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สถานที่ฝึกสหกิจศกึษา  ปีการศึกษา 2558 

ซึ่งมีโรงพยาบาล/คลินิก จาํนวน  123 แห่ง, บริษัท จาํนวน  58 แห่ง และฟาร์ม/อื่นๆ จาํนวน 33 แห่ง ดงันี ้

ที ่ ที่อยู ่รพส./คลนิิก ที ่ ที่อยู่ บริษัท ที ่ ที่อยู่  ฟาร์ม / อื่นๆ 
1 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์สุพจน ์

75/11-12  ถ.ศรีธรรมไตรปิฏก ต.ในเมือง 
อ.เมือง  จ. พิษณุโลก  65000 

1 ผู้จัดการบริษทั เบสท์อะโกร คอมพาเนียน  จํากัด 
1/7 ม.19  ถ. กาญจนาภิเษก   แขวงศาลาธรรมสพน์   
เขตทวีวัฒนา  กทม. 10170 

1 ผู้จัดการฟาร์มโชคชัย 
169   ถ.มิตรภาพ 
ต.หนองน้ําแดง  อ.ปากช่อง 
จ. นครราชสีมา   30130 

2 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ    
205/5-8  สุขุมวิท  55  ซอย ทองหล่อ  
แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา   กทม. 10110 

2 ผู้จัดการบริษทั ควอลิตี้ เวท โปรดักท์ จํากัด 
116 ถ.ปัญญาอนิทรง แขวงบางชัน 
เขตคลองสามวง กทม.10510 

2 ผู้จัดการสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก  จํากัด 
99  หมู่ 10    ตําบลมิตรภาพ 
อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุร ี 18180 

3 ผู้จัดการคลินิกพัทยาสัตวแพทย์ 
157/15 ม.5  ถ. พัทยา-นาเกลือ  ต.นาเกลือ 
อ.  บางละมุง   จ. ชลบุร ี     20150 

3 ผู้จัดการบริษทั โนวาร์ติส (ประเทศไทย) จํากัด  
 622 อาคารเอม็โพเรี่ยมทาวเวอร ์  
 ถ.สุขุมวิท  ต.คลองตัน    
อ. คลองเตย  กทม 10110 

3 ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจํากัด น้ําฝนฟาร์ม 
16  หมู่ 4   ต. แสลงพัน   อ.วงัม่วง 
จ. สระบุรี  18220 

4 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์พระราม 2 
4/258    ถ. พระราม 2 
แขวงแสมดํา  เขตบางขุนเทียน  กทม.   10150

4 ผู้จัดการบริษทั เบ็ทเทอรฟ์าร์มา่ จํากัด 
อาคารเบทาโกรทาวเวอร ์(นอร์ธปาร์ค) 
323 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรงุเทพฯ 10210 

4 ประธานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
(อ.ส.ค.) 
160   ถ.  มิตรภาพ   อ. มวกเหล็ก 
จ. สระบุรี    18180 

5 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์สุวรรณชาด 
สะพานสูง  
33/39  หมู่ที่ 3  ถ.รามคําแหง  แขวงสะพาน
สูง 
เขตสะพานสูง กทม.    10240 

5 ผู้จัดการบริษทั เวท อะกริเทค จํากัด 
28/92 ถ. แจ้งวฒันะ ต.ยางตลาด 
อ.ปากเกร็ด นนทบุร ี   11120 

5 ประธานสหกรณ์การเกษตรคุ้มเจริญ  จํากัด 
100  หมู่ 14  บ้านคุ้มเจริญ  ต.ครบุรีใต ้
อ.ครบุร ี นครราชสีมา  30250 

6 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์อทิธิเวช 
557-61  ถ.ยมราช  ต.ในเมือง   อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา 30000 

6 ผู้จัดการบริษทั เอ พี พี เดรี่ฟาร์ม จํากดั 
242 หมู่ 1  ถ.มวกเหล็ก-วังม่วง 
อ.วงัม่วง  จ.สระบุรี      18220 

6 ผู้อํานวยการ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 
235  ม.7 ต.บางพระ  อ.ศรรีาชา 
จ.ชลบุร ี      20110 

7 ผู้จัดการคลินิกสัตว์เล็ก ลาดพร้าวสัตวแพทย ์
679/4   ถนนลาดพร้าว  ซอยลาดพร้าว  7   
แขวงจอมพล  เขตจตจุักร  กทม. 10900 

7 ผู้จัดการบริษทั  มาสเตอร์เวท  จํากัด 
57,59  ถ.ถวิลราษฎรบูรณะ   
ต.บ่อพลับ อ.เมอืง  จ.นครปฐม  73000 

7 ผู้อํานวยการสวนสัตว์ดุสิต 
71  ถนนพระราม 5   
ตําบล จิตรลดา อําเภอ ดุสิต  กทม.  10300 
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8 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์เล็ก (เขารงั) 
14/4  ถ. แม่หลวน  (ใกล้แยกเขารงั) 
ต. คลอดใหญ ่  อ. เมือง  จ. ภูเก็ต    83000 

8 ผู้จัดการบริษทั สหฟาร์ม จํากัด 
128  หมู่ 11  ถ.นวมินทร ์
แขวงรามอินทรา   เขตคันนายาว  กทม.   10230 

8 ผู้อํานวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี
33 หมู่ที่ 12 ต. หนองควาย 
อ.หางดง   จ.เชยีงใหม ่   50230 

9 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร ์
464 (A1-A5)    ถ.สุคนธสวัสดิ ์
ต.ลาดพร้าว  อ.ลาดพร้าว  จ.กรุงเทพฯ   
10230 

9 ผู้จัดการบริษทั อินเตอร์เวท็ (ประเทศไทย) จํากัด 
183 ถ.สาทรใต้  อาคารรัจนาการ ชั้น เอเอ   
แขวงยานนาวา  กทม  10120                                

9 ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาต ิ
กม.13 ถ.สุรินทร-์ประสาท  ต.นาบัว 
อ.เมือง   จ.สุรนิทร ์   32000 

10 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์ศิรริัตน์ 
97/3-5  ถ. เดชอุดม  ต.ในเมอืง 
อ. เมือง   จ. นครราชสีมา  30000 

10 ผู้จัดการบริษทั สมาร์ท เวท จํากัด 
8/112     ถ.กาญจนาภิเษก 10/1 ซ.01 
แขวงคันนายาว   เขตคันนายาว  กทม.   10230 

10 ผู้อํานวยการสถานเสาวภา สภากาชาดไทย 
43  ถ.พระราม 4 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน   กทม.   10330 

11 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์ไดร์ฟอิน 
2646-48    ถ.ลาดพร้าว ซอย 128/2 
แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ 
กทม.   10240 

11 ผู้จัดการบริษทั เวท อินเตอร์ ฟาร์มา จํากดั 
55/5  ถ.ศรีนครินทร ์ ซอยศรีด่าน 22 
ต.บางแก้ว อ.บางพลี   จ.สมุทรปราการ 10540 

11 ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้าํ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ถนนอังรีดูนงัต ์แขวงวงัใหม่ 
เขตปทุมวัน กรงุเทพมหานคร 10330 

12 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์ปากน้ํา (ว. อะกา
ลิโก) 
180   ถ.สายลวด  ต.ปากน้ํา 
อ.เมือง   จ.สมุทรปราการ 10270 

12 ผู้จัดการบริษทั บี ฟุ๊ตส์ โปรดักส์ อินเตอรเ์นชนัแนล 
จํากัด 
43  อาคารเบทาโกร  ถ.วิภาวดรีังสิต 
แขวงทุ่งสองห้อง   เขตหลักสี่  กทม.   10210 

12 ผู้อํานวยการสวนสัตว์นครราชสีมา 
111 หมู่ที่ 1 ถ.ราชสีมา – ปักธงชัย 
ต.ไชยมงคล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 

13 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์ศรวีรา 
1325  ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) 
ต.พลับพลา  อ.วังทองหลาง 
กทม.   10310 

13 ผู้จัดการบริษทั เวทโปรดักส์ แอนด์คอนซัลแตนท์ 
จํากัด 
3300/121 ตึกช้าง  ถ.พหลโยธิน   
แขวงจอมพล  เขตจตจุักร    กทม. 10900 

13 ผู้จัดการนุกูลฟาร์ม 
555 ม.3 ต.หนองไร ่ อ.ปลวกแดง 
จ.หวดัระยอง  21140 

14 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์ปยิะมิตร 
58/236   ถ.ชาตะผดุง 
อ.ในเมือง   ขอนแก่น    40000 

14 ผู้จัดการบริษทั เมิร์จ คอมพาเนี่ยน จํากัด 
3300/124 ตึกช้าง อาคารบี ชัน้ 24 
ถ.พหลโยธิน  แขวงจอมพล  เขตจตุจกัร  กทม. 10900 

14 ผู้อํานวยการศูนย์อนุบาลสัตว์ปา่เขาลูกช้าง 
108  ม.6 ต.ท่าไม้รวก   
อ.ท่ายาง   จ.เพชรบุร ี 76130 

15 ผู้ดําเนินการสถานพยาบาลวศินสัตวแพทย ์
93/1  ถ. ชวาลาใน   ต. ในเมือง 
อ. เมือง   อุบลราชธาน ี    34000 

15 ผู้จัดการบริษทั เบสท์ อีควิปเมนต์ เซ็นเตอร์ จาํกัด 
61/232 ,638 ถ.กาญจนาภิเษก   
ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ ่ จ.นนทบุร ี 11140 

15 ผู้จัดการบริษทั ณัฐพงษ์ฟาร์ม จํากัด 
ที่อยู ่40 หมู่ 7 อุดร-ชุมแพ ตําบลหนองบัว 
อําเภอเมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู 39000 

16 ผู้จัดการหมอรกัสัตว์ (สัตหีบ) 16 ผู้จัดการบริษทั  ฟาร์มกรุงไทย  จํากัด 16 สหกรณ์โคนมพมิาย จํากัด 
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18/76  หมู่ 2  ถ. สุขุมวิท  ต. สัตหีบ 
อ.สัตหีบ  ชลบุร ี   20180 

6/5  ม.5  ต.หนองไผ่แก้ว  อ.บ้านบึง 
จ.ชลบุร ี   20170 

64 ม.1 ซ. 11 ต.ในเมือง 
อ.พิมาย  จ.นครราชสีมา  30110 

17 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์สมุทรสงคราม 
769/8  ถ. ราชญาติรกัษา    
ต. แม่กลอง  อ.เมือง   สมุทรสงคราม    
75000 

17 ผู้จัดการบริษทั มาริน เวท ดรกัส์ จํากัด 
104/1  ม.6  ต.บางครก 
อ.บ้านแหลม  จ.เพชรบุร ี 76110 

17 ประธานสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ  จํากัด 
18 ม.4  ต.ค้อเขียว 
อ.วาริชภูมิ  จ.สกลนคร  47150 

18 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์บา้นแก้ว 
2/39-41  ถ. รกัศักดิ์ชมูล  ต. ท่าช้าง 
อ. เมือง  จันทบุรี 22000 

18 ผู้จัดการบริษทั ไบโอซายน์ แอนนิมัล เฮลธ์ จํากัด 
479  ชั้น 4   เมืองทองธาน ี   ถ.บอนด์สตรที 
ต.บางพูด  อ.ปากเกร็ด    นนทบุร ี   11120 

18 ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล  
และชายฝั่งทะเลอันดามัน 
51 ถ.ศักดิเดช  ต.วิชิต อ.เมอืง จ.ภูเกต็  83000 

19 โรงพยาบาลสัตว์ ช่วยสัตว์ภูเกต็ 
13/7  ถ.ขวาง  ม.3   ต.วิชิต 
อ.เมือง   จ.ภูเกต็     83000 

19 ผู้จัดการบริษทั บางกอกแรนช ์ จํากัด (มหาชน) 
18/1  หมู่ 12  ถ.สายหลังวัดบางพลีใหญ่ใน  อ.บางพลี   
จ.สมุทรปราการ  10540 

19 ประธานมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า 
108 ม.6 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง 
จ.เพชรบุร ี 76130 

20 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์นครศรีธรรมราช 
24/1-2  ถ. ราชดําเนิน ซอยวชิิตเทรดดิง้  
ต. ในเมือง  อ.เมือง จ. นครศรีธรรมราช    
80000 

20 ผู้จัดการบริษทั ซาโกร (ประเทศไทย) จํากัด 
2  ถ.สุขุมวทิ ซอย 2  คลองเตย  กทม.  10110 

20 ผู้อํานวยการศูนย์สุขภาพสัตว์เลี้ยง ม.ใหมร่ักสัตว์ 
461/6 ม.1 ต.ทา่ขอนยาง อ.กันทรวิชยั 
จ.มหาสารคาม 44150 

21 ผู้จัดการคลินิกสุวรรณหงส์สัตวแพทย์ 
148/279  ม.1  ถ. เทพารักษ ์ กม.ที่ 7 
ต. เทพารกัษ ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  10270

21 หัวหน้าสํานักงานธุรการและการเงินบริษทั แหลมทอง
ไฮบริด จํากัด (ฟาร์มปากชอ่ง) 
283 ม.2  ต.นังพระ อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา  
30130 

21 ฟาร์มม้า แฮปปี้ฮอร์ส 
131 ม.7 ต.วังไทย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
30130 

22 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์กรงุเทพ – นนท์ 
62/19-21  ถ. กรงุเทพ-นนท์  ต.บางเขน 
อ.เมือง  จ.นนทบุร ี 11000 

22 ผู้จัดการบริษทั ไลฟ์สต๊อก อกรคีัลเจอรัล บิชิเนส 
อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด 
39/2  หมู่6 ถ.บรมราชชนน ี แขวงตลิ่งชัน  กทม.  
10170 

22 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาต ิมหาวิทยาลัยมหดิล  999 
ถ.พทุธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา 
อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม 73170 

23 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์กรงุศร ี
20/4-8 ถ. คลองมะขามเรียง ต. หอรัตนไชย 
อ. พระนครศรอียุธยา  จ. พระนครศรีอยุธยา   
13000 

23 ผู้จัดการบริษทั โซเอทีส (ประเทศไทย) จํากดั 
ชั้น36 37 38 42 อาคารยูไนเตด็ เซ็นเตอร ์
323 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั  
กรงุเทพฯ 10500  

23 ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
กรมปศุสัตว ์ เลขที่ 91 หมู่ 4  ถ.ตวิานนท ์
ต.บางกะด ี อ.เมือง  จ.ปทุมธานี  12000 

24 ผู้จัดการคลินิกสาย 5 รักษาสัตว ์ 24 สํานักสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรบุคคล 24 หัวหน้าหน่วยชนัสูตรโรคสัตว ์
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302   ถ.เพชรเกษม 
ต.อ้อมน้อย   อ.กระทุ่มแบน 
จ.สมุทรสาคร  74130 

ผู้จัดการบริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) 
เลขที่ 1 อาคารซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 18 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 
10400 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
39 ถนนอังรีดูนงัต์ แขวงวงัใหม่ 
เขตปทุมวัน กรงุเทพมหานคร 10330 

25 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์เลี้ยง (หมอ
อานนท์) 
20/3 ม 14 ถ. สันโค้งหลวง  ต. รอบเมือง 
อ.เมือง  เชียงราย   57000 

25 ผู้จัดการบริษทั ยูโนเวท เนต็เวริค์จํากัด 
44/533 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย ์
เขตบางเขน กรงุเทพมหานคร 10220 

25 หัวหน้าสํานักพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุ
สัตว์ 
กรมปศุสัตว ์(พญาไทย) 69/1  ถ.พญาไทย   เขตราชเทว ี 
กทม.  10400 

26 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์สวนหลวง 
267  ถ.เฉลิมพระเกียรต ิ แขวงหนองบอน 
เขตประเวศ   กทม. 10250 

26 ผู้จัดการบริษทั แอนิเทคโทเทิล โซลูชั่น จํากัด  
(เครือเบทาโกร) 
323 ถ.วิภาวดรีงัสิต ต.ทุ่งสองหอ้ง 
อ.หลักสี่  กรงุเทพฯ  10210 

26 ผู้อํานวยการสวนสัตว์ขอนแก่น 
88 หมู่ 8 ต.คําม่วง  อ.เขาสวนกวาง 
จ.ขอนแก่น  40280 

27 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์บางนา 
232/2  ถ.บางนาตราด ซ.บางนาตราด 23 
แขวงบางนา  เขตบางนา  กทม. 10260 

27 ผู้จัดการบริษทั โพรเทค แอนิมลัเฮลธ์ จํากัด (เครือเบ
ทาโกร)   
323 ถ.วิภาวดรีงัสิต ต.ทุ่งสองหอ้ง 
อ.หลักสี่  กรงุเทพฯ  10210 

27 สมบูรณ์ฟาร์ม 
56/2   หมู่ 5  ต.เบกิไพร  อ.จอมบึง 
จ.ราชบรุ ี 70110 

28 ผู้จัดการคลินิกรกัษ์สัตวเ์กาะสมยุ 
30/1  ม.6  ถ. รอบเกาะ ต.บ่อผุด  อ.เกาะสมุย 
สุราษฎร์ธาน ี   84320 

28 ผู้จัดการบริษทั แฮนิเทค โทเพลิ โซลูชั่น จํากัด 
(เครือเบทาโกร)   
323 ถ.วิภาวดรีงัสิต ต.ทุ่งสองหอ้ง 
อ.หลักสี่  กรงุเทพฯ  10210 

28 สวนสัตว์สงขลา 
189   ถ.สงขลา-นวทร ี ต.เขารปูช้าง 
อ.เมือง  จ.สงขลา  90000 

29 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์สุราษฎร์ธาน ี
130/210-212   ต.วัดประดู ่
อ.เมือง   สุราษฎร์ธานี 84000 

29 ผู้จัดการบริษทัคอร ์ป้อปเปิ้ลเวลล์ 
114/450  ถ.นาวงประชาพัฒนา ซ.นาวงประชาพัฒนา 
13 
แขวงสีกัน  เขตดอนเมือง กทม. 10210  

29 ไชยปราการสัตวแพทย์   
288 หมู่ 2  ถ.โชตนา  ต.ปงตํา 
อ.ไชยปราการ  จ.เชียงใหม่  50320 

30 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์อ่าวฉลอง 
27/10 หมู่ 7 ตาํบลฉลอง 
อําเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต 83130 

30 ผู้จัดการบริษทั แจนเซ่น-ซีแลก จํากัด 
106 ถ.ฉลองกรงุ  แขวงลําปลาทิว 
เขตลาดกระบัง กทม. 10250 

30 ผู้อํานวยการสถาบันคชบาลแห่งชาต ิศูนย์อนุรกัษ์ช้างไทย 
กม. 28-29  ถ.ลําปาง – เชียงใหม่ 
ต.เวยีงตาล  อ.ห้างฉัตร 
จ.ลําปาง  52190 

31 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์เมอืงโอ่ง 31 ผู้จัดการบริษทั เบทาโกรไฮบริด อินเตอร์เนชั่ลแนว 31 หัวหน้าสํานักงานปางช้างแม่สา 
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196  ถ.รถไฟ  ต.หน้าเมอืง   
อ.เมือง   จ.ราชบุร ี 70000 อาคารเบทาโกร ทาวเวอร์ (นอรธ์ปาร์ค) 

323  ถ.วิภาวดรีังสิต ทุ่งสองหอ้ง  หลักสี่   
กทม. 10210 

119/9  ถ.ท่าแพ  อ.เมอืง 
จ.เชียงใหม่  50100 

32 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์ชมุแพ 
168/1  ถ.มะลิวรรณ  ต.หนองไผ่   
อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น 40130 

32 ผู้จัดการบริษทั แนคโคห์แลน จํากัด 
1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 16 
ถ.เพชรบรุีตัดใหม่ แขวงมกักะสัน 
เขตราชเทว ีกทม. 10400 

32 สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว ์
1213  ม. 11 ต. ปากช่อง  อ.ปากช่อง 
จ.นครราชสีมา 30130 

33 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์เนนิพลับหวาน 
21/97-100  ม.5 ซอยสุขุมวิท-พัทยา 53 
ต.หนองปรอื  อ.บางละมุง ชลบุร ี 20150 

33 ผู้จัดการบริษทั นิวทริชั่น อิมพรฟูเมนท์ จํากัด 
479 ชั้น 6 เมืองทองธานี ถ. บอนด์สตรที 
ต. บางพูด อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120 

33 ประธานชมรมชว่ยสัตว์เกาะสมุย 
112/35  ม.6  ต.บ่อพดุ   อ.เกาะสมุย 
จ.สุราษฎร์ธานี 84320 

34 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์ตรงั 
212/19  ถ.วเิศษกุล  ต.ทับเที่ยง 
อ.เมือง  ตรัง  92000 

34 ผู้จัดการบริษทั ลิลลี่ ฟู้ดแอนซายน์ จํากัด 
99/88  ถนนศรีนครินทร์ ซ.พัฒนาชุมชน 1   
ต.บางแก้ว  อ.บางพลี 
จ.สมุทรปราการ  10540 

  

35 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์วาริน 
41/3-6  ถ.ศรีสะเกษ 2  ต.วารนิชําราบ 
อ.วารินชําราบ   อุบลราชธานี 34190 

35 ผู้จัดการบริษทั เอพีพี แดรี่ฟารม์ จํากัด 
242 ม. 1  ถ.วังม่วง-มวกเหล็ก  ต.แสลงพัน 
อ.วงัม่วง  จ.สระบุรี  18220 

  

36 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์หมอต๋อม 
18/14  ถ.ทรงพล  ต.ลําพยา  อ.เมือง 
จ.นครปฐม    73000 

36 ผู้จัดการบริษทั ออลเทคไบโอเทคโนโลยี คอร์เปอร์
เรชั่น จํากัด 
209/1 K ทาวเวอร์บี ชั้น 17 ถ.สุขุมวทิ 21 (อโศก) 
แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา    กทม. 10110 

  

37 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน 
37/7  หมู่3   ถ.บรมราชชนน ี
แขวงฉิมพลี  เขตตลิ่งชัน กทม.   10170 

37 ผู้จัดการบริษทั เวท เรคคอมเมนด์ จํากัด 
1/1-2 ซ.ลาดพร้าว 101 (ซอย 53) 
ถ.ลาดพร้าว คลองจั่น บางกะป ิกทม. 10240 

  

38 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์เพือ่พูน 
242   ถ.วัวลาย   ต.หายยา 
อ.เมือง  จ.เชียงใหม่   50100 

38 ผู้จัดการบริษทัมารีนเวท็ดรกัส์ จก. 
104/2 ม.6 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม 
จ.เพชรบุร ี76110 

  

39 ผู้จัดการคลินิกรกัสัตว ์ 39 ผู้จัดการบริษทัคาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จํากดั   
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16/5-6  ถ.นางพิม 
ต.ท่าพี่เลี้ยง   อ.เมือง   สุพรรณบุร ี  72000     

44 ม.5 ถ.โชคชยั-ครบุร ี ต.กระโทก อ.โชคชัย 
จ.นครราชสีมา  30190 

40 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์ประชาอุทิศ 
122/71-72  ซอยประชาอทุิศ 91/2 
ถ.ประชาอุทิศ  ต.ทุง่คร ุ อ. ทุง่ครุ 
กทม.    10140 

40 กรรมการผู้จัดการใหญ ่บริษัทมหาชนจํากัด ซาฟารี
เวิลดิ ์
99  ถ.ปัญญาอนิทรา  แขวง สามวาตะวันตก 
เขตคลองสามวา  กทม.10510 

  

41 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์เขลางค์   
361/23-24  ถ.ฉัตรไชย  ต.สบตุ๋ย   
อ.เมือง   จ.ลําปาง  52100   

41 ผู้จัดการบริษทัเบทาโกรภาคใต ้จํากัด 
47/1 – 3 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ ่
อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา  90110 

  

42 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์เลี้ยง เอส โอ เอส 
21/1  ถ.วิภาวดีรังสิต ซอยวิภาวดีรงัสิต 60   
ตลาดบางเขน  หลักสี่   กทม. 10210 

42 ผู้จัดการบริษทั แอคอินเทล จํากัด 
3300/12-123 ถ.พลโยธิน แขวงจอมพล 
เขตจตุจักร กทม. 10900 

  

43 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์กลัปพฤกษ ์
37/138-139  ถ.สุขาภิบาล 1 
แขวงบางแค   เขตบางแค  
กทม.   10160 

43 ผู้จัดการ บริษทั แอลไอซี อโกรเทค จํากดั 
432 ถ.ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี ซ.นพรัตน์ 29/3 
ต.ศาลาธรรมสพน์ อ.ทวีวัฒนา กทม. 10170 

  

44 ผู้จัดการคลินิกรกัษาสัตวด์ําเนินสะดวก 
275/8  หมู่ 8  ต.ดําเนินสะดวก 
อ.ดําเนินสะดวก  จ.ราชบุรี 70130 

44 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท แลบ อินเตอร์ จํากัด 
77/12 ม.2 ถ.พระราม 2 ต.นาโคก 
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร  74000 

  

45 ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนโรงพยาบาลสัตว์หมอสุร
ศักดิ์และเพื่อน 
1578 ถ.กาญจนวนิช (ตรงข้ามแมคโคร) 
ต.หาดใหญ ่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

45 ผู้จัดการฝ่ายทรพัยากรบุคคล 
บริษทัเมเรียลประเทศไทย จํากัด 
87/2 ถ.วินาย ุ อาคาร CRC Toner 23 Floor 
แขวงลุมพิน ีเขตปทุมวัน กทม.10330 

  

46 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์ลพบุร ี
361-363 ถ.นเรศวร ต.ทะเลชุบศร อ.เมอืง 
จ.ลพบุร ี15000 

46 ผู้จัดการบริษทั แม็คโปรดักส์  จํากัด 
271 ซ.รามคําแหง 52/2 แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะปิ กทม. 10240 

  

47 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์ปากช่อง 
830/11 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง 
อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา 30130 

47 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 
2106  ถ.สุขุมวทิ  แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง  กรงุเทพฯ 10260 
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48 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์มหานคร 
2/16-17  ถ.เพชรเกษม  ซ.เนาวจําเนียน 2 
แขวงท่าพระ 
เขตบางกอกใหญ่  กทม.  10600 

48 บริษทั เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรมจํากดั 
สํานักงานใหญ ่323 ถ.วิภาวดรีงัสิต 
ต.ทุง่สองห้อง อ.หลักสี่ กทม 10210 

  

49 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์ราษฎร์บูรณะ 
(เครือ รพส.มหานคร) 
51  ม.13   ถ.สุขสวัสดิ ์ ซ. 37/1 ต. ลัดหลวง 
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  10130 

49 ผู้อํานวยการบรษิัทซีวา แอนิมัล เฮลธ์ (ประเทศไทย) 
จํากัด    
 539/2 อาคารมหานครยิปซัม ชั้น 11  ถนนศรีอยุธยา  
แขวงถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กรงุเทพฯ 10400 

  

50 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์เวชพงษ ์
124/13-14  ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง 
อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000 

50 ผู้จัดการบริษทั เว็ทแพลนเนท็ จํากัด (บ.ในเครอื บ.
สมาร์ทเวท) 
1/1 ถ.ซอยน ต.คันนายาว อ.คันนายาว กทม.10230 

  

51 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์เลี้ยงพรีเมียร ์
37/219 - 220  ซ.เสรีวิล่า 4 ถ.ศรีนครินทร ์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงุเทพฯ  
10250 

51 บริษทั อเมริกัน มาร์เกต็ติ้ง จํากัด (Amcovet) 
1964,1966,1968,1970 ถ.อ่อนนุช ต.สวนหลวง 
อ.สวนหลวง กรงุเทพฯ 10250 

  

52 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์พษิณุโลก 
628  ถ.พิชัยสงคราม ต.ในเมือง  อ.เมือง 
จ.พษิณุโลก  65000 

52 บริษทั เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จํากัด 
2922/207-8 อ.ชาญอิสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 12 
ถ.เพชรบรุีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กทม. 10320 

  

53 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์เอือ้อาทรสัตว
แพทย ์
99/173 ถ.ตวิานนท ์ ต.ปากเกร็ด 
อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุร ี  11120 

53 บริษทั เซนทาโก ฟาร์ม จํากัด 
7/3 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึง่ 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 

  

54 ผู้จัดการคลินิกชุมพลสัตวแพทย์ 
146/3 ถ.อินใจมี  ต.ท่าอิฐ 
อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์ 53000 

54 บริษทั  ทรงพลฟาร์ม  จํากัด 
56/2  ต.เบกิไพร  อ.จอมบึง 
จ.ราชบรุ ี 70150 

  

55 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์ขวญัคํา 
91/10-11  ถ.วชัรพล 
ต.ท่าแร้ง  อ.บางเขน   
กรงุเทพฯ  10220 

55 บริษทัโกลเด้น ฟู้ด สยาม จํากดั 
42/6 ต.องครักษ์ อ.องครกัษ์ จ.นครนายก  26120 

  



8 
 

56 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์ชมุพร 
298/2 ถนนปรมิินทรมรรดา 
ต.ท่าตะเภา  อ.เมือง  จ.ชุมพร  86000 

56 บริษทัซันฟู้ด อินเตอรเ์นชั่นแนล จํากัด 
75 หมู่ 1 ต.แสลงพัน  อ.วังม่วง   
จ.สระบุรี 18220 

  

57 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์ปากน้ําโพ 
605/377-8 ถ.นครสวรรค์-พหลโยธิน 
ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์  60000

57 บริษทั ศรีราชาโมด้า จํากัด 
383 ม. 4 ต.หนองขาม  อ.ศรรีาชา 
จ.ชลบุร ี  20110 

  

58 ผู้จัดการอุทัยธานีสัตวแพทย ์
56/11-12  ถ.ศรีอุทยั   ต.อุทัยใหม่ 
อ.เมือง จ.อุทยัธานี  61000 

58 บริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน สายธุรกจิ
สุกร 
1-1/1 อาคารทรัพย์สมุทร 2 ชั้น 3 
ซ.เย็นจติ 2 แยก 1 ถ.เย็นจิต เขตสาทร 
กรงุเทพฯ  10120 

  

59 ผู้จัดการคลินิครกัสัตว ์2 (บางบัวทอง) 
6/735  ม. 1  หมู่บ้านบัวทองเคหะ 
ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง 
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 

    

60 ผู้อํานวยการเครือข่ายโรงพยาบาลและคลินิก
สัตว์เลี้ยงภาคใต้ SAHaC  Networks 
696-702 ถ.ผังเมือง 4 ต.สะเตง 
อ.เมือง จ.ยะลา  95000 

    

61 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตวแพทย ์4 โพลี
คลินิก 
5-5/1 ถ.เทศบาลรังสฤษดิ์เหนอื   
แขวงลาดยาว  เขตบางเขน  กทม.  10900 

    

62 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์ เอแคร์ 
91 ซ.คุ้มเกล้า 11 ทางเข้า ม.ปาริชาด 
ถ.คุ้มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม. 
10510 

    

63 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว ์ศูนย์ฝึกนิสิต 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
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57 หมู่ 1 ถ.ทหารบก  ต.บ่อพลับ อ.เมือง  จ.
นครปฐม  73000 

64 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว ์เอ็ม.ซี. 
10/371 ถ.โพศร ี ต.หมากแขง้ 
อ.เมือง จ.อุดรธานี  41000 

    

65 ผู้อํานวยการสถานพยาบาลสัตว์เยาวพร 
150/247 ม.1 ถ.แจง้วัฒนะ  แจ้งวัฒนะ 14 
แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กทม.  10210 

    

66 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์ราชพฤกษ ์
76/42-43 ถ.สวนผัก  แขวงตลิ่งชัน 
เขตตลิ่งชัน  กทม.  10170 

    

67 โรงพยาบาลสัตว์คู้บอน 
197/1 ถ.คู้บอน  ต.รามอินทรา 
อ.คันนายาว  กทม. 10230 

    

68 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์เซนต์ราฟาแอล 
400/5-6  ถ.ศรนีครินทร์ ต.สําโรงเหนือ 
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 

    

69 ผู้จัดการโรงพยาบาลสัตว์สุโขทยั 
11,13 ถ.บาลเมือง  ต.ธาน ี  
อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000 

    

70 โรงพยาบาลสัตว์เชนต์ราฟาแอล 
400/5-6 ถ.ศรนีครินทร ์ ต.สําโรงเหนือ 
อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ  10270 

    

71 โรงพยาบาลสัตว์โอะไดจิน ิ
2 ถ.รามอินทรา  ซอยรามอินทรา 52/1 
ต.คันนายาว  อ.คันนายาว  กทม.  10230 

    

72 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์ศิรริาษฎร ์
15/3  ถ.ศิรริาษฎร ์ ต.ท้ายช้าง 
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อ.เมือง  จ.พังงา  82000 

73 โรงพยาบาลสัตว์เจรญิสุข 
167  ถ.เอกมัย  ซ.เอกมัย 5 ต.คลองตันเหนือ 
อ.วัฒนา  กรงุเทพฯ  10110 

    

74 คลินิกรักษาสัตว์คลอง 7 ลําลูกกา   
66/2-3 ถ.หมู่บา้นตระกาลกูล  ต.บึงคําพร้อย     
อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธาน ี 12150                     

    

75 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลมายดอ็ก 
118/2-3  ซอยเคหะบางพลี 
ต.บางเสาธง  อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ  
10540 

    

76 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว ์ศ.เมืองเอก 
(สาขา คลอง 3) 
51-51/1 ถ.รังสิต-นครนายก ซอยรงัสิต-
นครนายก 67    
ต.ประชาธิปตัย ์อ.ธัญบรุี จ.ปทมุธานี 12130 

    

77 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว ์ศ.เมืองเอก 
(สาขาพัทยา) 
44/57  หมู่ 11 ถ.สุขุมวิท  ต.หนองปรอื 
อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี 20150 

    

78 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว ์ศ.เมืองเอก 
(สาขาเมืองเอก) 
300/154-157 ถ.วิภาวดีรงัสิต ซ.พหลโยธิน 87 
ต.คูคต อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธาน ี12130 

    

79 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว ์ศ.เมืองเอก 
(สาขา คลอง 4) 
300/154-155 ถ.วิภาวด-ีรังสิต ซ.พหลโยธิน 
87   
ต.คูคต อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 
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80 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์บุ่งตาหลั่ว 
98  ถ.พิลูละเอยีด ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.นครราชสีมา  30000 

    

81 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์แจ้งวัฒนะ 
1/8 ถ.แจ้งวัฒนะ ซ.แจ้งวัฒนะ 14 ต.ทุง่สอง
ห้อง 
อ.หลักสี่  กทม. 10210 

    

82 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์หมอปราโมท 
40/169 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ท่าวงั 
อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช 80000 

    

83 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์สมุทรสาคร (หมอ
บอย) 
244/11 ถ.สุคนฮวิท ต.ตลาด อ.กระทุมแบน 
จ.สมุทรสาคร  74110 

    

84 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์นายสัตวแพทย์
ชาญประเสริฐ พลชา   
18/1 ถ.มลิวรรณ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย  
42000 

    

85 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์อดุรแอรพ์อรท์ 
1/8 ถ.หน้าสนามบิน ต.หมากแข้ง อ.เมือง 
จ.อุดรธาน ี41000 

    

86 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์เวท 2009 
2/22 ถ.สุขาภิบาล 2  ต.ประเวศ อ.ประเวศ 
กทม.  10250  

    

87 ผู้จัดการโรงพยาบาลสัตว์เมตตา 
288/32-33 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน 
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 

    

88 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์อารีย์มิตร 
48/165-6 ถ.สายไหม ซ.สายไหม 84/4 
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(ตลาดวงศ์วร) ม.1 แขวงสายไหม  เขตสายไหม 
กทม. 10220 

89 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์ภาสุข 
399/6 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย  ต.ปรใุหญ ่
อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000 

    

90 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์เมตตา 
262 ถ.ศุภสารรงัสรรค์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ ่
จ.สงขลา   90110 

    

91 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์ในเครือบ้านองิอุ่น 
(สาขาใหญ่) 
สุพรรณบุร ี10/5 ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย 
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยธุยา 
13000  

    

92 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์สุพรรณบุร ี
249/168-9 ม.5 ถ.เณรแก้ว ต.ท่าระหัด อ.เมอืง 
จ.สุพรรณบุร ี72000 

    

93 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์เชยีงใหม ่– แม่ริม 
84/17-18 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ 50300 

    

94 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์เจา้ฟ้าอันดามัน 
8/28-29 ถ.เจ้าฟ้าตะวันออก ต.ฉลอง อ.เมือง 
จ.ภูเกต็ 83130 

    

95 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว ์เคบี เพ็ท 
249/81-82 ถ.บางบอน 1 เเขวงบางบอน 
เขตบางบอน กทม. 10150 

    

96 ผู้จัดการคิลนิกบ้านหมอรกัษ์สัตว์ (พทัยา) 
388/10 ถ.สุขุมวิท  ต.นาเกลือ 
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 

    

97 โรงพยาบาลเศรษฐกจิสัตวแพทย์     
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98 หมู่บ้านเศรษฐกจิ (เพชรเกษม) ต.บางแค
เหนือ 
อ.บางแค จ.กรงุเทพฯ 10160 

98 บางบัวทองสัตวแพทย์ 
28/23 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย หมู่ 4 ต. โสนลอย  
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110                    

    

99 โรงพยาบาลสัตว์ม้ากะหมา ภูเก็ต 
185/11  ต.ศรสีุนทร  อ.ถลาง  ภูเก็ต  83110 

    

100 โรงพยาบาลสัตว์เชียงใหม ่– แม่ริม 
84/17-18  ถ.โชตนา  ต.ช้างเผือก อ.เมือง 
จ. เชียงใหม ่ 50300 

    

101 โรงพยาบาลสัตว์อุ้มรกั 
เลขที ่100/23 ถ.เณรแกว้ ต.ทา่พี่เลี้ยง 
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72001 

    

102 มาริโอ รักษาสัตว ์ 
14/5 ถ.เพิ่มสิน แขวงคลองถนน 
เขตสายไหม กรงุเทพฯ 10220  

    

103 โรงพยาบาลสัตว์คริสตัลเพ็ท 
51/204 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม หมู่ 1 แขวง
ลาดพร้าว 
เขตลาดพร้าว  กทม. 10230 

    

104 โรงพยาบาลสัตว์ไอเวท็ (ในเครอืเวทโปรดักส์) 
3300/124 ตึกข้างอาคาร B ชั้น 24  ถ.
พหลโยธิน 
แขวงจอมพล  เขตจตจุักร กทม. 10900 

    

105 โรงพยาบาลเชยีงใหมร่ักสัตว ์
11/1 ม.4  ต.หนองป่าครัง่  อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่  50000 

    

106 มาริโอ้รกัษาสัตว์     
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14/15  ถ.เพิ่มสิน  ต.คลองถนน  
 อ.สายไหม  จ. กทม.  10220 

107 โรงพยาบาลสัตว์หลังสวน 
158/3 ถ.เขาเงนิ ต.ขันเงิน 
อ.หลังสวน จ.ชมุพร 86110    

    

108 กรีนการ์เด้นรกัษาสัตว ์
96/209  ถ.รังสิต-นครนายก 
ต.บึงน้ํารักษ ์ อ.ธัญบรุ ี จ.ปทุมธานี   12110 

    

109 โรงพยาบาลสัตว์พีเอส 
202 ถ.สิรินธร  แขวงบางพลัด 
เขตบางพลัด  กทม.  10700 

    

110 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์มกุดาหาร 
45/1  ถ.พทิักษพ์นมเบด  ต.มุกดาหาร 
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000 

    

111 คลินิกหมอเหนอืรักษาสัตว ์
107/1 ต.คูคต  อ.ลําลูกกา 
จ. ปทุมธาน ี  12130 

    

112 โรงพยาบาลม้าโคราช 
110 หมู่ 7  ถ.เฉลิมพระเกียรต ิ อ.โชคชัย 
จ.นครราชสีมา  30190 

    

113 โรงพยาบาลสัตว์ปากช่อง 
840/1-2 ถ.มิตรภาพ 
อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา  30130 

    

114 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่าปศุ
ปาลัน 
199 ม.9  ต.ลุ่มสุ่ม  อ.ไทรโยค 
จ.กาญจนบุร ี 71150 

    

115 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์เอกชัย 
962-962/1 ถ.เอกชัย   
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แขวงบางบอน  เขตบางบอน 
กทม. 10150 

116 ผู้จัดการศตวรรษสัตวแพทย ์
71/1  ถ.มขุมนตร ี  ต.ในเมอืง 
อ.เมือง   จ.นครราชสีมา   30000 

    

117 ผู้จัดการโรงพยาบาลสัตว์คลองหลวง 
49/22-23 หมู่ 7 ถ.คลองหลวง 
ต.คลองสอง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธาน ี
12120 

    

118 โรงพยาบาลสัตว์ออมสิน & สตังค์ 
667 ถ.เอกชัย ซ.เอกชัย 109 ต.บางบอน 
อ.บางบอน  กทม. 10150 

    

119 โรงพยาบาลสัตว์เมตตา 
696-702  ถ.ผังเมือง 4 
ต.สะเตง  อ.เมอืง จ.ยะลา 95000 

    

120 โรงพยาบาลสัตว์ เมืองเพรยีว 
692/102-3 ถ.พิชัย  ต.ปากเพรียว อ.เมือง 
จ.สระบุร ี18000 

    

121 โรงพยาบาลสัตว์ชัยมงคล (สาขา รพส.เมอืง
เพรียว) 
32 หมู่ 6  ต.คลองสวนพลู  อ.
พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา  13000 

    

122 The Bonanza  Exotic Zoo 
236  ถ.ธนะรัชน์  ต.ขนงพระ  อ.ปากช่อง   
จ.นครราชสีมา  30130 

    

123 โรงพยาบาลสัตว์บ้านหมอรกัหมา จํากัด 
เลขที่ 6 ถ.แจ้งวัฒนะ  ต.ทุง่สองทอ้ง 
กรงุเทพฯ  10210 
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