จ.เชียงราย
อ.เวียงปาเปา
รานอนันตโอสถ

238 ม. 1 ต.ปางิ้ว อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย

ช.เจริญเภสัช

ตลาด อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย

จันออนการคา

ตลาดหัวเวียง 22 ม.1 ผาเวียง อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย

053-781099

บวนเฮงคอสเมติกส

97/6 ม.1 ต.แมเจดี อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย

094-7892624

ฉิมพลีมินิมารท

315 ม.1 ต.ปางิ้ว อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย

053-648299

ทวีชัยโอสถ

อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย

ใหมเจริญการคา

664 ม.1 ต.แมเจดีย อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย

053-704269

รานลุงนอย

188 ม.10 ต.แมเจดีย อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย

084-4851860

กิจรุงเรือง

4 ม.1 ต.ปางิ้ว อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย

053-789114

วัฒนพานิชย

อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย

053-648437

บุญลับ

อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย

084-3689217

พี่สมชาย

237 ม.1 ต.เวียง อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย

080-4933255

คุณหนุย

263/2 ต.แมเจดียใหม อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย

053-781044

อ.แมสรวย
รานทรีโอมารท

172 ม. 12 ต.แมสรวย อ.แมสรวย จ.เชียงราย

รานเสริมสวย พัชราภรณ

31 ม.5 ต.แมสรวย อ.แมสรวย จ.เชียงราย

ใหมพาณิชย

125 ม. 5 ถ.พุทธรักษํ อ.แมสรวย จ.เชียงราย

053-786086

รานหวยสมยางยนต

249 ม. 3 ต.เจดียหลวง อ.แมสรวย จ.เชียงราย

087-1830976

หมูเฮาเจริญ

102 ม.1 ต.คดีหลวง อ.แมสรวย จ.เชียงราย

053-950059

พิบูลกิจ

169 ม.7 ต.เจดียหลวง อ.แมสรวย จ.เชียงราย

053-950450

รวยรื่น

19 ม.4

053-724249

ต.ทากอ อ.แมสรวย จ.เชียงราย

053-786036

โชครุงเรือง

หนาโรงเรียนบานดินดํา อ.แมสรวย จ.เชียงราย

รานดินดํา

ต.ทากอ อ.แมสรวย จ.เชียงราย

082-8833482

บัวเทพ

ต.ทากอ อ.แมสรวย จ.เชียงราย

053-950229

รานสายอรุณ

153 ม.8 ต.เจดียหลวง อ.แมสรวย จ.เชียงราย

นา นา พาณิชย

474 ม.4 ต.เจดียหลวง อ.แมสรวย จ.เชียงราย

ธนัญชัยโอสถ

79 ม.7 ต.เจดียหลวง อ.แมสรวย จ.เชียงราย

053-950105

เฮียอวน

อ.แมสรวย จ.เชียงราย

053-724201

พี่โบว

152 ม.4 ต.เจดียหลวง อ.แมสรวย จ.เชียงราย

098-7622575

วิยะดา

161 ม.26 ต.ทากอ อ.แมสรวย จ.เชียงราย

093-2903289

ทวีศักดิ์

63 ม.4 ต.แมสรวย อ.แมสรวย จ.เชียงราย

084-4526526

เดือนแรม

86 ม.1 ต.ศรีกอย อ.แมสรวย จ.เชียงราย

081-1328843

เชาวพานิช

18 ม.10 ต.ปาแดด อ.เเมสรวย จ.เชียงราย

053-7088025

ศิราภรณ

167 ม.8 ต.ปาแดด อ.แมสรวย จ.เชียงราย

053-708189

พี่ไร

211 ม.5 ต.ปาแดด อ.แมสรวย จ.เชียงราย

096-3786826

นองรส

307 ม.3 ต.เจดียหลวง จ.เชียงราย

099-6574941

โยงการคา

218 ม.12 ต.แมสรวย อ.แมสรวย จ.เชียงราย

090-4673062

อ.แมจัน
รานเพิ่มพูนซุปเปอรสโตร

180/2 ม.3 ถ.ไชยบุรี อ.แมจัน จ.เชียงราย

053-772599

รานไชยยศมินิมารท

189 ม. 3 ถ.ไชยบุรี อ.แมจัน จ.เชียงราย

053-771365

รานเมคอัพ

"41/1 ม.4 ถ.ไชยบุรี ต.แมจัน อ.แมจัน จ.เชียงราย"

084-6117768

รานคุณสุทัศน โกแสนตอ

89 ม.4 ต.จอมสวรรค อ.แมจัน จ.เชียงราย

089-5550724

รานไอ ที มินิมารท

80 ม.2 ต.แมคํา อ.แมจัน จ.เชียงราย

053-770330

หลงฟา "

243 ม.3 ถ.สิงหลวัต ต.แมจัน อ.แมจัน จ.เชียงราย"

089-9974108

รานจันทรดี

480 ม.3 ถ.สิงหวัฒ อ.แมจัน จ.เชียงราย

053-660968

นายถาวร แซหวั่ง

261/1 ม.3 ถ.นาคพันธ อ.แมจัน จ.เชียงราย

081-5308700

เหรียษไทยฟารมาซี

46/5 ต.แมจัน อ.แมจัน จ.เชียงราย

053-771134

สมบูรณโฮสถ

51 ถ.หิรัญนคร อ.แมจัน จ.เชียงราย

พรหมพรมินิมารท

81/9 ม.9 บานสินธาตุ ต.แมคํา อ.แมจัน จ.เชียงราย

ปารุณ

430 ม.11 ต.แมคํา อ.แมจัน จ.เชียงราย

083-7637930

อัมพร

204 ม.4 ต.แมคํา อ.แมจัน จ.เชียงราย

053-665784

คุณสุรัตน

345 ม.4 ต.จันจวา อ.แมจัน จ.เชียงราย

093-0498812

ลุงศักดิ์

152 ม.4 บานเดน ต.สันทราย อ.แมจัน จ.เชียงราย

085-0404435

เม็งรายเภสัช(ตลาดสดบานเดน)

142/1 ม.1 ต.สันทราย อ.แมจัน จ.เชียงราย

ทองสาย(ตลาดบานเดน)

180 ม.4 ต.สันทราย อ.แมจัน จ.เชียงราย

085-6157294

สวางโอสถ

46 ม.4 ถ.ลาวจักรราช ต.แมจัน อ.แมจัน จ.เชียงราย

053-771202

ลุงศักดิ์

152 ม.4 อ.แมจัน จ.เชียงราย

085-0404435

พี่ขวัญ

343 ม.4

อ.แมจัน จ.เชียงราย

089-7581893

แมเหลียม

138 ม.2 ต.ปาซาง อ.แมจัน จ.เชียงราย

085-1069255

เกี๋ยงคํา

207 ม.1 ต.แมไร อ.แมจัน จ.เชียงราย

ปามา

บานวองกอ 54/2 ม.4 ต.แมคํา อ.แมจัน จ.เชียงราย

081-3877027

พี่อัมพร

204 ม.4 ต.แมคํา อ.แมจัน จ.เชียงราย

053-665784

ทรายคํา (ปาอรุณ)

บานมวงคํา 430 ม.11 ต.แมคํา อ.แมจัน จ.เชียงราย

ใบเฟริน

บานสินธาตุ 92 ม.9 ต.หวยไคร อ.แมจัน จ.เชียงราย

080-4998161

จตุพรการคา

178 ม.11 บานปากอย ต.ศรีดอนมูล อ.แมจัน จ.เชียงราย

085-8682488

เฮียปอง (ซ.วัดแมคํา)

9 ต.แมคํา อ.แมจัน จ.เชียงราย

081-6024552

เสริมทรัพย

230 ม.3 อ.แมจัน จ.เชียงราย

053-711985

053-667677 080-1249178

อ.แมสาย
ราน เอ แอนด พี ซุปเปอรมารท
คุณศิริ สินิจสินธุ

55/4 ม.10 ต.แมสาย อ.แมสาย จ.เชียงราย

053-644113732776

96/5 หนาตลาดปาแดงหลวง ถ.แมสาย-ทุงเกลี้ยง ต.เกาะชาง อ.แมสาย จ.เชียงราย

รานชวนชม

245 ตลาดเกา

รานซิมตงเซี้ยมโอสถ
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รานอําพันธมินิมารท

"16 ม. 2 ถ.พหนโยธิน ต.หวยไคล อ.แมสายจ.เชียงราย"

รานสยามกิ๊ปชอฟ

ตลาดสดนายบุญยืน อ.แมสาย จ.เชียงราย

คุณวิษณุ อิ่มรักษ

374/3 ม.1 ต.เวียงพางคํา อ.แมสาย จ.เชียงราย

053-733539

คอมแอนดเเคท

243 ม. 3 ต.แมสาย อ.แมสาย จ.เชียงราย

053-733539

รานศรีวัฒนาฟารมาซี

424 ม. 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคํา อ.แมสาย จ.เชียงราย

081-7168370

รานเพ็ญศรี

24 ม. 3 ต.โปงงาม อ.แมสาย จ.เชียงราย

053-709219

รานเพ็ญศรี

24 ม.3 ถ.บานถ้ําปลา ต.โปงงาม อ.แมสาย จ.เชียงราย

053-709219

รานเภสัชกรชุมชนแมสาย

50/1 ม.10 ถ.ดอนเมืองแดง

053-731319

รานผอง

ตลาดเกา อ.แมสาย จ.เชียงราย

053-731122

ราน เอื้องฟา

90/3-4 ม.1 ต.เวียงพางคํา อ.แมสาย จ.เชียงราย

053-731061

ปาแดง มินิมารท

16 ม.5 ต.เกาะชาง อ.แมสาย จ.เชียงราย

053-675098

อนงคคอสเมติคส

84/1 ต.หวยไดร อ.แมสาย จ.เชียงราย

053-763020

รานดาวตะวัน

135/1 ซอยโรงแรมแมสาย อ.แมสาย จ.เชียงราย

053-733195

ดวงตะวัน

อ.แมสาย จ.เชียงราย

088-8065288
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อ.แมสาย จ.เชียงราย

053-675272

053-731094

ถ.พหลโยธิน ต.แมสาย อ.แมสาย จ.เชียงราย

053-731499

ต.แมสาย อ.แมสาย จ.เชียงราย

ไกรศรี คาแกว

374/3 ม.1 ต.เวียงพางคํา อ.แมสาย จ.เชียงราย

ทู ที

36 ม.5 ต.เกาะชาง อ.แมสาย จ.เชียงราย

080-4996363

ยงปอ

209 ม.1 อ.แมสาย จ.เชียงราย

053-731229

ศรีนวล

120/1 ม.4 ต.แมสาย อ.แมสาย จ.เชียงราย

090-0545231

089-4327237053-732048

พ.เจริญกิจ

อ.แมสาย จ.เชียงราย

พงษเจริญพานิช

304 ม.7 ต.หวยไคร อ.แมสาย จ.เชียงราย

สุวิทย

23 ม.6 ต.โปงงาม อ.แมสาย จ.เชียงราย

เพ็ญศรี

24 ม.3 ต.โปงงาม อ.แมสาย จ.เชียงราย

ศรีมลคล

2 ม.1 ต.โปงงาม อ.แมสาย จ.เชียงราย

พรรณีมินิมารท

199 ม.2 ต.ศรีเมืองชุม อ.แมสาย จ.เชียงราย

บุญแรงการคา

76 ม.2 บานดาย ต.กิ่วพราว อ.แมสาย จ.เชียงราย

095-0658696

บริรักษโอสถ

5/1 ม.2 ต.หวยไคร อ.แมสาย จ.เชียงราย 57220

053-763034

จูลี่

73 ม.9 ต.แมสาย อ.แมสาย จ.เชียงราย

053-733538

ปาอารีย

38 ม.6 ต.เกาะชาง อ.แมสาย จ.เชียงราย

086-9179965

ปาฟองแกว (สมบูรณ) บานสันถนนเหนือ ซ.12 51/1 ม.1 ต.ศรีเมืองชุม อ.แมสาย จ.เชียงราย

085-6171313

แอมเภสัช

5/1 อ.แมสาย จ.เชียงราย

053-731335

ปาแกว

96 ม.9 ต.เกาะชาง อ.แมสาย จ.เชียงราย

053-675769

เจเจมารท (จําเริญ ศักดิ์แสน)

314 ม.11 ต.เกาะชาง อ.แมสาย จ.เชียงราย 57130

ไทยจีนโอสถ (หจก.ทีซีโอ เทรดดิ้ง)

125/3-4 ม.10 ต.แมสาย อ.แมสาย จ.เชียงราย

053-731016

อ.พญาเม็งราย
รานฮายมินิมารท

65 ม.10 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

คุณมณี ไชยประพันธ
คุณนภารัตน

137 ม.10 ต.แมเปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

125 ม. 2 ตลาดสด ต.พญาเม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

ปราณทิพย เตียนตะนันท

106 ม.5 ถ.พญา - เชียงของ ต.แมต่ํา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

คุณศิรธิดา (แตว)

100 ม.3 ซ.บานสันเวียง

ต.แมต่ํา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

รานอวยพรเภสัช

72 ม.10 อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

กําไลทิพ

361 ม.2 ต.เมงราย อ.พญาเมงราย จ.เชียงราย

053-959046
053-799219
053-799058
086-1878508
085-6143486
053-799024

อวยพร

อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

085-8656562

กําไลทิพ

361 ม.2 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

053-799007

ลีเจริญการคา

25 ม.11 อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

053-788246

ผดุง

109 ม.174 ต.แมเปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

ครัวนายอื้ด (นิภาพร)

293 ม.11 ต.เมงราย อ.พญาเมงราย จ.เชียงราย

088-4290183

ทิพยการคา

210 ม.6 ต.ไมยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

094-6217655

โชคกิจชัย

91 ม.1 ต.ไมัยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

053-672509

โชคพาณิชย

ต.ไมยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

087-1870285

ธนิทพาณิชย

90 ม.12 ต.ไมยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

080-8429556

จวนการคา

168 ม.11 อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

เหลี่ยมชัยพานิช อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

053-672375

ใยใหมชอบ

092-6564696

1 ม. 17 ต.ไมยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

อ.เทิง
รานแสงสวรรคฟารมาซี

34/2 ซอยหนาตลาดสด ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

053-795234

รานมีรัตน ซุปเปอรมารท

"29 ม. 1 ถ.เทิง- เชียงของ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย"

053-795151

รานคูณทรัพยซุปเปอร

"34/4 ม.1 ถ.เวียง-เชียงของ ต.เวียง อ.เทิงจ.เชียงราย"

053-669558

รานซินอยูเอง

34/1 ม.1 ซอยหนาตลาดสด ถ.เทิง- เชียงของ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

053-795023

รานมวนทองซุปเปอร

12 ม. 5 ต.ปลอง อ.เทิง จ.เชียงราย

053-954200

รานสุชาดาพานิช

5/1 ม. 5

ต.ปลอง อ.เทิง จ.เชียงราย

053-954063

รานหมูเฮาฟารมาซี

5/1 ม. 5

ต.ปลอง อ.เทิง จ.เชียงราย

053-795039

รานสมบัติทวี

27 ถ.เทิง- เชียงคํา อ.เทิง จ.เชียงราย

053-795158

สหทวิเทิง

34/3 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

053-795228

ตุกตาพานิชย

34/3 ถ.ตลาดสดเทิง อ.เทิง จ.เชียงราย

088-4057976

ชาญทวีกิจ

108 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

อุดมซุปเปอร

14/4 ม.15 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

บีสโตร

อ.เทิง จ.เชียงราย

053-669268

รานสวาท

89 ม.5 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

091-3052194

เเมเสถียร

79 ม.14 ต. หงาว อ.เทิง จ. เชียงราย

089-8516924

ทับทิม

12 ม.20 ต.หวาว อ.เทิง จ. เชียงราย

085-6151181

ภัทรรพันธ

1 ม.2 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย

แมศรีนวล

29 ม.3 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย

080-1357921

ปง

103 ม.4 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย

053-693239

ศ.สนทยาการคา (ศลรยา)

205 ม.3 ต.ปลอง เทิง จ.เชียงราย

089-6372795

053-795753 089-9529088

085-6237690 081-1658248

อ.แมจัน
แมพูนจันเจริญซุปเปอรมารเก็ต
ก.เจริญ

180/3 ม.3 อ.แมจัน จ.เชียงราย

63/4 ม.3 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

082-2337458
081-0325025

อ.พาน
ประเสริฐ (เจริญทรัพยการคา)

131 ม.6 ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย

084-9507855

เฟรชมารท

425 ม.14 ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย

082-1819855

รานกิตติ มินิมารท

700 ม. 1 หนาตลาดสด ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย

053-721241

รานอาลิ้ม

2146 ม.1 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย

081-9933959

รานปรีชาเวชภัณฑ 1894

ม. 1 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย

053-721187

รานเจฮุย

1036 ม. 1 แผงลอย 4 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย

053-721280

รานเจวรรณา

แผงลอยในตลาดสด ถ.เทศบาล 2 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย

081-2340818

บานสมุนไพร (คุณเสกสรร)

395-397

ม. 1 ถ.พหลโยธิน ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย

053-754433

รานผงตวก (เจวา)

1982 ม.1 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย

053-721136

รานคุณเสาวนีย

465 ม.19 ต.พาน อ.พาน จ.เชียงราย

084-6089539

รานเซ็นต

2386 ม.1 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย

053-658223

คลังยาพาน

999 ม.1 ถ.หลังตลาด อ.พาน จ.เชียงราย

053-722576

พี่ศรี

412 ตลาด 6 แยก อ.พาน จ.เชียงราย

053-721080

พงศวุฒิพานิช

283 ม.9 ต.แมเย็น อ.พาน จ.เชียงราย

053-957349

ประเสริฐการคา

1054 ซ.5 ม.1 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย

053-721192

ที พี มินิมารท

302 ม.17 ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย

053-722631

พี่แกว

สามแยกแมแกว ต.แมออ อ.พาน จ.เชียงราย

พงศวุฒิพานิช

อ.พาน จ.เชียงราย

053957349

นองออยการเกษตร

17 ม.3 ต.สันมะเด็ด อ.พาน จ.เชียงราย

081-1797351

อ.เมือง
บริษัท สหทวีกิจ-เจริญทรัพย จํากัด

477/2 ถ.ภักดีณรงค ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 053-713333 085-0292793

รานพงษเจริญมินิมารท

286 ตลาดปาลอ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เชียงราย

รานผลไสวมินิมารท

291 ม.11 ตลาดผลไสว

รานเชียงรายสมุนไพร

169 หนา บขส. ถ.ประสพสุข ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

053-754433

หจก.พิเศษพานออยล

453 ม.13 ต.รองเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

053-754254

รานวิรัชเภสัช

41 หนาตลาดสดเทศบาล 1 ถ.อุตรกิจ อ.เมือง จ.เชียงราย

053-711394

053-712272

ถ.เทิง - สีแยกแมธรณี ต.ทาสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 053-774034

รานสมเกียรติเภสัช 260/6 ตลาดสดบานดู ถ.เชียงราย-แมสาย ต.บานดู อ.เมือง จ.เชียงราย

053-151629

รานมุกมินิมารท

"374 ม.27 ถ.เชียงราย - เทิง ต.หวยสักอ.เมือง จ.เชียงราย"

053-678397

DJ คุณมานพ

261 ม. 15

081-7830598

อุบลรัตน

ถ.ราชโยธาซอย 2 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

ลุงจันทร กาดกันหา

256 ม.3 ตลาดศรีบุญยืน ต.ทาสาย อ.เมือง จ.เชียงราย

080-1294510

รานบูมมินิมารท (คุณทวี)

28 ม. 3 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

085-6178898

คุณเกรียงไกร

หลังตลาดทารถเล็ก ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

053-602120081-5305401

รานอุไรมินิมารท "59 ม. 1 ถ.พะเยา- เชียงราย ต.ปาออดอนชัยอ.เมือง จ.เชียงราย"

053-673222

รานญี่ปุน (พี่แมว) อาคาร 1 ในตลาดสดเทศบาล 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

053-713762

หางหุนสวนคงการคา

082-7628904

191/2 ม.9 ต.รองเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

บริษัท เชียงรายสหทวีกิจ (1993) จํากัด808/19 ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

086-4208802

พงษเจริญ

286 ม.13 ต.รอบเวียง.เมือง จ.เชียงราย

057-712272

ของโปรด

172 ม.18 ถ.ประสบสุข ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

053-715533

วนิดา (ช.พาณิชย)

399 ม.7 อ.เมือง จ.เชียงราย

053-177060

อาบทองมินิมารท

ตลาดสดหวยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย

ศักดิ์ไทยเภสัช

285/3 ถ.ไชยศิลปน อ.เมือง จ.เชียงราย

อนุรักษเภสัช

70/10 ม.13 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

ลุงแดงการคา

77/9 ต.หนองหมอ อ.เมือง จ.เชียงราย

085-6178404

ปาตรี

224 ม.9 ต.หนองหมอ อ.เมือง จ.เชียงาย

053-673019

เจพีมารท

337 ม.15 ต.บานดู อ.เมือง จ.เชียงราย

088-2684753

พัชรินทร

212/1 ม.7 บานปางิ้ว ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

พิมพพิศามารท

บานฮองออ 170 ม.2 ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย

081-6710590

ทองศรี

23/1 ม.2 ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย

086-9196442

ลุงเพชร

108 ม.2 ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย

086-9179363

ผกาพันธ

66 ม.4 ต.แมเยาว อ.เมือง จ.เชียงราย

087-1762411

นัด & ใหม

352 ม.3 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

083-5738096

ดอกไม

54 ม.3 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

089-6357134

ธีรภาพ

415/1 ม.3 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

085-1684669

พี่แอว

15 ม.3 บานน้ําจัด อ.เมือง จ.เชียงราย

084-1714475

053-678169 085-6181885
053-711690
053-711014 053-711114

053-718306 089-8382548

อ.ปาแดด
รานวิรุณพานิช

38 ม. 1 ตลาดสด ต.ปาแดด อ.ปาแดด จ.เชียงราย

053-761026

รานศิริชัย (เจนอย)

158 ม. 1

053-654207

ศิริวัฒน

256/1 ต.ปาและ อ.ปาแดด จ.เชียงราย

053-186402

ลัดดา

140 ม.1 ต.สันมะคา อ.ปาแดด จ.เชียงราย

053-761518

วิเลิศ

141/7 ม.7 ต.สันมะคา อ.ปาแดด จ.เชียงราย

053-761562

โกศล

55 ม.1 อ.ปาแดด จ.เชียงราย

053-761064

เพชร

55 ม.1 อ.ปาแดด จ.เชียงราย

0801324494

ต.ปาแดด อ.ปาแดด จ.เชียงราย

อ.เชียงแสน
รานคลังยา

122 ม. 3 อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

รานออด แอนด ไอด

"256 ม. 3 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย"

บริษัท เชียงแสนบิชซิเนส เซลลแอนดเซอรวิส

081-26993973
089-9555222083-0780095

31/2 ม. 2 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

053-650276-7

รานปาแอว

554 ม.3 ต.บานปาคา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

053-182402

รานโกลเดนทแฟรมารท

92 ม. 1 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

053-784252

บูลแอนดบีมินิมารท (บูลบีมินิมารท)

293/1 ม. 1 บานสบลวก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย053-784430089-4325319

หน่ํากี่

75 ม.3 ถ.ริมโขง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

กําธร

19 ม.12 ต.บานแซง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

095-5735748

เดือน

47 ม.5 ต.บานแซง อ.เชียงแสน จ..เชียงราย

080-1355251

อุดมสิน

132 ม.9 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

053-955262

ประเสริฐพานิช

137 ม.9 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

081-7567707

ประพันธ

22 ม.4 ต.ปาสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

080-7902899

พี่เจี๊ยบ

253 ม.2 ต.ตะเกียบ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

หนิงมินิมารท

827 ม.3 อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

053-777019

089-8011164

ใบหมอน

55 ม.3 อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

สหมิตร (ลุงโชติ)

52 ม.6 ต.ปาสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

พี่เมย

4 ม.1 อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

081-0233290

เมืองหลวง 2

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

081-0352789

พี่ปุม

104 ม.5 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

089-4316377

ปาศรียนต

559 ม.11 ต.บานแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

ปามา

400 ม.5 ต.แมเงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

081-0327716

จันทรทิพย

310 ม.5 ต.แมเงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

084-7601020

แมกื่ง

377 ม.8 ต.แมเงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

081-1320791

แมศรีคํา

73 ม.12 ต.แมเงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

053-182311

อาหารโซดา

113 ม.6 ต.แมเงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

053-182410

ชัยเจริญ

75 ม.1 อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

053-652041

089-1129060
053-955592

อ.เชียงของ
รานธนากร (เจจิตรา)

9/3 ม. 3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

053-791370

รานเลมอนมารท (ยิ่งเจริญ)

34/3 ม. 3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

053-655051

หจก.เอี่ยมเส็ง

75/2 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

053-791028

รานธงชัยมารท

293/3 ม. 12 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

053-791768

รานรุงศักดิ์

21/1 ม.3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

053-791295

รานอึ้งเอียมเฮง

134 ม. 2 ตลาดปากน้ํา อ.เมือง จ.ชุมพร

077-521105

นายประเวศ สมยีน

161 ม.9 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140

จิราภา

อ.เชียงของ จ.เชียงราย

086-1988483

รานวันเพ็ญ

18 ม.12 ต.หวยซอ อ.เชียงของ จ.เชียงราย

081-7648675

กรีนเซ็นเตอร

อ.เชียงของ จ.เชียงราย

080-1346656

ไอยราพานิช

311 ม.7 ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย

พี่พร

99 ม.9 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ็ญมินิมารท

175 ม.4

เขียวหวานมินิมารท

ม.4 ถ.เทิง-เชียงของ ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

นวลนภา

200 ม.2 ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ทวีชัย (ปาเย)

389 ม.1 อ.เชียงของ จ.เชียงราย

053-655361

พรณี

150 ม.2 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย

085-6174074

ไชยทน พาณิชย

144 ม.2 ต.ศรีดอนไชย อ.เชียงของ จ.เชียงราย

085-7072629

พรพิรุณ

62ม.15 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย

081-2877891

บุญชัยฟารมาซี

94/5 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ชัยนรินทรการคา

11 ม.3 บานน้ํามา ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย

085-7088632

เพิ่มทรัพยพานิช

61/1 ม.23 อ.เชียงของ จ.เชียงราย

081-1689568

ศิริไพบูลย

109 ม.4 อ.เชียงของ จ.เชียงราย

053-783120

บัวแยง ใจสม

84 ม.5 อ.เชียงของ จ.เชียงราย

081-7063842

แสงรุงเรือง

42/2 ม.6 ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

081-4731156

ต.ศรีบุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

085-7076843
053-283038

089-2435007

อ.เวียงเชียงรุง
รานศักดิ์ชัยการคา

148/1 ม.12 ต.ทุงกอ อ.เวียงเชียงรุง จ.เชียงราย

053-953346

รานเชียงรุงมินิมารท

260 ม. 12 ต.ทุงกอ อ.เวียงเชียงรุง อ.เชียงราย

053-953347

ศักดิ์ชัยการคา

148/1 ม.2 ต.ทุงกอ อ.เวียงเชียงรุง จ.เชียงราย

นองอาย

249 ม.4 ต.ทุงกอ อ.เวียงเชียงรุง จ.เชียงราย

ทิพยวรรณมินิมารท

162 ม.3 ต.ทุงกอ อ.เวียงเชียงรุง จ.เชียงราย

ปาจําป

133 ม.5 ต.คาวัน อ.เวียงเชียงรุง จ.เชียงราย

0869192875

บุญมารุงเรือง(พี่อิ๋ว)

22 ม.3 ต.ทากอ อ.เวียงเชียงรุง จ.เชียงราย

086-9171891

053-953346

ศรีนุช

34 ม.6 ต.ปาซาง อ.เวียงเชียงรุง จ.เชียงราย

พี่ปอง

64 ม.11 ต.ปาซาง อ.เวียงเชียงรุง จ.เชียงราย

084-8041920

ธนภัทธ

226 ม.5 ต.ทากอ อ.เวียงเชียงรุง จ.เชียงราย

087-1735280

แมคํา

140 ม.8 ต.ทุงกอ อ.เวียงเชียงรุง จ.เชียงราย

เชียงรุงมินิมารท

260 ม.12 ต.ทุงกอ อ.เวียงเชียงรุง จ.เชียงราย

053-953347

เดือนเพ็ญ

54 ม.11 ต.ปาซาง

089-7595864

ทรัพยทวีพร

บานสินไทรงาม 41 ม.5 ต.ดงหมาวัน อ.เวียงเชียงรุง จ.เชียงราย

ศิริพรรณมินิมารท

93 ม.3 ต.ทุงกอ อ.เวียงเชียงรุง จ.เชียงราย

082-8952563

อ.เวียงเชียงรุง จ.เชียงราย

089-4351418

อ.เวียงชัย
รานถาวรเภสัช

430 ม. 1 บานกลางเวียง

ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

คุณฤทธิ์วฤนท กันธะชัย

36 ม.20 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

053-662528

ต.เจริญกิจมินิมารท

171 ม. 1 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

053-662542

รานพี่ติ๋ม

36 ม.20 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

086-4293095

ดวงดี

227 ม.3 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

087-1888432

ฝนทิพย

47 ม.9 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

084-7395767

บานดาย

4 ม.20 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

080-9992876

รานยุพา

117 ม.4 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

093-1407608

บานหมูเฮา

197 ม.8 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

061-3729300

รานใจดีการคา

59/5 ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

081-0208831

รานสมนึก

9 ม.20 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

รานเวียงชัยมินิมารท

ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

กาดแลงเวียงชัย

504 ม.1 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

พรสวรรค

192 ม.8 ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

053-768288/083-2017332

086-1171428

ก.สุภาพ

11/3 ม.20 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

080-8494502

ปญญาพาณิชย

98 ม.12 บานใหมโพธิ์งาม ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

ยายบัวสา

102 ม6 ต.ดอนสรา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

N Lมินิมารท

58 ม.10 ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

083-3234875

062-2846637

อ.แมลาว
รานชัยสกุลเกียรติ (เจสุนีย)

46/2 ม.19 ถ.พหลโยธิน ต.ดงมะดะ อ.แมลาว จ.เชียงราย

053-666990

รานมิตรอารีย

"269 ม. 10 ตลาดปากอคําอ.แมลาว จ.เชียงราย"

053-666050

กิจไพบูลย

73/2 ม.19 ต.ดงมะดะ อ.แมลาว จ.เชียงราย

089-2124411

อรุณเภสัช

181/4 ต.ดงมะดะ อ.แมลาว จ.เชียงราย

จิราภัทร

345 ม.19 ต.ดงมะดัด อ.แมลาว จ.เชียงราย

091-8570730

โรจนภัณฑ

75 ม.17 ต.ดงมะดัด อ.แมลาว จ.เชียงราย

053-729001

นัมเบอรวัน

28 ม.1 ต.ดงมะดัด อ.แมลาว จ.เชียงราย

081-5304515

คุณณัฐกาญจน บุญวงค

190/1 ในตลาดสด ต.หลายงาว อ.เวียงแกน จ.เชียงราย 053-608366089-9981375

รานอารียการคา

60 ม. 1 ต.หลายงาว อ.เวียงแกน จ.เชียงราย

053-608071

รานศรีคํา

39/1 ม.5

083-7601694

รานวรวรรณพานิชย

35 ม. 5 ต.หลายงาว อ.เวียงแกน จ.เชียงราย

053-196026

ปาเขียว (บุญสิตา)

อ.เวียงแกน จ.เชียงราย

089-9611896

อีฟ

53/1 ม.1 อ.เวียงแกน จ.เชียงราย

บุญธรรม

28 ม.5 ต.หลายงาว อ.เวียงแกน จ.เชียงราย

085-7197153

รานแกวตา มินิมารท

187 ม. 1 ต.หลายงาว อ.เวียงแกน จ.เชียงราย

053-608378

ธนันตวานิช (อัญชนา)

1/1 ม.10 อ.เวียงแกน จ.เชียงราย

ชัยรุงเรือง

49/3 ม.1 ต.หลายงาว อ.เวียงแกน จ.เชียงราย

จิราพรการคา

10 ม.4 ต.ทาขาม อ.เวียงแกน จ.เชียงราย

ต.หลายงาว อ.เวียงเเกว จ.เชียงราย

086-1910800 053-608278

089-9987635

อัมพรเภสัช

ต.ไหลวาว อ.เวียงแกน จ.เชียงราย

053-608044

บานครู

85/1 ม.3 ต.ไหลวาว อ.เวียงแกน จ.เชียงราย

087-5437956

เจหมอน

81 ม.5 ต.ไหลวาว อ.เวียงแกน จ.เชียงราย

087-7254809

จีกิจ

201 ม.5 ต.ไหลงาว อ.เวียงแกน จ.เชียงราย

098-6807731

อ.ขุนตาล
รานสุขศรีพานิช

224 ม. 5 ต.ยางหอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

053-606420

รานลิ้มแสงทอง

116/2 ม. 2 ต.วัดตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

053-797005

รานอุดมวงษพานิช

184 ม. 12 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

053-606400

ใบเฟริน & เฟรม

165 ม.1 ต.บานตา อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

จุฑาทิพย

87 ม.1 ต.ยางทอง อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

คุณจุมินิมารท

23 ม.4 ต.ตา อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

ประวิทย

67 ม.11 ต.ปาตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

081-5675635

รานนงคราญการคา

ต.ยางออม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

081-7852087

พันธุสวัสดิพานิช

407 ม.15 ต.ยางออม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

081-7329526

อารม-อุ

78 ม.7 ต.บานตานาลอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

087-1896365

อ.ดอยหลวง
อ.พูนเจริญ

74 ม.8 อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

053-790060

ทน ทารังกา(รานทีเอ็ม)

204 ม.7 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

087-8018371

รานลงนัน

318/1 ม.9 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

088-2600880

จ.เชียงใหม
รานบุญชู

ชั้น 2 ตลาดวโรรส ถ.วิชชานนท ต.ชางมอย อ.เมือง จ.เชียงใหม

053-251153

รานศรีชัย

ชั้น 2 ตลาดวโรรส 35 ต.ชางมอย อ.เมือง จ.เชียงใหม

หจก.เอื้องฟา เทรดดิ้ง

114-120 ถ.ขวงเมรุ ต.ชางมอย อ.เมือง จ.เชียงใหม

อ.เจริญเภสัช

131/26-27 ตลาดกระจาว ถ.ฟาฮาม-สามัคคี อ.เมือง จ.เชียงใหม

ริสคอสเมติคส

118 ทางเขาตลาดวโรรส ต.ชางมอย อ.เมือง จ.เชียงใหม

สยามชัยเภสัช

10 ถ.ราชเชียงแสน ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม

เชียงใหมคอสเมติคส

175/8-9 ถ.ราชดําริ ต.พระสิงห อ.เมือง จ.เชียงใหม

หจก.เชียงใหมสุขเกษม

273-275 ตลาดนวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม

053-235592

หจก.เชียงใหมเตียสงหมง

124-126 ตลาดตนลําใย ถ.วิชชยานนท ตอ.เมือง จ.เชียงใหม

053-234524

กิจไพบูลย

2/22 ถ.ราชวงศ ต.ชางมอย อ.เมือง จ.เชียงใหม

กอบชัย

301 ตลาดนวรัฐ ถ.วิชชยานนท ต.ชางมอย อ.เมือง เชียงใหม

หจก.วินคอสเมติคส

99-105 ถ.ขวงเมรุ ต.ชางมอย

บุญศรี

อ.เมือง จ.เชียงใหม

053-252737

ใจบุญ

367/16-17 อ.เมือง จ.เชียงใหม

053-233404

วิรงรอง

154/3 ต.ฟาฮาม อ.เมือง จ.เชียงใหม

053-852466

อ.เมือง จ.เชียงใหม

จันทนา (แผงลอยตลาดสดฟาฮาม) อ.เมือง จ.เชียงใหม
บ.ตันตราภัณฑซุปเปอรมารเกต
ดาราคอสเมติก

053-266585
053-235454 081-9611048
053-243716
053-233731-32
053-273159
053-814512 053-273114

053-232197
085-6955799

089-7004942

199/8 ถ.มหิดล ต.หวยยา อ.เมือง จ.เชียงใหม

99/59 ม.1 ต.ชางเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม

อ.แมริม
อริศราคอสเมติคส

131/3 ม.5 ต.แมริมใต อ.แมริม จ.เชียงใหม

คุณลัดดาวัลย ปยาโน

ศูนยฝกอบรมเขต 7 ต.แมสา อ.แมริม จ.เชียงใหม

บัวเขียว

36 ม.6 ต.โปงแบง อ.แมริม จ.เชียงใหม

053-879005

สุวิทยเวชภัณฑ

461/3 ม.5 ต.บานกาว อ.แมวาง จ.เชียงใหม

053-830690

เกงการคา

4/1 ม.5 ต.บานกาด อ.แมวาง จ.เชียงใหม

053-290143
089-6312922

อ.จอมทอง
สงวนโอสถ

157/79 ถ.จอมทอง-ฮอด ต.บานหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม

053-341133

จอมทองฟารมาซี

229 ม.5 ต.ชวงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม

053-341202

คุณอํามรา

104 ม.16 ต.บานแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม

053-461501

คุณนฤมล หลาคํา

226 ม.18 ต.สบเตี้ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม

085-9353346

คุณนงคราญ รุงตานนท

179 ม.5 ต.ขวงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม

053-362114

ศรีสมบูรณ

154-157 อ.จอมทอง จ.เชียงใหม

053-341227

อ.สันกําแพง
สันกําแพงเภสัช

53 ม.7 ตลาดสันกําแพง ถ.เชียงใหม-สันกําแพง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม

053-331228

ทรายทองเวชภัณฑ

40/5 ม.2 ต.ตนเตา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม

053-338946

บานยาเภสัช

163/1 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม

053-386431

เมฆารัตนเภสัช

65/2 ซ.ตลาดบอสราง ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม

053-338435

เฟชคอสเมติคส

8/1 ม.6 ต.สันกําแพง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม

053-392807

ปูคา

40/1 ม.10 ตรงขามบริษัทดิสแฮมร ถ.เชียงใหม-สันกําแพง ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชัยงใหม

053-390492

อ.หางดง
หจก.ศรีเจริญ

11 ม.3 ถ.เชียงใหม-หางดง ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม

ธนพลเภสัช (ศักดิ์ชัยเวชภัณฑ )
หสม.ณัฐฐเภสัช

27 ม.3 อ.หางดง จ.เชียงใหม

175/10 ตลาดเทศบาลหางดง ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม

053-441297
053-441201
053-426057

อ.ดอยสะเก็ต
ดอยสะเก็ตเวชภัณฑ

191 ม.3 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม

053-495081

นัฐบารเบอร

485 ม.3 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม

053-866130

ประกฤษเภสัช

129 ม.5 ตลาดทารั่ว ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม

พีพีมินิมารท

79 ม.5 ต.หลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม

089-8529977
053-865592

อ.สารภี
เภสัชกรภาณุ

49/7 ม.2 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม

053-323425

นงลักษณคอสเมติคส

20/3 ม.5 ถ.เชียงใหม-ลําพูน ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม

053-438220

ฟามุย

41/1 ม.2 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม

053-321208

สุนทรี นวลศรี

62 ม.3 ต.ดอนแกว อ.สารภี จ.เชียงใหม 50140

089-5575181

อ.สันปาตอง
ชุณนครมินิมารท

230 ม.10 ขางธนาคารออมสิน ต.ยุหวา อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม

053-311459

สามพี่นอง

291/1 ถ.เชียงใหม-ฮอด ต.สันปาตอง อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม

053-311420

ช.เจริญเภสัช

376 ม.3 ถ.เชียงใหม-ฮอด ต.บานกลาง อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม

053-481097

คุณสํารวย วงษชัยษา

77 ม.5 ตลาดสดมะขามหลวง อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม

เจหนู

438 ม.3 ตลาดสดทุงเลี้ยง ต.บานหลวง อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม

053-829337

นางฟองแกว อุตะมะ

206/3 ม.5 ต.บานกลาง อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม

053-834173

แมปุ

12 ม.4 บานมวงพี่นอง ต.มะรุมหวาน อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม

นกพาณิชย

อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม

081-8516227

080-3789979

อ.สันทราย
ซ.ซุปเปอรมารท

219/1 ม.6 อ.สันทราย จ.เชียงใหม

สมศักดิ์เภสัช

383/1 ม.6 หนาตลาดสดสามแยก ต.สันทราย อ.สันทราย จ.เชียงใหม

รานเจดีเภสัช

ขายยาขางตลาดเจดียแมพวง 36 ม.8 อ.สันทราย จ.เชียงใหม

เอกเภสัช

114 ม.11 ตลาดแมโจ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม

ฟาคอสเมติคส

288/5 ม.3 ต.สันทราย อ.สันทราย จ.เชียงใหม

053-491080

053-498847
089-5532985

ทัศนียการคา

63 ม.4 ตลาดปาเหมือด ต.ปาไผ อ.สันทราย จ.เชียงใหม

จรรยาพานิชย

334 ม.3 ตลาดเจดียแมครัว ต.แมครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม

จินตนาบิวตี้

59 ม.4 ตลาดปาเหมือด ต.ปาไผ อ.สันทราย จ.เชียงใหม

089-9977053

ศักดิ์ไทยเภสัช

383/1 ม.6 ตลาดปาเหมือด ต.ปาไผ อ.สันทราย จ.เชียงหใม

053-491080

089-6316030
053-848111

อ.แมแตง
สหเวชเภสัช

192/2 ม.2 ถ.โชตนา ต.ขี้เหล็ก อ.แมแตง จ.เชียงใหม

053-471266

คุณวันดี แสงเมือง

63/1 ม.5 ถ.หนาเขื่อน ต.ชอแล อ.แมแตง จ.เชียงใหม

053-479286

กิตติมินิมารท

266/1 ม.1 ต.ชอแล อ.แมแตง จ.เชียงใหม

053-479076

คุณเสงี่ยม

85/4 ม.3 ต.ขี้เหล็ก อ.แมแตง จ.เชียงใหม

053-967133

ถาวรเภสัช

ตลาดแมมาลัย อ.แมแตง จ.เชียงใหม

053-471252

อ.เชียงดาว
เชียงดาวเภสัช

40 ม.6 ถ.โชตนา ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม

053-455018

เครื่องสําอางครานพร

532 ม.2 ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม

053-375562

สหภัณฑ

64 ม.6 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม

053-455123

เดนเจริญเครื่องครัว

1 ม.6 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม

อ.ฝาง
ฝางคอสเมติคส

2 ม.3

ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม 50110

แมขาเภสัช

136 ม.5

ฝางบิวตี้

97 ม.4 ถ.โชตนา ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม

089-2157311

เวียงฝางโอสถ

4 ม.5 ถ.โชตนา ต.เวียง อ. ฝาง จ.เชียงใหม

053-451070

เจจู

537 ม.5 ตลาดสดฝางกัลยา ถ.โชตนา ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม

053-453350

เจจันทรดี

285/3 ในตลาดสดปา ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม

053-382381

สยามเวชมินิมารท

10/1 ม.7 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม

ต.แมขา อ.ฝาง จ.เชียงใหม

081-9605647
053-884538

ฝางเภสัช

87/7 ม.4 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม

โชบิวตี้

ตลาดฝางกัลยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม

ลิ้มจั่วเชียง

44/1 ม.9 ต.แมสูง อ.ฝาง จ.เชียงใหม

พรภณเภสัช

145/3 ม.14 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม

053-451972
083-2072418
053-346116
089-1915119

อ.ไชยปราการ
เครื่องสําอางคนกนอย

38/2 ม.2 ต.ปงคํา อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม

053-457059

อ.พราว
พรเจริญ

106 ม.6 ต.เวียง อ.พราว จ.เชียงใหม

053-475386

เวียงพราวซุปเปอรสโตร

291 ม.4 ต.เวียง อ.พราว จ.เชียงใหม

053-475018

โชคอํานวย (เพ็ญพานิช)

189-190 ม.1 ต.เวียง อ.พราว จ.เชียงใหม

053-475074

อรอุมา 2 (พานิชย)

232 ม.1 ต.เวียง อ.พราว จ.เชียงใหม

053-475068

สุทธิเภสัช

219 ม.1 ถ.เขื่อนเพชร ต.เวียง อ.พราว จ.เชียงใหม

053-475121

อังคณาซุปเปอรมารท

327 ม.4 ต.เวียง อ.พราว จ.เชียงใหม

053-889547

คุณทับทิม

บานศรีประดู 191 ม.10 ต.แมปง อ.พราว จ.เชียงใหม

081-0323765

อ.แมอาย
นครเวชภัณฑ

260 ม.8 ต.แมอาย อ.แมอาย จ.เชียงใหม

053-459091

ศ.เวชภัณฑ

118 ม.3 ต.ทาตอน อ.แมอาย จ.เชียงใหม

053-373254

พานิชเจริญ

193 ม.3 ต.ทาตอน อ.แมอาย จ.เชียงใหม

053-459318

ธงชัยโอสถ

141 ม.7

053-459094

เบียร-เบสเครื่องครัว

142 ม.8 ต.สันตนมื้อ อ.แมอาย จ.เชียงใหม

ต.แมอาย อ.แมอาย จ.เชียงใหม

อ.ฮอด
พ.อ.อ.เชาวลิตร ศิริทรัพย

40 ม.2 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม

081-5954591

ธนวัฒน

161/1 ม.12 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม

พรอมภัณฑ

242 ม.12 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม

คุณนงคราญ(พี่หลา)

568/6 ม.2 ต.บัวแดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม

ปาสีบุตร

134 ม.12 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม

053-831304

สุจินตภัณฑ

437 ม.12 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม

081-9511949

086-7573568
053-831081
081-6037099

อ.ดอยเตา
ถาวรเภสัช

126/4 ม.3 ต.ทาเดื่อ อ.ดอยเตา จ.เชียงใหม

อายแนวคิวรถดอยเตา (คุณวรศักดิ์ โลแกว)

053-469038 081-7295546

6 ม.10 ต.ดอยเตา อ.ดอยเตา จ.เชียงใหม

053-366049

สุริยะพานิช

126/6 ม. 3 ต.ทาเดื่อ อ.ดอยเตา จ.เชียงใหม

053-469035

รานรุงโรจนการคา

126/7 ม. 3 อ.ดอยเตา จ.เชียงใหม

053-469102

จ.นาน
อ.สันติสุข
ปาบัวบาน คุณธนา

157 ม.2 ต.สันติสุข อ.สันติสุข จ.นาน

054-767018

อ.ทาวังผา
มีนาผดุงครรภ

457/10 ม.7 ต.ทาวังผา อ.ทาวังผา จ.นาน

081-3876922 054-799080

มาลีมินิมารท

59/10-11 อ.ทาวังผา จ.นาน

054-799240

หจก.แสงเจริญซุปเปอร

513/1-5 ม.2 ต.ทาวังผา อ.ทาวังผา จ.นาน

054-799050

โชกุนมินิมารท

234 ม.2 ต.ทาวังผา อ.ทาวังผา จ.นาน

087-1847084

พร เฮง เฮง

130ม.4 ต.ทาวังผา อ.ทาวังผา จ.นาน

054-755111

ดีมารท

550 ม.2 ต.ทาวังผา อ.ทาวังผา จ.นาน

054-755215

ธนภัทรการคา

550/10 ม.2 ต.ทาวังผา อ.ทาวังผา จ.นาน

081-9605452

จันทรา

592/9 อ.ทาวังผา จ.นาน

081-1627538

บัวแกว

52 ม.2 ถ.วรนคร อ.ทาวังผา จ.นาน

054-799017

จําป

183 ม.7 ต.ทาวังผา อ.ทาวังผา จ.นาน

089-5559565

อ.เมือง
เภสัชกรสมจิตร

345/5 ถ.สุมลเทวราช ต.กลางเวียง อ.เมือง จ.นาน

054-771930

เภสัชกรบัวขาว

65 ถ.อนันขจรฤทธิเดช ต.กลางเวียง อ.เมือง จ.นาน

054-710524

วิวัฒนซุปเปอร

2 ถ.อนันทวรฤทธิเดช ต.กลางเวียง อ.เมือง จ.นาน

054-710698

อุดมเภสัช

34/25 ถ.ทาหลวง ต.กลางเวียง อ.เมือง จ.นาน

054-710488

นานบิวตี้

42/22 ซ.ไปรษณีย ถ.มหาวงศ ต.กลางเวียง อ.เมือง จ.นาน

054-750288

พูลสวัสดิ์

26/2-3 ถ.ทาหลวง ต.กลางเวียง อ.เมือง จ.นาน

054-771491

จุฬารัตนเภสัช

29-30 ติดตลาดสด ถ.เจตบุตร อ.เมือง จ.นาน

054-710629

พงกิมกี่

107 ถ.ทาหลวง ต.กลางเวียง อ.เมือง จ.นาน

054-771824

แสงชัยโอสถ

165 ถ.อนันตวรฤทธิเดช อ.เมือง จ.นาน

054-710057

รานฝากขาย (หมอตน)

41/2 ถ.มหาพรม ต.กลางเวียง อ.เมือง จ.นาน

085-8708714

เลี่ยมหงส

9/3 ถ.เจตตบุตร ต.กลางเวียง อ.เมือง จ.นาน

054-750347

กอ.สุวัฒนพานิชย

237 ถนนอนันตวรฤทธิเดช อ.เมือง จ.นาน

054-772596

สหภัณฑ

9/3 ถ.เจตบุตร ต.กลางเวียง อ.เมือง จ.นาน

081-5957871

สุมาลัยเภสัช

200/13 ถ.มทายศ ต.ในเมือง จ.นาน

054-771242

ภักดิ์ชุลีมินิมารท

75/12 อ.เมือง จ.นาน

054-710031

นานเภสัช

226/4 ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.นาน

095-4494334

นิศากร หาดจันทร

50/342 ม.15 ต.ดูใต อ.เมือง จ.นาน 55000

082-1104200

อ.เวียงสา
ศรีเวียงสาโอสถ

330 ม.3 ถ.เจาฟา ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.นาน

054-781289

ฟาใหมพานิชย

313-4 ม.4 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.นาน

054-781200

เยาวรัตน

254 ม.4 หนาตลาดสดบุญยืน ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.นาน

054-781260

ธนพงษเภสัช

272 ม.4 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.นาน

054-782623

ยุพินพานิชย

205 ม.4 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.นาน

054-752419

มานิต

367/1 ม.3 ตลาดเย็นกลางเวียง ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.นาน

054-781713

อวยพร (ปาเนียร)

245/9 ม.4 ตลาดบุญยืน ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.นาน 55110

054-781248

รุงทิวามินิมารท

442 ม.4 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.นาน

054-752249

คุณพวงพยอม หลวงเทพ

714 ม.4 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.นาน

081-6713860

รุงเรืองฟารมาซี (คลีนิคยา) 209 ม.4 หนาตลาดสด ถ.เวียงสา-นานอย ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.นาน

054-781250

พรตา

674/1-2 ม.4 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.นาน

054-781473

วันธงไชยโอสถ

305 สา-นานอย ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.นาน

054-781294

อื่อชั่งกี่

311 ม.4 ถ.สา-นานอย ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.นาน

054-781189

อรุณ 10 บาท

354 ม.4 ถ.เจาปา ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.นาน

054-782419

เวียงสาพลาซา

อ.เวียงสา จ.นาน

081-9921328

เสาวรีย

245/7 ม.4 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.นาน

054-781749

ซือบุนฮง

297 ม.4 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.นาน

บานฮวดเฮง

298-9 ม.4 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.นาน

054-781284

อ.นานอย
เสริมสวยติ๋ม

22 ม.2 ต.นานอย อ.นานอย จ.นาน

084-6091280

ศิริลักษณโฟโต

107 ม.1 ถ.บานนาราม อ.นานอย จ.นาน

054-789031

สุขุมเภสัชธรรม

40/1 ม.1 ต.นานอย อ.นานอย จ.นาน

054-789157

ปาพวงทอง ลุงเวง

7 ม.10 บานนาดอย ต.สถาน อ.นานอย จ.นาน

054-724963

เกษมการคา

114 ม.1 ใกลธกส. ต.นานอย อ.นานอย จ.นาน

083-1549342

ภูมิใจ

146/2 ม.1 ต.นานอย อ.นานอย จ.นาน

054-789545

มณเฑียร

215 ม.6 ต.ศรีสะเกษ อ.นานอย จ.นาน

054-789559

เพชราโอสถ

111 ม.1 ต.นานอง อ.นานอย จ.นาน

087-7861884

สุริยงการคา

อ.นานอย จ.นาน

083-1526992

ออยมินิมารท

89 ม.1 ต.ศรีสะเกษ อ.นานอย จ.นาน

อ.เชียงกลาง
เชียงกลางซุปเปอร (สากลเภสัช)

56/2 หนาตลาดสด ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.นาน

054-797059

แสงทองโอสถ (หมอปยะมาศ)

125 ม.5 ซ.ตลาดสบกอน ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.นาน

054-797075

9 ลานการคา

2/9 ม.15 ถ.เชียงกลาง-ทุงชาง ต.เปอย อ.เชียงกลาง จ.นาน

054-753279

อ.ทุงชาง
เจริญพรโอสถ

139 ตลาดทุงชาง ม.9 ต.และ อ.ทุงชาง จ.นาน

054-795027

วาสนา

93 ม.1 ต.ทุงชาง อ.ทุงชาง จ.นาน

054-795084

ส.กิจเจริญ

7 ม.9 ถ.นาน-ทุงชาง ต.และ อ.ทุงชาง จ.นาน

054-795037

คุณนวลอนงคบิวตี้ช็อป

169 ม.1 ต.ทุงชาง อ.ทุงชาง จ.นาน

081-0258274

อ.ปว
ก.เวชภัณฑ

159/54-55 ม.3 ต.ปว อ.ปว จ.นาน

054-791057

เภสัชกรเสรี

159/78 ม.3 ต.ปว อ.ปว จ.นาน

054-756325

หจก.ลักกี้ซุปเปอรสโตร

138/6 ม.3 ถ.นาน-ทุงชาง ต.ปว อ.ปว จ.นาน

054-791472

ปาสมพร

159/10-11 หนาตลาดสด ถ.ปว-น้ํายาว ต.ปว อ.ปว จ.นาน

054-791985

คุณณัษฐณิชา ชราชิต

142/3 ม.6 หนา ร.พ.ปว อ.ปว จ.นาน

081-9109251

บานเฮาซุปเปอรมารเก็ต

312 ม.3 ตลาดลาง ถ.เทศบาล 2อ.ปว จ.นาน

054-791559

ปาเนียน

159/17 ติดรานเสริมสวยดารณี อ.ปว จ.นาน

เต็กฮัว

10 ม.3 ตลาดเทศบาล 2 อ.ปว จ.นาน

054-791201

ธีรชัยการคา (ชาลิสา)

244 ม.2 อ.ปว จ.นาน

081-2877012

อ.แมจริม
บุญมีพานิช

232 ม.4 ต.หนองแดง อ.แมจริม จ.นาน

054-769016

บุญมีพานิช

232 ม.4 ต.หนองแดง อ.แมจริม จ.นาน

054-769016

คุณสุนันทา (ศุภมาส)

166 ม.4 ต.หนองแดง อ.แมจริม จ.นาน

054-769014

คุณแสวง อินตุย

38 ม.6 ต.หมอเมือง อ.แมจริม จ.นาน

081-7841681

หจก.ทีเอสพีการคา2018

166 ม.4 ต.หไนองแดง อ.แมจริม จ.นาน

อ.สองแคว
คุณเกศริน

117 ม.1 บานสะเถิน ต.ยอด อ.สองแคว จ.นาน

084-7282476

ผาหลักมินิมารท

60 ม.3 ต.ยอด อ.สองแคว จ.นาน

087-1859113

ตน-ตอมินิมารท

113 ม.5 ต.นาไรหลวง อ.สองแคว จ.นาน 55160

054-777113 081-7460836

อ.บานหลวง
ชบาซุปเปอรมารเก็ต

96 ม.1 ต.ปาตาหลวง อ.บานหลวง จ.นาน

054-761165

เอ็ม บี มารท

133 ม.1 ต.ปาตาหลวง อ.บานหลวง จ.นาน

054-761158

ก.บัว

79 ม.1 ต.บานสวด อ.บานหลวง จ.นาน

083-1561727

โอปอลลมินิมารท

153 ม.5 อ.บานหลวง จ.นาน

054-761016

อ.นาหมี่น
ปทุมรัตน

10 ม.1 ต.นาหมื่น อ.นาหมื่น จ.นาน

054-787016

พูนสุขซุปเปอรสโตร

97 ม.6 ต.บอแกว อ.นาหมื่น จ.นาน

054-787018

บรรจบ

21 ม.5 อ.นาหมื่น จ.นาน

089-5602249

จ.พะเยา
อ.แมใจ
รานโชควัฒนาฟารมาซี

87 ม. 1 ต.แมใจ อ.แมใจ จ.พะเยา

054-499220

รานอรุณเภสัช

162 ถ.พหลโยธิน อ.แมใจ จ.พะเยา

054-499118

คุณลือจันทร

ต.แมสุข อ.แมใจ จ.พะเยา

054-885706

คุณวิเชียร

บานจราใต ม.7 อ.แมใจ จ.พะเยา

085-4964295

อ.จุน
รานฉื่อหมงเฮง

"173 ตลาดหวยขาวคํา ต.หวยขาวคํา อ.จุน จ.พะเยา"

054-481881

ราน เอส พี มินิมารท

74 ม.4

ต.หวยขาวก่ํา อ.จุน จ.พะเยา

054-459044

รานเรนโบวมินิมารท

174/1 ม. 5 ต.หวยก่ํา อ.จุน จ.พะเยา

054-420224

กวงเฮงเส็ง

49 ม.4 อ.จุน จ.พะเยา

054-459081

ภัทรมินิมารท

111 ม.4 ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา

ส.การคา

126/1 ม.10 ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา

นายดี

53/5 ม.1 ต.ทุงรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา

คุณตั๊ก

ม.8 ต.ทุงรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา

บุญมี

11 ม.10 ต.หวยราวก่ํา อ.จุน จ.พะเยา

081-6227117

นองตา

222 ม.9 ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา

081-2720930

กิตติยะพานิช

384 ม.7 ต.ทุงรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา

ปงคอสเมติก 2

อ.จุน จ.พะเยา

ปาบุญชวย

147 ม.3 อ.จุน จ.พะเยา

จิรวัฒน

222 ม.9 ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา

081-9159041

แมกุหลาบ

144 ม.5 บานน้ําจุน ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา

098-7877939

082-2313119

ดีดีรุงเรือง

338 ม.12 ต.ทุงรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา

098-8407521

อ.ดอกคําใต
รานสุริยะชัยมินิมารท
รานรุงเรืองเภสัช

45 ม. 7 ต.ดอกคําใต

อ.ดอกคําใต จ.พะเยา

8/1 ม.10 ตรงขามธนาคารกรุงไทย ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคําใต จ.พะเยา

054-491386
054-491350

รานศุภกิจ

55/1 ม. 7 ต.ดอกคําใต อ.ดอําคําใต จ.พะเยา

รานโพธิ์งาม

274 ม.10 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคําใต จ.พะเยา

ศุภกิจ

109 ม. 3

สมชาย

180/2 ม.3 ต.ดอกคําใต อ.ดอกคําใต จ.พะเยา

จันทรวิมล

127 ม.4 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคําใต จ.พะเยา

จักรวาล

37 ม.8 ต.บานถ้ํา อ.ดอกคําใต จ.พะเยา

054-894377

ชัยวัฒน

191 ม.10 ต.บานปน อ.ดอกคําใต จ.พะเยา

054-457131

แสงเพียร

26 ม.6 ต.หนองหลม อ.ดอกคําใต จ.พะเยา

054-892372

ประสิทธิ

119 ม.8 ต.หนองหลม อ.ดอกคําใต จ.พะเยา

บุญฤทธิ์

19 ม.7 ต.หวยลาน อ.ดอกคําใต จ.พะเยา

สะอาด

37 ม.5 ต. หวยลาน

ศักดิการเกษตร

195 ม.3 ต.บานใหม อ.ดอกคําใต จ.พะเยา

089-9988835

ศรีรุงเรื่องเภสัช

170/2 ม.5 ต.บานปน อ.ดอกคําใต จ.พะเยา

084-0423832

คุณจิรากร

73 ม.7 ต.ลือเวียง อ.ดอกคําใต จ.พะเยา

089-8385334

รานจอยมารท

63 ม.3 ต.บุญเกิด

089-9906471

พอสุข

199 ม.7 ต.คือเวียง อ.ดอกคําใต จ.พะเยา

ต.บุญเกิด อ.ดอกคําใต จ.พะเยา

054-491262
080-0327143
081-9225438

086-1905503

อ.ดอกคําใต จพะเยา

อ.ดอกคําใต จ.พะเยา

090-4638399

นองปอย

70 ม.8 ต.คือเวียง อ.ดอกคําใต จ.พะเยา

0810214498

ดวงแกว

3 ม.2 ต.คือเวียง อ.ดอกคําใต จ.พะเยา

0860924808

ธีรพงษ

3 ม.5 ต.ปน อ.ดอกคําใต จ.พะเยา

082-1850539

รานตะวัน 1 มินิมารท

130/4 ม. 15 ต.หยวน อ.ดอกคําใต จ.พะเยา

พี่แวว

110 ม.8 ต.ดอกคําใต อ.ดอกคําใต จ.พะเยา

รานเทิดขัยฟารมาซี

310/2 ต.หยวน อ.ดอกคําใต จ.พะเยา

054-451454

รานศรีสมบัติ

130 ม. 15 ต.เชียงคํา อ.ดอกคําใต จ.พะเยา

054-451417

ลุงสน ปาจันทรแกว

34 ม.3 ซ.บานทราย ต.เวียง อ.ดอกคําใต จ.พะเยา

054-415525

054-416568

อ.เชียงคํา
รานฟารีดาซุปเปอรมารเก็ต

31/10

ถ.พิศาล อ.เชียงคํา จ.พะเยา

เสริมสวย ไหล

468/7 ม. 15 ต.หยวน อ.เชียงคํา จ.พะเยา

รานชูชัยฟารมาซี

310 ถ.ศักดาบรรณกิจ ต.หยวน อ.เชียงคํา จ.พะเยา

054-451391

รานหลี้พาณิชย

295 ม.15 ต.เชียงคํา อ.เชียงคํา จ.พะเยา

054-451388

คุณปาบัวใย

135 ม. 7 ต.เจดียคํา อ.เชียงคํา จ.พะเยา

054-415435

รานตะวัน 2 (รานขายสง)

130/1 ม.15 ต.หยวน อ.เชียงคํา จ.พะเยา

054-451506

ราน ตะวัน(สาขา2 )

367 ม.15 ต.ยวน อ.เชียงคํา จ.พะเยา

054-451527

ราน ตะวัน1มินิมารท

130/4 ม.15 ต.หยวน อ.เชียงคํา จ.พะเยา

054-416568

โอช็อพ

อ.เชียงคํา จ.พะเยา

054-454016

หาญณรงค

58 ม.17 ต.ฝายกวาง อ.เชียงคํา จ.พะเยา

093-2737150

เชียงคําเภสัช

46/4 ม.13 ต.หยอม อ.เชียงคํา จ.พะเยา

083-2008181

รัชนีวรรณ

22/1 ม.2 บานน้ําแอน ต.น้ําแอน อ.เชียงคํา จ.พะเยา

054-882135

บี ซี เอส มารท

17/5 ม.10 ต.หยวน อ.เชียงคํา จ.พะเยา

054-415945

054-451387
089-6368403

อ.เมือง
พริ้นเซส เฮาส

433/9 ม.16 ต.แมกา อ.เมือง จ.พะเยา

088-7982704

กีตา คอสเมติก

433 ม.16 ต.แมกา อ.เมือง จ.พะเยา

086-9211939

รานชิตพานิช

16/1 ถ.ราชสัมพันธ ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา

054-431841

รานเจคิ้ม

"871/37-38 ตลาดใหม ถ.พหลโยธิน อ.เมืองจ.พะเยา"

รานสบายซุปเปอรมารเก็ต

3/16-19 ถ.ประตูกลอง 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา

รานรวมมิตร

600 ม. 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา

054-431256

รานรวมยาเภสัช

12/26 ทารถ บขส. ถ.รอบเวียงประตูคลอง ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา

054-484204

รานไพบูลยเภสัช

2-4

ต.ดอนสนามนาง ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา

054-431216

รานสุณียไดเร็คเซลล

2-4

ต.ดอนสนามนาง ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา

089-6354457054-411494

รานธารวิมล

"38/9-10 ถ.ราชสัมพันธ ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา"

054-481546

1 ถ.พหลโยธิน ต.ดอนสนาม อ.เมือง จ.พะเยา"

054-431097

รานหลิมหยูหลี

"

054-481424
054-431307054-481619

รานนําชัยเภสัช

871/42

ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.พะเยา

054-431852

รานรุงอรุณโอสถ

871/62 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.พะเยา

054-431064

รานสยามเวชภัณฑ

861-863

ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา

กลางเวียงคอสเมติกส (กลางเวียงบิ้วตี้มารท)

31 ตลาดสด ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา

054-431292
054-410869

รานหน่ําเฮงไถ

540 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา

054-431174

รานพรชิตาบิวตี้

3 ถ.ราชสัมพันธ ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา

054-410869

รานธงชัย"

13-15 /2 ถ.ประไทยอุดรทิศ ต.เวียง อ.เมืองจ.พะเยา"

054-431360

รานวันมินิมารท

871/62 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.พะเยา

เจริญฟารมาซี

815-817 อ.เมือง จ.พะเยา

แพนเคกคอสเมติก

122/4 ม.5 ต.ทาวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา

หจก.เจริญภัณฑดีพารทเมนทสโตร

054-431806
087-7261959

12/7 ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา

รมิดา (ตะนอย)

32 ม.7 ถ.บานซอน ต.แมนาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา

086-7320516

สวยเวอรคอสเมติก

299 ม.4 อ.เมือง จ.พะเยา

089-8526042

พีเอสมารเก็ทติ้ง

13/1 ม.2

086-3687875

ต.แมนาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา

อ.ปง
รานมนตรีซุปเปอรมารเก็ต

64 ม.1 ต.ปาปรัง ต.ปง จ.พะเยา

วิชัยโอสถ

64 ม.1 ต.ปาปรัง ต.ปง จ.พะเยา

089-9552261

รานสุทิน

163 ม. 2 ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา

087-1807387

รานเจริญเภสัช

191 ม. 1 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา

054-429051089-7550250

รานยูโร

283 ม. 1 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา

054-429562

รานคุณสายยัณต

133 ม. 4 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา

054-429386

รานยูโรคอสเมติคส

390 ม.1 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา

054-497274

สุเพ็ญ

324 ม.1 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา

ปงคองเมติก

311/2-3 อ.ปง จ.พะเยา

054-497137

อ.เชียงมวน
รานภาคภูมิฟารมาซี

51/1 ม.1 ต.บาง อ.เชียงมวน จ.พะเยา

คุณนงคราญ

365 ม. 1 ต.บานมาง อ.เชียงมวน จ.พะเยา

054-495031

สังคม

205 ม.9 ต.เชียงมวน อ.เชียงมวน จ.พะเยา

054-495653

แมอนงค

238 ม.2 ต.บานมาง อ.เชียงมวน จ.พะเยา

พรรณิการ

179 ม.1 ต.บานมวง อ.เชียงมวน จ.พะเยา

คุณจําป

7 ม.10 ต.เชียงมวน อ.เชียงมวน จ.พะเยา

กรวิทย

182 ม.10 บ.สระใต ต.สระ อ.เชียงมวน จ.พะเยา

ไทยไชโย

85 ม.7 ต.สระ อ.เชียงมวน จ.พะเยา

สุนันทพาณิชย (อนงค)

238 ม.2 ต.บานมาง อ.เชียงมวน จ.พะเยา

054-495017086-1171225

085-6951705

086-1879705

อ.ภูซาง
รานบรรหารการคา

160 ม.2 ถ.เชียงคํา-เทิง ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา

054-445659

รานวิสิฐ(เจหมวย)

83 ม.6 ซ.บานแกใหญ ต.ปาสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา

054-465152

รานเจกวาง

"67 ม. 6 ตลาดหนาอําเภอ ต.ปาสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา"

054-465205

รานภูซาง คอสเมติดส

"24/3 ม.4 ถ.พะเยา- เทิง ต.สบบง อ.ภูซางจ.พะเยา"

054-445576

นพคุณ

14 ม.2 ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา

054-445653

โชติเจริญพานิช

3 ม.2 ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา

ชนกชนมการคา

85 ม.9 ต.ปาสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา

เพชรมณพานิช

48 ม.5 อ.ภูซาง จ.พะเยา

ชรินทรทิพย

100 ม.2 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา

088-4097845

อ.ภูกามยาว
เชอรีมินิมารท

160 ม.5 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

089-8354988

จ.แพร
อ.รองกวาง
รานอภิชาติเวชภัณฑ

41 ม. 7 ต.รองกวาง อ.รองกวาง จ.แพร

คุณสมจิตร

18 ม. 3 ต.บานยางตาล อ.รองกวาง จ.แพร

ประหยัดดีมินิมารท

109 ม.3 ต.หวยโรง อ.รองกวาง จ.แพร

054-597222
084-3745259

อ.เดนชัย
รานเดนชัยฟารมาซี

527 ม.2 ต.เดนชัย อ.เดนชัย จ.เเพร

054-613089

รานสมสวัสดิ์ซุปเปอร

3 ม.1 ต.ยันตรกิจโกศล อ.เดนชัย จ.แพร

054-613307

รานจารุพันธเภสัช

526/1 ม. 1 ต.เดนชัย อ.เดนชัย จ.แพร

054-613383

แผงลอยปานอย

"149 ม.2 ตลาดเดนฤดี ต.เดนชัย อ.เดนชัย จ.เเพร"

054-613149

อ.สุงเมน
รานแสงไทยเภสัช "

119 ม. 1 ต.ยันตรกิจโกศุล

ต.สุงเมนอ.สูงเมน จ.เเพร"

รานปาเลี่ยน หิ่มแกว

268 ม. 3 ต.สูงเมน อ.สูงเมน จ.เเพร

054-541432
054-541403

คุณมยุรา หารจิตร

3/1 ม.2 ต.รองกาศ อ.สูงเมน จ.แพร

081-4733520054-521828

คุณวราพร

3/1 ม.2 ต.รองกาศ อ.สูงเมน จ.แพร

054-541596

อ.เมือง
รานทอปเซ็นเตอร จํากัด

80/1 ถ.ราษฎรอุทิศ

บริษัท แสงไทยเเพร จํากัด
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รานประสิทธิวุฒิเวช

"1/24 ซ. 1 ถ. เหมืองทิด ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เเพร"

ราน พ. เภสัชกร

"43/1 ซ.หลังเรือนจํา ถ.ไชยบูรณ ต.ในเมืองอ.เมือง จ.เเพร"

054-620567

ธีระเภสัช

30-32 ถ.ยันตรกิจโกศล อ.เมือง จ.เเพร

054-523080

รานไชยประสิทธพานิช

43 ม. 7 ต.ทุงโฮง อ.เมือง จ.แพร

054-511761

รานเทวัญฟารมาซี "

47/10-12

รานชายเจริญ

1/10-12

รานสมสวัสดิ์ดีพารทเมนทสโตร

อ.เมือง จ.แพร

054-623971

ม. 2 ถ.ภูเก็ต ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร

054-627777
054-522639054-511317

หนาตลาดสด ถ.รอบเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.แพร"

ตลาดบานทุง ถ.เหมืองแดง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.เเพร
22/2

ถ.เหมืองหิน ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร

ต.ในเวียง อ.เมือง จ.เเพร

054-620789
054-511297
054-524200

รานสนั่นเภสัชกร

1/22

ราน พ.เภสัชกร

43/1 ซ.หลังเรือนจํา ถ.ไชยบูรณ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร

054-620567

ราน ลอมพานิช

82/3-15 ตลาดชมพู ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร

054-521408

คุณ ปรีญานุช

184/11 ถ.รอบเมือง

รานไฮกี่เภสัช

112/3-5 ถ.ชอแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร

บริษทั ทอปเซ็นเตอร จํากัด

80/1 ถ.ราษฎรอุทิศ อ.เมือง จ.แพร

อ.เมือง จ.แพร

054-625157

089-6343955
054-521299
054-623971-2

อ.ลอง
รานชิมสโตร

29 ม. 7 ต.หวยออ อ.ลอง จ.เเพร

054-581236

ราน น. เนย ซุปเปอรมารท

225 ม. 8 ต.หวยออ อ.ลอง จ.เเพร

054-581267

รานซิมเฮงฮวด

34 ม. 7 ต.หวยออ อ.ลอง จ.แพร

054-581252

รานประสงคฟารมาซี

223/1 ม. 8 ต.หวยออ อ.ลอง จ.แพร

054-581263

รานชิม ซุปเปอร

29 ม. 7 ต.หวยออ อ.ลอง จ.แพร

054-581236

รานชัยรุงเรือง (เจแดง)

38 ม. 7 ต.หวยออ อ.ลอง จ.เเพร

086-7111714054-581197

อังเชียมงวน

32 ม. 7 ถ.จรูญรัฐ ต.หวยออ อ.ลอง จ.เเพร

054-581282

อ.สอง
รานพงษศิริ

297/2 ม. 1 ต.แดนชุมพล อ.สอง จ.เเพร

รังสรรซุปเปอรสโตร

170/3 ม.5

รานสมพิศซุปเปอร

"1/5-6 ม.7 ตลาดสด ต.บานกลาง อ.สอง จ.เเพร"

ต.บานกลาง อ.สอง จ.แพร

054-634365
054-5933821
054-591424

อ.วังชิ้น
รานพงษสุขรัตนซุปเปอรมารเก็ต

331/1

ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร

054-589055

รานวังชิ้นเภสัช

204/1 ม. 10 ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร

054-589068

คุณปุก - เฮียชัย

327/1 ม. 1 หนาตลาดสดวังชิ้น ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร

054-589133

อ.หนองมวงไข
แมเสงียมพานิช

1/8 ในตลาดสด ต.หนองมวงไข อ.หนองมวงไข จ.แพร

054-635458

จ.แมฮองสอน
อ.ปาย
รานเบญจมาศ

51/2 ม.2 ต.เวียงใต

อ.ปาย จ.แมฮองสอน

รานแสงฟา มินิสโตร

15/52-54 ม.8 ม.2 ต.เวียงใต

รานสายฝน

15/33 ม.8 ม.2 ต.เวียงใต

รานแสงอารียพานิช

15/9 ม.8 ม.2 ต.เวียงใต

คุณยุพา โพธศรี

ตลาดสดแสงทองอราม อ.ปาย จ.แมฮองสอน

คิดเจริญ

85 ม.6 ต.เวียงใต อ.ปาย จ.แมฮองสอน

อ.ปาย จ.แมฮองสอน

อ.ปาย จ.แมฮองสอน

อ.ปาย จ.แมฮองสอน

อ.ขุนยวม

053-699410
053-699104
086-1883475
053-699086
081-9806870

รานศิริพรการคา

305/2 ม.2 ต.ขุนยวม อ.ขุมยวม จ.แมฮองสอน

รานเกสร
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ม.2 ต.ขุนยวม อ.ขุมยวม จ.แมฮองสอน

053-622068

รานคุณผองศรี

163 ม.2 ต.ขุมยวม อ.ขุมยวม จ.แมฮองสอน

053-691070

ราน ป.เจริญฟารมาซี

87/2 ม.1

รานจันจิรา (คุณหนุย)

832 ม.1 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แมฮองสอน

053-622107

รานศรีสุดา

305/1 ม. 2 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แมฮองสอน

053-691518

ผองศรี

163 ม.2 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แมฮองสอน

หจก.แตงโมเอกพาณิชย

484/2 ม.1 ถ.108 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แมฮองสอน

ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แมฮองสอน

053-622286

053-691055080-0315857

อ.ปางมะผา
รานชวนชม

ตลาดสดปางมะผา อ.ปางมะผา จ.แมฮองสอน

087-1757258

รานปางมะผาฟารมาซี

182/204 ต.สบปอง อ.ปางมะผา จ.แมฮองสอน

053-617121

รานอําภา

204 ม. 1 ต.สบบอง อ.ปางมะผา จ.แมฮองสอน

053-617111

ราน ภิรมยพานิช

32/2 ม. 1 ต.สบบอง อ.ปางมะผา จ.แมฮองสอน

081-9933966

ลูกหวา

204 ม.5 ต.ปางมะผา อ.ปางมะผา จ.แมฮองสอน

055-872342

อ.แมเสรียง
กิ๊ปกิ้งเเฮรชอป

180/1 ม.12 กาดจอมเเจง

ต.บานกาด อ.แมเสรียง จ.แมฮองสอน

คุณชาตรี ประหยัด

754 ม. 1 ต.แมเสรียง อ.แมเสรียง จ.แมฮองสอน

หจก.แมเสรียงออมอารีย

87 ม. 2 ถ.สฤษดิ์ผล ต.แมเสรียง อ.แมเสรียง จ.แมฮองสอน

053-681026

รานชุมชนเภสัช

38 ต.เวียงใหม อ.แมเสรียง จ.แมฮองสอน

053-681420

รานพงษพานิช

72/1 ต.แมเสรียง อ.แมเสรียง จ.แมฮองสอน

053-682289

รานชุมพรมารท

79/9 ม.1ต.เวียงใหม อ.แมเสรียง จ.แมฮองสอน

053-681142

คุณมิ่งขวัญ ตันรักษา

ต.แมเสรียง อ.แมเสรียง จ.แมฮองสอน

081-7060726

รานรัตนา

กาดจอมเเจง 75/4 ม. 1 ต.แมเสรียง อ.เเมเสรียง จ.แมฮองสอน

085-7122009

089-9529050
085-7122009

รานพี่ศรี

(ตลาดจอมแจง) อ.แมเสรียง จ.แมฮองสอน

080-8591986

อ.เมือง
หจก.กาดคําพลาซา

"17/3 ถ.ผดุงมวยตอ ต.จองคํา อ.เมือง จ.แมฮองสอน"

รานป. เจริญเวชภัณฑ

ตลาดสดสายหยด อ.เมือง จ.แมฮองสอน

หจก.ไทยเสรีมารเก็ตติ้งกรุป

11/6 ถ.นิเวศพิศาล ต.จองคํา อ.เมือง จ.แมฮองสอน

รานถนัดกิจ

16/1

อ.บ.ต. สวิง ปญญา

66/1 ม. 1

รานปาละ สมศรี

55 ม. 3

หจก. เมเปลมารท

7-9 ถ.นิเวศพิศาล ต.จอมคํา อ.เมือง จ.แมฮองสอน

053-612146

ราน 19 บาท

114/27 ถ.รุงเรืองการคา ต.จองคํา อ.เมือง จ.แมฮองสอน

053-620675

แมไขแกว

109/2 ม. 1 ต.หวยโมง อ.เมือง จ.แมฮองสอน

053-060034

รานนีราภัณฑ

30 ม. 1 ต.หวยโมง อ.เมือง จ.แมฮองสอน

รัสชญา

114/27 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคํา อ.เมือง จ.แมฮองสอน

ต.ผาบอง อ.เมือง จ.แมฮองสอน

053-613555
053-686098081-1803787

ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แมฮองสอน
ต.ผาบอง อ.เมือง จ.แมฮองสอน

053-684166

081-9528296

อ.แมลานอย
รานสุพัตราการคา

102 ม. 9 ต.แมลานอย อ.แมลานอย จ.แมฮองสอน

053-681420

รานสมบูรณพานิช

38/2 ม. 9 ต.แมลานอย อ.แมลานอย จ.แมฮองสอน

053-689371

รานเบ็ธ เเอล การคา

269 ม. 9 ต.แมลานอย อ.แมลานอย จ.แมฮองสอน

081-0255096

รานเจริญการคา

30 ม. 9 ต.แมลานอย อ.แมลานอย จ.แมฮองสอน

053-689105

รานที มินิมารท

120

รานแสงเพชรการคา
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รานแมลานอย

2/1

ม. 1 ต.แมลานอย อ.แมลานอย จ.แมฮองสอน

ม. 1 ต.แมลานอย อ.แมลานอย จ.แมฮองสอน
ม. 1 ต.แมลานอย อ.แมลานอย จ.แมฮองสอน

053-680204
053-689136
053-689029

อ.สบเมย
คุณสมชัย ศรีสุวรรณ

ต.แมสอด อ.สบเมย จ.แมฮองสอน

080-6749223

รานเฟองฟา

190 ม. 2 ต.สบเมย

อ.สบเมย จ.แมฮองสอน

087-1731496

จีราภัณฑ

317/1 ต.แมคะตวน อ.สบเมย จ.แมฮองสอน

053-062022

จ.ลําปาง
อ.หางฉัตร
ราน กิ๊ฟกอฟ

125 ม.1 ต.หางฉัตร อ.หางฉัตร จ.ลําปาง

ราน นภารัตน

135 ถ.จามเทวี อ.หางฉัตร จ.ลําปาง

คุณพัฒ มาวิโรจน

87/1 ม.7 ต.หางฉัตร อ.หางฉัตร จ.ลําปาง 52190

054-338186

พี่ ลัดดาวรรณ

หนาตลาดบานบันงาว บานบันงาว ต.หางฉัตร อ.หางฉัตร จ.ลําปาง

0946298829

054-269030 054-269016

อ.แมทะ
จันจิรา (ปาแนน)

100 ม.9 ต.นาครัว อ.แมทะ จ.ลําปาง

061-4366676

ขิมทอง

52/1 ม.8 ต.หางฉัตร อ.หางฉัตร จ.ลําปาง

062-9465932

ปาบุญมี

91/1 ม.7 ต.หางฉัตร อ.หางฉัตร จ.ลําปาง

ราน วิลาวรรณ มินิมารท

ตรงขามตลาดสดใหม ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลําปาง

ราน บานยาเภสัช

187/6 ม.9 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลําปาง

คุณ ออน มีไฟ

5 ม.8 ต.วังเหนื อ.วังเหนือ จ.ลําปาง

คุณ นอย แตมเกง

90 ม.4 ต.ลองเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลําปาง

คุณ ลําดาน พรมมา

26 ม.6 ต.วังแกว อ.วังเหนือ จ.ลําปาง

ราน เมืองวัง

205 ม.6 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลําปาง

054-279290

ราน วังเหนือซุปเปอรสโตร

538-9 อ.วังเหนือ ลําปาง

054-332081

ทัยเจริญซุปเปอรมารท

238 ม.3

ต.วังซาย อ.วังเหนือ จ.ลําปาง

054-332154 086-5879935
089-6351053

054-279064/086-9719564

ตนออ

355 มง9 อ.วังเหนือ จ.ลําปาง

081-2875152

อ.เมือง
ราน แสงเจริญสรรพสินคา
ราน ธีระเวชภัณฑ

63-65

ถ.บุญวาทย อ.เมือง จ.ลําปาง

78/1-3 ซ.ขางมุมสีค
่ ูหาใหญ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลําปาง

บริษัท ลําปางเสรีกรุป จํากัด 989/1-2 ถ.เจริญเมือง ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลําปาง

054-217725
054-222424 086-1807080
054-217439 054-322363-4

ราน มิ่งมงคล

65 ม.12 ซ.หมุบานเขลางคนคร ถ.จามเทวี ต.พอแฮว อ.เมือง จ.ลําปาง

054-224312

ราน นําชัย

9/12 ถ.ทาคราวนอย ต.สบตุย อ.เมือง จ.ลําปาง

054-221116

ราน สวีท ไดเร็ดเซล

187 ถ.รอบเวียง ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลําปาง

054-323550

ราน มนสิชาไดเร็ดเซลล

"42/1 ซ.หนาศาลจังหวัด ถ.ไปรษณ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลําปาง"

054-217770

ราน หนิง คอสเมติคส

7/1 ถ.ทาคราวนอย ต.สบตุย อ.เมือง จ.ลําปาง

034-311084

ราน Bเบส คอสเมติด

65 ถ.ซุปเปอรไฮเวย-งาว อ.เมือง จ.ลําปาง

ราน ช.เจริญ

407-411 ถ.ฉัตรไชย ต.สบตุย

ราน วิริยะชัย(คุณวิเชียร)

474-476 ถ.ประสานไมตรี ต.สบตุย อ.เมือง จ.ลําปาง

ราน ริษฏา ฟามาซี

33 ถ.ริษฏา ต.ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลําปาง

เสริมจิตรพานิชย

171 ม.4 ต.บานเปา อ.เมือง จ.ลําปาง

054360280

ทวีชัย

บ.สมคอม ต.บานคํา อ.เมือง จ.ลําปาง

0844846844

ปญญา

148 ถ.ลําปาง-แมทะ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลําปาง

054-316439

ชินคอสเมติก

45-47 ถ.ประสานไมตรี ต.สบตุย อ.เมือง จ.ลําปาง

054-217539

มานิตย

48-50 ถ.ประสานไมตรี ต.สบตุย อ.เมือง จ.ลําปาง

054-225864

มิลล/เมย

110/1 ม.5 อ.เมือง จ.ลําปาง

ชินมารวย

148 ถ.ลําปาง-แมทะ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลําปาง

ไพโรจน

84 ม.4 อ.เมือง จ.ลําปาง

เสริมจิตรพาณิชย

71 ม.4 ต.บานเปา อ.เมือง จ.ลําปาง

อ.เมือง จ.ลําปาง

081-9938544
054-224474 081-8817217
054-217629 054-226139
054-3423157

088-4183230

081-9502860
054-010970

เจดียทองมินิมารท

บานกลวบหลวง ต.กลวยแพะ อ.เมือง จ.ลําปาง

054-350460

เจดียทองมินิมารท

บานกลวยหลวง ต.กลวยแพะ อ.เมือง จ.ลําปาง

054-350460

พรทิพย (แกว)

บานกลวงหลวง 70/1 ม.2 ต.กลวยเเพะ อ.เมือง จ.ลําปาง

061-3207433

ไพรโรจน

84 ม.4 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลําปาง

081-9502869

เบตงมินิมารท

221/4 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลําปาง

มีทรัพยพาณิช

255 ม.6 ต.แจหม อ.เมือง จ.ลําปาง

054-218304
081-8690369

อ.งาว
ราน เบลลมินิมารท

49/1 ม.4 ถ.พหลโยธิน ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลําปาง

054-329748

ราน ชัยเวชภัณท

149 ม.3 ถ.วังซาย ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลําปาง

054-261018

ราน นวลทอง

145/3 ถ.วังซาย ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลําปาง

054-329037

ราน จ.เจริญ

148/1 ม.3 ถ.วังซย ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลําปาง

054-261035

ราน กันเอง มินิมารท

148/1 ม.3 ถ.วังซย ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลําปาง

081-7835459 054-261218

ราน ลุงฉลอง ปานอย

164 ม.3 ถ.บานคุม ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลําปาง

084-1697778

คุณ ผองนภา ผองปนโต

32/1 ม.8 ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลําปาง

ราน ดี ดี วูปเปอร

146 ม.3 ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลําปาง

054-261213

บวนเฮงคอสเมติคส

93 ม.4 ถ.วังซาย อ.งาว จ.ลําปาง

054-261216

คุณอารีย

164/8 ม.3 ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลําปาง

สุปราณี พาณิชย

2/4 ม.4 ต.ปงตา อ.งาว จ.ลําปาง

งาวชอป

166 ม.2 ต.หลวงใต อ.งาว จ.ลําปาง

081-7161340

นิยมมินิมารท

13 ม.4 ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลําปาง

097-9642953

งาวเงินเภสัช

อ.งาว จ.ลําปาง

084-0410015

ยัวเจริญ

143 อ.งาว จ.ลําปาง

086-6189277
054-365027

054-261202

อ.เถิน

ส.สยามเซ็นเตอร

84 ม.1 ต.ลอมแรด อ.เถิน จ.ลําปาง

ส.จ. ญาณวรุตน ธรรมชาติ

226 ม.ถ.ซุปเปอร อ.เถิน จ.ลําปาง

ราน สมบูญณพานิช

137 ม.3 ถ.เถินบุรี ต.ลอมแรด อ.เถิน จ.ลําปาง

054-291026

ราน วนิดาบิวตี้เซ็นเตอร

137 ม.3 ถ.เถินบุรี ต.ลอมแรด อ.เถิน จ.ลําปาง

054-333390 054-291017

ราน ชลอ แตเจริญ

12 ต.ลอมแรด อ.เถิน จ.ลําปาง

054-291032

ราน กิ๊บชอป

126 ม.11 ต.ลอมแรด อ.เถิน จ.ลําปาง

064-22084

ราน พี่ปุก(บุญธรรม รวมสุข) 55 ม.7 ซ.ตลาดสดดอนไชย ต.ลอมแรด อ.เมือง จ.ลําปาง

054-292523 089-8352818
081-3866623

054-201490 087-1744350

คุณ วังพิงค เครือคําอาย

71ม.4 ซ.บานทาหลวง ต.เถินบุรี อ.เถิน จ.ลําปาง

ราน ศิริวัฒนา

85/1 ต.ลอมแรด อ.เถิน จ.ลําปาง

ราน นองหนึ่ง นองหนู

305/4 ม.4 ซ.ในตลาดสดจําเจริญยนต ต.ลอมแรต อ.เถิน จ.ลําปาง

ราน ใจเฮง

85 ม.11 อ.เถิน จ.ลําปาง

ราน ปาเพ็ญ

62/2 ม.7 ต.ลอมแรด อ.เถิน จ.ลําปาง

เภสัชกรเถิน

101 ม.3 ลอมแรต อ.เถิน จ.ลําปาง

พี่หนู

ม.10 ต.ลอมแรต อ.เถิน จ.ลําปาง

ลุงธีระพงษ(ลุงอ็อด)

192 ม.2 ต.ลอมแรต อ.เถิน จ.ลําปาง

0893701428

ช.ยุพิน

257/1 ม.7 ต.ลอมแรต อ.เถิน จ.ลําปาง

0913024924

บานสวน

125 ม.7 ต.ลอมแรต อ.เถิน จ.ลําปาง

054333178

ลานนามินิมารท

25/14 ม.3 ต.ลอมเขต อ.เถิน จ.ลําปาง

จันหอมพานิช(ปานอย)

ตลาดบานฟอน อ.เมือง จ.ลําปาง

จิราธรฟารมาซี

หนาตลาดสดบานฟอน อ.เมือง จ.ลําปาง

เภสัชกรนาวี

234 ม.7 อ.เถิน จ.ลําปาง

090-6729275

ปาเภา

92 ม.6 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลําปาง

083-2032037

086-1930986
054-291631
085-0383193
054-291085
082-03447738
054292132

0885026063
054-250048

อ.วังเหนือ
ดีดีมินิมารท (ดา)

99 ม.9 ต.รองเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลําปาง

089-9218126

อ.เมืองปาน
ชํานาญ

98 ม.4 อ.เมืองปาน จ.ลําปาง

084-4835695

จํานองพานิชย

อ.เมืองปาน จ.ลําปาง

091-2987309

อ.สบปราบ
ราน เสริมสวย ศิริกาญน

147 ม.14 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลําปาง

083-1664435

พี่ติ๋ม

ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลําปาง

089-2130368

อารีย

36 ม.1 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลําปาง

พี่บุญ พี่เดือน

อ.สบปราบ จ.ลําปาง

089-5545840

ประสิทธิ

120 ม.1 บานหลาย ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลําปาง

082-5118574

สันติ หนอแกว (สภารัตน)

97 ม.7 อ.สบปราบ จ.ลําปาง

084-6149649

รุงกิจมินิมารท

14 ม.12 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลําปาง

092-6432262

054-344352

อ.แมพริก
ราน สุกัญญาโอสถ

92 ม.1 ต.แมพริก อ.แมพริก จ.ลําปาง

พี่หนิง รานเอเยน

บ.แมพริกลุม ต.แมพริก อ.แมพริก จ.ลําปาง

พี่จิตร

บานแมพริก ต.แมพริก อ.แมพริก จ.ลําปาง

ปาแกวมูล

บานทาดาน ต.แมพริก อ.แมพริก จ.ลําปาง

ทัศนียมินิมารท

1 ม.1 ต.แมพริก อ.แมพริก จ.ลําปาง

054-299002

088-2671598

อ.แมทะ
นองขวัญ

191/2 ม.9 ต.แมทะ อ.แมทะ จ.ลําปาง

084-6169392

อ.เสริมงาม
หนุย

391/1 ม.3

ต.ทุงงาม อ.เสริมงาม จ. ลําปาง

ดีดี คอสเมติก

อ.เสริมงาม จ.ลําปาง

093-0329908

อ.เกาะคา
ราน สุนทรเภสัช

455

ม.7 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลําปาง

ราน เต็งไตรรัตนโอสถ

1159/9 ม.7 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลําปาง

054-281133

ราน ช.เวชภัณท

141 ม.7 ต.สาลา อ.เกาะคา จ.ลําปาง

054-281179

ดวงใจมินิมารท

109/1-2 ม.4

เจริญน้ําลอม

73/2 ขาง ร.พ.ส.ต. น้ําลอม อ.เกาะคา จ.ลําปาง

บิ๊กไอช

429 ม.2 ต.ไหลหิน อ.เกาะคา จ.ลําปาง

054-281002

อ.เกาะคา จ.ลําปาง

อ.แจหม
ราน ป.เวชภัณฑ

91 ม.1 ซ.ตลาดเชาทองสุขสมบูรณ อ.แจหม จ.ลําปาง

054-271031

ราน รุง มินิมารท

177 ม.1

054-271123

คุณ วิวัฒน ผาลาวรรนี

141 ม.2 ซ.บานหลุก ต.วิเชตนคร อ.แจหม จ.ลําปาง

086-1823007

คุณ สังวาลย ใจเย็น(แมพา)

107 ม.1

083-2009554

ราน เตี๊ยก มินิมารท

57 ม.1 อ.แจหม จ.ลําปาง

กวยเตี๋ยวไกบาน

109 ม.9 ต.บานสา อ.แจหม จ.ลําปาง

0800614469

เจนอยแดง (อณัญญา)

192 ม.6 ต.วิเชตนคร อ.แจหม จ.ลําปาง

099-1536979

ปารวย

98 ม.9 ต.วิเชษ อ.แจหม จ.ลําปาง

ออมทองมินิมารท

ต.วิเขตนคร อ.แจหม จ.ลําปาง

นงลักษณ

อ.แจหม จ.ลําปาง

จิ๋วรุงเรือง

23 ม.5 ต.บานสา อ.แจหม จ.ลําปาง

ตักสลา สีดส

85 ม.1 ต.แจหม อ.แจหม จ.ลําปาง

ต.แจหม อ.แจหม จ.ลําปาง

ต.บานสา อ.แจหม จ.ลําปาง

054-271088

0847540990
085-9558596

054-271271

อ.เมืองปาน
ราน เสริมสวย วรารัตน

136 ม.11 ต.เจซอน อ.เมืองปาน จ.ลําปาง

054-263128

ราน อมรเภสัช

105 ม.11 ซ.บานศรีดอนมูล ต.เกสร อ.เมืองปาน จ.ลําปาง

054-105263

นาย สินธารา ผลาผล

154 ม.5 ต.แจงซอน อ.เมืองปาน จ.ลําปาง

คุณ กรรญา

42 ม.5 ต.แจซอน อ.เมืองปาน จ.ลําปาง

ศรีวัน ไหมพรม

253 ม.11 อ.เมืองปาน จ.ลําปาง

ผองพรรณ

5/1 ม.11 ต.แจซอน อ.เมืองปาน จ.ลําปาง

บุญสง

44 ม.2 ต.แจซอน อ.เมืองปาน จ.ลําปาง

นองกิ๊กมินิมารท

7 ม.3 ต.แจซอน อ.เมืองปาน จ.ลําปาง

รานคาชุมชนบานสบลี่

7 ม.3 ต.แจซอน อ.เมืองปาน จ.ลําปาง

บุญสง

44 ม.2 ต.แจซอน อ.เมืองปาน จ.ลําปาง

กันยาณัฐ

108 ม.4 ต.แจีซอน อ.เมืองปาน จ.ลําปาง

สายบัว

162 ม.11 บานทุงบอม อ.เมืองปาน จ.ลําปาน

063-1241940

บัวชร

70 ม.3 ต.ทุงกวาว อ.เมืองปาน จ.ลําปาง

087-1722689

ปาลอย

310 ม.9 ต.ทุงกวาว อ.เมืองปาน จ.ลําปาง

086-1546788

พี่ไพร

4 ม.10 ต.บานขอ อ.เมืองปาน จ.ลําปาง

081-0328077

081-3863720
054-263079

0851547366

054276645
085-1547366
0899297732

อ.แมเมาะ
ราน บุญชัย 108ชอป

184 ม.7 อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

เฮียสุเมษ

ตลาดแมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

วัฒนสุข

486 ม.3 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

084-1741012

วัฒนสุข

486 ม.3 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

084-1741012

ณัชชาพาณิชย

46/1 ม.5 ต.หวยรากไม อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

063-2021636

054-266062

จ.ลําพูน
อ.บานโฮง
ราน ถาวรเภสัช

314

ม.1 ต.บานโฮง อ.บานโฮง จ.ลําพูน

ราน ปริญญา ซุปเปอร

33 ม1ซ.ทารับมวงโตน ต.ศรีเตี้ย อ.บานโฮง จ.ลําพูน

053-578208

ราน วิลาวัลย มินิมารท

203 ม.17 ซ.ตลาดสันตับเตา ต.บานโฮง อ.บานโฮง จลําพูน

053-591317

ราน โพธิ์ทอง

29/16

ราน เฟรนด ซุปเปอรสโตร

126 ม.1 ต.บานโฮง อ.บานโฮง จ.ลําพูน

ทรีเวย

อ.บานโฮง จ.ลําพูน

เพิ่มสมบูรณ

307 ม.1 ต.บานโฮง อ.บานโฮง จ.ลําพูน

บิ๊กเบญมินิมารท สาขา2

274 ม.3 ต.บานโฮง อ.บานโฮง จ.ลําพูน

053-591119

ม.1 ต.บานโฮง อ.บานโฮง จ.ลําพูน

053-591145
053-591351
081-9546409

086-1142248

อ.เวียงหนองลอง
ราน ถาวรเภสัช

239 ซ.ตลาดเหลาแมว ต.วังฝาง อ.เวียงหนองลง จ.ลําพูน

ราน ปูเปมินิมารท

193/2 ม.6 ต.วังยาง อ.เวียงหนองลอง จ.ลําพูน

ราน ศรีพรรณ

120 ม.1 ซ. ขางตลาดสดเหลาแมว ต.วังยาง อ.เวียงหนองลอง จ.ลําพูน

ราน จินดา

63 ม.2 ต.หนองยวง อ.เวียงหนองรอง จ.ลําพูน

053-504214
086-6540048
053-504102

053-504582 085-2665941

ราน ชัย บานเวียง (เฮียวินัย) 140 ม.6 ต.วังผาง อ.เวียงหนองลอง จ.ลําพูน

053-504432

ราน ต.เจริญฟารมาซี

73 ม.6 ต.วังผาง อ.เวียงหนอง จ.ลําพูน

053-504887

เหรียญทอง

209 ม.1ต.วังผาง อ.เวียงหนองลอง จ.ลําพูน

อ.เมือง
บริษัท สรรพสินคา แจมฟาพลาซา จํากัด
ราน เลี้ยงซุปเปอรสโตร
ราน จุรีภัณทซุปเปอรมารเก็ต

160 ถ.อินทยงยศ อ.เมือง จ.ลําพูน

089-7002437

77 ม.1 ซ.ตลาดหนองดอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลําพูน

053-511258

164 ถ.อินทยงยศ อ.เมือง จ.ลําพูน

053-511139

ราน สิงหชัย

73 ม.7 ถ.ลําพูน-เชียงใหม ต.อุโมงค อ.เมือง จ.ลําพูน

053-541302

ราน เสริมศิริ

161/3-5 ถ.อินทยงคยศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลําพูน

053-511133

ราน หนองดอกคอสเมติค

113 ดานหนาตลาดหนองดอก ถ.รอบเมืองใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลําพูน

053-530078

ราน นิคมภาคเหนือเภสัช

1/28 ม.4 ต.บานกลาง อ.เมือง จ.ลําพูน

053-581861

ราน ช.เจริญเภสัช

125 ตลาดหนองดอก ถ.รอบเมืองใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลําพูน

053-561591

ราน ลําพูนคอสเมติคส

161/1-2 ซ.ตรงขามกรมที่ดิน ถ.อิทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลําพูน

053-530088

ราน วิเชียรเภสัช

227 ม.3 ถ.ทาจักร-แมทา ต.บานแปน อ.เมือง จ.ลําพูน

053-521227

ราน เวชกิจโอสถ

68 ซ.ตลาดสด ถ.วังซาย อ.เมือง จ.ลําพูน

053-511283

ราน ปาบัวใย

1/14-44 ม.4 ถ.สันปาฝาย ต.บานกลาง

089-7559612

บริษัท แจมฟา เซฟมารท จํากัด
พี่มานพ (รถเร)

อ.เมือง จ.ลําพูน

053-532101

166/1 ถ.อินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลําพูน

56/5 ม.5 ถ.ลําพูน-ปาซาง อ.เมือง จ.ลําพูน

081-0316808

อ.แมทา
ราน เสริมสวย ขวัญใจ

18 ม.3 ต.ทาสบเสาอ.แมทา จ.ลําพูน

053-549100

คุณ วราวรรณ (นิค)

305 ม.3 ต.ทาสบเสา อ.แมทา จ.ลําพูน

053-976263

ราน รุงกิจเภสัช

101/5 ม.5 ต.ทาขุนเงิน อ.แมทา จ.ลําพูน

053-574066

ชัยพรพานิชย

304 ม.16 อ.แมทา จ.ลําพูน

อ.แมทะ
บัวคําการคา

61 ม.3 ต.นาครัว อ.แมทะ จ.ลําปาง

054331632

พี่เพชร

บานกิ่ว ต.บานกิ่ว อ.แมทะ จ.ลําปาง

084-6877442

กัญญารัตน

24 ม.7 ต.นาครัว อ.แมทะ จ.ลําปาง

089-8356732

ศูนยสาธิตการตลาดบานกวาว

83 ม.1 ต.ปาตัน อ.แมทะ จ.ลําปาง

0988125597

ศูนยสาธิตการตลาดบานกวาง (กิ่ว) หมู 4 ต.บานกิ่ว อ.แมทา จ.ลําปาง

084-9494600

พี่ทอง

149 ม.2 ต.ปาตัน อ.แมทะ จ.ลําปาง

ศูนยสาธิตการตลาดบานหลวง
เจริญการคา

136 ม.2 ต.นาครัว อ.แมทะ จ.ลําปาง

48/4 ม.1 ต.ปาตัน อ.แมทะ จ.ลําปาง

097-9834380
054-353514
086-1843075

อ.ปาซาง
ราน สุนทรีปาซาง

319 ม.1 ต.ปาซาง อ.ปาซาง จ.ลําพูน

053-557256

ราน คิวเพลสปาซาง

14 ม.4 ต.ปาซาง อ.เมือง จ.ลําพูน

053-520345

ราน พัฒนาพันธ

489 ม.1 ซ.ตลาดปาซาง ต.ปาซาง อ.ปาซาง จ.ลําพูน

053-521013

ราน สุรินทรมินิมารท

109/1ม.2 ต.มวงนอย

ราน ฉางขาวนอยซุปเปอร

55 ม.3 ต.ปาซาง อ.ปาซาง จ.ลําพูน

คุณ ปาวิไล หอยแกว

78 ม.4 ซ.บานวางขาวนอย ต.ปาซาง อ.ปาวาง จ.ลําพูน

ราน ออมสิน

408 ซ.ตลาดสดสบทา อ.ปาซาง จ.ลําพูน

ราน สุทัศน ไชยนันท

14 ม.13 ต.หนองเจดีย อ.ปาซาง จ.ลําพูน

053-555264

ราน วินัยโอสถ

12/2 ม.13 ต.นครเจดีย อ.ปาซาง จ.ลําพูน

053-555055

อ.ปาซาง จ.ลําพูน

089-9997160 053-005041
081-5302386
053-552369

อ.ทุงหัวชาง
ราน เวชภัณฑ

8 ม.3 ต.ทุงหัวชาง อ.ทุงหัวชาง จ.ลําพูน

085-7128547

คุณ แกว สาลี

45 ม.4 ต.ตะเคียน อ.ทุงหัวชาง จ.ลําพูน

053-596016

ราน M.K.มินิมารท

112 ม.2 ต.ตะเคียนปม อ.ทุงหัวชาง จ.ลําพูน

ราน จําเรียงการคา(แมตา)

115 ม.8 ซ.สี่แยกบานปวง อ.ทุงหัวชาง จ.ลําพูน

053-596027

รานคุณสุนีย(นองไผ)

130 ม. 8 บานดอนมูล ต.บานมวง อ.ทุงหัวชาง จ.ลําพูน

053-596016

085-7159306

อ.ลี้
ราน ศรีพรรณการคา

53/20 ม.4 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลําพูน

ราน กิติเภสัช

617 ม.4 ถ.พหลโยธิน ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลําพูน

084-0426118
053-979664

ราน โกรินทรมินิมารท

198/11 ม.14 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลําพูน

ราน ชาญเซ็นเตอร

273/1 ม.12 ซ.ตลาดลี้ ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลําพูน

คุณ ศราวุธ ปารีวี

57/1 ม.1 ปาไผ

ราน บุญลอนการคา

214 ม.11 ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลําพูน

053-008100 085-4083379

ราน ปาไผเภสัช

305/1 ม.11 ต.ปาไผ อ.ลี้ จ.ลําพูน

053-536120 086-7281500

ราน พี่สุทัศ ดิรกนาม

73 ม.4 ต.แมตัน อ.ลี้ จ.ลําพูน

คุณ สมศรี แกวอาษา

130/5 ม.15 ต.แมตัน อ.ลี้

ราน ปาอรพิน ทาธิ

47 ม.4 ต.แมตัน อ.ลี้ จ.ลําพูน

คุณ นอย วันนะพิระ

344 ม.6 ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลําพูน

ปาตา (สายพิน)

111/1 ม.3 ซ.ตลาดสด ต.แมตัน อ.ลี้ จ.ลําพูน

053-509207

คุณ บุญรัตน(ปาจร)

315 ม.6 ถ.ศรีวิชัย ต.แมตัน อ.ลี้ จ.ลําพูน

053-008089

ราน ปาไผ พลาซา

9 ม.11 ต.ปาไผ อ.ลี้ จ.ลําพูน

053-536277

ราน แมคํา เปยรปวน

167/3 ม.3 ต.แมตัน อ.ลี้ จ.ลําพูน

053-509095

คุณ จําเนียร ดีหก

45 ม.10 ต.มาทราย อ.ลี้ จ.ลําพูน

053-979744 084-0473000

ราน พรสวรรคการคา

53/61 ม.4 ซ.ขางตลาดลี้ ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลําพูน

053-979744 084-0473000

ราน จูเปยรสะดวกซื้อ

95 ม.13 ซ.แมเทยสามัคคี ต.แมตัน อ.ลี้ จ.ลําพูน

086-2563614

ราน อริศรา

74/6 ม.1 ต.ปาไผ อ.ลี้ จ.ลําพูน

089-8500114

ราน เจ.เค. คอสเมติคส

611 ม.4 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลําพูน

053-570040

ราน รุงเรือง

53/46 ม.4 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลําพูน

053-979799

ราน สบายดีมารท

201/5 ม.14 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลําพูน

053-979151

พูนสุขพาณิชย

53/113 ม.4 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลําพูน

053-979109086-6543236

ราน กวยมินิมารท

201/5 ม.14 ต.ลี้ อ.บานธิ จ.ลําพูน

อ.ลี้ จ.ลําพูน

053-979048
086-9130825 087-1722918
053-536156

จ.ลําพูน
081-8516827

053-501483

จ.อุตรดิตถ

อ.ลับแล
บริษัท ศึกษาภัณฑ จํากัด

123 ม.11 ถ.อินใจมี ต.ชัยชุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ

055-450399

รานไทยมิตร (เจอา)

"171 ตลาดศรีพนมมาศ ต.ลับแล อ.ลับแลจ.อุตรดิตถ"

055-431096

หัวดงมินิมารท 1 (พี่แตน)

226 ม.2 ตลาดหัวดง ต.แมพลู อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ

คุณเนรมิตร

37/10 ม.2 ตลาดทายั้ง ต.ทุงยั้ง

รานเฮียเมง (เจกฮวด)

507 ถ.เขาน้ําตก อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ

รานสุภาภรณื (หนาอนามัยบานไผลอม)

อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ

322/1 ต.ไผลอม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ

089-5640664
055-441132
055-431026
055-814141

โอ เค ถูกชัวร

152/3 ม.1

ต.แมพลู อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ

หัวดงมินิมารท 2

225/9-10 ม.2 ต.แมพลู

ปาลม - ปลื้ม

120/2 ต.แมพลู อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ

055-427192

เฉลิมการคา

147 ม.4 ต.ชัยจุมพล

055-431065

ปาใจ

121/1 ม.8 ต.ทุงยั้ง

จันทรจิราเภสัช

225/11 ม.2 ต.แมพูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ

อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ

อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ
อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ

089-5005373

081-5323558
095-6593198

อ.พิชัย
รานปญญาพรซุปเปอรมารเก็ต

"19/1 ม.3 ตลาดสดพิชัย ต.ในเมือง อ.พิชัยจ.อุตรดิตถ"

055-421146

รานใจชนโอสถ

67-68 ม.3 ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตย

055-421006

รานรัตนาซุปเปอร

82 ม.3 ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ

055-421381

รานวันชัยเภสัช

89 ม.3 ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ

055-421051

รานหนุมซุปเปอรมารเก็ต

"96 ม.3 ตลาดสดพิชัย ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ"

055-421616

รานนพรัตนบิวตี้

149 ม.3 ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ

055-421066

รานไพศาลโอสถ

85 ม. 3 ขางตลาดสด ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ

055-421085

พรหมเจริญ

78/1 ม.4 ต.พญาแมน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ

พ. กนกวรรณมินิมารท

21 ม.6 ต.บานหมอ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ

081-7347748

ฟานเบบี้เฮาท

115/5 ม.1 ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ

091-0264922

แสงเจริญ

176 ม.1 ต.พิชัย

อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ

055-496050

อ.เมือง
นองแพรมินิมารท

282/1 ม.8 ต.วังกระพี้

บริษัท สปงแลนดซุปเปอรมารเก็ต จํากัด

อ.เมือง จ.อุตรดิตถ

089-8563610

"1/106-108 ถ.จิตรเพลิน ต.ทาอิฐ อ.เมืองจ.อุตรดิตถ"

055-413088

รานเจอี๊ด เจริญสุข

35/83 แผงลอยในตลาดสดเทศบาล 3 ต.ทาอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ

รานเจวารินทร

"466/2 ตลาดสดเทศบาล 3 ถ.ศิลาวาสนต.ทาอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ"

055-414565

รานไพศาลเภสัช "

10-12 ตลาดเทศบาล ถ.ตุลาสถิตย ต.ทาอิฐอ.เมือง จ.อุตรดิตถ"

055-411041

หจก.พิทูนซุปเปอร "

19/84 ถ.เจษฎาบดินท ต.ทาอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ"

055-410738

รานหวังดี

"14/7-8 ใกลตลาดสดเทศบาล 1 ถ.มุกศาลาต.ทาอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ"

055-411407

รานเล็กลิ่มเฮง

118/3 ถ.สําราญลื่น อ.เมือง จ.อุตรดิตถ

055-411898

รานทวีการคา (เจสายหยุด)

144 ม.1 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ

055-448555

รานยิ่วฟาซุปเปอรสโตร

"14-16 ถ.เพลินฤดี ต.ทาอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ

รานคิวเพรส

"3/14 -3/15 ถ.สําราญรื่น ต.ทาอิฐ อ.เมืองจ.อุตรดิตถ"

055-413916

หจก. ยิ๊ก เจ ซุปเปอรสโตร

15 ถ.สําราฐรี่น ต.ทาอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ

055-411821

หจก.สุวรรณดิสทรีบิวชั่น 2008123/18 ม.5 ถ.โลตัส-วังกะพี้ ต.บานเกาะอ.เมือง จ.อุตรดิตถ"

086-2050187

"

055-411638

055-443204

คุณศุภรัตน เกณฑขุนทด "46/2 ตลาดสดวังกะพี้ ต.วังกะพี้ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ"

089-9603212

รานคุณชัยนารถ พรหมวิอินทร

081-7857648

"19 ม. 1 ถ. ไปทองแสงขัน ต.ผาจุกอ.เมือง จ.อุตรดิตถ"

คุณอารีญา

70/3-9 ม.8 ต.ปลาเปา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ

รานธิคูณ

225/12 ถ.บรมอาจ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ

055-412916

ศิริเภสัช 2

21/22 ถ.จิตรเพลิน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ

055-409244

085-5396377

อุตรดิตถเภสัชกร

2/8 ถ.จิตเพลินใน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ

055-413373

ศิริเภสัช

1/7 ถ.มุกศาลา ต.ทาอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ

055-411697

เยี่ยมพาณิชย

190 ม.3 บานยางจุม

สินภูมินิมารท

141/1 ม.1 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ

088-4309884

ปาลอย

340 ม.14 บานวังยาง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ

098-7934451

สินภูมินิมารท

141/1 ม.1

ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ

088-4309884

ปาลอย

340 ม.14 บานวังยาง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ

098-7934451

ทัฟฟาฟารมาซี

127/5 ต.วังกระพี้

ไพรบูลยฟารมาซี

99 ต.ทาอิฐ

หจก.จินตนาพันธุ

15 ถ.สําราญรื่น ต.ทาอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ 53000

คุณสุพัตรา (พี่ออด)

บานยางจุม ต.วังดิน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ

เลิศวัฒนา

616/1 ต.ทาอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ

ป.ชอปมินิมารท

248/2 ม.6 ต.คุมตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ

ต.วังดิน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ

อ.เมือง จ.อุตรดิตถ

อ.เมือง จ.อุตรดิตถ

055-494426
085-3835886

059-429065
089-0610992

อ.น้ําปาด
รานคุณดวงแข ชัยสารน

"21/1 ม. 1 ตลาดคําเขี่อน ต.แสนตอ อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ"

055-461001

รานจันทรทรงโปรด

60 ม.4 ต.แสนตอ อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ

055-481102

รานน้ําปาดเภสัช

11/5 ม.4

รานคุณสุนันท

60/1 ม.1 ตลาดหนาเขื่อน ต.แสนตอ อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ

055-461002

รานเจสุนีย

20 ม. 1 ตลาดหนาเขื่อน ต.แสนตอ อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ

055-461035

นางสมเพียร เพ็งยา

"55 ม. 1 ถ.หนาเขื่อน ต.แสนตอ อ.น้ําปาดจ.อุตรดิถถ"

055-461030

รานบังอร (ธวัชชัยสโตร)

30 ม. 4 ต.แสนตอ

055-481321

แอนฟลดซุปเปอรมารท

309/2 ม.4 ต.แสนตอ อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ

แมออด

บานมวง อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ

ต.แสนตอ อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ

อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ

087-2044375

055-481827
084-3826425

นรินทร

ม.5 ต.แสนตอ อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ

หอมจันทรซุปเปอร

2/3 ม.4 ต.แสนตอ อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ

081-7553662
055-481189

อ.ฟากทา
รานสุขเกษม

89 ม. 3 ต.สองคอน อ.ฟากทา จ.อุตรดิตถ

055-489033

ออโตมารท

135 ม.5 ต.บานเสี่ยว อ.ฟากทา จ.อุตรดิตถ

087-5253358

เอ็น เค มารท 2010

อ.ฟากทา จ.อุตรดิตถ

ส.นิรันดรมารท

32/2 ม.5 ต.บานเสี้ยว อ.ฟากทา จ.อุตรดิตถ

เจ เจ ซุปเปอร

425 ม.9 ต.ฟากทา อ.ฟากทา จ.อุตรดิตถ

055-489215

สวัสดิ์ชัย

23 ม.1 ต.ฟากทา อ.ฟากทา จ.อุตรดิตถ

055-489168

กาญจนาเซเวน

47/3 ม.11 ต.ฟากทา อ.ฟากทา

055-489125

พี่นอย

80/4 ม.5 ต.บานเสี่ยว อ.ฟากทา จ.อุตรดิตถ

055-811068

จ.อุตรดิตถ

อ.บานโคก
สายฝนการคา

55/1 ม.3 ต.บานโคก อ.บานโคก จ.อุตรดิตถ

055-486031

อ.ทองแสงขัน
รานสุวัฒนมินิมารท

12/5 อ.ทองแสงขัน จ.อุตรดิตถ

นองปริมมินิมารท

"189/2 ม. 12 ต.บอทอง อ.ทองแสงขันจ.อุตรดิตถ"

081-8045380

คุณระยอม สุโข

25 ม. 4 ต.น้ําพ

087-0784127

ลุงหาร มาบุญ

37/1 ม. 4บานพี้ ต.น้ําพ อ.ทองแสงขัน จ.อุตรดิตถ

ปมน้ํามันปูปาน (ผูใหญเทียม)

อ.ทองแสงขัน จ.อุตรดิตถ

055-418094

089-0162099

16 ม.7 ต.น้ําพ อ.ทองแสงขัน จ.อุตรดิตถ

055-826099

มงคลเภสัช

"104 ม.2 ต.ทองแสงขัน อ.ทองแสงขันจ.อุตรดิตถ"

055-418097

ปาระยอม

25 หมู4ต.น้ําพี้ อ.ทองแสงขัน จ.อุตรดิตถ

พยอม

10/3 ม.2 ต.บอทอง อ.ทองแสงขัน จ.อุตรดิตถ

089-0162099
055-418098

ปาสาย

83/4 ม.12 ต.บอทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ

089-8863933

อ.ทาปลา
รานทาปลาเภสัช

"97/4 ม. 1 ถ.อําเภอ ต.ทาปลา อ.ทาปลาจ.อุตรดิตถ"

รานจงดีการคา

103 ม.1 ต.รวมจิตร อ.ทาปลา จ.อุตรดิตถ

คุณนันทกา ภูมิดี

40/64 ม. 10 ต.ผาเลือด อ.ทาปลา จ.อุตรดิตถ

081-6754946

รานเอกวัฒน

36 ม.1 ต.ทาปลา อ.ทาปลา จ.อุตรดิตถ

083-4123563

อาโปมินิมารท

1/71/8 ม.3 ต.รวมจิต อ.ทาปลา จ.อุตรดิตถ

083-3310069

เอกวัฒน

36 ม.1 ต.ทาปลา อ.ทาปลา จ.อุตรดิตถ

อาโปมินิมารท

1/7-8 ม.3 ต.รวมจิต อ.ทาปลา จ.อุตรดิตถ

รุงเรืองฟารมาซี 2

แยกรวมจิต ต.รวมจิต อ.ทาปลา จ.อุตรดิตถ

086-2022192
055-406040

055-499107
083-3310069

อ.ตรอน
รานเลมอนมินิมารท

115 ม. 2 ต.บานแกง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ

055-451267

คุณอํานวยทรัพย "

140/1 ม. 4 สถานีรถไฟ ต.วังแดง อ.ตรอนจ.อุตรดิตถ"

055-491205

ปาอื้ด

1/1 ม.4 ตลาดน้ําอาง หนาวัดศรีกระอาง ต.น้ําอาง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ

055-454096

ศูนยสาธิต คุณอุบลวรรณ

99/1 ม. 4 ต.น้ําอาง

คุณธัญพงษ ทองแดง(ปาละเอียด)

อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ

083-8672665

"5/3 ม. หนาวัดบานแกงใต ต.บานแกงอ.ตรอน จ.อุตรดิตถ"

087-5218508

รานหารเจริญ

101 ม.2 ต.บานแกง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ

ธนายุ

9/3 ม.9 ต.น้ําอาง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ

รุงเจริญฟารมาซี

90 ตลาดบานแกง

ราน 2 ใบ

152/1 ม.2 ต.บานแกง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ

090-6873944

ปาแปง

137/3 ม.6 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ

084-4587947

อรวรรณ

75/3 ม.6 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ

สมชาย

63 ม.8 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ

055-825716
055-454023082-8808789

ต.บานแกง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ

อ.บานโคก
พี่แพน

72 ม.2 ต.มวงเจ็ดตน อ.บานโคก จ.อุตรดิตถ

087-1873985

ตอง 3

7 ม.2 ต.มวงเจ็ดตน อ.บานโคก จ.อุตรดิตถ

082-1664452

มวงเจ็ดตนมารท

167 ม.7 ต.มวงเจ็ดตน อ.บานโคก จ.อุตรดิตถ

097-9917411

ธนโชคการคา (พี่ลัดดา)

บ.มวงเจ็ดตน ต.บานมวงเจ็ดตน อ.บานโคก จ.อุตรดิตถ

ฟางแฟรงค

ตลาดบานโคก อ.บานโคก จ.อุตรดิตถ

พี่เพ็ญ (เจพีมอล)

บ.มวงเจ็ดตน ต.มวงเจ็ดตน อ.บานโคก จ.อุตรดิตถ

055-486039
089-2341229

