รายชื่ อร้ านขายยา
ชื่อร้ าน

ประเภท เลขที่ใบอนุญาต

ที่อย่ ู

ผ้ ูรับอนุญาต

โทรศัพท์

กระสั ง
PRO-DRUGS โปร-ดรักส์ รว ขย.1

บร.10/2554

445/1 ม. 9 ซ. - ถ. เทศบาล 1 ต. กระสัง

นางสาวปวีณา พิชญาสาธิต

089-944673

90-91 ม. 16 ซ. - ถ. สุขาภิบาล1 ต. กระสัง

นางจิตติทรัพย์ บริ บูรณ์

0 4469 1202

615-61 ม. 9 ซ. - ถ. - ต. กระสัง

นางสาววลัยทิพย์ วริ ทธิ ธรรม

044-551303

ร้านกระสังเภสัช

ขย.2

48/2533

ร้านคลินิกยา

ขย.1

บร 1/2556

ร้านเจริ ญสุขฟาร์มาซี

ขย.2

44/2533

199/8 ม. 9 ซ. - ถ. สุขาภิบาล1 ต. กระสัง

นางปิ ยพัชร์ เชาว์ชยั พัฒน์

0 4469 1221

ร้านป้ วยอันโอสถ

ขย.2

45/2533

334/3-4 ม. 16 ซ. - ถ. สุขาภิบาล1 ต. กระสัง

นางอณัญญา สนองชาติ

0 4469 1269

ร้านวีระกูลฟาร์มาซี

ขย.2

46/2533

627

ม. 9 ซ. - ถ. เทศบาล 1 ต. กระสัง

นายณรงค์ชยั บุณย์วรี ะกูล

0 4469 1215

ร้านวีไอพีเภสัช

ขย.1

บร. 9/2550

484

ม. 9 ซ. - ถ. สุขาภิบาล ต. กระสัง

นางสุรีภรณ์ กฤตอําพัน

044-691145

ร้านสยามเภสัช

ขย.2

47/2533

258/3-4 ม. 9 ซ. - ถ. เทศบาล1 ต. กระสัง

นางกรพาอร รวิวรรธนะ

0 4469 1197
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รายชื่ อร้ านขายยา
ชื่อร้ าน

ประเภท เลขที่ใบอนุญาต

ที่อย่ ู

ผ้ ูรับอนุญาต

โทรศัพท์

คเมื
ู อง
นายคําเบ้า โอราญ

0 4469 9019

ม. 6 ซ. - ถ. - ต. คูเมือง

นายสมชาย สีเหมน่

0 4469 9014

226

ม. 10 ซ. - ถ. - ต. คูเมือง

นางลอง สี เหมน่

0 4469 9007

16

ม. 10 ซ. - ถ. - ต. คูเมือง

นางละดา พนมใส

0 4469 9019

ร้านคูเมืองเวช

ขย.2

3/2534

217/3 ม. 10 ซ. - ถ. - ต. คูเมือง

ร้านชัยพรเภสัช

ขยบ.

21/2533

74

ร้านชายลองเภสัช

ขย.2

72/2533

ร้านเสริ มเวชภัณฑ์

ขยบ.

3/2531

แคนดง
วิทชั ฎาเภสัช

ขย.1

บร 13/2556

161/3 ม. 11 ซ. - ถ. - ต. แคนดง

นางสาววิทชั ฎา คณะมะ

089-266955

หมอยาแคนดง

ขย.1

บร. 1/2549

114-11 ม. 1 ซ. - ถ. - ต. แคนดง

นางชิตยา วิเศษนคร

01-0748068

เฉลิมพระเกียรติ
ร้านชัยวัฒน์เภสัช
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ขย.2

82/2533

258

ั เรื องสุรกาญจน์
ม. 2 ซ. - ถ. ตาโก-ละหานทราย ต. ตาเป็ ก นางสาวกลยา

044641001
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รายชื่ อร้ านขายยา
ชื่อร้ าน

ประเภท เลขที่ใบอนุญาต

ที่อย่ ู

ผ้ ูรับอนุญาต

โทรศัพท์

นางรอง
ั
กนเองเภสั
ช

ขย.1

บร.10/2558

352

ม. - ซ. - ถ. โชคชัย-เดชอุดม ต. นางรอง นายวิชิตศักดิ์ สุขโน

095-615955

้
แกวชนะเภสั
ช

ขย.1

บร. 8/2550

509

้
ม. - ซ. - ถ. โชคชัย - เดชอุดม ต. นางรอง นางสุภาภรณ์ แกวชนะ

-

ธนาภาฟาร์มาซี

ขย.1

บร.9/2558

88/5

ม. - ซ. - ถ. ประดิษฐ์ปานะ ต. นางรอง

นางรองฟาร์มา By เภสัชอัญชั ขย.1

บร. 6 / 2555

บ้านหมอยา

ขย.1

ใบยา

นายขจรศักดิ์ ลับเป้ า

085-301013

214/8 ม. - ซ. - ถ. ประชาสันติสุข ต. นางรอง

นางอัญชัญ นาคริ นทร์

0815478400

บร.24/2557

597/2 ม. - ซ. - ถ. ประจันตเขต ต. นางรอง

นายกฤษณะ สถานทิพย์

082-443782

ขย.1

บร.13/2550

341

ม. - ซ. - ถ. ประจันตเขต ต. นางรอง

นางสาวอรดี หิ นนั ท์ชยั

044-633296

พาวัฒนาเภสัช

ขย.1

บร 21/2556

96

ม. - ซ. - ถ. โชคชัย-เดชอุดม ต. นางรอง นางสาวกนิษฐา อยูแ่ ท้กลู

เภสัชใจดี

ขย.1

บร.26/2557

265/8 ม. - ซ. - ถ. ภักดีบริ รักษ์ ต. นางรอง

นายธีรพงศ์ เที่ยงผดุง

083-134309

ยารุ่ งโรจน์

ขย.1

บร.6/2558

587/7 ม. - ซ. - ถ. ประจันตเขต ต. นางรอง

้ ่
นางอําพร แกวแจมดา

093-468009

ร้านชนะเวชภัณฑ์

ขย.2

3/2532

125

นายบดินทร์ สุนทรปั ญญาวุธ

0 4463 1431

ร้านทรงชัยเภสัช

ขย.2

21/2533

247,249 ม. - ซ. - ถ. ประดิษฐ์ปานะ ต. นางรอง

นายทรงชัย รัตนบรรณกจิ

0 4463 1040

ร้านบ้านยา

ขย.1

บร 2/2558

นางสาวฝนทิพย์ สิ งห์ทอง

080-158064

27 พฤศจิกายน 2558

60

ม. 3 ซ. - ถ. ประดิษฐ์ปานะ ต. นางรอง

ม. - ซ. - ถ. - ต. นางรอง

087-464346
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รายชื่ อร้ านขายยา
ชื่อร้ าน

ประเภท เลขที่ใบอนุญาต

ที่อย่ ู

ผ้ ูรับอนุญาต

โทรศัพท์

ร้านประกอบเภสัช

ขย.2

20/2533

235

ม. 2 ซ. - ถ. ประจันตเขต ต. นางรอง

นายประกอบ ลิ้มโฆษิต

0 4463 1146

ร้านพรชัยเภสัช

ขย.2

บร.7/2531

201

ม. 3 ซ. - ถ. ประดิษฐ์ปานะ ต. นางรอง

นายมงคลศักดิ์ โชคเพิ่มพูน

0 4463 1662

ร้านเภสัชกร

ขย.1

1/2540

371

ม. - ซ. - ถ. ประจันตเขต ต. นางรอง

นายปั่ น รอดจากเข็ญ

0 4463 1191

ร้านมงคลเภสัช

ขย.2

1/2532

393

ม. - ซ. - ถ. ประจันตเขต ต. นางรอง

นางสุจิตรา สุนทรปัญญาวุธ

0 4463 1794

บร 17/2558

254

ม. 6 ซ. - ถ. - ต. หนองโบสถ์

นางสาวจิรพา วรรณพันธ์

085-492709

ร้านยาเภสัชใจดี (หนองโบสถ ขย.1
ร้านวิชาญเภสัช

ขย.2

22/2533

192

ม. - ซ. - ถ. ประชาสันติสุข ต. นางรอง

นายสุรพงษ์ รัตนบรรณกจิ

0 4463 1056

ร้านวีรเวชภัณฑ์

ขย.1

8/2533

175

ม. 3 ซ. - ถ. ประดิษฐ์ปานะ ต. นางรอง

นายวีรชัย เวชภัณฑ์เภสัช

0 4463 1889

ร้านสยามฟาร์มาซี

ขย.2

บร. 8/2531

527

ม. - ซ. - ถ. ประจันตเขต ต. นางรอง

นางวราภรณ์ วีระโชติ

0 4463 1471

ร้านสันติโอสถ

ขย.2

23/2533

142

ม. 3 ซ. - ถ. ประชาสันติ ต. นางรอง

ิ ตันติวงศ์กานต์
นายกตติ

0 4463 1237

อดิเทพสมุนไพร

ขยบ.

1/2555

128

ิ
ต. นางรอง
ม. - ซ. - ถ. สรรพกจโกศล

นายสุรชัย ชีวาจร

089-881721

นาโพธิ์
ร้านธานีเภสัช

ขยบ.

23/2533

100

ม. 1 ซ. - ถ. พยัคฆพงษ์ ต. นาโพธิ์

นายอุทยั นมัสศิลา

0 4468 6100

ร้านวัฒนาเภสัช

ขย.2

85/2533

46/1

ม. 1 ซ. - ถ. เศรษฐกจิ ต. นาโพธิ์

นายสมคิด ศิริเดชอุดม

0 4468 6053
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รายชื่ อร้ านขายยา
ชื่อร้ าน

ประเภท เลขที่ใบอนุญาต

ที่อย่ ู

ผ้ ูรับอนุญาต

โทรศัพท์

โนนดินแดง
โนนดินแดงเภสัช

ขย.1

บร.20/2556

21

ม. 1 ซ. ถ. ต. โนนดินแดง

นายทินกร ปะติตงั

่ มาซี
ร้านโดงฟาร์

ขย.2

68/2533

243

ม. 2 ซ. - ถ. ละหานทราย-ตาพระยา ต. โน นายรังสฤษฎ์ ศิลาเกษ

ร้านทองใบฟาร์มาซี

ขย.2

1/2529

191-19 ม. 2 ซ. - ถ. - ต. โนนดินแดง

0876392991
0 4460 6079

นายศุภชัย พรบุญ

0 4460 6065

โนนสวรรณ
ุ
BDTaL CPX (บีดีทอล ซีพีเอ็ ขย.1

1/2547

105

ม. 3 ซ. - ถ. - ต. ดงอีจาน

่
นายวันชนะ กะตะศิลา ทอชู

0 1789 4069

ร้านนิยมเภสัช

ขย.2

51/2533

163

ม. 1 ซ. - ถ. - ต. โกรกแกว้

นางกติิ ยา สุขสวัสดิ์

0 4460 7166

หมอยาโนนสุวรรณ

ขย.1

บร. 3/2553

110/5 ม. 1 ซ. - ถ. - ต. โกรกแกว้

นายประวัติ พลแสน

0821417394
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รายชื่ อร้ านขายยา
ชื่อร้ าน

ประเภท เลขที่ใบอนุญาต

ที่อย่ ู

ผ้ ูรับอนุญาต

โทรศัพท์

บ้ านกรวด
คลังปั นยา

ขย.1

บร 1/2557

62/4

ม. 4 ซ. - ถ. - ต. ปราสาท

นางสาววรลักษณ์ พุ่มยีส่ ุ่น

080-464865

บูรพาฟาร์มาซี

ขย.1

บร 17/2556

99/7

ม. 4 ซ. - ถ. - ต. ปราสาท

นางสาวภรภัทร เรื องเดช

044-679565

เมืองไทยเภสัช

ขย.1

บร 16/2556

244/2 ม. 3 ซ. - ถ. - ต. ปราสาท

นายทรงกรต พิมศร

087-242913

ร้านกมลฟาร์มาซี

ขย.2

บร.71/2533

68

นางนิธิมา กาประโคน

0 4467 9288

ร้านเจริ ญเภสัช

ขย.2

69/2533

102-10 ม. 12 ซ. - ถ. - ต. ปราสาท

น.ส.ศริ นยา ตัตวศาสตร์

0 4467 9002

ร้านยาไทยเจริ ญ

ขย.2

1/2534

154/1 ม. 4 ซ. - ถ. - ต. บ้านกรวด

นางสิ ริวรรณ รัชตกุล

0 4467 9118

ร้านยาบ้านกรวดเภสัช

ขย.1

บร. 10/2557

209

ม. 4 ซ. - ถ. - ต. ปราสาท

นางวจี จันทร์เพชร

087-962997

ร้านศรี ฟ้าพาณิชย์

ขย.2

11/2531

76

ม. 4 ซ. - ถ. สัจจะพงษ์ ต. บ้านกรวด

นางจันทร์เพ็ญ ทรายฉิ มพลี

0 4467 9389

ร้านสหเภสัช

ขย.2

70/2533

126

ม. 12 ซ. - ถ. - ต. ปราสาท

นายไพโรจน์ ติยวรนันท์

0 4467 9032

้
นายอานันท์ แกวเกษ

089-424788

ม. 12 ซ. - ถ. นิคมพัฒนา ต. ปราสาท

บ้ านด่ าน
่
บ้านดานเภสั
ช

27 พฤศจิกายน 2558

ขย.1

4/2554

44/4

่
ม. 19 ซ. - ถ. - ต. บ้านดาน
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รายชื่ อร้ านขายยา
ชื่อร้ าน

ประเภท เลขที่ใบอนุญาต

ที่อย่ ู

ผ้ ูรับอนุญาต

โทรศัพท์

บ้ านใหม่ ไชยพจน์
ร้านไพศาลเภสัช

ขย.2

41/2533

4

ม. 1 ซ. - ถ. - ต. หนองแวง

นายไพศาล จิรปั ญจวัฒน์

0 4465 0045

ร้านเวชภัณฑ์ฟาร์มาซี

ขย.1

บร.7/2533

40

ม. 1 ซ. - ถ. - ต. หนองแวง

นายสุรัช คมวิจิตร

0 4465 0092
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รายชื่ อร้ านขายยา
ชื่อร้ าน

ประเภท เลขที่ใบอนุญาต

ที่อย่ ู

ผ้ ูรับอนุญาต

โทรศัพท์

ประโคนชัย
คลังยา มินิมาร์ท

ขย.1

14/2555

532/3-4 ม. 3 ซ. - ถ. - ต. ประโคนชัย

นายศักดิ์ ชยั รู ปเหลี่ยม

081-669978

ณธัญชนกเภสัช

ขย.1

บร.17/2557

199/5 ม. 3 ซ. - ถ. - ต. ประโคนชัย

นางสาวธัญชนก โพใครศรี

082-856139

บ้านรักยา

ขย.1

บร. 11 / 2555 583

มานพเภสัช

ขย.1

บร.3/2554

3/6

มาวินเภสัช

ขย.1

บร. 9/2554

575/1 ม. 3 ซ. - ถ. เลิศรักษา ต. ประโคนชัย

ิ พลเภสัช
ร้านกตติ

ขย.2

บร.4/2532

ร้านชัยยาฟาร์มาซี

ขย.2

52/2533

193

ม. 2 ซ. - ถ. นิ กรกจิ ต. ประโคนชัย

นางสาวดวงใจ บุญศรี รัมย์

0 4467 1270

ร้านนิดาฟาร์มาซี

ขย.2

58/2533

119

ม. 3 ซ. - ถ. เลิศรักษา ต. ประโคนชัย

นางอัญตนา จารัตน์

0 9848 2524

ร้านไพบูลย์เภสัช

ขย.2

55/2533

124/8 ม. 6 ซ. - ถ. - ต. ประโคนชัย

นายนิเวศน์ ตระกูลสันติรัตน์

0 4467 1055

ร้านเภสัชกร

ขย.1

บร.2/2540

165

ร้านมัน่ คงเภสัช

ขย.2

บร.2/2529

126/7-8 ม. 7 ซ. - ถ. ดํารงรักษ์ ต. ประโคนชัย

ร้านยาศิริเวชเภสัช

ขย.1

บร. 4/2553

172/2 ม. 2 ซ. - ถ. ธนูประสิ ทธิ์ ต. ประโคนชัย น.ส.เกศินี เทียนศิริวงศากุล
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ม. 3 ซ. - ถ. ศรี สวัสดิ์ ต. ประโคนชัย

นางสาวจุฑานันท์ ทองกระจาย 083-361633

ม. 6 ซ. - ถ. ภักดีดาํ รง ต. ประโคนชัย

นายมานพ ผลวิเศษสิ ทธิ์

081-709453

นางสวณี ภูมิประโคน

0896305348

224/1-2 ม. 1 ซ. - ถ. ธนูประสิ ทธิ์ ต. ประโคนชัย นางปรัชญา พรหมเอาะ

0 4467 1033

ม. 7 ซ. - ถ. ธนูประสิ ทธิ์ ต. ประโคนชัย นายธีรวิทย์ ศรี สุข
นายอนันต์นพ อิษฏประเสริ ฐ

0 44651202
0 4467 1058
044651868
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รายชื่ อร้ านขายยา
ชื่อร้ าน

ประเภท เลขที่ใบอนุญาต

ที่อย่ ู

ผ้ ูรับอนุญาต

โทรศัพท์

ร้านเสี ยงทองฟาร์มาซี

ขย.2

50/2533

183/20- ม. 2 ซ. - ถ. เลิศรักษา ต. ประโคนชัย

นางสาวสุคนธ์ แซซิ่ ้ม

0 4467 1021

ร้านเสี ยงทองฟาร์มาซี

ขย.2

53/2533

100-10 ม. 6 ซ. - ถ. นิ กรกจิ ต. ประโคนชัย

นางสาวสุภาภรณ์ แซซิ่ ้ม

0 4467 1051

ร้านหลักชัยโอสถ

ขย.2

54/2533

200/7-8 ม. 2 ซ. - ถ. หลังตลาด ต. ประโคนชัย

นายชัยโรจน์ อรุ ณชัยภาภิรมย์

0 4467 1321

ร้านเหรี ยญทองฟาร์มาซี

ขย.2

56/2533

159

่ ยน
นางสาวรัชนี แซเที

0 4467 1494

หมอยาประโคนชัย

ขย.1

บร. 6/2550

ิ ชยั เชาวนกุล
162/2 ม. 7 ซ. - ถ. ราษฎร์บาํ รุ ง ต. ประโคนชัย นายกตติ

044-670230

ม. 3 ซ. - ถ. เลิศรักษา ต. ประโคนชัย

ปะคํา
นางสาวฐาปณี อบอุ่น

มนต์พรเภสัช

ขย.1

บร 5/2557

39

่
ม. 9 ซ. - ถ. - ต. โคกมะมวง

ร้านสุวรรณเภสัช

ขย.2

84/2533

7

ม. 6 ซ. - ถ. นางรอง-ละหานทราย ต. ปะคํ นายสุวรรณ เผือกนอก

0 4464 6007

ร้านหมอยาศศิวมิ ล

ขย.1

2/2547

70

ม. 1 ซ. - ถ. - ต. ปะคํา

นายพิบูลย์ วิริยะไชโย

01 0766006

27 พฤศจิกายน 2558

087-151818
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รายชื่ อร้ านขายยา
ชื่อร้ าน

ประเภท เลขที่ใบอนุญาต

ที่อย่ ู

ผ้ ูรับอนุญาต

โทรศัพท์

พทไธสง
ุ
แฟรี่ บิวตี้ & ฟาร์มาซี

ขย.1

บร 21/2557

129/1 ม. 1 ซ. - ถ. - ต. พุทไธสง

นางสาวเอมิกา มนัสศิลา

080-335141

ร้านไทยโอสถ

ขย.2

บร. 1/2531

110/1 ม. 1 ซ. - ถ. อภัยราษฎร์ ต. พุทไธสง

่
นายเอนก ขอยงาม

0 4465 526

ร้านไทยโอสถ

ผยบ.

41/2526

110/1 ม. 1 ซ. - ถ. อภัยราษฎร์ ต. พุทไธสง

่
นางฉวี ขอยงาม

0 4465 5260

ร้านนําชัยฟาร์มาซี

ขย.2

42/2535

407-40 ม. 1 ซ. - ถ. อภัยราษฎร์ ต. พุทไธสง

นายสมเจตน์ เฮงสวัสดิ์

0 4468 9052

ร้านวัฒนาเภสัช

ขย.2

39/2533

393-39 ม. 1 ซ. - ถ. พุทไธสง ต. พุทไธสง

นายดิสกุล วัฒนานนท์

0 4468 9023

ร้านเวชพงษ์เภสัช

ขย.2

40/2533

409-41 ม. 1 ซ. - ถ. พุทไธสง ต. พุทไธสง

นายวุฒิศกั ดิ์ ตั้ งวิจิตราภรณ์

0 4468 9077

ร้านอรพรรณเภสัช

ขย.1

4/2556

41

ม. 1 ซ. - ถ. - ต. พุทไธสง

นางสาวประกวด โกฎิไธสง

085-743916

สถานบริ การเภสัชกรรมชุมชน ขย.1

3/2548

164

่
ม. 10 ซ. - ถ. บุรีรัมย์-พุทไธสง ต. บ้านจานนางสุภารัตน์ อรามโสภา

สองเภสัชกร

27 พฤศจิกายน 2558

ขย.1

บร.11/2558

401-40 ม. 1 ซ. - ถ. - ต. พุทไธสง

นายกนต์ธีร์ สุทธนารักษ์

044-655565
081-976639
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รายชื่ อร้ านขายยา
ชื่อร้ าน

ประเภท เลขที่ใบอนุญาต

ที่อย่ ู

ผ้ ูรับอนุญาต

โทรศัพท์

เมือง
กุก๊ ฟาร์มาซี (KUK pharmacy ขย.1

บร 2/2552

274

ม. 8 ซ. - ถ. บุรีรัมย์-นางรอง ต. อิสาณ

นางสาวนิสา ลีกิจวัฒนะ

085-856008

ขวัญษมาเภสัช

ขย.1

บร 14/2557

254

ม. 4 ซ. ถ. - ต. ชุมเห็ด

น.ส.ษมา เหลืองเดชานุรักษ์

086-584414

คลินิกยา

ขย.1

บร. 7/2555

18/14 ม. - ซ. - ถ. ปลัดเมือง ต. ในเมือง

นางอมรรัตน์ กมลมุนีโชติ

085-982145

จินดาเภสัช

ขย.1

บร.11/2550

ห้อง E56ม. - ซ. ไนท์บาซาร์ ถ. จิระ ต. ในเมือง

นายพิพฒั น์ ประจญศานต์

ชนาภาเภสัช

ขย.1

บร. 9/2557

88/11 ม. 19 ซ. - ถ. ต. บ้านยาง

นางสมใจ เลิศศิริวรกุล

085-496467

ดุษมิตรยา

ขย.1

บร. 18/2557

188/9 ม. - ซ. - ถ. หน้าสถานี ต. ในเมือง

นายดุษฎลภ์ ศิริศกั ดิ์ รัชกุล

085-464619

เดอะซัน ฟาร์มาซี

ขย.1

2/2555

318

ม. 15 ซ. ถ. ต. อิสาณ

นางปรี ฏิภาณ์ เชาว์ชยั พัฒน์

0815481183

เต็กแซเภสัช

ขย.1

8/2555

421

ม. - ซ. - ถ. จิระ ต. ในเมือง

นางสาวฐานิษ โฉลกพันธ์รัตน์

ทิชากรเภสัช

ขย.1

บร.5/2558

435/166 ม. - ซ. - ถ. จิระ ต. ในเมือง

ิ
นางสาวทิชากร เกดสาย

บริ ษทั จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ ขยบ.

บร. 1/2550

267/40- ม. - ซ. - ถ. จิระ ต. ในเมือง

บริ ษทั จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรช044-625428

บริ ษทั เอ.ที.แอล.ฟาร์มาซูติคอ ขย.1

บร 22/2557

43

ม. 1 ซ. - ถ. - ต. กระสัง

บริ ษทั เอ.ที.แอล.ฟาร์มาซูติคอล จําก084-554559

บ้านเภสัช

บร 11/2557

217

ม. 22 ซ. - ถ. - ต. ชุมเห็ด

นางสาวภัทรสุดา ศรเทพา

27 พฤศจิกายน 2558

ขย.1

085-611707

085-499006
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รายชื่ อร้ านขายยา
ชื่อร้ าน

ประเภท เลขที่ใบอนุญาต

ที่อย่ ู

ผ้ ูรับอนุญาต

โทรศัพท์

บ้านยาจุฑารัตน์

ขย.1

บร.3/2558

321/1 ม. 9 ซ. - ถ. - ต. อิสาณ

นางสาวจุฑารัตน์ มีคม

080-488245

บ้านยาสุโอสถ

ขย.1

บร23/2557

302/15 ม. 13 ซ. - ถ. - ต. เสม็ด

นางสุชีรา วีระดนัยวงศ์

085-136163

บ้านโอสถ

ขย.1

บร 19/2556

389

ม. 1 ซ. - ถ. บุรีรัมย์-ห้วยราช ต. อิสาณ

นางสาวอัญชนา คําพิลา

089-640773

บุรีรัมย์คลังยา

ขย.1

บร. 19/2557

224

ม. 1 ซ. - ถ. - ต. กระสัง

นางสิ นีนาฏ มหาเดชสุรชัย

081-820428

บุรีรัมย์ยาสัตว์

ขย.3

บร 1/2556

2/19

ม. - ซ. - ถ. หลักเมือง ต. ในเมือง

นายธีระ บุญประจํา

044-601817

บู๊ทส์-ทวีกิจ ซุปเปอร์เซ็นเตอร ขย.1

บร 2/2557

274

ม. 8 ซ. - ถ. - ต. อิสาณ

บริ ษทั บู๊ทส์ รี เทล (ประเทศไทย) จํา090-915345

บู๊ทส์-โรบินสัน บุรีรัมย์

ขย.1

บร.14/2558

125

ม. 6 ซ. - ถ. - ต. กระสัง

บริ ษทั บู๊ทส์ รี เทล (ประเทศไทย) จํา044-600750

ใบยาฟาร์มาซี

ขย.1

บร 11/2556

257

ม. 4 ซ. - ถ. - ต. ชุมเห็ด

นางจารุ ภา เอกจิรพงศ์

-

ปอ.สี่

ขย.1

บร.7/2554

140/88 ม. 7 ซ. - ถ. - ต. อิสาณ

ิ
นางสาวปิ่ นอนงค์ กจจนศิ
ริ

086-257213

พรพันธุ์เภสัช

ขย.1

บร 1/2558

101/7 ม. 11 ซ. - ถ. - ต. กระสัง

นางสาวปิ ยพร ตาลประดิษฐ์

088-580415

พรไพบูลย์เภสัช

ขย.1

บร 18/2556

654/32 ม. 1 ซ. - ถ. - ต. อิสาณ

นายธิติพิชญ์ ซารัมย์

044-621855,

พระจันทร์เภสัช

ขย.1

บร 4/2557

179/4-5 ม. - ซ. - ถ. สุนทรเทพ ต. ในเมือง

บริ ษทั พระจันทร์เภสัช จํากดั

044-677427

พัชรยาไทย

ขยบ.

บร 4/2552

479/70 ม. - ซ. - ถ. จิระ ต. ในเมือง

่ ง
นางสาวสุวพัชร จันทร์แจมแจ้

086-446473

27 พฤศจิกายน 2558
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รายชื่ อร้ านขายยา
ชื่อร้ าน

ประเภท เลขที่ใบอนุญาต

ที่อย่ ู

พันคูนพัน

ขยบ.

บร.1/2556

พี่นอ้ งเภสัช

ขย.1

5/2556

พีแอนด์เอฟ ท๊อปส์บุรีรัมย์

ขย.1

บร. 12/2550

125

เพ็ชรรุ่ งฟาร์มาซี

ขย.1

บร. 12/2557

470/1 ม. - ซ. - ถ. - ต. อิสาณ

แพคเกจฟาร์มาซี

ขย.1

บร. 15/2557

401

เภสัชภูมิ

ขย.1

บร 15/2556

มงคลวรรณเภสัช

ขย.1

เมียนยา

ผ้ ูรับอนุญาต

โทรศัพท์

194/1 ม. 7 ซ. - ถ. - ต. อิสาณ

นางสาวเบญจพร ชมเชย

081-450399

15/18 ม. - ซ. ทนายอาน ถ. - ต. ในเมือง

น.ส.กนกพร บุญกาญจน์วนิ ชา

083-915985

ม. 6 ซ. - ถ. - ต. กระสัง

บริ ษทั พี แอนด ◌์ เอฟ อินทิเกรท นางสดศรี เพ็ชรรุ่ ง

085-481175

นางสาวธิดารัตน์ อาจจุฬา

044-690427

391/7 ม. - ซ. - ถ. จิระ ต. ในเมือง

นายวรวุฒิ กาญจนการุ ณ

086-262711

บร.19/58

404/5 ม. 4 ซ. - ถ. - ต. ชุมเห็ด

นางสาวชลธิชา จึงมัน่ คง

083-405553

ขย.1

บร20/2557

367/41/ ม. - ซ. - ถ. จิระ ต. ในเมือง

นางสาวรัตนา คงบัว

094-414159

่ 57 เกษตรภัณฑ์
แมโจ้

ขย.3

บร.1/58

139/2 ม. 3 ซ. - ถ. - ต. อิสาณ

นางสาวทัศน์วรรณ ดวงวงษา

095-545569

ยอดเภสัช สาขา 2

ขย.1

บร. 9/2555

นางพนมพร จันละออ

0897179079

ร้านเกรี ยงไกรฟาร์มาซี

ขย.2

8/2533

2/22-23 ม. - ซ. - ถ. หลักเมือง ต. ในเมือง

นายพิทกั ษ์ สิ ทธิการค้า

0 4461 2494

ร้านเกรี ยงไกรเภสัช

ขย.2

1/2533

23/48 ม. - ซ. - ถ. คูเมือง ต. ในเมือง

นางปรี ยาภรณ์ ศิริเจริ ญรัตน์

0 4462 0642

ร้านขายยา ฟาร์มาแคร์ พลัส

ขย.1

บร.16/2558

บริ ษทั ฟาร์มาแคร์ พลัส

044-600648

27 พฤศจิกายน 2558

7/47

125

ม. 10 ซ. - ถ. - ต. อิสาณ

ม. ซ. - ถ. บุลาํ ดวน ต. ในเมือง

ม. 6 ซ. - ถ. - ต. กระสัง

Page 13 of 22

รายชื่ อร้ านขายยา
ชื่อร้ าน
ร้านขายยาประกายเภสัช

ประเภท เลขที่ใบอนุญาต
ขย.1

ร้านขายยาเพรี ยว ( Pure ) สาข ขย.1

ที่อย่ ู

ผ้ ูรับอนุญาต

โทรศัพท์

1/2553

4/10

ม. - ซ. - ถ. รมย์บุรี ต. ในเมือง

นางสาวบัณฑิตา สิ งห์นนั ท์

บร. 7/2555

150

ม. 7 ซ. - ถ. - ต. อิสาณ

บริ ษทั บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์จาํ กดั ( 0836641169

044612721

ิ
ร้านเจริ ญกจเกษตรภั
ณฑ์

ขย.3

1/2533

23/16 ม. - ซ. - ถ. คูเมือง ต. ในเมือง

นายมงคล รัตนวนิชย์โรจน์

044-611399

ร้านเต็กแซโอสถ

ขย.1

บร.3/2533

25-27 ม. - ซ. - ถ. นิ วาศ ต. ในเมือง

นางสาวดวงแข ตันติยนุกลุ ชัย

0 4461 1100

ร้านไทยฟาร์มาซี

ขย.2

13/2533

151

ม. - ซ. - ถ. สุนทรเทพ ต. ในเมือง

นายชัยศักดิ์ ชัชวาลวงศ์

0 4461 1423

ร้านบุรีรัมย์การเกษตร

ขย.3

2/2531

4/6-7

ม. - ซ. - ถ. ศรี เพชร ต. ในเมือง

นายสันติ เสรี สงแสง

0 4461 1210

ร้านบุรีรัมย์ฟาร์มาซี

ขย.2

16/2533

110-11 ม. - ซ. - ถ. นิ วาศ ต. ในเมือง

นายอัครเดช ธี ระวานิ ช

0 4461 1018

ร้านปอจือฟาร์มาซี

ขย.2

2/2533

23/7-8 ม. - ซ. - ถ. อนุวรรตน์ ต. ในเมือง

นายซอฮุย แซอื่ อ

0 4461 1851

ร้านปั นยา

ขย.1

นางปัณฑราภรณ์ ปาปะไพ

๐๘๙-๙๕๑๐๔

ร้านแพรเภสัช

ขย.1

บร.4/2544

411/1 ม. - ซ. - ถ. จิระ ต. ในเมือง

นางสาวไพรํา บุญญะฤทธิ์

0 4460 1409

ร้านมงคลเภสัช

ขย.2

18/2533

14/26 ม. - ซ. - ถ. อนุวรรตน์ ต. ในเมือง

นายมงคล ทัศนาวิวฒั น์

0 4461 1209

ร้านยอดเภสัช

ขย.1

5/2546

48/4

ม. - ซ. - ถ. บุลาํ ดวน ต. ในเมือง

นายวริ นทร์ จันละออ

01-3922721

ร้านยา24

ขย.1

บร.12/2556

164

ม. 1 ซ. - ถ. บุรีรัมย์-สุรินทร์ ต. อิสาณ

นายอุกฤษฏ์ กุลชาติชยั

083-126550

27 พฤศจิกายน 2558
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รายชื่ อร้ านขายยา
ชื่อร้ าน

ประเภท เลขที่ใบอนุญาต

ที่อย่ ู

ผ้ ูรับอนุญาต

โทรศัพท์

ร้านยาเซ็นเตอร์

ขย.1

3/2540

35/25-2 ม. - ซ. - ถ. ธานี ต. ในเมือง

นางอรพิน ศิริไชยบูลย์วฒั น์

0 4461 1081

ร้านยาเซ็นเตอร์

ขย.1

3/2547

267/77 ม. - ซ. - ถ. ตลาดไนท์บาร์ซ่ า ต. ในเมือง นายมานิต ศิริไชยบูลย์วฒั น์

0 44611081

ร้านยาแสนสุข

ขย.1

บร 13/2557

444

ม. 15 ซ. - ถ. บุรีรัมย์-ประโคนชัย ต. อิสาณนายกรกช โสภาวัชร

085-859876

ร้านยาหลังตลาด

ขย.1

บร 7/2558

15/20 ม. - ซ. - ถ. อิสาณ ต. ในเมือง

นางสาวนันท์พิพฒั น์ วรทวีธาํ รง

091-019848

ร้านวัชระเภสัช

ขย.2

12/2533

146/16 ม. - ซ. - ถ. สุนทรเทพ ต. ในเมือง

นายทวน เทียมกลาง

0 4461 1781

ร้านวัตสัน ฟาร์มาซี

ขย.1

บร.8/2548

274

บริ ษทั เซ็นทรัล วัตสัน จํากดั

0 4462 5801

ร้านวันศิริอาหารสัตว์

ขย.3

บร 1/2557

188-18 ม. - ซ. - ถ. หน้าสถานี ต. ในเมือง

นายชัยยุทธ อินทวัน

081-852219

ร้านวิเชียรเภสัช

ขย.2

1/2540

155/2 ม. - ซ. - ถ. ธานี ต. ในเมือง

นายจิรชาติ สังคหะ

0 4461 3038

ร้านวิทยาเภสัช

ขย.2

10/2533

23/29 ม. - ซ. - ถ. คูเมือง ต. ในเมือง

นางเทียมจันทร์ ธีระวานิช

0 4461 1063

ร้านวิโรจน์เภสัช

ขย.2

4/2531

12/20-2 ม. - ซ. - ถ. คูเมือง ต. ในเมือง

นายสุทธิ ตันติยนุกลู ชัย

0 4461 2515

ร้านศรี จนั ทร์เภสัช

ขย.2

5/2533

67

ม. - ซ. - ถ. ศรี เพชร ต. ในเมือง

่ พกจิ
นายบุญสม ผองบุ

0 4461 1151

ร้านสมบูรณ์สุขฟาร์มาซี

ขย.2

4/2533

49

ม. - ซ. - ถ. ธานี ต. ในเมือง

นายสมบูรณ์ อังเรขพานิ ชย์

0 4461 1776

ร้านสุจินต์เภสัช

ขย.2

17/2533

23/54-5 ม. - ซ. - ถ. คูเมือง ต. ในเมือง

นายศรัทธา ธีระวานิช

0 4461 1583

27 พฤศจิกายน 2558

ม. 8 ซ. - ถ. บุรีรัมย์-นางรอง ต. อิสาณ
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รายชื่ อร้ านขายยา
ชื่อร้ าน

ประเภท เลขที่ใบอนุญาต

ที่อย่ ู

ผ้ ูรับอนุญาต

โทรศัพท์

นายไตรสิ ทธิ์ โชคภัทรชัยกจิ

0 4461 1568

นายสุวรรณ ปวุตติกลุ

0 4461 1487

356/9-1 ม. - ซ. - ถ. จิระ ต. ในเมือง

นายสมพร อุทิศสัมพันธ์กลุ

0 4461 3236

2/2531

356/9-1 ม. - ซ. - ถ. จิระ ต. ในเมือง

นางจิราภรณ์ อุทิศสัมพันธ์กลุ

044-613236

ผยบ.

จ.7/2546

178/13- ม. - ซ. - ถ. หน้าสถานีรถไฟ ต. ในเมือง นายเรื องยศ เลิศสุขมุ วนิช

ล้านยา

ขย.1

บร 8/2557

389/36 ม. - ซ. - ถ. จิระ ต. ในเมือง

วรรณี เภสัช

ขย.1

บร 8/2556

1/14

วัตสันฟาร์มาซี สาขา โรบินสั ขย.1

บร.15/2558

วิพินเภสัช

ขย.1

ศิริวฒั น์เภสัช

ร้านสุรัตน์ฟาร์มาซี

ขย.2

2/2532

146/2-3 ม. - ซ. - ถ. สุนทรเทพ ต. ในเมือง

ร้านสุวรรณเภสัช

ขย.2

14/2533

71

ร้านหมอยา

ขย.1

1/2545

ร้านหมอยา

ขย.2

เรื องแผนไทยเภสัช

ม. - ซ. - ถ. ศรี เพชร ต. ในเมือง

0 4461 1247

นางขนิษฐา ศักดิ์ ศิรินุกลู

044-621844

ม. - ซ. - ถ. บุลาํ ดวน ต. ในเมือง

นางฐิตาภรณ์ ปทุมวิวฒั นา

086-900909

125

ม. 6 ซ. - ถ. - ต. กระสัง

บริ ษทั เซ็นทรัล วัตสัน จํากดั

02-6652000 ต

บร 3/2557

69

ม. - ซ. - ถ. สุนทรเทพ ต. ในเมือง

นางสุวรรณี กาญจนการุ ณ

044-611084

ขย.2

1/2528

4/26

ม. - ซ. - ถ. หน้าสถานี ต. ในเมือง

นางมะลิจิตร ศิริวฒั นเมธานนท์

0 4461 2714

สมายด์ดรัก

ขย.1

บร. 6/2555

150/83- ม. - ซ. - ถ. นิ วาศ ต. ในเมือง

นายทรงพล สิทธิ การค้า

044-616847

สุขมุ าลเภสัช

ขย.1

บร22/2558

389/25 ม. - ซ. - ถ. จิระ ต. ในเมือง

นางสาวสุขมุ าล วรรณวิจิตร

088-562648

หจก. ยูนิต้ ีบุรีรัมย์

ขยบ.

บร. 2/2555

90/9-13 ม. - ซ. - ถ. อนุวรรตน์ ต. ในเมือง

นายณกรณ์ ไกรรณภูมิ

044-625601

27 พฤศจิกายน 2558
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รายชื่ อร้ านขายยา
ชื่อร้ าน

ประเภท เลขที่ใบอนุญาต

ที่อย่ ู

ผ้ ูรับอนุญาต

โทรศัพท์

หมอยาเอกชน

ขย.1

บร.16/2557

175/32 ม. - ซ. - ถ. หน้าสถานี ต. ในเมือง

นางกนกพร ชนะค้า

081-389798

ห้างขายยาตราพระราม

ผยบ.

จ.37/2526

555/3 ม. 1 ซ. - ถ. บุรีรัมย์-สุรินทร์ ต. อิสาณ

นายเสกข์สรร ธีระวาณิ ชย์

0 4461 1710

่ ากดอารี
ั ยเ์ ภสัชบ ขย.1
ห้างหุน้ สวนจํ

บร.4/2534

99-101 ม. - ซ. - ถ. สุนทรเทพ ต. ในเมือง

่ ากดอารี
ั ยเ์ ภสัชบุรีรัมย์0 4461 1337
ห้างหุน้ สวนจํ

อารี ยเ์ ภสัช

ขย.1

บร. 1/2550

263/3-4 ม. - ซ. - ถ. จิระ ต. ในเมือง

นางนภัสถ์ สมจิตต์อารี ย ์

081-660337

อิ่มจิตเภสัช

ขย.1

บร 10/2556

382/10 ม. - ซ. - ถ. จิระ ต. ในเมือง

นางสาวอิ่มจิต บุญอํานวย

087-862866

เอ.ที.แอล.ฟาร์มาซูติคอล 2

ขย.1

บร 8/2558

160

เอ็กซ์ตร้า พลัส สาขา บขส.บุรี ขย.1

บร18/58

159/7 ม. - ซ. - ถ. ธานี ต. ในเมือง

เฮลท์ อัพ จํากดั

ขย.1

บร.13/2558

เฮ็ลธิพลัส

ขย.1

บร. 10 / 2555 7/45

27 พฤศจิกายน 2558

274

ม. 1 ซ. - ถ. - ต. อิสาณ

บริ ษทั เอ.ที.แอลฟาร์มาซูติคอล จํากั084-554559
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากดั(มหาชน) 044-118518

ม. 8 ซ. - ถ. ต. อิสาณ

บริ ษทั เฮลท์ อัพ จํากดั

044-613079

ม. - ซ. - ถ. บุลาํ ดวน ต. ในเมือง

นายศุภชัย สื บเทพ

086-723052
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รายชื่ อร้ านขายยา
ชื่อร้ าน

ประเภท เลขที่ใบอนุญาต

ที่อย่ ู

ผ้ ูรับอนุญาต

โทรศัพท์

ละหานทราย
คลินิกยา

ขย.1

บร 1/2552

282

ม. 1 ซ. - ถ. - ต. ละหานทราย

นางสาวสุภาวดี อาจทวีกลุ

085-418137

ร้านป.เภสัช

ขย.2

2534

23/2

ม. 8 ซ. - ถ. - ต. ละหานทราย

นายธนะ พิรุณสาร

0 4464 9056

ร้านยา ศ. วีระเวช

ขย.1

บร21/2558

10/1

ม. 1 ซ. - ถ. - ต. ละหานทราย

่ ่า
นายจาตุรงค์ เตากลํ

089-925731

ร้านวิชาญเภสัช

ขย.2

6/2533

10/4

ม. 1 ซ. - ถ. - ต. ละหานทราย

นายชวลิต รัตนบรรณกจิ

0 4464 9178

ร้านแสงทองเวชภัณฑ์

ขย.2

67/2533

23/35-3 ม. 8 ซ. - ถ. - ต. ละหานทราย

นายประเวศ วัฒนพิทกั ษ์

0 4464 9188

สูนย์เจริ ญเภสัช

ขยบ.

บร. 12/2533

นายชนะ กมล

086-877409

27 พฤศจิกายน 2558

66

ม. 3 ซ. - ถ. - ต. หนองแวง
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รายชื่ อร้ านขายยา
ชื่อร้ าน

ประเภท เลขที่ใบอนุญาต

ที่อย่ ู

ผ้ ูรับอนุญาต

โทรศัพท์

ลําปลายมาศ
เกษมฟาร์มาซี

ขย.1

บร. 14/2556

93

ม. 9 ซ. - ถ. - ต. ลําปลายมาศ

นางทิชากร รักหนองคู

085-158535

ใบเฟิ ร์นเภสัช

ขย.1

บร 7/2557

87/4

ม. 9 ซ. - ถ. - ต. ลําปลายมาศ

นางสาวณัฐธิดา สอนอาจ

088-582582

ั
ร้านกงวาลเวชโอสถ

ขย.1

บร. 5/2544

151-15 ม. 1 ซ. - ถ. ราษฎร์ดาํ ริ ต. ลําปลายมาศ

นายวิวฒั น์ วิเชียรสิ นธุ์

0 4466 1444

ั
ร้านกงวาลเวชโอสถ

ขย.2

36/2533

151-15 ม. 1 ซ. - ถ. ราษฎร์ดาํ ริ ต. ลําปลายมาศ

นายวิวฒั น์ วิเชียรสิ นธุ์

0 4466 1444

ั
ร้านกงวาลเวชโอสถ

ผยบ.

จ.40/2526

151-15 ม. 1 ซ. - ถ. ราษฎร์ดาํ ริ ต. ลําปลายมาศ

นายประมาณ วิเชียรสินธุ์

0 4466 1444

ี นิมิตรโอสถ
ร้านเกยรติ

ขย.2

33/2533

44

ม. 1 ซ. - ถ. ราษฎร์ดาํ ริ ต. ลําปลายมาศ

ี ลิขิตพัฒนะกุล
นายยงเกยรติ

0 4466 1105

ร้านไทยวิวฒั น์เภสัช

ขย.2

34/2533

27

ม. 2 ซ. - ถ. ศักดิ์ มะโน ต. ลําปลายมาศ

นายประวิทย์ โพธิ์ ปิยตระกูล

0 4466 1182

ร้านบูรพาเภสัช

ขย.2

30/2533

26

ม. 1 ซ. - ถ. รถไฟพัฒนา ต. ลําปลายมาศ นายชาตรี นิมิตไชยาพงศ์

ร้านลําปลายมาศโอสถ

ขย.2

32/2533

744

ม. 1 ซ. - ถ. ราษฎร์ดาํ ริ ต. ลําปลายมาศ

นางสาวรมิดา วีรเวชกุล

0 4466 1053

ร้านลีอนั เภสัช

ขย.2

35/2533

480

ม. 1 ซ. - ถ. สหนพมาศ ต. ลําปลายมาศ

่ ยว
นางสุงิม แซเตี

0 4462 3382

ร้านสยามเภสัช

ขย.2

31/2533

747

ม. 1 ซ. - ถ. ราษฎร์ดาํ ริ ต. ลําปลายมาศ

นายชาญยุทธ รุ่ งจิวารักษ์

0 4466 1456

ร้านสุภมิตรเภสัช

ขย.2

38/2533

742/6 ม. 1 ซ. - ถ. ราษฎร์ดาํ ริ ต. ลําปลายมาศ

ั
นางสุกญญา
มาศวิริยะกุล

0 4466 1069

27 พฤศจิกายน 2558

0 4466 1106
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รายชื่ อร้ านขายยา
ชื่อร้ าน

ประเภท เลขที่ใบอนุญาต

ที่อย่ ู

ผ้ ูรับอนุญาต

โทรศัพท์

สตึก
นางพวงทิพย์ ภูผานี

0815476038

นางผกามาศ เทียนวรรณ

0 4468 1101

401/11- ม. 1 ซ. - ถ. สนามม้า ต. นิ คม

นายวิชยั เทอดศรี ศิลป์

0 4468 1084

65/2533

335/3-4 ม. 1 ซ. - ถ. สนามม้า ต. นิ คม

นายดนัย วัฒนพงศ์ศิริ

0 44681109

ขย.2

61/2533

329/51- ม. 1 ซ. - ถ. - ต. สตึก

นางกุลทรัพย์ ฐานุเรื องพงศ์

0 4468 1299

ร้านเม้งฟาร์มาซี

ขย.2

9/2531

431/1 ม. 1 ซ. - ถ. สนามม้า ต. นิ คม

นางวันทนา ลือวิฑูรเวชกจิ

0 4468 1123

ร้านยาใกล้หมอ

ขย.1

1/2555

2/3

นายณัฐวุฒิ คําอุตย์

086-247666

ร้านรุ่ งเรื องเภสัช

ขย.2

64/2533

399/19- ม. 1 ซ. - ถ. สนามม้า ต. นิ คม

นายวรพจน์ ไพศาลวัชรกจิ

0 4468 1157

ร้านเล้าจิ้งกี่

ขย.2

66/2533

401/18- ม. - ซ. - ถ. สนามม้า ต. นิคม

นายปรี ชา รัตนสุนทรชัย

0 4468 1083

ร้านวีระฟาร์มาซี

ขย.2

60/2533

่ าง ต. นิ คม
401/5-7 ม. 1 ซ. - ถ. ทาช้

นายวิชยั หมัน่ เฮง

0 4468 1134

ร้านสตึกเภสัช

ขย.2

2/2530

401/66 ม. 1 ซ. สุ ขาภิบาล 2 ถ. สนามม้า ต. นิ คม นายธนากร โคสุวรรณเวช

ร้านหมอยา

ขย.1

4/2548

406/1 ม. 1 ซ. - ถ. - ต. นิ คม

บ้านยาสัตว์

ขย.3

4/2555

ยาเภสัชกรเซ็นเตอร์

ขย.1

บร. 2/2550

ร้านทศพรเภสัช

ขย.2

59/2533

ร้านประจวบเภสัช

ขย.2

ร้านปรี ชาฟาร์มาซี

27 พฤศจิกายน 2558

395/21 ม. 1 ซ. - ถ. - ต. นิ คม
450

ม. 1 ซ. - ถ. สนามม้า ต. นิ คม

ม. 7 ซ. - ถ. สนามม้า ต. นิ คม

นางวศินี เจริ ญวานิชย์

0 4468 1126
044-681125
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รายชื่ อร้ านขายยา
ชื่อร้ าน

ประเภท เลขที่ใบอนุญาต

ที่อย่ ู

ผ้ ูรับอนุญาต

โทรศัพท์

อริ ยะเภสัช

ขย.1

บร. 5 / 2554

390/18- ม. 22 ซ. - ถ. - ต. นิคม

ภรณ์วศาเภสัช

ขย.1

บร 20/2558

57

ั
ร้านกงวานเภสั
ช

ขย.2

75/2533

ิ มงคลกุล
100-10 ม. - ซ. - ถ. โชคชัย-เดชอุดม ต. ทุ่งกระเต็น นายกจจา

0 4464 1320

ร้านไทยพัฒนาฟาร์มาซี

ขย.2

77/2533

54-56 ม. 2 ซ. สุ ขาภิบาล 5 ถ. โชคชัย-เดชอุดม ต นายประเสริ ฐ กุนอก

0 4464 1026

ร้านธงชัยเวชภัณฑ์

ขย.2

บร. 3/2531

35-35/1 ม. 2 ซ. - ถ. สี่ สิงหา ต. ทุ่งกระเต็น

นายธงชัย อัครมหาพล

0 4464 1012

ร้านนครเภสัช

ขย.2

80/2533

10

ม. 2 ซ. - ถ. สุขาภิบาล 5 ต. ทุ่งกระเต็น

นางสาวสุนีย ์ กอพิทกั ษ์กลุ

0 4464 1165

ร้านยาเภสัชกร

ขย.1

1/2535

19

ม. - ซ. - ถ. เจริ ญดี 3 ต. ทุ่งกระเต็น

นางผกาวดี ตีรถะ

0 4464 1499

ร้านวิทวัสเภสัช

ขย.2

81/2533

18/2

ม. 9 ซ. - ถ. ราชดําริ ต. หนองกี่

่ ่ งชโรทร
นายสมคิด หานรุ

0 4464 1110

ร้านวิวฒั น์ฟาร์มาซี

ขย.2

73/2533

76

ํ ฒนะ
ม. 2 ซ. - ถ. โชคชัย-เดชอุดม ต. หนองกี่ นายวิวฒั น์ สุรจิกาจรวั

0 4464 1376

หมุยจูเภสัช

ขย.1

บร. 8/2555

47

ี่ ฒนา ต. ทุ่งกระเต็น นางสาวบุษรา บุญชัยสุข
ม. 2 ซ. - ถ. หนองกพั

044-641011

27 พฤศจิกายน 2558

ม. 1 ซ. - ถ. ราชดําริ ต. หนองกี่

นางธนิ ตา นิสภนันต์

081-579936

นางสาวภรณ์วศา พลดงนอก

085-773661
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รายชื่ อร้ านขายยา
ชื่อร้ าน

ประเภท เลขที่ใบอนุญาต

ที่อย่ ู

ผ้ ูรับอนุญาต

โทรศัพท์

หนองหงส์
ทองพูนสมุนไพรไทย

ขยบ.

บร 2/2556

37

ม. 8 ซ. - ถ. - ต. สระแกว้

นายทองพูน หอมดี

087-250505

ร้านคลังยาหนองหงส์

ขย.1

บร.4/2558

159

ม. 6 ซ. - ถ. - ต. สระแกว้

นางสาวรัตนา โมกไธสง

082-355861

ร้านประภาพรรณเภสัช

ขย.2

บร.57/2533

32/1

ม. 14 ซ. - ถ. ต. สระแกว้

นางจันทร์เพ็ญ ศิริ

0 4467 1216

ร้านหนองหงส์เภสัช

ขย.2

บร.20/2531

179

ม. 6 ซ. - ถ. - ต. สระแกว้

นายยุทธศักดิ์ กฤตสิ น

0 4466 9101

นายประสิ ทธิ์ ลิ้มศักดิ์ ชยั กจิ

0 4469 6019

ห้ วยราช
ร้านประสิ ทธิ์ เภสัช

27 พฤศจิกายน 2558

ขย.2

15/2533

8

ม. 3 ซ. - ถ. อนุวรรตน์1 ต. ห้วยราช
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