
ลําดับ ชื�อบริษัท บุคคลที�ติดต่อ ที�อยู่ เบอร์ติดต่อ ปีที�รับ จํานวนเรือ

1 บริษัท พูลสวัสดิ�นาวี จํากัด คุณอัมพิกา พูลสวัสดิ� 47  ถ.พระอาทิตย์  แขวงชนะสงคราม T.281-1133-5 18  ลํา

(รับขนส่งสินค้าทางทะเล) กรรมการผู้จัดการ เขตพระนคร  กรุงเทพฯ 10200  ต่อ 143 (คุณทิพ)

F. 280-1392 

2 บ. พ.ีเอส.วี. ซัพพลาย  จํากัด คุณฝนแก้ว  รุ่งเรือง (เรือ) 932  ถ.พระราม 3  แขวงบางโพงพาง T. 02-2948080 5  ลํา

บ. บ.ีพ.ีพ.ี ซัพพลาย จํากัด (คุณกานต์รัตน์  LT) เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ  10120   F.02-3989881

คุณบัว โทร.084-7528676

3 บ. หะรินสุตขนส่ง จํากัด คุณภูมินทร์  หะรินสุต 592-594  ถ.มไหสวรรย์ T.02-2891156 5  ลํา

(ผู้การวีนัส 083-1367208) กรรมการผู้จัดการ แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม 02-2891168

คุณประพจน์  08-18372560 กรุงเทพฯ  10120  F.02-2918618

4 บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จํากัด กัปตันสงวนศักดิ� 26/26 - 27 อาคารอรกานต์ ชั�น 8 T.254-8437 ต่อ 135 , 215 22  ลํา

(กัปตันสันติ  ภูติภัทร)์ นพีทวีวัฒน์ (01-9351095)  ถ.ชิดลม        02-2500-569

ขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ ผจก.ทั�วไปแผนกคนประจําเรือ แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน F.  02-254-9417 , 

(กัปตันพงษทร คงลือชา) 081-9205008  กทม.10330 F. 02-655-3906

ผจก.อาวุโสฝ่ายคนประจําเรือ

5 บริษัท สินธุ์ไซมอน เดินเรือ กัปตันวรัญชัย อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั�น 35 T.02-862-1485 5  ลํา

จํากัด E-mail :  humanresource 77/150   ถ.กรุงธนบุรี  F. 02-862-1495

(บ.แสงไทยฯ ในเครือ) @ sinsimon.com แขวงคลองต้นไทร

เขตคลองสาน  กรุงเทพฯ 10600

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

บริษัทเรือที�รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

E-mail:pongsathorn@thoresen.com , mpd@thoresen.com



ลําดับ ชื�อบริษัท บุคคลที�ติดต่อ ที�อยู่ เบอร์ติดต่อ ปีที�รับ จํานวนเรือ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

บริษัทเรือที�รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

6 บริษัท  อาร์ ซี แอล จํากัด กัปตันสุรเดช (01-8020604) 127/19 อาคารปัญจะธานี ชั�น 14 T.02-296-1262,296-1207 32  ลํา

(มหาชน) ผจก.ฝ่ายคนประจําเรือ ถ.รัชดาภิเษก แขวงช่องนนทรี  F.02-296-1214

กัปตันสุรเดช  ภวเมธีสกุล เขตยานนาวา กทม  10120 คุณสุปราณี (ฝ่ายบุคคล)

7 บ. วงศ์สมุทรนาวี จํากัด คุณชาลี  เพ็ชรเสือ 567 อาคารชัยมั�นคงกิจ ชั�น 4 T.222-5889 6  ลํา

ชื�อเรือ บางศรีเมือง (081-9878273) ถ.บํารุงเมือง แขวงคลองมหานาค  , 225-5366

เรือกลเดินทะเลใกล้ฝั�ง ผช.ผจก.ฝ่ายคนประจําเรือ เขตป้อมศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100  F.226-3659

E-mail: wsngroup@bblife.com

8 บ.นทลิน แมนเนจเม้นท์ กัปตันรัชตะ  สระประทุม 21/219  ถาวรนิเวศน์ 1 ถ.บางนา-ตราด T.398-7285 ,398-7885-6 10  ลํา

จํากัด ผจก.ฝ่ายบริหารบุคคล แขวงบางนา   F.398-7286

(089-6074109) เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

9 บ. บิ�กซี จํากัด นายสุทัศน์ มหาเทพ 454 ถ.พระราม 3 แขวงบางโคล่ T.292-0559 , 292758-9 7  ลํา

ผจก.ฝ่ายคนประจําเรือ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120   F. 292-0365 , 292-0365

10 บ.  ไทยอินเตอร์เนชั�นแนล คุณสํารวย 610/5-6  ถ.สงวาด  เขตสัมพันธ์วงศ์ T.224-0091 , 292758-9 5  ลํา

แท็งเกอร์ จํากัด 081-8601368 กรุงเทพฯ  10100 F.02-2230916

(ขนส่งทางทะเลในประเทศและระหว่างประเทศ)

11 บ. ไทยออยส์ มารีน จํากัด คุณไชยมงคล เฉลิมวัฒน์ 2/84  หมู่ 15 ถ.ท่ารถไฟเก่า T.331-0080-5 8  ลํา

(บริษัทเรือนํ�ามัน) จนท.บริหารคนประจําเรือ แขวงบางจาก  F.331-0086

E-mail: chaimongkol@thaioil-marine.com เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10250



ลําดับ ชื�อบริษัท บุคคลที�ติดต่อ ที�อยู่ เบอร์ติดต่อ ปีที�รับ จํานวนเรือ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

บริษัทเรือที�รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

12 บ. ยูนิไทย จํากัด (มหาชน) กัปตันพิษณุ อาคารแอลม่าลิ�ง ชั�น 11  25 ซ.ชิดลม T.02-6503965 12  ลํา

(ฝึกอย่างน้อย 1 ป)ี 081-857-5976 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  F.02-6503388

กรุงเทพฯ 10330

13 บ. ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตร กัปตันสุวรรณ  แสงศรี 736  ท่าเรือสยามแก๊ส ถ.พระราม 3 T.02-2954023-26 6  ลํา

เคมิคอล จํากัด (มหาชน) โทร.084-1541901 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา ต่อ 102

(เรือวิ�ง ศรีราชา-ประจวบฯ-ชุมพร) คุณเพชรบุรี กรุงเทพฯ  10120 F.02-295-4024

085-9118276

14 บ. จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) คุณเริงณรงค์ อาคารมาโน ทาวเวอร์ T.260-0050 , 11  ลํา

(เรือต่างประเทศ วิ�งยุโรป อเมริกา) (ต่อ 231) 153 ถ.สุขุมวิท 39  F.259-9825 , 261-4813

ฝึกอย่างน้อย  11  เดือน กัปตันพันธ์ศักดิ� คลองตันเหนือ เขตวัฒนา

(ต่อ 146)  กรุงเทพฯ 10110

15 บ. พ.ีไอ.เอ็น.เค. คุณอุดม อาคาร เอส.เอส.พี ทาวเวอร์ 2 ชั�น 21 T.240-3451-5 2  ลํา

ทรานสปอร์ตเทรดดิ�ง จํากัด โทร.02-2403451-5 ต่อ 12 116/76 ถ. ณ ระนอง เขตคลองเตย F.671-0479

(อบรมของเหลวในระวาง) กรุงเทพฯ  10110

(ขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม)   

16 บ. สยามมงคลเดินเรือ  จํากัด คุณชัยยุทธ 30 ถ.ราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก T.02-871-3302-6 7  ลํา

(อบรมของเหลวในระวาง) (ต่อ 502) เขตราชบูรณะ กรุงเทพฯ  10140  F.02-8714724

F.02-4284166



ลําดับ ชื�อบริษัท บุคคลที�ติดต่อ ที�อยู่ เบอร์ติดต่อ ปีที�รับ จํานวนเรือ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

บริษัทเรือที�รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

17 บ. คุณนที จํากัด คุณเรืองรัตน์ 21/219  ถาวรนิเวศน์ 1 T.02-3987885 1  ลํา

(ในเครือ บ.นทลิน) ถ.บางนาตราด เขตบางนา Fax.02-398-7286

กรุงเทพฯ  10260

18 บ. แสงไทย เนวิเคชั�น กัปตันวรัญชัย อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั�น 35 T.02-862-1485 8  ลํา

 1997 จํากัด E-mail :  humanresource 77/150   ถ.กรุงธนบุรี  F. 02-862-1495

(ในเครือ บ.สินธ์ไซมอน) @ sinsimon.com แขวงคลองต้นไทร

เขตคลองสาน  กรุงเทพฯ 10600

19 บ. สยามเภตรา อินเตอร์ กัปตันสุรเดช อาคารปัญจะธานี ชั�น 29 127/34   T. 02-2961218-20 1  ลํา

เนชั�นแนล จํากัด ถ.รัชดาภิเษก ยานนาวา  F.296-1214

(ในเครือ RCL)  ฝึก 6 เดือน กรุงเทพฯ  10120

20 บ. วิชั�น มารีน จํากัด คุณนิมิตร อาคารทศพลแลนด์ 4 ชั�น 6   T.361-8483-5 7  ลํา

(เรือนํ�ามัน อบรมของเหลว 081-2795867 947/22  ถ.บางนา-ตราด ก.ม.3 เ F.361-8486

ในระวาง) ขตบางนา  กรุงเทพฯ 10260 

21 บ. วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพร์ส  จํากัด คุณประกอบ 45 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน T.254-6604-5 4  ลํา

(อบรมของเหลว) 081-8021197 เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400 F.254-8749

(ขนส่งนํ�ามันทางทะเล)



ลําดับ ชื�อบริษัท บุคคลที�ติดต่อ ที�อยู่ เบอร์ติดต่อ ปีที�รับ จํานวนเรือ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

บริษัทเรือที�รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

22 บ. เวิลด์ไวด์ ทรานสปอร์ต จํากัด กัปตันสุรศักดิ�  ประจําค่าย 119/40  หมู่ 8 ถ.บางนา-ตราด T.02-3993366 8  ลํา

(อบรมของเหลวในระวาง) (084-4383481) เขตบางนา 02-2361768-9

WORLD WIDE TRANSPORT CO.,LTD. (คุณจันจิรา 084-4383418) กรุงเทพฯ  10260  F.02-7469406

23 บ. โค๊ด ชิปปิงส์ 334/12-13  ถ.รามา 4 T.233-1807-9 1  ลํา

(ไทยแลนด)์ จํากัด  เขตบางรัก  F.236-1781

กรุงเทพฯ  10500

 

24 บ. แหลมทอง อินเตอร์ คุณสํารวย 610/5-6  ถ.สงวาด T.224-0091 2  ลํา

เนชั�นแนล ไลน์ จํากัด 01-8601368 เขตสัมพันธวงศ์  F. 622-6377

กรุงเทพฯ  10100

25 บ. พรีเชียส ชิพปิ�ง จํากัด โกกะ วี.ซูดาการ์ อาคารคาร์เธ่ย์เฮาท์ ชั�น 7  8/30 T.02-6968800-90 41  ลํา

(มหาชน) (คุณศุภณัฐ) ถ.สาธรเหนือ แขวงสีลม  เขตบางรัก  F.236-7654

Mr.Koka V. Sudhakar กรุงเทพฯ 10500 F.02-6338460

Vice Presindent (Fleet Management) (คุณณิชา หวังศุภผล)

Precious Shipping Public Company Limited โทร.081-6405859



ลําดับ ชื�อบริษัท บุคคลที�ติดต่อ ที�อยู่ เบอร์ติดต่อ ปีที�รับ จํานวนเรือ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

บริษัทเรือที�รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

26 บริษัท ทิปโก้ มารีไทม์ จํากัด กัปตันดอน  อาคารทิปโก้  ชั�น 25 T.02-273-6777

(อบรมของเหลวในระวาง) ผจก.ฝ่ายคนประจําเรือ 118/1  ถ.พระราม 6  สามเสนใน 02-2736030 , 2711601

คุณนัยเนตร (089-816-5021) เขตพญาไท  กทม 10400

โทร.081-4201829

27 บริษัท อาม่า มารีน จํากัด คุณนพรัตน์ ตึกวรสมบัติ  ชั�น  19  100/1  T.02-247-7611-2 5

(อบรมของเหลวในระวาง) โทร.081-9068991 ถ.พระราม 9  เขตห้วยขวาง F.02-247-7610

เรือบรรทุกนํ�ามัน/สารเคมี (บรรทุกนํ�ามัน กรุงเทพฯ  10320

ปาล์ม)

28 บริษัท กาญจนา มารีน จํากัด 21/219  ถาวรนิเวศน์ 1  T.02-399-1103-4 3

(ในเครือ บ.นทลิน) ถ.บางนา-ตราด  เขตบางนา F.02-399-1560

กรุงเทพฯ  10260

29 บริษัท กังวาน (1989) จํากัด คุณไพรัช  ชมกลิ�น 2210/69  ถ.นราธิวาสราชนาการินดรา T.02-285-4925 10

ช่องนนทรี เขตยานนาวา T.02-854-4927

กรุงเทพฯ  10120 F.02-285-4914

30 บริษัท ยูไนเต็ด แท็งเกอร์ จํากัด 21/219  ถาวรนิเวศน์ 1 T.02-398-7885-6 3

(ในเครือ บ.นทลิน) ถ.บางนา-ตราด เขตบางนา F.02-398-7286

กรุงเทพฯ  10260



ลําดับ ชื�อบริษัท บุคคลที�ติดต่อ ที�อยู่ เบอร์ติดต่อ ปีที�รับ จํานวนเรือ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

บริษัทเรือที�รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

31 บริษัท นํ�ายืนยง ชิปปิ�ง จํากัด คุณศราวุธ 334/12-13  พระราม  4 T.02-233-1807-9 4

(ในเครือ บ.ค๊อทชิปปิ�ง) 02-23617689 มาตาพุธรัชธาราม  เขตบางรัก 02-233-3801

กรุงเทพฯ  10500

32 บ. ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ�ง จก. คุณสุชีรา สุขธงไชยสกุล 48 ม.3 เขตพื�นที�ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง T.038-407000 ต่อ 1241

(ซ่อมเรือ วิศวกรรมโครงสร้างเหล็กงานแท่น โทร.085-9000372 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 Fax.038-407019

ขุดเจาะนํ�ามันและโครงสร้างเหล็กงานออฟชอร์ (เบี�ยเลี�ยง 120.-/วัน)

33 บริษัท รวมมิตร มารีนออยล์ จํากัด คุณอนุชา  โชควิเชียร 2/7  ม.1  ต.บางแก้ว T. 034-771500-10

คุณพงศธร อ.เมือง  จ.สมุทรสงคราม  75000 F.034-771511

081-9954279

บริษัท รวมมิตร มารีนออยล์ จํากัด คุณสุรเชษฐ์ 140  ม.8  ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง โทร.034-771510

โทร.087-7692669 จ.สมุทรสงคราม  75000 F.034-771511

34 บริษัท เอส ซี แมนเนจเม้นท์ จํากัด คุณหมู (ฝ่ายเรือ) โทร.02-3419991

88  ถ.เดอะพาร์คแลนด์ โทร.081-9070664 Fax.02-341-9984

แขวงบางนา  เขตบางนา

กทม.10260



ลําดับ ชื�อบริษัท บุคคลที�ติดต่อ ที�อยู่ เบอร์ติดต่อ ปีที�รับ จํานวนเรือ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

บริษัทเรือที�รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

35 บริษัท เคมสตาร์ ชิปปิ�ง จํากัด คุณอํานาจ 1622  ซ.พหลโยธิน  30/10 T. 02-8194535

- สายใน  กทม. - ระยอง - ชลบุรี ถ.พหลโยธิน  แขวงจันทรเกษม F.02-5138006

- สายนอก สิงค์โปร-์มาเลยเซีย- เขตจตุจักร  กทม.

อินโดนีเซีย

36 บริษัท ซีแมนชิพ  จํากัด คุณรัตนา  คีตาชีวะ 14/6  ซ.ลาดพร้าว 84  ถ.ลาดพร้าว โทร.02-539-4581-3

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง Fax.02-933-8700-4

กรุงเทพฯ  Fax.025394583

37 บริษัท ยูนิไวส์ ออฟชอร์ จํากัด คุณประพจน์ (สํานักงานใหญ่) โทร.02-2548400

UNIWISE OFFSHORE LIMITED. ผจก.กองเรือจังหวัดสงขลา 25 ตึกเอลม่าลิงค์ ชั�น 11 ซ.ชิดลม Fax.02-2551155

E-mail:uniwise@loxinfo.co.th โทร.081-9194080 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน คุณนฤมล

เขาทังกวน ถ.สะเดา อ.เมือง คุณจรุณรัตน์ กทม.10300 naruemol.j@unithai.com

จ.สงขลา Fax.074-327343 081-8358014

บริษัท ยูนิไวส์ ออฟชอร์ จํากัด คุณเสกสรร  ปราณอมรกิจ 22  ถ.สุขม ต.บ่อยาง

UNIWISE OFFSHORE LIMITED. ผจก.สนง.สาขาสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา  90000

E-mail:uniwise@loxinfo.co.th โทร.081-8358014 e-mail:charoonrat.srinoon@miclynexpressoffshore

mailto:naruemol.j@unithai.com


ลําดับ ชื�อบริษัท บุคคลที�ติดต่อ ที�อยู่ เบอร์ติดต่อ ปีที�รับ จํานวนเรือ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

บริษัทเรือที�รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

38 บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตเคมิคัลส์ กัปตันไมตรี อรุณประเสริฐกุล 498/997-999 ชั�น 8 โทร.02-2954023-25

จํากัด (มหาชน) ผอ.ฝ่ายคนประจําเรือ อาคารโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ 2  ถ.ดํารงรักษ์ Fax.02-2954024

คุณศักดิ� แขวงคลองมหานาค

โทร.085-9118276 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.10100

39 บริษัท นวคุณทรานสปอร์ต จํากัด กัปตันสุเทพ 1588/12 บ้านกลางกรุง โทร.02-1820387-8

ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา Fax. 02-1820386-8

กทม.10260

40 บริษัท ซ.ีแอนด์พ.ี จํากัด คุณบัญชา  จุ้ยรอด อาคารมาโนทาวเวอร์ 153 ซ.39 โทร.02-2610446

E-mail: kraisih@cptanker.com ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน Fax.02-2599812

เขตวัฒนา กทม. 10110

41 บริษัท เดลต้า ชิพปิ�ง จํากัด กัปตันนันทศักดิ� ประเสริฐชัย 118/1 อาคารทิปโก้ ถ.พระราม 6 โทร.02-2736000

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท Fax.02-2713370

กทม.10400

42 บริษัท ชุมไทย จํากัด 879/9 ซ.พัฒนาการ 1 โทร.02-2842750

(ปิดกิจการ  1 พ.ย. 2552) ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง 02-2948322-3

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ  10120 F.02-2945543



ลําดับ ชื�อบริษัท บุคคลที�ติดต่อ ที�อยู่ เบอร์ติดต่อ ปีที�รับ จํานวนเรือ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

บริษัทเรือที�รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

43 บริษัท กรุงสยาม จํากัด อ.ชัยรัตน์  081-8896865 โทร.02-4411712

Fax.02-441-1427

44 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี� จํากัด (มหาชน) คุณธนภณ  กสิโรจน์ 25/1  ม.8  ซ.มิตรภาพ โทร.077-471206-8

 (ขนส่งทางนํ�าภายในประเทศ) ผจก.ฝ่ายบุคคล ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี Fax.077-471154

84220

45 บริษัท พีพี แฟมมิลี� จํากัด คุณชนุภณ  กล้าสมุทร 147  ม.7  ต.ไสไทย โทร.075-612463 2551

โทร.089-7282152) อ.เมือง  จ.กระบี� 81000 Fax.075-621238

46 บริษัท ซีทราน เฟอร์รี� จํากัด คุณชาตะ หิรัณยสโรช สํานักงานดอนสัก 1/1-3  ม.8 (077-4712174  ต่อ 25) 2551

(เรือข้ามฟากดอนสัก-สมุย ,เรือนําเที�ยว, 086-8869329 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก Fax.077-471174-7

เรือขนส่งสินค้า ,ตู้คอนเทนเนอร)์ จ.สุราษฎร์ธานี  84220 077-251153#41

(ต้องการ ปวส. ชก.ชช.ชย.ชฟ.)

47 SEMARING LOGISTICS(M) SDN.BHD. Door 12 Administration building 1 P.6098631087,6098631622 2552

Ground Floor Kemaman Supply Base 00960129535786 (มาเลเซีย)

Tanjung Berhala , Kemaman 24000 Fax.02-9999999

Terengganu



ลําดับ ชื�อบริษัท บุคคลที�ติดต่อ ที�อยู่ เบอร์ติดต่อ ปีที�รับ จํานวนเรือ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

บริษัทเรือที�รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

48 บริษัท เพชรศรีวิชัย จํากัด คุณฟาง 99/12-19  ม.4 โทร.077-225124#117 2551

081-9796868 ต.บางกุ้ง  อ.เมือง Fax.077225126

จ.สุราษฎร์ธานี  84000

49 บริษัท ว.ีบ.ี ไลน์ จํากัด คุณบุญชัย ว่องไวกิจไพศาล 15/182 ซ.รามคําแหง 43/1 โทร.02-726-3126

V.B.Line Co., Ltd. แขวงวังทองหลาง  เขตวังทองหลาง Fax.02-7263126

ประกอบกิจการค้า นําเข้าและส่งออกผลไม้ตามฤดูกาล กทม. 10310 

50 บริษัท เอ็น ซี เอ มารีน คอนซัลแทนท์ จํากัด 116/11  ชั�น 5  ถ.สุนทรโกษา โทร.02-671-2053

(สาขา กทม.) แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย 02-6712312

กทม.10110 Fax.02-6712314

51 บริษัท เอ็น ซี เอ มารีน คอนซัลแทนท์ จํากัด คุณชัยวัฒน์ 111/81  หมู่บ้านรินรดา โทร.034-425218

(สาขา สมุทรสาคร) โทร.089-7938686 ต.บางหญ้าแพรก  อ.เมือง Fax.034-426853

จ.สมุทรสาคร  74000

52 บริษัท สยามนาวี จํากัด ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการประจําเรือ อาคาร พ.ีซ.ีทาวเวอร์ ชั�น 1 โทร.077-285007, 283444

(เรือขนส่งสินค้าในประเทศ) คุณรัตนา  นวลหนู (คุณแดง) 33/11  ม.1  ต.บางกุ้ง  Fax.077-285006

PC.TERMINAL 2 ปฏิบัติการฝ่ายเรือ อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี   84000 Fax.077-225302

(เดินทางสุราษฎร์-อยุธยา) โทร.081-8925484



ลําดับ ชื�อบริษัท บุคคลที�ติดต่อ ที�อยู่ เบอร์ติดต่อ ปีที�รับ จํานวนเรือ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

บริษัทเรือที�รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

53 บริษัท ซิลเวอร์ ซี รีฟเฟอร์ จํากัด 814/240  นรสิงห์  โทร.034-811141

ขนสินค้าระหว่างประเทศโดยเรือเดินสมุทร ต.มหาชัย  อ.เมือง Fax.034-811079

จ.สมุทรสาคร   74000

54 บริษัท ศุภนาวา อินเตอร์ทราน จํากัด คุณอุดม  ลือไชย 107  ม.10 เพชรหึงส์   ต.ทรงคนอง โทร.02-8184550-3

(การขนส่งทางทะเลและทะเลชายฝั�ง) อ.พระประแดง   จ.สมุทรปราการ Fax.02-8184554

10130

55 บริษัท แท็งเกอร์ แปซิฟิค (ประเทศไทย) 26/30-31  อาคารอรกานต์  ชั�น 9 โทร.02-2541118-9

จํากัด ซ.ชิดลม  ถ.เพลินจิต  02-6507493

(การขนส่งทางนํ�าภายในประเทศ) แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน 02-6507401

กทม.  10330

56 บริษัท กรุงธนนาวา จํากัด คุณสัมฤทธิ� 081-9319457 76/7  ม.8  ถ.พระราม 2 โทร.02-8671368

คุณบุญรอง ชมหนู ซ. 33  แขวงบางนา  เขตจอมทอง 02-4278912

(การขนส่งทางนํ�าภายในประเทศ) 086-2680168 กทม.  10150 Fax.02-4281917

คุณปกิจณ์ 081-9276841

57 ศูนย์พัฒนาและบํารุงรักษาทางนํ�าที� 4 หัวหน้าศูนย์พัฒนาฯ  1/7  ถ.แหล่งพระราม โทร.074-311584, 

(สงขลา) ผู้บังคับการเรือเจ้าท่า ข.12 ต.บ่ออ่าง  อ.เมือง 074-311458

E-mail:Center4@wdmb.go.th คุณสุภาพ แก้วสวี 084-7479201 จ.สงขลา  90000 Fax.074-311458

(เรือเอกโรม  ชุติภาส ผู้บังคับการเรือเจ้าท่า ข 12 โทร.081-6961808)



ลําดับ ชื�อบริษัท บุคคลที�ติดต่อ ที�อยู่ เบอร์ติดต่อ ปีที�รับ จํานวนเรือ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

บริษัทเรือที�รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

58 บริษัท ยูหลิมโบ๊ต จํากัด คุณลาวัลย์ 95/430  ถ.รัชดาภิเษก โทร.02-2950150-2

แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา Fax.02-2950153

กทม.10120

59 บริษัท ศิริชัยการประมง จํากัด คุณเทพนาวี สิทธิไกรพงษ์ 1141/7  ถ.วิเชียรโชฏก  โทร.034-820297  

เลขากองเรือ ต.มหาชัย  อ.เมือง Fax.034-820741

จ.สมุทรสาคร   74000

60 บริษัท R sky ทัวร์แอนด์ ทราเวล 78/30 ม.1  ถ.พัฒนาท้องถิ�น โทร.

ต.วิชิต   อ.เมือง

จ.ภูเก็ต  83000

61 บริษัท ทรานส์โอเชียน ซัพพลาย 1992 จํากัด คุณปอ 123/19  ถ.นนทรี โทร.02-6812316-9

(บริการเสริมการขนส่งทางนํ�า) 089-9368379 แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา Fax.02-6812315

กทม.  10120

62 บริษัท Itfa จํากัด คุณภิรมย์ โทร.034-840261

(คุณต่อ 081-7632936) 034-840260



ลําดับ ชื�อบริษัท บุคคลที�ติดต่อ ที�อยู่ เบอร์ติดต่อ ปีที�รับ จํานวนเรือ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

บริษัทเรือที�รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

63 บริษัท สยามมาริไทม์ทรานสปอร์ต คุณศักดิ�ชัย 14 ม.1  ถ.ชัยพฤกษ์  แขวงตลิ�งชัน โทร.02-4240470 

1987 จํากัด 089-6623455 เขตตลิ�งชัน กทม. 10270 Fax.02-8814098

64 บริษัท HIGHLAND MARITIME จํากัด คุณราณี อุดมเลิศปรีชา 36  CRA Tower All Seasons Place โทร.02-625-3026

089-9691946 87/2  ถ.เส้นลวด Fax.02-6253163

แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน

E-mail:ranee@highland-maritime.com กรุงเทพฯ 10330

65 บริษัท ภูเก็ต บิสิเนส กรุ๊ป จํากัด โทร.081-69158888 35/29  ถ.วิชิตสงคราม  ต.วิชิต โทร.02-625-3026

(ประกอบกิจการเรือท่องเที�ยว) โทร.076-211253, 076-222-824 อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  830000

Fax.076-248062

66 HIGHLAND MARITIME CO.,LTD. คุณรานี 87/2 ชั�น 36 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั�น โทร.02-6253026

089-9691946 เพลส ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน Fax.02-6253163

กทม.10330

67 Top Siam Marine co., Ltd คุณวราพงศ์  ตะถะวิบูลย์ 63/172-3  หมู่ 7 ถ.บรมราชชนนี โทร.02-8004014-5

เขตทวีวัฒนา Fax.02-80004015

กทม.



ลําดับ ชื�อบริษัท บุคคลที�ติดต่อ ที�อยู่ เบอร์ติดต่อ ปีที�รับ จํานวนเรือ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

บริษัทเรือที�รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

68 บริษัท สันทัดและบุตร จํากัด 79  หมู 3  ทางหลวงแผนดินสาย 4213 โทร.077-285-121

E-mail: STPORT.surat@gmail.com ต.บางกุง  อ.เมือง Fax.077285122

จ.สุราษฎรธานี  84000

69 บริษัท สยามลัคกี้ มารีน จํากัด 553 อาคารเดอะพาลาเดียม ชั้น 30 โทร.02-1209899

ถ.ราชปรารถ  Fax.02-2506081

แขวงมักกะสัน  เขตราชเทวี

กรุงเทพฯ 10400

70 บ.ไทยซีแฟเรอร เทรนนิ่ง แอนด กัปตันกฤช 189/265  ม.5  ต.พันทาย  อ.เมือง โทร.034-872532-33

คอนซัลแทนท จํากัด 086-3229634 จ.สมุทรสาคร  74000

E-mail:thaiseafarerjobs.com โทร.034-872532-33

71 บริษัท พี.ไอ.แอล. แปซิฟค อินเตอรไลน คุณรักกร  ชัยธนรัชต์ โทร.02-6717940

จํากัด (มหาชน) 081-9245372 Fax.02-6717942

72 บริษัท เรือเร็วลมพระยา จํากัด คุณพรรณนภา ปานนะพงศ 26/61  หมู 4  ต.แมน้ํา โทร.077-447310 ตอ 107, 109

สาขาเกาะสมุย  ผจก.ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย อ.เกาะสมุย  จ.สุราษฎรธานี Fax.0774470310 ตอ 111

E-mail:info@lomprayah.com 84330 E-mail:personal@lompraya.com



ลําดับ ชื�อบริษัท บุคคลที�ติดต่อ ที�อยู่ เบอร์ติดต่อ ปีที�รับ จํานวนเรือ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

บริษัทเรือที�รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

73 บริษัท อู่เรือสุราษฎร์ธานี จํากัด คุณแอน 99/128  หมู่ 5 ถ.ตลาดล่าง โทร.077-275838-40

081-6235444 ต.บางกุ้ง  อ.เมือง Fax.077-275841

จ.สุราษฎร์ธานี  84000

74 บริษัท บลูนาคราช จํากัด คุณละอองดาว  จันทร์โท 23/113-117  ถ.เทพกษัตรี  ต.เกาะแก้ว

E-mail: hr_admin@bluanda.com ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล อ.เมือง  จ.ภูเก็ต 83000

เบี�ยเลี�ยง 200./วัน , ที�พัก , รถรับส่ง, ยูนิฟอร์ม , หยุดวันนักขัตฤกษ์

75 บ. โลมา เซอร์วิส แอนด์ซัพพลาย จก. คุณภาณุพงศ์  พนานครทรัพย์ 12 ซ.ชายเขา 3 ต.บ่อยาง อ.เมือง โทร.084-8376561

LOMA SERVICE & SUPPLY CO.,LTD. GENERAL MANAGER จ.สงขลา  90000

E-mail:panupong.p@lomaservices.co.th PANUPONG  PANANAKHONSUP 26 ถ.นคร-ทุ่งสง ต.ในเมือง จ.นครศรีฯ

80000



ลําดับ ชื�อบริษัท (อู่เรือ) บุคคลที�ติดต่อ ที�อยู่ ปีที�รับ หมายเหตุ

1 บริษัท อิตัลไทย มารีน จํากัด คุณพรเพ็ญ 389 ซ.อิตัลไทย ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง

ไพบูลย์โรจน์รุ่ง จ.สมุทรปราการ 10280

แผนกบุคคล-ธุรการ โทร.387-1056 , 387-1059 F. 387-1063

2 บริษัท ลาเด้นสไตน์ จํากัด 24 หมู่ 9 ต.คูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์

10200  โทร. 976-5412-4  เบี�ยเลี�ยง  100.-/ วัน

F. 976-5411

3 บริษัท อู่กรุงเทพ จํากัด นาวาเอกประมวญ 1668  ถ.เจริญกรุง เขตยานนาวา

บุญยะปาน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  (T.211-3691)

กรรมการผู้จัดการ โทร.211-3040 , 211-3080 F.212-3448

4 บริษัท เอเชียนมารีน เซอร์วิสส์ คุณสภาพร  จันทรโชติ 128 หมู่ 3 ถ.สุขสวัสดิ� ต.แหลมฟ้าผ่า ไม่มีสวัสดิการใด ๆ

จํากัด แผนกฝึกอบรม อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10130 เบี�ยเลี�ยง 80.- / วัน

โทร.815-2060 F. 425-0823 , 425-9173

5 บริษัท เอสอีเอ ชิพยาร์ด จํากัด คุณจุฑารัตน์   รัตตศิริ 564 ซ.มาตานุสรณ์ ถ.เจริญกรุง เบี�ยเลี�ยง 100.- / วัน

ทรัพยากรบุคคล แขวง / เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

โทร.291-7625-6 F.291-8624

6 บริษัท สหกลและบริการศรีราชา นายเลิศรัตน  ศิลปี 12/8  หมู่ 4 ต.สุรศักดิ� อ.ศรีราชา เบี�ยเลี�ยง 75.- / วัน

จํากัด ผู้จัดการบริษัท จ.ชลบุรี 20100 โทร.038-323-336-9 สวัสดิการ  บ้านพัก

01-566834 F. 038-324-080

7 บริษัท พ.ีเอส.พ.ีมารีน จํากัด คุณสุรพงษ์ พัดฉวีวรรณ 119/53 หมู่ 2 ต.ท่าจีน อ.เมือง

(คุณพงศ์สิทธิ�  โพธิ�ป๊อ) ผู้จัดการบริษัท จ.สมุทรสาคร 74000

(ธุรการงานบุคคล) โทร.(034) 821-046-7  F. (034) 821-048

บริษัทที�รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน



ลําดับ ชื�อบริษัท (อู่เรือ) บุคคลที�ติดต่อ ที�อยู่ ปีที�รับ หมายเหตุ

บริษัทที�รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

8 บริษัท ไทยมารีน เซ็นเตอร์ จํากัด. คุณธิติ โมกขพันธ์ 16/2 หมู่ 4 ซ.นาใน ถ.เทพกษัตรี

กรรมการผู้จัดการ ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83200

(คุณอมร) 01-538-9028 โทร.(076) 352-135  , 272-776

09-474-0090 F.(076) 352-135 , 238-752

9 บริษัท กัปตัน จํากัด คุณสุทรา เขมาสิทธิ� 5/1 ถ.สมเด็จพระปิ�นเกล้า อรุณอมรินทร์

กรรมการผู้จัดการ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทร.433-9445-9 F.4339-449

10 บริษัท หะรินการต่อเรือ จํากัด นายบุญยง เกียรติวุฒิ 594  ถ.มไหสวรรย์ เขตบางคอแหลม

ผจก.ฝ่ายซ่อม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

(คุณวราพร) โทร.689-0668 ,689-2785

F.2911-1310

11 บริษัท นาวิส คอนซัลท์ จํากัด คุณชุติกาญจน์ 984/43 ถ.สุขุมวิท 71 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 40

พลอยรัตน์ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา

หุ้นส่วนผู้จัดการ กรุงเทพฯ 10110  F.381-9783

โทร.02-3929779

12 บริษัท มาร์ซัน จํากัด นายยงยุทธ อินทร์จันทร์ 413 หมู่ 4 ซ.สิทธิไชย ต.ท้ายบ้าน มีเบี�ยเลี�ยง

ผู้ช่วย ผจก.ฝ่ายบริหาร อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 มีรถรับ-ส่ง

โทร.389-4356-8 F.389-4363 ไม่มีที�พัก

13 บริษัท บัคลี�โคโน่ จํากัด คุณเพ็ญศรี 33/6 หมู่ 7 ต.นาจอมเทียน 

คุณบุญโชค (หัวหน้างาน) 06-258-4522 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20240

 07-091-1228 โทร. 06-258-4522



ลําดับ ชื�อบริษัท (อู่เรือ) บุคคลที�ติดต่อ ที�อยู่ ปีที�รับ หมายเหตุ

บริษัทที�รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

14 บริษัท ซีทโบ๊ต จํากัด นายประจนภัย สุขรื�น 63/2  ม.10  ถ.พัทยาใต้ ไม่มีที�พัก ไม่มีรถรับส่ง

ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทร.(038)-373551-2 F.(038)-421372

15 บริษัท ซิลเวอร์เวฟ จํากัด คุณทัศนีย์ 167/3 ม.4 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ

(คุณทัศนีย์ ลิ�มบุญยประเสริฐ) จ.ชลบุรี  20250  F.(038)-235-299

กรรมการ (09-938-2303)

16 บริษัท วังเชาว์ ชิพยาร์ด จํากัด คุณอูเว  วงศ์ทองศรี 492 ซ.ต้นโพธิ�  ถ.เจริญกรุง 109 

กรรมการผู้จัดการ แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม

กรุงเทพฯ 10120  โทร.291-5881-3

F. 291-5884

17 อู่เรือชัยณรงค์ นายนิกร  หนูเสริฐ 138 ถ.พานิชสัมพันธ์ ต.ปากพนัง

นายชัยณรงค์  สวัสดีนฤนาถ หัวหน้าคนงาน อ.ปากพนัง  จ.นครศรีฯ 80140

เจ้าของอู่ 04-6274479 โทร.075-517025

18 หจก.อู่ต่อเรือฮะเฮง คุณเสรี  คงยั�งยืน 012  ซ.คงเมือง  ถ.พานิชสัมพันธ์

กรรมการผู้จัดการ ต.ปากพนัง  อ.ปากพนัง  จ.นครศรีฯ 80140

(01-9585-041) โทร.075-517364

19 กรมอู่ทหารเรือธนบุรี จ่าเอกชัยฤทธิ� 2  ถ.อรุณอัมรินทร์  ต.ศิริราช

04-0246-113 ต.ศิริราช  อ.บางกอกน้อย

(คุณบุญเชิด  พันธุลี) กรุงเทพฯ  10700  โทร.02-475-4154

เรียน  เจ้ากรมอู่ทหารเรือ F.02-475-4150



ลําดับ ชื�อบริษัท (อู่เรือ) บุคคลที�ติดต่อ ที�อยู่ ปีที�รับ หมายเหตุ

บริษัทที�รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

20 บริษัท คอบร้า อินเตอร์เนชั�นแนล คุณสุชาดา  ลาภประเสริฐสุข 700/478  หมู่ 7 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง ไม่มีรถรับส่ง ไม่มีที�พัก

จํากัด หัวหน้าแผนกฝึกอบรมทั�วไป จ.ชลบุรี 20000 โทร. 038-454219 ต่อ 175 เบี�ยเลี�ยง 100.- / วัน

คุณลิขิต  โสนทอง F.038-454210

ผจก.ทรัพยากรมุนษย์

21 บริษัท ยูไนเต็ด เอ็นจิเนียริ�ง 82/24 ซ.เอกมัย 22 ถ.เอกมัย สุขุมวิท 63

แอนด์ ด็อกส์ ยาร์ด จํากัด คลองตันเหนือ กรุงเทพฯ 10110

โทร. 391-8445 F.392-6705,381-1494

22 บริษัท ยูนิไทม์ ชิพยาร์ด แอนด์ อาคารแอลม่าลิ�ง ชั�น11 ซ.ชิดลม25 ถ.เพลินจิต

เอ็นจิเนียริ�ง จํากัด แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

10330 โทร.254-8400 F. 223-3093

23 บริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท์ จก. คุณสมชาย 119/42  หมู่ 8 ถ.บางนา-ตราด กม.3 2548 พักในเรือ

(บริษัท เอ็น พี มารีน จํากัด) พัฒน์จันทร์หอม แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260 เบี�ยเลี�ยง 90.- / วัน

ฝ่ายปฏิบัติการเรือ โทร.746-92000 ต่อ 163 , 167 , 261

F. 746-9219 , 746-9200 ต่อ 265

24 บริษัท รัตนชัยคานเรือ จํากัด นายณรงค์  สกุลชีพ 60/58  หมู่ 7  ถ.ท่าเรือใหม่  ต.รัษฎา เบี�ยเลี�ยงแล้วแต่จะพิจารณา

กรรมการผู้จัดการ อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000 (. 076-252-852)

T.076-210-246-7 F.076-212-443

25 บริษัท ซีเครสท์ 1993 จํากัด นายทวีผล  เหมังกร 98 หมู่ 12 ถ.หาดอัมรา ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง

กรรมการผู้จัดการ จ.สมุทรปราการ 10280 (T.02-387-1261)

F.02-7034-044



ลําดับ ชื�อบริษัท (อู่เรือ) บุคคลที�ติดต่อ ที�อยู่ ปีที�รับ หมายเหตุ

บริษัทที�รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

26 ร้านคลีนิคไฟเบอร์ 218/19  ม.1  ถ.สุราษฎร-์นาสาร ไม่มีสวัสดิการ  ไม่มีที�พัก

อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี  84000

27 บริษัท บางแสนมารีน จํากัด 529/1  ถ.สุขุมวิท  ต.แสนสุข  อ.เมือง เบี�ยเลี�ยงแล้วจะพิจารณา

จ.ชลบุรี  20130

โทร. 038-383350

Fax. 038-392301 , 394125

28 บริษัท กัปตัน จํากัด คุณสุนทรา เขมาสิทธิ� 5/1 ถ.สมเด็จพระปิ�นเกล้า 

กรรมการผู้จัดการ อรุณอัมรินทร์ บางกอกน้อย

 กรุงเทพฯ 10700

T. 02-4339-445-9

 F. 02-4339-449

29 บริษัท ยูนิไทยชิฟยาร์ด แอนด์ คุณชุดา  วิมุกตายน ท่าเรือแหลมฉบัง  ต.ทุ่งสุขลา

เอน่จิเนียริ�ง จํากัด ผช.ผจก.ฝึกอบรม อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี

และพัฒนาบุคคล

30 บริษัท พ.ีเอส.พ.ีไฟเบอร์เทค จํากัด คุณทวิชา 081-8805047 61/2  ม.1  ต.ทับสะแก   อ.ทับสะแก 2552

(เบี�ยเลี�ยง 100./วัน) จ.ประจวบคีรีขันธ์  77130

E-mail:thawitcha_k@hotmail.com โทร.032-546956  Fax.032-671237

31 บริษัท ดาวสมุยโบ๊ต เซอร์วิส จํากัด คุณจันทร์ทิพย์  ชูปั�น 161/17  ม.1  ต.บ่อผุด  อ.เกาะสมุย 2552

เบี�ยเลี�ยง 100./วัน จ.สุราษฎร์ธานี  84320

โทร.086-9917569 โทร.077-245731 , 077245731



ลําดับ ชื�อบริษัท (อู่เรือ) บุคคลที�ติดต่อ ที�อยู่ ปีที�รับ หมายเหตุ

บริษัทที�รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

32 บริษัท ซีทภูเก็ต จํากัด 081-5361433 จ.ภูเก็ต

ซ่อมเรือไฟเบอร์กลาส และอลูมิเนียม โทร.076-239714-5

ตัวแทนจํากหน่ายเครื�องยนต์เรือ Fax.076-239716

33 บริษัท ภูเก็ต อินเตอร์วู้เวิอร์ค จํากัด 081-8702687 จ.ภูเก็ต

งานไม้ ดาดฟ้าเรือไม้สัก สีรองพื�น โทร.076-239712 ,  Fax.076-239712

34 บริษัท เรือ ชลมาร์ค จํากัด 16/29 ม.8  ถ.เจ้าฟ้าตะวันออก

ธุรกิจกับผู้ผลิตเรือชาวยุโรป ต.ฉลอง  อ.เมือง

จ.ภูเก็ต   83130

โทร.076-283112 ,076-283113

35 บริษัท ยอร์ชติ�งสยาม จํากัด 60/1  ม.6

ต.ดอนสัก  อ.ดอนสัก

จ.สุราษฎร์ธานี 84220

โทร.083-1020217  Fax.077-371263

36 บริษัท ไอรศาย์ มารีน จํากัด 119  ม.2  ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน

อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ  10280

โทร.02-880703   Fax.02-388703
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37 บมจ.เอเชียน  มารีน เซอร์วิสส์ 128  ม.3  ถ.สุขสวัสดิ�

โทร.02-8152060  ต่อ 1702 ต.แหลมฟ้าผ่า  อ.พระสมุทรเจดีย์

Fax.02-8195671, 024537213 จ.สมุทรปราการ  10290

38 CATATHAI SHIPYARD & MARINE ม.5 ถ.เทพกษัตริย์  ต.ศรีสุนทร  อ.ถลาง

CENTER จ.ภูเก็ต  83110

http://www.catathai.com โทร.076-617265 , Fax.076-617266

E-mail:catathai shipyard

39 บริษัท ซีท ภูเก็ต จํากัด  (Seat Phuket) คุณจักรพันธ์ ภู่พันธ์ศรี 22/17 หมู่ 2 ถนนเทพกษัตรีย์

jakkrapan@seatboat.com ตําบลเกาะแก้ว อําเภอเมือง

http://www.seatboat.com/home2 จังหวัดภูเก็ต 83200

(0) 76 239 714-5, (0) 81 536 1433

Fax. (0) 76 239 716

40 บริษัท ภูเก็ต อินเตอร์วู้ดเวิอร์ค คุณ จํารัส ชูประเสริฐ 20/53 หมู่ 2 ตําบลเกาะแก้ว

 (Phuket Inter Wood Work Co., Ltd.) อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

woodwork992000@yahoo.co.uk 83000

http://phuketindex.com/phuketinterwoodwork (0) 76 239 712, (0) 81 970 2687

Fax.(0) 76 239 712
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