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รายชือ่ ร้านยาที่ไดรับอนุญาต ประเภท ขย.1 ประจา ปี2561
รหัส
1
2
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22
23
24
25
26
27
28
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31
32
33
34
35
36
37

เลขที่ใบอนุญาต
ผู้รบั อนุญาต
9/2535
นายทวีสิทธิ วีระวัธนชัย
4/2526
นายประชา พันธ์นิกุล
4/2541
นายพงศ์พันธ์ จรัสดารงนิตย์
1/2539
นายบุญเทียน องควานิช
5/2535
นางสาวพลอยรุ้ง โกมลเวชกุล
31/2531
นางสาวเสาวนีย์ พีระนันท์รังษี
26/2527
นางวิไลลักษณ์ ศักดิ์สุรกานต์
8/2526
นายธนาวิศน์ มิลินจิรรัตน์
23/2526
นายวิสุทธิ์ จึงสุวดี
2/2539
นายสมบัติ วสุนธราวัฒน์
3/2539
นายกาชัย ทองบ่อ
7/2539
บริษัท สยามแมคโคร จากัด (มหาชน)
16/2541
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
19/2542
นางสาวสุธิดา เจิมขุนทด
1/2544
นายชัยชาญ ตรีจันทร์
7/2545
นายธีระศักดิ์ อินทะรุกขา
16/2545
นางจันทร์จิรา สาธุภาค
10/2545
นายคาภีร์ เขตมนตรี
25/2543
นางสาวบุญจิราธร สืบสาย
25/2527
นางปียานี เจริญผล
11/2544
นางดรุณี คาสิงห์
4/2536
นายสุนทร พัฒนกิจ
29/2530
นางนลินี ฉันทรุจิกพงศ์
28/2526
นางเยาวภาลักษณ์ สินธุเชาวน์
1/2537
นายณรงชัย ประสิทธิภ์ รู ิปรีชา
12/2541
นางชุตินันท์ ประสิทธิภ์ รู ิปรีชา
16/2542
นางอาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์
2/2545
นางวาสนา เทียนจารุวัฒนา
23/2546
นายนิยม สมสุข
24/2546
นายชัยรัตน์ พันธุผ์ าสุก
26/2545
นายบุญยงค์ บรรเทิงสุข
21/2544
นายสิทธิชัย ทะคาวงษ์
11/2547
นายต่วน วรุณธรรม
16/2547
นางสาวรุจิรา บุตรจันทร์
19/2547
นางสาวกอบกุล บัวเพชร
21/2547
นางสาววิไลพร ชัยเวชสกุล
5/2548
นางสุดารัตน์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

ผู้ดาเนินกิจการ
นายทวีสิทธิ วีระวัธนชัย
นายประชา พันธ์นิกุล
นายพงศ์พันธ์ จรัสดารงนิตย์
นายบุญเทียน องควานิช
นางสาวพลอยรุ้ง โกมลเวชกุล
นางสาวเสาวนีย์ พีระนันท์รังษี
นางวิไลลักษณ์ ศักดิ์สุรกานต์
นายธนาวิศน์ มิลินจิรรัตน์
นายวิสุทธิ์ จึงสุวดี
นายสมบัติ วสุนธราวัฒน์
นายกาชัย ทองบ่อ
นางสาวทิพย์วัลย์ คงเนียม
นางชุตินันท์ ประสิทธิภ์ รู ิปรีชา
นางสาวสุธิดา เจิมขุนทด
นายชัยชาญ ตรีจันทร์
นายธีระศักดิ์ อินทะรุกขา
นางจันทร์จิรา สาธุภาค
นายคาภีร์ เขตมนตรี
นางสาวบุญจิราธร สืบสาย
นางปียานี เจริญผล
นางดรุณี คาสิงห์
นายสุนทร พัฒนกิจ
นางนลินี ฉันทรุจิกพงศ์
นางเยาวภาลักษณ์ สินธุเชาวน์
นายณรงชัย ประสิทธิภ์ รู ิปรีชา
นางชุตินันท์ ประสิทธิภ์ รู ิปรีชา
นางอาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์
นางวาสนา เทียนจารุวัฒนา
นายนิยม สมสุข
นายชัยรัตน์ พันธุผ์ าสุก
นายบุญยงค์ บรรเทิงสุข
นายสิทธิชัย ทะคาวงษ์
นายต่วน วรุณธรรม
นางสาวรุจิรา บุตรจันทร์
นางสาวกอบกุล บัวเพชร
นางสาววิไลพร ชัยเวชสกุล
นางสุดารัตน์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

ชื่อร้านขายยา
คลังยา
ชัยวิตร์เภสัช
เทียนแซเภสัช
ประชาฟาร์มาซี
พลอยรุ้งเภสัช
พีระเภสัช
ยาเภสัชกร
วิริยะเภสัช
สถาพรเภสัช
สมบัติฟาร์มาซี
กาชัยเภสัช
บริษัท สยามแมคโคร จากัด (มหาชน)
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คลังเวชภัณฑ์
ชัยชาญเภสัช
ธ เจริญเภสัช
จันทร์จิราเภสัช
เภสัชกรคาภีร์
บุญจิราธรเภสัช
กวีกิจ
ราไพเภสัช
พัฒนาเภสัช
ฟาร์ม่าฮัท
เยาวภาลักษณ์เภสัช
สัจจะเภสัช
สัจจะเภสัช 2
เภสัชกรอาภรณ์
เรือนยาเภสัช
ตารับยาเภสัช
ชัยรัตน์เภสัช
ราชาฟาร์มาซี
เภสัชกรสิทธิชัย
กัปปิยะเภสัช
รุจิราเภสัช
สมจันทร์เภสัช
เม็ดยา
สุดารัตน์เภสัช

ตาบล
ในเมือง
ในเมือง
ปทุม
ในเมือง
ในเมือง
ในเมือง
ในเมือง
ในเมือง
ในเมือง
ในเมือง
ในเมือง
ขามใหญ่
ในเมือง
ในเมือง
ขามใหญ่
ในเมือง
ในเมือง
ม่วงสามสิบ
เขื่องใน
พิบลู
พิบลู
ช่องเม็ก
ในเมือง
วารินชาราบ
วารินชาราบ
วารินชาราบ
วารินชาราบ
แสนสุข
วารินชาราบ
แสนสุข
ขุหลุ
สีวิเชียร
สีวิเชียร
โพนงาม
เหล่าเสือโก้ก
ในเมือง
ในเมือง

อาเภอ
เมืองอุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี
ม่วงสามสิบ
เขื่องใน
พิบลู มังสาหาร
พิบลู มังสาหาร
สิรินธร
เมืองอุบลราชธานี
วารินชาราบ
วารินชาราบ
วารินชาราบ
วารินชาราบ
วารินชาราบ
วารินชาราบ
วารินชาราบ
ตระการพืชผล
น้ายืน
น้ายืน
บุณฑริก
เหล่าเสือโก้ก
เมืองอุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี

เภสัชกร
นายทวีสิทธิ วีระวัธนชัย
นายประชา พันธ์นิกุล
นายกานต์ดนัย จันทร์ทรง
นางสายเพชร ชัยศรีสวัสดิ์สุข
นางสาวพลอยรุ้ง โกมลเวชกุล
นางณัฐพัชร์ จรัสดารงนิตย์
นางวิไลลักษณ์ ศักดิ์สุรกานต์
นายอนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
นายไพบูลย์ จึงสุวดี
นางสาวสุธาสินี เลาหวนิชย์
นายกาชัย ทองบ่อ
นายทศพล เจียมพัฒนขจร
นางสาวรุ้งรักพิน ทองสิน
นางสาวสรินยา เจิมขุนทด
นายชัยชาญ ตรีจันทร์
นายธีระศักดิ์ อินทะรุกขา
นางจันทร์จิรา สาธุภาค
นายคาภีร์ เขตมนตรี
นางสาวบุญจิราธร สืบสาย
นางสาวสวรส ธนธรวงศ์
นางสาวปรัตดา ศรีสมบัติ
นายณรงค์ บุรัสการ
นางนลินี ฉันทรุจิกพงศ์
นางเยาวภาลักษณ์ สินธุเชาวน์
นายณรงชัย ประสิทธิภ์ รู ิปรีชา
นางชุตินันท์ ประสิทธิภ์ รู ิปรีชา
นางอาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์
นางวาสนา เทียนจารุวัฒนา
นายกาแหง สมสุข
นายชัยรัตน์ พันธุผ์ าสุก
นายธนวัฒน์ คันธทรัพย์
นายสิทธิชัย ทะคาวงษ์
นางกัปปิยะ ปาณิวรรณ
นางสาวรุจิรา บุตรจันทร์
นางสาวสิริรัตน์ พูลเพิ่ม
นางสาววิไลพร ชัยเวชสกุล
นางสุดารัตน์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

เวลาทาการ
ทุกวัน 18.00-21.00 น.
ทุกวัน 08.00-20.00 น.
ทุกวัน 16.30-22.00 น.
ทุกวัน 17.00-20.00 น.
วันราชการ 06.30-07.30 น.,17.30-21.30 น. วันหยุดราชการ 07.30-21.30 น.

ทุกวัน 18.00-21.00 น.
ทุกวัน 08.00-20.00 น.
ทุกวัน 17.00-20.00 น.
ทุกวัน 17.30-20.30 น.
จ-ศ 18.00-20.00 น.,ส-อา 07.00-20.00น.
ทุกวัน 16.30-20.00 น.
ทุกวัน 08.00 - 17.00 น.
ทุกวัน 08.30 - 20.30 น.
ทุกวัน 18.00-21.00 น.
ทุกวัน 06.30-08.00 น., 17.00-22.00 น.
เวลา 17.00-20.00 น.
ทุกวัน 09.00-21.00 น.
จ-ศ 05.00-08.00 น., 17.00-21.00 น., ส-อา 05.00-21.00 น.

จ-ศ 17.30-21.30 น.และ ส-อา 06.00-21.30 น.
ทุกวัน 07.00-18.00 น.
ทุกวัน 17.00-20.00 น.
ทุกวัน 17.30-20.00 น.
ทุกวัน 09.00-19.00 น.
ทุกวัน 07.00-21.00 น.
ทุกวัน 17.00-20.00 น.
ทุกวัน 16.00-22.00 น.
ทุกวัน 16.30-20.00 น.
ทุกวัน 17.00-21.00 น.
จ-ศ 17.00-21.00 น.,ส-อา 12.00-21.00 น.
ทุกวัน 17.00-20.00 น.
จ-ศ 16.30-20.00 น., ส-อา และวันหยุดราชการ 08.00-16.00 น.

ทุกวัน 07.00-07.50 น., 16.30-20.00 น.
ทุกวัน 06.00-07.50 น., 16.10-21.00 น.
จ-ศ 18.30-20.30 น., ส-อา 08.00-20.30 น.
ทุกวัน 07.00-08.00 น., 16.00-22.00 น.
ทุกวัน 07.00-20.00 น.
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รายชือ่ ร้านยาที่ไดรับอนุญาต ประเภท ขย.1 ประจา ปี2561
รหัส
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

เลขที่ใบอนุญาต
ผู้รบั อนุญาต
15/2548
บริษัท เซ็นทรัลวัตสัน จากัด
23/2548
นายมนตรี ทัศนารักษ์
1/2549
นายถนอมศักดิ์ ชิราวุฒิ
2/2549
นายสุวโรจน์ บุดดาวงศ์
4/2549
บริษัท เมืองทองเภสัช จากัด
7/2549
นายทิม ขอดทอง
8/2549
นางชนม์ชนกต์ ยงกุลวณิชนันท์
11/2549
นายภูมิวศิษฏ์ วงษา
13/2549
นางสาวสุวรส ลีลาศ
4/2550
นายพัฒนะ รุ่งรัศมีทวีมานะ
7/2550
นางสาวทนันพัทธ์ นาคนิกร
11/2550
นางประภารัตน์ ตั้งมานะกุล
12/2550
นางปภาดา พงศ์สุวรรณ
13/2550
นายบัณฑิต เจริญผล
22 /2550
นางวิลาวัลย์ สาระคร
13/2551
นางภาลีณี ดวงพิทกั ษ์พงศ์
16/2551
นายสว่างพงษ์ ตั้งกิจศิริ
17/2551
นายปริญญา สมจันทร์
33/2551
นายณัฐพล อุดมกิตติ
43/2551
นายอรุณ ศรีพลาย
44/2551
บริษัท บู๊ทส์ รีเทล(ประเทศไทย) จากัด
49/2551
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
52/2551
นางสาวกิตติยาพร ทองไทย
55/2551
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
3/2552
นายอดุลย์ บังศรี
9/2552
นายสิทธิพล แก้วมีศรี
11/2552
นางนัยนา ไทยตรง
15/2552
นางปริยนันท์ พุฒเขียว
18/2552
นายวันชัย สีหะนันท์
23/2552
นางสุภารัตน์ จันทร์เหลือง
28/2552
นางกรรณขจร ศิลาเกษ
1/2553
นางสาวรัศมี วัฒนานนท์
2/2553
นายวสันต์ ดีล้า
3/2553
นางสาวมนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์
8/2553
นางรับขวัญ เชื้อลี
10/2553
นายสิทธิพล กาหลง
11/2553
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)

ผู้ดาเนินกิจการ
นางสาวนภัส บุญเลิศ
นายมนตรี ทัศนารักษ์
นายถนอมศักดิ์ ชิราวุฒิ
นายสุวโรจน์ บุดดาวงศ์
นายอนุชา ทัศนารักษ์
นายทิม ขอดทอง
นางชนม์ชนกต์ ยงกุลวณิชนันท์
นายภูมิวศิษฏ์ วงษา
นางสาวสุวรส ลีลาศ
นายพัฒนะ รุ่งรัศมีทวีมานะ
นางสาวทนันพัทธ์ นาคนิกร
นางประภารัตน์ ตั้งมานะกุล
นางปภาดา พงศ์สุวรรณ
นายบัณฑิต เจริญผล
นางวิลาวัลย์ สาระคร
นางภาลีณี ดวงพิทกั ษ์พงศ์
นายสว่างพงษ์ ตั้งกิจศิริ
นายปริญญา สมจันทร์
นายณัฐพล อุดมกิตติ
นายอรุณ ศรีพลาย
นางสาวเกศราภรณ์ สร้อยเพชร
นางชุตินันท์ ประสิทธิภ์ รู ิปรีชา
นางสาวกิตติยาพร ทองไทย
นายเสรี รจนาสม
นายอดุลย์ บังศรี
นายสิทธิพล แก้วมีศรี
นางนัยนา ไทยตรง
นางปริยนันท์ พุฒเขียว
นายวันชัย สีหะนันท์
นางสุภารัตน์ จันทร์เหลือง
นางกรรณขจร ศิลาเกษ
นางสาวรัศมี วัฒนานนท์
นายวสันต์ ดีล้า
นางสาวมนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์
นางรับขวัญ เชื้อลี
นายสิทธิพล กาหลง
นายเสรี รจนาสม

ชื่อร้านขายยา
ร้านวัตสันฟาร์มาซี สาขาเอสเค อุบลราชธานี
เมืองทองโอสถ
ถนอมศักดิ์เภสัช
ใบยาเภสัช
บริษัท เมืองทองเภสัช จากัด
กุดข้าวปุ้นเภสัช
ชนม์ชนกเภสัช
ยาแก้วยาขวัญ
สุวรสเภสัช
ศาลายา
ร่มเย็นเภสัช
ประภารัตน์เภสัช
เรือนยา
เพชรกวี
บ้านยาขวัญมอ
กรุงทองเภสัช
สรรพสิทธิเภสัช
ปริญญาเภสัช
มนชยาเภสัช
ชัยพัฒน์เภสัช 1
บู๊ทส์-บิ๊กซี อุบลฯ

ตาบล
ในเมือง
ในเมือง
ในเมือง
แสนสุข
วารินชาราบ
ข้าวปุ้น
นาคา
สาโรง
ช่องเม็ก
ในเมือง
ในเมือง
ในเมือง
พิบลู
พิบลู
เมืองศรีไค
ในเมือง
ในเมือง
นาจะหลวย
ในเมือง
ในเมือง
ในเมือง
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมืองศรีไค
กิตติยาพรเภสัช
ในเมือง
ร้านเพรียว PURE (สาขาวารินชาราบ)
แสนสุข
ร้านยาเภสัชอดุลย์
เมืองเดช
คลังยามินิมาร์ท
เขมราฐ
ร้านยาบีแคร์
เขื่องใน
ภาวินีเภสัช
แสนสุข
ชัยพัฒน์เภสัช 9
ขามใหญ่
ศูนย์ยาแอนเจิ้ล
ในเมือง
GREEN DRUG INFO
คาน้าแซบ
บ้านเภสัชกร
ในเมือง
ดีล้าเภสัช
ม่วงสามสิบ
คลินิกยา
ในเมือง
ขวัญยาเภสัช
เมืองศรีไค
ดารงเฮลท์แคร์ สาขา CITY MALL อุบลราชธานี ในเมือง
ร้าน PURE (สาขาอุบลราชธานี)
ในเมือง

อาเภอ
เมืองอุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี
วารินชาราบ
วารินชาราบ
กุดข้าวปุ้น
ศรีเมืองใหม่
สาโรง
สิรินธร
เมืองอุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี
พิบลู มังสาหาร
พิบลู มังสาหาร
วารินชาราบ
เมืองอุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี
นาจะหลวย
เมืองอุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี
วารินชาราบ
เมืองอุบลราชธานี
วารินชาราบ
เดชอุดม
เขมราฐ
เขื่องใน
วารินชาราบ
เมืองอุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี
วารินชาราบ
เมืองอุบลราชธานี
ม่วงสามสิบ
เมืองอุบลราชธานี
วารินชาราบ
เมืองอุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี

เภสัชกร
นางสาวกาญจนา หมื่นสาย
นายมนตรี ทัศนารักษ์
นายถนอมศักดิ์ ชิราวุฒิ
นางเบญจมาศ บุดดาวงศ์
นางภัณฑิรา ธรรมสัตย์
นายสันทัศน์ โกศล
นางชนม์ชนกต์ ยงกุลวณิชนันท์
นายภูมิวศิษฏ์ วงษา
นางสาวสุวรส ลีลาศ
นายพัฒนะ รุ่งรัศมีทวีมานะ
นางสาวทนันพัทธ์ นาคนิกร
นางประภารัตน์ ตั้งมานะกุล
นางปภาดา พงศ์สุวรรณ
นายบัณฑิต เจริญผล
นางวิลาวัลย์ สาระคร
นายพัสกร ดวงพิทกั ษ์พงศ์
นายสว่างพงษ์ ตั้งกิจศิริ
นายปริญญา สมจันทร์
นางสาวมนชยา อุดมกิตติ
นายสุรสิทธิ์ พงษ์สุพรรณ
นางสาวเกศราภรณ์ สร้อยเพชร
นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา
นางสาวกิตติยาพร ทองไทย
นายเสรี รจนาสม
นายอดุลย์ บังศรี
นายสิทธิพล แก้วมีศรี
นางนัยนา ไทยตรง
นางสาวภาวินี พุฒเขียว
นางสาววิจิตรา เป็นมงคล
นางสุภารัตน์ จันทร์เหลือง
นางสาวรุ่งนภา กงวงษ์
นางสาวรัศมี วัฒนานนท์
นายวสันต์ ดีล้า
นางจารุวรรณ ธนวิรุฬห์
นายนิวัตน์ จันทะรัตน์
นางสาวสวนิตย์ สุวรรณราช
นางสาวศิริเพ็ญ สาเภาดี

เวลาทาการ
ทุกวัน 11.00-20.00 น.
ทุกวัน 07.00-20.00 น.
ทุกวัน 07.00-22.00 น.
ทุกวัน 06.00-07.00 น.,17.00-21.00 น.
ทุกวัน 09.00-18.00 น.
ทุกวัน 17.00-20.00 น.
ทุกวัน 06.00-07.45 น., 16.15-20.00 น.
จ-ศ 17.00-20.00 น., และ ส-อา 09.00-22.00 น.
จ-ศ 16.30-21.00 น.,ส-อา 08.00-21.00 น.
ทุกวัน 16.30-20.30 น.
จ-ศ 16.30-22.00 น., ส-อา 08.00-22.00 น.
ทุกวัน 06.00-17.00 น.
ทุกวัน 17.00-20.00 น.
ทุกวัน 08.00-18.00 น.
ทุกวัน 17.00-23.00 น.
ทุกวัน 08.00-21.00 น.
จ-ศ 09.00-21.00 น., ส-อา 09.00-12.00 น.
จ-ศ 16.30-21.00 น., ส-อา 11.00-16.00 น.
จ-ศ 16.00-20.00 น., ส-อา 08.00-20.00 น.
จ-ศ 17.30-21.00 น.,ส-อา 09.00-21.00 น.
ทุกวัน 12.00-21.00 น.
ทุกวัน 10.00-18.00 น.
จ-ศ 17.00-22.00 น.,ส-อา 09.00-22.00 น.
ทุกวัน 17.00 - 21.00 น.
จ-ศ 16.30-20.30 น.,ส-อา 06.00-20.30 น.
ทุกวัน 07.00-20.00 น.
ทุกวัน 08.00-20.00 น.
ทุกวัน 17.00-22.00 น.
ทุกวัน 17.30-22.00 น.
จ-ศ 18.00-21.00 น.,ส-อา 09.00-21.00 น.
จ-ศ 17.00-21.00 น.
จ-ศ 17.00-21.00 น., ส-อา 08.00-21.00 น.
ทุกวัน 17.30-20.00 น.
จ-ศ 16.30-20.00 น., ส-อา 08.30-20.00 น.
ทุกวัน 17.00-21.00 น.
ทุกวัน 17.00 - 20.00 น.
ทุกวัน 09.00 - 23.00 น.

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561
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รายชือ่ ร้านยาที่ไดรับอนุญาต ประเภท ขย.1 ประจา ปี2561
รหัส
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

เลขที่ใบอนุญาต
ผู้รบั อนุญาต
3 /2554
นายธวรัตน์ เวียงสิมมา
4 /2554
นางสาวบัวเรียน มนัส
5 /2554
นายจิระศักดิ์ จันทร
6/2554
นายวุฒิไกร วิลามาตย์
7/2554
นางสาวสุรัชนา เรืองถาวรกุล
12/2554
นางสุรีรัตน์ พลสมัคร
13/2554
นางสาวญาณิฐา ชนแดง
14/2554
นางปาริฉัตตก์ โรจน์ธนะธัญญา
15/2554
นางสิริพร ตรีพิเชฐกุล
18/2554
นางสาววีรยา วิชาธรณ์
19/2554
นางสมสุดา สุขสาราญ
20/2554
บริษัท บู๊ทส์ รีเทล(ประเทศไทย) จากัด
21/2554
นางวนาพร จารุเจษฎา
1/2555
นางนิตยา จันทกาญจน์
2/2555
นางชนาธิป ทองคา
4/2555
นางสมปอง ใจใหญ่
5/2555
นางสาวถิรนันท์ อารยรุ่งโรจน์
8/2555
นายศักย์วิวัศ สิงห์เผ่น
9/2555
นางสินีนาฏ สืบสาย
10/2555
นายนคร ใบศรี
14/2555
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
17/2555
นางสาวนริศรา ไทยโสภา
18/2555
นายภูมิวศิษฏ์ วงษา
19/2555
นางสาวนรีรัตน์ เพชรไพฑูรย์
20/2555
นางสาวพิชญ์ญานันท์ พิมพ์วาปี
21/2555
นางสาวธีวรา โลมรัตน์
23/2555
นายวิศิลป์ ลุผล
24/2555
นายประดิษฐ์ โคตรสังข์
27/2555
นางภัทราภรณ์ โตวัฒนกิจ
32/2555
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบวิ ชั่น ซิสเทม จากัด
1/2556
บริษัท วาริน เมดิคอล ซัพพลาย จากัด
2/2556
นางสิริพร ตรีพิเชฐกุล
4/2556
นายบวร ศักดิ์สุรกานต์
5/2556
นางสาวกานต์สินี บุญพุทธ
6/2556
นางชนิตา ชนะไพร
7/2556
นายดารงศักดิ์ จินารัตน์
9/2556
นางกิ่งแก้ว มาพงษ์

ผู้ดาเนินกิจการ
นายธวรัตน์ เวียงสิมมา
นางสาวบัวเรียน มนัส
นายจิระศักดิ์ จันทร
นายวุฒิไกร วิลามาตย์
นางสาวสุรัชนา เรืองถาวรกุล
นางสุรีรัตน์ พลสมัคร
นางสาวญาณิฐา ชนแดง
นางปาริฉัตตก์ โรจน์ธนะธัญญา
นางสิริพร ตรีพิเชฐกุล
นางสาววีรยา วิชาธรณ์
นางสมสุดา สุขสาราญ
นางสาวรัตนา โรจพัฒนา
นางวนาพร จารุเจษฎา
นางนิตยา จันทกาญจน์
นางชนาธิป ทองคา
นางสมปอง ใจใหญ่
นางสาวถิรนันท์ อารยรุ่งโรจน์
นายศักย์วิวัศ สิงห์เผ่น
นางสินีนาฏ สืบสาย
นายนคร ใบศรี
นายกิตติศักดิ์ แสงลับ
นางสาวนริศรา ไทยโสภา
นายภูมิวศิษฏ์ วงษา
นางสาวนรีรัตน์ เพชรไพฑูรย์
นางสาวพิชญ์ญานันท์ พิมพ์วาปี
นางสาวธีวรา โลมรัตน์
นายวิศิลป์ ลุผล
นายประดิษฐ์ โคตรสังข์
นางภัทราภรณ์ โตวัฒนกิจ
นางสาวรัชนิตย์ เกิดโพธิ์
นายสมศักดิ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
นางสิริพร ตรีพิเชฐกุล
นายบวร ศักดิ์สุรกานต์
นางสาวกานต์สินี บุญพุทธ
นางชนิตา ชนะไพร
นายดารงศักดิ์ จินารัตน์
นางกิ่งแก้ว มาพงษ์

ชื่อร้านขายยา

ตาบล
สุขสบายเภสัช
โขงเจียม
ห้องยาเภสัชกร
เขื่องใน
ร้านยาเภสัชรักษ์ยา
บัวงาม
ร้านยาเภสัชวุฒิไกร
บัวงาม
คลีนิกยา
โคกชาแระ
ร้านตะวันเภสัช
หัวเรือ
บ้านยารักษ์สุขภาพ
ขามใหญ่
ใบยา
เมืองศรีไค
ร้านคลังยา สาขา 3
เขมราฐ
เจษฎาเภสัช
นาส่วง
บ้านยาบิ๊กซี
ในเมือง
บู๊ทส์-สุนีย์ อุบล
ในเมือง
บ้านสวนยา
ในเมือง
ณิชชาเภสัช
พิบลู
กันเองเภสัช
ในเมือง
หัวนาฟาร์มาซี
หัวนา
นิมิตรเภสัช
โพธิศ์ รี
ขวัญหทัยเภสัช
ขามใหญ่
วิชชุดาเภสัช
ขามใหญ่
นครเภสัช
นาคา
ร้านขายยา(Pure) สาขาพิบลู มังสาหาร
พิบลู
ตลาดวารินเภสัช
วารินชาราบ
คลังยากรุ๊ป
เขื่องใน
เพชรรัตน์ฟาร์มาซี
แสนสุข
โอสถดีเภสัช
เมืองเดช
มยุลาเภสัช
หนองผือ
บ้านยาอุ่นเลิฟ
ขามใหญ่
ฟาร์มา ช็อป
แจระแม
พรศรีเภสัช
ในเมือง
ร้านขายยา เทสโก้ โลตัส ฟาร์มาซี สาขา อุบลราชธานี ในเมือง
สมศักดิ์เภสัช
วารินชาราบ
คลังยา สาขา 5
ขุหลุ
นิติเภสัช
ขามใหญ่
ร้านขายยาแม่หนู
โพนงาม
ห้องยา
แสนสุข
บ้านยามารีย์
ในเมือง
กิ่งแก้วเภสัช
เมืองศรีไค

อาเภอ
โขงเจียม
เขื่องใน
บุณฑริก
บุณฑริก
ทุ่งศรีอุดม
เมืองอุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี
วารินชาราบ
เขมราฐ
เดชอุดม
เมืองอุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี
พิบลู มังสาหาร
เมืองอุบลราชธานี
เขมราฐ
พิบลู มังสาหาร
เมืองอุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี
ศรีเมืองใหม่
พิบลู มังสาหาร
วารินชาราบ
เขื่องใน
วารินชาราบ
เดชอุดม
เขมราฐ
เมืองอุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี
วารินชาราบ
ตระการพืชผล
เมืองอุบลราชธานี
บุณฑริก
วารินชาราบ
เมืองอุบลราชธานี
วารินชาราบ

เภสัชกร
นางสาวปิยาพร เวียงสิมมา
นางสาวบัวเรียน มนัส
นายจิระศักดิ์ จันทร
นายวุฒิไกร วิลามาตย์
นายชิษณุธร เรืองถาวรกุล
นางสาวกรวี ป้องศรี
นางสาวอวัสดา เผ่าสุพรรณ
นางปาริฉัตตก์ โรจน์ธนะธัญญา
นางสาวพรรณทิพา ผิวทอง
นายภูวณ ปุณณภพระพี
นางเบญจพร โคตะสิน
นางสาวรัตนา โรจพัฒนา
นางวนาพร จารุเจษฎา
นางนิตยา จันทกาญจน์
นางชนาธิป ทองคา
นายเดชา คาอ่อน
นางสาวถิรนันท์ อารยรุ่งโรจน์
นางขวัญหทัย สิงห์เผ่น
นางสาววิชชุดา สืบสาย
นายนคร ใบศรี
นางสาวนงคราญ นิชรัตน์
นางสาวนริศรา ไทยโสภา
นางสาวธณัถฐา ปวะบุตร
นางสาวนรีรัตน์ เพชรไพฑูรย์
นางสาวพิชญ์ญานันท์ พิมพ์วาปี
นายผดุงพงศ์ ชมทอง
นางสาวมนัสนันท์ วงษ์ครุธ
นายประดิษฐ์ โคตรสังข์
นางภัทราภรณ์ โตวัฒนกิจ
นางสาวสิริจุฑามาศ โพธิภ์ ู
นายสมศักดิ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
นางสาวปนัดดา ปะหา
นายบวร ศักดิ์สุรกานต์
นางสาวสุพัตรา พาณิชย์
นางรัญณชา มังคละพลัง
นายดารงศักดิ์ จินารัตน์
นางกิ่งแก้ว มาพงษ์

เวลาทาการ
ทุกวัน 08.00-20.00 น.
จ-ศ 06.00-08.00 น., 16.15-21.00 น. และ ส-อา 06.00-21.00 น.

ทุกวัน 07.00-21.00 น.
จ-ศ 07.00-07.45 น., 16.30-21.00 น.และ ส-อา 07.00-21.00 น.

จ-ศ 17.15-19.30 น.,ส-อา 08.30-19.30 น.
ทุกวัน 17.30-20.30 น.
จ-ศ 17.30-21.30 น., ส-อา 08.00-21.30 น.
จ-ศ 16.30-24.00 น., ส-อา 08.00-24.00 น.
จ-ศ 17.00-20.00 น., ส-อา 08.00-16.00 น.
ทุกวัน 17.00-20.00 น.
จ-ศ 17.00-21.00 น., ส-อา 09.00-21.00 น.
ทุกวัน 10.30-21.30 น.
ทุกวัน 17.00-20.00 น.
จ-ศ 06.00-07.30 น.,16.30-21.00 น.และ ส-อา 06.00-21.00 น.

จ-ศ 17.00-21.00 น., ส-อา 07.00-21.00 น.
ทุกวัน 07.00-20.00 น.
ทุกวัน 06.00-20.00 น.
จ-ศ 06.00-07.30 น., 16.30-22.00 น. และ ส-อา 08.00-22.00 น.

จ-ศ 17.00 - 21.00 น.,ส-อา 09.00 - 21.00 น.
จ-ศ 16.30-21.00 น.,ส-อา 08.00-20.00 น.
ทุกวัน 16.30-20.30 น.
ทุกวัน 17.30-21.30 น.
จ-ศ 17.00-20.00 น.,ส-อา 09.00-20.00 น.
ทุกวัน 07.00-20.00 น.
ทุกวัน 08.00-21.00 น.
ทุกวัน 16.30-20.00 น.
จ-ศ 17.00-21.00 น.
จ-ศ 06.00-07.30 น., 17.00-21.00 น.และ ส-อา 06.00-21.00 น.

ทุกวัน 08.00-20.00 น.
ทุกวัน 11.00 - 20.00 น.
ทุกวัน 06.00-21.00 น.
ทุกวัน 18.00-21.00 น.
ทุกวัน 08.00-21.00 น.
จ-ศ 05.00-07.00 น.,17.00-20.00 น.และ ส-อา 06.00-20.00 น.

จ-ศ 17.00-20.30 น., ส-อา 07.30-20.30 น.
จ-ส 16.00 - 19.00 น.
ทุกวัน 17.00-21.00 น.
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รายชือ่ ร้านยาที่ไดรับอนุญาต ประเภท ขย.1 ประจา ปี2561
รหัส
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

เลขที่ใบอนุญาต
ผู้รบั อนุญาต
10/2556
บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จากัด
11/2556
นายกิฏฐา ก้องสมุทร
12/2556
บ.พี แอนด์ เอฟ อินทิเกรท จก.
14/2556
นางสาวสาวิตรี บุญราศรี
15/2556
นางสาวจินดาวัลย์ สุทโธ
16/2556
นางสาวจุฑามาศ สืบสิน
18/2556
นางสาวมณฑิชา วงศ์สุวรรณ
19/2556
นางพิมพ์ปวีณ์ เพชรวงศ์
21/2556
นายศุภรัตน์ วิรัตนภานุ
22/2556
นางสาวศิริพร พลแสน
24/2556
นายวิทวัส บุญทอง
27/2556
นายศักย์วิวัศ สิงห์เผ่น
29/2556
นายไพโรจน์ ไชยสมพงศ์พันธุ์
33/2556
นางดวงเดือน จันทสุรียวิช
34/2556
นางสาวภควดี วงศ์ประพฤติดี
35/2556
นายนิคม สิทธิไกรพงษ์
36/2556
นางสาวสันทนา ทองผุย
1/2557
นางสาวชลันธร ไชยศิลา
2/2557
นายฮันนี่ มันจันดา
5/2557
นางปริยนันท์ พุฒเขียว
6/2557
นายสุพจน์ สุดสี
7/2557
นายณัฐพล พิพิธ
8/2557
บริษัท โปร ฟาสซิโน จากัด
11/2557
บริษัท ยาหมอยา จากัด
12/2557
บริษัท เมืองทองเภสัช จากัด
13/2557
บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จากัด
14/2557
นางสาวนิภารัตน์ แสงกุล
15/2557
นางสาวสุกัญญา นาวิเศษ
16/2557
นางดวงพร นันทสาเริง
17/2557
นางสาววรัญญา จวนสาง
20/2557
นางพิไลพรรณ จันทประสาร
23/2557
นายธีระ พิศชาติ
27/2557
นางสาวธัญญพัทธ์ อธิหริ ัญนรภัทร์
29/2557
นางสาวปิยรัตน์ จันทา
30/2557
นายจิระเมศร์ ยงกุลวณิชนันท์
31/2557
นายฉัตรชัย บุญจอม
32/2557
นางพัทยา หวังสุข

ผู้ดาเนินกิจการ
นางสาวสุนารี สีตาล
นายกิฏฐา ก้องสมุทร
นายมนัสชัย เตชะวิเชียร
นางสาวสาวิตรี บุญราศรี
นางสาวจินดาวัลย์ สุทโธ
นางสาวจุฑามาศ สืบสิน
นางสาวมณฑิชา วงศ์สุวรรณ
นางพิมพ์ปวีณ์ เพชรวงศ์
นายศุภรัตน์ วิรัตนภานุ
นางสาวศิริพร พลแสน
นายวิทวัส บุญทอง
นายศักย์วิวัศ สิงห์เผ่น
นายไพโรจน์ ไชยสมพงศ์พันธุ์
นางดวงเดือน จันทสุรียวิช
นางสาวภควดี วงศ์ประพฤติดี
นายนิคม สิทธิไกรพงษ์
นางสาวสันทนา ทองผุย
นางสาวชลันธร ไชยศิลา
นายฮันนี่ มันจันดา
นางปริยนันท์ พุฒเขียว
นายสุพจน์ สุดสี
นายณัฐพล พิพิธ
นายไชยเสน พิศาลวาเลิศ
นายยงยุทธ คาศรี
นายอนุชา ทัศนารักษ์
นางสาวนภัส บุญเลิศ
นางสาวนิภารัตน์ แสงกุล
นางสาวสุกัญญา นาวิเศษ
นางดวงพร นันทสาเริง
นางสาววรัญญา จวนสาง
นางพิไลพรรณ จันทประสาร
นายธีระ พิศชาติ
นางสาวธัญญพัทธ์ อธิหริ ัญนรภัทร์
นางสาวปิยรัตน์ จันทา
นายจิระเมศร์ ยงกุลวณิชนันท์
นายฉัตรชัย บุญจอม
นางพัทยา หวังสุข

ชื่อร้านขายยา
บู๊ทส์ - เซ็นทรัล อุบลราชธานี
เรือนรักษ์ยา
พี แอนด์ เอฟ เซ็นทรัล อุบลฯ
ร้านมียา
จินดาวัลย์เภสัช
จุฑามาศเภสัช
รวมยา
เภสัชกรรมชุมชน
โซนยาเภสัช
บ้านยาดี
บุญทองเภสัช
ใจดีเภสัช
ช่อบัวเภสัช
ทวีเภสัช
ภควดีเภสัช
คลังยาม่วงสามสิบ
เรือนยา
ร้านขายยา คลังยากรุ๊ป สาขาพิบลู มังสาหาร
มิสเตอร์เภสัช
วสิทธิเ์ ภสัช
บ้านดู่ฟาร์มาซี
พันยาเภสัช
ร้านยาฟาสซิโน สาขาถนนธรรมวิถี
บริษัท ยาหมอยา จากัด
บริษัท เมืองทองเภสัช จากัด
วัตสันฟาร์มาซี สาขาเซ็นทรัล อุบลราชธานี
ยาชุมชน
ร้านเมืองใหม่เภสัช
ทวีวัฒน์เภสัช
เภสัชกันเอง
พิไลพรรณเภสัช 2
พิศชาติเภสัช
ชาวยา
วรรณนภาเภสัช
บ้านยาดี
เซ็นทรัลยา
โชคบุญประดิษฐ์เภสัช

ตาบล
แจระแม
ขามใหญ่
แจระแม
เมืองเดช
เมืองเดช
ขามใหญ่
เหล่าเสือโก้ก
ขามใหญ่
เมืองเดช
เมืองเดช
สีวิเชียร
ม่วงสามสิบ
ในเมือง
วารินชาราบ
พิบลู
ม่วงสามสิบ
เมืองเดช
พิบลู
ขามใหญ่
โนนผึ้ง
ในเมือง
ในเมือง
ในเมือง
เมืองเดช
วารินชาราบ
แจระแม
นิคมลาโดมน้อย
นาคา
วารินชาราบ
ในเมือง
ไผ่ใหญ่
บุ่งหวาย
ในเมือง
ขามใหญ่
ตาลสุม
ในเมือง
นาตาล

อาเภอ
เมืองอุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี
เดชอุดม
เดชอุดม
เมืองอุบลราชธานี
เหล่าเสือโก้ก
เมืองอุบลราชธานี
เดชอุดม
เดชอุดม
น้ายืน
ม่วงสามสิบ
เมืองอุบลราชธานี
วารินชาราบ
พิบลู มังสาหาร
ม่วงสามสิบ
เดชอุดม
พิบลู มังสาหาร
เมืองอุบลราชธานี
วารินชาราบ
เมืองอุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี
เดชอุดม
วารินชาราบ
เมืองอุบลราชธานี
สิรินธร
ศรีเมืองใหม่
วารินชาราบ
เมืองอุบลราชธานี
ม่วงสามสิบ
วารินชาราบ
เมืองอุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี
ตาลสุม
เมืองอุบลราชธานี
นาตาล

เภสัชกร
นางสาวสุนารี สีตาล
นายกิฏฐา ก้องสมุทร
นางสาวบุณฑริกา แก้วสว่าง
นางสาวสิรีธร บุญราศรี
นางสาวจินดาวัลย์ สุทโธ
นางสาวจุฑามาศ สืบสิน
นางสาวมณฑิชา วงศ์สุวรรณ
นางกาญจนา ตรีจันทร์
นายศุภรัตน์ วิรัตนภานุ
นางสาวศิริพร พลแสน
นายวิทวัส บุญทอง
นางสาวไพจิตตรี ลีลา
นางช่อบัว ไชยสมพงศ์พันธุ์
นางดวงเดือน จันทสุรียวิช
นางสาวภควดี วงศ์ประพฤติดี
นางสาวชลันธร ไชยศิลา
นางสาวสันทนา ทองผุย
นางพัชรี สัทธรรม
นายฮันนี่ มันจันดา
นายวิรัตน์ พวงจันทร์
นางรัชดาวรรณ สุดสี
นายณัฐพล พิพิธ
นายตรีเทพ ปัณณวัฒน์สกุล
นายยงยุทธ คาศรี
นางพัชรี ทัศนารักษ์
นางสาวสุพาภรณ์ บุญเภา
นางสาวนิภารัตน์ แสงกุล
นายณัฐพล พรจันทร์
นายชัยวิตร์ พันธ์นิกุล
นางสาววรัญญา จวนสาง
นางพิไลพรรณ จันทประสาร
นางจิราวรรณ พิศชาติ
นางสาวธัญญพัทธ์ อธิหริ ัญนรภัทร์
นางสาวนันทิรา เพ็งแจ่ม
นางสาวมยุรี พุทธวรรณ์
นายฉัตรชัย บุญจอม
นางกัณฑิมา เรืองแสน

เวลาทาการ
ทุกวัน 12.00-22.00 น.
จ-ศ 17.00-21.00 น.,ส-อา 07.00-21.00 น.
ทุกวัน 11.00-20.00 น.
ทุกวัน 11.00 - 19.00 น.
ทุกวัน 17.00-22.00 น.
จ-ศ 18.00-22.00 น.และ ส-อา 09.00-22.00 น.
ทุกวัน 17.00-21.00 น.
ทุกวัน 16.30-23.00 น.
ทุกวัน 08.00-20.00 น.
ทุกวัน 17.00-20.00 น.
ทุกวัน 07.00-20.00 น.
จ-ศ 07.00-07.30 น., 16.30-20.00 น. และ ส-อา 08.00-19.00 น.

จ-ศ 17.00-21.00 น., ส-อา 07.00-21.00 น.
จ-ศ 17.00-21.00 น.,ส-อา 07.00-21.00 น.
ทุกวัน 16.30-20.00 น.
ทุกวัน 17.00-20.00 น.
ทุกวัน 16.30-24.00 น.
ทุกวัน 17.00-20.00 น.
ทุกวัน 07.00-22.30 น.
ทุกวัน 17.00-22.00 น.
จ-ศ 07.00-08.00 น., 17.00-21.00 น.และ ส-อา 07.00-21.00 น.

ทุกวัน 17.00-22.00 น.
ทุกวัน 08.00-20.00 น.
ทุกวัน 08.00-16.00 น.
ทุกวัน 07.00 - 18.30 น.
ทุกวัน 11.00-20.00 น.
จ-ศ 17.00 - 20.00 น.,ส-อา 09.00 - 16.00 น.
จ-ศ 18.00-21.00 น.,ส-อา 08.00-18.00 น.
ทุกวัน 17.00-20.00 น.
จ-ศ 17.00-22.00 น.,ส-อา 08.00-22.00 น.
จ-ศ 17.30-22.00 น., ส-อา 07.00-22.00 น.
ทุกวัน 17.00 - 20.00 น.
ทุกวัน 07.00-24.00 น.
ทุกวัน 17.30-21.30 น.
ทุกวัน 16.30-20.30 น.
ทุกวัน 17.00-23.00 น.
จ-ศ 17.00-21.00 น., ส-อา 08.00-21.00 น.
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รหัส
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185

เลขที่ใบอนุญาต
ผู้รบั อนุญาต
33/2557
นางสาววาสนา โลมรัตน์
35/2557
นางวิลาวัณย์ ขัดก๋า
37/2557
นางสาวน้องเล็ก คุณวราดิศัย
39/2557
นายจิรภัทร หวังสุข
40/2557
นางสาวชนม์ชนก ฉวีวงศ์
41/2557
นางสาววนัสนันท์ วรรณสุพริ้ง
42/2557
นางสาวยุราช หวังสุข
43/2557
นางสาวปิยธิดา ประทุมเทศ
45/2557
นายธวัชชัย ธูปอ่อน
51/2557
บริษัท ส.ชัยวิริยา ซัพพลาย จากัด
54/2557
นางสาวกมลพรรณ เกษางาม
55/2557
นายชัชพงศ์ บุญทรัพย์
56/2557
นางสาวจันทรา พิมพ์พรมมา
57/2557
นายบัญชา ยิ่งงาม
59/2557
บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จากัด
60/2557
นางสาเนียง อินทรจันทร์
61/2557
นายอัมพล พันธุว์ งศ์
63/2557
นางรัตนาภรณ์ ชิณพันธ์
1/2558
นายณัฐกฤษฏิ์ วรรณภาส
3/2558
นางสาวปาริชาติ โสภาอุทก
8/2558
นางสาวธารารัตน์ พรยิ้ม
11/2558
นายกฤศ์วระพัชร์ พลสงคราม
1/2559
นางณัฐกานต์ พันธะไชย
2/2559
บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จากัด
3/2559
นางสาวสุภทั รา สกุลณมรรคา
4/2559
นายจีระศักดิ์ ไชยนา
5/2559
นางวณมารินทร์ สมจันทร์
6/2559
นางสาวญาณิฐา ชนแดง
7/2559
นางสาวเฟื่องฟ้า เข็มลาย
8/2559
บริษัท โปร ฟาสซิโน จากัด
9/2559
นางสาวณัฐกาญจน์ สิทธิองอาจ
10/2559
บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จากัด
11/2559
นางสาวนรีรัตน์ เพชรไพฑูรย์
12/2559
นางสาวจุฑาทิพย์ แสนทวีสุข
13/2559
นางสาวอัจฉราภรณ์ ลุยตัน
15/2559
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบวิ ชั่น ซิสเทม จากัด
16/2559
นายเรืองวิวรรธน์ เพชรวงค์

ผู้ดาเนินกิจการ
นางสาววาสนา โลมรัตน์
นางวิลาวัณย์ ขัดก๋า
นางสาวน้องเล็ก คุณวราดิศัย
นายจิรภัทร หวังสุข
นางสาวชนม์ชนก ฉวีวงศ์
นางสาววนัสนันท์ วรรณสุพริ้ง
นางสาวยุราช หวังสุข
นางสาวปิยธิดา ประทุมเทศ
นายธวัชชัย ธูปอ่อน
นายสมศักดิ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
นางสาวกมลพรรณ เกษางาม
นายชัชพงศ์ บุญทรัพย์
นางสาวจันทรา พิมพ์พรมมา
นายบัญชา ยิ่งงาม
นายจิรณัฐ ยูซูฟี
นางสาเนียง อินทรจันทร์
นายอัมพล พันธุว์ งศ์
นางรัตนาภรณ์ ชิณพันธ์
นายณัฐกฤษฏิ์ วรรณภาส
นางสาวปาริชาติ โสภาอุทก
นางสาวธารารัตน์ พรยิ้ม
นายกฤศ์วระพัชร์ พลสงคราม
นางณัฐกานต์ พันธะไชย
นางรัตนา ชาญนรา
นางสาวสุภทั รา สกุลณมรรคา
นายจีระศักดิ์ ไชยนา
นางวณมารินทร์ สมจันทร์
นางสาวญาณิฐา ชนแดง
นางสาวเฟื่องฟ้า เข็มลาย
นายไชยเสน พิศาลวาเลิศ
นางสาวณัฐกาญจน์ สิทธิองอาจ
นายจิรณัฐ ยูซูฟี
นางสาวนรีรัตน์ เพชรไพฑูรย์
นางสาวจุฑาทิพย์ แสนทวีสุข
นางสาวอัจฉราภรณ์ ลุยตัน
นางสาวณัฐกานต์ พุ่มนิคม
นายเรืองวิวรรธน์ เพชรวงค์

ชื่อร้านขายยา
บุญกรรณญาเภสัช
เฮลท์คลับ
สมาร์ทดรักส์
พัทยาเภสัช ต.ท่าช้าง
มียาเภสัช
ร้านขายยาโพธิไ์ ทรฟาร์มาซี สาขา2
พัทยา เฟรนลี่ฟาร์มาซี
คลังยา ท่าวังหิน
แก้วฟ้าเภสัช
บ้านยาอุ่นใจ สาขาวารินชาราบ
เปรียวเภสัช
มายา
บุญจันทราเภสัช
บ้านยา @ วาริน
ร้านขายยาเซฟดรัก เซ็นเตอร์
นุชราพรเภสัช
คลังยาเหรียญทอง
ต้นยาเภสัช
กิจเจริญเภสัช
คลินิกยา
บุญทองเภสัช 2
ร้านขายยานาเมือง
เภสัชณัฐกานต์

ตาบล
ข้าวปุ้น
ขามใหญ่
ในเมือง
ท่าช้าง
สมเด็จ
สองคอน
แจระแม
ในเมือง
ไร่น้อย
วารินชาราบ
ขุหลุ
ในเมือง
เหล่าแดง
วารินชาราบ
ในเมือง
บัวงาม
โนนผึ้ง
พิบลู
ในเมือง
วารินชาราบ
สีวิเชียร
ขามใหญ่
ในเมือง
บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จากัด สาขาอุบลราชธานี ในเมือง
ร้านยา สุภทั ราเภสัช
เมืองศรีไค
บ้านยารักษ์สุขภาพ 3
แสนสุข
นาจะหลวยเภสัช
นาจะหลวย
บ้านยารักษ์สุขภาพ 2
หนองบก
เฟื่องฟ้าเภสัช
นาเยีย
ร้านยาฟาสซิโน สาขาวารินชาราบ
วารินชาราบ
บ้านยาณัฐกาญจน์
นิคมลาโดมน้อย
เซฟดรัก เซ็นเตอร์ สาขา อุบลราชธานี
ในเมือง
หญิงเภสัช
ห้วยขะยุง
ร้านยาปันสุข
ดอนมดแดง
บ้านยาอุบลพัฒนา
ธาตุ
ร้านขายยา เทสโก้โลตัส ฟาร์มาซี สาขาวารินชาราบ แสนสุข
เภสัชกรรมชุมชน สรรพสิทธิ์
ในเมือง

อาเภอ
กุดข้าวปุ้น
เมืองอุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี
สว่างวีระวงศ์
เมืองอุบลราชธานี
โพธิไ์ ทร
เมืองอุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี
วารินชาราบ
ตระการพืชผล
เมืองอุบลราชธานี
ดอนมดแดง
วารินชาราบ
เมืองอุบลราชธานี
บุณฑริก
วารินชาราบ
พิบลู มังสาหาร
เมืองอุบลราชธานี
วารินชาราบ
น้ายืน
เมืองอุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี
วารินชาราบ
วารินชาราบ
นาจะหลวย
เหล่าเสือโก้ก
นาเยีย
วารินชาราบ
สิรินธร
เมืองอุบลราชธานี
วารินชาราบ
ดอนมดแดง
วารินชาราบ
วารินชาราบ
เมืองอุบลราชธานี

เภสัชกร
นางสาวธีวรา โลมรัตน์
นางสาวศิริรัตน์ บุญจรัส
นางสาวน้องเล็ก คุณวราดิศัย
นางบังอร อินสุวรรณ
นางสาวชนม์ชนก ฉวีวงศ์
นางสาวพัชรนันท์ แนวจาปา
นายศราวุธ แก้วกนก
นางสาวปิยธิดา ประทุมเทศ
นายธวัชชัย ธูปอ่อน
นางสาวอรนุช ธนเขตไพศาล
นางสาวกมลพรรณ เกษางาม
นายชัชพงศ์ บุญทรัพย์
นางปุณยนุช ศิระพรหม
นายบัญชา ยิ่งงาม
นางสาวสุชัญญา ฆารละออง
นางสาวนุชราพร อินทจันทร์
นางกมลรัตน์ วงษา
นางรัตนาภรณ์ ชิณพันธ์
นางวชิราภรณ์ จันทวัติ
นางสาวปาริชาติ โสภาอุทก
นางสาวธารารัตน์ พรยิ้ม
นายกฤศ์วระพัชร์ พลสงคราม
นางณัฐกานต์ พันธะไชย
นางสาวลติพร อุดมสุข
นางสาวสุภทั รา สกุลณมรรคา
นางธัญยธรณ์ ไชยนา
นางวณมารินทร์ สมจันทร์
นางสาวพรรณธิดา ศิลาเกษ
นางสาวเฟื่องฟ้า เข็มลาย
นางสาวณัฐวีร์ อินตะนัย
นางสาวณัฐกาญจน์ สิทธิองอาจ
นางสาวสิริภสั สร กอทรัพย์ไพศาล
นางสาวนรีรัตน์ เพชรไพฑูรย์
นางสาวจุฑาทิพย์ แสนทวีสุข
นายคณัฐวุฒิ หลวงเทพ
นางสาวสุภาพร แก่นจันทร์
นางสาวศุภนิตย์ โคตรวงษา

เวลาทาการ
จ-ศ 17.30-20.00 น.,ส-อา 06.00-20.00 น.
ทุกวัน 17.00-22.00 น.
จ-ศ 17.00-21.00 น.,ส-อา 10.00-21.00 น.
ทุกวัน 17.00-21.00 น.
ทุกวัน 16.30-21.00 น.
จ-ศ 17.00-22.00 น.,ส-อา 08.00-22.00 น.
ทุกวัน 16.00-21.00 น.
จ-ศ 17.00-22.00 น., ส-อา 09.00-22.00 น.
ทุกวัน 17.30-21.00 น.
ทุกวัน 17.00-20.00 น.
ทุกวัน 17.00-21.00 น.
จ-ศ 17.00-23.00 น.,ส-อา 08.00-23.00 น.
จ-ศ 17.00-21.00 น., ส-อา 08.00-21.00 น.
จ-ศ 05.00-08.00 น., 17.00-21.00 น., วันหยุด 05.00-21.00 น.

ทุกวัน 11.00 - 20.00 น.
จ-ศ 17.30-21.00 น., ส-อา 08.00-21.00 น.
จ-ศ 17.00-22.00 น.,ส-อา 08.00-22.00 น.
จ-ศ 07.00-07.50 น.,17.00-20.00 น.,ส07.00-10.00,17.00-20.00น. และ อา 08.00-20.00 น.

ทุกวัน 17.00-21.00 น.
ทุกวัน 18.00 - 24.00 น.
ทุกวัน 07.00-20.00 น.
จ-ศ 17.00-20.30 น.,ส-อา และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.00-20.30 น.

ทุกวัน 11.00 - 20.00 น.
จ-ศ 17.00 - 20.00 น.,ส-อา 11.00 - 17.00 น.
ทุกวัน 08.00 - 23.00 น.
จ. – ศ 17.00 – 21.30 น., ส – อา. 07.00 – 21.30 น.
ทุกวัน เวลา 16.30-20.30 น.
จ. – ศ 17.00 – 21.30 น., ส – อา. 07.00 – 21.30 น.
จ, - ศ- 16.30 - 20.30 น., ส - อา. 07.00 - 20.30 น.
ทุกวัน 08.00-21.00 น.
จ-ศ 16.30-21.00 น.,ส-อา 08.00-21.00 น.
ทุกวัน 11.00-20.00 น.
ทุกวัน เวลา 07.00 - 12.00 น.
จันทร์-ศุกร์ 18.00-24.00 น. และ เสาร์-อาทิตย์ 07.00-24.00 น.

จันทร์-ศุกร์ 16.30-21.00 น. และ วันหยุด 06.00-21.00 น.
ทุกวัน 11.00 - 20.00 น.
ทุกวัน 17.00 - 21.00 น.

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561
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รายชือ่ ร้านยาที่ไดรับอนุญาต ประเภท ขย.1 ประจา ปี2561
รหัส
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211

เลขที่ใบอนุญาต
ผู้รบั อนุญาต
17/2559
นางสาวชัชฎา ไชยพงษ์
18/2559
นางชลธิดา กิจสวัสดิ์ไพศาล
19/2559
นางสาวจุภามาศ ธุรี
21/2559
นางสาวรจเรศ เนตรทอง
22/2559
นางเสาวนีย์ คุณรักษ์
23/2559
นางสาวลดาวัลย์ สากระจาย
24/2559
บริษัท โปรฟาสซิโน จากัด
25/2559
นายเสน่ห์ นามบุตร
26/2559
นางชนม์ชนกต์ ยงกุลวณิชนันท์
อบ 1/2560 นางรับขวัญ เชื้อลี
อบ 2/2560 นางสาวปิยาภรณ์ คามี
อบ 3/2560 นางสาวคคันฉัตร จันทะเชื้อ
อบ 4/2560 นายณัฐกฤษฎิ์ วรรณภาส
อบ 5/2560 นางจันทรา เหล่าบุญมา
อบ 6/2560 นางพราวภิญญ์ แสงรัตนกุล
อบ 7/2560 นายพิมลศักดิ์ ศรีธรรมา
อบ 8/2560 นางสาวจุติกานต์ นิรมานสกุลพงศ์
อบ 9/2560 นางธีรดา พิมพัฒน์
อบ 10/2560 นายมนัฐกานต์ ไชยมงคล
อบ 11/2560 นางสาววิลาสินี เพชรวงค์
อบ 12/2560 นางชนัดดา ทรงอานาจเจริญ
อบ 13/2560 บริษัท สิริพร ฟาร์มาซี จากัด
อบ 14/2560 นายสุริยา พาชื่น
อบ. 15/2560 ห้างหุ้นส่วนจากัด ทองดีเภสัช 2008 (สาขา 2)
อบ.16/2560 นางสาวอัจฉราภรณ์ มูลศรี
อบ 17/2560 นายปรินทร์ มันจันดา

ผู้ดาเนินกิจการ
นางสาวชัชฎา ไชยพงษ์
นางชลธิดา กิจสวัสดิ์ไพศาล
นางสาวจุภามาศ ธุรี
นางสาวรจเรศ เนตรทอง
นางเสาวนีย์ คุณรักษ์
นางสาวลดาวัลย์ สากระจาย
นายไชยเสน พิศาลวาเลิศ
นายเสน่ห์ นามบุตร
นางชนม์ชนกต์ ยงกุลวณิชนันท์
นางรับขวัญ เชื้อลี
นางสาวปิยาภรณ์ คามี
นางสาวคันฉัตร จันทะเชื้อ
นายณัฐกฤษฎิ์ วรรณภาส
นางจันทรา เหล่าบุญมา
นางพราวภิญญ์ แสงรัตนกุล
นายพิมลศักดิ์ ศรีธรรมา
นางสาวจุติกานต์ นิรมานสกุลพงศ์
นางธีรดา พิมพัฒน์
นายมนัฐกานต์ ไชยมงคล
นางสาววิลาสินี เพชรวงค์
นางชนัดดา ทรงอานาจเจริญ
นายจีรวัตร ตรีพิเชฐกุล
นายสุริยา พาชื่น
นายศิวัสม์ สาระ
นางสาวอัจฉราภรณ์ มูลศรี
นายปรินทร์ มันจันดา

ชื่อร้านขายยา

ตาบล
ร้านยามณเฑียร
แก่งโดม
รวมยา
ในเมือง
แก่นจันทร์เภสัช
ในเมือง
ร้านยา ใส่ใจ
วารินชาราบ
ฟาร์ม่าวัน
ในเมือง
ลดาเภสัช
ในเมือง
ร้านยาฟาสซิโน สาขาหน้า รพ.อุบลรักษ์
ในเมือง
เสน่หเ์ ภสัช
ในเมือง
สว่างยาดี
แก่งโดม
อนามัยเภสัช
ธาตุ
ณิชาภัทรเภสัช
วารินชาราบ
นุ้ยเภสัช
แสนสุข
ไอฟาย ฟาร์มา
ในเมือง
เภสัชชุมชน
เขมราฐ
ศูนย์รวมยาอุบล
หนองขอน
พิมลศักดิ์เภสัช
แจระแม
เพิ่มพูนโอสถ
วารินชาราบ
ร้านยาบ้านเฮา
หัวเรือ
สมบูรณ์โอสถ
ขามใหญ่
เภสัชกรรมชุมชน แยกสามัคคี
ในเมือง
เรือนเภสัชกร
ในเมือง
ร้านคลังยา สาขาโพธิไ์ ทร
โพธิไ์ ทร
ร้านยาเภสัชอ้อม
เมืองเดช
ห้างหุ้นส่วนจากัด ทองดีเภสัช 2008 (สาขา 2) ในเมือง
สัญญาเภสัช
เมืองเดช
มิสเตอร์เภสัช สาขาชยางกูร
ขามใหญ่

อาเภอ
สว่างวีระวงศ์
เมืองอุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี
วารินชาราบ
เมืองอุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี
สว่างวีระวงศ์
วารินชาราบ
วารินชาราบ
วารินชาราบ
เมืองอุบลราชธานี
เขมราฐ
เมืองอุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี
วารินชาราบ
เมืองอุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี
โพธิไ์ ทร
เดชอุดม
เมืองอุบลราชธานี
เดชอุดม
เมืองอุบลราชธานี

เภสัชกร
นางสาวชัชฎา ไชยพงษ์
นางชลธิดา กิจสวัสดิ์ไพศาล
นางสาวญานิศา บุญวัชรพันธ์
นางสาวรจเรศ เนตรทอง
นางกฤติญา ไพศาลรภัทร
นางสาวลดาวัลย์ สากระจาย
นายพงษ์สุวัฒน์ โอษฐ์งาม
นายเสน่ห์ นามบุตร
นายวีรนาท การุณรัตน์
นางรับขวัญ เชื้อลี
นางสาวปิยาภรณ์ คามี
นางสาวคันฉัตร จันทะเชื้อ
นายณัฐกฤษฎิ์ วรรณภาส
นางจันทรา เหล่าบุญมา
นางพราวภิญญ์ แสงรัตนกุล
นายพิมลศักดิ์ ศรีธรรมา
นายณภัทร พูนพนิช
นางธนิดา กิตติจารุขจร
นายมนัฐกานต์ ไชยมงคล
นางพิมพ์ปวีณ์ เพชรวงค์
นางชนัดดา ทรงอานาจเจริญ
นางสาวปองรัตน์ โพธิก์ ลิ่น
นางสาวศิริพร หงษ์ไชยคา
นาย ณัชยพล มหาชาติ
นางสาวอัจฉราภรณ์ มูลศรี
นายปรินทร์ มันจันดา

เวลาทาการ
ทุกวัน 07.00 - 22.00 น.
ทุกวัน 17.00 - 20.00 น.
ทุกวัน 17.30 - 22.00 น.
จันทร์-ศุกร์ 17.00-23.00 น. และ เสาร์-อาทิตย์ 07.00-23.00 น.

ทุกวัน 17.30-21.30 น.
ทุกวัน 18.00-21.00 น.
ทุกวัน 08.00-21.00 น.
ทุกวัน 09.00-21.00 น.
ทุกวัน 16.30-20.00 น.
ทุกวัน 17.30-21.00 น.
ทุกวัน 08.00-21.00 น.
ทุกวัน 07.00-21.00 น.
ทุกวัน 07.00-22.00 น.
จ-ศ 16.20-22.00 น. และ ส-อา 08.00-20.00 น.
ทุกวัน 08.30-20.30 น.
จ-พฤ 16.30-20.00 น.
จ-ศ 17.00-22.00 น. และ ส-อา 09.00-22.00 น.
ทุกวัน 17.00-20.30 น.
ทุกวัน 12.00-20.30 น.
ทุกวัน 16.30 - 22.00 น.
ทุกวัน 08.00-22.00 น.
ทุกวัน 17.00-20.00 น.
จ-ศ 16.30-21.00 น. และ ส-อา 06.00-21.00 น.
ทุกวัน 17.00-22.00 น.
ทุกวัน 06.00-22.00 น.
ทุกวัน 08.00 - 22.00

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561

