จำหน่าย
Gen-DM (400g) / Gen-DM (2.5kg) / Neo-Mune (Vanila) / Neo-Mune (Melon)
Blendera-MF (2.5kg) / Pan-Enteral (400g) / Once-Pro / Aminoleban-Oral (450g)
สาขา
สาขา ศิริราช

เบอร์ติดต่อ
02-411 4550

ที่อยู่
171 ถ.พรานนก แขวงศิริราช เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

จำหน่าย
Gen-DM (400g) / Gen-DM (2.5kg) / Neo-Mune (Vanila) / Neo-Mune (Melon)
Blendera-MF (2.5kg) / Pan-Enteral (400g) / Once-Pro / Aminoleban-Oral (450g)
สาขา
เบอร์ติดต่อ
ที่อยู่
สาขา ปตท.สุขาภิบาล2

02-379 9722

สาขา บางบัวทอง

02-921 3121

สาขา บีบี บางใหญ่1

02-1506630

สาขาปตท.บางกรวยไทรน้อย
สาขาโรงพยาบาล
ขอนแก่น
สาขาสวนดอก
ฟาสซิโน (สาขาศูนย์ยา
เชียงใหม่)
ฟาสซิโน เชียงราย
สาขา นครปฐม

02-1174122
043-040115
053-278441
053-261150-2 ,
083-499 5911
053-712066
034-275726-7

สาขารพ.นครปฐม

034-109764

สาขาคลัง DC สาย5

02-0248879

สาขานครศรีธรรมราช

075-341 098

58/16 ถ.เสรีไทย แขวงคันนายาว เขต
คันนายาว กรุงเทพฯ 10230
139/1 ม.4 ถ.ตลิ่งชัน - สุพรรณฯ ต.บางรัก
พัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
82 ม.6 ห้อง C5 ถ.กาญจนาภิเษก ตำบลเสาธง
หิน อำเภอบางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
26/19 หมู่ 1 ตำบลบางบัวทอง อำเภอ
บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
2/1 ม.4 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 40000
3-5-7 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
50200
269/5 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกตุ อ.เมืองเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่ 50000
413/1-4 ถ.บรรพปราการ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.เชียงราย 57000
14 - 15 ถ.บ่อเริ่ม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง
นครปฐม จ.นครปฐม 73000
306,308 ถนนเทศา ตำบลพระประโทน
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
199 ม.1 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน
จ.นครปฐม 73210
153 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง
นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000

สาขา ตรัง (ตรงข้าม
โรบินสัน)

075-820558

251/16 ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอ
เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

จำหน่าย
Gen-DM (400g) / Gen-DM (2.5kg) / Neo-Mune (Vanila)
Blendera-MF (2.5kg) / Pan-Enteral (400g) / Once-Pro / Aminoleban-Oral (450g)
สาขา

เบอร์ติดต่อ

สาขาศิริราช
อรุณอัมรินทร์

02-411 4024

สาขาข้างห้างใต้ฟ้า
นครนายก

037- 639 801

สาขา ตลาดน้ำพุ
จันทบุรี

039-609984

สาขาถนนสุเทพ

052-081734

สาขา หน้าห้างท็อป
แลนด์
สาขา หน้ารร.กาญจนา
นุเคราะ
พัฒนาการคูขวาง
สาขาหาดใหญ่

056-029801
034-919723
075-845023

074-234 651

ที่อยู่
979 ถ.อรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
ข1-075/2,ข1-075/3 ถนนสุวรรณศร
ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
26000
204-206 ถนนศรีรองเมือง ตำบลวัดใหม่
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
225 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
19/25-26 ถ.เกตุปัญญา ตำบลในเมือง อำเภอ
เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
160/15,160/16 ถนนแสงชูโต ต.บ้านเหนือ
อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
154/15-16 ถ.พัฒนาการคูขวาง ตำบลคลัง
อำเภอเมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
39/29-30 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จำหน่าย
Gen-DM (400g) / Neo-Mune (Vanila) / Blendera-MF (2.5kg)
Pan-Enteral (400g) / Aminoleban-Oral (450g)
สาขา
สาขา ศรีบุญเรือง1
สาขา รถไฟฟ้า
บางใหญ่
สาขาตลาดหนองดอก
ลำพูน
สาขา นครสวรรค์
สาขาเทสโก้ เพชรบูรณ์

เบอร์ติดต่อ
02-024-8589
02-117-2990
052-030371
056-313778-9
056-744231

ที่อยู่
2157,2158 หมู่ 4 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอ
เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
142/8,142/9,142/10 หมู่12 ต.บางรักพัฒนา
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
121 ถนนรอบเมืองใน ตำบลในเมือง อำเภอ
เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
173/173-1 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ 60000
929 ม.2 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
67000

สาขาข้างโลตัสท่าม่วง

037-639801

สาขาท่าศาลา

075-521911

1075/46 ม.4 ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี 71110
188/13-14 ม.3 ตำบลท่าศาลา อำเภอ
ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

จำหน่าย
Gen-DM (400g) / Neo-Mune (Vanila)
Pan-Enteral (400g) / Aminoleban-Oral (450g)
สาขา

เบอร์ติดต่อ

สาขาโลตัสบางกะปิ

02-379 9722

สาขา ปตท.พระราม2
(กม.7)

02-001-7218

สาขาพัทยาเขาน้อย

033-048163

ที่อยู่
3109 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขต
บางกะปิ จ. กรุงเทพมหานคร 10240
74/4 ม.6 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
จ.กรุงเทพฯ 10150
99/17-18 ม.5 ตำบลหนองปรือ อำเภอ
บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

จำหน่าย
Gen-DM (400g) / Neo-Mune (Vanila)
Pan-Enteral (400g) / Aminoleban-Oral (450g) / Once-Pro
สาขา
สาขา พัทยานาเกลือ

เบอร์ติดต่อ
033-048170

ที่อยู่
36,36/1 ม.4 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง
จ.ชลบุรี 20150

จำหน่าย
Neo-Mune (Vanila) / Neo-Mune (Melon)
สาขา
สาขาสีลม(ละลาย
ทรัพย์)

เบอร์ติดต่อ
02-236-8366

ที่อยู่
144 / 23 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
บางรัก กรุงเทพฯ 10500

เขต

จำหน่าย
Neo-Mune (Vanila) / Neo-Mune (Melon) / Blendera-MF (2.5kg)
สาขา
เบอร์ติดต่อ
ที่อยู่
สาขามาร์เก็ตวิลเลจ
สุวรรณภูมิ

02-118 2819

99/29 ห้อง R102 หมู่ที่ 1 ตำบลราชาเทวะ
อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

จำหน่าย
Neo-Mune (Vanila) / Blendera-MF (2.5kg) / Gen-DM (2.5kg)
สาขา
เบอร์ติดต่อ
ที่อยู่
งามวงศ์วาน

02-589 8922

สาขา ตลาดสดเทศบาล
เมือง

077-954-157

19/53 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000
131 ถนนหน้าเมือง ตำบลตลาด อำเภอเมือง
สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

จำหน่าย
Blendera-MF (2.5kg)
เบอร์ติดต่อ

สาขา
สาขา ม. บูรพา

033-672649

สาขาตรงข้ามโลตัส
ภูเก็ต
ตลาดซิตี้ มหาราช ซ.
10 กระบี่

074-234 651
075-819832

ที่อยู่

320/4-5 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง
ชลบุรี จ.ชลบุรี 20130
99/20 หมู่ที่ 1 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัด
ภูเก็ต 83120
38,40,42 ถนนมหาราช ซอย10(สุคนธ์) ตำบล
ปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000

จำหน่าย
Pan-Enteral (400g)
สาขา

เบอร์ติดต่อ

สาขาเดอะมอลล์
งามวงศ์วาน

02-5501247

สาขาตลาดซุปเปอร์วัน
คลองตัน

02-0248324

ที่อยู่
1S - R4A อาคารเลขที่ 30/39-50
ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี
11000
1200/3 ถ.สุขุมวิท71 แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

จำหน่าย
Gen-DM (400g) / Neo-Mune (Vanila) / Pan-Enteral (400g)
Aminoleban-Oral (450g) / Neo-Mune (Melon)
สาขา
สาขา แม็คโคร
คลองหลวง
สาขาพัทยาเหนือ

เบอร์ติดต่อ
02-5296210

.033-046118 และ
033-046119

ที่อยู่
39 หมู่ 7 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
8/154 หมู่ 6 ถ.พัทยาเหนือ ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

จำหน่าย
Gen-DM (400g) / Neo-Mune (Vanila) / Pan-Enteral (400g)
Aminoleban-Oral (450g)
สาขา

เบอร์ติดต่อ

สาขา ปตท.เซียร์ ขาเข้า

02-004-5967

สาขาแม่สาย

052-029970

สาขาหน้าด่านแม่สาย
สาขาหน้ารพ.ศรีบุรินทร์
แม่สาย

052 – 029945
052-029649

ที่อยู่
336/992 ม.1 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอ
ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
114/3 ม.8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
57130
28 หมู่ 7 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย
จ.เชียงราย 57130
381/3 หมู่ที่ 3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย
จ.เชียงราย 57130

จำหน่าย
Neo-Mune (Vanila) / Neo-Mune (Melon) / Pan-Enteral (400g)
Gen-DM (2.5kg) / Blender-MF
สาขา
สาขาข้าง รพ.เอกอุดร

เบอร์ติดต่อ
042-180831

ที่อยู่
612/10-11 ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

จำหน่าย
Neo-Mune (Melon) / Gen-DM (400g) / Aminoleban-Oral (450g)
สาขา
เบอร์ติดต่อ
ที่อยู่
สาขาพัทยาใต้

038-424406

65 หมู่ 10 ถ.พัทยาใต้ ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260

จำหน่าย
Neo-Mune (Vanila) / Gen-DM (400g) / Aminoleban-Oral (450g)
สาขา
เบอร์ติดต่อ
ที่อยู่
สาขา พัทยาเขาตาโล

038-332137

สาขาพัทยาตลาดไร่
วนาสินธุ์

033 047307

สาขาหัวหิน (Market
Village)

032-526255

110/1 หมู่11 ซ.เขาตาโล ถ.สุขุมวิท ต.หนอง
ปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
19/118-119 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
Market Village 234/1(ห้อง A128/1)
ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

จำหน่าย
สาขา

Neo-Mune (Vanila) / Gen-DM (400g) / Gen-DM (2.5kg)
Aminoleban-Oral (450g) / Blendera-MF
เบอร์ติดต่อ
ที่อยู่

สาขา กรุงเทพ-พัทยา

038-426 277

301/5,6 หมู่ 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
20150

จำหน่าย
Neo-Mune (Vanila) / Neo-Mune (Melon) / Gen-DM (400g)
Aminoleban-Oral (450g) / Blendera-MF / Pan-Enteral (400g)
สาขา

เบอร์ติดต่อ

สาขาหน้า รพ.อุบลรักษ์

045-959728

สาขา หน้าโลตัส ชัยภูมิ

044-813343

สาขา หน้าโรงพยาบาล
ชัยภูมิ

044-813469

สาขาหน้ารพ.ลำปาง

054 – 019761

สาขาหน้ารพ.สิงห์บุรี

036-699-479

สาขาหน้ารพ.อุตรดิตถ์

055-049714

สาขา หน้ารพ.พหลฯ
กาญจนบุรี
สาขาหน้าตลาดชัยภูมิ
จ.ชัย

034-918788
044-109781

ที่อยู่
35,37,39 ถ.พโลรังฤทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง
อุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี 34000
171/58-59 หมู่ 4 ถ.สนามบิน ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
383/133 ถ.บูรพา ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ
จ.ชัยภูมิ 36000
54,56 ถนนป่าขาม ตำบลหัวเวียง อำเภอ
เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง 52000
915/12 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา
อำเภอเมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
33 ถ.เจษฎาบดินทร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง
อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000
355 ถ.แสงชูโตใต้ ต.ปากแพรก อ.เมือง
กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
เลขที่227/43ก,227/44ก ถนนยุติธรรม ต.ใน
เมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000

จำหน่าย
Gen-DM (400g) / Aminoleban-Oral (450g)
Blendera-MF (2.5kg) / Pan-Enteral (400g)
สาขา

เบอร์ติดต่อ

สาขาตลาดบ้านห้วย อุ
ดรฯ

042-180835

สาขา แยกปราณบุรี

032-909675

ที่อยู่
178/8,178/9 ถนนอุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง
อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
460-462 หมู่ 1 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120

จำหน่าย
สาขา

Gen-DM (400g) / Gen-DM (2.5kg) / Neo-Mune (Vanila)
Aminoleban-Oral (450g) / Pan-Enteral (400g)
เบอร์ติดต่อ
ที่อยู่

สาขา แพร่

054-069656

2/203 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง
อำเภอเมืองแพร่ แพร่ 54000

จำหน่าย
สาขา

Gen-DM (400g) / Gen-DM (2.5kg) / Neo-Mune (Vanila)
Aminoleban-Oral (450g) / Blendera-MF (2.5kg)
เบอร์ติดต่อ
ที่อยู่

สาขา ดอนหวาย

034-393 609

สาขาตลาดศาลายา

02-024-8957

75/10-12 ต.บางระทึก อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73210
139/30 ม.5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จ.นครปฐม 73170

จำหน่าย
Gen-DM (400g) / Gen-DM (2.5kg) / Pan-Enteral (400g)
Aminoleban-Oral (450g) / Blendera-MF (2.5kg)
สาขา
สาขาถนนชนปรีดา
ทุ่งสง

เบอร์ติดต่อ
075- 845100

ที่อยู่
181,183 ถนนชนปรีดา ตำบลปากแพรก
อำเภอทุ่งส่ง จ.นครศรีธรรมราช 80110

จำหน่าย
Gen-DM (400g) / Gen-DM (2.5kg) / Aminoleban-Oral (450g)
Neo-Mune (Vanila) / Neo-Mune (Melon) / Blendera-MF (2.5kg)
สาขา
สาขาข้างรพ.ระนอง

เบอร์ติดต่อ

ที่อยู่

077-989821

25/4 ถ.กำลังทรัพย์ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอ
เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

จำหน่าย
Gen-DM (400g) / Aminoleban-Oral (450g)
Neo-Mune (Melon) / Blendera-MF (2.5kg) / Pan-Enteral (400g)
สาขา
ฟาสซิโน สาขา
เขาชัยสน

เบอร์ติดต่อ
074- 691477

ที่อยู่
618-620 หมู่ ที่ 3 ถนน เขาชัยสน พัทลุง
93130

จำหน่าย
Neo-Mune (Vanila)
สาขา

เบอร์ติดต่อ

สาขาบลูพอร์ต หัวหิน

032-908488

สาขา พัทยากลาง

038-488389

สาขา ข้างคลังพลาซ่า
(โคราช)
สาขา ข้างแม็คโคร
แม่สาย
สาขา บ้านดู่ เชียงราย

044-242522
053-646669
052-023139

ที่อยู่
8/89 ซอยหมู่บ้านหนองแก ต.หนองแก
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
85/4,8 หมู่ที่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150
730,732 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
707/7-8 หมู่ 9 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอ
แม่สาย จ.เชียงราย 57130
155-155/1 หมู่ 3 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

จำหน่าย
Neo-Mune (Vanila) / Blendera-MF (2.5kg) / Pan-Enteral (400g)
สาขา
สาขาอุบลฯ
วารินชำราบ

เบอร์ติดต่อ
045-959722

ที่อยู่
37 ถนน กันทรลักษณ์ ตำบลวารินชำราบ
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
34190

จำหน่าย
Neo-Mune (Melon)
สาขา

เบอร์ติดต่อ

สาขาเทสโก้ พระราม 2

02-4165366

สาขา ปตท.สนามเป้า

02-1173738

ที่อยู่
88/2528 หมู่ 6 ถ.พระราม 2 ต.แสมดำ
อ.บางขุนเทียน กรุงเทพฯ10150
208/3 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต
พญาไท กรุงเทพฯ 10400

จำหน่าย
สาขา
สาขา เนินพลับหวาน

Neo-Mune (Vanila) / Blendera-MF (2.5kg)
เบอร์ติดต่อ
ที่อยู่
033-047032

13/230-231 หมู่ที่ 5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150

สาขา โรบินสัน จันทบุรี

039-601033

สาขา ถนนธรรมวิถี
อุบลราชธานี

045-950358

สาขาข้างรพ.กระบี่

075-819832

สาขา ห้างเสริมไทย
มหาสารคาม

043-029513

22/69 หมู่7 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง
จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
15/26-27 ซ.ธรรมวิถี 4 ถ.ธรรมวิถี ตำบลใน
เมือง อำเภอเมือง จ.อุบลราชธานี 34000
222/5 ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่
จ.กระบี่ 81000
76/1-7 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอ
เมืองมหาสารคราม จังหวัดมหาสารคาม
44000

จำหน่าย
Neo-Mune (Vanila) / Pan-Enteral
สาขา

เบอร์ติดต่อ

สาขาเทสโก้ หลังสวน

077-541631

สาขา วังไผ่

077 - 659948

สาขา ตลาดหน้า
รพ.มหาราช
นครราชสีมา

044-081119

ที่อยู่
92 ม.4 ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร
86110
4/3 หมู่ที่ 11 ตำบลวังไผ่อำเภอเมือง,จังหวัด
ชุมพร.ประเทศไทย,86000
404 ถ.ช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

