
ล ำดับ ช่ือตลำด สถำนท่ีต้ัง วันท่ีมีนัด ช่วงเวลำ จ ำนวนร้ำนค้ำ ช่ือ - สกุลเจ้ำของร้ำน/ผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ หน่วยงำนผู้ร้บผิดชอบ

อ ำเภอท่ำยำง
1 ตลาดนัดสีเขียว ริมคลองชลประทานสาย 2 หมู่ 5 วันอังคาร 15.00 - 18.00 น. 25 นายเชิญ เกษสุริยงค์ 098-8592469  อบต.บ้านในดง

ต.บ้านในดง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

2 ตลาดนัดลุงชุบ ม.10 บริเวณแยกทางเข้าบ้านแม่ประจันทร์ วันศุกร์ 16.00 - 19.00 น. 40 นายชุบ น่ิมวาศ 098-7838497 เทศบาลต าบลท่าแลง
นายประเสริฐ น่ิมวาศ

3 ตลาดบ้านสารเห็ด หมู่ 3 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี วันพุธ 16.00 - 19.00 น. 25 นางล าไย เทียนฤกษ์
4 ตลาดนัดยางชุม หมู่ 6 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี วันอังคาร 50        อบต.กลัดหลวง

วันศุกร์ 20
6 ตลาดนัด นายคม เถินหิตย์ หมู่ 1 บ้านแม่ประจันต์ วันอังคาร 15.00 - 19.00 น. 35 นายนิคม เถินหิตย์  -
7 ตลาดนัด นางโคม ช่ืนฤทัย หมู่ 9 บ้านแม่ประจันต์ วันพฤหัสบดี 15.00 - 19.00 น. 50 นางโคม ช่ืนฤทัย  -       อบต.วังไคร้
8 ตลาดนัดนายบุญธรรม สุกใส หมู่ 9 บ้านแม่ประจันต์ วันอาทิตย์ 15.00 - 19.00 น. 55 นายบุญธรรม สุกใส  -
9 ตลาดนัด อบต. ตลาดนัด อบต. วันอังคาร 15.00 - 18.00 น. 50 นายสม ทองขาว 086-1780354

10 ตลาดนัดนาขึงหนัง ตลาดนัดนาขึงหนัง วันพุธ 15.00 - 18.00 น. 10  -  - 
11 ตลาดนัดวัดตาลกง ตลาดนัดวัดตาลกง วันพฤหัสบดี 15.00 - 18.00 น. 90 วัดตาลกง 032-525800       อบต.มาบปลาเค้า
12 ตลาดนัดมาบปลาเค้า ตลาดนัดมาบปลาลเค้า วันเสาร์ 15.00 - 18.00 น. 10  -  -
13 ตลาดนัดตาลกง ตลาดนัดตาลกง วันอาทิตย์ 15.00 - 18.00 น. 100 นางมณฑา นฤดีศรีอุทัย 080-9769140
14 ตลาดหนองชุมแสง หมู่ 4 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี วันอังคาร, วันศุกร์ 16.00 - 18.00 น. 15 นางชูขวัญ รุ่งเรือง 080-9409592
15 ตลาดโค้งบางตาล หมู่ 10 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี วันพฤหัสบดี 16.00 - 18.00 น. 20 นายนิพล พรหมาธิวัฒน์ 087-1589739
16 ตลาดเขาลูกช้าง หมู่ 6 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี วันจันทร์ 05.00 - 09.00 น. 70 นายเล็ก อุทัยธรรม 091-6102974        เทศบาลต าบลท่าไม้รวก
17 ตลาดห้วยตะวาย หมู่ 9 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี วันอังคาร, วันศุกร์

วันอาทิตย์
อ ำเภอแก่งกระจำน

1 ตลาดนัดศรีสว่าง ม.3 บ้านวังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี วันอังคาร 15.00 - 17.00 น. 15 - 20 ทิวา  ศรีสว่าง 090-7862304
2 ตลาดวัดวังจันทร์ วัดวังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี วันพฤหัสบดี 05.00 -10.00 น. 25 - 30 พระครูพิพัชวัชรกิจ   -         อบต.วังจันทร์
3 ตลาดนัดพล  (เพ่ิมสิน) บริเวณวงเวียนแก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี วันศุกร์ 15.00 - 18.00 น. 15 - 20 อนุสรณ์ เพ่ิมสิน 087-6679554
4 ตลาดนัดมะขามโพรง 98 หมู่ 3 ต.พุสวรรค์ วันจันทร์ 15.00 - 18.00 น. 50 นางพรรณพร ตงฉิน
5 ตลาดนัดสุขเอ่ียม 201 หมู่ 3 ต.พุสวรรค์ วันพฤหัสบดี 15.00 - 18.00 น. 10 นางนัส สุขเอ่ียม 085-2977557         อบต.พุสวรรค์
6 ตลาดนัดมะขามโพรงเมืองใหม่ 203 หมู่ 3 ต.พุสวรรค์ วันพุธ/วันเสาร์ 15.00 - 18.00 น. 50 นายปรัชญา ชุ่มจิตร
7 ตลาดนัดห้วยกวางจริง 64 หมู่ 4 ต.พุสวรรค์ วันอังคาร/วันศุกร์ 15.00 - 18.00 น. 20 นางสิตา ธาดาวิชญพัชร์
8 ตลาดนัดวัดป่าเด็ง 42 ม.2 ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี วันอาทิตย์ 06.00 - 10.30 น.100 - 120 พระอ าไพ อภินนโท (เจ้าอาวาส)  -
9 ตลาดนัดสามแยกป่าเด็ง 9/1 หมู่ 6 ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี วันพุธ 16.00 - 19.00 น. 15 นางสุรัด มุ่งดี 065-7254609

แบบฟอร์มส ำรวจตลำดสดและตลำดนัด

16.00 - 19.00 น. นางมาลี ฉัตราภรณ์วิเชียร

14.00 - 19.00 น. 70 นายเล็ก อุทัยธรรม 091-6102974

        อบต.ป่าเด็ง



อ ำเภอบ้ำนแหลม
1 ตลาดนัดสามแยกบางแก้ว บ้านท าเนียบ หมู่ 3 ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม วันอังคาร และวันศุกร์ 14.00 - 18.30 น. 50 นายอนุสรณ์ สังข์มิตร 082-2484725

จังหวัดเพชรบุรี          อบต.บางแก้ว
2 ตลาดนัดวัดโคมนาราม วัดโคมนาราม หมู่ 4 ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม วันพุธ และวันอาทิตย์ 14.00 - 18.30 น. 120 นายธวิช เผ่าบริบูรณ์ 089-8098526

จังหวัดเพชรบุรี
3 ตลาดนัดท่าเรียบเรือคลองอีแอด ท่าเทียบเรือคลองอีแอด หมู่ 1 ต.แหลมผักเบ้ีย วันพฤหัสบดี 15.00 - 19.00 น 29 อบต.แหลมผักเบ้ีย 032-478066

อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี           อบต.แหลมผักเบ้ีย
4 ตลาดนัดวัดสมุทรโคดม วัดสมุทรโคดม หมู่ 1 ต.แหลมผักเบ้ีย วันจันทร์ นายประเสริฐ ย้ิมละมัย 084-9085459

อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี วันศุกร์
5 ตลาดเปิดท้ายหน้าอ าเภอบ้านแหลม หมู่ 9 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี วันพฤหัสบดี 06.00 - 09.00 น. 200 อบต.บ้านแหลม

(ตรงข้ามท่ีว่าการอ าเภอบ้านแหลม) วันเสาร์ 15.00 - 19.00 น. 200
6 ตลาดวัดต้นสน วัดต้นสน วันเสาร์ 14.00 - 20.00 น. 63 นายศรีกฤษ ชอบงาม 097-0636448
7 ตลาดนัดวัดในกลาง วัดในกลาง วันจันทร์ 04.00 - 20.00 น. 268 นายค านึง พิทยบ ารุง 081-3827093

วันศุกร์ 14.00 - 20.00 น.
8 ตลาดก่ิงแก้ว แยกก่ิงแก้ว วันอังคาร 14.00 - 20.00 น. 164 นางบุญณภา ก่ิงแก้ว 087-0889225
9 ตลาดน้ าเพชร ข้างวัดต้นสน วันอังคาร, วันพุธ 04.00 - 14.00 น. 64 นายสายยง แย้มนิล 086-3805890

วันศุกร์, วันอาทิตย์
10 ตลาดนัดวัดลักษณาราม วัดลักษณาราม วันพฤหัสบดี 04.00 - 09.00 น.  - นายสุรินทร์ สู่สวัสด์ิ 081-8250699

(ปิดกิจการช่ัวคราวเน่ืองจากสถานการณ์
covid)

อ ำเภอชะอ ำ
1 ตลาดนัดวัดหนองศาลา วัดหนองศาลา หมู่ 2 ต.หนองศาลา อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี วันพุธ 06.00 - 09.00 น.

วันอาทิตย์ 10.00 - 12.00 น.
2 ตลาดนัดทุ่งเคล็ด หมู่ 7 ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี วันจันทร์, วันศุกร์ 15.00 - 19.00 น. 120 นายส าเนียง ทองค า 089-0290151
3 ตลาดนัดทุ่งจับญวน หมู่ 1 ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี วันพุธ 15.00 - 19.00 น. 87 นางทองมา เมฆหมอก 093-2494278
4 ตลาดสดเทศบางเมืองชะอ า ถ.ราษฎร์พลี ทุกวัน 03.00 - 18.00 น. 830 เทศบางเมืองชะอ า
5 ตลาดนัดวัดไทรย้อย ถ.เพชรเกษม อังคาร 13.00 - 19.00 น. 15 นางปะเน้ิม กล่ าทอง 098-9817579
6 ตลาดนัดชุมชนหนองตาพต ถ.บ้านหนองตาพต วันอังคาร/วันอาทิตย์ 15.00 - 18.30 น. 120 นางระพีพรรณ ไทยสงฆ์ 098-4389543
7 ตลาดนัดชุมชนห้วยทรายใต้ (ข้างอีซูซุ) ถ.เพชรเกษม วันอังคาร/วันพุธ/

วันศุกร์/วันเสาร์/
วันอาทิตย์

8 ตลาดนัดบางควาย ถ.เพชรเกษม วันพุธ 06.00 - 08.30 น. น.ส.สุรีย์ วงษ์เจริญ 089-2251604
วันเสาร์ 15.30 - 18.00 น.

9 ตลาดนัดวันพุธ (หน้าเทศบาล) ถ.นราธิป (ท่ีทางสาธารณะ) วันพุธ 15.30 - 21.00 น.  - ท่ีทางสาธารณะ  -
10 ตลาดนัดปูชัก สะพานยก ถ.สะพานหิน ทุกวัน 06.00 - 18.00 น. 28 นายปัญญา พุ่มเจริญ 086-0844871
11 ตลาดนัดศรีสกุลไทย ถ.ศรีสกุลไทย วันจันทร์, วันศุกร์ 14.00 - 20.00 น. 150  - 086-8422410               เทศบาลเมืองชะอ า
12 ตลาดนัดหน้าโรงเรียน ท.5 ถ.เพชรเกษม วันจันทร์ 05.00 - 09.00 น. 8  -  -

20 วัดหนองศาลา 032-448254

15.00 - 19.00 น. 20

นายภักดี หอศิริพร 081-6669111

14.00 - 20.00 น. 80 นายดอกรัก ศรประเสริฐ 085-2992151

70

อบต.หนองศาลา

    อบต.ห้วยทรายเหนือ



13 ตลาดนัดห้วยทรายใต้ (สามแยกเกษตร)ถ.จอมพล วันจันทร์, วันพฤหัสบดี 15.00 - 19.00 น. 150 นายทวีพงษ์ สังข์ทอง 087-7565288
14 ตลาดนัดชุมชนบ่อแขมใต้ ถ.เพชรเกษม วันจันทร์/วันพุธ/

วันพฤหัสบดี/วันศุกร์/
วันอาทิตย์

15 ตลาดนัดห้วยทรายเหนือ ถ.เพชรเกษม วันจันทร์/วันศุกร์ 06.00 - 09.00 น. 15 เทศบาลเมืองชะอ า  -
16 ตลาดนัดรวมใจพัฒนา ถ.พุหวาย วันอังคาร 14.30 - 18.30 น. 40 นายสุวิทย์ แก้วนวม 089-5505598
17 ตลาดนัดบ่อแขม ถ.เพชรเกษม วันจันทร์/วันอังคาร/

วันพฤหัสบดี/วันศุกร์/
วันเสาร์

อ ำเภอเขำย้อย
1 ตลาดนัดนายลมัย 61/2 หมู่ 1 อ.เขายอ้ย จ.เพชรบุรี วันจันทร์ 15.00 - 18.00 น. 15 นายลมัย  ป่ีแก้ว 096-3439363
2 ตลาดนัดลุงพรวณ 51 หมู่ 2 อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี วันอังคาร, วันศุกร์ 15.00 - 18.00 น. 40 นางสาวพัชรินทร์ ทานอุดม 094-6519824

และวันเสาร์            อบต.หนองชุมพล
3 ตลาดนัดสมาย 40/4 หมู่ 2 อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี วันพุธ, วันพฤหัสบดี, 15.00 - 18.00 น. 90 นายสิทธัตชัย ชัยอารีราษฎร์ 081-4092564

และวันอาทิตย์
4 ตาลาดนัดเบร์ิดคลองถม หมู่ 2 อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี วันพฤหัสบดี 15.00 - 18.00 น. 100 นายสุทิน  พูลสุข 087-1044990

5 ตลาดนัดริมคลองห้วยท่าช้าง ริมคลองชลประทาน สาย 1 อาร์ วันจันทร์
วันพุธ
วันศุกร์

6 ตลาดนัดวัดกุฏิ หมู่ 4 ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี วันจันทร์
วันศุกร์

7 ตลาดนัดวัดหนองส้ม หมู่ 4 ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี วันจันทร์ ถึง
วันอาทิตย์

8 ตลาดสดเทศบาลต าบลเขาย้อย หมู่ 5 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี วันเสาร์ 14.30 - 18.30 น.   เทศบาลต าบลเขาย้อย
วันอาทิตย์ 05.30 - 09.30 น.

9 ตลาดนัดส่ีแยกวัดยาง หมู่ 5 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 14.30 - 18.00 น. 56  -  - 

10 ตลาดนัดวัดพระธาตุศิริชัย หมู่ 5 ต.เขาย้อย  อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี วันพุธ 15.00 - 18.30 น. 60 วัดพระธาตุศิริชัย 089-9924088
11 ตลาดนัดวัดเทพประชุมนิมิตร ม.4 ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี วันศุกร์ 15.00 - 17.30 น. 6 ร.ต.อ.สุวรรณ แสงน้อย 083-5339909
12 ตลาดนัดหน้า อบต.ห้วยโรง ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี วันพุธ 25 082-0750698

วันพฤหัสบดี 15
วันศุกร์ 20 อบต.ห้วยโรง

13 ตลาดนัดวัดห้วยโรง ม.1 ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี วันอังคาร 15 เย่ือ อวยพร 089-0707354
วันศุกร์ 20

114 เทศบาลต าบลเขาย้อย 032-562061

45 นายอ๊ีก บุษษะ 098-5221326

25 น.ส.รสสุคนธ์ หมวกเมือง 959759738

14.00 - 18.00 น. 49 นางชุบ คงประเสริฐ 083-3088612

15.30 - 18.30 น.

15.00 - 19.00 น. รุ่งอรุณ สิงห์คุณ

06.00 - 08.00 น.

15.00 - 19.00 น. 44 นายอุทร ศรัสุวรรณ 098-9285724

14.00 - 19.00 น. 30 นางพเยาว์ เกิดสว่าง 081-1922208

14.00 - 20.00 น.

อบต.ห้วยท่าช้าง



อ ำเภอเมืองเพชรบุรี
1 ตลาดอนามัย ถนนอนามัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี ทุกวัน 03.00 - 18.00 น. 255 ส านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ 032-425388
2 ตลาดอุปโภค ถนนสุรินทรฤาไชย อ.เมือง จ.เพชรบุรี ทุกวัน 03.00 - 18.00 น. 52 ส านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ 032-425388
3 ตลาดริมน้ า ถนนพาณิชย์เจริญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ทุกวัน 03.00 - 12.00 น. 164 ส านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ 032-425388
4 ตลาดเทพพิสัย ตลาดแปลงนาม อ.เมือง จ.เพชรบุรี ทุกวัน 05.00 - 15.00 น. 3 นายธาตรี ชิโนวรรณ 089-7451312            เทศบาลเมืองเพชรบุรี
5 ตลาดปีนัง ถนนรถไฟ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ทุกวัน 15.00 - 21.00 น. 70 นางผาณิต สุนทรวิภาต 089-2695915
6 ตลาดพรีเมียร์ ถนนราชด าเนิน อ.เมือง จ.เพชรบุรี วันอังคาร และวันศุกร์ 15.00 - 21.00 น. 600 นายวิโรจน์ นุชถาวร 081-9449877
7 ตลาดนัดเช้าวัดพระนอน ถนนคีรีรัถยา อ.เมือง จ.เพชรบุรี วันจันทร์ 05.00 - 10.00 น. 300 นายพิพัฒน์ สมบูรณ์ศรี 090-1686663
8 ตลาดเปิดท้ายวัดพระนอน ถนนคีรีรัถยา อ.เมือง จ.เพชรบุรี วันศุกร์ 15.00 - 21.00 น. 100 นายเจริญ ผ่องภิรมย์ 086-1735452
9 ตลาดนัดทุ่งลม 67 หมู่ 2 ต.โพไร่หวาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี วันอังคาร 80

วันพุธ 100
วันศุกร์ 80
วันเสาร์ 80          อบต.โพไร่หวาน
วันอาทิตย์ 100

10 ตลาดนัดวัดเพรียง 37 หมู่ 4 ต.โพไร่หวาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี วันจันทร์ 75
วันพฤหัสบดี 75

11 ตลดนัดหนองช้างตาย หมู่ 2 ต.หนองขนาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี วันพฤหัสบดี 15.00 - 18.00 น. 50 นายสม เอ่ียมสะอาด 094-6690565
12 ตลาดนัดวัดหนองหว้า วัดหนองหว้า หมู่ 8 ต.หนองขนาน วันอังคาร 15.00 - 17.30 น. 7        เทศบาลต าบลหนองขนาน

อ.เมือง จ.เพชรบุรี วันเสาร์ 06.00 - 07.30 น. 20
13 ตลาดนัดเซนโย แยกโรงเรียนเซนโยเซฟ หมู่ 3 ต.ช่องสะแก วันอังคาร อบต.ช่องสะแก

อ.เมือง จ.เพชรบุรี วันเสาร์
14 ตลาดนัดดอนย่ีกรอก หมู่ 6 ต.หนองพลับ อ.เมือง จ.เพชรบุรี วันจันทร์ 06.00 - 09.00 o. 70 พ้ืนท่ีต้ังตลาดนัดเป็นขอวัดนาพรม  - อบต.หนองพลับ

นางสุภาวดี นุชสละ เป็นผู้ดูแล
15 ตลาดนัดวัดหนองควง หมู่ 1 ต.ต้นมะพร้าว อ.เมือง จ.เพชรบุรี วันอังคาร 15.00 - 18.00 น. 10 นายยุพา ไกรวิลาศ 095-4587591 อบต.ต้นมะพร้าว
16 ตลาดนัดวัดโพธ์ิพระใน วัดโพธ์ิพระใน หมู่ 5 ต.โพพระ อ.เมือง จ.เพชรบุรี วันพุธ และวันเสาร์ 06.00 - 09.00 น. 40 นางสาวละมัย หวังทรัพย์ 090-1389750 อบต.โพพระ
17 ตลาดเพชรไพบูลย์ 105 หมู่ 6 ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี เปิดบริการทุกวัน 10.00 - 21.00 น. 38 บริษัทบ๊ิกซี ซูเปอร์เซนเตอร์ จ ากัด (มหาชน)098-9203293 บริษัทบ๊ิกซี ซูเปอร์เซนเตอร์ จ ากัด (มหาชน)

อ ำเภอหนองหญ้ำปล้อง
15 ตลาดนัดท่าตะคร้อ หมู่ 8 ต.ท่าตะคร้อย อ.หนองหญ้าปล้อง วันจันทร์ 3 นายสอาด  รุ่มรวย 082-2545642 อบต.ท่าตะคร้อ

 จ.เพชรบุรี วันอังคาร 15
วันพฤหัสบดี 15
วันศุกร์ 80
วันอาทิตย์ 15

15.00 - 20.00 น. นางประภัสรา เหมหงษ์ 086-4632451

15.00  - 20.00 น. พระครูสมุห์สนทยา มหพฺพโล 087-1682188

16.00 - 18.00 น.

นายเส็ง แซ่เล้า 085-5896432

นายรวงทอง ค าฝอย 064-5199978

15.00 - 18.00 น.
ไม่เกิน 100

 แผง



อ ำเภอบ้ำนลำด
1 ตลาดสดสหกรณ์การเกษตร หมู่ 7 ต.บ้านาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ทุกวัน 04.00 - 15.00 น. 107 นายคชพงษ์ ลาภเลิศลอย 086-7655717

บ้านลาด
2 ตลาดนัดส่ีแยกบ้านลาด หมู่ 7 ต.บ้านาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี วันจันทร์, วันพุธ นายธนกฤต ยองใย 865463642

และวันศุกร์
3 ตลาดนัดสหกรณ์การเกษตร หมู่ 6 ต.บ้านลาด อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี วันพฤหัสบดี นายคชพงษ์ ลาภเลิศลอย 086-7655717

บ้านลาด วันอาทิตย์
4 ตลาดนัดหาดทราย หมู่ 2 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี วันอังคาร นายอธิป กุลเทียมสิน 081-3711606         เทศบาลต าบลบ้านลาด

วันเสาร์
5 ตลาดนัดหน้าธนาคารออมสิน หมู่ 6 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี วันอังคาร นางดาวเรือง  บุญเรือง 097-0798468

สาขาบ้านลาด วันเสาร์
6 ตลาดนัดลานตากข้าวสหกรณ์ หมู่ 6 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี วันพฤหัสบดี นางนวพร ไทยแขก 088-6623955

วันอาทิตย์
7 ตลาดนัดขนอน หมู่ 8 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี วันอาทิตย์ 05.00 - 10.00 น. 15 นางสาวอนงค์ ด าสะอาด 086-5152926
8 ตลาดนัดบ้านดอนตะโก หมู่ 5 ต.ถ้ ารงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี วันจันทร์ 15.00 - 18.00 น. 10 - 15 นายปลูก จินดานุช 089-2011102        อบต.ถ้ ารงค์
9 ตลาดนัดบ้านไร่สะท้อน หมู่ 4 บ้านไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี วันเสาร์ 15.00 - 18.00 น. 8 - 10 นายมานพ ทองเก่า 089-9103907

ลงช่ือ...............................................................................ผู้ให้ข้อมูล
              (.......................................................)
ต าแหน่ง
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