สถานทีจ่ ัดจาหน่ าย
ภาค

เหนือ

กลาง

กลาง

ชื่ อโรงพยาบาล
จังหวัด
เจ้ าหน้าที่ขาย
โรงพยาบาลกาแพงเพชร
กาแพงเพชร
รักษิณา
ศรี วตั ถา
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เชียงราย
จุฬาลักษณ์
ไชยอาสา
โรงพยาบาลนครพิงค์
เชียงใหม่
อัญชลี
แซ่เฮ็ง
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราช ตาก
นลินรัตน์
เล็กกระจ่าง
โรงพยาบาลแม่สอด
ตาก
วิลาวัลย์
เริ ญกาศ
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
นครสรรค์
อรวรรณ
ศรี ไทย
โรงพยาบาลสมเด็จยุพราชปัว
น่าน
ภัทราวดี
การอ้วน
โรงพยาบาลเชียงคา
พะเยา
อุราวรรณ
ประวัง
โรงพยาบาลพิจิตร
พิจิตร
กัณญาวีร์
ทรัพย์ศรี
โรงพยาบาลพุธชิ นราช พิษณุโลก
พิษณุโลก
พรรณี
ธนะพัฒน์
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
รสริ นทิพย์
พรรณเทวอรรถ
โรงพยาบาลแพร่
แพร่
กรกนก
กาศบารุ ง
โรงพยาบาล ลาปาง
ลาปาง
กัญญศร
สังข์ตรี เศียร
โรงพยาบาลลาพูน
ลาพูน
ณัฐิยา
ศรี ศกั ดิ์เลขา
โรงพยาบาลสุโขทัย
สุโขทัย
สุพตั รา
กาญจนโสภณ
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
ชิดชนก
จันทร์เส็ง
JJ MALL
กรุ งเทพฯ-จตุจกั ร รมล๊ะ
ยาวาหาบ
โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ประชาชื่น
กรุ งเทพฯ-บางซื่ อ จันจิรา
สวนสุวรรณ
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
กรุ งเทพฯ-มีนบุรี สุรภา
จงสวัสดิ์
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
จันทบุรี
นุชนารถ
ขาวดี
โรงพยาบาล พุทธโสธร
ฉะเชิ งเทรา
พัชรวรรณ
พูลบุญ
โรงพยาบาลชลบุรี
ชลบุรี
ศศิพิมพ์
คุม้ ภัย
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
ชัยนาท
ปิ ยะพร
จิ๋วแหยม
โรงพยาบาลตราด
ตราด
อุมาภรณ์
เจริ ญพร
โรงพยาบาลนครปฐม
นครปฐม
นวพร
บุญเรื อน
โรงพยาบาล พระนัง่ เกล้า
นนทบุรี
จันทร์จรัส
แซ่หนั่
โรงพยาบาลปทุมธานี
ปทุมธานี
ทิวาพร
เกตุกอ
โรงพยาบาล พระนครศรี อยุธยา
พระนครศรี อยุธยาธันยพร
รักษาเขตต์
โรงพยาบาลราชบุรี
ราชบุรี
ภัสกร
เตียงเกตุ
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
ลพบุรี
ชนัญชิตา
พยุงหอม
โรงพยาบาลอานันทมหิดล
ลพบุรี
พิชชานันท์ ใจดี
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
สุพรรณบุรี
วราพร
นูมหันต์

เบอร์ โทรศัพท์
097-2752676
086-3498573
097-1560492
097-1297603
097-1645586
097-1265582
083-0585084
091-7688759
083-0580514
097-2055703
083-0402107
083-0794852
097-1714047
095-8136658
091-7927478
095-9109310
095-5027264
086-3927513
095-5141682
086-3541068
097-1093134
097-1641254
097-1359302
097-1279354
097-1641805
097-1530573
097-1298714
090-9065107
091-7268836
086-3640741
083-0732176
083-0738054

กลาง

อีสาน

ใต้

โรงพยาบาลสมุทรปราการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
โรงพยาบาลสมุทรสาคร
โรงพยาบาล กระทุ่มแบน
โรงพยาบาลสระบุรี
โรงพยาบาลอ่างทอง
โรงพยาบาล กาฬสิ นธุ์
โรงพยาบาลขอนแก่น
โรงพยาบาลชัยภูมิ
โรงพยาบาลนครพนม
โรงพยาบาล นครราชสี มา
โรงพยาบาลค่ายสุรนารี
โรงพยาบาลมุกดาหาร
โรงพยาบาลยโสธร
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลเลย
โรงพยาบาล ศรี สะเกษ
โรงพยาบาล สกลนคร
โรงพยาบาลสุรินทร์
โรงพยาบาลหนองคาย
โรงพยาบาลอุดรธานี
โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์
โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์
โรงพยาบาลมหาราชนครศรี ธรรมราช
โรงพยาบาลหัวหิ น
โรงพยาบาลประจวบคีรีขนั ธ์
โรงพยาบาลปัตตานี
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า
โรงพยาบาลพัทลุง
โรงพยาบาลหาดใหญ่
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลศูนย์ยะลา

สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
สระบุรี
อ่างทอง
กาฬสิ นธุ์
ขอนแก่น
ชัยภูมิ
นครพนม
นครราชสี มา
นครราชสี มา
มุกดาหาร
ยโสธร
ร้อยเอ็ด
เลย
ศรี สะเกษ
สกลนคร
สุรินทร์
หนองคาย
อุดรธานี
อุบลราชธานี
ชุมพร
นครศรี ธรรมราช
ประจวบคีรีขนั ธ์
ประจวบคีรีขนั ธ์
ปัตตานี
เพชรบุรี
พัทลุง
สงขลา
สุราษฎร์ธานี
ยะลา

กัลยากร
อรพรรณ
ไอศิกา
นุจรี
มณฑกานต์
เมรี
สรัลยา
วรณี
ชนาภา
มะลิ
ระพีพร
ณัฏฐวรัตนถ์
พนา
สุจิตรา
ปนัดดา
วนิดา
ชนากานต์
ชุติมาพัฒน์
พนิดา
ปิ ยะพร
วิลาวรรณ
สุนนั ทา
วรรณพร
อภิญญา
กาญจนา
บุศราภรณ์
นูร์ไฮย์นี
นฤมล
ปทุม
จันทร์ตรี
เกษทิพย์
อัสมะห์

ขนบดี
กาญจนสิ นทธุ์
แสงแจ้
เตียงเกตุ
เนตรปรี ชา
จันทร์ตา
พินิจการ
บุตรแสน
รอดประเสริ ฐ
ตุ่นอ้น
ขาขุนทด
ฐิติกิตตน์
พันธ์พจน์
ศรี บาล
พึ่งจิตต์
โนนสกุล
นามวิลยั
วงค์ศรี ดา
บริ สุทธิ์
สิ งหาคุณ
นาสมจิตร
อ้อมทอง
แซ่เจียม
เย็นเอง
เขียวไปรเวช
อ่อนชะอ่า
สมัยอุดม
อาพันทอง
ดาหนูอินทร์
จันทประดับ
อินทรเจียว
สาแม

086-3580312
091-7388538
095-8125507
097-1294727
097-1498105
097-1478756
097-1290394
090-9623572
082-9208607
095-8125820
091-8015812
091-7404349
083-0502915
082-9171052
083-0105682
086-4014471
091-7344985
083-0038216
091-7490683
091-7830904
083-0325936
091-7989648
083-0738325
097-1706730
097-1672383
095-7280393
097-1731305
086-3483070
097-1268086
091-7392480
086-3684741
095-5739973

