
ล ำดบั รำยช่ือโรงพยำบำล ที่อยู่ เขต/อ ำเภอ จงัหวดั วนัเวลำท ำกำร เบอรโ์ทรศพัท์

1 วภิำวดี 51/3 ถ.งำมวงศว์ำน  แขวงลำดยำว จตจุกัร กรุงเทพ ทกุวนั (09.00-20.00) 02-941-2800, 02-941-2900

2 บำงปะกอก 9 อินเตอรเ์นชั่นแนล 8/245 ม.4 ถ.พระรำม 2 แขวงบำงมด จอมทอง กรุงเทพ ทกุวนั (08.00-20.00) 02-877-1111

3 บำงนำ 1 1302 ถนนบำงนำ - ตรำด แขวงบำงนำ บำงนำ กรุงเทพ จ-ศ (09.00-18.00), ส (09.00-18.00) 02-746-8630-9

4 พญำไท 3 111  ถนนเพชรเกษม  แขวงปำกคลองภำษีเจริญ ภำษีเจริญ กรุงเทพ จ-ศ (09.00-18.30), ส-อำ (09.00-16.00) 02-467-1111

5 วภิำรำม 2677  ถนนพฒันำกำร  แขวงสวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพ ทกุวนั (09.00-20.00) 02-722-2500 Ext.2206, 2207

6 กรุงเทพ  2 ซ.ศนูยว์จิยั 7 ถ.เพชรบรุีตดัใหม่ หว้ยขวำง กรุงเทพ ทกุวนั (08.00-20.00) 02-310-3000

7 รำมค ำแหง 436 ถ.รำมค ำแหง แขวงหวัหมำก บำงกะปิ กรุงเทพ ทกุวนั (08.00- 20.00) 02-743-9999 Ext.5493, 5494

8 กรุงเทพคริสเตยีน 124 ถนน สลีม แขวง สลีม บำงรกั กรุงเทพ - 02-625-9000 แจง้สทิธ์ิ/ท ำนดั *21250 ทนัตกรรม ตอ่*21220-2

9 เพชรเวช 2469/13-15 ถนน เพชรบรุี แขวง บำงกะปิ หว้ยขวำง กรุงเทพ จ,อ,พฤ (08.00-18.00), พ,ศ (08.00-20.00), ส,อำ (08.00-16.00) 02-718-1515*355

10 เซนตห์ลยุส์ 27 ถนนสำทรใต ้แขวงยำนนำวำ สำทร กรุงเทพ - 02-838-5555

11 เปำโล เมโมเรียล 670/1 ถ.พหลโยธิน แขวงสำมเสนใน พญำไท กรุงเทพ จ-ศ (08.00-19.30), ส-อำ (08.00-17.00) 02-279-7000-9  

12 พญำไท 2 943  ถ.พหลโยธิน  แขวงสำมเสนใน พญำไท กรุงเทพ จ-ศ (08.30-19.30), ส-อำ (08.30-16.30) 02-617-2444

13 พญำไท 1 364/1  ถ.ศรีอยธุยำ รำชเทวี กรุงเทพ จ-ศ (09.00-20.00), ส-อำ (09.00-17.00) 02-640-1111

14 บำงไผ่ 62 ถ.เพชรเกษม แขวงปำกคลองภำษีเจริญ ภำษีเจริญ กรุงเทพ จ-ศ (08.00-17.00), ส-อำ (8.00-12.00) -

15 เกษมรำษฎร ์บำงแค 586,588 ถ.เพชรเกษม  แขวงบำงแคเหนือ บำงแค กรุงเทพ จ-ศ (08.30-21.00), ส (08.30-17.00), อำ (09.00-17.00) 02-804-8970 ext.5066, 5112

16 พญำไท นวมินทร์ 44/505  ถนนนวมินทร ์ แขวงนวลจนัทร์ บงึกุม่ กรุงเทพ ทกุวนั (09.00-20.00) 02-944-7111, 02-944-8015-20

17 พระรำมเกำ้ 99 ถ.ริมคลองบำงกะปิ  แขวงบำงกะปิ หว้ยขวำง กรุงเทพ ทกุวนั (09.00-20.00) 02-202-9999 Ext.2540

18 แพทยร์งัสติ 733/345 ม.8 ถ.พหลโยธิน ต.คคูต ล ำลกูกำ ปทมุธำนี จ-ศ (08.00-20.00), ส (09.00-18.00), อำ (09.00-8.00) 02-998-9999 Ext.2200, 2513, 2517

19 จฬุำรตัน ์3 ต ำบล บำงปลำ บำงพลี สมทุรปรำกำร - 096-794-3834

20 เปำโล สมทุรปรำกำร 123 ม.8 ถ.ศรีนครินทร ์ต.บำงเมือง เมือง สมทุรปรำกำร ทกุวนั (08.00-20.00) 02-389-2555 Ext.2204, 2205

21 วชิยัเวช อินเตอรเ์นชั่นแนล ออ้มนอ้ย 74/5 หมู่ ้4 ถนนเพชรเกษม ต ำบลออ้มนอ้ย กระทุง่เบน สมทุรสำคร ทกุวนั (09.00-19.00) 02-441-7899

22 เจษฎำเวชกำร 1200/45 ถ.เอกชยั ต.มหำชยั เมืองสมทุรสำคร สมทุรสำคร ทกุวนั (09.00-17.00) 034-821200-3*108

23 เกษมรำษฏร ์สระบรุี 2/22  ถ.มิตรภำพ ต.ปำกเพรียว เมือง สระบรุี ทกุวนั 08.00 เวลำปิดไม่แนน่อนขึน้อยกูบั ทพ. ผูร้กัษำ 036-315555-93

24 ศภุมิตร 76  ถ.เณรแกว้  ต.ทำ่พ่ีเลีย้ง เมือง สพุรรณบรุี จ-ส (08.00-16.00) 035-500283-8

25 ธนบรุี อูท่อง 2000/22 ม.6  ถ.มำลยัแมน  ต.อูท่อง อูท่อง สพุรรณบรุี - 035-551673-7

26 พริน้ซ ์ปำกน ำ้โพ 96/12 ถ.สำยเอเชีย ต.นครสวรรค์ เมือง นครสวรรค์ - 056-552501

27 รำชเวช เชียงใหม่ 316/1 ถ. เชียงใหม่ - ล ำพนู ต.วดัเกต เมือง เชียงใหม่ จ-ส (08.00-16.00) 053-801999

28 ลำนนำ 1  ถ.สขุเกษม แขวงนครพิงค ์ต.ป่ำตนั เมือง เชียงใหม่
จ,ศ (08.00-17.00), อ,พ,พฤ (08.00-20.00), ส (08.00-12.00),

อำ (08.00-17.00)
053-999781, 053-999777, 053-999743, 053-999744

29 สยำมรำษฎร ์(เชียงใหม่ ฮอสพิทอล) 84/3 ถนนเชียงใหม-่ล ำปำง ต  ำบลชำ้งเผือก เมือง เชียงใหม่ ทกุวนั (8.30-20.00) 053-411150

30
คลนิิกทนัตกรรมศนูยศ์รีพฒันค์ณะ

แพทยศำสตร ์มหำวทิยำลยัเชียงใหม่
ชัน้ 1 อำคำรสวนดอกปำรค์ เลขที่ 110/392 ถ. อินทวโรรส  ต.ศรีภมิู เมือง เชียงใหม่ ทกุวนั (8.30-20.00) 053-934868

31 โอเวอรบ์รุ๊ค 17 ถ.สงิหไคล  ต.เวยีง เมือง เชียงรำย จ-ศ (08.00-16.00), ส (08.00-12.00) 053-711366, 053-910100

32 พิษณุเวช 211 ถ.ขนุพิเรนทรเทพ เมือง พิษณุโลก ทกุวนั (08.00-17.00) 055-909000

33 พริน้ซ ์ล  ำพนู 288 ม.8 ต.เวยีงยอง เมืองล  ำพนู ล  ำพนู ทกุวนั (08.00-16.00) 053-582888

34 วฒันแพทยต์รงั 247/2 ถ.พทัลงุ ต.ทบัเที่ยง เมือง ตรงั ทกุวนั (08.00-16.00) 075-218585 Ext.102

35 นครินทร์ 61 ออ้มคำ่ยวชิรำวธุ   ต.ทำ่วงั เมือง นครศรีธรรมรำช พ,ศ (17.00-19.00) 075-312800-15 Ext.108

36 สริิเวช จนัทบรุี 151 หมู่ 7 ถ.ตรีรตัน ์ ต.จนัทนิมิต เมือง จนัทรบรุี อำ-พฤ (09.00-18.30), ศ-ส (09.00-17.00) 039-344244, 039-344339 H140 ext.1729,1730
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37 จฬุำรตัน ์11 185/1 ม.1  ถ.บำงนำ-ตรำด กม.42  ต.บำงววั บำงปะกง ฉะเชิงเทรำ
จ,ศ,ส (09.00-16.00), อ,พฤ (09.00-19.00), พ (09.00-12.00),

อำ(09.00-17.00)
038-500300   

38 พญำไท ศรีรำชำ 90 ถ. ศรีรำชำนคร 3  ต. ศรีรำชำ ศรีรำชำ ชลบรุี ทกุวนั (09.00 - 20.00) 038-770200

39 โรงพยำบำลวภิำรำม แหลมฉบงั ต ำบล ทุง่สขุลำ อ ำเภอ ศรีรำชำ ศรีรำชำ ชลบรุี - 033-009800

40 กรุงเทพ ขอนแก่น 888 หมู1่6 ถ.มะลวิลัย ์ต.ในเมือง เมือง ขอนแก่น ทกุวนั (08.00 - 17.00) 043-042888

41 เซนตเ์มรี่ นครรำชสมีำ 307  ถ.มิตรภำพ-หนองคำย ต.ในเมือง เมือง นครรำชสมีำ อ-ศ (09.00-20.00), จ,ส,อำ (09.00-17.00) 044-261261 ext.1251

42 กรุงเทพ รำชสมีำ 150/18 ถนนมิตรภำพ ต ำบลในเมือง เมือง นครรำชสมีำ - -

43 รอ้ยเอ็ด ธนบรุี 166 ถ.ปัทมำนนท ์ต.ในเมือง เมืองรอ้ยเอ็ด รอ้ยเอ็ด - -

44 อบุลรกัษ ์ธนบรุี 46/4  ถ.บรูพำใน  ต.ในเมือง เมือง อบุลรำชธำนี ทกุวนั (09.00-19.00) 045-260300, 045-260285

45 สกลนคร 1041 ถ.เจริญนคร ต.ธำตเุชิงชมุ เมือง สกลนคร - 042-711615

46 ป.แพทย1์ 45-53 ถ.ไชยณรงค ์ต.ในเมือง เมือง นครรำชสมีำ จ-ศ (09.00-20.00), ส-อำ (09.00-17.00) 044-234999 Ext.8218 Mobile : 062-2873565

47 ป.แพทย2์ 294 ถนนมหำดไทย ต.ในเมือง เมือง นครรำชสมีำ จ-ศ (09.00-20.00), ส-อำ (09.00-17.00) 044-234999 Ext.2608 Mobile : 084-9603773

ล ำดบั รำยช่ือคลนิิก ที่อยู่ เขต/อ ำเภอ จงัหวดั วนัเวลำท ำกำร เบอรโ์ทรศพัท์

1 คลนิิกทนัตกรรม ยิม้ฟันใส 89/11 หมู่บำ้น RK ปำรค์  ถนนหทยัรำษฏร ์  แขวงบำงชนั คลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร อ-อำ (09.00-20.00) 02-1715217

2 คลนิิกทนัตกรรมเดนทลัโฮม 304 ถ.สรงประภำ แขวงสกีนั ดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร ทกุวนั (10.00-20.00) 02-566-1638

3 คลนิิกทนัตกรรมด ีเดนทสิ 377 ถ.สรงประภำ แขวงดอนเมือง ดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร ทกุวนั (10.00-19.00) 099-738-9764, 02-928-1845

4 คลนิิกทนัตกรรมสวนผกั 290/111 เยือ้งสวนผกัซอย 15 แขวงตลิง่ชนั ตลิง่ชนั กรุงเทพมหำนคร - 02-882-2900

5 เดน็ทลั วนั คลนิิก สำขำ 1 (จสัโกห้ลกัสี)่ 76/52 ถ. แจง้วฒันะ แขวงอนสุำวรีย์ บำงเขน กรุงเทพมหำนคร ทกุวนั (08.30-20.00) 02-9701657, 02-9701900

6 คลนิิกบิก๊สไมล์ 97/1 หมู่ที่ 6 ซอยวชัรพล ถนนสขุำภิบำล5 แขวงทำ่แรง้ บำงเขน กรุงเทพมหำนคร ทกุวนั (10.00-20.00) 02-948-0748

7 คลนิิกทนัตกรรมทำ่พระสไมล์ 367/7-8 ถนนเพชรเกษม แขวงวดัทำ่พระ บำงกอกใหญ่ กรุงเทพมหำนคร ทกุวนั (10.00-20.00) 02-868-2448

8 คลนิิกทนัตกรรม นโูวเดนทอลโฮม รำม 10 126 ปำกซอยรำมค ำแหง 10 (ตดิเดอะมอลล2์) แขวงหวัหมำก บำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร ทกุวนั (09.30-20.00) 02-319-8655

9 คลนิิกทนัตกรรม นโูวเดนทอลโฮม ล  ำสำลี 768 ปำกซอยรำมค ำแหง 58/4 แขวงหวัหมำก บำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร ทกุวนั (09.30-20.00) 02-379-4996

10 คลนิิกศนูยส์ขุภำพฟันดี 253 สขุมุวทิ  103 แขวงบำงนำ บำงนำ กรุงเทพมหำนคร ทกุวนั (09.00-20.00) 02-398-7302

11 คลนิิกสริิลกัษณท์นัตแพทย์ 233 ถ. จรญัสนิทวงศ ์(ปำกซอยจรญั 51) บำงพลดั กรุงเทพมหำนคร จ-ส (09.30-20.00) 02-886-4288

12 คลนิิกทนัตกรรมเอ็นดซีี สำขำบำงพลดั 214 ถนนจรญัสนิทวงศ ์70 แขวงบำงพลดั บำงพลดั กรุงเทพมหำนคร (รอขอ้มลู) 02-880-0991

13 คลนิิกทนัตกรรม ฟอรเ์ต ้พลสั 290-292 ถ.รำชวถีิ แขวงบำงยีข่นั บำงพลดั กรุงเทพมหำนคร จ-ส (9.00-20.00) อำ (9.00-15.00) 086-344-1341

14 เอ็มดเีค แอทสลีม 1/230 สลีมแกนดเ์ทอเรสซอย ศำลำแดง 2  แขวงสลีม บำงรกั กรุงเทพมหำนคร จ-ศ (10.00-20.00), ส-อำ (10.00-19.00) 02-632-2778 - 9

15 คลนิิกฟันยิม้ รำม2 172 ซอยรำมค ำแหง2 ซอย11 ถนนรำมค ำแหง2 แขวงดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพมหำนคร ทกุวนั (09.00-20.00) 084-664-4410

16
คลนิิกทนัตกรรมสไมลซี์ซนั 

สำขำสนำมเปำ้
899 ถ.พหลโยธิน แขวงสำมเสนใน พญำไท กรุงเทพมหำนคร จ-ศ (10.00-20.00), ส-อำ (10.00-21.00) 02-111-2010

17 คลนิิกทนัตกรรมสไมลซี์ซนั สำขำอโศก 217/5 อำคำรอโศกทำวเวอรส์ ถ.สขุมุวทิ 21 (ซ.อโศก) แขวงคลองตนัเหนือ วฒันำ กรุงเทพมหำนคร - -

18
คลนิิกทนัตกรรมสไมลซี์ซนั สำขำเมเจอรร์ชั

โยธิน

1839 โครงกำรเมเจอรซี์นีเพลก็ซ(์รชัโยธิน)ชัน้1 หอ้งเลขที่104A  ถ.พหลโยธิน 

แขวงลำดยำว
จตจุกัร กรุงเทพมหำนคร - -

19 คลนิิกทนัตกรรมสไมลซี์ซนั สำขำอ่อนนชุ 2089 หอ้ง301-302 ถ.สขุมุวทิ แขวงพระโขนงเหนือ วฒันำ กรุงเทพมหำนคร - -

20 คลนิิกทนัตกรรมสไมลซี์ซนั สำขำทำ่พระ 430 ถ.รชัดำภิเษก แขวงดำวคะนอง วฒันำ กรุงเทพมหำนคร - -

21 คลนิิกทนัตกรรมเดอะวสิดอ้มทธู 1,3/1-4 อำคำรวคิเตอรี่คอรน์เนอร ์ชัน้2 หอ้งเลขที่203 ถ.พญำไท แขวงถนนพญำไท รำชเทวี กรุงเทพมหำนคร ทกุวนั (10.00-20.00) 062-447-4159
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22 คลนิิกยิม้ฟันใส 97/13 หมู่ 4 รำมอินทรำ109 ถ.พระยำสเุรนทร ์แขวงบำงขนั มีนบรุี กรุงเทพมหำนคร จ-ส (09.00-20.00) 02-540-3465

23 คลนิิกทนัตกรรม นโูวเซนตห์ลยุส ์3 221 ปำกซอยจนัทร ์18/7 แยก 15 แขวงทุง่วดัดอน สำทร กรุงเทพมหำนคร ทกุวนั (09.30-20.00) 02-211-0820

24 คลนิิกทนัตกรรมสำทร 11 เดนทอลโฮม 6-8 ซอยสำทร 11 ถนนสำทรใต ้ แขวงยำนนำวำ สำทร กรุงเทพมหำนคร ทกุวนั (09.00-20.00) 02-212-6604

25 คลนิิกทนัตกรรมนโูว เดนทอลโฮม เหม่งจ๋ำย 511/1 ซ.ประชำอทุศิ9 ถ.ประชำอทุศิ แขวงสำมเสนนอก หว้ยขวำ้ง กรุงเทพมหำนคร ทกุวนั (09.30-20.00) 02-274-4339

26 คลนิิกทนักตรรมทลี เดนทลั 129 ถ.พระรำม9 แขวงหว้ยขวำง หว้ยขวำ้ง กรุงเทพมหำนคร ทกุวนั (09.00-20.00) 02-009-2400

27 อำร ์เอส ย ูเดนทลัเซ็นเตอร์ 571  อ. อำรเ์อสย ูทำวเวอร ์ชัน้ 2 ซอยสขุมุวทิ 31 ถ.สขุมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ วฒันำ กรุงเทพมหำนคร จ-ศ (08.30-20.00 น.), ส-อำ (08.30-17.30น.) 02-662-3769

28 ฟ.ฟัน คลนิิกทนัตกรรม 54/33 ถ.เลยีบคลองภำษีเจริญฝ่ังเหนือ เพชรเกษม69 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหำนคร จ-พฤ / ส-อำ (10.00-19.00) 02-421-6315  โทรนดักบัคณุหมอเทำ่นัน้ 081-831-6789

29 คลนิิกทนัตกรรมแกรนด ์(ลำดพรำ้ว) 389/253 อำคำรแกรนดพ์ำเลซคอนโดมีเนียม ถนนลำดพรำ้ว 122 แขวงพลบัพลำ วงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 02-934-0466

30 คลนิิกทนัตกรรมฟอรเ์ต ้เดน้ท์ 637/4-5 ถ.สำมเสน แขวงวชิรพยำบำล ดสุติ กรุงเทพมหำนคร 02-241-3448

31 คลนิิกทนัตกรรมอะเบำทท์ธู 101 ชัน้ที่2 หอ้งเลขที่ 235-ซี ถนนสขุมุวทิ แขวงบำงจำก พระโขนง กรุงเทพมหำนคร ทกุวนั (10.00-20.30น.) 02-070-0771

32
คลนิิกทนัตกรรม Tooth and Brush  สำขำ 

สขุมุวทิ 107
222/15 ซอย สขุมุวทิ 107 ถ.สขุมุวทิ กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพมหำนคร ทกุวนั (09.00-19.00) 02-175-6399

33 คลนิิกทนัตกรรมเอ็นดซีี สำขำบำงกรวย 89/1 ถนนบำงกรวย-ไทรนอ้ย ต  ำบลวดัชลอ บำงกรวย นนทบรุี (รอขอ้มลู) 02-883-6499

34 เดน็ทลั วนั คลนิิก สำขำ 3 (คลอง 3) คลอง 3 เลขที่ 5/11 ถ. รงัสติ-นครนำยก ต. บงึยีโ่ถ ธัญบรุี ปทมุธำนี ทกุวนั (08.30-20.00) 02-990-8816-7

35 คลนิิกทนัตกรรมไอสมำย 14/8 หมู่ที5่ ต ำบลคคูต ล ำลกูกำ ปทมุธำนี ทกุวนั (10.00-19.00) 02-531-2687, 085-071-6880, 092-775-4075

36
คลนิิกทนัตกรรม Tooth and Brush สำขำ

อิมพีเรียลส ำโรง
999 หอ้งเลขที่ บจีี ชัน้ 1  หมู1่ ต.ส ำโรงเหนือ เมือง สมทุรปรำกำร ทกุวนั (10.00-20.00) 02-756-8722

37 คลนิิกทนัตกรรมสมำยดี 78 ถ.ประโคนชยั ต.ปำกน ำ้ เมือง สมทุรปรำกำร ทกุวนั (10.00-20.00) 02-702-9924

38 พอรกัเดนทลัคลนิิกทนัตกรรม 505, 507 หมทูี2่ ถ.สขุมุวทิ ต.ปำกน ำ้ เมืองสมทุรปรำกำร สมทุรปรำกำร จ-ศ (10.00-20.00), ส-อำ (10.00-18.00) 02-395-1187

39 พอรกัสไมล ์คลนิิกทนัตกรรม 34/3-4 ถ.ศรีนครินทร ์ต.เทพำรกัษ์ เมือง สมทุรปรำกำร จ-ศ (10.00-20.00), ส-อำ (10.00-18.00) 093-627-5945

40 นครินทรค์ลนิิกทนัตกรรม 83/48-49 ม.1 ต.ลำดใหญ่ เมือง สมทุรสงครำม วนัรำชกำร 17.00-20.30, วนัหยดุรำชกำร 8.30-20.30 034-711551

41 คลนิิกทนัตกรรมสชุำตทินัตแพทย์ 118-119 ริมคลองภำษีเจริญ ถ.สคุนธวทิ  ต.ตลำดกระทุม่แบน กระทุม่แบน สมทุรสำคร ทกุวนั (08.00-19.00) 034-473786

42 นครินทรค์ลนิิกทนัตกรรมสำขำรำชบรุี 106/5 ถ.มนตรีสรุิยวงศ ์ต.หนำ้เมือง เมือง รำชบรุี วนัรำชกำร 17.00-20.30, วนัหยดุรำชกำร 8.30-20.30 032-325521

43 เคดซีี เดนทลั 888 หมู1่ ต.เสม็ด เมือง ชลบรุี ทกุวนั (09.00-20.00) 033-039080

44 คลนิิกทนัตกรรมเอสเต้ 33/132 ถ.บำงแสนสำย4 เหนือ ต.แสนสขุ เมือง ชลบรุี จ-ศ (10.00-20.00), ส-อำ (10.00-18.00) 062-446-1155

45 คลนิิกทนัตกรรมศรีรำชำสไมล์ 283/19 ถ.ศรีรำชำ-หนองยำยบู ่ต.สรุศกัดิ์ ศรีรำชำ ชลบรุี จ,อ,พฤ,ศ (9.00-20.00), พ (16.30-20.00), ส-อำ (9.00-18.00) 064-065-2559

46 คลนิิกบำ้นรกัฟัน 48/7 หมู่ 5 ถนนสขุมุวทิ ต  ำบลบำ้นฉำง บำ้นฉำง ระยอง ทกุวนั (10.00-20.00) 038-695179

47 บยีอนดส์ไมล์ 999/35-36 หมู่ที1่ โครงกำรบยีอนด ์ถ.รำชชมุพล ต.เนินพระ เมืองระนอง ระยอง อำ-จ (10.00-20.00) 095-045-8999 

48 ด ิอำรต์ เดน็ทอล คลนิิกทนัตกรรม ระยอง 111/11-12 ม.6  ต.เชิงเนิน เมือง ระยอง ทกุวนั (10.00 - 20.00) 065-991-6992

49 คลนิิกทนัตกรรม ภเูก็ต เดนทลั ซิกเนเจอร์ 189 ถนนรำษฏรอ์ทุศิ 200 ปี ต  ำบล ป่ำตอง กะทู้ ภเูก็ต จ-อำ (10.00-20.00) 076-341700

50 คลนิิกทนัตกรรม ภเูก็ต สไมล ์ซิกเนเจอร์ 02 ถนนทววีงษ ์ต  ำบลป่ำตอง กะทู้ ภเูก็ต - 076-619380

51 คลนิิกทนัตกรรมปณุณกณัฑท์นัตแพทย์ 612/113 ถ.ปณุณกณัฑ ์ต. คอหงส์ หำดใหญ่ สงขลำ จ-ศ (17.00-20.00), ส ( 10.00-20.00), อำ (10.00-17.00) 074-231899, 074-465559

52 กิจจำคลนิิกทนัตกรรม 7/2-3  ถ.ช่ำงหลอ่ ต.หำยยำ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ทกุวนั (09.00-20.00) 053-200201


