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ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
(ฉบับที่ 43 / 2565) 

เรื่อง  แต่งตั้งสถานฝึกหัดนักศึกษาสัตวแพทย์ โครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ 
ภาคการศึกษาปลาย   ปีการศึกษา 2565 
.............................................................. 

     เพ่ือให้การฝึกหัดของนักศึกษาสัตวแพทย์ในโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ภาคการศึกษาปลาย  
ปีการศึกษา 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 

     อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 40  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ. 2558  
จึงแต่งตั้งสถานฝึกหัดนักศึกษาสัตวแพทย์ โครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจ าปีการศึกษา 2565 ที่อยู่
ในความควบคุมดูแลของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 99 แห่ง  ตามบัญชีรายชื่อ
สถานฝึกหัดนักศึกษาสัตวแพทย์ จ านวน 4 แผ่น  ที่แนบท้ายประกาศนี้ 

      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  3 ตุลาคม  พ.ศ. 2565 

(ศาสตราจารย์บัณฑิตย์   เต็งเจริญสกุล) 
 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 



- 2 - 
 

           วสิัยทัศน์ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ระดับเอเชีย  และศูนย์กลางบริการสุขภาพสัตวเ์พื่อสังคม 
 Vision :  Asian Class of Veterinary School and Animal Health Service Center for Society 

 
 

 
บัญชีรายชื่อสถานที่ประกอบการ  โครงการสหกิจศึกษาทางสตัวแพทย์  

ภาคการศึกษาปลาย   ปีการศึกษา 2565 
แนบท้ายประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

(ฉบบัที่ 43 /2565  ลงวันที่ 3 ตุลาคม  พ.ศ. 2565) 
  

ล าดับที่  ชื่อสถานประกอบการ   จังหวัด 
1.  โรงพยาบาลสัตว์แอนิมอลสเปส  กรุงเทพฯ 
 2. โรงพยาบาลสัตวบ์างนา  กรุงเทพฯ 
 3. โรงพยาบาลสัตว์หมาแมวยิ้มแฉง่ กรุงเทพฯ 
 4. โรงพยาบาลสัตว์ ก. เฉลิมพระเกียรติ์ กรุงเทพฯ 
 5. โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชนั  กรุงเทพฯ 
 6. โรงพยาบาลสัตว์ขวัญค า   สาขา วัชรพล กรุงเทพฯ 
 7. โรงพยาบาลสัตว์ขวัญค า   สาขา ราษฎร์พัฒนา กรุงเทพฯ 
 8. โรงพยาบาลสัตว์สตัวมิตร   กรุงเทพฯ 
 9. โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวง กรุงเทพฯ 
 10. โรงพยาบาลสัตว์สตัวแพทย์ 4   (Vet.4) กรุงเทพฯ 
 11. โรงพยาบาลสัตว์เวทแคร์ กรุงเทพฯ 
 12. โรงพยาบาลสัตว์ศรีวรา ทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพฯ 
 13. ส านักพฒันาระบบและรบัรองมาตรฐานปศุสัตว์  กรมปศสุัตว ์ กรุงเทพฯ 
 14. ศูนย์วิจัยโรคสัตว์  คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย กรุงเทพฯ 
 15. กรมอุทยานแห่งชาตสิัตว์ปา่และพันธุ์พืช  กรมปา่ไม ้ กรุงเทพฯ 
 16. บริษัท DKSH (Thailand)  Limited. กรุงเทพฯ 
 17. บริษัท เบทาโกร  จ ากัด (มหาชน) กรุงเทพฯ 
 18. บริษัท ซี พี เอฟ ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) กรุงเทพฯ 
 19. บริษัท ด็อกเตอร์นก ดิสทริบิวชัน่ จ ากัด กรุงเทพฯ 
 20. บริษัท อีแลนโค  (ประเทศไทย)  จ ากัด กรุงเทพฯ 
 21. บริษัท โซเอทิส ประเทศไทย จ ากัด  กรุงเทพฯ 
 22. ฝ่ายสัตวแพทย์วชิาการสุกร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กรุงเทพฯ 
 23. บริษัท ซีวา แอ นิ มลั เฮลท์  (ประเทศไทย) จ ากัด กรุงเทพฯ 
24. บริษัท คาร์กิลลส์ยาม  จ ากัด กรุงเทพฯ 
25. บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) กรุงเทพฯ 
26.  โรงพยาบาลสัตว์หมอแอ็นท์ นนทบุรี 
 27. โรงพยาบาลสัตว์เมืองเอก สาขาเมืองเอก นนทบุรี 

                                                                                                                      

 /28. โรงพยาบาลสัตว์ ... 
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 ล าดับที ่ ชื่อสถานประกอบการ   จังหวัด 
 28. โรงพยาบาลสัตว์กู๊ดส์วลิล ์ นนทบุรี 
29. โรงพยาบาลสัตว์หนองโพ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ราชบุร ี ราชบุร ี
30.  โรงพยาบาลสัตว์พอดี  ราชบุร ี
31. โรงพยาบาลสัตว์สตัวแพทย์สมทุรสงคราม สมุทรสงคราม 
 32. โรงพยาบาลสัตวป์ระศุอาทร  มหาวิทยาลยัมหิดล นครปฐม 
 33. โรงพยาบาลสัตว์ศวารักษ์ นครปฐม 
 34. ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ   มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม 
 35. โรงพยาบาลสัตว์ คลองหลวง ปทุมธาน ี
 36. โรงพยาบาลสัตว์เมืองเอก สาขาคลองสาม ปทุมธาน ี
 37. โรงพยาบาลสัตว์เมืองเอก สาขาคลองสี่ ปทุมธาน ี
 38. โรงพยาบาลสัตว์เมืองเอก สาขาเมืองเอก ปทุมธาน ี
 39. โรงพยาบาลสัตว์แสนรักษ์ สุพรรณบุรี 
40.  โรงพยาบาลสัตว์กรุงศรี อยุธยา 
 41. โรงพยาบาลสัตวช์ัยนาท   ชัยนาท 
 42. โรงพยาบาลสัตว์  สงิห์บุรีสัตวแพทย์ สิงห์บุรี 
 43. โรงพยาบาลสัตว์ในเครือเอราวัณ ลพบุร ี
 44. บริษัท โพรเกรส อินเตอร์ฟาร์ม  จ ากัด  ลพบุร ี
 45. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยสระบุรี สระบุร ี
46. บริษัท คาร์กิลล์มทีส์ ไทยแลนด ์จ ากัด  สระบุร ี
47.  คลินิกสัตวแพทย์เพ็จแคร ์ ระยอง 
48. โรงพยาบาลสัตวบ์้านแก้ว จันทบุร ี
 49. โรงพยาบาลสัตว์โปรเวท จันทบุร ี
 50. โรงพยาบาลสัตวไ์ตรขวัญ ชลบุร ี
51. โรงพยาบาลสัตวช์ุมชนพัทยา ในเครือเมืองเอก สาขาพัทยา ชลบุร ี
52. โรงพยาบาลสัตว์เมืองเอก  สาขาพัทยา ชลบุร ี
53. โรงพยาบาลสัตว์หมอหนึ่ง ชลบุร ี
54. โรงพยาบาลสัตว์เนนิพลบัพลาหวาน ชลบุร ี
55. โรงพยาบาลสัตว์ภัคณา   ชลบุร ี
56. ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมอาหารสตัว์ ชลบุร ี
57. บริษัท ซียูอะกรีเวท (ไทยแลนด)์ จ ากัด ชลบุร ี
58.  บริษัท  พนสัโภคภัณฑ์   จ ากัด   ชลบุร ี
 59. ด่านกักกันสัตวส์ุวรรณภูมิ  สมุทรปราการ 

 

/ 60.โรงพยาบาลสัตว์  ... 
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 ล าดับที ่ ชื่อสถานประกอบการ   จังหวัด 
60.  โรงพยาบาลสัตว์ 102 เพ็ทเฟรนด์ หัวหิน  ประจวบคีรีขันธ ์
 61. โรงพยาบาลสัตวป์ศุสัตว์และสัตว์ป่าปศุปาลัน ไทรโยค กาญจนบุร ี
62. ฟาร์มกุ้ง หมอสายันต์ คงเพชร เพชรบุร ี
 63. โรงพยาบาลสัตวไ์ชยปราการ เชียงใหม่ 
64. โรงพยาบาลสัตว์เล็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เชียงใหม่ 
 65. โรงพยาบาลสัตว์เพื่อพูน  เชียงใหม่ 
 66. โรงพยาบาลสัตว์หนึ่งฤทยั เชียงใหม่ 
 67. โรงพยาบาลสัตว์แม่ออน   เชียงใหม่ 
68.  โรงพยาบาลสัตว์เมตตา  เชียงใหม่ 
69. หจก. ฟาร์ม 9 ไก่ฟู๊ดส์  จ ากัด    เชียงใหม่ 
70. โรงพยาบาลสัตว์หมอสุพจน ์ พิษณุโลก 
71. สถานีรักษาสัตว์ โรงพยาบาลสัตว์พิษณุโลก พิษณุโลก 
72. โรงพยาบาลสัตว์หมอเปรียว สุโขทัย 
 73.. เมืองพิจิตรรักษาสัตว์  พิจิตร 
74. โรงพยาบาลสัตว์เมตตา  ยะลา 
75. มูลนิธิสนุัขในซอย ภูเก็ต 
 76. ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามนัตอนบน  ภูเก็ต ภูเก็ต 
77. โรงพยาบาลสัตว์ภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนลเพ็ทแคร์เซ็นเตอร์ ภูเก็ต 
78. โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อฉลองภูเก็ต ภูเก็ต 
 79. โรงพยาบาลสัตว์เจ้าฟา้อันดามนั ภูเก็ต 
80. โรงพยาบาลสัตว์ศิริราษฎร ์ พังงา 
 81. โรงพยาบาลสัตว์ตรัง ตรัง 
 82. โรงพยาบาลสัตว์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา 
 83. สวนสัตว์สงขลา  สงขลา 
84. โรงพยาบาลสัตว์วัวชนภาคใต้ พัทลุง 
 85. โรงพยาบาลสัตว์เมตตา  สุราษฎร์ธาน ี
86. โรงพยาบาลสัตว์อิทธิเวช   นครราชสีมา 
87. โรงพยาบาลสัตวป์ากช่อง   นครราชสีมา 
88. โรงพยาบาลสัตว์ตน้กล้า นครราชสีมา 
89. ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชวีวัตถุส าหรับสัตว์ ปากช่อง   นครราชสีมา 

                                                                                                                              
 

 / 90.ฟาร์มวัว ... 
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ล าดับที ่ ชื่อสถานประกอบการ   จังหวัด 
90. ฟาร์มวัว  SG Cattle  Services     ห้วยแถลง  นครราชสีมา 
91. โรงพยาบาลสัตวบ์ูค า นครพนม 
92. โรงพยาบาลสัตว์โฮป  (หมอรณชัย) นครพนม 
 93. โรงพยาบาลสัตว์โปรเวทสุรินทร์ สุรินทร ์
94. สถาบนัวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ สุรินทร ์
95. โรงพยาบาลสัตว์มาโครเพ็ท อุบลราชธาน ี
96. โรงพยาบาลสัตว์เอ้ืออารีย์ ขอนแก่น 
97. โรงพยาบาลสัตว์สวิล ี ขอนแก่น 
98. โรงพยาบาลสัตวป์ิยะมิตร ขอนแก่น 
99. ส านักงานปศุสัตว์ขอนแก่น ขอนแก่น 
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