








รายชื�อสถานประกอบการตอบรับนักศึกษาสหกิจ ปี 60

ลําดับที� ชื�อ-ที�อยู่ เจ้าของสถานประกอบการ สัตว์แพทย์พี�เลี�ยง จํานวนที�รับ เบี�ยเลี�ยง ที�พัก ชนิดสัตว์

ชาย หญง

1 สัตวแพทย์คลินิกปลวกแดง นางประชุมพร  วิชาจารย์ สพญ.ขวัญชนก เมืองเก่า 2 2 ไม่มี มี ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ 

24/23-24 ถ.เทศบาลพัฒนา ผู้จัดการร้าน สพญ. สุดารัตน์ พิณหอม     ผ่าตัดกระดูก วินิจฉัย

ต.ปลวกแดง โทร 081-982-8105 โทร 083-073-7846  เอ็กซ์เรย์

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 211140 email:konple81@gmail.com โทร 066412612

โทร 038-659-704 email: ploidlikaaaz@hotmial.com

2 รพ.สัตว์บุรีมย์ น.สพ.อิศร์พงษ์  แสวงศรี น.สพ.อิศร์พงษ์ แสวงศรี 2 2 มี มี

46/14-15 ถ.ธานี โทร 086-864-3778

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ email: m_yobi@hotmail.com

31000 โทร 044-613189

3 รพ.สวนหลวง สพ.ญ.ณพวรรณ  กิจพาณิชย์ สพ.ญ.นพวรรณ  กิจพาณิชย์ 1 ถึง2  1ถึง2 ไม่มี มี สัตว์เลี�ยง

267 ถ.เฉลิมพระกียรติฯ ผจก. 

ต.หนองบอน โทร 02-7262258

ประเวศ  กทม. 10250 email: slp-pet@hotmail.com

โทร 02-7262258

4 รพ.ในเครือเอราวัณ นัทธพงษ์  วัฒนพรหม นัทธพงษ์ วัฒนพรหม 4 4 ไม่มี มี

67/16  ม. 6 ผจก. ผจก

ต.ทะเลชุบศร โทร 080-413-1273

อ.เมือง  จ.ลพบุรี 15000 email: tong1854@gmail.com



โทร 036-680-1999

โทร 091-7788465

5 รพ.หมอเปรียว สพญ.พันทิวา ยึรัม นสพ.นิติศักดิ� ยึรัม 2 2 ไม่มี มี สัตว์แปลก

55/23 ถ.จรดวิถีก่อง ผอ. สพ.ประจํารพส.

ต.บ้านกล้วย โทร 081-280-7559 โทร 082-839-4559

อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 ni-sak4018@hotmail.com

โทร 055-614565 pradpreow@hotmail.com

6 รพส.เชียงใหม่-แม่ริม  นสพ.เจษฏา พรวิเศษศิริกุล นสพ.เจษฏา พรวิเศษศิริกุ 1 1 ไม่มี ไม่มี สัตว์เลี�ยง

84/17-18 ถ.โชตนา ผอ. สพ.พี�เลี�ยง

ต.ช้างเผือก อ.เมือง โทร 081-769-9631

จ.เชียงใหม่ 50300 Chetsada.vet@gmail.com

โทร 053-220-478

7 รพส.สุขสวัสดิ� นางสุกัญญา สุบุญสันต์ สพ.ญ.นิศานาถ แสงเดช 0 2 มี มี สถานพยาบาล

266 ถ.สุขสวัสดิ� ต.บางปะกอก ผจก. สพ.พี�เลี�ยง

อ.ราษฎร์บูรณะ  กทม. 10140 โทร 090-656-0736 โทร 097-265-5697

โทร 02-4281443-4 patt-vich@hotmail.com น.สพ.พัฒนา รัตนพรรณา  โทร 081-207-1480

8 รพส.เนินพลับพลาหวาน นสพ.เผด็จ ศิริดํารง สพญ.สรารินทร์ หิรัญ ไม่ระบุ มี มี สัตว์เลี�ยง

21/97-100 ม.5 ซ.สุขุมวิท-พัทยา53 ผอ. โทร 038-436-384-5

ต.หนองปรือ บางละมุง จ.ชลบุรี20150

9 รพส.ลาดบัวหลวง สพ.ญ.ณิชาภัทร ปาลียะ สพญ.ณิชาภัทร ปาลียะ 1 1 ไม่มี มี สัตว์เลี�ยง

59/7-8 ม. 3  ต.สามเมือง ผจก  โทร 081-4024011 สพ.พี�เลี�ยง
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อ.ลาดบัวหลวง kumchok@hotmail.com

จ.พระนครศรีอยุธยา 13230

10 รพส.เจริญสุข สพ.ญ.อภิรดี  จุฑารัตน์ นสพ.ธนา เพ็งเกษม 2 - ไม่มี ไม่มี

167 ถ.สุขุมวิท ซ.เอกมัย 5 ผจก โทร 02-391-9707 สพ.พี�เลี�ยง

ต.คลองตันเหนือ bangkokvet@hotmail.com โทร 02-391-9707

อ.วัฒนา  กทม 10110 โทร 087-491-6969

11 รพส.สุพจน์ คุณสุรีย์พร  เป็นพุ่ม สพ.ญ.วิภารัตน์ บุษบา ไม่ระบุ ไม่มี มี สถานประกอบการ

75/11-12 ถ.ศรีธรรมไตรปิฏก ผจก สพ.พี�เลี�ยง

ต.ในเมือง อ.เมือง โทร 081-5334199 โทร 055-219-525

จ.พิษณุโลก 65000 ultrajif@hotmail.com

โทร 055-219525

12 รพส.ปาริชาติ สุวินทวงศ์ ส.พญ.ภูมิพัฒน์ ธนารัตนาพิสิฐส.พญ.ฉันชนก สกุลอัครวีรย์ 0 2 มี มี

91 ถ.คุ้มเกล้าว ซ.คุ้มเกล้า 11 รองผอ. สพ.พี�เลี�ยง

ต.แสนแสบ อ.มีนบุรี โทร 086-383-8993 โทร 086-8821093

กทม. 10510 080-4993265  

โทร 02-557-608 dr.bhumiphat.psah@gmail.com

โทรมือถือ 080-4993865

13 รพส.ฟิลกู้ด นสพ.กิตติรัช สารสมัคร นสพ.กิตติรัช สารสมัคร ไม่จํากัดเพศ  - - สัตว์เลี�ยง

88/23-24 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง โทร 083-4426084 สพ.พี�เลี�ยง 4 คน

อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 drkitty@hotmiail.com  

โทร 038-047-117  
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โทร 095-44222550

14 รพ.ตรัง นสพ.นรินทร์ ชินพิทักษ์วัฒนานสพ.นรินทร์ ชินพิทักษ์วัฒนา 2 2 ไม่มี มี

212/19 ถ.วิเศษกุล ผอ. สพ.พี�เลี�ยง

ต.ทับเที�ยง อ.เมือง โทร 094-582-3550

จ.ตรัง 92000 tranganimalhospital@gmail.com

โทร 089-645-3636

โทรสาร 075-217-916

15 รพส.ศิริราษฏร์ นสพ.ภควิชญ์  จิระสุทัศน์ สพญ.สิริสุภา จิระสุทัศน์ 0 2 มี มี

15/3 ถ.ศิริราษฏร์ ผจก ผอ.รพส.

ต.ท้ายช้าง อ.เมือง 081-903-0993 โทร 081-903-30626

จ.พังงา 82000 phakavit@hotmail.com สพญ.จิตตรี เจษฏาปกรณ์

โทร 089-6515475 สพ.พี�เลี�ยง

โทร 076-412243 โทร 084-627-3032

16 รพส.อิทธิเวช นสพ.ชนนท์  บุตรสมบัติ สพญ.กณิกนันต์  รัตนกุสุมภ์ 1 1 ไม่มี มี รักษาพยาบาลสัตว์

958 ถ.สุรนารายณ์ ผอ. สพ.พี�เลี�ยง

ต.จอหอ 064-790-2617 โทร 099-459-4995

อ.เมือง นครราชสีมา 30000

โทร 044-372-101-2      

17 รพส.กรุงศรี นสพ.ไพรัช รุ่งอุทัย สพญ.สิริกานต์ ไผ่แสวงการ 4 4 ไม่มี มี  สัตว์แปลก สัตว์เลี�ยง ไก่

20/3-7 ถ.คลองมะขามเรียง ผอใ โทร 081-259-9648 สพ.พี�เลี�ยง

ต.หอรัตนไชย โทร 035-211772 โทร 098-246-4078
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อ.เมือง จ.อยุธยา 13000

18 รพส.พนัส สพญ.นุขรี เชาวดี นสพ.พงศ์พันธ์ รัตนธรรมกร 2 0 ไม่มี มี รักษาสัตว์

17/1-2 ถ.จารุวร  ผอ. โทร 086-3138678

ต.พนัส  อ.พนัส โทร 038-462-649 สพ.พี�เลี�ยง

จ.ชลบุรี 20140

19 รพส.บ้านแก้ว นางสกุณา เศรษฐ์เวคิน สพญ.พันธนันท์  โสดาคํา 2 3 มี มี รักษาสัตว์

2/40-41 ถ.รักศักดิ�ชมูล ม. 2 ผจก. สพ.พี�เลี�ยง

ต.ท่าช้าง 093-2829236 โทร 039-471-291

อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

โทร 039-471-286

20 รพ.ปิยมิตร นายกิตติพงษ์ เลิศอิทธกุล นสพ.อิทตย์  ศรีอาจ 3 0 มี มี รักษาสัตว์

58/236 ถ.ชาตะผดุง รองผอ. สพ.พี�เลี�ยง

ต.ในเมือง อ.เมือง 089-1598023

จ.ขอนแก่น 40000

โทร 043-338-383

21 รพส.เมตตา คุณลินดา  เปียเขียว นสพ.สิทธิชัย สอนบุญ 2 2 มี มี สัตว์เลี�ยง

696-702 ถ.ผังเมือง 4 ผอ.ฝ่ายบริหาร โทร 082-265-8ผอ.รพส.

ต.สะเตง  อ.เมือง โทร 086-4891407

จ.ยะลา 95000

โทร 073-214613 

โทรสาร 073-214613



22 รพส.สมุทรสงคราม นสพ.ถิรวัฒน์  สุมาลัย นสพ.ปารเมศ  อุตธคํา 2 2 มี มี สัตว์เลี�ยง

รสพ.แม่กลอง ผอ. สพ.พี�เลี�ยง

รสพ.ดําเนินสะดวก โทร 095-596-5395 โทร 084-5192103

769/8 ถ.ราชญาติรักษา โทร 092-8964478

อ.แม่กลอง

จ.สมุทรสงคราม 750000

โทร 034-716-552

โทรสาร 034-716552

23 รพส.หลังสวน นสพ.ชัชวาน ใจสะอาด นสพ.ธารารินทร์ วารินทร์ 0 2 มี มี สัตว์เลี�ยง

158/3 ถ.เขาเงิน โทร 094-6559165 โทร 081-750-8750

ต.ขันเงิน  อ.หลังสวน  

ชุมพร 86110

โทร 077-544484

 

24 รพส.ปศุสัตว์และสัตว์ปศุปาลัน ดร.นสพ.มาโนชญ์  ยินดี สพญ.วาสินี  เทพอภิชัยกุล 2 1 ไม่ม่ มี สัตว์เคี�ยวเอื�อง

199 ม.9 ต.ลุ่มสุ่ม ผอ. สพ.พี�เลี�ยง

อ.ไทรโยค จ.กาญ 71150 โทร 034-585-102-3 โทร 034-585098

โทร 034-585-102-3

25 รพส.อุ้มรักสุพรรณบุรี นส.พิชามญชุ์ แสงสว่างโชติ สพ.ญเพ็ญพิชชา แสงสว่างชาติ 2 0 มี มี สัตว์เลี�ยง

100/17 ถ.เนณแก้ว ต.ท่าพี�เลี�ยง ผจก สพ.พี�เลี�ยง

อ.เมือง จ.สุพรรณฯ 72000 โทร 086-3499141 โทร 086-349-9141



โทร 035-525090

26 ศตวรรษสัตวแพทย์ นสพ.รัชชานนท์  สาเดช นสพ.วรวิช  แซ่หลี 0 2 มี มี สัตว์เลี�ยง

71/1 ถ.มุขมนตรี นสพ. สพ.พี�เลี�ยง

ต.ในเมือง อ.เมือง โทร 088-580-2929 โทร 082-428-6682

จ.นครราชสีมา 30000

27 รพส.มายด๊อก สพญ.อรทัย ชัยเวชการ สพญ.ภัณฑิรา ทรงโฉม 0 2 ไม่มี มี สัตว์เลี�ยง และห้องปฏิบัติการ

118/2 ถ.เคหะบางพลี ผอ

ต.บางเสาธง โทร 081-8026606

อ.บางเสาธง

จ.สมุทปราการ 10570

โทร 085-9898779

28 รพส.ภูเก็ตอินเตอร์เนชั�นแนลเบ็ทแคร์เสพญ.จุติวัชร์ ด่านวรนันท์ สพญ.จุติวัชร์ ด่านวรนันท์ 2 2 ไม่มี มี สัตว์เลี�ยง

191 ถ.ศรีสุนทร ผอ สพ.พี�เลี�ยง

ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง  จ.ภูเก็ต 83110 โทร 076-620-126

โทร 076-620-126

โทร 095-9494646

29 รพส.ไออุ่น นสพ.สมมโนรม ศรีหิรัญ สพญ.ปวีร์ณัชดา สุขประเสริฐ 1 1 ไม่ม่ มี สัตว์เลี�ยง

133 ถ.กรุงเทพกรีฑา ซ. 37 ผอ โทร 061-416-9651

ต.สะพานสูง โทร 02-0402697 สพ.พี�เลี�ยง

อ.เขตสะพานสูง  โทร 097-5629297

กทม. 10250



30 รพส.ไดร์ฟอิน สพ.ญ.ภารดี  อาชวสุนทรากุล สพ.ญ.นงนุช บุญพามี 0 2 ไม่มี มี

2646-48 ถ.ลาดพร้าว ผจก สพ.พี�เลี�ยง

ซอย 128/1 ต.คลองจั�น โทร 081-805-3116 โทร 02-378-0318

อ.บางกะปิ  กทม. 10240

โทร 02-378-0318

โทรสาร 02-377-0311

31 รพส.สถานีรักษาสัตว์ นสพ.ณัฐวุฒิต  ทองดี สพญ.อิสราภรณ์ งามศิริ ไม่ระบุ ไม่มี มี สัตว์แปลก

303/91 ถ.มิตรภาพ ผอ สพ.พี�เลี�ยง

ต.สมอแข โทร 087-8782078

อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทร 096-469-4446      

32 รพส.เลี�ยงพรีเมียร์ นสพ.ณัฐ  กายสอน นสพ.ณัฐ  กายสอน 2 2 ไม่มี มี สัตว์เลี�ยง สัตว์ป่าสัตว์แปลก

121 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 หน. สพ.พี�เลี�ยง

ต.ดอกไม้ โทร 081-019-0095

อ.ประเวศ  กทม.  

โทร 083-064-1980

33 วศินสัตวแพทย์ นสพ.วศิน  โชติวนิช นสพ.วศิน โชติวนิช ไม่จํากัด มี มี สัตว์เลี�ยง

93/1 ถ.ชวางใน ต.ในเมือง เจ้าของ

อ.เมือง จ.อุบลฯ 34000 โทร 089-9470858

โทร 045-256190-1

34 รสพ.สุโขทัย นสพ.ศุภชัย  ศรีผาย สพญ.จันทร์ฉาย อรุณยะเดช 2 หรือ2 มี มี



11,13 ถ.บาลเมือง เจ้าของ สพ.พี�เลี�ยง

ต.ธานี  อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย โทร 055-622-129 โทร 081-661-3971

64000 โทร 088-293-5398

โทร 055-622129

โทร086-737-2807

35 รพส.Vet. 4 นสพ.เอกชัย  อิ�มอร่าม นสพ.เอกชัย อิ�มอร่าม 3 0 ไม่มี ไม่มี สัตว์เลี�ยง

 5-5 /1  ถ.เทศบาลรังสฤษฎ์เหนือ ผจก สพ.พี�เลี�ยง

ต.แขวงลาดยาว โทร 064-158-5678

จตุจักร

กท.10900

36 รสพ.มหาวิทยาลัยสงขลาฯ ดร.นสพ.ณรงค์  ทิพยนะวัฒนะนส.ณัฎฐา ฝันเจริญ 2 2 ไม่ม่ ไม่มี สัตว์เลี�ยง

15 ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ ผอ รองผอ.

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 074-289606

โทร 074-289-607

37 รพส.แก่นการ นสพ.ตุลา ด่านชาญชัย สพญ.พิมพ์ชนก ทองล้น 1 1 ไม่มี ไม่มี สัตว์เลี�ยง สัตว์ป่าสัตว์แปลก

90/70 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ผอ สพ.พี�เลี�ยง

ต.ในเมือง  อ.เมือง โทร 098-662-8115 โทร 092-2235988

จ.ขอนแก่น 40000

โทร 043-224558

38 รพส.หมอปราโมทย์ นสพ.ปราโมท  ทองนอก นสพ.เมษยน ชีวะเสรีชล 1 2 มี มี สัตว์ป่า สัตว์เลี�ยง สัตว์แปลก

40/169 ถ.พัฒนาการคูขวาง ผจก สพ.พี�เลี�ยง



ต.ท่าแว้ง โทร 089-071-9408

อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

โทร 075-358353-4

39 รพส.ภาสุข สพญ.รักษ์ยาภรณ์ นัยเนตร สพญ.นิศาชล  เจริญครบุรี 0 2 ไม่มี มี สัตว์เลี�ยง

399/6 ต.ปรุใหญ่ ผจก สพ.พี�เลี�ยง

อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร 086-9906908

โทร 044-953727

091-8294361

40 รพส.พิษณุโลก นสพ.สุรเดช ประทีปจรัส นสพ.สุรเดช ประทีปจรัส 2 2 มี มี สัตว์เลี�ยง

628 ถ.พิชัยสงคราม ผอใ สพ.พี�เลี�ยง

ต.ในเมือง  อ.เมือง โทร 055-304-331 081-6045604

จ.พิษณุโลก 650000

โทร 055-304330

41 รพส.ปากนํ�าโพ นสพ.ศักดิ�ชาย คงสมบัติ นสพ.ณัชพล เจตน์ประยุกต์ 2 2 มี มี สัตว์เลี�ยง

605/377-8 ถนนนครสวรรค-์พหลโยธินผอ สพ.พี�เลี�ยง

ต.นครสวรรค์ โทร 081-8805007 โทร 056-226460

อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

โทร 056-226460

42 รพส.ปากช่อง นสพ.วัชรินทร์  หินอ่อน สพญ.นับดาว วงศ์คงเดช ไม่ระบุ มี มี สัตว์เลี�ยง สัตว์แปลก

840/1-3 ถ.มิตรภาพ ผอ. สพ.พี�เลี�ยง จํานวนคน

ต.ปากช่อง โทร 081-879-0172 โทร 082-3053309 ช/ญ ก็ได้



อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

โทร 081-9991023

43 รพส.แอนิมอลสเปส สพญ.วรินดา  สมฤทธิ� นสพ.เชาวพันธ์ อินหาญมิ�งมงคล

141/1 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 ผจก สพ.พี�เลี�ยง 2 2 ไม่มี มี สัตว์ป่าสัตว์แปลก

ต.ศาลาธรรมศพน์ โทร 081-022-9406 โทร 086-3081438

อ.ทวีวัฒนา  กท. 10170

โทร 097-165-110

44 รพส.แสนรักษ์  สพญ.ปิยะกานต์ มนต์วิรัตน์กุลนสพ.ตุลธร  โกศัลวัฒน์ 2 0 ไม่มี มี สัตว์เลี�ยง

578-580 ถ.มาลัยแมน ผอ. สพ.พี�เลี�ยง

ต.ท่าระหัด  อ.เมือง โทร 086-712-7322 โทร 091-0526737

จ.สุพรรณฯ 72000

45 รพส.รณชัย นสพ.รณชัย เขตสุภา นสพ.รณชัย เขตสุภา 0 2 ไม่มี มี สัตว์เลี�ยง

364/6 ถ.เฟื�องนคร ผอฦ สพ.พี�เลี�ยง

ต.ในเมือง  อ.เมือง โทร 083-086-2047

จ.นครพนม 48000

โทร 042-513-348

46 รพส.เกษตรนวมินทร์ นสพ.พายุ  ศรีศุภร สพญ.ภัทรวรรณ 1 1 ไม่มี ไม่ม่ สัตว์เลี�ยง

531/11 ถ.ประเสริฐมนูกิจ  แขวงเสนา ผอ สพ.พี�เลี�ยง

เขตจตุจักร  กท. 10900 โทร 081-8481732 โทร 02-561-4378

47 รพส.ตลิ�งชัน สพญ.อรญา ประพันธ์พจน์ สพ.ญ.อรญา ประพันธ์พจน์ 2 2 ไม่ม่ ไม่มี สัตวืเลี�ยง
37/7 ถนนบรมราชชนนีร  ต.ฉิมพลี หน.สพ.
อ.ตลิ�งชัน กทม 10170 โทร 089-753-9353
โทร 02-887-8321



48 รพส.รัตนาธิเบศร์ เซ็นเตอร์ สพญ.กมลวรรณ  ประดิษฐ์ สพญ.เครือวัลย์  พุทธวงศ์ 2 2 ไม่มี มี รพส.
55/43-45 ถ.ราชพฤกษ์ ผจก.สาขา HR
ซ.อ้อมเกร็ด  ต.อ้อมเกร็ด โทร 082-790-0310 email : rtbcenter.hr@gmail.com
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 1120 โทร 061-9940210
โทร 082-790-0310 นสพ.พิชัย คงเจริญ

สพ.พี�เลี�ยง
โทร 089-7978-8659

49 พัทยาสัตวแพทย์ นสพ. นพ  สุขปัญญาธรรม สพญ. วาสนา อินเดีย 2 0 มี มี สัตว์เลี�ยง
157/15 ถ.พัทยานาเกลือ ม.5 ผอ สพ.พี�เลี�ยง
ต.นาเกลือ อ.บางละมุง โทร 081-374-1615
จ.ชลบึรี 20150
โทร 038-423-410

50 ไชยปราการสัตวแพทย์ นสพ.นภดล  โนนคําวงศ์ สพ.ญ.ศุภาวดี อิทธิเดชพงศ์ ไม่เกิน 3 คน ชาย หรือหญิงก็ได้
288 ม.2 ต.ปงตํา เจ้าของ สพ.พี�เลี�ยง ไม่มี มี ฟาร์มโคนม
อ.ไชยปราการ โทร 081-568-8071
จ.เชียงใหม่ 50320 email: changphuak11k@gmail.com
โทร 081-5688074
โทรสาร 053-870044

51 รพส.คลองหลวง นสพ.ทวีศักดิ�  อนันต์ศิริรวัฒนสพญ.ธนภรณ์ เลาหสินนุรัก 0 3 ไม่มี มี สัตว์เลี�ยง
49/20-23 ถ.คลองหลวง ผอ สพ.พี�เลี�ยง
ต.คลองหลวง โทร 081-2799584 087-7246390
อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120 email:dr.taweesak@hotmail.com
โทร 03-5161852

52 รพส.เมตตา เชียงใหม่ นสพ.บุริตทร์  บุญศรี นสพ.บุรินทร์  บุญศรี ไม่จํากัดเพศ   2 คน ไม่มี ไม่มี สัตว์เลี�ยง
288/32-33 ต.ช้างคลาน สพ.พี�เลี�ยง
อ.เมือง จ.เชียงใหม่

50000
โทร 053-205055-6

53 รพส.เมืองโอ่ง สพญ.สุภักดิ�  อรัญทยา สพญ.กิตติยา ธรรมา ไม่เกิน 3 คน ไม่มี ไม่มี สัตว์เลี�ยง
196/4 ถ.รถไฟ ต.หน้าเมือง ผอ สพ.พี�เลี�ยง
อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทร 032-315037



54 รพส.บางนา ยังไม่ตอบมา
โทร 02-744-1410-2

55 รพส.หมอรักสัตว์ นสพ.สร้างสรรค์ แจ้งกิจ สพญ.อมรเรศ หอยืนยง เพศเดียวกัน 2 คน มี มี สัตว์เล็ก
134/2 ต.บางแก้ว โทร 097-2350999 โทร 095-7707089
อ.เมือง email: Kwang_angleili@hotmail.com
จ.สมุทรสงคราม 75000

56 รพส.สุวรรณชาด สพญ.สุภัทรา ยงศิริ สพญ.ปริญญา จารุวัฒนดิลก 2 ไม่มี ไม่มี สัตว์เล้ก
สะพานสูง กท. ผอ.ส่วนงานสัตวแพทย์ สพ.ประจําการ
33 /39 ถ.รามคําแหง โทร02-729-5706ต่อ113 โทร086-057-8684
ต.สะพานสูง อ.สะพานสูง supattra.ting@yahoo.com
กทม 10240 

57 รพส.ขวัญคํา สาขาวัชรพล  สพญ.รัตติกาล การหล้า สพญ.รัตติการ การหล้า 2 0 มี มี สัตว์แปลก
กท โทร 086-904-2453
91/9-10 วัชรพล แขวงท่าแจ้ง
อ.บางเขน กท10900

58 รพส.ขวัญคํา สาขาขอนแก่น สพญ.กมลรัตน์  โพธิสุวรรณ สพญ.กมลรัตน์ โพธิ�สุวรรณ 0 3 มี มี สัตว์แปลก
469 หมู่ 17 บ้านหนองกุง
ต.ศิลา ขก. 40000

59 รพส.เมตตา สุราษฎร์ธานี นส.ลินดา เปียเขีว สพญ.นริสา  พลอยแจ้ง 0 1 มี มี สัตว์เล็ก
269 ถ.ชนเกษม ผอ.ฝ่ายบริหาร โทร 095-265-3996
ต.ตลาด อ.เมือง โทร 073-214-673
จ.สุราษฏร์ 84000 email" mettapet@hotmail.com
โทร 086-4891407

60 รพส.ออมตัง จํากัด นสพ.พรชัย  บุตรพรม สพญ.รักชนก บ้านขวา 3 คน ไม่จํากัดเพศ มี มี สัตว์เล็ก
39-39/2 ถ.บางบอน 5 ต.หนองแขม ผอ.ฝ่ายบริหาร สพ.พี�เลี�ยง
อ.หนองแขม กทม.10160 081-846-5366
โทร 081-8465366 email: pornchai0818465366@gmail.com
รพส.บางบอน 5

mailto:supattra.ting@yahoo.com


รายชื�อสถานประกอบการตอบรับนักศึกษาสหกิจ ปี 60

ลําดับที� ชื�อ-ที�อยู่ เจ้าของสถานประกอบการ สัตว์แพทย์พี�เลี�ยง จํานวนที�รับ เบี�ยเลี�ยง ที�พัก ชนิดสัตว์  

ช ญ

1 บริษัท พนัสโภคภัณฑ์จํากัด นสพ.สิทธิโชค ประชุมทอง นสพ.สิทธิโชค ประชุมทอง 0 4 มี มี สัตว์ปีก  

26 ม.5 ต.หมอนนาง ผจก.สายงานผลิตสัตว์ปีก สัตว์แพทย์พี�เลี�ยง

พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 โทร 081-636-5293

โทร 038-464525 email: Chok_2519@hotmial.com

2 บริษัท ซันฟู๊ดอินเตอร์เนชั�นแนลจก

69 ตงคําพราน นส.ธิดารัตน์  วิโทจิตร นายเฉลี�ยวพันธุ์ จันทะเสน ยังไม่ระบุ มี มี ไก่  

อ.วังม่วง ผจก. ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ผจก.สพ.ผู้ควบคุมฟาร์ม  

จ.สระบุรี 18220 โทร 036-730240 ต่อ 112,169 โทร 087-177-4340  

โทร 036-730-240 ต่อ 112,169 email: Thidarat_d@sungroup.co.th

090-678-4561 คุณปริญญา

3 บจก.ควอลิตี� เวท โซลุชั�น แอนด์ ดีเวลอปเม้น

1/192 ถ.วัชรพล 2/7 นสพ.สุภัทร กาฬสุวรรณ นสพ.เมษา  สิ�งกลิ�น 1 1 ไม่มี มี ผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ส 

ต.ท่าแร้ง อ.บางเขน กก.ผจก ผจก. ฝ่ายขาย ไก่ สุกร  

กทม 10220 โทร 081-901-4714 โทร 081-964-2399  

โทร 02-024-1494 email: Sk_quv@hotmail.com

โทรสาร 02-0241495

4 บ.ยูโนเวท เน็ตเวิร์ค จํากัด สพญ.วาณีนุช  เกษโกวิท สพญ.วาณีนุช เกษโกวิท ไม่ระบุเพศ รับ 2 คน เวชภัณฑ์ยา  

44/533 ถ.พหลโยธิน ผจก สพ.พี�เลี�ยง  



บางเขน  ต.อนุสาวรีย์ โทร 081-734-9841 email: waneenuch@gmail.com  

กท. 10220 สพญ.ภสชสร สุคนธ์ธารา โทร 085-689-5775

โทร 02-5227041-42 ผุ้ประสานงาน

โทร 082-795-9196

5 บ.ควอลิตี�เวทโปรดักท์ จก นสพ.นพ สุขปัญญาธรรม นสพ.สิทธิพงศ์  เมษดาว 1 1 มี ไม่มี  

116 ถ.ปัญญาอินทรา กก.ผู้จัดการ โทร 081-374-1615  

แขวงบางชัน โทร 081-3741615  

คลองสามวา email: nops@loxinfo.co.th

กทม  10510

โทร 02-9554211

โทรสาร 02-9554212

6 บ.ซีพีเมจิ จก นสพ.สุปัญญา บุตรพรหม สพญ.ยุวดี  พิมพ์ศรี 1 1 มี ไม่มี ฟาร์มนม  

2/9 ถ.พหลโยธิน โทร 091-721-8217 ผจกแผนก

ม. 4 ต.หนองนาค email: Supanya.bud@cpmeiji.comโทร 085-7511179

อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230

โทร 036-387582-5

7 บ.เบสท์อะโกร คอมพาเนียน จํากัด สพญ.วิภาสิริ อมรวิทยาเวช สพญ.พรสวรรค์ 1 1 มี ไม่มี  

1/7 ถ.กาญจนาภิเษก กก.ผู้จัดการ สพ.พี�เลี�ยง

ต.ศาลาธรรมสพท์ โทร 081-732-6050 โทร 089-0096708

อ.ทวีวัฒนา email:wipasiri.a@bestagrogroup.com



กทม 10170

โทร 02-885-6885

8 บ.เบทาโกร จํากัด มหาชน กฤติกา  ศรีวิวัฒนกุล เมธาวี  โพธิ�กลิ�น ไม่ระบุ มี มี เวชภัณฑ์  

สํานักงานใหญ่ ผอ.ทรัพยากรมนุษย์ จนท.ประสานงาน อาหารสัตว์  

กทม โทร 02-833-8629 โทร 02-833-8629  

โทรสาร 02-833-8634 โทรสาร 02-833-8634

email:Krittika@betagro.com  

9 บ.มาสเตอร์เวท จก นสพ.นันทพงษ์ พิชญาสาธิต นสพ.นันทพงษ์ พิชญาสาธิต 2 2 มี ไม่มี  

57,59 ถ.ถวิลราษฏรบูรณะ วิชาการ พี�เลี�ยง

ต.บ่อพลับ  อ.เมือง โทร 087-2440654

จ.นครปฐม 73000 email: nuntapong@mastervet.net

โทร 087-2440654

10 บ.โซเอทิส ประเทศไทย จก สพญ.ดุจดาว หาญวงจิระวัฒน สพญ.ศันสุดา  อิทธิวงษ์ธรรม 0 2 ไม่มี ไม่มี  

สนง.ใหญ่ emaill:Dujdao.harnwongjirawat@zสพ.พี�เลี�ยง

323 ถ.สีลม  กท. 10500 โทร 085-2457168

โทร 02-6365200

11 บ.เมเรียล ประเทศไทย จก นสพ.วิชยศ  รโลลา นส.ษมาภรณ์ ล้อมทอง 2 2 มี ไม่มี เวชภัณฑ์สําหรับสัต  

1922/192-195 อาคารชษย หน. โทร 063-270-9756 ผู้ประสานงาน

ถ.เพชรบุรี ตัดใหม่ โทร 081-826-7127

บางกะปิ  กทม 10310



โทร 02-3088500

12 บ.ไทยฟู๊ดส์กรุ๊ปจําก มหาชน นายดวันภพ  ชูนุ้ย นสพ.วีรชัย  สวัสดิ�กิจไพโรจไม่กําหนด ไม่มี มี สุกร  ไก่  

1010 ชั�น 11-12 อาคารชินวัตร 3 หน.พัฒฯบุคคล สพ.พี�เลี�ยง  

ถ.วิภาวดีรังสิต จตุจักร โทร 092--290-4925 โทร 085-609-0555  

กทม 10900 daranphop.ch@lfg.co.th

โทร 02-5138989

13 บ.North East Poultry Business. นสพ.ดําเนิน  เสาะสืบงาม นายเสน่ห์ คําเรือง 4 4 มี มี ไก่เนื�อ  

125 ต.ละหานทราย กรรมการ โทร 081-3579409 ผจกฟาร์ม

อ.ละหานทราย

จ.บุรีรัมย์ 31170

14 บ.สมาร์ทเวท จก. สพ.ญ.มธุรส ตรีอัมพร สพ.ญ.มธุรส ตรีอัมพร 4 4 ไม่มี มี เวชภัณฑ์สําหรับสัตว์

8/112 ถ.กายจนาภิเษก โทร 098-9244163 สพ.พี�เลี�ยง

10/1 ซ. 01 ต.คันนายาว email: matu.svg@gmail.com

เขตคันนายาว กท 10230

โทร 023477556-8

15 บริษัท คาร์กิลล์ สยาม จํากัด สพญ.ฉัตรเฉลิม เลิศธรรม สพญ.ฉัตรเฉลิม เลิศธรรม 2 2 มี มี เวชภัณฑ์สําหรับสัต 

สาขาที� 00006 ผจกฝ่ายขาย สพ.พี�เลี�ยง  

39 ถ.มิตรภาพ โทร 081-9553605  

ต.โคกกรวด

อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280

โทร 044-395456-60

mailto:daranphop.ch@lfg.co.th


16 บ.อินเตอร์เว็ทประเทศไทย จํากัด นสพ.สุรพันธุ์   บุญยวัฒนา คุณสัมฤทธิ�  บู้โยย 2 2 มี มี เวชภัณฑ์สําหรับสัต 

3 ถ.สาทรใต้ ผจกฝ่ายผลิตภัณฑ์ โทร 099-6269523

แขวงยานนาวา  เขตสาธร โทร 081-9167018

กท. 10120

โทร 02-2879555

17 บริษัท ซี พี เอฟ ประเทศไทย 1-1/1 ถ.เย็นจิต ซอย 2/1 นสพ.อดิศักดิ� สมอ่อน 2 2 ไม่มี มี สุกร /ไก่ฟาร์ม ธุรกิจสุกร
จํากัด มหาชน) แขวงทุ่งวัดดอน  เขตสาทร โทร 089-897-0865
128 ถ.เย็นจิต กท. 10120 email: adisak.som@gmail.com
ทุ่งวัดดอน โทร 02-673-1161
สาทร โทรสาร 02-673-1163
กท 10120
โร 089-897-0865
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ลําดับที� ชื�อ-ที�อยู่ เจ้าของสถานประกอบการ สัตว์แพทย์พี�เลี�ยง จํานวนที�รับ เบี�ยเลี�ยง ที�พัก ชนิดสัตว์

ชาย หญิง

1 สถาบันคชบาลแห่งชาติ นสพ.ทวีโชค  อังควานิช   
272 ถ.ลําปาง-เชียงใหม่ ผจก สพญ.วรางคนางค์  จันทร์
ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร โทร 062-2826253 โทร 054-829331 ไม่ระบุ ไม่ระบุ 0 0
จ.ลําปาง 52190
โทร 054-829331

2 สวนสัตว์ขอนแก่น สพญ.กานดา พลศรีถา นสพ.ชวิน ไชยสงคราม 0 0 0 0
88 ม.8 ต.คําม่วง ฝ่ายอนุรักษ์วิจัยและสุขภาพสัตว์
อ.เขาสวนกวาง โทร 097-3176303
จ.ขอนแก่น
โทร043-306-424

3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากร ดร.ก้องเกียรติ  กิตติวัฒนาวงคสพญ. พัชราภรณ์ แก้ว ไม่ระบุเพศ 2 คน ไม่มี ไม่มี สัตว์ทะเลหายาก 
ทางทะเลอันดามัน หน. สพ.พี�เลี�ยง โลมา พยูน 
51 ถ.ศักดิ�เดช ต.วิชิต โทร 076-391-128 โทร 086-672-1448 เต่าทะเล
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร 076-391-128

4 หน่วยชันสูตรโรคสัตว์กลาง ผศ.ดร.สว่าง เกษแดงสกลวุฒินสพ.รชฏ ตันติเลิศเจริ 3 3 ไม่มี ไม่มี
คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน.หน่วย สพ.พี�เลี�ยง
จุฬาลงกรณ์ โทร 02-218-9604 โทร 02-218-9604
39 ถ.อังรีดูนังต์ นางเกษร เอี�ยมละออ
ต.แขวงวังใหม่ น.วิทยาศาสตร์
อ.ปทุมวัน  กทม. 10330
โทรสาร 02-218-9532
โทร 02-218-9604

5 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตว นสพ.ปฏิพร  ฐาปนกุลศักดิ� นสพ.ปริญญษ พันนุฤทไม่ระบุ ไม่มี ไม่มี สุกร ไก่ สัตว์เคี�ยวเอื�อง
แพทย์ภาคตะวันออกฯ ท่าพระ โทร 085-801-4539 สพ.พี�เลี�ยง
ม.15 ต.ท่าพระ อ.เมือง โทร 
ขก 40260
โทร 043-261165

6 ฟาร์มเกษตรคุ้มเจริญ จก
100 ต.ครบุรีใต้ นสพ.หิรัญธนา เทียงแก้ว นสพ.หิรัญธนา เทียงแ 1 1 ไม่ม่ มี โค
อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250 ผจก สพ.พี�เลี�ยง



โทร 091-0137153
7 อสค.สระบุรี นสพ.สุขกิจ  วรรณา สพญ.ชนากานต์  ลอย 2 2 ไม่มี ไม่มี

160 ถ.มิตรภาร หน.แผนกสัตวแพทย์ สพ.พี�เลี�ยง
ต.มิตรภาพ โทร 063-2023881 โทร 098-931-3633
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โทร 063-202-3881
โทรสาร 036-341-288

8 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ นสพ.วัลลา  ลิขิตสุนทรวงศ์ นสพ.วัลลภ ลิขิตสุนทรไม่จํากัดเพศ 2 คน ไม่มี ไม่มี สัตว์ทดลอง
ม.มหิดล โทร 02-441-9342 ต่อ 114 สพ.พี�เลี�ยง
999 ถ.พุทธมณฑลสพ.4
ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม 73170
โทร 02-4419342 ต่อ 114

9 หน่วยชันสูตรโรคสัตว์กลาง ดร.พรชลิต อัศวชีพ นสพ.รชฏ ตันติเลิศเจริ 2 0 ไม่มี มี  สุกร
รพ.ปศุสัตว์ คณะสัตวแพทยศษสตร์ หน.หน่วยชันสูตร สพ.พี�เลี�ยง
จุฬาฯ  จ.นครปฐม โทร034-270-972 โทร085-462-787
57 ม. 1 ถ.ทหารบก
ต.บ่อพิลน
 อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร 034-270-968 ต่อ 130

10 ศูนย์วิจัยโรคสัตว์นํ�า สพญ.ฐนิดา  เหตระกูล นสพ.นรภัทร โคตระบุต 1 1 ไม่มี ไม่มี
คณะสัตวแพทยศาสตร์ รอง.ผอ. สพ.พี�เลี�ยง
 จุฬาฯ โทร 02-2518884ช1 โทร 02-251-8887
ถ.อังรีดูนังค์ ปทุมวัน
กท.10240
โทร 02-251-8887

11 สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จก นายจักรีชัย ณ น่าน นสพ.ณัฐพล  สุชานิวัฒ 2 0 ไม่มี ไม่มี สัตว์เคี�ยวเอื�อง
99 ถ.มิตรภาพ ผจก สพ.พี�เลี�ยง
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 โทร 036-342-240 โทร 093-327-6656
โทร 081-967-3775

12 สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ นายไชยา สง่าประโคน นส.วราพร  สินสุวงศ์วัฒ 0 2 ไม่มี ไม่มี ผลิตชีวภัณฑ์สัตว์
1213 ต.ปากช่อง นสพ. ชก นสพ. พี�เลี�ยง



อ.ปากช่อง นครราชสีมา 30130 โทร 085-4137877 โทร 044-311476
โทร 044-311476

14 สถานเสาวภา สภากาชาดไทย นสพ.บุญเลิศ ลํ�าเลิศเดชา นายชานนท์  ฝาเงิน 1 1 ไม่มี ไม่มี
1871 ถ.พระราม 4 หน.ฝ่ายชันสุตรฯ นักวิทยาศาสตร์
ปทุมวัน กท 10330 โทร 02-2520161-4ต่อ 126

email : Qsmibld@yahoo.com
15  ฝ่ายสุขภาพสัตว์ ส่วนอนุรักษ์ สพญ.รัตนา  สาริวงศ์จันทร์ นส.รัตนา สาริวงศ์จันท 1 1 ไม่มี ไม่มี

สัตว์ป่า สํานักบริหารพื�นที�อนุรักษ์ สพ. สพ.พี�เลี�ยง
ที� 16 เชียงใหม่ โทร 094-6290904
126/16 ม. 3 ต.แม่เหี�ยะ
อ.เมือง จ.เขียงใหม่ 50100
โทร 094-6290904

16 โชคชัยฟาร์มกุ้ง นสพ.สายันต์  คงเพชร 2 2 ไม่มี มี
104/2 ม. 6 ต.บ้านแหลม 081-3069049
อ.บ้านแหลม Richbirds@hotmail.com
เพชรบุรี 76110
โทร 032-481100

17 สวนสัตว์ขอนแก่น นายธนชน เคนสิงห์ สพญ.กานดา พลศรีถา 2 0 ไม่มี ไม่มี
88 ม. 8 ต.คําม่วง ผอ. โทร 097-3176303
อ.เขาสวนกวาง email: kanda-plavm16@hotmail.com
ขอนแก่น 40280
ดทร 086-4556341

18 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ นายนฤพล  พร้อมขุนทด นายสัญชาติ สัจจาวาทิ 2 0 ไม่ม่ ไม่มี ห้องปฏิบัติการ
ตอนล่าง พิษณุโลก โทร 055-312069-70 นสพ.
9 ม.15 ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก โทร .55-312069-70
ต.วังทอง
อ.วังทอง
จ.พิษณุโลก 65130
โทร 055-311069-70

mailto:Richbirds@hotmail.com
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