
เลขท่ี ช่ือผูร้บัอนุญาต/ ผูมี้หน้าท่ีปฏิบติัการ
ใบประกอบ ผูด้  าเนินกิจการ (เลขท่ีใบประกอบฯ)

๑ ขย.๑ อจ  ๑/๒๕๓๘ นายสวสัด์ิ  บตุรยศ ร้านเภสัชกร ทกุวนั  ๐๖.๐๐ - ๐๗.๓๐ น. นายสวสัด์ิ  บตุรยศ

          ๑๖.๓๐ - ๒๑.๐๐ น. ภ.๘๓๗๒

๒ ขย.๑ อจ  ๒/๒๕๔๒ นายชัยสิทธิ ์ ฤทธทิศิ ร้านไทยสามัคคีเภสัช จันทร์-ศุกร์    ๑๖.๐๐-๒๒.๐๐ น. นายชัยสิทธิ ์ ฤทธทิศิ

เสาร์-อาทติย์   ๐๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ภ.๑๒๑๙๘

๓ ขย.๑ อจ ๑/๒๕๔๘ นางสาวนิตยา  ปฏกิานัง ร้านนิตยาเภสัช จันทร์-ศุกร์     ๐๖.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. นางสาวนิตยา  ปฏกิานัง

                   ๑๖ .๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ภ.๑๓๙๓๐

๔ ขย.๑ อจ ๒/๒๕๔๘ นายปญัญา  กระบวนศรี ร้านเภสัชกรปญัญา จันทร์-ศุกร์     ๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น. นายปญัญา  กระบวนศรี

                   ๑๗ .๐๐ - ๒๐.๓๐ น. ภ.๑๕๙๖๘

๕ ขย.๑ อจ ๒/๒๕๔๙ นางสาวนิตยา  ดาผาวลัย์ ร้านเภสัชกรพทัยา ทกุวนั         ๐๖.๐๐-๐๘.๐๐ น. นางพทัยา  หวงัสุข

                  ๑๖ .๐๐-๒๐.๐๐ น. ภ.๑๕๕๘๔

๖ ขย.๑ อจ ๒/๒๕๕๑ นางพไิลพรรณ จันทประสาร ร้านพไิลพรรณเภสัช จันทร์-ศุกร์    ๑๖.๓๐ - ๒๐.๐๐ น. นางสาวจันทร์ภรณ์ โสมอินทร์

เสาร์-อาทติย์  ๐๗.๓๐ - ๒๐.๓๐ น. ภ ๑๔๙๑๖

๗ ขย.๑ อจ ๓/๒๕๕๑ นางปาณิสรา สินวรณ์ หจก.ทองดีเภสัช ๒๐๐๘ จันทร์-ศุกร์     ๐๖.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. นายชยพล  สินวรณ์

                   ๑๖ .๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ภ ๙๘๔๕

๘ ขย.๑ อจ ๑/๒๕๕๒ น.ส.ปริศนา ไชยพนัธ์ ร้านคลังยาเภสัช จันทร์-ศุกร์   ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. น.ส.ปริศนา โชยพนัธ์

                 ๑๖ .๓๐ - ๒๑.๐๐ น. ภ ๑๓๒๘๔

ขย.๑ อจ๑ /๒๕๕๐ ทกุวนั         ๐๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. นางศิรประภา  ปรุโปร่ง

ภ.๑๓๙๔๔

๑๐ ขย.๑ อจ๑/๒๕๕๔ นายนพคุณ บตุรยศ ร้านไนซ์ ฟาร์มา ทกุวนั         ๐๙.๓๐-๒๐.๓๐ น. นางวภินิทร์ บตุรยศ

ภ. ๘๖๒๘

๙ นางศิรประภา  ปรุโปร่ง ร้านหมอยาเภสัช

ตารางข้อมูลสถานท่ีประกอบการด้านยา ประจ าปี ๒๕๕๙ จงัหวดัอ านาจเจริญ 

ล าดบั ประเภท ช่ือสถานท่ีขายยา เวลาปฏิบติัการ



เลขท่ี ช่ือผูร้บัอนุญาต/ ผูมี้หน้าท่ีปฏิบติัการ
ใบประกอบ ผูด้  าเนินกิจการ (เลขท่ีใบประกอบฯ)

ตารางข้อมูลสถานท่ีประกอบการด้านยา ประจ าปี ๒๕๕๙ จงัหวดัอ านาจเจริญ 

ล าดบั ประเภท ช่ือสถานท่ีขายยา เวลาปฏิบติัการ

๑๑ ขย.๑ อจ๒/๒๕๕๔ นายประภาส เวชกรณ์ ร้านเวชกรณ์ฟาร์มาซี ทกุวนั         ๑๗.๐๐-๒๑.๐๐ น. นางสาวอภวิรรณ อินทบิตุร

ภ. ๙๖๑๔

๑๒ ขย๑ อจ๓/๒๕๕๔ นางนัฏดา  ดาผาวลัย์ ร้านบญุนิมิตรเภสัช ทกุวนั        ๑๖.๓๐-๒๐.๓๐ น. ภก.เอกฤทธิ ์ช่วงโชติ

ภ. ๑๙๙๐๘

๑๓ ขย.๑ อจ ๔/๒๕๕๔ นายพจิิตร พนัแสน ร้านพนัธกานต์เภสัช จันทร์-ศุกร์  ๐๗.๐๐-๐๗.๓๐ น. ภญ.เพญ็พกัตร์ พนัแสน

                ๑๖ .๓๐-๒๐.๐๐ น. ภ.๑๓๓๐๕

๑๔ ขย๑ อจ๑/๒๕๕๕ นางพกิุล เมืองปาก ร้านบา้นสุขภาพ ทกุวนั       ๑๗.๓๐-๑๙.๓๐ น. ภญ.ดาวฤทยั  กาญจนพงษก์ิจ

ภ.๑๑๒๗๔

๑๕ ขย๑ อจ๒/๒๕๕๕ นายนพรัตน์  นามเรืองศรี ร้านต้องเภสัช ทกุวนั       ๐๗.๐๐-๒๒.๐๐ น. ภญ.นุชวรรณ  สุราสา

ภ. ๒๙๕๑๖

๑๖ ขย๑ อจ๓/๒๕๕๕ นางสาวชมพนูุช  มีศิริ ร้านชมพเูภสัช จันทร์-ศุกร์  ๑๗.๐๐-๒๒.๐๐ น. นางสาวชมพนูุช  มีศิริ

เสาร์-อาทติย์ ๐๖.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. ภ.๒๒๑๗๓

๑๗ ขย๑ อจ๔/๒๕๕๕ นายพงษพ์ทิกัษ ์มิกทา ร้านสมศักด์ิเภสัช จันทร์-ศุกร์  ๑๗.๐๐-๒๑.๐๐ น. ภญ.อุทมุพร  ปริญญาสกุลวงศ์

เสาร์-อาทติย์ ๐๘.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ภ.๑๘๖๔๐

๑๘ ขย๑ อจ๕/๒๕๕๕ นายสุเทพ วรพมิพรั์ตน์ ร้านบา้นยาเสนางค์ จันทร์-ศุกร์  ๑๖.๐๐-๒๑.๐๐ น. ภก.สุเทพ วรพมิพรั์ตน์

เสาร์-อาทติย์ ๐๗.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ภ.๒๒๑๐๙

๑๙ ขย๑ อจ๖/๒๕๕๕ นางไปรยา  ทอนโพธิ๋ ร้านยุพนิเภสัช จันทร์-ศุกร์     ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. ภญ.ไปรญา  ทอนโพธิ๋

เสาร์-อาทติย์   ๐๗.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ภ.๑๘๖๑๗

๒๐ ขย ๑ อจ๑/๒๕๕๖ นางศิริรัตน์  แสงเขียว ร้านมานิตย์เภสัช จันทร์-อาทติย์    ๑๖.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ภญ.ศิริรัตน์  แสงเขียว

ภ.๒๘๔๘๑



เลขท่ี ช่ือผูร้บัอนุญาต/ ผูมี้หน้าท่ีปฏิบติัการ
ใบประกอบ ผูด้  าเนินกิจการ (เลขท่ีใบประกอบฯ)

ตารางข้อมูลสถานท่ีประกอบการด้านยา ประจ าปี ๒๕๕๙ จงัหวดัอ านาจเจริญ 

ล าดบั ประเภท ช่ือสถานท่ีขายยา เวลาปฏิบติัการ

๒๑ ขย ๑ อจ ๒/๒๕๕๖ นางสุพชัตรา  สิทธไิกรพงษ์ ร้านคลังยา จันทร์-อาทติย์    ๐๗.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ภก.ปญัญา วงศ์เสนา

ภ.๑๖๐๘๖

๒๒ ขย ๑ อจ๓/๒๕๕๖ บริษทั บิ๊กซี ซูเปอร์เซนเตอร์ ร้านขายยาเพรียว (pure) จันทร์-อาทติย์    ๐๙.๐๐ - ๒๓.๐๐ น. ภญ.วมิาดา  อภรัิตน์มนตรี

น.ส. คีรีบนู แก้วหนิ ภ.๒๗๘๘๑

๒๓ ขย ๑ อจ ๔/๒๕๕๖ นางสาวอมรรัตน์  พระโสภา อมรรัตน์เภสัช จันทร์-อาทติย์    ๐๖.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. ภญ.อมรรัตน์  พระโสภา

๑๘.๓๐ - ๒๒.๐๐ น. ภ.๒๘๙๔๕

๒๔ ขย  ๑ อจ  ๑/๒๕๕๗ นางสาวชมพนูุช  มีศิริ บา้นยาเย็นจิตต์ จันทร์-ศุกร์  ๑๗.๐๐-๒๑.๐๐ น. ภก.ทนิกร  แสงสวสัด์ิ

เสาร์-อาทติย์  ๐๘.๐๐-๒๑.๐๐ น. ภ. ๒๘๗๘๖

๒๕ ขย  ๑ อจ  ๒/๒๕๕๗ นายพงษพ์ทิกัษ ์ มิกทา สมศักด์ิเภสัช ๒ จันทร์-ศุกร์  ๑๗.๐๐-๒๑.๐๐ น. ภก.พงษพ์ทิกัษ ์ มิกทา

เสาร์-อาทติย์  ๐๘.๐๐-๒๑.๐๐ น. ภ.๑๘๖๑๒

๒๖ ขย  ๑ อจ  ๓/๒๕๕๗ นางวฒันี  โลหะไพบลูย์กุล เฟร์สแลปฟาร์มาซ๊ จันทร์-อาทติย์  ๑๗.๐๐-๒๐.๐๐ น. ภญ. ดุจฤดี  เบา้เงิน

ภ. ๑๕๐๓๗

๒๗ ขย  ๑ อจ ๔/๒๕๕๗ นายธนรัชต์  แปลงมาลย์ วนัประเสริฐเภสัช จันทร์-ศุกร์  ๑๗.๐๐-๒๑.๐๐ น. ภญ.วลัยพร  แปลงมาลย์

เสาร์-อาทติย์  ๐๘.๐๐-๒๑.๐๐ น. ภ  ๒๓๓๙๒

๒๘ ขย  ๑ อจ ๕/๒๕๕๗ นายเกียรติศักด์ิ  โคตรอาษา เกียรติศักด์ิเภสัช จันทร์-ศุกร์ ๐๗.๐๐-๐๘.๐๐ น. ภก.เกียรติศักด์ิ  โคตรอาษา  

               ๑๖ .๐๐-๒๐.๐๐ น.

เสาร์-อาทติย์  ๐๗.๐๐-๒๐.๐๐ น.

๒๙ ขย  ๑ อจ ๖/๒๕๕๗ นางสาวเด่นใจ  บวัทมุ บา้นสุขภาพ ๒ จันทร์-ศุกร์ ๐๗.๐๐-๐๘.๐๐ น. ภก.ทวรัีชต์เดช  มณีชิษณุพงศ์

               ๑๖ .๐๐-๒๐.๐๐ น. ภ. ๒๙๗๗๑

เสาร์-อาทติย์  ๐๗.๐๐-๒๐.๐๐ น.



เลขท่ี ช่ือผูร้บัอนุญาต/ ผูมี้หน้าท่ีปฏิบติัการ
ใบประกอบ ผูด้  าเนินกิจการ (เลขท่ีใบประกอบฯ)

ตารางข้อมูลสถานท่ีประกอบการด้านยา ประจ าปี ๒๕๕๙ จงัหวดัอ านาจเจริญ 

ล าดบั ประเภท ช่ือสถานท่ีขายยา เวลาปฏิบติัการ

๓๐ ขย.๒ อจ  ๑/๒๕๓๘ นายประสิทธิ ์วงศ์เจริญ ร้านประสิทธิฟ์าร์มาซี ทกุวนั      ๐๗.๐๐-๒๐.๐๐ น. นางอารีพนัธ ์ วงศ์เจริญ

(๑๗๓๘/๒๕๓๗)

๓๑ ขย.๒ อจ  ๒/๒๕๓๘ นายทองดี  สินวรณ์ ร้านทองดีเภสัช ทกุวนั      ๐๖.๐๐-๒๑.๐๐ น. นางปาณิสรา สินวรณ์

-4511071132

๓๒ ขย.๒ อจ  ๕/๒๕๓๘ นางพนาลัย  สายบญุยัง ร้านนิคมโอสถ ทกุวนั      ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น. นางพนาลัย  สายบญุยัง

(๑๐๔๒/๒๕๓๕)

๓๓ ขย.๒ อจ  ๘/๒๕๓๘ นางอารี  สามัคคีนิชย์ ร้านแสนชัยเภสัช ทกุวนั     ๐๘.๐๐-๒๑.๐๐  น. นางสาวรัตนา  ปทมุบาล

๔๕๑๑๐๗๐๔๗๗

๓๔ ขย.๒ อจ  ๑๐/๒๕๓๘ นางสาวเรืองลักษณ์  ธนะไพบูลย์กุล ร้านชัยประสิทธิเ์ภสัช ทกุวนั    ๑๗.๐๐-๒๐.๐๐  น. นางศิริพร  มีชัย

-4411160826

๓๕ ขย.๒ อจ  ๑๒/๒๕๓๘ นางสาวนงลักษณ์  บญุจรัส ร้านพนัธน์ิยมโอสถ ทกุวนั    ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. นายประสิทธิ ์ ทองทพิย์

(๓๖๘๐/๒๕๒๗)

๓๖ ขย.๒ อจ  ๑๓/๒๕๓๘ นางสุวนีย์  พนัธุว์รรณ ร้านสุภาพรเภสัช ทกุวนั    ๐๖.๐๐-๒๐.๐๐  น. นางสุวนีย์  พนัธุว์รรณ

(๑๐๒๖/๒๕๓๕)

๓๗ ขย.๓ อจ  ๑/๒๕๓๘ นายสุรสิทธิ ์เอกชัยเจริญ ร้านชัยเจริญ  ซี.พ.ี ทกุวนั       ๐๗.๐๐-๒๐.๐๐ น. นายภมูินทร์  แก้วประพนัธ์

(๐๔-๗๐๑/๒๕๒๒)

๓๘ ขย.๓ อจ ๑/๒๕๔๙ นางอาภรณ์  ปกิรณะ ร้านบา้นปศุสัตว์ ทกุวนั      ๐๖.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. นายเทอดเกียรติ  ปกิรณะ

               ๑๖ .๓๐ - ๒๐.๐๐ น. (๐๔-๒๗๒๒/๒๕๔๐)

๓๙ ขย.๓ อจ ๒/๒๕๔๙ นายสมชาย  ทองศรีสุข ร้านอํานาจเจริญ ทกุวนั       ๐๗.๓๐-๑๗.๓๐ น. นายสมพร  ส้ินภยั

เกษตรภณัฑ์ (๐๔-๑๒๘๐/๒๕๒๘)



เลขท่ี ช่ือผูร้บัอนุญาต/ ผูมี้หน้าท่ีปฏิบติัการ
ใบประกอบ ผูด้  าเนินกิจการ (เลขท่ีใบประกอบฯ)

ตารางข้อมูลสถานท่ีประกอบการด้านยา ประจ าปี ๒๕๕๙ จงัหวดัอ านาจเจริญ 

ล าดบั ประเภท ช่ือสถานท่ีขายยา เวลาปฏิบติัการ

๔๐ ขย.๓ อจ ๑/๒๕๕๐ นายธนชาติ  แจ้งจรัส ร้านเพื่อนสัตวเ์ล้ียง ทกุวนั       ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น. นายเทพ  แจ้งจรัส

(๐๔-๘๔๗/๒๕๒๔)

๔๑ ขย.๓ อจ๑/๒๕๕๓ นายนิกรณ์ สอนจําปา ร้านพ ีเอส การเกษตร ทกุวนั   ๑๗.๐๐-๒๐.๐๐ น. นายสมชาย สังกะเพศ

(๐๑-๑๖๑๙/๒๕๓๖)

๔๒ ขย.๓ อจ ๑/๒๕๕๖ นางสาวยุพนิ จันทร์ถอด อํานาจการเกษตร ทกุวนั      ๐๖.๐๐-๐๘.๐๐ น. นายกิตติพงษ ์ พานิช

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐น.,๑๗.๐๐-๒๑.๐๐ น. (๐๔-๒๒๓๗/๒๕๓๖)

๔๓ ขยบ อจ  ๓/๒๕๓๘ นายเฉลิม   ช่วยสุข ร้านเฉลิมชัยเภสัช ทกุวนั      ๐๖.๐๐-๒๐.๐๐ น. นายเฉลิม   ช่วยสุข

(บภ.๑๒๑๑๐)

๔๔ ขยบ อจ ๙/๒๕๓๘ นายเส็ง  ยุวะบตุร ร้าน  ส.เกษรโอสถ ทกุวนั      ๐๗.๐๐-๑๙.๐๐ น. นายเส็ง  ยุวะบตุร

(บภ.๑๐๔๖๗)

๔๕ ขยบ อจ ๑๐/๒๕๓๘ นายเจฐฒิศักด์ิ  วรีะศักด์ิ ร้านบวัหลวงเภสัช ทกุวนั       ๐๖.๐๐-๒๐.๐๐ น. นายเจฐฒิศักด์ิ  วรีะศักด์ิ

(บภ.๑๑๖๒๙)

๔๖ ขยบ อจ ๑๑/๒๕๓๘ นายฮุน  มีศรี ร้านศรีลมลโอสถ ทกุวนั      ๐๖.๐๐-๑๙.๐๐ น. นายฮุน  มีศรี

(บภ.๑๑๑๑๕)

๔๗ ขยบ อจ ๑๒/๒๕๓๘ นายสุรเชษฐ์  สุริยะศรี ร้านสุริยะเภสัช ทกุวนั    ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. นายเทพมงคล  โยธามาตย์

(บภ.๑๔๐๑๘)

๔๘ ขยบ อจ ๑๓/๒๕๓๘ นางสิริรังษ ีกาญจนสุนธร ร้านทองพลูโอสถ ทกุวนั      ๐๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. นางสิริรังษ ีกาญจนสุนธร

(บภ.๑๓๙๐๐)

๔๙ ขยบ อจ ๑๕/๒๕๓๘ นส.ประคอง  อุดมสันต์ ร้านสุวรรณโอสถ ทกุวนั   ๐๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. นายศักด์ิชาย  ฤทธเิสน

(บภ.๙๘๕๗)



เลขท่ี ช่ือผูร้บัอนุญาต/ ผูมี้หน้าท่ีปฏิบติัการ
ใบประกอบ ผูด้  าเนินกิจการ (เลขท่ีใบประกอบฯ)

ตารางข้อมูลสถานท่ีประกอบการด้านยา ประจ าปี ๒๕๕๙ จงัหวดัอ านาจเจริญ 

ล าดบั ประเภท ช่ือสถานท่ีขายยา เวลาปฏิบติัการ

๕๐ ขยบ อจ ๑/๒๕๔๙ นายปรีชา  พึ่งโพธิ์ ร้านปรีชาเภสัช ทกุวนั   ๑๗.๐๐-๒๑.๐๐ น. นายปรีชา  พึ่งโพธิ์

(บภ.๑๖๒๖๕)

๕๑ ขยบ อจ ๔/๒๕๔๙ นางสาวบวัลอย  คนไว ร้านส.รุ้งสวสัด์ิ ทกุวนั   ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. นางบวัลอย  คนไว

กิจรุ่งเรืองเภสัช (บภ.๑๗๔๕๔)

๕๒ ขยบ อจ ๑/๒๕๕๐ นางบปุผา  แก้วหาวงศ์ ร้านบปุผาฟาร์มาซี ทกุวนั  ๑๐.๐๐-๑๕.๐๐ น. นายทรงภพ  แพงศรี 

(พท.ภ ๒๕๖๗๕) 

๕๓ ขยบ อจ ๑/๒๕๕๑ นางสาวอารีย์กูล มะดารักษ์ ร้านอริยเภสัช ทกุวนั   ๐๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. นางทองบาง โยธามาตย์

แผนโบราณ (บภ.๑๒๗๗๓)

๕๔ ขยบ อจ.๑/๒๕๕๕ นางอมร  มารัตน์ อมรรัตน์แผนโบราณ ทกุวนั ๐๙.๐๐-๒๐.๐๐น. นายมน กุติการ

(บ.ภ.๙๘๓๘)

๕๕ ขยบ อจ ๑/๒๕๕๗ นางราตรี  ชาวนาผือ สุพเีภสัช ทกุวนั ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐น. นายพนิิจ  ฝ่ายบตุร

บภ.๑๐๘๓๕

๕๖ ผยบ อจ ๑/๒๕๔๙ นายคําสอน  บญุธรรม ร้านบญุธรรมเภสัช ทกุวนั   ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. นายคําสอน  บญุธรรม

(พท.ภ.๒๓๗๒๖)


