
จังหวัด ชื่อร้าน ที่อยู่ร้าน ติดต่อ

กรุงเทพมหานคร ร้าน บ้านเรือนไม้ พระรามสอง33 ซอยวัดยายร่ม โทร/Line ID : 0915196615

ร้าน ก๋วยเตี๋ยวเตาถ่านออนเซ็น พระราม 4 สวนเพลิน มาร์เก็ต ชั้น 1 โทร/Line ID : 0915196615

ร้าน Jay No.1 beautyshop TheHub @ Zeer รังสิต ชั้น 2 Line : jay588                      
Tel : 083-8414422

ร้าน Trixie Dress โครงการ City Connect        
(เยื้องแมคโคร กัลปพฤกษ์)

084-569-2245 , 087-800-4145

ฉะเชิงเทรา ร้าน นำชัยเภสัช 18/138 ม.18 คลอง16 ตำบลดอน
ฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว 
จ.ฉะเชิงเทรา 24170

038-585-428

ร้าน ธวัชชัยฟาร์มาซี 18-20 ม.1 ต.พนมสารคาม 
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 

24120

038-551-367

นครนายก ร้าน มงคลเภสัช 386 ม.1 ต.องค์รักษ์ อ.องค์รักษ์ 
จ.นครนายก 26120

 037-391-030

ร้าน วรินธรเภสัช ข 2-076/1-2  ถ.เสนาพินิจ 
ต.นครนายก อ.เมือง จ.นครนายก 

26000

037-315-934

ปราจีนบุรี ร้าน วสันต์ฟาร์มาซี (ฮงแซ) 29-31 ถ.เทศบาลดำริ ต.หน้าเมือง 
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

 037-211-015

ร้าน เด็กดีปราจีน เลขที่ 100/1 ซอยศูนย์การค้า 
ต.เมือง อ.มืองปราจีนบุรี 
จ.ปราจีนบุรี 25000

089-118-6888

ร้าน กู้ชัยเวชการ 228/5 ม.6 ถ.สุวินทวงศ์ ต.โคกปีบ 
อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190

085-704-3224

ร้าน วิจิตรฟาร์มาซี 93/42 ต.คลองรั้ง อ.ศรีมหาโพธิ์ 
จ.ปราจีนบุรี 25140

037-208-160

ร้าน ศรีกิจโอสถ 279 ม.2 ถ.ราษฎ์บำรุง 
ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม 

จ.ปราจีนบุรี 25130

037-291-118

ร้านขายยา สมายล์ฟาร์มาซี 379/534 ม.10 ต.หนองกี่ 
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

092-261-1719

สระแก้ว ร้าน อนันต์เภสัช 1316 ตลาดวังสมบูรณ์ กิ่ง อ.วัง
สมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250

037-516-119

ร้าน สมจิตรโอสถ 723 ม.1 ตลาดคลองหาด ต.คลอง
หาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260

097-929-8793, 063-951-6361

ระนอง ร้านยาดี.ฟาร์มัส - D.PharMus 99 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ 
อ.เมือง จ.ระนอง 85000

0-7788-0338

ชลบุรี ซุปเปอร์มาร์เก็ต เทพบัวทอง 
(พัทยา)

207/7. ม.6. ซ.โพธิสาร4  ต.นา
เกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

088-2812449

ร้าน ชัยเจริญเภสัช 502/20 ม.2 ถ.เทศบาล5 ต.สัตหีบ 
อ.สัตหีบ ชลบุรี 20180

 038-437-226

ร้าน นานายา 417 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.บ้านบึง 
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

086-367-2897

ระยอง ร้าน บ้านเภสัชกร 59/4-5 ม.9 ต.ตะพง อ.เมือง ระยอง 
21000

096-252-1535

ศรีสุขเภสัช 224/63 ม.3 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง 
ระยอง 21130

089-404-3566

ร้าน พรณรงค์เภสัช 1/11 ม.1 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ 
จ.ระยอง 21210

038-666-132

จันทบุรี ร้าน แสงทองโอสถ 109/19-20 ม.1 ต.นายายอาม 
อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160

083-010-0946

ร้าน หมอวิงโอสถ 3/2 ถ.เทศบาลสาย4 ต.ขลุง อ.ขลุง 
จ.จันทบุรี  22110

039-441-221

ร้าน บ้วนแซตึ้ง 49 ถ.ขวาง อ.เมือง จันทบุรี 22000 039-328-481

อุทัยธานี ร้าน เพิ่มพูลเภสัช 199 ม.6 ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคด 
อุทัยธานี 61170

082-488-4088

นครสวรรค์ ร้าน พฤกษ์เภสัช 18 ตลาดลาดยาว ต.ลาดยาว 
อ.ลาดยาว นครสวรรค์ 60150

056-271-032

ร้าน หจก. ปานขลิปฟาร์มาซี 46/22-23 ม.8 ต.หนองบัว 
อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110

084-493-0744

เพชรบูรณ์ ร้าน วสันต์เภสัช 42 ถ.เทศบาล3 อ.หล่มสัก  
จ.เพชรบูรณ์ 67110

056-701-211

ร้าน เจริญฟาร์มาซี  201/7-8 ถ.ชมฐีรเวช ตลาดดงขุย 
ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 

67190

056-769-087

พิษณุโลก ร้าน สัวเภสัช 527/6 ม.1 ถ.สุขาภิบาล อ.วังทอง 
จ.พิษณุโลก 65130

 055-311-154

ร้าน จินต์เภสัช 109/93-94 ข้างตลาดบางระกำ 
อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140

055-372-161

พิจิตร ร้าน สุบินทร์ฟาร์มาซี 67 ถ.ศรีมาลา อ.เมือง จ.พิจิตร 056-611-210

ลพบุรี ร้าน หจก. ฟาร์ม่า เฟริส 143-145 ม.6 ต.ลำนารายณ์ 
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130

084-343-8182

ร้าน คุณจ๋าเภสัช 94 ม.6 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม 
จ.ลพบุรี 15140

089-214-1312

ประจวบคีรีขันธ์ ร้าน ประชาภัณฑ์ 223 ม.1 ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130

032-574-297 , 084-318-9274

ร้าน เภสัชกรสัมพันธ์ 340/5 ตลาดบางสะพาน ต.กำเนิด
นพคุณ อ.บางสะพาน 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140

032-548-623

ร้าน บ้านยา 19 ม.4 ต.บางสะพาน อ.บางสะพาน
น้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170

032-699-077

ร้าน ประเสริฐเภสัช 6/4 ม.4 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน
ใหญ่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230

032-697-056

ชุมพร ร้าน 5 แยกเภสัชกรรม 23 ถ.สุขประชา ต.หลังสวน 
อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110

080-520-1600

ร้าน ชุนแซฟาร์มาซี 132 ถ.ศาลาแดง ต.ท่าตะเภา 
อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

077-511-790

อยุธยา ร้าน คลังยาเสนา ก.407/4 ถ.วิไลเสนา ต.เสนา 
อ.เสนา จ.อยุธยา 13110

035-201-332

สิงห์บุรี เกษร ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 99/3 หมู่ 2 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี 
จ.สิงห์บุรี 16110

082-717-7072

หาดใหญ่ ร้าน Baby World (ตรงข้ามร้านช่องเขาซีฟู๊ด) 446 
ถ.ศุภสารรังสรรค์ ต.คอหงส์ 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

095-492-6399

เชียงใหม่ ร้านซีวายเคเบบี้ช็อป 614/9 หมู่11 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง 
จ.เชียงใหม่ 50160

088-646-9412

หัวหิน ร้านเมืองยา ณ หัวหิน โทรสอบถามเส้นทาง 091-880-8964

ร้านเมืองยา ณ ป่าะอู โทรสอบถามเส้นทาง 080-071-1819

ร้านห้วยมงคลฟาร์มาซี โทรสอบถามเส้นทาง 089-708-3332

ตาก ร้าน ตลาดยา ฟาร์มาซี ตรงข้าม 7-11 ตลาดบ้านเหนือ 085-867-1004

ยะลา ร้านปีเตอร์แอนด์เบบี้ 1 ถ.สามัคคี ต.สะเตง อ.เมือง 
จ.ยะลา 95000

083-646-5522

ปทุมธานี ร้าน StudioKids 55/4 หน้า มบ.พฤกษา40 ต.คลอง
สาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

12120

 086-506-1281

ตราด ร้านบ้านเภสัช 21/3 หมู่ 4 ต.ท่าพริก อ.เมือง 
จ.ตราด 23000

081-561-5178


