รายชื่อตลาดประเภทที่ 1 ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

จังหวัดพิษณุโลก
ระดับมาตรฐานตามเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อ
ลําดับ รหัสตลาด

ชื่อตลาด

อําเภอ

สถานที่ตั้ง

พื้นที่รับผิดชอบ ของ อปท.
ระดับดี (3 ดาว) ระดับดีมาก (5 ดาว) ยังไม่ผ่าน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

เทศบาล 1 ตลาดใต้
เทศบาล 2 วัดพระศรีรัตนฯ
เทศบาล 3 ท็อปแลนด์
เทศบาล 4 โคกมะตูม
เทศบาล 5 บ้านคลอง
เทศบาล 6 พิษณุโลกร่วมใจ
เทศบาลตําบลหัวรอ
เทศบาลตําบลบ้านใหม่
ไทยช่วยไทย(เอกชน)
วังทองใหม่
วังทองเก่า
ทรัพย์ไพรวัลย์ (เอกชน)
รวม

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
วังทอง
วังทอง
วังทอง

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ต.วัดพริก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

เทศบาลนครพิษณุโลก
เทศบาลนครพิษณุโลก
เทศบาลนครพิษณุโลก
เทศบาลนครพิษณุโลก
เทศบาลนครพิษณุโลก
เทศบาลนครพิษณุโลก
เทศบาลตําบลหัวรอ
เทศบาลตําบลบ้านใหม่
อบต.บึงพระ
เทศบาลตําบลวังทอง
เทศบาลตําบลวังทอง
อบต.แก่งโสภา

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
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รายชื่อตลาดประเภทที่ 1 ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

จังหวัดพิษณุโลก
ระดับมาตรฐานตามเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อ
ลําดับ รหัสตลาด

ชื่อตลาด

อําเภอ

สถานที่ตั้ง

พื้นที่รับผิดชอบ ของ อปท.
ระดับดี (3 ดาว) ระดับดีมาก (5 ดาว) ยังไม่ผ่าน

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

เทศบาลตําบลเนินมะปราง
เทศบาลตําบลนครไทย
เทศบาลตําบลป่าแดง
เทศบาลตําบลวัดโบสถ์
เทศบาลพรหมพิราม
เทศบาลตําบลวงฆ้อง
เทศบาลตําบลบางระกํา
เทศบาลตําบลบางกระทุ่ม
เทศบาลตําบลเนินกุ่ม
วัดตายม

รวม

เนินมะปราง ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เทศบาลตําบลเนินมะปราง
นครไทย ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
เทศบาลตําบลนครไทย
เทศบาลตําบลป่าแดง
ชาติตระการต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
วัดโบสถ์ ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
เทศบาลตําบลวัดโบสถ์
พรหมพิราม ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เทศบาลตําบลพรหมพิราม
พรหมพิราม ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
เทศบาลตําบลวงฆ้อง
เทศบาลตําบลบางระกํา
บางระกํา ต.บางระกํา อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก
บางกระทุ่ม ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก เทศบาลตําบลบางกระทุ่ม
บางกระทุ่ม ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
เทศบาลตําบลเนินกุ่ม
บางกระทุ่ม ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
เทศบาลตําบลเนินกุ่ม

9
9
9
9
กําลังสร้างใหม่
9
9
9
9
9

9
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3

รายชื่อตลาดประเภทที่ 1 ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

จังหวัดเพชรบูรณ์
ลําดับ รหัสตลาด
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อตลาด
เทศบาล 2
เทศบาล 3
ไทยพัฒนาท่าพล
วังชมภู
ค่ายพ่อขุน
ข้างศูนย์
สักงอย
ราชพัสดุ
เทศบาลหล่มเก่า
ห้วยไผ่
มิตรสาลี
น้อย
สุทธิพานิช
นาเฉลียง
รวม

อําเภอ
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
หล่มสัก
หล่มสัก
หล่มสัก
หล่มเก่า
เขาค้อ
วิเชียรบุรี
วิเชียรบุรี
วิเชียรบุรี
หนองไผ่

สถานที่ตั้ง
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
ต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

พื้นที่รับผิดชอบ ของ อปท.
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
เทศบาลตําบลท่าพล
เทศบาลตําบลวังชมภู
กองพันทหารม้าที่ 26
อบต.วัดป่า
เทศบาลเมืองหล่มสัก
เทศบาลเมืองหล่มสัก
เทศบาลตําบลหล่มเก่า
อบต.แคมป์สน
เทศบาลตําบลวิเชียรบุรี
เทศบาลตําบลวิเชียรบุรี
เทศบาลตําบลพุเตย
เทศบาลตําบลนาเฉลียง

ระดับมาตรฐานตามเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อ
ระดับดี (3 ดาว) ระดับดีมาก (5 ดาว) ยังไม่ผ่าน
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
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จังหวัดเพชรบูรณ์
ระดับมาตรฐานตามเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อ
ลําดับ รหัสตลาด

ชื่อตลาด

อําเภอ

สถานที่ตั้ง

พื้นที่รับผิดชอบ ของ อปท.
ระดับดี (3 ดาว) ระดับดีมาก (5 ดาว) ยังไม่ผ่าน

15
16
17
18
19
20
21
22

รัตนชัย

หนองไผ่
บึงสามพัน
บึงสามพัน
บึงสามพัน
ศรีเทพ
ชนแดน
ชนแดน
วังโป่ง

ศิริวัฒนา 1
ซับสมอทอง
วังพิกุล

สว่างวัฒนา
ดงขุย
ศรีมนูญ
แม่ลําใย

รวม

ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์

เทศบาลตําบลหนองไผ่
อบต.บึงสามพัน
เทศบาลตําบลซับสมอทอด
อบต.วังพิกุล
อบต.ศรีเทพ
เทศบาลตําบลดงขุย
เทศบาลตําบลชนแดน
อบต.วังโป่ง

9
9
9
9
9
9
9
9
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รายชื่อตลาดประเภทที่ 1 ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

จังหวัดสุโขทัย
ระดับมาตรฐานตามเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อ
ลําดับ รหัสตลาด

ชื่อตลาด

อําเภอ

สถานที่ตั้ง

พื้นที่รับผิดชอบ ของ อปท.
ระดับดี (3 ดาว) ระดับดีมาก (5 ดาว) ยังไม่ผ่าน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
บ้านสวน
เทศบาลเมืองสวรรคโลก
วัดคุ้งวารี
ตลาดกลางผลิตผลทางการเกษตร
และหัตถกรรมพื้นบ้าน
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
เทศบาลตําบลศรีสัชนาลัย (ตลาดท่าชัย)
อบต.บ้านตึก
เทศบาลตําบลกงไกรลาศ
สิริสุข
เทศบาลตําบลศรีสําโรง

รวม

เมือง
เมือง
สวรรคโลก
สวรรคโลก
ศรีสัชนาลัย

ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย
ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย
ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
เทศบาลเมืองสวรรคโลก
อบต.ย่านยาว
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

ศรีสัชนาลัย
ศรีสัชนาลัย
ศรีสัชนาลัย
กงไกรลาศ
ศรีสําโรง
ศรีสําโรง

ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
ต.บ้านกร่าง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
ต.คลองตาล อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย
ต.คลองตาล อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
เทศบาลตําบลศรีสัชนาลัย
อบต.บ้านตึก
เทศบาลตําบลกงไกรลาศ
เทศบาลตําบลศรีสําโรง
เทศบาลตําบลศรีสําโรง

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
5
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5
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จังหวัดสุโขทัย
ลําดับ รหัสตลาด
12
13

ชื่อตลาด
ปรียาวดี
เทศบาลตําบลทุ่งเสลี่ยม

รวม

อําเภอ

สถานที่ตั้ง

ศรีนคร ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
ทุ่งเสลี่ยม ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

พื้นที่รับผิดชอบ ของ อปท.
เทศบาลตําบลศรีนคร
เทศบาลตําบลทุ่งเสลี่ยม

ระดับมาตรฐานตามเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อ
ระดับดี (3 ดาว) ระดับดีมาก (5 ดาว) ยังไม่ผ่าน
9
9

5
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3

5

รายชื่อตลาดประเภทที่ 1 ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

จังหวัดอุตรดิตถ์
ลําดับ รหัสตลาด
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อตลาด

อําเภอ

ตลาดสดเทศบาล 2(คุณนาย)
ตลาดสดเทศบาล 3 (ไปรษณีย์)
ตลาดสดเทศบาล 4 (โต้รุ่ง)
ตลาดสดเทศบาล ต.บ้านด่านนาขาม
ตลาดสดวังสีสูบ
ตลาดงิ้วงาม
ตลาดสดปากฝาง
ตลาดสดบ้านน้ําริด
ตลาดสด ส.วัฒนา
ตลาดสดสามแยกวังกะพี้
ตลาดป่าขนุน
ตลาดสดแสนตอ
ตลาดสดหัวดง
ตลาดสดศรีพนมมาศ
รวม

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
ลับแล
ลับแล

สถานที่ตั้ง
ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ต.น้ําริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ต. วังกะพี้ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ต. วังกะพี้ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ต.แสนตอ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
ต.ศรีพนมมาศ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

ระดับมาตรฐานตามเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อ
ระดับดี (3 ดาว) ระดับดีมาก (5 ดาว) ยังไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
9
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
9
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
9
เทศบาลตําบลบ้านด่านนาขาม 9
เอกชน
9
อบต.งิ้วงาม
9
อบต.งิ้วงาม
9
อบต.น้ําริด
9
เอกชน
9
เอกชน
9
อบต.ป่าขนุน
9
อบต.แสนตอ
9
เอกชน
9
เทศบาลตําบลศรีพนมมาศ
9
พื้นที่รับผิดชอบ ของ อปท.
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รายชื่อตลาดประเภทที่ 1 ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก
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จังหวัดอุตรดิตถ์
ลําดับ รหัสตลาด
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ชื่อตลาด
ตลาดสดทุ่งยั้ง
ตลาดสดฝายหลวง
ตลาดสดอุไรวรณ์
ตลาดสดวัดท้องลับแล
ตลาดสดตําบลน้ําอ่าง
ตลาดสดตําบลตรอน
ตลาดสดเทศบาลบ้านแก่ง
ตลาดสดวัดศรีมหาธาตุ
ตลาดสดท่าสัก
ตลาดสด อบต.พญาแมน
ตลาดสดตําบลท่าปลา
ตลาดสดตําบลร่วมจิต
ตลาดสดเทศบาลตําบลน้ําปาด
ตลาดสดตําบลฟากท่า
รวม

อําเภอ

สถานที่ตั้ง

พื้นที่รับผิดชอบ ของ อปท.

ลับแล
ลับแล
ลับแล
ลับแล
ตรอน
ตรอน
ตรอน
พิชัย
พิชัย
พิชัย
ท่าปลา
ท่าปลา
น้ําปาด
ฟากท่า

ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
ต.น้ําอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
ต.ตรอน อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
ต.พญาแมน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
ต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
ต.น้ําปาด อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ์
ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์

เทศบาลตําบลทุ่งยั้ง
อบต.ฝายหลวง
เอกชน
คณะกรรมการวัด
อบต.น้ําอ่าง
เทศบาลตําบลตรอน
เทศบาลตําบลบ้านแก่ง
เทศบาลตําบลในเมือง
เอกชน
อบต.พญาแมน
เทศบาลตําบลท่าปลา
เทศบาลตําบลร่วมจิต
เทศบาลตําบลน้ําปาด
อบต.ฟากท่า

ระดับมาตรฐานตามเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อ
ระดับดี (3 ดาว) ระดับดีมาก (5 ดาว) ยังไม่ผ่าน
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
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รายชื่อตลาดประเภทที่ 1 ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก
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จังหวัดอุตรดิตถ์
ลําดับ รหัสตลาด
29
30

ชื่อตลาด
ตลาดสดตําบลบ้านโคก
ตลาดสดตําบลทองแสนขัน

รวม

อําเภอ

สถานที่ตั้ง

บ้านโคก ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
ทองแสนขัน ต.ทองแสนขัน อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์

ระดับมาตรฐานตามเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อ
ระดับดี (3 ดาว) ระดับดีมาก (5 ดาว) ยังไม่ผ่าน
เทศบาลตําบลบ้านโคก
9
เทศบาลตําบลทองแสนขัน 9

พื้นที่รับผิดชอบ ของ อปท.

23
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7

0

รายชื่อตลาดประเภทที่ 1 ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก
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จังหวัดตาก
ลําดับ รหัสตลาด
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อตลาด
ศูนย์การค้า
เทศบาลแม่กุ
บ้านเหนือ
พาเจริญ
ลานค้าชุมชน
ร้อยโทล้วน
แม่ต้าน
เทศบาลพบพระ
เทศบาลแม่ระมาด
เทศบาล 1 (ตลาดใน)
เทศบาล 3 (ริมน้ํา)
วังเจ้า

รวม

อําเภอ
แม่สอด
แม่สอด
แม่สอด
แม่สอด
บ้านตาก
บ้านตาก
ท่าสองยาง
พบพระ
แม่ระมาด
เมืองตาก
เมืองตาก
วังเจ้า

สถานที่ตั้ง
ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก
ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
ต.บ้านตาก อ.บ้านตาก จ.ตาก
ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก
ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก
ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
ต.เมืองตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก
ต.เมืองตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก
ต.วังเจ้า อ.วังเจ้า จ.ตาก

พื้นที่รับผิดชอบ ของ อปท.
เทศบาลเมืองแม่สอด
เทศบาลตําบลแม่กุ
เทศบาลเมืองแม่สอด
เทศบาลเมืองแม่สอด
เทศบาลตําบลบ้านตาก
อบต.ตากตก
เทศบาลตําบลแม่ต้าน
เทศบาลตําบลพบพระ
เทศบาลตําบลแม่ระมาด
เทศบาลเมืองตาก
เทศบาลเมืองตาก
เทศบาลตําบลวังเจ้า

ระดับมาตรฐานตามเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อ
ระดับดี (3 ดาว) ระดับดีมาก (5 ดาว) ยังไม่ผ่าน
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

10
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