รยกรนุญตด้นย จัหวัดชียให่

ประเภทสถานที่ด้านยาได้แก่ ขายยาแผนปัจจุบัน, รวมทั้งหมด 1 ประเภท

1

ลขที่

ผู้รับนุญต

ประท :

วลทกร :

ชม 35/2533

นายวีรพันธุ์ โออริยกุล

ขย1
17. - 2. น.
2

3

4

5

6

ชม 23/2535

นายสมควร เกียริก่อสิน

ขย1

11. - 21. น.

ชม 2/253

นางมณีรัน์ เลาห์อุทัยวัฒนา

ขย1

7. - 17. น.

ชม 14/2537

นายพงษ์ดนัย คาแสน

ขย1

17. - 2. น.

ชม 1/253

นางกรรณิการ์ ฟอนัน์

ขย1

. - 21. น.

ชม 11/253

นายสุรศักดิ์ พฤกษิกานนท์

ขย1

1. - 2. น.

ช่สถนที่

ที่ยู่
ผู้ีหน้ที่ปฏิบัติกร :

ร้านขายยาวัฒนาพรโอสถ
(สาขา)

11 หม่ อย ถนนวิชยานนท์ าบลช้างม่อย อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 53
โทร. -5323-4195

นางจีรวรรณ ผกพันธ์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.1171)
ร้านขายยาพฤกษาเภสัช

21 หม่ อย ถนนห้วยแก้ว าบลสุเทพ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 52 โทร.
-5322-4444 (11)

นายสมควร เกียริก่อสิน :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.37)
ร้านขายยามณีรัน์เภสัช

7-9 หม่ อย ถนนข่วงเมรุ าบลช้างม่อย อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 53
โทร. 233991

นางมณีรัน์ เลาห์อุทัยวัฒนา :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.4295)
ร้านขายยาพงษ์เภสัชกร

339/1 หม่ 2 อย ถนนป่าัน-บ้านท่อ าบลป่าัน อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่
53 โทร. -537-2441

นายพงษ์ดนัย คาแสน :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.74)
ร้านขายยาอาร์ เอ็ก์ ฟาร์ม่า

15/5 หม่ อย ถนนช้างคลาน าบลช้างคลาน อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 51
โทร. -5327-345

นางกรรณิการ์ ฟอนัน์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.35)
ร้านขายยาสุรศักดิ์เภสัชกร

47/1 หม่ อย ถนนมลเมอง าบลศรีภมิ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 52 โทร. 
5332 25

นายสุรศักดิ์ พฤกษิกานนท์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.419)

หน้า 2 ของ 53

7

8

9

10

11

ลขที่

ผู้รับนุญต

ประท :

วลทกร :

ชม 15/253

นายสุชาิ เริ่มหิรัญวงศ์

ขย1

17. - 2. น.

ชม 1/253

นายวิเชียร เล้าอิมาน

ขย1

. - 2. น.

ชม 22/253

นายดารงณ์ ศานิอาวรณ์

ขย1

1.3 - 21.3 น.

ชม /2539

นายเสกสรร บรพาเดชะ

ขย1

7.-2. น.

ชม /2539
ขย1

บริษัทฟาร์ม่าช้อย์
อินเอร์เนชั่นแนล จากัด
7. - 22. น.

12

13

ชม 14/2539

นางสาววันทนี จิวะกิดาการ

ขย1

17.-2. น.

ชม 15/2539

นายพงศ์พันธุ์ จิวะกิดาการ

ขย1

. - 2. น.

ช่สถนที่

ที่ยู่
ผู้ีหน้ที่ปฏิบัติกร :

ร้านขายยาเอกเวชภัณฑ์

332/9 หม่ อย ถนนเชียงหม่-ลาพน าบลวัดเกุ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่
5 โทร. -53-5

นางสาวณัฐพร โฆษชุณหนันท์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.14931)
ร้านขายยาวิเชียรเภสัข

คหา 19-2 นลาดสันป่าข่อย หม่ อย ถนนกองทราย าบลวัดเกุ อาเภอเมองเชียงหม่
จังหวัดเชียงหม่ 5 โทร. -5324-3395

นายวิเชียร เล้าอิมาน :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.4172)
ร้านขายยาดารงเภสัช

193/92 หม่ อย ถนนโชนา าบลช้างเผอก อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 53
โทร. -5341-11

นายดารงณ์ ศานิอาวรณ์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.335)
ร้านขายยาส.เภสัชกร

21 หม่ - อย- ถนนโชนา าบลช้างเผอก อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 53
โทร. 53-21294

นายเสกสรร บรพาเดชะ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.37)
ร้านขายยาเชียงหม่เภสัชกิจ

124/25-2 หม่ อย ถนนโชนา าบลช้างเผอก อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่
53 โทร. -5321-5379

นางสาวดาวเรอง สิทธิแสน :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.245)
ร้านขายยาพ.เภสัชกร

47 หม่ อย ถนนราชวงค์ าบลช้างม่อย อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 53 โทร.
-5323-57

นางสาวเพาฟ้า จิวะกิดาการ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.234)
ร้านขายยาหมอยาเมองหม่

29/3 หม่ อย ถนนวังสิงห์คา าบลช้างม่อย อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 53
โทร. -5323-312

นายพงศ์พันธ์ จิวะกิดาการ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.2277)
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14

15

16

17

18

19

20

ลขที่

ผู้รับนุญต

ประท :

วลทกร :

ชม 1/2539

นายเดชา ถาวรรุ่งกิจ

ขย1

17. - 22. น.

ชม 2/2539

นายดนัย วีณะคุป์

ขย1

17. - 2. น.

ชม 3/2539

นางนฤปรียา ถาวรสุขาวดี

ขย1

. - 21. น.

ชม 31/2539

นายวิศิษฐ์ เอี่ยมสวัสดิกุล

ขย1

. - 2. น.

ชม 5/254

นายพิชัย ขจรเวคิน

ขย1

17. - 2. น.

ช่สถนที่

ที่ยู่
ผู้ีหน้ที่ปฏิบัติกร :

ร้านขายยาเดชาเวชภัณฑ์

15/1 หม่ อย ถนนมลเมอง าบลศรีภมิ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 52 โทร.
211545

นางสาวชุิกาน์ ถาวรรุ่งกิจ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.24)
ร้านขายยาเภสัชกรดนัย

51/ หม่ 3 อย ถนนเชียงหม่-สันกาแพง าบลหนองป่าครั่ง อาเภอเมองเชียงหม่
จังหวัดเชียงหม่ 5 โทร. -535-113

นางสาวณัฐพร ศิลปวิศวนนท์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.2325)
ร้านขายยาคณายา

29/7 หม่ อย ถนนอารักษ์ าบลศรีภมิ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 52 โทร.
-5321-9

นางนฤปรียา ถาวรสุขาวดี :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.973)
ร้านขายยาห้าแยกเภสัชกร

21 หม่ อย ถนนเจริญสุข าบลช้างเผอก อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 53 โทร.
-11-21

นายวิศิษฐ์ เอี่ยมสวัสดิกุล :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.2429)
ร้านขายยาสยามชัยเภสัช

-1 หม่ - อย- ถนนราชเชียงแสน าบลหายยา อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่
51 โทร. -5327-542

นางสาวสสี ียพันธ์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.31)

ชม /254

ห้างหุ้นส่วนจากัดจิบอังึ้งโอสถ

ขย1

9. น. - 1. น.

ห้างหุ้นส่วนจากัดจิบอังึ้งโอสถ 4-52 หม่ อย ถนนช้างม่อย าบลช้างม่อย อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 53
โทร. -5323-17

ชม 11/254

นางมาลีรัน์ จิรานุสรณ์กุล

ร้านขายยาสุเทพเภสัช

ขย1

17. น.- 2. น.

นางสิริรัน์ เลิศมีมงคลชัย :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.4949)
457/3 หม่ - อย- ถนนเชียงหม่-ลาพน าบลวัดเกุ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่
5 โทร. -5327-957

นายสุพัฒน์จิรานุสรณ์กุล :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.12274)
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21

22

23

24

25

26

ลขที่

ผู้รับนุญต

ประท :

วลทกร :

ชม 14/254

นายทวีศักดิ์ ั้งไพฑรย์

ขย1

1. น. - 21. น.

ชม 21/254

นายกิิวัฒน์ วงศ์ษา

ขย1

17. - 2. น.

ชม 22/254

นายสุเวช เวชอภิกุล

ขย1

17. - 2. น.

ชม 24/254

นายบรรเจิด ั้งปภาวี

ขย1

17. น. - 2. น.

ชม 25/254

นางสาวศรุชา ันิวิทยากร

ขย1

17. - 2. น.

ชม 29/254

บริษัทวิทยาศรม จากัด (สาขา 3)

ขย1
17. - 22. น.
27

ชม 3/254

นายมงคล ชุ่มอินทจักร

ขย1

. - 2. น.

ช่สถนที่

ที่ยู่
ผู้ีหน้ที่ปฏิบัติกร :

ร้านขายยาทวีเวชภัณฑ์

21 หม่ - อย- ถนนช้างเผอก าบลศรีภมิ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 52 โทร.
53-22214

นางสาวถิรภรณ์ อรุณกิจ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.271)
ร้านขายยารุ่งเรองฟาร์มาี

159/4 หม่ อย ถนนโชนา าบลศรีภมิ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 52 โทร.
-5322-155

นางสาววิชชุลดา สมศักดิ์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.249)
ร้านขายยาเวชไพศาลฟาร์ม่า

14/9 หม่ อย ถนนช้างคลาน าบลช้างคลาน อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 51
โทร. -5327-213

นางสุวรรณา เวชอภิกุล :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.211)
ร้านขายยาสว่างโอสถ

13 หม่ อย ถนนพระปกเกล้า าบลพระสิงห์ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 52
โทร. -5327-7535

นางสาวน้าอ้อย สินภักดี :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.212)
ร้านขายยาทองโอสถ

349 หม่ อย ถนนวิชยานนท์ าบลช้างม่อย อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 53
โทร. -5323-435

นายประสิทธิ์ ธราวิจิรกุล :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.22)
บริษัทวิทยาศรม จากัด (สาขา
3)

133/1-2 หม่ อย ถนนศรีภมิ าบลศรีภมิ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 52 โทร.
-5322-293

นางสาววาสี ศิริเสาวลักษณ์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.95)
ร้านขายยาเภสัชกรมงคล

74/4 หม่ อย ถนนชัยภมิ าบลช้างม่อย อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 53 โทร.
232991

นายมงคล ชุ่มอินทจักร :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.221)
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28

29

30

31

ลขที่

ผู้รับนุญต

ประท :

วลทกร :

ชม 33/254

นายวรพจน์ จารุธีรชน

ขย1

. - 2. น.

ชม 39/254

นายจิรศักดิ์ โออริยกุล

ขย1

. - 2. น.

ชม 4/254

นายกฤษณ์ ลิ้มอุปถัมภ์

ขย1

11. - 22. น.

ชม 42/254
ขย1

ช่สถนที่

ผู้ีหน้ที่ปฏิบัติกร :
ร้านขายยาเภสัชกร

33

34

315 หม่ อย ถนนสุเทพ าบลสุเทพ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 52 โทร.
-5327-71

นายวรพจน์ จารุธีรชน :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.335)
ร้านขายยาช้างม่อยเภสัช

55-57 หม่ อย ถนนช้างม่อย าบลช้างม่อย อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 53
โทร. -5323-2222

นายจิรศักดิ์ โออริยกุล :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.39)
ร้านกฤษณ์เภสัช

19/2 หม่ อย ถนนโชนา าบลช้างเผอก อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 53
โทร. -5321-2249

นางอรัญญา มโนสร้อย :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.3293)

ห้างหุ้นส่วนจากัดเชียงหม่ฟาร์มา ห้างหุ้นส่วนจากัดเชียงหม่ฟาร์ม 19-111 หม่ อย ถนนท่าแพ าบลช้างคลาน อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 51
ี
าี
โทร. -5323-27
17. - 2. น.

32

ที่ยู่

นายประพันธ์ เลิศมีมงคลชัย :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.534)

ชม 43/254

นายเธียรชัย บุญญฤทธิ์

ขย1

จ-ศ .-. น. และ17.-22. น.
หยุดราชการ .-22. น.

ชม 44/254

นายภเบศ สุจริวณิช

ขย1

17. - 2. น.

ชม 45/254

นางสาวสมพร จิรกาญจนากร

ขย1

14. น. - 17. น.

ร้านขายยาเภสัชกรโ

1 หม่  อย ถนนสุเทพ าบลสุเทพ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 52 โทร.
-5327-7213

นายเธียรชัย บุญญฤทธิ์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.351)

ร้านขายยาสุเมธเวชภัณฑ์

142 หม่ อย3 ถนนเมองสมุทร าบลช้างม่อย อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 53
โทร.  5323 339

นางพรศรี สุจริวณิช :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.31)
ร้านขายยาจิรเวช

11 หม่ - อย- ถนนช้างม่อย าบลช้างม่อย อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 53 โทร.
53-23477

นายพรชัย จิรกาญจนากร :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.537)
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35

36

37

38

39

40

41

ลขที่

ผู้รับนุญต

ประท :

วลทกร :

ชม 47/254

นายนพดล ศักดิ์ธนานนท์

ขย1

.-23.

ชม 4/254

นายอนัน์ เมธีรันโสภณ

ขย1

. น.- 11. น.

ชม 5/254

นายธีระ พัชรประกิิ

ขย1

17. - 2. น.

ชม 52/254

นายธวัช ันิเวชอภิกุล

ขย1

17.-2. น.

ชม 59/254

นายนริศร์ ไชยะคา

ขย1

9. - 2. น.

ช่สถนที่

ผู้ีหน้ที่ปฏิบัติกร :
ร้านขายยาศรจันทร์เภสัช

ร้านขายยาอ.เจริญเภสัช

ร้านขายยากุมารโอสถ

ร้านขายยาธวัชเภสัช

332/5- หม่ อย ถนนเชียงหม่-ลาพน าบลวัดเกุ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่
5 โทร. -532-194

นายวัชระ ันิเวชอภิกุล :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.3319)
ร้านคลินิคยา

111/3 หม่ - อย- ถนนริมคลองชลประทาน าบลสุเทพ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่
513 โทร. -53-5
นายนริศร์ ไชยะคา :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.41)

ศุกร์, เสาร์, อาทิย์ เวลา 15. น. - 19.3
น.
9. - 2. น.

23/1 หม่ อย ถนนมณีนพรัน์ าบลศรีภมิ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 52
โทร. -5322-233

นายอิทธิศักดิ์ เสียมภักดี :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.331)

ขย1

ขย1

131/2-27 หม่ 2 อย ถนนฟ้า่ามสามัคคี าบลฟ้า่าม อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่
5 โทร. -5324-371

นายธงชัย ั้งระกลกันธา :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.2591)

นางวรรณา ศักดิ์จาปา

นายสมบรณ์ ลิขิวรกุล

23 หม่ อย ถนนคชสาร าบลช้างคลาน อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 51 โทร.
271524

นายนพดล ศักดิ์ธนานนท์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.3517)

ชม 4/254

ชม 1/2541

ที่ยู่

ร้านขายยายินดีเภสัช

49/3 หม่ อย ถนนสุริยวงค์ าบลหายยา อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 51 โทร.
-5327-222

นางวรรณา ศักดิ์จาปา :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.799)

ร้านขายยาวัฒนะโอสถ

12 หม่ อย ถนนเจริญเมอง าบลวัดเกุ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 5 โทร.
24143

นายสมบรณ์ ลิขิวรกุล :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.54)
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42

43

44

45

46

47

48

ลขที่

ผู้รับนุญต

ประท :

วลทกร :

ชม 4/2541

บริษัทเฟิสท์ดรัก จากัด

ขย1

9.3-22. น.

ชม 1/2541

ว่าที่ร้อยรี เมธี พลอาจ

ขย1

17. - 21. น.

ชม 11/2541

นางมาลี เถาะสุวรรณ

ขย1

1. - 2. น.

ช่สถนที่

ที่ยู่
ผู้ีหน้ที่ปฏิบัติกร :

ร้านขายยาเพดรักเนเอร์

94 หม่ 4 อย ถนนปเปอร์ไเวย์เชียงหม่-ลาปาง าบลหนองป่าครั่ง อาเภอเมองเชียงหม่
จังหวัดเชียงหม่ 5 โทร. -535-7

นางสาวจุรี วัฒนาวิริยะกุล :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.2112)
ร้านขายยาอ้อมเมองเภสัช

419/19 หม่ - อย- ถนนมหิดล าบลท่าศาลา อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 5
โทร. -533-747

ว่าที่ร้อยรี เมธี พลอาจ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.7975)
ร้านมาลีเภสัชกร

12 หม่ - อย2 ถนนแก้วนวรัฐ าบลวัดเกุ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 5 โทร.
-533-22

นางมาลี เถาะสุวรรณ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.13)

ชม 12/2541

นางวิไลพร เกษมวรพงศ์กุล

ขย1

13. น. - 2. น.

ร้านขายยาเชียงหม่รุ่งเกษมเภสัช 125/3 หม่ อย ถนนช้างคลาน าบลช้างคลาน อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 51
โทร. -5327-524

ชม 1/2541

นางสิริกาญจน์ พรรณเชษฐ์

ร้านขายยาทิพย์โอสถ

ขย1

1. น.-2. น.

ชม 19/2541

นายณรงค์ศักดิ์ บเนียม

ขย1

. - 2. น.

ชม 2/2541

นายดุลยเด็จ ศิริิกุล

ขย1

9.3-2. น.

นางสาวพาณี เหลี่ยวรุ่งเรอง :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.95)
237/27 หม่ อย ถนนห้วยแก้ว าบลสุเทพ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 52
โทร.

นางสาวนพมาศ สิทธิยศ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.3127)
ร้านขายยาดาราเภสัช

251/3 หม่ - อย- ถนนแก้วนวรัฐ าบลวัดเกุ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 5
โทร. -5324-42

นายณรงค์ศักดิ์ บเนียม :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.41)
ร้านขายยารวมโชคเภสัช

24/21 หม่ 4 อย ถนนเชียงหม่-แม่โจ้ าบลฟ้า่าม อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่
5 โทร.  535 4114

นายดุลยเด็จ ศิริิกุล :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.219)

หน้า 8 ของ 53

49

50

51

ลขที่

ผู้รับนุญต

ประท :

วลทกร :

ชม 27/2541

นางวรนลิน นาควัชระ

ขย1

7. - 24. น.

ชม 31/2541

นางสุกัญญา ไชยวงศ์แก้ว

ขย1

17. - 2. น.

ชม 32/2541

บริษัทเ็นทรัล วัสัน จากัด

ขย1
12. น. - 21. น.
52

ชม 2/2542
ขย1

บริษัทฟาร์ม่าช้อย์
อินเอร์เนชั่นแนล จากัด
7. -22. น.

53

54

55

ชม 3/2542

นายวีระวุฒิ เจริญจิิชัย

ขย1

. - 22. น.

ชม 4/2542

นายปาน ันระกล

ขย1

. - 2. น.

ชม /2542

นางสาวศรีลา สุดจ

ขย1

17. - 22. น.

ช่สถนที่

ที่ยู่
ผู้ีหน้ที่ปฏิบัติกร :

ร้านขายยาพีระเภสัช

13 หม่ อย ถนนราชดาเนิน าบลพระสิงห์ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 52 โทร.
-5327-333

นางวรนลิน นาควัชระ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.59)
ร้านส.สิริเภสัช

24/3 หม่ - อย- ถนนทุ่งโเ็ล าบลวัดเกุ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 5
โทร. 53-24534
นางผานิ สมิทธารักษ์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.224)

ร้านวัสัน ฟาร์มาี
(สาขากาดสวนแก้ว)

99/4 หม่ 2 อยศนย์การค้ากาดสวนแก้ว ถนนห้วยแก้ว าบลสุเทพ อาเภอเมองเชียงหม่
จังหวัดเชียงหม่ 52 โทร.  539 451-

นางสาวสมหญิง ด่านจรญ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.149)
ร้านขายยาสวนแก้วเภสัชกิจ

99/4 หม่ 2 อย ถนนห้วยแก้ว าบลสุเทพ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 52 โทร.
-539-4324

นางสาวชนิดา พรหมพันธกรณ์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.325)
ร้านขายยาว.เภสัชกร

3 หม่ อย ถนนธานินทร์ าบลช้างเผอก อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 53 โทร.
-5322-5232

นายวีระวุฒิ เจริญจิิชัย :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.51)
ร้านขายยาปานเภสัชกร

/29 หม่ 1 อยช่างเคี่ยน ถนน- าบลช้างเผอก อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 53
โทร. -5322-51

นายปาน ันระกล :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.417)
ร้านกนกศักดิ์เภสัช

44/11 หม่ อย ถนนสันิธรรม าบลช้างเผอก อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 53
โทร.

นายรณกฤ โชินันท์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.213)
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56

57

58

59

ลขที่

ผู้รับนุญต

ประท :

วลทกร :

ชม 11/2542

นายสุรพงษ์ ธนะทิพานนท์

ขย1

. - 22. น.

ชม 21/2542

นายธีรพงศ์ เลิศชสกุล

ขย1

1. - 14. น.

ชม 22/2542

นายสุพล เริ่มหิรัญวงศ์

ขย1

17. - 2. น.

ชม 23/2542
ขย1

บริษัทบ๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย)
จากัด

ช่สถนที่

ผู้ีหน้ที่ปฏิบัติกร :
ร้านขายยาศาลายา

61

ชม 2/2542

นางสาววารุณี เจอสันิกุลชัย

ขย1

. น. - 21. น.

ชม 29/2542
ขย1

บริษัทฟาร์ม่าช้อย์
อินเอร์เนชั่นแนล จากัด

ร้านขายยาธ.เจริญเภสัช

ชม 2/2543

นายวิษณุ เทพศิริ

ขย1

1. - 22. น.

4/3 หม่ อย ถนนเจริญประเทศ าบลช้างคลาน อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่
51 โทร. -5327-474

นายธีรพงศ์ เลิศชสกุล :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.2272)
ร้านขายยาส.หิรัญเภสัช

14-1 หม่ อย ถนนรถไฟ าบลวัดเกุ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 5 โทร.
-5324-337

นางสาวปรัศนี วงศ์สุรินทร์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.2223)
ร้านขายยาบ๊ทส์
(สาขากาดสวนแก้ว)

99/4 ยนิ 2-27 ชั้น 2 กาดสวนแก้ว หม่ - อย- ถนนห้วยแก้ว าบลสุเทพ
อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 5 โทร. -5322-4272

นายปริญญา ฉายรัศมี :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.3145)
ร้านขายยาวิชยานนท์เภสัช

93 หม่ อย ถนนวิชยานนท์ าบลช้างม่อย อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 53 โทร.
-5323-53

นางสาววารุณี เจอสันิกุลชัย :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.973)
ร้านขายยาฟาร์ม่าช้อย์ 3

7. - 22. น.
62

153 หม่ อย ถนนมลเมอง าบลศรีภมิ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 52 โทร.
-5321-333

นายสุรพงศ์ ธนะทิพานนท์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.471)

1. น.- 21. น.
60

ที่ยู่

25 หม่ อย ถนนสุเทพ าบลสุเทพ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 52 โทร.
-53-325

นางสาวพัชราภรณ์ เรอนธนวงษ์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.232)
ร้านเวียงยา

27/2 หม่ อย ถนนเชียงหม่-อด าบลแม่เหียะ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่
51 โทร. -5343-131
นายวิษณุ เทพศิริ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.43)

หน้า 10 ของ 53

63

64

ลขที่

ผู้รับนุญต

ประท :

วลทกร :

ชม 3/2543

นางเอ้อมพร โออริยะกุล

ขย1

17. - 2. น.

ชม 4/2543
ขย1

บริษัทสยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)

ช่สถนที่

ผู้ีหน้ที่ปฏิบัติกร :
ร้านขายยาวัฒนาพรโอสถ

66

67

68

69

ชม /2543

นางสาวอรประไพ เอกธนวงศ์

ขย1

17. - 2. น.

ชม 7/2543

นางนิยา ประสงค์ทรัพย์

ขย1

17. - 2. น.

บริษัทสยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)

ร้านขายยาภิญโญเภสัช

ร้านขายยาภิรมย์เภสัช

7.-. น. , 12. - 13. น. ,
17. - 22. น.
. -2. น.

ชม 13/2543

นางมลฤดี ยงสมิทธ์

ขย1

. - 19. น.

11 หม่ อย ถนนวิชยานนท์ าบลช้างม่อย อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 53
โทร. -5323-423

นายศักดิ์ชัย อัษญคุณ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.22)

ขย1

ขย1

159/1 หม่ - อย- ถนนช้างเผอก าบลศรีภมิ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 52
โทร. -5322-1751

นางสาวกษมาพร นุ่มพันธุ์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.21377)

นางเอ้อพร ไชยวรรณ

ห้างหุ้นส่วนจากัดป.เภสัช

152 หม่ 2 อย ถนนุปเปอร์ไเวย์ เชียงหม่-ลาปาง าบลหนองป่าครั่ง อาเภอเมองเชียงหม่
จังหวัดเชียงหม่ 5 โทร. -532-12-14

นางสาวนันท์นภัส งามมาศประภัสสร :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.1917)

ชม /2543

ชม 9/2543

11-112 หม่ - อย- ถนนช้างม่อย าบลช้างม่อย อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่
53 โทร. -5323-493

นายพีรธัช บัวลอย :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.22441)

11. - 21. น.
65

ที่ยู่

ร้านขายยาทศพรเภสัช

117 หม่ อย ถนนสุเทพ าบลสุเทพ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 52 โทร.
-5327-93

นางเอ้อพร ไชยวรรณ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.34)

ห้างหุ้นส่วนจากัดป.เภสัช

2/2 หม่ อย ถนนโชนา าบลช้างเผอก อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 53
โทร. -5321-1

- :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ -)
ร้านขายยาลานนาเภสัช

57/3 หม่ อย ถนนบารุงบุรี าบลพระสิงห์ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 52 โทร.
-5327-44

นางมลฤดี ยงสมิทธิ์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.44)

หน้า 11 ของ 53

70

71

ลขที่

ผู้รับนุญต

ประท :

วลทกร :

ชม 17/2543

นางสาวนุชจรินทร์ ไชยณรงค์

ขย1

. น. - 1. น.

ชม 19/2543

บริษัทเ็นทรัล วัสัน จากัด

ขย1

ช่สถนที่

ผู้ีหน้ที่ปฏิบัติกร :
เอ็ม ฟาร์มาี

ชม 21/2543
ขย1

บริษัทเอสเอสยพี โทแทล เวลเนส
จากัด

ร้านวัสัน ฟาร์มาี
2 ศนย์การค้าแอร์พอร์พลา่า หม่ อยชั้น 1 ห้อง 1 , 2 ถนนมหิดล าบลหายยา
(สาขาเ็นทรัลแอร์พอร์พลา่า อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 51 โทร. -532-1493
ชั้น 1)
นางสาวสุนิภา ด่านระกล :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.2975)
ร้านขายยาจี เอ็น ี เจเนอรัล
นทริชั่น เนเอร์

17. - 2. น.
73

74

75

นางกัญญา ไชยวงค์

ขย1

. - .3 น., 17. - 21. น.
นางสาวผุสดี สุคนธมาน

ขย1

12.-21. น.

ชม 1/2544
ขย1

บริษัทบิกีเปอร์เ็นเอร์ จากัด
(มหาชน) จากัด (มหาชน)
12.-21. น.

21 หม่ - อยห้อง21 อาคารศนย์การค้ากาดสวนแก้ว ถนนห้วยแก้ว าบลสุเทพ
อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 52 โทร. 53-9452

นางพัชรา วัชระชัยสุรพล :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.915)

ชม 27/2543

ชม 37/2543

12 หม่ - อย- ถนนช้างม่อย าบลช้างม่อย อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 53 โทร.
-537-4177
นางสาวนุชจรินทร์ ไชยณรงค์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.542)

11. น. - 2. น.
72

ที่ยู่

ร้านขายยายาจเภสัช

47/4 หม่ - อย- ถนนสุริยวงค์ าบลหายยา อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 51
โทร. -532-35

นางกัญญา ไชยวงค์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.1194)

ร้านขายยามุมยา

133 หม่ - อย- ถนนโชนา าบลช้างเผอก อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 53
โทร. 53-2143

นางสาวผุสดี สุคนธมาน :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.11377)
บริษัทร้านเพียว (Pure)
สาขาเชียงหม่ ดอนจั่น

2 หม่ 3 อย ถนน าบลท่าศาลา อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 5 โทร.
-5322-3 ่อ 222

นายธชาดา วงศ์ศรี :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.137)

หน้า 12 ของ 53

76

77

ลขที่

ผู้รับนุญต

ประท :

วลทกร :

ชม 3/2544

นางสาวธเนร ชาญธนะวัฒน์

ขย1

17. - 21. น.

ชม 5/2544

มหาวิทยาลัยเชียงหม่

ขย1

ช่สถนที่

ผู้ีหน้ที่ปฏิบัติกร :
ร้านขายยาสวนดอกฟาร์มา

ชม 14/2544
ขย1

ห้างหุ้นส่วนจากัดพรีเมียม
ฟาร์มาี (สาขาท๊อปโรบินสัน)
1. - 21.3 น.

79

ชม 1/2544
ขย1

ห้างหุ้นส่วนจากัดพรีเมียม
ฟาร์มาี (สาขาแอร์พอร์
พลา่า)

47/37 หม่ อย ถนนสุเทพ าบลสุเทพ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 52 โทร.
-5327-474

นางสาวธเนร ชาญธนะวัฒน์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.4)
ศนย์ปฏิบัิการเภสัชชุมชน
คณะเภสัชศาสร์

จ.-ศ. .3-1. น.
ส.และวันหยุดนักขัฤกษ์ 9.-17. น.
78

ที่ยู่

คณะเภสัชศาสร์ หม่ อย ถนนสุเทพ าบลสุเทพ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 52
โทร. 53 941523

นางสาวอัจฉริยา คายิ่งโยชน์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.2929)

ห้างหุ้นส่วนจากัดพรีเมียม
ฟาร์มาี (สาขาท๊อปโรบินสัน)

2 หม่ อย ถนนมหิดล าบลหายยา อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 51 โทร.
-532-34 ่อ 45

นางสาวพรศิริ ว่องชาญอุดม :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.27)
ห้างหุ้นส่วนจากัดพรีเมียม
ฟาร์มาี (สาขาแอร์พอร์
พลา่า)

2 ศนย์การค้าแอร์พอร์พลา่า หม่ อยห้อง  2 ชั้น  ถนนมหิดล าบลหายยา
อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 51 โทร. -532-1 ่อ 212

นางอุษณีย์ บุญเฉลย :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.521)
1. - 21. น.
80

ชม 17/2544

นายเมธี ลีลาพรพิสิฐ

ขย1

17. - 2. น.

ร้านขายยาลีลาพรเภสัช

1/7 หม่ อย ถนนเชียงหม่-สันกาแพง าบลหนองป่าครั่ง อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่
5 โทร. -5324-3117

นางพิมพร ลีลาพรพิสิฐ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.373)

หน้า 13 ของ 53

81

ลขที่

ผู้รับนุญต

ประท :

วลทกร :

ชม 22/2544

บริษัทฟาร์มาเวย์ จากัด

ขย1

ช่สถนที่

ผู้ีหน้ที่ปฏิบัติกร :
ร้านขายยาฟาร์มาเวย์ 2
(เ็นทรัล แอร์พอร์ พลา่า)

12.-21. น.
82

ชม 32/2544

บริษัทเฟิสท์ดรัก จากัด

ขย1

ชม 35/2544

นายชัยพร ยกสุวรรณ

ขย1

ร้านขายยาเฟิสท์ดรัก (สาขา
129 หม่ - อย- ถนนเชียงหม่-ลาพน าบลวัดเกุ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่
ริมปิงุปเปอร์สโร์ สาขานวรัฐ) 5 โทร. -533-2
นายเศรษฐกรณ์ รักษ์ธนภัคศิริ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.24521)
ร้านขายยาเภสัชกาลังสองฟาร์มา 21 หม่ อย ถนนราชดาเนิน าบลพระสิงห์ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 52 โทร.
สแควร์
-532-5221

9. - 21. น.
84

85

86

ชม 3/2544

นายพลแก้ว วัชระชัยสุรพล

ขย1

17.-23. น.

ชม 3/2544

นายพงศ์พันธุ์ ลีลาพรพิสิฐ

ขย1

13. น.- 15. น.

ชม 14/2545

บริษัทฟาร์มาเวย์ จากัด

ขย1
11. น.-2. น.

2 หม่ อย ถนนมหิดล าบลหายยา อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 51 โทร.
53-3425 ่อ 12

นางสาวโสภิดา จเย็น :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.32153)

1. - 21. น.
83

ที่ยู่

นายชัยพร ยกสุวรรณ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.133)
ร้านขายยาวัชระชัยเภสัช

157/2 หม่ อย ถนนเชียงหม่-หางดง าบลป่าแดด อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่
51 โทร. -532-25

นายพลแก้ว วัชระชัยสุรพล :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.795)
ร้านขายยายา

352 หม่ อย ถนนเจริญเมอง าบลวัดเกุ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 5 โทร.
53-241
นางสาวนภาพร ปิ่นมณี :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.295)

ร้านขายยาฟาร์มาเวย์ 3
(สนามบิน ชั้น 2)

 หม่ - อย- ถนนสนามบิน าบลสุเทพ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 52 โทร.
53 2744

นางสาวอินทนิน ไพศาลสุขะกุล :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.329)

หน้า 14 ของ 53

87

88

89

90

ลขที่

ผู้รับนุญต

ประท :

วลทกร :

ชม 21/2545

นางสาวอรพินท์ พุ่มภัทรชาิ

ขย1

1.3-24. น

ชม 23/2545

นายไพรบลย์ ดีเหลอ

ขย1

1. - 2. น.

ชม 25/2545

นางพรรณี ภวนะวิเชียร

ขย1

1. น.-21. น.

ชม 2/2545
ขย1

บริษัทฟาร์ม่าช้อย์
อินเอร์เนชั่นแนล จากัด
7. -22. น.

91

ชม 4/254
ขย1

บริษัทฟาร์ม่าช้อย์
อินเอร์เนชั่นแนล จากัด
7. - 22. น.

92

ชม 1/254
ขย1

บริษัทบ๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย)
จากัด
12.-21. น.

ช่สถนที่

ที่ยู่
ผู้ีหน้ที่ปฏิบัติกร :

อรพินท์เภสัช

19/ หม่ 3 อย- ถนน- าบลป่าแดด อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 51 โทร.
1-5312
นางสาวอรพินท์ พุ่มภัทรชาิ :ผ้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณสาขาเภสัชกรรม(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่
ภ.952)

ร้านขายยาสมบัิเภสัช

211/4-5 หม่ อย ถนนช้างคลาน าบลช้างคลาน อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่
51 โทร.  59 2979

นายไพรบลย์ ดีเหลอ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.7222)
ร้านขายยาภวนะเภสัช

13 หม่ 1 อย- ถนนเชียงหม่-สันกาแพง าบลท่าศาลา อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่
5 โทร. 53-11712

นางภัทรภร ภาวนะกีริ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.4)
ร้านขายยาฟาร์ม่าช้อย์
หน้าโรงเรียนดารา

27/1 หม่ อย ถนนแก้วนวรัฐ าบลวัดเกุ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 5
โทร.  533 39

นางสาวแพรพักร์ วรรณศรี :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.3274)
ร้านขายยาฟาร์ม่าช้อย์ ท่าแพ

29/1-2 หม่ อย ถนนมลเมอง าบลพระสิงห์ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 52
โทร. -532-13

นางสาวนิโลบล ชานาญ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.333)
ร้านบ๊ทส์-เ็นทรัลแอร์พอร์
เชียงหม่

2 ยนิ241ชั้น2เ็นทรัลแอร์พอร์พลา่า หม่ - อย- ถนนมหิดล าบลหายยา
อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 51 โทร.

นางสาวช่นนภา าอินทร์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.1355)
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93

ลขที่

ผู้รับนุญต

ประท :

วลทกร :

ชม 17/254

บริษัทเฟิสท์ดรัก จากัด

ขย1

ช่สถนที่

ผู้ีหน้ที่ปฏิบัติกร :
ร้านขายยาเฟิสท์ดรัก (สาขา
เ็นทรัล แอร์พอร์ท พลา่า)

12.-21. น.
94

95

96

97

นางสาวพัชรินทร์ กอศิริวรชัย

ขย1

จันทร์-ศุกร์1.-21.น.,เสาร์-อาทิย์.
-21.น.
นายปพน นิลแก้ว

ขย1

.-21. น.

ชม 13/2547

นายชนิร์นันทน์ ลีรพันธ์

ขย1

. - 21. น.

ชม 14/2547
ขย1

บริษัทฟาร์ม่าช้อย์
อินเอร์เนชั่นแนล จากัด
7. - 22. น.

98

ชม 15/2547
ขย1

บริษัทฟาร์ม่าช้อย์
อินเอร์เนชั่นแนล จากัด
7. - 22. น.

2 ศนย์การค้าเ็นทรัล แอร์พอร์ท พลา่า เฟส 2 ห้อง 272 หม่ อย ถนนมหิดล าบลหายยา
อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 51 โทร. 53-93543

นายณัฐชนน อุปสรรค์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.359)

ชม 3/254

ชม 3/254

ที่ยู่

ร้านยาเมองหม่เภสัช

43/1 หม่ - อย- ถนนเมองสมุทร าบลช้างม่อย อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 53
โทร. -91931

นางสาวพัชรินทร์ กอศิริวรชัย :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.91)

ร้านขายยาสันิธรรมเภสัช

43/1อาคารชาวไทยแมนชั่น หม่ - อย- ถนนห้าแยกสันิธรรม าบลช้างเผอก
อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 53 โทร. 53-21592

นายปพน นิลแก้ว :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.13413)
ร้านขายยาเลท์ี้ โม

273 หม่ - อย- ถนนเจริญเมอง าบลวัดเกุ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่  โทร. 
533 2494

นายชนิร์นันทน์ ลีรพันธ์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.1474)
ร้านขายยาฟาร์ม่าช้อย์
สาขารถไฟ

43/2 หม่ - อย- ถนนเจริญเมอง าบลวัดเกุ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่  โทร.
 5324 334

นางสาวนิยา จันทิมา :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.3179)
ร้านขายยาฟาร์ม่าช้อย์
สาขากล้หมอ

157/12-13 หม่ 1 อย- ถนนเชียงหม่-หางดง าบลป่าแดด อาเภอเมองเชียงหม่
จังหวัดเชียงหม่  โทร.  539 4927

นางสาวสิราลักษณ์ ชัยมา :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.3174)
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99

100

101

102

103

ลขที่

ผู้รับนุญต

ประท :

วลทกร :

ชม 32/2547

นางบัวลอย ช้บุญเรอง

ขย1

17.น.-22.น.

ชม 34/2547

บริษัทเ็นทรัล วัสัน จากัด

ขย1

12. น. - 21. น.

ชม 3/2547

นางศศิธร ัณมุขยกุล

ขย1

17. น.-21. น.

ชม 4/2547

นางเยาวภา ชัยเจริญวรรณ

ขย1

17. น. - 2. น.

ชม 43/2547

บริษัทเ็นทรัล วัสัน จากัด

ขย1
12. น. - 21. น.
104

105

ชม 2/254

นายดนัย วีณะคุป์

ขย1

.-22. น.

ชม 4/254

นายกรสมรรถ เหลองโสภาพรรณ

ขย1
9. น.-22. น.

ช่สถนที่

ที่ยู่
ผู้ีหน้ที่ปฏิบัติกร :

ร้านขายยารักษาโอสถ(1)

21 หม่ อย ถนนทิพยเนร าบลหายยา อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 51 โทร.
-532-219

นางสาวอุทุมพร ช้บุญเรอง :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.232)
ร้านวัสัน (สาขาโลัสคาเที่ยง) 19 หม่ อย ถนนลาดคาเที่ยง าบลป่าัน อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่  โทร.
นายเกียริภมิ นิ่มมงคล :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.29742)
ร้านภีชญาเภสัช

294/4 หม่ - อย- ถนนเชียงหม่-ลาพน าบลวัดเกุ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่
5 โทร. -533-5329

นายธีรพงศ์ ครองหินลาด :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.1555)
ร้านขายยาก๊ดวิลล์ฟาร์มา

9/3 หม่ อย ถนนคชสาร าบลช้างคลาน อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่  โทร. 
5327 144

นางเยาวภา ชัยเจริญวรรณ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.95)
ร้านวัสัน ฟาร์มาี
2 ชั้น  หม่ อย ถนนมหิดล าบลหายยา อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 51 โทร.
(สาขาเ็นทรัลแอร์พอร์พลา่า
ชั้น )
นางสาวไปรยา ศรีบุญ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.211)
ร้านยาสันป่าเลียง

3/ หม่ 3 อย ถนนเชียงหม่-ลาพน าบลหนองหอย อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 
โทร. 9-55211

นายดนัย วีณะคุป์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.257)
ร้านควอลิี้ดรักส์
นิมมานเหมินทร์

32/3 หม่ - อย- ถนนนิมมานเหมินทร์ าบลสุเทพ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่
52 โทร. -5322-73

นางสาววรันากรณ์ เหลองโสภาพรรณ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.23)
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106

ลขที่

ผู้รับนุญต

ประท :

วลทกร :

ชม /254

บริษัทฟาร์ม่าช้อย์
อินเอร์เนชั่นแนล จากัด

ขย1

ช่สถนที่

ผู้ีหน้ที่ปฏิบัติกร :
ร้านขายยาฟาร์ม่าช้อย์
สาขาโรงพยาบาล ราม 2

7. - 22. น.
107

108

109

110

111

ชม 13/254

นางสาวหทัยรัน์ เชะเมลองกุล

ขย1

17.3 น.- 23. น.

ชม 25/254

นางสาวดวงนภา ปัญญาฟ

ขย1

1.3 น. - 21.3 น.

ชม 2/254

นายวิทิ พ่พรอเนก

ขย1

. น.-2. น.

ชม 29/254

นายจิริ จันทรานิมิร

ขย1

9. น.-22. น.

ชม 32/254

บริษัทเฟิสท์ดรัก จากัด

ขย1
9. น.-21. น.

ที่ยู่

21/-9 หม่ 5 อย ถนน าบลฟ้า่าม อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่  โทร.
-535-4991

นางสาวพรพรรณ เพิ่มศิริ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.27)
ร้านไอริสดรัก

 5- ลาดอนุสาร หม่ - อย- ถนนช้างเผอก าบลช้างคลาน อาเภอเมองเชียงหม่
จังหวัดเชียงหม่ 51 โทร. 1-9933
นางสาวหทัยรัน์ เชะเมลองกุล :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.1372)

ร้านบ้านยาเภสัช

32/2 หม่ 2 อยลาดสดแม่เหียะ ถนนคันคลองชลประทาน าบลแม่เหียะ อาเภอเมองเชียงหม่
จังหวัดเชียงหม่ 51 โทร. 1-5737732

นางสาวดวงนภา ปัญญาฟ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.134)
ร้านสิงหราชเภสัช

2/4 หม่ - อย- ถนนสิงหราช าบลศรีภมิ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 52
โทร. 1-472454

นายวิทิ พ่พรอเนก :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.11)
ร้านเชิงดอยเภสัช

4/ หม่ 2 อย- ถนน- าบลช้างเผอก อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 52 โทร.
9-993

นายจิริ จันทรานิมิร :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.19572)
ร้านเฟิสท์ดรัก (สาขามีโชค
พลา่า)

2 หม่  อย- ถนน- าบลฟ้า่าม อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 5 โทร.
-532-5

นางสาวพรรณธรา จุลาสัย :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.1922)
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112

ลขที่

ผู้รับนุญต

ประท :

วลทกร :

ชม 3/254

บริษัทฟาร์ม่าช้อย์
อินเอร์เนชั่นแนล จากัด

ขย1

7. - 22. น.
113

114

115

116

117

118

ชม 41/254

บริษัทเ็นทรัล วัสัน จากัด

ขย1

12. น. - 21. น.

ช่สถนที่

ที่ยู่
ผู้ีหน้ที่ปฏิบัติกร :

ร้านขายยาฟาร์ม่าช้อย์
สาขาสภ.แม่ปิง

313/1 หม่  อย- ถนน- าบลหนองหอย อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 5 โทร.
-53-74

นางสาวศิวกาน์ ชชีพ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.213)
ร้านวัสัน ฟาร์มาี

241 หม่ - อย- ถนนสุเทพ าบลสุเทพ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 52 โทร.
-53-79

นางสาวนุจรินทร์ ดวงสร้อย :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.29491)

ชม 42/254

บริษัทโปรฟาสิโน จากัด

ขย1

11. - 22. น.

ร้านฟาสิโนสาขาโลัส คาเที่ยง 19 เทสโก้โลัส สาขาลาดคาเที่ยง หม่ อย ถนนลาดคาเที่ยง าบลป่าัน อาเภอเมองเชียงหม่
จังหวัดเชียงหม่  โทร.  537 239

ชม 24/2549

นางสาวยุพาวดี อินทรจันทร์

ร้านครอบครัวยา

ขย1

1. น. - 22. น.

ชม 3/2549

นายกษิดิ์พัฑฒิ ชมภ

ขย1

9. น. - 21. น.

ชม 42/2549

นางสาวธีรารัน์ จันทร์ศรี

ขย1

17. น. - 21. น.

ชม 43/2549

นายชยกร แวระกล

ขย1

1. น. - 2. น.

นางสาวธัญญรัน์ สถาอุ่น :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.2421)
7/1 หม่ - อย- ถนนสุเทพ าบลสุเทพ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 52 โทร.
-5321-72

นางสาวยุพาวดี อินทรจันทร์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.12245)
ร้านแฟมิลี่ ดรัก

542/4 หม่ อย ถนนเจริญเมอง าบลท่าศาลา อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 5
โทร.  5324 3922

นางจิดาภา พรหมปัญญา :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.14921)
ร้านขายยาเภสัชกรปริญญา

129/7 หม่ - อย- ถนนทุ่งโเ็ล าบลวัดเกุ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 5
โทร. 9-7592972

นางสาวธีรารัน์ จันทร์ศรี :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.19595)
ร้านอิ่มสุขเภสัช

13/1 หม่ 1 อย ถนนคลองชลประทาน าบลสุเทพ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่
52 โทร. 53 27291

นายชยกร แวระกล :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.14153)

หน้า 19 ของ 53

119

ลขที่

ผู้รับนุญต

ประท :

วลทกร :

ชม 44/2549

บริษัทบ๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย)
จากัด

ขย1

ช่สถนที่

ผู้ีหน้ที่ปฏิบัติกร :
ร้านบ๊ท-ถนนท่าแพ เชียงหม่

121

122

123

124

ชม 5/255

นายกษิดิ์พัฑฒิ ชมภ

ขย1

17.3 น.-21.3 น.

ชม /255

นางรุ่งรัน์ ภษา

ขย1

9. น.-2. น.

ชม 11/255

นายธีรพงศ์ เลิศชสกุล

ขย1

1. น.-22. น.

ชม 12/255

นายไพโรจน์ ละมั่งทอง

ขย1

17. น. - 21. น.

ชม 13/255

บริษัทฟาร์มาเวย์ จากัด

ขย1
.-17. น.

41 หม่ - อย- ถนนท่าแพ าบลช้างม่อย อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 53 โทร.

นางสาวธัญวรัน์ เนาว์ชมภ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.2221)

13. น. - 24. น.
120

ที่ยู่

ร้านแฟมิลี่ดรัก 2

15 หม่ - อย- ถนนหม่นด้ามพร้าค าบลช้างเผอก อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่
53 โทร. 53-412922

นางสาวจุรีรัน์ ท้าวสุดจ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.2317)
ร้านจรัญเภสัช

327 หม่ 1 อย ถนนสุเทพ าบลสุเทพ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 52 โทร.
53-2799
นางรุ่งรัน์ ภษา :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.79)

ร้านธ.เจริญเภสัช (255)

9/2 หม่ - อย- ถนนช้างคลาน าบลช้างคลาน อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 51
โทร.

นายณรงค์ศักดิ์ สายแวว :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.319)
ร้านก. อุดมเภสัช

175 หม่ - อย- ถนนมลเมอง าบลศรีภมิ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 52 โทร.
53-21375

นายโอวาท ๊ะส :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.2139)
ฟาร์มาเวย์สาขาท่าอากาศยานเชีย  หม่ - อย- ถนนสนามบิน าบลสุเทพ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 52 โทร.
งหม่อาคารผ้โดยสารระหว่างปร 53-274443
ะเทศ
นางสาวเบญจพร นิลพันธ์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.2915)

หน้า 20 ของ 53

125

ลขที่

ผู้รับนุญต

ประท :

วลทกร :

ชม 1/255

บริษัทเฟิสท์ดรัก จากัด

ขย1
1. น.-21.3 น.
126

127

128

129

130

ชม 17/255

นางปาลินีจ์ วัชรานันท์

ขย1

17. น.- 2. น.

ชม 31/255

นายกษิดิ์พัฑฒิ ชมภ

ขย1

17.3 น. - 21.3 น.

ชม 3/255

บริษัทเฟิสท์ดรัก จากัด

ขย1

9. น.- 21. น.

ชม 37/255

นายพีระวิชศ์ ศรีจอมทอง

ขย1

17. น. - 21. น.

ชม 5/255

บริษัทเฟิสท์ดรัก จากัด

ขย1

12. น.-21. น.

ช่สถนที่

ที่ยู่
ผู้ีหน้ที่ปฏิบัติกร :

ร้านเฟิสท์ดรัก
(สาขาท๊อปกาดสวนแก้ว)

21 หม่ - อย- ถนนห้วยแก้ว าบลสุเทพ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 52 โทร.
53-49112

นางสาวชญาภา กาญจนพิบลย์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.2441)
ร้านยาแม่เหียะเภสัช

32/23 หม่ 2 อย- ถนนคันคลองชลประทาน าบลแม่เหียะ อาเภอเมองเชียงหม่
จังหวัดเชียงหม่ 51 โทร. 53-23719

นางสาวเกน์นิภา ดาวเรอง :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.2777)
ร้านแฟมิลี่ดรัก 3

53/9 หม่ - อย- ถนนสุริวงษ์ าบลหายยา อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 5 โทร.
1-9937

นางสาวปวีณา ยะยอง :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.1495)
ร้านเฟิสท์ดรัก (สาขาิี้เดลี่)

199/ หม่ - อย- ถนนมหิดล าบลหายยา อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 51
โทร. 53-2912

นางสาวสุภัค สุภาวิา :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.24573)
ร้านพี คลินิกยา

13/5 หม่ 5 อย- ถนน- าบลสุเทพ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 52 โทร.
9-952124

นางสาวฉัราภรณ์ อักษรวนิช :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.2937)
ร้านเฟิสท์ดรัก(สาขาท๊อปโชนา) 177/1 หม่ - อยท๊อปุปเปอร์มาเก็ ถนนช้างเผอก าบลศรีภมิ อาเภอเมองเชียงหม่
จังหวัดเชียงหม่ 53 โทร. 53-4111
นางสาวพรรณธรา จุลาสัย :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.1922)

หน้า 21 ของ 53

131

ลขที่

ผู้รับนุญต

ประท :

วลทกร :

ชม 54/255

บริษัทบิกีเปอร์เ็นเอร์ จากัด
(มหาชน) จากัด (มหาชน)

ขย1

12. น.-1. น.
132

ชม 5/255
ขย1

บริษัทบ๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย)
จากัด
13. น. - 22. น.

133

134

135

136

137

ชม 1/2551

นายปรีชา จินดามณีศิริกุล

ขย1

.3 น. - 22.3 น.

ชม 5/2551

นางสาวปวีณ์พัชญ์ ปัญโญหญ่

ขย1

17. น.- 21. น.

ชม /2551

นายสุเมธ เชัสหงส์

ขย1

9. น.- 1. น.

ชม 9/2551

นางปริรัน์ คนสง

ขย1

1.3 น. - 24. น.

ชม 11/2551
ขย1

บริษัทบ๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย)
จากัด
12. น. - 21. น.

ช่สถนที่

ที่ยู่
ผู้ีหน้ที่ปฏิบัติกร :

บริษัทบิกีเปอร์เ็นเอร์ จากัด 433/4 หม่ 7 อย- ถนน- าบลแม่เหียะ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 51 โทร.
(มหาชน) (สาขาหางดง)
นางสาวอัญชัญ ปันกองแก้ว :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.1439)
ร้านบ๊ทส์ บิกีหางดง

433/4 บิกีหางดง หม่ 7 อย- ถนน- าบลแม่เหียะ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่
51 โทร.

นางสาววรลักษณ์ วรรณฤทธิ์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.14127)
ร้านเอียะแโอสถ

325 ลาดสุเทพ หม่ - อย- ถนนสุเทพ าบลสุเทพ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่
52 โทร. 53-2725

นายปรีชา จินดามณีศิริกุล :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.21124)
ร้านสไมล์ดรักส์ 2

13 ห้องที่ 3 หม่  อย- ถนน- าบลหนองป่าครั่ง อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่
5 โทร. 4-39111

นางสาวเพ็ญศักดิ์ จันทราวุธ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.2449)
ร้านสุเมธเภสัช

191 หม่ - อย- ถนนห้วยแก้ว าบลสุเทพ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 52 โทร.
53-2245

นายสุเมธ เชัสหงส์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.325)
ร้านฟาร์มาี ยนิ

33,33บี หม่ - อย- ถนนช้างคลาน าบลช้างคลาน อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่
51 โทร. -

นางปริรัน์ คนสง :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.11372)
ร้านบ๊ทส์-คาร์ฟร์ เชียงหม่

94 หม่ 4 อยห้างคาร์ฟร์เชียงหม่เลท์แอนด์บิ้วี้โนชั้น2 ถนนเชียงหม่-ลาปาง
าบลหนองป่าครั่ง อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 5 โทร. 1-717

นายชาญยุทธ วุฒิวณิชย์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.454)

หน้า 22 ของ 53

138

139

140

141

142

143

ลขที่

ผู้รับนุญต

ประท :

วลทกร :

ชม 1/2551

นายพัฒนพล นิมานันท์

ขย1

17. น. - 23. น.

ชม 17/2551

นายวรางกร อย่อย่างไท

ขย1

1. น. - 21. น.

ชม 1/2551

นายจักษ์ชัย วงศ์วิวัฒน์

ขย1

17. น. - 2. น.

ชม 22/2551

นายพยงค์ คนสง

ขย1

.3 น. - 1.3 น.

ชม 31/2551

นางสมพร จันทร์สุขเศรษฐ์

ขย1

1. น. - 22. น.

ชม 34/2551
ขย1

บริษัทบ๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย)
จากัด

ช่สถนที่

ผู้ีหน้ที่ปฏิบัติกร :
ร้าน1 pharma

ชม 37/2551

นางสาวปารณีย์ ิยะธเนศ

ขย1

.3 น. - 17.3 น.

5 หม่ - อย- ถนนสามล้าน าบลพระสิงห์ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 52
โทร. 53-277959

นางสาวมนทิพพา นิมานันท์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.2219)
ร้านยาปรินส์

15 หม่ - อย- ถนนแก้วนวรัฐ าบลวัดเกุ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 5
โทร. 53-24244
นายวรางกร อย่อย่างไท :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.573)

ร้านช้างเผอกเภสัช

23/1 หม่ - อย- ถนนมณีนพรัน์ าบลศรีภมิ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่
52 โทร. 53-4422

นายจักษ์ชัย วงศ์วิวัฒน์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.15139)
ร้านพยงค์เภสัช

2 หม่ 3 อย- ถนนมหิดล าบลหนองหอย อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 5
โทร. 53-21921

นายพยงค์ คนสง :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.1137)
ร้าน5 ฟาร์มาี

5 หม่ - อย- ถนนลอยเคราะห์ าบลช้างคลาน อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 51
โทร. 9-1251

นางสมพร จันทร์สุขเศรษฐ์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.312)
ร้านบ๊ทส์-เดอะพลา่าเชียงหม่ 1/1 หม่ - อยเดอะพลา่าเชียงหม่ชั้น1 ถนนช้างคลาน าบลช้างคลาน อาเภอเมองเชียงหม่
จังหวัดเชียงหม่ 51 โทร. 1-34422

11. น. - 23. น.
144

ที่ยู่

นางสาวพิมพ์พร จันทร์ทิพย์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.155)
ร้านเมดิฟิลด์

25/14- หม่ อย- ถนนุปเปอร์ไเวย์ าบลป่าัน อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่
53 โทร. 53-412727
นายธนาวัชร ชิสกนธ์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.14)

หน้า 23 ของ 53

145

146

147

ลขที่

ผู้รับนุญต

ประท :

วลทกร :

ชม 4/2551

นางเกศินี เรียมรังษี

ขย1

1. น.-21.3 น.

ชม 1/2552

นางพรสุพิน จินะพรม

ขย1

17. น. - 2. น.

ชม 4/2552

บริษัทเลท์ อัพ จากัด

ขย1
1. น. - 22. น.
148

149

150

151

ชม 1/2552

นางสาวชุิมา ทองสกุล

ขย1

17. น. - 21. น.

ชม 12/2552

นางสาวฐานิา มะลาด

ขย1

1.3 น . - 22. น.

ชม 19/2552

นายเผ่า ช่นชม

ขย1

15. น.- 23. น.

ชม 2/2552

นางสาวอนุสรา สมบรณ์

ขย1

7. น. - 24. น.

ช่สถนที่

ที่ยู่
ผู้ีหน้ที่ปฏิบัติกร :

ร้านแปปี้ ดรักส์

239 หม่ - อย- ถนนมหิดล าบลช้างคลาน อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 51
โทร. 53-21333

นางเกศินี เรียมรังษี :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.1342)
ร้านบ้านท่อเภสัช

123/1 หม่ - อย22 ถนนโชนา าบลป่าัน อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 53
โทร. 9-37323

นางวันวิภา เทพารักษ์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.494)
ร้านยาเลท์ อัพ
สาขาโลัสเชียงหม่หางดง

132 หม่ 1 อย- ถนน- าบลป่าแดด อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 51 โทร.
53-1177

นางสาวกชกร กันทา :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.29727)
ร้านยาท่าหม่อิเภสัช

4/ หม่ 5 อย- ถนน- าบลป่าแดด อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 51 โทร.
53-4471

นางสาวอมรรักษ์ พัฒน์ดิศักดิ์กุล :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.2341)
ร้านยา้องเภสัช

27/2 หม่ - อย- ถนนหัสดิเสวี าบลช้างเผอก อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 53
โทร. 53-235

นางสาววิจิรา มะลาด :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.1791)
ร้านFriend Pharm

25-25 หม่ - อย- ถนนช้างม่อย าบลช้างม่อย อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่
53 โทร. 9-75352

นายเผ่า ช่นชม :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.217)
ร้านดรักเอทเทร้า

12/ หม่ 1 อย- ถนนลอยเคราะห์ าบลช้างคลาน อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่
51 โทร. 53-449

นางสาวอนุสรา สมบรณ์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.21)
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155

ลขที่

ผู้รับนุญต

ประท :

วลทกร :

ชม 22/2552

นายบดินทร์ เทพรัน์

ขย1

13. น. - 22. น.

ชม 23/2552

นางเจนวรา พิสิฐศุภมิร

ขย1

17. น. - 2. น.

ชม 24/2552

สหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงหม่

ขย1

17. น. - 2. น.

ชม 32/2552
ขย1

บริษัทฟาร์ม่าช้อย์
อินเอร์เนชั่นแนล จากัด
7. - 22. น.

156

157

158

ชม 3/2552

นายพุฒิพงศ์ นิภาวงษ์

ขย1

17. น. - 23. น.

ช่สถนที่

ที่ยู่
ผู้ีหน้ที่ปฏิบัติกร :

ร้านปันยา

7/4 หม่ - อย- ถนนธานินทร์ าบลช้างเผอก อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 5
โทร. 4-29421
นายบดินทร์ เทพรัน์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.19)

ร้านยาดี พลัส

4/1 หม่ - อย- ถนนสันิธรรม าบลช้างเผอก อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 5
โทร. 53-4574
นางสาวกนกวรรณ เกียริสิน :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.219)

ร้านPharmay rner

นางปิยะวรรณ ดาร์ลิงัน :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.1222)
ร้านยาฟาร์ม่าช้อย์
14/7 หม่ 1 อย- ถนนเลียบคลองชลประทาน าบลสุเทพ อาเภอเมองเชียงหม่
สาขาถนนเลียบคลองชลประทาน จังหวัดเชียงหม่ 52 โทร. 53-2111
นายมณฑล ปิ่นหย่า :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.2774)
ร้านขายยานานายา

นางสาวมณฑกาณิ์ ลีลากุลเศรษฐ์ ร้านยาภพิงค์เภสัช

ขย1

จันทร์ พุธ ศุกร์ 1.-22. น.
นางสาวสุนิภรณ์ ธรรมจ

ขย1

17. น. - 22. น.

59/4 หม่ - อย- ถนนศรีภมิ าบลศรีภมิ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 52 โทร.
53-413

นางภคภรณ์ นิภาวงษ์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.1394)

ชม 37/2552

ชม 44/2552

239 หม่ - อย- ถนนห้วยแก้ว าบลสุเทพ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 52 โทร.
53-217139

2/1 หม่ - อย- ถนนสิงหราช าบลศรีภมิ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 52
โทร.

- :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ -)
ร้านยารักษ์สุขภาพ 2

1/1 หม่ 5 อย- ถนน้นขาม 2 าบลท่าศาลา อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 5
โทร. 5-33992

นางสาวมนัชยา วนวัฒนากุล :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.1497)
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159

ลขที่

ผู้รับนุญต

ประท :

วลทกร :

ชม 4/2552

นางสาวฐิิรัน์ ๊ะวันวงค์

ขย1

ช่สถนที่

ผู้ีหน้ที่ปฏิบัติกร :
ร้านวี อี ี ดรัก (สาขา
ลอยเคราะห์)

11. น. - 21. น.
160

ชม 51/2552

นางสาวธัญญรัน์ มามล

ขย1

162

163

ชม 5/2552

นายณัฏฐชัย แสงสินธุ์ชัย

ขย1

17.3 น. - 22. น.

ร้านวี อี ี ดรัก
(สาขากาแพงดิน)

จ-ส 9.-21. น.,อา 13.-21. น.

. น. - 21. น.
ชม 1/2553

นายสมชาย สุจา

ขย1

12. น. - 2. น.

5/5 หม่ - อย- ถนนโชนา าบลช้างเผอก อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 53
โทร. 53-224592

นายฐปกรณ์ ศรีโสภา :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.219)

ขย1

ขย1
164

ร้านแม่หยวกเภสัช

นางสาวสุรีพร วัฒนกีบุร

ห้างหุ้นส่วนจากัดล้านนา
แฟรนไชส์ี

52 หม่ - อย- ถนนกาแพงดิน าบลช้างคลาน อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 51
โทร. 53-254

นางสาวธนัท เกษระทั :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.24447)

ชม 59/2552

ชม 2/2553

99/7 หม่ อย- ถนนลอยเคราะห์ าบลช้างคลาน อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่
51 โทร. 53 232773

นางสาวเสาวรส นพนิธิพัฒน์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.317)

17. น. - 2. น.
161

ที่ยู่

ร้านอนันยาเภสัช

ฟาร์ม่า เฟิร์ส

55/14 หม่ อย ถนนสุริยวงค์ าบลหายยา อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 51 โทร.
53 27155

นางสาวสุรีพร วัฒนกีบุร :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.24243)
29/1 หม่ - อย- ถนนช้างเผอก าบลช้างเผอก อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 53
โทร. 53-2213
นางสาวเกศกนก พาประเสริฐ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.1947)

ร้านเฟดรักส์ฟาร์มาีเ็นเอร์ 433/4 หม่ 7 อย- ถนน- าบลแม่เหียะ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 51 โทร.
53-44753
นายสมชาย สุจา :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.21223)
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169

170

ลขที่

ผู้รับนุญต

ประท :

วลทกร :

ชม 13/2553

นายธนภัทร โพธิ์รัน์พิทักษ์

ขย1

1. น. - 2. น.

ชม 19/2553

นางสาวสิระพร ปรีดานนท์

ขย1

9. น. - 23. น.

ชม 2/2553

นางสาวศุภกันยา หลวงสุวรรณ

ขย1

9.-24.

ชม 27/2553

นางสาวอรกัญญา วรรณมณี

ขย1

1. น.-22. น.

ชม 2/2553

นางสาวทิพย์วรินทร์ มัฆวาลย์

ขย1

17. น. - 21. น.

ชม 29/2553

นายกษิดิ์พัฑฒิ ชมภ

ขย1
12. - 21. น.

ช่สถนที่

ที่ยู่
ผู้ีหน้ที่ปฏิบัติกร :

ร้านว.ฟาร์มาี

11/ หม่ 3 อย ถนนเชียงหม่-แม่โจ้ าบลฟ้า่าม อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่
5 โทร. 53 351

นายธนภัทร โพธิ์รัน์พิทักษ์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.149)
ร้านยาฟาร์มาแคร์

111/9 หม่ 3 อย- ถนนเชียงหม่-แม่โจ้ าบลฟ้า่าม อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่
5 โทร. 9-4794

นางสาวเวฬุรี มโนยศ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.2195)
ร้านขายยาชาญศิริเภสัช

121/ หม่ - อย- ถนนคลองชลประทาน าบลสุเทพ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่
52 โทร. 9-2344

นางสาวศุภกันยา หลวงสุวรรณ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.1415)
ร้านขายยาดีดีดรักส์

2/4 หม่ 2 อย ถนน าบลช้างเผอก อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 53 โทร.
53 2199

นางสาวอรกัญญา วรรณมณี :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.1511)
ร้านยาลานนาดรักส์

92 หม่ - อย- ถนนโชนา าบลช้างเผอก อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 53 โทร.
-544

นางสาวกาญจนา ปัญญา :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.22924)
ร้านแฟมิลี่ดรัก
สาขารันโกสินทร์

147/3 หม่ อย ถนนรันโกสินทร์ าบลช้างม่อย อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 53
โทร.  5323 4532

นายกษิดิ์พัฑฒิ ชมภ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.14939)
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171

ลขที่

ผู้รับนุญต

ประท :

วลทกร :

ชม 3/2553

บริษัทแอมเวย์ (ประเทศไทย)
จากัด

ขย1

ช่สถนที่

ผู้ีหน้ที่ปฏิบัติกร :
บริษัทแอมเวย์ (ประเทศไทย)
จากัด สาขาเชียงหม่

จันทร์-ศุกร์ 17. - 2. น. เสาร์-อาทิย์
11. - 17. น.
172

173

174

175

176

ชม 39/2553

นายดวงอนุชา มาฟ

ขย1

1. น. - 21. น.

ชม 42/2553

นางสาวจุฬาภรณ์ ฉัรคชราษฎร์

ขย1

17. น. - 2. น.

ชม 43/2553

นางนิิพรรณ แ่ลิ้ม

ขย1

17. น. - 22. น.

ชม 49/2553

นายอาพรชัย โฉมงาม

ขย1

17. น. - 22. น.

ชม 52/2553

นางสาวนันทิรา พัธนดีกุล

ขย1

17. น. - 21. น.

ที่ยู่

397 หม่ - อย- ถนนมหิดล าบลหนองหอย อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 5
โทร. 53-127

นางสาวนงพรรณ มโนยศ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.139)

ร้านมีนาเภสัช

9 หม่ - อย- ถนนทุ่งโเ็ล าบลวัดเกุ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 5 โทร.
-73114
นางพัชราพรรณ ลิ้มศักดากุล :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.2291)

ร้านเดชาฟาร์มาี

24 หม่  อยห้อง 11 ถนน าบลฟ้า่าม อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 5
โทร. 7-3233

นางสาวชาฏิณี เช้อคา :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.2517)
ร้านเภสัชเหรียญทอง

242/24 หม่ - อย- ถนนมณีนพรัน์ าบลศรีภมิ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่
52 โทร. 9-95173

นางสาวศุภลักษณ์ นันา :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.2335)
ร้านล้านยา

543/123 หม่ อยหม่บ้านการเคหะ ถนนลาพน าบลหนองหอย อาเภอเมองเชียงหม่
จังหวัดเชียงหม่ 5 โทร. 3-113339
นายอาพรชัย โฉมงาม :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.221)

ร้านพี.เอส.ฟาร์ม่า

211/ หม่ - อย- ถนนช้างคลาน าบลช้างคลาน อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่
51 โทร. 53-2799

นางสาวจันทนี ถนอมศักดิ์เจริญ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.1957)
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177

178

179

180

181

182

183

ลขที่

ผู้รับนุญต

ประท :

วลทกร :

ชม 54/2553

นางสาวเนธีญา เค้าคนธ์

ขย1

17.-22. น.

ชม 5/2553

นางสาวภัณฑิรา ปริญญารักษ์

ขย1

7. น. - 24. น.

ชม /2553

นางสาวสุมาลี จงวัฒนกุล

ขย1

17. น. - 23. น.

ชม /2553

นางสาวนิลุบล จินประเสริฐ

ขย1

17. น. - 23. น.

ชม 73/2553

นางกรณิการ์ อนุระกลชัย

ขย1

. น. - 23. น.

ชม 74/2553

นางสาวจิราภรณ์ โอวาทสกุล

ขย1

7. น. - 23. น.

ชม 79/2553
ขย1

บริษัทบ๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย)
จากัด
12. น. - 21. น.

ช่สถนที่

ที่ยู่
ผู้ีหน้ที่ปฏิบัติกร :

ร้านสุขจเภสัช

1/5 หม่ - อย- ถนนศิริมังคลาจารย์ าบลสุเทพ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่
52 โทร.

นางสาวเนธีญา เค้าคนธ์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.22921)
ร้านขายยาปริญญารักษ์

19/1 หม่ - อย- ถนนโชนา าบลช้างเผอก อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 53
โทร. 53 214423

นางสาวภัณฑิรา ปริญญารักษ์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.2472)
ร้านดีดรัก

27/2 หม่ - อย- ถนนช้างคลาน าบลช้างคลาน อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่
5 โทร.  143232
นางสาวกัณฐภรณ์ จันทร์เงิน :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.214)

ร้านฟาร์ม่า ดี-ไลฟ์

33/5 ก. หม่ - อย- ถนนเชียงหม่-ลาปาง าบลป่าัน อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่
53 โทร. 53 7231

นางสาวนิลุบล จินประเสริฐ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.2431)
ร้านช้างคลานเภสัช

9/1 หม่ - อย- ถนนช้างคลาน าบลป่าแดด อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 51
โทร. 1 7274

นางกรณิการ์ อนุระกลชัย :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.1594)
ร้านยาราชภัฏเภสัช

/2 หม่ - อย- ถนนหม่นด้ามพร้าค าบลช้างเผอก อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่
53 โทร. 1 27315

นางสาวจิราภรณ์ โอวาทสกุล :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.22925)
ร้านบ๊ทส์-เมญ่า เชียงหม่

55/5 ศนย์การค้าเมญ่าเชียงหม่ หม่ 5 อย ถนน าบลช้างเผอก อาเภอเมองเชียงหม่
จังหวัดเชียงหม่ 53 โทร. 1 717

นางสาวณัฐยา นามวงค์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.195)
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184

185

186

187

ลขที่

ผู้รับนุญต

ประท :

วลทกร :

ชม 1/2553

นายพงษ์พันธ์ เนิสิงหะ

ขย1

9. น. - 21. น.

ชม 2/2553

นางพัชยา สิฏฐกุล

ขย1

. น. - 23. น.

ชม 3/2553

นางสาวอนุสรา สมบรณ์

ขย1

17. น. - 24. น.

ชม 5/2553

บริษัทเ็นทรัล วัสัน จากัด

ขย1
11. น. - 2. น.
188

189

ชม 2/2554

นางพัชรี เกียริไพศาล

ขย1

9.3 น. - 19. น.

ชม 3/2554

นางสาวปรียนันท์ เหล่าพาณิชย์กุล

ขย1

.3 น. - 1.3 น.

ช่สถนที่

ที่ยู่
ผู้ีหน้ที่ปฏิบัติกร :

ร้านมลเมองเภสัช

123 หม่ - อย- ถนนมลเมอง าบลศรีภมิ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 52 โทร.
53 2141

นายพงษ์พันธ์ เนิสิงหะ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.2597)
ร้านพัชยาเภสัช

3/ หม่ 2 อย- ถนน- าบลช้างเผอก อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 53 โทร.
9 99919

นางพัชยา สิฏฐกุล :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.24574)
ร้านดรักเอทเทร้า สาขา 2

9/2,41ห้องF11,112 หม่ - อย- ถนนช้างคลาน าบลช้างคลาน อาเภอเมองเชียงหม่
จังหวัดเชียงหม่ 51 โทร. 4 4747

นางสาวโสฐิา จาปางาม :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.25945)
ร้านวัสันฟาร์มาี
(สาขามีโชคพลา่าเชียงหม่)

2 ห้อง 11-111 หม่  อย- ถนน- าบลฟ้า่าม อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่
5 โทร.

นางสาวสุจริพรรณ จเป็ง :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.22922)
ร้านยากดเลธ

4/4-5 หม่ - อย- ถนนศรีดอนไชย าบลหายยา อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่
51 โทร. 53 2

นายประเสริฐ ก้องพานิชกุล :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.533)
ร้านยาเจอิ่มบุญ

1/2 หม่ - อย- ถนนเมองสมุทร าบลช้างม่อย อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่
53 โทร. 53 23547

นางสาวปรียนันท์ เหล่าพาณิชย์กุล :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.12275)
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190

ลขที่

ผู้รับนุญต

ประท :

วลทกร :

ชม /2554

นายสิรวิชญ์ จิิไพโรจน์

ขย1
12. น. - 21. น.
191

ชม 9/2554

นายสิรวิชญ์ จิิไพโรจน์

ขย1
12. น. - 21. น.
192

ชม 1/2554

นายสิรวิชญ์ จิิไพโรจน์

ขย1
1. น. - 2. น.
193

ชม 11/2554

นายสิรวิชญ์ จิิไพโรจน์

ขย1
17. - 21. น.
194

ชม 13/2554

นายสิรวิชญ์ จิิไพโรจน์

ขย1
11. น. - 2. น.

ช่สถนที่

ที่ยู่
ผู้ีหน้ที่ปฏิบัติกร :

ร้านีรัสฟาร์มาี
สาขาบิกีหางดง

433/4 หม่ 7 อย- ถนน- าบลแม่เหียะ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 51 โทร.
53 227

นายกิิ เชะวิบลย์ศักดิ์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.359)
ร้านีรัสฟาร์มาี
สาขากาดสวนแก้ว

99/4 กาดสวนแก้ว หม่ - อย- ถนนห้วยแก้ว าบลสุเทพ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่
52 โทร. 53 9445

นางสาวศศิวิมล วังแจ่ม :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.24525)
ร้านีรัสฟาร์มาี
สาขากาดธานินทร์

193 หม่ - อย- ถนนช้างเผอก าบลช้างเผอก อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 53
โทร. 53 2159

นายสุริยะ รุณรัน์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.4124)
ร้านีรัสฟาร์มาี
สาขาบิกีดอนจั่น

2 หม่ 3 อย- ถนน- าบลท่าศาลา อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 5 โทร. 53
57

นายสามารถ รันาธรรมวัฒน์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.355)
ร้านีรัสฟาร์มาี
สาขากาดรวมโชค

 1-2/24 หม่  อย- ถนนเชียงหม่-พร้าว าบลฟ้า่าม อาเภอเมองเชียงหม่
จังหวัดเชียงหม่ 5 โทร. 53 2537

นายดิเรก โสโน :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.234)
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195

ลขที่

ผู้รับนุญต

ประท :

วลทกร :

ชม 14/2554

นายสิรวิชญ์ จิิไพโรจน์

ขย1
12. น. - 21. น.
196

197

198

199

ชม 1/2554

บริษัทโปรฟาสิโน จากัด

ขย1

. น. - 21. น.

ชม 19/2554

นายกฤศรัณย์ ธนบดีพุทธิพัทธ์

ขย1

17. น. - 2. น.

ชม 22/2554

นายพีรธัช บัวลอย

ขย1

17. น. - 22. น.

ชม 2/2554

บริษัทฟาร์มาเวย์ จากัด

ขย1
11. น. - 2. น.
200

ชม 27/2554

นายกฤษรัน์ แ่เล้า

ขย1

7. น. - 22. น.

ช่สถนที่

ที่ยู่
ผู้ีหน้ที่ปฏิบัติกร :

ร้านีรัสฟาร์มาี
สาขาเ็นทรัลแอร์พอร์

2 ศนย์การค้าเ็นทรัลแอร์พอร์พลา่า หม่ - อย- ถนนมหิดล าบลหายยา อาเภอเมองเชียงหม่
จังหวัดเชียงหม่ 51 โทร. 53 932

นางอรพรรณ หวังรุ่งโรจน์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.19722)
ร้านฟาสิโน สวนดอก

9 หม่ - อย- ถนนสุเทพ าบลสุเทพ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 52 โทร.
53-27259

นางสาวสกุลธรา กาทุ่ง :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.2444)
ร้านเลท์เมทฟาร์มา

32/49 หม่ 2 อย ถนน าบลแม่เหียะ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 5 โทร.
-9711-4

นายกฤศรัณย์ ธนบดีพุทธิพัทธ์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.141)
ร้านบ้านยาป่าแดด

14/11 หม่ 2 อย- ถนน- าบลป่าแดด อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 51 โทร.
53 12219

นางสาวชุิมา ไชยวุฒิ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.17193)
ร้านขายยาฟาร์มาเวย์ 4
(สนามบิน ชั้น 1)

 หม่ - อย- ถนนสนามบิน าบลสุเทพ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 52 โทร.
53 2744

นางสาวจริยากุล วรินทร์รักษ์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.294)
ร้านป่าันเภสัช

5/2 หม่ 1 อย- ถนนวังสิงห์คา าบลป่าัน อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 53
โทร. 5 9749

นายกฤษรัน์ แ่เล้า :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.51)
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201

202

203

204

205

206

207

ลขที่

ผู้รับนุญต

ประท :

วลทกร :

ชม 3/2554

นางสาวกรรณิการ์ จางวิบลย์

ขย1

9. น. - 21. น.

ชม 31/2554

บริษัทเฟิสท์ดรัก จากัด

ขย1

. น. - 21. น.

ชม 32/2554

นางสาวเกษนีย์ ศรีจอมทอง

ขย1

17. น. - 22. น.

ชม 35/2554

นางจงรัก คมชัย

ขย1

17. น. - 2. น.

ชม 41/2554

นางสาวธัญศ์ชนก ปิงบุญ

ขย1

1. น. - 22. น.

ชม 43/2554

บริษัทแจ่มฟ้าพลา่า จากัด

ขย1

17.3 - 22.3 น.

ชม 45/2554

นางสาวสุดารัน์ อายุวิวัฒน์

ขย1

7. น. - 21. น.

ช่สถนที่

ที่ยู่
ผู้ีหน้ที่ปฏิบัติกร :

ร้านฟาร์มาพลัส

12 หม่ - อย- ถนนวิชยานนท์ าบลช้างม่อย อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 53
โทร. 53 234524

นางสาวกรรณิการ์ จางวิบลย์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.22923)
ร้านเฟิสท์ดรัก(สาขาแม่เหียะ)

2/2 หม่ - อย- ถนน- าบลแม่เหียะ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 51 โทร.
53-444

นางจีราวรรณ นิโกรธา :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.1355)
ร้านเจ็ดยอดเภสัช

154 หม่ - อย- ถนนเชียงหม่-ลาปาง าบลช้างเผอก อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่
53 โทร.  139

นางสาวเกษนีย์ ศรีจอมทอง :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.2325)
ร้านรักยา

3/ หม่ 2 อย- ถนน- าบลสันผีเส้อ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 53 โทร.
1 71392
นางสาวบุปผชาิ คาสม :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.277)

ร้านยาโมดรักส์ 2

19/1 หม่ 5 อย- ถนนเชียงหม่-หางดง าบลแม่เหียะ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่
51 โทร. 7 139227

นางสาวนลินี เหลี่ยมศรี :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.22915)
แจ่มฟ้าเภสัช

3/ หม่  อย- ถนน- าบลสุเทพ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 52 โทร. 
531 555
นางชญาดา ธินรุ่งโรจน์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.2273)

ร้านยากรีนเวย์

53/3 หม่ - อย- ถนนเชียงหม่-ลาพน าบลหนองหอย อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่
5 โทร.  15754

นางสาวสุดารัน์ อายุวิวัฒน์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.22927)
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208

209

210

211

212

ลขที่

ผู้รับนุญต

ประท :

วลทกร :

ชม 4/2554

นางสาวเมธาวี พงษ์พิพัฒน์

ขย1

1.3 น. - 21. น.

ชม 4/2554

นางสาวกนกอร พฤกษาธารงกุล

ขย1

1. น. - 22. น.

ชม 51/2554

นางศุภิศา สุทธิชาิ

ขย1

17. น. - 21. น.

ชม 54/2554

นางสาวณพีสี นันทวัน ณ อยุธยา

ขย1

17. น. - 21. น.

ชม 57/2554
ขย1

บริษัทเอสเอสยพี โทแทล เวลเนส
จากัด

11. น. - 2. น.
213

ชม 5/2554

นายปรีดา โคณิชาิ

ขย1

7. น. - 22. น.

ช่สถนที่

ที่ยู่
ผู้ีหน้ที่ปฏิบัติกร :

ร้านบ้านเภสัช

29 หม่ อย ถนนหัสดิเสวี าบลช้างเผอก อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 53 โทร.
 92 7
นางสาวเมธาวี พงษ์พิพัฒน์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.2455)

ร้านพี วายเภสัช

42 หม่ 1 อย- ถนน- าบลหนองป่าครั่ง อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 5 โทร.
9 997212

นางสาวกนกอร พฤกษาธารงกุล :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.2114)
ร้านพานทองเภสัช

24 ห้อง4 ลาดรวมโชค หม่  อย- ถนน- าบลฟ้า่าม อาเภอเมองเชียงหม่
จังหวัดเชียงหม่ 5 โทร. 1 71347

นางสาวอนงค์นาถ ียาสุนทรานนท์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.17275)
ร้านห้องยาเภสัช

37/4 หม่ - อย3 ถนนศรีปิงเมอง าบลช้างคลาน อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่
51 โทร. 7125777

นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์อดิศร :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.172)
ร้านจี เอ็น ี เจเนอรัล
นทริชั่นเ็นเอร์ (เ็นทรัล
แอร์พอร์)

2 ท็อปส์เ็นทรัลแอร์พอร์ หม่ - อย- ถนนมหิดล าบลหายยา อาเภอเมองเชียงหม่
จังหวัดเชียงหม่ 51 โทร. 53 217

นางสาวอัจฉริยา จิรอภิวัฒนา :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.2473)
ร้านปรีดาเภสัช

4/2 หม่ - อย- ถนนเมองสมุทร าบลช้างม่อย อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 53
โทร. 9 323

นายปรีดา โคณิชาิ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.23221)
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214

215

216

ลขที่

ผู้รับนุญต

ประท :

วลทกร :

ชม 59/2554

นางศรีสมร อุฎฐานชีวิน

ขย1

17. น. - 2. น.

ชม 3/2554

นายสุเรศว์ อโรร่า

ขย1

9. น. - 24. น.

ชม 4/2554
ขย1

นางสาวชรัน์หทัย
เสฎฐวุฒิบุลกิ
17. น. - 2. น.

217

218

219

ชม /2554

นางสาวปิยะกาน์ เอกอรัญพงศ์

ขย1

13.-22. น.

ชม 71/2554

นางพลอยปภัส ศิริจรัสพงษ์

ขย1

17.-22. น.

ชม 2/2554

บริษัทเ็นทรัล วัสัน จากัด

ขย1
11. น. - 2. น.
220

ชม 4/2555

นายเอกชัย ปวนคา้อ

ขย1

17. น. - 21. น.

ช่สถนที่

ที่ยู่
ผู้ีหน้ที่ปฏิบัติกร :

ร้านี เอ็ม เภสัช

3/1 หม่ - อย- ถนนเชียงหม่-ลาปาง าบลช้างเผอก อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่
53 โทร. 53 21541

นางสาวปรีชญา าจ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.254)
ร้านขายยาเบสท์

42/3-4 หม่ - อย- ถนนสันิธรรม าบลช้างเผอก อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่
53 โทร.

นายนัฐภมิ สิฏฐกุล :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.24579)
ร้านปอฝ้ายเภสัช

111/99 หม่ 1 อย- ถนน- าบลหนองป่าครั่ง อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 5
โทร. 7 727757

นางสาววิภาวี อินกรัด :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.297)
ร้านดี ดรัก สโร์

13/7 หม่ 7 อย- ถนน- าบลป่าแดด อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 51 โทร.
1 919925

นายธีรพงศ์ กองแก้ว :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.219)
ร้านยาร้องเรอคา

1/1 หม่ 12 อย ถนน าบลป่าแดด อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 51 โทร.
9353449

นางพลอยปภัส ศิริจรัสพงษ์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.17179)
ร้านวัสันฟาร์มาี
(สาขาบิกีหางดง)

433/5 หม่ 7 อย ถนน าบลแม่เหียะ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 51 โทร.

นายภวนาท สายศักดิ์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.331)
ร้านคลฟาร์มา (C Pharma)

43/43 หม่ 7 อย ถนน าบลแม่เหียะ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 51 โทร.
4 423

นายนิิพงศ์ ชัยยา :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.2979)
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221

222

223

224

225

226

227

ลขที่

ผู้รับนุญต

ประท :

วลทกร :

ชม /2555

นายรัชชพล ยุิวุฒิกุล

ขย1

1.3 น. - 23. น.

ชม 7/2555

นางสาวเกศมณี หนคาปัน

ขย1

17. น. - 21. น.

ชม /2555

นางสาวปิยพร ชุ่มมงคล

ขย1

17. น. - 22. น.

ชม 12/2555

นายหริวิทย์ หริพจน์พรกุล

ขย1

9. น. - 22. น.

ชม 13/2555

บริษัทสยามชัยเภสัช จากัด

ขย1

.3 น. - 15.3 น.

ชม 17/2555

นางเกกา ปันสุข

ขย1

1. น. - 21. น.

ชม 19/2555

นางสาวฐิิรัน์ ๊ะวันวงค์

ขย1

11. น. - 21. น.

ช่สถนที่

ที่ยู่
ผู้ีหน้ที่ปฏิบัติกร :

ร้านยาเดอะฟาร์มาี

144 หม่ อย ถนนช้างคลาน าบลช้างคลาน อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 51
โทร. 53 275927

นายรัชชพล ยุิวุฒิกุล :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.2593)
ร้านโป่งน้อยเภสัช

14 หม่ 13 อย ถนนเลียบคลองชลประทาน าบลสุเทพ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่
52 โทร.  912553

นางสาวเกศมณี หนคาปัน :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.141)
ร้านยารักษ์สุขภาพ

2/14 หม่ 1 อย- ถนน- าบลช้างเผอก อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 53 โทร.
53 32774

นายสมศักดิ์ ชัยกุลเสรีวัฒน์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.552)
ร้านฟาร์มาเ้าส์

41/1ล็อก 1 หม่ อย ถนนบารุงบุรี าบลพระสิงห์ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่
52 โทร. 1 3597

นางสาวมัิกา แย้มไพบลย์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.2444)
บริษัทสยามชัยเภสัช จากัด

/1 หม่ อย1 ถนนสุริยวงค์ าบลหายยา อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 51 โทร.
53 273159

นางสาวประไพ นิลแก้ว :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.233)
ร้านยิมยิ้มฟาร์มา

3/1 หม่ อย ถนนหม่นด้ามพร้าค าบลช้างเผอก อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่
53 โทร.  923 731

นางสาวรังษินี พงษ์ประดิษฐ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.2137)
ร้านวี อี ี ดรัก (สาขาท่าแพ)

4/2 หม่ อย ถนนชัยภมิ าบลช้างม่อย อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 53 โทร. 
5323 2773

นางสาวศรัญญา ไชยวารีย์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.27912)
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228

229

230

ลขที่

ผู้รับนุญต

ประท :

วลทกร :

ชม 22/2555

นางสาวไพลิน กิิเรองแสง

ขย1

9. น . - 22. น.

ชม 24/2555

นายเอกลักษณ์ สายอุปราช

ขย1

. น. - 24. น.

ชม 25/2555

นายสิรวิชญ์ จิิไพโรจน์

ขย1

ช่สถนที่

ผู้ีหน้ที่ปฏิบัติกร :
ร้านสมศักดิ์เภสัช 2

232

233

234

ชม 27/2555

นางสาวทิพย์วรินทร์ มัฆวาลย์

ขย1

12. น. - 21. น.

ชม 2/2555

นายกษิดิ์พัฑฒิ ชมภ

ขย1

12. น. - 21. น.

ชม 31/2555

นางสาวณภัทร เมธีพัฒนากิจ

ขย1

1.3 น. - 21. น.

ชม 37/2555

นางสาวชลิดา จันทร์พรหม

ขย1

17. น. - 23. น.

347 หม่ อย ถนนสุเทพ าบลสุเทพ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 52 โทร. 53
27993

นางสาวไพลิน กิิเรองแสง :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.245)
ร้านยาสีชมพ (ปริญญารักษ์ 2) 2/2 หม่ อย ถนนสุเทพ าบลสุเทพ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 52 โทร.
 715
นางสาวสุภาพร อภิวงค์งาม :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.349)
ร้านีรัสฟาร์มาี
สาขาหน้าลาดรวมโชค

11. น. - 22. น.
231

ที่ยู่

ห้อง 7 เลขที่ 24 หม่  อย ถนนเชียงหม่-พร้าว าบลฟ้า่าม อาเภอเมองเชียงหม่
จังหวัดเชียงหม่ 5 โทร. 53 23411

นายนรินทร์ อุไรเลิศประเสริฐ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.339)
ร้านเดลี่ฟาร์มาี

125/ หม่ อย ถนนเชียงหม่-ลาปาง าบลป่าัน อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่
53 โทร.  5 44

นางสาวปารวี ช่วยพัฒน์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.159)
ร้านแฟมิลี่ดรัก สาขาชัยพฤกษ์

135 หม่ 5 อย ถนน าบลหนองหอย อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 5 โทร. 53
33494

นางสาวอินาฏ เป็งวงศ์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.145)
ร้านณคุณ

14/5 หม่ 1 อย ถนน าบลฟ้า่าม อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 5 โทร. 9
952
นางสาวณภัทร เมธีพัฒนากิจ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.25947)

บ้านยาสันิธรรม

117 หม่ อย ถนนเทพารักษ์ าบลช้างเผอก อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 53
โทร. 1 2554

นางสาวชลิดา จันทร์พรหม :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.243)
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235

236

237

238

239

240

241

ลขที่

ผู้รับนุญต

ประท :

วลทกร :

ชม 39/2555

นางฐิิพันธุ์ สามหม่นคา

ขย1

17. น. - 23. น.

ชม 4/2555

นางสาวเยาวลักษณ์ เสมาทอง

ขย1

1. น. - 2. น.

ชม 54/2555

นางสาววราพร จประเสริฐ

ขย1

1. - 21. น.

ชม 5/2555

นางสาวจินจุฑา ช่นโชิทรัพย์

ขย1

. - 2. น.

ชม 5/2555

นางจุฑาธิป อุรินทร์

ขย1

17. - 22. น.

ชม 59/2555

นางสาวดาเรศ ไชยโย

ขย1

17. - 2. น.

ชม 1/2555

นายมนรี สอนเบี้ยว

ขย1

17. - 21. น.

ช่สถนที่

ที่ยู่
ผู้ีหน้ที่ปฏิบัติกร :

ร้านยาเอ-พลัส

17/4 หม่ อย ถนนคันคลองชลประทาน าบลสุเทพ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่
52 โทร. 53 2157

นางฐิิพันธุ์ สามหม่นคา :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.23374)
ร้านยาสันป่าข่อย

1/3 หม่ อย ถนนกองทราย าบลวัดเกุ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 5 โทร.
 19

นายนครินทร์ อินศร :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.244)
จประเสริฐเภสัช

345 หม่ อย ถนนมหิดล าบลหนองหอย อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 5 โทร.
 941 13

นางสาววราพร จประเสริฐ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.253)
ร้านจินจุฑาเภสัช

541/174/1 หม่ อยหม่บ้านการเคหะ ถนนลาพน าบลหนองหอย อาเภอเมองเชียงหม่
จังหวัดเชียงหม่ 5 โทร.  4 94

นางสาวจินจุฑา ช่นโชิทรัพย์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.27572)
ร้านเอ็ม-ดรัก (M-DU)

92 หม่ 1 อย ถนน าบลช้างเผอก อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 53 โทร.
741

- :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ -)
ร้านธงชัยเภสัช

13/3 หม่ อย ถนนช้างคลาน าบลช้างคลาน อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 51
โทร.  539 419

นางสาวดาเรศ ไชยโย :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.114)
ร้านอีี่ดรัก (Easy Drug)

32/7 หม่ 2 อย- ถนนคลองชลประทาน าบลแม่เหียะ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่
51 โทร.  335 4553

นายมนรี สอนเบี้ยว :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.1932)

หน้า 38 ของ 53

242

ลขที่

ผู้รับนุญต

ประท :

วลทกร :

ชม 77/2555

มหาวิทยาลัยเชียงหม่

ขย1

ช่สถนที่

ผู้ีหน้ที่ปฏิบัติกร :
ร้านยาสร้างเสริมสุขภาพ
คณะเภสัชศาสร์ มช.

.3 - 1. น.
243

244

245

246

247

ชม 79/2555

นางสาวอมรรัน์ ภัทรกิิธาดา

ขย1

. - 24. น.

ชม 4/2555

นางสาวรัิกาล สุรินทร์

ขย1

9. - 2. น.

ชม 91/2555

นางวริณทร เชนธนากิจ

ขย1

9. - 2. น.

ชม 9/2555

นางปัญญรัช ทรรทรานนท์

ขย1

17. - 2. น.

ชม 97/2555

นางสาวเกษราพร วงศ์หญ่

ขย1
17.-21. น.

ที่ยู่

239 มหาวิทยาลัยเชียงหม่ หม่ อย ถนนห้วยแก้ว าบลสุเทพ อาเภอเมองเชียงหม่
จังหวัดเชียงหม่ 52 โทร.

นายอรรฆพล พรพรหม :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.25937)
ร้านธาดาฟาร์มาี

11 หม่ 1 อยอังเก ถนน าบลหนองป่าครั่ง อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 5
โทร.  117 1

นางสาวอมรรัน์ ภัทรกิิธาดา :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.2345)
ร้านบริบรณ์เภสัช

41 หม่ อย ถนนโชนา าบลช้างเผอก อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 53 โทร.
9 91412

นางสาวรัิกาล สุรินทร์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.1391)
ร้านบรณาเวช

11 หม่ อย1 ถนนพระปกเกล้า าบลพระสิงห์ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 52
โทร. 1 45515
นางวริณทร เชนธนากิจ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.47)

ร้านดีเคฟาร์มา

799/1 หม่ 12 อย ถนน าบลป่าแดด อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 51 โทร.
91 3127

นางสาวมนสุดา อร่ามกิจโพธา :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.225)
ร้านกรีน ฟาร์มาี (reen
Pharmay)

4/32  หม่ อย ถนนราชวิถี าบลศรีภมิ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 52 โทร.
 37 74

นางสาวอรรวินท์ ประสพสุข :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.2494)

หน้า 39 ของ 53

248

ลขที่

ผู้รับนุญต

ประท :

วลทกร :

ชม 11/2555

บริษัทเ็นทรัล วัสัน จากัด

ขย1
11. - 2. น.
249

ชม 2/255

นางสาวพนารัน์ อร่ามวิริยะพงษ์

ขย1
. - 2. น.
250

251

252

ชม 3/255

นายวิรัช หวัง่อกุล

ขย1

9. - 19. น.

ชม 11/255

นางศรีจิรา สุวรรณรัน์

ขย1

จ.-ศ.1.3-21. น.,
ส.-อ.13.-21.น.

ชม 12/255
ขย1

ห้างหุ้นส่วนจากัดสุขประเสริฐ เอ
แอนด์ ดับเบิลย
17. - 2. น.

253

ชม 15/255

บริษัทเ็นทรัล วัสัน จากัด

ขย1
11. - 2. น.

ช่สถนที่

ที่ยู่
ผู้ีหน้ที่ปฏิบัติกร :

ร้านวัสันฟาร์มาี (สาขาแอ็ด
เคิร์ฟ เชียงหม่)

215/2 หม่ อย ถนนช้างคลาน าบลช้างคลาน อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 51
โทร.  531 517

นางสาวหทัยชนก ยศสุข :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.3321)
ร้านเอ อาร์ ฟาร์ม่า (
PHM)

154/3 หม่ อย ถนนพระปกเกล้า าบลพระสิงห์ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 52
โทร.  33 332

นางสาวพนารัน์ อร่ามวิริยะพงษ์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.991)
ร้านมีโชคฟาร์มา

2/ หม่  อย ถนนเชียงหม่-แม่โจ้ าบลฟ้า่าม อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่
5 โทร.  535 2299

นางรุจิรา หวัง่อกุล :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.45)
ร้านโสภาเภสัช

55/ หม่  อย ถนน าบลป่าแดด อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 51 โทร. 
1414 555

นายศิวกร สุทธิวรานันท์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.215)
ห้างหุ้นส่วนจากัดสุขประเสริฐ เอ 3/1 หม่ อย ถนนรันโกสินทร์ าบลศรีภมิ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 52
แอนด์ ดับเบิลย
โทร.  5323 1151
นางเพชรา สุทธิวิเศษชัย :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.57)
ร้านวัสันฟาร์มาี
(สาขาเทสโก้โลัสหางดง)

132 หม่ 1 อย ถนน าบลป่าแดด อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 51 โทร. 9
19 2793

นางสาววิสสุา อรุณกาญจนา :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.24315)

หน้า 40 ของ 53

254

255

256

257

ลขที่

ผู้รับนุญต

ประท :

วลทกร :

ชม 2/255

นายอภิรักษ์ สิงห์บุรา

ขย1

17. - 2. น.

ชม 23/255

นายกัญจน์ ปัณณาสพงศ์

ขย1

14. - 22. น.

ชม 31/255

นางสาวสุภาพร เบ็ญจสุพัฒนนันท์

ขย1

1. - 22. น.

ชม 33/255

นางสาวปนัดดา สิทธิพรเกษร

ขย1

ช่สถนที่

ผู้ีหน้ที่ปฏิบัติกร :
ร้านเดชาฟาร์มาี

259

ชม 34/255

นางสาวขวัญพธ หม่นอภัย

ขย1

1.3 - 23. น.

ชม 35/255

นายบรรพศาสร์ ศรีวิชัย

ขย1

9. - 22. น.

32/21 หม่ 2 อย ถนนคันคลองชลประทาน าบลแม่เหียะ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่
51 โทร.  732 33

นางสาวพงศิธร ถกแผน :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.2519)
นายเบ็ทเทอร์ ฟาร์มาี

21/54 หม่ 2 อย ถนนเจ็ดยอด-ช่างเคี่ยน าบลช้างเผอก อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่
53 โทร.

นายกัญจน์ ปัณณาสพงศ์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.99)
ร้านคลังยาท่าแพ

19/1 หม่ อย ถนนคชสาร าบลช้างคลาน อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 51 โทร.
 1554 31

นางสาวสุภาพร เบ็ญจสุพัฒนนันท์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.123)
ร้านดรัก แอนด์ บิวี้
(Drug&eauty)

17. - 2. น.
258

ที่ยู่

15/2 หม่ 4 อย ถนน าบลหนองป่าครั่ง อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 5
โทร.  75 249

นางสาวปนัดดา สิทธิพรเกษร :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.2421)
้ยาลานนา

25 หม่ อย ถนนสุขเกษม าบลป่าัน อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 53 โทร. 
4177 5515
นางสาวปิยรัน์ ทิพย์ธีรศรี :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.2441)

ร้านเวียงบัว เภสัช

41คหาที่ 7 หม่ อย ถนนเวียงบัว าบลช้างเผอก อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 53
โทร.  122 429

นายบรรพศาสร์ ศรีวิชัย :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.2925)

หน้า 41 ของ 53

260

ลขที่

ผู้รับนุญต

ประท :

วลทกร :

ชม 37/255

นางสาวดวงกมล ศิริวิสร

ขย1

ช่สถนที่

ผู้ีหน้ที่ปฏิบัติกร :
ีเอ็ม โมเดิร์น ดรักส์ (CM
MODEN DU)

.3 - 22. น.
261

ชม 42/255

นายนภัทรสินธุ์ สินธรณ์

ขย1

263

264

265

266

ชม 43/255

นายวสัน์ สาระไชย

ขย1

17. - 22. น.

ชม 47/255

นางสาวภิญญดา รันโชิ

ขย1

17. - 21. น.

ชม 5/255

นางสาวกมลวรรณ นเร

ขย1

17. - 22. น.

ชม 52/255

นางสาวสุกัญญา ศรีเบ็ญจรัน์

ขย1

17. - 22. น.

ชม 54/255

นางสาวศศิธร ประพฤินอก

ขย1

17. - 21. น.

ห้อง ที่ 4/2 หอพักนกากับสวนดอก หม่ อย ถนนศิริมังคลาจารย์ าบลสุเทพ
อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 52 โทร.

นางสาวดวงกมล ศิริวิสร :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.2949)
ร้านโปรดรัก ฟาร์มาี (Prdrug 123/5 หม่ 2 อย ถนน าบลช้างเผอก อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 53 โทร.
Pharmay)

15. - 23. น.
262

ที่ยู่

นายนภัทรสินธุ์ สินธรณ์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.255)
ร้านสาระยา

123/29 หม่ 2 อย ถนน าบลช้างเผอก อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 53 โทร.
 9555 19
นายวสัน์ สาระไชย :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.245)

ร้านฟาร์มาดี

537/5 หม่ 5 อย ถนน าบลสันผีเส้อ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 53 โทร. 
29 939
นายเอกพนธ์ หิรันพันธุ์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.27914)

ร้านเภสัชกรดาว

222/1/ หม่ อย ถนนวัวลาย าบลหายยา อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 51
โทร.  5 211

นางสาวจุพร วงศ์หล้า :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.21)
ร้านอีี่ดรัก

27/9 หม่ อย ถนนช้างคลาน าบลช้างคลาน อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 51
โทร.  415 25
นางสาววรางคณา ศรีผดุงอาไพ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.327)

หมอยา พีพี

4 หม่ อย2 ถนนบุญเรองฤทธิ์ าบลสุเทพ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 52
โทร.  252 19
นางสาวพจนันทน์ ศิริพันธุ์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.2312)

หน้า 42 ของ 53

267

268

269

270

271

272

273

ลขที่

ผู้รับนุญต

ประท :

วลทกร :

ชม 55/255

นางสาวกุสุมา ดิษฐเจริญ

ขย1

9. - 21. น.

ช่สถนที่

ที่ยู่
ผู้ีหน้ที่ปฏิบัติกร :

ร้านชัยดิษฐ เภสัช

13 หม่ อย ถนนมลเมอง าบลศรีภมิ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 52 โทร.
 142 55

นางสาวกุสุมา ดิษฐเจริญ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.3)

ชม 5/255

นางสาววีณา สิงห์แก้ว

ขย1

1. - 23. น.

ร้านุปเปอร์ดรัก (uper Drug) 14 หม่ 1 อย ถนน าบลหนองป่าครั่ง อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 5 โทร.
 911 41

ชม 59/255

นายศุภกร อิน๊ะ

ร้านสกุลยา

ขย1

12. - 21. น.

ชม 5/255

นายณัฐพล ชุ่มแสง

ขย1

17.-24.

ชม 74/255

นางสาวณัฏฐมนณ์ นันาลิ

ขย1

17. - 21. น.

ชม 77/255

นายสโรช สิงหเมธา

ขย1

17. - 2. น.

ชม 1/255

นางสาวกัญญาณัฐ ไชยปรุง

ขย1

17. - 24. น.

นายวิชัย ลิ้มศักดิ์ดากุล :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.33)
2 หม่ 4 อย ถนน าบลฟ้า่าม อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 5 โทร.  937
793
นายวรก ศรีธาราธิคุณ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.2344)
ร้านฟาร์ม่าไทม์

37/3 หม่ อย ถนนโสศึกษา าบลช้างเผอก อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 53
โทร.  95 59

นายสุรพล โนชัยวงศ์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.27522)
ณัฏฐิณีเภสัช

32/7 หม่ 2 อย ถนน าบลแม่เหียะ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 51 โทร. 
735 344
นางสาวณัฏฐมนณ์ นันาลิ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.2249)

ร้านเอส.ฟาร์มาี

71/15 หม่ 2 อย ถนนหัสดิเสวี าบลช้างเผอก อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 53
โทร.  994 59

นายนิิพงศ์ สาราญคง :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.1312)
ร้านโมเดิร์นดรัก (mdern drug) 27/1 หม่ อย ถนนอารักษ์ าบลศรีภมิ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 52 โทร.
 17 521
นางสาวภัททิรา ก้อนทอง :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.2917)

หน้า 43 ของ 53

274

ลขที่

ผู้รับนุญต

ประท :

วลทกร :

ชม 4/255

บริษัทระ(ประเทศไทย) จากัด

ขย1

ช่สถนที่

ผู้ีหน้ที่ปฏิบัติกร :
บริษัทระ(ประเทศไทย)จากัด 192 หม่ 2 อย ถนน าบลท่าศาลา อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 5 โทร. 
สาขาพรอมเมนาดาเชียงหม่
1911 799

1. - 22. น.
275

276

ชม 5/255

นางสาวอังคนา ช่นสมบัิ

ขย1

1. - 21. น.

ชม 9/255
ขย1

บริษัทบ๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย)
จากัด
13. - 22. น.

277

ชม 91/255
ขย1

บริษัทบ๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย)
จากัด
13. - 22. น.

278

ชม 92/255

ห้างหุ้นส่วนจากัดเอ็ม.บี.ฟาร์มาี

ขย1
9. - 1. น.
279

ชม 93/255

บริษัทเ็นทรัล วัสัน จากัด

ขย1
11. - 2. น.

ที่ยู่

นางสาวนัปภัทร มาไพศาลทรัพย์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.1494)
ร้านยาฟอร์ย

2 หม่ อย ถนนราชดาริ าบลช้างเผอก อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 53 โทร.
 499 742
นายชิษณุพงษ์ อนุกานนท์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.273)

ร้านบ๊ทส์-สาร์อเวนิว เชียงหม่ 1 ยนิิ113-114 สาร์อเวนิวเชียงหม่ หม่ อย ถนนเชียงหม่-ลาปาง าบลวัดเกุ
อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 5 โทร.  173 3723
นายองอาจ หมีนวล :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.1434)
ร้านบ๊ทส์-พรอมเมนาดา
เชียงหม่

192-193 ชั้น 1 พรอมเมนาดา เชียงหม่ หม่ 2 อย ถนน าบลท่าศาลา อาเภอเมองเชียงหม่
จังหวัดเชียงหม่ 5 โทร.  171 2123

นางสาวภัทราวดี ขันธอุบล :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.14115)
ห้างหุ้นส่วนจากัดเอ็ม.บี.ฟาร์มาี 12/14 หม่ 2 อย ถนนเชียงหม่-ลาปาง าบลช้างเผอก อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่
.
53 โทร.  5321 359
- :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ -)
ร้านวัสันฟาร์มาี
192-193 ชั้น 1 พรอมเมนาดา เชียงหม่ หม่ 2 อย ถนน าบลท่าศาลา อาเภอเมองเชียงหม่
(สาขาพรอมเมนาดา เชียงหม่) จังหวัดเชียงหม่ 5 โทร.  5314 24
นางสาวจิราภรณ์ วิทรายคา :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.29271)

หน้า 44 ของ 53

280

ลขที่

ผู้รับนุญต

ประท :

วลทกร :

ชม 9/255

นางชญาณิศา จิิไพโรจน์

ขย1

ช่สถนที่

ผู้ีหน้ที่ปฏิบัติกร :
ร้านยาีรัสฟาร์มาี
(สาขาเทสโก้โลัสรวมโชค)

11. - 2. น.
281

282

ชม 97/255

นางรัสรินทร์ ธนบดีพุทธิพัทธ์

ขย1

1. - 22. น.

ชม 1/255
ขย1

นางสาวนันทรัน์
ป้อมเสมาพิทักษ์
17. - 2. น.

283

284

ชม 13/255

นายไววิทย์ ศิริัน

ขย1

17. - 2. น.

ชม 15/255

บริษัทเฟิสท์ดรัก จากัด

ขย1
9. - 21. น.
285

ชม 1/255

นางสาวภานิชา กิิรังสิ

ขย1

. - 23. น.

ที่ยู่

 หม่  อย ถนน าบลฟ้า่าม อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 5 โทร.  5324
323

นางสาวรพีพร เชะวัชรีกุล :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.213)
ร้านยาเลธ์เมท ฟาร์มาี

44 หม่ อย ถนนหม่นด้ามพร้าค าบลช้างเผอก อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 53
โทร.  949 1147

นางสาววชิราภรณ์ ยิ้มสาระ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.2434)
ร้านคลังปันยา

4/2 หม่ อย ถนนสันิสุข าบลช้างเผอก อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 53 โทร.
 211 3943
นางสาวอมิณรา หลวงพันธ์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ 34)

ร้านอินทนิลเภสัช

17/3 หม่ 5 อย ถนน าบลแม่เหียะ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 51 โทร. 
913 

นางสาวิรี ไพรหม่ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.17451)
ร้านเฟิสท์ดรัก(สาขาโพรเมนาดา 192/193 หม่ 2 อย ถนน าบลท่าศาลา อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 5 โทร. 
)
539 133
นายสิษฐวัศ ไชยวรรณ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.3147)
ร้านกิิเชียงหม่ฟาร์มาี

33/2-3 หม่ อย ถนนเจริญเมอง าบลวัดเกุ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 5
โทร.  5324 4557

นางสาวภานิชา กิิรังสิ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.139)

หน้า 45 ของ 53

286

ลขที่

ผู้รับนุญต

ประท :

วลทกร :

ชม 1/255

บริษัทเอสเอสยพี โทแทล เวลเนส
จากัด

ขย1

ช่สถนที่

ผู้ีหน้ที่ปฏิบัติกร :
ร้านจี เอ็น ี เจเนอรัล
นทริชั่นเ็นเอร์ (ริมปิง
พรอมเมนาดา)

11. - 2. น.
287

288

289

290

291

ชม 11/255

นายกรวิทย์ ศานิอาวรณ์

ขย1

17. - 21. น.

ชม 113/255

นายพงษ์สรัญ สัจจริานันท์

ขย1

9. - 24. น.

ชม 114/255

นางสาวกิ่งเดอน เทพสุธรรม

ขย1

17. - 24. น.

ชม 11/255

นางสาวณิชากร อุนะพานัก

ขย1

1.-21.

ชม 117/255

บริษัทฟาร์มาริช เลท์แคร์ จากัด

ขย1
12. - 21. น.

ที่ยู่

192 หม่ 2 อย ถนน าบลท่าศาลา อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 5 โทร. 
5314 272

นางสาวธีรดา เลาหเพ็ญแสง :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.214)
ร้านธานินเภสัช

193/45 หม่ อยลาดธานินทร์ ถนนโชนา าบลช้างเผอก อาเภอเมองเชียงหม่
จังหวัดเชียงหม่ 53 โทร.  31 954

นางสาวมิ่งขวัญ ณ ะกั่วทุ่ง :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.2325)
ร้านฟาร์ทาเนียร์

5 หม่ อยวัดอุโมงค์ ถนนสุเทพ าบลสุเทพ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 52
โทร.  99 995

นางสาวมัญชุภา กิ่งศักดิ์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.3172)
ร้านรช ดรัก

19/1 หม่ อย ถนนหัสดิเสวี าบลช้างเผอก อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 53
โทร.  194 1524
นายกฤช วิบุลย์พงศ์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.2)

ร้านพรีเมี่ยมดรัก

55/ หม่ 2 อย ถนน าบลช้างเผอก อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 5 โทร. 
517 479

นางสาวณิชากร อุนะพานัก :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.35)
ร้านยากรีนเฟ (สาขาริมปิง
มะลิเพลส)

32/5 หม่ 2 อย ถนน าบลแม่เหียะ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 51 โทร. 
5327 415

นางสาวศรัญญา ปัญโญแก้ว :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.32491)

หน้า 46 ของ 53

292

293

ลขที่

ผู้รับนุญต

ประท :

วลทกร :

ชม 124/255

นางสาวอัญชลีพร หล่อสุวรรณกุล

ขย1

17.-2. น.

ชม 125/255
ขย1

บริษัทพี แอนด์ เอฟ อินทิเกรท
จากัด

ช่สถนที่

ผู้ีหน้ที่ปฏิบัติกร :
เวลล์แคร์ฟาร์มาี

ชม 12/255
ขย1

บริษัทบ๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย)
จากัด

ร้านพีแอนด์เอฟ

296

297

298

ชม 127/255

นางสาวฐิรชญา คิดสม

ขย1

17. - 2. น.

ชม 12/255

นางสาวอนุสรา กาวิโจง

ขย1

1.3 - 21.3 น.

ชม 129/255

นางสาวสุวิมล สมวงษ์อินทร์

ขย1

17. - 2. น.

ชม 13/255

นางสาวชนิกาน์ สมิะสิริ

ขย1

12. - 2. น.

99 ห้อง  9 ชั้น  เ็นทรัลเฟสิวัล เชียงหม่ หม่ 4 อย ถนน าบลฟ้า่าม
อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 5 โทร.

นายภเบศร์ แก้วปินา :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.1931)
ร้านบ๊ทส์-เ็นทรัล เฟสิวัล
เชียงหม่

1.-22. น.
295

17/ หม่ อย ถนนมรก าบลช้างเผอก อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 53 โทร.
 3295 575

นางสาวอัญชลีพร หล่อสุวรรณกุล :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.2139)

11. - 2. น.
294

ที่ยู่

99 หม่ 4 อยห้องเลขที่ 14 ชั้น  ถนน ศนย์การค้าเ็นทรัลเฟสิวัล เชียงหม่ าบลฟ้า่าม
อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 5 โทร.  5325 5929

นางสาวปริณดา โสิารัน์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.2439)
ร้านแค็ปลเภสัช

111/43 หม่ 1 อย ถนน าบลหนองป่าครั่ง อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 5
โทร. 9 99971

นางสาวจุฬาภรณ์ สง่าศรี :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.22)
ร้านยาบ้านเมย์

27/4 หม่ อย ถนนธานินทร์ าบลช้างเผอก อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 53
โทร. 9 55459

นางสาวณิชา มหาวรรณ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.312)
ร้านดอนชัยเภสัช

5/4 หม่ 4 อย ถนน าบลป่าแดด อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 51 โทร. 
252593

นางสาวสุวิมล สมวงษ์อินทร์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.279)
ร้านยามุมนที

43/1 หม่  อย ถนน าบลสุเทพ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 52 โทร. 
21
นางสาวชนิกาน์ สมิะสิริ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.231)

หน้า 47 ของ 53

299

300

ลขที่

ผู้รับนุญต

ประท :

วลทกร :

ชม 131/255

นายณัฐวุฒิ ชช่วย

ขย1

1. - 22. น.

ชม 132/255

บริษัทเ็นทรัล วัสัน จากัด

ขย1

ช่สถนที่

ผู้ีหน้ที่ปฏิบัติกร :
ร้านหลังมอเภสัช

302

303

304

ร้านวัสันฟาร์มาี
(สาขาเ็นทรัลเชียงหม่ 2 )

99, 99/1,99/2 ห้อง1 ชั้น เ็นทรัลเฟสิวัลเชียงหม่ หม่ 4 อย ถนน าบลฟ้า่าม
อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 5 โทร. 52 12

นางสาวรินภดา เหมาะผดุงกุล :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.1339)

ชม 133/255

นางสาวรัชนีกร ทองสถิย์

ขย1

.-22.3 น.

ร้านยาเลี้ดรัก (Heathy drug) 41/2 หม่ อย ถนนป่าัน าบลป่าัน อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 53 โทร.
1 91474

ชม 2/2557

นางสาววิสุทธี โพธิ์สวัสดิ์

ร้านหมอยาสุเทพ

ขย1

9.-22.

ชม 3/2557

นายปิยะพงศ์ เมธีรันโสภณ

ขย1

. - 2. น.

ชม 5/2557

นายชานน์ ภ่เจริญ

ขย1

นางสาวรัชนีกร ทองสถิย์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.254)

ชม 7/2557

นางสาวรสสุคนธ์ ฝั้นมงคล

ขย1

17. - 22. น.

225/7 หม่ อย ถนนห้วยแก้ว าบลสุเทพ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 52 โทร.

นางสาวธีรวรรณ ปัญญาสว่างจิร :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.12212)
ร้านอ.เจริญเภสัช 2

1/5 หม่ 2 อย ถนน าบลสันผีเส้อ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 53 โทร.
 15359

นางสาวจุฑาภรณ์ ศิริสกุลวัฒน์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.252)
ร้านชานน์ ฟาร์มาี (Chann
Pharmay)

17. - 21. น.
305

4 หม่ 1 อย ถนน าบลสุเทพ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 52 โทร. 9
759429

นายณัฐวุฒิ ชช่วย :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.23927)

12. - 21. น.
301

ที่ยู่

2/ หม่ 14 อย ถนน าบลสุเทพ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 52 โทร. 53
129

นางสาวชัญญ์ธนันท์ อุดบัววงศ์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.21395)
ร้านยาบุรี

3/1 หม่ อย ถนนโสศึกษา าบลช้างเผอก อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 53
โทร. 2 5277
นางสาวรสสุคนธ์ ฝั้นมงคล :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.2737)

หน้า 48 ของ 53

306

ลขที่

ผู้รับนุญต

ประท :

วลทกร :

ชม 9/2557

บริษัทระ(ประเทศไทย) จากัด

ขย1
1. - 22. น.
307

308

309

310

311

ชม 1/2557

นายภเบศ แก้วขวัญเพชร

ขย1

.3 - 24. น.

ชม 17/2557

บริษัทโกดังยา จากัด

ขย1

1. - 13. น.

ชม 1/2557

นางสาวกัณฐิ์ลดา ทองน้อย

ขย1

7.-22. น.

ชม 19/2557

นางสาวพิสุทธิดา ศักดิ์เฉลิม

ขย1

17. - 23. น.

ชม 2/2557

บริษัทเ็นทรัล วัสัน จากัด

ขย1
11. - 2. น.

ช่สถนที่

ที่ยู่
ผู้ีหน้ที่ปฏิบัติกร :

บริษัทระ(ประเทศไทย) จากัด 55/5 อาคารเม-ญ่าไลฟ์สไล์ช็อปปิ้งเ็นเอร์ เชียงหม่ หม่ 5 อย ถนน าบลช้างเผอก
สาขาเม-ญ่าเชียงหม่
อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 53 โทร. 92 22339
นายณัฐพล ชุ่มแสง :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.2759)
ร้านศักดิ์ศรีเภสัช

1/1 หม่ 1 อย ถนนห้วยแก้ว าบลช้างเผอก อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 53
โทร. 1 37349

นายภเบศ แก้วขวัญเพชร :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.311)
บริษัทโกดังยา จากัด

419/5- หม่ อย ถนนมหิดล าบลท่าศาลา อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 5
โทร. 53 249

นางวามริน สุวรรณชิ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.144)
เวียงพิงค์เภสัช

4/1 หม่ อย ถนนเวียงพิงค์ าบลช้างคลาน อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 51
โทร.  5 555

นางสาวกัณฐิ์ลดา ทองน้อย :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.22712)
ร้านยาสมาร์ทดรัก

149/27-2 ห้อง 125-12 หม่ อยลาดอนุสาร ถนนช้างคลาน าบลช้างคลาน
อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 51 โทร. 4 1577

นางสาวทิพยรัน์ อุ่นกาศ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.299)
ร้านวัสันฟาร์มาี
(สาขาเมญ่าเชียงหม่)

55/5 ห้องเลขที่ 21 ชั้น 2 หม่ 5 อย ถนน าบลช้างเผอก อาเภอเมองเชียงหม่
จังหวัดเชียงหม่ 53 โทร. 9 192793

นายวุฒิไกร ไพรศรี :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.3144)

หน้า 49 ของ 53

312

313

314

315

316

ลขที่

ผู้รับนุญต

ประท :

วลทกร :

ชม 21/2557

นางแสงระวี ปรีดานนท์

ขย1

9. - 22. น.

ชม 23/2557

นายนิรันดร์ อักษรพรหม

ขย1

17. - 22. น.

ชม 2/2557

นายอาชนัน อดุลระกล

ขย1

11. - 21. น.

ชม 27/2557

นางสาวนพมาศ วิเชียรกันทา

ขย1

17. - 22. น.

ชม 2/2557
ขย1

บริษัทกิฟฟารีน สกายไลน์ ยนิี้
จากัด
1. - 19. น.

317

318

ชม 3/2557

นางสาวอรวรรณ หนทอง

ขย1

1. - 24. น.

ชม 31/2557

นางสาวพีรญา ทานิล

ขย1

12.-21. น.

ช่สถนที่

ที่ยู่
ผู้ีหน้ที่ปฏิบัติกร :

ร้านฟาร์มาแคร์พลัส

193 หม่ 2 อย ถนน าบลท่าศาลา อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 5 โทร. 9
75154

นางสาวสิระพร ปรีดานนท์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.2134)
ร้านบ้านรักษ์ยา

/3 หม่ อย ถนนพัฒนาช้างเผอก าบลช้างเผอก อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่
53 โทร. 1 2325

นายภควัน์ าระวงศ์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.19324)
ร้านยาฟาร์ม่าคาเฟ่

71/5 หม่ อย ถนนศรีดอนไชย าบลช้างคลาน อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 51
โทร. 9 7333374

นางสาวธิดารัน์ ึงวิไลสินธุ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.2339)
ร้านกฤยา เภสัช

39 หม่ อย ถนนหม่นด้ามพร้าค าบลช้างเผอก อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 53
โทร. 5 411

นางสาวนพมาศ วิเชียรกันทา :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.317)
ร้านกิฟฟารีน ฟาร์มาี
(IFFINE PHMCY)

222 หม่ 7 อย ถนน าบลสุเทพ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 52 โทร. 53
27527-9

นายสถาปัย์ ราชา :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.3199)
ร้านยาชมจันทร์

199/39 หม่ 1 อย ถนน าบลป่าแดด อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 51 โทร.
5 53223

นางสาวอรวรรณ หนทอง :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.222)
ร้านยาส่จฟาร์มาี

2 หม่  อย ถนน าบลสุเทพ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 52 โทร.  9999
371

นางสาวชุิมาศ เสรีรัน์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.255)

หน้า 50 ของ 53

319

320

321

322

ลขที่

ผู้รับนุญต

ประท :

วลทกร :

ชม 32/2557

นางสาวหทัยกาญจน์ วิสารัน์

ขย1

17. - 22. น.

ชม 3/2557

นางสาวชมัยพร ทองอ่อน

ขย1

9. - 22. น.

ชม 39/2557

นายอภิลักษณ์ สุพิทยาพร

ขย1

1. - 21. น.

ชม 4/2557

บริษัทฟาร์มาแคร์ พลัส จากัด

ขย1
1. - 22. น.
323

324

ชม 42/2557

นางสาวพิสี วีระฉายา

ขย1

9.-2. น.

ชม 49/2557

บริษัทฟาร์มาแคร์ พลัส จากัด

ขย1

9.-22. น.

ช่สถนที่

ที่ยู่
ผู้ีหน้ที่ปฏิบัติกร :

ร้านสาระพันยาฟาร์มาี

34/3 หม่  อย ถนน าบลสุเทพ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 52 โทร. 91
71

นางสาวหทัยกาญจน์ วิสารัน์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.211)
ร้านยาแม่ระมิงค์

234/423 หม่  อย ถนน าบลหนองหอย อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 5 โทร.
1 73453

นางสาวชมัยพร ทองอ่อน :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.279)
ร้านยาแปปี้ ฟาร์มาี

3 หม่ 14 อย ถนน าบลสุเทพ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 52 โทร. 5
421234

นายอภิลักษณ์ สุพิทยาพร :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.2492)
ร้านยาฟาร์มาแคร์ พลัส
สาขาเมญ่า

55 ศนย์การค้าเมญ่า เชียงหม่ ห้อง 7/2 ชั้น 1 หม่ 5 อย ถนน าบลช้างเผอก
อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 53 โทร. 52 1599

นางสาวอรประไพ เอกธนวงศ์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.32454)
ร้านนานาฟาร์มาี

144 หม่ อย ถนนรถไฟ าบลวัดเกุ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 5 โทร. 
541 3541

นางสาวสราญทิพย์ ไชยวงศ์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.22914)
บริษัทฟาร์มาแคร์ พลัส จากัด

197/3-4 หม่ 1 อย ถนน าบลป่าแดด อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 51 โทร. 
5327 2123

นางสาวจีริการณ์ พิทาคา :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.171)

หน้า 51 ของ 53

325

ลขที่

ผู้รับนุญต

ประท :

วลทกร :

ชม 52/2557

นางอมรรัน์ พงษ์วิวัฒนชัย

ขย1

ช่สถนที่

ผู้ีหน้ที่ปฏิบัติกร :
ร้านไนน์ี้ไนน์ฟาร์มาี (99
Pharrmay)

12.น. - 21. น.
326

327

328

329

330

331

ชม 53/2557

นายสถาปัย์ ราชา

ขย1

17.-21. น.

ชม 57/2557

นางประภาภรณ์ เชิดช

ขย1

17.-2. น.

ชม 5/2557

นางสาวเพ็ญะวัน บุรแก้ว

ขย1

7. - 23. น.

ชม 2/2557

นางสาวสุกฤยา โกสุมศุภมาลา

ขย1

17.-21. น.

ชม 4/2557

นางสาวสายทอง แ่เหยี่ยว

ขย1

9. - 2. น.

ชม 7/2557

บริษัทเฟิสท์ดรัก จากัด

ขย1

11. - 21. น.

ที่ยู่

1/1 หม่ อย15 ถนนนิมมานเหมินทร์ าบลสุเทพ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่
52 โทร. 5 735755

นางอมรรัน์ พงษ์วิวัฒนชัย :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.1437)
มิ่งมงคลเภสัช

31/1 หม่ 2 อย ถนนเชียงหม่-สันกาแพง าบลหนองป่าครั่ง อาเภอเมองเชียงหม่
จังหวัดเชียงหม่ 5 โทร. 9 21 341
นางสาวกรรณิการ์ อินจับ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.27911)

เจริญรัน์เภสัช

11/2 หม่ 2 อย ถนน าบลสันผีเส้อ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 53 โทร. 
15 29

นางประภาภรณ์ เชิดช :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.1495)
ร้านพีที ฟาร์มาี

9/2 หม่ อย ถนนสวนดอก าบลสุเทพ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 52 โทร.
1 594239

นางสาวเพ็ญะวัน บุรแก้ว :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.22371)
ห้างหุ้นส่วนสามัญ เมดิก้าับ

49/ หม่ อย ถนนนิมมานเหมินทร์ าบลสุเทพ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 52
โทร.  2 359

นางสาวทิพากร วังคะวงษ์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.99)
ร้านพีระมิรเภสัช

/34 หม่ 1 อย ถนน าบลช้างเผอก อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 53 โทร. 53
225543

นายชีวิน ระการศิลป์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.2131)
ร้านเฟิสท์ดรัก (สาขาเมญ่า)

55/5 ห้างเมญ่า ชั้น3 ห้อง 3 หม่ 5 อย ถนน าบลช้างเผอก อาเภอเมองเชียงหม่
จังหวัดเชียงหม่ 53 โทร. 52 1551

นางสาวจุรี วัฒนาวิริยะกุล :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.2112)

หน้า 52 ของ 53

332

ลขที่

ผู้รับนุญต

ประท :

วลทกร :

ชม 7/2557

บริษัทเฟิสท์ดรัก จากัด

ขย1

ช่สถนที่

ผู้ีหน้ที่ปฏิบัติกร :
ร้านเฟิสท์ดรัก
99 หม่ 4 อย ถนน าบลฟ้า่าม อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 5 โทร.
(สาขาเ็นทรัลเฟสิวัลเชียงหม่
)

1. - 21. น.
333

334

335

336

337

ชม 71/2557

นายมนรี สอนเบี้ยว

ขย1

1. - 21. น.

ชม 72/2557

นางสาวอาภา คาเวียง

ขย1

12. - 22. น.

นางสาวอุษณีษ์ มณีธร :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.3214)
ร้านอีี่ดรัก (Easy Drug ) 2

ร้านปอฝ้ายเภสัช

ขย1

จันทร์-ศุกร์ 17.-22. น. เสาร์-อาทิย์
11. - 22. น.

ขย1

9.-2. น.

ชม 79/2557

นางสาวฐิศิรักน์ เกิดมงคล

ขย1

17. - 2. น.

111/99 หม่ 1 อย ถนน าบลหนองป่าครั่ง อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 5
โทร. 5 275599

นางสาวณัฏฐ์ปุณยภา บัณฑิภรินทร์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.141)

นางสาวปทุมรัน์ แสนเจริญ

นางสาวนภัสวรรณ เอกมณี

13 หม่ 1 อย ถนนคลองชลประทาน าบลสุเทพ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่
52 โทร.  3354553

นางสาวช่นรัน์ ันวิรัน์ :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.2913)

ชม 74/2557

ชม 7/2557

ที่ยู่

ร้านยาลกช้างเภสัช

97 หม่ 14 อย ถนน าบลสุเทพ อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 52 โทร. 4
151735

นางสาวณิลยา เชอังกร :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.25944)

นภัสวรรณเภสัช

15 หม่ อย9 (ถนนลาพน) ถนนลาพน าบลหนองหอย อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่
5 โทร.  559 53

นางสาวนภัสวรรณ เอกมณี :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.212)
ร้านบ้านยา ว.ค.

1 หม่ อย11 ถนนหม่นด้ามพร้าค าบลช้างเผอก อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่
53 โทร. 5 291345

นางสาวเบญจลักษณ์ ศรีดี :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.319)

หน้า 53 ของ 53

338

ลขที่

ผู้รับนุญต

ประท :

วลทกร :

ชม 1/2557

บริษัทระ(ประเทศไทย) จากัด

ขย1
1. - 21. น.
339

ชม 3/2557

นางสาวฐิิกาน์ ผลประเสริฐ

ขย1

12. - 1. น.

ช่สถนที่

ที่ยู่
ผู้ีหน้ที่ปฏิบัติกร :

บริษัทระ(ประเทศไทย) จากัด 2/32 หม่  อย ถนน าบลฟ้า่าม อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 5 โทร.
สาขามีโชคพลา่า
5 4754
นายอภิชาิ ดวงเดช :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.31919)
ร้านฟาร์ม่าคลับ

3/1 หม่ อย ถนนสันิธรรม าบลช้างเผอก อาเภอเมองเชียงหม่ จังหวัดเชียงหม่ 53
โทร. 7 17992

นางสาวณัฐกาน์วดี คาภิระแปง :เภสัชกรชั้นหนึ่ง(บอนุญาประกอบโรคศิลปะเลขที่ ภ.244)
ที่มา :

กลุ่มงานคุ้มครองผ้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงหม่
ที่มา :

