
ล ำดับ รำยช่ือโรงพยำบำล ท่ีอยู่ เขต/อ ำเภอ จังหวัด วันเวลำท ำกำร เบอร์โทรศัพท์

1 วภิาวดี 51/3 ถ.งามวงศว์าน  แขวงลาดยาว จตจัุกร กรุงเทพ ทกุวัน (09.00 - 20.00) 02-941-2800,02-941-2900

2 บางปะกอก 9 อนิเตอรเ์นช ัน่แนล 8/245 ม.4 ถ.พระราม 2 แขวงบางมด จอมทอง กรุงเทพ ทกุวัน (08.00-20.00) 0-2877-1111

3 บางนา 1 1302 ถนนบางนา - ตราด แขวงบางนา บางนา กรุงเทพ จ-ศ ( 09.00-18.00) ส.(09.00-18.00) 02-7468630-9

4 พญาไท 3 111  ถนนเพชรเกษม  แขวงปากคลองภาษีเจรญิ ภาษีเจรญิ กรุงเทพ จ-ศ(09.00-18.30), ส-อา (09.00-16.00) 02-467 1111

5 วภิาราม 2677  ถนนพัฒนาการ  แขวงสวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพ ทกุวัน (09.00-20.00) 02-7222500 Ext.2206,2207

6 กรงุเทพ  2 ซ.ศนูยว์จัิย 7 ถ.เพชรบรุตีัดใหม่ หว้ยขวาง กรุงเทพ ทกุวัน (08.00-20.00) 02-310-3000

7 รามค าแหง 436 ถ.รามค าแหง แขวงหัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพ ทกุวัน ( 08.00- 20.00) 02-7439999 Ext.5493,5494

8 กรงุเทพครสิเตยีน 124 ถนน สลีม แขวง สลีม บางรัก กรุงเทพ -
02-625-9000 แจง้สทิธิ/์ท ำนัด *

21250 ทันตกรรม ตอ่*21220-2

9 เพชรเวช 2469/13-15 ถนน เพชรบรุ ีแขวง บางกะปิ หว้ยขวาง กรุงเทพ จ,อ,พฤ (08.00-18.00) พ,ศ(08.00-20.00) ส,อา (08.00-16.00) 02-718-1515*355

10 เซนตห์ลยุส ์ 27 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา สาทร กรุงเทพ - 02-838-5555

11 เปาโล เมโมเรยีล 670/1 ถ.พหลโยธนิ แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพ จ-ศ(08.00-19.30),ส-อา (08.00-17.00) 02-279-7000-9  

12 พญาไท 2 943  ถ.พหลโยธนิ  แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพ จ-ศ(08.30-19.30),ส-อา (08.30-16.30) 02-617-2444

13 แพทยร์งัสติ 733/345 ม.8 ถ.พหลโยธนิ ต.คคูต ล าลกูกา ปทมุธานี จ-ศ (08.00-20.00), ส.(09.00-18.00),อา.(09.00-8.00) 02-998-9999 Ext.2200,2513,2517

14 จฬุารตัน ์3 ต าบล บางปลา บางพลี สมทุรปราการ - 096-794-3834

15 วชิยัเวช อนิเตอรเ์นช ัน่แนล ออ้มนอ้ย 74/5 หมู่ ้4 ถนนเพชรเกษม ต าบลออ้มนอ้ย กระทุ่งเบน สมทุรสาคร ทกุวัน ( 09.00-19.00 ) 02-441-7899

อัพเดทสถานพยาบาลทันตกรรมในเครือข่าย 11-03-2564



16 เจษฎาเวชการ 1200/45 ถ.เอกชยั ต.มหาชยั เมอืงสมทุรสาคร สมทุรสาคร ทกุวัน ( 09.00-17.00 ) 034-821200-3*108

17 เกษมราษฏร ์สระบรุ ี 2/22  ถ.มติรภาพ ต.ปากเพรยีว เมอืง สระบรุี ทกุวัน 08.00 เวลาปิดไมแ่น่นอนขึน้อยกูับ ทพ. ผูรั้กษา 036-315-555-93

18 ศภุมติร 76  ถ.เณรแกว้  ต.ทา่พีเ่ลีย้ง เมอืง สพุรรณบรุี จ-ส (08.00-16.00) 035-500-283-8

19 ธนบรุ ีอูท่อง 2000/22 ม.6  ถ.มาลัยแมน  ต.อูท่อง อูท่อง สพุรรณบรุี - 035-551673-7

20 ราชเวช เชยีงใหม่ 316/1 ถ. เชยีงใหม ่- ล าพูน ต.วัดเกต เมอืง เชยีงใหม่ จ-ส(08.00-16.00) 053-801-999

21 ลานนา 1  ถ.สขุเกษม แขวงนครพงิค ์ต.ป่าตัน เมอืง เชยีงใหม่ จ,ศ(08.00-17.00),อ,พ,พฤ(08.00-20.00),ส(08.00-12.00),อา(08.00-17.00)
053-999781,053-999777,053-

999743 ,053-999744

22 สยามราษฎร ์(เชยีงใหม ่ฮอสพทิอล) 84/3 ถนนเชยีงใหม่-ล าปาง ต าบลชา้งเผอืก เมอืง เชยีงใหม่ ทกุวัน (8.30-20.00) 053-411-150

23 โอเวอรบ์รุค๊ 17 ถ.สงิหไคล  ต.เวยีง เมอืง เชยีงราย จ-ศ (08.00-16.00), ส.(08.00-12.00) 0-5371-1366,0-5391-0100

24 พษิณุเวช 211 ถ.ขนุพเิรนทรเทพ เมอืง พษิณุโลก ทกุวัน (08.00-17.00) 055-909000

25 วฒันแพทยต์รงั 247/2 ถ.พัทลงุ ต.ทับเทีย่ง เมอืง ตรัง ทกุวัน (08.00-16.00) 075-218-585 Ext.102

26 นครนิทร ์ 61 ออ้มคา่ยวชริาวธุ   ต.ทา่วัง เมอืง นครศรธีรรมราช พ,ศ (17.00-19.00) 075-312-800-15 Ext.108

27 สริเิวช จนัทบรุ ี 151 หมู ่7 ถ.ตรรัีตน ์ ต.จันทนมิติ เมอืง จันทรบรุี อา-พฤ (09.00-18.30),ศ-ส (09.00-17.00)
039-344-244, 344-339 

H140ext.1729,1730

28 จฬุารตัน ์11 185/1 ม.1  ถ.บางนา-ตราด กม.42  ต.บางวัว บางปะกง ฉะเชงิเทรา จ,ศ,ส(09.00-16.00),อ,พฤ(09.00-19.00),พ(09.00-12.00),อา(09.00-17.00) 038-500300   

29 พญาไท ศรรีาชา 90 ถ. ศรรีาชานคร 3  ต. ศรรีาชา ศรรีาชา ชลบรุี ทกุวัน (09.00 - 20.00) 038-770-200

30 โรงพยาบาลวภิาราม แหลมฉบงั ต าบล ทุ่งสขุลา อ าเภอ ศรรีาชา ศรรีาชา ชลบรุี - 033 009 800

31 กรงุเทพ ขอนแกน่ 888 หมู1่6 ถ.มะลวิัลย ์ต.ในเมอืง เมอืง ขอนแกน่ ทกุวัน (08.00 - 17.00) 043-042-888

32 เซนตเ์มรี ่นครราชสมีา 307  ถ.มติรภาพ-หนองคาย ต.ในเมอืง เมอืง นครราชสมีา อ-ศ (09.00-20.00),จ,ส,อา (09.00-17.00) 044-261261 ext.1251



33 กรงุเทพ ราชสมีา 150/18 ถนนมติรภาพ ต าบลในเมอืง เมอืง นครราชสมีา - -

34 รอ้ยเอ็ด ธนบรุ ี 166 ถ.ปัทมานนท ์ต.ในเมอืง เมอืงรอ้ยเอ็ด รอ้ยเอ็ด - -

35 อบุลรกัษ ์ธนบรุ ี 46/4  ถ.บรูพาใน  ต.ในเมอืง เมอืง อบุลราชธานี ทกุวัน (09.00-19.00) 045-260300, 045-260285

36 ปากน า้โพ 96/12 ถ.สายเอเชยี ต.นครสวรรค ์ เมอืง นครสวรรค์ - 056-552-501

37 สกลนคร 1041 ถ.เจรญินคร ต.ธาตเุชงิชมุ เมอืง สกลนคร - 042-711-615

38 พญาไท 1 364/1  ถ.ศรอียธุยา ราชเทวี กรุงเทพ จ-ศ(09.00-20.00), ส-อา (09.00-17.00) 02-640-1111

39 บางไผ่ 62 ถ.เพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจรญิ ภาษีเจรญิ กรุงเทพ จ-ศ(08.00-17.00) ส-อา (8.00-12.00) -

ล ำดับ รายช่ือคลินิก ท่ีอยู่ เขต/อ ำเภอ จังหวัด วันเวลำท ำกำร เบอร์โทรศัพท์

1 คลนิกิทนัตกรรม ย ิม้ฟนัใส 89/11 หมูบ่า้น RK ปารค์  ถนนหทัยราษฏร ์  แขวงบางชนั คลองสามวา กรุงเทพมหานคร อ-อา (09.00-20.00) 02-1715217

2 คลนิกิทนัตกรรมเดนทลัโฮม 304 ถ.สรงประภำ แขวงสกีัน ดอนเมอืง กรุงเทพมหำนคร ทกุวัน (10.00-20.00) 02-566-1638

3 คลนิกิทนัตกรรมด ีเดนทสิ 377 ถ.สรงประภำ แขวงดอนเมอืง ดอนเมอืง กรุงเทพมหำนคร ทกุวัน (10.00-19.00) 099-738-9764,02-928-1845

4 คลนิกิทนัตกรรมสวนผกั   290/111 เยือ้งสวนผักซอย 15 แขวงตลิง่ชนั ตลิง่ชนั กรุงเทพมหำนคร - 02-882-2900

5 เด็นทลั วนั คลนิกิ สาขา 1 (จสัโกห้ลกัสี)่ 76/52 ถ. แจง้วัฒนะ แขวงอนุสาวรยี์ บางเขน กรุงเทพมหานคร ทกุวัน (08.30 - 20.00) 02-9701657,02-9701900

6 คลนิกิบ ิก๊สไมล์ 97/1 หมูท่ี ่6 ซอยวัชรพล ถนนสขุำภบิำล5 แขวงทำ่แรง้ บำงเขน กรุงเทพมหำนคร ทกุวัน (10.00-20.00) 02-948-0748

7 คลนิกิทนัตกรรมทา่พระสไมล์ 367/7-8 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดทา่พระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ทกุวัน (10.00-20.00) 02-868-2448



8 คลนิกิทนัตกรรม นโูวเดนทอลโฮม ราม 10   126 ปากซอยรามค าแหง 10 (ตดิเดอะมอลล2์) แขวงหัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ทกุวัน  (09.30 - 20.00) 02-3198655

9 คลนิกิทนัตกรรม นโูวเดนทอลโฮม ล าสาล ี 768 ปากซอยรามค าแหง 58/4 แขวงหัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ทกุวัน  (09.30 - 20.00) 02-3794996

10 คลนิกิศนูยส์ขุภาพฟนัดี 253 สขุมุวทิ  103 แขวงบางนา บางนา กรุงเทพมหานคร ทกุวัน (09.00-20.00) 02-3987302

11 คลนิกิสริลิกัษณท์นัตแพทย ์ 233 ถ. จรัญสนทิวงศ ์(ปากซอยจรัญ 51) บางพลัด กรุงเทพมหานคร จ - ส (09.30 - 20.00) 02-8864288

12 คลนิกิทนัตกรรมเอ็นดซี ีสาขาบางพลดั  214 ถนนจรัญสนทิวงศ ์70 แขวงบางพลัด บางพลัด กรุงเทพมหานคร (รอขอ้มลู) 02-880-0991

13 คลนิกิทนัตกรรม ฟอรเ์ต ้พลสั 290-292 ถ.ราชวถิ ีแขวงบางยีข่นั บางพลัด กรุงเทพมหานคร จ-ส (9.00-20.00) อา (9.00-15.00) 086-344-1341

14 เอ็มดเีค แอทสลีม 1/230 สลีมแกนดเ์ทอเรสซอย ศาลาแดง 2  แขวงสลีม บางรัก กรุงเทพมหานคร จ-ศ(10.00-20.00) ส-อา (10.00-19.00) 02-632 2778 - 9

15 คลนิกิฟนัยิม้ ราม2  172 ซอยรำมค ำแหง2 ซอย11 ถนนรำมค ำแหง2 แขวงดอกไม ้ ประเวศ กรุงเทพมหำนคร ทกุวัน (09.00-20.00) 084-6644410

16 คลนิกิทนัตกรรมสไมลซ์ซีนั สาขาสนามเป้า 899 ถ.พหลโยธนิ แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร จ-ศ (10.00-20.00) เสาร-์อาทติย ์(10.00-21.00) 02-111-2010

17 คลนิกิทนัตกรรมเดอะวสิดอ้มทูธ 1,3/1-4 อาคารวคิเตอรีค่อรน์เนอร ์ชัน้2 หอ้งเลขที2่03 ถ.พญาไท แขวงถนนพญาไท ราชเทว ี กรุงเทพมหานคร ทกุวัน (10.00-20.00) 062-447-4159

18 คลนิกิย ิม้ฟนัใส 97/13 หมู ่4 รามอนิทรา109 ถ.พระยาสเุรนทร ์แขวงบางขนั มนีบรุี กรุงเทพมหานคร จ-ส (09.00-20.00) 02-5403465

19 คลนิกิทนัตกรรม นโูวเซนตห์ลยุส ์3    221 ปากซอยจันทร ์18/7 แยก 15 แขวงทุ่งวัดดอน สาทร กรุงเทพมหานคร ทกุวัน  (09.30 - 20.00) 02-2110820

20 คลนิกิทนัตกรรมสาทร 11 เดนทอลโฮม 6-8 ซอยสาทร 11 ถนนสาทรใต ้ แขวงยานนาวา สาทร กรุงเทพมหานคร ทกุวัน (09.00 - 20.00) 02-2126604

21 คลนิกิทนัตกรรมนโูว เดนทอลโฮม เหมง่จา๋ย 511/1 ซ.ประชาอทุศิ9 ถ.ประชาอทุศิ แขวงสามเสนนอก หว้ยขวา้ง กรุงเทพมหานคร ทกุวัน (09.30 - 20.00) 02-274-4339

22 คลนิกิทนักตรรมทลี เดนทลั 129 ถ.พระราม9 แขวงหว้ยขวาง หว้ยขวา้ง กรุงเทพมหานคร ทกุวัน (09.00 - 20.00) 02-009-2400



23 อาร ์เอส ย ูเดนทลัเซ็นเตอร ์ 571  อ. อารเ์อสย ูทาวเวอร ์ชัน้ 2 ซอยสขุมุวทิ 31 ถ.สขุมุวทิ แขวงคลองตันเหนอื วัฒนา กรุงเทพมหานคร จันทร-์ศกุร ์(08.30 - 20.00 น.)  เสาร-์อาทติย ์(08.30 - 17.30น.) 02-6623769

24 ฟ.ฟนั คลนิกิทนัตกรรม 54/33 ถ.เลยีบคลองภาษีเจรญิฝ่ังเหนอื เพชรเกษม69 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร จันทร-์พฤหัส / เสาร-์อาทติย ์(10.00-19.00)
02-421-6315  โทรนัดกับคณุหมอ

เทำ่นัน้ 081-831-6789

25 คลนิกิทนัตกรรมทูธบอ๊กซ์ 1/7-8 ถ.เพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจรญิ ภาษีเจรญิ กรุงเทพมหานคร ทกุวัน ( 11.00 - 20.00 น.) 096-915-9391,090-987-1261

26 คลนิกิทนัตกรรมแกรนด ์(ลาดพรา้ว)      389/253 อาคารแกรนดพ์าเลซคอนโดมเีนยีม ถนนลาดพรา้ว 122 แขวงพลับพลา วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร - 02-934-0466

27 คลนิกิทนัตกรรมฟอรเ์ต ้เดน้ท์ 637/4-5 ถ.สามเสน แขวงวชริพยาบาล ดสุติ กรุงเทพมหานคร - 02-2413448

28 คลนิกิทนัตกรรมเอ็นดซี ีสาขาบางกรวย 89/1 ถนนบางกรวย-ไทรนอ้ย ต าบลวัดชลอ บางกรวย นนทบรุี (รอขอ้มลู) 02-883-6499

29 เด็นทลั วนั คลนิกิ สาขา 3 (คลอง 3) คลอง 3 เลขที ่5/11 ถ. รังสติ-นครนายก ต. บงึยีโ่ถ ธัญบรุี ปทมุธานี ทกุวัน (08.30 - 20.00) 02-9908816-7

30 คลนิกิทนัตกรรมไอสมาย 14/8 หมูท่ี5่ ต าบลคคูต ล าลกูกา ปทมุธานี ทกุวัน (  10.00 - 19.00 น.)
02-531-2687,085-071-6880,092-

775-4075

31 คลนิกิทนัตกรรม Tooth and Brush  สาขา สขุมุวทิ 107  222/15 ซอย สขุมุวทิ 107 ถ.สขุมุวทิ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ทกุวัน  (09.00 - 19.00) 02-175-6399

32 คลนิกิทนัตกรรม Tooth and Brush สาขาอมิพเีรยีลส าโรง  999 หอ้งเลขที ่บจี ีชัน้ 1  หมู1่ ต.ส าโรงเหนอื เมอืง สมทุรปราการ ทกุวัน  (10.00 - 20.00) 02-756-8722

33 คลนิกิทนัตกรรมสมายดี 78 ถ.ประโคนชยั ต.ปากน ้า เมอืง สมทุรปราการ ทกุวัน  (10.00 - 20.00) 02-702-9924

34 พอรกัเดนทลัคลนิกิทนัตกรรม 505, 507 หมทูี2่ ถ.สขุมุวทิ ต.ปากน ้า เมอืงสมทุรปราการ สมทุรปราการ จ-ศ (10.00-20.00) ส-อา (10.00-18.00) 02-395-1187

35 พอรกัสไมล ์คลนิกิทนัตกรรม 34/3-4 ถ.ศรนีครนิทร ์ต.เทพารักษ์ เมอืง สมทุรปราการ จ-ศ (10.00-20.00) ส-อา (10.00-18.00) 093-627-5945

36 คลนิกิทนัตกรรมสชุาตทินัตแพทย์ 118-119 รมิคลองภาษีเจรญิ ถ.สคุนธวทิ  ต.ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน สมทุรสาคร ทกุวัน ( 08.00-19.00 ) 034-473786

37 นครนิทรค์ลนิกิทนัตกรรม 83/48-49 ม.1 ต.ลาดใหญ ่ เมอืง สมทุรสงคราม วันราชการ 17.00-20.30, วันหยดุราชการ 8.30-20.30 034-711551



38 นครนิทรค์ลนิกิทนัตกรรมสาขาราชบรุ ี 106/5 ถ.มนตรสีรุยิวงศ ์ต.หนา้เมอืง เมอืง ราชบรุี วันราชการ 17.00-20.30, วันหยดุราชการ 8.30-20.30 032-325521

39 กจิจาคลนิกิทนัตกรรม 7/2-3  ถ.ชา่งหลอ่ ต.หายยา เมอืงเชยีงใหม่ เชยีงใหม่ ทกุวัน  (09.00 - 20.00) 053-200201

40 คลนิกิทนัตกรรม ภเูก็ต เดนทลั ซกิเนเจอร ์ 189 ถนนราษฏรอ์ทุศิ 200 ปี ต าบล ป่าตอง กะทู ้ ภเูก็ต จันทร-์อำทติย ์(10.00-20.00) 076-341-700

41 คลนิกิทนัตกรรม ภเูก็ต สไมล ์ซกิเนเจอร ์ 02 ถนนทววีงษ์ ต าบลป่าตอง กะทู ้ ภเูก็ต - 076-619-380

42 คลนิกิทนัตกรรมปณุณกณัฑท์นัตแพทย ์ 612/113 ถ.ปณุณกัณฑ ์ต. คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา จ-ศ(17.00-20.00),ส ( 10.00-20.00) อ.(10.00-17.00) 074-231899,074-465559

43 คลนิกิบา้นรกัฟนั 48/7 หมู ่5 ถนนสขุมุวทิ ต าบลบา้นฉาง บา้นฉาง ระยอง ทกุวัน (10.00 - 20.00) 038-695179

44 เคดซี ีเดนทลั 888 หมู1่ ต.เสม็ด เมอืง ชลบรุี ทกุวัน  (09.00 - 20.00) 033-039-080


