
จ.จันทบุรี

รานชัชชัยเภสัช 96 ตลาดนํ้าพุ  ถ.ศรีรองเมือง ต.วัดใหม อ.เมือง จ.จันทบุรี 039-321613

รานบวนเเซตึ้ง 49 ถ.ฝาง ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 039-311078

รานวังเจริญเวช 108/10 ถ.ศรีรอบเมือง  อ.เมือง จ.จันทบุรี 039-311448

รานนองนุนไดเร็คเซลล 108/10 ถ.ศรีรอบเมือง  อ.เมือง จ.จันทบุรี 039-323031

รานนิวเวชภัณฑ 58 ถ.ศรีรอบเมือง  อ.เมือง จ.จันทบุรี 039-311094

บริษัท ยิ่งใหญเซ็นเตอร จํากัด 50/1 ถ.สรอยสุวรรณ ต.วัดใหม อ.เมือง จ.จันทบุรี 039-346585

หางแฟมิล่ีดีพารเมนทสโตร 249 ถ.ขวาง ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 039-323720

ศิริลักษณ เพชรทองคํา 2/345 ม.12 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 087-6149818

คุณสนทนา ไทยเจริญ 45/100 ม.1 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 087-1234249

ทวีเจริญซุปเปอรสโตร 40/15 อ.เมือง จ.จันทบุรี 039-302955

ธนาภา 89/36 ม.2 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 081-3779190

อ.สอยดาว

รานสุวรรณเวชภัณฑ 174/3 ม. 1 ต.ปะตง อ.สอยดาว  จ.จันทบุรี 039-381424

รานอุดมเภสัช 215/1 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 039-381092

ราน ส . พานิช 155/1 ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 039-381091

คุณสุจิตรา 30/33 ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 089-2327113

รานวิลัย (เจขาว) 186/9 ม. 6 ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 081-3777177

รานเจตา คาสง 18/5 ม. 1 ต.ทับชาง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 039-393099

รานรุงรัตน 30/7 ม.1 ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 039-421296

ราน เจตา บางคลองฝน ม.10 ต.ทุงนาง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 087-1495678



ราน สมบูรณเภสัช 135 ม.1 ต.ทุงขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 081-9453390

ชัชวาลยเภสัช 83/6 ม.1 ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 039-381431

รุงเรืองศรีซุปเปอรสโตร 8/9 ม.1 ต.ทุงขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 092-2676178

อ.นายายอาม

รานนายายอามเภสัช 85/9 ม.1 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 039-371021

รานเฟรนมินิมารท 87/15-16 ม. 1 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 039-371072

รานคุณนิ 59/5 ม.7 อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 039-417271

รานเจริญชัย 62/2 ม.3 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 080-6319035

รานไพฑูรย 49/1 ม.8 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 039-398043

เจนอย (แยกหนองแหวน) อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 088-5249250

เอนกซุปเปอร 26 ม.7 ต.สนามชัย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 089-6063501

เจอ๊ีด 49/1 ม.8 ต.กระแฉะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 081-3770428

ฟาโปง 226 ม.5 ต.วังตโนด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 039-491609

อ.โปงน้ํารอน

ราน ป. สืบอุดมมินิมารท 75 ม. 1 ตลาดทับไทร ต.ทับไทร อ.โปงนํ้ารอน จ.จันทบุรี 039-387073

รานดวงใจ 348/1 ม.1 ต.ทับไทร อ.โปงนํ้ารอน จ.จันทบุรี

รานวีระเภสัช 200 ตลาดทับไทร อ.โปงนํ้ารอน จ.จันทบุรี 039-387043

สงวนพานิช 340 ม.1 ต.ทับไทร อ.โปงนํ้ารอน จ.จันทบุรี 083-0856944

อ.ขลุง

หจก.บีเจ ซุปเปอรมารท 12/22-24 ถ.รัตตะรมยรังสรรค อ.ขลุง จ.จันทบุรี 039-366211

พรชัยโอสถ 12/32 ถ.เทศบาลสาย 4 ต.ขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 039-441305



นองพร 12/45 ตลาดสดขลุง ต.ขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 039-441105

พี พี ซุปเปอร 240 ถ.เทศบาลสาย 1 ต.ขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 039-441516

อ.มะขาม

ราน เจลาว 5 ม.1 ต.วังแซม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 086-1395056

อ.ทาใหม

รานโซเฟยมินิมารท 16/40 ม. 3 ตลาดหวยสะทอน ต.ทุงเบญจา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี 039-395075

รานซิวเต็กตึ้ง 13-21 ถ.ถีระวงค ต.ทาใหม อ.ทาใหม จ.จันทบุรี 039-431030

รานกิจเจริญ (รานใน) 27-29 ถ.ถีระวงค ต.ทาใหม อ.ทาใหม จ.จันทบุรี 039-432198

รานโสภณฟารมาซี 79/2 ม.3 ต.ทุงเบญจา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี 039-395118

รานเกษตรพันธแท 54/6 ม.3 ต.ทุงเบญจา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี 087-0094445

คุณกอย 65/7 ต.ทุงเบญจา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี 039-395099

ราน อ.แอม 64/6 ต.หวยสะทอน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี 089-60508889

ราน วันทนา 38 ม.5 ต.ทุงเมญคา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี 039-317180

ราน ประจวบ 88/2 ม.7 ต.สองพ่ีนอง อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

ราน เพ่ือนการเกษตร 142/6 ม17 อ.ทาใหม จ.จันทบุรี 039-495427

พ่ีรัตนา อ่ิมทรัพย อ.ทาใหม จ.จันทบุรี 086-3664634

อ.แหลมสิงห

รานอวยพร (เจยา) 50 ม. 5 ต.พล้ิว อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี 039-397018

ราน พี พี มินิมารท ม. 1 ต.ปากนํ้าเเหลมสิงห อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี 084-1565748

ราน ปาประภา 12/2 ม.10 ต.หนองขอน อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี 039-434085

เฮียตอย 28 ม.12 ต.ปากนํ้า อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี 039-499681



อ.แกงหางแมว

ราน สมโภชน 10/27 ม.8 ต.สามพ่ีนอง อ.แกงหางแมว จ.จันทบุรี 089-8073997

ราน นภาลัย 116/6 ม.4 ต.เขาวงกต อ.แกงหางแมว จ.จันทบุรี 039-490242

ราน วริสรา 77 ม.4 ต.แกงหางแมว อ.แกงหางแมว จ.จันทบุรี 089-2120791

ราน เจหลาน 21 ม.5 ต.ขุนซอง อ.แกงหางแมว จ.จันทบุรี 089-8337021

ราน เจนุย 32 ม.13 ต.ขุนซอง อ.แกงหางแมว จ.จันทบุรี 084-8411178

รานไกนิด มินิมารท 218 ม.3 ต.แกงหางแมว อ.แกงหางแมว จ.จันทบุรี 039-308227

รานจุฑาภรณมินิมารท 146/3 ม.22 ต.แกงหางแมว อ.แกงหางแมว จ.จันทบุรี 086-157654

คุณวิทยา ต.แกงหางแมว อ.แกงหางแมว จ.จันทบุรี 087-9918947

รานคุณวิไล 20/3 ต.ขุนซอง อ.แกงหางแมว จ.จันทบุรี 089-0967238

คุณ ปราณี 28/1 ม.5 ต.สามพ่ีนอง อ.แกงหางแมว จ.จันทบุรี 087-1891872

ราน สองพ่ีนองคาวัสดุ 4/1 ม.13 ต.ขุนฆอง อ.แกงหางแมว จ.จันทบุรี 087-1271172

ราน เจเล็ก 43 ม.13 ต.ขุนฆอง อ.แกงหางแมว จ.จันทบุรี 086-1696889

คุณ นที อ่ิมบุญ 174 ม.5 ต.ขุนซอง อ.แกงหางแมว จ.จันทบุรี 089-0924208

ราน บานแกงหางแมว 80 ม.2 ต.แกงหางแมว อ.แกงหางแมว จ.จนทบุรี 039-308231

ราน พ่ีจิ๋ม 252 ม.6 ต.แกงหางแมว อ.แกงหางแมว จ.จันทบุรี

ราน อารมณ 53/1 ม.15 อ.แกงหางแมว จ.จันทบุรี 086-1562718

คุณ ปรีชา 230/1 ม.15 อ.แกงหางแมว จ.จันทบุรี 087-0737107

คุณ วันเพ็ญ 84 ม.6 ต.สามพ่ีนอง อ.แกงหางแมว จ.จันทบุรี 084-9078086

ลานมันคุณวีรชัย 92/1 ม.10 ต.สามพ่ีนอง อ.แกงหางแมว จ.จันทบุรี 084-7388173

มณีภัณฑ 20/9 ม.11 ต.แกงหางแมว อ.แกงหางแมว จ.จันทบุรี 039-308099

คุณมนธิชา 8/6 ม.5 ต.สามพ่ีนอง อ.แกงหางแมว จ.จันทบุรี 039-490636



จุฑาภรณมินิมารท 2 43/7 ม.22 ต.แกงหางแมว อ.แกงหางแมว จ.จันทบุรี 089-5103592

ลักษขณา 97/5 ม.3 ต.ขุนซอง อ.แกงหางแมว จ.จันทบุรี 091-4280572

วาสนา 115/16 ม.3 ต.เขาวงกต อ.แกงหางแมว จ.จันทบุรี 084-8637964

ช.เภสัช 146 ม.3 ต.แกงหางแมว อ.แกงหางแมว จ.จันทบุรี 086-3368638

หนองสรอยการคา 163 ม.4 ต.เขาวงกต อ.แกงหางแมว จ.จันทบุรี 081-8636941

อ.เขาคิชกูฎ

ราน เจอ๊ีด จันเขลม 82/9 ม.4 ต.จันเขลม อ.เขาดิชณกุฎ จ.จันทบุรี 081-8655941

รานอมรเภสัช 4/54 ม.5 ต.พลวง อ.เขาคิฌชกูฎ จ.จันทบุรี 039-309301

ราน โชคบุญชู 4/18 ม.2 ต.สนแหลม อ.เขาคิชณกุฎ จ.จันทบุรี 089-2510971

ราน ปมพัชรี 58/4 ม.9 ต.เคียนทอง อ.เขาคิชกูฎ จ.จันทบุรี 081-5236855

คุณ กอย 11 ม.8 อ.เขาคิชกูฎ จ.จันทบุรี 086-1479835

ราน จําปคาขาว 6/5ม.2 อ.เขาคิชกูฏ จ.จันบุรี 081-7817726

ราน เจอ๊ีด อ.เขาคิชกูฏ จ.จันทบุรี 039-452105

วิริยะ 10/9 ม.3 ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิฌชกูฎ จ.จันทบุรี 087-1281229

คุณอนุชา 13/2 ต.คลองพลุ อ.เขาคิฌชกูฎ จ.จันทบุรี 089-9388769

บานฉาง 15/3 ม.4 ต.จันเขลม อ.เขาคิฌชกูฎ จ.จันทบุรี 039-309965

จ.ฉะเชิงเทรา

อ.บางนํ้าเปรี้ยว

รานธนศักดิ์เภสัช 18/123-124 ม. 18 ต.ดอนฉิมพลี อ.บางนํ้าเปรียว จ.ฉะเชิงเทรา 038-585087

รานนําชัยเภสัช 18/38 ม.18 ตลาดคลอง 16 อ.บางนํ้าเปรียว จ.ฉะเชิงเทรา 038-585428

คูหาโอสถ 18/145 ม.18 ตลาดคลอง 16 อ.บางนํ้าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 038-585223

รานชัยทิพยเภสัช 26-27 ม.1 ต.บางขนาก  อ.บางนํ้าเปรียว จ.ฉะเชิงเทรา 038-524171



รานนัทแนทมินิมารท 239/28 ม.5 ต.โพรงอากาศ  อ.บางนํ้าเปรียว จ.ฉะเชิงเทรา 038-581407-8

รานแสงเจริญชัยเภสัช 281 ม.5 ต.โพรงอากาศ อ.บางนํ้าเปรียว จ.ฉะเชิงเทรา 038-581164

รานชาญชัยเภสัช 18/116 ม.8 ตลาดคลอง 16 อ.บางนํ้าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 038-585397

อ.บางปะกง

รานพัฒนาโอสถ 200/1 ม.3 ต.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 038-531023

รานเกียรติอนันต หนาโรงไฟฟาบางปะกง  ต.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 038-5734050892442188

รานมานิตโอสถ 231 ม.10 ต.บางปะกง อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา 038-531196

รานบางปะกงเภสัช 96 ม.10 เทศบาล 10 ต.บางปะกง อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา 038-531184

ปาวรรณา 70/56 ม.19 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 038-531426  083-589859

อ.เมือง

รานซื่อตรงฟารมาซี 12/7-8 ถ.ชุมพล อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 038-511388

หางขายยา หมอไฝ 137-139 ตลาดศูนยการคาตะวันออก อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 038-511252

รานสุกัญญา 27/109 ตลาดสุวินทวงค   อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 038-845599

ราน ฮั่ว จี่ ตึ้ง 80-82 ถ.พานิช อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 038-511062

บริษัท ตะวันออกคาปลีก จํากัด 55/1 ม.4 ต.บางตีนเปด  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 038-512124

รานเภสัชกรทรงโปรด 97/69 ตลาดทรัพยสินใหม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 038-512139

รานเฮงหลีสโตร 97/77-78 ตลาดทรัพยสินใหม ต.หนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 038-513853

รานเจรุง ตลาดสุวินทวงค   อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 038-845847

รานลอ เฮง หลี 426 อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 038-511530

อ.บางคลา

ราน ล.เกียรติเอ็กตรามารท 21-23 ถ.วรรณยิ่ง อ.บางคลา จ.ฉะเชิงเทรา 038-541130



รานนําไทย ซุปเปอรมารท 50-51 ถ.ไพบูลยวัฒนา อ.บางคลา จ.ฉะเชิงเทรา 038-541052

รานบางคลาเภสัช 69 ถ.ไพบูลยวัฒนา อ.บางคลา จ.ฉะเชิงเทรา 038-542119

อ.แปลงยาว

รานสมทบพาณิชย 105 ม. 4 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 038-589391

รานวุฒิชัยเภสัช 37/35 ตลาดบางบอ ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

อ.พนมสารคาม

รานพนมฟารมาซี 9/2 ถ.สุขาภิบาล 5 อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 038-551424

รานพวงทองสรรพสินคา 26-28 ม.1 ถ.พนมพัฒนา อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 038-551182

ราน ป. เจริญมินิมารท 506 ม. 2 ต.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 038-599080

รานเปาอันโอสถ 512 ม.2 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 038-551433

ราน ก. เวชภัณฑ 36 ถ.ทาเกวียน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 038-552847

รานลัดดาวรรณ 536 ม.2 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 038-551716

รานเซียมฮวด 618-619 ม.2 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 038-551281

มีเฮ 173 ม.10 ต.บานซอง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 089-9387702

อมรภัณฑ 526 ม.2 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคามจ.ฉะเชิงเทรา

ตนนามินิมารท 18 ม.8 ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 089-9339522

มีเฮ 173 ม.10 ต.บานซอง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 089-9387702

อ.สนามชัยเขต

รานวีระพันธเจริญ 348 อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 038-597039

รานสมพงษฟารมาซี 589/2 ม.4 อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 038-597083

รานไพบูลยพานิช(ครัวไทย) 569/8-9 ต.สนามชัยเขต อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 038-597034



สุดามินิมารท 200/19 ต.ทากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 084-7333219

อนุรักษ 139 ม.15 ต.ทากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

แกว มินิมารท 3/18-21 อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

อ.ทาตะเกียบ

ภูมิแอนดพีมินิมารท 179 ม.2 อ.ทาตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 081-2951529

ป.พานิช อ.ทาตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 081-8659110

ซุปเปอรแรม อ.ทาตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 081-5762347

ปาเล็ก (จุรีพรพานิช) อ.ทาตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 038-508189

จ.ชลบุรี

อ.สัตหีบ

รานเอส พี มินิมารท 25/50 ซ.กม 10 ถ ตลาดกม.10 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 038-245037

รานสุขถาวรโอสถ 437/3-4 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 038-437236

รานนาวิกบริการ คายกลมหลวงชุมพร  ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 038-308538

รานภัณฑุปกรณ กองเรือยุทธการ 21 ม.2 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 038-437334

รานศิริโอสถ 7/3-4 ม. 8 ถ.สุขุมวิท อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 038-436379

หางชัยพรสรรพสินคา 7/1-2 ม.2 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 038-436444

รานชัยเจริญเภสัช 502/20 ถ.สุขาภิบาล 5 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 038-437226

รานเภสัชชุมชน 26/19-20 ม.1 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 038-722435

อ.ศรีราชา

รานอาวอุดมสโตร 173/4 ต.ทุงสุขลา  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-766199

รานนองฝาย 173/37 ม.7 ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-351798



รานถัง ทง อัง 108 ถ.เจิมจอมพล  ต.ศรีราชา  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-311114

ประมวลเภสัช 1 3 ถ.สุรศักดิ์สงวน  ต.ศรีราชา  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-311962

รานไทยพัฒนาเภสัช 192 ถ.เจิมจอมพล  ต.ศรีราชา  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-311103

รานวิวรรณฟารมาซี 26/3 ถ.สุรศักดิ์สงวน  ต.ศรีราชา  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-311042

รานเสรียวัฒนเภสัช 36/1-2 ถ.สุรศักดิ์สงวน  ต.ศรีราชา  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-311088

ราน เค เค มินิมารท "591 ม.11 ตลาดเครือสหพัฒน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี" 038-482567

รานเอ็มอี ซุปเปอรมารเก็ต 72 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-341484

รานนานาภัณฑ 1 520/2 ม.11 นิคมเครือสหพัฒน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-480386

ซี อาร ฟารมาซี (ชาลี ดรักแคร) 520/6 นิคมเครือสหพัฒน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-480415

รานเเบล็ค เเอนด บราวน 271/102-4 ม.6 ต.บอวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-345103

รานรักบานเกิด 31 ถ.สุรศักดิ์ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-312597

รานกรีนมารท 218 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-480392

รานนานาภัณฑ 2 500/1 ม. 11 อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-480125

ราน พี เค มารท ตลาดบอ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-346588081-6058221

รานพูลศิริเภสัช 201 ม. 7 ตลาดอาวอุดม ต.อาวอุดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-766176

รานปุก มินิมารท 271/105-106 ตลาดยบอวิน  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 081-6630144

รานพลไพศาล 609/12 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-482116

รานพี ซุปเปอรมารท 116/19 ม.3 ต.บอวิน  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 086-3271714087-9868525

รานอุบลการคา 61 ม. 10 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-341368

รานภาวินชอป 94/7 ม.2 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-358190

ประเสริฐโอสถ 101/44 ม.2 ถ.ศรีราชา-หนองคอ ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 086-0888870



อ.บางละมุง

รานพัทยากลางฟารมาซี 175/5-6 ม.9 ถ.พัทยากลาง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 038-361803-4

รานเฌอมินิมารท 128 ม.1 ตลาดโรงโปะ ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 038-241585

รานพ่ี ปุ ไดเร็คเซลล 32/4-5 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 038-420862

รานโพธิ์ประดิษฐโอสถ 62 ม. 4 ตลาดนาเกลือ ถ.พัทยา- นาเกลือ  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 038-221260

รานทวีวัฒนโอสถ "45 ม. 4 ตลาดนาเกลือ ถ.พัทยา-นาเกลือ  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี" 038-222020

รานจันทนาพรเภสัช "64 ม.1 ตลาดโรงโปะ     อ.บางละมุง จ.ชลบุรี " 038-241149081-4845639

รานจอยไดเร็คเซลล 596/8 ม.5 ต.นาเกลือ  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 038-222220

รานภักดีพร 109/1 ม.1 ต.เขาไมเเกว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 038-309093

รานทินไดเร็คเซลล 60 ม. 1 ตลาดโรงโปะ ต.บางละมุง  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 038-704510

รานสกุลเปยมฟารมาซี 94/28 ม.11 ถ.เขาตาโล ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 038-378126

ราน พี เอส ฟารมาซี 111/360 ม.11 ซ.เขาตาโล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 038-332819

รานสุขมงคลเภสัช 280 ม.5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 038-731581

ดีแอนดเอ็มฟารมาซี ถ.ทัพพระยา 5 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 086-3123723

ศรีทรงโยธิน 60 ม.1 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 038-241117

อ.เมือง

รานรุงเรืองฟารมาซี 789/5 ถ.เจตจํานงค ต.บางปลาสรอย  อ.เมือง จ.ชลบุรี 038-284805

หจก. ศรีทองโอสถ 165 ต.เจตจํานงค อ.เมือง จ.ชลบุรี 038-282672

รานเตียง เฮง เส็ง 749/1 ถ.ราษฎรประสงค  ต.มะขามยง อ.เมือง จ.ชลบุรี 038-271750

รานสุพรรณเวชภัณฑ 528/22 ถ.ราชประสงค ต.มะขามหยง อ.เมือง จ.ชลบุรี 038-284934

รานไทแซโอสถ 420/1-2 ตลาดบานสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 038-273100



รานตง ซัว ตึ้ง 417-421 ถ.วชิระปราการ อ.เมือง จ.ชลบุรี 038-273091

หจก.สมนึกเภสัช 824-826 ถ.เจตนจํานงค ต.บางปลาสรอย อ.เมือง จ.ชลบุรี 038-282960

รานแสนสุขฟารมาซี 174 ตลาดหนองมน ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 038-390495

รานเภสัชวสันต 11 ซ 8 ตลาดหนองมน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 038-390253

รานเฮียบไถซุปเปอร 8 ม. 6 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 038-390148390452

รานบ๊ิกโม 737/1-731/1ก. ถ.โพธทอง อ.เมือง จ.ชลบุรี 038-275552

หจก.อ. ทวี เทรดดิ้ง (1994) "695 ง.จ  ถ.สุขประยูร ต.มะขามหยง อ.เมือง จ.ชลบุรี" 038-780810

แหลมฉบังฟารมาซี 53/206 ม.9 ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-330616

อ.พนัสนิคม

รานปจจัย 4 158 ขางตลาดสด ถ.ศรีจารุสัมพันธ ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 038-787579

รานเหรียญเชาวฟารมาซี 35 ตลาดสด ถ.เมืองเกา ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 038-416894

รานสายหยุด 55 ถ.เมืองเกา อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 038-461205

รานอําพนธเภสัช 21 ถ.เมืองเกา ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 038-464204

รานโชคชัยฟารมาซี 17-19 ซ.หนาตลาดสด ถ.เมืองเกา ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 038-461164

รานสหภัณฑเภสัช 20-22 หนาตลาดสด ถ.เมืองเกา อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 038-462060

รานภักดี 147-149 ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 038-461173

รานจุไรพร 52 ถ.เมืองเกา อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 038-462068

รานอาภรณ 43 ตลาดเกา ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 038-461621

รานวิชัยฟารมาซี 5 ตลาดเกา ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 038-366470

ราน ช. เจริญ 65-67 ถ.ศรีจารุสําพันธ ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 038-461764

อ.บานบึง

รานอุดมเวชภัณฑ 112 ตลาดหัวกุญแจ ต.คลองกิ่ว อ.บานบึง จ.ชลบุรี 038-201043

รานสมศักดิฟารมาซี 150/1 ม. 1 ตลาดหัวกุญแจ ซ.3 ต.คลองกิ่ว อ.บานบึง จ.ชลบุรี 038-201312

รานทวีกิจซุปเปอรมารท 179/3 ตลาดหัวกุญแจ ต.คลองกิ่ว อ.บานบึง จ.ชลบุรี 038-201270

รานสุมิตรโอสถ 38/1 ม.3 ต.หนองชาก อ.บานบึง จ.ชลบุรี 038-444482

รานชวนใจเภสัช 188 ถ.ชลบุรี - บานบึง ต.บานบึง อ.บานบึง จ.ชลบุรี 038-443023



รานจือแซตึ้ง 451 ถ.ชลบุรี-บานบึง ต.บานบึง อ.บานบึง จ.ชลบุรี 038-443537

รานลักกี้มารท 481ถ.ชลบุรี-บานบึง ต.บานบึง อ.บานบึง จ.ชลบุรี 038-443453

บริษัท ซุปเปอรมารท (2000) จํากัด 182022 ถ.เจตตอํานาจ ต.บานบึง อ.บานบึง จ.ชลบุรี 038-443223

รานบุญสงฟารมาซี 38 ถ.เจตตอํานาจ  ต.บานบึง อ.บานบึง จ.ชลบุรี 038-443124

รานมารินทรมินิมารท 500/1 ตลาดหัวกุญแจ ต.คลองกิ่ว อ.บานบึง จ.ชลบุรี 038-201402

รานชาญบารเบอร 285/5 ถ.บานบึง-ชลบุรี ต.บานบึง อ.บานบึง จ.ชลบุรี 085-0927784

สมศักดิ์ฟารมาซี มินิมารท 150/1 ต.หัวกุญแจ อ.บานบึง จ.ชลบุรี

อ.พานทอง

รานประชาโอสถ 29 ม. 3 ต.หนองตําลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038-206111

ราน ดี ดีมารท 85/27 ม. 4 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038-451926

อ.เกาะจันทร
รานจตุพรโอสถ 94/2 ม. 1 ตลาดเกาะจันทร ถ.เทศบาล ซ.6 อ.เกาะจันทร จ.ชลบุรี 038-209381

รานเเกวโอสถ 3/4 ตลาดสามแยกทาบุญมี ต.ทาบุญมี อ.เกาะจันทร จ.ชลบุรี 038-209019

รานเกาะโพธฟารมาซี 64/2 ม.4 ตลาดเกาะโพธ ต.ทาบุญมี  อ.เกาะจันทร จ.ชลบุรี 038-209025

รานปจจัย 4 ฟารมาซี 289/3 ม.4 ต.เกาะโพธ อ.เกาะจันทร จ.ชลบุรี 038-209219

รานอินทรเภสัช 35 ม. 4 ตลาดเกาะโพธิ์ ต.ทาบุญมี อ.เกาะจันทร จ.ชลบุรี 038-209696

รานสหกรณ บขร. จํากัด 480 ม. 1 ต.เกาะจันทร อ.เกาะจันทร จ.ชลบุรี 089-244734

คัมภีรเภสัช 1 (แยกปรุกฟา) 29 ม.13 ต.เกาะจันทร อ.เกาะจันทร จ.ชลบุรี 094-2946696

อ.บอทอง

รานศักดิ์สวัสดิ์ 3 64 ม. 1 ต.บอทอง อ.บอทอง จ.ชลบุรี 038-211084

ราน ป. เทพพนม 48 ม. 1 ถ.สุขพันธถาวร 1 ต.บอทอง อ.บอทอง จ.ชลบุรี 038-211021

รานศักดิ์สวัสดิ์ 2 38 ม. 1 ถ.สุขพันธถาวร 1 ต.บอทอง อ.บอทอง จ.ชลบุรี 038-211109

รานเสริมกิจ 30 ม. 1 ถ.สุขพันธถาวร 1 ต.บอทอง อ.บอทอง จ.ชลบุรี 038-211106

รานสนเภสัช 9 ม. 1 ถ.สุขพันธถาวร 1 ต.บอทอง อ.บอทอง จ.ชลบุรี 038-211041



รานสิริชัยเภสัช 287 ม. 1 ถ.สุขพันธถาวร 1 ต.บอทอง อ.บอทอง จ.ชลบุรี 038-211013

รานทรงชัยเภสัช 134/1 ม. 1 ถ.สุขพันธถาวร 1 ต.บอทอง อ.บอทอง จ.ชลบุรี 038-211023

รานบรรจง 99/25 ม. 1 ถ.สุขพันธถาวร 1 ต.บอทอง อ.บอทอง จ.ชลบุรี 038-211050

รานสาธิตฟารมาซี 99/58 ต.บอทอง อ.บอทอง จ.ชลบุรี 038-211064

รานหน่ึง 44 ม.1 ต.บอทอง อ.บอทอง จ.ชลบุรี 081-0010510

มหาศักดิ์สวัสดิ์ " 252 ม.1 ถ.หนองเสม็ด-บอทอง ต.บอทองอ.บอทอง จ.ชลบุรี"

ปาเล็ก " 68 ม.1 ถ.สุขภัณฑถาวร ต.บอทอง อ.บอทอง จ.ชลบุรี" 089-5424283

เฮียจิตร 460/10 ม.1 ต.บอทอง อ.บอทอง จ.ชลบุรี 038-211065

อ.หนองใหญ

รานสุอร 84 ม. 1 ตลาดหนองใหญ อ.หนองใหญ จ.ชลบุรี 038-219153

รานเคียงแซ 48 ม. 1 ตลาดหนองใหญ อ.หนองใหญ จ.ชลบุรี 038-219132

จ.ตราด

อ.บอไร

เฉลิมวงศเภสัช 252 ม.3 ต.บอพลอย อ.บอไร จ.ตราด 039-591092

มินิซุปเปอร 295/1 ม.3 ต.บอพลอย อ.บอไร จ.ตราด 039-539102-3

อ.เขาสมิง

ยิ่งเจริญเภสัช 221/4 อ.เขาสมิง จ.ตราด 039-696204

ดารากรโอสถ 221/7 ตลาดแสนตุง ต.แสนตุง อ.เขาสมิง จ.ตราด 039-696184

ประชาซุปเปอร 221 ม.1 ตลาดเขาสมิง ต.แสนตุง อ.เขาสมิง จ.ตราด 039-696339

เอ แอนด วี ซุปเปอร 399 ม.1 ตลาดเขาสมิง  ต.แสนตุง อ.เขาสมิง จ.ตราด 039-546446

ปริม-ปานมินิมารท 43/7 ม.2 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด 094-5164263



อ.คลองใหญ

อาธิทวี 223 ถ.มุงคีรี อ.คลองใหญ จ.ตราด 039-581316

รพีพรการผดุงครรภ 187/6 ม.7 ต.คลองใหญ อ.คลองใหญ จ.ตราด 039-581202

คลองใหญซุปเปอร 300ม.2 ต.คลองใหญ อ.คลองใหญ จ.ตราด 039-534222

พรสัมพฤทธิ์ 30/3 ม.4 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ จ.ตราด 085-2868359 039-588135

คุณไพลิน (แผงลอย) ในตลาดเทศบาล อ.เมือง จ.ตราด 039-531670

ตราดฟารมาซี 40 ใกลทารถทัวร ถ.หลังปอมตํารวจ ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 039-511245

รุงสโตร 23 ซ.ไกลัง ถ.วิจิตรจรรยา อ.เมือง  จ.ตราด 039-512667

สหกรณจังหวัดตราด (จํากัด)7/7 ถ.ชัยมงคล ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 039-511066

ชัยรุงโรจน (ชัยสุโรจน) 50 ถ.สุขุมวิท ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 039-512846  081-4295265

เจนํ้าตาล (แผงลอย) อ.เมือง จ.ตราด 039-524257

จ.ปราจีนบุรี

อ.ศรีมหาโพธ

วัฒนสุวรรณ 477 ม. 3 ต.ศรีมหาโพธ อ.ศรีมหาโพธ จ.ปราจีนบุรี 037-206372

รานวิจิตรฟารมาซี 93/42 ม.3 ตลาดคลองล้ัง  ต.ตรอกสมบูณ  อ.ศรีมหาโพธ  จ.ปราจีนบุรี 037-208160

รานสํารวย 93-95 ต.ศรีมหาโพธ  อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี 037-279036

ยาทองเภสัช 266 ม. 10 ต.ทาตูม อ.ศรีมหาโพธิ์  จ.ปราจีนบุรี 037-208069

อ.เมือง

บรรเจิดเภสัช 88/10-12 อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 037-211497

วสันตฟารมาซี (ฮงแซโอสถ) 31-33 ถ.ราษฎรดําริ  ต.ส่ีเเยกไฟแดง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 037-211015

ชุมชมเภสัช 1-3 ถ.เทศบาลดําริ  ต.หนาเมือง  อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 037-211416



รานเอ่ียมเจริญ 17 ถ.ราษฎรดําริ ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 037-211856

A B C สโตร (ซันน่ีมารท) 276 ถ.หนาเมือง ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 037-211094

รานแสงสวางเภสัช 239-243 ถ.ปราจีนธานี  ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 037-211383

รานจึงเจริญ 117 ตลาดจักรพงษ ถ.ปราจีนธานี ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี037-211761

รานเจริญเภสัช 133-135 ตลาดหนาคายจักรพงษ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 037-211030

รานสมชายเภสัช 147/4-8 ตลาดหนาคาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 037-211341

ราน ป.ศิริพานิช 7-11 ถ.เทศบาลดําริ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 037-211034086-1467155

รานคิมเฮงเภสัช 35 ถ.ราษฎรดําริ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 037-211122

ศิริโชคฟารมาซี 89-92 ถ.เทศบาลดําริ ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 037-452018

มุมยาเภสัช 1-3 ถ.ประสิทธิ์พัฒนา2 ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 092-9645665

อ.กบินทรบุรี

รานบอทองเภสัช 217 ถ.เจาสําอางค ต.กบินทรบุรี อ.กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี 037-281057

รานวิรุฬเภสัช 256 ม.8 ต.เมืองเกา อ.กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี 037-281150

อ.ศรีมหาโพธ

วัฒนสุวรรณ 478 ม. 3 ต.ศรีมหาโพธ อ.ศรีมหาโพธ จ.ปราจีนบุรี 037-206372

รานวิจิตรฟารมาซี 93/42 ม.3 ตลาดคลองล้ัง  ต.ตรอกสมบูณ  อ.ศรีมหาโพธ  จ.ปราจีนบุรี 037-208160

รานสํารวย 93-95 ต.ศรีมหาโพธ  อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี 037-279036

ยาทองเภสัช 267 ม. 10 ต.ทาตูม อ.ศรีมหาโพธิ์  จ.ปราจีนบุรี 037-208069

วัฒนสุวรรณ 478 ม. 3 ต.ศรีมหาโพธ อ.ศรีมหาโพธ จ.ปราจีนบุรี 037-206372

รานวิจิตรฟารมาซี 93/42 ม.3 ตลาดคลองล้ัง  ต.ตรอกสมบูณ  อ.ศรีมหาโพธ  จ.ปราจีนบุรี 037-208160

รานสํารวย 93-95 ต.ศรีมหาโพธ  อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี 037-279036



ยาทองเภสัช 267 ม. 10 ต.ทาตูม อ.ศรีมหาโพธิ์  จ.ปราจีนบุรี 037-208069

อ.ประจันตคาม

เจมวย 463 ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 085-2226758

ศรีสุภักดิ์บิวตี้ อ.ประจันตคราม จ.ปราจีนบุรี

ปง พลาซา (ดงบัง) 135 ม.7 ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 086-5175042

วิชิต 118 ม.4 ต.เกาะลอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 098-2966753

อ.บานสราง

รานมงคลเภสัช 133/3 ม.4 ต.บานสราง อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี 081-6360288

ท.ธัญญผล 84 ม.4 ต.บานสราง อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี 083-1131823

อ.นาดี

นองริว 692 ม.1 ต.สําพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 086-1530118

โชคชัยพาณิชย 389/1 ม.3 ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 084-7015671

ธนพัฒน 732 ม.2 ต.ทุงโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 083-1195733

อ.ศรีมโหสถ

ป.มินิมารท 190/10 ม.4 ต.โคกปป อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 089-8335568

พีพีแอลมินิมารท 131/2 ม.1 ต.โคกไทย อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

เสาวนีย ซําหวา 142 ม.7 ต.โคกปป อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 037-276-063

นํ้าแข็งตนโพธิ์ 260 ม.6 ต.โคกปป อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 037-276-600

เจติ๋ม 250 ต.โคกปป อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี



จ.ระยอง

อ.บานฉาง

รานอํานวยเภสัช 35/12 ม.3 อ.บานฉาง จ.ระยอง 038-602252

พลามินิมารท 1 ม. 5 ต.พลา อ.บานฉาง จ.ระยอง 038-630481

อ.แกลง

ราน อุดมภรณสังฆภัณฑ 142/1 ถ.เทศบาล1 อ.แกลง จ.ระยอง 089-9541472

ราน นารีรัตน 204/36-37 อ.แกลง จ.ระยอง 038-884475

ราน บานกร่ําฟารมาซี 73/2 ม.1 ต.กร่ํา อ.แกลง จ.ระยอง 038-657604

ราน เค เอส มินิมารท 128/1 ม.3 ต.กร่ํา อ.แกลง จ.ระยอง 038-657566

ราน ดนัยปโตรเลียม 1/6 ม.3 ต.ทุงควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง 038-669663

ราน ตั้งเฮงไถ(เจภา) 79/1 ม.1 ต.ทุงควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง 038-669437

ราน บุญประเสริฐ 87 ม.1 ซ.ตลาดเขาดิน ต.ทุงควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง 038-669130

คุณ เพียรฤทัย พันทา 56 ม.1 ต.ทุงควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง

รานเภสัชกรคลีนิค  พีซี แกลง 202/97-98 ถ.สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 038-674064

รานลูกหยี 204/31 ถ.สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 038-674048

รานจารุวัฒน 202/48 ถ.สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 038-674077

รานเจเซียม 88/1 ตลาดนํ้าประเเสร  ต.ประเเสร อ.แกลง จ.ระยอง 038-661303

หจก. วัฒนานุกิจ 142/13-16 ถ.เทศบาล 2 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 038-671263

ราน บี เค บิวตี้ 579 ถ.สุขุมวิท ต.ทุงความกิน อ.แกลง จ.ระยอง 089-8318444

รานบุญประเสริฐ 87 ม.1 ตลาดเขาดิน ต.ทุงควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง 038-669130

รานเจรินทร 135/1 ม. 1 ต.ทุงควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง 083-5970798



ราน พัฒนาซุปเปอรมาเก็ต 19/6 ม.5 ต.กร่ํา อ.แกลง จ.ระยอง 038-657182

ราน อานัท 1/5 ม.2 ต.วังชะวา อ.แกลง จ.ระยอง 089-5441002

รานขวัญชัย 145 ม.5 ต.ซากพง อ.แกลง จ.ระยอง 038-648091

ราน ธีระมินิมารท 15/3 ม.2 อ.แกลง จ.ระยอง

จีรวรรณ 24/6 ม.8 ต.พังลาด อ.แกลง จ.ระยอง 038-661422

รานพัฒนเวช (บจก.เวลเล็ตฟารมา) 72 ม.1 ต.กรํ่า อ.แกลง จ.ระยอง 21190 099-0834333

ดาบหมายมินิมารท 183/1 ม.2 ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง 081-6380223

อ.เมือง

รานชัยฮัวโอสถ 136 ตลาดมาบตาพุด  ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 038-681712

รานยงเจริญเภสัช 92 ถ.ศูนยการคาสาย 3 อ.เมือง จ.ระยอง 038-614135

รานประนอม 1/10 ตลาดแมแดง อ.เมือง จ.ระยอง 038-611611

รานแผงลอย เฮียโอย 67/11 ตลาดแมแดง ต.ทาประดู อ.เมือง จ.ระยอง 081-3057120

รานบูมบิวตี้ 36-38 ต.ทาประดู  อ.เมือง จ.ระยอง 038-613325

รานประเสริฐฟารมาซี 286/19 ม. 2 ต.บานเพ อ.เมือง จ.ระยอง 038-651776

บริษัท วรรณกิจเจริญ 2000 จํากัด 5 ถ.ทุงชายกระตาย ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 038-612709

รานโนรีฟูด 116 ม. 2 ตลาดบานเพ ต.บานเพ อ.เมือง จ.ระยอง 038-651021

รานบัวหลวงซุปเปอรมารเก็ต ตลาดบานเพ อ.เมือง จ.ระยอง 038-611202

บริษัท เอกวรนันท จํากัด 97/8 ถ.ราษฎรบํารุง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 038-808468-9

ศูนยสมุนไพรวังพรม 10/16-17 ถ.จันทอุดม ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 038-864387

บ.วัชราวรรณ (2008) จํากัด 136 ถ.ราษฎรอุทิศ ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง

อ.นิคมพัฒนา



รานไชยรัตนเภสัช 354 ม. อ.นิคมพัฒนา  จ.ระยอง 038-636564

ส.พานิช 149 ม.2 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 086-5769200

หจก. วงศศิริวัฒนา 199/1 ม. 2 ถ.ทางหลวงสาย 3191 ต.นิคมพัฒนา  อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 038-636566

อ.ปลวกแดง

รานไพบูลยเภสัช 69 ม. 1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-659010

รานปลวกแดงซุปเปอร 45 ม. 1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-659048

รานริเวอรสโตร 2 ม. 5 ต.แมนํ้าคู อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-913121

รานปากแพรกซุปเปอร 211 ถ.บานคาย-บานบึง ต.ปากแพรก อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-961450

อ.บานคาย

รานเจริญเภสัช 73 ม. 1 ตลาดไผลอม อ.บานคาย จ.ระยอง 038-641038

รานไพบูลยเภสัช 79/3 ตลาดบานคาย ถ.เทศบาล 2 อ.บานคาย จ.ระยอง 038-868508

ไทยสงวน 94/2 ม.2 ต.บานคาย อ.บานคาย จ.ระยอง 038-868451

รานอํานวยเภสัช 35/12 ม.3 อ.บานฉาง จ.ระยอง 038-658710

พลามินิมารท 2 ม. 5 ต.พลา อ.บานฉาง จ.ระยอง 038-686939

อ.วังจันทร

รานนพรัตนเภสัช 60 ม.1 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร จ.ระยอง 038-666037

รานสุทัศนฟารมา 93/8 ม.1 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร  จ.ระยอง 036-66415

หนองพะวาซุปเปอร 152 ม.1 ต.บางบุตร อ.วังจันทร จ.ระยอง 093-3029881

อ.เขาชะเมา

ราน เจแตน 65/1 ม.1 ต.น้ําเปน อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 038-894122

ราน เบร์ิด มารท 102/21 ม.1 ต.หวยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 087-0511646



ราน พลอยมงคล 144/5 ม.2 อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 087-8336998

ราน วชิรพานิช 15 ม.2 ตลาดมะเดือ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 081-7611180

เจวรรณา 72/4 ม.2 อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 084-863195

ประสามารท 99/1 ม.2 ต.นํ้าเปน อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 088-5263720

ราน แสงชัย 1/5 ม.2 อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 038-996023

ราน ประจักษ 55 ม.1 อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 089-5481245

ราน นพดล 78 ม.2 ต.ซําฆอ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 038-969250

ราน สมคิด 87/1 ม.5 ต.ซําฆอ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 086-1484034

คุณ รจนา 320 ม.4 ต.เขานอย อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 086-666132

เจวรรณา 72/4 ม.2 อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 084-863196

จ.สระแกว

อ.วัฒนานคร

รานอารักษฟารมาซี 813-814 อ.วัฒนานคร จ.สระเเกว 037-261262

รานสมบูรณทรัพย 278-279 ม.10 ถ.เจตวิบูลย อ.วัฒนานคร จ.สระเเกว 037-261410

รานดี ดี วัฒนา 1148/53-54 ตลาดศูนยการคา อ.วัฒนานคร จ.สระแกว 037-261050

ราน ว นครสโตร " 1148/73-74 ตลาดศูนยการคา อ.วัฒนานคร จ.สระแกว" 037-261117

พ่ีนงลักษณ 270 ม.8 บานทับใหม ต.โนนหมากเคง อ.วัฒนานคร จ.สระแกว 085-2836340

คุณไสว อัตโบ 109 ม.8 ต.ทับใหม ต.โนนหมากเคง อ.วัฒนานคร จ.สระแกว 081-7625269

รานคุณตุก 265 ม.8 ต.ตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแกว 081-7813735

เจจันทร 8/6 ตลาดรถไฟ อ.วัฒนานคร จ.สระแกว 081-7150889

พ่ีหนู 229 ม.1 บานวังรี  ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแกว 087-6087386

คุณบุม จิราวรรณ 97 ม.10 บานวังรีใต ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแกว 087-6087386



เจกุหลาบ 119 ม.1 ต.บานพราว อ.วัฒนานคร จ.สระแกว 037-261885

ศิริมินิมารท 1064-1065 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแกว 037-261256

เจจา 1148/166 ม.10 อ.วัฒนานคร จ.สระแกว 037-261342

รุงเจริญการคา "1148/61-62 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแกว" 037-261844

หมอยาวัฒนา "1054-6 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานครจ.สระแกว" 037-261909

ต.เภสัช (หมอแตว ) "ตลาดทางรถไฟวัฒนานคร อ.วัฒนานครจ.สระแกว" 037-261039

หจก. ส.วัฒนาการคา 1148/7576 อ.วัฒนานคร จ.สระแกว 080-0166668

อาทร 385 ม.5 ต.หนองหมากฝาย อ.วัฒนานคร จ.สระแกว 089-2275280

นันทภัทรพานิชย ม.4 ต.หนองนํ้าใส อ.วัฒนานคร จ.สระแกว 087-1477797

แมนปน (พ่ีนอม) 231 ม.9 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแกว 086-6065431

เจแคท 40 ม.1 ต.แซรออ อ.วัฒนานคร จ.สระแกว 095-5478677

อ.เมือง

รานเอส พี ซุปเปอรมารท 47 ถ.เทศบาล 19 อ.เมือง จ.สระเเกว 037-241175

รานนานภัณฑซุปเปอรมารเก็ต 1 (ใน) ถ.เทศบาล 19 ต.สระเเกว อ.เมือง จ.สระแกว 037-241050

รานทรงชายซุปเปอรมารเก็ต 48 ถ.เทศบาล 19 ต.สระแกว อ.เมือง จ.สระเเกว 037-241193

รานนานาภัณฑ 2 (นอก) 308 ถ.สายใหญสระแกว - อรัญ ต.สระแกว อ.เมือง จ.สระเเกว 037-220599

ราน เลิศนิยมพานิชย 38 ม.2 ซอยวัดยางเกษม อ.เมือง จ.สระแกว 081-8637723

นายใหม นาดี 28 ม.16 บานอาราม ต.บานแกง อ.เมือง จ.สระแกว 087-1418371

คุณปาน กินรี 89 ม.3 บานแสงจัน ต.บานแกง อ.เมือง จ.สระแกว 080-0930512

รานแมจุน 342 ม.9 ต.บานแกง อ.เมือง จ.สระแกว 089-2466474

คุณสายจิต สุดถาวร 50 ม.6 ต.บานแกง อ.เมือง จ.สระแกว 087-5935942

คุณรหัส 2 ม.2 บานหวยใหญ ต.ทาเกษม อ.เมือง จ.สระแกว 081-8272980



พ่ีบาง 11 ม.7 บานคลองนํ้าเขียว ต.ทาแยก อ.เมือง จ.สระแกว

คุณวันดี 30 ม.11 บานนอย ต.ทาแยก อ.เมือง จ.สระแกว 086-0964507

วทินยาโอสถ 610 ม.2 ต.ทาเกษม อ.เมือง จ.สระแกว

ดีเจ เซียงนอย 25 ม.5 ถ.เทศบาล 6 ต.สระแกว อ.เมือง จ.สระแกว 089-6024322

ขาวคัลเลอรแล็ป ต.ทาเกษม อ.เมือง จ.สระแกว 087-6123999

คุณนิทพงษ พรหมเผา รองนายกบานแกลง 142 ม.12 ต.บานแกลง อ.เมือง จ.สระแกว 087-9376110

คุณประทีป ต.บานแกง อ.เมือง จ.สระแกว 037-518044

เฮียเล็ก คุณปรีชา 138 ม.1 ต.ศาลาลําดวน อ.เมือง จ.สระแกว 037-435230

ปาปุย 75 ม.11 บานคลองหมากนัด ต.บานแกว อ.เมือง จ.สระแกว 087-8357024

คุณออม 632 ม.2 ต.ทาเกษม อ.เมือง จ.สระแกว 087-0926393

โกแปะ มินิมารท 317 ม.2 ต.ทาแยก อ.เมือง จ.สระแกว 089-2455499

ขันทองซุปเปอรมารท 245 ม.13 ต.ทาแยก อ.เมือง จ.สระแกว 081-8658447

ใหญพานิช อ.เมือง จ.สระแกว 082-2053619

อ.คลองหาด

รานศักดา ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระเเกว 037-512077

รานแสนดีพานิช 674 ม.1 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระเเกว 037-445053

ราน ล้ิมซงเชียง 47 ถ.อรัญคลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแกว 089-0881900

คุณ ศักดา (ในตลาด) 76 ม.5 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแกว

มาลัยทอง บานหนองแวง ต.ไทรเดียว อ.คลองหาด จ.สระแกว 089-8330309

รวยพานิช อ.คลองหาด จ.สระแกว 084-5307270

พัชรินทร 22/1 บานเขาดิน ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแกว 061-4352592



อ.วังสมบูรณ

รานอนันตเภสัช 1316 ต.วังสมบูรณ  อ.วังสมบูรณ จ.สระเเกว 037-516119

รานชัชวาลเภสัช 41/6 ม.1 ต.วังสมบูรณ อ.วังสมบูรณ จ.สระเเกว 037-449080

รานไพสิทธิ์เภสัช 1243 ม.1 ต.วังสมบูรณ อ.วังสมบูรณ จ.สระเเกว 037-516225

รานคุณอาสมบูรณ 188 ม.1 บานเขาแหลม ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ จ.สระแกว 039-497731

คุณพ่ีแวน (ส่ีแยกทุงกบินทร) 195 ม.5 ต.วังใหม อ.วังสมบูรณ จ.สระแกว 089-9937471

มงคลเวชภัณฑ 406 ม.1 ตลาดสดวังสมบูรณ ต.วังสมบูรณ อ.วังสมบูรณ จ.สระแกว 037-576177

เจเล็ก ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ จ.สระแกว 089-0076878

อ.วังน้ําเย็น

รานไวคุณฟารมาซีซปุเปอรมารท 97 ต.สินไพบูลย อ.วังนํ้าเย็น จ.สระเเกว 037-251039

รานสงวนโอสถ 591/1 ม. 1 ต.วังนํ้าเย็น อ.วังนํ้าเย็น จ.สระเเกว 037-251060

รานรุงโรจนเภสัช 88-89 ต.วังนํ้าเย็น อ.วังนํ้าเย็น จ.สระเเกว 037-251154

รานชางทองเวชภัณฑ 273/1-2 ต.สินไพบูรย อ.วังนํ้าเย็น จ.สระเเกว 037-251329

รานนงลักษณมินิมารท 188 ตลาดเทียนทอง ต.วังนํ้าเย็น อ.วังนํ้าเย็น จ.สระเเกว 037-288155

ราน สมสุขซุปเปอรเซฟ 691/4 ม.1 ต.วังนัาเย็น อ.วังน้ําเย็น จ.สรแกว 037-252145

สมสุขซุปเปอรเซฟ 691/4 ม.1 ต.วังนํ้าเย็น อ.วังนํ้าเย็น จ.สระแกว 037-252145

ปาเย็น 106/3 ต.ทุงมหาเจริญ อ.วังนํ้าเย็น จ.สระแกว 087-9186405

ปาหมาย 80 ม.1 ต.ทุงมหาเจริญ อ.วังนํ้าเย็น จ.สระแกว

โพธิ์เจริญ 61 ม.1 ต.ทุงมหาเจริญ อ.วังนํ้าเย็น จ.สระแกว 081-9452350081-8041435

เสนาะเซ็นเตอร 199 ม.1 ต.ตาหลังใน อ.วังนํ้าเย็น จ.สระแกว 063-8946563



บุรินทร 45 ม.1 ต.ตาหลังใน อ.วังนํ้าเย็น จ.สระแกว 089-0117674

ส.สมาน 118 ม.4 ต.ทุงมหาเจริญ อ.วังนํ้าเย็น จ.สระแกว

อ.เขาฉกรรจ

รานสุวรรณเภสัชซุปเปอรมารท 63/9 ม.4 ต.เขาฉกรรจ อ.เขาฉกรรจ จ.สระเเกว 037-511115

รานมาดี 54/1 ม.4 ต.เขาฉกรรจ อ.เขาฉกรรจ จ.สระเเกว 037-511092

รานเอมมิกาซุปเปอรมารเก็ต 49 ม.4 ต.เขาฉกรรจ อ.เขาฉกรรจ จ.สระเเกว 089-2125391

คุณเสมียน ตลาดสดเขาฉกรรจ อ.เขาฉกรรจ จ.สระแกว 037-511254

แสงเจริญเภสัช 50 ม.4 ต.เขาฉกรรจ อ.เขาฉกรรจ จ.สระแกว 086-3625613

เสกสันติ์พานิช 731 ม.2 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ จ.สระแกว 037-541276

อําไพพานิชย ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ จ.สระแกว 092-5486392

นํ้าทิพย 555 ม.9 ต.หนองเวา อ.เขาฉกรรจ จ.สระแกว 089-2532623

ปาดวงใจ 485 ม.5 ต.หนองหวา อ.เขาฉกรรจ จ.สระแกว 087-9151246

อ.ตาพระยา

รานดวงดาว 902 ม. 1 ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแกว 085-4396359

คาสงปาณี 766 ม.1 ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแกว 081-8626839

สมพงษพานิช 770 ม.1 ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแกว 086-1399577

ปาโพะ 40 ม.12 บานทองเจริญ ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแกว 085-2764471

พ่ีสุพัชชา 108 ม.1 ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแกว 087-1503710

เจแดง 486 ม.1 ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแกว 081-3779594

ปนิธญาพาณิชย 440 ม.1 ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแกว 081-7625987

ปนทองโอสถ ตลาดตาพระยาตรงขามรานทอง อ.ตาพระยา จ.สระแกว 090-7316321



นองออม 113 ม.7 ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแกว 081-1589100

นํ้าทิพย (นองออม) 113 ม.7 ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแกว 081-1589100098-8968482

การกิจ (ปาอูด) 182 ม.3 ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแกว 097-0578417

ฉลองชัย ไชยพงษ (เจตาล) 17 ม.1 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแกว 085-6972653088-4851925

อ.อรัญประเทศ

รานศ.มยุรี "83/35-36 ตลาดสดเทศบาล อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว" 037-231210

รานเจริญสโตร 130 ถ.ราษฎรอุทิศ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว 037-231927

รานผดุงเกียรติซุปเปอร 145-147 ถ.ราษฎรอุทิศ  อ.อรัญประเทศ จ.สระเเกว 081-7650052

รานสมพงษเภสัช 55/6 ถ.ทหารรวมมิตร   อ.อรัญ จ.สระเเกว 037-231972

ชุติมาพานิช 118/7 ถ.เวฬุวัน ถ.ทหารรวมมิตร   อ.อรัญ จ.สระเเกว 037-222173

ราน ตั้งเอ่ียมเส็ง 190-191 (33-34)ตลาดมิตรภาพ อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว 037-226227

ราน นัมเบอรวัน 105/68 ถ.ราฎรอุทิศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว

อีแปะ มินิมารท 30 ม.6 ต.บานใหญหนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว 086-8210465

เจหมู 83/24 ตลาดสดอรัญ อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว 081-8611864

คุณวันเพ็ญ 25/2 ม.7 ตลาดการคาชายแดน จุดผอนปรนหนองปรือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว 086-1134803

รานมะขาม 105 ม.2 ต.ทัพพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว 037-543439

คุณออด 45/19-21 ตลาดหนองปรือ  ต.ผานศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระเเกว 081-1771824

รานเจแบ 83/21 ถ.บูรพาภิรมย หนาตลาดสดเทศบาลอรัญ อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว 083-8552555

พ่ีนาง (จริยา) 276 ม.2 ต.ทัพพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว 037-543426

โตงมินิมารท 15/23 ถ.สุวรรณศร ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว 037-233343

เจเย็น 130/30-31 อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว 037-222617

เองรัตน อาคาร N12 หอง 419 ตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว



เจใหม-หมวดสิทธิ์ 31 ม.8 ต.คลองพิมพจันทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว 092-5688213

OK มารท 54 ม.8 ต.หนองสังข อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว 080-6105155

ปาสมคิด 48/12 ต.เมืองไผ อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว 089-0150452

อ.โคกสูง

รานพันณียการคา 31 ม. 8 ต.โคกสูง อ.โคกสูง จ.สระเเกว 087-1466961

ราน ป.การคา(บานหนองเเคน) 138 ม.2 ต.หนองมวง อ.โคกสูง จ.สระแกว

ผูใหญบัวลา(คุณนาง) 53 ม.2 อ.โคกสูง จ.สระแกว 037-514349

ผูใหญบัวลา บานโคกสูง 53 ม.2 ต.โคกสูง อ.โคกสูง จ.สระแกว 037-514349

พ่ีฮวย 204 ม.1 บานโนนหมากมุน ต.โนนหมากมุน อ.โคกสูง จ.สระแกว 037-514063

รานพ่ีอนงค 97 ม.4 บานหนองจาน ต.โนนหมากมุน อ.โคกสูง จ.สระแกว 087-1410808

ดอกซอน 151 ม.5 บานอางศิลา ต.โนนหมากมุน อ.โคกสูง จ.สระแกว 082-7084683

คุณรุงโรจน 145 ม.5 บานโคกสวาง อ.โคกสูง จ.สระแกว 081-2960447

ศูนยสาธิตการตลาด บานถาวรสามัคคี ต.หนองมวง อ.โคกสูง จ.สระแกว 089-9363631

พ่ีเล็ก รานนันทนภัส 101 ม.5 บานโคกสวาง ต.หนองมวง อ.โคกสูง จ.สระแกว 081-9395737

พ่ีประไพ 40 ม.2 ต.หนองมวง อ.โคกสูง จ.สระแกว 037-441369

ปาดวง 118 ม.13 ต.หนองมวง อ.โคกสูง จ.สระแกว 087-6189775

คุณอรุณ พ่ีกบ 104 ม.6 บานโคกสามัคคี ต.หนองมวง อ.โคกสูง จ.สระแกว 087-0636088

เคหังสโตร 170 ม.12 ถ.ธนะวิถี ต.หนองมวง อ.โคกสูง จ.สระแกว 086-0535502  037-441795

บานยาโคกสูง 175/13 ต.โคกสูง อ.โคกสูง จ.สระแกว 092-2796398

อัยรัตน 42 ม.6 ต.หนองมวง อ.โคกสูง จ.สระแกว 037-441752


