รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรและสถานที่ติดต่อ
รายชื่อหน่วยงาน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

สถานที่ติดต่อ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
477 ถ.ศรีอยุธยา แขวงพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 02-644-8677-87 ต่อ 1508
โทรสาร 02-354-4326
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๑๒๓ หมู่ ๑๖ ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๒
โทรศัพท์ 043-009-700
โทรสาร 043-202-216
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ถ.รังสิต-องครักษ์ อ.องครักษ์
จ.นครนายก 26120
โทร 037-395094-5 ต่อ 21544
โทรสาร 037-3955096
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
222 หมู่ 1 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร 02 502 2345
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99 ม.18 ถ.พลหโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร 02 986-9213 ต่อ 4271
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
95 หมู่8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
โทร 02-926-9368-70
โทรสาร 02-9269325

รายชื่อหน่วยงาน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สานักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สถานที่ติดต่อ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โทร 054-466666 ต่อ 3458
โทรสาร 054-466698
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่2 ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา
จ.พะเยา 56000
โทร 054-466666 ต่อ 3182
สานักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาคารวิชาการ 9 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา
จ.นครศรีธรรมราช 80161
โทร 0-7567-2808-10
โทรสาร 0-7567-2814
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๘๕ ถนนสกลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชาราบ
จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๙๐
โทร 045-353690
โทรสาร 045-353626
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม ๔๔๑๕๐
โทร/โทรสาร 043-754360
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ 038-390-401
โทรสาร 038-390-400

รายชื่อหน่วยงาน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

องค์การเภสัชกรรม

สภากาชาดไทย

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงมหาดไทย

สานักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง

สถานที่ติดต่อ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทร. 038-103189,038-386554 ต่อ 2224
โทรสาร 038-386557
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
ชั้น 10 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 906 ถ.กาแพงเพชร6
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร 02-576-6000
องค์การเภสัชกรรม
75/1 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-203-8141
โทรสาร 02-3548862
สภากาชาดไทย
1871 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-2564053
โทรสาร 02-2527992
สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ถ.สนามไชย เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
โทร 02-2263141
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ถ.อัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
โทร 02-223-2000 , 02-222-1141-55
โทรสาร 02-223-5241
สานักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง
ต.ทุ่งสง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร 038-494723

รายชื่อหน่วยงาน
สานักงานเทศบาลนครยะลา

สานักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

สานักงานเทศบาลนครตรัง

สานักงานเทศบาลเมืองสระบุรี

สานักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม

สานักงานเทศบาลเมืองพัทยา

องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว

สถานที่ติดต่อ
สานักงานเทศบาลนครยะลา
ถ.สุขยางค์ จ.ยะลา 95000
โทร 073-223666 ต่อ 1028
โทรสาร 073-215675
สานักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ภักดีนุสรณ์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร 077-282748
โทรสาร 077-206864
สานักงานเทศบาลนครตรัง
ถ.วิเศษกุล จ.ตรัง 92000
โทร 075-214020
โทรสาร 075-211493
สานักงานเทศบาลเมืองสระบุรี
ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม จ.สระบุรี 18000
โทร 036-212680
โทรสาร 036-312496
สานักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ถ.ผังเมืองบัญชา จ.มหาสารคาม 44000
โทร 043-740366
สานักงานเทศบาลเมืองพัทยา
ถ.พัทยาเหนือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร 038-253126
โทรสาร 038-253125
องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
99 ม.8 ต.บางแก้ว อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
โทร 02-710-2784-7
โทรสาร 02-710-2782

