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ท่ี ช่ือสถานพยาบาลสัตว์ ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จังหวัด

1 โรงพยาบาลสัตว์รัชดา ดินแดง ดินแดง กทม.

2 เพ็ทคอนเน็ค ออเงิน สายไหม กทม.

3 อุดมสุขสัตสแพทย์ บางจาก พระโขนง กทม.

4 ปทิตตา ทองสัมฤทธ์ิ วัดพระยาไกร บางคอแหลม กทม.

5 โรงพยาบาลสัตว์ตล่ิงชัน แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชัน กทม.

6 หมออาร์ตรักษ์สัตว์ วัดกัลยาณ์ ธนบุรี กทม.

7 ประวิทย์ รอดปาน ราชเทวี ราชเทวี กทม.

8 ใจดีรักษาสัตว์ ท่าข้าม บางขุนเทียน กทม.

9 เพ็ทแอนด์อะควอติก ลาดพร้าว ลาดพร้าว กทม.

10 โรงพยาบาลสัตว์นาคนิวาส ลาดพร้าว ลาดพร้าว กทม.

11 วีว่า เพ็ท คลินิค สาขา เซ็นทรัลอีสต์วิลล์ ลาดพร้าว ลาดพร้าว กทม.

12 โรงพยาบาลสัตว์แฟมิแคร์ แสนแสบ มีนบุรี กทม.

13 ไออุ่นสัตวแพทย์ บางชัน คลองสามวา กทม.

14 สุรพงษ์สัตวแพทย์ รามอินทรา คันนายาว กทม.

15 โรงพยาบาลสัตว์ร่มเกล้า มีนบุรี มีนบุรี กทม.

16 คลินิกสัตวแพทย์บางรัก ส่ีพระยา บางรัก กทม.

17 The connect Pet Clinic ท่าแร้ง บางเขน กทม.

18 คลินิกสายไหมสัตวแพทย์ สายไหม สายไหม กทม.

19 โรงพยาบาลสัตว์เล็ก ม.เกษตร ลาดยาว จตุจักร กทม.

20 โรงพยาบาลสัตว์เอกพิชา มีนบุรี มีนบุรี กทม.

21 โรงพยาบาลสัตว์ฮาเลลูยา บางบอน บางบอน กทม.

22 โพลี เว็ท รักษาสัตว์ ท่าแร้ง บางเขน กทม.

23 โรงพยาบาลสัตว์เคพลัส ท่าข้าม บางขุนเทียนชายทะเล กทม.

24 มัลลิกา  จันทร์มา ตลาดยอด พระนคร กทม.

25 ศูนย์สุขภาพสัตว์ พามาริ มีนบุรี มีนบุรี กทม.

26 ซอยด๊อก คลินิก แบงคอก จันทรเกษม จตุจักร กทม.

27 สุจริตรักษาสัตว์ ห้วยขวาง ห้วยขวาง กทม.

       ให้ติดต่อสอบถามและจองคิวก่อนเข้ารับบริการ เน่ืองจากสถานพยาบาลสัตว์แต่ละแห่งให้บริการจ านวนจ ากัด ซ่ึงมี

รายละเอียดเพ่ิมเติม ได้แก่

    -  จ านวนสัตว์ท่ีสามารถให้บริการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดท าหมัน

    -  วัน เวลาท่ีสถานพยาบาลสัตว์ให้บริการ

    -  เง่ือนไขการให้บริการและอ่ืนๆ โดยตรงกับสถานพยาบาลสัตว์แต่ละแห่ง



ท่ี ช่ือสถานพยาบาลสัตว์ ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จังหวัด

28 ดาวคะนองสัตวแพทย์ ดาวคะนอง ธนบุรี กทม.

29 ณัฏฐนิภา ศรีชมภู ดอนเมือง ดอนเมือง กทม.

30 อาร์.เอ็น.เอ.สัตวแพทย์ ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กทม.

31 เดอะเพ็ทคลินิก กระบ่ี ปากน ้า เมือง กระบ่ี

32 หน้าค่ายรักษาสัตว์ ศิลา เมือง ขอนแก่น

33 สุมนชาติสัตวแพทย์ บ้านเป็ด เมือง ขอนแก่น

34 ศิริพงศ์รักษาสัตว์ ในเมือง เมือง ขอนแก่น

35 กระนวนสัตวแพทย์ หนองโก กระนวน ขอนแก่น

36 คลินิกสัตวแพทย์หญิงปาจรีย์รักษาสัตว์ภูเวียง ภูเวียง ภูเวียง ขอนแก่น

37 ดีดีรักษาสัตว์ ในเมือง เมือง ขอนแก่น

38 เนินสูงรักษาสัตว์ เขาบายศรี ท่าใหม่ จันทบุรี

39 คลีนิคเพ็ทบัดดี รักษาสัตว์ หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี

40 โรงพยาบาลสัตว์ศรีราชาเพ็ทแคร์ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา ชลบุรี

41 บริษัท เมืองชลสัตวรักษ์ จ้ากัด บ้านโขด เมือง ชลบุรี

42 คลินิกบ้านหมอคลังอาหารสัตว์ บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี

43 โรงพยาบาลสัตว์อุ้มรัก เสม็ด เมืองชลบุรี ชลบุรี

44 โรงพยาบาลสัตว์เนินพลับหวาน หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี

45 โรงพยาบาลสัตว์หมอจ๋า หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี

46 โรงพยาบาลัตว์สิทธิศักด์ิ ในเมือง เมือง ชัยภูมิ

47 คลีนิครักษาสัตว์ บ้านกอก จัตุรัส ชัยภูมิ

48 คลินิกรักษาสัตว์วีแคร์ ในเมือง เมือง ชัยภูมิ

49 คลินิบ้านสัตว์เลี ยง ในเมือง เมือง ชัยภูมิ

50 คลีนิกเพ็ทโฮมสัตวแพทย์ บ้านเขว้า บ้านเขว้า ชัยภูมิ

51 คิลนิคหนองไผ่รักษาสัตว์ ต้าบลหนองไผ่ แก้งคร้อ ชัยภูมิ

52 นครินทร์สัตวแพทย์ บ้านเล่า เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

53 คลินิกเกษตรสมบูรณ์รักษ์สัตว์ บ้านยาง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ

54 หมออ้อรักษาสัตว์ เวียง เทิง เชียงราย

55 รักษ์นะสัตวแพทย์ ป่าบง อ.สารภี เชียงใหม่

56 โรงพยาบาลบ้านหมอรักสัตว์ ฟ้าฮ่าม เมือง เชียงใหม่

57 โพลีเว็ทคลินิก ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่

58 การุณสัตวแพทย์ ท่าศาลา เมือง เชียงใหม่

59 คลินิคหมอศิวารักษาสัตว์ หนองหาร สันทราย เชียงใหม่

60 เพชรรัตน์สัตวแพทย์ ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง



ท่ี ช่ือสถานพยาบาลสัตว์ ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จังหวัด

61 คลินิครักสัตว์ นครนายก เมืองนครนายก นครนายก

62 โรงพยาบาลสัตว์นครนายก นครนายก เมือง นครนายก

63 คลินิกหมอหมาหมอแมว พระปฐมเจดีย์ เมือง นครปฐม

64 คลินิกกลางเมืองสัตวแพทย์ หนองแสง เมือง นครพนม

65 ครบุรีรักษาสัตว์ บ้านใหม่ ครบุรี นครราชสีมา

66 โรงพยาบาลสัตว์นภัคสิริ อ.วังน ้าเขียว วังน ้าเขียว วังน ้าเขียว นครราชสีมา

67 โรงพยาบาลสัตว์ไชยณรงค์ ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

68 โรงยาบาลสัตว์ เอ็น อาร์ เวท ในเมือง เมือง นครราชสีมา

69 ณรงค์ศักด์ิ สัตวแพทย์ ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา

70 เค.เวท.กรุฟท์ (โคราชา) ต้าบลห้วยแถลง ห้วยแถลง นครราชสีมา

71 คลินิกประทายรักษาสัตว์ ประทาย ประทาย นครราชสีมา

72 โรงพยาบาลสัตว์หัวทะเล หัวทะเล เมือง นครราชสีมา

73 ล้าตะคองสัตวแพทย์ หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา

74 พัณณิดารักษาสัตว์ ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา

75 คลินิกรักษาสัตว์เขาใหญ่ ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา

76 โรงพยาบาลสัตว์ปากช่อง ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา

77 ทิงสุขสัตวแพทย์ ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา

78 พิมายสัตวแพทย์ ในเมือง เมือง นครราชสีมา

79 คลินิกเพ่ือนส่ีขา ต.ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช

80 คลินิกบ้านรักษ์สัตว์จันดี จันดี ฉวาง นครศรีธรรมราช

81 คลินิกรักษาสัตว์เติมรัก ชะมาย ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

82 คลินิกรักษาสัตว์หมอเอิน ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช

83 คลินิกเอกชน นาหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

84 คลินิกบ้านหมอรักษ์สัตว์ ปากพูน เมือง นครศรีธรรมราช

85 โรงพยาบาลสัตว์เพ็ทแคร์ทุ่งสง ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

86 โรงพยาบาลสัตว์เพ่ือการเรียนการสอนและบริการชุมชน 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย

ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช

87 โรงพยาบาลสัตว์สิชล สิชล สิชล นครศรีธรรมราช

88 คลินิกร่อนพิบูลย์สัตวแพทย์ ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช

89 สถาปนาสัตวแพทย์ ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

90 หมอหลุยส์รักษาสัตว์ ควนกรด ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

91 พรหมคีรีสัตวแพทย์ พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
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92 โรงพยาบาลสัตว์นครศรีธรรมราช ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช

93 โรงพยาบาลสัตว์เพ็ทแคร์ ทุ่งสง ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

94 โรงพยาบาลสัตว์เพ่ือการเรียนการสอนและบริการชุมชน ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช

95 คลินิกหมอเอกรักษาสัตว์ วัดไทร เมือง นครสวรรค์

96 คลินิคพอเพียงรักษาสัตว์ นครสวรรค์ตก เมือง นครสวรรค์

97 คลินิกรักษาสัตว์ หมอสุธี ปากน ้าโพ เมืองฯ นครสวรรค์

98 โกรกพระรักษาสัตว์ โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค์

99 พฤกษาวิลล์ ซ.4 รักษาสัตว์ บางไผ่ เมืองนนทบุรี นนทบุรี

100 คลินิกสัตวแพทย์ 761 ท่าทราย เมือง นนทบุรี

101 โรงพยาบาลสัตว์พนาลัย ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี

102 คลินิกรักษาสัตว์นราธิวาส บางนาค เมือง นราธิวาส

103 หมออะตอมรักษาสัตว์ วิศิ เมือง บึงกาฬ

104 คลินิกละหานทรายการสัตวแพทย์ ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย์

105 คลินิกน้าชัยรักษา สัตว์  พุทไธสง  พุทไธสง  บุรีรัมย์

106 ปศุสัตว์ปทุมธานี ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

107 คลินิก หมอป้อมรักสัตว์ คลอง6 คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี

108 199 Pet Clinic บางคูวัด เมือง ปทุมธานี

109 โรงพยาบาลสัตว์เมืองเอก สาขาเมืองเอก คูคต ล้าลูกกา ปทุมธานี

110 โรงพยาบาลสัตว์บ้านกลาง บ้านกลาง เมือง ปทุมธานี

111 คลินิกสวนขวัญสัตวแพทย์ หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

112 สามร้อยยอดร้กษ์สัตว์ ไร่ใหม่ สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 

113 ปฏิญญาสัตวแพทย์ ประจวบ เมือง  ประจวบคีรีขันธ์ 

114 สามร้อยยอดรักษ์สัตว์ ไร่ใหม่ สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 

115 โรงพยาบาลสัตว์ ปัตตานี ต.อาเนาะรู อ.เมือง ปัตตานี

116 คลีนิกเมตตารักษาสัตว์ ปัตตานี ต.สะบารัง อ.เมือง ปัตตานี

117 โรงพยาบาลสัตว์กรุงศรี หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

118 โรงพยาบาลสัตว์แสนสุข ท่าวังทอง เมือง พะเยา

119 คลินิกหมอแป้งรักษาสัตว์ ถ ้าน ้าผุด เมือง พังงา

120 สถานพยาบาลสัตว์ รุ่ง วัฒนา โคกกลอย  ตะก่ัวทุ่ง  พังงา

121 โรงพยาบาลสัตว์ ศิริราษฎร์ ท้ายช้าง เมืองพังงา พังงา

122 โรงพยาบาลสัตว์เมตตาพัทลุง ต.เขาเจียก อ.เมือง พัทลุง

123 คลังยาสัตวแพทย์ คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง

124 พัทลุงรักษ์สัตว์ คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง
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125 สมมิตรสัตวแพทย์ ต้าบลคูหาสวรรค์ 

  อ้าเภอเมือง

อ้าเภอเมือง พัทลุง

126 ยุทธชาติรักษ์สัตว์ คูหาสวรรค์ เมือง พัทลุง

127 ชาละวันสัตวแพทย์ ท่าพระ เมือง พิจิตร

128 สถานพยาบาลสัตว์999 ท่าบัว โพทะเล พิจิตร

129 เกศรินทร์ปศุสัตว์ บางมูลนาก บางมูลนาก พิจิตร

130 สัตวแพทย์ ในเมือง เมืองพิจิตร พิจิตร

131 คลินิกรักษาสัตว์วชิรบารมี บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร

132 คลินิกสงเคราะห์สัตว์ (People &AnimalsThailand) ชะอ้า ชะอ้า เพชรบุรี

133 รพ. สัตว์เวิลด์ด๊อกอลิอันซ์เวทเทอรินาร่ี ต. ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต

134 โรงพยาบาลเวิล์ด ด๊อก อลิอันซ์ เวทเทอรินารี ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต

135 คลีนิครักษาสัตว์อาร์เอ็มยู ตลาด เมือง มหาสารคาม

136 คลินิกรักษาสัตว์ เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม

137 ก่ิงแก้วรักษาสัตว์ ตลาด เมือง มหาสารคาม

138 หลัง ม.ใหม่ รักษาสัตว์ ท่าขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม

139 รักษาสัตว์คลีนิค ในเมือง เมือง ยโสธร

140 ยโสธรรักษาสัตว์ ในเมือง เมือง ยโสธร

141 โรงพยาบาลสัตว์ยะลา  ต.สะเตง อ.เมือง ยะลา

142 สถานพยาบาล เอ.ที. รักษาสัตว์ เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด

143 เพ็ทแคร์คลินิกระยอง ท่าประดู่ เมือง ระยอง

144 อบอุ่นรักษาสัตว์ เชิงเนิน เมือง ระยอง

145 คลินิกหมอเนตรรักษาสัตว์ ทางเกวียน แกลง ระยอง

146 ปัญญาสร้างรักษาสัตว์ ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง

147 บ้านฉางพลา พลา บ้านฉาง ระยอง

148 โรงพยาบาลสัตว์โมเดอร์นเพ็ท เนินพระ เมือง ระยอง

149 คลินิกบ้านเพรักษาสัตว์ เพ เมือง ระยอง

150 นิคมรักษาสัตว์ นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง

151 โรงพยาบาลสัตว์ตะพง ตะพง เมือง ระยอง

152 คลีนิกรักษาสัตว์ด๊อกเตอร์เค เชิงเนิน เมือง ระยอง

153 ธัญรดีรักษาสัตว์ เนินพระ เมืองระยอง ระยอง

154 ตะพงรักษาสัตว์ ตะพง เมือง ระยอง

155 คลินิกรักษาสัตว์ เอ็น บี เอ เขาพระงาม เมือง ลพบุรี

156 โรงพยาบาลสัตว์นายสัตวแพทย์ชาญประเสริฐ พลซา กุดป่อง เมือง เลย



ท่ี ช่ือสถานพยาบาลสัตว์ ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จังหวัด

157 คลินิกฮักเลยรักษาสัตว์ กุดป่อง เมืองเลย เลย

158  คลินิกรักษาสัตว์บ้านหมอนง กุดป่อง เมือง เลย

159 คลินิกด่านซ้ายสัตวเเพทย์ ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย

160 โรงพยาบาลสัตว์ กุดป่อง เมือง เลย

161 เพ่ือนรักษ์สัตว์ น ้าอ้อม กันทรลักษ์  ศรีสะเกษ

162 คลินิกรวมสัตวแพทย์ ห้วยเหนือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ

163 โรงพยาบาลสัตว์ซัมบาย เมืองเหนือ เมือง ศรีสะเกษ

164 คลินิกหมอรักษ์สัตว์ วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร

165 พัฒนสัตวแพทย์ เชียงเครือ เมือง สกลนคร

166 ธราดลสัตวแพทย์ ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร

167 โรงพยาบาลสัตว์เมตตาสงขลา ต.พะวง อ.เมือง สงขลา

168 โรงพยาบาลสัตว์เมตตาหาดใหญ่ ศุภสารรังสรรค์ - อ.หาดใหญ่ สงขลา

169 โรงพยาบาลสัตว์เมตตาหาดใหญ่ นิพิทธ์อุทิศ 3 - อ.หาดใหญ่ สงขลา

170 กรมปศุสัตว์ หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา

171 โรงพยาบาลสัตว์ท่าสะอ้าน เขารูปช้าง เมือง สงขลา

172 คลินิกระโนดรักษ์สัตว์ ระโนด ระโนด สงขลา

173 เพ็ทโพลีคลีนิก รักษาสัตว์ บางพ่ึง พระประแดง สมุทรปราการ

174 เพทเพลย์กราวน์รักษาสัตว์ บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ

175 คลินิกแม่กลองรักษาสัตว์ แม่กลอง เมือง สมุทรสงคราม

176 ธวัชชัย  รัตนวงษ์ บางน ้าจืด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

177 รพ.ส.พุทธรักษ์ มหาชัย เมือง สมุทรสาคร

178 ศูนย์สุขภาพสัตว์ ไดมอนด์ เพ็ท ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

179 คลินิก 4 ขา (มหาชัย) มหาชัย เมือง สมุทรสาคร

180 โรงพยาบาลสัตว์มหาชัยเพ็ทเซ็นเตอร์ มหาชัย เมือง สมุทรสาคร

181 คลินิกบ้านเพ่ือสัตว์ หลักสาม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร

182 โรงพยาบาลสัตว์พ่ีหมี อรัญประเทศ อรัญประเทศ สระแก้ว

183 โรงพยาบาลสัตว์อรัญรักษ์ บ้านใหม่หนองไทร อรัญประเทศ สระแก้ว

184 ศรีส้าโรงรักษาสัตว์ คลองตาล ศรีส้าโรง สุโขทัย

185 คลีนิคเพ่ือนสัตว์เลี ยง สามชุก สามชุก สุพรรณบุรี

186 ศรีสุพรรณรักษาสัตว์ ท่าระหัด เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

187 วิริยะการสัตวแพทย์ ท่าพ่ีเลี ยง เมือง สุพรรณบุรี

188 คลินิกท่านางเริงรักษาสัตว์ นางบวช เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี

189 เขาพระสัตวแพทย์ เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี



ท่ี ช่ือสถานพยาบาลสัตว์ ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จังหวัด

190 โรงพยาบาลสัตว์เมตตาสุราษฎร์ธานี ต.ตลาด อ.เมือง สุราษฎร์ธานี

191 บ้านหมาริมเล คลินิก แอนด์ กรูมม่ิง บ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

192 บ้านหมาริมเล คลินิก แอนด์ กรูมม่ิง (หน้าทอน) อ่างทอง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

193 ท่าชนะสัตวแพทย์ สมอทอง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี

194 โรงพยาบาลสัตว์เมตตา สาขาสุราษฎร์ธานี ตลาด เมือง สุราษฎร์ธานี

195 โรงพยาบาลสัตว์สุราษฎร์ธานี วัดประดู่ เมือง สุราษฎร์ธานี

196 แม่น ้ารักษาสัตว์ แม่น ้า เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

197 หมากะแมว พานพร้าว ศรึเชียงใหม่ หนองคาย

198 คลินิกอ้านาจเจริญรักษาสัตว์ บุ่ง เมือง อ้านาจเจริญ

199 คลินิกรักษาสัตว์อ้านาจเจริญ บุ่ง เมือง อ้านาจเจริญ

200 อรุณประเสริฐสัตวแพทย์ บุ่ง เมือง อ้านาจเจริญ

201 หมอแว่นรักษาสัตว์ (อ.กุมภวาปี) กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี


