
ประเภทไม่มีทีพ่ักสัตว์สัตว์
ที่ ประเภท* ชื่อสถานพยาบาลสัตว์ ต้ังอยู่เลขที่ ต าบล อ าเภอ ชื่อผู้ต้ัง ชื่อผู้ด าเนินการ ชื่อผู้ประกอบการ
1 01 เทียมสัตวแพทย์ 193  ถ.กาญจนวนิช หาดใหญ่ หาดใหญ่ นายจรูญ จิรยุวัฒนกุล นายจรูญ จิรยุวัฒนกุล นายจรูญ จิรยุวัฒนกุล
2 01 มณเฑียรสัตวแพทย์  32/3 ถ.เตาหลวง บ่อยาง เมือง นายมณเฑียร บุญทวีส่ง นายมณเฑียร บุญทวีส่ง นายมณเฑียร บุญทวีส่ง
3 01 หาดใหญ่สัตวแพทย์  718 ถ.เพชรเกษม หาดใหญ่ หาดใหญ่ นายกิตติศักด์ิ ชัยสวัสด์ิ นายกิตติศักด์ิ ชัยสวัสด์ิ นายกิตติศักด์ิ ชัยสวัสด์ิ
4 01 คลินิกบ้านรักษ์สัตว์  5/1 ถ.เพชรคีรี  บ่อยาง เมือง นางสาวอมรรัตน์  รังสิโยภาส นายเลอยศ  บุญช่วย นายเลอยศ  บุญช่วย
5 01 ปุณณกัณฑ์สัตวแพทย์ 41/50 ถ.ปุณณกัณฑ์ คอหงส์ หาดใหญ่ นายสาโรช  ไชยสุวรรณ นายสาโรช  ไชยสุวรรณ นายสาโรช  ไชยสุวรรณ
6 01 อดิเรกสัตวแพทย์ 41/228 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 หาดใหญ่ หาดใหญ่ นายอดิเรก มุสิกวงศ์ นายอดิเรก มุสิกวงศ์ นายอดิเรก มุสิกวงศ์
7 01 ราษฎร์อุทิศสัตวแพทย์ 234 ถ.ราษฎร์อุทิศ หาดใหญ่ หาดใหญ่ นายวีรชัย  วุฒิวงศ์ นายวีรชัย  วุฒิวงศ์ นายวีรชัย  วุฒิวงศ์
8 01 คลินิกแสงทองรักษาสัตว์ 4/5 ถ.เทพสงเคราะห์ หาดใหญ่ หาดใหญ่ นายศรีชัย  รติโรจน์วงศ์ นายศรีชัย  รติโรจน์วงศ์ นายศรีชัย  รติโรจน์วงศ์
9 01 หมอดวงกมลรักษาสัตว์ 93/86 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 5 หาดใหญ่ หาดใหญ่ นางสาวดวงกมล  เจริญกุล นางสาวดวงกมล  เจริญกุล นางสาวดวงกมล  เจริญกุล
10 01 คลินิกรักษาสัตว์หมอเล๊ียบ  1062 ถ.เพชรเกษม หาดใหญ่ หาดใหญ่ นางสาวกาญจนา  วงศ์ชนะ นางสาวกาญจนา  วงศ์ชนะ นางสาวกาญจนา  วงศ์ชนะ
11 01 พูนสิน เพ็ทรักษาสัตว์ 406/5 บ้านพรุ หาดใหญ่ นางสาวพูนสิน เพชรเกล้ียง นางสาวพูนสิน เพชรเกล้ียง นางสาวพูนสิน เพชรเกล้ียง
12 01 คลินิกรักษาสัตว์เพ็ทนนทรี 76/7 ถ.สงขลา-นาทวี เขารูปช้าง เมือง นายกรฤต  จันเนียม นายกรฤต  จันเนียม นายกรฤต  จันเนียม
13 01 คลินิกรักษาสัตว์หาดใหญ่ 299 ซ.17 ถ.กาญจนวนิช คอหงส์ หาดใหญ่ ว่าที ่ร.ต. ยงยุทธ ชูเกียรติ ว่าที ่ร.ต. ยงยุทธ ชูเกียรติ ว่าที ่ร.ต. ยงยุทธ ชูเกียรติ
14 01 สะเดาสัตวแพทย์ 291/2 ถ.กาญจนวนิช สะเดา สะเดา นายเพ็ญประภา ปลอดทุกข์ นายเพ็ญประภา ปลอดทุกข์ นายเพ็ญประภา ปลอดทุกข์
15 01 คลองเรียนสัตวแพทย์ 62 ถ.คลองเรียน หาดใหญ่ หาดใหญ่ นายสุริยะ  เรืองเดช นางสาวรัชดาภรณ์  เจริญสุข นางสาวรัชดาภรณ์  เจริญสุข
16 01 อุ่นสัตวแพทย์ 867 ถ. เพชรเกษม คอหงส์ หาดใหญ่ นางสาววิภวดี เรืองประทุม นางสาววิภวดี เรืองประทุม นางสาววิภวดี เรืองประทุม
17 01 เพ็ทเซ็นเตอร์ 171 ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง บ่อยาง เมือง นายจักรพันธ์  มากสุวรรณ นายจักรพันธ์  มากสุวรรณ นายจักรพันธ์  มากสุวรรณ
18 01 พริตต้ี เพ็ท คลินิก 29/34 ถ.นวลแก้วอุทิศ หาดใหญ่ หาดใหญ่ นางสาวกุลธิดา  พึง่พันธ์ นางสาวกุลธิดา  พึง่พันธ์ นางสาวกุลธิดา  พึง่พันธ์
19 01 แอร์พอร์ต สัตวแพทย์ 14 ซ.อิงกมล 2 ถ.หาดใหญ-่สนามบิน ควนลัง หาดใหญ่ นางสาวรมิดา เก่งปฏิยุทธ์ นางสาวรมิดา เก่งปฏิยุทธ์ นางสาวรมิดา เก่งปฏิยุทธ์
20 01 สองทะเลสัตวแพทย์ 145/27 ถนนสามสิบเมตร เขารูปช้าง เมือง นายกิตติพัทธ์ ทองค าโชติศิริกุล นายกิตติพัทธ์ ทองค าโชติศิริกุล นายกิตติพัทธ์ ทองค าโชติศิริกุล
21 01 คลองแงะสัตวแพทย์ 522/2 ม.5 ถ.กาญจนวนิช พังลา สะเดา นางสาวมนพนา สุทธิชาติ นางสาวมนพนา สุทธิชาติ นางสาวมนพนา สุทธิชาติ
22 01 คลินิกดาหลารักษาสัตว์ 3/3 ม.6 สทิงหม้อ สิงหนคร นายพิมุข  ซ้ึงประสิทธิ์ นายพิมุข  ซ้ึงประสิทธิ์ นายพิมุข  ซ้ึงประสิทธิ์
23 01 หมอจ๋าสัตวแพทย์ 109/1 ม.8 ถ.นาทว-ีประกอบ นาทวี นาทวี นางสาวขวัญรักษ์  กนิกพงศ์ นางสาวขวัญรักษ์  กนิกพงศ์ นางสาวขวัญรักษ์  กนิกพงศ์
24 01 พลพิชัยสัตวแพทย์ 69/12 ถ.พลพิชัย หาดใหญ่ หาดใหญ่ นายเฉลิมวุฒิ  สุขเกษม นายเฉลิมวุฒิ  สุขเกษม นายเฉลิมวุฒิ  สุขเกษม
25 01 คลองแหสัตวแพทย์ 7/9 ถ.คลองแห-คูเต่า คลองแห หาดใหญ่ นางสาวธัญทิตย์ สิสม นางสาวธัญทิตย์ สิสม นางสาวธัญทิตย์ สิสม

รายชื่อสถานพยาบาลสัตว์ จังหวัดสงขลา



ที่ ประเภท* ชื่อสถานพยาบาลสัตว์ ต้ังอยู่เลขที่ ต าบล อ าเภอ ชื่อผู้ต้ัง ชื่อผู้ด าเนินการ ชื่อผู้ประกอบการ
26 01 คลินิกหมอแป๋งรักษาสัตว์  126/147 ถ.คลอง ร.5 คอหงส์ หาดใหญ่ นางสาวลักษิกา เทพพิมล นางสาวลักษิกา เทพพิมล นางสาวลักษิกา เทพพิมล
27 01 คลินิกรักษาสัตว์หมอเมย์  434/3  ถ.กาญจนวนิช บ้านพรุ หาดใหญ่ นายวัฒนา  ภิธาริม นายวัฒนา  ภิธาริม นายวัฒนา  ภิธาริม
28 01 เขต 8 รักษาสัตว์  412 ถ.ราษ าร์อุทิศ หาดใหญ่ หาดใหญ่ นายเฉลิมวุฒิ  สุขเกษม นายเฉลิมวุฒิ  สุขเกษม นายเฉลิมวุฒิ  สุขเกษม
29 01 คลินิกคูหาสัตวแพทย์ 80/9 ถ.เพชรเกษม ควนรู รัตภูมิ นางสาววิชิดา  ชูบัวทอง นายศาสวัฑฒ์  ฟักทอง นายศาสวัฑฒ์  ฟักทอง
30 01 คลินิกรัตภูมิรักษาสัตว์  451 ก าแพงเพชร รัตภูมิ นางสาวโสภิดา  พุทธะสุภะ นางสาวโสภิดา  พุทธะสุภะ นางสาวโสภิดา  พุทธะสุภะ
31 01 พีต้า เพ็ท คลินิก  1/2  ถ.ประชายินดี หาดใหญ่ หาดใหญ่ นางสาวชรินทร์ทิพย์  นันท์ติกัน นางสาวชรินทร์ทิพย์  นันท์ติกัน นางสาวชรินทร์ทิพย์  นันท์ติกัน
32 01 เพือ่นสัตว์ คลินิกรักษาสัตว์ 575  ถ.ปุณณกัณฑ์ คอหงส์ หาดใหญ่ นางสาวธนพร  กิตติมงคล นางสาวธนพร  กิตติมงคล นางสาวธนพร  กิตติมงคล
33 01 หมอฟิล์มรักษ์สัตว์แอนด์กรูมมิ่ง 31 ซ.ตลาดใหม่ซอย 3 ถ.ผดุงภักดี หาดใหญ่ หาดใหญ่ นางสาวรชยา  ผลทอง นางสาวรชยา  ผลทอง นางสาวรชยา  ผลทอง
34 01 คลินิก บี บี รักษาสัตว์ 299  ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 4 หาดใหญ่ หาดใหญ่ นายธนากร  ศรีบุญเรือง นายธนากร  ศรีบุญเรือง นายธนากร  ศรีบุญเรือง
35 01 คลินิกบ้านรักษ์สัตว์รัตภูมิ 401/10  ถ.ยนตรการก าธร ก าแพงเพชร รัตภูมิ นางสาวรชยา  ผลทอง ยางสาวรชยา  ผลทอง นางสาวรชยา  ผลทอง
36 01 ด็อกเตอร์เพ็ท 41/201  ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 หาดใหญ่ หาดใหญ่ น.ส.สุพณิช์สา พิพัฒน์เจษฎากุล นส.พ.ด ารง เสนแก้ว นส.พ.ด ารง เสนแก้ว
37 01 นาหม่อมสัตวแพทย์ 19/3 หมู่ 8 นาหม่อม นาหม่อม นางสาวสุวิมล  ประทุมมณี นางสาวสุวิมล  ประทุมมณี นางสาวสุวิมล  ประทุมมณี
38 01 คลินิกระโนดรักษ์สัตว์ 286 ระโนด ระโนด นางสาวชญาดา  หนูเสน นางสาวชญาดา  หนูเสน นางสาวชญาดา  หนูเสน
39 01 คลินิกหมออัทธ์รักษาสัตว์ 38  ซ.6   เพชรเกษม หาดใหญ่ หาดใหญ่ นายอัทธ์  สุรวัฒนากุล นายอัทธ์  สุรวัฒนากุล นายอัทธ์  สุรวัฒนากุล
40 01 คลินิกหมอออมรักษาสัตว์ 31  ถ.ยนตรการก าธร ก าแพงเพชร รัตภูมิ นางสาวรัศมิ์ภสร  ชัยทอง นางสาวรัศมิ์ภสร  ชัยทอง นางสาวรัศมิ์ภสร  ชัยทอง
41 01 เลิฟล่ีแคร์สัตวแพทย์ 201 ถ.รัตนอุทิศ หาดใหญ่ หาดใหญ่ นายธนิตพง์  ชัยเดช นางสาวสาลีรัตน์  คงสาลี นางสาวสาลีรัตน์  คงสาลี
42 01 คลินิกหมอรักษ์สัตว์คลองแงะ 120  หมู่ 5 พังลา สะเดา นายวัฒนา  ภิธาริม นางสาววริษา  สุวรรณประเสริฐ
43 01 เพ็ทเฮ้าส์คลินิกรักษาสัตว์ 644 หมู่ 3 ภ.สนามบิน-ลพบุรีรา ควนลัง หาดใหญ่ นางสาวโสภิตา  บัณฑิต นางสาวโสภิตา  บัณฑิต
44 01 คลินิกรักษาสัตว์กู๊ดเวท 2/8   ถ.หาดใหญ-่ปัตานี บ้านนา จะนะ นางสาวปิยมล  ทวีกุล นางสาวปิยมล  ทวีกุล
45 01 บ้านหมอรักษาสัตว์แม่เปียะ 36/7 คลองหรัง นาหม่อม นางสาวอรภานี  สุวรรณอ่อน นางสาวปิยะฉัตร  บัวศรี
46 01 คลินิกสัตว์ โอวาย 44  ซ.39  ถ.ไทรบุรี บ่อยาง เมือง นายนฤพันธ์  ว่องปลูกศิลป์ นายนฤพันธ์  ว่องปลูกศิลป์

ประเภทมีทีพ่ักสัตว์ป่วยไม่เกิน 10 ที่    
1 02 คลินิกธัญชนกสัตวแพทย์  569/2 ม. ถ.กาญจนวนิช พะวง เมือง นางสาธัญชนก บุญชนิท นางสาธัญชนก บุญชนิท นางสาธัญชนก บุญชนิท
2 02 นาหม่อมสัตวแพทย์ 19/5 ม.8 นาหม่อม นาหม่อม นางสาวสุวิมล ประทุมมณี นางสาวสุวิมล ประทุมมณี นางสาวสุวิมล ประทุมมณี
3 02 เวลล์ เพ็ท คลินิก 5  ถนนคลองเรียน 2 หาดใหญ่ หาดใหญ่ นายขันติชัย คงอ่อน นายขันติชัย คงอ่อน นายขันติชัย คงอ่อน
4 02 ศรีสัตวแพทย์ 615  ถ.ไทรบุรี บ่อยาง เมือง นางสาวสรียา  ยุติธรรม นายเอกสุวัชร์  ราตรีพฤกษ์วริศ นายเอกสุวัชร์  ราตรีพฤกษ์วริศ
5 02 เพทคลับสงขลา  197  ถ.ราษ าร์อุทิศ บ่อยาง เมือง นางสาวภัทรียา  เหมพัฒน์ นางสาวภัทรียา  เหมพัฒน์ นางสาวภัทรียา  เหมพัฒน์
6 02 คลินิกรักษาสัตว์สิริรักษ์ คลองแห 333/20 คลองแห หาดใหญ่ นายต้นตระกูล  ไชยชนะ นายต้นตระกูล  ไชยชนะ นายต้นตระกูล  ไชยชนะ



ที่ ประเภท* ชื่อสถานพยาบาลสัตว์ ต้ังอยู่เลขที่ ต าบล อ าเภอ ชื่อผู้ต้ัง ชื่อผู้ด าเนินการ ชื่อผู้ประกอบการ
7 02 หมอชญานิษฐ์ รักษาสัตว์ 1369  ซ.41 ถ.เพชรเกษม หาดใหญ่ หาดใหญ่ นางสาวชญานิษฐ์  พงศ์ไพบูลย์ นางสาวชญานิษฐ์ พงศ์ไพบูลย์ นางสาวชญานิษฐ์  พงศ์ไพบูลย์
8 02 บริษัท เพ็ทเซ็นเตอร์ คอมเพล็กซ์ จก 130  หมู่  6 ถงลพบุรีราเมศวร์ น้ าน้อย หาดใหญ่ นางภัทร์ธีนันท์  กายพันธุ์ นางสาววรลักษณ์  มีจันทร์ นางสาวชญานิษฐ์  พงศ์ไพบูลย์
9 02 คลินิกเมืองสงขลา 148/4  หมู่ 3 ถ.กาญจนวนิช พะวง หาดใหญ่ นายณัฏฐกรณ์  นิลเลิศ นายณัฏฐกรณ์  นิลเลิศ นายณัฏฐกรณ์  นิลเลิศ

ประเภทมีทีพ่ักสัตว์ป่วยเกิน 10 ที่
ที่ ประเภท* ชื่อสถานพยาบาลสัตว์ ต้ังอยู่เลขที่ ต าบล อ าเภอ ชื่อผู้ต้ัง ชื่อผู้ด าเนินการ ชื่อผู้ประกอบการ
1  03 หจก. โรงพยาบาลสัตว์หมอสุรศักด์ิ 1578 หาดใหญ่ หาดใหญ่ นายสิริศักด์ิ  ประดิษฐอุกฤษฐ์ นายสิริศักด์ิ  ประดิษฐอุกฤษฐ์ นายสิริศักด์ิ  ประดิษฐอุกฤษฐ์

และเพือ่น  นางสาวกนกวรรณ วิเชียรกาญจน์
นางสาวชญานิษฐ์  พงศืไพบูลย์

 นางสาวภานุพงษ์ โนจิตร
นายต้นตระกูล  ไชยชนะ
นางสาวภัทราพร ปวงฟู

2 03 โรงพยาบาลสัตว์เมตตา 262 ถ.ศุภสารรังสรรค์ หาดใหญ่ หาดใหญ่ นางสาวลินดา  เปีย้เขียว นางจันทรรัตน์  สินธพ นางจันทรรัตน์  สินธพ
นางสาววิภารัตน์ ชูเชิด

3 03 หจก.โรงพยาบาลสัตว์หมอสุรศักด์ิ 291/2-3 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 หาดใหญ่ หาดใหญ่ นายสิริศักด์ิ  ประดิษฐอุกฤษฐ์ นายสิริศักด์ิ  ประดิษฐอุกฤษฐ์ นายสิริศักด์ิ  ประดิษฐอุกฤษฐ์
และเพือ่น สาขาถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 นายเฉลิมพล ตาลาสี

นางสาวภัทธียา เพชรศิวานนท์
นางสาวอนิสรา  สิงห์แม่ง

4 03 โรงพยาบาลสัตว์เมตตา หาดใหญ่ 202/9 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 3 หาดใหญ่ หาดใหญ่ นายธนิต  กฤตยภูษิตพจน์ นายธนิต  กฤตยภูษิตพจน์ นายธนิต  กฤตยภูษิตพจน์
สาขานิพัทธ์อุทิศ 3 นายสิทธิชัย  สอนบุญ

นางสาวฉัตราวดี  พูนพานิช
5 03 โรงพยาบาลสัตว์หน้าสวน 34 ถ.กาญจนวนิช หาดใหญ่ หาดใหญ่ นางสาวกาญจนา วงศ์ชนะ นางสาวกาญจนา วงศ์ชนะ นางสาวกาญจนา วงศ์ชนะ

นายธิติพล พิหาร
นายธนกร  ศรีบุญเรือง

6 03 โรงพยาบาลสัตว์หมอกิตติ 511/7-8 ถ.ไทรบุรี บ่อยาง เมือง นายกิตติ  บัวเพชร นายกิตติ  บัวเพชร นายกิตติ  บัวเพชร
นางสาวเกษศิรินทร์ บัวเพชร

7 03 บริษิท โรงพยาบาลสัตว์เว็ทเมด จ ากัด95/152 ถ.กาญจนวนิช เขารูปช้าง เมือง นางสาวพัณณิดา  พงศ์ไพบูลย์ นางสาวพัณณิดา  พงศ์ไพบูลย์ นางสาวพัณณิดา  พงศ์ไพบูลย์
นางสาวชญานิษฐ์  พงศืไพบูลย์



ที่ ประเภท* ชื่อสถานพยาบาลสัตว์ ต้ังอยู่เลขที่ ต าบล อ าเภอ ชื่อผู้ต้ัง ชื่อผู้ด าเนินการ ชื่อผู้ประกอบการ
8 นางสาวปิน่นภา  เดชกุมภัณฑ์

นายศักย์สศรณ์ ขายเคร่ืองเทศ
9 03 โรงพยาบาลสัตว์ท่าสะอ้าน  129/129 ซ.ประสานมิตร เขารูปช้าง เมือง นางสาวชลธิชา  เจียรเจริญ นางสาวชลธิชา  เจียรเจริญ นางสาวชลธิชา  เจียรเจริญ

10 03 โรงพยาบาลสัตว์เมตตตา 43/10 พะวง เมือง นางสาวลินดา  เปีย้เขียว นางสาวเศรษวรรณ  ทองเสน นางสาวเศรษวรรณ  ทองเสน
นางสาวนุจนัน  สุขประเสริฐ

11 03 โรงพยาบาลสัตว์พลพิชัย 69/5-7  ถนนพลพิชัย หาดใหญ่ หาดใหญ่ นายเฉลิมวุฒิ  สุขเกษม นายเฉลิมวุฒิ  สุขเกษม นายเฉลิมวุฒิ  สุขเกษม

12 03 บริษัท โรงพยาบาลสัตว์เมตตา จ ากัด 564/4   ถนนกาญจนวนิช หาดใหญ่ หาดใหญ่ นายธนิต  กฤตยภูษิตพจน์ นางสาวเบญจพร  ฤทธิสุ์ทธิ์

1 04 บ้านพรุสัตวแพทย์ 137 ถ.กาญจนวนิช บ้านพรุ หาดใหญ่ นายมนตรี นิลสุวรรณ นายมนตรี นิลสุวรรณ นายมนตรี นิลสุวรรณ


