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ข�อมูลตลาดในเขตพื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

ลํา 
ดับ 

ชื่อตลาด ประเภทตลาด สถานที่ตั้ง 

ข�อมูลการจําหน าย 

เจ�าของกิจการ เบอร#ติดต อ 
วัน เวลา 

จํานวน
แผง
ตลาด 

จํานวน
แผงลอย 

1. ตลาดเทศบาลนคร 
นครศรีธรรมราช 

ประเภทที่ ๑  
มีโครงสร�างอาคาร 

999 ถ.ปากนคร 
 ต.ท าวัง  

ทุกวัน  
 

03.00 - 
11.00  น. 

1,100 
แผง 

50 แผง 
เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช 
075-342880 

2. ตลาดกลางพืชผล   ประเภทที่ ๑  
มีโครงสร�างอาคาร 

87 ถ.กระโรม  
ต.โพธิ์เสด็จ 

ทุกวัน ตลอดวัน 700 
แผง 

- นางสุภาวดี 
จิตถาวร 

075-347892 

3. ตลาดคุณประสงค6สิงหโกวิน 
 (ตลาดหัวอิฐ) 

ประเภทที่ ๑  
มีโครงสร�างอาคาร 

ถ.นคร-บ�านตาล 
 ต.โพธิ์เสด็จ 

ทุกวัน 02.00-
10.00 น. 

248
แผง 

- นายอนันต6 
สองโกวินท6 

081-5356273 
081-8930352 

4. ตลาดบัวตอง ประเภทที่ ๑  
มีโครงสร�างอาคาร 

2/29-35 ถ.กระโรม ต.
โพธิ์เสด็จ 

ทุกวัน ตลอดวัน 200 
แผง 

- สมนา สู สม 084-0588822 

5. ตลาดป?@มเพชร ประเภทที่ ๑  
มีโครงสร�างอาคาร 

1213 ถ.ยมราช  
ต.คลัง 

ทุกวัน 10.00-
18.00 น. 

32 แผง - นางเสาวลักษณ6 
พงษ6สวัสดิ์ 

099-2364591 

6. ตลาดศาลามีชัย ประเภทที่ ๑  
มีโครงสร�างอาคาร 

3/3 ถ.ปากพนัง  
สี่แยกหัวถนน 

ทุกวัน 13.00 -
18.00 น. 

40 แผง - นางรัชฎาภรณ6   ลิ้ม
ประเสริฐ 

062-2026634 
081-8935651 

7. ตลาดหัวถนน ประเภทที่ ๑  
มีโครงสร�างอาคาร 

3/4 ถ.ราชดําเนิน 
ต.ในเมือง 

ทุกวัน 13.00 - 
18.00  น. 

117 
แผง 

- นางนฤมล วิภาวีนุกูล 083-5087318 

8. ตลาดท าม�า   ประเภทที่ ๑  
มีโครงสร�างอาคาร 

1186 ถ.ราชดําเนิน ต.ใน
เมือง 

ทุกวัน 15.00 -
19.00  น. 

126 
แผง 

- สนง.ทรัพย6สิน
พระมหากษัตริย6 

087-0392706 

9. ตลาดท าชี ประเภทที่ ๑  
มีโครงสร�างอาคาร 

127/1 ถ.พระบรมธาตุ 
ต.ในเมือง 

 

ทุกวัน 06.00-
10.00 น. 

43 แผง - นางดุษฎี  รัตนวิจิตร 
 

089-8732076 
086-9471365 
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ข�อมูลตลาดในเขตพื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ต�อ) 

ลํา 
ดับ 

ชื่อตลาด ประเภทตลาด สถานที่ตั้ง 

ข�อมูลการจําหน�าย 

เจ�าของกิจการ เบอร*ติดต�อ 
วัน เวลา 

จํานวน
แผง
ตลาด 

จํานวน
แผงลอย 

10. ตลาดนัดวันอังคาร ประเภทที่ 2 
ไม มีอาคาร 

216/1 ถ.กระโรม 
ต.โพธิ์เสด็จ 

อังคารเสาร6
อาทิตย6 

05.00-
11.00 น. 

- 200 
แผง 

ณัฐวัฒน6 ช วยบญุชู 093-7451166 

11. ตลาดชุมชนโพธิ์เสด็จ ประเภทที่ 2 
ไม มีอาคาร 

ถ.เทวบุรี 
ต.โพธิ์เสด็จ 

จันทร6 
พุธ 
ศุกร6 

05.00-
11.00 น. 

- 40 แผง นายชนะพัฒน6 
ศุภธรรมกุล 

090-2154499 
081-2728263 

12. ตลาดเสาร6-อาทิตย6(หัวถนน) ประเภทที่ 2 
ไม มีอาคาร 

ถ.พัฒนาการทุ งปรัง 
ต.ในเมือง 

จันทร6 
พุธ 
ศุกร6 

05.00-
11.00 น. 

- 146 
แผง 

ณัฐวัฒน6 ช วยบญุชู 093-7451166 

13. ตลาดหน�าโรงพยาบาล 
(ตลาดโกโด ง) 

ประเภทที่ 2 
ไม มีอาคาร 

ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง จันทร6 
พุธ 
ศุกร6 

13.00-
18.00 น. 

- 100 
แผง 

นางเกสร ช วยบุญชู 081-2739030 

14. ตลาดวัดมุมปJอม ประเภทที่ 2 
ไม มีอาคาร 

ถ.ศรีธรรมโศกราช  
ต.ในเมือง 

อังคาร
พฤหัสบดี 

05.00-
11.00 น. 

- 174 
แผง 

นายบุญธรรม 
เพชรรัตน6 

088-8192480 
065-6871287- 

15. ตลาดเป?ดท�ายท าเรียน ประเภทที่ 2 
ไม มีอาคาร 

1051/2  ถ.กระโรม ต.
โพธิ์เสด็จ 

อังคาร
พฤหัสบดี

เสาร6อาทิตย6 

16.00-
21.00 น. 

- 126 
แผง 

แมนมิตร จันทรวิโรจน6 081-3709747 

16. ตลาดแม พะยอม ประเภทที่ 2 
ไม มีอาคาร 

1/8  ถ.กระโรม ต.โพธิ์
เสด็จ 

ทุกวัน ทั้งวัน - 8 แผง ประไพศร ีศศิธรเวช
กุล 

099-6165591 

17. ตลาดนัดวัดสวนปKาน ประเภทที่ 2 
ไม มีอาคาร 

ถ.ราชดําเนิน 
ต.ในเมือง 

จันทร6 
พุธ 
ศุกร6 

05.00-
11.00 น. 

- 160 
แผง 

นายเพ็ชร ละมูล 083-9849668- 

18. ตลาดนัดเสาร6 อาทิตย6 ประเภทที่ 2 
ไม มีอาคาร 

ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง วันเสาร6
อาทิตย6 

05.00-
11.00 น. 

- 413 
แผง 

นายอดิสร ลําดบัพังศ6- 081-0841778- 

19 ตลาดท�าวโคตร ประเภทที่ 2 
ไม มีอาคาร 

ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง  16.00-
21.00 น. 

 80 
แผง 

ป?ยะพล ศรรีังสฤษดิ์ 081-5577589 

 


