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รหสั ประเภท เลขทีใ่บอนุญาต ผู้รบัอนุญาต ชือ่รา้นขายยา ต าบล อ าเภอ วชิาชพี ชัน้ สาขา ชือ่ เวลาท าการ
1 ขย.2   125/2529 นายกิตติศักด์ิ  มุธสิุทธิ ์ ร้านเจริญสุขฟาร์มาซี เขื่องใน เขื่องใน ม.48 นางสมควร มุธสิุทธิ์ 06.00 น. - 21.00 น.
2 ขย.2   141/2531 นายจกัรกริสน์ มุธสิุทธิ์ ถวลัย์ฟาร์มาซี เขื่องใน เขื่องใน ม.48 นางเพ็ญศรี มุธสิุทธิ์ 06.00 น. - 21.00 น.
3 ขย.2   26/2526 นางวชันี ค าควร ท.โอสถ บ้านกอก เขื่องใน ม.48 นางวชันี ค าควร 08.00 น. - 18.00 น.
4 ขย.2   9/2526 นายสมศักด์ิ เจยีมวทิยศรีกุล โชคชัยฟาร์มาซี ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ ม.48 นายสมศักด์ิ เจยีมวทิยศรีกุล 07.00 น. - 21.00 น.
5 ขย.2  5/2541 นายพันธวศิฐ์ นิติภิรมย์ชัย ไพโรจน์ฟาร์มาซี เขมราฐ เขมราฐ ม.48 นายพันธวศิฐ์ นิติภิรมย์ชัย 06.00 น. - 21.00 น.
6 ขย.2   10/2526 นายวรีะวฒิุ  จฬุาพลกุล ฮ่ัวฮวด เขมราฐ เขมราฐ ม.48 นายวรีะวฒิุ  จฬุาพลกุล 06.00 น. - 19.00 น.
7 ขย.2   14/2526 นายเลอพงษ์ ศุภเสถียร ค าดีโอสถ ขุหลุ ตระการพืชผล ม.48 นายเลอพงษ์ ศุภเสถียร 06.00 น. - 20.00 น.
8 ขย.2   9/2534 นายวสัินต์ ตันติเศรษฐ นิวฮ้ังง้วนพาณิชย์ ขุหลุ ตระการพืชผล ม.48 นายวสัินต์ ตันติเศรษฐ 07.00 น. - 20.00 น.
9 ขย.2  95/2526 นายประโยชน์ โภคาประกรณ์ ประโยชน์เวชภัณฑ์ ขุหลุ ตระการพืชผล ม.48 นายประโยชน์ โภคาประกรณ์ 06.30 น. - 20.00 น.
10 ขย.2  4/2542 นายบุญยงค์  บรรเทิงสุข ราชาฟาร์มาซี ขุหลุ ตระการพืชผล ม.48 นายพรชัย ศิริภัทราชัย 06.00 น. - 22.00 น.
11 ขย.2   120/2529 นายสุพัฒน์ วรรณสุพร้ิง โพธิไ์ทรฟาร์มาซี โพธิไ์ทร โพธิไ์ทร ม.48 นายสุพัฒน์ วรรณสุพร้ิง 16.30 น. - 21.00 น.
12 ขย.2   20/2526 นางวรรณี วรีะกุล เจริญโอสถ พิบูล พิบูลมังสาหาร ม.48 นายวจิติร สกุลโรจน์นภา 06.30 น. - 21.00 น.
13 ขย.2   23/2526 นายสมศักด์ิ ยงกุลวณิช ไชยยงเภสัช พิบูล พิบูลมังสาหาร ม.48 นายสมศักด์ิ ยงกุลวณิช 06.00 น. - 20.00 น.
14 ขย.2   103/2526 นายกมล ต้ังการกิจ ไทยกมลเภสัช พิบูล พิบูลมังสาหาร ม.48 นายกมล ต้ังการกิจ 06.00 น. - 21.00 น.
15 ขย.2   22/2526 นายสัมพันธ ์โทนุสิน นิยมโอสถ พิบูล พิบูลมังสาหาร ม.48 นางชุติพร โทนุสิน 06.00 น. - 22.00 น.
16 ขย.2   8/2534 นายจติุสรรค์ ไวยพัฒน์ ยุรหญงิเภสัช พิบูล พิบูลมังสาหาร ม.48 นายจติุสรรค์ ไวยพัฒน์ 06.00 น. - 18.00 น.
17 ขย.2   138/2531 นายสุขี สิทธิธ์รรม ศรีตระกูลไทย พิบูล พิบูลมังสาหาร ม.48 นายสุขี สิทธิธ์รรม 06.00 น. - 20.00 น.
18 ขย.2    1/2537 นางปียานี เจริญผล สหภัณฑ์เภสัช พิบูล พิบูลมังสาหาร การพยาบาลและการผดุงครรภ์ หนึ่ง นางสาวก าไลทิพย์ จนัทมงคล 17.00 น. - 20.00 น.
19 ขย.2   19/2526 นายสุพิศ ก่อสินวฒันา ฮกเส็ง พิบูล พิบูลมังสาหาร ม.48 นายสุพิศ ก่อสินวฒันา 06.00 น. - 20.30 น.
20 ขย.2   118/2528 นางอัจฉรา ต้ังวนัเจริญ ทววีฒัน์เภสัช วารินช าราบ วารินช าราบ ม.48 นายทว ีต้ังวนัเจริญ 17.00 น. - 20.00 น.
21 ขย.2   63/2526 นายไพรัตน์ ไหลประเสริฐ บุญเกียรติเภสัช วารินช าราบ วารินช าราบ ม.48 นายไพรัตน์ ไหลประเสริฐ 07.00 น. - 19.00 น.
22 ขย.2   52/2526 นายละมัย ต้ังวนัเจริญ พัชรินทร์ วารินช าราบ วารินช าราบ ม.48 นายละมัย ต้ังวนัเจริญ 07.00 น. - 21.00 น.
23 ขย.2   54/2526 นายธรีะชัย แก้วอมตวงศ์ สกลฟาร์มาซี วารินช าราบ วารินช าราบ เภสัชกร 1 นางสาวระววิรรณ แก้วอมตวงศ์ 17.00 น. - 20.00 น.
24 ขย.2   62/2526 นายเม้ง แต้ศิริเวชช์ สุภาพฟาร์มาซี วารินช าราบ วารินช าราบ ม.48 นายเม้ง แต้ศิริเวชช์ 07.00 น. - 20.00 น.
25 ขย.2   61/2526 นางวปิระณี ครุฑน าโชค อนันต์เภสัช แสนสุข วารินช าราบ ม.48 นางวปิระณี ครุฑน าโชค 07.00 น. - 21.00 น.
26 ขย.2   38/2526 นางสาวนิทรา เทียมสุวรรณ ชวนชัย เมืองเดช เดชอุดม ม.48 นางสาวนิทรา เทียมสุวรรณ 07.00 น. - 20.00 น.
27 ขย.2   36/2526 นายชูเกียรติ ทรงอ านาจเจริญ ต้ังเพชรรัตน์ เมืองเดช เดชอุดม ม.48 นางชฎาธาร ทรงอ านาจเจริญ 07.00 น. - 20.00 น.
28 ขย.2   149/2532 นายประเสริฐ อ่อนอรรถ ประเสริฐฟาร์มาซี เมืองเดช เดชอุดม ม.48 นายประเสริฐ อ่อนอรรถ 06.00 น. - 18.00 น.
29 ขย.2   35/2526 นายสวสัด์ิ ศิลชาติ พรพิทักษ์เภสัช เมืองเดช เดชอุดม ม.48 นายสวสัด์ิ ศิลชาติ 06.00 น. - 20.00 น.
30 ขย.2   29/2526 นายสุรศักด์ิ บุญศรี ธนากรเภสัช เมืองเดช เดชอุดม ม.48 นายสุรศักด์ิ บุญศรี 06.00 น. - 18.00 น.
31 ขย.2   39/2526 นายรังสรรค์ วรัิตนภาณุ ยินดีเภสัช เมืองเดช เดชอุดม ม.48 นางอวยพร วรัิตนภานุ 06.00 น. - 19.00 น.
32 ขย.2   34/2526 นางทองพูน สายสุด สมควรฟาร์มาซี เมืองเดช เดชอุดม ม.48 นายวรเศรษฐ์ วชัรเจริญพงษ์ 07.00 น. - 20.00 น.
33 ขย.2   37/2526 นายสวา่ง บุญศรี สวา่งฟาร์มาซี เมืองเดช เดชอุดม ม.48 นายสิทธเิดช ประจนัทร์ 07.00 น. - 18.00 น.
34 ขย.2   128/2529 นายยุทธะพงษ์ วงค์ไชยา วงศ์ไชยาโอสถ ศรีวเิชียร น้ ายืน การพยาบาลและการผดุงครรภ์ หนึ่ง นางสาวสุรัฏวดี ก้อนด้วง จ-ศ 06.00 น. - 08.00 น., 17.00  - 21.00 น. และ ส-อา 06.00 น. - 21.00 น.
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รหสั ประเภท เลขทีใ่บอนุญาต ผู้รบัอนุญาต ชือ่รา้นขายยา ต าบล อ าเภอ วชิาชพี ชัน้ สาขา ชือ่ เวลาท าการ
35 ขย.2   2/2526 นางถนอม ตะดวงดี ถนอมฟาร์มาซี สีวเิชียร น้ ายืน ม.48 นางถนอม ตะดวงดี 06.00 น. - 18.00 น.
36 ขย.2   31/2526 นางโศภชา เฟื่องทอง เฟื่องทองเภสัช ตาเกา น้ าขุ่น ม.48 นางโศภชา เฟื่องทอง 06.00 น. - 20.00 น.
37 ขย.2   126/2530 นายนาค  ยืนยาว พละยืนยงโอสถ บัวงาม บุณฑริก ม.48 นายนาค  ยืนยาว 06.00 น. - 22.00 น.
38 ขย.2   4/2526 นางกลาง จ าปาโท อุบลราชเภสัช บัวงาม บุณฑริก ม.48 ส.ต.ราช จ าปาโท 07.00 น. - 20.00 น.
39 ขย.2   150/2532 นางสุวรรณ แสนโสม ปัญญาเวชการ นาจะหลวย นาจะหลวย การพยาบาลและการผดุงครรภ์ หนึ่ง นายชัยรัตน์ สุบิน 06.00 น. - 18.00 น.
40 ขย.2   154/2532 นางพร ไตยมูล รัตนโอสถ นาจะหลวย นาจะหลวย ม.48 นางสาวพรนิภา ไตยมูล 07.00 น. - 20.00 น.
41 ขย.2   32/2526 นายเจริญ ค าดี เจริญโอสถ โคกช าแระ ทุ่งศรีอุดม ม.48 นายประวทิย์ ค าดี 08.00 น. - 20.00 น.
42 ขย.2  93/2526 นางมาลี กาญจนบัตร จงเจริญเภสัช ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ม.48 นายพรศักด์ิ กาญจนบัตร 08.00 น. - 20.00 น.
43 ขย.2  101/2526 นางสาวรสลิน เลิศพิรุฬห์วงศ์ ด ารงเภสัช ในเมือง เมืองอุบลราชธานี การพยาบาลและการผดุงครรภ์ หนึ่ง นางภรณี แก้วลี 17.00 น. - 20.00 น.
44 ขย.2   67/2526 นายทิวา ตังควรรณวานิช ตรีเทพฟาร์มาซี ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ม.48 นางบัวหลวง ตังควรรณวานิช 07.30 น. - 20.00 น.
45 ขย.2   87/2526 นางหงษ์ แซ่ล้ิม น าชัยเภสัช ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ม.48 นางสาวฉววีรรณ พีระภาณุรักษ์ 06.00 น. - 20.00 น.
46 ขย.2   136/2531 นายบุญเลิศ ปทุมบาล บุญเลิศเภสัช ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ม.48 นายบุญเลิศ ปทุมบาล 06.00 น. - 21.00 น.
47 ขย.2   105/2527 นายวรีะพล คงธาดากุล ประชาเวชฟาร์มาซี ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ม.48 นายวรีะพล คงธาดากุล 07.00 น. - 20.00 น.
48 ขย.2   81/2526 นายประดิษฐ์ ดรุกาญจน์พฤฒิ ประดิษฐ์ฟาร์มาซี ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี ม.48 นางสมหมาย ดรุกาญจน์พฤฒิ 07.00 น. - 20.00 น.
49 ขย.2   127/2526 นายประสิทธิ ์พันธน์ิกุล ประเสริฐสุดเภสัช ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ม.48 นายประสิทธิ ์พันธน์ิกุล 06.00 น. - 08.00, 16.30  - 20.00 น.
50 ขย.2   72/2526 นายพรชัย ถาวรศิริภัทร พรชัยเภสัช ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ม.48 นายพรชัย ถาวรศิริภัทร 06.00 น. - 20.00 น.
51 ขย.2   106/2526 นางรุ่งระว ีเอกบุตร โชคอนันต์ฟาร์มาซี ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ม.48 นางรุ่งระว ีเอกบุตร 07.00 น. - 20.00 น.
52 ขย.2   30/2534 นางวารยา โฆษิตอนันต์ มานพฟาร์มาซี ในเมือง เมืองอุบลราชธานี การพยาบาลและการผดุงครรภ์ หนึ่ง นางสาวอุศรินทร์ ชาดา 16.30 น. - 20.00 น.
53 ขย.2 19/2541 นายทัศนัย  วเิศษชลธาร ไมตรีการยา ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี การพยาบาลและการผดุงครรภ์ หนึ่ง นางกนกวรรณ์ ไชยสัตย์ 17.00 น. - 20.00 น.
54 ขย.2   85/2526 นายเกียรติพันธ ์จติวรสุทธิ ์ ยาดีโอสถ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี เวชกรรม นายเกียรติพันธ ์จติวรวสุิทธิ ์ วันธรรมดา 07.00-07.45 น., 12.15-12.45 น., 16.15-20.00 น. และวันหยุดราชการ 07.00-20.00 น.

55 ขย.2   84/2526 นายสันติ เกียรติด ารง รามาฟาร์มาซี ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ม.48 นายสันติ เกียรติด ารง 08.00 น. - 21.00 น.
56 ขย.2   77/2526 นางสุนิต เด่นดวง วนิิจฟาร์มาซี ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี ม.48 นางสุนิต เด่นดวง 08.00 น. - 20.00 น.
57 ขย.2   80/2526 นายวทิยา ปรัชญคุปต์ พิทยาฟาร์มาซี ในเมือง เมืองอุบลราชธานี การพยาบาลและการผดุงครรภ์ หนึ่ง นางนงเยาว ์ณรงค์แสง 07.00 น. - 19.00 น.
58 ขย.2   134/2531 นายสุรศักด์ิ ตรีรัตนชวลิต ส.สุพรรณเภสัช ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ม.48 นายสุรศักด์ิ ตรีรัตนชวลิต 08.00 น. - 20.00 น.
59 ขย.2   115/2527 นายพิษณุ ปรัชญคุปต์ สมพรชัยฟาร์มาซี ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ม.48 นายพิษณุ ปรัชญคุปต์ 06.00 น. - 22.00 น.
60 ขย.2   7/2547 นางสาววลีพรรณ คงธาดากุล สมพรชัยฟามาซี ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ม.48 นางพัสว ีปรัชญคุปต์ 06.30 น. - 20.00 น.
61 ขย.2  75/2526 นายสมศักด์ิ สุรินทร์รัฐ สมศักด์ิฟาร์มาซี ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ม.48 นายสมศักด์ิ สุรินทร์รัฐ 06.00 น. - 21.00 น.
62 ขย.2   2/2546 นายสุขสันต์ิ ปรัชญคุปต์ สันติฟาร์มาซี ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ม.48 นายสุขสันต์ิ ปรัชญคุปต์ 08.00 น. - 20.00 น.
63 ขย.2   79/2526 นายเกรียงศักด์ิ ดรุกาญจน์พฤฒิ สุขสันต์ฟาร์มาซี ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ม.48 นายเกรียงศักด์ิ ดรุกาญจน์พฤฒิ 07.00 น. - 20.00 น.
64 ขย.2   59/2527 นายณรงค์ โลกภิบาล ไชยสมบัติ(หนองบัวเภสัช) ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ม.48 นางปัญญารัตน์ โลกภิบาล 06.00 น. - 20.00 น.
65 ขย.2   83/2526 นายอ านวย อัศวหฤทัย อ านวยโอสถ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี เภสัชกรรม หนึ่ง นางสาวกุลธดิา  ศรีจนัทร์อ่อน ทุกวนั 17.00-21.00 น.
66 ขย.2   70/2526 นางโซะเกียว แซ่แต้ เอี๊ยะแซโอสถ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ม.48 นายชาญณรงค์ พัฒนพิพิธไพศาล 16.30 น. - 20.00 น.
67 ขย.2   68/2526 นางจริาภา เชื้อบุญชัย เอี๊ยะซ่ิวโอสถ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ม.48 นางจริาภา เชื้อบุญชัย 06.30 น. - 20.30 น.
68 ขย.2  5/2540 นายจกัริน  ดรุกาญจน์พฤฒิ จตุพรฟาร์มาซี ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี การพยาบาลและการผดุงครรภ์ หนึ่ง นางศิริวฒัน์ ปิ่นสุวรรณ 07.00 น. - 20.00 น.
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รหสั ประเภท เลขทีใ่บอนุญาต ผู้รบัอนุญาต ชือ่รา้นขายยา ต าบล อ าเภอ วชิาชพี ชัน้ สาขา ชือ่ เวลาท าการ
69 ขย.2  4/2544 นายสุวทิย์  ศิริคูณ หงษ์ทองฟาร์มาซี ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ม.48 นายซุ่ยเฮียง เดชะวลีกุล 08.00 น. - 19.00 น.
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