
ชือ่รา้นคา้ ทีอ่ยูร่า้นคา้

คณุพจอาหารสตัวเ์ล ีย้ง 45/21 ถ.สนุทรภู ่ต.ทางเกวยีน อ.แกลง จ.ระยอง 21110

จนัทคาม 111/95-96  ถ.จันทคามวถิ ี ต.ตลาด  อ.เมอืงจันทบรุ ี จ.จันทบรุ ี 22000

เจง๋ ปลาตู ้ 69/24  หมูท่ี ่1  ต.พลา  อ.บา้นฉาง  จ.ระยอง  21130

ชนิวฒันก์ารเกษตร 71 หมู ่1 ต.บางละมงุ อ.บางละมงุ จ.ชลบรุ ี20150

ด็อก ด็อก 105/13 หมู ่2 ซ.ขา้งอ าเภอ ถ.สขุมุวทิ ต.นาเกลอื อ.บางละมงุ จ.ชลบรุ ี20150

ดอ๊กคลบั 2   (คลนิกิ) 15/12 ซ.10 ถ.ราษฎรบ์ ารงุ ต.เนนิพระ อ.เมอืง จ.ระยอง 21000

ด็อกเอ็นจอย 60/43 หมู9่ ถ.พัทยาสาย3 ต.หนองปรอื อ.บางละมงุ จ.ชลบรุ ี20150

ถงุทอง เพ็ดช๊อป 285/2  ถ.ราษฎรบ์ ารงุ  ต.เนนิพระ  อ.เมอืงระยอง  จ.ระยอง  21000

ถงุทอง อาหารสตัว ์ 104/24 ม.5 ต.สรุศกัดิ ์อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุ ี20110

เทพประทาน 424/4 หมูท่ี ่2 ต.สตัหบี อ.สตัหบี จ.ชลบรุ ี20180

นวนนัท ์อาหารสตัว ์ 64/54 หมู ่2 ต.เสม็ด อ.เมอืงชลบรุ ีจ.ชลบรุ ี20000

บางแสนเพ็ทช็อป 240 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสขุ อ.เมอืงชลบรุ ีจ.ชลบรุ ี20130 

บา้นแกว้ยาสตัว ์ 2/37 หมู ่2 ต.ทา่ชา้ง อ.เมอืง จ.จันทบรุ ี22000

บา้นแกว้สตัวแพทย์ 2/40-41 หมูท่ี ่2 ต.ทา่ชา้ง อ.เมอืงจันทบรุ ีจ.จันทบรุ ี22000

บา้นนอ้งหมา 162-164 ถ.หลกัเมอืง ต.บางพระ อ.เมอืง จ.ตราด  23000

บา้นสวนรกัสตัว ์(คลนิกิ) 79/10-11 ถ.สขุประยรู ต.บา้นสวน อ.เมอืงชลบรุ ีจ.ชลบรุ ี20000

ปลาสวย แอนด ์คอมเพล็กซ ์เพ็ทช็อป 554 ถ.สขุมุวทิ ต.เนนิพระ อ.เมอืง จ.ระยอง 21000

พนสัการเกษตร 104-106 ถ.ศรจีารสุมัพันธ ์ต.พนัสนคิม อ.พนัสนคิม จ.ชลบรุ ี20140 

พฒันสนิ 296 หมู ่4 ต.นาเกลอื อ.บางละมงุ จ.ชลบรุ ี20150

เพ็ตตนิ ัม่คลนีกิ 97/2 หมู ่4 ถ.สขุมุวทิ ต.บา้นสวน อ.เมอืงชลบรุ ีจ.ชลบรุ ี20000 

เพือ่นรกัสตัวเ์ล ีย้ง (คลนิกิ) 14/4-5 ถ.สขุมุวทิ ต.ทา่ประดู ่อ.เมอืง จ.ระยอง 21000 

เมอืงชลเพ็ทช็อป 121/2 หมูท่ี ่1 ถ.พระยาสจัจา ต.เสม็ด อ.เมอืงชลบรุ ีจ.ชลบรุ ี20000

เมอืงชลสตัวรกัษ์ 843/3 ซ.ตลาดใหม ่ต.บา้นโขด อ.เมอืงชลบรุ ีจ.ชลบรุ ี20000

เลฟิลี ่เพ็ท โฮม 40/18  ถ.ขา้วหลาม  ต.บา้นปึก  อ.เมอืงชลบรุ ี จ.ชลบรุ ี 20000



วรีะเภสชั 128/1 ถ.สรุศกัดิ1์ ต.ศรรีาชา อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุ ี20110

ศกัดารกัษาสตัว ์(คลนิกิ) 80/22  ถ.สขุมุวทิ  ต.วังกระแจะ  อ.เมอืงตราด  จ.ตราด  23000

สถานพยาบาลสตัวร์กัสตัว ์ชลบรุ ี 116/40 ม.1 ถ.พระยาสจัจา ต.เสม็ด อ.เมอืง จ.ชลบรุ ี20000

สนปูดอ๊ก เพ็ทช็อป 15/32 หมูท่ี ่5 ซ.สยามคนัทรคีลบั ถ.สขุมุวทิ ต.หนองปรอื อ.บางละมงุ จ.ชลบรุ ี20150

สมหมายสตัวแพทย์ 213-215-217 ถ.ศรกีญุธร ต.พนัสนคิม อ.พนัสนคิม จ.ชลบรุ ี20140

สไมล ์บรหิารคา้ปลกี 262  หมูท่ี ่4  ต.เนนิพระ  อ.เมอืงระยอง  จ.ระยอง  21000

สตัวแพทยเ์กษตร 55/16-17  หมูท่ี ่2  ต.บา้นสวน  อ.เมอืงชลบรุ ี จ.ชลบรุ ี 20000

สตัวแพทยเ์กษตร 72 ม.7 ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบรุ ี20160

สตัวแพทยค์ลนีคิ 54/2 ถ.เทศบาล 3 ต.ทางเกวยีน อ.แกลง จ.ระยอง 21110

แสนรกัเพ็ทช็อป 894/5-6 ถ.ทา่แฉลบ ต.ตลาด อ.เมอืง จ.จันทบรุ ี22000

หนองมนเพ็ทช็อป 250/8  ถ.สนัตเิกษม  ต.แสนสขุ  อ.เมอืงชลบรุ ี จ.ชลบรุ ี 20000

อน้เพ็ทช็อป 4/21  หมูท่ี ่3  ถ.ทับมา-หนองสนม  ต.เนนิพระ  อ.เมอืงระยอง  จ.ระยอง  21000

อรญัเพ็ทช๊อป 15/27 ถนนบรเิวณดา่นอรัญ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว้ 27120

เอสแครส์ตัวแพทย์ 714/1  หมูท่ี ่1  ถ.พนมพัฒนา  ต.พนมสารคาม  อ.พนมสารคาม  จ.ฉะเชงิเทรา  24000


