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1 บริษัท กวนนิโต คอนเน็คท ์จ ำกัด 2 หมูท่ี่ 6 ต ำบลนำโยงใต้ อ ำเภอเมือง
ตรัง จงัหวัดตรัง

กิจกรรมใหค้ ำปรึกษำ
ด้ำนกำรบริหำร
จดักำรกำรเงิน

https://www.facebook.com/
KUANITOThailand/

2 บริษัท กำลูเมะ จ ำกัด  225/2 หมูท่ี่ 2 ต ำบลเกำะลิบง 
อ ำเภอกันตัง จงัหวัดตรัง

โรงแรม รีสอร์ทและ
หอ้งชุด

https://www.kalumekradan.
com/

3 บริษัท คลินิกแล็บรักษ์จนัทน์ จ ำกัด 225/2 หมูท่ี่ 2 ต ำบลเกำะลิบง อ ำเภอ
กันตัง จงัหวัดตรัง

กิจกรรมคลินิกโรค
ทั่วไป

https://www.facebook.com/
labrakjan/

4 บริษัท ช.นครยนตรกำร จ ำกัด 8/3 หมูท่ี่ 4 ต ำบลนำทำ่มเหนือ อ ำเภอ
เมืองตรัง จงัหวัดตรัง

กำรบ ำรุงรักษำและ
กำรซ่อมระบบ
เคร่ืองยนต์และ

https://www.facebook.com/
pages/category/Local-
Business5 บริษัท ท่ำกลำงสอนขับรถ จ ำกัด 331 หมูท่ี่ 3 ต ำบลหนองช้ำงแล่น 

อ ำเภอหว้ยยอด จงัหวัดตรัง
กำรสอนขับขีร่ถ https://www.facebook.com/

Thaklangdrivingschool/

6 บริษัท ริเวอร์ปำร์ค รีสอร์ท จ ำกัด 118 หมูท่ี่ 1 ถนนวรคีรี ต ำบลย่ำนตำ
ขำว อ ำเภอย่ำนตำขำว จงัหวัดตรัง

โรงแรม รีสอร์ทและ
หอ้งชุด

https://www.facebook.com/
pages/category/Business-
Service/River-park-resort-7 บริษัท ส ำรำญทวัร์ แอนด์ ฟชิชิง่ 

จ ำกัด
41 ถนนวัดคลองน  ำเจด็ ต ำบลทบัเที่ยง
 อ ำเภอเมืองตรัง จงัหวัดตรัง

ธุรกิจจดัน ำเที่ยว http://www.sumrantour.co
m/

8 บริษัท เกำะมุกทะเลตรัง จ ำกัด 29 ถนนเจมิปญัญำ ต ำบลทบัเที่ยง 
อ ำเภอเมืองตรัง จงัหวัดตรัง

โรงแรม รีสอร์ทและ
หอ้งชุด

https://www.facebook.com/
nurainee0862980819

9 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด นำนำภัณฑ์ 
เซอร์วิส

176 ถนนรำชด ำเนิน ต ำบลทบัเที่ยง 
อ ำเภอเมืองตรัง จงัหวัดตรัง

กิจกรรมไปรษณีย์ https://www.facebook.com/
nanaphanservice/

10 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด บญัชีศรีตรัง  8/101 ถนนน  ำผุด ต ำบลทบัเที่ยง 
อ ำเภอเมืองตรัง จงัหวัดตรัง

บริกำรรับท ำบญัชี https://www.facebook.com/
pages/หจก.บญัชีศรีตรัง

11 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด นครตรัง คำร์เร้นท์ 59/83 หมูท่ี่ 2 ต ำบลบำ้นควน อ ำเภอ
เมืองตรัง จงัหวัดตรัง

ใหเ้ช่ำรถ
https://www.facebook.com/
pages/category/Product-Ser
vice/นครตรัง-คำร์เร้นท์

12 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด กอวรรณบริกำร 237 หมูท่ี่ 9 ถนนเพชรเกษม นำทำ่ม
เหนือ เมืองตรัง ตรัง 92190

กำรขำยปลีกเชื อเพลิง
ยำนยนต์ในร้ำนค้ำ
เฉพำะ สถำนี ปั๊ม

https://www.facebook.com/
shellkorwun/

ประชำสัมพันธ์กำรติดต่อทำงสือ่ออนไลน์

ธุรกิจภำคบรกิำรที่จดทะเบียนจัดต้ังในจังหวัดตรงั
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13 บริษัท ถุงเงิน กำรบญัชี จ ำกัด 138  หมูท่ี่ 3 หนองบวั รัษฎำ ตรัง 
92160

กิจกรรมเกี่ยวกับบญัชี
กำรท ำบญัชีและกำร
ตรวจสอบบญัชี กำร
ใหค้ ำปรึกษำด้ำนภำษี

https://www.facebook.com/
pages/category/Personal-
Blog/

14 บริษัท ซูซูกิ ฟอร์จนู จ ำกัด 54/9  หมูท่ี่ 2 นำบนิหลำ เมืองตรัง 
ตรัง 92000

กำรขำยยำนยนต์ใหม่
ชนิดรถยนต์นั่งส่วน
บคุคลรถกระบะรถตู้ 
และรถขนำดเล็กที่
คล้ำยกัน

https://www.facebook.com/
pages/%E0%B8%8B%E0%B8
%B9%E0%B8%8B%E0%B8%
B9%E0%B8%81%E0%B8%B
4%E0%B8%9F%E0%B8%AD
%E0%B8%A3%E0%B9%8C%
E0%B8%88%E0%B8%B9%E15 บริษัท ตรัง ไฟเบอร์ ออฟติก จ ำกัด 119/218 ธนธำนี 4  หมูท่ี่ 5 นำตำล่วง

 เมืองตรัง ตรัง 92000
กำรบริกำรดูแลและ
บ ำรุงรักษำภูมิทศัน์

https://www.facebook.com/
pages/category/Telecommu
nication-Company/Fiber-
Optic-

16 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ทิพศรี ทรำน
สปอร์ต

145  หมูท่ี่ 1 ทุ่งค่ำย ย่ำนตำขำว ตรัง 
92140

กำรขนส่งสินค้ำแช่
เย็นหรือแช่แข็งทำง
ถนน

https://www.facebook.com/
pages/category/Transit-
System


