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ภาคกลาง
D0023 ศิรภัทรเภสัช 69 ท่าขา้ม แสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร (02) 895 6217

D1376 เภสัชกรสุพรรณ 2 470 พระยาสุเรนทร์ บางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร (02) 002 9992 , 0941479422

D1426 ร้านยา มิลเตอร์พิล 2027 พหลโยธิน ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (02) 941 2998 , 0865332896

D1736 โชคชัย 4 เภสัช 17168 หมู่ 10 ซอยโชคชัย 4 โชคชัย ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ,0817017940

D1747 คลังยาซุปเปอร์ดี 37 ชั้น 1 หอพักพิมพา ซอยเทียนทะเล 16 บางขุนเทียน - ชายทะเล แสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ,0646327614

D2169 ร่มไม้เภสัช 42/1 หมู่ 03 ประชาราษฎร์ 1 บางซืNอ เขตบางซืNอ กรุงเทพมหานคร ,0988284485

D1889 ร้านพิชัยฟาร์มาซี 961 กรุงเทพฯ-นนทบุรี บางซืNอ เขตบางซืNอ กรุงเทพมหานคร (02) 585 4922

D1790 ร้านหมอยา สหกรณ์ 1865 หน้าหมู่บา้นสหกรณ ์หมู่ 04 เสรีไทย คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร (02) 731 9556

D1687 ร้านบา้นยาสาย 3 295 ซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 28 พุทธมณฑลสาย 3 ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ,0817716737

D0365 ร้าน ตะนาวเภสัช 478-480 ตะนาว ศาลเจ้าพอ่เสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (02) 224 2115

D0011 ร้านศรียา อตก 101 ตลาด อตก. กําแพงเพชร จตุจักร เขคจตุจักร กรุงเทพมหานคร

D0377 ร้านมะกอกเภสัช 373/84 ประชาพัฒนา สีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร (02) 193 5787 , 0802416169

D0608 ร้านพรเภสัช 904 ซอยสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช) อ่อนนุช สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร (02) 333 1305 - 6

D1561 ร้านยาอยูด่ี 2751/21 เจริญกรุง บางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ,0869893622

D0037 ร้านพรพงษ์เภสัช 126/208 หมู่ท่ี 08 ซอยวัชรพล รามอินทรา 55 ท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร (02) 945 4865

D0048 ร้านเภสัชลลิตา 87/110 เทศบาลสงเคราะห์ ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (02) 954 4361

D0039 ร้านศาลายา 137/83 ซอยสยามธรณี คู้บอน ท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ,0894779868

D0051 ร้านลูกอินเภสัช 2 139 ซอยเจริญกรุง 85 เจริญกรุง วัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร (02) 000 3622

D0363 ร้านบา้นยา 28 218 ท่าขา้ม แสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร (02) 570 8690

D0409 ร้านรุ่งแสงจันทร์เภสัช 131/4 เพชรเกษม บางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (02) 869 5463

D0427 พรประสิทธิ์ 8 ซอยนักกีฬาแหลมทอง 10 นักกีฬาแหลมทอง สะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร (02) 735 8372

D1716 ร้านกิตติเภสัช 99/188 ซอยนวมินทร์ 70 นวมินทร์ คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร (02) 947 7434

D1797 เฮลธืพลัส ฟาร์มาซี 134 ห้องท่ี 4 เมโทรพาร์ค สาทร กัลปพฤกษ์ บางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ,0858622600

D2069 ร้านยาสุขใจ 61/66 ซอยนวมินทร์ 42 คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ,0959656155

D0029 เภสัชกรหมู่บา้น 182 บางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร (02) 421 8174

D0030 แสงเพชรฟาร์มา 396 บางแคเหนือ เขคบางแค กรุงเทพมหานคร

D0042 ร้านจตุธรรมเภสัช 7 ซอยบางนา-ตราด 46 บางนา-ตราด บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร (02) 746 9382

D0049 ห้างขายยา เภสัชจุฬา 620/78 สาธุประดิษฐ์ บางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร (02) 682 0556

D0418 บางบอน 5 เภสัช 1373 เอกชัย บางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร (02) 892 4160

D0428 ร้านยาพรประสิทธิ์ (สาขา 2 ) 5/5 ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 กรุงเทพกรีฑา หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ,0936456608

D1177 ร้านยาฟาร์ม่าสโตร์ รัชโยธิน หรือ ร้านยาทีที. ฟาร์ม่า 1883/14 ซอยพหลโยธิน 35 พหลโยธิน ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ,0825040380

D1178 ร้านยาเภสัชชุมชนเคหะธนบุรี 3 2 ห้องท่ี 2 ซอย 62 แยก 1- 6 พระรามท่ี 2 แสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ,0897147048

D1830 ร้านขายยา บา้นยาดี 68 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ,0814288122

D1883 ฉัตรชัยโอสถ 240 ประชาราษร์บําเพ็ญ ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ,0925855552
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D1165 คลีนิคยา 17/100 งานวงศ์วาน ทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร ,0903209549 , 0863345312

D0424 ร้านยา องค์การเภสัชกรรม สาขาเทเวศร์ 266 สามเสน บางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (02) 282 1170

D1543 ร้านยาดี 5 ห้องท่ี 1 ซอยกาญจนาภิเศก005 กาญจนาภิเษก หลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ,0824919246

D2173 ร้าน กิตติเวชภัณฑ์ 2 48 หมู่ท่ี 06 บรมราชชนนี ตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร (02) 434 1079

D2168 ร้าน รักตยามาร์เกตติ้ง 310/70 หมู่ท่ี 03 สรงประภา สีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร (02) 566 1198

D1825 พิทวัสเภสัชกร 284 ซอยลาดพร้าว 87 ลาดพร้าว คลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ,0817159875

D2087 ร้าน กระปุกยา แผงท่ี 105 แฟรต 23 เคหะชุมชนคลองจ่ัน สุขาภิบาล คลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร (02) 733 2996

D0057 ร้านจันทรเภสัช 74 ซอยศูนยก์ารค้าแฮปปีแ้ลนด์ 1 แฮปปีแ้ลนด์ 1 คลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร (02) 704 7431

D1923 บูท๊ส์ - ฮาบิโตะ 1 ฮาบิโตะ ห้องเลขท่ี 101 ชั้น 1 ซอยริมคลองพระโขนง พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร (02) 063 6631

D1401 บูท๊ส์ - อินท์ อินเตอร์เซค 982 ยูนิตเอ 14 ชั้น 1 โครงการอินท์ อินเตอร์เซค พระราม 3 บางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร (02) 682 6422 , 0914642641

D1424 บูท๊ส์ - เอ็มควอเทียร์ 689 ห้องเลขท่ี 3B 02-03A ชั้น 3 สุขุมวิท คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร (02) 003 6497 , 0914642641

D1918 บูท๊ส์ - บางรัก 1524 เจริญกรุง บางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร (02) 236 6680

D1291 บูท๊ส์ - ไทมส์ สแควร์ 246 ยูนิต 107 ชั้น 1 สุขุมวิท 12-14 คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร (02) 253 5878

D1280 บูท๊ส์ - พาราไดซ์ พาร์ค 61 ยูนิต จีซี007-จีซี008 ชั้นจี ศรีนครินทร์ หนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร (02) 780 2064

D1872 บูท๊ส์ - คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ 1448/13 ยูนิต 105-106 ชั้น 1 อาคารเค 5 ซอยลาดพร้าว 87 (จันทราสุข)ประดิษฐมนูธรรม คลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร (02) 102 2348

D1290 บูท๊ส์ - เดอะวอล์ค เกษตร-นวมินทร์ 509 ยูนิต ซี-บี04 ชั้นบี ประเสริฐมนูกิจ ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร (02) 553 0786

D1282 บูท๊ส์ - เพลินจิต เซ็นเตอร์ 2 ยูนิต 21-22 ชั้น G อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ สุขุมวิท คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร (02) 253 1913

D1854 บูท๊ส์ - โลตัส หลักส่ี 52 ห้องเลขท่ี 023PG021 ชั้น 1 หมู่ท่ี 03 พหลโยธิน อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร (02) 521 4181

D1419 บูท๊ส์ - บิ๊กซี ราชดําริห์ 97/11 ชั้น 1 อาคารบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ราชดําริห์ ยูนิตจีซีอาร์ 115ราชดําริห์ ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (02) 250 4763 , 0914642641

D1418 ร้านบูท๊ส์ สาขาอาคารออล ซีซันส์ เพลส 87/2 ยูนิต 207 ชั้น 2 อาคารออลซีซันส์เพลส รีเทลเซ็นเตอร์วิทยุ ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (02) 251 1617 , 0914642641

D1273 บูท๊ส์ - ดิ เอ็มโพเร่ียม 622 ห้อง 3P16-18 ชั้น 2 ดิ เอ็มโพเร่ียม สุขุมวิท คลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร (02) 664 8575

D1275 บูท๊ส์ - แฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น บี 587 , 589 ,589/7-9 ยูนิตบี 036 ชั้นบี รามอินทรา คันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร (02) 947 6326

D2089 สวนสนดรัก 43/9 ราชดําเนิน พระปฐมเจดยี์ เมืองนครปฐม นครปฐม , 0615463946

D1358 ยารักษ์คุณ 216 ทิพากร พระปฐมเจดยี์ เมืองนครปฐม นครปฐม ,0629693656

D0754 ห้องยาชุมชน 57/4 กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม (02) 814 3178

D1359 ฟาร์มยาธรรมศาลา 99/111 หมู่ท่ี 03 ธรรมศาลา เมืองนครปฐม นครปฐม ,0982479264

D0998 เภสัชศาลา 6 ราชมรรคา พระปฐมเจดยี์ เมืองนครปฐม นครปฐม

D2328 วีแลนด์ ฟาร์มาซี 89/10-11 หมู่ท่ี 05 สนามจันทร์ เมืองนครปฐม นครปฐม ,0819626288

D0586 อาร์.เอส.รักสุขภาพ 15/32 หมู่ท่ี 01 ราชพฤกษ์ ท่าอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี

D0588 บา้นยา 2 100/4-5 หมู่ท่ี 06 บางกรวย-ไทรน้อย บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี ,0631483303

D0592 เพืNอนเภสัช 616 ประชาราษฎร์ สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี นนทบุรี (02) 967 3250

D0594 หมอยา ฟาร์มาทาวน์ 394 ติวานนท์ ท่าทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี

D0600 บริษัท เคเจ ฟาร์มาซี จํากัด 283 , 285 ติวานนท์ บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี

D1584 เภสัชวัฒนะ 50/8 หมู่ท่ี 04 แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี ,0954946653

D1590 ลานทองฟาร์มาซี 100/284 หมู่ท่ี 06 ติวานนท์ บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี (02) 583 6799 , 0870787634

D1752 ตะกร้ายา 101 - 101/1 พื้นท่ี POP T1/5 ปอ๊ปปูล่า บา้นใหม่ ปากเกร็ด นนทบุรี ,0815633365
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D1840 อุ่นใจเภสัช 41/22 หมู่ท่ี 08 คลองถนน เสาธงหิน บางใหญ่ นนทบุรี ,0954519598

D2041 โอ๊ตเภสัช 200 หมู่ท่ี 01 ซอยสโมสรกรมชลประทาน ติวานนท์ บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี ,0850201752

D0601 เมืองทองดรักเฮาส์ 55/606 หมู่ท่ี 09 แจ้งวัฒนะ บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี

D1886 นพวุฒิเภสัช 12/175 หมู่ท่ี 02 ซอยคลองหลวง 13 พหลโยธิน คลองหน่ึง คลองหลวง ปทุมธานี (02) 901 4128

D2042 ร้านไอซ์คลังยา 90/152 คลองหน่ึง คลองหลวง ปทุมธานี ,0885601156

D0569 ร้านกมลพรรณเภสัช สาขาหน้ามหาวิทยาลัยรังสิต 52/254-4 หมู่ท่ี 07 ซอยสุขสบายอพาร์ทเม้นต์ เอกประจิม หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

D0578 ร้าน บูท๊ส์ - สาขาเทสโก้ โลตัสรังสิต 801 ซอยเทสโก้โลตัส สาขารังสิต ชั้น 1 ประชาธิปตัย์ ธัญบุรี ปทุมธานี (02) 567 3021

D1489 บูท๊ส์ - โลตัสบา้นฟา้ลําลูกกา 75 ชั้น 1 บึงคําพร้อย ลําลูกกา ปทุมธานี (02) 569 1446 , 0865647422

D1090 ชัญธิกาเภสัช 45/33 หมู่ท่ี 03 บา้นกรด บางประอิน พระนครศรีอยุธยา , 0960979883

D2044 ศูนยย์าเภสัช 1/125 หมู่ท่ี 05 คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา , 0970599589

D1088 วางใจเภสัช 23/3 หมู่ท่ี 04 ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา , 0835451044

D1490 บูท๊ส์ - อยุธยา ซิตี้ พาร์ค 126 ศูนยก์ารค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ห้องจีพี-11-14 หมู่ท่ี 03 คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา (03) 580 1961 , 0865647422

D1717 กิตติโรจน์เภสัช 12/12-17 หมู่ท่ี 13  บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ , 0840190570

D0334 ศูนยย์า มฉก. 18/20 บางนา-ตราด บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ (02) 312 6446

D1903 บูท๊ส์ - เดอะแจส ศรีนครรินทร์ 788 หมู่ท่ี 05 ศรีนครินทร์ สําโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ (02) 386 7326

D1891 ร้านยาเภสัชชุมชน 206/17ง. เจษฎาวิถี มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร , 0846975492

D0753 ห้องยาชุมชน 33/59 หมู่ท่ี 10 พุทธมณฑลสาย 4 อ้อมน้อย กระทุ่มเบน สมุทรสาคร (02) 420 2857

D0756 ห้องยาชุมชน สาขาฟา้ใส 144/813 , 144/814 หมู่ท่ี 06 คลองมะเดืNอ กระทุ่มเบน สมุทรสาคร

D1784 ลัคนาเภสัช 2 27/7 หมู่ท่ี 04 เอกชัย คอกกระบือ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร , 0952359897

D1357 ทรัพยมู์ลเภสัช 12 หมู่ 02 กาหลง เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร , 0929024213

D1841 ณาเภสัช 2/012 เทศบาล 5 ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี , 0830917477

D0346 บา้นยาและสุขภาพ 223/43 เทศบาล 4 ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี

D0347 ไทยรุ่งเรืองเภสัช ริมคลองหนองแค 67/31 ระพีพัฒน์ฝั่งซ้าย หนองแค หนองแค สระบุรี , 0830798444

D0348 ไทยรุ่งเรืNองเภสัช ตลาดหนองปลาหมอ 120 หนองปลาหมอ หนองแค สระบุรี , 0830798444

D0357 แสนเจริญเภสัช 1/14 หมู่ท่ี 07 ธารเกษม พระพุทธบาท สระบุรี (03) 629 8138

D1354 ไทยรุ่งเรืองเภสัช ตลาดหนองตาโล่ 70 หมู่ท่ี 12 คชสิทธิ์ หนองแค สระบุรี , 0830798444 , 0815814507

D1802 ไทยรุ่งเรืองเภสัช ปตท.ต.บัวลอย 97/14-15 หมู่ท่ี 03 สุวรรณศร บัวลอย หนองแค สระบุรี , 0830798444

D0340 ร้านยาแฟมิล่ี 590/35 พิชัยรณรงค์สงคราม ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี

D0342 บูท๊ส์ - โรบินสัน สระบุรี 99 ซอยยูนิต 202 มิตรภาพ ตล่ิงชัน เมืองสระบุรี สระบุรี (03) 635 1445

D0344 คลังยา แสงทองเภสัชสระบุรี 21/001 ตะกุด เมืองสระบุรี สระบุรี

D0994 พิชญ์สุภาเภสัช 57/4 หมู่ท่ี 02 บา้นกร่าง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี , 0863634002

D1767 ไพศาลเวชภัณฑ์ 882/15 หมู่ท่ี 5 ดอนเจดยี์ ดอนเจดยี์ สุพรรณบุรี (03) 559 1548

D0977 ยิ่งวัฒนา ฟาร์ม่า 823 หมู่ท่ี 10 ทุ่งคอก สองพีน้่อง สุพรรณบุรี

D1799 คลังยาชุมชน 61-61/1 ประชาวิถี โคกสําโรง โคกสําโรง ลพบุรี , 0654914226

D1997 ถุงเงินเภสัช 15 หมู่ท่ี 02 โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี (03) 649 9073

D0929 ร้านยาท่าโพธิ์ 85/9 ปรางค์สามยอด ท่าหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี (03) 642 4860
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D2212 กระต๊อบเภสัช 1/2 หมู่ท่ี 03 ไม้ดัด บางระจัน สิงห์บุรี , 0654655236

D0902 เมเภสัช 150/9-10 จรดวิถีถ่อง ธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย , 0842428295

D0904 อัจฉยาเภสัช 113,113/3 หมู่ท่ี 03 เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย (05) 501 4213

D0903 บา้นหลุมเภสัช 14/6 หมู่ท่ี 02 บา้นหลุม เมืองสุโขทัย สุโขทัย , 0813836902

D1581 ยุติธรรมเภสัช 140 หมู่ท่ี 01 หาดเส้ียว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย (05) 567 1185 , 0800332269

D0683 ศิวพรเภสัช 19/13 หมู่ท่ี 02 ศาลาแดง เมืองอ่างทอง อ่างทอง

D2029 ธัญญาเภสัช 207 หมู่ท่ี 07 ศาลเจ้าโรงทอง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง , 0929422441

D1345 หมอยาทุ่งนา 544/6-7 หมู่ท่ี 04 หนองฉาง - การุ้ง เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี (05) 604 0293

ภาคตะวันตก
D1360 ร้านยาก้านณรงค์ 1/62 หมู่ท่ี 03 แสงชูโต ท่ามะกา ท่ามะกา กาญจนบุรี (03) 469 4242 , 0922818818

D0546 เฮือนยา ภญ.สีรุ้ง 32 หมู่ท่ี 03 หนองปรง เขายอ้ย เพชรบุรี , 0910096491

D1803 ธงชัยเภสัช 176 พิทักษ์ชาติ ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ , 0865159599

D2200 มิตรแท้ฟาร์มาซี 216 หมู่ท่ี 05 ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ , 0885025257

D1214 บูท๊ส์ - หัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ ชั้นบี 234/1 ซอย ยูนิต 117 เพชรเกษม หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ (03) 252 6456

ภาคตะวันออก
D1115 ชัชชัยเภสัช สาขาวัดใหม่ 84/119 ตลาด เมืองจันทบุรี จันทบุรี (03) 934 6220

D0407 ชัชชัยเภสัช สาขาอีสเทอร์น 901 ท่าแฉลบ ตลาด เมืองจันทบุรี จันทบุรี

D1116 ชัชชัยเภสัช สาขา ปตท.ท่าชา้ง 30/39 หมู่ท่ี 03 ท่าชา้ง เมืองจันทบุรี จันทบุรี , 0993386752

D1934 ร้านยาเคนโกะฟาร์มาซี 234/5 หมู่ท่ี 04 ท่าถ่าน พนมสารคาม ฉะเฉิงเทรา , 0948700217

D0446 วังยาเฮล์ทแคร์ 204-206 ลงหาดบางเสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี

D0633 พลอยฟาน่ี ฟาร์มาซี 350 หมู่ท่ี 12 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี

D0634 เภสัชชุมชนเอกเจริญ 557/42 หมู่ท่ี 04 ซอยชัยพรวิถี สุขุมวิท นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี (03) 303 5364

D1462 ยาเภสัช 546/11 หมู่ท่ี 03 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี , 0638384864

D1607 เภสัชชุมชนเอกเจริญ สาขาชุมชนหนองค้อ 45/15 หมู่ท่ี 09  หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี (03) 367 4829 , 0889644942

D1719 จารุวีร์เภสัช 69/70 หมู่ท่ี 06 สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี , 0616215955

D1794 หัวถนนฟาร์มา 125 หมู่ท่ี 02 หัวถนน พนัสนิคม ชลบุรี , 0805369419

D1796 ฮักยาฟาร์ม่า 125/3 หมู่ท่ี 05 ซอยสุขุมวิทพัทยา 53 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี , 0810496749

D1809 บา้นยาศศิ 120/15 หมู่ท่ี 02 เทศบาล 3 สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี , 0934519227

D1835 ลัดดาโอสถ 132/3 หมู่ท่ี 04 บางละมุง บางละมุง ชลบุรี , 0819913466

D1845 นิวัชเภสัช 109/9 หมู่ท่ี 03 นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี (03) 823 7241

D1887 บา้นยาเจริญทรัพย์ 999/22 หมู่ท่ี 09 ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี , 0875684442

D1927 การ์เด้นฟาร์มาซี 215/8 หมู่ท่ี 10 พัทยาสาย 2 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี , 0818211595

D1983 Fill Good Pharmacy 323/53 หมู่ท่ี 08 สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี , 0840613997

D2033 ปูเป ้ฟาร์ม่า 199/12 หมู่ท่ี 06 ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี , 0936324635

D2049 สุภัทราเภสัชเมดิแคร์ 67/239 หมู่ท่ี 10 บึง ศรีราชา ชลบุรี , 0875684442

D2017 ดรัก แอนด์ เฮลท์ 317/32 หมู่ท่ี 03 บอ่วิน ศรีราชา ชลบุรี , 0955506428
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D2172 หัวมุมเภสัช 377/9-10 หมู่ท่ี 02 สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี , 0936326591

D2026 บีช ฟาร์มาซี 85/22-23 หมู่ท่ี 09 พัทยากลาง หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี , 0989946641

D0335 สมนึกเภสัช สาขา 3 824จ-826 เจตน์จํานงค์ บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี ชลบุรี (03) 828 2960

D0443 ณ ยา 99/130 หมู่ท่ี 03 เสม็ด เมืองชลบุรี ชลบุรี (03) 367 1115

D2058 ใกล้ยา เภสัช 96/5 หมู่ท่ี 05 สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี , 0885721455

D1605 บูท๊ส์ - แปซิฟคิพาร์ค ศรีราชา 90 ยูนิต 116 ชั้น 1 ศูนย์การค้าแปซิฟคิพาร์ค สุขุมวิท ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี (038) 771 201 - 2

D2239 แจ่มใส ฟาร์มา 8/6 หมู่ท่ี 05 เหมือง เมืองชลบุรี ชลบุรี , 0634195498

D1900 บูท๊ส์ - เซ็นทรัล พลาซ่า มารีน่า 78/54-56 ยูนิต 110,111 ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซ่า มารีน่า หมู่ท่ี 09พัทยาสาย 2 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี , 0968241038

D1464 ร้านยาต้นอ้อ 60/15-16 หมู่ท่ี 05 สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี , 0865178891

D2014 บริษัท เภสัชชุมชนเอกเจริญ จํากัด 142/5 หมู่ท่ี 03 บึง ศรีราชา ชลบุรี , 0889644942

D2062 บา้นยาเกาะชา้ง 99 หมู่ท่ี 01 เกาะชา้งใต้ เกาะชา้ง ตราด , 0935586852

D1939 ณิชาภาเภสัช 209 หมู่ท่ี 10 ไม้เค็ด เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี , 0646164456

D1843 ปณัณย์า 379/401-402 หมู่ท่ี 10 หนองกี่ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี , 0857714325 , 0842451963

D0623 เมดพลัส ฟาร์มาซี 51/13 ซอย 3 แม่น้ําคู้ แม่น้ําคู้ ปลวกแดง ระยอง

D0624 ธงชัยเภสัช 499/1 หมู่ท่ี 01 ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง , 0844113530

D1455 DD Health Store 52/8 หมู่ท่ี 06 ตะพง เมืองระยอง ระยอง , 0803594653 , 0638245614

D1461 อิน ฟาร์ม่า 456/142 หมู่ท่ี 02 สุขุมวิท 29 (เนินพยอม) มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง , 0649618415

D1800 คลังยาอมตะ 10/509 หมู่ท่ี 04 มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง , 0992929876

D0432 บูท๊ส์ - เซ็นทรัล พลาซ่า ระยอง 99,99/1 ห้องเลขท่ี 240-241 ชั้น 2 เซ็นทรัลพลาซ่า ระยอง เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง (03) 894 2651

D1070 ยาดี 1-081/11 สันคูเมือง นครนายก เมืองนครนายก นครนายก , 0816190477

D1076 บี.พลัส.ฟาร์ม่า แคร์ 232 หมู่ท่ี 05 บา้นนา บา้นนา นครนายก , 0636944550

D1078 แก้วอารีเภสัช 78 หมู่ท่ี 05 บา้นนา บา้นนา นครนายก (03) 738 2164

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
D1300 คลังยามณีเภสัช 72 หมู่ท่ี 11 โนนบุรี สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ , 0616394145

D1299 ศูนยย์าหนองแปน 87 หมู่ท่ี 03 หนองแปน กมลาไสย กาฬสินธุ์ , 0887512124

D0223 เภสัชกรไววิทย์ 25 บา้นเปด็ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น , 0896212020

D0225 มานิพงษ์เภสัช 242 ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น , 0835459964

D0228 ร้านขายยาพรชัยเภสัช สาขา 2 70/12 ศรีจันทร์ ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น (04) 322 4394

D0246 บริษัท ดรักส์ทเวนตี้โฟร์ จํากัด 21 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

D0251 รวมเภสัช 531 โนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น (04) 300 0303

D1795 อุษณยีเ์ภสัช 269 หน้าเมือง ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น , 0816385605

D0234 วัชรภัทรเภสัช 53/10 ศรีจันทร์ ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

D0252 รุ่งศักดิ์เภสัช 45/73-73 ศิลปสนิท ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น , 0826482905

D0231 ร้านยาพรรณพลอย 381/58 มิตรภาพ ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

D0672 เต็กแซเภสัช 421 ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์

D1824 ประตูยา 4/032 หน้าสถานี ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ , 0659598255
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D1670 กันเองเภสัช 325 โชคชัย - เดชอุดม นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ , 0983291015

D1921 บูท๊ส์ - โรบินสัน บุรีรัมย์  125 หมู่ท่ี 06 กระสัง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ (04) 460 0750

D1735 ชนิดาฟาร์ม่า (โดยเภสัชกรหญิงบี) 58 หมู่ท่ี 11 ทุ่งกระตาดพัฒนา หนองกี่ บุรีรัมย์ , 0829246554

D0269 ยาเภสัชกร 4/013 เพลินจิต ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด (04) 351 5151

D1027 บา้นยาอาจสามารถ 93 หมู่ 07 อาจสามารถ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด , 0875972112

D1658 บา้นยาทรัพยพ์านิช 12/031 กองพล 10 ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด , 0899829688

D2046 สิริแคร์ 286 หมู่ท่ี 12 สระนกแก้ว โพนทอง ร้อยเอ็ด , 0958969992

D0458 ร้านขายยาเพรียว (Pure) สาขาร้อยเอ็ด 320 หมู่ท่ี 10 เหนือเมือง เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด (04) 351 2275

D2288 ร้านยาเภสัชกรณัฐ 272/37 นิตโย ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร , 0836623085

D1750 เจเจ ฟาร์ม่า 593/2 หมู่ท่ี 04 ประจักษ์ศิลปาคม ในเมือง เมืองหนองคาย หนองคาย , 0847989868

D1828 ยาดีเภสัช 116 หมู่ท่ี 05 โคกคอน ท่าบอ่ หนองคาย , 0800068368

D0973 ทวียาเภสัช 653/9-10 หมู่ท่ี 10 ในเมือง เมืองหนองคาย หนองคาย

D2257 บา้นรักษ์ยา 196/4 หมู่ท่ี 05 ซอยบา้นหนองเตาเหล็ก หมากแขง้ เมืองอุดรธานี อุดรธานี , 0812639898

D2295 ร้านปณัณย์า 194/2 ตลาดสดนิยม หมู่ท่ี 10 บา้นผือ บา้นผือ อุดรธานี , 0833508883

D1323 คลังยาแก้วเนตร 231/7 อุบล - ตระกาล ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี , 0986989542

D0490 บา้นยาอุ่นใจ สาขาวารินชําราบ 69/1 ประทุมเทพภักดี วารินชําราบ วารินชําราบ อุบลราชธานี (04) 532 1635

D0872 สัจจะเภสัช 131 เกษมสุข วารินชําราบ วารินชําราบ อุบลราชธานี (04) 532 1007

D0491 สมศักดิ์เภสัช 54/2-3 กันทรลักษ์ วารินชําราบ วารินชําราบ อุบลราชธานี (04) 532 1635 , (04) 532 3317 , (04) 590 0213

D1728 บา้นอาทิตยเ์ภสัช 323 หมู่ท่ี 04 หนองหิน หนองหิน เลย , 0856442259

D2093 หนองแสงฟาร์มา 14 อภิบาลบัญชา หนองแสง เมืองนครพนม นครพนม (04) 251 1155

D0064 ตะกร้ายา 3/1 ซอย ตรอกเสาธง ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา , 0894261195

D0066 พี.อาร์.ฟาร์มาซี 672/1 หมู่ท่ี 07 โพธิ์กลาง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา , 0885941093

D0087 ร้านยาเอ แอนด์ เอ 20-Feb หมืNนไวย เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา , 0896278829

D0088 คนขายยา 243/181 ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา , 0993919665

D0094 บูท๊ส์ - เดอะมอลล์โคราช 1242/2 มิตรภาพ ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา (04) 428 8224

D1253 ร้านยาเภสัชกร 25 หมู่ท่ี 04 เทศบาล 3 จักราช จักราช นครราชสีมา (04) 439 9685

D1667 เก้าสิริเภสัช 757/30 หมู่ท่ี 05 ปรุใหญ่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา , 0635494653

D1668 บอยเภสัช 203 หมู่ท่ี 02 ในเมือง พิมาย นครราชสีมา (04) 400 0383

D1669 ร้านบา้นยา 304/8 ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา , 0954950728

D1743 หลานยา่ฟาร์มา 130/3 หมู่ท่ี 13 จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา , 0879973297

D0662 คลังยาไพศาล 59/9 หลังสถานีรถไฟ ปากชอ่ง ปากชอ่ง นครราชสีมา

D1574 อุ่นใจเภสัช 174 ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา , 0873535466

D1255 เชิญพิมายเภสัช 149 หมู่ท่ี 01 สุริยาอัสดง ในเมือง พิมาย นครราชสีมา , 0818778945

D1850 หมอยาพลาซ่า สาขาจอหอ 456 หมู่ท่ี 03 จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา (04) 426 9831

D1849 บริษัท หมอยาพลาซ่า จํากัด สาขาอัมพวัน 2076/2 มุขมนตรี ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา (04) 435 2862

D1851 บริษัท หมอยาพลาซ่า จํากัด 888/1 หมู่ท่ี 01 โพธิ์กลาง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา (04) 495 1248
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D2050 หมอยา 5 ซอยเดชอุดม 6 เดชอุดม ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา (04) 495 8612

D2051 บริษัท หมอยาพลาซ่า จํากัด สาขาโคกสูง 605 หมู่ท่ี 10 โคกสูง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา (04) 437 0008

D1259 หมอยาพลาซ่า การเคหะ 976 มิตรภาพ ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา (04) 421 1386

D1260 บริษัท หมอยาพลาซ่า จํากัด สาขา มทส. 66 หมู่ท่ี 06 สุรนารี เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา (04) 421 6066

D0256 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยามหาวิทยาลัย) 1112/373 ผังเมืองบัญชา ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารขาม (04) 371 2502

D1808 บา้นยาวาปี 250/24-25 หมู่ท่ี 01 หนองแสง วาปปีทุม มหาสารขาม , 0902402400

D0261 อัครชัยโอสถ 80 ผดุงประชากร หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารขาม

D1741 ร้านสยามฟาร์ม่า มุกดาหาร 70/100 มุกดาหาร - ดอนตาล ศรีบุณเรือง เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร , 0980089979

D1718 คลังยา (มหาชนะชัย ฟาร์ม่า) 22 หมู่ท่ี 08 ฟา้หยาด มหาชนะชัย ยโสธร , 0928369983

D2078 สถานียา ยโสธร 002/14 ประชาสัมพันธ์ ในเมือง เมืองยโสธร ยโสธร , 0933235852

D0656 สยามเภสัช 112/1-2 เทศบาล 3 ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์

D1881 ร้านคลังยาปทุมราชวงศา 260/3 หมู่ท่ี 01 จักรวรรดิ นาหว้า ปทุมราชวงศา อํานาจเจริญ , 0660328861

ภาคเหนือ
D1349 ร้านสิทธิเภสัช 221/6 ไทยชนะ เชียงเงิน เมืองตาก ตาก , 0869369694

D1348 บูท๊ส์ - โรบินสัน แม่สอด 99/115 ห้องเลขท่ี 120/2-3 ชั้น 1 เอฟ สายเอเชีย แม่สอด แม่สอด ตาก (05) 553 0425

D0275 หอยาฟาร์มา ง.63/274 ดาวดึงส์ ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์

D0393 บา้นยาและสุขภาพ 16/001 โกสยี์ ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ (05) 633 6636

D1352 ร้านขายยาเพียรเภสัช 264/1 หมู่ท่ี 07 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ , 0835663292

D0289 บูท๊ส์ - เทสโก้ โลตัส เดอะวอร์ค นครสวรรค์ 914/17 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ (05) 638 2215

D0882 ยาพัชรินทร์ 390/1 หมู่ท่ี 15 พิศาล หย่วน เชียงคํา พะเยา

D2157 ศิริเวชเภสัช 07/035 ประตูกลอง 1 เวียง เมืองพะเยา พะเยา , 0946515253

D1701 ร้านยาเพืNอนชุมชน 297/99 บึงสีไฟ ในเมือง เมืองพิจิตร พิจิตร , 0935078549

D2085 ภ.เภสัช 133/13 หมู่ท่ี 01 ไผ่ท่าโพ โพธิ์ประทับชา้ง พิจิตร , 0815342248

D0293 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 09/003 สนามบิน ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก (05) 530 2093

D0294 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน สาขา 2 99 ท่าโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก , 0637151832

D0302 สหภัณฑ์เภสัช 167/1-2 เอกาทศรฐ ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก (05) 525 8415

D0808 วริญญา เภสัช 342/7 พหลโยธิน หัวเวียง เมืองลําปาง ลําปาง

D0809 แก้วกรัณฑ์เภสัช 818 หมู่ท่ี 11 ต้นธงชัย เมืองลําปาง ลําปาง (05) 401 3081

D2185 บา้นรักยา 196/8 หมู่ท่ี 08 ต้นธงชัย เมืองลําปาง ลําปาง , 0869172874

D2001 นิลุบลเภสัช 182/15 หมู่ท่ี 06 เวียงเหนือ เมืองลําปาง ลําปาง , 0840427582

D1929 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เขลางค์เภสัช 242/1 หมู่ท่ี 12 บอ่แฮ้ว เมืองลําปาง ลําปาง , 0824982449

D0075 ร้านยาวิเชียรเภสัช 227/1 ท่าจักร - แม่ทา บา้นแปน้ เมืองลําพูน ลําพูน , 0895541508

D1052 ร้านยาลําพูน 89/1 ลําพูน - ปา่ซาง ในเมือง เมืองลําพูน ลําพูน , 0817243133

D1709 บา้นยาลําพูน 29 หมู่ท่ี 10 เหมืองง่า เมืองลําพูน ลําพูน , 0819605819

D0077 จามเทวีเภสัช 166/5 จามเทวี ในเมือง เมืองลําพูน ลําพูน , 0908932663

D1445 ร้านยาเภสัชเฟร์ิน 1/064 แสนตอ น้ําปาด อุตรดิตถ์ , 0956345463
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D2081 หัวเวียงเภสัช 148 หมู่ท่ี 01 เชียงราย - เชียงใหม่ เวียง เวียงปา่เปา้ เชียงราย , 0910711915

D0400 บริษัท เชียงราย โมเดร์ิน ดรัก จํากัด 95/1 ประสพสุข เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย (05) 371 8888

D0399 หม่ันงานเภสัช 69/6 หมู่ท่ี 11 รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย

D0083 ศูนยย์าส่ีแยกชว่งสิงห์ 275/1 ชา้งเผือก ชา้งเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ , 0866733447

D0133 สถานปฏิบัติการเภสัชชุมชนคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพ131/10 ซอย มหาวิทยาลัยพายัพเขตแก้วนวรัฐ แก้วนวรัฐ วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

D0136 เอ็ม ฟาร์มาซี 12 ชา้งม่อย ชา้งม่อย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ (05) 387 4177

D0139 ร้านศาลากลางเภสัช 130 โชตนา ชา้งเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

D1710 เมืองแกนเภสัช 75/9 หมู่ท่ี 05 อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ , 0833055797

D1734 ร้านยาจันทร์ศรี 99/9 หมู่ท่ี 05 สันกลาง สันปา่ตอง เชียงใหม่ , 0954026451

D1839 ห้องยาเภสัช 228 หมู่ท่ี 01 เชียงใหม่ - ลําพูน หนองผึ้ง สารภี เชียงใหม่ , 0987475228

D2006 เบนน์ ฟาร์มาซี (BENN PHARMACY) 99/55 หมู่ท่ี 10 เชียงใหม่ - สันกําแพง สันกําแพง สันกําแพง เชียงใหม่ , 0966847789

D0310 เรือนเภสัชกร 67 เพชรเจริญ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ (05) 672 4125

D0911 อารียฟ์าร์มาซี 255/3 หมู่ท่ี 04 ทุ่งสมอ เขาค้อ เพชรบูรณ์ (05) 602 9933

D0788 รักขย์า มินิมาร์ท 303 เจริญเมือง ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ (05) 452 1181

D0789 ชัยชนะเภสัช 1/008 เหมืองแดง ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ , 0936295194

D2037 ร้านยาวิริญา 216 หมู่ท่ี 10 พระหลวง สูงเม่น แพร่ , 0882512412

ภาคใต้
D0693 สุวรรณา เฮลท์ แคร์ 188 หมู่ท่ี 02 หนองทะเล เมืองกระบี่ กระบี่ (07) 568 0488

D0694 สุวรรณาเภสัชกระบี่ 153 หมู่ท่ี 02 อ่าวนาง เมืองกระบี่ กระบี่ (07) 569 5757

D0695 สุวรรณาเภสัชกระบีน้่อย 317 หมู่ท่ี 12 เพชรเกษม กระบีน้่อย เมืองกระบี่ กระบี่ (07) 565 9909

D1243 สุภเวชเภสัช 43 ซอย 8 ศรีสวัสดิ์ มหาราช ปากน้ํา เมืองกระบี่ กระบี่

D1609 ซิตี้ฟาร์มาซี 39-41 ซอย 6 พัฒนา มหาราช ปากน้ํา เมืองกระบี่ กระบี่ (07) 561 1736 , 0815395116

D1651 ห้างหุ้นส่วนสามัญ สุวรรณาเภสัช (๒๐๐๔) 149 มหาราช ปากน้ํา เมืองกระบี่ กระบี่ (07) 562 3739

D1652 สุวรรณาเฮลท์แคร์ สาขาตลาดเก่า 48/29 ศรีพังงา กระบี่ใหญ่ เมืองกระบี่ กระบี่ (07) 565 6414 , 0816910111

D1653 สุวรรณาเภสัช (เขาพนม) 219,219/1 หมู่ท่ี 05 เหนือคลอง - ชัยบุรี เขาพนม เขาพนม กระบี่ (07) 568 9191

D1654 สุวรรณาเภสัช สาขาคลองแห้ง 225/3,225/4 หมู่ท่ี 05 อ่าวนาง เมืองกระบี่ กระบี่ (07) 585 5270 , 0816910111

D2047 สิริลักษณเ์ภสัช 26 กระบี่ ปากน้ํา เมืองกระบี่ กระบี่ , 0917273018

D0686 ไทยสวัสดิ์เภสัช 330 หมู่ท่ี 12 เพชรเกษม กระบีน้่อย เมืองกระบี่ กระบี่ (07) 565 0933

D2210 พิมรักษ์เภสัช 244/2 หมู่ท่ี 05 ไสไทย เมืองกระบี่ กระบี่ , 0897387181

D2230 ตํารับยา 222 หมู่ท่ี 01 ไสไทย เมืองกระบี่ กระบี่ , 0622682262

D2009 เปิล้ฟาร์มาซี 109/4 อ่าวลึก - พระแสง ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ , 0875623636

D1649 บริษัท สุวรรณาฟาร์ม่า จํากัด 113/73 กระบีน้่อย เมืองกระบี่ กระบี่ (07) 566 3962 , 0936452777

D2102 เค เอ ฟาร์มาซี 420/22 หมู่ท่ี 02 อ่าวนาง เมืองกระบี่ กระบี่ , 0843084042

D2299 กนกฟาร์มาซี 22/1 หมู่ท่ี 02 คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่ , 0897274020

D0690 เภสัชกรพรประเสริฐ 111 มหาราช ปากน้ํา เมืองกระบี่ กระบี่ (07) 562 0545

D2048 สุนิสาเภสัช 88/20 หมู่ท่ี 07 บางสน ปะทิว ชุมพร , 0841053505
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D0122 โต้งเภสัช 100/122 โคกหล่อ เมืองตรัง ตรัง

D1370 หาดสําราญเภสัช 188/5 หมู่ท่ี 08 หาดสําราญ หาดสําราญ ตรัง , 0612025415

D1678 บา้นยาภูฟา้ 346/2 กันตัง ทับเท่ียง เมืองตรัง ตรัง , 0819210771

D0129 ไทยสวัสดิ์เภสัช ( สาขา ถ.วิเศษกุล ) 162/15-16 วิเศษกุล ทับเท่ียง เมืองตรัง ตรัง (07) 582 0645 - 6

D1569 สุวรรณาเภสัช 171-173 ราชดําเนิน ทับเท่ียง เมืองตรัง ตรัง , 0806925469

D1689 ร้านยาชบา 53/19 หมู่ท่ี 02 นาท่ามเหนือ เมืองตรัง ตรัง , 0864994622

D2073 วีแคร์ เขาขาว 125/7 หมู่ท่ี 01 เขาขาว ทุ่งสง นครศรีธรรมราช , 0879155747

D1612 ปากนครฟาร์มาซี 103 หมู่ท่ี 04 ท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช , 0937641177 , 0960757377

D1615 ร้านยาสยาม 187/5 หมู่ท่ี 05 สิชล สิชล นครศรีธรรมราช , 0897382958

D1679 ร้านยานาเหรง 46/2 หมู่ท่ี 03 นาเหรง นบพิตํา นครศรีธรรมราช , 0872767089

D1680 วงศ์สวัสดิ์ฟาร์มาซี 415 หมู่ท่ี 01 จันดี - พิปูน พิปูน พิปูน นครศรีธรรมราช , 0822362540

D1884 โชคสมบูรณ ์ฟาร์มาซี 63/13 หมู่ท่ี 03 อัครวิถี ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช , 0826745704

D1616 ปยิรัฐฟาร์มา 23/003 พัฒนาการคูขวาง ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช , 0815410320

D2202 คลังยาท่าม้า 742/17 ราชดําเนิน ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช , 0740539935

D2091 ตุ๊กตาฟาร์ม่า 83 หมู่ท่ี 08 หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช , 0863236356

D1446 อุ่นใจเภสัช 216/5 หมู่ท่ี 08 ทุ่งสง - สุราษฎร์ ชะมาย ทุ่งสง นครศรีธรรมราช (07) 535 5303

D1765 เพืNอนยา 159/31 หมู่ท่ี 08 ทุ่งสง - สุราษฎร์ ชะมาย ทุ่งสง นครศรีธรรมราช (07) 542 0172

D2040 หมอยาท่าหลา 21/10 หมู่ท่ี 12 ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช , 0996192878

D2030 นาเหนือเภสัช 112/27 ทุ่งสง - นครศรีธรรมราช ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช , 0879155747

D2074 วีแคร์ ลานสกา 7/11 หมู่ท่ี 01 เขาแก้ว ลานสกา นครศรีธรรมราช , 0913239319

D2175 ชนกนันท์เภสัช 15 นิกรบํารุง ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช , 0879155747

D2179 นันท์ชนกฟาร์มา 159/1-2 หมู่ท่ี 08 ชะมาย ทุ่งสง นครศรีธรรมราช , 0847711321

D1782 รุ่งเภสัช 131/9 หมู่ท่ี 06 บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช , 0962892824

D2258 ศาลายา 14 หมู่ท่ี 08 กําโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช , 0630817792

D2208 ท่าม้าเภสัช 742/18 ราชดําเนิน ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช , 0884495785

D0521 ดี - เมด ( D - MED ) 275 เจริญเขต สุไหงโก - ลก สุไหงโกลก นราธิวาส , 0886571777

D1040 ยุวลักษณเ์ภสัช 25/001 พณาสณฑ์ บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส , 0936849595

D1343 เอเชียพาณิชย์ 160 เอเชีย สุไหงโก - ลก สุไหงโกลก นราธิวาส (07) 361 1244

D0769 ศักดาเภสัช 14 ยะรัง อะเนาะรู เมืองปตัตานี ปตัตานี (07) 334 9636

D1338 ศูนยย์าปูยุด 85 หมู่ท่ี 07 ปุยุด เมืองปตัตานี ปตัตานี , 0898238802

D1453 วีพีเภสัช 97/2 มะกรูด สะบารัง เมืองปตัตานี ปตัตานี , 0925152987

D1568 บา้นเภสัช 96/39 หมู่ท่ี 08 นาเกลือ บานา เมืองปตัตานี ปตัตานี , 0874774200

D0770 มุมเภสัช 32 มะกรูด สะบารัง เมืองปตัตานี ปตัตานี

D1697 ระเบียงยา 55 หมู่ท่ี 07 โสตถิบํารุง โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปตัตานี , 0869564984

D1371 คลังยายามู 44391 หมู่ท่ี 02 รามโกมุท ยามู ยะหร่ิง ปตัตานี , 0899743319

D1847 ศูนยย์ามังกรทอง 769 ราเมศวร์ คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง , 0897325505
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D2031 ปยินันท์เภสัช 351 บา้นพร้าว ปา่พะยอม พัทลุง , 0614245562

D0181 ทรัสต์เมดิซิน ร้านยาคุณภาพ 92 ท้ายนา กะรอน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

D0184 สันติเฮลท์แคร์ 156/2 พังงา ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต (07) 623 3120 - 1

D0194 ตัว ต.ฟาร์มาซี 75/124 ปฏัก ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

D0197 เฮ้ลธเ์วย ์ฟาร์มาซี 2/023 ซอย ห้องเลขท่ี PO 101 ดีบุก ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต (07) 668 534

D0198 ร้านสถานียา 28/41 วิเศษ ราไวย์ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

D1450 เคทีดี ฟาร์มาซี 218/27 เทพกระษัตรีย์ ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต , 0873889915

D1620 มณฑลเภสัช 59 ( ชั้น 1 ) พูนผล ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต , 0816188992

D1626 ซี แอนด์ เชลล์ ฟาร์มาซี 82/11-13 เทพกษัตรี ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต , 0846559155 , 0846559155

D0187 หมอยา ม.อ. 9-Mar วิชิตสังคราม กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต , 0869549945

D0192 รวมยาเภสัช 182/1 เยาวราช ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

D1656 บี เฮลธ ์ฟาร์มาซี 124/437 หมู่ท่ี 05 รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต , 0923831151

D1662 สุวรรณาเฮลท์แคร์ สาขาสามกอง 461 เยาวราช ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต , 0635253084

D0186 ถลางเมดิซีน 160,162 หมู่ท่ี 01 เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต (07) 631 1143

D1973 บูท๊ส์ - โลตัส ภูเก็ต 104 หมู่ท่ี 05 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต (07) 625 5149

D1871 บูท๊ส์ - โลตัส เชิงทะเล 474 ชั้นท่ี 1 ศรีสุนทร เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต (07) 632 5247

D0781 สารพันยา 970-974 ผังเมือง 4 สะเตง เมืองยะลา ยะลา

D1334 โพธิ์ทองโอสถ 242 สุขยางค์ เบตง เบตง ยะลา (07) 323 0530

D0784 หมอยาเบตง 26 จันทโรทัย เบตง เบตง ยะลา (07) 372 0615

D2097 เซ็นทรัล ฟาร์มาซี 228 สุขยางค์ เบตง เบตง ยะลา , 0873923441

D1749 จินต์เภสัช 129 ท่าเมือง เขานิเวศน์ เมืองระนอง ระนอง (07) 781 2793

D1837 วรัญญาเภสัช 79/1 หมู่ 02 ราษฎร์รักษ์ บา้นนา จะนะ สงขลา , 0811131152

D0118 พงศ์ฟาร์มาแคร์ 240 คลองเรียน 1 หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา (07) 436 4425

D0960 ศูนยย์าทุ่งลุง 245/8 หมู่ท่ี 01 กาญจนวนิช พะตง หาดใหญ่ สงขลา (07) 447 1529

D1335 ภูตะวันเภสัช 498 ปุณณกัณฑ์ คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา , 0897360360

D1454 หมอยาเภสัช 133/1 ศุภสารรังสรรค์ หาดใหญ่ หาด สงขลา , 0897336637

D1564 ร้าน ยา ยา่ ทุ่งลุง 745/4 หมู่ท่ี 08 กาญจนวนิช พะตง หาดใหญ่ สงขลา , 0829329302

D1675 บา้นยาเกาะหมี 74/13 หมู่ท่ี 11 คลองแห หาดใหญ่ สงขลา , 0611503434

D1706 คุณเภฟาร์มาซี 229 พลพิชัย หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา , 0889514696

D1731 รอยัลฟาร์ม่า 169 หมู่ท่ี 11 เขาพระ รัตภูมิ สงขลา , 0808738667

D1737 ธิดาเภสัช 2 66 ทุ่งเสา หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา (07) 424 6006

D1740 ศูนยย์าพลพิชัย 164 พลพิชัย หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา , 0843480954

D1757 ธนาฟาร์มาซี 1370 กาญจนวนิช หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา , 0613909990

D1783 โรหานีเภสัช 185 หมู่ท่ี 01 ต่างตานุสรณ์ นาทวี นาทวี สงขลา , 0937138939

D1801 เดอะฟาร์มาซี 1718 หมู่ท่ี 03 สนามบิน - ลพบุรีราเมศวร์ ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา , 0919896454

D1888 บา้นยาน้ํากระจาย 259/6 หมู่ท่ี 02 พะวง เมืองสงขลา สงขลา , 0928983443
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D2011 เพ็ชรมีเภสัช 202/3 หมู่ท่ี 02 เทพา เทพา สงขลา , 0814785645

D2054 หาดใหญ่ในเภสัช 15 เพชรเกษม ซอย 33 หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา , 0629748845

D2086 เภสัชชุมชน 2 29/28 ศรีภูวนาถ หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา (07) 423 7518

D1947 เรือนยา 228/17 ศุภสารรังสรรค์ หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา , 0805550250

D0108 ร้านยาเภสัชฯ มอ. 71/1 ซอย อาคารปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน กาญจนวนิช คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา (07) 421 3058

D1374 ร้านยาแฮปปีเ้มด 010/019 พะวง เมืองสงขลา สงขลา , 0876336769

D1695 น้องฟาร์มาซี 734/14 หมู่ท่ี 02 ยนตการกําธร รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา , 0816993516

D1181 ศิตาเภสัช 139 หมู่ท่ี 04 ชายาวารี ระโนด ระโนด สงขลา , 0835325792

D1182 โกก้ายเภสัช 135/10 หมู่ 01 ท่าบอน ระโนด สงขลา , 0800831168

D1185 คลินิคยาเภสัช 135 หมู่ท่ี 02 ดํารงพัฒนา บา้นนา จะนะ สงขลา , 0814798027

D1956 บูท๊ส์ - บิ๊กซี หาดใหญ่ 2 677 ยูนิต 2/12-13 ชั้น 2 บิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า หาดใหญ่ 2 เพชรเกษม หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา (07) 426 2965

D1805 นิศานาถเภสัช 91 หมู่ท่ี 01 กําแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา , 0858804455

D0682 ร้านสามัคคีเภสัช 46 หมู่ท่ี 04 กําแพง ละงู สตูล

D1337 ศ. เภสัช สตูล 708/2 ยนตการกําธร คลองขุด เมืองสตูล สตูล , 0979979232

D0921 ยา 108 120/9 หมู่ท่ี 03 ต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี

D0708 จันทรัตน์เภสัช 167 หมู่ท่ี 10 สมอทอง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี

D0912 เมืองยาเภสัช 103/46 หมู่ท่ี 05 ตลาดล่าง บางกุ้ง เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี , 0826466496

D0913 บา้นยาโฉลกรัฐ 255/77 หมู่ท่ี 04 อําเภอ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

D0914 นาสารฟาร์มาซี 123 นาสารนอก นาสาร บา้นนาสาร สุราษฎร์ธานี (07) 734 1184

D0917 กาญจนดิษฐเ์ภสัช 61/1 หมู่ท่ี 01 กะแดะ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

D0918 เรือนไทยเภสัช 70/71 หมู่ท่ี 02 นาเนียน มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี (07) 760 3219

D0922 รังษีฟาร์มาซี 28/11 หมู่ท่ี 03 สองแพรก ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี

D1047 มนต์นิสาเภสัช 50/4 หมู่ท่ี 02 ศรีวิชัย มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี , 0819031403

D1629 จอยฟาร์มาซี 37 หมู่ท่ี 04 บอ่ผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี , 0934193556

D1634 ในลึกฟาร์มาซี 176/96 หมู่ท่ี 01 วัดโพธิ์ - บางใหญ่ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี , 0924547272

D1636 เอเภสัชกร 29/009 ดอนนก ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี (07) 790 3386 , 0816910635

D1644 อภิชาติเภสัช 499 หมู่ท่ี 04 บา้นส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี , 0869474646

D1647 อันดามันฟาร์มาซี 18/69 การุณราษฎร์ ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี , 0895364706

D1763 ปรุงยาเภสัช 3/5 หมู่ท่ี 01 อิปนั พระแสง สุราษฎร์ธานี , 0862892295

D1779 ร้านยาแจนเภสัช 109/128 หมู่ท่ี 06 บอ่ผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี , 0857959292

D2008 ปณัณย์าเภสัช 91/33 ท่าทอง ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี , 0843055959

D2077 ลออตาฟาร์มาซี 15/5 หมู่ท่ี 77 ซอย วัดโพธิ์ ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี , 0815357850

D1635 ชุมชนยา 81/150-151 หมู่ท่ี 01 โฉลกรัฐ บางกุ้ง เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี , 0628955915

D1645 สุราษฎร์เภสัช 5/003 ราษฎร์อุทิศ ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี , 0864615169

D1705 ขวัญเภสัช 276/182 หมู่ท่ี 04 ดอนนก มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี , 0890113097

D1708 บา้นยาขุนทะเล 53/123 หมู่ท่ี 03 พอ่ขุนทะเล มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี , 0925501113
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D1928 แก้มเภสัช 272 หมู่ท่ี 09 ขุนทะเล เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี , 0868841949

D2206 ร้านยาเคียนชา 209/1 หมู่ท่ี 03 บา้นเสด็จ เคียนชา สุราษฎร์ธานี , 0848414609

D2101 ยาแม่น้ํา 127/78 หมู่ท่ี 04 แม่น้ํา เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี , 0626578995

D1775 คลังยาสุราษฎร์ 3/107 การุณราษฎร์ ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี , 0804248290

D2010 พ.เพชรเภสัช 39/11 หมู่ท่ี 02 เขาวง บา้นตาขุน สุราษฎร์ธานี , 0841830278

D1633 ทักษิณาฟาร์มาซี 142/5 หมู่ท่ี 04 บา้นส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี (07) 736 3437 , 0894650112

D1820 บูท๊ส์ - บิ๊กซี สมุย 129/19 ห้องเลขท่ี GCR113 หมู่ท่ี 01 บอ่ผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี (07) 796 0966

D1632 ณิชมนเภสัช 120/268 หมู่ท่ี 01 วัดโพธิ์ - บางใหญ่ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี , 0813262249

D2226 แววสมุย เภสัช 39/18 หมู่ท่ี 01 อ่างทอง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี , 0993653642
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select  
--dis*nct id, 

--name as "ชื่อ สกุล",  

hcode as รหัสหน่วยบริการ,  

hname as ชื่อสถานประกอบการ, 

address as ที่อยู่, street as ถนน, subdistrict as "ตำบล/แขวง", 

district as "อำเภอ/เขต", province as จังหวัด, 

zone as เขต, tel as เบอร์โทรศัพท์พื้นฐาน, mobile as เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่, 
email,  
--Line_ID, 
--vat_id,  
--START_DATE, 
--END_DATE,  
to_char(LATITUDE) AS LATITUDE 
,to_char(LONGITUDE) AS LONGITUDE 
-- created_date, 

-- DISPLAY as แสดงข้อมูลในเมนูค้นหา 
from atk_nhso_approve_2 
where status is null 
and hcode in (select dis*nct hcode from hcode_check) 
order by id
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