐๘๖ ๓๑๙๕๖๕๑

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
มิตรชัย เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส จากัด โดย นายมิตรชัย โคตรทิพย์

๖๕

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
อทิตยา 2017 จากัด โดย นางคนึงนิตย์ ปิยะอภินันท์

๖๖

เลขที่ใบอนุญาต

ที่อยู่ ๑๖๙ หมู่ที่ ๖ ตาบลแหลมใหญ่ อาเภอเมืองสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม โทร.๐๘๕ ๓๗๔๙๙๔๔

บิลเลี่ยน ดรีม (ไทยแลนด์) จากัด โดย นายวิจักษณ์ สุรินทร์คา
๖๔

สถานที่ตั้ง

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
เอ็กเพอร์ท มีเดีย 2013 จากัด โดย นายชาติชาย ชื่นประเสริฐสุข

ที่อยู่ ๕๙๑ ซอยจันทน์ ๑๖ ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร โทร.๐๘๖ ๘๘๗๒๔๘๙

นจ.๐๐๖๔/๒๕๖๐

ที่อยู่ ๙๓/๘ ซอยแจ้งวัฒนะ ๑๓ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร โทร.๐๙๒ ๒๕๔๕๑๕๕ , ๐๘๖ ๔๕๕๑๙๕๙

นจ.๐๐๖๕/๒๕๖๐

ที่อยู่ ๕๐๒ ถนนวชิรปราการ ตาบลมะขามหย่ง อาเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี โทร.๐๓๘ ๒๘๖๓๖๒ , ๐๘๑ ๘๑๒๕๕๙๗

นจ.๐๐๖๖/๒๕๖๐

-๑๐-

ลาดับ

๖๗

ชื่อบริษัท/สานักงาน

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
ช.ชัยรัตน์ กรุ๊ป จากัด โดย นางสาวธิดารัตน์ วิจารณ์ปรีชา

๖๘

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
สยาม หงสา แอนด์ เออีซี จากัด โดย นางสาวอังษณา ผลทวี

สถานที่ตั้ง

เลขที่ใบอนุญาต

ที่อยู่ ๗๕/๑๔ หมู่ที่ ๗ ตาบลแสนตอ อาเภอท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี โทร.๐๓๔ ๙๑๐๒๒๘ , ๐๙๙ ๒๓๑๓๒๑๐

นจ.๐๐๖๗/๒๕๖๐

ที่อยู่ ๕๙/๒๘๔ ซอยรามคาแหง ๑๔๐ ถนนรามคาแหง
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

นจ.๐๐๖๘/๒๕๖๐

โทร.๐ ๒๓๗๓ ๐๒๓๙ , ๐๘๙ ๒๒๕๙๘๑๙
๖๙

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
เกรทเลเบอร์ จากัด โดย นางสาวณัฐธันยพร ธนัญญาโชติสิริ

ที่อยู่ ๔๕๐,๔๕๒,๔๕๔ ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง ตาบลหน้าเมือง
อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

นจ.๐๐๖๙/๒๕๖๐

โทร.๐๘๒ ๘๗๐๖๑๑๖ , ๐๙๑ ๔๔๒๒๔๕๖
๗๐

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

ที่อยู่ ๑๙ ซอยเพชรเกษม ๓๔ ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลอง

เจก้า เฟรนด์ชิพ จากัด โดย ว่าที่ร้อยตรีกฤษ แก้วสุขนนท์

ภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
โทร.๐ ๒๘๖๘๖๐๗๒ , ๐๘๕ ๙๐๒๘๘๙๐

-๑๑-

นจ.๐๐๗๐/๒๕๖๐

ลาดับ

๗๑
๗๒

๗๓

ชื่อบริษัท/สานักงาน

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
แฮปปี้ เวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด โดย นายกอบชัย ผดุงเดช
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

ที่อยู่ ๒๒ ซอยพุทธบูชา ๔๔ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร นจ.๐๐๗๒/๒๕๖๐

ฮอไรซอน พริ้นซิเพิล จากัด โดย นายพงษ์ชัย เฉิดมนูเสถียร

โทร.๐๙๔ ๖๓๕๕๙๓๖

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

ที่อยู่ ๓๙๐/๑๔ หมู่ที่ ๒ ถนนสายเอเซีย ตาบลท่าสายลวด
อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก โทร.๐๘๑ ๗๕๑๖๑๙๙

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
ทีเอสเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล99 จากัด โดย นางสาวศศิพร โกศล

๗๕

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
พี.ดี. วิน วิน จากัด โดย นางสาวจุฑารัตน์ ธรรมวัฒน์วิมล

๗๖

เลขที่ใบอนุญาต

ที่อยู่ ๑๙/๖ ถนนทะเลหลวง ตาบลบ่อยาง อาเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา โทร.๐๗๔ ๘๙๑๖๙๐ , ๐๖๓ ๙๘๙๖๙๗๘

สยาม เอ็ม ทู เอ็ม เซอร์วิส จากัด โดย นายชาญชัย โพธิสิทธิ
๗๔

สถานที่ตั้ง

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
ซัคเซส แมเนจเม้นท์ โซลูชั่น จากัด โดย นางสาวพรรณพร บูรณะกร

นจ.๐๐๗๑/๒๕๖๐

นจ.๐๐๗๓/๒๕๖๐

ที่อยู่ ๘๐/๒๕ หมู่บ้านภูมิสิริ หมู่ที่ ๒ ตาบลคลองจิก อาเภอบางปะอิน นจ.๐๐๗๔/๒๕๖๐
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.๐๓๕ ๓๓๓๒๐๖ , ๐๘๑ ๒๕๕๖๕๘๔
ที่อยู่ ๑๒๒/๑๒ ถนนโชตนา ตาบลช้างเผือก อาเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ โทร.๐๕๓ ๒๑๕๑๗๘ , ๐๘๘ ๒๕๒๐๖๘๑

นจ.๐๐๗๕/๒๕๖๐

ที่อยู่ ๓๘๒/๒๖ หมู่ที่ ๑ ตาบลบางเสาธง อาเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ โทร.๐๘๐ ๖๔๔๘๔๑๘

นจ.๐๐๗๖/๒๕๖๐

-๑๒-

๗๗

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
สมาร์ท เอส เอ็ม จากัด โดย นายสราวุธ มาลีสี

๗๘

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
เอส อาร์ เค ซัพพลาย(ไทยแลนด์) จากัด โดย นายอิทธิพัทธ์ สมบูรณ์ศิริ

๗๙

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
โซวิน กรุ๊ป จากัด โดย นางสาวประภากร สุวรรณจิต

๘๐

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
เอเซีย ท๊อป สปีด เลเบอร์ ซัพพลาย จากัด โดย นายมนตรี สมบัติศรี

ที่อยู่ ๔๗๙/๔,๔๗๙/๕ หมู่ที่ ๖ ตาบลแพรกษา อาเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
โทร.๐ ๒๗๐๓๖๗๐๖ , ๐๙๐ ๒๓๙๔๗๘๙

นจ.๐๐๗๗/๒๕๖๐

ที่อยู่ ๔๓ ถนนเอกชัย ตาบลมหาชัย อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร โทร.๐๓๔ ๑๑๘๕๘๕ , ๐๘๑ ๑๕๑๙๒๐๑

นจ.๐๐๗๘/๒๕๖๐

ที่อยู่ ๒๒ ซอยพระรามที่ ๒ ซอย ๖๐ แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร โทร.๐๘๖ ๓๓๒๔๓๖๘ , ๐๘๓ ๓๓๕๘๘๙๙

นจ.๐๐๗๙/๒๕๖๐

ที่อยู่ ๙/๑๓๑ หมู่บ้าน บ้านกลางเมือง วิภาวดี ซอยวิภาวดีรังสิต ๖๔
แยก ๑๓ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

นจ.๐๐๘๐/๒๕๖๐

โทร.๐๙๔ ๙๐๐๙๙๐๗
๘๑

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
ซี.ซี.ที. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จากัด โดย นายธีรโชติ อินเกต

ที่อยู่ ๘๓๔/๑๘๔ ถนนมิตรภาพ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก โทร.๐๘๖ ๓๗๕๘๐๕๗ , ๐๘๑ ๘๘๗๖๖๙๙

นจ.๐๐๘๑/๒๕๖๐

BURMESE2009@HOTMAIL.COM
๘๒

๘๓

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

ที่อยู่ ๗๑/๕๑๘ หมู่ที่ ๗ ตาบลลาดสวาย อาเภอลาลูกกา

วี.ดี เวิร์คเกอร์ กรุ๊ป จากัด โดย นายรัตนศักดิ์ ศิริงามประเสริฐ

จังหวัดปทุมธานี โทร.๐๘๑ ๓๔๐ ๙๐๑๙

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ

ที่อยู่ ๓๗ ซอยรังสิต – นครนายก ๓๖ ตาบลประชาธิปัตย์

ป.ไชยโย จากัด โดย นายธีรศักดิ์ ไชยโย

อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทร.๐๘๑ ๗๓๒ ๘๑๘๑

-๑๓-

นจ.๐๐๘๒/๒๕๖๐

นจ.๐๐๘๓/๒๕๖๐

๘๔

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
ซีบีเอส เวิลด์ จากัด โดย นายสุรวุฒิ สินธวาชีวะ

ที่อยู่ ๒๑๖/๖ หมู่ที่ ๔ ซอยแจ้งวัฒนะ ๖ แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
โทร.๐ ๒๕๒๑ ๑๓๒๕ , ๐๘๖ ๙๖๕ ๗๙๘๔

-๑๔-

นจ.๐๐๘๔/๒๕๖๐

