
รายชื่อสถานพยาบาลสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการสัตวแพทย์ไทยมุ่งมั่นรวมใจป้องกันภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าเนื่องในวัน world rabies day 2020 

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 21-30 กนัยายน 2563 

อัพเดตเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น. 

ที่ คลินิก/โรงพยาบาลสัตว์ อ าเภอ/เขต จังหวัด 
1.  หมอเดียวใจดีสัตวแพทย์ จตุจักร กทม. 
2.  โรงพยาบาลสัตว์เลี้ยงพรีเมียร์ ประเวศ กทม. 
3.  โรงพยาบาลสัตว์เอพลัส จอมทอง กทม. 
4.  โรงพยาบาลสัตว์แกรนด์อเวนิว ภาษีเจริญ กทม. 
5.  ศาลาแดงสัตวแพทย์ ปทุมวัน กทม. 
6.  โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ บางกอกน้อย กทม. 
7.  เอส เอ็น ไอ พี คลินิก ลาดพร้าว กทม. 
8.  โพธิ์แก้วรักษาสัตว์ บางกะป ิ กทม. 
9.  โรงพยาบาลสัตว์ทรีดี เพ็ท ดอนเมือง กทม. 
10.  โรงพยาบาลสัตว์ไดร์ฟอิน บางกะป ิ กทม. 
11.  ซอยด๊อก คลินิก แบงคอก จตุจักร กทม. 
12.  คลินิกสัตว์เลี้ยง เอ็น.ที. ลาดพร้าว กทม. 
13.  คลินิกประดิพัทธ์สัตวแพทย์ พญาไท กทม. 
14.  คลินิกประดิพัทธ์สัตวแพทย์สาขา2 บางซื่อ กทม. 
15.  โรงพยาบาลสัตว์เจริญสุข วัฒนา กทม. 
16.  โรงพยาบาลสัตว์นนทรี บางเขน กทม. 
17.  มนูญเพ็ทช็อป บายไอเคเอส บางกอกน้อย กทม. 
18.  มีพร้อมสัตวแพทย์ บางแค กทม. 
19.  โรงพยาบาลสัตว์กาญจนาภิเษก บางแค กทม. 
20.  คลินิกรักษ์สัตว์ จอมทอง กทม. 
21.  โรงพยาบาลสัตว์ลาดกระบัง ลาดกระบัง กทม. 
22.  โรงพยาบาลสัตว์จอมทอง24ชั่วโมง จอมทอง กทม. 
23.  โรงพยาบาลสัตว์คลองสามวา คลองสามวา กทม. 
24.  โรงพยาบาลสัตว์สุขุมวิท49 วัฒนา กทม. 
25.  โรงพยาบาลสัตว์ห้วยขวาง ห้วยขวาง กทม. 



ที่ คลินิก/โรงพยาบาลสัตว์ อ าเภอ/เขต จังหวัด 
26.  ธนภิัทร สัตวแพทย์ ลาดพร้าว กทม. 
27.  โรงพยาบาลสัตว์บางกอก-รัชดา ห้วยขวาง กทม. 
28.  โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวง ประเวศ กทม. 
29.  โรงพยาบาลสัตว์สุขสวัสดิ์ ราษฎรบูรณะ กทม. 
30.  ศูนย์กายภาพและผิวหนังสัตว์เล้ียง (PRS Center) วังทองหลาง กทม. 
31.  โรงพยาบาลสัตว์เมืองเอกและเครือ ล าลูกกา ปทุมธานี 
32.  โรงพยาบาลสัตว์เมืองทอง ปากเกร็ด นนทบุรี 
33.  โรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 
34.  มิตรแท้รักษาสัตว์ เมือง นนทบุรี 
35.  มิตรภาพ-ไทรน้อยรักษาสัตว์ บางบัวทอง นนทบุรี 
36.  สถานพยาบาลสัตว์บ้านสร้าง บางปะอิน อยุธยา 
37.  อ่างทองสัตวแพทย์ เมือง อ่างทอง 
38.  เพาะรกั รักษาสัตว์ เสาไห้ สระบุรี  
39.  เอกราชรักษาสัตว ์ หนองแค สระบุรี 
40.  โรงพยาบาลสัตว์เอราวัณ เมือง ลพบุรี 
41.  คลินิกป่าตาลสัตวแพทย์ เมือง ลพบุรี 
42.  คลินิกอุ้มรักสัตวแพทย์ เมือง ลพบุรี 
43.  หมอแก้วรักษาสัตว์ บางระจัน สิงห์บุรี 
44.  โรงพยาบาลสัตว์เอราวัณ เมือง สิงห์บุรี 
45.  คลินิกบ้านรักสัตว์ เมือง ชัยนาท 
46.  คลินิกสุราษฎร์รักษาสัตว์ สรรคบุรี ชัยนาท 
47.  สรรพยา สัตวแพทย์ สรรพยา ชัยนาท 
48.  รักษ์สัตว์คลินิก เมือง ชลบุรี 
49.  โรงพยาบาลสัตว์มายเพ็ท บางละมุง ชลบุรี 
50.  สถานพยาบาลสัตว์หมอมดเกาะโพธิ์ เกาะจันทร์ ชลบุรี 
51.  โรงพยาบาลสัตว์ศรีราชาเพ็ทแคร์ ศรีราชา ชลบุรี 
52.  โรงพยาบาลสัตว์ Ani-Hosp เมือง ชลบุรี 
53.  คลินิกหมากะแมว เมือง ชลบุรี 
54.  บ้านเก่าสัตวแพทย์ พานทอง ชลบุรี 
55.  นานารักษาสัตว์ เมือง ชลบุรี 



ที่ คลินิก/โรงพยาบาลสัตว์ อ าเภอ/เขต จังหวัด 
56.  คลินิกหมอเต้รักษาสัตว์ เมือง ชลบุรี 
57.  นานารักษาสัตว์ เมือง ชลบุรี 
58.  บริษัทเมืองชลสัตวรักษ์ เมือง ชลบุรี 
59.  9สัตวแพทย์คลินิก เมือง ชลบุรี 
60.  โรงพยาบาลสัตว์เอฟเค สตหีบ ชลบุรี 
61.  โรงพยาบาลสัตว์เนินพลับหวาน บางละมุง ชลบุรี 
62.  คลินิกนาวีสัตวแพทย์ สัตหีบ ชลบุรี 
63.  สถานพยาบาลสัตว์ อมตะ บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 
64.  โรงพยาบาลสัตว์บูรพา เมือง ฉะเชิงเทรา 
65.  สี่ขาคลินิก เมือง ฉะเชิงเทรา 
66.  โรงพยาบาลสัตว์เชิงเนิน เมือง ระยอง 
67.  โรงพยาบาลสัตว์บ้านฉางพลา บ้านฉาง ระยอง 
68.  วังศรักษาสัตว์ แกลง ระยอง 
69.  โรงพยาบาลสัตว์โมเดอร์นเพ็ท เมือง ระยอง 
70.  คลินิกหมอปลั๊ก รักษาสัตว์ วังจันทร์ ระยอง 
71.  นิคมรักษาสัตว ์ นิคม ระยอง 
72.  ปัญญาสร้างรักษาสัตว์ ปลวกแดง ระยอง 
73.  สัตวแพทย์คลินิก ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 
74.  คลินิกบ้านสวนสมบูรณ์ รักษาสัตว์ วังจันทร์ ระยอง 
75.  โรงพยาบาลสัตว์ดรีมเฮาส์ ปลวกแดง ระยอง 
76.  โรงพยาบาลสัตว์ซุปเปอร์เพ็ท บ้านฉาง ระยอง 
77.  โรงพยาบาลสัตว์มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 
78.  เลิฟลี่แคร์สัตวแพทย์ บ้านฉาง ระยอง 
79.  คลินิกสวนสนรักษาสัตว์ บ้านฉาง ระยอง 
80.  สัตวแพทย์คลินิก ปลวกแดง ระยอง 
81.  คลินิกสัตวแพทย์ อรอุมา บ้านฉาง ระยอง 
82.  คลินกิสัตยารักษาสัตว์ เมือง ระยอง 
83.  ธัญรดีรักษาสัตว์ เมือง ระยอง 
84.  เพ่ิมพูนรักษาสัตว์ เมือง ระยอง 
85.  พยูนสัตวแพทย์ บ้านฉาง ระยอง 



ที่ คลินิก/โรงพยาบาลสัตว์ อ าเภอ/เขต จังหวัด 
86.  คลินิกหมอเนตรรักษาสัตว์ แกลง ระยอง 
87.  ด็อกเตอร์เครักษาสัตว์ เมือง ระยอง 
88.  โรงพยาบาลสัตว์ตะพง เมือง ระยอง 
89.  โรงพยาบาลสัตว์ด็อก&แคท เซนเตอร์  เมือง ระยอง 
90.  นายายอามรักษาสัตว์ นายายอาม จันทบุรี 
91.  คลินิกจันทร์เก้าตูบรักษาสัตว์ เมือง จันทบุรี 
92.  โรงพยาบาลสัตว์บ้านแก้ว เมือง จันทบุรี 
93.  โรงพยาบาลสัตว์โปรเวท จันทบุรี เมือง จันทบุรี 
94.  กิตติสัตวแพทย ์ บ้านนา นครนายก 
95.  คลินิกเพ็ทแลนด์รักษาสัตว์ เมอืง ปราจีนบุรี 
96.  โรงพยาบาลสัตว์พี่หมี อรัญประเทศ สระแก้ว 
97.  สถานพยาบาลสัตว์เพ็ทโปร วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว 
98.  คลินิกรักษาสัตว์สระแก้ว เมือง สระแก้ว 
99.  โรงพยาบาลสัตว์ เอ.เจ.แอนนิมอล พระประแดง สมุทรปราการ 
100.  ซอย20 รักษาสัตว์ เมือง สมุทรปราการ 
101.  เพทเพลกราวน์รักษาสัตว์ บางพลี สมุทรปราการ 
102.  เพ็ทโพลีคลินิกรักษาสัตว์ พระประแดง สมุทรปราการ 
103.  คลินิกเพ็ทโฮมสัตวแพทย์ บ้านเขว้า ชัยภูมิ 
104.  วิชัยสัตวแพทย์ บ้านเขว้า ชัยภูมิ 
105.  โรงพยาบาลสัตว์กิตติพงศ์ เมือง ชัยภูมิ 
106.  คลินิกบ้านสัตว์เลี้ยง เมือง ชัยภูมิ 
107.  โรงพยาบาลสัตว์สิทธิศักดิ์ เมือง ชัยภูมิ 
108.  คลินิกรักษาสัตว์วีแคร์ เมือง ชัยภูมิ 
109.  คลินิกรักษาสัตว์ จัตุรัส ชัยภูมิ 
110.  คลินิกหมอรักษ์สัตว ์ ภูเขียว ชัยภูมิ 
111.  คลินิกหนองไผ่รักษาสัตว ์ แก้งคร้อ ชัยภูมิ 
112.  โรงพยาบาลสัตว์ชัยภูมิ เมือง ชัยภูมิ 
113.  นครินทร์สัตวแพทย์ เมือง ชัยภูมิ 
114.  เกษตรสมบูรณ์รักษ์สัตว์ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 
115.  กวินสัตวแพทย์ ภูเขียว ชัยภูมิ 



ที่ คลินิก/โรงพยาบาลสัตว์ อ าเภอ/เขต จังหวัด 
116.  คลินิกมะหมารักษาสัตว์ เมือง ชัยภูมิ 
117.  คลินิกบ้านน้ าใจ สาขาแก้งคร้อ แก้งคร้อ ชัยภูมิ 
118.  โรงพยาบาลสัตว์ เอ็น อาร์ เวท เมือง นครราชสีมา 
119.  โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน ปากช่อง นครราชสีมา 
120.  คลินิกหมอหญิงรักษาสัตว์ เมือง นครราชสีมา 
121.  รัชฎาสัตวแพทย์ เมือง นครราชสีมา 
122.  โรงพยาบาลสัตว์หัวทะเล เมือง นครราชสีมา 
123.  กมลชนกรักษาสัตว ์ เมือง นครราชสีมา 
124.  โรงพยาบาลสัตว์ต้นกล้า เมือง นครราชสีมา 
125.  เพ็ทอินทาวน์รักษาสัตว์ เมือง บุรีรัมย์ 
126.  หมอหมาใจดี เมือง บุรีรัมย์ 
127.  คลินิกสตึกรักษาสัตว ์ สตึก บุรีรัมย์ 
128.  คลินิกเพื่อนสัตว์ นางรอง บุรีรัมย์ 
129.  คลินิกสัตว์ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์ 
130.  คลินิกละหานทรายการสัตวแพทย์ ละหานทราย บุรีรัมย์ 
131.  น าชัยรักษาสัตว์ พุทไธสง บุรีรัมย์ 
132.  โนนดินแดงรักษาสัตว์ โนนดินแดง บุรีรัมย์ 
133.  คลินิกเสนศิริสัตวแพทย์ เมือง บุรีรัมย์ 
134.  คลินิกหมอจรูญรักษาสัตว์ ท่าตูม สุรินทร์ 
135.  รักษาสัตว์คลินิก เมือง ยโสธร 
136.  ทวีชัยสัตวแพทย์ เมือง ยโสธร 
137.  ยโสธรรักษาสัตว์ เมือง ยโสธร 
138.  คลินิกหมอจุ๊บรักษาสัตว์ เมือง ยโสธร 
139.  โรงพยาบาลสัตว์บ้านหมอส้มแก้ว เมือง อุบลราชธานี 
140.  คลินิกรักษาสัตว์อ านาจเจริญ เมือง อ านาจเจริญ 
141.  เลิฟลี่เพท เมือง กาฬสินธุ์ 
142.  คลินิกบ้านหมอปอยรักษาสัตว์ เมือง กาฬสินธุ์ 
143.  คลินิกรักษ์สัตว์ เมือง กาฬสินธุ์ 
144.  กาฬสินธุ์สัตวแพทย์ เมือง กาฬสินธุ์ 
145.  สัตวแพทย์บุญหอมรักษาสัตว์ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 



ที่ คลินิก/โรงพยาบาลสัตว์ อ าเภอ/เขต จังหวัด 
146.  ชัยอารีย์สัตวแพทย์ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
147.  คลินิกยางตลาดรักษาสัตว์ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
148.  กระนวนสัตวแพทย ์ กระนวน ขอนแก่น 
149.  เฮือนบ้านไผ่รักษาสัตว์ บ้านไผ่ ขอนแก่น 
150.  โรงพยาบาลสัตว์จิตร์ภิรมย์ เมือง ขอนแก่น 
151.  คลินิกรักษาสัตว์ปัณสุข กระนวน ขอนแก่น 
152.  หมออะตอมรักษาสัตว์ เมือง บึงกาฬ 
153.  คลินิกบ้านรักสัตว์นครพนม เมือง นครพนม 
154.  คลินิกหมอแบตรักษาสัตว์ เมือง นครพนม 
155.  โรงพยาบาลสัตว์นครพนม เมือง นครพนม 
156.  คลินิกหลังม.ใหม่รักษาสัตว์ กันทรวิชัย มหาสารคาม 
157.  กิ่งแก้วรักษาสัตว์ เมือง มหาสารคาม 
158.  คลินิกสมายเพ็ทรักษาสัตว์ เมือง มหาสารคาม 
159.  คลินิกโปรเพ็ท รักษาสัตว์ เมือง มหาสารคาม 
160.  คลินิกบ้านหมอใจดีรักษาสัตว์ บรบือ มหาสารคาม 
161.  เชียงยืนรักษาสัตว์ เชียงยืน มหาสารคาม 
162.  คลินิกเพื่อนสัตว์เลี้ยง พังโคน สกลนคร 
163.  วัชรียาสัตวแพทย์ สว่างแดนดิน สกลนคร 
164.  คลินิกปวีณสัตวแพทย์ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 
165.  คลินิกวิศุทธิ์สัตวแพทย์ เมือง สกลนคร 
166.  นนทรีสัตวแพทย์ เมือง สกลนคร 
167.  พรรณาสัตวแพทย์ พรรณานิคม สกลนคร 
168.  คลินิกบ้านหมอรักษ์สัตว์ กุสุมาลย์ สกลนคร 
169.  ชุติมารักษาสัตว์ เต่างอย สกลนคร 
170.  คลินิกรักษาสัตว์ เว็ท ไอคอนิค เมือง เลย 
171.  เทพินรักษาสัตว์ เมือง หนองบัวล าภู 
172.  บีโอ.สัตวแพทย์ นากลาง หนองบัวล าภู 
173.  คลินิกรักษาสัตว์ หมอต่อพงศ์ เมือง ร้อยเอ็ด 
174.  คลินิกรักษาสัตว์บ้านดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 
175.  พัชริยาสัตวแพทย์ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 



ที่ คลินิก/โรงพยาบาลสัตว์ อ าเภอ/เขต จังหวัด 
176.  โรงพยาบาลสัตว์เล็ก101 เมือง ร้อยเอ็ด 
177.  คลินิกบ้านหมอหมูรักษาสัตว์ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 
178.  คลินิกรักษาสัตว์โพนทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด 
179.  คลินิกบ้านฮักสัตว ์ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 
180.  คลินิกแม่ขะจาน สัตวแพทย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย 
181.  สามัคคีสัตวแพทย์ เมือง เชียงราย 
182.  โรงพยาบาลสัตว์เชียงราย เมือง เชียงราย 
183.  คลินิกรักษาสัตว์หมอแพรซ์ เมือง เชียงราย 
184.  โรงพยาบาลสัตว์สหมิตร เมือง เชียงราย 
185.  ค าหลวงรักษาสัตว์ เมือง เชียงราย 
186.  เฮือนฮักษาสัตว์(เจียงฮาย) เมือง เชียงราย 
187.  เฮือนฮักษาสัตว์(หมอเบน) ป่าแดด เชียงราย 
188.  โรงพยาบาลสัตว์น่านน้ าทอง เมือง น่าน 
189.  โรงพยาบาลสัตว์น่านปิยะมิตร เมือง น่าน 
190.  คลินิกหมอวุดรักษาสัตว ์ เมือง น่าน 
191.  คลินิกแม่ต  ารักษาสัตว์ เมือง พะเยา 
192.  ช่อผกาสัตวแพทย์ เชียงค า พะเยา 
193.  โรงพยาบาลสัตว์แสนสุข เมือง พะเยา 
194.  ปุยฝ้ายรักษาสัตว์ ปง พะเยา 
195.  อิงมอเพ็ทคลินิก เมือง พิษณุโลก 
196.  คลินิกรักษาสัตว์วีไอพี เมือง พิษณุโลก 
197.  เอแอนด์ทีรักษาสัตว์ เมือง ก าแพงเพชร 
198.  ราชด าเนินสัตวแพทย์ เมือง ก าแพงเพชร 
199.  คลองขลุงรักษาสัตว์ คลองขลุง ก าแพงเพชร 
200.  โพทะเลรักษาสัตว์ โพทะเล พิจิตร 
201.  สถานพยาบาลสัตว์999 โพทะเล พิจิตร 
202.  สัตวแพทย ์ เมือง พิจิตร 
203.  เกศรินทร์ปศุสัตว์ บางมูลนาก พิจิตร 
204.  ชาละวันสัตวแพทย์ สากเหล็ก พิจิตร 
205.  พรทรัพย์สัตวแพทย์ หล่มสัก เพชรบูรณ์ 



ที่ คลินิก/โรงพยาบาลสัตว์ อ าเภอ/เขต จังหวัด 
206.  หล่มสกัสัตวแพทย์ หล่มสัก เพชรบูรณ์ 
207.  คลินิกกนิษฐาสัตวแพทย์ บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 
208.  ทุ่งเสลี่ยมรักษาสัตว์ ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 
209.  โรงพยาบาลสัตว์หมอเปรียว เมือง สุโขทัย 
210.  ทวีสัตวแพทย์ เมือง สุโขทัย 
211.  สองร้อยปีสัตวแพทย์ เมือง อุทัยธานี 
212.  บจก.โรงพยาบาลสัตว์ ศวารักษ์ พุทธมณฑล นครปฐม 
213.  โรงพยาบาลสัตว์เล็ก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ห้วยกระเจา กาญจนบุรี 
214.  สถานพยาบาลสัตว์อิ่มรัก ท่ามะกา กาญจนบุรี 
215.  คลินิกบ้านรักสัตว์ จอมบึง ราชบุรี 
216.  โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ โพธาราม ราชบุรี 
217.  คลินิกชะอ ารักษาสัตว์ ชะอ า เพชรบุรี 
218.  คลินิกหมอหนุ่ยรักษาสัตว์ เมือง เพชรบุรี 
219.  โรงพยาบาลสัตว์ชะอ า ชะอ า เพชรบุรี 
220.  ต้นน้ าสัตวแพทย ์ ท่ายาง เพชรบุรี 
221.  โรงพยาบาลสัตว์หมอตาลรักษ์สัตว์ เมือง เพชรบุรี 
222.  เขาวังเมืองใหม่รักษาสัตว์ เมือง เพชรบุรี 
223.  ชะอ าสัตวแพทย ์ ชะอ า เพชรบุรี 
224.  โรงพยาบาลสัตว์เมืองเพ็ชร เมือง เพชรบุรี 
225.  บัวระภาสัตวแพทย์ บ้านลาด เพชรบุรี 
226.  โรงพยาบาลสัตว์บ้านสัตว์เลี้ยง เมือง เพชรบุรี 
227.  คลินิกนพคุณสัตวแพทย์ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 
228.  สามร้อยยอดรักษ์สัตว์ สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 
229.  คลินิก4ขา (มหาชัย) เมือง สมุทรสาคร 
230.  พีเจ แอนิมอล คลินิก กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 
231.  โรงพยาบาลสายห้ารักษาสัตว์ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 
232.  โรงพยาบาลสัตว์สาคร เมือง สมุทรสาคร 
233.  โรงพยาบาลสัตว์แพทย์สมุทร เมือง สมุทรสาคร 
234.  โรงพยาบาลสัตว์พุทธรักษ์ เมือง สมุทรสาคร 
235.  โรงพยาบาลสัตว์สินสมุทร เมือง สมุทรสาคร 



ที่ คลินิก/โรงพยาบาลสัตว์ อ าเภอ/เขต จังหวัด 
236.  โรงพยาบาลสัตว์อัมพวา เมือง สมุทรสงคราม 
237.  เกียรติศักดิ์สัตวแพทย์ เมอืง สมุทรสงคราม 
238.  โรงพยาบาลสัตว์แม่กลอง เมือง สมุทรสงคราม 
239.  โรงพยาบาลสัตว์สมุทรสงคราม เมือง สมุทรสงคราม 
240.  คลินิกเพื่อนสัตว์เลี้ยง สามชุก สุพรรณบุรี 
241.  คลินิกสัตว์ซูโทเปีย เมือง สุพรรณบุรี 
242.  คลินิกหมอตาลรักษาสัตว์ เมือง กระบี่ 
243.  โรงพยาบาลสัตว์กรุงเทพกระบี่ เมือง กระบี่ 
244.  คลินิกสุวรรณรัตน์ สัตวแพทย์ เขาพนม กระบี่ 
245.  คลินิกรักษาสัตว์หมอกัน ท่าแซะ ชุมพร 
246.  คลินิกย่านตาขาวสัตวแพทย์ ย่านตาขาว ตรัง 
247.  คลินิกจันดีสัตวแพทย์ ฉวาง นครศรีธรรมราช 
248.  นนทรีสัตวแพทย์ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 
249.  คลินิกสัตวแพทย ์ เมือง นครศรีธรรมราช 
250.  กะโรมสัตวแพทย ์ เมือง นครศรีธรรมราช 
251.  โรงพยาบาลสัตว์ศิริราษฎร์ เมือง พังงา 
252.  คลินิกหมอแป้งรักษาสัตว ์ เมือง พังงา 
253.  โรงพยาบาลสัตว์เมตตา สาขาพัทลุง เมือง พัทลุง 
254.  สมมิตรสัตวแพทย์ เมือง พัทลุง 
255.  คลินิกคลังยาสัตวแพทย์ เมือง พัทลุง 
256.  ม่วงด ารักษ์สัตว์ เมือง พัทลงุ 
257.  เจ้าฟ้าสัตวแพทย์ เมือง ภูเก็ต 
258.  โรงพยาบาลสัตว์แม่หลวน เมือง ภูเก็ต 
259.  เลิฟลี่เพ็ท คลินิก เมือง ระนอง 
260.  ระนองสัตวแพทย ์ เมือง ระนอง 
261.  กระบุรีรักษาสัตว์ กระบุร ี ระนอง 
262.  โรงพยาบาลสัตว์เมตตา สาขาสุราษฎร์ธานี เมือง สุราษฎร์ธานี 
263.  คลินิกมายเพ็ท73 รักษาสัตว์ เมอืง สุราษฎร์ธานี 
264.  ชนกสัตวแพทย ์ เมือง สุราษฎร์ธานี 
265.  เอ็มเอสัตวแพทย์ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 



ที่ คลินิก/โรงพยาบาลสัตว์ อ าเภอ/เขต จังหวัด 
266.  คลินิกรักษ์สัตว์ เมือง สุราษฎร์ธานี 
267.  โรงพยาบาลสัตว์เมตตา สาขา นิพัทธุ์อุทิศ3 หาดใหญ่ สงขลา 
268.  โรงพยาบาลสัตว์เมตตา สาขาศุภสารรังสรรค์ หาดใหญ่ สงขลา 
269.  โรงพยาบาลแมวเมตตา หาดใหญ่ สงขลา 
270.  โรงพยาบาลสัตว์เมตตา สาขาสงขลา เมือง สงขลา 
271.  คลินิกธัญชนกสัตวแพทย ์ เมือง สงขลา 
272.  คลินิกหมอจ๋าสัตวแพทย์ นาทวี สงขลา 
273.  สองทะเลสัตวแพทย์ เมือง สงขลา 
274.  ขจีสัตวแพทย ์ เมือง สตูล 
275.  โรงพยาบาลสัตวปัตตานี เมือง ปัตตาน ี
276.  คลินิกเมตตา รักษาสัตว์ปัตตาน ี เมือง ปัตตาน ี
277.  คลินิกรักษาสัตว์นราธิวาส เมือง นราธิวาส 
278.  คลินิกรักษาสัตว์นราธิวาส เมือง นราธิวาส 
279.  โรงพยาบาลสัตวเ์มตตา ยะลา เมือง ยะลา 
280.  บ้านหมอมดแดงรักสัตว์ เมือง ยะลา 
281.  รวมมิตรสัตวแพทย์ เมือง ยะลา 
282.  คลินิกปันรักษ์สัตวแพทย์ เมือง ยะลา 
 


