
ชือ่รา้นคา้ ทีอ่ยูร่า้นคา้

DOG'S GUARD 7/74  ถ.พทุธมณฑล สาย 1  แขวงบางระมาด  เขตตลิง่ชนั  กรุงเทพฯ  10170

กม.8 (โรงพยาบาลสตัว)์ 39/171 ถ.รามอนิทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230

กรนีเว็ท (โรงพยาบาลสตัว)์ 186/48  ม.15  ซ.ขา้งไปรษณียบ์างแค  ถ.พทุธมณฑลสาย 1  แขวงบางดว้น เขตภาษีเจรญิ  กรุงเทพ 10160

กรงุเทพ (โรงพยาบาลสตัว)์ 3627/124-5 ถ.เหนือ-ใต ้แขวงบางโคล ่เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

กรงุเทพนนท ์(โรงพยาบาลสตัว)์ 327/5-6 ถ.ประชานฤมติร แขวงบางซือ่ เขตบางซือ่ กทม.

คณะบคุคลทองหลอ่ 20 946/10 ซ.สขุมุวทิ55 (ทองหลอ่20) ถ.สขุมุวทิ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

คนรกัสตัว ์(โรงพยาบาลสตัว)์ 1701 ซ.ออ่นนุช 33 ถ.สขุมุวทิ 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250

ครสิตลั เพ็ท 51/204  ม.1  แขวงลาดพรา้ว   เขตลาดพรา้ว  กรุงเทพฯ 10230

คลนิกิบา้นหมายิม้ 129/298 ซ.เฉลมิพระเกยีรตริ.9 85 ถ.เฉลมิพระเกยีรตริ.9 ขว.ประเวศ เขตประเวศ กทม.10250

แคลาย (โรงพยาบาลสตัว)์ 50/10 ถ.รัตนาธเิบศร ์ต.บางกระสอ อ.เมอืงนนทบรุ ีจ.นนทบรุ ี11000

เจรญิสขุ (โรงพยาบาลสตัว)์ 167 ซ.เจรญิสขุ (ซ.เอกมัย 5/ซ.ทองหลอ่ 10) ถ.เอกมัย แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.10110

แจง้วฒันะ (โรงพยาบาลสตัว)์ 33/21-22 หมู ่4 ถ.แจง้วัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุ ี11120

เซนตร์าฟาแอล (โรงพยาบาลสตัว)์ 400/5-6 ถ.ศรนีครนิทร ์ต.ส าโรงเหนือ อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 10270

เซ็นตห์ลยุสเ์พ็ทโฮม 200/124 ซ.จันทน์สะพาน 3 ถ.จันทน ์แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ด็อกเตอรเ์พ็ท (โรงพยาบาลสตัว)์ 771/30  ถ.สทุธาวาส  แขวงบา้นชา่งหลอ่  เขตบางกอกนอ้ย  กรุงเทพฯ  10700

ด.ีเค.รกัษาสตัว ์ 45/442  ถ.กาญจนาภเิษก  แขวงบางบอน  เขตบางบอน  กรุงเทพฯ  10150

ดรีกัษ ์(โรงพยาบาลสตัว)์ 195 ถ.พระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม. 10120

ตลิง่ชนั - เพ็ทช็อป (โรงพยาบาลสตัว)์ 37/7 หมูท่ี ่3 ถ.ป่ินเกลา้-นครไชยศร ีแขวงฉมิพล ีเขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร 10170

ทองหลอ่เพ็ท แคร์ 205/19-21 ซอยทองหลอ่ ถนนสขุมุวทิ 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.10110

เทยีนชยัสตัวแพทย์ 9/339 ซ.ลาดพรา้ว 78 ถ.ลาดปลาเคา้ แขวงอนุสาวรยี ์เขตบางเขน กทม. 10220

นายสตัวแพทยน์ฤเบศ  เนนิทอง 1158-1158/1  ซ.39  ถ.จันทน ์ แขวงทุ่งวัดดอน  เขตสาทร  กรุงเทพฯ  10120

นายสตัวแพทยป์รเมทร ์ เล ีย่มเลศิ 1577  ซ.พระรามที ่2 ซอย 43  แขวงบางมด  เขตจอมทอง  กรุงเทพฯ 10150

บางขนุนนทส์ตัวแพทย์ 137/3 ถ.บางขนุนนท ์แขวงบางขนุนนท ์เขตบางกอกนอ้ย กทม. 10700

บางแครกัษาสตัว ์ 48 ถ.เพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตหนองแขม กทม. 10160

บางนา (โรงพยาบาลสตัว)์ 232/2 หมู ่11 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

บางปะกอก (โรงพยาบาลสตัว)์ 575/3  หมูท่ี ่8  ถ.สขุสวัสดิ ์ แขวงบางปะกอก  เขตราษฎรบ์รูณะ  กรุงเทพฯ 10140

บางพล ี(โรงพยาบาลสตัว)์ 61/33-34 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลใีหญ ่อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ 10540

บางเมอืงใหมส่ตัวแพทย ์สาขา 2 (คลนิกิ) 8/13 ถ.ประดษิฐส์โมสร ต.บางเมอืงใหม ่อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ 10270

บา้นรกัษาสตัว ์(คลนิกิ) 2871 ถ.พัฒนาการ 53 - 53/1 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250

บา้นสตัวแพทย์ 12/14 ม.2 ซ.กันตนา ถ.กาญจนาภเิษก ต.บางใหญ ่อ.บางใหญ ่จ.นนทบรุ ี11140

บ ีพ ีรกัษาสตัว ์ 2410  หมูบ่า้นโฮมเพลส  ถ.พัฒนาการ 58  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  กรุงเทพฯ 10250



ปทมุวนั (โรงพยาบาลสตัว)์ 48/14-15 ซ.จฬุาลงกรณ์ 12 แขวงวังใหม ่เขตปทมุวัน กทม. 10330

ประชาอทุศิ (โรงพยาบาลสตัว)์ 122/71-72 ม.2 ถ.ประชาอทุศิ แขวงทุ่งคร ุเขตทุ่งคร ุกรุงเทพฯ 10140

พระราม 8 (โรงพยาบาลสตัว)์ 77 ถ.นครสวรรค ์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพา่ย กทม. 10100

พนัธพฒัน ์55 421 ถ.สขุมุวทิ 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

เพ็ทแคร์ 1/1 ซ.ลาดพรา้ว 101 ซอย 51 แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กทม. 10240

เพ็ทซเิดนซ ์(โรงพยาบาลสตัว)์ 34/29-30 หมูท่ี ่10 ถ.บางรักใหญ-่บา้นใหญ ่ต.บางแมน่าง อ.บางใหญ ่จ.นนทบรุ ี11140

เพ็ทโปรรกัษาสตัว ์ 927/6  ล็อค3  ถ.สามัคค ี ต.ทา่ทราย  อ.เมอืง  จ.นนทบรุ ี 11000

เพ็ทโพลคีลนิกิ รกัษาสตัว ์ 155  ถ.นครเขือ่นขันธ ์ ต.บางพึง่  อ.พระประแดง  จ.สมทุรปราการ  10130

เพ็ทสไมลค์ลนีกิ 72/4 ถ.สทุธสิารวนิจิฉัย แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กทม. 10310

มหาชยัเพ็ทเซ็นเตอร ์(โรงพยาบาลสตัว)์ 238/3-4 ถ.กจิมณี ต.มหาชยั อ.เมอืงสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 74000

มายด็อก คลนิกิ 109 ซ.เมอืงใหมบ่างพล ีถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมทุรปราการ 10540

มติรสมัพนัธ ์(โรงพยาบาลสตัว)์ 135/9 หมู ่19 ถ.พทุธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน ์เขตทววีัฒนา กรุงเทพฯ 10170

เมอืงทอง (โรงพยาบาลสตัว)์ 427 ถ.บอนดส์ตรที ค.บางพดู อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุ ี11120

รว่มใจ (โรงพยาลสตัว)์ 98/187 พระราม 2 ซอย 69 ถ.พระราม 2 แขวงแสมด า เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพฯ 10150

รว่มมติร (โรงพยาบาลสตัว)์ 690,692   ถ.พระราม 3  แขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120

รตันาธเิบศร ์(โรงพยาบาลสตัว)์ 62/19-21 กท-นนท ์ต.บางเขน อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000

ราชพฤกษ ์(โรงพยาบาลสตัว)์ 30/2 หมู ่7 ถ.นครอนิทร ์ต.บางคเูวยีง อ.บางกรวย จ.นนทบรุ ี11130

ราษฎรพ์ฒันา (โรงพยาบาลสตัว)์ 235/23 ถ.ราษฎรพั์ฒนา แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กทม. 10240

ลาดกระบงั (โรงพยาบาลสตัว)์ 709/1 ถ.ออ่นนุช-ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม. 10520

ลาดปลาดกุ (โรงพยาบาลสตัว)์ 92/10  หมูท่ี ่6  ต.บางรักพัฒนา  อ.บางบัวทอง  จ.นนทบรุ ี 11110

วฒันเวช (โรงพยาบาลสตัว)์ 56/110 หมู ่5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุ ี11120

วภิาวดสีตัวแพทย์ 13 ถ.เทศบาลสงเคราะห ์แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร กทม. 10900

ศ.เมอืงเอก (โรงพยาบาลสตัว)์ 300/154-155 ม.13 ต.คคูต อ.ล าลกูกา จ.ปทมุธานี 12130

ศรตีรงั (โรงพยาบาลสตัว)์ 9/135 ซ.ลาดปลาเคา้ ถ.รามอนิทรา แขวงอนุสาวรยี ์เขตบางเขน กทม. 10220

ศรวีรา (โรงพยาบาลสตัว)์ 1325 ซ.ลาดพรา้ว94(ปัญจมติร) ถ.ลาดพรา้ว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

สงเคราะหส์ตัว ์(คลนิกิ) 56/98 ถ.แจง้วัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุ 11120

สถานพยาบาลสตัวค์ูบ้อน 51/68-69 ถ.คูบ้อน รามอนิทรา กม.8 คันนายาว กทม. 10220

สวนหลวง (โรงพยาบาลสตัว)์ 267  ถ.เฉลมิพระเกยีรต ิร.9  แขวงหนองบอน  เขตประเวศ  กรุงเทพฯ  10250

สตัวแ์พทย ์50 (คลนิกิ) 9/35-36 เยือ้งหนา้วัดลาดพรา้ว ซ.โชคชยั 4 ลาดพรา้ว กรุงเทพฯ 10230

สตัวแพทยจ์สัโก ้(โรงพยาบาลสตัว)์ ถ.รัชดา แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10320

สายไหม (โรงพยาบาลสตัว)์ 42/4  ถ.สขุาภบิาล 5  แขวงออเงนิ  เขตสายไหม  กรุงเทพฯ 10220

สวุรรณรตัน ์(โรงพยาบาลสตัว)์ 4 ถ.สรินิธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม. 10700



สวุนิทวงศ ์(โรงพยาบาลสตัว)์ 26/23-24 ม.13 ถ.สวุนิทวงศ ์แขวงแสนแสบ เขตมนีบรุ ีกรุงเทพฯ 10510

หมาเหมยีวรกัษาสตัว ์(คลนิกิ) 32/20  ถ.เทพารักษ์ กม.16  ต.บางปลา  อ.บางพล ี จ.สมทุรปราการ 10540

หวัหมาก (โรงพยาบาลสตัว)์ 3  ซ.หัวหมาก 3  ถ.หัวหมาก  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ  10240

อรรถพงศ ์(โรงพยาบาลสตัว)์ 300/189-190 ถ.ทางเขา้หมูบ่า้นเมอืงเอก ต.คคูต อ.ล าลกูกา จ.ปทมุธานี 12130

อารมณ์ด ี(โรงพยาบาลสตัว)์ 164-166 หมู ่6 ถ.กรุงเทพฯ-ปทมุธานี ต.บางเดือ่ อ.เมอืงปทมุธานี จ.ปทมุธานี 12000

อมิเมจ (โรงพยาบาลสตัว)์ 102/37 ถ.เทศบาลสงเคราะห ์แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร กทม. 10900

เอกชยั (โรงพยาบาลสตัว)์ 141/30-32 หมู ่3 ถ.เอกชยั แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.10150

เอ ือ้อาทรสตัวแพทย ์(โรงพยาบาลสตัว)์ 99/173,121/276 หมู ่5 ถ.ตวิานนท ์ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุ ี11120

โอเอซสิ (โรงพยาบาลสตัว)์ 88  ถ.อนิทราวาส  แขวงบางระมาด  เขตตลิง่ชนั  กรุงเทพฯ 10170

แฮปป้ี เพ็ท (โรงพยาบาลสตัว)์ 1144/2-3 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250


