รายการอนุญาตด้านยา จังหวัดเชียงใหม่
ประเภทสถานที่ด้านยาได้แก่ ผลิตยาแผนโบราณ, รวมทั้งหมด 1 ประเภท

1

2

3

4

5

6

เลขที่

ผู้รับอนุญาต

ประเภท :

เวลาทาการ :

ชม 1/2540

นางพรทิพย์ สวัสดิรักษ์

ผยบ

0900 - 1600 น

ชม 2/2540

นายสมพงษ์ ินทารักษ์

ผยบ

0700 - 2000 น

ชม 3/2540

นางสาวกรรณิกา ปิ่นหย่า

ผยบ

0900 - 1200 น

ชม 4/2540

นางสาวละ วงศ์ไชย

ผยบ

000 - 1200 น

ชม /2540

นายารีย์ กิติบุตร

ผยบ

000 - 1700 น

ชม 9/2540

นางพรพรรณ ปัญญานิล

ผยบ

000 - 1700 น

ชื่อสถานที่

ที่อยู่
ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ :
2 หม่ 1 ย ถนนโชตนา ตาบลริมต้ าเภแม่ริม ังหวัดเชียงหม่ 5010 โทร
0-5329-7062
นางพรทิพย์ สวัสดิรักษ์ :ผ้ประกบโรคศิลปะแผนโบราณสาขาเภสัชกรรม(บนุญาตประกบโรคศิลปะเลขที่ บภ1363)
154 หม่ 2 ยสหไทย ถนนเชียงหม่-ดยสะเกด ตาบลสันทรายน้ย าเภสันทราย
ังหวัดเชียงหม่ 50210 โทร 0-5349-1354
นายสมพงษ์ ินทารักษ์ :ผ้ประกบโรคศิลปะแผนโบราณสาขาเภสัชกรรม(บนุญาตประกบโรคศิลปะเลขที่ บภ10265)
37 หม่ 7 ย ถนนราษร์บารุง ตาบลสันกาแพง าเภสันกาแพง ังหวัดเชียงหม่ 50130
โทร 0-5333-1260
นายถนม ตันแ้ :ผ้ประกบโรคศิลปะแผนโบราณสาขาเภสัชกรรม(บนุญาตประกบโรคศิลปะเลขที่ บภ1093)
9 หม่ 7 ย ถนนราษร์บารุง ตาบลสันกาแพง าเภสันกาแพง ังหวัดเชียงหม่ 50130 โทร
0-5333-192
นางสาวละ วงศ์ไชย :ผ้ประกบโรคศิลปะแผนโบราณสาขาเภสัชกรรม(บนุญาตประกบโรคศิลปะเลขที่ บภ733)
26/1 หม่ 3 ย ถนน ตาบลสันพระเนตร าเภสันทราย ังหวัดเชียงหม่ 50210 โทร
0-5335-1391-3
นางันทร์ฉาย เขตสิทธิ์ :ผ้ประกบโรคศิลปะแผนโบราณสาขาเภสัชกรรม(บนุญาตประกบโรคศิลปะเลขที่ บภ16000)
61/2 หม่ 4 ย- ถนน- ตาบลป่าไผ่ าเภสันทราย ังหวัดเชียงหม่ 50210 โทร นางประไพศรี พิทยาวรพัฒน์ :ผ้ประกบโรคศิลปะแผนโบราณสาขาเวชกรรม(บนุญาตประกบโรคศิลปะเลขที่
บภ1090)

หน้า 2 ของ 6

7

8

9

10

11

12

เลขที่

ผู้รับอนุญาต

ประเภท :

เวลาทาการ :

ชม 11/2540

นางสาวศิริพร ไชยวงค์

ผยบ

 - ศ 1630 - 2000 น / ส -  000
- 1600 น

ชม 12/2540

นางพัชรี คันธากร

ผยบ

1300 - 100 น

ชม 13/2540

นางสาววิราวรรณ โริยกุล

ผยบ

0900 - 1600 น

ชม 14/2540

นายุดม ัครวิทยาพัฒน์

ผยบ

0900 - 1700 น

ชม 4/2542

บริษัทมัทนพาณิชย์เชียงหม่ ากัด

ผยบ

000 - 1700 น

ชม 5/2542

นายทรงพล รรย์สบศรี

ผยบ

0900 - 1600 น

ชื่อสถานที่

ที่อยู่
ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ :
76/3 หม่ 2 ย ถนนเชียงหม่-สันกาแพง ตาบลต้นเปา าเภสันกาแพง ังหวัดเชียงหม่
50130 โทร 0-5325-2399
นายรัล สวนสุวิทย์ :ผ้ประกบโรคศิลปะแผนโบราณสาขาเภสัชกรรม(บนุญาตประกบโรคศิลปะเลขที่ บภ13337)
94 หม่ 5 ย ถนนเชียงหม่ - ลาพน ตาบลยางเนิ้ง าเภสารภี ังหวัดเชียงหม่ 50140 โทร
นางพัชรี คันธากร :ผ้ประกบโรคศิลปะแผนโบราณสาขาเภสัชกรรม(บนุญาตประกบโรคศิลปะเลขที่ บภ1541)
176/1 หม่ 5 ย ถนนวังสิงห์คา ตาบลป่าตัน าเภเมงเชียงหม่ ังหวัดเชียงหม่ 50300
โทร 0-5323-214
นางสาวเกศสุดา มทรัพย์ :ผ้ประกบโรคศิลปะแผนโบราณสาขาเภสัชกรรม(บนุญาตประกบโรคศิลปะเลขที่
พทภ2370)
5 หม่ ย7 ถนนศิริมังคลาารย์ ตาบลสุเทพ าเภเมงเชียงหม่ ังหวัดเชียงหม่ 50200
โทร 0-5321-2905
นางสาวพัชรินทร์ ไชยวงค์ :ผ้ประกบโรคศิลปะแผนโบราณสาขาเภสัชกรรม(บนุญาตประกบโรคศิลปะเลขที่
พทภ21340)
44 หม่ ย ถนนห้วยแก้ว ตาบลช้างเผก าเภเมงเชียงหม่ ังหวัดเชียงหม่ 50300 โทร
0-5322-1925
นายบุญเลิศ แก้วโม่ง :ผ้ประกบโรคศิลปะแผนโบราณสาขาเวชกรรม(บนุญาตประกบโรคศิลปะเลขที่ บภ1333)
15 หม่ 3 ย ถนนหม่นด้ามพร้าคต ตาบลช้างเผก าเภเมงเชียงหม่ ังหวัดเชียงหม่
50300 โทร 0-5321-2019
นายสวัสดิ์ ันทร์หนงสรวง :ผ้ประกบโรคศิลปะแผนโบราณสาขาเวชกรรม(บนุญาตประกบโรคศิลปะเลขที่
บภ14933)

หน้า 3 ของ 6

13

14

15

16

17

18

เลขที่

ผู้รับอนุญาต

ประเภท :

เวลาทาการ :

ชม 6/2542

นายบุญเลิศ ุศีรษะ

ผยบ

000 - 1600 น

ชม 1/2543

นางสาววรรณพร พันธุ์พิศุทธิ์ชัย

ผยบ

000 - 1600 น

ชม 5/2544

มหาวิทยาลัยเชียงหม่

ผยบ

030 - 100 น

ชม 6/2544

บริษัทลานนาโพรไบโติก ากัด

ผยบ

030 - 1700 น

ชม 7/2544

นายิรศักดิ์ สนสุวิทย์

ผยบ

1630-2000 น(วันหยุด 000-1600 น)

ชม /2544
ผยบ

บริษัทไทย- ล้านนา เฮร์บล
ินดัสตรี้ ากัด
000 - 1700 น

19

ชื่อสถานที่

ชม 1/254

นายเก มณีส

ผยบ

00 น-1700 น

ที่อยู่
ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ :
23/1 หม่ 3 ย ถนน ตาบลสันป่ายาง าเภแม่แตง ังหวัดเชียงหม่ 50330 โทร
0-5337-4154
นายบุญเลิศ ุศีรษะ :ผ้ประกบโรคศิลปะแผนโบราณสาขาเภสัชกรรม(บนุญาตประกบโรคศิลปะเลขที่ บภ15416)
2 หม่ ย ถนนบารุงราษร์ ตาบลวัดเกตุ าเภเมงเชียงหม่ ังหวัดเชียงหม่ 50000 โทร
0-5323-6577
นางสาววรรณพร พันธุ์พิศุทธิ์ชัย :ผ้ประกบโรคศิลปะแผนโบราณสาขาเภสัชกรรม(บนุญาตประกบโรคศิลปะเลขที่
บภ14276)
239 หม่ - ย- ถนนห้วยแก้ว ตาบลสุเทพ าเภเมงเชียงหม่ ังหวัดเชียงหม่ 50200 โทร
นางพาณี ศิริสะาด :ผ้ประกบโรคศิลปะแผนโบราณสาขาเภสัชกรรม(บนุญาตประกบโรคศิลปะเลขที่ บภ14924)
9/63 หม่ 4 ย ถนนเชียงหม่-ดยสะเกด ตาบลตลาดขวัญ าเภดยสะเกด ังหวัดเชียงหม่
50220 โทร 0-5339-9211
นายบุญศรี ศิริวงศ์ :ผ้ประกบโรคศิลปะแผนโบราณสาขาเภสัชกรรม(บนุญาตประกบโรคศิลปะเลขที่ บภ941)
107 หม่  ย ถนน ตาบลบวกค้าง าเภสันกาแพง ังหวัดเชียงหม่ 50130 โทร
0-5322-5143
นางประเทง เช่มชัยตระกล :ผ้ประกบโรคศิลปะแผนโบราณสาขาเภสัชกรรม(บนุญาตประกบโรคศิลปะเลขที่
บภ1097)
52/2 หม่ 4 ย ถนน ตาบลแม่หพระ าเภแม่แตง ังหวัดเชียงหม่ 50150 โทร
0-5347-1339
นายปิ่นแก้ว ตันนวล :ผ้ประกบโรคศิลปะแผนโบราณสาขาเภสัชกรรม(บนุญาตประกบโรคศิลปะเลขที่ บภ192)
50/44 หม่ 4 ย- ถนนเชียงหม่-ลาพน ตาบลหนงผ้ง าเภสารภี ังหวัดเชียงหม่ 50140
โทร
นางลลิตา เดชเทิด :ผ้ประกบโรคศิลปะแผนโบราณสาขาเภสัชกรรม(บนุญาตประกบโรคศิลปะเลขที่ บภ16012)

หน้า 4 ของ 6

20

21

เลขที่

ผู้รับอนุญาต

ประเภท :

เวลาทาการ :

ชม 2/254

นายสุภไชย ันนันโท

ผยบ

000 - 1700 น

ชม 3/254
ผยบ

ห้างหุ้นส่วนากัดไว์สตารส์
เฮร์เบิล แกลเลรี่
30 น - 1730 น

22

ชม 5/254
ผยบ

ห้างหุ้นส่วนากัดคามลเภสัชแผนไ
ทย
00 น - 1700 น

23

24

25

ชม 1/2549

นางสาวารุณี ศุภมาศมงคล

ผยบ

1630 น - 2100 น

ชม 1/2550

นายัครเดช ชบดี

ผยบ

00 น-1700 น

ชม 1/2551

นายเกษมสิษ คาก้น

ผยบ

00 น - 2000 น

ชื่อสถานที่

ที่อยู่
ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ :
99 หม่ 6 ย ถนนคลงชลประทาน ตาบลห้วยทราย าเภสันกาแพง ังหวัดเชียงหม่ 0 โทร
0 11 2490
นายพงษ์ชัย ธรรมรัตนะ :ผ้ประกบโรคศิลปะแผนโบราณสาขาเภสัชกรรม(บนุญาตประกบโรคศิลปะเลขที่ บภ17641)
3 หม่ - ย- ถนนประชาสัมพันธ์ ตาบลช้างคลาน าเภเมงเชียงหม่ ังหวัดเชียงหม่ 50100
โทร 0 5390 4362
นายสนิท แปงงกิ :ผ้ประกบโรคศิลปะแผนโบราณสาขาเภสัชกรรม(บนุญาตประกบโรคศิลปะเลขที่ บภ17662)
4/1 หม่ 4 ยวัดร้ง้ ถนน้าฮ่าม-สันผีเส้ ตาบลสันผีเส้ าเภเมงเชียงหม่
ังหวัดเชียงหม่ 50300 โทร 06-913193
นายคามล เขมขาว :ผ้ประกบโรคศิลปะแผนโบราณสาขาเภสัชกรรม(บนุญาตประกบโรคศิลปะเลขที่ บภ16921)
366 หม่ 4 ย- ถนน- ตาบลสันทรายน้ย าเภสันทราย ังหวัดเชียงหม่ 50210 โทร
09-7551499
นางสาวารุณี ศุภมาศมงคล :ผ้ประกบโรคศิลปะแผนโบราณสาขาเภสัชกรรม(บนุญาตประกบโรคศิลปะเลขที่
บภ1969)
95 หม่ 1 ย- ถนนเชียงหม่-าง ตาบลสันโป่ง าเภแม่ริม ังหวัดเชียงหม่ 5010 โทร
053 465601
นายัครเดช ชบดี :ผ้ประกบโรคศิลปะแผนโบราณสาขาเภสัชกรรม(บนุญาตประกบโรคศิลปะเลขที่ พทภ21350)
11 หม่ 5 ย2 ถนน- ตาบลเชียงดาว าเภเชียงดาว ังหวัดเชียงหม่ 50170 โทร
053-456373
นายเกษมสิษ คาก้น :ผ้ประกบโรคศิลปะแผนโบราณสาขาเภสัชกรรม(บนุญาตประกบโรคศิลปะเลขที่ บภ1992)

หน้า 5 ของ 6

26

27

28

29

30

31

32

เลขที่

ผู้รับอนุญาต

ประเภท :

เวลาทาการ :

ชม 1/2554

นางฉวีวรรณ สินประเสริ

ผยบ

000 น - 1700 น

ชม 1/2555

นายสมนก ตุ้ยคาภีร์

ผยบ

1700 - 2000 น

ชม 2/2555

บริษัทเฮลตี้ บี ากัด

ผยบ

000 - 1700 น

ชม 1/2557

นางธิดาพร พลธนะ

ผยบ

000 - 1700 น

ชม 2/2557

นายดุลย์ ศรีสวัสดิ์

ผยบ

000 - 1600 น

ชม 3/2557

ห้างหุ้นส่วนากัดต้นันสมุนไพร

ผยบ

000 - 1700 น

ชม 4/2557
ผยบ

บริษัทเฮร์บร์ก (ไทยแลนด์)
ากัด
000 น - 1700 น

ชื่อสถานที่

ที่อยู่
ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ :
149 หม่ 9 ย ถนน ตาบลโปงทุ่ง าเภดยเต่า ังหวัดเชียงหม่ 50260 โทร 01
7944991
นางสาวนลินรัตน์ สายโสภา :ผ้ประกบโรคศิลปะแผนโบราณสาขาเภสัชกรรม(บนุญาตประกบโรคศิลปะเลขที่
พทภ22714)
595/2 หม่ 1 ย ถนนโชตนา ตาบลริมต้ าเภแม่ริม ังหวัดเชียงหม่ 5010 โทร 053
297365
นายสมนก ตุ้ยคาภีร์ :ผ้ประกบโรคศิลปะแผนโบราณสาขาเภสัชกรรม(บนุญาตประกบโรคศิลปะเลขที่ พทภ25)
133/1 หม่ 9 ย ถนน ตาบลชมภ าเภสารภี ังหวัดเชียงหม่ 50140 โทร 0 5396 3533
นางสาวกนิษรินทร์ โ้งเศรณี :เภสัชกรชั้นหน่ง(บนุญาตประกบโรคศิลปะเลขที่ พทภ23416)
132 หม่ 2 ย ถนน ตาบลบ้านสหกรณ์ าเภแม่น ังหวัดเชียงหม่ 50130 โทร 09
5524040
นายชัยยศ สรไชยเมธา :ผ้ประกบโรคศิลปะแผนโบราณสาขาเภสัชกรรม(บนุญาตประกบโรคศิลปะเลขที่ บภ16166)
72 หม่ 2 ย ถนน ตาบลหนงแหย่ง าเภสันทราย ังหวัดเชียงหม่ 50210 โทร 04
942233
นายดุลย์ ศรีสวัสดิ์ :ผ้ประกบโรคศิลปะแผนโบราณสาขาเภสัชกรรม(บนุญาตประกบโรคศิลปะเลขที่ บภ16959)
14 หม่ 5 ย ถนนบ้านไร่ ตาบลทุ่งต้ม าเภสันป่าตง ังหวัดเชียงหม่ 50120 โทร 05
137206
นางต้นัน แสงาทิตย์ :ผ้ประกบโรคศิลปะแผนโบราณสาขาเภสัชกรรม(บนุญาตประกบโรคศิลปะเลขที่ บภ16023)
191/1 หม่ 3 ย ถนน ตาบลหนงแหย่ง าเภสันทราย ังหวัดเชียงหม่ 50210 โทร 053
255229
นางศรีเนียม คฤหโกศล
:ผ้ประกบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทเภสัชกรรมไทย(บนุญาตประกบโรคศิลปะเลขที่ พทภ21636)

หน้า 6 ของ 6

เลขที่

ผู้รับอนุญาต

ประเภท :

เวลาทาการ :

ชื่อสถานที่

ที่อยู่
ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ :
ที่มา :

กลุ่มงานคุ้มครงผ้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขังหวัดเชียงหม่
ที่มา :

