จ.กาฬสินธ
อ.ยางตลาด
รานมิ้นซุปเปอรมารท
รานนองเน

411-413 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธ
7 ม. 1 อ.ยางตลาด จ.หนองบัวลําภู

043-833181
043-833180

รานโชคอนันท 1988 253 ม.1 ต.บางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธ

043-833055

รานสวัสดีมินิมารท

314 ถ.ดีมานนท อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธ

043-891291

รานขุมทรัพย

5/8-9 อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธ

043-891159

ประนุช บานเสียว

180 ม.6 ต.เขาวัว อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธิ์

081-8731882

อ.นาคู
นาคูพานิช

265 ม.10 ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ

089-0563670

ป.เจริญการคา

116 ม.11 ต.นามน อ.นาคู จ.กาฬสินธุ 46230

089-5747002

อ.หวยเม็ก
รานเจตอยมินิมารท

136 ม. 12 ต.คําใหญ อ.หวยเม็ก จ.กาฬสินธ

081-0488234

ออเรนจมารท

273 ม.4 ต.หวยเม็ก อ.หวยเม็ก จ.กาฬสินธิ์

086-2251669

อ.กมลาไสย
รานเจริญสุข

40 ม. 1 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธ

รานเรือนไทยซุปเปอรมารท
รานเกษรเภสัช

118 ม. 1 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธ

54 ม.1 ถ.กาฬสินธ-รอยเอ็ด ต.กมลาไสยจ.กาฬสินธ 46130"

043-899053
043-854044
087-2281414

เกรียงศักดิ์คาไมบานบอ 149 ม.9 ต.ธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ 46130

043-830118

อัญชลีเภสัช

081-8712788

278 ม.4 ต.หนองแฟน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธิ์

ตึกเขียวมินิมารท คุณกุง

147 ม.15 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธ

085-9664597

อ.รองคํา
รานชิปเปอร มินิมารท

204 ม. 2 ต.รองคํา อ.รองคํา จ.กาฬสินธ

043-897285

รานมณีรัตน

226/1 ม.10 ต.ทุงทอง อ.คํามวง จ.กาฬสินธ

087-4222091

รองคําโอสถ

อ.รองคํา จ.กาฬสินธุ
อ.กุฉินารายณ

รานบัวขาว

208 ม.2 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธิ์

043-851111-7

รานสมรโอสถ

241/2 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธิ์

043-851347

รานนภาพร

122 ม.1 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธิ์

043-832460

ปูเป มินิมารท

259 ม.2 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธิ์

085-0047290

ถูก ป.ซุปเปอรมารเก็ต

409 ม.12 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธิ์

086-8584468

ธรรมมาพร (เจซอง)

ตลาดสดเทศบาล อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธิ์

043-851989

ปลาทูทิพย

284-286 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธิ์

047-8510303

จงเฮง

243 ม.13 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธิ์

081-9977046

บุหงาพานิช

243/5-6 ม.13 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธิ์

081-1840711

บุญฑลิก 111 มินิมารท 111 ม.1 บานสมสอาด ต.สมสอาด อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธิ์

080-8418787

พรชนก พันธุโพธิ์

318 ม.1 ต.กุดหวา อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธ 46110

086-0617443

ป.วัฒนา

211 ม.13 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ

043-851388

บัวขาวไขสด

อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ

043-851449

จ.เจริญรุงเรือง

620/16-17 ม.1 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ

093-5639762

เอส.พี.มินิมารท

401/1 ม.12 อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ

043-851374

รานรุงเจริญ

357 ม.10 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ

ดอลลามินิมารท

190 ม.3 หนาโรงน้ําตาล อ.กุฉินาราย จ.กาฬสิน

089-5083468

ชานนท

512 ม.12 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธ

ลิ้มแฟรบุคเซนเตอร

338 ม.13 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ

085-0047290

อ.หวยผึ้ง
รานหวยผึ้งโอสถ

8 ม.4 อ.หวยผึ้ง จ. กาฬสินธ

043-869158

อ.เมือง
รานชัยยงคเภสัช

285/1-4 ถ.กาฬสินธ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาฬสินธ

043-811702

สุรัตนเภสัช

202/5-6 ถ.เทศบาล 3 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาฬสินธ

043-812601

รานวีณาซุปเปอร

202/8-9 ตลาดเทศบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาฬสินธ 043-811493

รานเเฟรี่ซุปเปอร

64-68 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาฬสินธ

ระเบียบเภสัช

177/2-3 ถ.เทศบาล23 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาฬสินธ 043-811624

รานวิเชียรเภสัช

ถ.เทศบาล23 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาฬสินธ

รานบุญยงคเภสัช

295-297 ถ.เทศบาล 23 อ.เมือง จ.กาฬสินธ

บ.กาฬสินธพลาซา จํากัด

42-44 ถ.เทศบาล 23 ต.กาฬสินธ อ.เมือง จ.กาฬสินธ

043-811716

รานลิ้นอุดมโอสถ

297/12-13 อ.เมือง จ.กาฬสินธ

043-815325

รานปพนธการเกษตร

24 ม.2 ต.ลําปาง อ.เมือง จ.กาฬสินธ

043-884044

หจก.นิวกันเอง

043-811179

043-812332

189/28 ถ.บายพาสทุงมน ต.กาฬสินธ อ.เมือง จ.กาฬสินธ 080-0053020/043-811752

รานฟาใสสมุนไพร

หางกาฬสินธพลาซา อ.เมือง จ.กาฬสินธ

085-4559455

ซุปเปอรถูก

189-28 ถ.บายพาสทุงมูล อ.เมือง จ.กาฬสินธิ์

080-0053020

อ.นาคู
นาคูพานิช

265 ม.10 ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธ 46160

089-0563670

อ.สหัสขันธ
รานเทพรักษเภสัช

211/18 ม.1 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ จ.กาฬสินธ

043-871093

คุณสมหวัง ไขยคํามี

ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ จ.กาฬสินธ

043-871085

รานเพชรโทน

33 ม. 1 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ จ.กาฬสินธ

043-871596

ถูกซุปเปอรมารเก็ต

206 ม.1 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ จ.กาฬสินธ

043-871192

ลีซุปเปอร

26 ม.10 ต.โนนแหลมทอง อ.สหัสขันธุ จ.กาฬสินธ

087-0811862

บัวใบพานิช

129/1 อ.สหัสขัณธ จ.กาฬสิน

081-3677770

อ.สมเด็จ
รานเจ เอส มินิมารท

223 ม. 10 ถ.ถีนานนท อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธ

043-823109

รานแสวงหาโอสถ สาขา 1

121/5-6 อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธ

043-861153

รานทอปบิวตี้ฟุล

19-22 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธ

043-860201

รานแสงทองพานิช

106 ม. 5 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธ

043-861323

รานกฤษณะ

26 ม.5 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธ

080-1793073

รานพรพรรณ

29-31 ม.5 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธ

080-0070991

เค มารท

208/1 ถ.ถีนานนท ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธิ์

043-823700

เจ.เอส.แลนด มารค

224 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ

084-0302607

อ.เขาวง
มะลิ

151 ม.2 ต.คุมเกา ต.เขาวง อ.เขาวง จ.กาฬสินธิ์

043-859531

โชคสถิตย

188 ม.18 ต.เขาวง อ.เขาวง จ.กาฬสินธิ์

089-5773609

ศืรืวัฒนา

290 ม.18 ต.เขาวง อ.เขาวง จ.กาฬสินธิ์

ตา-ยาย (นายลําพันธ ศรีมูล)

16 ม.5 ต.สงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ

087-8525712

เอกวิทยการคา

165 ม.6 อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ

083-145374

ทิรารัตน

256 ม.3 อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ

043-859016

อนันตะภูมิ

132/3 ม.16 อ.เขาวง จ.กาฬสินธ

085-0041078

จีรพงษ

65/6 ม.18 อ.เขาวง จ.กาฬสินธ

ถวิลการโอสถ

1355/2527 อ.เขาวง จ.กาฬสินธ

043-859249

อ.คํามวง
รานเรณู

226/3 ต.ทุงคลอง อ.คํามวง จ.กาฬสินธ

085-7605755

รานเจเรณู

55 ม 8 ต.ทุงคลอง อ.คํามวง จ.กาฬสินธ

080-0116511

รานบุญเกิดพานิช

3 ม. 8 ต.เนินยาง อ.คํามวง จ.กาฬสินธ

043-128125

รานแกนพานิช

16 ม.2 ต.บานโพน อ.คํามวง จ.กาฬสินธ

043-856119

ราน 99 ซุปเปอร (เจลอม)

32/1 ต.ทุงคลอง อ.คํามวง จ.กาฬสินธ

083-4389040

ศรีไพร (อรพิน)

อ.คํามวง จ.กาฬสินธ

รานมณีรัตน

อ.คํามวง จ.กาฬสินธ

087-4222091

รานนองโอด

255 ม.10 ต.ทุงคลอง อ.คํามวง จ.กาฬสินธ

081-0522109

รานชัยเสรี

207 ม. 8 บานใหมชัยมงคล อ.คํามวง จ.กาฬสินธ

043-886029

รานแดง

อ.คํามวง จ.กาฬสินธ

084-2616635

ยู แอนด ยู มินิมารท

234 ม.8 ต.โพน อ.คํามวง จ.กาฬสินธิ์

043-856153

เค เอ็ม วอเตอร

249 ม.10 ต.ทุงคลอง อ.คํามวง จ.กาฬสินธิ์

043-879208

ศรีไพร

38 ม.8 บานสันเมือง ต.ทุงคลอง อ.คํามวง จ.กาฬสินธ

089-4170049

พี่เสวย

42 ม.10 ต.ทุงคลอง อ.คํามวง จ.กาฬสินธุ

082-3143454

บิ๊กโก (สาขา อ.คํามวง )

36 ม.9 ต.ทุงคลอง อ.คํามวง จ.กาฬสินธุ

093-4092209

นัทิยาพานิช

227 ม.5 อ.คํามวง จ.กาฬสิน

086-4596200

เครือพูนผล

139 ม.12 อ.คํามวง กาฬสิน

092-4625463

เพลินซุปเปอรถูก

105 ม.9 ต.ทุงคลอง อ.คํามวง จ.กาฬสิน

081-6015046.

อ.สามชัย
รานทรัพยเจริญ

175 ม.8 ต.หนองชาง อ.สามชัย จ.กาฬสินธ

043-818212

บิ๊กโกซุปเปอร

124 ม.12 ต.สําราญใต อ.สามชัย จ.กาฬสินธิ์

085-9273809

แมพิน

147 ม.8 ต.หนองชาง อ.สามชัย จ.กาฬสินธิ์

043-818135

อ.ทาคันโท
ราน ป.ถูก

อ.ทาคันโท จ.กาฬสินธ

ลักขณาเภสัช 2

อ.ทาคันโท จ.กาฬสินธุ

ถูก ป.ซุปเปอร

326 ม.1 ต.นากลาง อ.ทาคันโท จ.กาฬสิน

087-0963979

จ.ขอนแกน
อ.ภูเวียง
รานสุวรรณฟารมาซี

286-387 อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน

043-291182

รานสิทธิโชคเภสัช

510/62-64 อ.ภุเวียง จ.ขอนแกน

043-291106

รานสิทธิโชคเภวัช (สาขา 2)

510/34-35 อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน

043-291259

รานโชคไพศาล

532-533 ต.ดอนทัน อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน

043-291799

แสงเจริญซุปเปอร

อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน

043-291959

รานยิ่งเฮงซุปเปอรื

อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน

รานภูเวียงฟารมาซี

373 อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน

รานรวมสินซุปเปอร

510/14-15-16 หนาสถานีตํารวจ อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน

043-291244

โพธิชัย เจละมัย

184 ม.1 ต.ภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ขอนแกน

043-291488

น้ําฟา

301 ม.1 อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน

080-0115995

โพธิ์ชัย

184 ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน

043-291488

แสงเจริญ(สาขา 2)

624 ม.3 อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน

043-291959

อ.หนองเรือ
รานเจียงเจริญมินิมารท

386 ม.1 ถ.มะลิวัลย อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน

043-294317

รานดอนโมงโอสถ

161 ม.9 ต.ดอนโมง อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน

043-299195

รานเฮียศิริการต

ตลาดสดเทศบาลดอนโมง อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน

084-7948054

รานยิ่งเฮงซุปเปอรมารท

248 ม.4 ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน

043-296037

รานนาวาณิช

303 ม. 9 ต.บานปง อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน

085-3432699

รานธนโชติมินิมารท

37/1 ม. 4 ต.หนองแค อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน

043-296074

รานคุณสมาน

78 ม. 1 ต.บานเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน

082-1016624

รานเครือฟาพานิช

12/1 ม.20 ต.โพนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน

043-425027

รานกาญเจริญชัย

24-26 ต.เนินสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน

043-296030

รานศาลายา

246 ม.4 ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน

ราน โกเภสัช

188/5 ม.9 ต.บานกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน

083-3526222

บ.รุงเรือง

178 ม.10 บานโนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน

043-425056

เจนอย

230 ม.10 ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน

088-0398307

ทิวา

235/236 ม.9 ต.บานกรุง อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน

080-4140705

ไทพาณิชย

237 ม.9 ต.บานกรุง อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน

043-299024

ดีเจ.เทพชัย

อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน

081-0756910

หจก.หนองเรือเรดิโอ

153 ม.10 ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน

088-3146996089-7146807

อ.เมือง
คุณรุงนภา เวียงชัยภูมิ

191 ม.15 ถ.เหลานาดี ต.บานเจ็ด อ.เมือง จ.ขอนแกน

081-9648222

รานอ.ไพศาลเภสัช

45 ตลาดจิระ ถ.ประชาสโมสร อ.เมือง จ.ขอนแกน

043-237116

รานช. เจริญฟารมาซี

62 ตลาดโบเบ อ.เมือง จ.ขอนแกน

043-222728

รานรุงเพชร (รุงบิวตี้)

5/6 ตลาดโบเบ ถ.ชวนชื่น อ.เมือง จ.ขอนแกน

043-224056

รานไทยรุงโรจน

649 ถ.หนาเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน

043-225568

รานรุงโรจนฟารมาซี

263 ถ.หนาเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 043-321308

รานสินเอเซีย

อ.เมือง จ.ขอนแกน

รานอางทองฟารมาซี

72-74 ตลาดบขส. ถ.ประชาสโมสร อ.เมือง จ.ขอนแกน 043-237186

รานแมนมาพรอม

46/8 ถ.ประชาสโมสร อ.เมือง จ.ขอนแกน

043-236514

รานเอเดน (พี่สุมารี)

217/3 ถ.กลางเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน

043-322880

รานรัตนภัณฑพาณิชย

43 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน

043-332738

รานสุนันท

62/225-7 ตลาดโบเบ อ.เมือง จ.ขอนแกน

รานนับเบอรวัน

363 ม.12 ต.บานทุม อ.เมือง จ.ขอนแกน

081-4717804

รานเจปู

86/40 ถ.ประชาสโมสร อ.เมือง จ.ขอนแกน

043-238108

รานทัศนียโสภาโอสถ

182/57 (ถ.ศรีจันทร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน

089-1540633

บริษัท เซ็นโทซา จํากัด

62/54-57 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน

043-272572

รานพิลัยมินิมารท

36/4 ม.6 ต.บานเจ็ด อ.เมือง จ.ขอนแกน

086-6412827

รานคุณเอ ศรีนครินทร

ร.พ.ศรีนครินทร อ.เมือง จ.ขอนแกน

086-2427466

เฮงเส็ง 2

465 ม.4 ต.บานทุม อ.เมือง จ.ขอนแกน

043-382233

แมซี่ชอป

เค18 ตลาดประตูน้ําขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน

084-6537398

เมืองทอง

50/20-22 ถ.รามราช ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแกน

086-2342882

น้ําฝน

95/24 ต.ศรีนวล อ.เมือง จ.ขอนแกน

089-7228924

จิปาทะ

67 ม.16 ต.บานทุม อ.เมือง จ.ขอนแกน

083-4148608

เอ แอนด พี มารท

38 ม.6 ต.บานเปด อ.เมือง จ.ขอนแกน

084-5748389

หจก.สหสินเทรดดิ้ง

26/29 ม.7 อ.เมือง จ.ขอนแกน

043-320714

สุขภาพบอกตอ (เอเดน สาขา2) 391 ต.เทพรักษ อ.เมือง จ.ขอนแกน

081-7001947

รานขายยาเภสัชกรบุญทริก

191/29-30 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน

081-5452024

โอปอเภสัช

398/3 ม.8 บานขามเจริญ ต.เมืองเกา อ.เมือง จ.ขอนแกน 086-8653755

สกสินเทรดดิ้ง

26/29 ม.7 ต.ในเมือง จ.ขอนแกน

บ.อารเอสโฮลเซลล

333 ม.15 อ.เมือง จ.ขอนแกน

ธัญญาพรเภสัช

62/222 ถ.กลางเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน

087-7747033

ปริญดา บานสมุนไพร

3/11 ม.14 หมูบานการเคหะ อ.เมือง จ.ขอนแกน

089-4211210

ตะวันทองมังสวิรัติ

71/1 อ.เมือง จ.ขอนแกน

083-4542524086-8503003

หจก.ทัยพาณิชย 2018 (รักษสวยงาม) 672/55 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน

อ.ชนบท
ราน ปรีชาพาณิชย(ลิมเฮง)

177 ม.12 ถ.โพศรีสอาด อ.ชนบท จ.ขอนแกน

043-286015

รานสิทธิเวชเภสัช

161-162 ม. 2 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแกน

043-286098

รานหมงยนต

105 ม.12 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแกน

043-286041

รานพรเทพ

130/3 อ.ชนบท จ.ขอนแกน

043-286034

อ.น้ําพอง
รานวินัยมินิมารท

631/1 ถ.หนองถุง อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน

043-432273

ราน เค พี มินิมารท

671 ม. ถ.ราษฎรบํารุง ต.หนองถุง อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน 043-431636

รานกาวหนา

223/1-2 อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน

043-431260

เสริมสวย มีน มีน

454 ม.1 ต.หนองกรุง อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน

081-5469354

รานวินัยพานิช

228/1-2 ต.หนองถุง อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน

043-431350

รานเหลืองอาภรณ

677 ม.1 อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน

043-431881

บริษัท น้ําพองศิริวัฒน จํากัด

330-334 ม.1 ถ.หนองถุง อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน

043-413084

บูตัส เอ็กเพลส

190 ม.6 ต.ทากระเสริม อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน

081-8202001

นองแฟรงค

597/8 ม.1 อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน

087-2164148

อ.กระนวน
ตนน้ําซุปเปอรสโตร

252 ม.11 ต.หนองโต อ.กระนวน จ.ขอนแกน

043-252789

ชัยเจริญสโตร

527/11 ม.10 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแกน

087-8669506

รานอีสาน คอสเมติคส

213 ถ.นิมิตรเมือง ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแกน

089-9442520

รานซาฮะเฮงมินิมารท

307 ม. 11 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแกน

043-251047

รานทวีสินเภสัช

16/4 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแกน

รานอินเตอร

527/112 อ.กระนวน จ.ขอนแกน

043-252393

รานมิตรกระนวน

172 ต.กระนวน อ.กระนวน จ.ขอนแกน

043-251314

ดวงเดือน (รานขาว)

อ.กระนวน จ.ขอนแกน

043-923032

ซาฮะเฮง

307 อ.กระนวน จ.ขอนแกน

043-251047

ถูก ป.ซุปเปอร

134 ม.11 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแกน

095-6635258

หจก.คมกริชบริการ

454 ม.8 ต.หนองกุงใหญ อ.กระนวน จ.ขอนแกน

อ.เขาสวนกวาง
ราน ยาเอกฟารมาซี

329 ม.1 อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน

043-449400

ราน เก มินิมารท(พี่พร)

355 ม.1 อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน

043-449492

อ.บานไผ
รานเจนซุปเปอร

394/1-2 อ.บานไผ จ.ขอนแกน

043-273175

รานเจเฮียง

387/6 ถ.พัฒนา 2 อ.บานไผ จ.ขอนแกน

043-329338

รานเอบิวตี้

250 ถ.เจนจบทิศ อ.บานไผ จ.ขอนแกน

081-5928938

รานกอลฟ กาย ซุปเปอร

554-555 ถ สมาสบํารุง อ.บานไผ จ.ขอนแกน

043-274445

ดีเจ สนชัย สมบูรณ

599/19 ม.2 ต.ในเมือง อ.บานไผ จ.ขอนแกน

081-4710026

บริษัท เกียรติสิน โฮลเซลล จํากัด171/24 ม.2 ถ.มิตรภาพ ต.บานไผ อ.บานไผ จ.ขอนแกน 043-272578
ราน สงวนฟารมาซี

248-249 อ.บานไผ จ.ขอนแกน

ราน ชัย ซุปเปอรมาเก็ต

263-264 ถ.สมาสบํารุง อ.บานไผ จ.ขอนแกน

043-272422

ราน ฮึ้อมิ่งอัน

326/4-5 อ.บานไผ จ.ขอนแกน

043-272104

เฮียธีพล หจก.นําชัยบานไผ

453/2-24 ถ.อํามาตย อ.บานไผ จ.ขอนแกน

นองเบียรมินิมารท

87 ม.11 ถ.บานไผ-บรบือ ต.หินตั้ง อ.บานไผ จ.ขอนแกน 093-5255997

043-272826086-4600767

อ.พล
รานขนมอุงอิ๋ง (ดีเจสาวยวนใจ) 47/24 ถ.พานิชเจริญ อ.พล จ.ขอนแกน

087-2240474

รานฟาติมามินิมารท

128 ถ.พลรัตน อ.พล จ.ขอนแกน

043-415678

มิตรมงคล

304/6 ถ.เสริมสวัสดิ์ อ.พล จ.ขอนแกน

043-414537

รานบานยาเภสัช

17/8-9 ซ.หอกระจายขาว ถ.พานิชเจริญ อ.พล จ.ขอนแกน043-414936

คุณพุมธิพงษ สิทธิทัศกุล

1/2 ถ.รามราช ต.เมือง พล อ.พล จ.ขอนแกน

หจก. เกียรติทวีสิน

53/1-3 ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแกน

ราน ภ พานิช

43/23-24 ตลาดบขส. อ.พล จ.ขอนแกน

เฮียโอม พีเค เซ็นเตอร

314 ถ.เสริมสวาง อ.พล จ.ขอนแกน

เอ็ม เจ เค

อ.พล จ.ขอนแกน

043-339160

ไทแซโอสถ

302/13-14 อ.พล จ.ขอนแกน

043-414095

บริษัท เอ็มเจเค กรุป จํากัด

321 ม.5 ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแกน 40120

ลี้เคียงฮวด

19/19-21 ถ.พาณิชยเจริญ อ.พล จ.ขอนแกน

084-0289149

086-6420063
043-415408089-7113184

043-414077

อ.อุบลรัตน
สมพงษเภสัช

31 ม. 4 ตลาดเขื่อนอุบลรัตน อ.อุบลรัตน จ.ขอนแกน

043-446033

รานเสนหบานไรซุปเปอร

23 ม. 4 ตลาดเขื่อนอุบลรัตน อ.อุบลรัตน จ.ขอนแกน 043-446034

พี่ศูนย สิงหนอย

169 ม.14 บานหวยทราย อ.อุบลรัตน จ.ขอนแกน

รานรัตนไพฑูรย

27 ม.4 อ.อุบลรัตน จ.ขอนแกน

043-446023

รานไทยเจริญ

25 ม.4 อ.อุบลรัตน จ.ขอนแกน

043-446050

รานวัฒนาโอสถ

350 ม.3 ถ.ไพจิตรอุทิศ อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน

043-491011

รานแมเเชม

"350/3 ม.3 อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน"

087-9306064

รานครีมมินิมารท

"495 ม.3 ต.หนองสองหอง อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน"043-491422

รานเปาะมินิมารท

"99/1 ถ.สุขาภิบาล อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน"

043-491157

ราน เตี่ย บุงแมกิมลัง

139/2 ต.หนองสองหอง จ.ขอนแกน

043-491028

นองเล็ก

636/1 ต.หนองสองหอง อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน

043-491061

อัญชลี

345 ม.3 อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน

043-491426

อ.ชุมแพ
พี พี สโตร

2041-2043 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน40130

043-311866

หจก. โชคชูชัย ซุเปอรมารท

2042-2044 ม.1 ถ.มะลิวัลย ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน

รานเชวงโชติ ซุปเปอรมารท

2289 ม. 1 ต.ชุมเเพ อ.ชุมเเพ จ.ขอนแกน

043-312783

รานรุงเภสัช

2169/70 ถ.สุนทรทิศ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน

043-311337

รานจิตรเภสัช

2273 ขางบขส อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน

043-312253

รานสหเวชเภสัช

อ.1113 อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน

คุณศักดิ์ สุระโลห

309 ม.2 ต.โนนอุดม อ.ชุมเเพ จ.ขอนแกน

คุณบุญชู วงษสมบัติ

โรงเรียนชุมแพศึกษา อ.ชุมเเพ จ.ขอนแกน

043-312229

081-0487490

ราน พี พี สโตร 2041-2043 ซ.ตลาดราชพัสดุ ถ.มะลิวัลย ต.ชุมเเพ อ.ชุมเเพ จ.ขอนแกน 043-311866
รานอยูเซงเซียง

36 ม. 5 ต.โนนสอาด อ.ชุมเเพ จ.ขอนแกน

043-391027

รานทวีชัยบิวตี้

273/69 ม.2 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน

043-312174

อ.วิไล สูงเเข็ง

15 ม. 1 บานกุดเข ต.หนองไผ อ.ชุมเเพ จ.ขอนแกน

087-8528615

รานแสงสวางฟารมาซี

204-205 ถ.มะลิวัลย อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน

043-311059

รานมี ดี เภสัช

2181 ถ.สุนทรพิพิธ อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน

043-311579

หยูเชงเซียง

ขางศาลเจาปูยา 68-69 ต.โนนบัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน

จรุงรุงเรือง

9/1 ม.6 ตลาดสดโนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน 043-391137081-8727394

ไทมารท

325 ม.2 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน

086-7139773

แกวฟาพาณิชย

14-15 ม.5 ต.โนนหิน อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน

043-391088

พี่พิศ

ตลาดสดชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน

087-4269865

บริษัท สิน 2000 จํากัด

269 ม.2 ต.หนองไผ อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน 40130

ยิ้นงวนตึ้ง

127-129 อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน

043-311379

นองอิน

48 ม.2 ต.บัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน

093-3251270

รวมเภสัช

531 ม.1 ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน

082-3304796

อ.สีชมพู
รานพรฟารมาซี

77 ม. 10 ถ.อุดร- ชุมแพ ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนเเกน 043-399043

รานจีรวัฒนเภสัช

73 ม.1 อ.สีชมพู จ.ขอนแกน

รานเจสมิน ซุปเปอร

204/1 ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแกน

รานรุงวานิช

27 ม. 1 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน

043-399131

รานเอส พี มินิมารท

201 ม. 10 ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแกน

043-399258

รานอํานวย

38 ม. 7 บานจอมบึง อ.สีชมพู จ.ขอนแกน

089-6236351

เพิ่มทรัพยพานิช

242 ม.2 ต.หนองแคน อ.สีชมภู จ.ขอนแกน

089-6185224

ชุมพรพานิช

226 ม.10 ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแกน

043-399599

043-399036
081-9752773043-399067

พรฟารมาซี

อ.สีชมพู จ.ขอนแกน

043-399043

อ.บานฝาง
คุณประวิทย

16 ม. 9 ตลาดสดบานฝาง อ.บานฝาง จ.ขอนแกน

086-8371686

อ.แวงใหญ
รานนองนัท มินิมารท

241 ม.3 ต.แวงใหญ อ.แวงใหญ จ.ขอนแกน

087-9910501

ราน แวงใหญ มินิมารท

2-3 อ.แวงใหญ จ.ขอนแกน

086-6573980

อ.ภูผามาน
รานก.ซุปเปอร

179 ม. 1 ต.ภูผามาน อ.ภูผามาน จ.ขอนแกน

043-396179

รานคุณวิชิต จุลสุม

157 ม. 1 ต.ภูผามาน อ.ภูผามาน จ.ขอนแกน

089-2731404

ราน หนอย พลาญชัย

157 ม.1 ต.ภูผามาน อ.ภูผามาน จ.ขอนแกน

089-2731404

ราน เจมอญ

106 ม.1 อ.ภูผามาน จ.ขอนแกน

043-396059

อ.แวงนอย
รานเพขรรัตน

222 ม. 12 ต.เเวงนอย อ.แวงนอย จ.ขอนแกน

043-499244

รานสมยงคาไม

246 ม.6 ต.แวงนอย อ.เเวงนอย จ.ขอนแกน

081-7686693

คุณกัลยา สมมาตย

135 ม. 1 ต.แวงนอย อ.แวงนอย จ.ขอนแกน

089-4579485

รานเพ็ญมณี

188 ม.12 อ.แวงนอย จ.ขอนแกน

043-499128

รานท.เจริญซุปเปอร

65 ม. 12 ต.แวงนอย อ.เเวงนอย จ.ขอนแกน

043-499034

อ.มัญจคีรี
รานเพชรประกาย

5/11 ม.3 ต.กุดเคลา อ.มัญจคีรี จ.ขอนแกน

089-7117015

รานเปยกกิบชอป

แผงลอยในตลาด อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน

083-2895439

รานมหาลาภซุปเปอรมารเก็ต

1 ม. 13 ต.กุดเตา อ.มัญจาคิรี จ.ขอนแกน

043-289034

131 ม. 3 ต.กุดเตา ถ.เกษตรวัฒนา อ.มัญจาคิรี จ.ขอนแกน

043-381344

รานเสบียง

อ.โคกโพธิ์ชัย
รานพัทยามินิมารท

21 ม. 7 ต.บานโคก อ.โคกโพธิ์ชัย จ.ขอนแกน

043-216017

อ.เปอยนอย
รานเทศศิริพาณิชย

17 ม. 1 ต.เปอยนอย อ.เปอยนอย จ.ขอนแกน

043-494143

อ.จัตุรัส
รานทรี-มารท

6-8 ถ.ชัยภูมิ - สีคิ้ว อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ

044-851166

จตุรัสฟารมาซี

17/14 อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ

044-851298

คุณบุญทัน แหขุนทด

87 ม.10 ต.บานขาม อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ

089-2865541

นองโม

79 ม.12 ต.บานขาม อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ

086-5834924

รานเซี่ยมลอ

74/12-14 ม.12 ต.บานกอก อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ

รานแมจู

34 ม.1 ต.หนองบัวใหญ อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ

089-8624677

รานเงียบเส็ง

24 ม.2 ถ.โกสีย ต.บานกรอก อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ

044-851388

รานแมศรีไพร

65 ม.10 ต.หนองบัวบาน อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ

เงียบเซง

462 ม.2 ต.บานกอก อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ

มะเหมี่ยว มินิมารท

อ.จตุพักตรพิมาน จ.รอยเอ็ด

เลิฟบิวตี้

75/3 ม.1 ต.บานกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

แตยงเซง

47-48 ม.1 ต.หนองบัวโคก อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ

044-851388

085-9205566
080-5738420/044-802146

อ.บานแทน
รานแทนทอง ซุปเปอรมารเก็ต 2/3 ต.บานแทน อ.บานแทน จ.ชัยภูมิ

044-886378

รานวิลาวัลย ซุปเปอรมารท

323 ม.11 ต.บานแทน อ.บานเเทน จ.ชัยภูมิ

044-886083

รานท.วิเศษทรัพย

215 ม.3 ต.บานแทน อ.บานแทน จ.ชัยภูมิ

044-186018

รานเฮงทวี

335 ม.11 ต.บานแทน อ.บานแทน จ.ชัยภูมิ

044-886081

สหพานิชย

330 ม.11 ต.บานแทน อ.บานแทน จ.ชัยภูมิ

044-387072

ราน ฉวีวรรณ

210 ม.11 ต.บานแทน อ.บานแทน จ.ขอนแกน

ราน ฉวีวรรณ

210 ม.11 ต.บานแทน อ.บานแทน จ.ชัยภูมิ

โชคดี

หลังตลาดสดบานแทน 345 ม.4 ต.บานแทน อ.บานแทน จ.ชัยภูมิ 044-887087

แสงจันทรโอสถ

68/1 ม.3 ต.บานแทน อ.บานแทน จ.ชัยภูมิ

044-887048

คุณผึ้ง

64/4 ม.3 อ.บานแทน จ.ชัยภูมิ

086-4907213

รานดวงเดือน

14 ม.11 ต.บานเตา อ.บานแทน จ.ชัยภูมิ

084-8254995

อ.เกษตรสมบูรณ
ดีเจสมคิด

41 ม.5 ต.บานยาว อ.เกษตรสมบูรณ จ.ชัยภูมิ

089-4243127

สมบูรณเภสัช

448/1 ถ.เจริญสน อ.เกษตรสมบูรณ จ.ชัยภูมิ

044-869077

ปยาภรณ

455 ต.บานยาว อ.เกษตรสมบูรณ จ.ชัยภูมิ

กาญจนา

456 อ.เกษตรสมบูรณ จ.ชัยภูมิ

สมหวัง

79 ม.1 หนาตลาดสดเทศบาล อ.เกษตรสมบูรณ จ.ชัยภูมิ 089-8494838

วังทองฟารมาซี

426 ม.1 ต.บานยาง อ.เกษตรสมบูรณ จ.ชัยภูมิ

044-869023

ป.ปนัดดา

49B ม.13 ต.บานยาง อ.เกษตรสมบูรณ จ.ชัยภูมิ

084-9691451

รานพีพี

หนาตลาดสด 83 ม.1 อ.เกษตรสมบูรณ จ.ชัยภูมิ

รานคําสิงห

93 ม.1 ต.บานฝาง อ.เกษตรสมบูรณ จ.ชัยภูมิ

044-847139

สมศักดิ์แกส

712 ม.1 ต.บานยาง อ.เกษตรสมบูรณ จ.ชัยภูมิ

044-847205

ราน พลอยเจริญ

8/1 ม.8 อ.เกษตรสมบูรณ จ.ชัยภูมิ

086-8620870

พรรัตน

21 ม.1 ต.บานยาง อ.เกษตรสมบูรณ จ.ชัยภูมิ

สุรัตน

อ.เกษตรสมบูรณ จ.ชัยภูมิ

044-847201

เค.บี.การเกษตร

อ.เกษตรสมบูรณ จ.ชัยภูมิ

044-846197

044-869069

103มารท

1/2 ม.13 ต.บานยาง อ.เกษตรสมบูรณ จ.ชัยภูมิ

085-1647866

กัญจนามินิมารท

81 ม.3 ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ จ.ชัยภูมิ 089-2864800 044-123271

ยายนวล

542 ม.1 อ.เกษตรสมบูรณ จ.ชัยภูมิ

082-1200146

พี่นา

75 ม.1 อ.เกษตรสมบูรณ จ.ชัยภูมิ

089-7180221

อ.บานเขวา
รานมนัสเภสัช

98/2 ม.13 ถ.เทพนิมิตร ต.บานเขวา อ.บานเขวา จ.ชัยภูมิ 044-891091

บริษัทพานิช (แมนอย)

ตลาดสดบานเขวา อ.บานเขวา จ.ชัยภูมิ

044-891251

ศิริชัยพานิช

11 ม.9 ตลาดแรง อ.บานเขวา จ.ชัยภูมิ

087-0875729

กฤษณามินิมารท

9 ต.บานเขวา อ.บานเขวา จ.ชัยภูมิ

อ.บําเหน็จณรงค
เจียมารท

175 ม.10 ต.บานเพชร อ.บําเน็จณรงคจ.ชัยภูมิ"

044-859182

วีพีมินิมารท

251-252 ถ.รุงเรืองศรี ต.บานเพชร อ.บําเหน็จณรงค จ.ชัยภูมิ

044-842788

เอ็นแอนดพีมินิมารท

16-17 ถ.รุงเรืองศรี ต.บานเพชร อ.บําเหน็จณรงค จ.ชัยภูมิ

044-859088

รานสวัสดี

58-60 ตลาดคําปง ต.บานเพชร อ.บําเหน็จณรงค จ.ชัยภูมิ

044-250124

เสริมยนตมินิมารท

175 ม.10 ตลาดคําปง ต.บานเพชร อ.บําเหน็จณรงค จ.ชัยภูมิ

044-859151

เมืองชวนฟารมาซี

7-8 ต.บานชวน อ.บําเหน็จณรงค จ.ชัยภูมิ

087-8732216

รานเรียบ(แผงลอย)

31 ม.21 ในตลาดสดคําปง ต.บานเพชร อ.บําเหน็จณรงค จ.ชัยภูมิ 086-2637269

ท็อปพานิช

88/9 ตลาดใหม อ.บําเหน็จณรงค จ.ชัยภูมิ

044-842188

เทพมินิมารท

295 ม.1 ต.บานเพชร อ.บําเหน็จณรงค จ.ชัยภูมิ

044-859182

ชัยการฟารมาซี

"226 ม.21 ต.บานเพชร อ.บําเหน็จณจ.ชัยภูมิ"

044-859096

อี้ด

"152/1 ม.17 ต.บานเพชร อ.บําเหน็จนรงคจ.ชัยภูมิ"

รานสินคานานาชนิด

177 ม.10 ต.บานเพชร อ.บําเหน็จณรงค จ.ชัยภูมิ

089-7463922

รานปรียาดา

95 ม.11 ต.บานชวน อ.บําเหน็จณรงค จ.ชัยภูมิ

088-4726353

นิภารัตน

77/45 ม.15 ต.บานชาน อ.บําเหน็จณรงค จ.ชัยภูมิ

080-7347315

อ.เมือง
เอี่ยมเจริญ

273/73 ถ.ยุติธรรม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

044-811245

กวงเลงเฮง

245-246 อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

044-811040

ทองชุนโอสถ

336/32 ก. ถ.ราชทันฑ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

044-811359

ศรีเจริญพานิช

336/33-34 ถ.ราชทัณฑ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

044-822244

กันเองฟารมาซี

107/315-316 ถ.โนนมวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

044-812298

นรินทรเภสัช

273/35 ถ.ยุติธรรม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

044-812036

นานาภัณฑ

273/27 ถ.ราชทันฑ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

044-811384

330/14-15 ถ.เลียงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

044-221262 081-0756910

คุณเทพชัย ประพงษ
จ.เจริญพานิชย

72/1 ม.10 ต.บานดาน อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

044-899025

ถาวรโอสถ

70/18-19 ม.1 ต.บานคาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

044-899015

ชัยศิษฐฟารมาซี

273ก/59 ถ.ยุติธรรม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

044-811082

ฟาบิวตี้ (คุณปู)

666/2-3 ถ.โนนมวง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

รานเฉลิมเกียรติ

ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

087-9591678

หมอจุฬา

700/13-14 ถ.สนามบิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

081-7184897

เศรษฐีเงินเย็น

86/1-3 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

044-813368

ธงภักดิ์พาณิช

149 ม.9 ต.หวยบง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

089-0283289

รัตนดา (ศศินา ผองพันธ)

6 ม.16 ต.ชีลอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

095-6064646

บริษัท สิน2000 จํากัด

397 ม.4 ต.รอบเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

อ.ภูเขียว
มารวยซุปเปอรมารเก็ต

926 ม.1 ต.ปกตรัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

คุณทองมวน

600 ม.9 ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

วีระเภสัช

57 ม.1 ถ.บํารุงราษฎร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

สุริยามินิมารท

2 ม.2 หนาตลาดสดผักปง ต.ผักปง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

089-0871008

มิตรประชาเภสัช

55/1 ม.1 ต.ผักปง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

044-861097

ฟลุคซุปเปอร

97 ม.1 อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

044-844128

รานนองยุย

53 ม.4 ต.บานดอน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

087-2396466

อารพีคาสง 2009

19/23 หนาตลาดสดผักปง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

086-8665544

โชคทวีซุปเปอร เจสมควร

114/123 บานลาด ต.บานแกง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

081-1864955

ปยะนุชเภสัช (ปยะทิพย)

81 ม.1 ต.ภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

นวซุปเปอรมารท

852 ม.1 ต.ภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

084-6029004

044-861442

อ.แกงครอ
พาโชคมินิมารท

598/1 ม.10 ต.หนองไผ อ.แกงครอ จ.ชัยภูมิ

044-882348

จิตรพานิช

441 ม.10 อ.แกงครอ จ.ชัยภูมิ

044-880039

ตานอยกิ๊ฟชอป

242 ตลาดแกงครอ อ.แกงครอ จ.ชัยภูมิ

044-411826

ประเสริฐเภสัช

581 ม.10 ต.หนองไผ อ.แกงครอ จ.ชัยภูมิ

เจริญทรัพย (คุณดาว)

1032 ม.1 ต.ชองสามหมอ อ.แกงครอ จ.ชัยภูมิ

044-882637

ทรัพยเจริญ

210 ม.10 ต.หนองไผ อ.แกงครอ จ.ชัยภูมิ

081-5936024

ราน ธีรพงษ

100 ตลาดแกงคอ อ.แกงคอ จ.ชัยภูมิ

044-831168

วัฒนะศิริ

448 ม.10 อ.แกงครอ จ.ชัยภูมิ

081-0387556

วิริยะ

542 ม.10 ต.หนองไผ อ.แกงครอ จ.ชัยภูมิ

044-880028

081-8778047 044-831420

ศิริไพบูลยเภสัช

430 ม. 10 ต.หนองไผ อ.แกงครอ จ.ชัยภูมิ

044-882816

พิศมัย

599 ม.1 อ.แกงครอ จ.ชัยภูมิ

081-0717665

รานตุเล็งวิทยา

214/4 ม.10 อ.แกงครอ จ.ชัยภูมิ

โชคดี

1/1 ม.10 อ.แกงครอ จ.ชัยภูมิ

044-882897

ตนเงินซุปเปอรสโตร

139/5 ม.9 อ.แกงคลอ จ.ชัยภูมิ

044 -851619

อ.หนองบัวแดง
ประดิษฐฟารมาซี

215 ถ.พานิชจํารูญ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

044-872107

รุงพัฒนาเภสัช

1 ม.9 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

086-2620049

เมืองทองเภสัช

190/1 ม.9 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

044-872025

เพิ่มสิน

27 ม.9 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

044-872102

นองเก

212 อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

044-871052

รานสไมล

หนาที่วาการอําเภอ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

044-872757

พลศักดิ์เภสัช

412 ม.9 อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

089-9465753

คุณปลา

110 ม.3 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

081-7605535

คุณสมปอง

77 ม.14 ต.นางแดด อ.บําเหน็จณรงค จ.ชัยภูมิ

087-0364022

สุรัตน

215 ม.6 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

แมมา

บานหนองประดู 272 ม.14 ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 081-9667792

ทวีพานิช

บานหนองพวง 30 ม.2 ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

อัจฉราพร (เจสําเนียง)

1/1 ม.17 ต.บางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

รานเจปู ที่ทําการผูใหญบาน

ม.8 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

081-0547017

บานหวยหวา 9 ม.6 ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

085-7710437

คุณรุงนภา
ทิพยวรรณมินิมารท

50/1 ม.3 ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

085-2016828

รานรัตนยนต

49 ม.9 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

กาญจนาศิริซุปเปอรมารท

242 ม.9 อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

รานสาคร

110 ม.3 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

ธีระพานิชยบริการ

9 ม.21 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

รานยายเยาะ

4 ม.22 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

085-30300243

ราน ศิริอนงค

45 ม.9 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

089-9062396

สงา

256 ม.10 อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

086-8728928

งามซุปเปอร

16 ม.9 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

085-4137370

หจก.มานะทรัพยทวี

134 ม.11 อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

044-872155

รานแมสมุย (ตลาดบานโนนสะอาด)

อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

080-7353344

ปยะ

220 ม.9 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

044-872072

ศิริเพิ่มพูล

107 อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

044-872490

อ.เทพสถิตย
คุณแดงกิ๊ฟมารท

604 ม.1 ต.วะตะแบก อ.เทพสถิตย จ.ชัยภูมิ

044-857080

อ.ทวีผล

255 ม.1 ต.วะตะแบก อ.เทพสถิตย จ.ชัยภูมิ

044-257117

ราน แสงจันทร

49 ม.1 ต.นายางกัด อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

044-874230

ราน เจหนิง

1 ม.1 ต.นายางกลัด อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

044-874034

อึ้งเจริญ

616 ม.1 ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

044-857061

นิสารัตน

1222 ม.1 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิตย จ.ชัยภูมิ

080-1735071

อัษฎายุธ เครื่องครัว

435/2 ม.2 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิตย จ.ชัยภูมิ

080-7878683

นองนิว

377 ม.1 อ.เทพสถิตย จ.ชัยภูมิ

089-9888770

นองไกชน

อ.เทพสถิตย จ.ชัยภูมิ

ประหยัด

"307 ม.5 ต.บานยายจิ๋ว อ.เทพสถิตย จ.ชัยภูมิ"

089-8442189

ขาวรัฐ

1231 ม.1 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

081-0718569

ซุปเปอรดิน

233 ม.1 ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

086-8719964

นองปลื้ม

456 ม.1 ต.นายางกลัด อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

081-8118396

เจไก

141 ม.10 ต.โปงนก อ.เทพสถิตย จ.ชัยภูมิ

081-2652587

อ.ครสวรรค
ยิ่งเจริญพานิช

44/4 อ.ครสวรรค จ.ชัยภูมิ

044-848412

น.พานิชยซุปเปอรมารท 212 ม.1 ต.โคกมังรอย อ.ครสวรรค จ.ชัยภูมิ

044-889064

เท็กวูด

416 ม.13 ต.ครสวรรค อ.ครสวรรค จ.ชัยภูมิ

044-889081

ชํานาญเวชโอสถ

44 ม.13 ต.ครสวรรคอ.ครสวรรค จ.ชัยภูมิ

081-6693028

ทินกร

20 ม.2 ต.คอนสวรรค อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

089-4242433

มังกรทอง

อ.ครสวรรค จ.ชัยภูมิ

นิรินาถช็อป

465/1-2 ต.คอนสวรรค อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

อุดม

401/1 ม.13 ต.คอนสวรรค อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

ศรีสุเมทการคา

41/1 อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

044-889049

ยิ่งใหญการสุรา

29 ม.2 อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ

086-0909986

080-7905186

อ.หนองบัวระเหว
สมชายพานิชย

594 ม.6 ตลาดสดหนองบัวเหว ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวเหว จ.ชัยภูมิ 044-897095

รุงโรจนฟารมาซี

561 ม.6 ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

สยามซุปเปอรมารท

556/1-3 ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

044-897097

ส.พิทยา

476 ม.6 ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

044-897045

อุดมทรัพย

564 ม.6 อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

ศิริพูลผล

557 ม.6 ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

หจก.บิ๊กวันโฮมมารท 469 ม.6 ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 36250

084-4727278

บจก.บิ๊กวันโฮมมารท 469 ม.6 ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
เจริญซุปเปอรมารท

621 ม.6 อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

090-9687878

อ.คอนสาร
ซุปเปอรเฮงเจริญ

305 ม.8 ต.หวยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

089-7225320

เฮง เฮง ตลาดเฮงเจริญ 305 ม.8 ต.หวยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

087-9728320

พงษทองเวชภัณฑ

044-876632

ดําริห

10 ม.8 ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

ตลาดสดเทศบาลคอนสาร 299 ม.2 ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

สินพูลทรัพย

172 ม.7 ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

ราน สินพูนทรัพย

203 ม.7 ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

วรโชติพาณิชย

ตลาดใหมคอนสาร 364 ม.8 ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

044-876031
083-7971222

044-876462

จ.บึงกาฬ
อ.ปากคาด
รานประนอมพานิช

24/4 ม.4 ต.ปากคาดพัฒนา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ

042-481091-2

รานวิลโอสถ

38/1 ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ

042-481131

รานรุงเรืองพานิช

34/4 อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ

รานวิไลศักดิ์พานิช

29 ม.3 ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ

042-404040

ฉวีวรรณ

31 ม.3 ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ

088-5180518

เทียนชัยพานิช

14 ม.4 อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ

082-1162916

เวียงทองซูเปอรสโตร 22 ม.4 อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ

042-481118

ไขมุก

087-4262817

4 ม.4 อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ

สมคิดพาณิช

310/1 ม.1 อ.โซพิสัย จ.บึงกาฬ

042-485461

รานบิ๊กเสือ

363/11 ถ.บํารุงราษฎร อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ

042-491847

รานจํานงคฟารมาซี

77/1 ถ.เจาแมสองนาง อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ

042-491177

รานนรินทรเภสัช

422/1 ม.1 ตลาดบึงกาฬ ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ

042-403339

รานไพศาลเภสัช

227 ถ.เจาแมสองนาง ต.บึงกาฬ อ.เมืองจ.บึงกาฬ

042-491144

บริษัทบึงกาญจนซุปเปอรสโตรจํากัด
รานล.เจริญ
รานรุงโรจน

"

429 ม.1 ต.วิศิษฐ อ.เมืองจ.บึงกาฬ

042-403422-4

275 ม.1 ศาลเจาแมสองนางอ.เมืองจ.บึงกาฬ

042-491073

239/3 ม.1 ถ.บํารุงราษฎร ต.บึงกาฬ อ.เมืองจ.บึงกาฬ"

042-491973

รานเอี่ยมแสงพานิชย 447/8-9 อ.บ.ต. ต.บึงกาฬ อ.เมืองจ.บึงกาฬ

089-7101158

หวานใจ

462 ม.11 อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

089-7103809

บึงกาฬซุปเปอรสโตร

429 ม.1 ถ.บํารุงราษฎร ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ

042-403422-4

ราชา

138 อ.เมือง จ.บึงกาฬ

042-491076

หจก.บิ๊กเสือซูเปอรสโตร 339 ม.9 ถ.บึงกาฬ-พังโคน อ.เมือง จ.บึงกาฬ

อ.ปากคาด
นองธี

4 ม.5 อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ

0854508490

อ.บุงคลา
ดีดีเจริญภัณฑ

316 ม.2 ต.บุงคลา อ.บุงคลา จ.บึงกาฬ

084-4651117

ซุปเปอร (แตน)

178 ม.10 ต.บุงคลา อ.บุงคลา จ.บึงกาฬ

087-2338205

บุงคลามารเก็ตติ้ง

27/3 อ.บุงคลา จ.บึงกาฬ

087-8617484

อ.เซกา
ตนกลวยสโตร (คุณเสาวลักษณ) 73 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ

042-489584

รานบิ๊กเอ

042-489466

128 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ

รานอําไพเภสัช

104 ม.1 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ

042-489103

เสาวลักษณ

246 ม.1 ถ.โพธิ์ศรี อ.เซกา จ.บึงกาฬ

042-489584

อําไพเภสัช

104 ม.1 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ

042-489109

เมืองทอง

73 ม.1 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ

042-489107

อํานวยฟารมาซี

100 ม.1 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ

ไตรยงคการคา

195 ม.14 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ

042-489294

แปรการคา

43/1 ม.1 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ

042-489044

อ.บึงโขลงหลง
รานสวางฟารมาซี

86 ม.13 ต.บึงโขลงหลง อ.บึงโขลงหลง จ.บึงกาฬ

042-416059

มารวย (เจรัตน)

343 ม.12 ต.บึงโขลงหลง อ.บึงโขลงหลง จ.บึงกาฬ

081-8387807

รวงทอง

458 ม.11 ต.บึงโขลงหลง อ.บึงโขลงหลง จ.บึงกาฬ

089-5706424

แอนพานิช

6 ม.11 ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขลงหลง จ.บึงกาฬ

เจษฎาซุปเปอร

512 ม.11 ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

081-2633883

ดงบังพลาสติก

อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

089-8432484

ศรีจันทร

358 ม.12 ต.บึงงาม อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

042-416171

รานออ

21 ม.2 บานโนนสวาง ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

นพพรพานิช (สวางฟารมา )

087-7728967 042-416268

อ.บึงโขลงหลง จ.บึงกาฬ

อ.ศรีวิไล
รานนเรศซุปเปอร

71 ม.2 ซ.ศรีวิไล-บึงกาฬ ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ

รานดีดีซุปเปอร

63 ม.1 ต.ในตลาด อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ

ไบโอ

50/6 ม.1 อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ

042-497093
042-497386 042-497056
083-3454596

อ.โซพิสัย
รานดวงฤดีโอสถ

86 ม.3 ต.โซพิสัย อ.โซพิสัย จ.บึงกาฬ

042-485065

รานนองเจน

151/1 ต.โซพิสัย อ.โซพิสัย จ.บึงกาฬ

042-485339

รานโอเลพานิชย

496 ม.3 ต.โซพิสัย อ.โซพิสัย จ.บึงกาฬ

042-485115

บิ๊กสตอเบอรรี่

59 ม.6 อ.โซพิสัย จ.บึงกาฬ

089-710181

บริษัท อีเดนโคเบนจํากัด

87 ม.3 ต.โซ อ.โซพิสัย จ.บึงกาฬ

อ.พรเจริญ
รานธวัชชัยฟารมาซี

101 ม.7 ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จบึงกาฬ .

042-487171

รานเลี่ยมการคา

133 ม.7 ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

042-487164

รานรุงโรจนฟารมาซี

106 ม.7 ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

042-487032

รานบิ๊กคอม

83 ม.7 อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

042-487633

ป.เจริญซุปเปอร

78 ม.7 อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

042-487128

ดีเจ บาวเอกริน

13 ม.4 ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

พรเจริญสโตร

67 ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

042-487122

ป.เจริญซุปเปอร

78 ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

042-487128

หจก.บิ๊กคอมพลาซา

219 ม.7 ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

จ.วาปปทุม
รานวิโรจนเภสัช

134/11-16 ม.1 ถ.สมารักษ ต.หนองแสง อ.วาปปทุม จ.มหาสารคาม

043-799164

รานพัฒนกิจ

134/2 ต.หนองแสง อ.วาปปทุม จ.มหาสารคาม

043-799272

รานศศิธรเภสัช

3/9 ม.3 ถ.กิจสมานิต ต.หนองแสง อ.วาปปทุม จ.มหาสารคาม

043-798606

รานคุม

67 ม.3 ต.หนองแสง อ.วาปปทุม จ.มหาสารคาม 44120 084-3614187 085-2018548

อ.เมือง
รานมหาสารคามซุปเปอร

700/17-18 ถ.พารบุตร อ.เมือง จ.มหาสารคาม

043-711343

รานสี่อํานวยเภสัช

58 ถ.ศรีราชวงศ อ.เมือง จ.มหาสารคาม

รานเสาวนียซุปเปอร

35 ถ.วรบุตร อ.เมือง จ.มหาสารคาม

043-711470

รานควงหลีซุปเปอร

455 ถ.นครสวรรค อ.เมือง จ.มหาสารคาม

043-711528

รานโดดเดนซุปเปอรมารเก็ต

84 ม.1 ถ.สารคาม-วาป ต.แวงนาง อ.เมือง จ.มหาสารคาม

พัฒนะชัย

อ.เมือง จ.มหาสารคาม

043-711461

สีแสงพานิช

754/21-22 ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม

043-721127

สวางพาพิช

อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

043-771654

รานเวลลแคร

722/1 ถ.นครสวรรค ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม

081-3851912

เภสัชกรโกวิทย

1118/8 อ.เมือง จ.มหาสารคาม

043-740644

คลังยาสารคาม

172/8-9 ถ.ถีนานนท อ.เมือง จ.มหาสารคาม

043- 020244

ชานนท (สาขา2)

313 ม.12 ต.แวงนาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม

043-711226 081-6620229

043-777277

อ.โกสุมพิสัย
รานส.วัฒนา

65 ถ.ศรีโกสุม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

043-761859 081-2617722

บี แอนด โอ มินิมารท

อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

083-4344449

ราน เจริญพานิช

222 ม.3 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

043-761143

ราน ตั้ง เสง อง

56/1-2-3 อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

ปานตะวัน

11 ม.2 ต.เขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

043-994599

อนุชา (ตนกลา)

121 ม.9 ต.บานแพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

043-776186

SB มินิมารท (โกสุมซุปเปอร)

172 ม.8 ต.แกงแก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

082-8291550

ตั้งเสงฮงการเกษตร

อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

เอส บี มินิมารท

อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

086-6002384

ภูดลเภสัช

272/4 ม.9 ต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

087-2329007

สองพี่นอง

405 ม.1 อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

083-2824949

อ.พยัคฆภูมิพิสัย
รานหจก.สุขศาลา 99

99/114-117 ม.1 ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

043-790666

รานเพิ่มพูนพานิช

90-9 ม.1 ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 043-791150

โชคปราณี

842 ม.1 ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิ จ.มหาสารคาม

หจก.สมานบุคเซนเตอร

111/1-7 ถ.วิชิตราษฎรบํารุง อ.พยัคฆภูมิ จ.มหาสารคาม 043-791211

รานยากันเอง

48 ม.1 อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

043-701476

091-0167396

อ.กันทรวิชัย
รานเหลาสมบัติ

191-193 ม.1 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

089-6183355

รานเจริญศึกษา

115 ม.14 ต.สีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

089-2228262

รานนองนัทซุปเปอรมารเก็ต

113 ม.1 ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

043-789353

อ.บรบือ
รานกรุงไทยซุปเปอร

43-45 ถ.แจงสนิท อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

043-7711581

รานอํานวยเภสัช

225-9 ม.1 ถ.แจงสนิท อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

043-771358

รานแสงประกายซุปเปอรื

1009 ถ.แจงสนิท ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

043-771309

รานเชษฐาเภสัช

518 ม.1 ถ.แจงสนิท ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

043-770575

หมอยาเยาวลักษณ

929 ม.1 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

043-770523

รานสายรุงบิวตี้

378 ม.1 ชุมชนขวัญเมือง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

084-4533321

รานไทยเกษตร 1 ซุปเปอร

1089-1090 ถ.แจงสนิท อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

043-771252

มุกพลาสติก (ตลาดสด)

250 ม.1 อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

086-2369649

รุงเรืองพานิช

204 ขางตลาดสด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

084-6006090

เจนอย

844 ม.1 อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

043-770434

9 บาท

อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

080-7565673

อ.เชืยงยืน
หจก.ศรีสมรซุปเปอรสโตร

638 ม.5 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 043-781739 043-781200

พ.พานิชมินิมารท

415-416 ถ.เชียงยืน-ขอนแกน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

043-781168

รานส.เจริญมินิมารท

337-8 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

086-241353

ศรีสมรซุปเปอรเซ็นเตอร (นอก) 477-478 ม.5 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

043-781739

ณัฐกิต (เจนอย)

512 ม.9 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

080-7631704

สิทธิชัยเภสัช

293/1-3 ม.3 อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

081-0595141

กรองทองพานิช

512 ม.19 อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

083-6616612

อ.นาเชือก
นาเชือกฟารมาซี

110/1 ม.15 ถ.นาเชือก-นาคุณ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

คุณพรทิพย สีวงษา

111 ม.12 หมูบานสันติสุข ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 043-779208

รานมะเมี่ยวการคา

43 ม.12 ซ.ประชานุเคราะห ถ.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 089-4178651

รานคมสันตเภสัช

7 ม.2 ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

รานลูกแกวซุปเปอร (เจตุม)

1/1 ม.15 ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

084-3779045

083-3377715
081-8734223

รานก.ทวีกิจ

31 ม.15 ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

043-779081

รานเจมส

"29ถ.นาเชือก - บรบือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม"

043-779617

ลิลลี่ซุปเปอรมารเก็ต

117 ม. 12 ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

043-779052

เฮียตี๋ตลาดสดนาเชือก 18 ม.15 ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

080-191381

ลูกแกวซุปเปอร (สาขา2)

088-3430499

58 ม.8 อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

อ.นาดูน
รานทิพย (ปาน้ําทิพย)

ตลาดนาดูน 166 ม.9 อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

043-797229

รานพูนผลพานิช

196 ม.9 อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

043-797051

จ.ยโสธร
รานเดอะเบสซุปเปอร

143-145 ถ.อุทัย - รามฤทธ อ.เมือง จ.ยโสธร

045-712788

คลังยาเภสัชกร

47 ถ.ประชาสัมพันธ อ.เมือง จ.ยโสธร

045-712130

รานเกรียงศักดิ์เภสัช

258 ถ.อุทัยรามฤทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร

045-711668

รานแสงอรุณเภสัช

381/1-2 ถ.วิทยธํารงค อ.เมือง จ.ยโสธร

045-711624

จงมีพาณิชย

อ.เมือง จ.ยโสธร

045-712160

ชัยเรืองสิน

147-155 อ.เมือง จ.ยโสธร

045-712652

ภัทรเภสัช (สุกัญญาเภสัช)

20-22 อ.เมือง จ.ยโสธร

045-712713

รุงเจริญซุปเปอรขายสง 408/9 ถ.วิทยะธํารงค อ.เมือง จ.ยโสธร

082-7543922

คุณปราณี

086-8774148

105 ม.9 บานตาลทอง อ.เมือง จ.ยโสธร

บจก.นานาภัณฑ ยโสธรแคทวัน 400/6 ต.ในเมือง อเมือง จ.ยโสธร

045-725001

หจก.บิ๊กแคทมารท

045-725000

402/6 ถ.วิระยะธํารงค ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร

อ.ปาติ้ว
ดาลี่ (เจณี)

46 ม.9 ต.ศรีฐาน อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร

แบมแบม

211 ม.4 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร

081-3904443

อ.กุดชุม
รานเสงี่ยมซุปเปอรมารท

32 ม.17 อ.กุดชุม จ.ยโสธร

045-789082

นองฟา

349 ม.8 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร

088-1203159

สถาพรเภสัช

466 ม.17 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร

045-789031 081-5935514

เสงี่ยมอาภรณ (คาสง)

15 ม.8 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร

087-2598391

อ.มหาชนะชัย
รานไทยเจริญ

156ม.2 ต.มหาชนะชัย อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

045-799109

ยอ-ยส "

116 ม.1 ต.ปาหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร"

088-7180322

รุงดีซุปเปอรมารท

106 ตลาดสดมหาชนะชัย อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

081-9671342 045-799100

โฮมทรัพย

76 ม.3 ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

087-9616574 088-345587

ชัยเจริญ

119 ม.2 ต.ฟาหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

045-799041

เจริญวาณิชย

114 ม.1 ต.โนนทราย อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

088-2229677

ถนอมทรัพย

95 ม.1 ต.โนนทราย อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

045-799987

อ.เลิงนกทา
เพชรจูมินิมารท

199 ถ.ชยางกูร อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

045-781115

รานสุนันทา

368 ถ.พรหมสิงห ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

045-481161

รานสองชายเภสัช

"204 ตลาดเล็งเกา ถ.ปรางเหวา อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร" 045-781256

รานมินิแคท นานาภัณฑ

101 ม.1 อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

045-781231

ศรีอารีย

181 ม.13 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

085-4179495

ถูก ซุปเปอร

389 ม.13 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

045-782501

ศิวาพร

8/9 ม.9 อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

คลังยา

ตลาดสดเทศบาลเลิงนกทา อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

045-782061

วรัญญา

234/22 ม.2 ตลาดแมลําใย อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

045-782122

นองพรีม(รานเฮียนาย)

234 ม.12 อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

045-781896

จงรวย หลัง ธ.ก.ส.

29 ม.13 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

091-0642265

ชิดชัย เลิงเกา

575 หนาวัดศรีบุญเรือง ต.สวาง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

081-3905756

อ.คําเขื่อนแกว
รานเจริญชัยโอสถ

88-90 อ.คําเขื่อนแกว จ.ยโสธร

045-791033

น้ําทิพย

371 ม.2 อ.คําเขื่อนแกว จ.ยโสธร

บูกะแบงค ณัชชาเภสัช

580 ม.2 อ.คําเขือนแกว จ.ยโสธร

089-9493771

นิดหนอย

899 ม.2 ต.รุมพุก อ.คําเขื่อนแกว จ.ยโสธร

045-791158

รานวัฒนาพานิช

124 ม. 4 ต.คําเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร

045-718233

ตองจิตมินิมารท

182 ม.4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร

086-2534311

เกษม บานคําเตย

13 ม.5 ซ.คําเตยที่ 11 ต.คําเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร

081-9673036

อ.คอวัง
รานสองชายเภสัช

217 ม.7 ต.คอวัง อ.คอวัง จ.ยโสธร

045-797075

รานคอวังเภสัช

163 ม. 7 ต.คอวัง อ.คอวัง จ.ยโสธร

045-797144

ทรัพยอุดม (เจติ๋ม)

7 ม.11 อ.คอวัง จ.ยโสธร

088-7066687

จึงเจริญ 4

6 ม.17 ต.คอวัง อ.คอวัง จ.ยโสธร

045-797025

จึงเจริญมืนืมารท

26/2 ม.7 ต.คอวัง อ.คอวัง จ.ยโสธร

086-2490562

ทรัพยอุดม 2

7 ม.11 ต.คอวัง อ.คอวัง จ.ยโสธร

045-797084

อ.ทรายมูล
รานงวนไล

117 ม. 16 ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร

045-787013

สุริยันต

58/16 ม.16 อ.ทรายมูล จ.ยโสธร

080-1561237

แมไทย

ตลาดทรายมูล 308/8 ม.16 อ.ทรายมูล จ.ยโสธร

085-6795154

โออิง

60 ม.16 ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร

087-7188644

จ.นครพนม
อ.ธาตุพนม
ราน คําฝาย

27 ตลาดสดธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

042-541301

พลอยเจริญซุปเปอร

406 ซ.เหลือ ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

รุงเรืองสโตร

453 ม.1 หนาตลาดสดเทศบาล อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

042-541755

ช. สองพี่นอง

548 ติดตลาดเทศบาล อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

042-541030

รานสมโภชน

62 ม. 3 บานฝงแดง ต.ผังเเดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

086-2379001

พารุงเรือง

560 ม.1 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

042-541227

แมเกิด

34/1 ม.8 ต.น้ําก่ํา อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

083-3617241

042-541195 081-0564029

ศูนยสาธิตสหการชุมชน 38 ม.4 ต.น้ําก่ํา อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

088-3023592

เพชรทวี

425 ม.10 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

042-541071

รานเจี๊ยบรุงเรืองกิจ

122 ม.1 ต.กุดฉิม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

093-4678665

อ.นาแก
ราน สุวรรณซุปเปอร

"536 ม.4 อ.นาแก จ.นครพนม"

042-571126

ราน เภสัชกรพิทักษ

615/1 ม.4 ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม

สามพี่นอง มินิมารท

219 ม.7 ต.พิมาย อ.นาแก จ.นครพนม

089-5728929

บอส กะบูม

15 ม2 ต.สีชมภู อ.นาแก จ.นครพนม

042 -537298

042-527286 081-8716267

ส.อํานวย (เฮียเสาร- เจพรรณี) 208 ม.3 ตลาดสดพระซอง อ.นาแก จ.นครพนม

042-583028

รานสังขพานิช

25 ม. 2 ต.ศรีชมภู บานโนนสนุก อ.นาแก จ.นครพนม

083-3622151

บอส กับ บูม

15 ม. 2 ต.โพนสนุก อ.นาแก จ.นครพนม

087-2159641

พลอยพนา (เจพลอย) 24 ม. 4 ตลาดสดนาแก ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม

042-571277

พีสโตร ขางเซเวน

042-571755

อ.นาแก จ.นครพนม

แอนนาซุปเปอรมารเก็ต 220 ม.7 ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม

084-7890961

สุชาดา

172 บ.สุขเกษม ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม

087-2140851

สามพี่นอง

13 ม.7 อ.นาแก จ.นครพนม

085-4542514

เจโอ ตลาดสดนาแก

อ.นาแก จ.นครพนม

081-2664337

ป.ไพศาล

70/13 ม.4 อ.นาแก จ.นครพนม

089-0763967

อ.เรณูนคร
ราน เพ็ญศิริโอสถ

20 ม.9 อ.เรณูนคร จ.นครพนม

042-579118

ราน เรณูนครการคา

34 ม.9 ต.เรณูนคร อ.เรณูนคร จ.นครพนม

042-579155

รานชูรัตน (เฮียสําเริง) 326 หนาตลาดสดเทศบาล อ.เรณูนคร จ.นครพนม
ป.ซุปเปอร

50 ม.9 ต.โพนทอง อ.เรณู จ.นครพนม

สิทธิพงษเภสัช

อ.เรณูนคร จ.นครพนม

เข็มฟา

93 ม.3 อ.เรณูนคร จ.นครพนม

042-579791

082-1130299

ถูก ป.ซุปเปอรมารเก็ต 159 ม.10 ต.บานกลาง อ.เรณูนคร จ.นครพนม
รานทรัพยทวีพร

328 ม.5 ตลาดสดเรณู ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม

042-549987

อ.ศรีสงคราม
ป.ซุปเปอรสโตร

ซ.ตลาดศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จนครพนม

หิน พลอย ฟาสโตร

463 ม.1 อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

เจน้ํา ตลาดสดเทศบาล

087-8576888 086-2545258

112 ม.1 ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

042-599691

ฉัตรชัยการคา

อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

042-599306

เดอะสตาร (เจน้ํา)

อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

093-2388977

กัญนิการ

118 ม.7 ต.นาคํา อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

080-5857241

อ.เมือง
104 ซุปเปอร (คุณอินทัช สุรีย) 116/3 ถ.เฟองนคร อ.เมือง จ.นครพนม

084-0305900

ราน พลอย ซุปเปอรมาเก็ต

ซ.ในตลาดสด อ.เมือง จ.นครพนม

089-2751747

ราน ใหมซุปเปอร

602 ซ.ในตลาดสด ถ.อภิบาลบรรชา อ.เมือง จ.นครพนม

แพรซุปเปอร

598/2 ถ.อภิบาลบัญชา อ.เมือง จ.นครพนม

ราน ต.อาตั๋ว 2000

34/2 ถ.อภิบาลบัญชา อ.เมือง จ.นครพนม

042-512041

ราน กิตติฟารมา

195-197 ถ.บํารุงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม

042-511545

ราน พรเจิญ ตลาสดเทศบาล

ถ.อภิบาลบัญชา อ.เมือง จ.นครพนม

ราน สหกรณ ม.2

194 ม. ต.บานกลาง อ.เมือง จ.นครพนม

083-1442933

ราน นองบี

63/1 ม.4 ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม

042-515736

ราน ปาตี้ ศูนพัฒนาเด็กเล็ก

344 ม.2 ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม

086-6414778

042-520305082-3997888

042-520464 042-698700

คุณ อินทัช สุริย 104 ซุปเปอร 116/3 ถ.เฟองนคร อ.เมือง จ.นครพนม

054-0305900

ป. ซุปเปอรบานกลาง

159 ม.10 ต.บานกลาง อ.เมือง จ.นครพนม

089-5779759

ราน นองใหมซุปเปอร

124 ม.5 ต.บานผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม

081-7084785

ราน สวางฟามาร

478-480 อ.เมือง จ.นครพนม

042-51141

ฮกเฮงฟารมาซี

774-776 ถ.อภิบาลบัญชา อ.เมือง จ.นครพนม

042-511285

รานพอสิงห

4 ม. 7 ต.หนองญาติ บานเหลาภูมิ อ.เมือง จ.นครพนม 089-7135503

คุณสมพร

217 ม. 2 บานนาโพธิ์ ต.บานผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม

เจ็ก ซุปเปอรเฮง

589 ถ.นิตชัย อ.เมือง จ.นครพนม

ทวีทรัพยการคา

670 ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม

โดโดบิ๊กซุปเปอร

327/14 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000

082-4805462

081-0479267042-520574
042-520673

อ.นาทม
รานนิวาสพาณิชย

64 ม.11 ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม

084-3775113

ถนอมทรัพย

29 ม.9 ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม

รานพอเพชร

59 ม.9 อ.นาทม จ.นครพนม

042-519084

แบงคโฟโตดิจิตอล

87 ม.4 ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม

042-519083

ขาวสาร ทาทุงนา

บ.ทุงนา ต.ชองสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

034-697475

วัชระการคา

159 ม.2 บานดอนเตย ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม 087-2336088

ไพรมณี

45/8 บ.กุรุคุ ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม

085-4528326

อ.บานแพง
ราน หมงฮวดเภสัช

351/2-3 ถ.ราฏรอุทิศ อ.บานแพง จ.นครพนม

081-3800640

ราน วันวิสาห

79 ม.13 ต.นาวัว จ.นครพนม

042-591672 081-7683358

ราน อุดมชัย

40/1 อ.บานแพง จ.นครพนม

042-591231

วัฒนา

15 ม.13 ต.บานแพง อ.บานแพง จ.นครพนม

042-591116

จีจี้ บัวสมาน

41/1 ม.4 ถ.เจริญยงค ต.บานแพง อ.บานแพง จ.นครพนม

087-2210831

รุงนภา

แผงลอยในตลาดสดเทศบาลบานแพง อ.บานแพง จ.นครพนม

042-591751

ลุงคํา

154 ม.13 ต.บานแพง อ.บานแพง จ.นครพนม

042-591296

เฮงวัฒนา (เจทอง)

40/16 ม.13 อ.บานแพง จ.นครพนม

042-591498

อ.ทาอุเทน
ราน เจริญผลซุปเปอร

168/1 ถ.หลักเมือง อ.ทาอุเทน จ.นครพนม

042-581429

ราน ลักลี้

60 ม.1 ถ.หลักเมือง อ.ทาอุเทน จ.นตรพนม

042-581152

คุณ พินิจ พลหาราช

4 ม.10 อ.ทาอุเทน จ.นครพนม

085-7595632

บุญทัน อาภรณ

174 ม. 1 ต.หลักเมือง อ.ทาอุเทน จ.นครพนม

042-581158

ประเทืองเภสัช

58 ม. 1 ต.ทาอุเทน อ.ทาอุเทน จ.นครพนม

042-581109

ดาราพร มุลทา

59/1 ม.8 บานโพน อ.ทาอุเทน จ.นครพนม 48120

089-4217119

อ.โพนสวรรค
สุภาพร

หนาตลาดสดเทศบาล 583/12 อ.โพนสวรรค จ.นครพนม 042-595037

ยงกิจสโตร

93 ม.4 อ.โนนสวรรค จ.นครพนม

042-595287

ชอมะขาม

43 ม.12 อ.โนนสวรรค จ.นครพนม

042-595373

อ.ปลาปาก
ราน คําพุกเภสัช

89 ม.2 ต.ปลาปาด อ.ปลาปาก จ.นครพนม

042-589314 087-2225639

ราน สะดวกซื้อ

89 ม.2 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม

080-7523745

ราน กนกวรรณ

29 ม.2 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม

080-7529745

รานพรเจริญการเกษตร 124 ม. 2 บานหนองฮี ถ.พนม-นาเเก อ.ปลาปาก จ.นครพนม

042-585029

ไผ

164 ม.12 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม

042-585073085-6465862

รุงเรือง

บานกุงโกน 124 ม.6 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 042-589244

พอใจ

56/1 ม.2 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม

042-589032

น้ําผึ้งพาณิชย

หนาตลาดสดหนองอี อ.ปลาปาก จ.นครพนม

091-6783496

ไผ

164 ม.12 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม

085-6465862

อ.นาหวา
ราน ถูกป.ซุปเปอร

342/1 อ.นาหวา จ.นครพนม

นิวไทยพัฒนา

265 ม.4 ต.นาหวา อ.นาหวา จ.นครพนม

ไทยพัฒนสโตร2004

79/2 ม.1 ถ.สกล-นาหวา อ.นาหวา จ.สกลนคร

081-2618590 042-597328

จ.บุรีรัมย
อ.สตึก
แกนโสภามินิมารท

425/3-4 อ.สตึก จ.บุรีรัมย

044-681088

วีระฟารมาซี

401/5-7 อ.สตึก จ.บุรีรัมย

044-681134

ทวีโอสถ

401/35-36 ถ.สนามมา ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย

044-681177

เมงฟารมาซี

431/1 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย

044-681123

เจพร

76/31-33 ม.1 ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย

081-2661910

รุง เรืองเภสัช

390/19-20 ตลาดบขส.ถ.สนามมา อ.สตึก จ.บุรีรัมย

044-681157

ศิริวิทยา

425/6-7 ถ.สนามมา ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย

044-627312

ทศพรเภสัช

401/11-12 ม.1 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย

หมอยา

"406/1 หนา บขส. ม.1 ต.นิคม อ.สตึกจ.บุรีรัมย"

081-7255901

พิชิต โอตุ

390 ม. 16 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย

088-3531004

จีรวัฒน

368-369 ม.16 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย

044-681232

สตึกเภสัช

401/66 ม.1 อ.สตึก จ.บุรีรัมย

044-681126

ไขมุกบิวตี้

28/4 ม.7 อ.สตึก จ.บุรีรัมย

044-681637

สตึกพลาซา

344 ม.1 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย

086-0532767

ลูกชาง (เจพิณ)

309 ม.19 ต.นิคม อ.สตึก จ.สุรินทร

080-7216280

อ.พุทไธสง
นําชัยฟารมาซี

407-408 ถ.อภัยราษฎร ต.พุทธไทสง อ.พุทไธสง จ. บุรีรัมย

044-689052

หมอยา "

164 ม.10 ถ.พุธไธสง-บุรีรัมย ต.บานจาอ.พุธไธสง จ.บุรีรัมย"

081-7258730

นิภา

75/5 ม.1 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย

089-5847639

อ.กระสัง
เซียมเฮงเส็ง

258/3-4 ถ.สุขาภิบาล 1 อ.กะสัง จ.บุรีรัมย

044-691255

เจริญสุขฟารมาซี

199/8 ม.9 ถ.สุขาภิบาล1 ต.กะสัง อ.กะสัง จ.บุรีรัมย

044-691221

หจก.ก.ทวี

678 ม.19 ต.กะสัง อ.กะสัง จ.บุรีรัมย

044-691115

สยามเภสัช

258 ม.9 อ.กะสัง จ.บุรีรัมย

044-691197

นานาภัณฑ

376 ตลาดสด อ.กะสัง จ.บุรีรัมย

044-691375

วัชระพาณิชย (บ.ยิ่งเจริญ 99) 484 ม.9 อ.กะสัง จ.บุรีรัมย

044-691118

คลีนิคยา

615-616 ม.9 ต.กะสัง อ.กะสัง จ.บุรีรัมย

เจตนสฤษฎ

1 ม.10 ต.เมืองไผ อ.กะสัง จ.บุรีรัมย

081-7725383

ศรีวิจิตร

559/3 ม.1 ต.กะสัง อ.กะสัง จ.บุรีรัมย

044-571969

โชคนําชัย

561 ม.1 ต.กะสัง อ.กะสัง จ.บุรีรัมย

044-571055

อ.หนองกี่
หนองกี่มินิมารท

36 ม.2 ต.ทุงกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย

044-653281

พลอยมินิมารท

123 ม.2 หนาตลาดสด ต.ทุงกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย

044-641862

นครเภสัช

10 ม.2 อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย

044-641165

รักบานเกิด

ตลาดสดหนองกี่ 14 ม.2 ต.ทุงกระเซ็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย

044-641241

หมอจูเภสัช

47 ม.2 ตลาดสดเทศบาล อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย

085-8026199

อ.เมือง
หางฟาไทยซุปเปอรสโตร

23/10-12 อ.เมือง จ.บุรีรัมย

044-611867

ลิ้มอําพรบิวตี้

6/6-7 ถ.รมยบุรี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย

044-621728

ดวงกมลบิวตี้

267/99-101 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย 31000

044-621721

เต็กแซโอสถ

25-27 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย

044-611100

ส.พูนสุขเภสัช

45/2 ม.1 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย

พระจันทรเภสัช

179/4-5 ถ.สุนทรเทพ อ.เมือง จ.บุรีรัมย

044-611427

พี่เพ็ญ

5 ม.6 บานหนองสวน ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย

089-6251168

คุณเล็ก

61 ม.8 อ.เมือง จ.บุรีรัมย

089-6264037

หยกแยม

218 ม.4 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย

044-621500

พีซีมารท

129/5-6 ม.4 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย

083-1271259

ปาขนอม

78 ม.7 อ.เมือง จ.บุรีรัมย

แพรวามินิมารท

58/1 ม.8 อ.เมือง จ.บุรีรัมย

083-7920304

วิเชียรเภสัช

155/2 ตลาด บขส.ถ.ธานี อ.เมือง จ.บุรีรัมย

044-613038

คุณนันทวา พันธศรี

5 ม.6 บานหนองสรวง ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย

089-6251168

ใบยาฟารมาซี

257 ม.4 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย

081-6950994

ขวัญษมาเภสัช

254 ม.4 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย

วิกผมปญาพร

148/44 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย

081-7604606

รานสุกัญญา

31-35 อ.เมือง จ.บุรีรัมย

091-8293553

อ.นางรอง
เพียรบิวตี้ช็อป

503-505 ถ.ประจันตเขต อ.นางรอง จ.บุรีรัมย

044-631358

บานครีม

309 ถ.ประดิษฐปานะ ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย

044-622791

สยามฟารมาซี

527 อ.นางรอง จ.บุรีรัมย

044-631471

แสงทองการคา

347 อ.นางรอง จ.บุรีรัมย

044-631782

อุดมทรัพย

174 อ.นางรอง จ.บุรีรัมย

044-624054

แอมบิวตี้เฟรนด

429 อ.นางรอง จ.บุรีรัมย

044-631426

คัดสรร

287 ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย

044-624422

อ.ลําปรายมาศ
รานประณีต

45 ถ.ราชดําริ ต.ลําปลายมาศ อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย

044-661142

ขุมทรัพย

718/14-15 ถ.รถไฟวัฒนา อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย

044-661411

ลี่อันเภสัช

480 ถ.สหนพมาศ ต.ลําปลายมาศ อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย

044-623382

บูรพาเภสัช

26 ม.1 ถ.รถไฟ อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย

044-661106

ทวีชัย

17-19 ถ.ราชดําริ อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย

044-661229

ศรีฟา

488 ม.7 หมูบานพัฒนา ถ.สหนพมาศ อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย 044-660643

สมการสุรา

70/5 เขื่องไปรศณีย ถ.สหนพมาศ อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย

044-623148

ประเสริฐซูปเปอรมารท 21-25 ตลาดเทศบาล 1 ถ.เทียมดิษฐอ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย"

044-660425

สุภมิตรเภสัช

742/6 ถ.ราชดําริ อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย

044-661069

มายดบิวตี้

28-30 ม.1 ถ.ราชดําริ อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย

044-660265

ณัฐวัสส

79 ม.9 ต.ลําปลายมาศ อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย

083-7406530

อ.โนนดินแดง
ส.วิทยุ

199 ม.2 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย 31260

044-606034

โดงฟารมาซี

243 ม.2 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย

044-606079

สุมลพานิช

"221 ม.2 ตลาดโนนดินแดง อ.โนนดินแดงจ.บุรีรัมย"

044-606549

สินทวี

156/9 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย

044-606033

พิมแพรพานิช

6/1 ม.1 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย

044-606244

เจเพ็ญ

223 ม.2 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย

083-3707027

กรรณิการ

216 ท.2 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย

044-606027

รุงเรือง

241 ม.2 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย

085-4908592

กรนิกา

216 ม.2 ตลาดโนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย

044-606027

ศรีจันทรพานิชย

213 ม.2 ตลาดโนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย

044-606035

ตอมบิ้วตี้

4 ม.1 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย

083-3835152

ณรงค

11 ม.1 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย

044-606497

อ.ละหารทราย
ประจวบ

278/1 ม.1 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราบ จ.บุรีรัมย

044-656090

เกษตรชัย

23/14 ม.8 อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย

044-694087

ประจวบ

278/1 ม.1 อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย

044-656090

เฮงวาณิชย

97/5 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย

044-656170

เจพร ตลาดเทศบาล

23/23 อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย

090-3749697

เบนซพาณิชย

139 ม.11 อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย

088-7204463

พลอยชมภู (คุณนุช)

6/2 ม.2 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย

081-7257539 044-656034

อ.ประโคนชัย
มั่นคงเภสัช

126/78 ม.6 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย

044-671283

หลักชัยโอสถ

200/7-8 หลังตลาด ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย

044-671321

วนิดาพานิช

169/4 ม.7 ถ.ประสิทธิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย

044-651523

ชัยยาฟารมาซี

193 ม.2 อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย

044-671270

ไทปู

82 อ.ประโคนชัย จ. บุรีรัมย

044-671294

อรุณรัตน

196 ม.6 ตลาดประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย

044-670389

ธันยรัตน

169/3 ม.6 ตลาดประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย

083-6089898

ลิปบิ้น

90/3 ม.2 อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย

ทองเจือ

172/3 ม.2 อ.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย

087-0556614

อ.ชํานิ
รานนิพนธ

(ที่ทําการกํานัน) 136/1-2 ต.ชํานิ อ.ชํานิ จ.บุรีรัมย

044-609040

อ.หนองหงส
จํารูญ

34 ม.6 ต.สระแกว อ.หนองหงส จ.บุรีรัมย

สบายดี

"119 ม.14 ต.สระแกว อ.หนองหงษ จ.บุรีรัมย"

044-669108

อ.ปะคํา
ชมภูมินิมารท

109 ม.1 ต.ปะคํา อ.ปะคํา จ.บุรีรัมย

086-0281033

กาเหวา กาญเจริญ

213 ม.1 ต.ปะคํา อ.ปะคํา จ.บุรีรัมย

044-654246

จีรติกานตพาณิชย

บานปลื้ม ต.โคกมะมวง อ.ปะคํา จ.บุรีรัมย

089-5847138

นองเบียร

"57 ม.8 บานปลื้ม ต.โคกมะมวง อ.ปะคํา จ.บุรีรัมย"

080-1595498

สวัสดีพาณิชย

5 ม.2 ต.ปะคํา อ.ปะคํา จ.บุรีรัมย

044-646049

สุวรรณเภสัช

7 ม.6 ต.ปะคํา อ.ปะคํา จ.บุรีรัมย

082-1456910

โคกเจริญ

88 ม.10 ต.หนองบัว อ.ปะคํา จ.บุรีรัมย

085-7633082

ทองพูนพานิช

10 ม.9 ต.โคกมะมวง อ.ปะคํา จ.บุรีรัมย

089-5020503

จิรติกานตพาณิชย

48 ม.8 ต.โคกมวง อ.ปะคํา จ.บุรีรัมย

089-5847138

โคกเจริญ

88 ม.10 ต.หนองบัว อ.ปะคํา จ.บุรีรัมย

085-7633082

คอนนางงามการเกษตร 35/5 ม.6 ต.หนองบัว อ.ปะคํา จ.บุรีรัมย

081-0706311

สุกรี

172 ม.15 อ.ปะคํา จ.บุรีรัมย

081-9994719

หมอยาศศิวิมล

158/1 ม.1 ต.ปะคํา อ.ปะคํา จ.บุรีรัมย

089-720835 044-654355

อ.นาโพธ
รานวัฒนาเภสัช

46/1 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย

044-686053

ใหมทอง

190 ม.1 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธ จ.บุรีรัมย

081-8772120

อ.แดนดง
มาบุญชูคาสง

120 ม.5 อ.แดนดง จ.บุรีรัมย

ยิ่งมีพาณิชย

อ.แดนดง จ.บุรีรัมย

085-7759183
085-6570737 080-1758550

อ.บานใหมไชยพจน
เวชภัณฑฟารมาซี

40 ม.1 ต.หนองแวง อ.บานใหมไชยพจน จ.บุรีรัมย

044-650092

พงศกรมินิมารท

244 ม.1 ซ.หนองแซง อ.บานใหมไชยพจน จ.บุรีรัมย

044-650156

นิวแลนด (จินเซงสโตร) 180 ม.1 ต.หนองแวง อ.บานใหมไชยพจน จ.บุรีรัมย

081-0756566

เจฮงคาไม

150 ม.1 ต.หนองแวง อ.บานใหมไชยพจน จ.บุรีรัมย

089-0029747

ฉั่วเทียหลี

67-70 หนองแวง อ.บานใหมไชยพจน จ.บุรีรัมย

044-650148

ไพศาลเภสัช

4 ม.1 ต.บานใหมไชยพจน อ.บานใหมไชยพจน จ.บุรีรัมย

044-650045

อ.โนนสุวรรณ
สมใจมินิมารท

100 ม.1 ตลาดปูตุน ต.โกรกแกว อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย

044-607089

เอส เค มินิมารท

49 ม.1 ต.โกรกแกว อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย

044-607167

หมอยาโนนสุวรรณ

"110/5 ม.1 ต.โกรกแกว อ.โนนสุวรรณจ.บุรีรัมย"

089-5851966

บี.ดี.ทอล

105 ม.3 บานดงบัง อ.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย"

"

บัวหยัน "

26 ม. 3 ต.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณจ.บุรีรัมย"

มิตรสกุล

12 ม.15 หมูบานโนนสุริยา ต.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย 044-607064

หมอยาโนนสุวรรณ

110/5 ม.1 ต.โกรกแกว อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย

044-607335

อ.บานกรวด
ทวีการคา

122 ม.4 ต.ประสาท อ.บานกรวด จ.บุรีรัมย

044-679046

รุงเรือง

56 ม.12 อ.บานกรวด จ.บุรีรัมย

044-679074

ทวีการคา

122 ม.4 ต.ปราสาท อ.บานกรวด จ.บุรีรัมย

044-679046

สมเภสัช

126 ม.12 ต.ปราสาท อ.บานกรวด จ.บุรีรัมย

ดีพรอมมินิมารท

31 ม.12 ต.บานกรวด อ.บานกรวด จ.บุรีรัมย

ไทยงาม (เจชวย)

บานสายตรี 6 ต.บึงเจริญ อ.บานกวรด จ.บุรีรัมย

บึงเจริญเสาปูน(ยายเสริญ)

305 ม.1 ต.บึงเจริญ อ.บานกรวด จ.บุรีรัมย

089-2227682

081-7592808
084-8289224

กนกวรรณมินิมารท

50 ม.4ต.บึงเจริญ อ.บานกรวด จ.บุรีรัมย

087-0055371

คุณศิริพร

301 ม.12 ขางสนามกีฬาตลาดนิคม อ.บานกรวด จ.บุรีรัมย

ศรีฟาพาณิชย

76 ม.4 ถ.สัจพงษ ต.บานกรวด อ.บานกรวด จ.บุรีรัมย

ทนุการคา

31 ม.4 ต.บานกรวด อ.บานกรวด จ.บุรีรัมย

044-679379

เจริญเภสัช

103 ม.12 เทศบาลตลาดนิคม อ.บานกรวด จ.บุรีรัมย

044-679002

จ.มุกดาหาร
รานไทคูณซุปเปอร

"62/1-2 ถ.มุกดาหาร - ดอนตาล อเมือง จ.มุกดาหาร"

รานสุภาพเภสัช

13/3 ถ.สุขามิตร อ.เมือง จ.มุกดาหาร

042-630433

รานงวนฮงโอสถ

38 ถ.สุรศักดิ์ดารักษ อ.เมือง จ.มุกดาหาร

042-611850

รานศักดิชัยโอสถ

29 ถ.ยุทธพัฒน อ.เมือง จ.มุกดาหาร

042-611094

รานทรัพยทวีลิสซิ่ง

33/4 ถ.ทยางคกูร อ.เมือง จ.มุกดาหาร

042-630888

รานเเฮปปมีเดีย

193 ม. 3 ถ.มุกดา- คําชะอี อ.เมือง จ.มุกดาหาร

081-5925732

รานเภสัชกรกรรณิการ 55/9 ถ.สองนางสถิต อ.เมือง จ.มุกดาหาร

086-4514816

รานทรายขาวมินิมารท 200 ม. 5 อ.เมือง จ.มุกดาหาร

089-4192319

รานไทยพัฒนา

หนาสถานีอนามัย 73 ม.3 ต.ผึงแดด อ.เมือง จ.มุกดาหาร

รานกรรณิการ

แผงลอยตลาดสดเทศบาล 1 อ.เมือง จ.มุกดาหาร

084-4059349

รานภาวิณี

แผงลอยตลาดสดเทศบาล 1 อ.เมือง จ.มุกดาหาร

086-2404333

รานซิน

แผงลอยตลาดสดเทศบาล 1 อ.เมือง จ.มุกดาหาร

081-0564010

เภสัชกรวิลาวัลย

69 ถ.สองทางสถิตย อ.เมือง จ.มุกดาหาร

084-5188502

ดาวทิพย

ตลาดอินโดจีน ซ.ศาลาเขารักมุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร

081-8716544

เฮง 9

ตลาดอินโดจีน ถ.พิทักษพนมเขต อ.เมือง จ.มุกดาหาร

ปอปสตาร

ตลาดอินโดจีน 9/6 ถ.พิทักษพนมเขต อ.เมือง จ.มุกดาหาร

081-8721496 042-632160
081-5819218

รานยาเอฟารมาเฮลท 31 ถ.ยุทธพัฒน ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร

089-8790328

เกมสไดเร็คเซลล

42/16-17 อ.เมือง จ.มุกดาหาร

042-613628

แสงอาภรณ 2

(ตลาดเทศบาล 2)

042-631267

ตนขาว

109/72-73 ตลาดเทศบาล 2 อ.เมือง จ.มุกดาหาร

รานไทคูณซุปเปอร

62/1-2 ถ.มุกดาหาร - ดอนตาล อ.เมือง จ.มุกดาหาร

รานเตียบานฮวดสรรพสินคา

100/28 อ.เมือง จ.มุกดาหาร

42/64-65 ถ.พิทักษพรม อ.เมือง จ.มุกดาหาร

081-0634575
042-611609042-632965
042-612256-7

รานหนันเอี๋ยวโอสถ

8 ถ.สุขานิมิตร อ.เมือง จ.มุกดาหาร

สุจิตรา

70 ต.วิทัยพนมเขต อ.เมือง จ.มุกดาหาร

081-5925732

เจจอย (แผงลอย)

แผงลอยในตลาดสดเทศบาล 1 อ.เมือง จ.มุกดาหาร

085-0023849

คุณเล็ก (แผงลอยในตลาดสด) อ.เมือง จ.มุกดาหาร
เจอวน (แผงลอยตลาดสด)

อ.เมือง จ.มุกดาหาร

089-4200406

ดุสิตา (ตลาดอินโดจีน) 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร

042-632327

ส.ขายพาณิชย

042-636022

1 ม.3 ถ.มุกดาหาร-คําชะอี อ.เมือง จ.มุกดาหาร

อ.คําชะอี
รานคําชะอีเภสัช

17 ม.6 ต.น้ําเที่ยง อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร

042-691033

รานแวบไอด

15 ม. 2 ต.หนองเอี้ยน อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร

042-636217

อ.ดงหลวง
ถวิล ดงหลวง

165 ม.4 ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

042-697220

เกียรติคุณ

119 ตลาดเทศบาล1 อ.เมือง จ.มุกดาหาร

042-630661

บานชื่น

7/1 ถ.สองนางสถิตย ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร

042-611263

มล

อ.เมือง จ.มุกดาหาร

086-8575255

ดงหลวงการสุรา

81 ม.4 ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

042-697021

รานยายวงศ

1163 บานดงหลวง ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

092-44020519

ดงหลวงเภสัช

109 /4 ถ.เปรมพัฒนา ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

042-697044

อ.คําชะอี
รานแมทองพูนเพชรมารท

7 ม.6 หนาโรงเรียนน้ําเที่ยงวันครู7 อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร

042-637769

รานหนองเอี่ยนมินิมารท

70/1 ม.2 ต.หนองเอี่ยน อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร 042-664057089-7155629

รานประทิน

62 ม. 6 ต.น้ําเที่ยง อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร

085-0075057

รานเมืองน้ําเที่ยง

94 ม. 6 ต.น้ําเทียง อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร

042-691152

อัฐพรเภสัช

133 ม.6 ต.น้ําเที่ยง อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร

081-6612091

รานตาตั้ม

149 ม. 6 ต.น้ําเที่ยง อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร

042-637057

รานปกชื่อนักเรียน

หลังตลาดสดเทศบาล อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร

089-9149640

ถังพาณิชย (เจเพ็ญ)

121 ม.1 ต.หนองเฮี้ยน อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร

042-664041

กิตติ (เจ็กตู)

13 ม.6 ต.นาเที่ยง อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร

089-5777619

แพรวพลอยมินิมารท

29 ม.12 ต.น้ําเที่ยง อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร

090-3599124

อ.นิคมคําสรอย
รานบิ๊กวัน ซุปเปอรมารท

108 ม.5 ต.นิคม อ.นิคมคําสรอย จ.มุกดาหาร

042-681098

อ.หนองสูง
รานชัยรัตนอิเล็คทรอนิค

126 ม.8 ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

042-635231

โชคพาณิชย

35 ม.6 อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

085-0076981

ถาวรพาณิชย

22 ม.4 ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

042-635021

ราน ต.วิไล

305 ม.5 ถ.นิคม - หนองสูง อ.นิคมคําสรอย จ.มุกดาหาร

042-638159

รานกิ่งแกว

121 ม. 5 ต.นิคมคําสรอย อ.นิคมคําสรอย จ.มุกดาหาร

042-681192

รานบิวตี้ชอป

42 ม. 5 ต.นิคมคําสรอย อ.นิคมคําสรอย จ.มุกดาหาร

087-9504583

รานศรีถนอม

95/2 ม.5 ต.นิคมคําสรอย อ.นิคมคําสรอย จ.มุกดาหาร

042-681079

ปรีชาพานิช

91 ม.5 ต.นิคมคําสรอย อ.นิคมคําสรอย จ.มุกดาหาร

042-681033

ตุดตูสะดวกซื้อ

363 ม.5 บานอุนคําเจริญ อ.นิคมคําสรอย จ.มุกดาหาร

042-681174

นภา

379 ม.5 ตลาดนิคมคําสรอย อ.นิคมคําสรอย จ.มุกดาหาร

042-681313

อ.ดอนตาล
รานไตรรงคเภสัช

1 ม. 7 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

042-680018

รานพรทวี

121 ม.2 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

042-689026

รานตองลม

162 ม.2 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

042-689061

รานสกุลไทยวีดีโอ

110 ม. 3 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

ราน i dea

182 ม.3 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

083-0822254

สมุนไพร พอสมนึก

113 ม.5 ต.นาเสม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

085-7586837

กัลยา

74 ม.7 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

042-689398

ตน ตั้ว (เฮียแล)

68 ม.7 บานตาลรุง ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

083-6603730

โดม + ครีม

31 ม.12 บานผาสุก ถนนดอนตาล-มุกดาหาร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

042-689324

จ.ยโสธร
รานเดอะเบสซุปเปอร

143-145 ถ.อุทัย - รามฤทธ อ.เมือง จ.ยโสธร

045-712788

คลังยาเภสัชกร

47 ถ.ประชาสัมพันธ อ.เมือง จ.ยโสธร

045-712130

รานเกรียงศักดิ์เภสัช

258 ถ.อุทัยรามฤทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร

045-711668

รานแสงอรุณเภสัช

381/1-2 ถ.วิทยธํารงค อ.เมือง จ.ยโสธร

045-711624

จงมีพาณิชย

อ.เมือง จ.ยโสธร

045-712160

ชัยเรืองสิน

147-155 อ.เมือง จ.ยโสธร

045-712652

ภัทรเภสัช (สุกัญญาเภสัช)

20-22 อ.เมือง จ.ยโสธร

045-712713

รุงเจริญซุปเปอรขายสง (คุณหนุย)
คุณปราณี

408/9 ถ.วิทยะธํารงค อ.เมือง จ.ยโสธร

082-7543922

105 ม.9 บานตาลทอง อ.เมือง จ.ยโสธร

086-8774148

บจก.นานาภัณฑ ยโสธรแคทวัน 400/6 ต.ในเมือง อเมือง จ.ยโสธร

045-725001

หจก.บิ๊กแคทมารท

045-725000

402/6 ถ.วิระยะธํารงค ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร

อ.ปาติ้ว
ดาลี่ (เจณี)

46 ม.9 ต.ศรีฐาน อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร

แบมแบม

211 ม.4 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร

081-3904443

อ.กุดชุม
รานเสงี่ยมซุปเปอรมารท

32 ม.17 อ.กุดชุม จ.ยโสธร

045-789082

นองฟา

349 ม.8 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร

088-1203159

สถาพรเภสัช

466 ม.17 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร

เสงี่ยมอาภรณ (คาสง)

15 ม.8 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร

045-789031 081-5935514
087-2598391

อ.มหาชนะชัย
รานไทยเจริญ

156ม.2 ต.มหาชนะชัย อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

045-799109

ยอ-ยส "

116 ม.1 ต.ปาหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร"

088-7180322

รุงดีซุปเปอรมารท

106 ตลาดสดมหาชนะชัย อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

081-9671342 045-799100

โฮมทรัพย

76 ม.3 ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

087-9616574 088-345587

ชัยเจริญ

119 ม.2 ต.ฟาหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

045-799041

เจริญวาณิชย

114 ม.1 ต.โนนทราย อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

088-2229677

ถนอมทรัพย

95 ม.1 ต.โนนทราย อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

045-799987

อ.เลิงนกทา
เพชรจูมินิมารท

199 ถ.ชยางกูร อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

045-781115

รานสุนันทา

368 ถ.พรหมสิงห ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

045-481161

รานสองชายเภสัช

"204 ตลาดเล็งเกา ถ.ปรางเหวา อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร"

045-781256

รานมินิแคท นานาภัณฑ 101 ม.1 อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

045-781231

ศรีอารีย

181 ม.13 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

085-4179495

ถูก ซุปเปอร

389 ม.13 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

045-782501

ศิวาพร

8/9 ม.9 อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

คลังยา

ตลาดสดเทศบาลเลิงนกทา อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

045-782061

วรัญญา

234/22 ม.2 ตลาดแมลําใย อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

045-782122

นองพรีม(รานเฮียนาย) 234 ม.12 อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

045-781896

จงรวย หลัง ธ.ก.ส.

29 ม.13 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

091-0642265

ชิดชัย เลิงเกา

575 หนาวัดศรีบุญเรือง ต.สวาง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

081-3905756

อ.คําเขื่อนแกว
รานเจริญชัยโอสถ

88-90 อ.คําเขื่อนแกว จ.ยโสธร

045-791033

น้ําทิพย

371 ม.2 อ.คําเขื่อนแกว จ.ยโสธร

ณัชชาเภสัช

580 ม.2 อ.คําเขือนแกว จ.ยโสธร

089-9493771

นิดหนอย

899 ม.2 ต.รุมพุก อ.คําเขื่อนแกว จ.ยโสธร

045-791158

อ.ไทยเจริญ
รานวัฒนาพานิช

124 ม. 4 ต.คําเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร

045-718233

ตองจิตมินิมารท

182 ม.4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร

086-2534311

เกษม บานคําเตย

13 ม.5 ซ.คําเตยที่ 11 ต.คําเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร

081-9673036

อ.คอวัง
รานสองชายเภสัช

217 ม.7 ต.คอวัง อ.คอวัง จ.ยโสธร

045-797075

รานคอวังเภสัช

163 ม. 7 ต.คอวัง อ.คอวัง จ.ยโสธร

045-797144

ทรัพยอุดม (เจติ๋ม)

7 ม.11 อ.คอวัง จ.ยโสธร

088-7066687

จึงเจริญ 4

6 ม.17 ต.คอวัง อ.คอวัง จ.ยโสธร

045-797025

จึงเจริญมืนืมารท

26/2 ม.7 ต.คอวัง อ.คอวัง จ.ยโสธร

086-2490562

ทรัพยอุดม 2

7 ม.11 ต.คอวัง อ.คอวัง จ.ยโสธร

045-797084

อ.ทรายมูล
รานงวนไล

117 ม. 16 ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร

045-787013

สุริยันต

58/16 ม.16 อ.ทรายมูล จ.ยโสธร

080-1561237

แมไทย ตลาดทรายมูล 308/8 ม.16 ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร

085-6795154

โออิง

087-7188644

60 ม.16 ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร

จ.รอยเอ็ด
อ.เมืองสรวง
เภสัชธนพล

166 ม.4 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.รอยเอ็ด

086-6409090

สมหมายอาภรณ

240 ม.4 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.รอยเอ็ด

043-597031

มลเลอรพานิชย (เจนอย)

20/1 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.รอยเอ็ด

เจทมารท

164 ม.4 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.รอยเอ็ด

พูลสวัสดิ์รุงเรือง

216 ม.4 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.รอยเอ็ด

บริษัท เซฟมินิมารท (บ.รอยเอ็ดพลาซา) 284 ม.2 ต.มะอี อ.ธวัชบุรี จ.รอยเอ็ด

081-7685321

043-597597

อ.ธวัชบุรี
รุงทรัพย(ดาวรุง)

165 ม.2 ต.ธวัชดินแดง อ.ธวัชบุรี จ.รอยเอ็ด

043-631023

อ.เมือง
หางเพอรเฟคดีพารทเมนทสโตร 180/1-3 อ.เมือง จ.รอยเอ็ด

043-511393

บริษัทรอยเอ็ดพลาซาจํากัด

043-514771

17/1 สี่แยก ถ.เพลินจิต อ.เมือง จ.รอยเอ็ด

วีระเภสัช

271 ถ.ผดุงพานิช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.รอยเอ็ด

043-511713

สันติศักดิ์เภสัช

1/11-12 ถ.เทศบาลบํารุง อ.เมือง จ.รอยเอ็ด

043-511806

ธนะโรจนโอสถ

37/11-12 ถ.หายโศก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.รอยเอ็ด

043-512053

ชัยยศ สัจจะวาณิชย

64/2 ถ.เพลินจิต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.รอยเอ็ด 45000

087-4333345

สันติศักดิ์เภสัช

1/11-12 อ.เมือง จ.รอยเอ็ด

043-511806

เภสัชกรเที่ยงธรรม

259-261 อ.เมือง จ.รอยเอ็ด

หองยาเภสัชกร

35/6 อ.เมือง จ.รอยเอ็ด

043-512275

วีรวิชญเภสัช

35/6 อ.เมือง จ.รอยเอ็ด

086-4587077

คลังเลงตี้

124 อ.เมือง จ.รอยเอ็ด

043-511254

วิบูลยพาณิชยรอยเอ็ด 18-20 อ.เมือง จ.รอยเอ็ด

043-511580

เที่ยงธรรมเภสัช (นองชาย)

043-511811

184-186 ถ.ผดุงพานิช อ.เมือง จ.รอยเอ็ด

สมศักดิ์โฮมแซลล

อ.เมือง จ.รอยเอ็ด

043-511141

บุษบาฟารมาซี

68 ถ.เปรมประชาราษฎร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.รอยเอ็ด 043-514572 081-0606216

ศิริรัตน

108-110 ถ.สุริยะเดชบํารุง อ.เมือง จ.รอยเอ็ด

043-511756

อ.หนองฮี
กอแกวมินิมารท

86 ม.1 ต.เดนราษฎร อ.หนองฮี จ.รอยเอ็ด

088-3157893

รุงอรุณ(เจรุง)

87 ม.1 ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.รอยเอ็ด

086-2581438

หนองฮีมินิมารท

101 ม.1 ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.รอยเอ็ด

043-506058

อ.เมยวดี
อินเตอรเซ็นเตอรมารท 210/1 ม.6 ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.รอยเอ็ด

087-7198967

อ.ธวัชบุรี
รานยาอยูเย็นเภสัช

52/13 ม.15 อ.ธวัชบุรี จ.รอยเอ็ด 043-569598

อ.สุวรรณภูมิ
เอมารทซุปเปอรเซนเตอร

3 ถ.รองเมือง อ.สุวรรณภูมิ จ.รอยเอ็ด

043-581623

รวมมิตรซุปเปอร

277/9-10 ถ.ศรีภูมิ อ.สุวรรณภูมิ จ.รอยเอ็ด

043-581427

สุวรรณภูมิพลาซา

123 ม.3 ถ.รองเมือง ต.สระพลู อ.สุวรรณภูมิ จ.รอยเอ็ด 043-532534

พ.เวชภัณฑ (ซอนภา)

461-462 ม.2 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.รอยเอ็ด

043-581343

เอมารท (คุณแพรว)

3 ม.3 ถ.รอบเมือง อ.สุวรรณภูมิ จ.รอยเอ็ด

043-581623

รุงโรจน

468/1 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.รอยเอ็ด

043-581057

สมนึกเภสัช

156/16-17 ม.2 อ.สุวรรณภูมิ จ.รอยเอ็ด

สิริวรรณ

277 ม.2 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.รอยเอ็ด

ศรีอรรุงเรือง

109 ม.1 ถ.ประสานเมือง ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.รอยเอ็ด062 -3636916

043-581052

อ.โพนทราย
โพธิ์อุดมซุปเปอร

163/1 ม.9 ถ.ร.พ.ช. ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.รอยเอ็ด 043-595064

เจเจมินิมารท (ยายเรียน)

64 ม.9 ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.รอยเอ็ด

080-1772164

สุขสันตเภสัช

54 ม.9 ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.รอยเอ็ด

081-0591495

ธนาวรรณ

70 ม.9 ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.รอยเอ็ด

087-2200230

คุณแอฟ

121 ม.8 ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.รอยเอ็ด

090-8254625

นองแอ็ฟ

717 ม.8 ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.รอยเอ็ด

090-8254625

อ.เสลภูมิ
ครีบพิตรซุปเปอรมารเก็ต

150/1-2 ม.8 อ.เสลภูมิ จ.รอยเอ็ด

043-551153

ซุปเปอรเซฟ

146 อ.เสลภูมิ จ.รอยเอ็ด

043-551182

เสลภูมิซุปเปอรมารท

302/7 ม.8 อ.เสลภูมิ จ.รอยเอ็ด

043-551478-80

คลังยาอีสาน

143 ม.8 ขางตลาดสด ต.กลาง อ.เสลภูมิ จ.รอยเอ็ด

089-6203110

เนรมิตฟารมาซี

226/1 ตรงคิวรถ อ.เสลภูมิ จ.รอยเอ็ด

083-1478060

ขายยาศรีบพิตร

151 ม.8 ต.กลาง อ.เสลภูมิ จ.รอยเอ็ด

043-551143

คุณปราณี

244 ม.8 ต.กลาง อ.เสลภูมิ จ.รอยเอ็ด

043-55121

กิจไทย

86 ม.8 ต.กลาง อ.เสลภูมิ จ.รอยเอ็ด

045-551246

สินไทยมินิมารท

102 ม.1 ต.เกาะแกว อ.เสลภุมิ จ.รอยเอ็ด

088-5812384

อ.เกษตรวิสัย
เอ็มมารท

82 ม.1 อ.เกษตรวิสัย จ.รอยเอ็ด

084-5139726

อ.โพนทอง
ว.2 มารท

286-287 ม.2 อ.โพนทอง จ.รอยเอ็ด

043-534322

รานเดชาพาณิชย (คุณเดช)

60 ม.12 ต.หนองใหญ อ.โพนทอง จ.รอยเอ็ด 45110

080-4091225

ชัยชนะการคา

450/4 ม.1 ต.แวง อ.โพนทอง จ.รอยเอ็ด

ยาพรพิรุณเภสัช

202 ม.1 .รณชัย ต.แวง อ.โพนทอง จ.รอยเอ็ด

089-4223821

ไทยรุงเรืองโฮมชอป

313 ม.3 ต.แวง อ.โพนทอง จ.รอยเอ็ด

086-2222155

พอใหญจง

อ.โพนทอง จ.รอยเอ็ด

080-0102647

หมอยามินิมารท

292 ถ.นิคมดําริห อ.โพนทอง จ.รอยเอ็ด

043-571848

เจริญกิจเซฟแลนด

564 ม.3 ต.แวง อ.โพนทอง จ.รอยเอ็ด

043-572458

มาพร

457/5 ตลาดสดโพนทอง อ.โพนทอง จ.รอยเอ็ด

089-7125539 043-572141

สุพิน สดศรี

145 ม.11 บานเกษตร ต.แวง อ.โพนทอง จ.รอยเอ็ด

081-7799222

ตั้งเส็งฮะ

62-64 ม.2 ต.แจง อ.โพนทอง จ.รอยเอ็ด

086-8645599

สมชัยเภสัช

66 ม.2 ต.แวง อ.โพนทอง จ.รอยเอ็ด

043-571282

จรินทร

3 ม.11 ต.โพนทอง อ.โพนทอง จ.รอยเอ็ด

043-571523.

อ.จตุรพักพิมาน
มะเมี่ยวมินิมารท

373 ม.1 ต.หัวชาง อ.จตุรพักพิมาน จ.รอยเอ็ด

043-531484

ยายโสภา (เจพรรณ)

222 ม.1 อ.จตุพักตรพิมาน จ.รอยเอ็ด

043-531107

ละมุน (เจมุน)

218 ม.1 ต.หัวชาง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.รอยเอ็ด

043-561011

วิลัยเภสัช

356-7 ต.หัวชาง อ.จตุรพักรพิมาน จ.รอยเอ็ด

043-561216

รานยายโสภา

222 ม.1 ต.หัวชาง อ.จตุรพักรพิมาน จ.รอยเอ็ด

043-531107

สุภาพ

306 ม.1 ต.จตุรพักรพิมาน อ.จตุรพักรพิมาน จ.รอยเอ็ด 043-561123

อ.หนองพอก
ธีระศักดิ์เภสัช

67 ม.8 ตลาดหนองพอก ถ.สุขาพานิชย อ.หนองพอก จ.รอยเอ็ด 45210 043-579148

จุรีรัตน (เฟรช&เพียว) 15/1 ม.8 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.รอยเอ็ด

081-9645775

คุณสิน(เจพันธ)

37 ม.8 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.รอยเอ็ด

043-579057

บุญชัย (เสี่ยนาย)

24 ม.8 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.รอยเอ็ด

043-570046

ประยุทธ จิตรรุงเรือง 14 ม.8 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.รอยเอ็ด
อุทัย

25 ม.3 บานโกงตาล อ.หนองพอก จ.รอยเอ็ด

ศรีจันทรการคา

4 ม.6 ต.ผาน้ํายอย อ.หนองพอก จ.รอยเอ็ด

085-0063305

089-2798542

อ.พนมไพร
ชัยวัวัฒนซุปเปอรมารเก็ต
เพิ่มพูลเภสัช

194 ม.6 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.รอยเอ็ด

152 ม.6 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.รอยเอ็ด 45140

043-591212

แมละมุล พยุงวงศ

อ.พนมไพร จ.รอยเอ็ด

087-9828217

คลังยาเภสัชพนมไพร

249 ม.6 ถ.พินิจนนทราช อ.พนมไพร จ.รอยเอ็ด 081-5558440 043-590252

ชมดาว

258/4-5 ม.3 อ.พนมไพร จ.รอยเอ็ด

087-9460667

ชัยวัฒนซุปเปอรมารเก็ต

194 ม.6 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.รอยเอ็ด

042-591078

อ.อาจสามารถ
รานหยก

2/1 ม.1 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.รอยเอ็ด

084-3599011

สมัยนิยม (เจเขียด)

42-43 ม.1 อ.อาจสามารถ จ.รอยเอ็ด

043-599118

มิตรสุนทร (ปาบุดดี)

128 ม.15 อ.อาจสามารถ จ.รอยเอ็ด

043-599228

สมัยนิยม 2

175 ม.15 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.รอยเอ็ด

043-599437

จ.เลย
บริษัท คูบุญซุปเปอร จํากัด

88/7 ถ.สกลเชียงคาน ต.กุดปอง อ.เมือง จ.เลย

042-830804

รานเมย

83/14-16 ซ.ตลาดโตรุง ต.กุดปอง อ.เมือง จ.เลย

042-830681

นานาสิน

108/110 ถ.เจริญรัตน อ.เมือง จ.เลย

042-811771

คุณรมณา แกวจันทร

64 ม.8 บานภูกระแต ต.นาอาม อ.เมือง จ.เลย

085-0061770

รานโดง

2/5 อ.เมือง จ.เลย

042-830668

จงเจริญ

1/2 อ.เมือง จ.เลย

042-812139

มลฤดี

3/12 ตลาดบานติ้ว อ.เมือง จ.เลย

พีสโตร

413 ม.11 ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย

เจหยินบิวตี้

51/6-7 อ.เมือง จ.เลย

ไชยเวชภัณฑ

8/85-86 ถ.รวมใจ อ.เมือง จ.เลย

ส.ซุปเปอร

223/2 ต.กุดปอง อ.เมือง จ.เลย

ชัยวานิชย

33/3 ถ.รวมใจ อ.เมือง จ.เลย

042-832718 042-833611
042-834195

042-815580/089-6999618/089-7109199
042-833016
081-9757117042-814590
042-811689

ปาหนู

69/36 ต.กุดปอง อ.เมือง จ.เลย

042-814378

อ.เชียงคาน
รวมมิตรโอสถ

265/1 ม.1 ถ.ศรีเชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110

042-821168 086-2181880

วราภรณ

105/3 ม.2 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย

042-821304

แมสมพร (แมปอม)

479 ม.2 หนาวัดธาตุ ถ.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย

084-0287717

เมืองทองมินิมารท

287/5 ม.1 ขางตลาดสด อ.เชียงคาน จ.เลย

นิวแสงทอง

279/4 ม.1 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย

042-822351

โอเค (พี่อ็อด)

396 ม.1 อ.เชียงคาน จ.เลย

042-822304

ศรีชาวนา

351 ม.2 ถ.ศรีเชียงคาน อเชียงคาน จ.เลย

042-821167

ราน ปาวรรณ

222/5 ม.1 อ.เชียงคาน จ.เลย

042-822016

ราน วนิดา

415 ม.12 ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย

042-877022

ศาลายา

355/2 ม.2 อ.เชียงคาน จ.เลย

085-7588866

042-822323042-821266

อ.ดานซาย
สงเคราะหเภสัช

อ.ดานซาย จ.เลย

042-831122

รานมธุรส

231 ม.1 ตรงขามไปรษณี อ.ดานซาย จ.เลย 42120

042-891385

ธนัญชญา

อ.ดานซาย จ.เลย

087-7722707

รุงโรจน (แทนคุณการคา)

299 ม.1 ต.ดานซาย อ.ดานซาย จ.เลย

042-891678

ปานอย

312 ม.1 ต.ดานซาย อ.ดานซาย จ.เลย

042-891250

นุชมินิมารท

"258 ม. 1 สามแยกโคกงาม ต.โคกงาม อ.ดานซาย จ.เลย"

084-7918383

พลเงินทอง

210 ม.1 ถ.แกวอาสา อ.ดานซาย จ.เลย

042-2892400

บุญชวย 2

98 ม.1 ต.โคกงาม อ.ดานซาย จ.เลย

042-078134

พูลพานิช

74 ม.1 อ.ดานซาย จ.เลย

042-891160

อุบล มินิมารท

63/3 ม.1 ถ.แกวอาสา อ.ดานซาย จ.เลย

042-891236

เพลินพานิช

49 ม.1 ต.โคกงาม อ.ดานซาย จ.เลย

042-078030

อ.วังสะพุง
วังทองฟารมาซี

168/3 ถ.มะลิวัลย อ.วังสะพุง จ.เลย 42130

042-841193

ราชาโชค 1

370 ม.6 ตลาดสดนาหลัก ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย

042-841403

ยาเภสัชจิราภรณ

52/10 ถ.ภูมิวิถี อ.วังสะพุง จ.เลย

042-850210

คุณนาคลดา

59 ม.8 ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย

ศรีวังคํา

479 ม.9 อ.วังสะพุง จ.เลย

042-841116

มิตรใหมถาวร

147 ตลาดใน อ.วังสะพุง จ.เลย

042-841363

นวยพานิช

อ.วังสะพุง จ.เลย

042-841684

บิ๊กกิมช็อปปงเซ็นเตอร 80/1 ม.8 ถ.ภูมิวิถี อ.วังสะพุง จ.เลย

085-7567029 042-850613

089-8636880089-6172229

ไทยมิตรการคา

64 ม.5 ถ.ภูมิวิถี อ.วังสะพุง จ.เลย

042-841247

ราชาโชค

370 ม.6 อ.วังสะพุง จ.เลย

อรอนงค

ตลาดสดนาหลัก อ.วังสะพุง จ.เลย

ศิริภัณฑมินิมารท

ตลาดนาหลัก 153 ม.6 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย

สมชัยโอสถ

196 ม.9 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย

042-841143

ราน เอี่ยมการคา

172 ม.9 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย

042-850368

ราน แสงเจริญ

278 ม.9 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย

042-841564

042-841397

วังสะพุงซุปเปอรสโตร 111 ม.5 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130

042-850141

เรงเจริญสุข

69 ม.5 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย

081-8718649

เจาสัวซุปเปอรสโตร

252 ม.10 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย

ขาวทิพย

269 ม.6 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย

042-841175

ปาวุน

94 ม.17 อ.วังสะพุง จ.เลย

080-0117086

อ.ภูเรือ
ขายยาวัฒนาเภสัช

338 ม.7 ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย

042-899070

อ.หนองหิน
ศิริรักษซุปเปอรมารเก็ต

203 ถ.มะลิวัลย อ.หนองหิน จ.เลย

คุณหมิงซุปเปอร

369 อ.หนองหิน จ.เลย

หยกพานิช

124 ม.4 อ.หนองหิน จ.เลย

042-852148
081-8721244042-874108
096-6015076

อ.เอราวัณ
กิติยา

1 ม.13 ต.ผาอินทรแปลง อ.เอราวัณ จ.เลย

042-853301

นองเคกซุปเปอรมารเก็ต

409/1 ม.7 ต.ผาอินทรแปลง อ.เอราวัณ จ.เลย

สหชัย

239 ม.7 ต.ผาอินทรแปลง อ.เอราวัณ จ.เลย

บิ๊กโตน (ทวีภัณฑ)

129 ม.1 ต.ผาสามยอด อ.เอราวัณ จ.เลย

087-2332309

(เวชภัณฑยา) พีเอสฟารมาซี

17 ม.13 อ.เอราวัณ จ.เลย

042-853218

ราน ประพบพานิช

434/1 ม.13 ต.ผาอินแปง อ.เอราวัณ จ.เลย

ราน สุมาลีพานิช

52 ม.10 ต.ผาอินแปลง อ.เอราวัณ จ.เลย

042-853041

ราน เสนห นานาภัณฑ

192 ม.10 ต.ผาอินแปลง อ.เอราวัณ จ.เลย

042-853231

(นิตยา) โชครุงเรือง

541 ม.13 ตลาดสดเอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย

042-853199

สงาพานิช

171 ม.1 ต.ผาสามยอด อ.เอราวัณ จ.เลย

087-8650351

รุงเรือง

234 ม.2 อ.เอราวัณ จ.เลย

089-5724416

สุวัฒน

10 ม.13 อ.เอราวัณ จ.เลย

042-853074

จงเจริญ

229 ม.13 อ.เอราวัณ จ.เลย

087-4218839

042-853159089-4054353

อ.ภูกระดึง
ภูกระดึงซุปเปอรมารเก็ต

180/8 ม.3 ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย

081-3919046 084-6035514

ชาญพานิช

266 ม.5 ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย

042-229862 042-871031

อวยพร

19 ม.3 ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย

042-871182

ราน ปริญญาพานิชย

10 ม.3 ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย

042-871111

ไทยอารีย

21 ม.4 ต.หวยสม อ.ภูกระดึง จ.เลย

087-2328838

สมพร

ภูกระดึง เลย

042-871323

ประยูรพาณิช

95 ม.3 อ.ภูกระดึง จ.เลย

042-871132

เหรียญชัยพาณิชย

5 ม.3 อ.ภูกระดึง จ.เลย

042-871068

อ.ปากชม
เกศราพร (คุณเกียง)

243 ม.1 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย

042-881072

ประยูรฟารมาซี

252 ม.1 ถ.ปากชม ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย 042-881102 081-8736631

จิราพร

13 ม.3 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย

ปาไหล

215 ม.8 อ.ปากชม จ.เลย

พีสโตร

403 ม.1 ถ.เชียงคาน อ.ปากชม จ.เลย

พอเจมส

หนาร.ร สวาง 145/1 ม.4 ต.หวยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย

081-0567850

ราน สดศรีพานิชย

93 ม.4 ต.หวยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย

080-4175544

บิ๊กมอน

212 ม.1 บานปากชม อ.ปากชม จ.เลย

090-9700318

โดมอน

70 ม.2 ตลาดสุรพล ต.เชียงคาน อ.ปากชม จ.เลย

090-9700318

042-881245
086-8645230
042-881028

อ.ทาลี่
รวมมิตร

19 ม.2 ต.ทาลี่ อ.ทาลี่ จ.เลย

คุณวารี แกวสวาง

196 ม.1 บานโนน ต.ทาลี่ อ.ทาลี่ จเลย

042-889817
089-5723657

มยุรา

178 ม.7 ต.หนองบือ อ.ทาลี่ จ.เลย

081-0540765

จันทรเรศ

69/2 ม.6 ต.หนองบือ อ.ทาลี่ จ.เลย

081-0500984

ชโพวัจนพานิช

52 ม.6 ต.หนองบือ อ.ทาลี่ จ.เลย

วิเชียรเภสัช

15 ม. 2 ต.ทาลี่ อ.ทาลี่ จ.เลย

042-889110

จ.สกลนคร
อ.สวางแดนดิน
รานสวางโอสถ

44 อ.สวางแดนดิน จ.สกลนคร

042-421106

รานอมรโอสถ

31 ม.11 ถ.นิตโย ต.สวางแดนดิน จ.สกลนคร

042-721077

รานชาญพานิช

418 ม.11 ต.สวางแดนดิน อ.สวางแดนดิน จ.สกลนคร

042-721145

รานบีเคสโตร

633 ถ.นิตโย อ.สวางแดนดิน จ.สกลนคร

042-737677

รานอุดรโอสถ 31 ม.11 ถ.นิตโย ต.สวางแดนดิน อ.สวางแดนดิน จ.สกลนคร

081-9747937042-271077

ทรัพยสมบูรณ

237 ม.1 ต.ทรายมูล อ.สวางแดนดิน จ.สกลนคร

081-0651625

พี ช็อป

504 ม.10 อ.สวางแดนดิน จ.สกลนคร

042-729273

แสนชัยโอสถ

5301 ม.10 ต.แวง อ.สวางแดนดิน จ.สกลนคร

042-729010

ตั้งงวนฮง

6001 ม.10 ต.แวง อ.สวางแดนดิน จ.สกลนคร

042-729008

เพื่อน

6006 ม.10 ต.แวง อ.สวางแดนดิน จ.สกลนคร

042-729450

อ.คําตากลา
รานทองสุขฟารมาซี

21 ม.16 ต.คําตากลา อ.คําตากลา จ.สกลนคร

081-3804751

รานถูก ป.ซุปเปอร

41 ม.1 อ.คําตากลา จ.สกลนคร

042-796249 081-7617427

รานพรพานิชย

178 ม.5 อ.คําตากลา จ.สกลนคร

042-796001

หจก.พรพาณิชย(สกลนคร)

178 ม.5 ต.คําตากลา อ.คําตากลา จ.สกลนคร

เบนซรุงเรือง

7 ม.12 ต.คําตากลา อ.คําตากลา จ.สกลนคร

คุณนอย

20 ม. 2 ต.แพด อ.คําตากลา จ.สกลนคร

081-1830784

เจริญวัฒนาพาณิช

136 ม.12 ต.คําตากลา อ.คําตากลา จ.สกลนคร

081-5335478

อ.เมือง
บริษัทวอลซูเปอรสโตรจํากัด

1305/47 ถ.สุขเกษม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 042-716414

รานศิริพร-ศักดิ์ปรีชากุล

แผงในตลาด อ.เมือง จ.สกลนคร

081-7172021

รานชัยวัฒนเภสัช

1773/15 ในตลาดบขส. อ.เมือง จ.สกลนคร

042-711481

รานสกลงามพรอม

1815/5 ถ.ประชาราษฎร อ.เมือง จ.สกลนคร

042-733139

รานถูก ป.ซุปเปอร

526 ม.12 ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.สกลนคร

042-759329

บริษัทตีระมารเก็ตติ้งจํากัด

177/12 ถ.รัฐพัฒนา อ.เมือง จ.สกลนคร

042-732089

รานใบเตย

390/1-2 ม.11 ถ.บานธาตุ อ.เมือง จ.สกลนคร

042-711624

รานกิ๊กซุปเปอรสโตร

174 ต.ทาแร อ.เมือง จ.สกลนคร

042-741021

สกลเภสัชกร

385/2 ถ.คูเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร

042-733853

วิทยาเภสัช

1717/2 ถ.ประชาราษฎร อ.เมือง จ.สกลนคร

042-714235

คลังยาเภสัช

1717/7 ถ.ประชาราษฎร อ.เมือง จ.สกลนคร

042-712679

สมนึกเภสัช

ตลาดดงมะไฟ 89 ม.12 อ.เมือง จ.สกลนคร

042-759048

ศิริเภสัช

94 ม.1 ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.สกลนคร

042-659035

สมจิตรสโตร

1741/12 ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.สกลนคร

042-711397

น้ําผึ้ง

217 ม.12 ขางตลาดสดดงมะไฟ ต.หมื่น อ.เมือง จ.สกลนคร

ยิ่งยงเภสัช

1773/16-17 อ.เมือง จ.สกลนคร

042-711504

ต.เซงฮวด เจนฤมล

1685/7 ถ.ประชาราษฎ อ.เมือง จ.สกลนคร

042-711388

วิจิตรโอสถ

146/2 ม.8 ตลาดใหมทาแร ต.ทาแร อ.เมือง จ.สกลนคร 042-741392

ก.ณัฐกิจ

765 ม.7 ต.ทาแร อ.ทาแร จ.สกลนคร

042-751070

ซุปเปอรเฮง

22 ถ.สกล-นครพนม ต.ธาตุนาแวง อ.เมือง จ.สกลนคร

042-724255

พรสวรรค

603 ม.1 อ.เมือง จ.สกลนคร

089-7102298

ก.วัฒนา

3 ม.1 ตลาดดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร

042-746076

หมอยาสกล

1732/8-9 ถ.ประชาราฏร อ.เมือง จ.สกลนคร

042-717070

สุนทรโอสถ

1732/2 ถ.ประชาราษฏร อ.เมือง จ.สกลนคร

042-711116

อมรพาณิชย

187 ต.พังขวาง อ.เมือง จ.สกลนคร

คีรินสโตร (เจนุช)

185/1 ม.8 ต.ทาแร อ.เมือง จ.สกลนคร

ขายยาเภสัชกรโกวิทย

539 ม.1 ตลาดเทศบาล อ.เมือง จ.สกลนคร

ธันวา เจตุกตา

147 ม.8 ตลาดใหมทาแร ต.ทาแร อ.เมือง จ.สกลนคร

042-751292

083-3331131

อ.กุดบาก
เอ็ม บี เอส

71 ม.3 ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร

ตอง333

อ.กุดบาก จ.สกลนคร

089-5395447

อ.ภูพาน
ออดวัสดุ

102 ม.12 ต.โคกพูน อ.ภูพาน จ.สกลนคร

มะลิ

151 ม.12 ต.โคกภูพาน อ.ภูพาน จ.สกลนคร

ดวงฤดีการคา

อ.ภูพาน จ.สกลนคร

รุงเรืองเภสัช

อ.ภูพาน จ.สกลนคร

ภูพานเภสัช

อ.ภูพาน จ.สกลนคร

อ.วาริชภูมิ
รานสุมาลีมินิมารท

122 ถ.ผดุงวารี อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร

042-742094

รานรัตนา

329 ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร

042-781365

ตนไมใหญ

บานตาดภูวา อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร

089-2765739

ประยูรเจริญทรัพย

56 ม.3 ต.คําบอ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร

ตั้งเจริญ

108 ม.6 ต.คําบอ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร

081-8501965
042-774029

อ.อากาศอํานวย
รานถูก ป.ซุปเปอร (เจอรทัย)

133 ม.18 ต.อากาสอํานวย อ.อากาศอํานวย จ.สกลนคร

081-9542429

สกุลไพการคา

76 ม.5 อ.อากาศอํานวย จ.สกลนคร

081-8901545

จุมจิ่ม มินิมารท (วันชัยพานิช) 87 ม.9 อากาศอํานวย จ.สกลนคร

042-798028

อ.พรรณานิคม
รานยงชัยโอสถสโตร

55 อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

042-779013

ธนาวัฒน

79 ม.6 อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

042-745360

สุนิสามินิมารท

32 ม.2 ต.พรรณนานิคม อ.พรรณนานิคม จ.สกลนคร

042-745360

มั่นคงกิจ

14 ม.2 ต.สวาง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

042-973085

เตรียมใจพานิชย

88 ม.3 ต.สวาง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

086-0832872

ยงคชัยสโตร

55 อ.พรรณนานิคม จ. สกลนคร

042-779013

เจริญไว

15 ม.2 อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

042-779015

อ.วานรนิวาส
รานสุกัญญาสโตร

5 ม.5 ถ.บึงโคน-บึงกาฬ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

รานถูกป.ซุปเปอร

547 ม.4 อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

รานวิมลชัยเภสัช

198 ม.4 ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

042-791029

รานกิติศักดิ์โอสถ

152 หนาตลาดสด 2 อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

042-791305

วิทยาสโตร

5 ม.5 อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

042-791627

ศรีมีชัยพาณิชย

348 ม.4 อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

แสงรุงซุปเปอรถูก

042-791096 / 042-791627
042-791661 042-791932

124 ม.7 บานโพธิ์ทอง อ.คอนสวรรค อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

089-8408209
042-973334

ป.เจริญ

123 ม.4 ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

042-792001

ริตาบิวตี้สโตร

181 ม.4 อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

093-3509684

วานรเภสัช

อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

095-8254818

อ.พังโคน
รานแสงคํา

70/2 ม.8 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร

042-771295

รานแสงเจริญเภสัช

21/2 ถ.นิตโย ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร

042-771175

ธวัชชัย

58 ม.8 ถ.นิตโย ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร

042-771342

บิ๊กเบลกิ๊ฟช็อป

466 ม.8 อ.พังโคน จ.สกลนคร

083-3559797084-7885946

อ.เจริญศิลป
รานชูชีพฟารมาซี

200 ม.2 อ.เจริญศิลป จ.สกลนคร

042-709092

กวงฮง

24 ม.2 ต.เจริญศิลป อ.เจริญศิลป จ.สกลนคร

087-8322477

เมงพาณิชย

277 ม.2 อ.เจริญศิลป จ.สกลนคร

087-8536371

เปาพานิช 2

608 ม.2 อ.เจริญศิลป จ.สกลนคร

080-7508555

อ.โคกศรีสุพรรณ
พงศการคา

139/1 ม.2 อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

รานจั่นเจา (ศูนยสาธิตการตลาดเกา)

90 ม.2 อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

086-2414019
084-7961643

ท พาณิชย

24/10 ถสกลนคร-นาแก ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

085-7591993

ดวงพรการคา

14 ถ.สกล-นาแก อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

042-766108

ศิริรุงเรือง

316 ม.10 อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

042-766318

รานสุวดา

61 ม.2 บานโคก ต.ตองใขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

091-6824558

โทนทวีทรัพย

206 ม.2 ตลาดกลางมวงไข ต.ดานคํามวง อ.โคกศรีสุพรรณ

083-4733559

ซุปเปอรถูก

93 ม.3 อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

082-8357896

อ.กุสุมา
อานนทสโตร

476 ม.1 ขางตลาดสดเทศบาล อ.กุสุมา จ.สกลนคร

042-769189

อ.เตางอย
เตางอยเภสัช

327 ม.1 อ.เตางอย จ.สกลนคร

เตางอยการคา

10/3 ม.6 อ.เตางอย จ.สกลนคร

ภาสิทธิ์เภสัช

อ.เตางอย จ.สกลนคร

ถูกซุปเปอร

351 ม.6 อ.เตางอย จ.สกลนคร

042-761187

อ.สองดาว
รานสองดาวโอสถ

22 ม.2 ต.สองดาว อ.สองดาว จ.สกลนคร

042-786229

รานส.สุขใจ

24 ม.2 ต. สองดาว อ.สองดาว จ.สกลนคร

042-786069

รานวิสาซุปเปอร (ถูก ป.ซุปเปอร)
นานาภัณฑ

210 ม.1 อ.สองดาว จ.สกลนคร

042-786313

อ.สองดาว จ.สกลนคร

อ.บานมวง
รานสวาทโอสถ

39/2 ม.2 ต.มวง อ.บานมวง จ.สกลนคร

042-794014

รานทวงการคา 2

107/1 ม.2 ต.มวง อ.บานมวง จ.สกลนคร

086-8628480

อาคลังสโตร

327 ม.2 ต.มวง อ.บานมวง จ.สกลนคร

080-0101711

วุฒิชัย 2008

189 ม.1 ต.มวง อ.บานมวง จ.สกลนคร

084-3909697

พรประสาท

204 ม.2 อ.บานมวง จ.สกลนคร

042-794018

จ.สุรินทร
อ.ปราสาท
รานปราสาทโอสถ

710/57-58 อ.ปราสาท จ.สุรินทร

044-551201-2

รานเดอะซันมินิมารท

หนาตลาดสด อ.ปราสาท จ.สุรินทร

044-552389

รานยาดี

684 ม.2 อ.ปราสาท จ.สุรินทร

081-2657221

อ.ลําดวน
ราน ลําดวนสโตร

103-105 ม.3 ต.ลําดวน อ.ลําดวน จ.สุรินทร

044-537069

อ.บัวเชด
รานสมชัยเภสัช

172 ม.4 อ.บัวเชด จ.สุรินทร

044-579074

สมชัยเภสัช

172 ม.4 อ.บัวเชด จ.สุรินทร

044-579074

ส.แสงทอง

143 ม.4 ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร

044-579198

ส.เค มารท

118 ม.4 อ.บัวเชด จ.สุรินทร

044-579300

ลุงถวนบัวเชด

147 ม.4 ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร

044-579023

อ.กาบเชิง
ทรัพยรุงเรือง (โชคนําชัยซุปเปอรสโตล) 439 อ.กาบเชิง จ.สุรินทร

044-559012

เจมะลิ

ตลาดชองจอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร

081-9663415

รานใหมกาบเชิง

501 ม.17 ต.กาบเชิง ต.กาบเชิง จ.สุรินทร

044-559009

รานบุญเติมผลไม

หนาโรงพยาบาล ต.กาบเชิง ต.กาบเชิง จ.สุรินทร

เจีปุ

หนาโรงพยาบาล ต.กาบเชิง ต.กาบเชิง จ.สุรินทร

086-8682691

พาชื่นมารท

293/1 ม.10 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร

085-1881521

อ.สังขะ
รานอ.เภสัช

543 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร

044-571068

รานพรสิทธอีเล็คทรอนิค

568-571 อ.สังขะ จ.สุรินทร

044-571025

รานณรงค

768 ตลาดสดเทศบาล อ.สังขะ จ.สุรินทร

อุบลซุปเปอร

772 อ.สังขะ จ.สุรินทร

044-571042

อ.เมือง
ราน ส.สิริโอสถ

180 ถ.กรุงศรีใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร

044-511572

รานแกวบิวตี้

99 ม.11 ถ.จิตบํารุง อ.เมือง จ.สุรินทร

044-515647

ราน เอส เเอนด ที ไดเร็คเซลล 416 ถ.หลักเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร

044-515962

รานเกียงเจริญเภสัช

209 ถ.หลักเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร

044-512307083-4922906

รานวิเศษพานิช

159-161 ถ.เทศบาล 1 อ.เมือง จ.สุรินทร

044-511813

รานชาญวิทยเภสัช

186 ถ.กรุงศรีใน อ.เมือง จ.สุรินทร

044-511836

รานรวมมิตร

394/1-3 ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร

044-511683

รานคุณติ๋ว

ตลาดนอยรี่นรมย ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร

รานคุณสมพิศ

124-126 ม.8 ต.รัตน อ.เมือง จ.สุรินทร

รานศิริพรชัย

176 ถ.กรุงศรีใน อ.เมือง จ.สุรินทร

ราน วิรัตนเภสัช

2-4-6 ถ.จิตรบํารรุง อ.เมือง จ.สุรินทร

044-511195

ราน บริการเภสัช

8-10-12-14 ถ.จิตรบํารุง อ.เมือง จ.สุรินทร

044-512366

บิ๊กฟารมา

394 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร

044-521053

ดี.ชอป

313-315 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร

044-511059

กังวานเภสัช

230 ถนน ธนสาร (มุมวงเวียนน้ําพุ) อ.เมือง จ.สุรินทร

เมืองทีมารท

164 ม.1 ต.เมืองที อ.เมือง จ.สุรินทร

044-599094

044-512158
084-8882529

รานหมอยา

30 32 40 ถ.กรุงศรีใน ใกลเทศบาลเมืองสุรินทร อ.เมือง จ.สุรินทร

นิติยา

70/4 ม.6 ต.แตใหญ อ.เมือง จ.สุรินทร

044-512380
084-4722036

อ.ทาตูม
รานอรทาตูม

47/1 ม.7 ตลาดสดทาตูม อ.ทาตูม จ.สุรินทร

044-591578

เฮง ทาตูม

408 ม.7 ขางหมอวรินท อ.ทาตูม อ.สุรินทร

อุรารัตนมินิมารท

428 ม.7 ต.ทาตูม อ.ทาตูม จ.สุรินทร

วีระทาตูม

604 ม.7 ต.ทาตูม ถ.ปทมานนท อ.ทาตูม จ.สุรินทร

082-1373296

มุย

67/1 บานหนองบัว ม.2 ต.หนองบัว อ.ทาตูม จ.สุรินทร

085-4987164

044-591046

อ.สําโรงทาบ
รานสยามซุปเปอรเซอรวิส

234 ต.สําโรงทาบ อ.สําโรงทาบ จ.สุรินทร

044-569050

รานทรงภูษา ซุปเปอร

348 ม.1 ต.หนองไผลอม อ.สําโรงทาบ จ.สุรินทร

044-569341

เฮียเสวก

อ.สําโรงทาบ จ.สุรินทร (ใกลตลาดสดเทศบาล)

081-9550552

(ตลาดมืด)

ซินกวงเฮงโอสถ

349 อ.สําโรงทาบ จ.สุรินทร

เปาเต

อ.สําโรงทาบ จ.สุรินทร

044-569271
081-0768955

อ.รัตนบุรี
รานขวัญกมลมินิมารท

616/3-4 ถ.ศรีนคร อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร

044-599109

รานจรวดเภสัช

66/6 ม. 8 ถ.ศรีนคร อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร

044-599079

กิมไถพาณิชย

171/2 ม.1 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร

044-599049

มงคลภัณฑ (เอ็ม เค มินิมารท) 194 ม.8 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร

044-599084

วีระฟารมาซี

15/16-19 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร

044-599002

ก.เภสัช

15/25-6 อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร

044-599037

ทอมมินิมารท

141 ต.รัตน อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร

044-599121

บานยาจารุณี

66/10 ม.8 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร

044-599161

อ.จอมพระ
รานจอมพระมินิมารท

460-461 อ.จอมพระ จ.สุรินทร

044-581169

รานชัยศิริมินิมารท

333/7 ม.4 ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร

044-581044

รานโฟมฟรายส

357 ม.6 ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร

รานตังปอสื่อซุปเปอรมารท

489 ม.4 อ.จอมพระ จ.สุรินทร

044-533249

รานชุลีกร(รานปาละเอียด)

ตลาดจอมพระ 31 ม. 4 อ.จอมพระ จ.สุรินทร

044-581013

บังอร เจจิก

359 อ.จอมพระ จ.สุรินทร

044-581227

สมบัติเภสัช

244 ตลาดสดเทศบาล อ.จอมพระ จ.สุรินทร

เจหนิง

42 ม.4 ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร

044-533097

ชัยพงษ

358 ม.4 ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร

081-7259348

089-2845871044-533129

อ.ศรีขรภูมิ
รานสันติเภสัช

309/5 ม.2 ต.ระแวง อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร

044-561098

รานองุนบิวตี้

24 ถ.เทพนิมิตร ต.ระเเวง อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร 089-5858156086-5836700

รานคุณดม สินสุพรรณ

895/2 ม.2 ต.ระเเวง อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร

084-6059796

รานกมลเวชภัณฑ

854 ม.2 ถ.เสรียปตย ต.ระเเวง อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร

089-2861723

รานดาหลา

338/15-16 ม. 13 ต.ระเเวง อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร

082-3769469

รานเพียรอันตึ้ง

216-217 อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร

044-561164

อ.ชุมพลบุรี
บิ๊กมอลล

134 ม.7 บานซาด ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร

ชุมพลซูปเปอรมารท

"23-26 ม.1 ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรีจ.สุรินทร"

เจหนอง"

ติดตลาดสดเทศบาล ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร"

044-596119
087-8759024

ชุมพลฟารมาซี "

แยกไฟแดง เขาตลาดเทศบาล อ.ชุมพลบุรีจ.สุรินทร"

กอย

136 ม.7 ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร

กระแต "

105 ม.1 ตลาดเทศบาลชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร" 089-8492473

ทันสมัยพานิช

267/15 ถ.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร

081-7254074

044-596184081-3698887

รานแจว

385 ม.15 บานโคกกลาง อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร

0818786996

เฟรชมารท

112 ม.7 ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร

088-2803699

อ.ชุมพลบุรี
รานอึ้งพาณิชย (เฮียหมู)

109 ม.13 ต.เเคน อ.สนม จ.สุรินทร

044-145793

รานเทพทวีพานิช

98 ม.5 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร

044-589197

สมบิวตี้

45/2 ม.2 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร

สําลีเพิ่มผล

236 ม.2 อ.สนม จ.สุรินทร

044-589312

เจริญรัตน

90/9 ม.2 อ.สนม จ.สุรินทร

044-589291

จ.ศรีสะเกษ
อ.ขุขันธ
ราน อุบล ซุปเปอร

513/79 ตลาดสดเทศบาล ต.หวยเหนือ อ.ขุขันธ จ.ศรีสะเกษ

045-630359

สืบสวัสดิ์เภสัช 2

513/4 ปากทางเขาตลาดสด อ.ขุขันธ จ.ศรีสะเกษ

045-671157

สะดวกซื้อ

513/34-35 ม.6 ต.หวยเหนือ อ.ขุขันธ จ.ศรีสะเกษ

สองแสงซุปเปอรสโตร 212/1-3 ม.6 ต.หวยเหนือ อ.ขุขันธุ จ.ศรีสะเกษ

045-671212

สองแสงโฮลเซลล

388 ม.3 ต.หวยเหนือ อ.ขุขันธ จ.ศรีสะเกษ

045-671234

เบนซ

513/14 ม.6 ต.หวยเหนือ อ.ขุขันธ จ.ศรีสะเกษ

095-5456964

อ.กันทรลักษณ
ราน แสงทองฟารมาซี 679/1-2 อ.กันทรลักษณ จ.ศรีสะเกษ

045-661054

ราน เจียหลีฮวด

1/1-3 ต.นํ้าออม อ.กันทรลักษร จ.ศรีสะเกษ

ราน ภูคําพานิช

141 ม.15 ต. ภูเงิน อ.กันทรลักษณ จ ศรีสะเกษ

084-4789982 045-611354
045-653091

อ.เมือง
ราน จรุงใจ

975/21-22 ถ.ขุขันธ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

045-612607

ราน หมอยา

1201/9-10 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

045-612445

ราน ซุนเฮงซุปเปอรสโตร

1492/80-84 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

045-612710

คุณ บุญเลิศ พรหมมา 68/1 ม.11 ต.หนองไผ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

081-0645497

ราน ประกอบพานิช

1201/11 ถ.ราชการรถไฟ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

045-612997

ราน แคทรียา

1228/14-17 ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

045-644184 089-6309021

บริษัท ซุนเฮงพลาซา 981 ถ.กวงเฮง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ราน ศุภกรบิวตี้

434/1 ถ.กลางเมือง ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

ราน ตนกลา

1201/58 ถ.ราชการรถไฟ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

045-620530-3

045-622649

ราน ขจรศักดิ์คารแคร 1189 ต.เมืองใต อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

045-612079

ราน แตฮกเซ็ง

950-52 ถ.อุบล ต.เมืองใต อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

045-612807

ราน บิวตี้ ชอป

799/2 ถ.กวงเฮง ต.เมืองใต อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

081-6001512 081-7602353

ราน ไพศาล ฟารมาซี 1156-1157 ถ.ขุขันข อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

045-612632

ศรีสรรยา

1510/92-93 ถ.กวงเฮง ต.เมืองใต อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

081-4535459

ทวีทรัพย (เฮงดี)

454 ม.8 ต.ตะดอบ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

087-2506572

ภูพาณิชย

107 ม.10 ต.จาน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

087-8768918

พีเคพานิช

พีเคพานิช 108 ม.12 ต.ซํา อ.เมือง จ.ศรีษะเกษ

083-1276390

พีเคพานิช

108 ม.12 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

083-1276390

กาญจนา

94 ม.1 ต.หมากเขียบ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

080-6375944

พีเค พานิช 1

108 ม.12 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

089-5492288

อ.ศรีรัตนะ
ภูมิทรัพยซุปเปอร

95/6 ต.ศรีแกว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ

085-1044436

อ.ราษีไศล
ราน ชนินทรนันมินิมารท10-12 ม.2 ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

045-681143

ราน ส. สัมฤทธิ์

1-2 ถ.บริหาร ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

045-681136

สหพานิช

10/1-3 ม.2 ต.เมืองดง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

ศักดิ์เภสัช

12/3-5 อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

045-681033

อ.อุทุมพรพิสัย
ราน เมืองไทยโอสถ

56 ม.7 ต.กําแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

045-691456

ราน สยามเภสัช

31/1 ถ.เพียรพจนกิจ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

045-691395

ราน เจหมวย

663-665 ต.อุทุมพรพิสัย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

ราน ซุปเปอรกรีน (สกุลไทย)

045-691454 045-691465

269/1 ม.7 ถ.สรีบุญลือ ต.กําแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

ราน บริการมารเก็ตติ้ง 822 ม.7 ต.กําแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

045-671303
045-692332

จาเปยก

181 ม.2 สี่แยกสมปอย ต.สําโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

080-6236835

ปุกกี้มินิมารท

"165 ม.1 ต.หนองไร อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ"

089-8801799

นานามินิมารท 5

129 ม.15 ต.สําโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

045-692289

อ.หวยทับทัน
เตี่ยเซง

44 ม.1 อ.หวยทับทัน จ.ศรีสะเกษ

045-699019

อ.พยุห
ราน นามเกษโอสถ

45/1 ม.1 ต.พยุห อ.พยุห จ.ศรีสะเกษ

045-607075

ราน ยอดออ มินิมารท 95/1 ม.8 ต.พยุห อ.พยุห จ.ศรีสะเกษ

045-607048

ยอดออ มินิมารท

อ.พยุห จ.ศรีสะเกษ

081-7184568

สมบัติ

299/29 ม.1 อ.พยุห จ.ศรีสะเกษ

087-2521225

สนองการคา

299/15 ต.พยุห อ.พยุห จ.ศรีสะเกษ

080-1689299

รานไสร

200/21 ต.พยุห อ.พยุห จ.ศรีสะเกษ

085-4902860

ส.สมประสงค

299/17 ม.1 ต.พยุห อ.พยุห จ.ศรีสะเกษ

083-3754687

อ.กันทรารมย
ราน ไทยอํานวยเภสัช 48-50 ม.6 ถ.ราชเจริญ ต.คูณ อ.กันทรารมย จ.ศรีสะเกษ

045-636169

ราน พี่บรรณ

อ.กันทรารมย จ.ศรีสะเกษ

080-07995014

ราน เจนาง

อ.กันทรารมย จ.ศรีสะเกษ

089-4260843

ราน แม็กกี้ ซุปเปอร

4/38 ม.5 ต.คูณ อ.กันทรารมย จ.ศรีสะเกษ

083-3811180

ราน ป.ถูก ซุปเปอร

4/39 ต.คูณ อ.กันทรารมย จ.ศรีสะเกษ

045-651647

ราน โคงหงวนจิ้ว

182/4 อ.กันทรารมย จ.ศรีสะเกษ

045-651206

เจแดง แมนองบี

แผงตลาดสดอาคาร 2 อ.กันทรารมย จ.ศรีสะเกษ

080-1569246

แผงปาสําเนียง

ตลาดสดอาคาร 2 อ.กันทรารมย จ.ศรีสะเกษ

084-9628277

สมานดี (เจเตี้ย)

4/35 ม.5 อ.กันทรารมย จ.ศรีสะเกษ

082-1584959

เฮียมัก

4/34 ตลาดกันทรารมณ อ.กันทรารมณ จ.ศรีสะเกษ

045-636125

สมชาย

62/4 ม.5 ต.คูน อ.กันทรารมย จ.ศรีสะเกษ

045-651367

พัฒฑิตาเภสัช

4/37 ม.5 ต.ตูน อ.กันทรรมย จ.ศรีสะเกษ

045-636328

บัณฑิตาเภสัช

อ.กันทรารมย จ.ศรีสะเกษ

045-636328

พรรณี (สุจินดา)

อ.กันทรารมย จ.ศรีสะเกษ

วอมารท

58/9 ต.คูน อ.กันทรารมย จ.ศรีสะเกษ

085-6757755

อ.ยางชุมนอย
ราน คลังยา

299 ม.7 ต.ยางชุมนอย อ.ยางชุมนอย จ.ศรีสะเกษ

ราน ธนาสิน ซุปเปอร 42 ม.3 ต.ยางชุมนอย อ.ยางชุมนอย จ.ศรีสะเกษ
ราน โสภาภัณฑ

7/9 ซ.ตลาดยางชุมนอย อ.ยางชุมนอย จ.ศรีสะเกษ

ราน อึ้งยงซก2

162/1 ม.7 อ.ยางชุมนอย จ.ศรีสะเกษ

045-687166
045-441176
045-625034 045-687037
045-687170

สหกรณการเกษตร ยางชุมนอย จํากัด 290 ม.8 ต.ยางชุมนอย อ.ยางชุมนอย จ.ศรีสะเกษ
แม็กกี้ซุปเปอรสโตร

045-687783

อ.ยางชุมนอย จ.ศรีษะเกษ

อ.ปรางกู
ราน เกียรติศักดิ์

154/1 ม.1 ต.พิมาย อ.ปรางกู จ.ศรีสะเกษ

045-697019

พรแสวงการเกษตร (เกียรติศักดิ์)154 ม.1 ต.พิมาน อ.ปรางคกู จ.ศรีสะเกษ

045-697019

กองศรีซุปเปอร

390 ม. 1 อ.ปรางกู จ.ศรีสะเกษ

045-697094

ปรางกูสรรพสินคา

อ.ปรางกู จ.ศรีสะเกษ

045-697043

ชนิสาเภสัช (ใหญ)

488 ม.1 ต.พิมาย อ.ปรางกู จ.ศรีสะเกษ

045-697378

อ.บึงบูรณ
ราน เลิศทวี มินิมารท 272 ม.6 ต.บึงบูรณ ต.บึงบูรณ อ.บึงบูรณ จ.ศรีสะเกศ

045-689117

อ.ไพรบึง
เกรียงศักดิ์

"20 ม.20 ตลาดเทศเบาล อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ"

083-1015130

อ.ขุนหาญ
ราน ธนากิจ

289 ม.1 ต.สิ อ.ขุญหาญ จ.ศรีสะเกษ

เอ แอนด เอ็ม ซูปเปอรสโตร

อ.ขุนหาญ จ.ศรีษะเกษ

อึ้งซงกี่

8 ม.12 อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

045-679068

อ.วังหิน
เสกสรรค (คุณแหวว)

66 ม.2 อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

088-3458057

นําสมัย (คุณอี๊ด)

205 ม.2 ต.พุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

085-4689796

พูนโชค

132 ม.2 อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

บานเกิด2

175 ม.11 ต.ดวงใหญ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

098-1020580

พลอยมินิมารท

113 ม.11 ต.ดวงใหญ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

086-2600377

จ.บึงกาฬ
อ.ปากคาด
รานประนอมพานิช

24/4 ม.4 ต.ปากคาดพัฒนา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ

042-481091-2

รานวิลโอสถ

38/1 ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ

รานรุงเรืองพานิช

34/4 อ.ปากคาด จ.หนองคาย

รานวิไลศักดิ์พานิช

29 ม.3 ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.หนองคาย

042-404040

ฉวีวรรณ

31 ม.3 ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ

088-5180518

เทียนชัยพานิช

14 ม.4 อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ

082-1162916

042-481131

เวียงทองซูเปอรสโตร 22 ม.4 อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ

042-481118

ไขมุก

087-4262817

4 ม.4 อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ

อ.โชพิสัย
สมคิดพาณิช

310/1 ม.1 อ.โซพิสัย จ.บึงกาฬ

042-485461

รานบิ๊กเสือ

363/11 ถ.บํารุงราษฎร อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย

042-491847

รานจํานงคฟารมาซี

77/1 ถ.เจาแมสองนาง อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย

042-491177

รานนรินทรเภสัช

422/1 ม.1 ตลาดบึงกาฬ ถ.บํารุงราษฎร ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ

รานไพศาลเภสัช

227 ถ.เจาแมสองนาง ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ

042-403339

042-491144

บริษัทบึงกาญจนซุปเปอรสโตรจํากัด

429 ม.1 ต.วิศิษฐ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ

รานล.เจริญ

275 ม.1 ศาลเจาแมสองนาง อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ

รานรุงโรจน

"239/3 ม.1 ถ.บํารุงราษฎร ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ"

042-403422-4
042-491073
042-491973

รานเอี่ยมแสงพานิชย 447/8-9 อ.บ.ต. ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ

089-7101158

หวานใจ

462 ม.11 อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

089-7103809

บึงกาฬซุปเปอรสโตร

429 ม.1 ถ.บํารุงราษฎร ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ

042-403422-4

อ.เมือง
ราชา

138 อ.เมือง จ.บึงกาฬ

042-491076

หจก.บิ๊กเสือซูเปอรสโตร 339 ม.9 ถ.บึงกาฬ-พังโคน อ.เมือง จ.บึงกาฬ

อ.ปากคาด
นองธี

4 ม.5 อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ

0854508490

อ.บุงคลา
ดีดีเจริญภัณฑ

316 ม.2 ต.บุงคลา อ.บุงคลา จ.บึงกาฬ

084-4651117

ซุปเปอร (แตน)

178 ม.10 ต.บุงคลา อ.บุงคลา จ.บึงกาฬ

087-2338205

บุงคลามารเก็ตติ้ง

27/3 อ.บุงคลา จ.บึงกาฬ

087-8617484

จ.หนองคาย
อ.ทาบอ
รานทวนการคา

999 ม.6 ถ.สันติสุข ต.ทาบอ อ.ทาบอ จ.หนองคาย

042-431456

รานชาญชัยโอสถ

7/23 อ.ทาบอ จ.หนองคาย

042-431022

รานชัยเจริญสโตร

7/34 ถ.สันติสุข อ.ทาบอ จ.หนองคาย

042-431052

รานจุฬามารท

328 ต.ทาบอ อ.ทาบอ จ.หนองคาย

รานทวีศักดิ์พานิชย

138 ม.6 อ.ทาบอ จ.หนองคาย

042-431990

รานไพรัตนเภสัช

อ.ทาบอ จ.หนองคาย

083-5626530

หจก.พรทวีดอนขม

119 ม.8 ต.บานเดื่อ อ.ทาบอ จ.หนองคาย

042-432340-1

เหรียญทองโอสถ

389 ถ.ผดุงสามัคคี ต.ทาบอ อ.ทาบอ จ.หนองคาย

43110 083-1470080

อ.เมือง
รานตง ตง โอสถ

1167/34 อ.เมือง จ.หนองคาย

042-411190

รานวันดีสโตร

653 ถ.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย

042-411010

รานแกวไพบูลย

910/116 ตลาดบขส. อ.เมือง จ.หนองคาย

042-412767

รานสุขสมบูรณฟารมาซี 910/9 ทางเขาบขส. ถ.ประจักษ อ.เมือง จ.หนองคาย

042-411019

บจก.หนองคายแสงสุวรรณ

042-411105

261 ถ.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย

คุณภิรมย อินธิศักดิ์

1077 ม.1 ถ.แกววรวุฒิ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย

บิวตี้สโตร

148/28-30 ถนนเสด็จ ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย

042-460951 089-7710631

รนชัยเจริญ(เจสุนีย)

910/168 ถ.ประจักษ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย

042-412966

รานพรชัย

1005 ถ.ประจักษ อ.เมือง จ.หนองคาย

042-460101

แมราตรี

140 ม.3 ถ.สานริมโขง อ.เมือง จ.หนองคาย

085-1614645

สิรยาเครืองหอม

272 ม.9 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย

086-8563832

อ.สระใคร
น้ําสวยโอสถ

223 ม.9 ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย 43120

089-7134179

อ.โพนพิสัย
รานวิเชียรฟารมาซี

473 ถ.พิสัยสรเดช อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

042-471478-9

รานเอเซียสโตร

939/2-3 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

042-405889

รานพิสัยเภสัช

211/1 ถ.พิสัยสรเดช อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

042-471131

สวางพัฒนา

726 ม.1 ต.ชุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

042-471256

จ.พานิช

424 ม.13 ตลาดสดเทศบาล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

042-405691

ไพรพนา

"180 ม. 1 ต. ชุมชาง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย"

089-8432898

เหรียญทองพาณิชย

632/13 อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

042-471576

ศักดิ์ซุปเปอรสโตร

539/2 ม.1 หลังตลาดสด อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

รลิดทิพยเภสัช

อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

086-2349404 081-7392708
042-471129

อ.สังคม
รานสมพรพานิชย

20 ม.1 ถ.ริมโขง ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย

042-441100

รานเจสโตร

184 ม.4 ต.แกงไก อ.สังคม จ.หนองคาย

042-441176

คุณแมแอน

81 ม.2 ต.ขาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย

086-8572073

รานเจสุน (พลอย)

80 ม.2 บานสังคม อ.สังคม จ.หนองคาย

086-0646966

รานวันเพ็ญพานิชย

98 ม.4 ต.แกงไก อ.สังคม จ.หนองคาย

042-441041

รานทรัพยไพบูลย

162 ม.2 ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย

042-441397

อีส พานิชย

28/2 ม.2 ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย

042-441280

อ.พรเจริญ
รานธวัชชัยฟารมาซี (บานยาเภสัชกร) 101 ม.7 ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.หนองคาย

042-487171

รานเลี่ยมการคา

133 ม.7 ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.หนองคาย

042-487164

รานรุงโรจนฟารมาซี

106 ม.7 ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.หนองคาย

042-487032

รานบิ๊กคอม

83 ม.7 อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

042-487633

ป.เจริญซุปเปอร

78 ม.7 อ.พรเจริญ จ.หนองคาย

042-487128

ดีเจ บาวเอกริน

13 ม.4 ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.หนองคาย

พรเจริญสโตร

67 ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

042-487122

ป.เจริญซุปเปอร

78 ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

042-487128

หจก.บิ๊กคอมพลาซา

219 ม.7 ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 38180

อ.ศรีเชียงใหม
อ.ศุภรัตน ผิวนวน

15 ม.2ต.พานพราว อ.ศรีเชียงใหม หนองคาย

081-7394256

รานรุงเรืองฟารมาซี

82 ม.14 ต.พานพราว อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย

042-451093

หจก.บานหมอแสงไทยการคา 41/2 ม.2 ต.บานหมอ อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย

042-406114

รานแสงชัยโอสถ

042-451900

80 ม.14 ต.พานพราว อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย

อ.เซกา
ตนกลวยสโตร (คุณเสาวลักษณ) 73 ต.เซกา อ.เซกา จ.หนองคาย

042-489584

รานบิ๊กเอ

128 ต.เซกา อ.เซกา จ.หนองคาย

042-489466

รานอําไพเภสัช

104 ม.1 ต.เซกา อ.เซกา จ.หนองคาย

042-489103

เสาวลักษณ

246 ม.1 ถ.โพธิ์ศรี อ.เซกา จ.บึงกาฬ

042-489584

อําไพเภสัช

104 ม.1 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ

042-489109

เมืองทอง

73 ม.1 ต.เซกา อ.เซกา จ.หนองคาย

042-489107

อํานวยฟารมาซี

100 ม.1 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ

ไตรยงคการคา

195 ม.14 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ

042-489294

แปรการคา

43/1 ม.1 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ

042-489044

อ.บึงโขลงหลง
รานสวางฟารมาซี

86 ม.13 ต.บึงโขลงหลง อ.บึงโขลงหลง จ.หนองคาย

042-416059

มารวย (เจรัตน)

343 ม.12 ต.บึงโขลงหลง อ.บึงโขลงหลง จ.บึงกาฬ

081-8387807

รวงทอง

458 ม.11 ต.บึงโขลงหลง อ.บึงโขลงหลง จ.บึงกาฬ

089-5706424

แอนพานิช

6 ม.11 ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขลงหลง จ.บึงกาฬ

เจษฎาซุปเปอร

512 ม.11 ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

087-7728967 042-416268
081-2633883

ดงบังพลาสติก

อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

089-8432484

ศรีจันทร

358 ม.12 ต.บึงงาม อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

042-416171

รานออ

21 ม.2 บานโนนสวาง ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

อ.ศรีวิไล
รานนเรศซุปเปอร

71 ม.2 ซ.ศรีวิไล-บึงกาฬ ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย

รานดีดีซุปเปอร

63 ม.1 ต.ในตลาด อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย

ไบโอ

50/6 ม.1 อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ

042-497093
042-497386 042-497056
083-3454596

อ.โซพิสัย
รานดวงฤดีโอสถ

86 ม.3 ต.โซพิสัย อ.โซพิสัย จ.หนองคาย

042-485065

รานนองเจน

151/1 ต.โซพิสัย อ.โซพิสัย จ.หนองคาย

042-485339

รานโอเลพานิชย

496 ม.3 ต.โซพิสัย อ.โซพิสัย จ.หนองคาย

042-485115

บิ๊กสตอเบอรรี่

59 ม.6 อ.โซพิสัย จ.หนองคาย

089-710181

บริษัท อีเดนโคเบนจํากัด

87 ม.3 ต.โซ อ.โซพิสัย จ.บึงกาฬ

อ.เฝาไร
รานโสภณเภสัช

71 ม.2 ต.เฝาไร อ.เฝาไร จ.หนองคาย

042-417170

รานทองใบพานิช

295 ม.10 ต.เฝาไร อ.เฝาไร จ.หนองคาย

042-417130

รานเวียงฟา

76 ม.2 ต.เฝาไร อ.เฝาไร จ.หนองคาย

042-417175

ณรงค ดีไซน

91 ม.2 ต.เฝาไร อ.เฝาไร จ.หนองคาย

แมนาง

107 ม.13 อ.เฝาไร จ.หนองคาย

082-0469710042-417120
085-0052448

จ.หนองบัวลําภู
อ.สุวรรณคูหา
รานธีระวัฒนเภสัช

410/1 ม.6 ต.สุวรรณคูหา อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลําภู

042-372150

รานพงษศักดิ์

อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลําภู

042-372211

รานเกียรติศักดิ์

326 ม. 1 ถ.บานโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลําภู

042-005451

รานโสมไทเฮาโอสถ

113 ม.6 ต.สุวรรณคูหาอ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลําภู

089-9724711

คุณกิติทศ

272 ม. 1 ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลําภู

054-3927501

รานฟลุคมินิมารท

49 ม. 4 อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลําภู

042-372379

รานบุญสงเภสัช

500 ม. 1 ต.บานโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลําภู

080-1881346

รานรัศมีเภสัช

133 ม. 6 อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลําภู

042-322164

รานเเม็กกิ๊ฟชอฟ

370 ม. 6 อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลําภู

042-372045

ราน ส.เจริญเภสัช

420 ม.1 ต.บานโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลําภู

080-7759518

รานส.เจริญเภสัช

420 ม. 1 ต.บานโคก อ.สุวรรรคูหา จ.หนองบัวลําภู

080-7759518

3 ม. 2 บานโนนปอเเดง ต.บานโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลําภู

089-2732711

รานบิ๊กเอ็ม
ราน สมร

48 ม.6 ต.สุวรรณคูหา อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลําภู

042-37277

รุงเรืองพืชผล

218 ม.6 อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลําภู

042-372141

เจริญเยาวราช

23 ม.6 อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลําภู

085-0050501

อ.เมือง
รานสุกรีเภสัช

21 ม. 3 ต.สําภู อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู

042-311666

รานเวชภัณฑเภสัช

355 ม.3 อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู

042-311022

รานอึ้งปงไทย

447 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู

042-311142

รานประเสริฐเภสัช

1133 อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู

042-312199

แผงลอยประหยัด

ตลาดราชพัสดุ อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู

089-6191785

รานถูก ป. ซุปเปอร

20 ม. 3 ต.ลําพู อ.เมือง จ.หนองบัวลําพู

089-8614661

รานสตารมารท

80 ม. 3 ถ.วิริโยธิน ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู

042-360364

รานเจหมวย

25 ม.3 ต.ลําภู อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู

042-312526

รานชูเกียรติ

72/3 หนาตลาดสดเพ็ญ อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู

042-311589

รานเตียงเฮง

25 ม.3 อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู

042-312526

ราน ส.มินิมารท

83 ม. 9 ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู

081-9653636

รานเปรมมารท สามแยกนาคําไฮ 240 ม. 5 ต.นาคําไฮ อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู

042-336020

ราน รุงเจริญ เจวิ

189 ม.8 อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู

084-7906949

ราน ดวงพร

55 ม.3 ต.สาภู อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู

042-311605

ปอม ซันเพาเวอร

275 ม.5 ต.หนองไพรศูนย อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู

086-8550608

หนองภัยศูนยคาสง

216 ม.1 ต.หนองภัยศูนย อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู

081-2607216

ลูกชางหนองบัว

25 ม.3 อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู

มิตรใหม

326 ม.3 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู

042-312626

เซฟมอรซูเปอรสโตร

80 ม.3 ต.หนองบัวลําภู อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู

042-311012

อ.ปากชม
ขอบคุณ

อ.ปากชม จ.เลย

042-311023

ขอบคุณ

อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู

042-311023

ไพศาลสโตร

312 ม.3 อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู

086-8528430

แสงทองสโตร

264 อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู

042-311948

โอเชี่ยนซุปเปอรมารท 34/1 ม.3 อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู

042-360288

บริษัท สุกรีเภสัช จํากัด 239239/1239/2239/3239/4 ม.15 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู 39000

อ.ศรีบุญเรือง
รานโชคดีฟารมาซี

259/78-81 อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู

089-4223391

รานสิทธิโชคเภสัช

259/54 ศูนยการคาศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู

042-351032

รานจีนเเดง 9 บาท

640/5 ม.13 อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู

089-6225200

รานเกศรา

461 ม.13 ต.เมืองใหม อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู

042-353345

รานใหมมินิมารท

205 ม. 6 ต.หันนางาม อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู

042-353151

รานศรัญญา เจตุ

385 ม. 5 อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู

042-353699

ฟารุง

351/4 ม.13 ต.เมืองใหม อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู

สองพี่นอง

"259/35-36 ต.เมืองใหมอ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู" 081-0546981 042-354090

มาโฮมซุปเปอรเซ็นเตอร อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู

042-353788

นุน แอนด นิ่ม

อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู

ไทกันเอง

259/37-38 ม.13 อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู

บุญสงเสริม

337/1 ม.13 อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู

ดวงดี

259/49-50 ม.13 อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู

042-411621

เจเขียว

46/8 ต.เมืองใหม อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู

082-1142988

042-353980
087-8288953 042-354004

อ.โนนสัง
รานสินเจริญมินิมารท 72 ม. 10 ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลําภู

042-375028

รานนองปอ

089-6173043

114 ม.14 ถ.โนนสังศรีบุญเรือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลําภู

รานธีระพงษพาณิช (ทรงทรัพย) 218/3 ม.7 อ.โนนสัง จ.หนองบัวลําภู

042-375628

รานสนธยา

76 ม. 13 ต.กุดตู อ.โนนสัง จ.หนองบัวลําภู

042-356329

รานน้ําฟาพานิชย

84 ม.3 อ.โนนสัง จ.หนองบัวลําภู

042-375567

ราน ส.สมสุข

หลังตลาดสดเทศบาล อ.โนนสัง จ.หนองบัวลําภู

เจ เอส มินิมารท

48 ม.3 ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลําภู

087-2269021

ชินกร

277 ม.3 อ.โนนสัง จ.หนองบัวลําภู

087-9496368

ตะวันพานิช

218/3 อ.โนนสัง จ.หนองบัวลําภู

.อ.นากลาง
รานเจรุงตะวัน

อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู

081-7395786

รานมาวินเภสัช

288 ม.11 ถ.อุดร - เลย ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู

042-359127

รานวรเทพเภสัช

47/1 ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู

042-359031

รานนงลักษณ

45 ม.3 บานกกคอ อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู

042-359573

รานจรัสแสง

37 ม.2 ต.เตาคอย อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู

081-8720252

รานมงคลชัย

186 ม. 21 ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู

087-2386356

รานผลไมศรีรมย

70/2 ม. 1 ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู

087-2318328

รานนานาภัณฑ

66 ม.3 ต.กกครอ อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู

042-359624

รานสันติเภสัช

51/2 ม.3 ต.กกครอ อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู

085-4662516

รานเบนทมินิมารท

200/2 ม. 14 อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู

042-359383

รานศิริพานิช

74/1 บานหนองบัวคําแสน ต.ดานชาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู 042-359084

ราน วี ชอป 24ชั่วโมง 161/1-2 ม.3 ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู

042-359667

รานแนค

ตลาดบูรพา อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู

089-4173446

ซุปเปอรปากซอย

219 ม.1 ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู

086-2314848

ปาตอย

40/1 อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู

042-357171

บุษกร แมพร

279 ม.11 ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู

ณรงค(เนื้อสด)

521 ม.4 ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู

ไพศาลเภสัช

245/2 ม.5 ต.ดานชาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู

082-1507068 087-3309319

นงคนุชพาณิชย

187 ม.14 ต.ดานชาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู

089-2782944

พรชัยพาณิชย

65 ม.3 ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู

ธีรสโตร

400 ม.16 ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู

042-359398/042-359398
042-359723

อรรถภิสิทธิ์

129 ม.16 ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู

086-8647513 042-359755

อัมพวา

241 ม.5 อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู

084-8988420

บุญศิริ

33 ม.11 ต.กุดลิ้นจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู

098-6262188

แมตุ

221/68 อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู

086-2375075

อ.นาวัง
รานนองดาว

119/13-14 ต.นาหลัก อ.นาวัง จ.หนองบัวลําภู

084-6529166

รานปรีชานาวัง

189 ม.1 ต.นาหลัก อ.นาวัง จ.หนองบัวลําภู

042-363019

รานบิ๊กตอย 2003

246 ม. 7 ต.นาหลัก อ.นาวัง จ.หนองบัวลําภู

042-363141

เภสัชนาวัง

225 ม.1 ต.นาวัง อ.นาวัง จ.หนองบัวลําภู

042-004031

นองปอนาวัง

119 ม.7 ต.นาวัง อ.นาวัง จ.หนองบัวลําภู

081-0477627

ศรีอรุณ

213/7 อ.นาวัง จ.หนองบัวลําภู

042-363346

พรพระศรี

214 ม.7 ต.เทพคีรี อ.นาวัง จ.หนองบัวลําภู

083-3621327

จ.อุดรธานี
อ.หนองหาน
รานบิ๊กโอซุปเปอรมารเก็ต
ก.เจริญพานิชย

245 ม.6 ถ.อภัยสําราญ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

042-205384

103 ม.13 ถ.บานดุง-อุดร ต.เทศบาลหนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 042-239274

ราน สหกิจชัย

84 ม.2 ถ.มิตรตโย อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

042-261102

ราน อุดมผลซุปเปอร

574 ม.6 ถ.นิตชัย อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

042-209243

ราน พิบูลยสิริโอสถ

103/12 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

042-261106

รุงเจริญ 2

20 ม.13 อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

042-239104

ตั้งขายดี

269 ม.3 ต.หนองไผ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

080-5741983

วิเชียรการคา

561 ม.6 อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

042- 261024

อ.เมือง
บุญชัยโอสถ

7/5-6 ถ.อุดรดุสดี อ.เมือง จ.อุดรธานี

042-246334-5

รานนําชัยเภสัช

103/1 ตลาดหนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี

042-204528

รานเจาพระยาฟารมาซี 317/7 อ.เมือง จ.อุดรธานี

042-241585

รานสมบูรณเภสัช

042-221689

296/1 ถ.หมากแขง ต.หมากแขง อ.เมือง จ.อุดรธานี

รานรามาฟารมาซี (พี่จอย)

999 ถ.หมากแขง ต.หมากแขง อ.เมือง จ.อุดรธานี

042-221492

รานสงเสริมฟารมาซี

169/3 อ.เมือง จ.อุดรธานี

042-222378

รานบานหวยสโตร

116/7 อ.เมือง จ.อุดรธานี

042-222374

รานพรชัยเภสัช

187/14 ตลาดบานหวย อ.เมือง จ.อุดรธานี

042-223516

รานพงษพันธเภสัช

178/5 ตลาดบานหวย อ.เมือง จ.อุดรธานี

042-244662

รานตั้งกิมเส็งซุปเปอร 380 ซ.โพธิ์ศรี ถ.วงเวียนหาแยก อ.เมือง จ.อุดรธานี

042-222185

รานมาพรอม

67 ถ.ราชพัสดุ อ.เมือง จ.อุดรธานี

042-241359

รานฮั้วเฮงโอสถ

71-72 ตลาดไทยอีสาน ถ.ประจักษศิลปคม อ.เมือง จ.อุดรธานี

042-222811

รานระฆังทองใหญ

310/2 ถ.ทองใหญ อ.เมือง จ.อุดรธานี

042-240880

รานพงษพัฒนา

103/4-5 ตลาดหนองบัว ถ.นิตโย อ.เมือง จ.อุดรธานี

042-241996

รานปราถนาบิวตี้

490 ตลาดไนทพลาซา ต.หมากแขง อ.เมือง จ.อุดรธานี

089-8428976

รานทวีทรัพยคลีนิคทันตกรรม 56/7 ถ.อุดรดุษณี ต.หมากแขง อ.เมือง จ.อุดรธานี

081-2635656

กิจไพศาลเภสัช 2010 ตลาดหนองบัว108-109/1 ถ.นิตโม ต.หมากแขง อ.เมือง จ.อุดรธานี 042-211468
ธ.ธงซุปเปอรสโตร

108-109/1 ถ.นิตโม ต.หมากแขง อ.เมือง จ.อุดรธานี

เซฟมารท (อึ้งเซงเฮง) 289/11-12 ถ.โกศรี อ.เมือง จ.อุดร

042-246162-3

บริษัท ชัยวัตเตอรคูล (เฮียมนัส) 606/5-6 ถ.อุดร-ขอนแกน ต.บานจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 042-3421510857611346

หจก.ไทยนิรันดประเสริฐ

337/5-6 ม.6 ต.หนองปว อ.เมือง จ.อุดรธานี

เจริญผล

17/15 ถ.สรางหลวง อ.เมือง จ.อุดรธานี

รุงโรจน

106/26 ถ.ราชพัสดุ ต.หมากแข็ง อ.เมือง จ.อุดรธานี

089-4163972

ศิริโชค

718 ม.15 ต.สามพราม อ.เมือง จ.อุดรธานี

042-349354

เภสัชกรศิริชัยบานหวย 210/8-9 ถ.อุดรอุษฎี ต.หมากแขง อ.เมือง จ.อุดรธานี
บ.ฟอรเต 2016

042-325828

239 ม.5 ถ.รอบเมือง ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี

อ.น้ําโสม
แสงชัยเภสัช

110 ม.7 ต.นาจิ๋ว อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี

042-289207

อ.เพ็ญ
ขวัญคูเมือง

141 ม.7 ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

080-1804532

ธงชัยโอสถ

อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

042-279126

อ.กุมภวาป
รานมงคลโอสถมินิมารท 247 ถ.จิตรประสงค อ.กุมภวาป จ.อุดรธานี

042-331703

รานพรชัยมินิมารท

042-331224

รานเจริญสุข

50-51 ม.7 ต.กุมภวาป อ.กุมภวาป จ.อุดรธานี

347-348 ถ.ชนบทบํารุง ต.พันดร อ.กุมภวาป จ.อุดรธานี

รานวาวาซุปเปอรมารเก็ต
รานไทฮวดจั่น

042-331049 042-461205

154 อ.กุมภวาป จ.อุดรธานี

256-257 ถ.จิตรประสงค ต.กุมภวาป อ.กุมภวาป จ.อุดรธานี

042-331152
042-331207

รานเปย หนาวัดมุงหมากลาน 90 ม.4 ต.ปะชิด อ.กุมภวาป จ.อุดรธานี

042-398555

ราน ไทยเฮา

5/3-4 ถ.ผืนประสิทธิ์ ต.กุมวาป อ.กุมวาป จ.อุดรธานี

042-202615

แตงโม

66-67 ม.13 อ.กุมภวาป จ.อุดรธานี

042-202447

ธีระภัณฑ

88 ม.9 ต.กุมภวาป อ.กุมภวาป จ.อุดรธานี

042-331174

ถูก ป.ซุปเปอร

248 ม.1 ต.กุมภวาป อ.กุมภวาป จ.อุดรธานี

085-362888

1

ไคเซง

49-50 ม.15 ถ.ชนบทบํารุง ต.ฟนดอน อ.กุมภวาป จ.อุดรธานี

081-6621542

อ.บานดุง
รานบุญชวยโอสถ 1

17 ม.6 ต.ศรีสุทโธ อ.บานดุง จ.อุดรธานี

042-271462

รานปยะทิพยซุปเปอร 191 ม.4 ต.บานดุง อ.บานดุง จ.อุดรธานี

042-271387

รานบิ๊กมารท

600/21 ตลาดบขส. ต.บานดุง อ.บานดุง จ.อุดรธานี

042-136574

รานบุญชวยโอสถ 2

210 ถ.เพชรวิเศษ ต.ศรีสุทโธ อ.บานดุง จ.อุดรธานี

042-271115

อ.บานดุง
บอเงิน 2

267/1 ม.6 ต.ศรีสุทโธ อ.บานดุง จ.อุดรธานี

เจริญพานิชซุปเปอรสโตร 2

59 ม.6 ต.ศรีสุทโธ อ.บานดุง จ.อุดรธานี

042-271658
042-271080

บอเงิน 1

14 ม.9 บานดุงใหญ ต.บานดุง อ.บานดุง จ.อุดรธานี

042-273064

เรือยอรช

60A/10 ต.ศรีสุทโธ อ.บานดุง จ.อุดรธานี

042-273337

ถุงเงิน

352 ม.1 ต.วินยู อ.บานดุง จ.อุดรธานี

042271125

หจก.ยอดยิ่ง 1999

280 ม.7 ต.ศรีสุทโธ อ.บานดุง จ.อุดรธานี

บีซีสโตร

366 ม.6 ถ.ศรีสุข อ.บานดุง จ.อุดรธานี

080-4161801 042-273233

อ.ทุงฝน
รานอรุณ

241 ม.8 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

042-269138

คุณทองพูล

49 ม.12 อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

042-768045

ที่ทําการกํานัน บานทุงพัฒนา อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี
โชคบุญมา

18 ม.6 อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี

089-8603539

อ.บานผือ
รานแสงชัยโอสถ

ต.บานผือ อ.บานผือ จ.อุดรธานี

042-281047

รานป. เภสัช

156/1 ม.15 ถ.พับถือ อ.บานผือ จ.อุดรธานี

042-281123

รานแสงชัยโอสถ (สาขา)

182 ต.บานผือ อ.บานผือ จ.อุดรธานี

042-281332

รานตี๋เซ็นเตอร

191 ม.10 ตลาดสดนิยม หนาหางโลตัส อ.บานผือ จ.อุดรธานี

081-5457345

รานนองแอน

ตลาดสดนิยม อ.บานผือ จ.อุดรธานี

086-2234897

รานโชคเจริญ

171 ม.2 ต.บานผือ อ.บานผือ จ.อุดรธานี

042-282529

รานถาวร

171 ม.3 ต.บานผือ อ.บานผือ จ.อุดรธานี

ราน แสงจันทร

ต.กลางใหญ อ.บานผือ จ.อุดรธานี

086-8628082

ราน ยู โย

ต.กลางใหญ อ.บานผือ จ.อุดรธานี

080-6387259

หจก.สยามซุปเปอรสโตร (2018) 80 อ.บานผือ จ.อุดรธานี

087-7221312

อ.ไชยวาน
ราน พูนทวีพานิช

130 ม.1 ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี

042-265336

อ.น้ําโสม
รานสุภาภรณ

168 ม.1 ต.ศรีสําราญ อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี

042-287078

รานพรชัยสโตร

211 ม.1 ต.ศรีสําราญ อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี

042-289053

รานทวีชัย

32 ม.7 ต.หนองแจง อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี

042-132228

รานขนิษฐาพานิชย

163 ม.1 ต.ศรีสําราญ อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี

042-287301

รานส.สัมฤทธิ์ (โกดํา) 131 ม.1 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี

042-132014 081-0571653

รานแสงคํา (แมจอม)

221 ม.4 บานโพ ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี

042-132037

รานอรวรรณ

149 ม.1 อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี

042-287225

รานชัยเจริญรุงเรือง

200/1 ม.1 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี

042-287271

รานธนรุง

165 ม.1 ต.ศรีสําราญ อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี

042-289122

รานสิริโชคเจริญ

200 ม.1 ต.ศรีสําราญ อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี

042-287390

รานแมวมินิมารท

137 ม.2 ต.นางิ้ว อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี

042-289194

รานวิชัย

196 ม.4 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี

รานออยมินิมารท (คุณสมอนงค) 217 ต.ศรีสําราญ อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี

042-287104

ราน จอหนนี่

316 ม.1 ศรีสําราญ อ.นํ้าโสม จ.อุดรธานี

042-287074

จอนนี่

อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี

042-287074

เจริญสโตร

149 ต.ศรีสําราญ อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี

042-287066

ละมัยกลาง

อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี

085-7548630

อาทิตย

57 ม.1 อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี

042-287146

น้ําโสม

164 อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี

อ.กุดจับ
รานเศรษฐษพานิช

376 ม.1 ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี

042-291123

รานเกษรา

183 ม.1 อ.กุดจับ จ.อุดรธานี

042-293218

รานศรีจันทรเภสัช

159 ม.2 ต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี

042-291215

รานแมสมเพชร ปนนอก
น้ําใสฟชชิ่ง

158 ม.1 บานสรางกอ ต.สรางกอ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี

147/1 ม.1 อ.กุดจับ จ.อุดรธานี

089-7119591
081-3104331

อ.เพ็ญ
รานเมฆเภสัช

37 ถ.วุฒาธิคุณ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

042-279059

รานกิมเฮง

40 ม.1 ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

086-6341505

บัวรองพานิช (วัฒนศิลป)

59-60 ม.15 ถ.วุฒาธิคุณ ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

086-2648416

เพ็ญศิริ

42 ม.1 ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

042-279075

ฮุงฮวด

63 ม.15 ถ.วุฒาธิคุน อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

042-279083

อ.วังสามหมอ
สุดารัตนซุปเปอรมารท 235 อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

042-389179

รานถูก ป. ซุปเปอร

234 ม.2 ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

042-387132

แมสุวรรณ

หนาสถานีตํารวจ 141 ม.1 อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

084-6033723

ราน อ.เจริญ

100 ม.3 ถ.เจริญเมือง ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

042-387003

นองแบม

หนาสถานีตํารวจ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ฮ.สมบัติ

168 ม.2 อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

โสภาเภสัช

339 บ.โพนเสถียน ม.9 ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 042-387107

บิ๊กโก

161 ม.11 ต.ถุงทับปา อ.วังสามหมอ จ.อุดร

083-3334424

087-3738806

อ.พิบูลยลักษณ
รานสหฤทธิ์

211/1 ม.1 ต.บานแดง อ.พิบูลยลักษณ จ.อุดรธานี

สินทร รุงเจริญ

109 ม.11 ต.บานแตง อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี

086-8599714

ภูเขียวการเกษตร

287 ม.13 อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี

098-1062627

รุงตะวันสองฟา(ตายซุปเปอร) 270/13 อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี

042-258266 089-7109677

084-7962552

อ.สรางคอม
รานลิ้มฮะเส็ง

19 ม.1 ถ.ชางเผือก อ.สรางคอม จ.อุดรธานี

อ.โนนสะอาด
รานสมชายเภสัช

38 ม.2 ตลาดโนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

042-392711

รานศักดิ์สกุล

39/1-4 ม.2 ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

042-391091

รานไทยรุงเรือง

177 ม.1 ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

042-392619

รานไทยอุดม

175 ม.1 ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

042-392066

รานมะลิวัลย

249 ม.2 อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

042-392353

รานสายฝน

68 ม.6 ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

042-392141

ไพรบูลการคา

440 ม.2 ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

082-6350124

อ.ศรีธาตุ
รานประสพโชค

124/1 ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

042-382519

รานโซซิตี้

90 ม.1 อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

042-382391

บิ๊ก มินิมารท

124/1 ม.1 ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

089-6190457

อ.หนองวัวซอ
รานสมบูรณโอสถ

101 ม.9 ต.หมากหญา อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

042-285206

รานศรีจันทรเภสัช

145 ม.4 ต.หมากหญา อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

042-286115

รานเจริญพานิช

132 ม.9 ต.หมากหญา อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

042-285882

รานศิริสมบัติ

59 ม.9 ต.หมากหญา อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

042-286121

รานนกมินิมารท

269 ม.3 ต.หนองออ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

081-7170984

รานศรีอุดมการคา

73 ม.2 ต.หนองออ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

042-298411

รานตี๋ใหญ (เจออย)
ประนอมพานิช

บานโนนหวาย 62 ม.8 ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 042-298053
77 ม.1 ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธนี
042-298322/086-8522272

เปปซี่

69/1 ม.6 ต.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

083-5617017

พรสวรรค

69/1 บานหนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

084-7885899

แมคิวการคา

241 ม.3 อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

042-298667

อ.นายุง
รานแมจอน

บานกุดเชือม 158 ม.4 ต.นายุง อ.นายุง จ.อุดรธานี

ราน ยุภาภรณพานิชย 17 ม.13 บานกอง ต.บานกอง อ.นายูง จ.อุดรธานี

083-1500600
082-1238728

อ.หนองแสง
รานแสงศิริเภสัช

158 ม.11 อ.หนองแสง จ.อุดรธานี

คุณสา

159 ม.11 ต.ขันถุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี

085-0080419

รานหนองแสงเภสัช

190 ม.2 ต.แสงสวาง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี

042-134335

รุงเจริญ

124 ม.11 ต.ทับถุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี

042-396421

ตวง-ตังค

163 ม.7 ต.ทับถุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี

047-396293

เจสรรศรี

51 ม.11 อ.หนองแสง จ.อุดรธานี

042-396249

จ.อุบลราชธานี
อ.มวงสามสิบ
รานมวงเซ็นเตอร

186 ม.5 ต.มวงสามสิบ อ.มวงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

รานดียิ่ง (เฮียเเกรียงศักดิ์)

045-489275

299 ม.12 ต.มวงสามสิบ อ.มวงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 081-9990469

รานโอมินิมารท

83 ม.7 ต.หนองเมือง อ.มวงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

รานกองทุน

บานโพนเมืองมะทัน ม.6 อ.มวงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

โอมินิมารท

83 ม.7 ต.หนองเมือง อ.มวงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

045-858415

045-858415

คุณแปว (รานนองชุดคุณแปว) 214 ม.10 ถ.มวง-พนา อ.มวงสามสิบ จ.อุบล

081-1483500

ไตเซงพานิช

7 ม.8 บานหนองขุน อ.มวงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

045-339169

ทรัพยเจริญ

96/10 ตลาดปา กม.29 ต.โพนแพง อ.มาวงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

080-0609524

อ.เดชอุดม
รานรุงฟาซุปเปอรมารเกต

551 ถ.ประชา ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

045-282657

รานบังสบาย

997/1 ถ.เกษม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

045-361882

รานสวางฟารมาซี

892 ถ.กิตชาตรี อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

045-361097

รานธนากรเภสัช

ตลาดบขส. 985 อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

045-282306

รานตั้งเพชรรัตน

574 อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

045-361003

รานไพมณีเภสัช

161 ม.10 ต.นาลวง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

045-421030

พอซื้อซุปเปอรมารเก็ต (เจหมิง) 340/1 ม.2 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

081-8146976

ไพจิตรซุปเปอรมารเก็ต ตลาดสดเทศบาล 109 อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
รานศุภชัย(อาหมวย)
บุญนําพา

74 ม.17 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160

089-4260862

356 ม.18 บานชัยมงคล ถ.เดชอุดม-บุญฑริก อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 089-4260862

ทวีโชคพานิชย

255 ม.1 ต.นาสวง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

อ.เขมราฐ
ไกรลาศมินิมารท

2 ม.7 ถ.พนานุสรณ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

045-491105

ต.หองพักริมโขง

52 ม.7 ถ.กรพะเนียง ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

045-491141

บีบีมินิมารท

137 ม.1 ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

045-214064

รานพีพีเซ็นเตอร

210 ม.1 ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

085-5468521 045-214018

หจก.ยินดีเขมราฐ อิมพอรต เอ็กซเพรส 23 ถ.อรุณประเสริฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

045-091679

รานคลังยามินิมารท

42 ถ.ปลูกเจริญ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

045-491078

รานเจตวน

อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

086-8784913

ล.สุรเวช

42 ม.1 ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

085-2152114

ชวนพิศ เซฟแลนด

43 ม.7 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

083-3743183

เซงฮวดพาณิชย

275 ถ.วิศิษฐศรี อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

045-491293-5

รานกรวลัย

520 ม.1 ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

084-4718927

บิ๊กเค

497/8 ม.8 ต.หัวนา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

086-8807096

หจก.ส.สุบรรณพาณิชย (เจเล็ก) 112 ม4 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชบุรี 34170

088-8878883

หจก.ยินดีเขมราฐกรุป 19 ม.7 ถ.อรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

อ.น้ํายืน
รานไชยยงคมินิมารท 102 ม.1 อ.น้ํายืน จ.อุบลราชธานี

045-371040

รานเปเปอรมารท

045-371301

46 ถ.ร.พ.ช. ต.สีวิเชียร อ.น้ํายืน จ.อุบลราชธานี

เปเปอรมารท

46 ม.1 อ.น้ํายืน จ.อุบลราชธานี

045-371301

เซเวนทีน

182 ม.10 อ.น้ํายืน จ.อุบลราชธานี

045-371156

ป.ซุปเปอรถูก

21 ม.1 บานวารีอุดม อ.น้ํายืน จ.อุบลราชธานี

087-0022996

ผดาวัลย

145 ม.7 ต.ศรีวิชัย อ.น้ํายืน จ.อุบลราชธานี

089-6302244

อ.บุญฑริก
รานธวัชชัย

157 ม.1 ต.บัวงาม อ.บุญฑริก จ.อุบลราชธานี

045-201041

รานพลฉวีมินิมารท

70 ม.8 ต.นาโพธิ์ อ.บุญฑริก จ.อุบลราชธานี

045-870250

รานเฮ็นดีมินิมารท

75 ม.5 ต.นาโพธิ์ อ.บุญฑรืก จ.อุบลราชธานี

082-7499420

ผ.พาณิชย

463 ม.1 ต.บัวงาม อ.บุญฑริก จ.อุบลราชธานี

045-201187

อ.เขื่องใน
เขื่องในซุปเปอรมารเก็ต 173/8 ม.4 ถ.สุขาภิบาล 1 ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

045-203109

รานบุญจิราธรเภสัช

17 ม.4 ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

084-4761752

รานคนอง

193 ม.4 ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

045-391132

รานประทีป
สุบรรณ

134 ม.8 ถ.ยางชุมนอย-เขื่องใน ต.ธาตุนอย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 045-225015
193 ม.4 ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
089-9776742 045-223039

รานเจบีฟารม

76 ม.1 ต.ยางขี้นก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

083-3664285

รานรุงเจริญ

"410 ม.4 ถ.แจงสนิท ต.เขื่องใน อ.เขื่องในจ.อุบลราชธานี" 045-203337081-7601982

ชัยมณี

210 ตลาดเขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

คุณรุงทิย

100 ม.6 ต.ธาตนอย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

045-203034

อ.ตระการพืชผล
พงษพันธ

215 ม.4 ถ.เกษมสมบัติ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 045-481048 081-7184080

เอ็ม แอนด เอส มินิมารท

191/1 ม.1 อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

045-481678

รานพันแสนพานิช (เจตอย)

64 ม.2 ต.ขุรุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

สุภชัยพลาสติก เฮียตี๋

"162 ม.4 ต.คุรุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี "

วิเศษอนันต (เจหมวย) 207 ม.4 ถ.อุบล-ตระการ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
ตนทรัพย

161 ม.2 ต.ขุหลุ อ.ตระการพิชผล จ.อุบลราชธานี

รุงเจริญเครื่องครัว

257 ถ.เกษมสมบัติ 1/1 อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

สมศักดิ์เภสัช

054/4-5 อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี

081-8789942
086-2453041

045-481852
045-321635

อ. พิบูลมังสาหาร
รานรําไพเภสัช

42/5-6 ถ.พรหมแสง ต.พิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

045-441042

รานพีพีเซ็นเตอร

2-4 ถ.พรมแสง ต.พิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

045-441842

รานกวีกิจ

2-4 ถ.พรมแสง ต.พิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

045-441032

เฮง เฮง มินิมารท

8/12 ถ.พรหมแสง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

รานสมพงษมินิมารท

13 ม.14 ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

รานแหลมทอง

14/3 ม.3 ต.อางศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

ศุภชัยพลาสติก

อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

089-7200900

อ.เมือง
อุบลพลาซา

145-149 ถ.อุปราช อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-243643

รานรัตนเภสัช

100 ถ.สุริยาตน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-264298

รานตรีเทพฟารมาซี

182-184 ตลาดบานตู ถ.บูรพาใน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-240199

รานหนองบัวเภสัช

42/2 ตลาดสดหนองบัว ถ.ธรรมะวิธี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-311540

รานทรัพยศิริ

13/2 ถ.แจงสนิท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-391042

รานเจริญพานิชย

327-329 ตลาดบานดู อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-243768

รานสมศักดิ์ฟารมาซี

ถ.บูรพาใน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-255265

หจก.อุบลตั้งศิริ (เฮียสุริยันต)

17 ถ.นพคุณ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

045-242669 045-261089

ปาแอ

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

089-7225389

เมธาพาณิชย

ตลาดบานดู อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ศรีสมไทย

213-215 ถ.พรหมเทพ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

086-4788158

อ.วารินชําราบ
เมืองทองเภสัช

60/2 ตลาดสดเทศบาล ต.วารินชําราบ อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี

สกลฟารมาซี

60 ถ.กันทลักษณ อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี

045-286011

รานช็อปปงมารท

55 ตลาดเจริญศรี ถ.วาริน-เดช อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี

045-323937

รานจิตตซุปเปอร

5 ถ.สกลมารค อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี

045-321101

จูเนียรมินิมารท

3/1-6 ตลาดสดวารินเจริญศรี อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี

045-323838

เจาจอมมินิมารท

196 ต.กันทลักษณ อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี

045-323644

สองสีมินิมารท (เจสุกัญญา)

205/2 ม.3 ถ.อุบล-เดช อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี

ทวีชัยมินิมารืท 324-5 ม.3 ต.ศรีไคร อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี
สมสมัยซุปเปอรมารเก็ต

045-269475

045-424678

045-433453-4 087-8755511

129 ถ.เกษมสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี

045-321005

รานตนขาว

392 ม.1 ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี

086-4785158

รานสายน้ําชี

162 ม.1 ต.บานคําเจริญ อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี

สมสมัย 2400

168/1-3 ถ.เกษมสุข ต.วารินชําราบ อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 082-3188026

กลุมพัฒนาสตรีผาไทย 279 ม.9 ต.โนนสูง อ .วารินชําราบ จ.อุบล

045-267891

ดีเจ มนตรัก กลิ่นบุปผา 70 ม.20 ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี

086-8685333

พี่หนอย (เทศบาล 7)

อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี

080-4799812

บจก.ส.พรทวีทรัพย

451 ม.17 ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี

089-6255818

บจก.อุบลดีมารท 2001 46 ถ.แกวเสนา ต.วารินชําราบ อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี

045-319999

อ.น้ําขุน
รุงวิไลพร

70 ม.9 อ.น้ําขุน จ.อุบลราชธานี

080-7331437

เจกี้

256 ม.9 อ.น้ําขุน จ.อุบลราชธานี

080-1630245

แมไพจิต

221 ม.7 อ.น้ําขุน จ.อุบลราชธานี

081-6485612

รุงเรืองดี

123 ม.12 อ.น้ําขุน จ.อุบลราชธานี

087-9573258

อ.นาจะหลวย
รัตนาภรณ

33 ม.8 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

045-379074

เสวยสุขเซ็นเตอร

อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

091-3382008

นองจา

315/10 อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

087-6532270

เพียรพร

191 ม.3 บานแกวเรือง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

086-0568578

อ.ทุงศรีอุดม
เจหงษ ธนานันท

156 ม.10 ตลาดทุงศรีอุดม อ.ทุงศรีอุดม จ.อุบลราชธานี

087-7787290

ธนานันทมินิมารท

19 ม.10 ต.โคกชําแระ อ.ทุงศรีเมือง จ.อุบลราชธานี

045-307005

หลานยามินิมารท

49 ม.1 บานหนองโคก ต.หนองชําแระ อ.ทุงศรีอุดม จ.อุบลราชธานี

ราน 888

109 ม.1 ต.โคกชําแระ อ.ทุงศรีอุดม จ.อุบลราชธานี

045-307027

085-0157790

อ.ศรีเมืองใหม
นุชมินิมารท

31 ม. 15 ต.นาคํา อ.ศรีเมืองใหม จ.อุบลราชธานี

045-399031

เตี่ยเปงเสง ซุปเปอรเซ็นเตอร อ.ศรีเมืองใหม จ.อุบลราชธานี

045-399080

สวงพานิช

045-399099

2-4 ม.2 ต.นาคํา อ.ศรีเมืองใหม จ.อุบลราชธานี

เตี่ยเปงเสง สังฆภัณฑ 108 ม.2 ถ.อินทนิล ต.นาคํา อ.ศรีเมืองใหม จ.อุบลราชธานี

089-4274339

ชนมีชนก

0873759809

34/1 ม.12 ต.นาสํา อ.ศรีเมืองใหม จ.อุบลราชธานี

อ.กุดขาวปุน
กุดขาวปุนเภสัช

174 ม.19 ต.ขาวปุน อ.กุดขาวปุน จ.อุบลราชธานี

045-484120

รานตึ๋งมินิมารท

103 ม.14 อ.กุดขาวปุน จ.อุบลราชธานี

อุดมทรัพย

139 ม.8 ต.กุดขาวปุน อ.กุดขาวปุน จ.อุบลราชธานี

เอไอวันรัก (คุณแอว)

339 ม.14 ถ.กุดขาวปุน-นาไฮ ต.กุดขาวปุน อ.กุดขาวปุน จ.อุบลราชธานี 045-484178

084-7719798 086-8786403

อ.ศิรินธร
รานพัฒนาเภสัช

8/19 ต.ชองแม็ก อ.ศิรินธร จ.อุบลราชธานี

045-485048

รานถาวร (เจเพ็ญ)

14/63 ม.3 ต.มวงเม็ก อ.ศิรินธร จ.อุบลราชธานี

เจ บี ซุปเปอรมารท

ต.เขื่อนคําแกว อ.ศิรินธร จ.อุบลราชธานี

คําผาย

144 ม.2 ต.นิคม อ.ศิรินธร จ.อุบลราชธานี

ทรัพยสมบูรณ

126 ม.1 ต.เขื่อคําแกว อ.ศิรินธร จ.อุบลราชธานี

รจนา

33 ม.2 ตลาดนิคม2 ต.คําเชียงแกว อ.ศิรินธร จ.อุบลราชธานี

โชควัชระ

15/15 ม.3 ต.ชองแม็ก อ.ศิรินธร จ.อุบลราชธานี

089-2849759

089-8486368
045-476815

045-485138089-9458072

อ.โขงเจียม
รานพีระยา

354 ม.1 หนาไปรษณีย ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

045-351111

สันติพงษวัสดุ

290 ม.2 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

045-351268

จ.อํานาจเจริญ
รานปยะวัลยมินิมารท 288/242-4 ถ.ลิขิตศิลป อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ

045-457045

รานนารีรัตนซุปเปอร

288/268-270 ถ.วิชิตสิน อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ

045-451315

รานสินไทย

810/6-10 ถ.วิชิตสิน อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ

045-511334

รานเภสัชกร

288/167 ถ.วิชิตสิน อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ

045-451066

รานสุภาพรเภสัช

288/157-158 อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ

045-511171

รุงเจริญ เครื่องครัว

196 ม.12 ต.บุง อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ

045-270561

อ.ประทุมราชวงศา
เจ เอส ซุปเปอรมารท 1

อ.ประทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ

เจ เอส ซุปเปอรมารท 2

อ.ประทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ

เขมราฐรุงเรือง

อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ

อ.เมือง
บี เอ็ม มินิมารท

128/8 ม.8 ต.พนา อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ

084-8277279

รมไทรมินิมารท

218 ถ.อรุณประเสริฐ ต.นายม อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ

045-540045

หจก.วิชิต สินมารท

288/166 ม.9 ถ.วิชิต ต.บุง อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ

045-270139

วันประเสริฐซุปเปอรมารท

894 ม.9 ถ. ชยางกูร อ.เมือง จ.อํานาจเจิญ

081-8772518

รานคุณอําพร

288/157-158 อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ

045-463237

อ.พนา
รานพุทธชาติ

174 ม. 1 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อํานาจเจริญ

045-436107

อ.อางมินิมารท "

180 ม. 2 บานดอนขวัญ อ.พนา จ.อํานาจเจริญ"

089-7167926

อาลาดินแกส

19 ม.1 ต.พระเทลา อ.พนา จ.อํานาจเจริญ

045-463237

หนุยซุปเปอรมารท (เฮียหนุย) 9/1 ม.10 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อํานาจเจริญ

089-9415214

ปทุมรัตน (เจรัตน)

088-3748854

128/10 ม.8 ต.พนา อ.พนา จ.อํานาจเจริญ

อ.ลืออํานาจ
รานศรีสุวรรณมินิมารท

11-13 ม. 2 ต.อํานาจ อ.ลืออํานาจ จ.อํานาจเจริญ

045-272053

พี อาร มินิมารท

159/7 ม.2 อ.ลืออํานาจ จ.อํานาจเจริญ

081-9664813

อ.ประทุมราชวงศา
ราน เจ ไอ เอ มินิมารท

94/1 ม.3 ต.พาหวา อ.ประทุมราชวงศา จ.อํานาจ

045-465080

รานแสวงพานิช

276/5 ม.1 ต.นาหวา อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ

045-465046085-0283326

ราน เจ เอส มินิมารท 189 ม.3 ต.นาหวา อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ

082-8601552

จันทร พานิช

93 ม.2 ต.นาหวา อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ

081-9995035

บุญชวยพานิช

86 ม.8 ต.นาหวา อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ

045-465040

อ.ชานุมาน
ราน ส. เกษรโอสถ

649 ม. ถ.มุกดาหาร - หนองผือ ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.มุกดาหาร

045-466033

รานถนัดพานิช

91/8 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อํานาจเจริญ

รานเวชพานิช

203/14 ม. 5 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อํานาจเจริญ

085-4574713

รานเจออย

อ.ชานุมาน จ.อํานาจเจริญ

045-466030

จอยจามินิมารท

94 ม.6 บานนาสีดา อ.ชานุมาน จ.อํานาจเจริญ

081-7408669

ทรัพยเสถียรบริการ

22 ม.14 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อํานาจเจริญ

083-3778496

จ.นครราชสีมา
อ.ปากชอง
ราน ศิริเภสัช

ซ.ตลาหนองสาหราย อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

ราน สะดวกสบาย มินิมารท

576/1 ถ.มิตรภาพ อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

ราน เกรียงกมลเภสัช 7-9 อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

044-311372
044-313471-2
044-311067

ราน อเล็กซุปเปอร

45-49 ซ.คุรุสามัคคี อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

044-311254 044-311212

ราน เทพพิทักษ

24 อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

044-312065

ราน เนาวรัตน

17 อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

044-312182

ราน อัรญชัย

34-40 อ.ปากชอง จ. นครราชสีมา

044-280287 044-311863

ราน รุงเรืองฟามาซี

12-14 อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

044-311142

ราน สินเพิ่มพูน

509-511 อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

044-312193

ราน พงษไพบูลย

248 ถ.มิตรภาพ ต.หนองสาหราย อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

044-279625

ราน นองทราย

248 ถ.มิตรภาพ ต.หนองสาหราย อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

081-9776269

คุณ สุกัยญา

90 ซ.3 ถ.เทสบาล16 ต.ปากชอง อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

B.R .ฟารมาซี

26 ถ.นิคมลําตะคลอง อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

044-312307

ราน โสภณโอสถ

8 ซ.ตลาดกังวาล2 อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

044-311195

ราน ปากชองฟารมาซี 105 ถ.เทศบาล19 อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

044-311158

ราน โดงฟารมาซี

14 ซตลาดกลางวัน อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

044-311605

สมศักดิ์ เภสัช

335 ม.11 ต.กลางดง อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

044-361962

ปงหงี่เชียง

ปม ปตท. 129/3 ต.ปากชอง อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

085-8584984

กาวหนา ฟารมาซี

167/24-25 ม.1 ต.หนองบัวแดง อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

สุ

95/1 ม.10 ต.พญาเย็น อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

สงวนชัย

104-106 หอนาฬิกา อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

รัตน

2/7 ม.2 ต.ดงพญาเย็น อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

จั่วหลี

52-53 ต.กลางดง อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

กาแฟ

58/2 ม.11 ต.กลางดง อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

สะดวกซื้อสโตร 211 ม.25 บานโนนอุดม ต.หนองสาหราย อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

089-1261976

เจน มารท

58 ม.21 บานเฉลิมราช ต.หนองสาหราย อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

ป.มินิมารท

บานทาชาง 120 ม.16 อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 044-297386

วิไล บานสระน้ําใส

71 ม.7 ต.โมงตาลอง อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 085-4907292

108 ชอป บานทาชางเหนือ(หนาวัดทาชาง)
เอ็น ที มารท
เกสร

165 ม.16 ต.หมูสี อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

044-993687

044-297238

196/1-2 ม.13 ต.กลางดง อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

044-361599

56 ม.21 บานเฉลิมราช ต.หนองสาหราย อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

081-9663616

จาสง

60 ม.11 บานหนองไทร ต.คลองมวง อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

087-8799823

คุณปู

31 ม.11 บานหนองไทร ต.คลองมวง อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

087-2612620

รานแมงปอ กิ๊ฟชอฟ

166-167 ตลาดกังวาน อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

088-0803093

ตึกขาว บานซับมวง

596/23 ม.18 ต.จันทึก อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

044310031

คุณปราณี (รานแมงปอ) 6 ตลาดกังวาลซอย 2 อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

088-0803093

เศรษฐีมินิมารท

บานหนองไทรใต 268/3 อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

088-4715657

รําไพ

10 ม.10 ต.จันทึก อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

081-7251334

นองออม

167 ม.2 ต.จันทึก อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

089-8491261

เจแหมม

74 ม.6 ต.หนองนาแกง อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

085-8606453

เพชรน้ําหนึ่ง มินิมารท 161 ม.4 ต.หมูสี อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

044-297445-6

สะดวกซื้อ มินิมารท

081-4032924

ซุมประตูจีน อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

กัญญา

"378/22 ม.7 บานสุริยพัฒนา ต.ปากชองอ.ปากชอง จ.นครราชสีมา"

083-4627165

วาสนา

"36/3 ม.10 บานทามะนาว อ.ปากชองจ.นครราชสีมา"

085-7784029

คุณรินทร

"บานพรมประดิษฐ 116 ม.14 ต.จันทึกอ.ปากชอง จ.นครราชสีมา"

085-6321045

อุดมโชค

"58 ม.1 บานปาไผ ต.จันทึก อ.ปากชองจ.นครราชสีมา"

088-3584804

ก.พลาสติก (เฮียกวาง) "หลังตลาดสดมิตรภาพ อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา"

081-4071466

บุญจันทร

084-9595423

"498 ม.13 ต.จันทึก อ.ปากชองจ.นครราชสีมา"

กิมเฮงลิตเติลมารท

"199 ม.11 ต.คลองมวง อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา"

057-9949425

วัชรินทร

"108 ม.4 ต.คลองมวง อ.ปากชองจ.นครราชสีมา"

044-249321

สุกัญญา

"15 ม.3 บานกระเฉด ต.โขนงพระอ.ปากชอง จ.นครราชสีมา"

088-7123391

สุวรรณ

33/2 ม.7 บานโปงตาลอง ต.โปงตาลองอ.ปากชอง จ.นครราชสีมา"

087-2581485

วิทยาฟารมาซี 8284 ถ.เทศบาล ถ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

044-3011017

หองยา (เอี่ยมวัฒนา)

57 ต.เทศบาล อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

044-311633

อารีย

157 ม.4 บานซับมวง ต.จันตึก อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

081-9071273

นพดล

195/1 ม.11 ต.คลองมวง อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

089-8461997

บานธรรมชาติ

456 ต.ปากชอง อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

086-4567345

จั่วหลี (สาขา2)

500 ม.11 ต.กลางดง อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

044-361125

ก.ประเสริฐ

355/2 ถ.มิตรภาพ อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

088-4651626

อ.สีคิ้ว
ราน นองเนย

138/21-22 ม1 ต.สี้คิ้ว อ.สี้คิ้ว จ.นครราชสีมา

044-412832

ราน พรประเสริฐเภสัช 361 ม.6 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

044-411244

ราน เสรีภัณฑ

242/1 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

044-411104

ราน นา นา ภัณฑ

272 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

044-290348

ราน พรศิริ

221-222 ถ.ชุมคา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

044-411540

กวงจี้ตึ้ง (ก.ยาสมุนไพร) 218-219 ม.15 ต.ชุมคา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

044-411015

อนุสรณ บานหนองน้ําใส 321 ม.1 ต.หนองน้ําใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

081-9156232

รานสมคิด-เจภา

240 ม.1 ต.คลองไผ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

044-323127

รุงเรือง (เจรุง)

8/3 ม.4 บานมะคางาม ต.คลองไผ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

อยูเจริญ (ตาแจว)

85/6 ม.9 (บานใหมสามัคคี) ต.หนองน้ําใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

ทิพย มินิมารท

39/2 ม.1 ต.หนองน้ําใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

082-1411701

อนุสรณ

321 ม.1 ต.หนองน้ําใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

081-9156234

สงวนศักดิ์ (เจตอย)

9/4 ม.3 ต.หนองน้ําใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

081-9665308

แอว พลาสติก

65 ม.17 ต.หนองหญาขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

088-5061119

แพรวพานิช

141/2 ม.3 ต.หนองหญาขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

081-2665545

ลําพวน

ม.3 ต.กุดนอย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

089-2362181

ศิวภรณการเกษตร

323/176 ม.6 ต.ศุขบรรทัต อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

084-9593559

โพกัส (เจออ)

230-233 ขางตลาดสดเทศบาล 1 อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

081-8798915

เดลี่มารท

321 ม.1 บานหนองน้ําใส ต.หนองน้ําใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

088-9169446

อ.คง
ราน จอย มินิมารท

54 ม.8 ถ.สันติสุข ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

044-459054

ราน ศรีชัย

252 ม.11 ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

044-459147

เอ พี มารท

123 ม.8 ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

044-459304

อุดมการคา (ปาหมวย) 66/3 ม. 9 บานวัด อ.คง จ.นครราชสีมา

044-978071

รุงโรจน

303 ม.9 ต.เทพาลัย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

081-9675315

กิจเจริญโอสถ

140-142 ถ.สุขาภิบาล อ.คง จ.นครราชสีมา

044-459316

เมืองคงโอสถ

127-129 ม.8 ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา 30260

087-8457826

ฟูดมารท

170/2 ม.8 อ.คง จ.นครราชสีมา

044-459303

อ.พิมาย
ราน ศรีเจริญ

232 ถ.จอมสุดาเสด็จ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

044-471108

ราน รุงเรืองเภสัช

561/7-8 ต.ในเมือง ถ.พิมาย จ.นครราชสีมา

044-481387

ราน เจ เซง เมืองใหม 563/3-4 ถ.บายบาล อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

044-471539

ราน วี ชอบ

368/2-3 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

081-7002815

ราน พี่ดวง

340/1 ติดโรงแรมพิมายโฮเต็ล อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

044-481526

ราน ซุนชัยซุปเปอร

49 ม.12 ซ.สามแยกตลาดแค ต.ธาตุประสาท อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 044-201157

ราน สัมพันธลังกา

120/4 ม.4 ต.ลังกาใหญ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

ราน โสมสัมพันธุ(ราน เครื่องสําอาง)

อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

044-200698
081-9762471

หจก. สหชัยพิมาย(รักบานเกิด) 306 ม.14 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

044-471125 087-2589964

ราน CCแคร C

18/2 ม.16 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

081-9762471

ราน ประวัติ

296 ม.3 บานตะบอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

086-2469689

กิจชัยวัฒนา

ตลาด บ.ข.ส. 563/9 ม.14 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

044-481049

เมืองใหมเภสัช

559/10-11 ต.ในเมือง อ.พิมายจ.นครราชสีมา"

044-287087

แปวมินิมารท

98 ม.16 ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

087-9926659

อ.โนนสูง
ราน กานดามินิมารท

97 ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

044-326074

ราน แสงทองเซ็นเตอร 86/4-7 ถ.สําราณราษฏร อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

044-379223

ราน ถาวรเภสัช 3

ต.ศรีธานี อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

044-379321

ราน เสนห

94/5-8 ถ.สําราญราฏร อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

044-326223

ราน สุภาพรพานิช

5 ถ.สรีธานี อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

044-379073

ราน ซิงเซียงหลี่

87-91 ถ.ศรีธานี อ.โนนสุง จ.นครราชสีมา

044-379055

ราน คงพลอยมินิมารท 300 ม.7 ต.หลุมขาว อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

089-4280366 085-7630480

ราน พรรณีพัสดุ

162/1 ม.12 ต.หลุมขาว อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

081-7604842

นาย พล มินิมารท

386/3 ถ.สําราญราฏร อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

044-326504

ราน เจออย ปมนํ้ามัน 162 ม.12 ต.หลุมขาว อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

081-7604842

ราน เจฉวี

292/1 ถ.สําราญราช อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

044-379387

ราน ใบตอง(เจลั้น)

1 ม.2 ต.ดอนหวาย อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

044-332729

ราน โนนสูงมินิมารท

204/1 ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

044-379340

ราน อินเตอร

สี่แยกไฟแดงบานบัว อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

044-379702

กิตติอาภรณ

295 ม.12 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

086-6239730 044-201214

อ.ประทาย
ราน ตั้งเทียมเฮง มินิมาร129-129/4 ถ.เจนจนทิศ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

044-498159 044-479117

ราน นําชัยซุปเปอรมารเก็ต

96/1-2 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

044-479378

ราน ตั้งฮงหลี

อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

044-473224

ราน อมรตา

81/1-5 อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

ราน 9 บาท

ตรงขามธนาคารออมสิน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

044-489545

ประทายมารท

513 อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

089-2803141

C-mant ประทาย สาขา 2

488 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

089-2803141

ซีมารทโฮลเซล

333 ม.1 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 081-5496954 087-4494999

อมรตา

61/1-5 อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

085-3128559

อ.บัวใหญ
ราน ไทยแลนดฟามาซี

49 ถ.นิเวศนรัตน ต.บัวใหญ อ.บัวใหญ จ.นครราชสีมา

044-462004

ราน เตียฮะฮวดสโตร

66-68 ถ.นิเวสนรัตน อ.บัวใหญ จ.นครราชสีมา

044-461035

ราน ชาญชัย ฟุตแวร

48 ซ.ตลาดบัวขาว ถ.เทศบาล อ.บัวใหญ จ.นคราชสีมา

044-462785

ราน ฮั้วเอ็งฟารมาซี

61 ถ.นิเวศนรัตน อ.บัวใหญ จ.นครราชสีมา

044-461618

ราน โควเฮงหลี
วารีเทพ
ดีใหม 2

161-163 ถ.นิเวศรัตน อ.บัวใหญ จ.นครราชสีมา

044-461518 044-292112

100 ม.14 บานหนองปรือ อ.บัวใหญ จ.นครราชสีมา
หนาตลาดสดเทศบาลบัวใหญ 11/38 อ.บัวใหญ จ.นครราชสีมา

ชิ้งตงเฮง มินิมารท

132 ถ.นิเวศรัตน อ.บัวใหญ จ.นครราชสีมา

พิลัยพลาสติก (เจนาง)

"ถ.รถไฟ 1 ตรงขามสวนนก อ.บัวใหญ จ.นคราชสีมา"

ศุภรเวชโอสถ

174 ถ.รถไฟ 1 อ.บัวใหญ จ.นครราชสีมา

G มารท

13/1 หนาตลาดเชา อ.บัวใหญ จ.นครราชสีมา

081-8767215
087-8789165
044-461078
089-7176571
044-461583
087-0997408

บุญชัย

11/40-41 อ.บัวใหญ จ.นครราชสีมา

044-913655

อ.ดานขุนทด
ราน ไชยณรงค

335/2 ม.2 ต.ดานขุนทด อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา

044-389334

ราน สินลาพานิช

128/3-4 ต.ดานขุนทด อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา

044-389213

ราน จิ้งหลี

96-97 ม.2 ต.ดานขุนทด อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา

044-389239

ราน ลิ้มเจี่ยหลี

145-145 ถ.สี่คิ้ว-ชัยภูมิ อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา

044-389131

ราน พี่พยอม

14 ม.7 ต.ปากจระเข อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา

086-2490486

ราน จิ๊กกี๋

68 ม.2 ถ.เลิศประครอง ต.ดานขุนทด อ.ดานขุนทดจ.นครราชสีมา 044-389265

ราน สรรพสินคาสยาม

อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา

044-389143

ราน แผงลอย แมหวง

ซ.ในตลาดสดดานขุนทด อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา

086-2609785

แกว กิ๊ฟช็อป(แผงลอยตลาดชัยณรงค) ตลาดชัยณรงค อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา

084-8231315

รานดินสอ ตลาดสดชัยณรงค

430 ม.2 ต.ดานขุนทด อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา

044-389558

เชียงใหม ตลาดสดไชยวัฒน

อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา

088-7042802

พรทวี

511 ม.11 อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา

044-389425

อุทัยเภสัช

44 ม.2 ต.ดานขุนทด อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา

081-8774393

ลุงซวน

"74 ม.4 ต.บันชนะ อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา"

089-0251568

คุณสุริยา แจงสูง

"8 ม.5 ต.บานเกา อ.ดานขุนทดจ.นครราชสีมา"

087-2462734

แบงคโมรี

"100 ม.7 บานนอย ต.บานเกา อ.ดานขุนทดจ.นครราชสีมา"

081-9976652

ดานขุนทดเภสัช

"103/3 ม. 2 ถ.เลิศประคอง อ.ดานขุนทดจ.นครราชสีมา "

044-389371

ผูใหญสถาพร หมุกขุนทด

"29 ม.13 ต.ตะเคียน อ.ดานขุนทดจ.นครราชสีมา"

เม

"109 ม. 13 บานกุดมวง ต.ตะเคียน อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา"

สาคร

"175 ม.4 ต.ตะเคียน อ.ดานขุนทดจ.นครราชสีมา"

058-4182386

089-6256120

ปาโก "
วิมล
นิภา

14 ม.2 ต.หินดาด อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา"

087-9643809

"161 ม. 5 บานกุดบางทอบูก ต.หินดาด อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา" 084-4166607
"

168/1 ม.17 ต.หินดาด อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา"

085-7670900

พี่สงา

"212/2 ม.17 ต.หินดาด อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา"

088-3696702

ชัยวัฒน

"600/4 ตลาด บ.ข.ส อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา"

088-3425712

ประนอม

"32 ม.3 ต.ดานใน อ.ดานขุนทดจ.นครราชสีมา"

เจเรียม "

79 ม.4 ต.บานวังอ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา"

089-9477857

บิ๊กโกสโตร (คุณหลิน) "131 ม.3 บานใหม ต.สระจรเขอ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา"

088-3483568

วันดีซูปเปอรมารเก็ต

"38 ม.4 ต.หนองกาล อ.ดานขุนทดจ.นครราชสีมา"

089-5804487

ยุทธนาเภสัช

ตลาดชัยณรงค อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา

081-0996358

สามิต

281 ต.ดานขุนทด อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา

081-9975212

อ.เสิงสาง
ราน ยงสวัสดิ์สโตร

18/32-35 อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

044-457457

ราน พีรเวชเภสัช

18/41-42 ม.11 ซ.หนาตลาดสดเทศบาล อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 044-447212

กีรติมินิมารท

17-18 ม.11 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

062-1134496

อ.เมือง
ราน โพธิ์เงินยาโม

297/11 ซ.การเคหะ15 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

044-211981

ราน ปาทองจูน

80 ม.2 ต.ปรุใหญ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

044-357873

ราน เจอวน บิวตี้

176 ซ.ใตบันไดเลื่อน ถ.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

044-267080

หางขายยา หมี่บิน

354 ถ.จอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ราน หมอยาพลาซา

5 ซ.6 ถ.เดชอุดม อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ราน เยาวลักษณเภสัช 254 ถ.มิตรภาพ ต.จงหาย อ.เมือง จ.นครราชสีมา

044-267569 044-241290
044-205218
044-371538

ราน ขาวเพชร

101 ม.3 ถ.เพชรตุคลา ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา

044-254572

คุณ นที เทอดไทย

125 ซ.ตรอกสมอราย ถ.มุขมนตรี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

044-259799

ราน เพื่อนสุขภาพ

35 ถ.ไชยณรงค ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ราน สยามฟารมาซี

163 ถ.โพธิกลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

044-267314 086-6062723
044-243490

ราน ไอ ชอบ 286/160 ม.2 ถ.ตลาดเทศบาล ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

086-86773522

ชยุตา กมลวัทน

340/9 ม.9 ถนน ศิริราชธานี ต.หมื่นไว อ.เมือง จ.นครราชสีมา

081-7906558

สมบูรณสุขฟารมาซี

204 ถ.ประจักร/ประตูเมืองพลแสน อ.เมือง จ.นครราชสีมา

044-244418

ของขวัญ

343 ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา

081-7184566

อ.วังน้ําเขียว
ราน วีชอบ

633 ม.1 ต.วังนํ้าเขียว อ.วังนํ้าเขียว จ.นครราชสีมา

044-228158

ราน วังนํ้าเขียวเภสัช

454 ม.1 ต.วังนํ้าเขียว อ.วังนํ้าเขียว จ.นครราชสีมา

044-228203

ราน ดีมิกมารท

30 ม.5 ต.ไทยสามัคคี อ.วังนํ้เขียว จ.นครราชสีมา

081-2658600

สงวนชัยเภสัช

102 ม.1 อ.วังนํ้าเขียว จ.นครราชสีมา

044-228136-7

รานพร

129 ม.1 ต.ละเลิง อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา

0870343967

พี่ดวง(ตลาดนัด)

อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา

087-2520061

ดีสโตร

673 ม.10 อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา

044-228293

อ.ปกธงชัย
คุณ นองซุปเปอรมารเก็ต

131 ต.เมืองปกธงชัย อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา

044-411892

ราน ปกธงชัยเภสัช

81-84 ถ.ศรีทลรักษ ต.เมืองปก อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา

044-441065

ราน องุน

171/4 ม.16 ต.เมืองปก อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา

01-8766223

ราน ซุปเปอรมารท

89 ม.1 ถ.ศรีพลรัตน อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา

044-441064

ราน เจแดง

721 ถ.หลักเมือง ต.เมืองฟา อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา

044-283698

อ.สูงเนิน
ราน ปรีชา เกษตรภัณฑ

752/27-29 อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

ราน มิลด-มอสกิ๊ปชอป

99/65 ม.9 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

044-936599

ราน กิจเจริญฟารมาซี(เฮียปง) 752/20 ม.11 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 089-8608578 087-8681088
ราน รินทร

180 ม.4 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

044-209073

ราน บัวฉัตร มินิมารท

247 ม1 ต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

089-8471795

ราน ชูชัยมารท

247 ม1 ซ.ติดตลาดสดกุดจิก ต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 089-5835754

ราน เรียบซุปเปอร

247 ม1 ซ.ติดตลาดสดกุดจิก ต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 089-7224061

อ.จักราช
ศิลปชายสรรพสินคา

2 ม.4 ถ.เทศบาล4 อ.จักราช จ.นครราชสีมา

044-399161 044-399163

คุณโจ รุงพิมาย

124 ม.11 บานหนองจอก ต.หนองพวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 098-5869188

เอกวิทย

124 ม.11 ต.หนองพวน อ.จักรราช จ.นครราชสีมา

ทองคําซุปเปอร

36 ม.4 ต.จักรราช อ.จักรราช จ.นครราชสีมา

098-5869188

อ.เฉลิมพระเกียรติ
ราน กอลฟ-เกง

83 ม.13 ต.เฉลิมพระเกียรติ อ.เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา

044-231327

ติ๋วมินิมารท

272 ม.4 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช

075-771323

ธงชัย

193/2 ม.14 อ.เฉลิมพระเกียรตื จ.นครราชสีมา

089-5842714

สุดารัตนเภสัช

176 ม.7 ต.แมเจาอยูหัว อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช

081-7919097

อ.โชคชัย
ราน โควเทียนหยู

66 ม.2 ซ.เขตสุขาบาล ต.ดานเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

044-375034

ราน แสงชัย

367 ม.11 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

044-492153

ราน พรทิพย

375 ม.1 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

044-491043

ราน สันติ

369-370 ม.1 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

044-491317

ขาวสารอึ้งมุยเชียง

2/33 ม.1 ตลาดโชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

044-491058

โชคชัยซุปเปอรมารเก็ต

อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

080-7276577

ดาราวรรณ

148/12 ม.1 อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

044-491811 098-6234047

ลัดดามินิมารท

248/9-10 ม.9 ต.ทาเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

081-8786758

อ.หวยแถลง
ราน อยูฮงฮวด

73 ม.1 ต.หวยแถลง อ.หวยแถลง จ.นครราชสีมา

ราน ขาวฟางมินิมารท

217 ม.4 ต.ทับสวาย อ.หวยแถลง จ.นครราชสีมา

044-301251

เซียมกมล (เจเซียม)

85 ม.1 ต.หวยแถลง จ.นครราชสีมา

044-391126

ราน ทอปซุปเปอรมารท

141 ม.11 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

044-477133

ราน ชุมพวงซุปเปอรมารท

197 ม.1 ซ.สี่แยกชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

044-477305

ราน กิตติซุปเปอรมารท

482 ม.1 อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

044-487128

ราน ดํารงชัย ซุปเปอรสารพัดนึก 172/3 ม.11 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 044-477440 083-7959499
ราน จงกลเพชรมารท(เฮียจง)

456 ม.11 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

044-487695

ราน สมพรมารท

224 ม.1 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นตรราชสีมา

085-4919058

ราน เซงฮะฮวด(ซุปเปอร)2

308 ม.11 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

044-477350

เอี่ยวเลี้ยงคาสง "บานโนนรัง 73 ม. 1 ถ.ชุมพวง -ลําปลายมาศ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา" 081-0738982
รานจิตร เฮียพงษศิลป สลักจิตร 78/9 ม.1 ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

083-5630080

กิติเภสัช

044-477252

179/2 ม.1 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

อ.ขามสะแกแสง
ราน ถาวรเภสัช

391 ม.1 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

ราน สมหมาย 116 ม.1 . ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

044-385112
044-385079 044-385025

ราน รุงโรจนเภสัช

378 ม.1 ต.ขามสะแกแสง อ.ขนมสะแกแสง จ.นครราชสีมา

044-385113

ราน พ.พัฒนา

424 ม.2 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

044-383258

ราน ไทยทรง

347 ม.5 ต.หนองหัวปาน อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

081-9554420

ราน เฮียอุย(พี่นิด)

391/9 ม.13 ต.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

044-385073

อ.หนองบุนนาค
ราน นารีมินิมารท

179 ม.2 ซ.หนองบุนนาค ต.หนองหัวแรต อ.หนองบุนนาค จ.นครราชสีมา 044-490117

ราน นําเจริญมินิมารท 179 ม.2 ซ.หนองบุนนาค ต.หนองหัวแรต อ.หนองบุนนาค จ.นครราชสีมา 044-490105
วงษกีรติ (เจแพรว)

234 ม.2 ต.หนองหัวแรด อ.หนองบุนนาค จ.นครราชสีมา

083-9345198

เบชคิกส (คุณติ๊ก)

233/15 ตลาดหนองหัวแรด อ.หนองบุนนาก จ.นครราชสีมา

084-2808807

พี เอส มินิมารท

อ.หนองบุนนาค จ.นครราชสีมา

สุริยะ

133/1 ม.6 ต.หนองหัวแรด อ.หนองบุนนาค จ.นครราชสีมา

044-330308

กิจเสรีคา

233/6 ม.6 ต.หนองหัวแรต อ.หนองบุนนาค จ.นครราชสีมา

093-5409171

อ.ขามทะเลสอ
สบายดีเภสัช

167/3 ม.7 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

087-0012358

ราน ชูวิทย

133 ม.7 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

044-333310

รานหยูกยา

304 ม.7 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

081-8763861

ผลทอง

285 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

044-377138

อ.ขามสะแกแสง
กนกพรพานิช

309 ม.13 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

ราน นองออมกิ๊ปชอป 166/6-7 ซ.ตลาดศรีงาม อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

044-383064
044-333262

อ.โนนไทย
ราน ยูมารท

260 ถ.สุระนารายณ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

044-381073

ราน ชัยรัตน

79 ม.3 ต.ถนนโน อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

สไมลมารท

351 ม.1 ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

044-381181

ออกัล

542-543 ม.1 อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

044-381138

เกียรติพิทักษเภสัช

285-286 ม.1 ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

082-3023938096-1916

อ.ครบุรี
ราน ครบุรีพลาซา

72-75 ม.4 ต.บานใหม อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

044-448640

รานหยูกยา

304 ม.7 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

081-8763861

ผลทอง

285 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

044-377138

ราน ศิริพรซุปเปอรมารท930 ม.4 ต.บานใหม อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

044-448626

ราน คลังยาเภสัช

927 ม.4 ต.บานใหม อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

044-448112

ราน ครบุรีพลาซา

72-75 ม.4 ต.บานใหม อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

044-448640

โควจิบหยู

944 ม.9 อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

สินทวี

80-82 ม.4 ต.บานใหม อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

087-8754999044-448374
044-448357

อ.สีดา
ราน สุขศิริ

192 ม.1 ต.โพนทอง อ.สีดา จ.นครราชสีมา

044-303113

ราน เจริญเภสัช

84 ม.1 อ.สีดา จ.นครราชสีมา

086-4687336

ทองดา

18 ม.1 ต.โนนทอง อ.สีดา จ.นครราชสีมา

081-8288418

อื้อกวงกี่

"176 ม.1 สี่เแยกสีดา ต.โนนทอง อ.สีดา จ.นคราชสีมา"

081-9977331

อ.บัวลาย
คุณ ปาชวย

37/1 ม.9 ถ.ทางรถไฟ ต.บัวลาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา

เจติ๋ม

30 ม.9 หนาสถานีรถไฟบัวลาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา

ศิวิไล

4 ม.9 ต.บัวลาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา

044-495259

