
region hcode hname addr road tambon amphoe province tel
ภาคกลาง 

D0023 ศิรภัทรเภสัช 69 ท่าข้าม แสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร (02) 895 6217

D1376 เภสัชกรสุพรรณ 2 470 พระยาสุเรนทร์ บางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
(02) 002 9992, 
0941479422, 

D1426 ร้านยา มิลเตอร์พิล 2027 พหลโยธิน ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
(02) 941 2998 , 
0865332896

D1736 โชคชัย 4 เภสัช 17168 หมู่ 10 ซอยโชคชัย 4 โชคชัย ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 0817017940

D1747 คลังยาซุปเปอร์ดี 37 ชั้น 1 หอพักพิมพา ซอยเทียนทะเล 16
บางขุนเทียน - 
ชายทะเล

แสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 0646327614

D1889 ร้านพิชัยฟาร์มาซี 961 กรุงเทพฯ-นนทบุรี บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
(02) 585 4922 , 
0844561739

D1687 ร้านบ้านยาสาย 3 295 ซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 28 พุทธมณฑลสาย 3 ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ,0817716737
D0365 ร้าน ตะนาวเภสัช 478-480 ตะนาว ศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (02) 224 2115
D0011 ร้านศรียา 101 ตลาด อตก. กำแพงเพชร จตุจักร เขคจตุจักร กรุงเทพมหานคร 0863541553 

D0377 ร้านมะกอกเภสัช 373/84 ประชาพัฒนา สีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
(02) 193 5787 , 
0802416169

D0608 ร้านพรเภสัช 904 ซอยสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช) อ่อนนุช สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
(02)3331305-6,
0926459295

D1561 ร้านยาอยู่ดี 2751/21 เจริญกรุง บางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 0841151544

D0037 ร้านพรพงษ์เภสัช 126/208 หมู่ที่ 08 ซอยวัชรพล รามอินทรา 55 ท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
(02) 945 4865 , 
0957752999

D0048 ร้านเภสัชลลิตา 87/110 เทศบาลสงเคราะห์ ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
(02) 954 4361 , 
0926626461

D0039 ร้านศาลายา 137/83 ซอยสยามธรณี คู้บอน ท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 0894779868

D0363 ร้านบ้านยา 28 218 ท่าข้าม แสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
(02) 570 8690 , 
0877733198

D0427 พรประสิทธิ์ 8 ซอยนักกีฬาแหลมทอง 10 นักกีฬาแหลมทอง สะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
(02) 735 8372 , 
0814556871

D1716 ร้านกิตติเภสัช 99/188 ซอยนวมินทร์ 70 นวมินทร์ คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
(02) 947 7434 , 
0818235201

D1797 เฮลธ์พลัส ฟาร์มาซี 134 ห้องที่ 4 เมโทรพาร์ค สาทร กัลปพฤกษ์ บางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 0858622600

เพิ่มไลน์ไอดี (3 
ส.ค.65)

D0030 แสงเพชรฟาร์มา 396 บางแคเหนือ เขคบางแค กรุงเทพมหานคร
0963699959, 
ไลน์ไอดี 
@433ladod

D0042 ร้านจตุธรรมเภสัช 7 ซอยบางนา-ตราด 46 บางนา-ตราด บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  (02) 7469328

D0049 ห้างขายยา เภสัชจุฬา 620/78 สาธุประดิษฐ์ บางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
(02) 682 0556 , 
0961626235

D0418 บางบอน 5 เภสัช 1373 เอกชัย บางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร (02) 892 4160
D0428 ร้านยาพรประสิทธิ์ (สาขา 2 ) 5/5 ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 กรุงเทพกรีฑา หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0936456608

D1177 ร้านยาฟาร์ม่าสโตร์ รัชโยธิน 
หรือ ร้านยาทีที. ฟาร์ม่า

1883/14 ซอยพหลโยธิน 35 พหลโยธิน ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 0825040380
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D1178 ร้านยาเภสัชชุมชนเคหะ
ธนบุรี 3

2 ห้องที่ 2 ซอย 62 แยก 1- 6 พระรามที่ 2 แสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 0897147048

D1830 ร้านขายยา บ้านยาดี 68 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 0814288122
D1883 ฉัตรชัยโอสถ 240 ประชาราษร์บำเพ็ญ ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 0925855552

D1165 คลีนิคยา 17/100 งานวงศ์วาน ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
0903209549 , 
0863345312

D0424 ร้านยา องค์การเภสัชกรรม 
สาขาเทเวศร์

266 สามเสน บางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
(02) 282 1170 , 
0846264459

D1543 ร้านยาดี 5 ห้องที่ 1 ซอยกาญจนาภิเศก005 กาญจนาภิเษก หลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 0824919246

D1825 พิทวัสเภสัชกร 284 ซอยลาดพร้าว 87 ลาดพร้าว คลองเจ้าคุณ
สิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 0817159875

D2087 ร้าน กระปุกยา แผงที่ 105 แฟรต 23 เคหะชุมชนคลองจั่น สุขาภิบาล คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
(02) 733 2996 , 
0810162856

D0057 ร้านจันทรเภสัช 74 ซอยศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ 1 แฮปปี้แลนด์ 1 คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
(02) 704 7431 , 
0891179450

D1923 บู๊ทส์ - ฮาบิโตะ 1 ฮาบิโตะ ห้องเลขที่ 101 ชั้น 1 ซอยริมคลองพระโขนง พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร (02) 063 6631
D1401 บู๊ทส์ - อินท์ อินเตอร์เซค 982 ยูนิตเอ 14 ชั้น 1 โครงการอินท์ อินเตอร์เซค พระราม 3 บางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร (02) 682 6422 
D1424 บู๊ทส์ - เอ็มควอเทียร์ 689 ห้องเลขที่ 3B 02-03A ชั้น 3 สุขุมวิท คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร (02) 003 6497 
D1918 บู๊ทส์ - บางรัก 1524 เจริญกรุง บางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร (02) 236 6680
D1291 บู๊ทส์ - ไทมส์ สแควร์ 246 ยูนิต 107 ชั้น 1 สุขุมวิท 12-14 คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร (02) 253 5878
D1280 บู๊ทส์ - พาราไดซ์ พาร์ค 61 ยูนิต จีซี007-จีซี008 ชั้นจี ศรีนครินทร์ หนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร (02) 780 2064

D1872 บู๊ทส์ - คริสตัล ดีไซน์ 
เซ็นเตอร์

1448/13 ยูนิต 105-106 ชั้น 1 อาคารเค 5 ซอยลาดพร้าว 
87 (จันทราสุข)

ประดิษฐมนูธรรม คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร (02) 102 2348

D1290 บู๊ทส์ - เดอะวอล์ค เกษตร-นว
มินทร์

509 ยูนิต ซี-บี04 ชั้นบี ประเสริฐมนูกิจ ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร (02) 553 0786

D1282 บู๊ทส์ - เพลินจิต เซ็นเตอร์ 2 ยูนิต 21-22 ชั้น G อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ สุขุมวิท คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร (02) 253 1913
D1854 บู๊ทส์ - โลตัส หลักสี่ 52 ห้องเลขที่ 023PG021 ชั้น 1 หมู่ที่ 03 พหลโยธิน อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร (02) 521 4181

D1419 บู๊ทส์ - บิ๊กซี ราชดำริห์
97/11 ชั้น 1 อาคารบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ราชดำริห์ 
ยูนิตจีซีอาร์ 115

ราชดำริห์ ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (02) 250 4763

D1418 ร้านบู๊ทส์ สาขาอาคารออล ซี
ซันส์ เพลส

87/2 ยูนิต 207 ชั้น 2 อาคารออลซีซันส์เพลส รีเทล
เซ็นเตอร์

วิทยุ ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (02) 251 1617

D1273 บู๊ทส์ - ดิ เอ็มโพเรี่ยม 622 ห้อง 3P16-18 ชั้น 2 ดิ เอ็มโพเรี่ยม สุขุมวิท คลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร (02) 664 8575

D1275 บู๊ทส์ - แฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น 
บี

587 , 589 ,589/7-9 ยูนิตบี 036 ชั้นบี รามอินทรา คันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร (02) 947 6326

D0044 ร้าน กนก ฟาร์มา เชน 
(ประชาอุทิศ)

520/9 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา) ประชาอุทิศ วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร (02)9575590

region hcode hname addr road tambon amphoe province tel
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D0414
ร้านขายยา เซฟดรัก 
เซ็นเตอร์ สาขา บิ๊กซี เอ็กซ์ต
ร้า รัชดาภิเษก

125 รัชดาภิเษก ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 0952049978

D0415
ร้านขายยา เซฟดรัก 
เซ็นเตอร์ สาขา บิ๊กซี เอ็กซ์ต
ร้า ลาดพร้าว

669 บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า สาขาลาดพร้าว ลาดพร้าว จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 0952049971 

D0416
ร้านขายยา เซฟดรัก 
เซ็นเตอร์ สาขา โลตัส 
ลาดพร้าว

1190 ชั้น 2 สาขาลาดพร้าว อาคารห้างสรรพสินค้าเทส
โก้ โลตัส 

พหลโยธิน จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 0952049970

D2250 เอ็ม ดี ฟาร์ม่า 3 ซอยรามคำแหง 29 (บุญมาเลิศ) รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0993296519

D0043 ร้าน กนก ฟาร์มา เชน 
(ศรีวรา)

1209 ซอยลาดพร้าว 94 ลาดพร้าว พลับพลา วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร (02)5384906

D1992 คลังยาเทียนทะเล 981/11-12 หมู่บ้านเย็นสุขวิลล่า บางขุนเทียน-ชายทะเล แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 0645242515

เปลี่ยนเบอร์โทร 
(25 ก.ค.65)

D2369 ร้านหมอยา-ปังปุณ 204/8 ซอยรามคำแหง 86 รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 023700516

D2217  ร้านอารยะเภสัช บ้านเลขที่ 2207 ซอยอ่อนนุช สุขุมวิท สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 0878088640

D0366 เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล 250 นครสวรรค์ วัดโสมนัส 
ป้อมปราบศัตรูพ่า
ย 

กรุงเทพมหานคร ,0840887177

D2168 ร้าน รักตยามาร์เกตติ้ง 310/70 หมู่ที่03 สรงประภา สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 0860789570
D0313 บู๊ทส์ - ยูเนี่ยน มอลล์ 54 ซอยลาดพร้าว 1 ลาดพร้าว จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 0918900869
D1859 บู๊ทส์ - สยามสแควร์ 2 414, 414/1, 414/2 พระราม 1 ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (02) 252 5101
D1407 บู๊ทส์ - แอมพาร์ค 353 โครงการแอมพาร์ค ยูนิต บี107 ชั้น 1 เจริญเมือง วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (02) 214 4345
D1970 บู๊ทส์ - เพลินนารี่ มอลล์ 246 ยูนิต บี103 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเพลินนารี่ วัชรพล ท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร (02) 136 8016
D1286 บู๊ทส์ - ซัน ทาวเวอร์ 123 ยูนิต เอ111 ซอย เฉยพ่วง จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (02) 617 7977
D1389 บู๊ทส์ - เอ็กเซน ทาวเวอร์ เลขที่ 388 ยูนิต 08 - 09 ชั้น G เอ็กซ์เชน ทาวเวอร์ สุขุมวิท คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร (02) 259 5864

D1415 บู๊ทส์ - แกรนด์ 5 สุขุมวิท
87 ห้องเลขที่ A4, A5 ชั้น G อาคารแกรนด์ 5 เซ็นเตอร์ 
ซอย สุขุมวิท 5

สุขุมวิท คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร (02) 255 5280

D1399 บู๊ทส์ - ปาร์ค เวนเชอร์ 57 ห้องเลขที่ 108 ชั้น 1 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็
กซ์

วิทยุ ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (02) 256 0091

D1394 บู๊ทส์ - อินเตอร์เซนจ 399 ห้องเลขที่ 301 - 302 ชั้น 3 อาคารอินเตอร์เซนจ สุขุมวิท คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร (02) 260 3458

D1270 บู๊ทส์ - เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์ 
วิลล์

69, 69/1-2 ห้อง 259 ชั้น 2 เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ ประดิษฐ์มนูญธรรม ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร (02) 553 6160

D1390 บู๊ทส์ - เดอะ คริสตัล ปาร์ค 64/99 ชั้น 1 ห้องเลขที่ 116 - 117 เดอะ คริสตัล หมู่ 6 ประดิษฐ์มนูญธรรม ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร (02) 515 0716

D1281 บู๊ทส์ - เดอะ พาซิโอ 
ลาดกระบัง

318/5-8 ยูนิตเอ 103/2 ชั้น 1 อาคาร เอ ศูนย์การค้า 
เดอะ พาซิโอ

ลาดกระบัง ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร (02) 346 4450
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D1276 บู๊ทส์ - แฟชั่น ไอส์แลนด์ 2 
587, 589 ศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ ห้องเลขที่ 2039 
เอ-บี ชั้น 2

รามอินทรา คันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร (02) 508 7355

D1284 บู๊ทส์ - ซีคอน สแควร์ ชั้น จี 55 ยูนิต 1093-1094 ศรีนครินทร์ หนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร (02) 721 9488
D1279 บู๊ทส์ - เอสเอฟ นวมินทร์ ซิตี้ 291 ห้องเลขที่ B 102 ชั้น G อาคารนวมินทร์ซิตี้ อเวนิว ประเสริฐมนูกิจ จรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร (02) 907 1096
D1406 บู๊ทส์ - เมอร์คิวรี่ วิลล์ 540 ยูนิต 207 ชั้น 2 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ เพลินจิต ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (02) 252 5410

D1383 บู๊ทส์ - เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 4 
4, 4/1-4/2, 4/4 ยูนิต เอ 421 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็น
ทรัลเวิล์ดพลาซ่า

ราชดำริห์ ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (02) 252 4226

D1287 บู๊ทส์ - วังหิน 561 ลาดพร้าววังหิน ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร (02) 570 8065
D1397 บู๊ทส์ - อาร์ เอส ยู ทาวเวอร์ 571 ยูนิต จี07 ชั้น จี อาคารอาร์เอสยู ทาวเวอร์ สุขุมวิท คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร (02) 570 8067

D1402 บู๊ทส์ - เดอะ พรอมานาด
587, 589, 589/7-9 ยูนิต P-1012 ชั้น 1 อาคาร
ศูนย์การค้าเดอะ พรอมานาด

รามอินทรา คันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร (02) 570 8068

D1423 บู๊ทส์ - สุขาภิบาล 3
7/5 ยูนิต เอ 1-3 ชั้น 1 อาคารศูนย์การค้าเซยูสุขาภิบาล 
3 เซ็นเตอร์ ซอย รามคำแหง 129

รามคำแหง สะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร (02) 570 8069

D1411 บู๊ทส์ - สินธร ทาวเวอร์ 30-132 ยูนิต8/1 ชั้นจี อาคารสินธร ทาวเวอร์ วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (02)5708071

D1952 บู๊ทส์-สาขาอาคารจัสมิน ซิตี้
2 ห้อง S107 ชั้น G จัสมิน ซิตี้ หมู่ที่- ซอยสุขุมวิท 23 
(ซอยประสานมิตร) 

สุขุมวิท คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร (02)5708072

D1400 บู๊ทส์ - เดอะมอลล์ บางกะปิ2 3522 ยูนิต GS-C18 ชั้นจี ลาดพร้าว คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ,025708073

D0826 ร้านขายยาเพรียว (Pure) 
สาขากัลปพฤกษ์

25 กัลปพฤกษ์ บางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 0632214672

D2438 ร้านยาบุญพรเภสัช 19/3 ซอยสุขุมวิท 65  ซอยชัยพฤกษ์ สุขุมวิท 65 พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 0818263954
D2446 ร่มโพธิ์เภสัช สาขาศรีย่าน 476 นครไชยศรี นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 0617146559
D2447 ร่มโพธิ์เภสัช 192  ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 สำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 0623987423
D2463 มุมยาฟาร์มาซี 284 หมู่ที่- ซอยสันนิบาตเทศบาล จันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 0938874447
D2422 โฮม เม็ดดิซีน 8 หมู่ที่- ซอยรามอินทรา65 รามอินทรา ท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 0872220920
D0038 ร้านยามหานคร 3/1 หมู่ที่- ซอยเคหะร่มเกล้า 64 คลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 0979450911

17-Jul-65 D0045 ร้านนนทวีเภสัช 1288 หมู่ที่- ซอยประชาชื่น 37 ประชาชื่น บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 0866992831
17-Jul-65 D2539 เทเวศร์ฟาร์มาซี 318 สามเสน บางขุนพรหม พระนคร กรุงเทพมหานคร 0891472538

D1901 บู๊ทส์ - เซ็นทรัล ศาลายา 99/19-20 อาคารเซ็นทรัล ศาลายา หมู่ที่ 02 บางเตย สามพราน นครปฐม (02) 570 8070
D1867 บู๊ทส์ - เดอะ บริโอ้ 199/5 ห้องเลขที่ B107-8 หมู่ที่ 06 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม (02) 116 5648

หยุดบริการ
ชั่วคราว

D2089 สวนสนดรัก 43/9 ราชดำเนิน พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม 0615463946

D1358 ยารักษ์คุณ 216 ทิพากร พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม 0629693656

D0754 ห้องยาชุมชน 57/4 กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม
(02) 814 3178 , 
0804290663

D1359 ฟาร์มยาธรรมศาลา 99/111 หมู่ที่ 03 ธรรมศาลา เมืองนครปฐม นครปฐม 0982479264
D0998 เภสัชศาลา 6 ราชมรรคา พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม 0812991971
D2328 วีแลนด์ ฟาร์มาซี 89/10-11 หมู่ที่ 05 สนามจันทร์ เมืองนครปฐม นครปฐม 0819626288
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D0755 ห้องยาชุมชน 3 2/2 หมู่ 8 พุทธมณฑล สาย 4 กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม (02) 889 8108

D1712 หมอยาเซนเตอร์ สาขา
นครชัยศรี

63/158 หมู่ที่03 บางกระเบา นครชัยศรี นครปฐม ,099390544

D2301 เค.ยู. ฟาร์มา (KU.Pharma) 297 หมู่ที่02 มาลัยแมน กำแพงแสน กำแพงแสน นครปฐม ,0875004919
D2424 แก้วสมบูรณ์โอสถ 155/3 หมู่ที่09 กำแพงแสน กำแพงแสน นครปฐม 0945731953
D2464 วรวุฒิ เภสัชกร 558/4 หมู่ที่01 กำแพงแสน กำแพงแสน นครปฐม 0654915246
D0586 อาร์.เอส.รักสุขภาพ 15/32 หมู่ที่ 01 ราชพฤกษ์ ท่าอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี 0948966929
D0588 บ้านยา 2 (เปิด 18 เม.ย.65) 100/4-5 หมู่ที่ 06 บางกรวย-ไทรน้อย บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี 0631483303
D0592 เพื่อนเภสัช 616 ประชาราษฎร์ สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี นนทบุรี ,029673250
D0594 หมอยา ฟาร์มาทาวน์ 394 ติวานนท์ ท่าทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 0864650438

D0600 บริษัท เคเจ ฟาร์มาซี จำกัด 
(เปิด 18 เม.ย.65) 

283 , 285 ติวานนท์ บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 0818347702

D1584 เภสัชวัฒนะ 50/8 หมู่ที่ 04 แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 0954946653

D1590 ลานทองฟาร์มาซี 100/284 หมู่ที่ 06 ติวานนท์ บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี
(02) 583 6799 , 
0870787634

D1752 ตะกร้ายา 101 - 101/1 พื้นที่ POP T1/5 ป๊อปปูล่า บ้านใหม่ ปากเกร็ด นนทบุรี 0805857444
D1840 อุ่นใจเภสัช 41/22 หมู่ที่ 08 คลองถนน เสาธงหิน บางใหญ่ นนทบุรี 0954519598
D2041 โอ๊ตเภสัช 200 หมู่ที่ 01 ซอยสโมสรกรมชลประทาน ติวานนท์ บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 0850201752
D0601 เมืองทองดรักเฮาส์ 55/606 หมู่ที่ 09 แจ้งวัฒนะ บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 0819876298

หยุดบริการ
ชั่วคราว

D1762 บ้านหมอยา ฟาร์มาซี 15/10 ห้องที่ 3 หมู่ที่ 4 อัจฉริยะประสิทธิ์ มหาสวัสดิ์ บางกรวย นนทบุรี 0956780222

D0472
ร้านขายยา เซฟดรัก 
เซ็นเตอร์ สาขาโลตัส
รัตนาธิเบศร์

37/112 ห้องที่ 027PG031 ชั้น 1 เทสโก้โลตัส สาขา
รัตนาธิเบศร์ หมู่ที่08 

รัตนาธิเบศร์ บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี  0952050065

D0473
ร้านขายยา เซฟดรัก 
เซ็นเตอร์ สาขาบิ๊กซี เอ็กซ์ต
ร้า รัตนาธิเบศร์

243 ชั้น 1 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา
รัตนาธิเบศร์ 2 

รัตนาธิเบศร์ บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 0952050058

D0461 บู๊ทส์ - เดอะมอลล์
งามวงศ์วาน

408, 410, 412, 414, 416, 418, 420, 422, 424, 426, 428, 
430 ห้อง 1 เอส-ซี 2 เอ ชั้น 1 เดอะมอลล์งามวงศ์วาน งามวงศ์วาน บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี 0614103643

D1488 บู็ทส์ - เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ 99 หมู่ 2 ห้อง 304-305 ชั้น 3 เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี (02) 101 0440
D0599 ร้านเพรียว PURE 6 หมู่ที่06 เสาธงหิน บางใหญ่ นนทบุรี 0632211240

17-Jul-65 D2545 Ozone Pharma โอโซน 
ฟาร์ม่า

ห้อง A เลขที่ 83 ซอยงามวงศ์วาน 2 แยก 5 บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี 0955469629

D1886 นพวุฒิเภสัช 12/175 หมู่ที่ 02 ซอยคลองหลวง 13 พหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี
(02) 901 4128 , 
0963295324

D2042 ร้านไอซ์คลังยา 90/152 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 0885601156
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D0569 ร้านกมลพรรณเภสัช สาขา
หน้ามหาวิทยาลัยรังสิต

52/254-4 หมู่ที่ 07 ซอยสุขสบายอพาร์ทเม้นต์ เอกประจิม หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0823233174

D0578 ร้าน บู๊ทส์ - สาขาเทสโก้ 
โลตัสรังสิต

801 ซอยเทสโก้โลตัส สาขารังสิต ชั้น 1 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี (02) 567 3021

D1489 บู๊ทส์ - โลตัสบ้านฟ้าลำลูกกา 75 ชั้น 1 บึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี (02) 569 1446

หยุดบริการ
ชั่วคราว

D0567 ร้านบางขะแยงขายยา 57/50 หมู่ที่03 ปทุมธานีสายใน บางขะแยง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0851338555

D0582
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน (โอสถโดม) คณะ
เภสัชศาสตร์

99 หมู่ที่18 ซอยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี ,021014603

D2401 ร้านบ้านยายิ้ม 51/316-7 หมู่ที่02 คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 0982753813
D0575 บู๊ทส์ - ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต 97 ซอยยูนิตจี 41 ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต พหลโยธิน ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี (02) 958 0632

D1113 ร้านขายยาเพรียว (Pure) 
สาขาลำลูกกา

10 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลำลูกกา หมู่ที่12 บึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี 0632212806

D1090 ชัญธิกาเภสัช 45/33 หมู่ที่ 03 บ้านกรด บางประอิน พระนครศรีอยุธยา 0960979883
D2044 ศูนย์ยาเภสัช 1/125 หมู่ที่ 05 คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา 0970599589
D1088 วางใจเภสัช 23/3 หมู่ที่ 04 ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 0835451044
D1490 บู๊ทส์ - อยุธยา ซิตี้ พาร์ค 126 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ห้องจีพี-11-14 หมู่ที่ 03 คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา (03) 580 1961
D1585 รวมพลังเภสัช 93/21 หมู่ที่07 เชียงรากน้อย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ,0932542951
D1717 กิตติโรจน์เภสัช 12/12-17 หมู่ที่ 13  บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ 0840190570

D0334 ศูนย์ยา มฉก. 18/20 บางนา-ตราด บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ
(02) 312 6446 , 
0865339669

D1903 บู๊ทส์ - เดอะแจส ศรีนครริ
นทร์

788 หมู่ที่ 05 ศรีนครินทร์ สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ (02) 386 7326

D1891 ร้านยาเภสัชชุมชน 206/17ง. เจษฎาวิถี มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 0897451516
D1784 ลัคนาเภสัช 2 27/7 หมู่ที่ 04 เอกชัย คอกกระบือ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร  '0952359897
D1357 ทรัพย์มูลเภสัช 12 หมู่ 02 กาหลง เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 0929024213
D24678 คลังยาโกรกกราก 85/19 ธรรมคุณากร โกรกกราก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 0894149067
D1841 ณาเภสัช 2/012 เทศบาล 5 ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี 0830917477
D0346 บ้านยาและสุขภาพ 223/43 เทศบาล 4 ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี 0899008645

D0347 ไทยรุ่งเรืองเภสัช ริมคลอง
หนองแค

67/31 ระพีพัฒน์ฝั่งซ้าย หนองแค หนองแค สระบุรี 0830798444

D0348 ไทยรุ่งเรื่องเภสัช ตลาด
หนองปลาหมอ

120 หนองปลาหมอ หนองแค สระบุรี 0830798444

D0357 แสนเจริญเภสัช 1/14 หมู่ที่ 07 ธารเกษม พระพุทธบาท สระบุรี
(03) 629 8138 , 
0866225122

D1802 ไทยรุ่งเรืองเภสัช 
ปตท.ต.บัวลอย

97/14-15 หมู่ที่ 03 สุวรรณศร บัวลอย หนองแค สระบุรี 0830798444
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D0340 ร้านยาแฟมิลี่ 590/35 พิชัยรณรงค์สงคราม ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี 0813093557
D0342 บู๊ทส์ - โรบินสัน สระบุรี 99 ซอยยูนิต 202 มิตรภาพ ตลิ่งชัน เมืองสระบุรี สระบุรี (036)351445

ขอหยุดบริการ
ชั่วคราว 

D0343 กิ่งเภสัช 145/1 พิชัยรณรงค์สงคราม ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี 0826914165

D0994 พิชญ์สุภาเภสัช 57/4 หมู่ที่ 02 บ้านกร่าง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 0863634002

D1767 ไพศาลเวชภัณฑ์ 882/15 หมู่ที่ 5 ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
(035)591548 , 
0993201347

ขอหยุดบริการ
ชั่วคราว 

D0978 หจก.ทางยา 778 พระพันวษา ท่าพี่เลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 0966463242

D1799 คลังยาชุมชน 61-61/1 ประชาวิถี โคกสำโรง โคกสำโรง ลพบุรี 0654914226

D1997 ถุงเงินเภสัช 15 หมู่ที่ 02 โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี
(036) 499073 , 
0894816868

D0929 ร้านยาท่าโพธิ์ 85/9 ปรางค์สามยอด ท่าหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี (036)44860
D2362 อุดมทรัพย์ เภสัช 99/50 หมู่ 3 ป่าตาล เมืองลพบุรี ลพบุรี 0959624491
D2212 กระต๊อบเภสัช 1/2 หมู่ที่ 03 ไม้ดัด บางระจัน สิงห์บุรี 0654655236
D0275 หอยาฟาร์มา ง.63/274 ดาวดึงส์ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0894514639

D0289 บู๊ทส์-เทศโก้ โลตัส เดอะ
วอล์ค นครสวรรค์

914/17 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 056382215

D0393 บ้านยาและสุขภาพ 16/1 โกสีย์ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0818875817
D1352 ร้านขายยาเพียรเภสัช 264/1 หมู่ที่7 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0835663292
D1836 ลินดาฟาร์มาซี 329-331 โกสีย์ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0817859926
D0391 ร้านเพรียว PURE นครสวรรค์ 320/10 สวรรค์วิถี ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0632211581
D1878 คลองพิไกรฟาร์มาซี 7/1 หมู่ที่02 คลองพิไกร พรานกระต่าย กำแพงเพชร ,0623485834
D0902 เมเภสัช 150/9-10 จรดวิถีถ่อง ธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย 0842428295

D0904 อัจฉยาเภสัช 113,113/3 หมู่ที่ 03 เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย
(05) 501 4213 , 
0810223344

D0903 บ้านหลุมเภสัช 14/6 หมู่ที่ 02 บ้านหลุม เมืองสุโขทัย สุโขทัย 0813836902

D1581 ยุติธรรมเภสัช 140 หมู่ที่ 01 หาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
(05) 567 1185 , 
0800332269

D2297 ฟาร์ต้า เภสัช (PharTar 
Pharmacy) 140/3 หมู่ที่03 เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย 0828904625

17 ก.ค. 65 D2477 บ้านตึกเภสัช 200/2 หมู่ที่14 บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0835324665
D0683 ศิวพรเภสัช 19/13 หมู่ที่ 02 ศาลาแดง เมืองอ่างทอง อ่างทอง 0823296193
D2029 ธัญญาเภสัช 207 หมู่ที่ 07 ศาลเจ้าโรงทอง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง  '0929422441

D1345 หมอยาทุ่งนา 544/6-7 หมู่ที่ 04 หนองฉาง - การุ้ง เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี
(05) 604 0293 , 
0911899800

ภาคตะวันตก
D1360 ร้านยาก้านณรงค์ 1/62 หมู่ที่ 03 แสงชูโต ท่ามะกา ท่ามะกา กาญจนบุรี

(03) 469 4242 , 
0922818818

D0483 สมาร์ทเภสัช 64/5 หมู่ที่08 ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ,0982699828
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D2407 ริเวอร์แควฟาร์มาซี 396 แม่น้ำแคว ท่ามะขาม เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ,0656587855
17-Jul-65 D2474 ร้านยากุลกาญจน์ 286/21 แสงชูโต บ้านเหนือ เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0922633117

17-Jul-65 D2535 ร้านขายยาโอสถรักษา สาขา
ตลาดเขต

240 หมู่ที่05 รางหวาย พนมทวน กาญจนบุรี 0613388895

17-Jul-65 D1356 เภสัชกร 1/8-9 หมู่ที่03 แสงชูโต ท่ามะกา ท่ามะกา กาญจนบุรี 0867644850
D1330 ธงชัยเภสัช 5/15 รถไฟ คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี ,032423805
D0546 เฮือนยา ภญ.สีรุ้ง 32 หมู่ที่ 03 หนองปรง เขาย้อย เพชรบุรี , 0910096491

D0538 ร้านขายยาเพรียว (Pure) 
สาขาเพชรบุรี

130 หมู่ที่01 ต้นมะม่วง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี '0632212624

D2445 ร้านยาก้อยเภสัช 115/1 หมู่ที่04 บ้านแหลม บ้านแหลม เพชรบุรี 0853630798

D1803 ธงชัยเภสัช 176 พิทักษ์ชาติ ประจวบคีรีขันธ์ เมือง
ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ , 0865159599

D2200 มิตรแท้ฟาร์มาซี 216 หมู่ที่ 05 ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ , 0885025257

D1214 บู๊ทส์ - หัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ 
ชั้นบี

234/1 ซอย ยูนิต 117 เพชรเกษม หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ (03) 252 6456

ภาคตะวันออก
D1934 ร้านยาเคนโกะฟาร์มาซี 234/5 หมู่ที่ 04 ท่าถ่าน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา , 0948700217

D1979 บู๊ทส์ - ฮาร์เบอร์ มอลล์ 4/222 ยูนิต GR2 ชั้นจี ศูนย์การค้าฮาร์เบอร์มอลล์ หมู่ที่ 
10 สุขุมวิท ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี (02) 570 8066

D1815 บู๊ทส์ - ดิ อเวนิว พัทยา 399/9 ห้อง B101 ชั้น 1 หมู่ที่ 10 พัทยาสาย 2 หนองปรง บางละมุง ชลบุรี (03) 872 3916
D1964 บู๊ทส์ - ตึกคอม พัทยาใต้ 8 ชั้น G ตึกคอมพัทยาใต้ หมู่ที่ 10 พัทยาใต้ หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี (03) 842 0658
D0446 วังยาเฮล์ทแคร์ 204-206 ลงหาดบางเสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 0974955629
D0633 พลอยฟานี่ ฟาร์มาซี 350 หมู่ที่ 12 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 0861155633

D0634 เภสัชชุมชนเอกเจริญ 557/42 หมู่ที่ 04 ซอยชัยพรวิถี สุขุมวิท นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
(03) 303 5364 , 
0889644942

D1462 ยาเภสัช 546/11 หมู่ที่ 03 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี , 0638384864

D1607 เภสัชชุมชนเอกเจริญ สาขา
ชุมชนหนองค้อ

45/15 หมู่ที่ 09  หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี
(03) 367 4829 , 
0889644942

หยุดบริการ
ชั่วคราว

D1719 จารุวีร์เภสัช 69/70 หมู่ที่ 06 สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี , 0616215955 

D1796 ฮักยาฟาร์ม่า 125/3 หมู่ที่ 05 ซอยสุขุมวิทพัทยา 53 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี , 0810496749

หยุดบริการ
ชั่วคราว

D1809 บ้านยาศศิ 120/15 หมู่ที่ 02 เทศบาล 3 สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี , 0934519227

D1927 การ์เด้นฟาร์มาซี 215/8 หมู่ที่ 10 พัทยาสาย 2 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี , 0818211595
D1983 Fill Good Pharmacy 323/53 หมู่ที่ 08 สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี , 0840613997
D2033 ปูเป้ ฟาร์ม่า 199/12 หมู่ที่ 06 ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี , 0936324635
D2017 ดรัก แอนด์ เฮลท์ 317/32 หมู่ที่ 03 บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี , 0955506428
D2172 หัวมุมเภสัช 377/9-10 หมู่ที่ 02 สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี , 0936326591
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D2026 บีช ฟาร์มาซี 85/22-23 หมู่ที่ 09 พัทยากลาง หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี , 0989946641

D0335 สมนึกเภสัช สาขา 3 824จ-826 เจตน์จำนงค์ บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี ชลบุรี
(03) 828 2960 , 
0656399626

D0443 ณ ยา 99/130 หมู่ที่ 03 เสม็ด เมืองชลบุรี ชลบุรี
(03) 367 1115 , 
0944615636

D1605 บู๊ทส์ - แปซิฟิคพาร์ค 
ศรีราชา

90 ยูนิต 116 ชั้น 1 ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์ค สุขุมวิท ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี
(038)771201-2 , 
038 771201

D2239 แจ่มใส ฟาร์มา 8/6 หมู่ที่ 05 เหมือง เมืองชลบุรี ชลบุรี , 0634195498

D1900 บู๊ทส์ - เซ็นทรัล พลาซ่า มารี
น่า

78/54-56 ยูนิต 110,111 ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซ่า มารีน่า 
หมู่ที่ 09

พัทยาสาย 2 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี , 0968241038

D1464 ร้านยาต้นอ้อ 60/15-16 หมู่ที่ 05 สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี , 0865178891

D2014 บริษัท เภสัชชุมชนเอกเจริญ 
จำกัด

142/5 หมู่ที่ 03 บึง ศรีราชา ชลบุรี , 0889644942

D0440
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ 
ม.บูรพา

169 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 0927382727

D2034 ร้านยาเภสัชกรสุทธิพงษ์ 45/21 ม.9 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 0996463655

D1132 ร้านขายยาเพรียว (Pure) 
สาขาชลบุรี

49/1 หมู่ที่03 ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี ชลบุรี 0983330015

D2439 ฟาร์ม่า ดี สาขา บ้านปึก 39/13 หมู่ที่03 ซอย13 มิตรสัมพันธ์ บ้านปึก เมืองชลบุรี ชลบุรี 0826593450
D2488 วังยาเภสัช 166/14 หมู่ที่03 เสม็ด เมืองชลบุรี ชลบุรี 0618929156

17-Jul-65 D2490 มนเภสัช 399/17 หมู่ที่10 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 0922479128
17-Jul-65 D2493 เมธาฟาร์มาซี 47/43 ม.6 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 0891312886
17-Jul-65 D2494 พิพัฒน์เภสัช 889/60 หมู่ที่09 ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 0813725642
17-Jul-65 D2436 สนธิชัยเภสัช 10/1 หมู่ที่05 หนองปรือ พนัสนิคม ชลบุรี 0899333743

D2062 บ้านยาเกาะช้าง 99 หมู่ที่ 01 เกาะช้างใต้ เกาะช้าง ตราด , 0935586852
D1972 บู๊ทส์ - โรบินสัน จันทบุรี 22/107 ยูนิต บีเอฟ-บี หมู่ที่ 07 จันทนิมิต เมืองจันทบุรี จันทบุรี (03) 932 7850
D2399 บ้านยาเอสเค-ดรัก 14/13 สฤษดิเดช วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทบุรี ,0982974164
D1939 ณิชาภาเภสัช 209 หมู่ที่ 10 ไม้เค็ด เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี , 0646164456

D1843 ปัณณ์ยา 379/401-402 หมู่ที่ 10 หนองกี่ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
, 0857714325 , 
0842451963

D0623 เมดพลัส ฟาร์มาซี 51/13 ซอย 3 แม่น้ำคู้ แม่น้ำคู้ ปลวกแดง ระยอง 0866272765

หยุดบริการ 4-7 
ส.ค.65

D0624 ธงชัยเภสัช 499/1 หมู่ที่ 01 ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง , 0844113530

D1455 DD Health Store 52/8 หมู่ที่ 06 ตะพง เมืองระยอง ระยอง
, 0803594653 , 
0638245614

D1461 อิน ฟาร์ม่า 456/142 หมู่ที่ 02 สุขุมวิท 29 (เนินพยอม) มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง , 0649618415
D1800 คลังยาอมตะ 10/509 หมู่ที่ 04 มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง , 0992929876
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D0432 บู๊ทส์ - เซ็นทรัล พลาซ่า 
ระยอง

99,99/1 ห้องเลขที่ 240-241 ชั้น 2 เซ็นทรัลพลาซ่า 
ระยอง

เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง 0847720207

D2431 หจก.วีรชัยเภสัช สาขาหน้า
โรงพยาบาลแกลง

248/7 สุขุมวิท ทางเกวียน แกลง ระยอง '0632175897

D1070 ยาดี 1-081/11 สันคูเมือง นครนายก เมืองนครนายก นครนายก , 0816190477
D1076 บี.พลัส.ฟาร์ม่า แคร์ 232 หมู่ที่ 05 บ้านนา บ้านนา นครนายก , 0636944550

D1078 แก้วอารีเภสัช 78 หมู่ที่ 05 บ้านนา บ้านนา นครนายก
(03) 738 2164 , 
0927356432

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
D1300 คลังยามณีเภสัช 72 หมู่ที่ 11 โนนบุรี สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ , 0616394145
D1299 ศูนย์ยาหนองแปน 87 หมู่ที่ 03 หนองแปน กมลาไสย กาฬสินธุ์ , 0887512124
D0386 หมอยาสมเด็จ 3/1 หมู่ที่05 สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ์ ,0832136785
D0223 เภสัชกรไววิทย์ 25 บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น ขอนแก่น , 0896212020
D0225 มานิพงษ์เภสัช 242 ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น , 0835459964

D0228 ร้านขายยาพรชัยเภสัช สาขา 
2

70/12 ศรีจันทร์ ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
(04) 322 4394 , 
081609197

D0246 บริษัท ดรักส์ทเวนตี้โฟร์ 
จำกัด

21 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 0812621806

หยุดบริการ
ชั่วคราว

D0251 รวมเภสัช 531 โนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น
(04)3000303 , 
0857475550

D1795 อุษณีย์เภสัช 269 หน้าเมือง ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น , 0816385605
D0234 วัชรภัทรเภสัช 53/10 ศรีจันทร์ ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 0899663816
D0252 รุ่งศักดิ์เภสัช 45/73-73 ศิลปสนิท ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น , 0826482905
D0210 ฟาร์มมาชิป 114/70-71 มิตรภาพ ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 0944661651
D2099 บ้านยาเคหะ 3/1190 กลางเมือง เมืองเก่า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 0951789429
D2213 บ้านยาศรีฐาน 32/5 หมู่ที่7 ศรีจันทร์ ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น (043)237881

หยุดบริการ
ชั่วคราว

D0232 ร้านยาวันดี 173 น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น 0935429362

D2386 ร้านยาทีเอส ฟาร์มา 131-135 กลางเมือง ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ,0883384003
D1949 บู๊ทส์ - เซ็นทรัล ขอนแก่น 99 ห้องเลขที่ 222 ชั้น 2 ศรีจันทร์ ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น (04) 328 8105
D0217 บู๊ทส์ - เซ็นทรัล ขอนแก่น 2 99 ซอยยูนิต จี 05 ชั้นจี ศรีจันทร์ ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น (04) 328 8493
D2418 ยิ่งเจริญ เภสัช (ตลาดคูไซ) 36/7 หมู่ที่18 ซอยตลาดคูไซ โชคชัย หนองไผ่ ชุมพล ขอนแก่น ,0875873367
D2396 กิ่งกาญจน์เภสัช 242 หมู่ที่02 บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยภูมิ .0614426246

D1965 บู๊ทส์ - ทวีกิจ ซุปเปอร์
เซ็นเตอร์ บุรีรัมย์

274 หมู่ที่ 08 อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ (04) 460 2126

D0672 เต็กแซเภสัช 421 ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0858598765
D1824 ประตูยา 4/032 หน้าสถานี ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ , 0659598255
D1670 กันเองเภสัช 325 โชคชัย - เดชอุดม นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ , 0983291015
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D1921 บู๊ทส์ - โรบินสัน บุรีรัมย์  125 หมู่ที่ 06 กระสัง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ (04) 460 0750

D1735 ชนิดาฟาร์ม่า (โดยเภสัชกร
หญิงบี)

58 หมู่ที่ 11
ทุ่งกระตาด
พัฒนา หนองกี่ บุรีรัมย์ , 0829246554

D1735 ชนิดาฟาร์ม่า(โดยเภสัชกร
หญิงบี)

58 หมู่ที่11
ทุ่งกระตาด
พัฒนา 

หนองกี่ บุรีรัมย์ 829246554

D2420 หมอยาพนมรุ้ง 340-340/1 หมู่ที่02 ตาเป๊ก เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 0614515632

D0269 ยาเภสัชกร 4/013 เพลินจิต ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
(04)3515151 
,0830498203

D1027 บ้านยาอาจสามารถ 93 หมู่ 07 อาจสามารถ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด , 0875972112
D1658 บ้านยาทรัพย์พานิช 12/031 กองพล 10 ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด , 0899829688
D2046 สิริแคร์ 286 หมู่ที่ 12 สระนกแก้ว โพนทอง ร้อยเอ็ด , 0958969992

D0458 ร้านขายยาเพรียว (Pure) 
สาขาร้อยเอ็ด

320 หมู่ที่ 10 เหนือเมือง เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
(04) 351 2275 , 
0654455246

D2365 เพื่อนเภ ฟาร์มาซี 221/1 หมู่ 5 เกาะแก้ว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด ,065 1936262
D1730 เภสัชกรอริยะ 409 หมู่ 2 สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 0939462565

D0458 ร้านขายยาเพรียว (Pure) 
สาขาร้อยเอ็ด

320 หมู่ที่10 เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0654455246

หยุดบริการ
ชั่วคราว

D2288 ร้านยาเภสัชกรณัฐ 272/37 นิตโย ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร , 0836623085

D1750 เจเจ ฟาร์ม่า 593/2 หมู่ที่ 04 ประจักษ์ศิลปาคม ในเมือง เมืองหนองคาย หนองคาย , 0847989868
D1828 ยาดีเภสัช 116 หมู่ที่ 05 โคกคอน ท่าบ่อ หนองคาย , 0800068368
D0973 ทวียาเภสัช 653/9-10 หมู่ที่ 10 ในเมือง เมืองหนองคาย หนองคาย 0824801453
D2296 ร้านรวมยา เภสัช 221 หมู่ที่01 โพนทอง โพธิ์ตาก หนองคาย 0850051423
D2495 พัฒนะ 1147/2 ประจักษ์ ในเมือง เมืองหนองคาย หนองคาย 0933561942
D2257 บ้านรักษ์ยา 196/4 หมู่ที่ 05 ซอยบ้านหนองเตาเหล็ก หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี (05) 452 1182
D2295 ร้านปัณณ์ยา 194/2 ตลาดสดนิยม หมู่ที่ 10 บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี , 0833508883
D2289 ไทยเจริญเภสัช เลขที่ 7/34 มุฆมนตรี หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 0982408440
D1226 ร้านยา ยา-หยิน 28/4 หมู่ที่10 บ้านจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี 0877869593
D1227 ดงอุดมเภสัช 37/15 หมู่ที่05 หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี 0821971202
D2409 อุไรเภสัช 395/1 หมู่ที่03 บ้านจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี ,0942852882

17-Jul-65 D2519 ร้านมียา 332/5 หมู่ที่14 พลับผือ บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี 0844883521
17-Jul-65 D2482 ยาเซ็นเตอร์ 491/26 หมู่ที่01 นิตโย หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 098-0175436

D1323 คลังยาแก้วเนตร 231/7 อุบล - ตระกาล ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี , 0986989542

D0490 บ้านยาอุ่นใจ สาขา
วารินชำราบ

69/1 ประทุมเทพภักดี วารินชำราบ วารินชำราบ อุบลราชธานี
(04) 532 1635 , 
0984581181

D0872 สัจจะเภสัช 131 เกษมสุข วารินชำราบ วารินชำราบ อุบลราชธานี  , 0818764439
D0491 สมศักดิ์เภสัช 54/2-3 กันทรลักษ์ วารินชำราบ วารินชำราบ อุบลราชธานี , 0815495030
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D1977 บู๊ทส์ - สุนีย์ อุบล 512/8 ยูนิต 106 ศูนย์การค้าสุนีย์ อุบล ชยางกูร ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี (04) 531 7201
D1261 บ้านยาวาริน 109 หมู่ที่06 คำน้ำแซบ วารินชำราบ อุบลราชธานี ,0945465802

D0744 ร้านขายยาเพรียว (Pure) 
สาขาพิบูลมังสาหาร

41/9 สถิตย์นิมานการ พิบูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 0632213350

D1138 ร้านคลังยา สาขาโพธิ์ไทร 122/1 หมู่ที่13 โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 0958306995
D1990 คลังยา สาขาช่องเม็ก 14/64,14/65 หมู่ที่13 ช่องเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี 0918729021
D1728 บ้านอาทิตย์เภสัช 323 หมู่ที่ 04 หนองหิน หนองหิน เลย , 0856442259

17-Jul-65 D1798 กิ่งเภสัช เชียงคาน 385/6 หมู่ที่02 เชียงคาน เชียงคาน เลย 0947266223

D2093 หนองแสงฟาร์มา 14 อภิบาลบัญชา หนองแสง เมืองนครพนม นครพนม
(04) 251 1155 , 
0879482216

D0064 ตะกร้ายา 3/1 ซอย ตรอกเสาธง ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา , 0894261195
D0066 พี.อาร์.ฟาร์มาซี 672/1 หมู่ที่ 07 โพธิ์กลาง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา , 0885941093
D0087 ร้านยาเอ แอนด์ เอ 20-Feb หมื่นไวย เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา , 0896278829
D0088 คนขายยา 243/181 ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา , 0993919665

D0094 บู๊ทส์ - เดอะมอลล์โคราช 1242/2 มิตรภาพ ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
(04) 428 8224 , 
0639392964

D1253 ร้านยาเภสัชกร 25 หมู่ที่ 04 เทศบาล 3 จักราช จักราช นครราชสีมา
(04) 439 9685 , 
0895832174

D1667 เก้าสิริเภสัช 757/30 หมู่ที่ 05 ปรุใหญ่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา , 0635494653

D1668 บอยเภสัช 203 หมู่ที่ 02 ในเมือง พิมาย นครราชสีมา
(04) 400 0383 , 
0819150831

D1669 ร้านบ้านยา 304/8 ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา , 0954950728
หยุดบริการ
ชั่วคราว

D1743 หลานย่าฟาร์มา 130/3 หมู่ที่ 13 จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา , 0879973297

D0662 คลังยาไพศาล 59/9 หลังสถานีรถไฟ ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 0909795925
D1574 อุ่นใจเภสัช 174 ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา , 0873535466
D1255 เชิญพิมายเภสัช 149 หมู่ที่ 01 สุริยาอัสดง ในเมือง พิมาย นครราชสีมา , 0818778945

D1850 หมอยาพลาซ่า สาขาจอหอ 456 หมู่ที่ 03 จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
(04) 426 9831 , 
0936868235

D1849 บริษัท หมอยาพลาซ่า จำกัด 
สาขาอัมพวัน

2076/2 มุขมนตรี ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
(04) 4352862 , 
0873796887

D1851 บริษัท หมอยาพลาซ่า จำกัด 888/1 หมู่ที่ 01 โพธิ์กลาง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
(04) 495 1248 , 
0946559251

D2050 หมอยา 5 ซอยเดชอุดม 6 เดชอุดม ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
(04) 495 8612 , 
0817909119

D2051 บริษัท หมอยาพลาซ่า จำกัด 
สาขาโคกสูง

605 หมู่ที่ 10 โคกสูง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
(04) 437 0008 , 
0829711905

D1259 หมอยาพลาซ่า การเคหะ 976 มิตรภาพ ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
(04) 421 1386 , 
0826876271
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D1260 บริษัท หมอยาพลาซ่า จำกัด 
สาขา มทส.

66 หมู่ที่ 06 สุรนารี เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
(04) 421 6066 , 
0854949665

D0092 ร้านยาเภสัชกรกันเอง 672/1 หมู่ 7 ซอย ตลาดหนองปรือ โพธิ์กลาง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 0844739494

D1849 บริษัท หมอยาพลาซ่า จำกัด 
สาขาอัมพวัน

2076/2 มุขมนตรี ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 0873796887

D1572 ท่าช้างเภสัช 131 หมู่ที่13 ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา 0636635163
D2050 หมอยา 5 ซอยเดชอุดม 6 เดชอุดม ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 0817909119
D2421 ร้านยาฟาร์แอนด์ฟาร์ม 727 หมู่ที่05 บ้านใหม่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 0896285278

17-Jul-65 D1693 เชี่ยวชาญฟาร์มาซี 399/21 หมู่ที่04 ปรุใหญ่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 0863871824
17-Jul-65 D2485 ปันสุขฟาร์มาซี 1025 หมู่ที่08 หนองบัวศาลา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 0957091082

D0256 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน (ร้านยามหาวิทยาลัย)

1112/373 ผังเมืองบัญชา ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
(04) 371 2502 , 
0821426476

D1808 บ้านยาวาปี 250/24-25 หมู่ที่ 01 หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม , 0902402400
D0261 อัครชัยโอสถ 80 ผดุงประชากร หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 0896192246

D0257 ร้านขายยาเพรียว (Pure) 
สาขามหาสารคาม

234/1-3 เกิ้ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 0632213401

D1741 ร้านสยามฟาร์ม่า มุกดาหาร 70/100 มุกดาหาร - ดอนตาล ศรีบุณเรือง เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร , 0980089979
D2368 ร้านยาดีเภสัช 70/110 มุกดาหาร-ดอนตาล ศรีบุญเรือง เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 0991203370
D0656 สยามเภสัช 112/1-2 เทศบาล 3 ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 0643651945
D2410 กระปุกยา 633 หมู่ที่07 ปัทมานน์ ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์ ,0902738873
D0405 ไพศาลฟาร์มาซี 1156-57 ขุขันธ์ เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 045612632
D2442 ร้านนภาเภสัช 73/1 หมู่ที่01 โพธิ์ศรี เซกา เซกา บึงกาฬ '0864446528

ภาคเหนือ 
D1349 ร้านสิทธิเภสัช 221/6 ไทยชนะ เชียงเงิน เมืองตาก ตาก , 0869369694
D1348 บู๊ทส์ - โรบินสัน แม่สอด 99/115 ห้องเลขที่ 120/2-3 ชั้น 1 เอฟ สายเอเชีย แม่สอด แม่สอด ตาก (05) 553 0425

17-Jul-65 D0733 พรหมปัญโญโอสถ 6/127 พหลโยธิน ระแหง เมืองตาก ตาก 0816802691
D0275 หอยาฟาร์มา ง.63/274 ดาวดึงส์ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0894514639

D0393 บ้านยาและสุขภาพ 16/001 โกสีย์ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
(05) 633 6636 , 
0818875817

D1352 ร้านขายยาเพียรเภสัช 264/1 หมู่ที่ 07 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ , 0835663292

D0289 บู๊ทส์ - เทสโก้ โลตัส เดอะ
วอร์ค นครสวรรค์

914/17 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ (05) 638 2215

D1702 ศูนย์บริการเภสัช 672 ม.6 ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 0859186446
17-Jul-65 D0284 คลินิกยา นครสวรรค์ 64 อรรถกวี ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0800307026
17-Jul-65 D1787 ศูนย์ยา 162/16 มาตุลี ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0984905054

D0882 ยาพัชรินทร์ 390/1 หมู่ที่ 15 พิศาล หย่วน เชียงคำ พะเยา 0813958787
D2157 ศิริเวชเภสัช 07/035 ประตูกลอง 1 เวียง เมืองพะเยา พะเยา , 0946515253
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D2433 เทอดเกียรติเภสัช 13/1 หมู่ที่03 พะเยา-เชียงคำ บุญเกิด ดอกคำใต้ พะเยา
'0816720711, 
0958599581

D1701 ร้านยาเพื่อนชุมชน 297/99 บึงสีไฟ ในเมือง เมืองพิจิตร พิจิตร , 0935078549
D2085 ภ.เภสัช 133/13 หมู่ที่ 01 ไผ่ท่าโพ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร , 0815342248

17-Jul-65 D0759 เจริญ 2/398-399 ศรีมาลา ในเมือง เมืองพิจิตร พิจิตร 0910287243

D0293 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน

09/003 สนามบิน ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
(05) 530 2093 , 
0840204023

D0294 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน สาขา 2

99 ท่าโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก , 0637151832

D0302 สหภัณฑ์เภสัช 167/1-2 เอกาทศรฐ ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
(05) 525 8415 , 
0896682486

D2092 ยาพร้อม 320/22 ดำริพัฒนา ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 0615798555
17/7//2022 D1579 ร้านจินต์เภสัช 109/93-94 หมู่ที่07 บางระกำ บางระกำ พิษณุโลก 0896412530

D0808 วริญญา เภสัช 342/7 พหลโยธิน หัวเวียง เมืองลำปาง ลำปาง 0858655559

D0809 แก้วกรัณฑ์เภสัช 818 หมู่ที่ 11 ต้นธงชัย เมืองลำปาง ลำปาง
(05) 401 3081 , 
0910760818

D2185 บ้านรักยา 196/8 หมู่ที่ 08 ต้นธงชัย เมืองลำปาง ลำปาง , 0869172874
D2001 นิลุบลเภสัช 182/15 หมู่ที่ 06 เวียงเหนือ เมืองลำปาง ลำปาง , 0840427582

D1929 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขลางค์
เภสัช

242/1 หมู่ที่ 12 บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง ลำปาง , 0824982449

D0807 ฟาร์มาไลน์ 29/10 หมู่ที่17 พิชัย เมืองลำปาง ลำปาง 0805174956
D0811  ร้านยา เล็กเล็ก 23/5 พระบาท พระบาท เมืองลำปาง ลำปาง 0910725494
D0805 บู๊ทส์ - เซ็นทรัล ลำปาง 319 ไฮเวย์-ลำปาง-งาว สวนดอก เมืองลำปาง ลำปาง (05) 481 1863
D0075 ร้านยาวิเชียรเภสัช 227/1 ท่าจักร - แม่ทา บ้านแป้น เมืองลำพูน ลำพูน , 0895541508
D1052 ร้านยาลำพูน 89/1 ลำพูน - ป่าซาง ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน , 0817243133
D1709 บ้านยาลำพูน 29 หมู่ที่ 10 เหมืองง่า เมืองลำพูน ลำพูน , 0819605819
D0077 จามเทวีเภสัช 166/5 จามเทวี ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน , 0908932663
D1445 ร้านยาเภสัชเฟิร์น 1/064 แสนตอ น้ำปาด อุตรดิตถ์ , 0956345463

หยุดบริการ
ชั่วคราว

D2081 หัวเวียงเภสัช 148 หมู่ที่ 01 เชียงราย - เชียงใหม่ เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย , 0910711915

D0400 บริษัท เชียงราย โมเดิร์น 
ดรัก จำกัด

95/1 ประสพสุข เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย (05) 371 8888

D0785 นกนท์โอสถ แม่ขะจาน 15 หมู่ที่01 แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย ,0884867538
D0399 หมั่นงานเภสัช 69/6 หมู่ที่ 11 รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 0910679136
D0153 บงกชเภสัช 146/2 หมู่4 กลางเวียง ริมกก เมืองเชียงราย เชียงราย 0938985253
D2398 บ้านยา ประตูล้อ 77/1 หมู่ที่21 ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย 0624127234
D0147 บู๊ทส์ สาขาเชียงราย 873/7-8 พหลโญธิน เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย (05) 360 0983
D0146 บู๊ทส์ เซ็นทรัลเชียงราย 99/9 ซอยยูนิต 216 ชั้น 2 รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย (05) 317 9709
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D0133
สถานปฏิบัติการเภสัชชุมชน
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยพายัพ

131/10 ซอย มหาวิทยาลัยพายัพเขตแก้วนวรัฐ แก้วนวรัฐ วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0811124213

D0136 เอ็ม ฟาร์มาซี 12 ช้างม่อย ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
(05) 387 4177 , 
0891693977

D0139 ร้านศาลากลางเภสัช 130 โชตนา ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0629594459
D1710 เมืองแกนเภสัช 75/9 หมู่ที่ 05 อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ , 0833055797
D1734 ร้านยาจันทร์ศรี 99/9 หมู่ที่ 05 สันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ , 0954026451
D1839 ห้องยาเภสัช 228 หมู่ที่ 01 เชียงใหม่ - ลำพูน หนองผึ้ง สารภี เชียงใหม่ , 063 8873781

D0136 เอ็ม.ฟาร์ม 12 ช้างม่อย ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
(053)874177 , 
0891693977

D1890 ฟาร์มาเมด 279/3 มหิดล ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ,0902415456
D2300 ซุปเปอร์ฟาร์ม่า 70 หมู่ที่07 สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0956944736

D0082
ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน 
คณะเภสัชศาสตร์ 
ม.เชียงใหม่

สุเทพ สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
053944333, 
0931308777

D1816 บู๊ทส์ - ถนนท่าแพ เชียงใหม่ 410 ท่าแพ ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ (05) 323 4570

D1876 บู๊ทส์ - พรอมเมนาดา 
เชียงใหม่

192-193 ชั้น 1 พรอมเมนาดา เชียงใหม่ หมู่ที่ 02 ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ (05) 314 2651

D1969 บู๊ทส์ - บิ๊กซีหางดง 433/4 บิ๊กซีหางดง หมู่ที่ 07 แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ (05) 344 7818

D1981 บู๊ทส์ - เซ็นทรัลแอร์พอร์ต 
เชียงใหม่

2 ยูนิต 241 ชั้น 2 เซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่ มหิดล หายยา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ (05) 328 3550

D1924 บู๊ทส์ - สาขาเมญ่า เชียงใหม่ 
2

55, 55/5 ยูนิต 208 ชั้น 2 ศูนย์การค้าเมญ่าเชียงใหม่ หมู่
ที่ 05

ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ (05) 208 1148

D1902 บู๊ทส์ - เซ็นทรัล แอร์พอร์ต 
เชียงใหม่ ชั้นจี

252-252/1 ชั้นจี เซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่ วัวลาย หายยา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ (05) 327 1094

D1904 บู๊ทส์ - ท่าแพ เชียงใหม่ 2 35-37-39 ราชดำเนิน พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ (05) 327 1654
D1971 บู๊ทส์ - เมญ่า เชียงใหม่ 55/5 ศูนย์การค้าเมญ่าเชียงใหม่ หมู่ที่ 04 ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ (05) 208 1510
D1925 บู๊ทส์ - ถนนนิมมาน 6/1-2 หมู่ที่ 03 นิมมานเหมินทร์ สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ (05) 321 8237

D1926 บู๊ทส์ - เว็นทรัล เฟสติวัล 
เชียงใหม่ ชั้น 4

99, 99/1, 99/2 ห้อง 435 ชั้น 4 หมู่ที่ 04 ซุปเปอร์ไฮเวย์ ฟ้าฮ่าม เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ (05) 328 8725

D1864 บู๊ทส์ - เซ็นทรัล เฟสติวัล 
เชียงใหม่

99, 99/1, 99/2 ห้องเลขที่ G14 ชั้น G หมู่ที่ 04
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
เฟสติวัล ฟ้าฮ่าม เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ (05) 328 8929

D2404 พิสิฐเภสัช 19/50 ห้อง A3 หมู่ที่02 ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ,0818858308

D0894 ร้านขายยาเพรียว (Pure) 
สาขาหางดง

433/4 หมู่ที่07 แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0632211701

13 มิ. ย. 65 D2450 เจตน์เภสัช 37/3 หมู่ที่06 หนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่ 0656259155

region hcode hname addr road tambon amphoe province tel

15



D0310 เรือนเภสัชกร 67 เพชรเจริญ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
(05) 672 4125 , 
0868206298

หยุดบริการ
ชั่วคราว

D0911 อารีย์ฟาร์มาซี 255/3 หมู่ที่ 04 ทุ่งสมอ เขาค้อ เพชรบูรณ์
(05) 602 9933 , 
0819104969

D0907 วิชัยฟาร์มาซี 41-43 ศึกษาเจริญ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0802653564

หยุดบริการ
ชั่วคราว

D0788 รักข์ยา มินิมาร์ท 303 เจริญเมือง ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ (05) 452 1181

D0789 ชัยชนะเภสัช 1/008 เหมืองแดง ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ , 0936295194
D2037 ร้านยาวิริญา 216 หมู่ที่ 10 พระหลวง สูงเม่น แพร่ , 0882512412

ภาคใต้ 

D0693 สุวรรณา เฮลท์ แคร์ 188 หมู่ที่ 02 หนองทะเล เมืองกระบี่ กระบี่
(07) 568 0488 , 
0626437771

D0694 สุวรรณาเภสัชกระบี่ 153 หมู่ที่ 02 อ่าวนาง เมืองกระบี่ กระบี่
(07) 569 5757 , 
0889516252

D0695 สุวรรณาเภสัชกระบี่น้อย 317 หมู่ที่ 12 เพชรเกษม กระบี่น้อย เมืองกระบี่ กระบี่
(07) 565 9909 , 
0952405367

D1243 สุภเวชเภสัช 43 ซอย 8 ศรีสวัสดิ์ มหาราช ปากน้ำ เมืองกระบี่ กระบี่ 0887519997

D1609 ซิตี้ฟาร์มาซี 39-41 ซอย 6 พัฒนา มหาราช ปากน้ำ เมืองกระบี่ กระบี่
(07) 561 1736 , 
0815395116

D1651 ห้างหุ้นส่วนสามัญ สุวรรณา
เภสัช (๒๐๐๔)

149 มหาราช ปากน้ำ เมืองกระบี่ กระบี่
(07) 562 3739 , 
0661211051

D1652 สุวรรณาเฮลท์แคร์ สาขา
ตลาดเก่า

48/29 ศรีพังงา กระบี่ใหญ่ เมืองกระบี่ กระบี่
(07) 565 6414 , 
0816910111

D1653 สุวรรณาเภสัช (เขาพนม) 219,219/1 หมู่ที่ 05 เหนือคลอง - ชัยบุรี เขาพนม เขาพนม กระบี่
(075)689191 , 
0635253082

D1654 สุวรรณาเภสัช สาขาคลอง
แห้ง

225/3,225/4 หมู่ที่ 05 อ่าวนาง เมืองกระบี่ กระบี่
(075)855270 , 
0816910111

D2047 สิริลักษณ์เภสัช 26 กระบี่ ปากน้ำ เมืองกระบี่ กระบี่ , 0917273018

D0686 ไทยสวัสดิ์เภสัช 330 หมู่ที่ 12 เพชรเกษม กระบี่น้อย เมืองกระบี่ กระบี่
(07) 565 0933 , 
0887622089

D2210 พิมรักษ์เภสัช 244/2 หมู่ที่ 05 ไสไทย เมืองกระบี่ กระบี่ , 0897387181
D2230 ตำรับยา 222 หมู่ที่ 01 ไสไทย เมืองกระบี่ กระบี่ , 0622682262
D2009 เปิ้ลฟาร์มาซี 109/4 อ่าวลึก - พระแสง ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ , 0875623636

D1649 บริษัท สุวรรณาฟาร์ม่า จำกัด 113/73 กระบี่น้อย เมืองกระบี่ กระบี่
(07) 566 3962 , 
0936452777

D2102 เค เอ ฟาร์มาซี 420/22 หมู่ที่ 02 อ่าวนาง เมืองกระบี่ กระบี่ , 0843084042
D2299 กนกฟาร์มาซี 22/1 หมู่ที่ 02 คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่ , 0897274020

D0690 เภสัชกรพรประเสริฐ 111 มหาราช ปากน้ำ เมืองกระบี่ กระบี่
(07) 562 0545 , 
0622160454

D1650 หสม.สุวรรณาเภสัช 31,33 หมู่ที่ - ซอย 6 พัฒนา มหาราช ปากน้ำ เมืองกระบี่ กระบี่
(075)620474, 
0815363000
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D0688 ธัญวรัตน์เภสัช 325/56 มหาราช ปากน้ำ เมืองกระบี่ กระบี่ ,0824282288
D2259 สุชาดาเภสัช  7/10 หมู่ 2 อ่าวลึก-แหลมสัก อ่าวลึกเหนือ อ่าวลึก กระบี่ ,075 6106688
D2056 โอลด์ทาวน์ ฟาร์มาซี 12/1 หมู่ที่02 เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา กระบี่ 0896721663
D2048 สุนิสาเภสัช 88/20 หมู่ที่ 07 บางสน ปะทิว ชุมพร , 0841053505
D0122 โต้งเภสัช 100/122 โคกหล่อ เมืองตรัง ตรัง 0843087277
D1370 หาดสำราญเภสัช 188/5 หมู่ที่ 08 หาดสำราญ หาดสำราญ ตรัง , 0612025415
D1678 บ้านยาภูฟ้า 346/2 กันตัง ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง , 0819210771

D0129 ไทยสวัสดิ์เภสัช ( สาขา 
ถ.วิเศษกุล )

162/15-16 วิเศษกุล ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง
(07)5820645-6,
0816396446

D1569 สุวรรณาเภสัช 171-173 ราชดำเนิน ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง , 0806925469
D0131 รัตนาเภสัช เลขที่ 6/15 เพลินพิทักษ์  ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง 0993592419
D1689 ร้านยาชบา 53/19 หมู่ที่ 02 นาท่ามเหนือ เมืองตรัง ตรัง , 0864994622
D1958 บู๊ทส์ - โรบินสันตรัง 138 พัทลุง ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง (07) 582 0311
D2073 วีแคร์ เขาขาว 125/7 หมู่ที่ 01 เขาขาว ทุ่งสง นครศรีธรรมราช , 0879155747

D1612 ปากนครฟาร์มาซี 103 หมู่ที่ 04 ท่าซัก เมือง
นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

, 0937641177 , 
0960757377

D1615 ร้านยาสยาม 187/5 หมู่ที่ 05 สิชล สิชล นครศรีธรรมราช , 0897382958
D1679 ร้านยานาเหรง 46/2 หมู่ที่ 03 นาเหรง นบพิตำ นครศรีธรรมราช , 0872767089
D1680 วงศ์สวัสดิ์ฟาร์มาซี 415 หมู่ที่ 01 จันดี - พิปูน พิปูน พิปูน นครศรีธรรมราช , 0822362540
D1884 โชคสมบูรณ์ ฟาร์มาซี 63/13 หมู่ที่ 03 อัครวิถี ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช , 0826745704

D1616 ปิยรัฐฟาร์มา 23/003 พัฒนาการคูขวาง ในเมือง เมือง
นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช , 0815410320

D2202 คลังยาท่าม้า 742/17 ราชดำเนิน ในเมือง เมือง
นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

, 0740539935 , 
0840539935

D2091 ตุ๊กตาฟาร์ม่า 83 หมู่ที่ 08 หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช , 0863236356

D1446 อุ่นใจเภสัช 216/5 หมู่ที่ 08 ทุ่งสง - สุราษฎร์ ชะมาย ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
(075)355303 , 
0954919394

D1765 เพื่อนยา 159/31 หมู่ที่ 08 ทุ่งสง - สุราษฎร์ ชะมาย ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
(075)420172 , 
0959969553

D2040 หมอยาท่าหลา 21/10 หมู่ที่ 12 ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช , 0996192878

D2030 นาเหนือเภสัช 112/27 ทุ่งสง - 
นครศรีธรรมราช

ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช , 0879155747

D2074 วีแคร์ ลานสกา 7/11 หมู่ที่ 01 เขาแก้ว ลานสกา นครศรีธรรมราช , 0913239319
D2175 ชนกนันท์เภสัช 15 นิกรบำรุง ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช , 0879155747
D2179 นันท์ชนกฟาร์มา 159/1-2 หมู่ที่ 08 ชะมาย ทุ่งสง นครศรีธรรมราช , 0847711321
D2258 ศาลายา 14 หมู่ที่ 08 กำโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช , 0630817792

D2208 ท่าม้าเภสัช 742/18 ราชดำเนิน ในเมือง เมือง
นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช , 0884495785
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D1782 รุ่งเภสัช 131/9 หมู่ที่06 บางจาก 
เมือง
นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0962892824

D2258 ศาลายา 14 หมู่ที่08 กำโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช 0630817792

D1899 บู๊ทส์ - เซ็นทรัล 
นครศรีธรรมราช

8,9/8 ห้องเลขที่ 240 ชั้น 2 เซ็นทรัลนครศรีธรรมราช หมู่
ที่ 07

นาสาร พระพรหม นครศรีธรรมราช (07) 539 2843

D1907 บู๊ทส์ - โรบินสัน 
นครศรีธรรมราช

89/201 ยูนิต 212 ชั้น 2F พัฒนาการคูขวาง คลัง เมือง
นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช (07) 534 0787

D2411 ชัยทัตเภสัช 199/2 หมู่ที่03 โพธิ์เสด็จ เมือง
นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ,0846334551

17 ก.ค. 65 D1617 สุมาดีเภสัช 41/6 ศรีธรรมโศก ในเมือง เมือง
นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0617867886

D0521 ดี - เมด ( D - MED ) 275 เจริญเขต สุไหงโก - ลก สุไหงโกลก นราธิวาส , 0886571777
D1040 ยุวลักษณ์เภสัช 25/001 พณาสณฑ์ บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส , 0936849595

D1343 เอเชียพาณิชย์ 160 เอเชีย สุไหงโก - ลก สุไหงโกลก นราธิวาส
(073)611244 , 
0624289162

D1844  2 เภสัชกร 71 เจริญเขต สุไหงโก-ลก สุไหงโกลก นราธิวาส 0869594625

D0769 ศักดาเภสัช 14 ยะรัง อะเนาะรู เมืองปัตตานี ปัตตานี
(073)349636 , 
0896557799

D1338 ศูนย์ยาปูยุด 85 หมู่ที่ 07 ปุยุด เมืองปัตตานี ปัตตานี , 0898238802
D1453 วีพีเภสัช 97/2 มะกรูด สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี , 0925152987
D1568 บ้านเภสัช 96/39 หมู่ที่ 08 นาเกลือ บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี , 0874774200
D0770 มุมเภสัช 32 มะกรูด สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี 073312917
D1697 ระเบียงยา 55 หมู่ที่ 07 โสตถิบำรุง โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี 0869564984
D1371 คลังยายามู 44391 หมู่ที่ 02 รามโกมุท ยามู ยะหริ่ง ปัตตานี , 0899743319
D1451 ชุมชนเภสัช 13/16 เจริญประดิษฐ์ สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี 0869578774
D0780 บริษัท ธีระเภสัช จำกัด 4, 6 พิพิธ เนาะรู เมืองปัตตานี ปัตตานี 0863421275
D1847 ศูนย์ยามังกรทอง 769 ราเมศวร์ คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง , 0897325505
D2031 ปิยนันท์เภสัช 351 บ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง , 0614245562
D0962 ลลิตาเภสัช 129/2 หมู่ 2 นาท่อม เมืองพัทลุง พัทลุง 0887822324
D0965 กานต์เภสัช 136 หมู่ที่01 บ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง 0808212658
D1688 กานต์เภสัช สาขาแม่ขรี 108 หมู่ที่01 แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง ,0935841267
D2412 ศูนย์ยาชะรัด 185 หมู่ที่05 ชะรัด กงหรา พัทลุง ,0954382313
D0181 ทรัสต์เมดิซิน ร้านยาคุณภาพ 92 ท้ายนา กะรอน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 0867871490
D0194 ตัว ต.ฟาร์มาซี 75/124 ปฏัก ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 0944641926

D0197 เฮ้ลธ์เวย์ ฟาร์มาซี 2/023 ซอย ห้องเลขที่ PO 101 ดีบุก ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
(07) 668 534 , 
0954270484

D0198 ร้านสถานียา 28/41 วิเศษ ราไวย์ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 0649789444
D1450 เคทีดี ฟาร์มาซี 218/27 เทพกระษัตรีย์ ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต , 0873889915
D1620 มณฑลเภสัช 59 ( ชั้น 1 ) พูนผล ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต , 0816188992
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D1626 ซี แอนด์ เชลล์ ฟาร์มาซี 82/11-13 เทพกษัตรี ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต
, 0846559155 , 
0846559155

หยุดบริการ
ชั่วคราว

D0187 หมอยา ม.อ. 9-Mar วิชิตสังคราม กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต , 0869549945

D0192 รวมยาเภสัช 182/1 เยาวราช ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 088-9478745
D1656 บี เฮลธ์ ฟาร์มาซี 124/437 หมู่ที่ 05 รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต , 0923831151

D1662 สุวรรณาเฮลท์แคร์ สาขาสาม
กอง

461 เยาวราช ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต , 0635253084

D0186 ถลางเมดิซีน 160,162 หมู่ที่ 01 เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต
(07) 631 1143 , 
0826566561

D1973 บู๊ทส์ - โลตัส ภูเก็ต 104 หมู่ที่ 05 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต (07) 625 5149
D1871 บู๊ทส์ - โลตัส เชิงทะเล 474 ชั้นที่ 1 ศรีสุนทร เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต (07) 632 5247
D2263 เภสัช สุพรรษา 4/5 หมู่ที่05 เทพกระษัตรี เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 0826495566

D0205 บู๊ทส์ - เซ็นทรัล ภูเก็ต
ฟลอเรสต้า ชั้น 3 

199 ซอย ยูนิต 321/3 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต
ฟลอเรสต้า

วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต (07) 636 8062

D1896 บู๊ทส์ - จังซีลอน ชั้น บี 181 ยูนิต 1008, 1010, 1012 ชั้นบี จังซีลอน ภูเก็ต ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ต (07) 636 6896
D1869 บู๊ทส์ - บิ๊กซี ภูเก็ต 72 หมู่ที่05 วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต (07) 630 4313

D0204 บู๊ทส์ - เทสโก้ ถลาง 303 ซอยชั้น 1 อาคารเทสโก้โลตัส ซูปเปอร์เซนเตอร์ 
สาขาถลาง

เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต (07) 631 1246

D1916 บู๊ทส์ - เซ็นทรัลภูเก็ต 
เฟสติวัล ชั้น 4

74, 75 ยูนิต 414 - new ชั้น 4 หมู่ที่ 05 วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต (07) 636 7001

D1822 บู๊ทส์ - โรบินสัน ภูเก็ต 39 ชั้น G โรบินสัน ภูเก็ต ดิลกอุทิศ 1 ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต (07) 625 6930
D0781 สารพันยา 970-974 ผังเมือง 4 สะเตง เมืองยะลา ยะลา 0894458588

D1334 โพธิ์ทองโอสถ 242 สุขยางค์ เบตง เบตง ยะลา
(07) 323 0530 , 
0891721515

D0784 หมอยาเบตง 26 จันทโรทัย เบตง เบตง ยะลา
(07) 372 0615 , 
0816189615

D2097 เซ็นทรัล ฟาร์มาซี 228 สุขยางค์ เบตง เบตง ยะลา , 0873923441
D1565 ศูนย์ยายะลา 881 สิโรรส สะเตง เมืองยะลา ยะลา 0947259111
D2214 ฟาร์มาเซฟ 97/1 จันทโรทัย เบตง เบตง ยะลา 0836324514
D1754 ถ่งออนถ่อง บ้านเลขที่ 49 เทศจินดา เบตง เบตง ยะลา 0896575979
D1372 รุ่งทิพย์เภสัช บ้านเลขที่ 191 รัตนกิจ เบตง เบตง ยะลา 0872992136
D1700 ร้านปันยา บ้านเลขที่ 40 ประชาธิปัตย์ เบตง เบตง ยะลา 0896537387
D1375 คลินิกยาเบตง 213 สุขยางค์ เบตง เบตง ยะลา ,073232023
D1789 สินเภสัช 285 สุขยางค์ เบตง เบตง ยะลา ,0819188510

D1749 จินต์เภสัช 129 ท่าเมือง เขานิเวศน์ เมืองระนอง ระนอง
(07) 781 2793 , 
0935696562

D1837 วรัญญาเภสัช 79/1 หมู่ 02 ราษฎร์รักษ์ บ้านนา จะนะ สงขลา , 0811131152

D0118 พงศ์ฟาร์มาแคร์ 240 คลองเรียน 1 หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา
(07) 436 4425 , 
0818012951
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D0960 ศูนย์ยาทุ่งลุง 245/8 หมู่ที่ 01 กาญจนวนิช พะตง หาดใหญ่ สงขลา
(07) 447 1529 , 
0631794859

D1335 ภูตะวันเภสัช 498 ปุณณกัณฑ์ คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา , 0897360360
D1454 หมอยาเภสัช 133/1 ศุภสารรังสรรค์ หาดใหญ่ หาด สงขลา , 0897336637
D1564 ร้าน ยา ย่า ทุ่งลุง 745/4 หมู่ที่ 08 กาญจนวนิช พะตง หาดใหญ่ สงขลา , 0829329302
D1675 บ้านยาเกาะหมี 74/13 หมู่ที่ 11 คลองแห หาดใหญ่ สงขลา , 0611503434
D1706 คุณเภฟาร์มาซี 229 พลพิชัย หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา , 0889514696
D1731 รอยัลฟาร์ม่า 169 หมู่ที่ 11 เขาพระ รัตภูมิ สงขลา , 0808738667
D1737 ธิดาเภสัช 2 66 ทุ่งเสา หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา (07) 424 6006

D1740 ศูนย์ยาพลพิชัย 164 พลพิชัย หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา
, 0843480954 , 
0994045999

D1757 ธนาฟาร์มาซี 1370 กาญจนวนิช หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา , 0613909990
D1783 โรหานีเภสัช 185 หมู่ที่ 01 ต่างตานุสรณ์ นาทวี นาทวี สงขลา , 0937138939

D1801 เดอะฟาร์มาซี 1718 หมู่ที่ 03
สนามบิน - ลพบุรีราเม
ศวร์

ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา , 0919896454

D1888 บ้านยาน้ำกระจาย 259/6 หมู่ที่ 02 พะวง เมืองสงขลา สงขลา , 0928983443
D2011 เพ็ชรมีเภสัช 202/3 หมู่ที่ 02 เทพา เทพา สงขลา , 0814785645
D2054 หาดใหญ่ในเภสัช 15 เพชรเกษม ซอย 33 หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา , 0629748845

D2086 เภสัชชุมชน 2 29/28 ศรีภูวนาถ หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา
(07) 423 7518 , 
0889645199

D1947 เรือนยา 228/17 ศุภสารรังสรรค์ หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา , 0805550250

D0108 ร้านยาเภสัชฯ มอ. 71/1 ซอย อาคารปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน กาญจนวนิช คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา
(07) 421 3058 , 
0805427673

D1374 ร้านยาแฮปปี้เมด 010/019 พะวง เมืองสงขลา สงขลา , 0876336769
D1695 น้องฟาร์มาซี 734/14 หมู่ที่ 02 ยนตการกำธร รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา , 0816993516
D1181 ศิตาเภสัช 139 หมู่ที่ 04 ชายาวารี ระโนด ระโนด สงขลา , 0835325792
D1182 โกก้ายเภสัช 135/10 หมู่ 01 ท่าบอน ระโนด สงขลา , 0800831168
D1185 คลินิคยาเภสัช 135 หมู่ที่ 02 ดำรงพัฒนา บ้านนา จะนะ สงขลา , 0814798027
D1956 บู๊ทส์ - บิ๊กซี หาดใหญ่ 2 677 ยูนิต 2/12-13 ชั้น 2 บิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า หาดใหญ่ 2 เพชรเกษม หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา (07) 426 2965
D1805 นิศานาถเภสัช 91 หมู่ที่ 01 กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา , 0858804455
D1760 บ้านยาณรัชช์อร 764 หมู่ 2 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา สงขลา 0835361395
D2360 บ้านยาเภสัช 64 หมู่ 2 หาดใหญ่-ปัตตานี บ้านนา จะนะ สงขลา 0801402102

D2159 หสม.เฮลท์พลัส ฟาร์มาซี 
แอน มาร์ท

59/20 หมู่ที่10 เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 0815992591

D0117 หมอยา เลขที่ 48 ศุภสารรังสรรค์ หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 0869592929
D1932 คลังยาหน้าลี เลขที่19,21 พัทลุง บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา 0869560703
D1842 ธนดีเภสัช 550 หมู่ที่02 สงขลา-ระโนด พะวง เมืองสงขลา สงขลา (074)447856
D0112 ศูนย์ยาทุ่งเสา เลขที่ 46 ทุ่งเสา 2 หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 0962424698
D2072 เรือนยารัตภูมิ 85 หมู่ที่01 กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา 0887820749
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D1373 รวมชัยเภสัช 67 หมู่ที่- ซอย10 ศรีภูวนาถ หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 0897375004
D2186 บ้านโอสถสงขลา 131/4 หมู่ที่03 พะวง เมืองสงขลา สงขลา 0855805382
D0110 ธนพัฒน์เภสัช 1157 เพชรเกษม หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา ,0887827087
D1911 บู๊ทส์ - โลตัส หาดใหญ่ 1142 กาญจนวนิช หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา (07) 424 1799
D1991 คลังยาเคหะ 60/1 หมู่ที่04 คลองแห หาดใหญ่ สงขลา ,0622233255

17-Jul-65 D2520 ร้านยาสิริเวช 70 หมู่ที่- ซอย4 คลองเตย-คลองเปล คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 0855790590
17-Jul-65 D0959 ร้านยา ช เภสัช 82 บ้านพรุธานี บ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา 0905694554
17-Jul-65 D1751 ช เภสัช สาขาโคกม่วง 52/11 หมู่ที่08 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 0905694554

D0682 ร้านสามัคคีเภสัช 46 หมู่ที่ 04 กำแพง ละงู สตูล 0840543973
D1337 ศ. เภสัช สตูล 708/2 ยนตการกำธร คลองขุด เมืองสตูล สตูล , 0979979232
D1190 คลินิกยาบ้านคลองขุด 265 หมู่ที่07 ยนตรการกำธร คลองขุด เมืองสตูล สตูล '0641945994
D0921 ยา 108 120/9 หมู่ที่ 03 ต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี 0869546331
D0708 จันทรัตน์เภสัช 167 หมู่ที่ 10 สมอทอง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 095-4198726
D0912 เมืองยาเภสัช 103/46 หมู่ที่ 05 ตลาดล่าง บางกุ้ง เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี , 0826466496
D0913 บ้านยาโฉลกรัฐ 255/77 หมู่ที่ 04 อำเภอ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 063-2394593

D0914 นาสารฟาร์มาซี 123 นาสารนอก นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
(07) 734 1184 , 
0816408343

D0917 กาญจนดิษฐ์เภสัช 61/1 หมู่ที่ 01 กะแดะ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0842495329

D0918 เรือนไทยเภสัช 70/71 หมู่ที่ 02 นาเนียน มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
(07) 760 3219 , 
0876257350

D0922 รังษีฟาร์มาซี 28/11 หมู่ที่ 03 สองแพรก ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี 0993978922
D1047 มนต์นิสาเภสัช 50/4 หมู่ที่ 02 ศรีวิชัย มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี , 0819031403
D1629 จอยฟาร์มาซี 37 หมู่ที่ 04 บ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี , 0934193556
D1634 ในลึกฟาร์มาซี 176/96 หมู่ที่ 01 วัดโพธิ์ - บางใหญ่ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี , 0924547272
D1644 อภิชาติเภสัช 499 หมู่ที่ 04 บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี , 0869474646
D1763 ปรุงยาเภสัช 3/5 หมู่ที่ 01 อิปัน พระแสง สุราษฎร์ธานี , 0862892295
D1779 ร้านยาแจนเภสัช 109/128 หมู่ที่ 06 บ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี , 0857959292
D2077 ลออตาฟาร์มาซี 15/5 หมู่ที่ 77 ซอย วัดโพธิ์ ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี , 0815357850
D1635 ชุมชนยา 81/150-151 หมู่ที่ 01 โฉลกรัฐ บางกุ้ง เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี , 0628955915
D1645 สุราษฎร์เภสัช 5/003 ราษฎร์อุทิศ ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี , 0864615169
D1705 ขวัญเภสัช 276/182 หมู่ที่ 04 ดอนนก มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี , 0890113097
D1708 บ้านยาขุนทะเล 53/123 หมู่ที่ 03 พ่อขุนทะเล มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี , 0925501113
D1928 แก้มเภสัช 272 หมู่ที่ 09 ขุนทะเล เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี , 0868841949
D2206 ร้านยาเคียนชา 209/1 หมู่ที่ 03 บ้านเสด็จ เคียนชา สุราษฎร์ธานี , 0848414609
D2101 ยาแม่น้ำ 127/78 หมู่ที่ 04 แม่น้ำ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี , 0626578995
D1775 คลังยาสุราษฎร์ 3/107 การุณราษฎร์ ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี , 0804248290
D2010 พ.เพชรเภสัช 39/11 หมู่ที่ 02 เขาวง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี , 0841830278

D1820 บู๊ทส์ - บิ๊กซี สมุย 129/19 ห้องเลขที่ GCR113 หมู่ที่ 01 บ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
(07) 796 0966 , 
0655219364
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D1632 ณิชมนเภสัช 120/268 หมู่ที่ 01 วัดโพธิ์ - บางใหญ่ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี , 0813262249

D1914 บู๊ทส์ - เซ็นทรัล เฟสติวัล 
สมุย

209, 209/1-2 ยูนิต 276 ชั้น 2 หมู่ที่ 02 บ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี (07) 741 0492

D1865 บู๊ทส์ - เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี 88 ยูนิต 215 ชั้น 2 หมู่ที่ 10 วัดประดู่ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี (07) 748 9856
D1812 บู๊ทส์ - โลตัส สุราษฎร์ธานี 9/1 ชั้น 1 หมู่ที่ 03 เลี่ยงเมือง มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี (07) 720 5167
D0711 บี.พี.ฟาร์มาซี 327/20 หมู่ที่01 อิปัน พระแสง สุราษฎร์ธานี ,0848437542
D2226 แววสมุย เภสัช 39/18 หมู่ที่ 01 อ่างทอง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี , 0993653642
D2483 พีรญาเภสัช 45/1 ศรีพุนพิน ท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี 0961795391

17-Jul-65 D2443 เฟื่องฟ้าเภสัช 186/20 หมู่ที่02 ซอยศรีวิชัย 22 ศรีวิชัย มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0841923691
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