
จ.กาญจนบุรี

อ.บอพลอย

รานทรัพยแสงมณี 82 ม.2 ต.หนองรี อ.บอพลอย จ.กาญจนบุรี 034-646196

รานสยาม 248/2 ม.2 ต.หนองรี อ.บอพลอย จ.กาญจนบุรี 034-646062

รานชาญเวช 261 ม.7 ต.หลุมรัง อ.บอพลอย จ.กาญจนบุรี 034-646334

รานสุวัฒน 16-17 ม.17 ตลาดยางสูง ต.หลุมรัง อ.บอพลอย จ.กาญจนบุรี 034-646151

รานบรรยงคมินิมารท 123 ม.8 ต.หลุมลัง อ.บอพลอย จ.กาญจนบุรี 034-580041-2

รานบอพลอยฟารมาซี 118/3 ม.1 ต.บอพลอย อ.บอพลอย จ.กาญจนบุรี 034-581040

รานจันทรเพ็ญ 321/4 ม.1 ต.บอพลอย อ.บอพลอย จ.กาญจนบุรี 034-581176

รานบุญเพชรมินิมารท 40 ม. 1 ต.บอพลอย อ.บอพลอย จ.กาญจนบุรี 036-581025

รานอ้ึงสงเส็ง 38 ม.1 ต.บอพลอย อ.บอพลอย จ.กาญจนบุรี 034-581109

รานวี เเอนด วัน 287 ม. 1 ขางโรงเรียนรัชดา ต.บอพลอย อ.บอพลอย จ.กาญจนบุรี 034-581046 034-624389

รานประไพฟารมาซี 343/4-5 ต.บอพลอย อ.บอพลอย จ.กาญจนบุรี 034-581130

รานไปรษณีย 82/4 ต.หนองรี อ.บอพลอย จ.กาญจนบุรี 034-646157

สุกิจการคา 393/4 ม.5 ต.หลุมรัง อ.บอพลอย จ.กาญจนบุรี 034-580177

เอิกเจริญ 99/9 ม.2 ต.หลุมรัง อ.บอพลอย จ.กาญจนบุรี 080-0755936

2โชคเฉลียว 290/23 ม.1 ต.บอพลอย อ.บอพลอย จ.กาญจนบุรี 085-2915555

ก.อุดมพานิช 450 ม.3 ต.หนองกุม อ.บอพลอย จ.กาญจนบุรี 034-671629

บุญนาค ตลาดหนองกระทุม 12/2 ม.2 ต.หนองกุม อ.บอพลอย จ.กาญจนบุรี081-8061345

เจริญทรัพย 407 ม.2 ต.หนองกุม อ.บอพลอย จ.กาญจนบุรี 034-678264

วิชัยเวชภัณฑ 343/6 ม.1 ต.บอพลอย อ.บอพลอย จ.กาญจนบุรี 034-581203

ถาวรพาณิชย 112 ม.2 บ.หนองกุม อ.บอพลอย จ.กาญจนบุรี 091-6034906



กิ่ง-เตา 157 ม.4 บ.หนองจั่น ต.หนองนกแกว อ.บอพลอย จ.กาญจนบุรี

พ่ีเล็ก (ปมนํ้ามัน) บ.หนองกราง ต.หนองร่ี อ.บอพลอย จ.กาญจนบุรี

อ.หนองปรือ
รานวิวัฒนเวชภัณฑ 32/2-3 ม.1 ต.หนองปรีอ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 034-645043

รานสุทธิภัณฑ 41/1 ม.1 ถ.เฉลิมรัตน ต.หนองปรีอ อ.หนองปรีอ จ.กาญจนบุรี 034-645106

รานเซเวนทีนสโตล 714/4 ม. 1 ต.หนองปรีอ อ.หนองปรีอ จ.กาญจนบุรี 034-645212

ลิขิตเวชภัณฑ 95/3 ม.1 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 034-685224

คุณตา 748 ม.1 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี

บูม แอนด บิว (คุณปุก) 65/13 ม.2 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 080-8860886

ตี๋เล็ก 11 ม.14 ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 034-676050

อ.ทามะกา
(เต็กฮะเชียง) 81/19 ม.6 ต.ดอนขมิ้น อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 034-649890-2

รานมีศิลป 1/7-8 ม.8 ต.ดอนขมิ้น อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 034-566343

รานดีดีศิลป 167 ม. 8 ต.ดอนขมิ้น อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 034-566303

รานไลอันตึ้ง 40-42 ถ.เทศบาลลูกแก 7 ต.ดอนขมิ้น อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 034-566390

หจก.ทามะกาชอปปงมอลล(ทีเอ็มเค) 158-158/1 ม.4 ถ.แสงชูโต  ต.ทามะกา อ.ทามะกา  จ.กาญจนบุรี 034-541313

รานทามะกาฟารมาซี 54/12 ตลาดทามะกา ถ.แสงชูโต ต.ทามะกา อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 034-541593

รานอุดมทรัพย 99/19 ม.6 ซ.อรุณโรจน ต.ทาไม อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 034-541120

รานอุดมพร (โรงเจ) 123-125 ตลาดทาเรือ ถ.แสงชูโต ต.ทาเรือ อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 034-561137

รานอุดมพร (รถไฟ)123 ตลาดทาเรือ ถ.รถไฟ 2 ต.ทาเรือ อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี .34-561427 081-8561976

รานเลิศยาภัณฑ 384 -386 ถ.แสงชูโต ต.ทาเรือ อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 034-561071

รานหมอยาทาเรือ 384 -386 ถ.แสงชูโต ต.ทาเรือ อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 034-561274



รานหยูเส็ง 2-4 ตลาดทาเรือ ถ.แสงชูโต ต.ทาเรือ อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 034-561561

รานหนองตากยาเภสัช ตลาดหนองตากยา อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี

รานอัมพรภัณฑ ตลาดหนองตากยา อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี

รานดี พี นิปปอนสโตร 99/28-29 ตลาดทาไม ต.ทาไม อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 034-541016

รานเฮียเมง 142/3 ม.7 ต.พระเเทน อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 034-643325

รานคิงส 128/1 ม.10 ต.พระเเทน อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 034-643041

รานกรงนก 51/48 ม.3 ถ.แสงชูโต ต.ทามะกา อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 034-541904

รานกวางทองพาณิชย 121/9-10 ต.ทาเรือ อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 034-561424

มาเจริญพาณิชย (เจเล็ก) 1/32 ม.3 ตลาดทามะกา อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 034-543272

B N.มินิมารท 77/3 ม.9 ต.ตะครํ่าเอน อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 081-0125970

กรกนก 102/21 ม.9 ต.ตะครํ่าเอน อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 034-601908

จงเจริญ 40/5 ม.1 ต.ทาไม อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 034-649403

เบญจมาศการเกษตร ต.ดอนชะอม อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 081-8809438

พงษเภสัช 211/28 ม.10 ต.พระแทน อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 034-643400

P.N.SHOP 112 อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 086-9763572

บุญทวี (สามแยกหนาวัดครอพนัน) 5/25 ม.7 ต.ทาไม อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 087-1700515

บานยาเภสัช 202 ม.10 ต.พระแทน อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 092-5939195

คุณปาจันทิมา 57/1 ม.2 อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี

เจี๊ยบมินิมารท บ.ดอนตาลเส้ียน ต.อุโลกสิหมื่น อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี



อ.เลาขวัญ

รานเลาขวัญเภสัช 224 ม.14 ตลาดหนองฝาย ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 034-576021

รานวิไล ศิลา 64 ม.1 ตลาดหนองฝาย ต.หนองฝาย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 034-583185

รานคุณวิจารย 54 ม.1 ตลาดหนองฝาย ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 034-583058

รานชาติเภสัช 42 ม.1 ต.หนองฝาย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 034-583061

พเยาว 71 ม.4 ต.ทุงระบํา อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 089-9125100

รุงฟา 17 ม.16 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 087-0831579

บี 1 ม.10 ต.หนองนกแกว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 081-1981603

อ.พนมทวน

รานเพ่ิมพูนสโตร 3-5 ตลาดเขต อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 034-571018

รานสุขสมบัติพานิช 242/13-14 ตลาดเขต ต.รางหวาง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 034-571049

รานศิริเขตเภสัช 259/3 ตลาดเขต ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 034-571140

ราน ช มินิมารท 246 - 247 ตลาดเขต ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 034-571006

รานรัฐชัยเภสัช 255/5-6 ตลาดเขต ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 034-632177

ราน ซุปเปอรเกาท (S E ซุปเปอร) 290 ม.5 ตลาดเขต ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 034-632087

ราน RC ซุปเปอรมารเก็ต 425 ม.8 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 034-579184

รานหนอยวี ดี โอ 172 ม.3 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 034-579139

ตุมการตา (เฮียสมบัติ) 201 ม.7 บานดอนสระ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 089-8285849

สมฤดีชอป (เจออย) 268 ม.1 อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 086-7624428

เอสแอนดเคมินิมารท ต.ดอนเจดีย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

กาหลงบริการ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 034-656103



อ.ทามวง

รานอวยเเซตึ้ง 434 ม.2 ถ.แสงชูโต ต.ทามวง อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี 034-611270

รานอมรฟารมาซี 897-898 ถ.แสงชูโต ต.ทามวง อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี 034-611142081-8808179

รานวิโรจนเภสัช 907 ม.3 ถ.แสงชูโต ต.ทามวง อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี 034-611154

หางขายยาเจริญผล 418-419 ถ.แสงชูโต อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี 034-611016

รานไทยศิลปซุปเปอร 760/6-7 ถ.แสงชูโต ต.ทามวง อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี 034-611941

หจก.ยินดีสโตร 1035/2 ม.2 ต.ทามวง อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี 034-612222

บ.ทีเอ็มเคกาญจนบุรีเทรดดิ้ง จํากัด 138 ม.3 ต.วังขนาย อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี

ชิตเวชภัณฑ 165 ม.1 ต.ดานมะขามเตี้ย อ.ดานมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 081-9487386

คุณยุพิน 9/4 ม.13 ต.หนองตากยา อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี 081-2506639

เจเอสมารเก็ต 11 ม.8 ต.พังตรุ อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี 089-0851591

เจภา 46 ม.11 ต.หนองตากยา อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี 082-2463564

ทัศนัน 39/10 ม.11 ต.หนองตากยา อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี 089-4200851

ชนิดาพานิช (เจแดง) 206 ม.8 ต.หนองตากยา อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี 081-0056116

เงี้ยวหนองขาว 36/4 ม.1 ต.หนองขาว อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี 034-586052

อภิตา 107 ม.1 ต.วังขนาย อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี 034-612585

มั่งมีเงินทอง (เฮียชาติ) บานตนมะมวง ต.บานใหม อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี 087-1758213

คุณรัตน 22 ม.5 ต.บานใหม อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี 080-6595963

สินชัย (ปาแดง) 77/1 ม.1 ปม ปตท. ต.พังตรุ อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี 034-658045

อ.เมือง

รานสุทธิพร 160/124-5 ตลาดบขส. ถ.แสงชูโต ต.บานเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 034-511009

รานเอกวณิชฟารมา "2/8-9 ตลาดบ.ข.ส.  ถ.อูทอง  ต.บานเหนือ อ.เมือง จ.กาญจบุรี" 034-511017



รานสมศักดิ์เภสัช "2/3 ตลาดบ.ข.ส. ถ.อูทอง ต.บานเหนืออ.เมือง จ.กาญจนบุรี" 034-512483

หางกนกกาญ 15 ซ.3 ตลาด บ.ข.ส.  ถ.อูทอง ต.บานเหนือ อ.เมือง จ.กาญจบุรี 034-514373

รานรักไทยโอสถ 9/2 ถ.บวร ต.บานเหนือ อ.เมือง จ.กาญจบุรี 034-511578

รานไทเหงียนโอสถ 19-21 ถ.บวร ต.บานเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 034-511178

รานประสานเวชภัณฑ 19-21 ถ.บวร ต.บานเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 034-513111

รานวลีพร 7/1-2 ถ.บวร ต.บานเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 034-511570

รานป.วัฒนากิจ 113 ถ.แสงชูโต ต.บานเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 034-511096

รานคลังเวชเภสัช " 100/4 หนาตลาดสด ต.บานเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี" 034-512852

หจก.บุญเล้ียง (คณาสัตน) "203 ซ.ศูนยการคากาญจนบุรี ต.บานเหนืออ.เมือง จ.กาญจนบุรี" 034-511286

รานวิธีวัฒนาซุปเปอรมารเก็ต "40/8-9 ตลาดชุกโดน ต.บานใต อ.เมือง จ.กาญจบุรี" 034-512552

รานบุญสงเภสัช 40/1-2 ตลาดชุกโดน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 034-512204

รานเซงหลี (เจเล็ก) 114 ม.1 ต.ลาดหญา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 034-589108

รานพูลทรัพยทวีการคา 91/1 แยกแกงเส้ียน ต.แกงเส้ียน อ.เมือง จ.กาญจบุรี 089-8369083

รานลาดหญาเภสัช 69 ตลาดลาดหญา ต.ลาดหญา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 034-589142

กาญจนกุล (รานปาหมอ) 198 ม.2 ต.หนองหญา อ.เมือง จ.กายจนบุรี 080-6565626

เอ้ืองการคา 199 ม.9 ต.หนองหญา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 034-552025

โอเลห 25/1 ม.1 ต.บานเกา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 089-1579120

เจริญกิจ 99/14-15 ต.แกงเสือเตน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 034-624318

ทรัพยไพศาล 93 อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 034-515914

ตอเงินเจริญการคา 117/15 ม.1 ต.บานเกา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 089-9116389

เฮงประเสริฐ 118/5 ม.1 ต.บานเกา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 034-654210

สุรพลเภสัช 19/8 ม.9 ต.บานเกา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 083-3098246



อ.ดานมะขามเตี้ย

สมศักดิ์เภสัช 2 ม.1 ต.ดานมะขามเตี้ย อ.ดานมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 086-8482904

ออมอกแม (หนาวัดดานมะขามเตี้ย) 4 อ.ดานมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 082-7204839

เวชสุวรรณพาณิชย อ.ดานมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 082-2978156 089-0194522

ล้ิมอารีย (คุณทิพย) "308 ม.6 บานหนองไผ ต.หนองไผ อ.ดานมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี"086-1649773

สมนึก 147/5 ม.6 บานหนองไผ ต.หนองไผ อ.ดานมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 087-1544395

หยดฟา (เจยา) 147/5 ม.6 บานหนองไผ ต.หนองไผ อ.ดานมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 034-642134

ช.เจริญ 121 ม.1 ต.ดานมะขามเตี้ย อ.ดานมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 034-642046

ส.สุทัศนเภสัช 271/1 ม.1 ต.ดานมะขามเตี้ย อ.ดานมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 034-642062

อ.ศรีสวัสดิ์

รานสองพ่ีนอง 145 ม.1 ต.หนองเปด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

รานนาย 102 ม.5 ต.ทากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 089-8800239

อ.ไทรโยค

ปาทองเจือ 56 ม.7 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

ไพฑูรย 1/3 บ.ลุมฝง ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 086-7646481

บานศรีสุข (พ่ีศักดิ์) 9 ม.3 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 081-0111171

เรือสาครพานิช 58 ม.3 ต.บองตี้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 080-0229279

ศุภจอมชัย) ตลาดทาเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 034-565057 085-8274216

หัวสะพานปากแซ ง 257 ม.3 ต.ทาเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

รานเจ เจ 428 ม.7 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 086-3208599

สาคร (คุณกอง) 131 ม.7 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

ลุงแกว (วังโพธิ์การคา) 316 ม.1 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 089-5067012



ปาสมพงษ 13/1 ม.4 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 082-2547530

ปาหมาย 64 ม.10 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 086-7913964

รานคอเขียว 332 ม.4 ต.ทาเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 088-5434094

รานจอป 303/3 ม.11 ต.ทาเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

คุณกุก 26/1 ม.2 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 087-1075328

ทาเตียนรุงเรือง 199 ม.8 ต.ไทรโยคใหญ อ.ไทรโยคใหญ จ.กาญจนบุรี

รานพ่ียุ 50 ม.8 ต.ไทรโยคใหญ อ.ไทรโยคใหญ จ.กาญจนบุรี 086-0292475

รุงทิพย (คาปลีก/สง) ต.ทาเสา อ.ไทรโยคนอย จ.กาญจนบุรี 034-634422

อ.ทองผาภูมิ

ถิ่นทอง 35/14 ม.4 ต.ล่ินถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 085-2949983

เอนกเภสัช 67/15 ต.ทาขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 034-599930

สุนีย 76/2 ม.5 ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 081-8579270

ศรีรุงเรือง (บานหนองเจริญ) 59/15 ม.6 ต.ล่ันถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 089-5864956

รุงฟา (หินดาด) สุรดี (พ่ีแดง) 60/9 ม.5 ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

ปุณยวีร 19/5 ม.1 ต.สหกรณนิคม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 081-8587282

เจนอย (ซุปเปอร) 33/9 ม.4 อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 034-684238

เจทอ (คาสง) 76/2 ม.5 ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 081-8579270

ปุณยวีร 19/5 ม.1 ต.สหกรณนิคม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 081-8587282

สุมนซุปเปอรมารเก็ต 67/19 ม.1 ต.ทาขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 034-599050

สิริภัส 32/24-26 ม.1 ต.ทาขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 034-599014 034-599809

อ.สังขะ

นองเม 113 ม.9 ต.หนองลู อ.สังขะ จ.กาญจนบุรี 081-9428147



ปาใหม (ตะวัน) บานทาดินแดง ม.1 ต.ปริงเผล อ.สังขะบุรี จ.กาญจนบุรี 087-8429982

ปยกิจการ 128/1 ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 034-595046

รานแจมใส 280 ม.2 ต.หนองรู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 034-595433

คุณวรณัน 13/10 ม.4 ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 082-2995295

อ.เมือง

พอเพียง 89 ม.1 ต.บานเกา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 089-53111191

ตุกตามินิมารท ต.บานเกา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

นุชการคา 18/4 ม.1 ต.บานเกา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 034-654051

คุณตั๋น 15 ม. 5 บานหนองจอก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 087-0345415

พ่ีจิต ต.บานเกา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 080-1112517

พรสวรรค 39 ม.3 ต.ชองสระเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 087-1691844

สุวรรณ 12/1 ม.3 ต.ชองสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

แสงสุวรรณเภสัช 303/9-10 ถ.แสงชูโต ต.บานเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 099-4980444

คุณตา 26/2 ม.1 ต.บานเกา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 090-4435629

รานหยอง (ลาดหญา) อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 093-5156416

จ.เพชรบุรี

เบญจมาศมินิมารท 114/1 ม.4 ถ.สุขาภิบาล1 อ.บานแหลม จ.เพชรบุรี 032-450238

ตั้งเต็กฮวด 174/11 ม.4 ถ.นาคราช ต.บานแหลม อ.บานแหลม จ.เพชรบุรี 032-481134

ศรีฟาโอสถ 174/11 ม.4 ถ.นาคราช ต.บานแหลม อ.บานแหลม จ.เพชรบุรี 032-772014

กิจเจริญ 598/2 ม.2 ต.บานแหลม อ.บานแหลม จ.เพชรบุรี

คุณจุม 68ม.1 บานบางขุนไทร อ.บานแหลม จ.เพชรบุรี 032-783106

โยธีพาณิช 64 ม.7 ต.บานแหลม อ.บานแหลม จ.เพชรบุรี 083-2533839



ชุมชนบานคลองลัด 121/1ม.3ต.บางตะปูนอ.บานแหลม จ.เพชรบุรี 089-5152127

ปาแจม 46 ม.3 อ.บานแหลม จ.เพชรบุรี 081-9006188

ปาแจม 46 ม.3 อ.บานแหลม จ.เพชรบุรี 081-9006188

อ.บานลาด

บานลาดมินิมารท 125 ม.7 ต.บานลาด อ.บานลาด จ.เพชรบุรี 032-491282

ครูวิเชียร 43 ม.1 ต.บานลาด อ.บานลาด จ.เพชรบุรี 032-492116

ปน ปน มินิมารท 41/1 ม.6 ต.บานลาด อ.บานลาด จ.เพชรบุรี 032-492472

ทิดเตี้ย 89 ม.2 ต.ไรสะทอน อ.บานลาด จ.เพชรบุรี 087-1698885

โพธิ์ลอยมินิมารท 145 ม.9 ต.หนองกระปุ อ.บานลาด จ.เพชรบุรี 083-3101222

พ่ีตง บ.โพธิ์ลอย อ.บานลาด จ.เพชรบุรี 080-0259776

คุณสํารวย บานหัวโรง 76ม.5 ต.โรงเข อ.บานลาด จ.เพชรบุรี 083-3110024

ลุงณรงค 81 ม.5 บานทาน ถ.บานลาด อ.บานลาด จ.เพชรบุรี 089-5507865

โพธิ์ลอยมินิมารท 145 ม.9บานโพธิ์ลอย ต.หนองกะปุ อ.บานลาด จ.เพชรบุรี 083-3101222

คุณเดือน 19/1 ม.3 บานหนองโสน อ.บานลาด จ.เพชรบุรี 086-0995827

คุณละมูล สล.บานหนองโสนต.บานของ อ.บานลาด จ.เพชรบุรี 085-1773385

คุณนงคเยาว 81/3 ม.1 บานไรโคก ต.ไรโคก อ.บานลาด จ.เพชรบุรี 087-0254086

มนัส 215/1 ม.6 ต.ไรสทอน อ.บานลาด จ.เพชรบุรี 032-499570

อ.แกงกระจาน

เบสทโฟโตชอป 520 ม.1 ต.แกงกระจาน อ.แกงกระจาน จ.เพชรบุรี 086-8071158

คุณชูรัตน 9/1 ม.6 ต.ปาเดง อ.แกงกระจาน จ.เพชรบุรี 081-1943992

เจสุนันทา (นันทนาพานิช) 201 ม.6 ต.ปาเตง อ.แกงกระจาน จ.เพชรบุรี 082-2482113

คุณตุ (ละออง) 612 ม.3 ต.วังจันทร อ.แกงกระจาน จ.เพชรบุรี 085-7029406



เจนา บานปาเดง 201 ม.6 ต.ปาเดง อ.แกงกระจาน จ.เพชรบุรี 092-8195875

แอม (เพชรนิล) 111 ม.3 ต.ปาเดง อ.แกงกระจาน จ.เพชรบุรี 082-2446191

อรุณรัตน ตลาดปาเดง ต.ปาเดง อ.แกงกระจาน จ.เพชรบุรี 088-5438422

ปามาดาม 25/2 ม.6 อ.แกงกระจาน จ.เพชรบุรี 081-0050234

ลุงยอด ตลาดหนาเขื่อน 543 ม.1 ต.แกงกระจาน อ.แกงกระจาน จ.เพชรบุรี 081-8582458

ปาจุก ตลาดหนาเขื่อน 339 ม.1 ต.แกงกระจาน อ.แกงกระจาน จ.เพชรบุรี 092-4696131

อ.ชะอํา

ชะอําฟารมาซี 74/1 ถ.นราธิป อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 032-471828

ฉายาศิลป 5-7-9 ตลาดสด อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 032-433082

ณรงคเภสัช 20/2 ถ.ราชชะพี 1 ต.ชะอํา  อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 032-472102

โอกี่การคา ต.ชะอํา อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 032-472161

คุณไสว ผิวเพชร "259 / 40 ถ.รวมจิตร ต.ชะอํา อ.ชะอําจ.เพชรบุรี 67120" 086-9002244

จําลอง 10/3 ม.8 ต.เขาใหญ อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 083-1580683

ช.อุดมทรัพย 339/1 ม.8 ต.เขาใหญ อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 089-4446735

วัลลภ 103 ม.10 ต.เขาใหญ อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 083-6909767

จันทรฉาย 235 ม.8 ต.เขาใหญ อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 083-6236359

เค เอส ชอป(เฮี่ยฟุง) 2/1 ถ.นิมิตรธร  ต.ชะอํา อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 084-1117174

อ.หนองหญา

เจเตียง (รานแมเจไนท) 111/9 ม.2 ต.ทาตะครอ อ.หนองหญา จ.เพชรบุรี 032-407153

สอาด รุมรวย 111 ม.2 ตลาดทาตะคอ อ.หนองหญาปลอง จ.เพชรบุรี 032-407141

บุญสงการคา (เจจุย) 31 ม.1 อ.หนองหญาปลอง จ.เพชรบุรี 081-9433207

คุณพลอย 127 ม.3 ต.หนองหญาปลอง อ.หนองหญาปลอง จ.เพชรบุรี 088-4535064



แนน 104 ม.4 อ.หนองหญาปลอง จ.เพชรบุรี 096-3739275

เจเยาว 93 ม.7 ต.ทาตะคลอ อ.หนองหญาปลอง จ.เพชรบุรี

ปาเยาว 93 ม.7 ต.ตะคลอ อ.หนองหญาปลอง จ.เพชรบุรี 080-110326

อ.เขายอย

สวางแสงเภสัช 76 ม.1 ต.หนองชุมพล อ.เขายอย จ.เพชรบุรี 032-447625

เขายอยเภสัช 1/2 ม.1 ส่ีแยกเขายอย อ.เขายอย จ.เพชรบุรี 032-562266

ภรเทพ 111/1 ม.1 ต.หนองชุมพล อ.เขายอย จ.เพชรบุรี 087-0494662

พีบีดรักสโตร 33/2 ม.5 ต.เขายอย อ.เขายอย จ.เพชรบุรี 089-1689837

หวยทาชางเภสัช (หมอเล็ก) 104 ม.4 ต.หวยทาชาง อ.เขายอย จ.เพชรบุรี 081-9431914

เจติ๋ม ม.2 ขางโรงเรียนหนองปรง อ.เขายอย จ.เพชรบุรี 032-446503

พรวน 51 ม.2 บานหนองชุมพล ต.หนองชุมพล อ.เขายอย จ.เพชรบุรี 032-447361

นองสม (บานเนินรัก) 62/1 ม.5 ต.หนองชุมพล อ.เขายอย จ.เพชรบุรี 087-1670600

ปราณี (บานเนินรัก) 56 ม.5 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขายอย จ.เพชรบุรี 032-565105

ปาอาย (บานเนินรัก) 25/1 ม.5 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขายอย จ.เพชรบุรี

ปาสําลี รานคามณีเล่ือม 25 ม.3 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขายอย จ.เพชรบุรี 084-2962781

อ.เมือง

จิตติมินิมารท 142/1 ถ.มาตยาวงศ ต.ทาราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 032-414159  032-414160

เพชรฟารมาซี 3 ถ.สุรินทรฤาไชย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 032-425621

ยาหอม 28 ถ.สุรินทรฤาชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 032-425950

กวยหมงกี่ 29-31 ถ.พานิชเจริญ ต.ทาราบ อ.เมือง จ. เพชรบุรี 032-425397

ไทยนิยม 37 ถ.อนาภัย ต.ทาราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 032-425531

ศิริวรรณ(แผงลอย) ต.ทาราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 032-424376



หางสุริยะ1 ถ.ตนจันทร อ.เมือง จ.เพชรบุรี 032-414784

เสรีวัฒน 128-132 ถ.พานิชเจริญ ต.ทาราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 032-425332

เปาจี้ตึ้ง 80 ถ.พานิชเจริญ ต.ทาราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 032-425047

เทียนสุนโอสถ 74 ถ.พานิชกิจ ต.ทาราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 032-425379

ซินอา 55 ถ.พานิช ต.ทาราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 032-426642

โตวตี๋ฮะ 27 หลังตึกพานิชเจริญ ต.ทาราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 032-425665

สิทธิชัย แผงลอยตลาดสด อ.เมือง จ.เพชรบุรี 032-414830

พ่ีแหมม 27/1 ม.8 ต.ไรสม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 083-3131832

ทรัพยเพ่ิมพูล 78 ม.8 บานดอนตําลึง ต.ไรสม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 086-1715693

ลุงวน บานดอนจุฬา 27ม.9 ต.ไรสม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 032-419129

โชคไพศาล 146 ม.8 ต.ไรสม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 090-4360442

อ.ทายาง

โอสถทองเจริญ 302 ม.1 ตลาดทายาง ถ.ใหญ ต.ทายาง อ.ทายาง จ.เพชรบุรี 032-461038

ฮงกี่จั่น 278 ม.1 ต.ทายาง อ.ทายาง จ.เพชรบุรี 032-461149

ทายางเภสัช 233/7 ถ.ใหญ อ.ทายาง จ.เพชรบุรี 032-461202

เมืองเพชรเภสัช 191/17-19 ม.1 ถ.สุขาภิบาล 10 ต.ทายาง อ.ทายาง จ.เพชรบุรี 032-461121

ส.เจริญเภสัช 143/4 ซ.1 ม.1 ต.ทายาง อ.ทายาง จ.เพชรบุรี 032-461370

คุณธรรมนูญ 258/70 ในตลาดแผงลอย ซ.2 ต.ทายาง อ.ทายาง จ.เพชรบุรี 081-8806216

โชคพฤกษา 197 ถ.ใหญ อ.ทายาง จ.เพชรบุรี 032-435494

โควจิ้งหลี 110 ซ.กลาง อ.ทายาง จ.เพชรบุรี 032-461154

เต็งงวนเส็ง 109 ซ.ตลาดเกา ต.ทายาง อ.ทายาง จ.เพชรบุรี 032-461156

พ่ีขวัญเรือน 500 ม.1 ตลาดเทศบาล ต.ทายาง อ.ทายาง จ.เพชรบุรี 032-461403



หนองบวยเภสัช 4 ม.7 ต.ทายาง อ.ทายาง จ.เพชรบุรี 085-8889441

โชคไพศาล บานเขารูปชาง 94 ม.6 ต.ทาไมรวก อ.ทายาง จ.เพชรบุรี 085-4277588

สีฟาเวิลดมารท 323/10 ต.ทายาง อ.ทายาง จ.เพชรบุรี 032-771166

ชาวเกษตร 201/7 ม.6 ต.ทาดอย อ.ทายาง จ.เพชรบุรี 032-784645

เจศักดิ์ 94/3ม.10 ต.ทาแสน อ.ทายาง จ.เพชรบุรี 032-416695

เจนอย 94 ม.9 ต.วังไคล อ.ทายาง จ.เพชรบุรี 089-0813555

โอบิวตี้ 160ม.1 ต.กลัดหลวง อ.ทายาง จ.เพชรบุรี 083-2217144

เตือนใจการคา ตลาดเขารูปชาง67ม.6 ต.เขารูปชาง อ.ทายาง จ.เพชรบุรี 032-458092

จ.ทวีทรัพย(ปานอง) 136ม.9ต.ทาไมลาก อ.ทายาง จ.เพชรบุรี 032-458066

กลุมออมทรัพยบานหนองชุมแสง (กลวย) 56/3 ม.4ต.ทาไมลาก อ.ทายาง จ.เพชรบุรี 032-772330

อ.เมือง

เจสุนีย 113 ม.8 ต.หนองบาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี 032-457144

เจสุนีย 113ม.8 ต.หนองบาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี 032-457144

นองเปลการเกษตร ถ.ริมคลอง 215/1 ม.2 ต.ทาคอย อ.ทายาง จ.เพชรบุรี 032-784454

พัชภัชรี (ปมนํ้ามัน)119 ม.11 อ.ทายาง จ.เพชรบุรี 081-9427210

ลุงโกย 104 ม.3 ต.ปกเตียน อ.ทายาง จ.เพชรบุรี 032-443104

ยางชุมบริการ 114 ม.6 ต.กลัดหลวง อ.ทายาง จ.เพชรบุรี 084-4143855

แตงออน 365 /1 ต.กลัดหลวง อ.ทายาง จ.เพชรบุรี 086-1759630

เขาลูกชางเภสัช 231 ม.6 ต.ทาไมราก อ.ทายาง จ.เพชรบุรี 032-458357

ครูสุเทพ 49/1 ม.7 ต.ทายาง อ.ทายาง จ.เพชรบุรี 094-2348025

กระดุมทอง 8 ม.9 ต. อ.ทายาง  จ.เพชรบุรี 098-4240609

ภัทราภรณ 373 ม.6 ต.กาดหลวง อ.ทายาง จ.เพชรบุรี 081-1921840



อยูเย็น 87 ม.1 ซ.ตลาดสดเทศบาล อ.ทายาง จ.เพชรบุรี 032-463661

พ่ีไก 72 ม.12 ต.เขากระปุก อ.ทายาง จ.เพชรบุรี 081-7361319

เจหวาน 119 ม.2 ต.กลัดหลวง อ.ทายาง จ.เพชรบุรี 086-1772900

จ.ประจวบ

โชคชัยฟารมาซี 809/1 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ 032-681735

ญาณี 517 /1 ม.1 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ 032-681345

คุณสมบัติ 277 ม.1 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ 032-681507

กุยนัย "188/6 ม.7 ต.กําแพง อ.อุทุมพรพิสัยจ.ศรีสะเกษ" 045-691088

สมใจมินิมารท 235/8 ม.1 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ 032-681509

คุณสมภพ (คุณอร ) 99 ม.7 ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบ 083-8536112

สายสุนีย (เจตุย) 2/2 ม.2 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบ 086-0349981

เตมินิมารท 80/1 ม.4 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบ 084-1543917

นํ้าฝน 316 ม.2 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบ 096-1657519 092-5417897

เพ่ือนกุยเภสัช 680 ม.1 ถ.กุยสามัคคี อุกุยบุรี จ.ประจวบ 085-0760978

บุญชวย ปาอารีย 166/1 ม.6 อ.กุยปุรี จ.ประจวบฯ 032-682384

พรทิพย 917 ม.1 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบ 092-1363979

รุงโรจนซุปเปอร 99/70-71 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ 099-1428055

อ.สามรอยยอด

บุญทองฟารมาซี 537 ตลาดไรใหม อ.สามรอยยอด จ.ประจวบคีรีขันธื 032-688504

แสงทองโอสถ 98/1 ม.6 ตลาดไรใหม อ.สามรอยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ 032-688324

สันติฟารมาซี 645 ม.3 ตลาดไรใหม ต.ไรเกา อ.สามรอยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ 032-688209

มิตรหญิง 90 ถ.เพชรเกษม อ.สามรอยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ 032-688724



ทรัพยประดิษฐ 692 ม.6 ต.ไรใหม อ.สามรอยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ 086-0896660

อ.บางสะพาน

สุวรรณฟารมาซี 46 ม.3 ตลาดบานกรูด ถ.ธงชัย-บานกรุณา อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ 032-695049

ล้ิมลังเส็งซุปเปอรมารท 81/1 ต.รอนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ 032-697095

มิตรนิยมมินิมารท 29 ม.4 ตลาดบางสะพานนอย อ.บางสะพานนอย  จ.ประจวบคีรีขันธ 032-699102

วรรณ (ส่ีแยก) 5/4 ม.5 บางสะพานนอย ต.บางสะพาน อ.บางสะพานนอย จ.ประจวบ 085-5635062

รุงยืนยง 40 ม.4 ต.บางสะพานนอย อ.บางสะพานนอย จ.ประจวบ 032-699150

ซีมารทบานนม 239 ม.1 ต.กําเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธุ 032-691823

ดวงเจริญ (บอทองหลาง) 109/10 ม.2 ต.แมลําพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธุ 081-5264974

คุณอารมย 15 ม.9 อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ 084-4130645

ฟาใส 7/2 ม.2 อ.บางสะพานนอย จ.ประจวบฯ 092-5451017  032-699332

พ่ีปุย 235/4ม.5 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ 085-2629550

อ.บางสะพานนอย

ปายินดี ตลาดบานธรรมรัตน ต.ทองมงคลอ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ

ทองการคา 24/4 ม.3 ต.ชางแรด อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ 083-0724388

บานจอ (บานโจ) 1 ม.1 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ 086-1607116

เจตุก เฮียเตี้ย 39 ม.1 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ 081-8405376

พ่ีแดง (ขายตลาดนัด) 14 ม.4 ต.ชางแรก อ.บางสะพานนอย จ.ประจวบฯ 089-8363879

รานปมไรบน 343 ม.6 ต.ชางแรก อ.บางสะพานนอย จ.ประจวบฯ 089-824761

อารมยดี 104 ม.1 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานนอย จ.ประจวบฯ 089-9712873

เจเล็ก 93/6 ม.5 ต.กําเนิด อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ 081-7056931



อิศราภัณฑ 34/1 ม.3 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ 080-6564498

ณภัทรเซ็นเตอร (เฮียไก) 21/7 ม.5 ต.รอนทอง อ.บางสะพานใหญ จ.ประจวบฯ 0840615549

รอนทองเภสัช 919 ม.5 ต.รอนทอง จ.บางสะพานใหญ จ.ประจวบฯ 086-5994289

ดวงใจ 178 ม.6 ต.รอนทอง อ.บางสะพานใหญ จ.ประจวบฯ 081-2974667

เจแหมม 16/1 ม.4 ต.ปาพแพรก อ.บางสะพานนอย จ.ประจวบฯ 098-9622942

จอมคาสง (เฮียหน่ึง) 19/3 ม.1 ต.ไชยราช อ.บางสะพานนอย จ.ประจวบฯ 085-2668705032-694590

เดชา 79/1 ม.3 ต.ชางแรก อ.บางสะพานนอย จ.ประจวบ 032-558222

ไชยราชเอ็กซเพรส 310/3 ม.1 ต.ไชยราช อ.บางสะพานนอย จ.ประจวบ 080-8216290

ไชยราชเภสัช 50/1 ม.1 ต.ไชยราช อ.บางสะพานนอย จ.ประจวบ 087-1558288

เจสาว 1/4 ม.9 บานคลองเพลิน ต.รอนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบ 087-90967052

ขาวปนสโตร 68/3 ม.5 ต.กําเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบ 086-1734360

ปาโอ (ตั้งเต็กเฮง) 27 ม.3 ตลาดบานกรูด ต.เขาธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ 032-695109  081-8020957

ปานอย 32/12 ม.9 บานคลองเพลิน อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ 086-0742600

หจก.ล้ิมเจริญ 340 ม.1 ต.กําเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ 032- 601151

ปายอม 61/10 ม.4 บานปากแพรก ต.ปากแพรก อ.บางสะพานนอย จ.ประจวบฯ 084-5704468

พรศิริ 38/1 ม.4 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานนอย จ.ประจวบฯ 032-699136

ก.เกตุแกว 99/9 ม.3 ต.ชางแรก อ.บางสะพานนอย จ.ประจวบฯ 081-9442831

อ.ปราณบุรี

สหกรณคายธนรัตน (PX) 125 ม.3 ซ.คายธนรัตน ต.เขานอย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ 032-555345

ไพศาลเภสัช 5/150 ม.2 ต.เขานอย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ 032-621721

ปราณบุรีโอสถ 5/10-11 ถ.รัฐบํารุง ต.เขานอย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ 032-622226

แสงเจริญเภสัช 187-188 ถ.รัฐบํารุง ต.เขานอย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ 032-622240



ปราณบุรีซุปเปอรสโตร 581 ม.1 ต.เขานอย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ 032-622178

มาลีมินิมารท 176 ม.1 ถ.รัฐบํารุง ต.เขานอย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ 032-622203

สงาศิลปพานิช 166/2 ต.ปากนํ้าปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ 032-631111

สุภาพ 109 ม.2 ต.ปากนํ้าปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ 032-631234

จินาทองซุปเปอรมารท 367/2 ต.ปากนํ้าปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ 032-631924

O.X. ซุปเปอร 166/6 ม.2 ถ.ปากนํ้าปราณ ต.ปากนํ้าปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ 032-631908

บุญเลิศ 58/2 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.วงคพง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ 032-572336

บริษัท มาลีซูเปอรสโตร จํากัด 166/24 ม.1 ต.เขานอย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันร

นุกแอนด เท็น(เจเหลียง) 5 ม.6 ต.หนองตาแตม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ 0871673506

เจพิณ บานวัง 101 ม.8 ต.หนองตาแตม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ 090-4454178

สุธรรมเงิน 85/1 ม.11 ต.หนองตาแตม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ 087-1657058

ศูนยสาธิต ม.7 ต.ปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ 032-623073

ปาพร 99/99 บานปลายมา  ม.5 อ.ปราณบุรี จ.ประจวบ 081-7202161

อ.ทับสะแก
เมืองทองสโตร 43/2 อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ 032-671587

ทับสะแกโอสถ 79 ม.4 ถ.สุขาภิบาล อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ 032-671071

ไพศาลโอสถ 37 ม.4 ถ.เทศบาล ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ 032-671204

อ้ึงเฮียบฮวด 25 ม.4 ตลาดทับสะแก ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ 032-671502

พรประสิทธิ์โอสถ 189/4 ม.10 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ 032-671148

เจจูน 244 ม.1 ต.หวยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบ 081-9865669

ศิ 177 ม.1 ต.หวยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบ 032-574275

สมพรพาณิชย(เจหมวย) 89/1 ม.6 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบ 081-1786733



ตี๋เอ็น ตลาดอุดมสุข 311/68 ม.10 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ. ประจวบ 032-546489

ปานอย บานอางทอง 67/6 ม.1 ต.อางทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบ 084-7688520

วองการคา 311/65 ตลาดเทศบาล อ.ทับสะแก จ.ประจวบ

วองการคา (เจเอ้ียง) 311/63 หนาตลาดอุดมสุข อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธุ032-671894  084-0666546

กวยเภสัช "73 ม.4 ตลาดทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ" 032-671086

แสงทอง 30 ม.6 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ 098-5584557

เบญจมาศฟารมาซี 120/45 ม.6 ต.ทับสะแก จ.ประจวบฯ 089-4526985

วาสนา 85/24 ม.2 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ

อุสา 307 ม.10 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ

คุณนอย 36/6 ม.9 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ 093-1190183

บ๊ิกแอนดเบลส 47 ม.3 ต.บวยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ 080-0800955

อ.เมือง
ประจวบเภสัช 25 อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ 032-611537

เทพรักษเซ็นเตอร 113-119 ถ.ไมตรีงาม อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ 032-604800

รุงเรืองการเกษตร (เจเล็ก) 97 ม.10 ต.บอนอก อ.เมือง จ.ประจวบ 081-9419901

รานตุกตา 8/7 ม.10 ต.บอนอก อ.เมือง จ.ประจวบ 085-4254139

นองออ 29/2 ม.6 ต.บอนอก อ.เมือง จ.ประจวบ 082-0737865

ลุงสํารวย ปานอย 68/3 ม.11 ต.อาวนอย อ.เมือง จ.ประจวบ 089-0907123

คุณระเบียบ บานเนินแกว 258 ม.5 ต.อางนอย อ.เมือง จ.ประจวบ 084-7741152

ยอดรักพานิช (เจแต) 130 ม.2 ต.อางนอย  อ.เมือง จ.ประจวบ 032-601505

เจเหมี้ยว 6 ม.11 ต.หวยทราย อ.เมือง จ.ประจวบ 080-0220184

ชุมชนตนเกตุ 44 ม.11 ต.หวยทราย อ.เมือง จ.ประจวบ 087-1672359



มารยาทศิริพงษ (ปาอวน) 274 ม.3 ริมหาด อ.บางสะพาน จ.ประจวบ 032-695070

คุณเจี๊ยบ 29/1 ม.5 บานคลองเกา อ.เมือง จ.ประจวบ 087-1539808

ปาอุน 851 ม.7 ตลาดนิคม ก.ม.5 อ.เมือง จ.ประจวบ 032-600970

ปาไน 61 ม.3 ต.อาวนอย อ.เมือง จ.ประจวบ

บุญชู 1 ม.1 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบ 032-661324

คุณ จอย บานหนองยายเอม 52/1 ม.11 ต.อาวนอย อ.เมือง จ.ประจวบ 089-9118192

เจสาคร ตลาดคลองวาฬ  ซ.เทศบาล 18 อ.เมือง จ.ประจวบ

บุญมี เด็ดอนันตกุล 208/2 ม.6 ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ 080-0431957

ศรีทอง 1113/1 ต.อาวนอย อ.เมือง จ.ประจวบฯ 093-3371907

ช.วัฒนา 49-55 ต.หวยทราย อ.เมือง จ.ประจวบฯ 083-2520266

อ.หัวหิน
จี้อันตึ้ง 55/55 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ 032-511700

หจก.วรรณา-ปราณี 110 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ 032-512136

บริษัทโฆษิตสโตรจํากัด 57/12 ถ.ชมสินธ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ 032-513400

นายพิสิษฐ สินจันทร 295 ม.5 ถ.หัวหิน-ปาละอู ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ

ครูประสิทธิ์ 259 ม.5 ถ. หัวหอจ-ปาละอู ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบ 081-9466175

คุณพิสิษฐ  ถึงจันทร 295 ม.5 ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบ

เสาวณีย 16/7 ถ.รถไฟฝงตะวันออก ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ 086-0486888

รานจี้อันตึ๊ง(1979)ตลาดโตรุง 70ข.ถ.เดชานุชิต อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ 081-9413849 081-8585550

พรทิพย 292/9 ม.4 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบ 086-1616070

ไทยช็อป หนา บ.โดลไทยแลนด ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ 081-1980488 032-571195

ชลิดามินิมารท (คุณนอย) 337/3334 ม.2 ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ 087-0121127



พรพรรณเภสัช 54/2 ม.2 ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ 084-5707769

โชคไพศาล (สาขาหนองพลับ) 435/8 ม.2 ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธุ 082-2412680

เสาวณี 5 ม.6 ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 081-1985900

หนอยพมา 7/2 ม.1 ต.หวยสัตวใหญ อ.หัวหิน จ.ประจวบ 086-0867795

กํานันมนูญ ทองแยม ม.1 7/2 ต.หวยสัตวใหญ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 086-0867995

เพชรฟารมมินิมารท (ปาตุม) 488/1 ม.4 อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 087-1635869

คุณแอน 280/12 ม.7 อ.หัวหิน จประจวบฯ 085-3837517

อ.บานโปง

รานฮัวหลี "35 ม.9 ตลาดหวยกระบอก ต.กรับใหญอ.บานโปง จ.ราชบุรี" 032-291202

รานล้ียงฮุย 177-179 ถ.แสงชูโต อ.บานโปง จ.ราชบุรี 032-211144

รานจี้อันตึ้ง 32-34 ถ.ประชานิยม อ.บานโปง จ.ราชบุรี 032-211032

รานมหาทรัพยสโตร 87-89 ถ.ทรงพล อ.บานโปง จ.ราชบุรี 032-211355

รานบุญชินเภสัช 4 ถ.ทรงพล อ.บานโปง จ.ราชบุรี 032-211453

กวงเฮงหลี 36-38 ถ.ศรีวังตาล อ.บานโปง จ.ราชบุรี 032-211284

รานวิทยาเภสัช 7/7 ถ.แสงชูโต อ.บานโปง จ.ราชบุรี 032-221784

รานยุพาพรรณ 192 ม.9 ตลาดหวยกระบอก ต.กรับใหญ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 032-291049

รานกมลโอสถ "106 ม. 9 ตลาดหวยกระบอก ต.กรับใหญ อ.บานโปง จ.ราชบุรี" 032-291037

รานฮัวหลี 35 ม. 9 ตลาดหวยกระบอก ต.กรับใหญ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 032-291202

รานเจนซุปเปอร 361/8-10 ตลาดหวยกระบอก ต.กรับใหญ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 032-291065

รานทรงสมัย 60 ม. 9 ต.กรับใหญ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 032-291041

บริษัท พีพี ซุปเปอรเซ็นเตอร จํากัด 52-56 ต.บานโปง อ.บานโปง จ.ราชบุรี 032-211268032-343901

รานเสียดฟา 323/4-5 ถ.ปากแรต ต.บานโปง อ.บานโปง จ.ราชบุรี 032-343481



นุยมินิมารท 65 ม.3 ต.ปากแรด อ.บานโปง จ.ราชบุรี 085-7001574

โชคไพศาล 63 ม.5 ต.หนองปลาหมอ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 032-372114

สุนทร (เจแขก) 13/4 ม.13 ถ.โคกสูง-หนองเปด ต.เขาขลุง อ.บานโปง จ.ราชบุรี 089-9134629

อ.ดําเนนิสะดวก

รานดําเนินโอสถ 285/22 ตลาดดําเนินสะดวก อ.อําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 032-253199

รานเวชเภสัช "285/20 ต.ดําเนินสะดวก อ.ดําเนินสะดวกจ.ราชบุรี" 032-254881

รานไทยวิวัฒนสโตร "285/30 ตลาดทวีเสริมสุข อ.ดําเนินสะดวกจ.ราชบุรี" 032-254923

ยิ่งเองซุปเปอรสโตร "245/47-48 ตลาดเสรี ต.ดําเนินสะดวกอ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี"032-254049

ราล้ีเอียวมี 245/7 ม.8 ต.ดําเนินสะดวก อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 032-241099

รานจีนแซตึ้ง 136 ม.5 ต.ดําเนินสะดวก อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 032-241141

รานโพธประดิษฐ 146 ม. 5 ตลาดหลักหา ต.ประสาทสิทธ อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 032-360809

รานดําเนินสะดวกเภสัช 209/8 อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 032-254162

รานศรีสุวรรณโอสถ 562/12 ม. 1 ต.ปากทอ อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 032-281405

พรพิมลสโตร อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี

โพธิ์ประสิทธิ์ซุปเปอร ตลาดหลัก 5 อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี

เจริญ เจริญ 199/33 ม.4 ต.ประสาทสิทธิ อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 081-3813948

ไทยวิวัฒนซุปเปอรมารเก็ต 245/45-46 ต.ดําเนินสะดวก อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 032-241030

จิดาภา 130/1 ม.6 อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 089-8276584

คุณอนุรักษ 245 ม.1 อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 032-263530

ตุกติ๊ก 226 ม.2 อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 032-245948

คุณยุพิน 239 ม.2 อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 032-254734

รานมณฑา 74/1 ม.1 อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 032-253932



วิไล บานหนองชองลม 47 ม.9 ต.แพงพวย อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 085-4096964

ปราโมทย 75 ม.9 ต.แพงพวย อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 089-9964930

เอ่ียวงวนฮวด 195 ม.8 ต. ศรีสุราษฎร อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี

รานตาณุ 248 ม.1 ต.แพงพวย อ.ดําเนินสดวก จ.ราชบุรี

เจไพเราะ บานดอนพุดตานอย อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 032-361320

อ.ปากทอ
รานเกาแซตึ้ง 253 ม. 1 ต.ปากทอ อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 032-281389

รานเจริญเภสัช 279/6 ม.1 ต.ปากทอ อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 032-281388

รานศรีสุวรรณโอสถ 562/12 ม. 1 ต.ปากทอ อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 032-281405

รานออมสินมินิมารท 27 ม. 1 ต.วัดยางงาม อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 032-747269

เอกณรงคซุปเปอร 151ม.8อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 032-352094

กวงสุน (เจเชอร่ี) 562/6-7 ต.ปากทอ อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 086-8033535

โชคบุญชู 24 ม.7 ต.ยางหัก อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 086-1681298

เพชรพรพรรรณ 152 ม.7 ต.ยางหัก อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 089-5181435

อ.โพธาราม
ไทรทอง 92 ถ.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 032-231106

รานจิตเวชภัณฑ "19/5 ม.9 ตลาดหนองโพ  ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี" 032-389498

รานขาเยื้ยง 720-721 ถ.หนาวัดโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 032-231102

ราน ใตอันตึ้ง 13 ถ.ทรงประพาส อ.โพธาราาม จ.ราชบุรี 032-231242

รานโพธารามสโตร 26 ถ.ทรงประพาส อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 032-231236

รานสหกรณโพธารามจํากัด "71-73 ถ.โพธาราม ต.โพธราม อ.โพธารามจ.ราชบุรี" 032-231083

ป.เภสัช 57/2 บานเขาขวาง ต.เขาขวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี



บานหมอยา 102/1 ม.6 ต.บางแกว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 084-1648867

อ.เมือง
รานเอ้ียะเเซตึ้ง 119-121 ถ.อัมรินทร  อ.เมือง จ.ราชบุรี 032-315473

รานรุงรัตนเภสัช 2/5 ถ.กอนทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 032-337140

รานเทียนซุนตึ้ง 58-60 ถ.อัมรินทร อ.เมือง จ.ราชบุรี 032-337121

ส.รุงเรืองเภสัช 495 ถ.ศรีสุริยวงศ  ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 032-338975

รานธัญญะไทย 31/10 ถ.รถไฟ อ.เมือง จ.ราชบุรี 032-338014

รานสิริเพ็ญ 188 ถ.อํารินทร ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 032-318803

รานไชยยันตเภสัช 1 192-194 ถ.อัมรินทร อ.เมือง จ.ราชบุรี 032-338281

รานสหคุณซุปเปอร 8/1 ถ.ทรัพยคิรี  อ.เมือง จ.ราชบุรี 032-338954

รานจิระเชียรโอสถ 380 ถ.อัมรินทร อ.เมือง จ.ราชบุรี 032-337173

รานนําชัยเภสัช 1/1 ถ.ราษฎรยินดี อ.เมือง จ.ราชบุรี 032-337719

รานไลชุนยิม 65/79 ถ.คาทาธร ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 032-338188

รานเชิงสะพานเภสัช 111 ถ.วรเดชริมนํ้า อ.เมือง จ.ราชบุรี 081-1933442

รานไชยยันตเภสัช 2 208-210 ถ.อัมรินทร อ.เมือง จ.ราชบุรี 032-337426

รานนานามินิมารท 191 ถ.ศรีสุริยวงศ อ.เมือง จ.ราชบุรี 034-328044

คุณจันทรจิรา ศาลา โอทอป 87 ม. 5 ตลาดศรีเมือง ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 032-391085086-3001470

กิตต-ิเฮียหนุม 1-3 ถ.สัจจาภิรมย อ.เมือง จ.ราชบุรี 081-8802711

หมอปทมา 82 ม.7 ต.อางทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 083-0134022

ปายมมินิ 417/7 ม.14 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 081-0145668

อาภรณ 86/1 ม.4 ต.อางทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 081-3648460



อ.จอมบึง
รานสยามเวชภัณฑ 574 ม.3 ตลาดจอมบึง ถ.ราชบุรี- จอมบึง 032-261176

รานสมานเภสัช 60/1 ม. 1 ต.ดานทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 032-265081-40899182514

รานเลิศชัยเภสัช 46 ม.1 ต.ดานทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 032-265114-5

รานเจปุมมินิมารท 27 ม. 1 ตลาดทับตะโก ต.ดานทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 032-265139

รานหลินฟา 13 ม.1 ต.ดานทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 032-265195

รานจึงฮะเฮงจั่น 323 ม. 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 032-261266

สมชาย 67 ม.4 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 086-1665684

คุณจริยา 35 ม.2 ต.ดานทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 032-265228

วันนา 100/2 ม.3 สามแยกตนไมแดง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 089-8861229

ศิริอรคาเจริญ (เจอร) 11/3 ม.3 บานแกมอน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 087-1330196

ใบเฟริน 195/2 ม.3 ต.แกมอน อ.จอมบึง จ.ราบุรี 080-7828151

หลานตาเภสัช 213 ม.3 อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 090-0924674

จอมทิพย 211 ม.3 อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 032-261264

ลุงหมาย บานปากชอง 2 ม.2 ต.ปากชอง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 032-740707 089-9187238

สุรีรัตน 35/2 ม.2 ต.ดานทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 032-265220

รางอาว บริการ หนาวัดรางบัว 59-19 ม.1 อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 089-0865636

เฮียไพรัช 41/4 ม.11 ต.ดานทับตะโก  อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 080-0222968

ราชาพาณิชย (แกมอน) โรงนํ้าแข็ง 7/11 ม.3 ต.แกมอน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 085-2949939

เอก นานาภัณท 96 ม.3 ต.แกมอน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 032-206404 087-1575817

เจปุม 27 ม.1 ตลาดดานทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 032-255139

สมานเภสัช 60/1 ม.1 ต.ดานทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 032-265081



ขาวปนหอม 13 ม.2 ต.ปากชอง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 083-3123865

อ.วัดเพลง

รานจัวพาณิช 63 ม. 7 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 032-399240

ปาออด 64/1 ม.5 อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 084-4135880

อ.สวนผ้ึง
รานนิวพรชัยมินิมารท "81/3 ม.1 ตลาดชัฎปาหวาย  ต.ทาเคยอ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี" 032-364500

รานสหเวชภัณฑ 26 ม.1 ตลาดชัชปาหวาย ต.ทาเคย อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี 036-364204

รานวิรัชเภสัช 11 ม. 1 ต.สวนผ้ึง อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี 032-395046

พรชัยเวชภัณฑ 35/3 ม.1 อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี 032-364293

รุงเรืองช็อป(เจสุย) 379 ม.1 ต.ทงเคย อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี 032-364153 081-9418393

อามา 27 ม.1 ต.สวนผ้ึง อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี

นวเวชภัณฑ 314/11-12 อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี 032-731826

อ.บางแพ
รานถาวรเภสัช 249/10 ม. 5 อ.บางแพ จ.ราชบุรี 032-381088

อ.บานคา
กัญญา บานไปงกระทิงกลาง120/3 ม.12 ต.บานบึง อ.บานคา จ.ราชบุรี 086-0606920

นอยมินิมารท 125 ม.12 อ.บานคา จ.ราชบุรี 081-1383242

กาญจนา 82 ม.2 ต.บานบึง อ.บานคา จ.ราชบุรี 081-8586513

คุณสาว บานหนองปลอง หวยเสือ อ.บานคา จ.ราชบุรี 081-7564825

รานทีวาสนา (ปมนํ้ามัน) 113 ม.4 ต.บานคา อ.บานคา จ.ราชบุรี 081-8586104

รานสําอางค 173/1 ม.1 ต.บานคํา อ.บานคา จ.ราชบุรี 032-721037



คุณสมนึก 89 ม.2 ต.บานบึง อ.บานคา จ.ราชบุรี 086-0678347

ฟา 109 ม.6 ต.บานบึง อ.บานคา จ.ราชบุรี 087-1257673

กรคาสง 65 ม.11 ต.บานคา อ.บานคา จ.ราชบุรี 088-4528624

เกสร 46/2 ม.7 ต.บานบึง อ.บานคา จ.ราชบุรี

ปุม 95 ม.1 ต.บานคา อ.บานคา จ.ราชบุรี 032-721048

จ.ตาก

รานเอ เซเวนซุปเปอรมารเก็ต 3/21-23 ถ.จอมพล ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก

รานงี่กี่พานิช (ชัยพฤกษ) "104-106 ถ.จอมพล ต.หนองหลวง  อ.เมือง จ.ตาก"

โชติพานิช (เจหมวย) อ.เมือง จ.ตาก

สตางค แสตมป มินิมารท 41/1 ม.1 ต.หนองบัวเหนือ อ.เมือง จ.ตาก

คุณชัยยุทธ บาน ปากหวยไมงาม ม.7 ต.หนองบัวเหนือ อ.เมือง จ.ตาก

คมสาน ทาวแสงเจริญ 1/13 อาคารราชพัสดุ ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 6300

รานติ๋มอาภรณ 42/7 ม.6 ต.ตากออก อ.บานตาก จ.ตาก

รานพยอม 41/2 ม.8 ต.ตากตก อ.เมือง จ.ตาก

รานปาจําป 170 ม. 6 ต.ตากออก อ.เมือง จ.ตาก

อิงฟามินิมารท 41/2 ม.8 ต.ตากตก  อ.บานตาก จ.ตาก

หองยา 85/4 ม.8 ต.ตากตก อ.บานตาก จ.ตาก

พยอม อ.บานตาก จ.ตาก พยอม

รานชัยวัตนา 35/10 ม. 1 ต.เชียงทอง อ.วังเจา จ.ตาก

รานนราพรพานิช อ.วังเจา จ.ตาก รานนราพรพานิช

รานเอ เซเวนซุปเปอรมารเก็ต 3/21-23 ถ.จอมพล ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก

รานงี่กี่พานิช (ชัยพฤกษ) "104-106 ถ.จอมพล ต.หนองหลวง  อ.เมือง จ.ตาก"



อ.บานตาก
รานปาจําป 171 ม. 6 ต.ตากออก อ.เมือง จ.ตาก

อิงฟามินิมารท 41/2 ม.8 ต.ตากตก  อ.บานตาก จ.ตาก

หองยา 85/4 ม.8 ต.ตากตก อ.บานตาก จ.ตาก

พยอม อ.บานตาก จ.ตาก

รานชัยวัตนา 35/10 ม. 1 ต.เชียงทอง อ.วังเจา จ.ตาก

รานนราพรพานิช อ.วังเจา จ.ตาก

รานติ๋มอาภรณ 42/7 ม.6 ต.ตากออก อ.บานตาก จ.ตาก

รานพยอม 41/2 ม.8 ต.ตากตก อ.เมือง จ.ตาก

รานปาจําป 172 ม. 6 ต.ตากออก อ.เมือง จ.ตาก

อิงฟามินิมารท 41/2 ม.8 ต.ตากตก  อ.บานตาก จ.ตาก

หองยา 85/4 ม.8 ต.ตากตก อ.บานตาก จ.ตาก

อ.วังเจา

รานชัยวัตนา 35/10 ม. 1 ต.เชียงทอง อ.วังเจา จ.ตาก

รานนราพรพานิช อ.วังเจา จ.ตาก


