อ.เมือง จ.ชัยนาท
ราน J.J. มินิมารท(จึงใจฮะ)

310/12 ซ.ตลาดชัยนาท ถ.วงษโต อ.เมือง จ.ชัยนาท

056-411199

ราน ยาวุฒิไกร

43/1 ซ.ตลาดหลังเรือนจํา ถ.พรหมประเสร็ฐ อ.เมือง จ.ชัยนาท

056-420603

ราน สุดาวดีเภสัช

43/3 อ.เมือง จ.ชัยนาท

036-411346

ราน สุภชัยฟามาซี

124/11 ถ.พรหมประเสร็ฐ อ.เมือง จ.ชัยนาท

056-411019

ราน โชติเวช

44-46 ซ.ภาษีซุง ถ.ตลาดภาษี อ.เมือง จ.ชัยนาท

056-411601

ราน ชัยพฤษเภสัช

57/29 ถ.วงษโต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท

056-412705

ราน P.N. ซุปเปอรมาเก็ต

29/7 ต.ในเมือง จ.ชัยนาท

056-411675

ราน ชัยพฤษโอสถ

290 ซ.ตลาดริมนํ้า อ.เมือง จ.ชัยนาท

056-411246

บริษัท เอส ที ซุปเปอรเซฟ จํากัด 40 ถ.คงธรรม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท

056-420987

ราน เจเล็กซุปเปอรสโตร

147/12-13 ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท

056-412250

คุณ มุก บานผึ้ง

17 ม.8 ต.หาดทาเสา อเมือง จ.ชัยนาท

081-0407114

คุณ กอย เผือกเทียน

301 ม.8 ต.บานลือ อ.เมือง จ.ชัยนาท

089-8597904

ขวัญเรือนโอสถ (เจหมู)

54 56 58 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท

056-412049

อ.เนินขาม
ประพันธเภสัช

61 ม.1 ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท

082-8879794

เฮียยง

111 ม.8 ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท

056-435190

ส.แสงอุดม

10 ม.7 ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท

056-435030

นงลักษณ

224 ม.11 ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท

บรรจง

39 ม.4 ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท

085-0538612

อ.วิลาวรรณ

99 ม.4 ต.สุขเดือนหา อ.เนินขาม จ.ชัยนาท

056-449087

ชวง

206 ม.9 ต.สุขเดือนหา อ.เนินขาม จ.ชัยนาท

085-7254872

บรรจง

157 ม.2 ต.สุขเดือนหา อ.เนินขาม จ.ชัยนาท

084-4953989

ระยับ

4 ม.1 ต.กระบกเตี้ย อ.เนินขาม จ.ชัยนาท

056-449161

อ.หนองมะโมง
056-413411

อุบล

ต.ตะพานใน อ.หนองมะโม จ.ชัยนาท

พี่อารี

106/4 ม.1 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท

แจว มินิชอป

87/1 ม.1 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท

กิมไล

82/1 ม.3 ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท

ฉวี

194/1 ม.4 ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท

ศรีสุวรรณรุงเรือง

111/1 อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท

กิมลี้

56 ม.6 ต.สะพานหินอ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท

084-3804638

วัดสิงหเภสัช

245 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท

085-0852518

อ.สรรพยา
ราน ทัศนีย

101 ม.2 ซ.ตลาดโพนนางดํา ต.โพนางดํา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

056-436080

ราน แมนภูษา

95 ม.2 ต.โพนนางดําตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

056-436078

ราน เทียมฮวด

91 ม.2 ซ.ตลาดโพนางดํา ต.โพนางดําตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

056-436072

ราน สงวนสุขโอสถ

90 ม.2 ต.โพนนางดําตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

056-436079

ราน สังขพานิช

26 ม.4 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

056-499093

ราน ตั้งเซงหลี

49 ม.4 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

056-499072

ราน ไทยเภสัช

53 ม.4 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

056-499249

ราน ลี่เทียมเฮง(เฮียเส็ง)

78 ม.2 ต.นางโพดําตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

056-436046

ราน เวทยโอสถ

67 ม.2 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

056-436055

ทิพยาโอสถ

39/2 ม.6 ต.โพธิ์นางคําออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

089-1347385

อ.สรรคบุรี
ราน เภสัชกรคมสันต

117/7 ถ.หนาพระลาน ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

056-481211

ราน ธีรเวชภัณฑ

241/13 ม.8 ถ.เจายี่พระยา อ.สรรคบุรี อ.ชัยนาท

056-481019

ราน ดวงดาว

137/3 ถ.ทองพระโรง ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

056-481161

ราน สรรคฟารมาซี

137/8 ถ.ทองพระโรง ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

056-481378

ราน ศิริวรรณเภสัช

117/28 อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

056-481221

ราน ศรีเพิ่มพูล

96/5 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

056-481101

ราน สุขเจริญ

217/5 ม.8 อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

056-481195

คุณ กฤษณีย

217/5 ม.8 อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

056-481192

ราน แสงจันทรเภสัช

274 ม.9 ต.หวยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

056-438310

ราน โชคสมษัติมารท

34 ม.8 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

056-481691

ราน มิตรดํารงค

217/9 ม.8 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

056-481102

บุญชวย

258 ม.9 ต.หวยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

087-2084037

ฐรติการคา

93/1 ม.2 ต.เที่ยงแท อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

092-5428993

อําไพ

51/2 ม.14 ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

093-6749138

อ.หันคา
ราน ธนพล

121-122 ถ.บรรจบวิธี อ.หันคา จ.ชัยนาท

056-451392

ราน เจริญเวชภัณฑ

124 ม.1 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท

056-451258

ราน จิรวัฒน

125 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท

056-451360

ราน โพธิ์ทองโอสถ

270 ม.1 ถ.ตลาดหันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท

056-4511328

คุณสงัด

18/1 ม.7 ต.วังไกเถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท

082-7713501

ปาสาคู

71 ม.4 ต.บานเชียน อ.หันคา จ.ชัยนาท

087-1676906

ปาตอย

ต.หวยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท

089-257550

เจซิ้ม

149 ม.1 ต.หวยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท

087-8442571

รัตนชัยศิลป

83/1 ม.8 ต.หวยงู หันคา จ.ชัยนาท

087-2010743

ธงชัยการคา

52 ม.14 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท

088-1754618087-7325102

จิปาถะบานดอนกะพี้

33/1 ม.2 ต.เดนใหญ อ.หันคา จ.ชัยนาท

081-6964616

อ.วัดสิงห
ราน เภสัชกรโชคชัย

31 อ.วัดสิงห จ.ชัยนาท

056-461003

ราน ไพเราะ

10/13 ถ.จานวิไล ต.วัดสิงค อ.วัดสิงห จ.ชัยนาท

056-461231

ราน เภสัชกรวิทยา

9/2 ถ.จานวิไล อ.วัดสิงห จ.ชัยนาท

056-461187

ราน ไทยเจริญ

166 ถ.จันทนาราม อ.วัดสิงห จ.ชัยนาท

056-430071

หลี้ฮัวโอสถ (ใน)

191-193 ถ.จันทนาราม ต.วัดสิงห อ.วัดสิงห จ.ชัยนาท

056-461099

ราน ศิริวัลยเภสัช

188 ซ.ตลาดวัดสิงห ถ.จันทนาราม อ.วัดสิงห จ.ชัยนาท

056-461322

ทองรวม

10/5 ถ.จวนวิไล อ.วัดสิงห จ.ชัยนาท

056-461078

ทรัพยขุนทอง

39/1 อ.วัดสิงห จ.ชัยนาท

056-461555

ทรัพยขุนทอง

39/1 อ.วัดสิงหจ.ชัยนาท

056-461555

วีรชัย

ร.ร.หนองจิก ต.บอแร อ.วัดสิงห จ.ชัยนาท

082-2649682

พี่ปุก

192 ม.4 อ.วัดสิงห จ.ชัยนาท

093-3054954

เจสมศรี

49 ม.4 ต.หนองมอย อ.วัดสิงห จ.ชัยนาท

065-4577749

อัญชลีบริการ

47/1 ม.5 ต.หนองขุน อ.วัดสิงห จ.ชัยนาท

097-9243024

อ.มโนรมย
ราน สมมาตรเภสัช

469/4 ต.คุงสําเภา อ.มโนรมย จ.ชัยนาท

056-491055

ราน ดารณี

165/14 อ.มโนรมณ จ.ชัยนาท

056-491108

ราน นฤมลมินิมารท

141/2 หางนํ้าสาคร อ.มโนรมณ จ.ชัยนาท

056-341209

ราน พีระศักดิ์เภสัช

122/1 ม.4 ซ.ตลาดนํ้าสาคร อ.มโนรมณ จ.ชัยนาท

056-431208

ราน เชษฐาเภสัช

114/1 ม.4 ต.หางนํ้าสาคร อ.มโนรมย จ.ชัยนาท

056-431222

ราน ดีพรอมเภสัช

228/7 ม.4 ซ.ตลาดหางนํ้าสาคร อ.มโนรมย จ.ชัยนาท

056-431582

ราน สินทรัพยซุปเปอร

201 ม.4 ต.หางนํ้าสาคร อ.มโนรมย จ.ชัยนาท

056-431555

ราน หมอทวีศักดิ์

ต.หางนํ้าสาคร อ.มโนรมย จ.ชัยนาท

056-431339

ประเสริฐ

108/1 ม.2 ต.หางน้ําสาคร อ.มโนรมย จ.ชัยนาท

056-431677

มนัส

108/4 ม.4 ต.หางน้ําสาคร อ.มโนรมย จ.ชัยนาท

056-431581

อันดา

56/6 ม.3 ต.ไรพัฒนา อ.มโนรมย จ.ชัยนาท

095-9524820

สิริวรรณ

473/7 ม.4 ต.คุงสําเภา อ.มโนรมย จ.ชัยนาท

089-0334888

จํานงคเคมีภัณฑ

173 ม.2 ต.หางน้ําสาคร อ.มโนรมย จ.ชัยนาท

082-5133678

อ.เมือง จ.นครนายก
ตั้งทงฮง

ข/4 054-055 ตลาดนครนายก ถ.พานิชเจริญ อ.เมือง จ.นครนายก

037-311202

อมรเภสัช

ข/2 016-017 ถ.เสนาพินิจ อ.เมือง จ.นครนายก

037-311065

บริษัทส.ทวีกิจ(บิ๊กวัน)จํากัดข1 287/48 ถ.นครนายก-สาริกา ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

037-321559

สุขุมฟารมาซี

ข/1 035/4 ถ.สันคูเมือง อ.เมือง จ.นครนายก

037-316078

ดี เจ กรรชัย เรืองศรี

2/5 ม.4 ต.บานใหญ อ.เมือง จ.นครนายก

081-3712263

รานเฮียเพง

68 ม.1 ต.วังกระโจม อ.เมือง จ.นครนายก

037-311555 037-311357

วรรณมินิมารท

88 ม. 4 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก

089-9816025

หนองเตย 1 (กิมลุย)

8/1 ม.5 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก

อ.องครักษ
รุงรัตนองครักษ

406 อ.องครักษ จ.นครนายก

037-391025

สุรชัยเภสัช

123 ม.1 ต.องครักษ อ.องครักษ จ.นครนายก

037-391020

มงคลเภสัช

386-388 อ.องครักษ จ.นครนายก

037-391030

คุณออน

420 ม.1 ถ.สุขาภิบาล อ.องครักษ จ.นครนายก

037-391252

อมรเวชภัณฑ

138 ม.1 ตลาดองครักษ อ.องครักษ จ.นครนายก

037-391433

เอื้อทวีเวชภัณฑ

404 ม.1ถ.สุขาภิบาล ต.องครักษ อ.องครักษ จ.นครนายก

037-391957

รุงเรืองพานิชย

393 ม.1 ต.องครักษ อ.องครักษ จ.นครนายก

037-391368

อ.บานนา
อมรโอสถ 1 (ฝงเซเวน) 63-64 ตลาดบานนา ถ.สุวรรณศร อ.บานนา จ.นครนายก

037-381002

อุบลทิพย

71 ม.4 ตลาดวิหารแดง ถ.สุวรรณศร ต.บานนา อ.บานนา จ.นครนายก

037-381273

ธวัชเภสัช

59 ม.4 ถ.สุวรรณศร อ.บานนา จ.นครนายก

037-381066

ประสิทธิ์โอสถ

74 ม.4 ถ.สุวรรณศร อ.บานนา จ.นครนายก

037-381078

แกวอารียเภสัช

78 ม.5 ถ.สุวรรณศร อ.บานนา จ.นครนายก

037-382164

อมรโอสถ 2

138 ม.5 ถ.สุวรรณศร อ.บานนา จ.นครนายก

037-381003

เกียวจิตรเซ็นเตอร

76/1 ม.5 ถ.สุวรรณศร อ.บานนา จ.นครนายก

037-381222

ผูใหญถาวร สุขสวัสดิ์

97/1 ม.2 ต.ปาขะ อ.บานนา จ.นครนายก

089-8032002

คุณติ่ง

11/1 ม.3 ต.ปาขะ อ.บานนา จ.นครนายก

081-7921511

ปาสมกาญ

27/1 ม.8 ต.ปาขะ อ.บานนา จ.นครนายก

084-5643324

ราน เจขวัญ

168 ม.1 บานเขาเพิ่ม ต.เขาเพิ่ม อ.บานเพิ่ม จนครนายก

037-331153

ราน เจขวัญ

168 ม.1 ต.เขาเพิ่ม อ.บานนา จ.นครนายก

037-331153

ราน พี่สาว

96 ม.1 ต.ปาขะ อ.บานนา จ.นครนายก

037-614146

ราน พี่สําราญ

27/1 ม.8 ต.ปาขะ อ.บานนา จ.นครนายก

084-5643324

ราน ปากิ่ง

หนาวัดตาอิน ม.2 ต.สิกะอางค อ.บานนา จ.นครนายก

080-1017185

ราน นํ้าเพชร

160 ม.9 ต.บานพริก อ.บานนา จ.นครนายก

037390131

เจแปด

233/2 ม.8 อ.บานนา จ.นครนายก

081-4246398

อ.ปากพลี
ทาแดงเภสัช

อ.ปากพลี จ.นครนายก

พี่ออย

อ.ปากพลี จ.นครนายก

บุญสนอง

174 ม.3 ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก

091-2525399

จ.ลพบุรี
สมเกียรติฟารมาซี

13 ม.2 ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี

036-499059

พีพีซุปเปอร

28/3 ม.2 ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี

036-499025

รุงโรจนเภสัช

56 ม.2 ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี

036-499054

นายไพรัช จันอินทร

6/1 ม.2 ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี

036-499089

สมบูรณการคา

542 ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี

036-499280

ชัยสงวน 1

46/2 ม.2 ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี

036-658093

สมบูรณเภสัช

อ.เมือง จ.ลพบุรี

036-411080

วิสิฐเภสัช

อ.เมือง จ.ลพบุรี

036-412382

บนเมืองเภสัช

อ.เมือง จ.ลพบุรี

036-411690

เซเวนซุปเปอร

อ.เมือง จ.ลพบุรี

036-617792

ลพบุรีเภสัช

อ.เมือง จ.ลพบุรี

036-618420

แนนบิวตี้

12 ซ.ตลาดบนเมือง อ.เมือง จ.ลพบุรี

มิวนิค

อ.เมือง จ.ลพบุรี

036-420652

ประเสริฐบารเบอร

อ.เมือง จ.ลพบุรี

036-412645

สมหมายพานิช

ตลาดสระแกว อ.เมือง จ.ลพบุรี

036-413891

เมืองใหมเภสัช

หนาโรงพยาบาลลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี

036-412659

ดีประมาณ

ตลาดเสาธง อ.เมือง จ.ลพบุรี

สหกรณศูนยสงครามพิเศษถ.นารายณมหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี

036-427593

สหกรณพล ป.

อ.เมือง จ.ลพบุรี

สหกรณกองบิน 2

อ.เมือง จ.ลพบุรี

สหกรณศูนยปนใหญ

อ.เมือง จ.ลพบุรี

เจาพระยาเภสัช

3 ม.4 ตลาดเสาธง ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี

เจริญเภสัช

อ.เมือง จ.ลพบุรี

คุณ ละเมียด

ทางเขาวัดดอนโพธ

ราน รุงอรุณการคา

5/4 ม.1 บานกุม ต.โกงธนู อ.เมือง จ.ลพบุรี

084-8740029

คุณเกศวรามารท

124 ม.5 บานไผแตร ต.โพธิ์ตรุ อ.เมือง จ.ลพบุรี

086-0491842

ติ๊กมารท

157 ม.7 ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี

061-5362366

ลุงหวันการคา 2

9 ม.8 ต.ตลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี

089-2144664

ภัทรการคา

147 ม.7 ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี

081-8582516

คุณสุนทร พานทอง

82/2 ม.1 ต.พรหมมาศ อ.เมือง จ.ลพบุรี

036-642383

081-8530052
036-412421

105 ม.1 ต.งิ้วราย อ.เมือง จ.ลพบุรี

089-8813098

036-411390

อ.พัฒนานิคม
พิชิตโอสถ

93 ม.1 ตลาดแกงเสือเตน ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

036-491394

ส.เพิ่มพูนสโตร

5/1 อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

036-494210

ธีระเวชภัณฑ

137 ม.9 ซ.21 อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

036-491173

ท.ประดิษฐ

256 ม.6 ซ.21 อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

036-491159

ศิริมงคลเภสัช

121-122 ม.6 ซ.21 อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

036-491110

ชัชมินิมารท

35-37 ซ.21 อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

036-491283

ประมาณโอสถ

138/8 ม.6 ซ.21 อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

036-491313

อรัชพร

158 ม.9 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

036-491275

พี่บุหงา

ซ.21 อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

036-639272

เฮง เฮง มินิมารท

141/11-12 ม.6 อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

036-491710

ดีดีซุปเปอร

160/11 อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

036-436064

จิตรเจริญซุปเปอร

249 ม.1 ซ.12 อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

036-436142

ดําเนินเภสัช

162 ม.1 ซ12 อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

036-436209

คุณสันติ ดีใหม

123/1 ม.1 ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

089-8027462

ราน ปาบุญสง

30/8 ม.1 ต.ชองสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

036-7050324

ราน ชโลม

141/1 ม.4 ต.ชดนอย อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

081-7804415

ราน ปาเหลือง

152 ม.3 ต.โคกสูง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

036-483222

ราน ชัยธานีเภสัช

70 ม.6 บานฟาวงาม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

036-436535

คุณ เจนจิรา

224 ม.1 ต.นํ้าสุด อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

089-1694643

คนึงนิจ

36 ม.1 ต.น้ําสุด อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

081-7804825

คุณปรีชา

179 ม.8 ต.มะนาวหวาน อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

084-3414643

นุกูลการคา

ม.4 ต.ชองสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

อุไรวรรณ

50/2 ม.11 ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

เจจิ๋ม(ครัวไทย)

21 ม.9 หนา สภอ.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

081-2682435

ลูกปลา

83/4 ม.4 ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

085-2227730

ศรีนวล

152 ม.3 ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

036-483222

รานขายยาสุวรรณ

102 ม.1 ต.ชองสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

089-8248302

สุภมาสมินิมารท

5/7 ม.6 อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

036-494198

มายคมิ้นมินิมารท

103/2 ต.ชองสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

093-5630008

กิจรุงโรจนเภสัช

160/52 ม.1 ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

036-436171

แมวเหมียว

50 ม.11 ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

087-1537318

สีนวล

152 ม.3 ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

081-8514420

วศินีเภสัช

364/1 ม.5 ต.ชองสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

062-3459599

รานครูออด

209/2 ม.5 ต.ชองสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

087-5544168

กิจรุงโรจนเภสัช

160/52 ม.1 ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

036-436171

แมวเหมียว

50 ม.11 ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

087-1537318

ปาตา

50 ม.2 ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

081-2675175

อ.หนองมวง
แมวทอง

407 ถ.พหลโยธิน ต.หนองมวง อ.หนองมวง จ.ลพบุรี

036-431407

มัณฑณา

363-4 ม.2 ถ.พหลโยธิน อ.หนองมวง จ.ลพบุรี

036-431267

เลิศชัยโอสถ

382/1-2 ถ.พหลโยธิน อ.หนองมวง จ.ลพบุรี

036-431030

เภสัชกรชลิต

411/1 ม.2 ต.หนองมวง อ.หนองมวง จ.ลพบุรี

036-431263

สํารวยโอสถ 1

399 ม.2 ถ.พหลโยธิน ต.หนองมวง อ.หนองมวง จ.ลพบุรี

036-431143

เจริญดี

189-190 ถ.พหลโยธิน ต.หนองมวง อ.หนองมวง จ.ลพบุรี

036-431015

บูรณเวช

397 ม.8 ถ.พหลโยธิน ต.หนองมวง อ.หนองมวง จ.ลพบุรี

036-731310

นําเวชโอสถ

407/1 ถ.พหลโยธิน อ.หนองมวง จ.ลพบุรี

อํานวยพานิช

404 ต.หนองมวง อ.หนองมวง จ.ลพบุรี

036-431156

มารวย

47/10-11 ม.2 อ.หนองมวง จ.ลพบุรี

036-648324

สมควร

404/1 ต.หนองมวง อ.หนองมวง จ.ลพบุรี

036-431397

ปาหยัน

บานหนองตะแบก78/1 ม.3 ต.บางไทร อ.หนองมวง จ.ลพบุรี

081-7575321

ลุงบุญเกิด

70 ม.3 ต.ยางโทน อ.หนองมวง จ.ลพบุรี

032-850313

ตาเฉลิม

60 ม.1 ต.ชอนสมบูรณ อ.หนองมวง จ.ลพบุรี

086-0785127

ค.ต.ทวี

9/1 ม.4 ต.ชอนสมบูรณ อ.หนองมวง จ.ลพบุรี

089-0861750

036-431035-6

เจนก

164-165 เทศบาล อ.หนองมวง จ.ลพบุรี

036-431056

ยางโทนเภสัช

50 ม.1 ต.ยางโทน อ.หนองมวง จ.ลพบุรี

036-795320

ชลอ

112/2 ม.7 ต.ยางโทน อ.หนองมวง จ.ลพบุรี

086-8118251

ปาสมควร

58/1 ม.10 ต. บอทอง อ. หนองมวง จ. ลพบุรี

085-3795120

กุกกิ๊ก แอน นองนอต

222 ม.1 ต. ดงดินแดน อ. หนองมวง จ. ลพบุรี

089-8391139

ลูกเกดมินิมารท

105/1 ม. 5 ต. ดงดินแดน อ. หนองมวง จ. ลพบุรี

082-1656990

อ.บานหมี่
บานหมี่ฟารมาซี

126 ต.บานหมี่ อ.บานหมี่ จ.ลพบุรี

036-471173

รานพร

209/30 ถ.เทศบาล อ.บานหมี่ จ.ลพบุรี

036-471252

พิกุลทอง

215 ม.9 ถ.ปยะบุตร อ.บานหมี่ จ.ลพบุรี

036-471016

เอี่ยมสวัสดิ์เภสัช

54-56 ถ.ปยะบุตร อ.บานหมี่ จ.ลพบุรี

036-471008

ไกโตงฟารมาซี

209/18 อ.บานหมี่ จ.ลพบุรี

036-472581

นิติพานิช

118/122 อ.บานหมี่ จ.ลพบุรี

036-471236

เจริญชัยการคา

172 ซ.ทารถบานหมี่ อ.บานหมี่ จ.ลพบุรี

036-629214

คุณสุภาพร

24/2 ม.1 ต.บางพึ่ง อ.บานหมี่ จ.ลพบุรี

081-3799089

คุณลัดดา

71 ม.2 ต.มหาสอน อ.บานหมี่ จ.ลพบุรี

082-3635484

จุไรรัตน

21/1 ม.3 ต.บานทราย อ.บานหมี่ จ.ลพบุรี

คุณสมหวัง

105 ม.10 ต.หินปก อ.บานหมี่ จ.ลพบุรี

อิงตะวัน

65 ม.5 ต.หินปก อ.บานหมี่ จ.ลพบุรี

082-230549

สุภาภรณ

104/2 ต.ชอนมวง อ.บานหมี่ จ.ลพบุรี

082-2308704

ทุเรียน

18/1 ม.2 ต.ชอนมวง อ.บานหมี่ จ.ลพบุรี

089-5375123

เอ็งกี่

38 ม.2 อ.บานหมี่ จ.ลพบุรี

085-1833314

เกษแกว

71 ม.2 ต.มหาสอน อ.บานหมี่ จ.ลพบุรี

089-0673962

เจพรรณ

148 ม. 2 ต.บางขาม อ.บานหมี่ จ.ลพบุรี

098-3965967

036-471138
082-2305509

อ.โคกสําโรง
คุณหนอย

50/6 ต.หวยโปง อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี

086-0629013

รุงอรุณการคา

15/4 ต.โกงธนู อ.เมือ จ.ลพบุรี

T.K.L. ซุปเปอร

14-16 ถ.ศรีสําโรง ต.โคกสําโรง อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี

036-441070

เจียระพันธซุปเปอรสโตร 32-34 ถ.ศรีสําโรง ต.โคกสําโรง อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี

036-441213

อวนโอสถ

616365 อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี

036-441389

ไซเรนซุปเปอร

1-3 ซ.วัฒนา 1 ต.โคกสําโรง อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี

081-9463259

พี่นุช (แผงลอย)

125/4 ม.6 ซ.วัฒนา 1 ต.โคกสําโรง อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี

081-9061076

036-781104

สมบัติโอสถ (สาขา 3) 31/2 ถ.ประชาวิถี อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี

036-441761

สมชายเภสัช

52/1-2 ถ.ประชาวิถี อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี

036-441280

วัฒนาเวช

4 ถ.ศรีสําโรง ต.โคกสําโรง อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี

036-441334

วัชระเภสัช

25-27 ซ.วัฒนา 1 อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี

036-441124

อุดมสิน

36-38 ถ.ประชาวิถี ต.โคกสําโรง อ.สําโรง จ.ลพบุรี

036-411963

คุณสมหวัง (แผงลอย) 709 ม.1 ซ.วัฒนา 1 อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี

089-9058366

ตังกวย

อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี

036-441434

โคกสําโรงฟารมาซี

22/8 อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี

036-441997

สมัยนิยม

39/1-3 ซ.วัฒนา อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี

036-441745

ญาณีซุปเปอร

60 ม.1 ต.บางคู-ทาวุง อ.ทาวุง จ.ลพบุรี

036-481075

ราน พลอยมณี

ต.หวยโปง อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี

036-650289

ปานอย

49/2 ม.3 ต.หวยโปง อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี

036-650249

พรเจริญมินิมารท

5/2 ม.3 ต.หวยโปง อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี

036-650194

นิยม

81/5 ม.5 ต.หวยโปง อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี

036-650460

ปาจินดา
แกนบริการ

20/3 ม.3 ต.วังจิ้น อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี
บานเพนียด ต.เพนียด อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี

080-7117821
087-8093939

พรรณศิริมินิมารท

21/4 ม.7 ต.หวยโปง อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี

087-0698194

สมนึกการเกษตร

111 ม.1 ต.สะแกราบ อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี

089-2397287

เจอรวรรณ

214 ม.1 ต.วังเพลิง อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรั

098-3130385

ทเวนตี้สแควร มินิมารท 285/1 ม.1 อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี

086-6742489

จําเนียร

092-7522841

129 ม.9 ต.สะแกราบ อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี

อ.ทาวุง
คุณยุทธ เหลืองวิไล

70 ม.1 อ.ทาวุง จ.ลพบุรี

036-481178

อภิชาติมินิมารท

47 ม.1 ต.ทาวุง อ.ทาวุง จ.ลพบุรี

036-622220

ถาวรศิริ

48 ม.1 อ.ทาวุง จ.ลพบุรี

036-481029

อุมาวศรี

334 ตลาดทาโขลง ต.เขาสมอคอน อ.ทาวุง จ.ลพบุรี

036-489821

ทาโขลงเซนเตอร

300 ม.9 ถ.ทาโขลง ต.เขาสมอคอน อ.ทาวุง จ.ลพบุรี

036-489017

คุณ นรงค วัดยวด

127 ม.13 ต.หัวลําโพง อ.ทาวุง จ.ลพบุรี

036-655154

ราน ส.สวิน

54 ม.13 ต.หัวลําโพง อ.ทาวุง จ.ลพบุรี

036-655452

ราน อ.เจริญกิจ

105 ม.8 ต.บานเบิก อ.ทาวุง จ.ลพบุรี

036-655795

จริยามินิมารท

129 ม.6 ต.หัวสําโรง อ.ทาวุง จ.ลพบุรี

036-655785

สุรินทร

26 ม.15 ต.หัวสําโรง อ.ทาวุง จ.ลพบุรี

036-797053

ธิชา-ธนากร (2)

2/8 ม.9 ต.บานเบิก อ.ทาวุง จ.ลพบุรี

เกศแกวเภสัช2

ถ.ทาโขลง ต.เขาสมอคอน อ.ทาวุง จ.ลพบุรี

รานสมชาย (เฮียซาย) 163 ม.3 ต.หัวสําโรง อ.ทาวุง จ.ลพบุรี
ธงฃัยมารื?

168 ม.6 ต.หัวสําโรง อ.ทาวุง จ.ลพบุรี

062-5142383

ส.สวิน

54/1 ม.13 ต.หัวสําโรง อ.ทาวุง จ.ลพบุรี

084-3371294

ครูอวน

75 ม.4 ต.มุจลินทร อ.ทาวุง จ.ลพบุรี

089-8157225

คลองเมามินิมารท
ธงฃัยมินิมารท

85 ม.3 ต.โคกสลุด อ.ทาวุง จ.ลพบุรี
168 ม.6 ต.หัวสําโรง อ.ทาวุง จ.ลพบุรี

087-9843013
062-5142383

ทาโขลงมินิมารท

ตลาดทาโขลง อ.ทาวุง จ.ลพบุรี

อ.ชัยบาดาล
ศรแดง

6 ม.4 อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

036-461545

นารายณเภสัช

42 อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

036-461365

รุงเรืองสโตร

44 ม.1 ถ.สุรนารายณ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

036-461036

บุญสืบ

628 ม.6 อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

036-461262

ชนะพยาบาล

4 อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

036-461358

คุณสายยนต (เจยวง) 346 ม.3 ถ.สุรนารายณ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

036-631379

อ.เจริญเภสัช

7-8 ถ.สุรนารายณ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

036-461544

คุณลัดดา แผงลอย

ถ.สุรนารายณ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

036-630903

เจหลี

68 ม.6 อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

081-4008829

แผงลอยเฮียเฉก

อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

089-8026856

คุณสมคิด

82/2 ม.4 อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

081-7809644

ปานิด ลุงนอย

162/1 ม.3 อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

081-9946494

ผูใหญอุดม

53 ม.2 ต.ชัยบาดาลยุกใหม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

081-7593294

ราน พี่สมุท

ต.คลองมวงคอม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

036-643186

ราน โพธิทองพานิช

64 ม.1 ต.ถนนโคง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

036-790479

ราน สิงหขําเซอวิส(เจติ๋ม)

อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

036-790482

ราน พี่สมนึก

89 ม.9 อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

083-3771392

คุณ เอก

89 ม.9 อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

086-1292304

ราน พี่ยวง

98/1 ม.3 ต.บัวชม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

089-2386494

ราน ปาเมาท

ม.2 ต.นํ้าโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

089-2262776

บัวขาว

142 ม.9 ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

036-451933

ปาแอว

28 ม.5 ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

ตั้งบวงฮงเภสัช

421 ม.8 ต.ลํานารายณ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

เกรียงศักดิ์ฟารมาซี 2 049 ต.ลํานารายณ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

081-8058510
036-432163

ประเทืองบริการ

49 ม.7 ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

089-2249515

สมพงษพานิช

44/2 ม.2 อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

081-9472957

เจออย ทามะนาว

45 ม.2 ต.ทามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

089-5393370

กรรณิการ

152 ม.5 ต.ลํานารายณ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

081-9480083

เจแหมว

89 ม.5 ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

062-3353856

พี่หหม่ํา

59 บานคลองไทร ต.ทามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

089-0858280

เพ็ญสินี

370/1 ม.2 อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

091-6960618

อ.ลําสนธิ
ตี๋มิตรบํารุง

258/14-15 ซ.ตลาดหนองรี ต.หนองรี อ.ลําสนธิ จ.ลพบุรี

นงลักษณ (ธารารักษ) 370/1 ม.2 อ.ลําสรธิ จ.ลพบุรี

036-633041
089-8103002

ณ.วกุลเภสัช

438 ม.1 อ.ลําสนธิ จ.ลพบุรี

ตั้งสลุงเภสัช

อ.ลําสนธิ จ.ลพบุรี

รานผอบ

233 ม.8 อ.ลําสนธิ จ.ลพบุรี

036-647107

ยิ่งลักษณเภสัช

187 ม.1 อ.ลําสนธิ จ.ลพบุรี

081-9919995

ราน สมใจมินิมารท

ม.1 อ.ลําสนธิ จ.ลพบุรี

084-0226861

ราน พี่ประทุม

2 ม.2 บานเกาะฮง อ.ลําสนธิ จ.ลพบุรี

081-1644730

ชัยเจริญ

อ.ลําสนธิ จ.ลพบุรี

พี่แอน

34 ม.12 ต.กุดตาเพชร อ.ลําสนธิ จ.ลพบุรี

036-633303
084-4296551

อ.สระโบสถ
ลุงเกิด

175/2 อ.สระโบสถ จ.ลพบุรี

036-647158

บิ๊กวันมินิมารท

176 ม.12 ต.สระโบสถ อ.สระโบสถ จ.ลพบุรี

036-439054

สมบัติโอสถ

252 ม.12 ต.สระโบสถ อ.สระโบสถ จ.ลพบุรี

ศิริรัตน (ปมน้ํามัน)
วังทอง คาปลีก

18 ม.1 ต.มหาโพธิ์ อ.สระโบสถ จ.ลพบุรี
31 ม.5 ต.เขารวก อ.ลําสนธิ จ.ลพบุรี

088-5600577
087-1207611

ปาแดง

อ.สระโบสถ จ.ลพบุรี

081-2923704

อ.ทาหลวง
ลิ้มกิมฮะ

513 ม.9 อ.ทาหลวง จ.ลพบุรี

036-497115

เจริญเวช

116 ม.4 ต.ทาหลวง อ.ทาหลวง จ.ลพบุรี

036-644656

ทาหลวงเภสัช

276 ม.2 อ.ทาหลวง จ.ลพบุรี

036-497013

สมบูรณโอสถ

10 ม.9 ต.ทาหลวง อ.ทาหลวง จ.ลพบุรี

036-497027

จิระเวช

234 ม.9 อ.ทาหลวง จ.ลพบุรี

036-497114

ปาประเจียด

143 ม.9 อ.ทาหลวง จ.ลพบุรี

036-497033

พีรเวช

2/1 ต.ทาหลวง อ.ทาหลวง จ.ลพบุรี

036-646341

สุนันท

137 ม.2 ต.ทาหลวง อ.ทาหลวง จ.ลพบุรี

ประภาภรณ ผดุงสุทธิ์ 107/1 ต.ทรัพยจําปา อ.ทาหลวง จ.ลพบุรี
จเร ขายสง

084-6349572

228 ม.2 ต.ทาหลวง อ.ทาหลวง จ.ลพบุรี

อ.โคกเจริญ
แฟมิลี่เซ็นเตอร

93 ม.12 ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี

บั้ม

อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี

ขวัญเรือน

อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี

ศศิวิมล

อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี

ปราณี

อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี

092-0351917

ละมูล

อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี

036-796238

ปนปนมินิมารท

114 ม.2 ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี

089--046417

084-3114608

จ.สระบุรี
เชี่ยวชาญโอสถ

2/2-3 ตลาดนอกสระบุรี ถ.จัดสรร ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี

036-222815

อเนกภัณฑ

7 ตลาดนอก ถ.จัดสรร ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี

036-221570

หมอยาสระบุรี

79 ตลาด บ.ข.ส. ถ.สุดบรรทัด อ.เมือง จ.สระบุรี

เมอรคิวรี่เภสัช

82/1 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี

036-211490

ชนะธรรมเภสัช

4/10 ซ.5 ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี

036-222101

เอกชัยพานิช

84 ตลาดนอก อ.เมือง จ.สระบุรี

036-223774-5

ยาเภสัชกร

75 ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี

036-308108

เจริญทองเภสัช

11 ซ.3 ตลาดสดสระบุรี ถ.จัดสรร ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี

036-314120

สยามเภสัช

218 ตลาดสดเทศบาล ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.สระบุรี

036-211297

อารียพานิช

236 ตลาดสดเทศบาล ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.สระบุรี

036-211410

ซิวแซตึ้ง

38 ซ.7 ถ.พิชัย อ.เมือง จ.สระบุรี

036-211064

เชิดศักดิ์พานิชย

ตลาดสระบุรี ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.สระบุรี

036-223935

สุกิจเภสัช

31-33 อ.เมือง จ.สระบุรี

036-211119

ปราณทิพย

86 ถ.เยื้องโรงแรมเกียวอัน อ.เมือง จ.สระบุรี

036-308199

นงนุชไดเร็คเซลล

39 ถ.พิชัย อ.เมือง จ.สระบุรี

036-230820

เบิ้มรุงเรือง

84 ม.5 ต.ดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี

096-395023

คุณพลภัทร บุญลือ

75/1 ม.2 ต.ดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี

036-385343

ธัญวรัตนสมุนไพร

30 ถ.สุขบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี

081-5720836

ประสิทธิ์โอสถ

31 ซอยสุขุมาลย อ.เมือง จ.สระบุรี

036-313112

เจเจช็อป

646 ถ.พิชัยณรงคสงคราม อ.เมือง จ.สระบุรี

088-5782717

มลิวัลยมินิมารท

117 ม.6 ต.หนองโน อ.เมือง จ.สระบุรี

โอหนามินิมารท

บานหนองโนใต ต.หนองโน อ.เมือง จ.สระบุรี

แสงทองเภสัช (คลังยาแสงทอง) อ.เมือง จ.สระบุรี

081-8099262

เอ็มแอนดเอ็นมินิมารท 97/4 ม.1 ต.หนองใน อ.เมือง จ.สระบุรี

089-8890105

อั้มมินิมารท

51/1 ม.7 อ.เมือง จ.สระบุรี

081 -7944662

อ.ดอนพุด
ไพโรจนการคา

55/3 ม.6 อ.ดอนพุด จ.สระบุรี

094-8566951

อ.เสาไห
ไอซ ออม

42 ม.6 ถ.สามแยกทาชาง อ.เสาไห จ.สระบุรี

086-1239605

อ.แกงคอย
ราน ศรีเจริญเภสัช

164/1 ช.ตลาดแกงคอย อ.แกงคอย จ.สระบุรี

ราน พี่เปา(แผงลอย)

192 ซ.ในตลาสด ต.แกงคอย อ.เมือง จ.สระบุรี

ราน เชาวลิตเภสัช

311-313 ซ.ตลาดแกงคอย ถ.สุดบรรทัด ต.แกงคอย อ.แกงคอย จ.สระบุรี 036-251299

ราน จุฬาเภสัช2

57-59 ซ.ตลาดแกงคอย ถ.มิตรภาพ ต.แกงคอย อ.แกงคอย จ.สระบุรี

036-244048

ราน ไพโรจนโอสถ

57 ม. ซ.ตลาดแกงคอย ถ.มิตรภาพ ต.แกงคอย อ.แกงคอย จ.สระบุรี

036-224079

ราน อภินันทเภสัช

242 ถ.สุดบรรทัด ต.แกงคอย อ.แกงคอย จ.สระบุรี

036-244126

ราน สหกรณซิเมนต แกงคอย

036-244294 039-244661
036-244130

32/54 ม.4 ต.บานปา อ.แกงคอย จ.สระบุรี

ราน ยาเภสัช

50/31-32 ถ.หนาโรงงานกะรัต อ.แกงคอย จ.สระบุรี

036-245760

ราน เชี่ยวชาญโอสถ

164 ต.แกงคอย อ.แกงคอยจ จ.สระบุรี

036-244023

ริพร มินิมารท"

311 ม.9 ต.ทับคาวย อ.แกงคอย จ.สระบุรี

036-357204

ราน หมอยาทับกวาง

320 ม9 ต.ทับกวาง อ.แกงคอย จ.สระบุรี

036-329036

ราน ทองบัวศรีซุปเปอร 65 ม.2 ต.ตาลเดียว อ.แกงคอย จ.สระบุรี

036-246394

ราน ก.เภสัช

108/1-2 ม.2 ถ.สุดบรรทัด ต.ตาลเดียว อ.แกงคอย จ.สระบุรี

089-4020656

ราน สมพงษ

104 ม.2 อ.แกงคอย จ.สระบุรี

087-4085946

ราน ปาสมศรี

สาย4 25 ม.3 ต.หินชอน อ.แกงคอย จ.สระบุรี

087-9182095

คุณ สําลี

สาย4 อ.แกงคอย จ.สระบุรี

036-237488

ป.สมพงษการเกษรต

104 ม.2 ต.ชะอม อ.แกงคอย จ.สระบุรี

085-1893786

ราน สุนันท

11/1 ม.7 ต.ชะอม อ.แกงคอย จ.สระบุรี

082-2330950

คุณ บุม บานมุกมะระ

306 ม.8 ต.ชะอม อ.แกงคอย จ.สระบุรี

086-0318442

ราน สัจจา (เฮียตี๋)

112 ม.5 บานบึงไม ต.ชะอม อ.แกงคอย จ.สระบุรี

ราน บุญสง

17 ม.7 ต.ชะอม อ.แกงคอย จ.สระบุรี

089-5403312

ราน ครูอนงค บานชะอม 96 ม.2 ต.ชะอม อ.แกงคอย จ.สระบุรี

089-8098760

081-7618677 086-1510511

อ.บ.ต. นที กรพรหม

49 ม.9 ต.ชําผักแผว อ.แกงคอย จ.สระบุรี

084-7701294

คุณ ประยูร นาสาลี

83 ม.9 ต.ชําผักแผว อ.แกงคอย จ.สระบุรี

081-4487268

ปาสาย ทางแยกบานไร 93 ม.4 ต.ทามะปรางค อ.แกงคอย จ.สระบุรี

089-2045769

คุณ บุญมาก

18 ม.10 ต.ชะอม อ.แกงคอย จ.สระบุรี

087-2044029

เจริญพัฒนาการคา

ตลาดเขามั่น ต.ทับกวาง อ.แกงคอย จ.สระบุรี

น้ําฝน

135 ม.2 บานชะอม อ.แกงคอย จ.สระบุรี

088-2359199

ปายุพา

1 ม.1 อ.แกงคอย จ.สระบุรี

036-715033

พี่นาตยา

1/2 ม.4 อ.แกงคอย จ.สระบุรี

089-8045162

ปาสุวรรณ

24/2 แ.1 ต.ทับกวาง อ.แกงคอย จ.สระบุรี

036-357522

คุณสุรศักดิ์

226/60 ม.9 ต.ทับกวาง อ.แกงคอย จ.สระบุรี

036-329074

ชนิภา

226/100 ม.9 ต.ทับกวาง อ.แกงคอย จ.สระบุรี

089-8008986

วิชาธรรม

50/2 ม.2 ต.ทับกวาง อ.แกงคอย จ.สระบุรี

036-329187

คุณประจวบ

อ.แกงคอย จ.สระบุรี

081-8518647

กรอนงค

บานชะอม ต.ชะอม อ.แกงคอย จ.สระบุรี

089-8098760

สมพงษ การเกษตร

ม.2 สามแยกชะอม ต.ชะอม อ.แกงคอย จ.สระบุรี

087-4085946

ก.เภสัช

108/1 ม.2 อ.แกงคอย จ.สระบุรี

092-7879262

บุศรินทร

20/2 ม.6 ต.หินซอน อ.แกงคอย จ.สระบุรี

089-8087478

บีดีมารท

119/1 ม.8 ต.ทับกวาง อ.แกงคอย จ.สระบุรี

090-9154965

ซันมารท

49/1 ม.1 ต.ปาเปา อ.แกงคอย จ.สระบุรี

086-1652608

อ.พระพุทธบาท
ราน บานยาเภสัชกร

25 ม.8 ซ.ตลาดพระพุทธบาท ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

ราน สุกิจเภสัช (พี่สาว) 25/1 ถ.พหลโยธิน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

036-266461

036-323686 081-1340023

ราน ยิ่งเจริญ

157-158 ม.8 ซ.ตลาดนิคม ถ.พหลโยธิน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

036-266307

ราน มงคลเภสัช

1/16 ม.7 ถ.พหลโยธิน ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

036-323337

ราน สงเสง (แผงลอยตลาดสด) ซ.ตลาดสดนิคม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

081-3986428

ราน สงเสง3

036-323342

41 ม.8 อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

พระพุทธบาทฟารมาซี 76 ซ.ตลาดนิคม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

036-266167

ราน ฮั่วฮวด

142 ม.7 ซ.ตลาดนิคม ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

036-266240

ศุภโชคเภสัช

154/4 ม.1 ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

081-2558710

เฮียเอก

18-18/1 ต.ธาราเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

080-6627294

พี่เล็ก

83 ม.5 อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

085-5197659

ซิ้ม

ม. 4 ต.พุกราง อ.พระบาท จ.สระบุรี

083-1581966

อ.บานหมอ
ราน ประเสริฐ

8 ม.12 อ.บานหมอ จ.สระบุรี

036-201024

ราน ชินวัฒน

431 ม.12 ต.บานหมอ อ.บานหมอ จ.สระบุรี

036-201046

ราน ยินดีเภสัช

14 ม.12 อ.บานหมอ จสระบุรี

036-201115

ราน เทียนแซโอสถ

245 ม.12 อ.บานหมอ จ.สระบุรี

036-201038

ราน ยินดีเภสัช

14 ม.12 อ.บานหมอ สระบุรี

036-201115

ราน เอกภาคย

136 ม.12 ซ.ตลาดบานหมอ อ.บานหมอ จ.สระบุรี

036-201117

ราน บานหมอเภสัช

431/3 ซ.ตลาดบานหมอ อ.บานหมอ จ.สระบุรี

036-201129

ราน สุกิจพานิช

164 ม.8 ต.บานครัว อ.บานหมอ จ.สระบุรี

036-388202

ราน เมอรี่ซุปเปอร

159 ม.8 ต.บานครัว อ.บานหมอ จ.สระบุรี

036-283080

ราน สมจิตรผดุงครรภ 67 ม.12 อ.บานหมอ จ.สระบุรี

036-201023

ราน ชุนฮวด(วีระคาขาว)440/15 ต.บานหมอ อ.บานหมอ จ.สระบุรี

036-201154

สมพร บานโคกใหญ

36/1 ม.5 ต.โคกใหญ อ.บานหมอ จ.สระบุรี

รานตนกลา สวยใส (คุณพัช)

แยกไฟแดงบานหมอตึกสีชมพูชั้น 2 ริมขวา

036-236085
089-0853378

ศุภนิมิต มินิมารท

148 ม.8 ต.บานครัว อ.บานหมอ จ.สระบุรี

กิจพานิชย

164 ม.8 ต.บานครัว อ.บานหมอ จ.สระบุรี

รัตชฎาเภสัช

440/2 อ.บานหมอ จ.สระบุรี

พี่เยาว

37/4 ม.8 ต.ตลาดนอย อ.บานหมอ จ.สระบุรี"

081-8172829

ขจรศิลปการคา

153 ม.1 ต.หนองบัว อ.บานหมอ จ.สระบุรี

081-7940124

สมคิดน้ําแข็ง

51 ม.12 ต.บานหมอ อ.บานหมอ จ.สระบุรี

036-300598

พี่นอย (เปยกการชาง) อ.บานหมอ จ.สระบุรี

081-9472269

036-201215084-0169839

036-300335088-4613532

กิจเจริญมินิมารท

110 ม.7 ต.บางโหมด อ.บานหมอ จ.สระบุรี

090-9733193

บุญสง

74/1 ม.4 ต.ไผขวาง อ.บานหมอ จ.สระบุรี

086-1037201

สมพิศ

58 ม.1 ต.ไผขวาง อ.บานหมอ จ.สระบุรี

086-5072784

ทาลานสมุนไพร

285/16 ทาลาน อ.บานหมอ จ.สระบุรี

ยาเภสัชกร 2

242 ม.11 ต.บานครัว อ.บานหมอ จ.สระบุรี

086-5448933

อ.หนองโดน
ราน สุชาติมินิมารท

66 ม.1 อ.หนองโดน จ.สระบุรี

036-397049

ราน P.P.เภสัช

353/8 ม. ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี

081-8054311

ราน เค.ดี.มินิมารมาท 159 ม.1 ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี

036-367226

จรัสศรี

353/1 ม.1 ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี

036-397143

ศุภชัยพานิช

73 ม.1 ตลาดหนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี

036-397051

ปาละไม

81 ม. 5 ต.บานกลับ อ.หนองโดน จ.สระบุรี

036-396197

ยิ้มแยมยิ่งเจริญ

235 ม.1 ต.หนองโดนอ.หนองโดน จ.สระบุรี

086-3097116

อ.วังมวง
ราน วังทองโอสถ

189-190 ม.9 ต.ดําพราน อ.วังมวง จ.สระบุรี

036-359105

ราน รุงเรือง-สมใจ

191/3-4 ซ.ตลาดวังมวง ต.วังมวง อ.วังมวง จ.สระบุรี

036-359217

ราน รุงโรจนพานิช

169-170 อ.วังมวง จ.สระบุรี

036-359035

ราน ชัยรุงเลิศ

218/7 ม9 ต.คําพรหม อ.วังมวง จ.สระบุรี

036-364283

ราน วังมวงโอสถ

111 ม.9 ต.ซับสนุน อ.วังมวง จ.สระบุรี

036-359038

ราน สุรินทรฟามาซี

181 ม.9 ต.ดําพราน อ.วังมวง จ.สระบุรี

036-359103

รานขายยาบีเค

158 ม.1 ต.คําพาน อ.วังมวง จ.สระบุรี

081-8187560

บานยาวังมวง

22/5 ม.5 ต.วังมวง อ.วังมวง จ.สระบุรี

036-364020

ส.สุวรรณไพร

229 ม.3 ต.วังมวง อ.วังมวง จ.สระบุรี

087-1204094

กรกี้เบบี้ชอป

510 ม.9 อ.วังมวง จ.สระบุรี

086-7731230

สายทอง

130 ม.1 ต.แสลงพัน อ.วังมวง จ.สระบุรี

086-1340316

รานเที่ยงธรรมเภสัช

30 ม.2 ต.ซับสนุน อ.วังมวง จ.กาญจนบุรี

036-359052

รานแสงประทีป

171 ม. 9 ต.คําพราน อ.วังมวง จ.สระบุรี

036-359067

รานณรงคพานิช

175/1 ม.9 ต.คําพราน อ.วังมวง จ.สระบุรี

036-359081

รานเกาบาท

477 ม.9 ต.คําพราน อ.วังมวง จ.สระบุรี

085-2023012

อ.มวงเหล็ก
ราน 9บาท ติด ธ.นาคารกรุงศรี 133/1 ม.9 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

090-1154853

พี่ประกอบ วัฒนสาครศิริ บานคลองมวง ต.ลําพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

081-0676292

นงลักษณ

188 ม.1 ต.ซับสนุน อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

นงนุช

ตลาดซับสนุน ต.ซับสนุน อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

เกตุแกว

17 ม.1 ต.ซับสนุน อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

รานดอกไม (พี่เจี๊ยบ) อ.วังมวง จ.สระบุรี
รานซับสนุนโอสถ

14 ม. ต.ซับสนุน อ.วังมวง จ.สระบุรี

รานสมบัติเภสัช

421 ม. 1 ต.ซับสนุน อ.วังมวง จ.สระบุรี

ธงชัยพานิช

175 ม. 1 ตลาดซับสนุน อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

รานสหกรณมวกเหล็ก อสค. จํากัด"160 ม. 1 ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.เมือง จ.สระบุรี"

081-9947614
063-549084

089-8163651
036-327139

รานรุงเรืองเภสัช

"200/19 ม. 9 ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี"

036-341065

รานสุธรรมพานิช

"58/4-6 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี"

036-341068

รานสวิงเภสัช

"431/3 ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็กจ.สระบุรี"

036-341951

ราน จูบิลี่

113/4 ม. 1 ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

086-1300300

รานมวกเหล็กฟารมาซี 345 ม.1 ถ.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

036-341182

จิราพรรณการคา

338/8 ม.3 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

084-7768028

ซูเปอรซี 1999

321/1-4 ม.3 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

085-4089861

แมแปง สี่แยก

81 ม.4 ต.ลําพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

คุณเจี๊ยบ บานมณีโชติ 108 ม.1 ต.แสวงพัน อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
พี่แดง

ขางสถานีวิทยุ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

089-0163683

มณีรัตน

อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

036-341319

วัชรี

120 ม.1 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

083-9188143

เจษฎา

158 ม.10 ต.หนองยาเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

080-6044165

โอภาค

190/6 ม.2 อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ซิตี้ มินิมารท

49 ม.2 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

สมนึก เจริญสุข

238 ม.1 ต.ลําพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

kate & co store

137 ม.1 ต.ซับสนุน อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

062-6626566

ยาหยี

67 ม.2 อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

063-1381251

อ.เฉลิมพระเกียรติ
รานฮุย ฮง มินิมารท

"32/1 ม.7 ต.หนาพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติจ.สระบุรี"

036-351160

อ.วิหารแดง
หจก.จงสุขมินิมารท

112 ม 1 ถ.สุวรรณศร ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี

036-337267

รานชูชัยมารท

32/3-5 ถ.สุวรรณศรอ.วิหารแดง จ.สระบุรี"

036-377613

รานรุงเรืองฟารมาซี

173 ม. 1 ถ.สุวรรณศร ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี

036-377737

รานพี.เจ. ซุปเปอร

37 ม. 7 ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี

036-353099

รานนองโอ

164/6 ตลาดหนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี

036-355180

รานสมโภชนโอสถ

6 ม.10 ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี

รานพี่ พี

ม.5 ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี

036-365380

รานส. สังฆภัณฑ

90 ม. 5 ต.หนองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี

081-7913418

ราน เจวาลย

97 ม.6 ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี

036-377343

ราน ปาชูศักดิ์

432 ม.9 อ.วิหารแดง จ.สระบุรี

036-365386

คุณ พี

78 ม.5 ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี

036-365380

สุนทร

11 ม.8 ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี

036-365219

เมทณีมารท

162/5 ม.10 ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี

คุณสุดใจ ฉิมยาม

86 ม.9 ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี

รานอาหารปา นองพร "101/2 ม.4 ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี"
บริษัท ชัยเจริญพัฒนา (2018) จํากัด

036-365386
081-4354402

162/5 ม.10 ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี

รมโพธิ์ไทร

83 ม.2 อ.วิหารแดง จ.สระบุรี

สังวาลยช็อป

ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี

สุขดีมินิมารท

156 ม.9 ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี

036 -277635

กูดมารท

476 ม.9 ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง

092-2725740

อ.หนองแค
รานวิรัช

80/10 ตลาดหินกอง ต.หวยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี

036-371503

รานหินกองฟารมาซี

"75/2 ตลาดหินกอง ต.หวยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี"

036-371418

รานอึ้งจิบลง

6-8 ตลาดหนองแค ถ.เศรษฐสัมพันธ ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี

036-371280

รานเมฆสวัสดิ์เภสัช 2

"124/9-10 ตลาดหนองแค ถ.เศรษฐสัมพันธ อ.หนองแค จ.สระบุรี" 036-371206371224

รานสมศักดิ์ฟารมาซี

9-11 ตลาดหนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี

036-271325

รานเจริญสุขฟารมาซี

"2-4 ตลาดเกาหนองแค ถ.เศรษฐบํารุงอ.หนองแค จ.สระบุรี"

036-371075

รานเวชการฟารมาซี

66 ม.5 ต.คชสิทธ อ.หนองแค จ.สระบุรี

036-375051

รานพรชัยเภสัช

ตลาดหินกอง อ.หนองแค จ.สระบุรี

036-371270

47 ม.12 ตลาดหนองตาโลห ต.คชสิทธิ์อ.หนองแค จ.สระบุรี"

036-363040

รานไทยสกุล

"

รานไทยรุงเรืองเภสัช

70 ม.12 ต.คชสิทธ อ.หนองแค จ.สระบุรี

036-375037

รานไทยสงา

123 ม. 1 ตลาดหนองตาโลห ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี"

036-311391

"

ประเสริฐวิศวภัณฑ" 60 ม.3 ตลาดหินกอง ถ.สุวรรณศร ต.โคกแยอ.หนองแค จ.สระบุรี 036-390176089-1409100
รานเมฆสวัสดิ์เภสัช 1

"186-188ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี"

รานภูมิเภสัช

75/10 ม. 8 ตลาดหินกอง ต.หัวยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี

รานกัญญาณีเภสัช

75/7 ม.8 ถ.หวยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี

ราน หินกองซุปเปอร

22/18-19 ซ.ตลาดหินกอง ถ.สุวรรณศร ต.หวยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี 036-387002

สบายมินิมารท บานสะพานใหม บานสะพานใหม ต.โคกตูม อ.หนองแค จ.สระบุรี

036-370470

036-337837

035-311339

เทพประทานมินิมารท 6 ม.10 ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี

081-4089433036-353036

เค เอส มินิมารท

8 ม.10 ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี

081-9119426

กาวหนา (เจไก)

75/11 ม.8 อ.หนองแค จ.สระบุรี

089-9007134

ฮาทมินิมารท

8/9 ม.1 ต.หนองบึง อ.หนองแค จ.สระบุรี

094-7899855

สบาย สบาย มินิมารท 34/1 มง7 ต.โคกตูม อ.หนองแค จ.สระบุรี

036-733895

สบาย สบาย มินิมารท 34/1 ม.7 ต.โคกตูม อ.หนองแค จ.สระบุรี

036-733295

อ.หนองแซง
รานเจริญรวยพานิช

44 ม.7 ต.หนองแซง อ.หนองแซง จ.สระบุรี

เจริญรอยพานิช

อ.หนองแซง จ.สระบุรี

อ.ดอนพุด
อุไรวรรณ

อ.ดอนพุด จ.สระบุรี

ศาลายา

127/18 ต.ดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี

ดอนพุดเภสัช

ดอนพุด สระบุรี

ปาอร

127/14 ม.2 อ.ดอนพุด จ.สระบุรี

081-8083540

ปาชลอ

30 ม.4 ต.ดงตะงาว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี

036-723455

เชาวลิต

44 ม.2 อ.ดอนพุด จ.สระบุรี

089-5107042

จ.สิงหบุรี
พัชนีเภสัช

154/10 ถ.พันเรือง อ.เมือง จ.สิงหบุรี

036-511789

งวนเฮงโอสถ

892/40 ม.7 ซ.พันเรือง อ.เมือง จ.สิงหบุรี

036-511658

ไพบูลยฟารมาซี

892/27 ถ.พันเรือง ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงหบุรี

036-511212

ฮงอยูโอสถ

949/54 อ.เมือง จ.สิงหบุรี

036-512676

หยกฟา

892/86-87 ถ.พันเรือง อ.เมือง จ.สิงหบุรี

036-512093

ใชฮะ (คุณมาลี)

280/10 ถ.นายทองเหม็น อ.เมือง จ.สิงหบุรี

036-511280

สิงหบุรีโอสถ

908/8 ถ.นายทองเหม็น อ.เมือง จ.สิงหบุรี

036-511764

เจริญฟารมาซี

643/38 ถ.นายแทน อ.เมือง จ.สิงหบุรี

036-511632

เจี่ยงโอสถ

643/18 ถ.นายแทน อ.เมือง จ.สิงหบุรี

036-511622

สมเกียรติเภสัช

892/52 ถ.พันเรือง อ.เมือง จ.สิงหบุรี

036-511690

พันเรืองเภสัช

892/61-62 ตลาดสิงหบุรี อ.เมือง จ.สิงหบุรี

ไชยแสงดีพารทเมนทสโตร

910 ถ.ขุนสรรค อ.เมือง จ.สิงหบุรี

036-512073

สมชัยโอสถ

892/35 ถ.พันเรือง อ.เมือง จ.สิงหบุรี

036-511314

ศิริชัยเภสัช

887/113 ตลาดบขส. อ.เมือง จ.สิงหบุรี

036-512058

สหกรณสิงหบุรี 602/10/14 ถ.นายจันทรหนวดเขี้ยว ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงหบุรี

036-511096

จิตตราหมอยา

908/38 ถ.นายทองเหม็น ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงหบุรี

036-511502

พาราเภสัช

949/44 ซ.เวียงฟา ต.บางพุทธ อ.เมือง จ.สิงหบุรี

036-520669

พเยาว

191/122 ริมคลองชลประทาน อ.เมือง จ.สิงหบุรี

036-512537

ราน เจแตว

14/1 ม.5 ต.มวงหมู อ.เมือง จ.สิงหบุรี

036-539636

ราน เจดม

9 ม.8 ต.นํ้าตาล อ.เมือง จ.สิงหบุรี

036-503172

ราน รุงเวชภัณฑ

643/45-46 อ.เมือง จ.สิงหบุรี

036-511217

คุณอัญชนา

4/3 ม.9 ต.ตนโพธิ์ อ.เมือง จ.สิงหบุรี

081-6846285

พี่แอ็ด

24 ม.12 ต.หัวไผ อ.เมือง จ.สิงหบุรี

036-545165

ปาคมคาย

60/2 ม.1 ต.โพประจักษ อ.ทาชาง จ.สิงหบุรี

พิมพชนกเภสัช

159/25 ม.7 ถ.นายทองเหม็น ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงหบุรี

086- 3817561

บานหมอยา

152/138 ถ.สิงหบุรี-อางทอง ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงหบุรี

081-8525853

แพรวเภสัช

หนา รพ.สิงหบุรี อ.เมือง จ.สิงหบุรี

แฉลม

14/1 ม.5 ต.มวงหมู อ.เมือง จ.สิงหบุรี

090-9414993

จรินทร

1182/2 ต.บางพุธทรา อ.เมือง จ.สิงหบุรี

094-4651232

คุณสมใจ (เฮียเปด)

174/1 ม.5 ต.มวงหมู อ.เมือง จ.สิงหบุรี

089-0846464

นานามินิมารท

14/1 ม.2 ต.จักรสีห อ.เมือง จ.สิงหบุรี

081-9947043

ช.การคา

19/1 ม.5 ต.จักรสีห อ.เมือง จ.สิงหบุรี

080-5764753

ประจวบ

56 ม.3 ต.หัวไผ อ.เมือง จ.สิงหบุรี

089-0883397

โชคอนันต

193/31-33 ต.บางกระบือ อ.เมือง จ.สิงหบุรี

ปาตอย

72/105 ม.10 ต.ตนโพธิ์ อ.เมือง จ.สิงหบุรี

081-7447530

เจนะ

185/98 ม.7 ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงหบุรี

081-8531192

สังเวียน

1188 ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงหบุรี

036-511275

อ.อินทรบุรี
จี่แซโอสถ

372 ม.6 ต.อินทรบุรี อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี

036-581316

ประสิทธิ์ (ขายยา)

412/1 ม.6 ต.อินทรบุรี อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี

036-581401

กิมกี่พานิช

84 ม.6 ต.อินทรบุรี อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี

089-6918260

กิมหงษพานิช

359 ม.6 ตลาดอินทรบุรี ต.อินทรบุรี อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี

036-581552

เกษรพานิช (ใน)

316 ม.6 ตลาดกลาง ต.อินทรบุรี อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี

036-581224

ธีระพานิช

107/4 ม.6 ต.อินทรบุรี อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี

036-581459

เสริมสวยยุพยงค

268/3 ตลาดอิทรบุรีใหม ต.อินทรบุรี อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี

036-581356

อินทรบุรีโอสถ

308 ม.6 ตลาดอินทรบุรี ต.อินทรบุรี อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี

036-581264

ศรีสมบัติโอสถ 114 ม.4 ตลาดอินทรบุรีฝงตะวันออก ต.อินทรบุรี อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี 036-581376
ประเสริฐไพบูลย

105/2 ซ.สุขาภิบาล 1 อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี

036-581543

เลาเอี่ยมเส็ง

ติดกับกิมกี่พานิช 324 ต.อินทรบุรี อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี

036-581588

เกษรซุปเปอรสโตร

851/4-7 ม.6 ถ.รวมใจนฤมิตร อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี

036-581156

ราน เจตอย

83 ม.8 บานไผขวาง อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี

084-112760

ราน เฉียว

9 ม.8 ต.นํ้าตาล อ.เมือง จ.สิงหบุรี

089-0129070

ราน เจสํารวย โตชม

85 ม.6 ต.ชีนํ้าราย อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี

087-3634099

ราน เจลี

34/1 ม.5 บานงิ้วลาย อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี

036-501008

ราน เจศรี

35 ม.5 บานงิ้วลาย ต.งิ้วลาย อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี

089-4142075

ราน ตาชัย บานไผชู

37 ม.7 ต.งิ้วลาย อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี

087-0677401

ลุงเนียน (อนันตการเกษตร)

1/5 ม.8 อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี จ.สิงหบุรี

081-9479108

ราน เจเล็ก

98/1 ม.12 ต.ทองเอน อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี

036-811632

คุณ สุภาพ บานไผดํา

82 ม.14 ต.ทองเอน อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี

086-9899371

ราน ศิริฤกษ (แตตังเซง)530/7 ถ.รวมใจนฤมิตร อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี

036-581442

ราน เจเล็ก ปลีกสง

332/2 อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี

036-581566

สําราญ

14/5 ม.12 ต.ทับยา อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี

036-542265

เจอุดม

9 ม.8 ต.น้ําตาล อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี

036-503172

เสมอ

83/5 ม.1 ต.น้ําตาล อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี

087-0440040

เจจิตรา

9/1 ม.8 อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี

036-533522

สนองรักษ

73/3 ม.12 อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี

036-811631

วิฑูรย

105 ม.4 อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี

083-5371688

เจไฉน

157 ม.1 ประตูน้ํา บางโฉมศรี อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี

089-5371608

พี่วิไล

74/4 ม.4 ต.งิ้วราย อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี

081-3855912

ไพรัช

13/1 ม.8 ต.หวยชัน อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี

086-7176186

ปรีชา

17 ม.10 ต.หวยชัน อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี

080-9818906

สัญญา

63/4 ม.10 ต.หวยชัน อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี

036-505208

เกษรซุปเปอรเซ็นเตอร(สาขา2) 99/3 ม.2ต.อินทรบุรี อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี
บจก.เกษณซุปเปอรเซ็นเตอร (นอก)

อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี

จิตรา

9/1 ม.8 ต.อินทรบุรี อ.อินทบุรี จ.สิงหบุรี

สุธาพร

3 ม.4 ต.น้ําตาล อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี

ปาทองดี

บานตาลตาแกว ต.หวยชัน อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี

อุดมเวช

131 ม.12 ต.ทองเอน อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี

0932584713

สองรักษ

73/3 ม.12 ต.ทองเอน อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี

036-811631

เฮียฮงมินิมารท

81 ม.1 ต.โพธิ์ชัย อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี

089-1120869

มาลี

34/1 ม.5 ต.งิ้วราย อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี

080-4475701

ดํารงศักดิ์

31/3 ม.9 ต.อินทรบุรี อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี

062-6978107

กิตติศักดิ์

18/8 ม.10 ต.ประศุก อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี

098-4532335

เจยุย

69/1 ม.1 ต.หวยชัน อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี

061-5136941

ติวเตอร

31/2 ม.6 ต.หวยชัน อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี

087-1226813

เพ็ญลักษณ

109/5 ม.2 ต.ทับยา อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี

089-7724658

อ.บางระจัน
ไพบูลยวัฒนา

153/13-14 ตลาดชันสูตร ต.โพธิ์ชนไก อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี

036-591309

สุขเกษมโอสถ

112-113 ม.8 ตลาดชันสูตร ต.โพธิ์ชนไก อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี 036-591136

หยูหลีพานิช

140-142 ม.8 ตลาดชันสูตร ต.โพธิ์ชนไก อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี 036-591180

เรณูเภสัช

152/30 ตลาดชันสูตร ต.โพธิ์ชนไก อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี

สมบัติเภสัช

123-130 ม.8 ตลาดชันสูตร ต.โพธิ์ชนไก อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี 036-814598

ก.บางระจันเภสัช

57/3 ม.8 ตลาดไมดัด ต.ไมดัด อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี

036-595097

089-6161021

อนุภาพโอสถ

37/2 ม.8 ซ.ตลาดไมดัด ต.ไมดัด อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี

036-591236

สุนันทเภสัช

40/3 ม.8 แยกไหสี่หู ตลาดไมดัด อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี

036-592253

131-133 ม.8 ตลาดชันสูตร ต.โพธิชนไก อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี

036-544032

พี่ดาหวัน

ตุก มุมวัดดาวเรือง

78/1 ม.10 ต.ไมดัด อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี

089-2062381

ศศิธร บานแมลา

1/4 ม.5 ต.แมลา อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี

036-587129

พี่ละออ

30 ม.4 อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี

089-5389290

พี่สุรพงษ

36/2 ม.5 อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี

080-6186655

บางระจันซุปเปอรมารท 99/12 ม.5 อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี

081-9912110

ชุมพล

4/3 ม.3 บานจา อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี

086-1244357

สมประสงค

9/2 ม.8 ต.ไมดัด อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี

036- 591345

นองพรีม พลาสติก

51 ม.6 ต.บางจาก อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี

087-7528253

เนื่องทรัพยเภสัช

39/7 อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี

วัชรินทร

67/5 ม.6 ต.บานจา อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี

084-7726911

สุดารัตน

41/3 ม.6 ต.ไมดัด อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี

089-8056922

พิมพพร

86/1 ม.8 ต.ไมดัด อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี

089-9007942

พงษภัค

23/8 ม.3 ต.สิงห อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี

098-7120501

ปาติ๋ม

14/13 ม.5 ต.สิงห อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี

065-5745738

อ.คายบางระจัน
บริษัทเจริญพานิช

79/1 ม.5 ตลาดทาขาม ต.โพสังโฆ อ.คายบางระจัน จ.สิงหบุรี

ทาขามเภสัช

152/4 ม.5 ตลาดทาขาม ต.โพสังโฆ อ.คายบางระจัน จ.สิงหบุรี

ซุยงวนเส็ง

53/2 ม.5 ตลาดทา ต.โพสังโฆ อ.คายบางระจัน จ.สิงหบุรี

ดอกรักซุปเปอร

1 ม.5 ต.โพสังโฆ อ.คายบางระจัน จ.สิงหบุรี

พรเภสัช (จตุพรโอสถ) 156/4 ม.5 ต.โพสังโฆ อ.คายบางระจัน จ.สิงหบุรี
คุณอุษา

53/1 ม.5 ต.โพสังโฆ อ.คายบางระจัน จ.สิงหบุรี

036-597027

036-597055
036-597095-6
036-597061
036-597078

ปาสมควร พึ่งออน

7 ม.13 ต.ทาขาม อ.คายบางระจัน จ.สิงหบุรี

081-7452713

ฟาใสเภสัช

อ.คายบางระจัน จ.สิงหบุรี

081-6238202

พี่บุปผา

10/1 ม.13 อ.คายบางระจัน จ.สิงหบุรี

036-597214

สุวิช

28/5 ม.6 ต.บางระจัน อ.คายบางระจัน จ.สิงหบุรี

086-7555908

รุงฟา สมศรี

60 ม.10 ต.บางระจัน อ.คายบางระจัน จ.สิงหบุรี

มาไทยเจริญ (สํารวย) 68/1 ม.10 ต.บางระจัน อ.คายบางระจัน จ.สิงหบุรี
ถวิล

28/3 ม.6 ต.บางระจัน อ.คายบางระจัน จ.สิงหบุรี

โพธิ์นิมิตร

56/1 ม.9 ต.บางระจัน อ.คายบางระจัน จ.สิงหบุรี

กมลพรพานิช

อ.คายบางระจัน จ.สิงหบุรี

086-5654220

ลูกน้ํา

5 ม.3 ต.บางระจัน อ.คายบางระจัน จ.สิงหบุรี

036-597385

ปาองุน

5/1 ม.8 ต.บางระจัน อ.คายบางระจัน จ.สิงหบุรี

087-8175191

สมบูรณ

10/1 ม.8 ต.บางระจัน อ.คายบางระจัน จ.สิงหบุรี

080-0205699

หมอจง

6/2 ม.9 ต.บางระจัน อ.คายบางระจัน จ.สิงหบุรี

081-4332758

ปาพรทิพย

53 ม.11 ต.บางระจัน อ.คายบางระจัน จ.สิงหบุรี

080-5794082

รุงฟา (พี่ฟา)

60/1 ม.16 ต.บางระจัน อ.คายบางระจัน จ.สิงหบุรี

084-6353369

สายใจ (พี่หนอย)

2/2 ม.10 ต.บางระจัน อ.คายบางระจัน จ.สิงหบุรี

080-6099370

ปามะลิ

35/7 ม.3 ต.บางระจัน อ.คายบางระจัน จ.สิงหบุรี

036-396151

ใบเตย

22/4 ม.3 ต.บางระจัน อ.คายบางระจัน จ.สิงหบุรี

089-8062736

นองตั้น

37/6 ม.9 ต.บางระจัน อ.คายบางระจัน จ.สิงหบุรี

ดอย อินเตอรเน็ต

3/2 ม.6 ต.บางระจัน อ.คายบางระจัน จ.สิงหบุรี

094-9829755

ตาตอง

18/3 ม.5 ต.บางระจัน อ.คายบางระจัน จ.สิงหบุรี

089-5118531

บูรณการคา

1/1 ม.6 ต.คอทราย อ.คายบางระจัน จ.สิงหบุรี

0800167809

อ.พรหมบุรี
รานซิน

5 ม.3 ซ.ตลาดวัดกุฎีทอง ต.บางน้ําเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงหบุรี

036-537353

รานบุปผา

38 ม.6 ตลาดวัดตราชู ต.บานหมอ อ.พรหมบุรี จ.สิงหบุรี

036-549341

ฟารมาเฮาท

3 ม.3 ต.บางน้ําเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงหบุรี

036-598612

รานปราณี

47/2 ม.3 อ.พรหมบุรี จ.สิงหบุรี

036-598918

ราน เจติ๋ม

2 ม.6 ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงหบุรี

089-9029728

พี่สมใจ

41 ม.3 ต.บานหมอ อ.พรหมบุรี จ.สิงหบุรี

คุณราตรี

148 ม.4 ต.บางน้ําเขียว อ.พรหมบุรี จ.สิงหบุรี

คุณมณี

เทศบาล ต.บางน้ําเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงหบุรี

089-2194426

วิเชษฐ

13/2 ม.3 ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.อินทรบุรี

088-2347548

ปงปอนดมินิมารท

107 ม.3 ต.บางน้ําเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงหบุรี

093-1612974

รุงนภา

5/6 ม.5 ต.บานหมอ อ.พรหมบุรี จ.สิงหบุรี

092-5303981

ระเบียบ

130/2 ม.5 ต.บานหมอ อ.พรหมบุรี จ.สิงหบุรี

ราตรี

148 ม.4 ต.บางน้ําเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงหบุรี

กุก

5/5 ม.5 ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงหบุรี

065-5498841

วิภาดา

58/4 ม.5 ต.บานหมอ อ.พรหมบุรี จ.สิงหบุรี

087-4056563

อ.ทาชาง
โชคชัยเภสัช

133 ตลาดทาชาง ต.ถอนสมอ อ.ทาชาง จ.สิงหบุรี

036-595020

เสริมทิพยโอสถ

7-8 ม.6 ตลาดทาชาง ต.ถอนสมอ อ.ทาชาง จ.สิงหบุรี

036-595145

รานรุงเรืองพานิช

14-15 ม.6 ต.ถอนสมอ อ.ทาชาง จ.สิงหบุรี

036-595097

ตั้งหยูหลีจั่น

25-27 ม.6 อ.ทาชาง จ.สิงหบุรี

036-595062

อรุณเภสัช

29-31 ม.6 ตลาดทาชาง อ.ทาชาง จ.สิงหบุรี

036-595048

ไชยอุดมเภสัช

37-39 ม.6 ตลาดทาชาง อ.ทาชาง จ.สิงหบุรี

ลี้ซิ่งเฮง (เจแขก)

ตรงขามรุงเรืองพานิช 156 ต.ถอนสมอ อ.ทาชาง จ.สิงหบุรี

สรอยสุวรรณ

20/1 ม.1 ต.พิกุลทอง อ.ทาชาง จ.สิงหบุรี

036-595586

พี่คารม

81/4 ม.5 ต.โพประจักษ อ.ทาชาง จ.สิงหบุรี

085-1937295

พี่สาคร

51/1 ม.5 อ.ทาชาง จ.สิงหบุรี

036-536130

เต็งเอียเส็ง

183/13 อ.ทาชาง จ.สิงหบุรี

036-595030

เฮียแกะ

49 ม.1 ต.พิกุลทอง อ.ทาชาง จ.สิงหบุรี

036-595528

สรอยสุวรรณ (ยายนา) 29/1 ม.1 ต.พิกุล อ.ทาชาง จ.สิงหบุรี
ศรีเสนห

บานโพธิ์ประจักษ ม.4 ต.โพธิ์ประจักษ อ.ทาชาง จ.สิงหบุรี

บีซีมินิมารท

106/4 ม.5 ต.โพประจักษ อ.ทาชาง จ.สิงหบุรี

090-1137991

084-3391313

จ.พระนครศรีอยุธยา
เจนพานิช

111ฒ ตลาดหัวรอ อ.เมือง จ.อยุธยา

035-251729

ก.วัฒนา

110ฒ ม.9 ตลาดหัวรอ อ.เมือง จ.อยุธยา

035-251508

ลอฮงไถ (เลิศทรัพย) 118ฒ อ.เมือง จ.อยุธยา

035-251117

ฟาสซิโน (คลังยา 2)

241 ม.5 อ.เมือง จ.อยุธยา

เมืองทองเภสัช

ณ.47 ม.10 หนาเรือนจํา ตลาดหัวรอ อ.เมือง จ.อยุธยา

035-252190

หัวรอการแพทย

93 ม.9 ตลาดหัวรอ ถ.อูทอง อ.เมือง จ.อยุธยา

035-257076

ไทยแซเภสัช

ณ.60 หนาเรือนจํา ตลาดหัวรอ อ.เมือง จ.อยุธยา

035-251123

เจอมรรัตน แซจั่ว

12/10 ม.3 ต.ทาวาสุกรี อ.เมือง จ.อยุธยา

035-251181

สุวรรณเภสัช

1/47 ตลาดเจาพรม อ.เมือง จ.อยุธยา

035-242457

สิรินเภสัช (คุณณัฐพงษ) 133 ตลาดเจาพรม ถ.อูทอง ต.หอรัตนชัย อ.เมือง จ.อยุธยา
สุขสถาพร

131/9-10 ตลาดเจาพรม ถ.อูทอง อ.เมือง จ.อยุธยา

อัมพรดีพารทเมนสโตร 10/1 ซ.ตลาดเจาพรม ต.หอรัตนไชย อ.เมือง จ.อยุธยา 13000

035-241691
035-242512
035-336678

เจาพรมเภสัช

1/31-32 ก ตลาดเจาพรม ต.หอรัตนไชย อ.เมือง จ.อยุธยา

035-241184

ไพบูลยเภสัช

146 ตลาดเจาพรม ถ.อูทอง อ.เมือง จ.อยุธยา

035-241309

ยานิมิตร

ม.4 ถ.อูทอง ต.ประตูชัย อ.เมือง จ.อยุธยา

035-243255

เคน แอนด เคก

65/20 ซ.ไผดิน ต.ไผดิน อ.เมือง จ.อยุธยา

035-245021

คลังยา 2 (พี่นริศรา)

207/2 ม.5 ต.ไผลิง อ.เมือง จ.อยุธยา

081-9039399

รานโนเนม

50 ม.8 ตลาดหัวรอ อ.เมือง จ.อยุธยา

081-9082663

จารุฟารมาซี (ขางเซเวน)หนาวัดแมนองปลื้ม อ.เมือง จ.อยุธยา

035-957779

อนุสรณมินิมารท

6 ม.5 ต.บานใหม อ.เมือง จ.อยุธยา

086-7072680

เออารมินิมารท

48 ม.1 ต.คลองตะเคียน อ.เมือง จ.อยุธยา

098-2197745

2 เอ็กซเพรส

33/5 ม.1 อ.เมือง จ.อยุธยา

035-906373

พรศิริ

37/1 ม.1 ต.บานปอม อ.เมือง จ.อยุธยา

091-5967992

มาย&มิ้น

13/1 ม.5 อ.เมือง จ.อยุธยา

081-7456077

คุณนา

74/5 ม.2 ต.ลุมที อ.เมือง จ.อยุธยา

084-5683990

อามีนะ

18/3 ม.12 ต.ปากกราน อ.เมือง จ.อยุธยา

090-9784436

อัสมะ

39 ม.2 ต.คลองตะเคียน อ.เมือง จ.อยุธยา

035-701145

ปาติมะห

14/1 ม.2 ต.ลุมพี อ.เมือง จ.อยุธยา

086-4623735

มูรอค

77/1 ม.5 ต.ลุมพี อ.เมือง จ.อยุธยา

090-0958837

สายบัว

18/18 ม.3 ต.คลองสระบัว อ.เมือง จ.อยุธยา

089-0814036

ปุยมินิมารท

10/10 ม.1 ต.ทาวาสุกรี อ.เมือง จ.อยุธยา

035-242547

สุกัญญา

43/7 ม.7 ต.คลองตะเคียน อ.เมือง จ.อยุธยา

035-906037

ป.สรรยา

33/11 ม.6 ต.ไผลัง อ.เมือง จ.อยุธยา

087-0703944

สุมิตร

75/4 ม.2 ต.ลุมพี อ.เมือง จ.อยุธยา

084-5863990

อ.บางซาย
ลุงหมด

49/4 ม.3 อ.บางซาย จ.อยุธยา

035-282125

พรเภสัช

99/29 อ.บางซาย จ.อยุธยา

081-8080998

เจหวี

16/1 ม.3 ต.เทพมงคล อ.บางซาย จ.อยุธยา

081-9204352

นิมล

2 ม.3 ต.ปลายกัด อ.บางซาย จ.อยุธยา

086-1237945

สายชล ใยขาว

52 ม.8 .ปลายกัด อ.บางซาย จ.อยุธยา

083-1552079

กัลยา

8 ม.3 ต.ปลายกลัด อ.บางซาย จ.อยุธยา

086-8218128

รานนิตยา

75/7 ม.2 ต.เทพมงคล อ.บางซาย จ.อยุธยา

035-791-039

เฟองฟูพานิช

99/108 ม.3 ต.บางซาย อ.บางซาย จ.อยุธยา

082-2345099

สมบูรณ

99/16 ม.3 ต.บางซาย อ.บางซาย จ.อยุธยา

089-050848

อ.บางปะอิน
พระอินทรราชามินิมารท อ.บางปะอิน จ.อยุธยา

035-361896

ศาลายา 2

127 ม.5 ตลาดบานสราง ต.บานสราง อ.บางปะอิน จ.อยุธยา

035-330723

ศาลายา 1

140/4 ม.5 ตลาดบานสราง อ.บางปะอิน จ.อยุธยา

035-230427

ธงชัย (ขายยา)

90/1 ม.5 ต.บานสราง อ.บางปะอิน จ.อยุธยา

035-330379

เซฟมารท

102 ม.7 ฝงเขากทม ประตูน้ําพระอินทร อ.บางปะอิน จ.อยุธยา

035-218489

พิศิษฐ (ขายยา)

58 ม.6 ตลาดประตูน้ําพระอินทร อ.บางปะอิน จ.อยุธยา

035-361717

ช.โอสถ

59 ม.6 ตลาดประตูน้ําพระอินทรฝงเขากทม. อ.บางปะอิน จ.อยุธยา

035-361102

ช.เภสัช

59 ม.6 ประตูน้ําพระอินทรฝงเขากทม. อ.บางปะอิน จ.อยุธยา

035-353314

พระอินทรมินิมารท

92/91 ม.7 ตลาดประตูน้ําพระอินทร อ.บางปะอิน จ.อยุธยา

035-361449

ศรีสุดา (แผงลอย)

92/7 ประตูน้ําพระอินทร ต.เชียงรากนอย อ.บางปะอิน จ.อยุธยา

035-361082

สุขเกษมเภสัช

99/13-14 ประตูพระน้ําพระอินทรฝง อ.บางปะอินทร จ.อยุธยา

035-361205

สงวนฟารมาซี

99/4 ม.7 ประตูน้ําพระอินทร ต.เชียงรากนอย อ.บางปะอิน จ.อยุธยา

035-361014

ธวัชชัย

21/1 ม.6 ต.บานเลน อ.บางปะอิน จ.อยุธยา

035-261092

ก.ฟารมา

80/20 ตลาดเอกเซ็นเตอร อ.บางปะอิน จ.อยุธยา

035-261844

รุงศิริคอสเมติคส

ตลาดเอก อ.บางปะอิน จ.อยุธยา

ศรีบานสราง

71 ม.5 ต.บานสราง อ.บางปะอิน จ.อยุธยา

035-330650

กอนทองรุงเรือง 80/97-98 ตลาดเอกเซ็นเตอร ต.บานเลน อ.บางปะอิน จ.อยุธยา

035-261781

คลังยาบางปะอิน (ศาลายา 2)

035-262679

80/4-5 ม.11 อ.บางปะอิน จ.อยุธยา

ช.พานิชย

799/3 ม.5 ตลาดประตูน้ําพระอินทร ต.พยอม อ.บางปะอิน จ.อยุธยา

035-353550

จะเอ(ณัฐการย)

664/2 ม.5 ต.พยอม อ.บางปะอิน จ.อยุธยา

083-9182631

ปม PT

30/6 ม.1 ต.บางกะสั้น อ.บางปะอิน จ.อยุธยา

081-8392204

เหนือ

48 ม.5 ต.ตลาดเกรียน อ.บางปะอิน จ.อยุธยา

085-4239047

พี่เซี้ยะ

ม.1 ต.วัดยม อ.บางปะอิน จ.อยุธยา

089-5111913

พี่จี๋

42/2 ม.4 ต.วัดยม อ.บางปะอิน จ.อยุธยา

085-4207380

รานยศ

19/4 ม.8 ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.อยุธยา

วัชรี

17/1 ม.4 ต.วัดยม อ.บางปะอิน จ.อยุธยา

086-1309122

แมวบิวตี้

89/2 ม.1 ต.วัดยม อ.บางปะอิน จ.อยุธยา

086-1299130

ปาเล็ก

11/6 ม.8 ต.บางกระสัน อ.บางปะอิน จ.อยุธยา

035-704588

เม็ดยา

140 หอง 110 คลองพุทธา อ.บางปะอิน จ.อยุธยา

086-5669979

พรพิมล (บุม)

คลองพุทธา อ.บางปะอิน จ.อยุธยา

098-5377097

ลาวัลย (อ่ํา)

ซ.6 ต.บางกระสัน อ.บางปะอิน จ.อยุธยา

ปาแอว

33/2 ม.16 ต.บางกระสัน อ.บางปะอิน จ.อยุธยา

085-8147190

บานยาบางปะอิน

80/72 หอง 14-15 ตลาด100 อ.บางปะอิน จ.อยุธยา

096-8599436

ดวงตา

37 ม.2 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.อยุธยา

087-6899463

รุงศิริพงษ

101/825 ต.บานสราง อ.บางปะอิน จ.อยุธยา

085-7355740

AJ Marketing Group Co.Ltd

19/9 ม.8 ต.บางกระสัน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

063-2244455

อ.ทาเรือ
ทิพยทอง (ตุก)มินิซุปเปอร

7 ถ.ทาเรือ-ทาลาน อ.ทาเรือ จ.อยุธยา

035-341110

รานนายบุญสง

205 ถ.เทศบาล 1 อ.ทาเรือ จ.อยุธยา

035-341228

จี่อันจั่น

229-231 ตลาดทาเรือ อ.ทาเรือ จ.อยุธยา

035-341201

พิทยาโอสถ

226 ตลาดทาเรือ อ.ทาเรือ จ.อยุธยา

035-341249

คุณดวงพร

261 ตลาดทาเรือ ถ.เทศบาล 1 อ.ทาเรือ จ.อยุธยา

035-341162

วิจิตราเภสัช

409 ม.9 ถ.ทาเรือ-ทาลาน ต.จําปา อ.ทาเรือ จ.อยุธยา

035-224500

คุณวาสนา บุญล่ํา

152/7 ม.1 ตลาดทาลาน ต.จําปา อ.ทาเรือ จ.อยุธยา

035-341507

เดรี่มารท

552 ถ.เทศบาล 1 อ.ทาเรือ จ.อยุธยา

035-223173

มะลิวัลยเภสัช

185/4 อ.ทาเรือ จ.อยุธยา

035-341269

พรหมพร

640/1 อ.ทาเรือ จ.อยุธยา

088-4624169

แสงจันทร

257 ม.9 ต.จําปา อ.ทาเรือ จ.อยุธยา

035-341662

บุบผา

45 ม.2 ต.ปากทอ อ.ทาเรือ จ.อยุธยา

086-1359694

บานยาเภสัช (โอ2)

632/20 ต.ทาเรือ อ.ทาเรือ จ.อยุธยา

088-9516414

ไดมอนด

8/2 ถ.ทาเรือ-ทาลาน อ.ทาเรือ จ.อยุธยา

035-341085

สมบุญ

98/1 ม.6 ต.โพธิ์เอน อ.ทาเรือ จ.อยุธยา

084-5431279

สันติ (สําราญ)

33 ม.5 ต.ศาลาลอย อ.ทาเรือ จ.อยุธยา

098-9313625

ดีมารท

171 ม.10 ต.ทาหลวง อ.ทาเรือ จ.อยุธยา

035-224275

สุภาพการคา

87/1 ม.4 ต.หนองขนาก อ.ทาเรือ จ.อยุธยา

086-7540232

อ.วังนอย
วังนอยฟารมาซี

125 ม.7 ต.ลําไทร อ.วังนอย จ.อยุธยา

035-271009

สาวสยาม

11 ม.7 ตลาดวังนอย อ.วังนอย จ.อยุธยา

035-271667

ว.สุวรรณโอสถ

35 ม.7 อ.วังนอย จ.อยุธยา

035-271443

เฮียเชาว (แผงลอย)

6 ม.7 ตลาดสดวังนอย ต.ลําไทร อ.วังนอย จ.อยุธยา

บุญชวยโอสถ

ม.7 อ.วังนอย จ.อยุธยา

035-271004

ประสิทธิ์โอสถ

105 ม.7 อ.วังนอย จ.อยุธยา

035-271050

ศาลายา 2

224/1 ม.1 ต.ลําเขาเสา อ.วังนอย จ.อยุธยา

035-214502

สี่ขวาพัฒนาฟารมาซี

268/14 ม.7 อ.วังนอย จ.อยุธยา

098-4786256

มาลัย สุขเกษม

159/1 ม.6 อ.วังนอย จ.อยุธยา

083-5639455

เภสัชกรนวพร

243 ม.7 อ.วังนอย จ.อยุธยา

084-7336136

สอิ้งมินิมารท

101 ม.3 ต.วังจุฬา อ.วังนอย จ.อยุธยา

080-6226828

อ.ภาชี
คลังยา (เจหมู)

17 ม.5 ตลาดภาชี อ.ภาชี จ.อยุธยา

035-311017

สุวิชชโอสถ

52 ม.5 ต.ภาชี อ.ภาชี จ.อยุธยา

035-311077

ภาชีฟารมาซี

54/1-2 ม.5 อ.ภาชี จ.อยุธยา

035-311154

ชูรัตนโอสถ

64-65 ม.5 ตลาดภาชี อ.ภาชี จ.อยุธยา

035-311064

แผงลอยบุญมา

169 ม.5 ต.ภาชี อ.ภาชี จ.อยุธยา

035-317498

คุณ สุชน (บานสวนขวัญ)

32/1 ม.12 ต.โคกมวง อ.ภาชี จ.อยุธยา

สไมลดรัก

33/5 ม.5 ต.ภาชี อ.ภาชี จ.อยุธยา

เจแมว

ตลาดสดภาชี อ.ภาชี จ.อยุธยา

แอมป โอม มินิมารท

104/6 ท.4 ต.ภาชี อ.ภาชี จ.อยุธยา

089-5074094
086-6864993

089-9001052

สมซุปเปอรสโตร

19/4 ม.8 ต.หนองน้ําใส อ.ภาชี จ.อยุธยา

086-7122370

สมายดรัก (คุณตาล)

โรงพยาบาลภาชี อ.ภาชี จ.อยุธยา

086-6264993

รมเกลา

บานหนองกรด ม.5 ต.ระโสม อ.ภาชี จ.อยุธยา

086-7578824

น้ําหวาน

อ.ภาชี จ.อยุธยา

ควรนิยม

105/1 ม.4 ต.ภาชี อ.ภาชี จ.อยุธยา

085-1965675

ควรนิยม

105/1 ม.4 อ.ภาชี จ.อยุธยา

086-8060540

จิตรามินิมารท

292/1 ม.5 ต.ภาชี อ.ภาชี จ.อยุธยา

089-8985426

อ.บานแพรก
ศรีอรุณพานิชย

46-47 ม.1 ตลาดบานแพรก อ.บานแพรก จ.อยุธยา

035-386036

สถาผลโอสถ

279 ม.4 อ.บานแพรก จ.อยุธยา

035-386877

ประดิษฐโอสถ

177 ม.1 อ.บานแพรก จ.อยุธยา

035-386011

คุณธวัชชัย (หนึ่ง)

152 ม.1 ต.บานใหม อ.บานแพรก จ.อยุธยา

035-386163

คุณประนอม

399 ต.บานแพรก อ.บานแพรก จ.อยุธยา

มานะ

237/1 ม.4 ต.บานแพรก อ.บานแพรก จ.อยุธยา

รัตนรุงเรือง

208/4 ม.1 ต.บานใหม อ.บานแพรก จงอยุธยา

035-750315

ลานนา

39/1 ม.3 ต.คลองนอย อ.บานแพรก จ.อยุธยา

081-7945729

อ.อุทัย
สุขสวัสดิ์โอสถ

233/10 ม.1 ตลาดอุทัยเกา อ.อุทัย จ.อยุธยา

035-356103

ชิตประดิษฐโอสถ

125 ตลาดอุทัยเกา อ.อุทัย จ.อยุธยา

035-356025

สุนทรามินิมารท

233 ม.1 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.อยุธยา

035-711219

ศูนญยาเภสัช

1/125 ม.5 นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ต.คานหาม อ.อุทัย จ.อยุธยา 035-330524

หองยากันเอง

39 ม.9 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.อยุธยา

ฟาสซิโน

51/236 ม.1 ถ.ธนู ต.อุทัย อ.อุทัย จ.อยุธยา

035-229230

ราน ครูวิโรจน

67/2 ม.10 ต.สามบัณฑ อ.อุทัย จ.อยุธยา

ราน สุกัญญา

49 ม.2 ต.สามบัณทิต อ.อุทัย จ.อยุธยา

085-8376364

คุณตู

57/6 ม.3 ต.สามบัณฑิต อ.อุทัย จ.อยุธยา

035-772542

ปาถวิล

30/1 ม.1 บานหีบ อ.อุทัย จ.อยุธยา

089-2529867

เบส มินิมารท

17 ม.10 อ.อุทัย จ.อยุธยา

พูลทรัพยการยา

3/16-17 ม.9 อ.อุทัย จ.อยุธยา

092-6861535

เภสัชหยง

5/357 ม.4 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.อยุธยา

087-5124416

นานาเซ็นเตอร

19/256-257 ม.4 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.อยุธยา

086-0325883

เชาวลิต (ตู)

57/6 ม.3 อ.อุทัย จ.อยุธยา

061-2879466

นานายา

หมูบานดีดี 19/245-246 ม.4 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.อยุธยา

ลุงนวย

39/4 ม.8 ต.สามบัณฑิต อ.อุทัย จ.อยุธยา

084-7328740

คลังยาชนะธานี

84/35 อ.อุทัย จ.อยุธยา

083-6980511

พิษณุ

22/9 ต.บานหีบ อ.อุทัย จ.อยุธยา

082-5765401

หยูกยา 2

19/248 ม.4 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.อยุธยา

089-8075920

อ.นครหลวง
วิริยะโอสถ

170 ม.7 ตลาดทาชาง ต.ทาชาง อ.นครหลวง จ.อยุธยา

035-359047

พี่สายชล

181/5 ม.1 ต.ทาชาง อ.นครหลวง จ.อยุธยา

035-715045

วิชัย (ริมน้ํา)

142 ม.5 ซ.วัดโตนด อ.นครหลวง จ.อยุธยา

035-359065

นองนุช (สาขารานวิชัย)

142/1 ม.5 ตลาดวัดโตนด อ.นครหลวง จ.อยุธยา

035-360519

คุณปูมินิมารท

105/12-13 ม.4 ตลาดนิคมสหรัตนนคร อ.นครหลวง จ.อยุธยา

035-364264

ราน พี่เล็ก

134/3 ม.1 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.อยุธยา

035-359993

ราน กอหญา

สี่แยกโคกมะลิ อ.นครหลวง จ.อยุธยา

รานกองฟา

59/13 ม.4 ต.บางพระคู อ.นครหลวง จ.อยุธยา

081-6280480

คุณพิไลลักษณ (เหรียญทอง)

ต.ปากจั่น อ.นครหลวง จ.อยุธยา

082-2383470

ไผทองสังฆภัณฑ

181/1 ม.1 ต.ทาชาง อ.นครหลวง จ.อยุธยา

035-359994

ดารณี

90/4 ม.3 ต.ทาชาง อ.นครหลวง จ.อยุธยา

092-6126255

บอโพงเภสัช

134/12 ม.2 ต.บอโพง อ.นครหลวง จ.อยุธยา

081-6502067

สมจิตรมินิมารท

105/2 ม.4 ต.บางระกํา อ.นครหลวง จ.อยุธยา

035-360620

อําพัน

51/4 ม.6 ต.พระนอน อ.นครหลวง จ.อยุธยา

098-9710069

วิภาวรรณ

99/5 ม.5 ต.ทาชาง อ.นครหลวง จ.อยุธยา

087-7517435

อ.มหาราช
นานภัณฑพานิช

89/2 ม.2 ตลาดโรงชาง ต.โรงชาง อ.มหาราช จ.อยุธยา

035-386268

โชคชัย

89/5 ม.1 ตลาดโรงชาง อ.มหาราช จ.อยุธยา

035-386254

วิจิตรโอสถ

60 ม.1 ตลาดโรงชาง ต.โรงชาง อ.มหาราช จ.อยุธยา

035-386261

ตั้งไล

109/1 ม.1 ตลาดโรงชาง อ.มหาราช จ.อยุธยา

035-386252

ไทยนิมิตร

204 ม.6 ต.หัวไผ อ.มหาราช จ.อยุธยา

035-389022

ราน ฑวณิชย (เฮียไก)

6/4 ม.4 ต.หวยไผ อ.มหาราช จ.อยุธยา

035-3899008

เจษฎาภรณ (อ.ชํานาญ)

8/12 ม.4 ต.หวยไผ อ.มหาราช จ.อยุธยา

035-3899301

ราน ขันถม

204/61-63 ม.6 ต.หวยไผ อ.มหาราช จ.อยุธยา

035-228251

ตันหยง

13/2 ม.2 ต.บานไพร อ.มหาราช จ.อยุธยา

085-7216991

เรณูพานิช (เฮียเพ็ง)

135 ม.1 ต.โรงชาง อ.มหาราข จ.อยุธยา

เจาปลุกเภสัช

42/7-8 อ.มหาราช จ.อยุธยา

081-7952321

รานตั้งไล

109/1 ม.1 ต.โรงชาง อ.มหาราช จ.อยุธยา

081-6412868

เจแมว อาหารตามสั่ง

219/2 ม.6 ต.หังไผ อ.มหาราช จ.อยุธยา

089-8126097

เจาปลุกของชํา

3/2 ม.5 ต.เจาปลุก อ.มหาราช จ.อยุธยา

085-1832047

ตึกจันถม

204/6163 ม.6 ต.หัวไผ อ.มหาราช จ.อยุธยา

035-228251

พี่ยุพิน

6/28 ม.4 ต.หัวไผ อ.มหาราช จ.อยุธยา

082-0793739

เจษฏาภรณ (นาเสริฐ)

8/12 ม.4 ต.หัวไผ อ.มหาราช จ.อยุธยา

ลานกระทุมคับ

บานกระทุม อ.มหาราช จ.อยุธยา

ประยงค

32 ม.1 ต.บานนา อ.มหาราช จ.อยุธยา

จะ

15 ม.4 ต.บานนา อ.มหาราช จ.อยุธยา

081-8533560

พี่ญิ๋ง

8/24 ม.4 ต.หัวไผ อ.มหาราช จ.อยุธยา

083-0188688

หมายมั่นการเกษตร

3/10-11 ม.1 อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

091-8812555

087-1070141

อ.บางปะหัน
วันดีสโตร

48/16-20 ม.5 ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน จ.อยุธยา

081-5717403

โอมมารท

1/6ก. ม.5 ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน จ.อยุธยา

035-381126

บางปะหันเภสัช

6/2 ม.5 ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน จ.อยุธยา

035-381119

สมใจมินิมารท

1/4 ม.5 ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน จ.อยุธยา

035381111

ไทยงามเภสัช

1/5 ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน จ.อยุธยา

035-301331

เอ

71/2 ม.1 ต.ตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

081-9872318

เบริ์ด

53 ม.1 ต.ตาลเอน อ.บางปะหัน จ.อยุธยา

086-7584929

รานปอม

73 ม.3 ต.บานขลอ อ.บางปะหัน จ.อยุธยา

080-1071937

ขวัญเรือน

65 ม.2 ต.ตานิม อ.บางปะหัน จ.อยุธยา

080-1081293

นองไบรทแอนดนองบลู

3/2ม.2 บานขลอ ต.บานขลอ อ.บางปะหัน จ.อยุธยา

097-0175878

อ.เสนา
รุงฟา

271 ต.สามกอ อ.เสนา จ.อยุธยา

035-201014

ประสพโอสถ

265 ตลาดเสนา ต.เสนา อ.เสนา จ.อยุธยา

035-201395

บัณฑิต

269-270 ตลาดเสนา ต.เสนา อ.เสนา จ.อยุธยา

035-201042

ทศพรเภสัช

ตลาดเสนา อ.เสนา จ.อยุธยา

035-201332

วรรณกิจเภสัช

ก.478 ตลาดเสนา อ.เสนา จ.อยุธยา

035-201031

อมร

ก.265 ตลาดเสนา ต.เสนา อ.เสนา จ.อยุธยา

035-201265

สรรพสินคาธงชัย

73-75 ตลาดเสนา ต.เสนา อ.เสนา จ.อยุธยา

035-201050

รานเล็ก (สุรพล เกิดแกว)

93/047 ม.11 นิคมอุตสาหกรรม ต.บางนมโค อ.เสนา จ.อยุธยา

081-8074649

ฉัตรชัย 2

85/2-3 ม.9 ตลาดอุตสาหกรรมแพน ต.บางนมโค อ.เสนา จ.อยุธยา 035-289613-4

สามินิมารท

93/52 ม.11 อ.เสนา จ.อยุธยา

086-8982924

สิทธิแพทย

111/67-68 ต.ผักไห อ.ผักไห จ.อยุธยา

035-391154

ราน สุขประเสริฐโอสถ

246 ซ.ตลาดเสนา ต.เสนา อ.เสนา จ.อยุธยา

035-201464

นิภา

56 ม.4 อ.เสนา จ.อยุธยา

086-1322732

NV มารท

49/4 ม.1 อ.เสนา จ.อยุธยา

085-1720442

เสนาะ

5/1 ม.3 ต.รางจระเข อ.เสนา จ.อยุธยา

080-2010055

นิรมล

18 ม.4 ต.รางจระเข อ.เสนา จ.อยุธยา

035-720207

พี่พร

5 ม.4 ต.ลาดงา อ.เสนา จ.อยุธยา

085-0992685

ลูกนก

92 ม.3 ต.ลาดงา อ.เสนา จ.อยุธยา

086-0058677

สมศรี

29/2 ม.11 ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.อยุธยา

บังอร

42/1 ม.2 อ.รางจระเข อ.เสนา จ.อยุธยา

รานปา

93/3 ม.10 ต.บางนมโค อ.เสนา จ.อยุธยา

ฉลวย

40/2 ม.4 ต.สามตุม อ.เสนา จ.อยุธยา

ปาสมจริต

7/7 ม.6 ต.บางนมโค อ.เสนา จ.อยุธยา

เอ

35/1 ม. 7 ต.เจาเจ็ด อ.เสนา จ.อยุธยา

วิษณุ

16/2 ม.3 วัดเจาเจ็ด อ.เสนา จ.อยุธยา

รัตติยา

7 ม.8 ต.บานโพธิ์ อ.เสนา จ.อยุธยา

สาลี่

24/4 ม.5 ต.สามตุม อ.เสนา จ.อยุธยา

คุณเล็กมินิมารท

60 ม.10 ต.บางนมโค อ.เสนา จ.อยุธยา

เฮียทีปมินิมารท

77/1 ม.9 ต.บางนมโค อ.เสนา จ.อยูธยา

082-1986500

อวยพรเภสัช

78 ม.9 ต.บางนมโค อ.เสนา จ.อยุธยา

086-1335882

ลุงนิด

53/3 ม.8 สามตุม อ.เสนา จ.อยุธยา

094-0547811

อ.ผักไห
สุวรรณโอสถ

112/13-15 ตลาดผักไห ต.ผักไห อ.ผักไห จ.อยุธยา

035-391193-4

เมงเตกตึ้ง

111/17 อ.ผักไห จ.อยุธยา

035-391160

หมงเต็กฮง

อ.ผักไห จ.อยุธยา

นองเนม

ม.5 ต.ลาดชะโด อ.ผักไห จ.อยุธยา

สารี

44/2 ม.4 ต.ลาดน้ําเค็ม อ.ผักไห จ.อยุธยา

087-9766905

คุณเมง

91 ม.4 ต.ตาลาน อ.ผักไห จ.อยุธยา

035-391081

วิโรจน

1/2 ม.5 ต.ลาดน้ําเค็ม อ.ผักไห จ.อยุธยา

035-793805

อ.บางไทร
โชคชัยนานาภัณฑ

25 ม.10 ตลาดไมตรา อ.บางไทร จ.อยุธยา

พรทิพยเภสัช

40 ม.10 ต.ไมตรา อ.บางไทร จ.อยุธยา

วรรณน้ําแข็ง

49/7 ม.2 อ.บางไทร จ.อยุธยา

035-238142

035-371632

จรูญ

7/2 ม.10 ต.ไมตรา อ.บางไทร จ.อยุธยา

035-238048

แหมม มินิมารท

49/11 ม.2 ต.กระแชง อ.บางไทร จ.อยุธยา

089-005-2720

ชมอย

3/1 ม.3 ต.บางยี่โท อ.บางไทร จ.อยุธยา

035-785-035

ลุงเฉลิม

76 ม.2 ต.บางไทร อ.บางไทร จ.อยุธยา

นาชหลวย

51/1 ม.3 ต.บางไทร อ.บางไทร จ.อยุธยา

รัตนา

65 ม.1 ต.บางไทร อ.บางไทร จ.อยุธยา

นภัสกร

49/7 ม.2 ต.บางไทร อ.บางไทร จ.อยุธยา

ปาสมใจ

40 ม.10 ต.ไมตรา อ.บางไทร จ.อยุธยา

กํานันนอย

32/2 ม.2 ต.ชางนอย อ.บางไทร จ.อยุธยา

นุชฉรา

วัดไมตรา ต.ไมตรา อ.บางไทร จ.อยุธยา

กํานันนอย

32/2 ม.2 ต.ชางหอย อ.บางไทร จ.อยุธยา

085-0433904

ปาดํา

7/2 ม.10 ต.ไมตรา อ.บางไทร จ.อยุธยา

085-1929608

ปาหมู

86 ม.6 ต.ชางใหญ อ.บางไทร จ.อยุธยา

093-0085322

ชลอ

36/3 ม.4 ต.ชางใหญ อ.บางไทร จ.อยุธยา

099-6197521

ผูใหญบาน ม.2 ต.ชางใหญ อ.บางไทร จ.อยุธยา"

035-366334

32/2 ม.2 ต.ชางหอย อ.บางไทร จ.อยุธยา

084-5202030

คุณเสวก
อัลบารากัต

"

085-0433904

อ.ลาดบัวหลวง
แหลมทองมินิมารท

195/87-88 ม.3 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา

035-379098

ลาดบัวหลวงเภสัช

195/26 ม.3 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา

035-379273

สดใสมินิมารท

33/164-165 ม.5 ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา

035-379040

โชคชัยนานาภัณฑ

8 ม.3 ต.พระยา อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา

035-244651

บัวหลวงซุปเปอร

33/157-8 ม.3 ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา

035-379401

เกรซมารท

33/24-25 ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา

035-379331

ล.นําเจริญ

1 ม.3 ต.พระยาบรรลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา

035-266057

บิ๊กฮง

79 ม.2 ต.พระยาบรรลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา

035-266032

นองเบียร

95 ม.4 อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา

081-2573955

อุทิศ

71/1 ม.4 ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา

086-7502034

นองฟลุค

29/1 ม.6 ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา

083-2447921

คุณสุรินทร เพียรสวย

38/12 ม.10 อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา

ธนิดา

9 ม.5 ต.คูสลอด อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา

พรทิพยเภสัช

อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา

อังคณา

99/1 ม.1 ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา

พี่รุง

61 ม.1 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา

อุดมการณ

12/1 ม.5 ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา

เจแอว

55 ม.3 อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา

ดํารงกิจพานิช

54/10 ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา

อุดมการคา

12/1 ม.5 ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา

086-7994501

ปาแตม

16/3 ม.4 ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา

098-7177754

นองเบียร (เฮียบัน)

95 ม.4 ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา

089-9620693

ปารุง

31/9 ม.3 ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา

094-4392892

081-8092429

086-7965791

อ.บางบาล
สุวิทย

148 ม.6 ตลาดวัดจุฬา ต.บานกุม อ.บางบาล จ.อยุธยา

035-713383

ลาภเอกอุดม

99 ม.6 ตลาดวัดจุฬา ต.บานกุม อ.บางบาล จ.อยุธยา

035-713027

บางบาลเวชภัณฑ

180/8 ม.6 ตลาดวัดจุฬา ต.บานกุม อ.บางบาล จ.อยุธยา

035-398481

รานอุทร

11/1 ม.3 อ.บางบาล จ.อยุธยา

นาตา

22/2 ม.1 ต.พระขาว อ.บางบาล จ.อยุธยา

ยาศิริวรรณ

93/3 ม.1 ต.มหาราช อ.บางบาล จ.อยุธยา

035-307438

อุทร

11/1 ม.3 ต.กบเจา อ.บางบาล จ.อยธยา

035-037533

พี่อนงค

14 ม.1 อ.บางบาล จ.อยุธยา

081-2992962

นภัทรเภสัช

88/32 ม.2 ต.ตะพานไทย อ.บางบาล จ.อยุธยา

035-302934

ปาลําเจียก

15/2 ม.4 ต.มหาพราหมณ อ.บางบาล จ.อยุธยา

092-6659082

รานแกว

35/1 ม.1 ต.พระขาว อ.บางบาล จ.อยุธยา

083-2432345

หนอย

1/7 ม.6 ต.พระขาว อ.บางบาล จ.อยุธยา

086-1323077

นัท

45 ม.1 ต.บางหลวงโดด อ.บางบาล จ.อยุธยา

085-0365438

ออย

26/2 ม.6 ต.พระขาว อ.บางบาล จ.อยุธยา

082-2204039

เทพเทวา

53 ม.3 ต.สะพานไทย อ.บางบาล จ.อยุธยา

081-3850655

ทวีพรมินิมารท

3/4 ม.2 ต.ตะวันภู อ.บางบาล จ.อยุธยา

086-1337971

อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
ราน พี่บัวเผือน

379/1 ม.2 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

035-504416

ราน เฮงฮัวโอสถ

379/1 ม.2 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

035-571036

ราน อนันเวชภัณฑ

836/1 ซ.ตลาดสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

035-571189

ราน อรุณฟารมาซี

225/7 ถ.ตลาดสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

035-504364

ราน กิติพงษฟารมาซี

7 อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

035-571328

ราน พัฒนาภัณฑ

2 ม.2 ถ.ตลาดสามชุก ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

035-571919

คุณ กรองทอง จํานงคนารักษ

อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

ราน กวงซัวโอสถ

381 ม.2 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

035-571121

ราน ไทแซตึ้ง

36 ม.2 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

035-571236

ราน ชินศิริวัฒนเวช

206 ม.2 ซ.ตลาดสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

035-504105

ราน นํ้าใส

47 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

ราน เอ แอนด เอ็น

842 ม.2 อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

ราน โชคเฉลียว

1130/3 ต.อูทอง อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี

เจริญการคา

297 ม.2 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

ชัยพัฒนา (มงคลเจริญ)

อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

นานาบิ้วตี้

693/1 ม.2 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

094-2296246

นาตยา

บานทุงแฝก 346/1 ม.2 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

085-29281967

พเยาว

302/1 ม.6 ต.ยานยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

035-544339
035-552570 035-552112

จ.อูทอง
ราน เภสัชกรชุมชน

901/7-8 ม.6 ซ.ตลาดอูทอง ต.อูทอง อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี

035-551952

ราน ลิ้มเอ็กเซง

524-5ข ถ.พระยาจักร ต.อูทอง อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี

035-551077

ราน อูทองฟารมาซี

626 ถ.ทาพระยาจักร ต.อูทอง อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี

035-551221

ราน ประวิทยเวชภัณฑ

580 ซ.ตลาดสุขาภิบาล1 ต.อูทอง อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี

035-511109

ราน เตียฮงฮง

561 ม.6 ต.อูทอง อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี

035-551205

ราน ปรีชาเวชภัณฑ

150/3 ม.6 ถ.สุขาภิบาล1 อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี

035-551557

ราน เจแปว

692 ซ.ตลาดอูทอง ถ.สุขาภิบาล ต.อูทอง อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี

035-551268

บริษัท เหลืองเวชภัณฑ

58-60 ซ.ตลาดอูทอง ต.อูทอง อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี 035-551177 035-551732

ราน สแตนการด

289 ถ.พระยาจักร ต.อูทอง อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี

035-551647

ราน จําปเภสัช

404 ต.อูทอง อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี

035-551558

ราน จิรวัฒนเวชภัณฑ1

40 ซ.ตลาดอูทอง ถ.ทาวอูทอง ต.อูทอง อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี

035-551223

ราน จิวัฒเวชภัณฑ2

ต.อูทอง อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี

035-551442

ราน เส็งฮียะตึ้ง

ต.อูทอง อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี

035-559230

ราน ยี่เฮง (กนกวรรณ)

129 ต.สระยายโสม อ.อูทอง ต.อูทอง จ.สุพรรณบุรี

035-559073

ราน ช.กิจเจริญ

9 ม.3 ต.สระยายโสม อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี

035-559231

ราน โชคชัยเภสัช

431 ม.3 อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี

035-559886

ราน เปลงอุดมพานิช

อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี

ราน อ.บุญไดนําเจริญ

150/9 ม.6 ต.อูทอง อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี

035-505598

ราน รุงเจริญพานิช

150/11 ต.อูทอง อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี

035-551672

ราน ทรงกิจเจริญ

150/12 ต.อูทอง อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี

035-565424

ราน ตั้งเซงหลี

150/13 ม.6 ต.อูทอง อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี

035-552107

ราน SK มินิมารท

522 ม.3 อ.อูทองจ.สุพรรณบุรี

035-559692

ราน เฮียแวน

อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี

ราน อูทองซุปเปอร

318 ม.6 ต.อูทอง อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี

ป.เหลืองเวชภัณฑ

อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี

ยา อ.

88/9 ม.4 ต.วังยาง อ.ศรีประจันต

0928907164

สําราญ

324/1 ม.7 ต.สะพังลาน อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี

085-4254394

เพชรบริการ

147 ม.12 ต.ดอนมะเกลือ อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี

089-0688582

035-551176

อ.สองพี่นอง
ราน กิตติเภสัช

36 ซ.ตลาดบางลี ต.บางลี่ อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี

035-532029

ราน ไลซุนตึ้ง

130 ต.บางลี่ อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี

035-531154

ราน ไทยเจริญโอสถ

1041 ซ.ตลาดบางลี่ อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี

035-531345

ราน เลี้ยวซิวกี่

108 ซ.ตลาดบางลี่ ต.บางลี่ อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี

035-531117

ราน เฮงกุยกี่

32 ซ.ตลาดบางลี่ ต.บางลี่ อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี

035-542221

ราน จํารัสเจริญ

67 ซ.ตลาดบางลี่ ต.บางลี่ อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี

035-531116

ราน ลี้บวนแซ

38 ต.บางลี่ อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี

035-531105

ราน พรอังคณา

69 อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี

035-531184

ราน วิโรจนเวชภัณฑ

90 ซ.ตลาดทุงคอก ต.ทุงคอก อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี

035-589483

ราน ธีระเวช

82-84 ม.6 ต.ทุงคอก อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี

035-589134

ราน ไพฑูรยเวชภัณฑ

อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี

035-589167

ราน นําไทย

71-73 ม.10 ต.ทุงดอก อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี

035-589494

ราน ไทยสงวน

24 ต.ทุงคอก อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี

035-589162

ราน เจริญไพศาล

17 ซ.ตลาดบางลี่ อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี

035-531101

คุณ งวน

65 ต.ทุงคอก อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี

035-589124

ราน สุพจนฟามาซี

441/1 ต.ทุงคอก อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี

035-541378

ราน ไทยสงา

57 อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี

035-589332

ราน ลิ้มเซี่ยะกี่

อ.สองพี่นองจ.สุพรรณบุรี

ราน เอี๊ยงฮุยกี่

61 ถ.ราษฎสําราญ อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี

035-531275

ราน ลุงนันท มินิมารท

445 ม.11 อ.สองพี่นอง จสุพรรณบุรี

035-584599

ราน ม.เวชภัณฑ

173 ม.11 ต.บางตาเถร อ.สองพี่นอง จ.สุพรรบุรี

035-584102

อ.พาณิชย

อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี

ไพศาลเภสัช

อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี

เจากิตติวัฒน

อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี

กอบแกวการคา

450 ม.11 อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี

081-3846218

กนกวรรณ

86 ม.3 ต.บางตะเคียน อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี

092-7511306

ศิริพร

85 ม.3 ต.บางตะเคียน อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี

แผงลอยปาศรี

อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี

084-4121120

ซุปเปอรจวง

ตลาดบางซอ อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี

ตั้งเต็กฮวด

อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี

โชคทองดี

อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี

ทิพวรรณ

121 ม.3 ต.หนองวัลยเปรียง อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี

035-463933

ยิ่งวัฒนาฟารมา

823 ม.10 ต.ทุงคอก อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี

087-5968762

รานคาประชารัฐ

ม.2 ต.ทุงคอก อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี

080-4323040

ลุงเล็ก+ปาฟา

หนาวัดทับกระดาน ต.บอสุพรรณ อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี

เจอุม

316 ม.10 ต.ทุงคอก อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี

ม.เวชภัณท

วัดไผโรงวัว อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี

086-1670555

อ.ศรีประจันต
ราน สมบูรณโอสถ

549/1 ต.ศรีประจันต อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี

035-581241

โอเซียมจั้ว

230 ต.ศรรประจันต อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี

035-581215

ราน จันทรเพ็ญเภสัช

237 ม.7 ซ.ตลาดประจันต อ.ศรประจันต จ.สุพรรณบุรี

035-581032

ราน หมงเต็กฮึ้ง

223 ม.3 ต.ศรีประจันต อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี

035-581019

คุณ ณาภรณ

93 ม.3 ศรีประจันต อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี

035-581076

ราน ศรีฟา

443-444 ต.ศรีประจันต อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี

035-581032

ราน ช.พานิช2

181 ม.2 ต.ศรีประจันต อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี

พิมพา

บานหวย 1/4 ม.2 ต.ดอนปลู อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี

ไพบูลยโอสถ

93/2 ม.2 ต.ดอนปลู อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี

พรรณีโอสถ

25 ม.7 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี

035-583029 -080-2340125
094-5492462

098-9619193

วราเภสัช

276 ม.4 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี

081-7440371

จันทรเพ็ญ

96/2 ม.6 ต.วังน้ําซับ อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี

084-4123611

สมปอง

บ.หวยเจริญ อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี

สุภาพรโอสถ

ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี

อ.เดิมบางนางบวช
ราน นริทรเวชภัณฑ

278/1 ม.4 ต.เดิมบางนางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

035-578174

ราน กํามะเชียร

4 ม.6 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

035-578342

ราน ทาชางซุปเปอร

701 ม.8 ถ.ตลาดทาชาง ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

035-578299

ราน เบเกอรี่มารท

781 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

035-578108

ราน ทองไพวรรณ

492 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

035-578069

ราน ดุษณี

544/1 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

035-578180

ราน โอฬารเวชภัณฑ

419 ม.8 ซ.ตลาดทาชาง ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

035-578250

ราน พยงค

189/3 อ.เดิมบางนางบวชจ.สุพรรณบุรี

035-575538

ราน เซงเฮงโอสถ

อ.เดิมบางนางบวช จสุพรรณบุรี

กํานันชนะ

64 ม.7 ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

081-7599326

สุนทรบริการ

240/1 ม.3 ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

089-0175233

แสงดาวเวชการ

91/4 ม.1 ต.หนองกระทุม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

087-7109762

ณ พลเภสัช

391/1 ม.5 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

แอบิวตี้

ตลาดดาว อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

092-5905005

บุญสง ธนะสิน

อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

035-515550

พัชรวรรณ

129 ม.7 ต.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

081-3542880

จุฑาระวี

64/3 ม.2 ต.เดิมบางนางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

084-7147563

ศรีฟาฟารมาซี

199/4 ม.5 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

035-446805

มัสยามินิมารท

76 ม.5 ต.ปากน้ํา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

086-5449099

ชัยยศเภสัช

899 ม.8 อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

บัญญัตโอสถ

อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

เคซีเภสัช

228/2 ม.4 ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช อ.สุพรรณบุรี

095-5939000

อ.ดานชาง
ราน ศรีวัฒนา

178-179 ม.5 ต.หนองมะคาโมง อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุรี

035-595070

ราน สุวรรณเวช

185 ม.5 ต.หนองมะคาโมง อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุรี

035-595171

ราน ดานชางพลาซา

205/6-7 ถ.สุขาภิบาล ต.หนองมะคาโมง อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุรี

035-509436

พี.พี.ซุปเปอรมารท

229-231 ต.หนองมะคาโมง อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุรี

035-509335

ราน สุวรรณโอสถ

208/12-13 ต.หนองมะคาโมง อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุรี

035-595062

ราน วัฒนาสโตร

208/21-23 ถ.เทศบาล1 อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุรี

035-595165-6

ราน ไพรินทรเภสัช

435 ม.5 ต.หนองมะคาโมง อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุรี

035-509339

ราน ประเดิมเวชภัณฑ 23-24 ม.5 ต.หนองมะคาโมง อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุรี

035-595092

ราน 108 ช็อป

175-175 ต.หนองมะคาโหมง อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุรี

035-509065 086-7593970

อัมพรเภสัช 2

208/18 ต.หนองมะคาโมง อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุรี

090-978378

พฤกษาเภสัช

512 ตลาดเทศบาล ซ.2 ต.หนองมะคาโมง อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุรี

080-2531569

ต.นําโชค

40 ม.1 ต.หนองมะทาโมง อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุรี

ทุงศักดิ์โอสถ

50 ต.หวยขมิ้น อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุรี

085-2638626

อ.เมือง
ราน สุวรรณฟารมาซี

712 ต.ทาพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

035-511439

ราน พี.พี.ซุปเปอร

302-304 ถ.นางพิม ต.ทาพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

035-500511

ราน ศรีสกุล

53 ถ.พลายชุมพล ต.ทาพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

035-511363

ราน เต็กอังเภสัช

406-408 ต.ทาพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

035-511181

ราน ช.เจริญเวชภัณฑ

ต.ทาพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

035-521328

ราน ป.เวชภัณฑ

416-418 ต.ทาพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

035-511710

ราน ประชาเวชภัณฑ

604 ต.ทาพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

035-511066

ราน ฮุยฮวด

580 ต.ทาพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

035-511058

ราน ป.การคา

209 ต.ทาพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

035-511631

ราน ปง ปง เซ็นเตอร

8/3-5 ถ.ขุนเเผน ต.ทาพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

035-503375

ราน ตั้งเจี่ยกี่

336 ต.สวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

035-599203

ราน ดุสิตเวชภัณฑ

103/5 ม.4 ต.สวนเเตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

035-599172

คุณ พนิดา ลิ้มถาวรกิจ 214 ม.4 ต.สวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

035-599120

ราน อุดมเวช

2 ถ.ขุนราม ต.ทาพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

035-521323

ราน นิคมเวชภัณฑ

281/2 ม.4 ต.สวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

035-599048

ราน สุพรรณพลาซา

99/5 ต.ทาพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

035-521525

ราน ต .เวชภัณฑ

5/3 ถ.มาลัยแมน ต.ทาพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

035-521769

ราน ส.พานิช

226/2 ม.4 ต.สวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

035-599057

ราน แสงสุวรรณพานิช 161 ม.4 ต.สวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

035-599228

ราน งวนเส็ง

46 ต.ทาพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

035-511477

ราน ศิริโอสถ

276 ถ. ประชาธิปไตร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

035-522015

ราน สุพรรณเวช

492 ถ.พระพันวษา อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

035-511584

ราน รวมรักผักพืช

16/4 ถ.นางพิม ต.ทาพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

035-501569

ราน หุยอันตึ้ง

42/3 ม.3 ต.โพธิพระยา อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

035-523332

นฤมลมินิมารท

67/3 ม.4 ต.สนามคลี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

086-6024625

ปรีชาเวชภัณฑ

140/1 ม.1 ต.ดอนมะสังข อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

035-451480

วีราพัชร

349/59 ม.3 ต.โพธิ์พระยา อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

099-9824955

สมิตาเภสัช

370 ถ.มาลัยแมน ต.รั้วใหญ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

035-555593

สมบูรณโอสถ

126 ม.3 บานทาเสด็จ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

035-597011

สามารถ

95 ม.6 ต.สระแกว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

086-6122837

เจเฮียงชอป

87 ม.3 ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

087-3555348

เพ็ญภัสสรเภสัช

164/17 ถ.ขุนชาง ต.ทาพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

095-9432460

ฉลามการคา

8 ม.2 ต.สวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

081-1999885

สุปญญา

221/3 ม.3 ต.สระแกว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

035-597691

อ.ดอนเจดีย
ราน อุดมลาภการคา

116 ม.3 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย จ.สุพรรณบุรี

035-557056

ราน สุวรรณเวช

28/3 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย อ.ดอนเจดีย จ.สุพรรณรี

ราน อารยะพานิช

39 ม.3 ถ.ดานชาง-อูทอง ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย จ.สุพรรณบุรี

035-557023

ราน วิชัยเภสัช

39 ม.3 ถ.ดานชาง-อูทอง ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย จ.สุพรรณบุรี

035-4237020

ราน วัฒนา

999/72-73 ต.ดอนเจดีย อ.ดอนเจดีย จ.สุพรรณบุรี

035-591749

ราน สมบูรณโอสถ

ต.ดอนเจดีย อ.ดอนเจดีย จ.สุพรรณบุรี

035-591075

ราน ส.เพิ่มทรัพย

306 ต.ดอนเจดีย อ.ดอนเจดีย จ.สุพรรณบุรี

035-591369

ราน วรรณภา

282 ซ.ตลาดดอนเจดีย อ.ดอนเจดีย จ.สุพรรณบุรี

035-591064

ราน สอิ้งทอง

301 ต.ดอนเจดีย อ.ดอนเจดีย จ.สุพรรณบุรี

035-591114

ราน นําสมัย

999/62-63 ต.ดอนเจดีย อ.ดอนเจดีย จสุพรรณบุรี

035-591078

ราน นําชัย

999/20-21 ต.ดอนเจดีย อ.ดอนเจดีย จ.สุพรรณบุรี

035-591281

035-557036 035-427136

ราน สยามชัย

385 ม.5 ต.ดอนเจดีย อ.ดอนเจดีย จ.สุพรรณบุรี

035-591195

ราน ทองสุกดีพานิช

250 ต.ดอนเจดีย อ.ดอนเจดีย จ.สุพรรณบุรี

035-591090

ราน ไพศาล

250 ต.ดอนเจดีย อ.ดอนเจดีย จ.สุพรรณบุรี

เซยเซงหลี (เจสมัย)

29 อ.ดอนเจดีย จ.สุพรรณบุรี

035-591031

คุณสมเกียรติ

29/9 ม.3 ต.สนามคลี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

035-431641

น้ําทิพย

550/3 ม.3 ต.ดอนเจดีย อ.ดอนเจดีย จ.สุพรรณบุรี

086-5405125

นันการเกษตร

42 ม.3 ต.ดอนเจดีย อ.ดอนเจดีย จ.สุพรรณบุรี

081-8702998

รัชดา

20 ม.2 ต.ดอนเจดีย อ.ดอนเจดีย จงสุพรรณบุรี

081-8801592

ก.แสงประทีป

334/1 ม.5 อ.ดอนเจดีย จ.สุพรรณบุรี

ปาไล

ต.ดอนเจดีย อ.ดอนเจดีย จ.สุพรรณบุรี

ปานวล

ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย จ.สุพรรณบุรี

ตือพาณิชย

ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย จ.สุพรรณบุรี

อรรถโกวิท

81 ม.10 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย จ.สุพรรณบุรี

081-2430109

อ.หนองหญาไซ
ราน ช. พานิช

558 ม.5 ต.หนองหญาไซ อ.หนองหญาไซ จ.สุพรรณบุรี

035-411180

ราน พี่แดง (ทิ่นโป)

527/11 ม.5 ต.หนองหญาไซ อ.หนองหญาไซ จ.สุพรรณบุรี

035-411337

ราน พีรยา

365 ม.5 ต.หนองหญาไซ อ.หนองหญาไซ จ.สุพรรณบุรี

035-557010

ราน เจไนท

356/1 ม.5 ต.หนองหญาไซ อ.หนองหญาไซ จ.สุพรรณบุรี

035-577063

ราน นิภา

73 ม.5 ต.หนองหญาไซ อ.หญาหนองไซ จ. สุพรรณบุรี

035-557093

ราน นิตยา

55 ม.5 ต.หนองหญาไซ อ.หนองหญาไซ จ.สุพรรณบุรี

บังอร

อ.หนองหญาไซ จ.สุพรรณบุรี

วินัยถูกดีการคา

96 ม.8 ต.หนองหญาไซ อ.หนองหญาไซ จ.สุพรรณบุรี

092-6897272

สมบัติ

ม.6 ต.ทัพหลวง อ.หนองหญาไซ จ.สุพรรณบุรี

อ.บางปลามา
ราน เสริมสิน

43 ม.4 ต.ไผกองดิน อ.บางปลามา จ.สุพรรณบุรี

ราน ซุนเฮงเภสัช

155 ม.4 ต.ไผกองดิน อ.บางปลามา จ.สุพรรณบุรี

035-457048

ราน แสงฟาเวชภัณฑ

65/2 ว.ตลาดเกาหอง อ.บางปลามา จ.สุพรรณบุรี

035-587033

รั้าน โลเงิน

27 ม.4 ต.ไผแดงดิน อ.บางปลามา จ.สุพรรณบุรี

035-422510

ราน รุงโรจนพานิช

อ.บางปลามา จ.สุพรรณบุรี

เกียรชัย

45 ม.9 ต.บานแหลม อ.บางปลามา จ.สุพรรณบุรี

035-458583

ศิริพร เภสัช

55 ม.3 ต.บางตะเคียน อ.บางปลามา จ.สุพรรณบุรี

089-5485663

สสิธร

24 ม.6 ต.จรเขใหญ อ.บางปลามา จ.สุพรรณบุรี

087-3716758

กิมไล

348/2 ต.บานแหลม อ.บางปลามา จ.สุพรรณบุรี

เรณู

116 ม.5 ต.บานแหลม อ.บางปลามา จ.สุพรรณบุรี

สุรกิจ

65 ม.2 ต.บานแหลม อ.บางปลามา จ.สุพรรณบุรี

พี่บุญรอด

175/3 ม.2 ต.บานแหลม อ.บางปลามา จ.สุพรรณบุรี

นาบุญมา

173/1 ม.3 ต.บานแหลม อ.บางปลามา จ.อยุธยา

ลุงนอย

53 ม.7 ต.บางปลามา อ.บางปลามา จ.สุพรรณบุรี

คุณเวทิน

181 ม.5 ต.บานแหลม อ.บางปลามา จ.สุพรรณบุรี"

035-424145

เจยุพา

95/1 ม.2 ต.ไผกองดิน อ.บางปลามา จ.สุพรรณบุรี

083-1586626

คุณเสวย

บานแหลม อ.บางปลามา จ.สุพรรณบุรี

ทีแอนดเจ

155 ม.3 ต.บางใหญ อ.บางปลามา จ.สุพรรณบุรี

ปานอย (น.เจริญการชาง)
เจนก

65 ม.4 ต.ตะคา อ.บางปลามา จ.สุพรรณบุรี

มะขามลม อ.บางปลามา จ.สุพรรณบุรี

035-587738 035-422458

081-8802535

พรทิพย

บานจระเขใหญ ต.จระเขใหญ อ.บางปลามา จ.สุพรรณบุรี

วันชัยพานิช

33 ม.6 ต.จระเขใหญ อ.บางปลามา จ.สุพรรณบุรี

ใบหยกมินิมารท

อ.บางปลามา จ.สุพรรณบุรี

ศรีไพร

อ.บางปลามา จ.สุพรรณบุรี

089-0710788

ธงชัย

10/4 ม.5 ต.บางปลามา อ.บางปลามา จ.สุพรรณบุรี

094-8920835

092-2499746

จ.อางทอง
นาพิจเส็ง(เอ็มมารท)

52 ซ.ตลาดสุวพันธ ถ.เทศบาล2 อ.เมือง จ.อางทอง

035-611575

คุณ ลําใย

57 ถ.ปนะชาอุทิศ ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.องทอง

035-611388

ราน ไพรัชเวชภัณฑ

6-8 ถ.สมบุญ-เกตุวัลย ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อางทอง

053-611044

ราน สิทธิเวชภัณฑ

49-51 ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อางทอง

035-611082

ราน L.S.ซุปเปอร

ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อางทอง

ราน เอ็มสโตร

75 ตลาดเทศบาล1 ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อางทอง

035-611844

ราน สุวรรณเภสัช

22 ซ.ตลาดหลวง ถ.เทศบาล2 อ.เมือง จ.อางทอง

035-611600

ราน บริการเวชภัณฑ

21 ถ.สมบูญ-เกตุวัลย ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อางทอง

035-611045

ราน ตี่แซโอถส

104 ซ.ตลาดหลวง ถ.เทศบาล2 อ.เมือง จ.อางทอง

035-611096

ราน ตี่อันโอสถ

18 ถ.เทศบาล2 ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อางทอง"

035-611519

ราน เจริญรัตน ซุปเปอร1

19 ตลาดอางทอง ต.ตลาดสุวพันธ อ.เมือง จ.อางทอง

035-611210

ราน นิตยา

13/8 ถ.โพธิ์ทอง-อางทอง อ.เมือง จ.อางทอง

035-611770

บริษัท พี.คิว. จํากัด

99-103 ซ.ตลาดหลวง ถ.อางทอง-โพธิ์ทอง อ.เมือง จ.อางทอง

035-611749

ราน ลักษเวชภัณฑ

37 ถ.ตลาดสุวพันธ อ.เมือง จ. อางทอง

035-612054

ราน สุวพันธ 108

12/1-2 อ.เมือง จ.อางทอง

035-626353

เจริญรัตน ซุปเปอร2

40-42 ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อางทอง

035-611164

พี่ยุพา

35 ม.5 ต.จําปาหลอ อ.เมือง จ.อางทอง

088-6347551

พี่อรุณ

41/2 ม.2 อ.เมือง จ.อางทอง

อารีย

22/1 ม.1 ต.คลองวัง อ.เมือง จ.อางทอง

รานกํานัน

99 ม.1 ต.บานแห อ.เมือง จ.อางทอง

สุมล+ปาชนะ

16/1 ม.5 ต.บานแห อ.เมือง จ.อางทอง

เอ็นมารท

อ.เมือง จ.อางทอง

กํานัน

บานบางยี่นา ต.ยานซื่อ อ.เมือง จ.อางทอง

สุขมุ การคา

28/5 ม.2 ต.บานแห อ.เมือง จ.อางทอง

098-3614549

อ.วิเศษไชยชาญ
เบลล (ธนพัฒน)

61/2 ม.7 ต.ศาลเจาโรงทอง อ.วิเศษฯ จ.อางทอง

035-631970

ราน ศิริวิทยเภสัช

6/369 ม.7 ต.ศาลเจาโรงทอง อ.วิเศษฯ จ.อางทอง

035-631145

ราน เสริมสวย กัญญา 343/11 ม.6 ถ.ตลาดวิเศษ ต.ศาลเจาโรงทอง อ.วิเศษฯ จ.อาทอง

035-631025

ราน นําซัวโอสถ

343/14 ม.6 ต.ศาลเจาโรงทอง อ.วิเศษฯ จ.อางทอง

035-631221

ราน สมเกียรติเภสัช

631 ม.6 ซ.ตลาดวิเศษ ต.ศาลเจาโรงทอง อ.วิเศษฯ จ.อางทอง

035-631331

ราน กวงฮั้งเฮง

6/495 ซ.ตลาดวิเศษ ต.ศาลเจา อ.วิเศษฯ จ.อางทอง

035-631013

ราน ไหลซุนหลี

326 ม.6 ถ.ตลาดวิเศษ อ.วิเศษฯ จ.อางทอง

035-631326

ราน ฟารุงโอสถ

403 ม.6 ต.ศาลเจา อ.วิเศษฯ จ.อางทอง

035-631046

ราน ฮัวแซตึ้ง

382 ม.6 ซ.ตลาดวิเศษ ต.ศาลเจา อ.วิเศษฯ จ.อางทอง

035-631105

ราน ศิริเวช

344 ม.6 ซ.ตลาดวิเศษ ต.ศาลเจา อ.วิเศษ จ.อางทอง

035-631327

ราน P.P.คอสเมติค

348 ม.6 ต.ศาลเจา อ.วิเศษฯ จ.อางทอง

035-631065

ราน เจริญรัตนเภสัช

61/1 ม.7 อ.วิเศษฯ จ.อางทอง

035-632000

ราน แพรพานิช

356 ม.6 ซ.ตลาดวิเศษ อ.วิเศษฯ จ.อางทอง

035-631014

คุณ กรุณา อังคาร

74 ม.2 อ.วิเศษฯ จ.อางทอง

035-602698

ราน เพิ่มพูลภรณ

6/323 ม.6 อ.วเศษฯ จ.อางทอง

035-631272

ปมน้ํามัน รักบานเกิด

138/3 ม.5 อ.วิเศษไชยชาญ จ.อางทอง

085-8099894

สุรีย

ม.6 ต.สี่รอย อ.วิเศษไชยชาญ จ.อางทอง

ส.กัญญา

17/6 ม.9 อ.วิเศษไชยชาญ จ.อางทอง

จรินทร

7 ม.2 ต.สาวรองไห อ.วิเศษไชยชาญ จ.อางทอง

สุเทพ

10/2 ม.6 ต.ไผวง อ.วิเศษไชยชาญ จ.อางทอง

รุงฤดี

43 ม.7 ต.หลักแกง อ.วิเศษไชยชาญ จ.อางทอง

พี่อําพร

103/4 ม.1 ต.หวยดินแหลน อ.วิเศษไชยชาญ จ.อางทอง

035-639729

พี่ทวี

อ.วิเศษไชยชาญ จ.อางทอง

081-2537312

บุญสนอง

95 ม.1 ต.สี่รอย อ.วิเศษไชยชาญ จ.อางทอง

ทิวา

61 ม.4 ต.บางวัก อ.วิเศษไชยชาญ จ.อางทอง

พี่สมศักดิ์

40/2 ม.6 ต.บางวัก อ.วิเศษไชยชาญ จ.อางทอง

พี่นุช

87/1 ม.7 อ.วิเศษไชยชาญ จ.อางทอง

พงษกร (พี่อน) "

79/2 ม.8 ต.ไผคํา อ.วิเศษไชยชาญ จ.อางทอง"

094-6696122

วีระยา

139/2 ม.13 ต.บางจัก อ.วิเศษไชยชาญ จ.อางทอง

089-2330559

มาโนตการเกษตร

50/1 ม.8 ต.หลักแกว อ.วิเศษไชยชาญ จ.อางทอง

086-1607912

ปมเบิม

บานมวงเตี้ย 100 ม.11 ต.มวงเตี้ย อ.วิเศษไชยชาญ จ.อางทอง

083-5588988

เพชรอําภา

101/4 ม.3 ต.ทาชาง อ.วิเศษไชยชาญ จ.อางทอง

084-3386688

พี่ราตรี

51 ม.8 ต.สาวรองให อ.วิเศษไชยชาญ จ.อางทอง

087-7693242

พี่สมศักดิ์

71/4 ม.5 ต.บางจักร อ.วิเศษฯ จ.อางทอง

ปาทิ้ง

37/1 ม.14 ต.บางรัก อ.วิเศษไชยชาญ จ.อางทอง

097-2521633

บุญเรือน

41/3 ม.2 ต.มองเตี๊ยะ อ.วิเศษไชยชาญ จ.อางทอง

061-5324228

087-0819542

081-7953176

อ.แสวงหา
ราน สละศิลป

215 ม.5 ซ.ตลาดแสวงหา อ.แสวงหา จ.อางทอง

035-695002

ราน แสวงหาโอสถ

206 ม.5 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อางทอง

035-695020

ราน จันทรแกวมินิมารท 100 ม.5 อ.แสวงหา จ.อางทอง

035-695004

ราน ประเชิญเวชโอสถ 1/6 ม.6 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อางทอง

035-648024

ราน กมลมาศ

210 ม.5 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อางทอง

ราน ทัศนีย

75 ม.5 อ.แสวงหา จ.อาทอง

035-695189

ราน เอี๊ ยเมงหง

155 ม.6 ต.อางแกว อ.โพธิ์ทอง จ.อางทอง

035-691114

สุมลทา

31/4 ม.9 ต.บานพรวน อ.แสวงหา จ.อางทอง

สุมาลี

98 ม.9 ต.บานพราน อ.แสวงหา จ.อางทอง

035-645450

กัณตรวร

111 ม.9 ต.บานพราน อ.แสวงหา จ.อางทอง

087-7641270

จํานงค

157 ม.1 ต.วังน้ําเย็น อ.แสวงหา จ.อางทอง

081-3652771

สมชาย

102 ม.8 ต.สบัวทอง อ.แสวงหา จ.อางทอง

089-0807422

บานนันทนิชา

62 ม.1 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อางทอง

035-648331

ไทยถวัตร

72/3 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อางทอง

ปราณี

48 ม.5 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อางทอง

สํารวย

97 ม.11 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อางทอง

สําเนา

8 ม.4 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อางทอง

เรียง

117 ม.7 ต.บานเพชร อ.แสวงหา จ.อางทอง

ธนธร

37/1 ม.7 ต.บานพราน อ.แสวงหา จ.อางทอง

อรุณ

201 ม.6 ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อางทอง

ศรีสงา

อ.แสวงหา จ.อางทอง

081-9944821

ปามะลิ

66 ม.2 ต.จําลอง อ.แสวงหา จ.อางทอง

096-3024130

ปราณีบิวตี้

248 ม.5 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อางทอง

กระทอมทอฝน

64/1 ม.5 ต.จําลอง อ.แสวงหา จ.อางทอง

086-1379218

086-0963305

อ.โพธทอง
ราน โชคชัยเภสัช

154/20 ม.6 ซ.ตลาดโพธิ์ทอง ต.อางแกว อ.โพธิ์ทอง จ.อางทอง 035-691157

ราน โพธิ์ทอง ซุปเปอร 482 ม.5 ซ.ตลาดโพธิ์ทอง ต.อางทอง อ.โพธิ์ทอง จ.อางทอง

035-691205

ราน สามัคคีโอสถ

461 ม.6 ซ.ตลาดโพธิ์ทอง อ.โพธิ์ทอง จ.อางทอง

035-691066

ราน ลิ้มเชี่ยงกี่

460 ม.5 อ.โพธิ์ทอง จ.อางทอง

035-691128

ราน เรณูซุปเปอรเซ็นเตอร (หจก.ผึ้งพานิช)179 ซ.ตลาดอางแกว อ.โพธิ์ทอง จ.อางทอง

035-640898

ราน คลังยาเภสัช

170/1 ถ.อางทอง -โพธิ์ทอง ต.อางแกว อ.โพธิ์ทอง จ.อางทอง

035-691137

ราน สําเร็จ

ต.แสวงหา อ.โพธิ์ทอง จ.อางทอง

086-0230723

สําลี

110/1 ม.2 ต.หนองแมไก อ.โพธิ์ทอง จ.อางทอง

086-7600885

พี่สุบิน

73/1 ม.2 ต.หนองแมไก อ.โพธิ์ทอง จ.อางทอง

พี่วิเชียร

7/1 ม.4 อ.โพธิ์ทอง จ.อางทอง

สมพงษ

38/2 ม.4 ต.คําหยาด อ.โพธิ์ทอง จ.อางทอง

พี่นงนุช

100 ม.3 อ.โพธิ์ทอง จ.อางทอง

จันทรแสงมินิมารท

อ.โพธิ์ทอง จ.อางทอง

เพิ่มพูลทรัพย

4/3 ม.5 อ.โพธิ์ทอง จ.อางทอง

089-2376028

สุนันทา

169 ม.2 ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อางทอง

089-0754887

พี่ตั๊กแตน

7/2 ม.5 ตรํามะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อางทอง

วรรณา

33 ม.2 ต.รํามะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อางทอง

สุรินทร

91 ม.1 ต.ยางซาย อ.โพธิ์ทอง จ.อางทอง

รานปลีก-สง

หนาวัดจันทราราม อ.โพธิ์ทอง จ.อางทอง

กุง

60/3 ม.1 ต.องครักษ อ.โพธิ์ทอง จ.อางทอง

092-712156

อินดี้

63/1 ม.4 ต.รํามะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อางทอง

090-1099439

035-643146

035-640507

086-1255359
089-8003433

อ.สามโก
คุณ กัลยา

88/1 ม.6 ซ.ตลาดสามโก อ.สามโก อ.อางทอง

035-697023

คุณ อังคณา

210/3 ม.6 ต.สามโก อ.สามโก จ.อางทอง

035-697050

ราน นครเวชภัณฑ

22 ม.6 อ.สามโก จ.อางทอง

035-697012

คุณ เรือง (วิชาญ)

213 ม.6 ต.สามโก อ.สามโก จ.อางทอง

สวัสดิ์

30/2 ม.7 ต.โพธิ์มวงพันธ อ.สามโก จ.อางทอง

สุนันท

26 ม.2 ต.สามโก อ.สามโก จ.อางทอง

วาสนา

251/2 ม.5 ต.สามโก อ.สามโก จ.อางทอง

พี่เกก

114/7 ม.3 ต.โพธิ์มวงพันธ อ.สามโก จ.อางทอง

035-697151

035-697342
084-8937506

อ.ปาโมกข
ราน ปาโมกขโอสถ

422/8 ม.2 ต.ปาโมกข อ.ปาโมกข จ.อางทอง

035-661202

ราน กิมซงหลี

อ.ปาโมกข จ.อางทอง

035-611008

ราน ไทยโอสถ

221/ข อ.ปาโมกข จ.อางทอง

035-661214

ราน งวนฮวด

245/8 ถ.เทศบาล10 อ.ปาโมกข จ.อางทอง

035-611042

ราน เจติ๋ม

417/A อ.ปาโมกข จ.อางทอง

086-9840921

จารุวรรณ

165/2 ม.3 ต.ปาโมกข อ.ปาโมกข จ.อางทอง

086-3398827

พี่ตู

13/3 ม.5 ต.นรสิงห อ.ปาโมกข จ.อางทอง

035-662292

ราน สุวรรณเวช

413/8 ซ.ตลาดปาโมกข ถ.เทศบาล อ.ปาโมกข อ.อางทอง

035-661101

เจริญรัตน (สาขาปาโมกข)
ลูกสาวสมบัติ

ต.ปาโมกข อ.ปาโมกข จ.อางทอง

ต.ปาโมกข อ.ปาโมกข จ.อางทอง

ศิริพงษ ( หจก.งวนหยู )398/8 ต.บางปลากด อ.ปาโมกข จ.อางทอง

086-3373848

เจปู

14 ม.6 ต.ปาโมกข อ.ปาโมกข จ.อางทอง

035-662524

ออยล

100 ม.6 ต.เอกราช อ.ปาโมกข จ.อางทอง

086-1231437

ดาวมินิมารท (ดรุณี)

92/1 ม.1 ต.ลานเสด็จ อ.ปาโมกข จ.อางทอง

081-2904432

สุวรรณ (อวน)

66/ก ม.5 ต.บางปลากด อ.ปาโมกข จ.อางทอง

098-9895339

อ.ไชโย
ราน ปยะพร

129 ม.1 ต.จรเขรอง อ.ไชโย จ.อางทอง

035-699065

ราน ไทยเนรมิตร

57-61 ม.1 ต.จรเขรอง อ.ไชโย จ.อางทอง

035-699031

ราน พลวัฒนพานิช

228/10 ม.1 ต.จรเขรอง อ.ไชโย อ.อางทอง

035-699230

วีรภัทรโฮมมารท

69/1 ม.4 ต.ไชโย อ.ไชโย จ.อางทอง

035-647302

คุณแตว

26 ม.3 ต.ไชโย อ.ไชโย จ.อางทอง

036-647252

กําไร

91 ม.1 ต.ชัยภูมิ อ.ไชโย จ.อางทอง

สุดา

16 ม.7 ต.ชัยภูมิ อ.ไชโย จ.อางทอง

บังมาน

91/1 ม.2 ต.ชะไว อ.ไชโย จ.อางทอง

วีระพงษ

115 ม.1 ต.จระเขรอง อ.ไชโย จ.อางทอง

ปาไพ

61 ม.7 อ.ไชโย จ.อางทอง

พี่อุสา

50/1 ม.3 ต.ไชโย อ.ไชโย จ.อางทอง

สายันต

13/1 ม.1 ต.ชะไว อ.ไวชโย จ.อางทอง

อุบล

65 ม.2 ต.ชะไว อ.ไชโย จ.อางทอง

อุดมลักษณเภสัช

177 ม.6 อ.ไชโย จ.อางทอง

คุณอนงค ดอกเทียน

33 ม.3 ต.ไชโย อ.ไชโย จ.อางทอง

087-0593655

นานาฟารมาซี

58/10 ม.1 ต.จรเขรอง อ.ไชโย จ.อางทอง

086-9515242

ออฟ+แอม

69/2 ม.4 ต.ไชโย อ.ไชโย จ.อางทอง

ณัฐวุฒิ

89 ม.3 ต.ไชโย อ.ไชโย จ.อางทอง

ปาละเอียด

17 ม.4 ต.ราชศวิตย อ.ไชโย จ.อางทอง

จูนแอนบี

12/1 ม.6 ต.ชียฤทธิ์ อ.ไชโย จ.อางทอง

081-2973400

ปาโก "

3/3 ม.6 ต.ชัยฤทธิ์ อ.ไชโย จ.อางทอง"

081-8078752

จ.อุทัยธานี

095-9189079

ราน เซงฮะ

7 ถ.ราชอุทิศ ต.อุทัยใหม อ.เมือง จ.อุทัยธานี

056-511721 056-513845

ราน สายยันห

4/1 ซ.ชัยพฤกษ อ.เมือง จ.อุอัยธานี

056-511835

ราน ยวดเฮงหลี

33 ถ.พระยาวิฑูล ต.อุทัยใหม อ.เมือง จ.อุทัยธานี

056-511031

ราน สรางวงคดีพารทเมนทสโตร 5/8 ซ.ตลาดอุทัย ถ.เดิมศิริ ต.อุทัยใหม อ.เมือง จ.อุทัยธานี

056-512201

ราน ซามิ้นโอสถ

57 ถ.ทาชาง ต.อุทัยใหม อ.เมือง จ.อุทัยธานี

056-511314

ราน มนตรีโอสถ

63 ต.อุทัยใหม อ.เมือง จ.อุทัยธานี

056-511524

ราน เซ็กเอี้ยงพานิช

67 ถ.สะแกกรัง ต.อุทัยใหม อ.เมือง จ.อุทัยธานี

056-511005

ราน อุทัยสโตร

2/8 ต.อุทัยใหม อ.เมือง จ.อุทัยธานี

056-525256

ราน สมนําชัย (กรีนแอปเปล)

45 ถ.พยาพิฑุรย ต.อุทัยใหม อ.เมือง จ.อุทัยธานี

056-514555

เฉลิมเกียรติ

157 ถ.สิงหอุทัย อ.เมือง จ.อุทัยธานี

086-9395362

ฟองชัยทรัพยเพิ่มพูน

67 ม.2 ต.โนนเหล็ก อ.เมือง จ.อุทัยธานี

063-5319240

อํานาจ

6/1 ม.2 ต.หนองไผแบน อ.เมือง จ.อุทัยธานี

081-0397240

แนน

32/2 ม.2 ต.น้ําซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี

089-9071843

ธาราทิพย

76/64 ต.อุทัยใหม อ.เมือง จ.อุทัยธานี

095-9491913

สหนําชัย

อ.เมือง จ.อุทัยธานี

080-0026644

ปาเล็ก

1 ม.6 ต.หาดทนง อ.เมือง จ.อุทัย

082-7673267

อ.ลานสัก
ราน ทวีวัฒน

228 ม.1 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

056-537076

ราน ลานสักเซ็นเตอร

402 ม.1 อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

056-522037

ราน ลิ้มอาภรณ

230 ม.1 อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

056-537022

ราน อภัยโอสถ

222/1 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

056-537016

ราน ชินวัฒนเภสัช

216 ม.1 ซ.ตลาดลานสัก ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

056-539041

ราน ลานสักเภสัช

277 ถ.สุขาภิบาล1 อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

056-537012

ราน โชคชัย พานิชย

405-407 ม.2 อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

056-537058

ราน ไทยเจริญ

อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

ราน อภัยเทศพานิช

282 ม.1 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

ราน มานะดี

อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

ราน เจลําดวน

ซ.แผงในตลาดสด อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

ราน รวมภัณฑ เจเคียง 337 ม.1 อ.ลานสัก อ.อุทัยธานี

056-537051

056-537032

ราน เจหนอย

272/7 อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

เสมา

1/4 ม.9 อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

081-7270935

รานพี่นอง

208/20 ม.1 อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

086-2150859

โนตซุปเปอร

อ.ลานสัก จ.อุทัย

ทวีศักดิ์

อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

โชคชัยนานาภัณฑ

อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

รานนุ

32 ม.1 ต.ประดูยืน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

087-8497969

สนิท

15/8 ม.2 ต.ประดูยืน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

092-6541159

ภูมิซุปเปอรมารท

121/3 ม.6 ต.ทุงนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

081-1657949

สํารวย สมรอด

157/2 ม.11 ต.ทุงนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

086-2178600

รานแอว

141/10 ม.10 ต.ทุงนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

086-2470951

อ.หวยคต
อนันต

72 ม.3 ต.สุขฤทัย อ.หวยคต จ.อุทัยธานี

082-8819860

ลลิตา

60 ม.4 ต.สุขฤทัย อ.หวยคต จ.อุทัยธานี

089-8583542

นฤมลเวชภัณฑ

อ.หวยคต จ.อุทัยธานี

056-518062

พงษธรพานิช

104 ม.3 ต.หวยคต อ.หวยคต จ.อุทัยธานี

082-1601288

นองเบลล

บานวังปาง 7/1 ม.13 ต.สุขฤทัย อ.หวยคต จ.อุทัยธานี

063-1243277

พี่ลําพูน

158 ม.4 ต.ทองหลาง อ.หวยคต จ.อุทัยธานี

089-2704282

อ.หนองขาหยาง
สมหมาย

20/1 ม.4 ต.หลุมเขา อ.หนองขาหยาง จ.อุทัยธานี

084-3807214

สมัย

23 ม.6 ต.ดอนกลอย อ.หนองขาหยาง จ.อุทัยธานี

086-2175997

อ,หนองฉาง
ราน เอี้ยมิ้นโอสถ

2/3-4 ซ.ตลาดหนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

ราน เกรียงไกรฟารมาซี 1/16 ซ.ตลาดหนองฉาง ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
ราน เภสัชชุมชน

2/11 ม.5 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จอุทัยธานี

ราน หนองฉางซุปเปอร 1/1 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

056-531093
056-531051
056-531961
056-531318

ราน วิทยาฟามาซี

401 ม.4ซ.ตลาดทุงนา ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

ราน เฮียตี๋

344 ม.4 ถ.ตลาดทุงนา ต.เขานางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

ราน แสงชัยเจริญ

458 ม.4 ต.เขานางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

056-5432978

ราน สุภาภรณเภสัช

114/23 ม.4 ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

056-543115

ราน วิทยาพานิช

2/9-10 ซ.ตลาดหนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

056-531182

ราน เอี่ยมฮงพานิช

2/1-2 ซ.ตลาดหนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

056-531334

ราน นิคม-แอว

126 ม.4 ซ.ตลาดทุงนา ต.เขานางเเกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

056-543307

ราน นิวนํ่าเซ็ง

108/12 ม.4 ต.เขานางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

056-543304

ราน ปาบุญสง

76 ม.4 ถ.ตลาดทุงนา ต.เขานางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

056-543087

ราน โชคพิชัยเซ็นเตอร 499 ม.4 ถ.ตลาดทุงนา ต.เขานางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
ราน เจมวล

59 ม.4 ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

056-543314

056-543238
087-1071651

สุขุมมินิมารท (โอเค 20) 620 ม.4ซ.ตลาดทุงนา ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

056-543130

ขันถม (เจแหมม)

270 ม.5 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

056-521209 081-8874560

สยาม

270/3 ม.4 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

เอฟกะบอล

381 ม.4 ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

081-2836699

กระแต

191/21 ม.5 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

086-9299190

รัตนาเคก

114/5 ม.4 ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

056-543191

ประนอม

41 ม.3 ต.ทุงโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

086-2103457

กัลยาพานิชย

12 ม.5 ต.ทุงโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

089-5682489

ขายสง-ถูก

127/9 ม.1 ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

093-1342662

พี่ขวัญ

11/1 ม.4 ต.บานเกา อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

085-7357260

เปนหนึ่งมินิมารท

191/4 ม.5 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

081-8195807

สวางอารมณเซ็นเตอร 45/17 ม.1 ต.สวางอารมย อ.สวางอารมย จ.อุทัยธานี
คุณ เอ

45 ม.2 ต.สวางอารมณ ต.สวางอารมณ อ.สวางอารมณ จ.อุทัยธานี

056-599020
056-599074

อ.สวางอารมย
สําราญเภสัช

อ.สวางอารมณ จ.อุทัยธานี

คุณเอ

อ.สวางอารมณ จ.นครสวรรค

เจกอย

อ.สวางอารมณ จ.อุทัยธานี

วุฒิชัย

1/4 ม.11 ต.บานไผเขียว อ.สวางอารมย จ.อุทัยธานี

088-4196814

ปาเล็ก

79 ม.10 ต.ไผเขียว อ.สวางอารมย จ.อุทัยธานี

099-3741691

พุมทองเภสัช

80/1 ม.2 ต.บานไผเขียว อ.สวางอารมย จ.อุทัยธานี

081-9714417

บอยางการเกษตร

210/2 ม.8 ต.บอยาง อ.สวางอารมย จ.อุทัยธานี

084-7543393

พี่พร

79/2 ม.1 บานเขาผาลาด ต.พวงสองนาง อ.สวางอารมย จ.อุทัยธานี

086-2003966

ลุงชาติ

11/1 ม.1 ต.สวางอารมณ อ.สวางอารมณ จ.อุทัยธานี

แม็กเซ็นเตอร (ปยกรพูลทรัพย) 99 ม.2 ต.สวางอารมณ อ.สวางอารมณ จ.อุทัยธานี

088-5437053
056-544123

อ.บานไร
ราน ระวินโอสถ

310/2 ม.4 ซ.ตลาดหูชาง ต.หูชาง อ.บานไร จ.อุทัยธานี

056-542771

ราน สุพรรณการคา

385 ม.4 ซ.ตลาดหูชาง ต.หูชาง อ.บานไร จ.อุทัยธานี

056-542203

ราน วิทยาพรเภสัช

24/3 ซ.ตลาดบานไร อ.บานไร จ.อุทัยธานี

056-539024

ราน เจริญคาบานไร

36/16 ม.1 ต.บานไร อ.บานไร จ.อุทัยธานี

056-539066

ราน ปามะลิ

24/3 ต.บานไร อ.บานไร จ.อุทัยธานี

056-539171

ราน เกรียงศักดิ์เภสัช

372 ม.1 ต.บานไร อ.บานไร จ.อุทัยธานี

056-546251

ราน เชิดศักดิ์เภสัช

50 ม.4 อ.บานไร จ.อุทัยธานี

056-542097

ราน กมลเภสัช

36 ม.4 อ.บานไร จ.อุทัยธานี

056-542050

ราน ประยูรศรี

ซ.ตลาดการุง อ.บานไร จ.อุทัยธานี

ราน สุนีรัตน(เสริมสวย) 301 ม.4 ซ.ตลาดเมืองการุง ต.เมืองการุง อ.บานไร จ.อุทัยธานี

056-542198

ราน ช.เจริญเภสัช

2 ม.3 ต.วังหิน อ.บานไร จ.อุทัยธานี

056-535053

ราน โภชนาพร

60/4 อ.บานไร จ.อุทัยธานี

056-542024

ราน สุกิจพานิช

58 ม.4 ต.การุง อ.บานไร จ.อุทัยธานี

056-542267

คุณ สาย

38/8 ม.1 ต.บานไร อ.บานไร จ.อุทัยธานี

056-539036

ราน สนอง

99 ม.3 ซ.ตลาดเขาตะพาน ต.วังหิน อ.บานไร จ.อุทัยธานี

056-535029

ราน ทรีอินวัน

281 ม.1 ต.บานไร ต.บานไร จ.อุทัยธานี

056-539051

ราน เจนอย

ซ.เขาตะพาบ อ.บานไร จ.อุทัยธานี

087-8480073

ราน เธียรเสถียร

113/4 ม.1 ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี

056-591025

เบสมินิมารท

17 ม.10 ต.เมืองการุง อ.บานไร จ.อุทัยธานี

085-7358229

เฉลิม

124 ม.8 ต.หูชาง อ.บานไร จ.อุทัยธานี

087-2059763

ปรเมศ

159 ม.12 ต.ทับหลวง อ.บานไร จ.อุทัยธานี

083-3139140

หนู

11 ม.1 หนองบมกลวย อ.บานไร จ.อุทัยธานี

084-8122113

ลิ้นจี่

125 ม.5 ต.วังหิน อ.บานไร จ.อุทัยธานี

089-5658879

เสริมสวยนิหนา

136 ม.3 ต.วังหิน อ.บานไร จ.อุทัยธานี

084-4913141

ปายอด

37/1 ม.1 ต.หนองจอก อ.บานไร จ.อุทัยธานี

สุวัณนา

11 ม.2 ต.ตะบุกเตี๋ย อ.บานไร จ.อุทัยธานี

ปามาลัย

232/2 ม.2 ต.ตะบุกเตี๋ย อ.บานไร จ.อุทัยธานี

พี่กุง

บานดอนกลวยหอม 352 ม.10 ต.เมืองการุง อ.บานไร จ.อุทัยธานี

082-8794395

พี่สาคร

106 ม.1 ต.หูชาง อ.บานไร จ.อุทัยธานี

089-5651454

ช ช.

132 ม.12 ต.ทัพหลวง อ.บานไร จ.อุทัยธานี

081-0093516

ปารํา

12/5 ต.ทัพหลวง อ.บานไร จ.อุทัยธานี

098-0070289

พงษธนา

252/5 ม.1 ต.บานไร อ.บานไร จ.อุทัยธานี

056-041701

นองเอย

25/2 ม.3 ต.เจาวัด อ.บานไร จ.อุทัยธานี

088-4282883

คุณอุ

85 ม.4 ต.การุง อ.บานไร จ.อุทัยธานี

086-5901644

อ.ทัพทัน
ศิริพรโอสถ

113/7 อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี

056-591039

ราน วิชาญเภสัช

420 ม.1 ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี

056-591037

ราน วัฒนไชย

110/4 ม.1 ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี

056-591124

ราน อุไรภัณฑ

361/21 ม.1 ถ.สุขาภิบาล ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี

056-540303

เจ แอนด พี มินิมารท 140 ม.1 ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี

056-591097

330 ม.1 ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี

056-540056

ราน เจปราณี

(วันดีสยาม) เจโปย

ในตลาดสดทัพทัน

ปาแฉลม

49 ม.11 อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี

สุวิมล

17/2 ม.1 ต.ทุงนาไทย อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี

นองแน็ท

25 ม.1 ต.ทุงนาไทย อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี

080-5785211

ลุงนม

22 ม.3 อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี

056-513196

ตันยง

2/3 ม.6 ต.ทุงนาไทย อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี

อัมพร

17/2ม.1 ต.ทุงนาไทย อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี

สีสม

9/5 ม.1 ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี

โชคดีเคมีภัณฑ

53/3 ม.4 ต.หนองฉาง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี

สงาศรี

4 ม.3 ต.หนองสวะ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี

ใบไผ

51/4 ม.1 ต.ทุงนาไทย อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี

เกดแกว

34/7 ม.8 ต.ตลุกดู อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี

082-8821524

นันทนาพานิชย

19/1 ม.4 บานเพชรกาฬสิน ต.ตลุกดู อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี

089-8561450

อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี

หนองไผนานาภัณฑวัสดุกอสราง 1 ม.12 ต.ตลุกดู อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี

081-0434361

082-3974821

มั่งมี

4 ม.12 ตงตลุกดู อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี

ปาปด

85 ม.13 ต.ตลุกดู อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี

จอบ

248 ม.13 ต.ตลุกดู อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี

091-8732770

สมใจนึก

60/1 ม.1 ต.หนองยายดา อทัพทัน จ.อุทัยธานี

095-6782962

บุญชัยโอสถ

107/1 ม.1 ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี

056-591070

เภสัชกรอัญรัตน

109/1 ม.1 ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี

081-9722870

พี่รัตน

2 ม.6 ต.ทุงนาไชย อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี

093-2265699

แตงโม

80/2 ม.1 ต.หนองกลางดง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี

085-7348300

ศักดิ์ศรีพานิช

44 ต.หนองกระทุม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี

084-3800205

พี่มนัส

10/1 ม.5 ตลาดกระทุม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี

ละเอียด

63 ม.15 ต.หนองกระทุม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี

080-0282946

เอมมินิมารท

51 ม.7 ต.ตลุกดู อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี

084-6215290

จ.กําแพงเพชร
อ.ไทรงาม
ไทรงามฟารมาซี

98 ม.5 ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กําแพงเพชร

055-737027

สมเกียรติโอสถ

193 ม.5 อ.ไทรงาม จ.กําแพงเพชร

055-791111

เจี๊ยบ

6 ม.5 ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กําแพงเพชร

อ.พรานกระตาย
นันทนาพานิช

27 ม.3 ต.ทับกระตายทอง อ.พรานกระตาย จ.กําแพงเพชร

055-761792

สวางเภสัช

763 ม.3 ถ.พิทักษบุญยงค อ.พรานกระตาย จ.กําแพงเพชร

055-761060

ไทยรุงเรือง

16 ม.2 ตลาดคลองพิไกร อ.พรานกระตาย จ.กําแพงเพชร

055-734023

ชัยเจริญเภสัช

อ.พรานกระตาย จ.กําแพงเพชร

ทีวี คลีนิค

อ.พรานกระตาย จ.กําแพงเพชร

อึ้งกิมเซง

อ.พรานกระตาย จ.กําแพงเพชร

รัฐโรจน

25/1 ม.1 ต.พรานกระตาย อ.พรานกระตาย จ.กําแพงเพชร

082-4053918

อัมพร

70/3 ม.15 ต.คลองน้ําไหล อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร

055-786020

สมศรีพานิช

229/5-8 ต.คลองน้ําไหล อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร

055-786024

แสงเจริญเภสัช

อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร

เพชรเจริญเภสัช

530/69 อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร

055-735467

เจริญเวชภัณฑ

229/1-2 ตลาดคลองน้ําไหล อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร

055-786065

ประสิทธิ์ฟารมาซี

530/9 อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร

รุงโรจน (ศรีชัยรุงเรือง) 794 ม.1อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร

055-735459

รวมชัยพานิช

118/8 ต.คลองลาน อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร

081-8875977

เจเพ็ญ

41 ม.19 ต.คลองน้ําไหล อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร

055-786039

บอสซุปเปอร

99 ต.คลองลาน อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร

089-9603718

อ.คลองขลุง
ประเดิมชัย

364/5 ม.4 ตลาดโคงวิไล อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร

055-728120

วุฒิชัยเภสัช

423 ตลาดโคงวิไล อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร

055-728123

รัตนภัณฑ

459/4 ม.2 ตลาดทามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร

055-863096

คุณเกรียง

137 ม.2 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร

สามชัย

2/2 ม.2 ตลาดสดทามะเขือ ต.ทามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร

สงวนชัยเภสัช

932 ต.ทามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร

055-724375

คุณประหยัด

86 ม.4 ตลาดโคงวิไล ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร

055-728121

แสงชัย

339 ม.4 อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร

055-728300

คุณนิภา กุลมาลา

สถานีอนามัยหัวถนน ต.หัวถนน อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร

084-6198126

จอมเภสัช

ต.ทามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร

เจมวย

58 ม. 5 ต.ทามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กําแพง

083-1627616

รานขาวสารสรอนันต

ตลาดสดโคงวิไล อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร

086-2125583

ส.สิทธิชัย

193/1 ต.ทามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร

055-863557

ชมนาวมารท

981 ม.5 ต.วังบัว อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร

089-1934277

ชัยเจริญศิลป

900 ม.2 อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร

089-4411662

แมลําใย

205 ม.1 อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร

080-6853971

เสถียรชัยโอสถ

172 ม.1 อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร

055-870144

อ.ทรายทองวัฒนา

055-781019 055-781363

สงวนชัยเภสัช 2

174/3 ม.10 ต.ทุงทรายทอง อ.ทรายทองวัฒนา จ.กําแพงเพชร 055-732154

หลีซุปเปอร (ทุงทรายพานิช)"11 ม.10 ต.ทุงทรายทอง อ.ทรายทองวัฒนา จ.กําแพงเพชร" 055-732082

อ.บึงสามัคคี
เวิลดเทรดมินิมารท

300 ม.3 ตลาดทุงสนุน อ.บึงสามัคคี จ.กําแพงเพชร

055-733045

คุณน้ําออย

171 ม.3 ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กําเเพงเพชร

081-0421730

กาญจนเวช

200 ม.4 ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กําแพงเพชร

055-871584082-8818504

ปาเหลือ

209 ม.4 ต.เทพนิมิตร อ.บึงสามัคคี จ.กําแพง

081-6750552

ดวงกมล (คุณไก)

57 ม.4 ต.เทพนิมิตร อ.บึงสามัคคี จ.กําแพงเพชร

080-5095322

แสงเจริญ

127 ม.3ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กําแพงเพชร

055-733094

อ.เมือง
รวมเวชภัณฑ

174 ถ.เจริญสุข อ.เมือง จ.กําแพงเพชร

รังสีเภสัช

อ.เมือง จ.กําแพงเพชร

นิมิตรโอสถ

64 ต.คลองแมลาย อ.เมือง จ.กําแพงเพชร

เภสัชภัณฑ

ซ.นครชุม อ.เมือง จ.กําแพงเพชร

เกรียงชัยเภสัช

237/1 อ.เมือง จ.กําแพงเพชร

055-799002

วาไรตี้

80-84 ถ.บํารุงราษฎร อ.เมือง จ.กําแพงเพชร

055-717803-4

โตเกียว

106 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร

055-711347

นิคสแลนดซุปเปอรมารเก็ต

235-237 ถ.วิจิตร อ.เมือง จ.กําแพงเพชร

055-711267

055-705654

055-711341

วิทยาฟารมาซี

173 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร

055-711443

สมพงษเจริญ

212 ต.วังทอง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร

055-745539

บริษัท นิคสแลนดเทรดดิ้ง จํากัด 86 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 055-748050
บุญสงเวชภัณฑ

142 ถ.วิจิตร อ.เมือง จ.กําแพงเพชร

055-711466

คุณนิภา

5 ม.7 ถ.พหลโยธิน ต.ไตรตึง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร

084-6198126

เอสรวมเวชภัณฑ

107/2 ม.3 ต.คลองแมลาย อ.เมือง จ.กําแพงเพชร

ชัยคลังยา

อ.เมือง จ.กําแพงเพชร

เจน้ํา

ตลาดปากดง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร

จุไรรัตน

29 ม.20 บานมอสมบูรณ อ.เมือง จ.กําแพงเพชร

เจริญเวชภัณฑ

13 ม.20 ต.วังทอง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร

055-745504

รุงมินิมารท

ม.15 ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กําแพงเพชร

055-729198

นองแฝด

1/2 ม. 8 บ.คลองคู ต.อางทอง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร

คุณเสมอ (หนาโรงเรียน)
ประวิทยโอสถ

055-705566

055-711305 089-7031035

บ.หนองใหญ ต.อางทอง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร

41/1 ม.5 บ.วังตะเคียน ต.อางทอง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร

082-8864871
0861198775

เจริญโภคทรัพย (นองเมย )1 ม.8 บานยางเรียง ต.คลองแมลาย อ.เมือง จ.กําแพงเพชร

080-5749460

พี่พิกุล

149 ม.6 ต.ทาขุนราม อ.เมือง จ.กําแพงเพชร

085-1996515

พี่หมาย

84 ม.12 บ.นาเจริญสุข อ.เมือง จ.กําแพงเพชร

ปาลี

37 ม.2 ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กําแพงเพชร

084-1524331

บุญชวย

377/1 ม.16 ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กําแพงเพชร

082-2269344

นิธินันท

2 ม.15 ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กําแพงเพชร

084-1784288

อ.วัชรบารมี
นองพร

3/12 ต.บานนา อ.วัชรบารมี จ.กําแพงเพชร

อ.ปางศิลาทอง
เอส พี ซุปเปอรมารท

424/6 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลา จ.กําแพงเพชร

055-727079

โพธิ์ทองเภสัช

161/1 อ.ปางศิลาทอง จ.กําแพงเพชร

เซฟแลนดมินิมารท

อ.ปางศิลาทอง จ.กําแพงเพชร

055-727479

แสงฟา 3

95 ม.5 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กําแพงเพชร

055-727140

น้ําอุนบริการ พี่นึก

290 ม.4 ต.หินดาด อ.ปางศิลาทอง จ.กําแพงเพชร

081-3240787

สมศักดิ์โชวหวย

304 ม.16 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กําแพงเพชร

055-868933

พี่แหมม

178 ม.3 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กําแพงเพชร

081-5323287

อ.ขาณุวรลักษณ
ไทยเจริญเภสัช

328 ตลาดตาซวน ต.คลองตาซวน อ.ขาณุวรลักษณ จ.กําแพงเพชร 055-779055

เกตุเพชรซุปเปอร

ตลาดตาซวน อ.ขาณุวรลักษณ จ.กําแพงเพชร

055-725186

นิยมเภสัช (เจแหมม) "1116 ม.1 ตลาดสลกบาตร อ.ขาณุวรลักษณ จ.กําแพงเพชร"

055-771087

ชัยมงคลเภสัช (รานใน) ศิริรักษ 1089 ม.1 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษณ จ.กําแพงเพชร 055-771463
พิสุทธิ์เภสัช (PS มินิมารท)286 ม.12 ตลาดตาซวน อ.ขาณุวรลักษณ จ.กําแพงเพชร
รัถกิตติ์

055-779126-7

43/1 ม.9 ต.ดอนแตง อ.ขาณุวรลักษณ จ.กําแพงเพชร 089-9592742 055-701157

ชัยมงคลเภสัช 1089/1 ม.1 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษณ จ.กําแพงเพชร
ภาคภูมิ 91 ม.13 ต.ปางมะคา อ.ขาณุวรลักษณ จ.กําแพงเพชร 62140

055-771039

085-6066083/081-9726754

ทยากรวรกิจ

445 ม.12 อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร

089-7038204

เจมวย

54 ม.2 ต.ปางมะคา อ.ขาณุวรลักษณบุรี จ.กําแพงเพชร

081-9735594

ซัวเจริญพานิช

273 ม.22 ต.ปางมะคา อ.ขาณุวรลักษณ จ.กําแพงเพชร

083-3314533

บอสซุปเปอร

อ.ขาณุวรลักษณบุรี จ.กําแพงเพชร

สาคร

74 ม.5 ต.ปางมะคา อ.ขานุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร

083-6228904

ส.เวชภัณฑ

23/3 ม.1 ตลาดลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กําแพงเพชร

055-769070

แมนมินิมารท

107 ม.1 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กําแพงเพชร

055-769089

รานแม"

23/3 ม.1 ตลาดลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กําแพงเพชร

081-8865903

ศิลปชัยพานิช

85/1 ม.1 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กําแพงเพชร

056-769076

เจแดง

10/4 ม.1 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กําแพง

089-6417131

ปาพิณ

183 ม.2 ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กําแพงเพชร

055-769218

ภูนัย

83/1 ตลาดลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กําแพงเพชร

055-769054

อ.ทรายทองวัฒนา
พิมพา

40 ม.15 อ.ทรายทองวัฒนา จ.กําแพงเพชร

055-732093

ชวนชมเภสัช

145 ม.10 ต.ทุงทรายทอง อ.ทรายทองวัฒนา จ.กําแแพงเพชร

055-732066

คุณบุญมี

36 ม.15 ต.ทุงทรายทอง อ.ทรายทองวัฒนา จ.กําแพงเพชร

055-732107

อ.โกสัมพี
สุภาพร

บานคลองเมือง อ.โกสัมพี จ.แพงเพชร

055-714802

คุณจํานงค

13/2 ม.7 ต.เพชรชมภู อ.โกสัมพี จ.กําแพงเพชร

092-1965643

คุณจํานงค

13/2 ม.7 ต.เพชรชมพู อ.โกสัมพี จ.กําแพงเพชร

092-1965643

จ.นครสวรรค
ราน คุณเฉลียว

76/1 ม.4 ต.บานแกรง อ.เมือง จ.นครสวรรค

056-362657

สมจิตรพานิช

35/4 ม.4 ถ.รังสิโยทัย ต.บานแกรง อ.เมือง จ.นครสวรรค

056-362090

ลี้เคี้ยงเซง

14 ม.7 ซ.ตลาดหนองเบน ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.นครสวรรค

056-296004

ราน ซุนเฮง

56 ม.7 ซ.ตลาดหนองเบน ถ.พหลโยธิน ต.เมือง จ.นครสวรรค

056-296049

ราน โอสถวัฒนา

18 ม.7 ซ.ตลาดหนองเบน ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค

056-296054

ชัยอรุณโอสถ

47-49 ถ.มาตุลี อ.เมือง จ.นครสวรรค

ราน วิบูรยเภสัช

409 ถ.โกสีย อ.เมือง จ.นครสววรค

บริษัท วิถีเทพสรรพสินคา จํากัด 159/1 ถ.สวรรควิถี อ.เมือง จ.นครสวรรค

056-221338 256-223288
056-22446
056-228334 056-222705

ราน ศรีทองฟามาซี

23 ซ.หนาตลาดสดริมนํ้า ถ.ศวิตชิาติ1 ต.ปากนํ้าโพ อ.เมือง จ.นคสวรรค

056-222430

ราน ลินดา มนิมารท

329-331 ซ.หนาวัดโพธิ์ธาราม ถ.โกสีย อ.เมือง จ.นครสวรรค

056-212331

ราน ชัชยงคการชาง

354 อ.เมือง จ.นครสวรรค

056-213641

จ.เจริญฟารมาซี

50 ถ.ศวิชาติ2 อ.เมือง จ.นครสวรรค

056-222870

บริษัท ส.ล.โฮลเซลล

49/68 ถ.สวรรควิถี อ.เมือง จ.นครสวรรค

056-225888 056-223888

ราน ชัยบํารุงโอสถ

73 ถ.อารักษ อ.เมือง จ.นครสวรรค

ราน นครเภสัช

40 ถ.อารัก อ.เมือง จ.นครสวรรค

056-213385 056-212860
056-336603

ราน เสริมสวย คุณมล ถ.โกสีย อ.เมือง จ.นครสวรรค
ราน ดีพรอม

44 ถ.อารัก ต.ปากนํ้าโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค

056-212842

ราน โมทยพานิช

63 ถ.จุฬามณี อ.เมือง จ.นครสวรรค

056-314024

ศิริโรจน

47 ถ.สวรรควิถี อ.เมือง นครสวรรค

056-221037

ราน แสงสรรพานิช

50/3 ถ.อรรถวี ต.ปากนั้า อ.เมือง จ.นครสวรรค

ราน ฮงไถพานิช

125 ถ.สวรรค อ.เมือง จ.นครสวรรค

เทพธัญญะ

"

1311/3-6 ม.10 ต.นครสวรรคตก อ.เมือง จ.นครสวรรค"

056-214098 056213770
056-314030
088-286067056-372162

กิจวัฒนา

9/4 อ.เมือง จ.นครสวรรค

056-221952

วันแรม

56 มง9 ต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค

099-8916749

ฉลอม

88 ม.5 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค

087-8416977

สุขใจเภสัช

ม.4 ต.บานแกง อ.เมือง จ.นครสวรรค

089-1798083

จําเนียร

16/7 ม.1 ต.บานแกง อ.เมือง จ.นครสวรรค

088-0396763

วาณีพานิช

18/8 ม.1 ต.บานมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค

097-9189978

ต.พานิช

78 ม.6 ต.บานมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค

093-0372584

รุงเจริญ

89/6 ตลาดเอื้ออารี อ. เมือง จ. นครสวรรค

056-296323

ยาดีฟารมาซี

89/11 ม.1 ตลาดเอื้ออารี อ.เมือง จ. นครสวรรค

094-3877848

เจเฮียง

179/2 ม.11 ต. บางมวง อ. เมือง จ. นครสวรรค

081-8079336

เอ (มาลี)

88/4 ม.8 ต. บางมวง อ. เมือง จ. นครสวรรค

095-5107341

เทิดทูน

215 ถ. โกสีย อ. เมือง จ. นครสวรรค

086-4414103

อ.ชุมตาบง
ปมน้ํามันหยอดเหรียญสามารถ ม.7 บานชุมตาบง ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค

080-5151592

บอสซุปเปอรถูก

สาขาชุมตาบง 236 ม.5 ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค

ธนพร

207 ม.2 ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค

086-2169835

ประไพ

159 ม.3 ต.ปางสวรรค อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค

096-2428184

อ.บรรพตพิสัย
ศรีภูธรโอสถ

647 ม. 1 ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค

056-279392

รุงเรืองชัย

610-612 ม.1 ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค

056-350476

รานไทยโอสถ

402/1 ม. 1 ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค

056-279921

รานสินอนันต

638 ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย จ.นครสรรค

ผึ้งบานครีม (ผึ้งคอสเมติก)

608 ม.1 ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค

086-6194829

รานซันมารท

727-729 ม.1 ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค

056-350765

เจมวย

131/2 ม.1 ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค

088-2787273

ครูปดเซ็นเตอร

899-901 ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค

081-0444517

ปามัดพริกแกง

2/4 ม.4 บานมะขาม ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค

081-0439328

ไทยประดิษฐ

29/2 ตงหนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค

088-2722457

อามา

50 ม.15 ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค

087-2006132

นิโรจเภสัช

71/5 ม.10 ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค

056-288146

ละเมียด

72/2 ม.10 ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค092-7079415 087-3163814

ชัยวัฒน

95 ม.5 ต.บางตาหงาย อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค

ใกลรุง

60/1 ม. 5 ต.บางตาหวาย อ.บรรบพพิสัย จ.นครสวรรค

085-7288835

ปายุง

6 ม.1 ต.ดานชาง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค

084-8151210

อาหารกัญญา

59 ม.1 ต.ดานชาง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค

086-2143734

ป.ซุปเปอร

36/2 ม.1 ต.หนองตางู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค

081-375951

อ.หนองบัว
รานปานขลิบโอสถ 2

64/22 ถ.วิไลลักษณ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค

056-251254

รานสองพี่นอง

1/2 ม.3 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค

056-251235

รานชาญศิริเภสัช

40 ม.3 อ.หนองบัว จ.นครสวรรค

056-251119

รานนานาภัณฑ

48/11 ม.8 ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค

056-251059

รานสุทธิชัย

48/77 ม. 8 ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค

056-323160

รานธารบัวสวรรค

อ.หนองบัว จ.นครสวรรค

056-323336

บจก.หมื่นทรัพยเจริญเคมี

123 ม.7 ต. หนองบัว อ. หนองบัว จ. นครสวรรค

089-8579779

พัฒนาภรณการเกษตร

177 ม.1 ต. หวยกิ้วเหนือ อ. หนองบัว จ. นครสวรรค

089-8397396

อ.เกาเลี้ยว
รานเลิศเวชภัณฑ

81 ม.2 อ.เกาเลี้ยว จ.นครสวรรค

056-299027

รานอาภรณ ภัทธนะ

72 ม.2 ต.เกาเลี้ยว อ.เกาเลี้ยว จ.นครสวรรค

056-299103

รานสันติเภสัช

209 ม.2 ต.เกาเลียว อ.เกาเลี้ยว จ.นครสวรรค

056-299092

รานเตงเเชมประเสริฐ (นองแปง) 908 ม.2 ต.เกาเลี้ยว อ.เกาเลี้ยว จ.นครสวรรค

056-299018

รานเกาเลี้ยวซุปเปอร

108/4 ม.2 ต.เกาเลี้ยว อ.เกาเลี้ยว จ.นครสวรรค

056-319318

ราน ฮึ้งฮกเฮง

200 ม.2 ต.เกาเลี้ยว อ.เกาเลี้ยว จ.นครสวรรค

056-299017

เกาเลี้ยวซุปเปอร

180/2-3 ม.2 อ.เกาเลี้ยว จ.นครสวรรค

081-9728910

พี่เติม

183/7 ม.2 ต.เกาเลี้ยว อ.เกาเลี้ยว จ.นครสวรรค

085-5334714

ชํานาญ

15/1 ม.1 อ.เกาเลี้ยว จ.นครสวรรค

056-384033

ศุภฤกษ

51 ม.6 อ.เกาเลี้ยว จ.นครสวรรค

081-1811440

พี่เติม

182/7 ม.2 ต.เกาเลี้ยว อ.เกาเลี้ยว จ.นครสวรรค

085-5334714

เฉลย

51 ม.6 ต.เขาดิน อ.เกาเลียว จ.นครสวรรค

081-1811440

หองเต

5/4 ม.2 ต.เขาดิน อ.เกาเลี้ยว จ.นครสวรรค

081-8879294

สงาพานิช

198/1 ต.มหาโพธิ์ อ.เกาเลี้ยว จ.นครสวรรค

056-299015

บนเนิน

156/1 ม.1 ต.เกาเลี้ยว อ.เกาเลี้ยว จ.นครสวรรค

089-0864282

อ.ทาตะโก
รานชูชัยเภสัช

22 ม. 1 ต.ทาตะโก อ.ทาตะโก จ.นครสวรรค

056-249269

รานโควไทยหลี

24 ม. 1 หนาตลาดสด ต.ทาตะโก อ.ทาตะโก จ.นครสวรรค

056-249102

รานตั้งงวนฮวด

96 ม. 1 ต.ทาตะโก อ.ทาตะโก จ.นครสวรรค

056-249209

รานอัมพรเภสัช

118 ม. 1 ต.ทาตะโก อ.ทาตะโก จ.นครสวรรค

056-249041

รานประกวด - ธิดารัตน

101 ต.ทาตะโก อ.ทาตะโก จ.นครสวรรค

056-360198

ติ๊ก

138/11 ม.11 ต.วังมหากร อ.ทาตะโก จ.นครสวรรค

087-8387786

คํานวน

11/1 ม.7 บานหัวพลวง ต.วังมหากร อ.ทาตะโก จ.นครสวรรค

081-9711480

กลอยใจ

28/6 ม.7 บานหัวพลวง อ.ทาตะโก จ.นครสวรรค

093-1562359

ทองคํา

159/1 ม.8 บานเขาขาด ต.หัวถนน อ.ทาตะโก จ.นครสวรรค

098-7027045

ไพโรจนพานิช

97 มง1 ต.หัวถนน อ.ทาตะโก จ.นครสวรรค

056-387071

ณัฐนันท

616/15 ม.7 ต.ทาตะโก อ.ทาตะโก จ.นครสวรรค

084-5909916

อ.โกรกพระ
ลิ้มเปงฮวด

60-61 ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค

056-291137056-291286

ไทยฮั้ว

114-115 ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค

เจเอ็น

72/1 ม.8 บานเขาถ้ําพระ ต.เนินศาลา อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค 089-2679179

095-6595935

อ.พยุหพคีรี
รานกวงเฮงจั่น

259 ม. 4 ถ.ศรีพยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค

056-341108

อั้งเชียงฮวด

5 ม. 5 ถ.ศรีพยุหะคีรี อ.พยุหะ จ.นครสวรรค

056-341207

รานเซฟเวย

113/8 ม.2 ซอยทางเขาตรงขามปะปา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค  056-341570

เค แอนด ที มินิมารท

280 ม.5 ตลาดทาน้ําออย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค

056-341646

รานรัตนพานิช

16/1 ต.ทาน้ําออย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค

056-267163

ผูใหญสา

55 ม.3 ต.นิคม อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค

ยายนอย

164/1 ม.7 ต.เนินมะกอก อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค

เซงเฮง

29 ม.5 ต.ทาน้ําออย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค

ธนาภรณ พรมจีน (แนน)

134/1 ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค 60130

061-2803002

ตาพล

ม.4 ต.น้ําทรง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค

087-0024206

พี่แปด สมตํา

155 ม.8 ต.เนินมะกอก อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค

090-1476799

ปาอวน

20 ม.8 ต.เนินมะกอก อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค

081-9733186

ออ

159/1 ม.3 ต.นิคม อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค

098-1700832

เวชพงษเภสัช

92/2 ม.3 ต.นิคมเขาบอแกว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค

089-0628682

ปาทม

151 ม.10 บานเนินเขา ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค

088-8161583

ปนกะปราย

82/4 ม.4 ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค

087-2080651

นายกุล

141 ม.4 ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค

086-1956466

อํานาจเภสัช

109 ม.8 ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค

084-7286350

พุมเกษมการเกษตร

126 ม.7 ต. ยานมัทรี อ. พยุหคีรี จ. นครสวรรค

089-0355078

อ.ชุมแสง
รานหญิงแดงสโตร

43/1-3 ถ.แสงหิรัญ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค

056-282138

รานแสนสุขเภสัช

65 อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค

056-282539

รานสมชายฟารมาซี

61 ถ.แสงทินกร อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค

056-282337

รานงวนหลีจั่น

51-53 ถ.รังษี ต.ในเขต อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค

056-281218

รานเพื่อนหญิง

37 ถ.แสงสันติสุข อ.ชุมเเสง จ.นครสวรรค

056-283329

ราน เอส ที มินิมารท

1/2 ถนนแสงสันติสุข อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค

056-282284

รานนิภาพร

77 ตลาดทับกฤษ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค

056-289075

คุณสละ โพธบาย

45 ม. 3 ตลาดทับกฤษ ต.ทับกฤษ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค

056-284100

รานสิทธิเภสัช

53 ม. ต.ทับกฤษ ถ.กิจสุวรรณ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค

056-289071

รานปาจู

54 ถ.แสงศศิธร อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค

056-282483

เจตุกคาสงและปลีก

2/4 ม.5 ต.ทับลาน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค

085-3356494

หยูกยา 2

18/3 ม.4 ต. เกยไชย อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค

090-1408649

กิตติ

4 ม. 4 ต. เกยไชย อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค

080-5109171

สิงหโตทอง

120/3 ม. 3 ต. เกยไชย อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค

056-217931

แอนชุมแสง

1/2 ถ. แสงราษฎรใต อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค

087-7299451

รานสุทธิวานิช

281 ม. 5 ต.โคกเดื่อ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค

056-259069

อ.ไพศาลี
รานนําลี่เฮง

283/2 ม. 5 ต.โคกเดื่อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค

056-259068

รานศิริเนตรเภสัช

287 ม.5 ต.โคกเดื่อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค

056-259063

รานสหกิจ

748 ม. 6 ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค

056-259111

รานเดชาฟามาซี

44 ม.5 ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค

056-259363

รานพิบูลยเภสัช

ตลาดไพศาลี ต.โคกเดื่อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค

รานธงชัยพานิช

26/1 ม.6 อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค

056 - 259133

รานนิพนธเภสัช

21 ม. 5 ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค

056-259055

รานสุดารัตน

19-20 ม.5 ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค

056-259119

รานสมบูรณกิจ

37 ตลาดไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค

รานรุงทิวา

(แผงลอยขางศาลเจา) อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค

056-352088

ซันไชร มินิมารท

326 ม.17 ต.ตะครอ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค

056-357095

เจนอย

32 ม.13 ต.สําโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค

คนึง

255 ม.14 ต.สําโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค

ลุงบุญ

44 ม.9 ต.สําโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค

ปาสาน

44 ม.1 อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค

ปานอย

31 ม.13 ต.ตะครอ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค

พี่ตุ

2 ม.91 ต.สําโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค

ไอซบิวตี้

321/10 ม.5 ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค 60220

084-0421049

ครูพร

13 ม.11 ต.สําโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค

090-0617780

วันดี

55 ม.11 ต.สําโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค

081-3249006

ไพบูลย

10 ม.11 ต.สําโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค

089-6415767

เยาวลักษณ

279/1 ม.5 ต.ไพศาล อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค

081-9716785

ตองแวะ

536 ม.5 ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค

097-3404441

สายรุง

479 ม.1 ต.วังขอย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค

087-1986697

พี่กระรอก

90 ม.16 ต.สําโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค

082-7704146

จําปา

1 ม.21 ต.สําโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค

094-3822737

บานยาสาวิตรี

135 ม.7 ต. ตะคลอ อ. ไพศาลี จ. นครสวรรค

080-6222285

นําลีเฮง มินิมารท (ปลีก)

283/3 ม.5 ต.โคกเดื่อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค

056-259068

วันดี

31 ม.11 ต.สําโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค

081-3249006

อ.ตากฟา
รานเดชาฟารมาซี

ตลาดตากฟา อ.ตากฟา จ.นครสวรรค

056-241063

รานไพโรจนเภสัช

2 ม. 1 ต.ตากฟา อ.ตากฟา จ.นครสวรรค

056-241200

รานโชคนําชัย

7 ม. 1 ต.ตากฟา อ.ตากฟา จ.นครสวรรค

056-941184

รานกมลภัณฑ

33 ม.1 ต.ตากฟา อ.ตากฟา จ.นครสวรรค

056-241745

รานโชคอนันต

29 ม.1 ต.ตากฟา อ.ตากฟา จ.นครสวรรค

056-241198

รานพี่เปา (เสริมสวย)

199 ม. 1 ต.ตากฟา อ.ตากฟา จ.นครสวรรค

056-241471

รานพรชัยโอสถ

260 ม.2 ตลาดเกษตรชัย ต.สุขสําราญ อ.ตากฟา จ.นครสวรรค

056-241096

รานคุณปราณี

15 ม.2 ต.สุขสําราญ อ.ตากฟา จ.นครสวรรค

056-242471

รานสุริยะเภสัช

31 ตลาดเกษตรชัย อ.ตากฟา จ.นครสวรรค

056-241006

รานสุทธิพันธิ์โอสถ

22 ม. 1 ต.ลําพยนตฺ อ.ตากฟา จ.นครสวรรค

056-241561

รานพลถาวร

25 ม. 1 ต.ตากฟา อ.ตากฟา จ.นครสวรรค

056-359303

รานออมินิมารท

20 ม.1 อ.ตากฟา จ.นครสวรรค

056-241191

เสริมสวยทิพวรรณ

95 ม.1 ต.สุขสําราญ อ.ตากฟา จ.นครสวรรค

พี่ปอ

36 ม.10 ต.ลําพยนต อ.ตากฟา จ.นครสวรรค

ปานัน

116 ม.8 ต.ลําพยนต อ.ตากฟา จ.นครสวรรค

คุณสุนทรี คงวิริยะกิจ

17 ม.2 ซอยเหล็กกลา ต.สุขสําราญ อ.ตากฟา จ.นครสวรรค

085-0348576

ศิริวรรณ

69 ม.1 ต.ลําพยนต อ.ตากฟา จ.นครสวรรค

081-7851194

หลัก 19 การเกษตร

39 ม. 14 ต. ธัญญา อ. ตากฟา จ. นครสวรรค

056-387340

ป.ปลา มินิมารท

72 ม. 4 ต. อุดมธัญญา อ. ตากฟา จ. นครสวรรค

093-4165465

พี่เรณู

63/1 ม. 1 ต. อุดมธัญญา อ. ตากฟา จ. นครสวรรค

081-8427552

ตุกมินิมารท

2 ม.6 ต. พุนกยูง อ. ตากฟา จ. นครสวรรค

093-2371929

เจี๊ยบมินิมารท

254/1 ม. 2 ต. สุขสําราญ อ. ตากฟา จ. นครสวรรค

086-0098658

สมชาติ

48 ม.2 ต. เขาชายธง อ. ตากฟา จ. นครสวรรค

085-7367373

โนต

141 ม.4 ต. หนองพิกุล อ. ตากฟา จ. นครสวรรค

081-0413833

อ.แมวงค
50 ม.5 ต.แมเลห อ.แมวงค จ.นครสวรรค

056-295045

รานพรมเภสัช (ลูกเกด) 49 ม.5 ต.ตลิ่งสูง อ.แมวงค จ.นครสวรรค

056-295046

รานนานาภูษา

รานสุวรรณพาณิชย

12/1 ม.1 ตลาดวังซาน อ.แมวงค จ.นครสวรรค

056-292037

รานเจยุพิน

23 ม. 5 ตลาดตลิ่งสูง ต.แมเลห อ.แมวงค จ.นครสวรรค

056-295022

เจจู

105 ม.5 ต.แมเลห อ.แมวงค จ.นครสวรรค

056-295012

รานประสิทธิ์

อ.แมวงค จ.นครสวรรค

คลังยาแมเลย

ต.แมเล อ.แมวงษ จ.นครสวรรค

ทองรวย

34 ม.1 อ.แมวงค จ.นครสวรรค

ฉวีรัตน

32/1 ม.1 อ.แมวงค จ.นครสวรรค

087-1960132

เล็ก

5/1 ม.8 อ.แมวงค จ.นครสวรรค

056-294044

ปาเพียน

56 ม.7 อ.แมวงค จ.นครสวรรค

อัจฉรา

49/1 ม.9 อ.แมวงค จ.นครสวรรค

056-375014

ปาระตี

5 ม.2 อ.แมวงค จ.นครสวรรค

056-294079

นฤเบต

29 ม.12 อ.แมวงค จ.นครสวรรค

ทวีพร (วิญู)

21 ม.12 อ.แมวงค จ.นครสวรรค

084-8202262

สุขใจ

402/1 อ.แมวงค จ.นครสวรรค

โอภาส เสือทุเรียน

อ.แมวงค จ.นครสวรรค

ชวยบํารุงพานิช

อ.แมวงศ จ.นครสวรรค

ปาสุดใจ

อ.แมวงศ จ.นครสวรรค

รานคาชุมชน (ขางวัดวังน้ําขาว) 57 ม.1 ต.เขาชนกัน อ.แมวงศ จ.นครสวรรค

056-294066

พรวารินทร นอยเพชรมณี

58 ม.6 ต.แมเลย อ.แมวงศ จ.นครสวรรค 60150

081-9901066

เล็ก เล็ก

102/6 ม.2 ต.วังซาน อ.แมวงศ จ.นครสวรรค

089-5660125

อ.แมเปน
เจติ๋ม

บานลาน 64 ต.แมเปน อ.แมเปน จ.นครสวรรค

เจบัว

บานลาน454 ม.4 ต.แมเปน อ.แมเปน จ.นครสวรรค

089-2200456

แสงอรุณ บานลาน

454 ม.4 ต.แมเปน อ.แมเปน จ.นครสวรรค

081-9539563

ต.วองไว (ปาสุนันทา) บานคลองคาย ม.13 ต.แมเปน อ.แมเปน จ.นครสวรรค

081-7274935

ปาจัน

บานโนนสมบูรณ 1 ม.24 ต.แมเปน อ.แมเปน จ.นครสวรรค

096-8843673

สายบัว

175 ม.5 ต.แมเปน อ.แมเปน จ.นครสวรรค

089-2200456

แสงอรุณ

454 ม.4 ต.แมเปน อ.แมเปน จ.นครสวรรค

081-0424739

พี่แดง

157 ม.7 ต.แมเปน อ.แมเปน จ.นครสวรรค

สายันต

66/1 ม.4 ต.แมวงค อ.แมวงค จ.นครสวรรค

บานเล็ก(สุกัญญา สายเสมา)

089-6967311

26/1 ม.2 บานเปราะ ต.วังซาน อ.แมวงค จ.นครสวรรค

อ.ลาดยาว
รานคุณกําไร

ตลาดสดลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค

089-5676488

แผงลอยคุณสายชล

แผงลอยในตลาดแผงที่ 9 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค

085-0547374

แผงลอยลูกจันทร

117/10 ม.5 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค

056-317463

รานพิเชษฐเภสัช

94/2 ม. 6 ถ.สุขาภิบาล ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค

056-271135

รานพรชัยโอสถ

117 ม.6 ถ.สุขาภิบาล ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค

056-271091

รานดีไวเภสัช

112 ม. 5 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค

056-271191

รานกรแกว

99 ม.6 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค

056-271197

รานสุธาทิพยโอสถ

275 ม. 4 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค

056-271118

รานพฤกษเภสัช

18 ม. 6 ถ.ลาดยาว-ปากน้ําโพ ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค

056-271032-3

ราน เเอล ซี โฮลเซล

357/9 ม.6 อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค

056-272141

รานคุณเติม

"34/75 ม. 3 ต.ศาลเจาไกตอ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค"

056-365118

รานเฉี่ยงเฮง

122 ม. 6 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค

056-271070

รานยอดเจริญการคา

33 ม.5 ต.วังมา อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค

056-364074-6

แผงลอยเจสมจิตร

ตลาดสดลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค

087-9605442

แผงลอยคุณประกอบ

114/1 ม.5 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค

087-19488646

รานสุวรรณพานิช

ตลาดลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค

นฤมลการเกษตร (บุญสงพานิช) 641/1 ม.6 อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค
ลุงฉลวย (พึ่งพันธพาณิชย)

95 ม.1 ต.หนองนมวัว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค

085-0512655

มาลัย

73 ม.1 อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค

084-1525484

บุญไพร

137 ม.3 อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค

056-365073

คลังยา

34/1 ม.3 อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค

081-9532351

สมกิจ

107 ม.1 อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค

056-365184

ชูชีพ

3/1 ม.5 อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค

หมอยา

108/95 ม.3 อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค

องวัชรเภสัช

อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค

บอสซุปเปอร

อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค

แกมใสบิวตี้

อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค

ประพันธ

181 ม.8 ต.สระแกว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค

084-7044344

บิ๊ก

39 ม.7 ต. บานไร อ. ลาดยาว จ. นครสวรรค

089-2369238

สายัญ

422 ม.6 ต. หวยน้ําหอม อ. ลาดยาว จ. นครสวรรค

087-9434039

เจหนิง

107/5 ม. 6 ต. หวยน้ําหอม อ. ลาดยาว จ. นครสวรรค

084-8144845

หมอยา

108/95 ม. 3 ต. ศาลเจาไกตอ อ. ลาดยาว จ. นครสวรรค

086-9361465

อ.ตาคลี
รานสหยาไทย

168 ซ.ตลาดตาครีบน ถ.ตาครีพัฒนา อ.ตาคลี จ.นครสวรรค

056-261037

รานประสิทธิโอสถ

164 ถ.ตาคลีพัฒนา อ.ตาคลี จ.นครสวรรค

056-261584

รานตั้ง ฮัว อง

ตลาดตาคลีบน ถ.ตาคลีพัฒนา อ.ตาคลี จ.นครสวรรค

056-261705

รานลอจินเส็ง

124 ถนนตาคลีบน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค

056-261589

รานเลาหมงไถ

46 ซ. หนองมนตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค

056-261160

รานเจริญเวชภัณฑ

69-71 ถ.ศรีเทพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค

056-255261

รานมานะฟารมาซี

40 ตลาดศรีเทพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค

056-261750

รานสมาน

9-11 ซ.ตลาดศรีเทพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค

056-261665

ราน ป. เจริญเภสัช

19-21 ถ.ศรีเทพ 2 อ.ตาคลี จ.นครสวรรค

056-261647

รานยิ่งอันโอสถ

6 ม. 1 ต.ชองแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค

056-269011

รานเกียฮงโอสถ

214/2 ม. 1 ต.ชองแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค

056-269038

รานเจ็เชียงนอย

38 ต.ชองแคพัฒนา อ.ตาคลี จ.นครสวรรค

056-269031

รานสหเวชภัณฑ

135 ม. 8 ตลาดจันเสน ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค

056-339046

รานเมืองไทยเภสัช

94 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค

056-261103

รานเจริญมินิมารท

252/6 ต.ชองแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค

056-269153

รานมณเทียร

27 ซ.หลีงตลาดศรีเทพ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค

056-328212

รานอึ้ง จั่ว ฮวด ฃ

32 ถ.ชองแคพัฒนา อ.ตาคลี จ.นครสวรรค

056-269201

รานรุงเรืองเภสัช

เยื้ยงสถานีรถไฟตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค

รานงามตา

46 ถ.ชองแคพัฒนา ตลาดชองแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค

รานทิพยธิดามินิมารท 236/1 ม.1 ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค

056-269014
056-339100

เพชรทอง

123 ม.9 ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค

ปรีดา

47/2 ม.6 ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค

สมศรี

219 ม.5 ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค

อรุณโฮม

8/1 ม.5 ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค

คุมทอง

125 ม.3 ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค

ปานอง

310 ม.14 ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค

ครูวิเชียร

32/1 ม.2 ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค

ทรัพยสมพร

254/5 ม.2 ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค

สุทัศการญจนา

177 ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค

ไทยเจริญ

อ.ตาคลี จ.นครสวรรค

หั่งเส็ง

10 ม.1 ต.ชองแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค

089-4392084

สมบูรณ

368 ม.1 ต. หัวหวาย อ.ตาคลี จ. นครสวรรค

085-6029705

เจสาวตนหูกวาง

98/2 ม.1 ต. หัวหวาย อ. ตาคลี จ. นครสวรรค

093-2292925

เจเอง (หนาวัดเขาถ้ําประทุน) 106 ถ. ทวีชัย อ. ตาคลี จ. นครสวรรค

087-5230068

มานะมินิมารท

106 ม. 19 ต. ตาคลี อ. ตาคลี จ. นครสวรรค

086-4600374

โอเค

73/22 ต. ตาคลี อ. ตาคลี จ. นครสวรรค

056-261029

080-5151605

อามามินิมารท

53/1 ถ. ประชาอุทิศ ต. ตาคลี อ. ตาคลี จ. นครสวรรค

053-261340 089-1942500

ราตรี

43 ม.6 ต. ลาดทิพรส อ. ตาคลี จ. นครสวรรค

062-2238127

ชนะพร

113 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค

065-5074215

จ.พิจิตร
รานสุบินฟารมาซี

4/67 ถ.ศรีมาลา อ.เมือง จ.พิจิตร

รานพิจิตรเวชการ

5/16 ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร

056611434

รานศักดิ์ไทยเภสัช

15 ถ.เจริญศรี ิอ.เมือง จ.พิจิตร

056-611059

บริษัท ชัยพงษพลาซา จํากัด

10/25 ถ.ศรีมาลา อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

056-611210 085-5441210

056-611302056-611402

รานอุดมเวชภัณฑ

114-116 ถ.ราษฎรเกษมอุทิศ อ.เมือง จ.พิจิตร

085-5410112

คุณพนา สุขสมพงษ

326/3 ม. 7 ต.ทาฬอ อ.เมือง จ.พิจิตร

056-612187

หจก. พีเพิล มินิมารท อ.เมือง จ.พิจิตร

อ.วิชรบารมี
เจนอง ตลาดสดพอเพียง

3/12 ม.13 ต.บานนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร

087-3116883

อ.บึงนาราง
บางลายโอสถ/มินิมารท

168 ม.3 ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

086-4459300

รานฮุยกกฟารมาซี

51 ถ.เพ็ญศรี ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

056-621025

รานตองออนโอสถ

50 ถ.เพ็ญศรี อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

056-621615

รานเอส เเอนด เค เทรดเซ็นเตอร 141 ถนนชมฐีระเวช ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

056-622719

หจก. พี เพิล มินิมารท 30- 36 ถ.แดงทองดีเหนือ ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร056-621862056-621161
รานโชคดีพานิช

33 ถ.เพ็ญศร ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร"

056-622281

ราน ไชยวัฒนฟารมาซี 2

127 อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

056-621659

ธวัชชัย เจ็ประไพ

68 ม.2 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

056-641038

บจก.สหแสงชัยมารเก็ตติ้ง

82 ถ.รัฐราษฏรรังสรรค ต.ตะพานหินอ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

อ.ทับคลอ
รานโพธิ์รุงเรืองเภสัช

238 ม.2 อ.ทับคลอ จ.พิจิตร

056-641332

รานดารริน

1448 ตลาดเขาทราย อ.ทับคลอ จ.พิจิตร

056-649211

รานเสริมสวย คุณสวย

295 ม. 2 ถ.ชมฐีระเวช ต.ทับคลอ อ.ทับคลอ จ.พิจิตร

056-641129

รานกูดวิลด มินิมารท

300/7-9 ม. 2 ต.ทับคลอ อ.ทับคลอ จ.พิจิตร

056-654342

รานเจมบอนด

457 ตลาดเขาทราย อ.ทับคลอ จ.พิจิตร

056-668107

ราน ดานธนวานิช

338 ม.9 ต. ทับคลอ อ.ทับคลอ จ.พิจิตร

056-641178

ขาวโอด

"82 ม.4 ตลาดสี่แยกเขาทราย ต.เขาทรายอ.ทับคลอ จ.พิจิตร"

056-649187

340/1 ม.9 ตลาดสดเทศบาล ต.ทับคลออ.ทับคลอ จ.พิจิตร"

081-0719112

จังตงหลี

323 ม.2 ต.ทับคลอ อ.ทับคลอ จ.พิจิตร

056-641202

ฮะเฮง เจสุรินทร(เฮียมาโนท)

"หนาตลาดเชาเทศบาลเขาทราย อ.ทับคลอจ.พิจิตร"

087-2015148

แสงชัย

450 ม.9 ต.ทับคลอ อทับคลอ จ.พิจิตร

056-641386

ปาสรอย

32 ม.3 อ.ทับคลอ จ.พิจิตร

081-0363106

ปทุมซุปเปอรสโตร

99/11 ม.3 ต.ทับคลอ อ.ทับคลอ จ.พิจิตร

เจแอนดบี ซุปเปอรสโตร

785 ม.4 ต.เขาทราย อ.ทับคลอ จ.เพชรบูรณ

081-6457547

สุภา ไชยกรเจริญ

431 ต.ทับคลอ อ.ทับคลอ จ.พิจิตร

089-8607281

สมไทยเภสัช

"

056-642277 085-7259899

อ.สากเหล็ก
เฮียโต

ตลาดศรีละออ อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

สินไพศาล

214/53-54 อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

056-699142

โชคอํานวย

214/54 ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

056-698212

สิทธิเวชภัณฑ

อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

สามดีฟารมาซี

ตลาดเทศบาล อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

วาสนา (แผงลอย)

อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

087-3078175

เฉลี่ยว (แผงลอย)

อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

081-9717280

นายไม

อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

อ.วังทรายพูล
รานประสงคโอสถ

146/1 ม.1 อ.วังทรายพูล จ.พิจิตร

056-695043

จรูญ บุญมา

"142 ม. 2 บานวังทรายพูล ต.วังทรายพูล อ.วังทรายพูล จ.พิจิตร" 081-5334706

เจติ๋มทารถ 99 วังทรายพูล

111/3 ม.1 ต.วังทรายพูล อ.วังทรายพูล จ.พิจิตร"

056-695019

ทรัพยอมรวังทรายพูน

109/7 ม.1 อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร

056-695869

เจริญพร

137 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร

081-5338386

อ.บางมูลนาค
รานชาญชัย

16-18 ถ.นรินรักษ อ.บางมูลนาค จ.พิจิตร

056-631168

รานนอยฟารมาซี

291/1 ถ.ประเวช อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

056-631625

รานอํานวยเภสัช

180/1 ถ.ประทานเมือง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

056-631027

รานเมงฟารมาซี

47-48 ถ.ประเทือง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

056-631348

รานชวนเสรีโอสถ

219/3 ถ.ประเวศนเหนือ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

056-631014

รานวดีฉัตรชัย

"242/21 ถ.ประเวศเหนือ ต.บางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร" 056-631930

รานกิมงี่กี่

21/1 ถ.ประเวศใต อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

056-631319

รานทั่งบุนเฮง

16 ถ.ประเวศใต อ.บางมูลนาค จ.พิจิตร

056-631217

รานกิจเจริญ

160 ถ.ประธานเมือง อ.บางมูลนาค จ.พิจิตร

056-631675

รานอําไพ

162 ถ.ประทานเมือง อ.บางมูลนาค จ.พิจิตร

056-631368

ราน ปรีชาวัฒนา

21/3 ถ.ประเวศใต อ.บางมูลนาค จ.พิจิตร

056-631530

ราน ลิ้มเกียฮง

19-20 อ.บางมูลนาค จ.พิจิตร

056-631707

ตั้งสุดใจ

03/3 ถ.ประเทืองถิ่น อ.บางมูลนาค จ.พิจิตร

จอยพานิช

13/10 อ.บางมูลนาค จ.พิจิตร

056-631137

คุณวิรัช

49/3 ม.6 อ.บางมูลนาค จ.พิจิตร

083-3308893

เงางามฟารมาซี

177-179 ถ.ประธานเมือง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

กุหลาบ

44/1 ม.11 ต.บางไผ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

088-5464908

อ.โพทะเล
รานแสงเจริญ

39 ม. 1 ต.บางคราน อ.โพทะเล จ.พิจิตร

056-669032

รานหยกมินิมารท

295 ม. 2 ถ.มุกดาอุทิศ ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร

056-681167

รานโพทะเลเภสัช

290 ม.2 ถ.มุกดาอุทิศ ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร

086-7367360

รานอรุณเภสัช

292 ม.2 ถ.มุกดาอุทิศ ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร

056-681080

รานชอกัง

198 ม. 1 ต.ทาเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร

081-8864029

รานวิโรจน

151 ม.1 ต.ทาเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร

056-903275

ราน สมประสงค

211/1 ม.1 ต.ทาเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร

056-903233

เปล เบเกอรี่

288/1 ม.2 อ.โพทะเล จ.พิจิตร

056-681075

อาทิตยเครื่องครัว

301 ม.2 อ.โพทะเล จ.พิจิตร

081-4738424

วินัย

321 ม.1 ต.ทาเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร

086-2083195

สันติ

บานทาเสา

บิ๊กโบว

755 ม.2 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร

350 ม.1 อ.โพทะเล จ.พิจิตร
081-7408031

อ.โพธิ์ประทับชาง
รานคุณสมควร

172/1 ม.3 ต.โพธิ์ประทับชาง อ.โพธิ์ประทับชาง จ.พิจิตร

056-992093

รานนานาภัณฑ

277 ม.9 ต.โพธิ์ประทับชาง อ.โพธิ์ประทับชาง จ.พิจิตร

056-689249

รานยิ่งชัยพานิช

111 ม. 2 ต.ไผทาโพธิ์ อ.โพธิ์ประทับชางจ.พิจิตร"

056-689256

รานพยับ

"309/2 ต.โพธประทับชาง อ.โพธิ์ประทับชางจ.พิจิตร"

084-8140941

อ.สามงาม
รานนันทกา

168-169 ม.13 อ.สามงาม จ.พิจิตร

056-691119

รานปาแอว

30 ม.2 ต.กําแพงดิน อ.สามงาม จ.พิจิตร

056-673136

เจเมง "

121 ม.1 ต.ไผทาโพธิ์ อ.โพธฺประทับชางจ.พิจิตร"

089-4610198

การ มินิมารท

อ.โพธิ์ประทับชาง จ.พิจิตร

086-9272100

พลสวัสดิ์พาณิชย

941 ม. 5 อ.โพธิ์ประทับชาง จ.พิจิตร

056-689015

เจเมง (พรนภา)

121 ม.1 ต.ไผทาโพธิ์ อ.โพธิ์ประทับชาง จ.พิจิตร

089-4610189

รานศรีพงษเภสัช

"65 ม. 13 ถ.พิจิตร-กําแพงเพชร อ.สามงาม จ.พิจิตร"

056-691039

ต.แตม "

190 ม.13 ตลาดสามงาม อ.สามงาม จ.พิจิตร"

056-691027

ศรีไพร

190/2 อ.สามงาม จ.พิจิตร

056-665504

สโนวไวท

อ.สามงาม จ.พิจิตร

056-691074

เจนันท

22 ม.2 ต.กําแพงดิน อ.สามงาม จ.พิจิตร

056-673181

ประทานพร

113ม.13 อ.สามงาม จ.พิจิตร

056-691064

ฮะซุนเฮง

112 ม.4 อ.สามงาม จ.พิจิตร

055-394030

สิงหทองพานิช

ตลาดกําแพงดิน อ.สามงาม จ.พิจิตร

056-673179

จ.เพชรบูรณ
อ.หนองไผ
พรประเสริฐเภสัช

345 ม.9 ต.บานโพด อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ

056-563022

ยินดีมารท

738-739 อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ

056-781416

ดาวรุง

743 ม.6 อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ

056-781342-3

กาวหนาพานิช

590 ม.1 ต.หนองไผ อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ

056-781659

ใจดีเภสัช

804 ม.6 ต.หนองไผ อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ

056-781498

พรนิมิตร

308 ต.หนองไผ อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ

กันเองเภสัช

586 ม.11 ต.หนองไผ อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ

056-781307

ฮัวเฮง

127 ม.6 ตลาดนาเฉลียง อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ

056-789149

อุดมเภสัช

578-9 ถ.สระบุรี-หลมสัก อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ

056-781481

ชิมโก (จี้เส็ง)

2 ม.7 ขางธนาคารกรุงศรีอยุธยา อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ

056-781825

อรรณพมินิมารท

1733 ม.6 ต.หนองไผ อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ

056-781551

อนันตมินิมารท

273/24 ม.5 ตลาดนาเฉลียง อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ

056-789270

เรไร

52 ซ.2 ต.ยางงาม อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ

มาลัย

144 ม.11 ต.บานโภชน อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ

056-563021

คลังยากิมไล

116/1 ม.5 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ

056-789022

ราน อีคอน

919 ม.11 ต.หนองไผ อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ

056-562022-3

ละเอียดการคา(มินิมารทบานทาเสา)
รานลุงตูน

056-781384 056-782325

056-565348 081-3247872

217/1 ม.8 ต.เพชรละคร จ.เพชรบูรณ

"บานสระเกษ 75 ม. 14 ต.เพชรละครอ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ"

056-927109
081-7405332

อุนธานี "

บานเขาเกาะแกว 480 ม.2 ต.หนองไผอ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ"

056-682491

สุขไพรบูลย

5/2 บานโภชน ม.9 อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ

รุงโรจนพาณิชย "

744 ตลาดหนองไผ ถ.คชเสนีย อ.หนองไผจ.เพชรบูรณ"

056-781230

ชัยศิริเภสัช

"746-747 ถ.สระบุรี-หลมสัก อ.หนองไผจ.เพชรบูรณ"

056-781509

วนิดามินิมารท "79 ม.6บานสันเจริญ-ทาดวง ต.ทาดวง อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ" 081-9625369 084-5916888
สุรัตนพานิช

99 ม.1 ต.ทาวังดี อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ

056-015598

บิ๊กน้ําแข็ง

260 ม.12 บานปากมด อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ

082-1755284

รานชิมโก

9/1 ม.5 ต.หนองไผ อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ

056-781825

เสกสรรคเภสัช 2

อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ

เชิดพงศ

148 ม.9 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ

056-789196

ดํารงคพาณิชย ที่ทําการผูใหญบาน ม.6 ต.ทาดวง อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ
ปามวย

257/1 ม.6 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ 083-7771147

กาญจนา (แผงลอย)

ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ

086-6803190

ธีรยารุงเรือง

อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ

092-2536116

มนัสนันทพานิช(สายน้ํา)

37/1 ม.1 ต.วังคาดี อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ

081-2812550

มนัสนันทพานิช

37/1 ม.1 ต.วังทาดี อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ

081-2812550

เจ็เล็กซุปเปอร

23/2 ม.1 อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ

สถานีวิทยุหนองไผ FM 104.00 MHZ

973 ม.3 ต.หนองไผ อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ

เฉียนหรอย

อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ

โมนา

99 ม.2 อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ

089-7944049

081-5325020

อ.หลมเกา
เจริญศรี

413 ม.5 อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ

056-709634085-5933011

ยูโรพานิช

545 ม.5 อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ

056-709112080-5082298

รานบุญศิริ

545 ม.5 อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ

056-708408

นันทพร

45 ม.4 ต.นาชํา อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ

089-2724110

โควเฮงกี่

173 ถ.นฤพัฒน อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ

056-709394

ใหม (เจนอย)

50 ม.5 ต.หลมเกา อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ

056-708112

ปาอี้ด

"535 ม.5 ต.หลมเกา อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ"

สยามเภสัช

2 ม.5 อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ

056-709298

สินรุงเรือง (สงฆเปลิ้อย)

หมูบาน ต.ศิลา อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ

085-7508533

โสภา คําวัง

50 ม.6 ต.บานเนิน อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ

081-8872543

มนตรี

อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ

087-9182665

เกิดเจริญ

อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ

089-0416152

บานออยมารเก็ท

130/2 ม.4 ต.นาซํา อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ

094-6296495

เลิศชัยพานิชย

อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ

085-6083560

เจริญศรี

414 ม.5 อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ

056-709634085-5933012

ยูโรพานิช

546 ม.5 อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ

056-709112080-5082299

รานบุญศิริ

546 ม.5 ถ.ทฤภัทร อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ

056-708409

นันทพร

46 ม.4 ต.นาชํา อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ

089-2724111

โควเฮงกี่

174 ถ.นฤพัฒน อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ

056-709394

ใหม (เจนอย)

51 ม.5 ต.หลมเกา อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ

056-708112

ปาอี้ด "

536 ม.5 ต.หลมเกา อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ"

สยามเภสัช

3 ม.5 อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ

056-709298

สินรุงเรือง (สงฆเปลิ้อย)

หมูบาน ต.ศิลา อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ

085-7508534

โสภา คําวัง

51 ม.6 ต.บานเนิน อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ

081-8872544

อ.หลมสัก
หางพีพี

333/19 ถ.วจี อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ

056-701545

ถาวรพานิชซุปเปอรมารเก็ต

20-24 ถ.เทศบาล 2 อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ

056-701654

จิ้นซินสโตร

166/1 ถ.รณกิจ อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ

056-701248

ชาญกิจเภสัช

1-2 ถ.เทศบาล 3 ต.หลมสัก อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ

056-705022

โพลีแอรพลัส

224/8 ต.วัดปา อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ

086-9393589

แสงชัย

71/1 ม.4 ต.หนองไขว อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ

056-745797

พีช

348/3 ถ.วจี อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ

วิเชียรเภสัช

326 ถ.วจี อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ

056-701218

รัตนเภสัช

14-16 ถ.เทศบาล3 อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ

056-701712

วสันตเภสัช

42 ถ.เทศบาล 3 อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ

056-701211

นําเจริญเภสัช

6/7 ซ.พินิจ อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ 67110

056-704768

ซูปเปอรหาดใหญ

"4/2 ม.4 ต.หนองไขว อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ"

081-5874022

นําสวางเภสัช

45-46 ถ.เทศบาล 3 อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ

056-701331

ช.เจริญเภสัช

9 ตลาดเทศบาล อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ

บัตเตอรฟลาย

51 เทศบาล 3 ต.หลมสัก อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ

056-701273

เจสุ

26/19 ถ.วจี อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ

0869809568

หาดใหญเครื่องครัว

อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ

กลองยาเภสัช

52/5 ถ.เทศบาล3 อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ

วิเชียรเภสัช 3

อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ

มิตรประชา

อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ

หลมสักเครื่องครัว (สําเพ็งหลมสัก)

056-701343083-7835698085-2603320

77/26-27 ม.4 อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ

056-024107

056-701203
056-912354 081-7276217

วสันตเภสัช

43 ถ.เทศบาล 3 อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ

056-701211

สองแสงโอสถ

2 ม.5 ถ.นฤพัฒน อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ

ชัยเลิศพานิช

"สี่แยกนายม 2 ม.4 ต.นายม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ"

082-4910206

คุณสมศรี

38/2 ม.2 ต.นายม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ

086-7389097

เพชรสมบูรณ

79 ม.3 บานวังซอน ชางตระรูด อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ

082-4099769

อ.เขาคอ
หวยไผเภสัช

56 ม.2 ตลาดแคมปสน ต.แคมปสน อ.เขาคอ จ.เพชรบูรณ

056-750440-1

วิสิทธิ์การคา

10 ม.11 ต.ทุงสมอ อ.เขาคอ จ.เพชรบูรณ

081-8865376

ปาจิ้ม

ม.2 ต.สะเดาพจน อ.เขาคอ จ.เพชรบูรณ

รุงอรุณ

ต.สะเดาพจน อ.เขาคอ จ.เพชรบูรณ

รานคาชุมชนบานมาตุลี

ม.7 ต.หนองแมนา อ.เขาคอ จ.เพชรบูรณ

082-2256087

เตือนใจ

"22 ม.4 สามแยกทุงสมอ ต.ทุงสมออ.เขาคอ จ.เพชรบูรณ"

084-0450083

อ.ชนแดน
หรรษาโอสถ

32 ม.2 ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ

056-769032

ชัยบูลยพานิช

277 ม.2 ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ

056-769019

เจริญฟารมาซี

201/7-8 ตลาดดงขุย ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ

056-769087

จิรวรรณมินิมารท

27 ม.2 ตลาดดงขุย ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ

056-769114-5

ชนแดนเภสัช

508 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ

056-761185

รุงโรจนฟารมาซี

713 ม.4 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ

056-761179

ยาดีเภสัช

470 ม.4 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ

056-761089

ศิริวิทยเภสัช

144/1 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ

056-761156

เอมินิมารท

2 ม.4 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ

056-761721

สินไพบูลย

ตลาดดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ

ยาเชี่ยวชาญเภสัช

999/1-2 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ

056-761045

ไพโรจนเภสัช

713/2 ม.4 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ

056-761028

ป.สินทวี

96/8 ม.4 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ

056-761122

รุจิพานิช

ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ

กิจเจริญ

201/6 ม.2 ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ

056-769056

รุงโรจนสโตร

76 ม.10 ถ.สระบุรี-หลมสัก อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ

056-731097

ทาขามเซ็นเตอร

519 ม.1 ต.ทาซาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ

089-0285915

ปานวล "

796/5 ม.1 ตลาดทาขาม ต.ทาขามอ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ"

089-9066114

บิ๊ก(เอียเล็ก)

"122/4 ม.4 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ"

056-761060

บุญชัยพาณิช

144/4 อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ

056-761061

ช.เจริญเภสัช

99/6 ม.4 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ

เจพร

549/1 ม.9 ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ

056-769655

อ.บึงสามพัน
สมอทองฟารมาซี

133 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ

056-731184

สมอทอดเภสัช

292 ม.7 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ

056-731005

เสริมสวยวัลย

315 ม.7 ตลาดซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ

056-731412

ถาวรภัณฑ (วังพิกุล)

33 ม.1 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ

056-757042

สยามมินิมารท

50 ม.1 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ

056-757036

บุญเลิศโอสถ

406 ม.1 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ

056-757116

ศรีสมอทอด

296 ม.7 อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ

056-731116

แสงฟา

155 ม.1 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ

056-757020

ชัยมงคลเภสัช

13 ม.7 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ

056-731181

หยกฟา

311/1 ม.7 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ

อูทองพานิช

45 ม.1 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ

056-757043

แสงทองเภสัช

35 ม.1 ตลาดวังพิกุล ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ

056-757038

รานยิ้มเจริญ (คุณนรี ยิ้มแกว) 386 ม.11 ต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ
คุณเกษม

087-1943682 056-928255

256 ม.3 ถ.เทศบาลสุขาภิบาล ซ.19 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ

056-731463

ประวิทย

แผงลอยตลาดเกษม อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ

080-1175623

หนึ่งบี

403/1 ม.7 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ

056-731056

ยิ่งเจริญ (พี่ตอย)

430 ม.10 ต.บึงสามพันอ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ

056-731373

คุณพิสมัย (แผงพี่ไหม)

อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ

086-5287639

สํารวยพานิช

671/3 ม.1 อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ

056-928246

ฟามุย

16ม.7 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพพัน จ.เพชรบูรณ

056-732100

นองอี๊บ

311 ม.11 ต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ

056-928225

อารียมินิมารท

5 ม.7 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ

056-732373

นิยมชัยเภสัช

136 ม.10 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ

056-928651

เพิ่มพูนเภสัช 3

121 ม.1 ถ.ไพสาลี-ทับสมอ ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ 056-757035

เคเอมินิมารท

73/1 ม.5 ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ

ราน ช.รุงเรือง

6/1 ม.11 ต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ

คุณสุพัฒน(คุณเอฟ) หนาโรงงานสหฟารม

056-731825

210/13 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพรชบูรณ

หนองแดงการเกษตร

93 ม.3 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพรชบูรณ

086-6040253

สิงหเพชรพานิช

43 ม.1 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ

056-757061

โชคชัย(วังพิกุล)

32 ม.1 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ

056-757024

ชัยศิลป

108 ม.11 บานศรีมงคล ต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ

เจเล็กซุปเปอร

23/2 ม.1 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ 081-9722-501 0-567-31071

พรมินิมารท

90/19 ม.7 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ

085-530-3255

คิวเพลส

147/1 ม.7 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชนบูรณ

087-849-3087

3 มอ "

121/16 ม.7 ต.ชัมสมอทอด อ.บึงสามพันจ.เพชรบูรณ"

056-732868

ซิมโก

สาขาบึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ

แสงจันทร

"682 ม. 11 ต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ"

080-5089811

ตนทองซูปเปอรมารท

"22/1 บานซับบอน ต.กันจุ อ.บึงสามพันจ.เพชรบูรณ"

087-2112723

บัวผัน พลาสติก

424 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ

088-8162358

เฉลย

1 ม.6 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ

056-732186

พี่บุญตา

อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ

081-2809037

บุญมาพานิช

307 ม.7 อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ

056-731545

อ.วิเชียรบุรี
บุญธรรมเภสัช

83 ม.2 ตลาดพุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ

056-599136

อาภรณสุพรรณ

162 ม.2 ตลาดพุเตย ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ

056-797125

ทวีทรัพย

399/3 ตลาดพุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ

056-797151

พนมไพรมินิมารท

399/1 ตลาดพุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ

056-797100

ลิขิตโอสถ

70/2 ม.1 ต.ทาโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ

056-791321

ประเดิมชัย 1

อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ

056-691264

ฉลองรุงเรือง

206 ม.3 ตลาดทาโฮ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ

056-791437

หลักชัย

22/2 ม.2 ตลาดพุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ

ทีเอ็มมินิมารท

64/3 ม.1 ต.ทาโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ

056-791535

วิเชียรโอสถ 1

723/1 ม.1 ต.ทาโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ

056-791162

พรนิมิตร (เจศรีนวล)

528/3 ม.2 ถ.มรกต ต.ทาโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ

056-791248

ส.ยิ่งเจริญ

23/1 ม.1 ต.ทาโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ

056-791278

ชุดวรเจริญ

47 ม.2 ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ

056-797108

056-797156 056-753330

เกรียงไกรพานิช

169/8 ม.3 ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ

081-8884361

เจโสน

329 ม.1 ต.ทาโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพรชบูรณ

084-492-8736

พรประเสริฐเภสัช

346 ม.9 ต.บานโพด อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ

056-999810

อ.หนองไผ
ยินดีมารท

738-739 อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ

056-1218204

ดาวรุง

744 ม.6 อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ

056-781342-4

กาวหนาพานิช

591 ม.1 ต.หนองไผ อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ

056-781337

ใจดีเภสัช

805 ม.6 ต.หนองไผ อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ

056-781176

พรนิมิตร

309 ต.หนองไผ อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ

กันเองเภสัช

587 ม.11 ต.หนองไผ อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ

056-781307

ฮัวเฮง

128 ม.6 ตลาดนาเฉลียง อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ

056-789149

อุดมเภสัช

578-9 ถ.สระบุรี-หลมสัก อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ

056-781481

ชิมโก (จี้เส็ง)

3 ม.7 ขางธนาคารกรุงศรีอยุธยา อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ

056-781825

อรรณพมินิมารท

1734 ม.6 ต.หนองไผ อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ

056-781551

อนันตมินิมารท

273/24 ม.5 ตลาดนาเฉลียง อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ

056-789270

เรไร

53 ซ.2 ต.ยางงาม อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ

มาลัย

145 ม.11 ต.บานโภชน อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ

056-1015023

คลังยากิมไล

116/1 ม.5 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ

056-1241024

ราน อีคอน

920 ม.11 ต.หนองไผ อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ

056-562022-4

ละเอียดการคา(มินิมารทบานทาเสา)
รานลุงตูน
อุนธานี "

"

056-781384 056-782326

056-565348 081-3247873

217/1 ม.8 ต.เพชรละคร จ.เพชรบูรณ

056-927110

บานสระเกษ 75 ม. 14 ต.เพชรละครอ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ"

081-7405333

บานเขาเกาะแกว 480 ม.2 ต.หนองไผอ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ"

056-682491

สุขไพรบูลย

5/2 บานโภชน ม.9 อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ

รุงโรจนพาณิชย "

745 ตลาดหนองไผ ถ.คชเสนีย อ.หนองไผจ.เพชรบูรณ"

056-781230

ชัยศิริเภสัช

746-747 ถ.สระบุรี-หลมสัก อ.หนองไผจ.เพชรบูรณ"

056-781509

"

วนิดามินิมารท "80 ม.6บานสันเจริญ-ทาดวง ต.ทาดวง อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ" 081-9625369 084-5916889
สุรัตนพานิช

100 ม.1 ต.ทาวังดี อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ

056-015599

บิ๊กน้ําแข็ง

261 ม.12 บานปากมด อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ

082-1755285

รานชิมโก

9/1 ม.5 ต.หนองไผ อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ

056-796567

เสกสรรคเภสัช 3

อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ

เชิดพงศ

149 ม.9 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ

ดํารงคพาณิชย

ที่ทําการผูใหญบาน ม.6 ต.ทาดวง อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ

ปามวย

257/1 ม.6 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ

083-7771148

กาญจนา (แผงลอย)

ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ

086-6803191

ธีรยารุงเรือง

อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ

092-2536117

มนัสนันทพานิช(สายน้ํา)

37/1 ม.1 ต.วังคาดี อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ

081-2812550

เจ็เล็กซุปเปอร

23/2 ม.1 อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ

โมนา

100 ม.2 อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ

056-803938

081-5325021

จ.พิษณุโลก
อ.ชาติตระการ
ตัดผมชายเรืองฤทธิ์

111/1 ม.1 หลังตลาดสด อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

โชคชัยเภสัช

76 ต.ปาแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

055-381298

รุงกาญน

184 ม .1 ต.ปาแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

055-381321

คุณเกรียงไกร แกลวกลา 4 ม.5 ต.ปาแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

055-381111

ชาติตระการเภสัช

44 ม.5 ต.ปาแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

055-381063

เอ็ม แม็คมารท

120 ม.5 ต.ปาแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

ปาแอร

อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

นองปลื้ม

34-35 ต.ปาแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

แปดมารท

อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

ดังดีการคา

49 ม.5 ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

ดังดีการคา 2

304/1 ม.6 ต.ปาแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

เจริญฟารมาซี

76 ม.1 ต.ปาแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170

081-8877178

เจริญฟารมาซี

76 ม.1 ต.ปาแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170

081-8877178

ส.สายยนต

หนาตลาดสดปาแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

055-381040

083-6236333

055-381522

The Sky (เดอะสกาย) หนาโรงพยาบาลชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
คิงสการคา

102 ม.9 บ.หนองบัวทอง ต.ทาสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 055-381363

ฟูจิ

134 ม.4 ต.ทาสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

ส.แสงดี หนาอบต.

086-9358758

ต.ทาสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

ปาเดือน

255 ม.4 ต.ปาแดง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

087-2089120

แจมจันทรโอสถ

33 ม.5 ต.ปากแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

055-381019

เพียรพาณิชย

143 ม.5 ต.ปาแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

แม็กมารท

อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

บิ๊กดี

509 ม.5 ต.ปาแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

อ.บางกระทุม
สวัสดีโอสถ

90 ม.4 ต.บางกระทุม อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก 055-296029 055-296029

พรชัยโอสถ

49 ม.4 อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก

055-391025

เสาวรีย

62 ม.4 อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก

055-391052

คุณถวิล

9/10 ม.10 ถ.สันติสุข-เนินกุม ต.ไผลอม อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก081-8879833

เจติ๋ม

68/2 ม.4 ต.เนินกลุม อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก

055-396611

เค พี ซุปเปอรมารท

133 ม.3 ต.บางกระทุม อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก

055-296505

ผูใหญมาลัย

182 ม.4 ต.บางกระทุม อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก

055-391679

ยงฮงฮวด

อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก

055-296028

ตี๋นะ

48/1 ม.4 ต.เนินกลุม อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก

055-396157

วิจิระโอสถ

38/5 ต.เนินกุม อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก

055-396427

รวมทองพานิช (พี่เป) 1/1 ม.6 ต.วัดตายม อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก

055-294051

วิเชียรเภสัช

3/1 ม.6 ต.วัดตายม อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก

081-9714550

ชาววังมินิมารท

99/9 ม.9 ต.โคกสลุด อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก

จากิจ

61/5 ม.8 ต.โคกสลุด อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก

รานขายยาอุษณิ

54 ม.4 ต.บางกระทุม อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก

ไทยรุงเรือง

54/1 ม.6 ตลาดวัดตายม อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก

055-294054

คุณแหมม

99 ม. 5 ต.วัดตายม อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก

089-4608325

ฮะซุนเฮง

112 ม.4 อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก

055-391030

ปาเชียร

17 ม.5 ต.โคกสลุง อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก

ปานิ่ม

48/6 ม.4 ต.เนินกุม อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก

สมพิศ

53/1 ม.4 ต.เนินกุม อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก

089-6408579

089-6432086091-0253165

อ.นครไทย
ไทยเภสัช (ไทยเจริญ) 10 ม.3 ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

055-389111

ศรีเจริญฟารมาซี

165 ม.3 ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

055-389078-9

อีคอน

82 ม.3 ถ.อุดงดําริ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

055-389898

สมานมิตร

135 ม.11 อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

เกรียงศักดิ์พานิช

218/1 อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

055-389332

คุณเฉลิม หาญลือ

189 ม.3 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

089-6426993

ล.รุงเรือง

หนา ธกส.อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

กิจทวี

218 ม.7 อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

055-389150

รานปราณี

อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

081-6754255

พิษณุเภสัช 2

60 ม.3 ถ.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

เล็กแหวว

นครไชย พิษณุโลก

081-7814885

ภูเขาการคา

194/9 ม.3 ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

055-388100

ทรัพยประเสริฐ

211/4 ม.7 ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

055-389305

ศรีสวัสดิ์

32 ม.4 บานโนนาซอน ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

087-5724992

คุณนิตยา

ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

พี่แตม

ม.8 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

พี่หลง

บานเกษตรสมบูรณ ม.10 ต.บานแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

085-0491014

ปาหยัด

ม.7 บานหลังเขา ต.บานแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

086-9394847

ผญ.เหรียญ

214/1 ม.11 ต.บานแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

089-9604339

นครไทยบิวตี้ (เจนก) 3 ม.3 ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
แสงสุนีย

111/1 ม.3 ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

083-0919464

แตวนวดแผนไทย

อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

ยิ่งใหญพานิช

141/1 ม.3 บานถ้ําพริก ต.บานแยง อ.นครไทย จ.พิษณุ

089-7697409

เจมัย

242 ม.10 ต.บานแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

083-6317187

สยามชัยมินิมารท

147/1 ม.13 ต.บานแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

082-4043185

สองพี่นอง

262 ม.7 บานหลังเขา ต.หนองกระทาว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

พี่แตว

108/2 ม.7 บานหลังเขา ต.หนองกะทาว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 083-6289015

อ.เจริญ

บานหนองกะทาว ต.หนองกะทาว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

055-991763

รานสุพรรณ

10 ม.11 อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

055-991024

อ.พรหมพิราม
นิวัฒนมินิมารท

676 ม.1 ต.วงศฆอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

055-222128

จินดาซุปเปอรมารเก็ต 506 ม.1 ต.วงศฆอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

055-222167

ปนทอง

ต.วงศฆอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

055-222063

โชคชัยเวชภัณฑ

561 ต.วงศฆอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

055-366042

จันทนากิ๊ฟช็อป

ต.วงศฆอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

086-5901055

เจนุช

90/5 ม.1 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

089-7087521

เตือนตา (โกพัง)

136 ม.1 อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

055-369120

เสริมสวยคุณตุกตา

133 ม.1 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

086-9341898

ถุงเงินพานิช

90/9 ม.1 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

055-369026

จรุณจิตบิวตี้

162 ม.7 ต.มะตอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

083-4117012

คุณพัชราพร แกวแดง 113 ม.11 ต.มะตอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

089-7032595

เฮงมินิมารท

595 ม.1 ต.วงศฆอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

055-222140

คุณสุรีพร ภูศรีเทศ

48/2 ม.1 ต.มะตอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180

087-3130658

พญาแมนซุปเปอร

100 ม.6 ต.ตลุกเทียม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

081-7117054

หจก. รัตนาอึ่งเจริญพานิช
ผูหญิงคอสเมติก

99/2 ม.6 ต.ตลุกกระเทียม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

69/2 ม.1 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

อ.วังทอง
โชคชัยเภสัช

515/3 ถ.มิตรสัมพันธ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

แสงสินคลีนิค

483/3 ม.1 ถ.มิตรสัมพันธุ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

055-311245

คุณสมศักดิ์ มีไผนอ

407/2 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

086-6793247

ศักดิ์ชัยฟารมาซี

501/1 ม.7 ต.แกงโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220

055-293046

คุณนิภาพร ทับทิม

ตลาดสดใหมวังทองสามัคคี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

087-2050810

รานสมพิศ

514/3 ม.7 ตลาดทรัพยไพวัลย ต.แกงโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 055-293225

ศุภลักษณ ชนะกุล

128 ม.5 บ.ทางลัด ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ทรัพยสุวรรณรุงเรือง

488/3 อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

083-4112651

ทรัพยเจริญพานิชย

365 ม.7 ต.แกงโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

055-293122

คุณประดับ

ตลาดสดเทศบาล 2 อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

089-9979921

รวมรุงเรือง

491 ม.7 ต.ทรัพยไพวัลย อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

055-293387

พ.เฮงเจริญเภสัช

527 ม.1 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

089-7053777

บริษัท วังสีทอง จํากัด (อีคอน) 610/1 ม.1 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
สองพี่นอง

182 ม.7 ต.ทรัพยไพวัลย อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

รวมบุญรุงเรือง (บุญเรือน)

182/1 ม.7 ต.ทรัพยไพวัลย อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

055-293139
055-293067

พรหมพิพัฒนเวชภัณท 349/4 ม.9 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

อ.เมือง
บริษัท ท็อปแลนด พลาซา จํากัด

68/33 ถ.เอกาทศรส ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ไทยเจริญเภสัช

128/20 ถ.เอกาทศรส อ.เมือง จ.พิษณุโลก

055-259080

ช.อนันทเภสัช

12/28 ถ.เอกาทศรส อ.เมือง จ.พิษณุโลก

055-259290

บริษัท ท็อปแลนดอาเขต จํากัด 83/9 ถ.บรมไตรโลกนารถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

055-268601

แผงลอยปาล่ํา

ซ.ตลาดสดเทศบาล 4 อ.เมือง จ.พิษณุโลก

055-218564

เมโครมารเก็ต

104/54-55 ตลาดบานคลอง ถ.สิงหวัด อ.เมือง จ.พิษณุโลก

055-282609

โอ เอ็มมินิมารท

104/58 ถ.เทศบาล 5 อ.เมือง จ.พิษณุโลก

055-282333

หจก.มโนราโอสถ

24/2-3 ซ.เทศบาล 1 ถ.พระยาจักรี อ.เมือง จ.พิษณุโลก

055-258652

คุณปาสายหยุด

ตลาดเทศบาล 1 อ.เมือง จ.พิษณุโลก

055-211721

นําเจริญเภสัช

110/12 ถ.เอกาทศรส อ.เมือง จ.พิษณุโลก

055-258317

สวย ใส บิวตี้

99/10 ถ.พญาเสือ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

089-6365567

เจริญภัณฑ

59/7-8 ถ.นเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก

055-219397

ไทยเจริญเภสัช

128/20 ถ.เอกาทศรฐ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

055-259080

เจริญมารเก็ต

หัวมุมหนาสถานีรถไฟ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

สหชัยเภสัช

121/9 ถ.เอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ไพศาลเวชภัณฑ

ตรงขาม บขส.1 อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ปาเล็ก คุณสุรินทร

127/1 ถ.สีหราชเดโชชัย อ.เมือง จ.พิษณุโลก

โสภณเภสัช

ตลาดบานคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ศรีปญญา

12/24 ถ.ปคํา อ.เมือง จ.พิษณุโลก

093-2851110

แกวสุวรรณ (โกดัง)

82/2 ถนน ศรีธรรมไตรปฎก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

081-5965598

ฟารมาพลัส

193/6-7 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมืองอ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก"

หจก.พิษณุโลกทีเคเค

154 ม.1 ต.ทาโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

081-7074662

ลุงเจี๊ยะ

ตลาดสดเทศบาล 6 อ.เมือง จ.พิษณุโลก

089-6400990

สุวรรณี

97/9 ม.6 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก

086-9267251

จันทิมามินิมารท

163/3 ม.7 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก

083-6227823

บานยาพอเพียง

163/3 ม.3 ต.สมอเเข อ.เมือง จ.พิษณุโลก

089-2673080

บจก.รันกันซัน

82/2ถ.ศรีธรรมไตรปฎก อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ไทยช็อป

149/1 ม.5 ต.วัดพริก อ.เมือง จ.พิษณุโลก

มงจั๊ว

หนาตลาดเทศบาลบานใหม อ.เมือง จ.พิษณุโลก

รักษยา

93/8 ถ.พญาสื่อ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

081-9723456

รานยา To You

399/7 ถ.สหราชเดนชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

086-9370942

คุณติ๊ก

หนาวัดคู ตลาดบานคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

085-8722512

055-258897

055-251842 087-8877345

ดิลกภัณท ดีแอนดดี พลาซา

37/4 ม.10 ต.วัดจันทร อ.เมือง จ.พิษณุโลก

055-320844

บ.อีคอนแวรเฮาท

379 ถ.บรมไตรโลกนาถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

083-1162055

บจก.พีพีดีการคา

58/2 ปากซอย 18 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก055-248420081-6226382

อ.วัดโบสถ
ยัวเฟรนดมินิมารท

738 ม.4 ต.วัดโบสถ อ.วัดโบสถ จ.พิษณุโลก

055-291619

วัดโบสถฟารมาซี

446/6 ม.4 ตลาดวัดโบสถ ต.วัดโบสถ อ.วัดโบสถ จ.พิษณุโลก

055-361030

คงสวัสดิ์

530/1 ม.4 ต.วัดโบสถ อ.วัดโบสถ จ.พิษณุโลก

055-361070

สายัณต (คุณทรงศักดิ์ ถมยา) 32 ม.4 ต.วัดโบสถ อ.วัดโบสถ จ.พิษณุโลก

055-291422

คุณกัญญา สินมา

107 ม.7 ต.วัดโบสถ อ.วัดโบสถ จ.พิษณุโลก 65160

082-1832371

ชะเอมเภสัช 2

อ.วัดโบสถ จ.พิษณุโลก

081-8880419

เจจุม (แผงลอยตลาดสด)

อ.วัดโบสถ จ.พิษณุโลก

รานระเบียบ

อ.วัดโบสถ จ.พิษณุโลก

ปาวัน

บานหนองสลุง ต.ทางาม อ.วัดโบสถ จ.พิษณุโลก

อรุณการคา

428/19 ม.4 ต.วัดโบสถ อ.วัดโบสถ จ.พิษณุโลก

085-4007147
089-5681348

055-291050

อ.บางระกํา
สหพงษมารเก็ต

109/49-50 ต.บางระกํา อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก

055-371444

นานภัณฑ

107-109 ม.7 ต.บางระกํา อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก

055-371264

คุณบังอร ปราณี

77 ม.5 ต.ปลักแรด อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก

055-365397

แสงนครมินิมารท

109/124 ม.7 ต.บางระกํา อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก

089-7033705

นานาภัณฑเภสัช (คุณมด)

109/204 ม.7 ต.บางระกํา อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก

กชพร นานาภัณฑ 1

109/130 ม.7 ต.บางระกํา อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก

จินตเภสัช

109/93-94 ม.7 ต.บางระกํา อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก

วันเพ็ญ

85/5 ม.7 ต.บางระกํา อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก

085-0535368

055-372161

พี่สุจิน

บานพันเสา ต.พันเสา อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก

นองเอ "
ส.เภสัช

089-9590686

99/7 ม.4 บานหนองเเขม ต.ปลักแรตอ.บางระกํา จ.พิษณุโลก" 088-2932116
109/28 ม.7 ต.บางระกํา อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก

ปาพิณ

147/1 ม.3 ต.ปลักแรต อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก

เตาเจริญ

109/24 ม.7 ต.บางระกํา อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก

055-372239 081-8022296

055-297046

อ.เนินมะปราง
เอ็มซุปเปอรมารเก็ต

417 ม.2 หนาตลาดสด ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 055-399215

จํานงคโอสถ

351 ม.2 ตลาดเนินมะปราง ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

055-399008

ลุงสมาน

"298 ม.2 ตลาดสด อ.เนินมะปรางค จ.พิษณุโลก"

055-399165

ผูหญิง

361 ม.4 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190

083-2149480

อารีย

345 ม.2 ต.เนินมะปรางค อ.เนินมะปรางค จ.พิษณุโลก

055-399386

ลุงสมาน ปาแต 298 ม.2 ต.เนินมะปรางค อ.เนินมะปรางค จ.พิษณุโลก

055-399165

กิจรุงเรือง

425 ม.2 อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

081-7429738

นายเนตร

ต.บานนอย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

087-2082234

กิจรุงเรือง (พี่หนู)

425 ม.2 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

081-7429738

จําเนียร

อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

099-2985165

อาจารยถนอม

หนาโรงเรียนผาทาพล อ.เนินมะปรางค จ.พิษณุโลก

บุญเลิศ

191/2 ม.2 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

สมอง

31 ม.2 ต.บานนอย อ.เนินมะปาง จ.พิษณุโลก

094-6029117

จ.สุโขทัย
หจก. สุโขทัยนิวมารท 5/1 ถ.ศรีสมบูญ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย

055-621254-7 081-7506963

ราน ปนเกษา

3/4 ถ.วิเชียรจํานงค ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย

055-611970

คุณ อรวรรณ (อวน)

99/1 ม.3 ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย

085-6146101

ราน สวางฟารมาซี

6/1 ถ.ราฏรอุทิศ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย

คุณ ชัย นาชม

396/3 ม.11 ตรงขามสวนหลวง ร.9 อ.เมือง จ.สุโขทัย

ราน บานสวน มินิมารท 2001/1 ม.6 ต.บานสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย
yes มินิมารท

43 ซ.ตลาดสด ถ.ประพันธุบํารุง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย

ราน แสงอรุณเภสัชshop 14-14/1 ถ.จรดวิถีถอง อ.เมืองจ.สุโขทัย

055-611484

055-632340 01-06220238
055-612172 086-9334675
055-620441

ราน แม็ก25ซุปเปอรเซ็นเตอร ถ.จรดวิถีถอง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย

055-621114 055-614559

รานภูเฮง

344/1 ม.3 ซ.หนาวัดพังทอง ต.เมืองเกา อ.เมือง จ.สุโขทัย

055-633207 086-9332487

ราน เจเปยม

80 ม.2 ซ.บานตาลเตี้ย ต.ศาลเตี้ย อ.เมือง จ.สุโขทัย

089-8601394

คุณ พิพัฒน(พิทักษฟารมาซี)

51 ถ.ทัศนาพานิช2 อ.เมือง จ.สุโขทัย

055-611710

ราน พยาม มินิมารท

192/1 ม.3 ต.บานสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย

055-699171

หจก.สุโขทัย สุขเกษม 42/1 ถ.วิเชียรจํานงค ต.ธานี อเมือง จ.สุโขทัย

055-611436 055-621157

บานสวนมินิมารท

189 ม.3 ต.บานสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย

รัชนีมินิมารท

327 ม.3 ต.บานสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย

084-6801741

เมตตานิวส

45/1 ม.4 ต.บานกลวย อ.เมือง จ.สุโขทัย

081-2817224

คุณทองปาน พี่เอนก

ตลาดสดเทศบาล อ.เมือง จ.สุโขทัย

มโนเเกส

1 ซ.ไสยลือไทย อ.เมือง จ.สุโขทัย

055-611581

พยามมินิมารท

400 ม.3 ต.บานสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย

055-699171

รัตนากิ๊ปช็อป

อ.เมือง จ.สุโขทัย

089-6434730

สุชาติ

29 ม.3 ต.เมืองเกา อ.เมือง จ.สุโขทัย

สามนนท

141/3 ม.3 ต.เมืองเกา อ.เมือง จ.สุโขทัย

อ.คีรีมาศ
ราน สุวรรณเภสัช

269/6 ม.2 ถ.สุขาภิบาล ต.โตโหนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 055-695108

ราน นาว แอนด ไนท

220/4 ม.16 ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย081-0415967 055-693627

ยิ่งสุขใจ

142 ม.21 ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

ศิริเนตร

ม.3 ต.วังลึก อ.คีรีมาส อ.สุโขทัย

ทีมาร 2

355 ม.16 อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

กระเทียม

18 ม.2 ต.ตะโหนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

055-693586

089-9609468

อ.ดานลานหอย
ราน บุญสงเฟอรนิเจอร 67/1 ม.4 ต.ลานหอย อ.ดานลานหอย จ.สุโขทัย 080-2712557 085-1440497
ลานหอยซุปเปอร

อ.ดานลานหอย จ.สุโขทัย

082-2254884

ทอปทรูชอป

153 ม.2 ต.บานดาน อ.ดานลานหอย จ.สุโขทัย

089-4611271

ลานหอยโอสถ

27 ถ.จรดวิถีถอง ต.บานดาน อ.ดานลานหอย จ.สุโขทัย

055-689058

อ.กงไกรลาศ
รานสวัสดิ์ฟารมาซี

11/3 ม.2 ต.บานกราง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

055-691167

รานพรเจริญซุปเปอรมารเก็ต

194/4 ม. 2 ต.บานกราง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

055-625097

รานเจริญชัย 2

173 ม. 9 ต.กง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

055-691035

รานแมแจ เคาแดง

147 ม. 5 ต.ทาชนวน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

087-0561650

เอื้อการคา (หนาวัดขอมตาล)

บานขอมตาล ต.ทาฉนวน อ.กงไกลาศ จ.สุโขทัย

รุงเรือง น้ําเรือง

บานน้ําเรือง ต.ทาฉนวน อ.กงไกลาศ จ.สุโขทัย

ส.วาสนา

21/2 ต.ทาฉนวน อ.กงไกลาศ จ.สุโขทัย

วาสนา

บานน้ําเรือง ต.ทาฉนวน อ.กงไกลาศ จ.สุโขทัย

คุณอัมพร

ม.2 บานหนองบัว ต.ทาฉนวน อ.กงไกลาศ จ.สุโขทัย

ไพรรัตน

3/6 ม.5 ต.หนองตูม อ.กงไกลาศ จ.สุโขทัย

ประทานมินิมารท

บานหนองตูม ต.หนองตูม อ.กงไกลาศ จ.สุโขทัย

พิมพนิยม

188 ม.1 ต.หนองตม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

อ.ทุงเสลื่ยม
รานสินอําไพมินิมารท

199/2 ม. 2 อ.ทุงเสลี่ยม จ.สุโขทัย

055-659040

รานจิรวัฒนเวชภัณฑ 5

199/10 ม.2 ต.ทุงเสลี่ยม อ.ทุงเสลียม จ.สุโขทัย

055-659039

รานมายดเวย

119 ม. 2 ต.ทุงเสลี่ยม อ.ทุงเสลี่ยม จ.สุโขทัย

055-659051

ราน พี เค มินิมารท

17 ม. 3 ต.กลางดง อ.ทุงเสลี่ยม จ.สุโขทัย

รานกรรณิการ มินิมารท

289/3 อ.ทุงเสลี่ยม จ.สุโขทัย

055-624542

รานรวมยา

277/10 ม.2 ต.ทุงเสลี่ยม อ.ทุงเสลี่ยม จ.สุโขทัย

055-659053

คุณชัยวัฒน

284 ม. 4 ต.ทุงเสลี่ยม อ.ทุงเสลียม จ.สุโขทัย

081-3469825

เกรียงศักดิ์เภสัช

462 ม.8 ต.ทุงเสลี่ยม อ.ทุงเสลี่ยม จ.สุโขทัย

088-2780229

เจมารท

123/2 ม.11 ต.เขาแกวศรีสมบูรณ อ.ทุงเสลี่ยม จ.สุโขทัย 095-6428092

055-629104055-659140

อ.สวรรคโลก
รานแอเรียสรรพสินคา

83/3-5 ถ.ศรีสัชนาลัย อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 055-641231055-641232

รานอึ้ง ลัก เส็ง ซุปเปอรมารเก็ต "59/9-13 ถ.เทศบาลดําริ 3 อ.สวรรคโลกจ.สุโขทัย"

055-642054

รานจิวัฒนเวชภัณฑ

82-83 ถ.เทศบาลดําริ 3 ต.เมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 055-641659

รานแสงสวรรคฟารมาซี "

59/11 ถ.เทศบาลดําริ ต.เมือง อ.สวรรคโลกจ.สุโขทัย"

เสริมสวยคุณปู

"4/1 ถ.พิศาลสุนทรกิจ ต.เมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย" 081-1799405

055-642108

รานโกตวน

15/5 ม.5 ตลาดคลองยาง ต.คลองยาง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

055-951048

เรืองเวชเภสัช

67 ถ.เทศบาลดําริ3 อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

055-642120

เจออย

99/9 ม.9 ต.ยานยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

086-9330025

เจออย

99/9 ม.9 ต.ยานยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

086-9330025

นายเฉลา

บานคลองกระจง ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

อ.ศรีสัชนาลัย
รานยุติธรรมเภสัช

"983-5 ม.1 ต.หาดเซี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย"

055-671185

ศิลาสตูดิโอ (คุณชูชาติ อุทัยชิต)

"130 ม.2 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย" 081-8234770

รานเฮียวินัย

830 ม. 1 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

055-672413

บัวงามฟารม

718/1 ม.2ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

บุญยืน

128 ม11 ต.ปางิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

กลวยหอม

ตลาดสดทาชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

เอส มารท

39 ม.3 ต.สารจิต อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

055-675189

ช.รุงเรือง

805 ม.1 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

055-671187

055-672393

อ.ศรีสําโรง
รานทิพรส

70 ถ.วัดโพธ อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย

056-681258

รานชางซุปเปอรมารเก็ต 161 ถ.ศิริมาลัย อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย
สองพี่นอง

155 ต.คลองตาล อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย

วารี

66/3 ม.6 บานทาชาง ต.ทับผึ้ง อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย

055-681075

อ.ศรีนคร
หจก.ศรีนครซุปเปอร (รานสรณอนันต) 63 ม.9 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
พิสิทฐ

055-652430

63/5 ม.9 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

จ.สมุทรสงคราม
ศักดิ์ชัยเภสัช

747/16-17 ถ.ประสิทธิพัฒนา ต.แมกลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-711195

ทรงธรรมเภสัช

679/1 ต.แมกลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-711590

เวชไพบูลย

685-9 ถ.ประสิทธิพัฒนา อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-711037

บริษัทเจริญชัย ช็อปปงมอลล
ณรงคชัยเภสัช

517/10-12 ถ.เพชรสมุทร ต.แมกลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

517/38 ถ.ศรีจําปา ต.แมกลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-712319
034-715018

หมงฮวดเฮงเฟอรนิเจอร 686/20 ถ.ประสิทธิพัฒนา ต.แมกลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-711219

เจทิพย

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

086-7622354

กิจเจริญ

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-712450

บวนเฮง

67/1 ซบางจะเกร็ง ต.แมกลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-713838

มาลิสา

88/2 ม.3 ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

085-1857048

เจตามินิมารท

170 ม.6 ต.ทายหาด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-714125

บางแสมมินิมารท

212 ม.6 ต.ทายหาด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

085-2982630

บางเสมมินิมารท

212 ม.6 ต.ทายหาด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

085-2982630

บุษกรเภสัช

33/8 ม.6 ต.ทายหาด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

081-5806149

กมลทิพย

27 ม.5 ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

087-4123742

รานปู (ซิ้มบัติ)

10 ม.6 อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

085-5365786

โอ ฟชชอป

135 ม.1 ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

081-1789902

โชคทรัพยมณี

4/5 ม.7 ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-464185

มาลิสา

88/2 ม.3 ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

085-1857048

บานยาธนา

683/31-32 อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

081-8677335

รานชัยสิทธิ์

40/2 ม..6 ตลาดใหม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

087-4150712

ตั้งงวนเฮง

38/2 ม.6 ตลาดใหม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-770644

ปาแตว

99 ม.5 ตลาดใหม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

089-8000332

กิจเจริญ (เฮียมนตรี)

747/26-27 ตลาดธนาวัฒน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

รานสาคร

บานดอนมะโนรา 51/2 ม.3 อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-712450 083-1589252
034-764508

ตั้งงวนเฮง

38/2 ม.6 ถ.ไทยวิคี-คลองกก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-770644

เจริญสามัคคี

7 ม.6 ตลาดยางนอย ต.กระดังงา อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034-761564

นงลักษณพานิช(พี่แจว) 212/30 ต.บางแสม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

084-5686558/093-2497183

อ.อัมพวา
นงนุช (ปมน้ํามัน)

19/11 ม.7 ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

034-772596

ราตรี

99 ม.8 ต.วัดประดู อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

089-8894029

คุณทิพย

20 ม.8 อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

080-7888662

แมกัญญา ลุงกลอย

47 ม.7 วัดสาธุ ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

087-4058771

อ.บางคณฑี
แมกัญญา ลุงกลอย

53 ม.3 ต.โรงหีบ อ.บางคณฑี จ.สมุทรสงคราม

087-4058771

บางนอยเภสัช

120/4 ม.8 ตลาดบางนอยนอก ต.กระดังงา อ.บางคณฑี จ.สมุทรสงคราม

034-761278

อ.นัยนา

63 ม.7 ต.บางนกแขวก อ.บางคณฑี จ.สมุทรสงคราม

034-730944034-703240

สาคร (ปากคลอง3)

51/2 ม.3 ต.คลองมโนราห อ.บางคณฑี จ.สมุทรสงคราม

034-764508

รานสาคร

51/2 ม.3 อ.บางคณฑี จ.สมุทรสงคราม

034-764508

รานดวงพร

48 ม.3 ต.นางกุง อ.บางคณฑี จ.สมุทรสาคร

089-5287862

ทองเจือ วัดเกตุ

53 ม.3 ต.โรงหีบ อ.บางคณฑี จ.สมุทรสงคราม

081-9873431

จ.สมุทรสาคร
บริษัท พัชรา ซุปเปอรมารเก็ต
รานชนันชัยเภสัช 2

819-819/1-4 ถ.บานเชา ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

"842/8 ตลาดมหาชัย ถ.สุขาภิบาล อ.เมืองจ.สมุทรสาคร"

คุณพรทิพย

เเผงลอย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

รานเจบวย

ตลาดสดเทศบาล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

034-413944
034-412907
089-4130163

รานศรีไพศาล

แผงลอย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

034-422243

รานเจกี่

แผงลอย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

034-810719

รานแมจาง

586/5556 ตลาดสดมหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

034-411734

รานคุณเอียด

ริมน้ํา อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

รานอองเภสัช "

887 หลังที่ทําการไปรษณีย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร"

034-412697

รานอัจฉราเภสัช

90/200 ม.7 ต.ทาทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

087-7119413

รานเชอรรี่มินิมารท

560/180 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

034-425999

รานปยะภัณฑพานิช

329/1 ตลาดสดมหาชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

034-811321

รานหานพงกี่

90/96 ตลาดคลองครุ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

034-815428

อรุณเภสัช

47/50 ม.7 ต.ทาทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

081-9421436

สมภพ

37/3 ม.8 ต.บางกระเจา อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

081-1998441

พี่ดาว (รานเสริมสวย)

57/17 ม.2 ต.บานบอ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

087-5174442

อ.บานแพว
รานวิสิษฐเภสัช

89/15 ม. ต.บานแพว อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร

034-481174

ช.ศิลปซุปเปอรมารเก็ต

89-90 ติดแมน้ํา อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร

034-481222

รานศิริเภสัช

89/9 ต.บานแพว อ.บานเเพว จ.สมุทรสาคร

034-481205

รานอรพันธ

"92/1 ซอย ติดแมน้ํา ต.บานแพว อ.บานแพวจ.สมุทรสาคร"

086-3442525

รานทรัพยประเสริฐ

91 ม. 1 ต.บานแพว อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร

034-481290

รานช. ศิลป (รานนอก)

89/13- 14 ต.บานเเพว อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร

034-480222

รานขุนทองบานเเพว

"106 ม. 1 ติดแมน้ํา ต.บานเเพว อ.บานเเพว จ.สมุทรสาคร"

034-481273

รานวัฒนวณิชย

110 ม. 1 ติดริมแมน้ํา อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร

034-481253

รานติ่งเซ็นเตอร

107 ติดแมน้ํา ต.บานแพว อ.บานเเพว จ.สมุทรสาคร

034-481272

รานแอน

92/2 ม.3 อ.บานแพว จ.สมุทรสงคราม

081-5263002

ลุงแดง

116/1 ม.10 อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร

081-0134586

ดวงตา

116/2 ม.10 อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร

086-1672546

คลองตันเภสัช

36/2ม.5 ต.คลองตัน อ.บานแพว จสมุทรสาคร

0898145582

เจกุล

5/1 ม.6 ต.ยกกระบัตร อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร

099-1151376

นภัส ปลีก-สง

123 ม.6 ต.ยกกระบัตร อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร

092-9949551

รานนองแพน (ใชสุน)

157/15 ม.2 ต.ยกกระบัตร อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร

082-3519675

คุณตรี

44 ม.8 ต.ยกกระบัตร อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร

089-2095601

เฮียสมภพ

อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร

081-1198441

อ.กระทุมแบน
รานวัฒนเวช

150 ต.กระทุมแบน อ.กระทุมแบน จ.สมุทราสาคร

034-471395

รานไพบูลยเภสัช

180/78 อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร

034-471526

รานสหเวชภัณท

178 ต.ตลาด อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร

034-471506

รานภมรวัฒนมินิมารท

179/34 ต.ตลาด อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร

034-843873

รานศรีงาม (เจใหม)

181/8-10 ต.ตลาด อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร

034-471416

บริษัท ศรีงามสรรพสินคา จํากัด 88 ม. 8 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร

034-878124-6

เอ แซด

183 ตลาดน้ําอัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

034-818589

ประสิทธิ์วัฒน

11-13 ต.ตลาด อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร

034-471429

จ.นครปฐม
อ.นครชัยศรี

อินทิรา

45/25 ต.หวยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

034-389279

จี้ฮัวตึ้ง

8/20 ม.1 ต.หวยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

034-389212

ไทแซตั้ง

90 ม.1 ต.หวยพลู อ.นครชัยศรี จ. นครปฐม

034-389303

ปยะพัฒน

(ใกลไทแซตั้ง) 158 ม.1 ต.หวยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

034-389358

เทงงวน

21 ม.1 ต.หวยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

034-239326

ตั้งลงหลี

20 ม.1 ต.หวยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

034-389174

เกียงงวน

9/9 ม.1 ต.หวยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

034-389216

เอียะแซ

101 ม.1 อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

034-331398

สําอางคพานิชย

106 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

034-331146

ประพัฒนพานิช

212 ม.1 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

กานดาซุปเปอรมารท

73/43 ม.3 สี่แยกนครชัยศรี ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม034-333584

อ.กําแพงแสน
ศิริรัตนเภสัช

259 ม.1 ถ.พลดําริ ต.กําแพงแสน อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม

034-351101

โชคเจริญฟารมาซี

286 ม.1 ต.กําแพงแสน อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม

034-351216

เทียนฮัวตึ้ง

243 ม.1 ต.กําแพงแสน อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม

034-351180

342 ม.1 ตลาดกําแพงแสน ต.กําแพงแสน อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม

081-2900219

แผงลอยคุณไมตรี
คุณวรศักดิ์ คูหาวิชาชาง

111 ม.5 ต.กระตีบ อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม

081-7362098

ศิริเวชฟารมาซี

อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม

034-351214

เพชร (เจเพชร) บานกระถินแดง ถ.นครปฐม-กําแพงแสน อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม

080-5359425

หางขายรักสยามเภสัช

309 อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม

034-351091

ภิญญา

608 ม.1 ต.กําแพงแสน อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม

034-351196

เจหยง กําแพงแสน

30 ถ.กําแพงแสนบางเลน อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม

0814347590

เจสุรินทร

342 ม.1 อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม

อ.บางเลน
ไทฮัวตั้ง

31-33 ตลาดลําพญา ต.ลําพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม

034-391595

รานสกุล

84 ตลาดลําพญา ต.ลําพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม

034-391625

วิสุทธิโอสถ

246-247 ม.1 ตลาดบางเลน ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม

034-399328

หุยเจ็ง

23 ตลาดลําพญา ต.ลําพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม

034-276865

วิโรจนเวชภัณฑ

อ.บางเลน จ.นครปฐม

วันเพ็ญ

ม.6 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม

089-5180508

ซุปเปอรเอ

182 ม.6 ถ.บางเลน-ดอนตูม ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม

086-9025521

034-234524 034-291245

อ.ดอนตูน
ยาจาเภสัช

186/1 ม.1 ต.สามงาม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

034-371785

ดอนตูมซุปเปอรมารเก็ต

105 ม.11 อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

034-381623

สามงามโอสถ 1

236/4 ม.5 อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

034-381171

กานดาซุปเปอรมารเก็ต

227/1 สมเจริญพลาซา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

034-238534

อํานาจ ตลาดจงเจริญ

อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

034-371853

กวง ดอนตูม (เฮียตี๋)

อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

089-9182196 034-371456

อ.สามพราน
คุณสุดา เอี่ยมพิมพพันธ

ตลาดออมใหญ อ.สามพราน จ.นครปฐม

กิตติชัยเภสัช

75/10-11 ต.สามพราน จ.นครปฐม

034-311523

เมืองทองฟารมาซี

75/23 อ.สามพราน จ.นครปฐม

034-311507

พิทักษเภสัช

112/18 ม.8 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม

034-311060

เจริญฟารมาซี

251 ม.8 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม

034-311259

ยงเส็งเชียง

251/3 ม.8 อ.สามพราน จ.นครปฐม

034-311215

วัฒนชัยสามพราน

251/6 ม.8 ตลาดสามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม

034-311497

วัฒนเวชภัณฑ

241/14 ม.8 อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

034-222899

ใหมสามพราน

241/17 ม.8 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม

034-323709

คุณพิชยา ไสวชัยศรี

17/1 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม

034-311032

เหนงซุปเปอร

17/17 ม.5 ถ.ไรขิง-ดอนหวาย ต.ไรขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม

034-325798

คุณ เฉลิม หรั่งทรัพย

อ.สามพราน จ.นครปฐม

089-9900028

ตนมะยม ตลาดโรมัน

46/12 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม

ทองอิน ตลาดโดรมัน

19/6 ม.2 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม

ส จินดารักษพานิช (ปาฉออน) 246 ม.8 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม

085-3848555

59/4 ม.6 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม

084-1657757

เฮงเฮงซุปเปอร (เจจุก)

อ.เมือง
ราน บวนสุนโอสถ1

9-10 ถ.บอเริ่ม อ.เมือง จ. นครปฐม

034-254381

เจลวน (สุรีรัตน)

24/8 ตลาดโอเดียน ถ.เทศบาล อ.เมือง จ.นครปฐม

034-242199

กิจเจริญเภสัช

64 ถ.พญาดง อ.เมือง จ.นครปฐม

034-241268

บวนสุนโอสถ 2

291-293 ถ.รถไฟ อ.เมือง จ.นครปฐม

034-241040

ศรีปราโมทยเภสัช

244 ถ.รถไฟ อ.เมือง จ.นครปฐม

034-258848

สันติเวชฟารมาซี

72/38-40 ถ.หลังองคพระ อ.เมือง จ.นครปฐม

034-253687

มัณฑนา 2 (ดานนอก)

104 ตลาดบน ถ.รถไฟ ต.พระปฐมเจดีย อ.เมือง จ.นครปฐม

034-252100

กาญจนผล

90 ถ.รถไฟ ต.พระปฐมเจดีย อ.เมือง จ.นครปฐม

034-242559

สุกัญญา (ลิ้มยงฮวด)

26 ตลาดลาง อ.เมือง จ.นครปฐม

034-251883

เลิศฟา

42 ซ. 7 ถ.รถไฟ อ.เมือง จ.นครปฐม

034-241539

เฮงซุนตั้ง

2-4 ถ.รถไฟ อ.เมือง จ.นครปฐม

034-241904

มัณฑนา 1

87 ซ.ตลาดบน ต.พระปฐมเจดีย อ.เมือง จ.นครปฐม

034-241026

นครปฐมซุปเปอรมารเก็ต

101/1-2 ถ.ราชมังครา อ.เมือง จ.นครปฐม

034-242477

บริษัทนครปฐมไพศาลจํากัด

482 ม.7 ต.หวยจระเข อ.เมือง จ.นครปฐม

034-284533

ศาลาคาปฐมอโศก

66 ม.5 ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม

089-8362007

ตนสําโรงเภสัช (คุณแสงเทียน) 67/7 ม.4 ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม

081-9951211

หิ่งหอย 16/2 ม.3 ถ.หนาปฐมอโศก ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม

085-3725524

บีพีซุปเปอรมารท

8/4 ถ.ทิพากร ต.พระปฐมเจดีย อ.เมือง จ.นครปฐม

034-257778

ไวพจน ตลาดลางนครปฐม

อ.เมือง จ.นครปฐม

081-3782199

ธานินทร

76/1 ม.3 บ.หนองงูเหลือม อ.เมือง จ.นครปฐม

034-209077

นําชัยเวชภัณฑ

582 ซอย ตนโพธิ์ อ.เมือง จ.นครปฐม

034-243538

คุณธิดารัตน

ใน ม.มหิดล อ.ศาลายา จ.นครปฐม

089-6617955

