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

1 วิภาวดี 51/3 ถ.งำมวงศ์วำน  แขวงลำดยำว จตุจักร กรุงเทพ ทุกวัน (09.00 - 20.00) 02-941-2800,02-941-2900

2 บางปะกอก 9 อินเตอร์เนช่ันแนล 8/245 ม.4 ถ.พระรำม 2 แขวงบำงมด จอมทอง กรุงเทพ ทุกวัน (08.00-20.00) 0-2877-1111 0-2877-2222

3 บางนา 1 1302 ถนนบำงนำ - ตรำด แขวงบำงนำ บำงนำ กรุงเทพ จ-ศ ( 09.00-18.00) ส.(09.00-18.00) 02-7468630-9
02-3960122 fax อยู่ท่ี

แผนกกำรตลำด

4 พญาไท 3 111  ถนนเพชรเกษม  แขวงปำกคลองภำษีเจริญ ภำษีเจริญ กรุงเทพ
จ-ศ(09.00-18.30), ส-อำ 

(09.00-16.00)
02-467 1111 02-4676515

5 วิภาราม 2677  ถนนพัฒนำกำร  แขวงสวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพ ทุกวัน (09.00-20.00) 02-7222500 Ext.2206,2207 02-7222448

6 กรุงเทพ  2 ซ.ศูนย์วิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวำง กรุงเทพ ทุกวัน (08.00-20.00) 02-310-3000 02-7551336 

7 รามค าแหง 436 ถ.รำมค ำแหง แขวงหัวหมำก บำงกะปิ กรุงเทพ ทุกวัน ( 08.00- 20.00) 02-7439999 Ext.5493,5494 02-7329533

8 กรุงเทพคริสเตียน 124 ถนน สีลม แขวง สีลม บำงรัก กรุงเทพ
02-625-9000 แจ้งสิทธ์ิ/ท ำนัด *21250

 ทันตกรรม ต่อ*21220-2
02-634-0605

9 เพชรเวช 2469/13-15 ถนน เพชรบุรี แขวง บำงกะปิ ห้วยขวำง กรุงเทพ
จ,อ,พฤ (08.00-18.00) พ,ศ

(08.00-20.00) ส,อำ (08.00-16.00)
02-718-1515*355

02-318-1986 ให้เขียนหัว

กระดำษว่ำของทันตกรรม

10 เซนต์หลุยส์ 27 ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ สำทร กรุงเทพ 02-838-5555

11 เปาโล เมโมเรียล 670/1 ถ.พหลโยธิน แขวงสำมเสนใน พญำไท กรุงเทพ
จ-ศ(08.00-19.30),ส-อำ 

(08.00-17.00)
02-279-7000-9  02-2797000 ext.1495

อัพเดทสถานพยาบาลทันตกรรมในเครือข่าย 07-07-2563



12 พญาไท 2 943  ถ.พหลโยธิน  แขวงสำมเสนใน พญำไท กรุงเทพ
จ-ศ(08.30-19.30),ส-อำ 

(08.30-16.30)
02-617-2444 02-6172444 Ext.4281

13 แพทย์รังสิต 733/345 ม.8 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต ล ำลูกกำ ปทุมธำนี
จ-ศ (08.00-20.00), ส.

(09.00-18.00),อำ.(09.00-8.00)
02-998-9999 Ext.2200,2513,2517 02-9989475

14 จุฬารัตน์ 3 ต ำบล บำงปลำ บำงพลี สมุทรปรำกำร

15 วิชัยเวช อินเตอร์เนช่ันแนล อ้อมน้อย 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ต ำบลอ้อมน้อย กระทุ่งเบน สมุทรสำคร ทุกวัน ( 09.00-19.00 ) 02-441-7899 02-431-0940

16 เจษฎาเวชการ 1200/45 ถ.เอกชัย ต.มหำชัย เมืองสมุทรสำคร สมุทรสำคร ทุกวัน ( 09.00-17.00 ) 034-821200-3*108 034-413231

17 เกษมราษฏร์ สระบุรี 2/22  ถ.มิตรภำพ ต.ปำกเพรียว เมือง สระบุรี
ทุกวัน 08.00 เวลำปิดไม่แน่นอน

ข้ึนอยูกับ ทพ. ผู้รักษำ
036-315-555-93 036-315477

18 ศุภมิตร 76  ถ.เณรแก้ว  ต.ท่ำพ่ีเล้ียง เมือง สุพรรณบุรี จ-ส (08.00-16.00) 035-500-283-8 035-500697

19 ธนบุรี อู่ทอง 2000/22 ม.6  ถ.มำลัยแมน  ต.อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี 035-551673-7 035-500698

20 ราชเวช เชียงใหม่ 316/1 ถ. เชียงใหม่ - ล ำพูน ต.วัดเกต เมือง เชียงใหม่ จ-ส(08.00-16.00) 053-801-999 053-801440

21 ลานนา 1  ถ.สุขเกษม แขวงนครพิงค์ ต.ป่ำตัน 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

053-999791-2 ( fax แผนก

กำรเงิน)

22 สยามราษฎร์ (เชียงใหม่ ฮอสพิทอล) 84/3 ถนนเชียงใหม่-ล ำปำง ต ำบลช้ำงเผือก เมือง เชียงใหม่ ทุกวัน (8.30-20.00) 053-411-150 053-218-867

23 โอเวอร์บรุ๊ค 17 ถ.สิงหไคล  ต.เวียง เมือง เชียงรำย จ-ศ (08.00-16.00), ส.(08.00-12.00) 0-5371-1366,0-5391-0100 053-747031,053-745163

24 พิษณุเวช 211 ถ.ขุนพิเรนทรเทพ เมือง พิษณุโลก ทุกวัน (08.00-17.00) 055-909000



25 วัฒนแพทย์ตรัง 247/2 ถ.พัทลุง ต.ทับเท่ียง เมือง ตรัง ทุกวัน (08.00-16.00) 075-218-585 Ext.102 075-212585,075-216301

26 นครินทร์ 61 อ้อมค่ำยวชิรำวุธ   ต.ท่ำวัง เมือง นครศรีธรรมรำช พ,ศ (17.00-19.00) 075-312-800-15 Ext.108 075-346201

27 ซานเปาโลหัวหิน 222 เพชรเกษม ถนนเพชรเกษม ต ำบลหัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

28 สิริเวช จันทบุรี 151 หมู่ 7 ถ.ตรีรัตน์  ต.จันทนิมิต เมือง จันทรบุรี
อำ-พฤ (09.00-18.30),ศ-ส 

(09.00-17.00)

039-344-244, 344-339 

H140ext.1729,1730
039-322995

29 จุฬารัตน์ 11 185/1 ม.1  ถ.บำงนำ-ตรำด กม.42  ต.บำงวัว 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   
038-841020 fax อยู่ท่ี

แผนกศูนย์เอกสำร

30 พญาไท ศรีราชา 90 ถ. ศรีรำชำนคร 3  ต. ศรีรำชำ ศรีรำชำ ชลบุรี ทุกวัน (09.00 - 20.00) 038-770-200 038-310239

31 โรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง ต ำบล ทุ่งสุขลำ อ ำเภอ ศรีรำชำ ศรีรำชำ ชลบุรี 033 009 800

32 กรุงเทพ ขอนแก่น 888 หมู่16 ถ.มะลิวัลย์ ต.ในเมือง เมือง ขอนแก่น ทุกวัน (08.00 - 17.00) 043-042-888 043-042-800

33 เซนต์เมร่ี นครราชสีมา 307  ถ.มิตรภำพ-หนองคำย ต.ในเมือง เมือง นครรำชสีมำ
อ-ศ (09.00-20.00),จ,ส,อำ 

(09.00-17.00)
044-261261 ext.1251 044-259418

34 กรุงเทพ ราชสีมา 150/18 ถนนมิตรภำพ ต ำบลในเมือง เมือง นครรำชสีมำ

35 ร้อยเอ็ด ธนบุรี 166 ถ.ปัทมำนนท์ ต.ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

36 อุบลรักษ์ ธนบุรี 46/4  ถ.บูรพำใน  ต.ในเมือง เมือง อุบลรำชธำนี ทุกวัน (09.00-19.00) 045-260300, 045-260285 045-260311

37 ปากน  าโพ 96/12 ถ.สำยเอเชีย ต.นครสวรรค์ เมือง นครสวรรค์ 056-552-501



38 สกลนคร 1041 ถ.เจริญนคร ต.ธำตุเชิงชุม เมือง สกลนคร 042-711-615

39 พญาไท 1 364/1  ถ.ศรีอยุธยำ รำชเทวี กรุงเทพ
จ-ศ(09.00-20.00), ส-อำ 

(09.00-17.00)
02-640-1111 02-6401108

40 บางไผ่ 62 ถ.เพชรเกษม แขวงปำกคลองภำษีเจริญ ภำษีเจริญ กรุงเทพ จ-ศ(08.00-17.00) ส-อำ (8.00-12.00)

ล ำดับ รำยช่ือคลินิก ท่ีอยู่ เขต/อ ำเภอ จังหวัด วันเวลำท ำกำร เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟกซ์

1 คลินิกทันตกรรม ยิ มฟันใส
89/11 หมู่บ้ำน RK ปำร์ค  ถนนหทัยรำษฏร์   

แขวงบำงชัน
คลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร อ-อำ (09.00-20.00) 02-1715217 02-1715217

2 คลินิกทันตกรรมเดนทัลโฮม 304 ถ.สรงประภำ แขวงสีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร ทุกวัน (10.00-20.00) 02-566-1638

3 คลินิกทันตกรรมดี เดนทิส 377 ถ.สรงประภำ แขวงดอนเมือง ดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร ทุกวัน (10.00-19.00) 099-738-9764,02-928-1845

4 คลินิกทันตกรรมสวนผัก 290/111 เย้ืองสวนผักซอย 15 แขวงตล่ิงชัน ตล่ิงชัน กรุงเทพมหำนคร 02-882-2900

5 เด็นทัล วัน คลินิก สาขา 1 (จัสโก้หลักส่ี) 76/52 ถ. แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสำวรีย์ บำงเขน กรุงเทพมหำนคร ทุกวัน (08.30 - 20.00) 02-9701657,02-9701900 02-5217673

6 คลินิกบ๊ิกสไมล์
97/1 หมู่ท่ี 6 ซอยวัชรพล ถนนสุขำภิบำล5 แขวง

ท่ำแร้ง
บำงเขน กรุงเทพมหำนคร ทุกวัน (10.00-20.00) 02-948-0748

7 คลินิกทันตกรรมท่าพระสไมล์ 367/7-8 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่ำพระ บำงกอกใหญ่ กรุงเทพมหำนคร ทุกวัน (10.00-20.00) 02-868-2448

8 คลินิกทันตกรรม นูโวเดนทอลโฮม ราม 10
126 ปำกซอยรำมค ำแหง 10 (ติดเดอะมอลล์2) 

แขวงหัวหมำก
บำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร ทุกวัน  (09.30 - 20.00) 02-3198655 02-3198655

9 คลินิกทันตกรรม นูโวเดนทอลโฮม ล าสาลี 768 ปำกซอยรำมค ำแหง 58/4 แขวงหัวหมำก บำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร ทุกวัน  (09.30 - 20.00) 02-3794996 02-3794996



10 คลินิกศูนย์สุขภาพฟันดี 253 สุขุมวิท  103 แขวงบำงนำ บำงนำ กรุงเทพมหำนคร ทุกวัน (09.00-20.00) 02-3987302 02-3984142

11 คลินิกสิริลักษณ์ทันตแพทย์ 233 ถ. จรัญสนิทวงศ์ (ปำกซอยจรัญ 51) บำงพลัด กรุงเทพมหำนคร จ - ส (09.30 - 20.00) 02-8864288 02-8864288

12 คลินิกทันตกรรมเอ็นดีซี สาขาบางพลัด 214 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 70 แขวงบำงพลัด บำงพลัด กรุงเทพมหำนคร (รอข้อมูล) 02-880-0991

13 คลินิกทันตกรรม ฟอร์เต้ พลัส 290-292 ถ.รำชวิถี แขวงบำงย่ีขัน บำงพลัด กรุงเทพมหำนคร จ-ส (9.00-20.00) อำ (9.00-15.00) 086-344-1341

14 เอ็มดีเค แอทสีลม
1/230 สีลมแกนด์เทอเรสซอย ศำลำแดง 2  แขวงสี

ลม
บำงรัก กรุงเทพมหำนคร

จ-ศ(10.00-20.00) ส-อำ 

(10.00-19.00)
02-632 2778 - 9 02-632-0995

15 คลินิกฟันยิ ม ราม2
172 ซอยรำมค ำแหง2 ซอย11 ถนนรำมค ำแหง2 

แขวงดอกไม้
ประเวศ กรุงเทพมหำนคร ทุกวัน (09.00-20.00) 084-6644410

16 คลินิกทันตกรรมสไมล์ซีซัน สาขาสนามเป้า 899 ถ.พหลโยธิน แขวงสำมเสนใน พญำไท กรุงเทพมหำนคร
จ-ศ (10.00-20.00) เสำร์-อำทิตย์ 

(10.00-21.00)
02-111-2010 02-111-2010

17 คลินิกทันตกรรมเดอะวิสด้อมทูธ
1,3/1-4 อำคำรวิคเตอร่ีคอร์นเนอร์ ช้ัน2 ห้องเลขท่ี

203 ถ.พญำไท แขวงถนนพญำไท
รำชเทวี กรุงเทพมหำนคร ทุกวัน (10.00-20.00) 062-447-4159

18 คลินิกยิ มฟันใส
97/13 หมู่ 4 รำมอินทรำ109 ถ.พระยำสุเรนทร์ 

แขวงบำงขัน
มีนบุรี กรุงเทพมหำนคร จ-ส (09.00-20.00) 02-5403465 02-5403465

19 คลินิกทันตกรรม นูโวเซนต์หลุยส์ 3 221 ปำกซอยจันทร์ 18/7 แยก 15 แขวงทุ่งวัดดอน สำทร กรุงเทพมหำนคร ทุกวัน  (09.30 - 20.00) 02-2110820 02-2110820

20 คลินิกทันตกรรมสาทร 11 เดนทอลโฮม 6-8 ซอยสำทร 11 ถนนสำทรใต้  แขวงยำนนำวำ สำทร กรุงเทพมหำนคร ทุกวัน (09.00 - 20.00) 02-2126604 02-2126604

21 คลินิกทันตกรรมนูโว เดนทอลโฮม เหม่งจ๋าย
511/1 ซ.ประชำอุทิศ9 ถ.ประชำอุทิศ แขวงสำม

เสนนอก
ห้วยขว้ำง กรุงเทพมหำนคร ทุกวัน (09.30 - 20.00) 02-274-4339 02-274-4339



22 คลินิกทันกตรรมทีล เดนทัล 129 ถ.พระรำม9 แขวงห้วยขวำง ห้วยขว้ำง กรุงเทพมหำนคร ทุกวัน (09.00 - 20.00) 02-009-2400 -

23 อาร์ เอส ยู เดนทัลเซ็นเตอร์
571  อ. อำร์เอสยู ทำวเวอร์ ช้ัน 2 ซอยสุขุมวิท 31 

ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
วัฒนำ กรุงเทพมหำนคร

จันทร์-ศุกร์ (08.30 - 20.00 น.)  

เสำร์-อำทิตย์ (08.30 - 17.30น.)
02-6623769 02 - 6623770

24 ฟ.ฟัน คลินิกทันตกรรม
54/33 ถ.เลียบคลองภำษีเจริญฝ่ังเหนือ เพชรเกษม

69 หนองแขม
หนองแขม กรุงเทพมหำนคร

จันทร์-พฤหัส / เสำร์-อำทิตย์ 

(10.00-19.00)

02-421-6315  โทรนัดกับคุณหมอ

เท่ำน้ัน 081-831-6789

25 คลินิกทันตกรรมทูธบ๊อกซ์ 1/7-8 ถ.เพชรเกษม แขวงปำกคลองภำษีเจริญ ภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร ทุกวัน ( 11.00 - 20.00 น.) 096-915-9391,090-987-1261

26 คลินิกทันตกรรมแกรนด์ (ลาดพร้าว)
389/253 อำคำรแกรนด์พำเลซคอนโดมีเนียม ถนน

ลำดพร้ำว 122 แขวงพลับพลำ
วังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 02-934-0466

27 คลินิกทันตกรรมฟอร์เต้ เด้นท์ 637/4-5 ถ.สำมเสน แขวงวชิรพยำบำล ดุสิต กรุงเทพมหำนคร 02-2413448

28 ฮีโรเดนทัลแคร์ 37/1 ถนน บำงกรวย-ไทรน้อย ต.บำงกร่ำง เมือง นนทบุรี 089-894-4700

29 คลินิกทันตกรรมเอ็นดีซี สาขาบางกรวย 89/1 ถนนบำงกรวย-ไทรน้อย ต ำบลวัดชลอ บำงกรวย นนทบุรี (รอข้อมูล) 02-883-6499

30 เด็นทัล วัน คลินิก สาขา 3 (คลอง 3) คลอง 3 เลขท่ี 5/11 ถ. รังสิต-นครนำยก ต. บึงย่ีโถ ธัญบุรี ปทุมธำนี ทุกวัน (08.30 - 20.00) 02-9908816-7 02-9908817

31 คลินิกทันตกรรมไอสมาย 14/8 หมู่ท่ี5 ต ำบลคูคต ล ำลูกกำ ปทุมธำนี ทุกวัน (  10.00 - 19.00 น.)
02-531-2687,085-071-6880,092-

775-4075

32
คลินิกทันตกรรม Tooth and Brush  สาขา 
สุขุมวิท 107

222/15 ซอย สุขุมวิท 107 ถ.สุขุมวิท
กรุงเทพมหำนค

ร
กรุงเทพมหำนคร ทุกวัน  (09.00 - 19.00) 02-175-6399

33
คลินิกทันตกรรม Tooth and Brush สาขาอิมพี
เรียลส าโรง

999 ห้องเลขท่ี บีจี ช้ัน 1  หมู่1 ต.ส ำโรงเหนือ เมือง สมุทรปรำกำร ทุกวัน  (10.00 - 20.00) 02-756-8722



34 คลินิกทันตกรรมสมายดี 78 ถ.ประโคนชัย ต.ปำกน้ ำ เมือง สมุทรปรำกำร ทุกวัน  (10.00 - 20.00) 02-702-9924 -

35 พอรักเดนทัลคลินิกทันตกรรม 505, 507 หมูท่ี2 ถ.สุขุมวิท ต.ปำกน้ ำ
เมือง

สมุทรปรำกำร
สมุทรปรำกำร

จ-ศ (10.00-20.00) ส-อำ 

(10.00-18.00)
02-395-1187

36 พอรักสไมล์ คลินิกทันตกรรม 34/3-4 ถ.ศรีนครินทร์ ต.เทพำรักษ์ เมือง สมุทรปรำกำร
จ-ศ (10.00-20.00) ส-อำ 

(10.00-18.00)
093-627-5945

37 คลินิกทันตกรรมสุชาติทันตแพทย์
118-119 ริมคลองภำษีเจริญ ถ.สุคนธวิท  ต.ตลำด

กระทุ่มแบน
กระทุ่มแบน สมุทรสำคร ทุกวัน ( 08.00-19.00 ) 034-473786 034-473786

38 นครินทร์คลินิกทันตกรรม 83/48-49 ม.1 ต.ลำดใหญ่ เมือง สมุทรสงครำม
วันรำชกำร 17.00-20.30, 

วันหยุดรำชกำร 8.30-20.30
034-711551

39 นครินทร์คลินิกทันตกรรมสาขาราชบุรี 106/5 ถ.มนตรีสุริยวงศ์ ต.หน้ำเมือง เมือง รำชบุรี
วันรำชกำร 17.00-20.30, 

วันหยุดรำชกำร 8.30-20.30
032-325521

40 กิจจาคลินิกทันตกรรม 7/2-3  ถ.ช่ำงหล่อ ต.หำยยำ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ทุกวัน  (09.00 - 20.00) 053-200201

41 คลินิกทันตกรรม ภูเก็ต เดนทัล ซิกเนเจอร์ 189 ถนนรำษฏร์อุทิศ 200 ปี ต ำบล ป่ำตอง กะทู้ ภูเก็ต จันทร์-อำทิตย์ (10.00-20.00) 076-341-700

42 คลินิกทันตกรรม ภูเก็ต สไมล์ ซิกเนเจอร์ 02 ถนนทวีวงษ์ ต ำบลป่ำตอง กะทู้ ภูเก็ต 076-619-380

43 คลินิกทันตกรรมปุณณกัณฑ์ทันตแพทย์ 612/113 ถ.ปุณณกัณฑ์ ต. คอหงส์ หำดใหญ่ สงขลำ
จ-ศ(17.00-20.00),ส ( 10.00-20.00)

 อ.(10.00-17.00)
074-231899,074-465559 074-231899

44 คลินิกบ้านรักฟัน 48/7 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ต ำบลบ้ำนฉำง บ้ำนฉำง ระยอง ทุกวัน (10.00 - 20.00) 038-695179


