
ชือ่รา้นคา้ ทีอ่ยูร่า้นคา้

60 ' เพ็ทช็อป 167/2 ถ.อนิทรครี ีต.แมส่อด อ.แมส่อด จ.ตาก 63110 

ซุปเปอรเ์พ็ต 14 ถ.พาดวาร ีต.ทา่อฐิ อ.เมอืง จ.อตุรดติถ ์53000 

ตน้ยางสตัวแพทย ์(สาขาสีแ่ยกหนองหอย) 26/7-8  หมูท่ี ่3  ถ.เชยีงใหม-่ล าพนู  ต.หนองหอย  อ.เมอืงเชยีงใหม ่ จ.เชยีงใหม ่ 50000

ท ีเจ กรมูเมอร ์ 208/46 ถ.ศรพีานชิ ต.แมส่อด อ.แมส่อด จ.ตาก 63110 

ธนากลุ 88 168/6-7 ม.1 ต.แมส่า อ.แมร่มิ จ.เชยีงใหม ่50180

ธญัญะ เพ็ทช็อป ซ.17/149-150 ถ.วงศส์วรรค ์ต.ปากน ้าโพ อ.เมอืงนครสวรรค ์จ.นครสวรรค ์60000

นา่นคลงัยาสตัว ์ 99 ถ.มหายศ ต.ในเวยีง อ.เมอืงน่าน จ.น่าน 55000

น า้ปิงปศสุตัว ์(2000) 257/20 ถ.สเุทพ ต.สเุทพ อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่50000

นวิเพ็ทช็อป 54/2-3  ถ.นกิรเกษม  ต.ธาน ี อ.เมอืงสโุขทัย  จ.สโุขทัย  64000

บราวนี่ 29/17 ถ.ประสพสขุ ต.เวยีง อ.เมอืง จ.เชยีงราย 57000 

ป.ปลางาม (พษิณุโลก) 18/37  ถ.วสิทุธิก์ษัตรยิ ์ ต.ในเมอืง  อ.เมอืงพษิณุโลก  จ.พษิณุโลก  65000

ป.ปลางาม (ล าปาง) 3/3-4 ถ.สเุรนทร ์ต.สบตุย๋ อ.เมอืงล าปาง จ.ล าปาง 52100

ป.ปลางาม หมานา่รกั 146/78-79 ถ.อนิใจม ีต.ทา่อฐิ อ.เมอืง จ.อตุรดติถ ์53000 

ป.ปลาทอง 2/135-136  ถ.ภเูก็ต  ต.ในเวยีง  อ.เมอืงแพร ่ จ.แพร ่ 54000

พลอยปลาตู ้แอนด ์เพ็ทมารท์ 110/30 หมู ่12 ซ.เทพารักษ์ ถ.หนองบัว ต.รอบเวยีง อ.เมอืง จ.เชยีงราย 57000

พวิ พวิ เพ็ทช็อป 116 หมู ่8 ถ.พหลโยธนิ ต.แมส่าย อ.แมส่าย จ.เชยีงราย 57130

เพ็ท พารากอน ล าปาง 81/7  ถ.จามเทว ี ต.เวยีงเหนือ  อ.เมอืงล าปาง  จ.ล าปาง  52000

เพ็ทแครค์ลนิกิ 41/4 ถ.ผากอง ต.ในเวยีง อ.เมอืง จ.น่าน 55000

เพ็ทมารท์ เชยีงใหม่ 239/6  หมูท่ี ่12  ต.หนองควาย  อ.หางดง  จ.เชยีงใหม ่ 50230

เพ็ทสเ์ฮา้ส ์ 157/7-8 หมูท่ี ่1 ถ.เชยีงใหม-่หางดง ต.ป่าแดด อ.เมอืงเชยีงใหม ่จ.เชยีงใหม ่50000

ภเูก็ต เพ็ทช็อป 2/156-157 ถ.ยนัตรกจิโกศล ต.ในเวยีง อ.เมอืงแพร ่จ.แพร ่54000

มนสัสตัวแ์พทย์ 208/47 ถ.ศรพีานชิ ต.แมส่อด อ.แมส่อด จ.ตาก 63110 

โย เพ็ท ช็อป 1 ซอย 1 ถ.ทา่กวา๊น ต.เวยีง อ.เมอืงพะเยา จ.พะเยา 56000

รวมเจรญิ 2 3/1 ถ.จอมพล ต.หนองหลวง อ.เมอืง จ.ตาก 63000 

รกัษาสตัวเ์พ็ทโฮม (คลนิกิ) 177/3-4 หมู ่4 ถ.พหลโยธนิ ต.บา้นดู ่อ.เมอืง จ.เชยีงราย 57100

รตันาพานชิย์ 149 หมู ่2 ต.เวยีงยอง อ.เมอืง จ.ล าพนู 51000 



ววัลายการเกษตร 200/1 ถ.ววัลาย ต.หายยา อ.เมอืงเชยีงใหม ่จ.เชยีงใหม ่50000 

ศนูยส์นิคา้และบรกิารสตัวเ์ล ีย้ง เอเชยีเพ็ท 320/12 ถ.สวรรคว์ถิ ีต.ปากน ้าโพ อ.เมอืง จ.นครสวรรค ์60000

สมายด็อก เพ็ทชอ๊ป 111/6 ถ.กองทราย ต.วดัเกต ุอ.เมอืงเชยีงใหม ่จ.เชยีงใหม ่50000 

สวรรคโลกอาหารสตัว ์ 64/8-9 ถ.ศรสีัชนาลัย ต.เมอืงสวรรคโลก อ.สวรรคโลก  จ.สโุขทัย  64110

สตัวแพทย ์(คลนิกิ) 13 ถ.นกิรบ ารงุ ต.ในเมอืง อ.เมอืงเพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์ 67000

สตัวแ์สนสขุ (คลนิกิ) 747/2 ถ.พหลโยธนิ ต.เวยีง อ.เมอืงพะเยา จ.พะเยา 56000

สขุเกษมเพ็ทมารท์ 80/31-32 ถ.สขุเกษม ต.ทา่อฐิ อ.เมอืง จ.อตุรดติถ ์53000 

สโุขทยั (โรงพยาบาลสตัว)์ 11,13 ถ.บาลเมอืง ต.ธาน ีอ.เมอืง จ.สโุขทัย 64000

แสงทองเพ็ทมารท์ 69/12 ถ.ประตชูยั ต.เวยีง อ.เมอืง  จ.พะเยา  56000

หลยีง่อนัอาหารสตัว ์ 22 ถ.เทศบาล 3 ต.หลม่สัก อ.หลม่สัก จ.เพชรบรูณ์ 67110

เอเชยีปศสุตัวช์า้งเผอืก 25/5 ถ.สนามกฬีา ต.ศรภีมู ิอ.เมอืงเชยีงใหม ่จ.เชยีงใหม ่50000

เอเซยีปศสุตัวช์า้งเผอืก (สาขาแมโ่จ)้ 122 หมู ่3 ต.ฟ้าฮา่ม อ.เมอืงเชยีงใหม ่จ.เชยีงใหม ่50000


