
ล ำดบั รำยช่ือโรงพยำบำล ที่อยู่ เขต/อ ำเภอ จงัหวดั วนัเวลำท ำกำร เบอร์โทรศพัท์ เบอร์แฟกซ์

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

2 บางปะกอก 9 อินเตอร์เนช่ันแนล 8/245 ม.4 ถ.พระรำม 2 แขวงบำงมด จอมทอง กรุงเทพ ทกุวนั (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 อยู่ที่

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  ถนนพฒันำกำร  แขวงสวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพ ทกุวนั (09.00-20.00) 02-7222500 Ext.2206,2207 02-7222448

6 กรุงเทพ  2 ซ.ศนูย์วิจยั 7 ถ.เพชรบรีุตดัใหม่ ห้วยขวำง กรุงเทพ ทกุวนั (08.00-20.00) 02-310-3000 02-7551336

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

8 กรุงเทพคริสเตียน 124 ถนน สลีม แขวง สลีม บำงรัก กรุงเทพ
02-625-9000 แจ้งสทิธ์ิ/ท ำนดั *21250

 ทนัตกรรม ตอ่*21220-2
02-634-0605

9 เพชรเวช 2469/13-15 ถนน เพชรบรีุ 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 ให้เขียนหวั

กระดำษวำ่ของทนัตกรรม

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

อัพเดทสถานพยาบาลทนัตกรรมในเครือข่าย 11-2562



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.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 02-9989475

14 จุฬารัตน์ 3 ต ำบล บำงปลำ บำงพลี สมทุรปรำกำร

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

16 เจษฎาเวชการ 1200/45 ถ.เอกชยั ต.มหำชยั เมืองสมทุรสำคร สมทุรสำคร ทกุวนั ( 09.00-17.00 ) 034-821200-3*108 034-413231

17 เกษมราษฏร์ สระบุรี 2/22  ถ.มิตรภำพ ต.ปำกเพรียว เมือง สระบรีุ
ทกุวนั 08.00 เวลำปิดไมแ่น่นอน

ขึน้อยกูบั ทพ. ผู้ รักษำ
036-315-555-93 036-315477

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

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

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

21 ลานนา 1  ถ.สขุเกษม แขวงนครพิงค์ 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

053-999791-2 ( fax แผนก

กำรเงิน)

22 สยามราษฎร์ (เชียงใหม่ ฮอสพทิอล) 84/3 ถนนเชียงใหม-่ล ำปำง ต ำบลช้ำงเผือก เมือง เชียงใหม่ ทกุวนั (8.30-20.00) 053-411-150 053-218-867

23 โอเวอร์บรุ๊ค 17 ถ.สงิหไคล  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 พษิณุเวช 211 ถ.ขนุพิเรนทรเทพ เมือง พิษณุโลก ทกุวนั (08.00-17.00) 055-909000



25 วัฒนแพทย์ตรัง 247/2 ถ.พทัลงุ ต.ทบัเที่ยง เมือง ตรัง ทกุวนั (08.00-16.00) 075-218-585 Ext.102 075-212585,075-216301

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

27 ซานเปาโลหวัหนิ 222 เพชรเกษม ถนนเพชรเกษม ต ำบลหวัหิน หวัหิน ประจวบคีรีขนัธ์

28 สิริเวช จันทบุรี 151 หมู่ 7 ถ.ตรีรัตน์  ต.จนัทนิมิต เมือง จนัทรบรีุ
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.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
038-841020 fax อยู่ที่

แผนกศนูย์เอกสำร

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

31 โรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบงั ต ำบล ทุ่งสขุลำ อ ำเภอ ศรีรำชำ ศรีรำชำ ชลบรีุ 033 009 800

32 กรุงเทพ ขอนแก่น 888 หมู1่6 ถ.มะลวิลัย์ ต.ในเมือง เมือง ขอนแก่น ทกุวนั (08.00 - 17.00) 043-042-888 043-042-800

33 เซนต์เมร่ี นครราชสีมา 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 044-259418

34 กรุงเทพ ราชสีมา 150/18 ถนนมิตรภำพ ต ำบลในเมือง เมือง นครรำชสมีำ

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

36 อุบลรักษ์ ธนบุรี 46/4  ถ.บรูพำใน  ต.ในเมือง เมือง อบุลรำชธำนี ทกุวนั (09.00-19.00) 045-260300, 045-260285 045-260311

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



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

ล ำดบั รำยช่ือโรงพยำบำล ที่อยู่ เขต/อ ำเภอ จงัหวดั วนัเวลำท ำกำร เบอร์โทรศพัท์ เบอร์แฟกซ์

1 คลินิกทนัตกรรม ยิม้ฟันใส
89/11 หมู่บ้ำน RK ปำร์ค  ถนนหทยัรำษฏร์   

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

2
คลินิกทนัตกรรม สไมล์ ซกิเนเจอร์ สาขา
พหลโยธิน

1701/12 ถนนพหลโยธิน แขวงจตจุกัร จตจุกัร กรุงเทพมหำนคร

จนัทร์-ศกุร์ 11.00-20.00 น. , เสำร์ 

10.00-20.00 น., อำทิตย์ 

10.00-17.00 น.

02 930 1144, 02 930 1812

3
คลินิกทนัตกรรมเด็นทลัแพลนเน็ต สาขาอเว
นิว รัชโยธิน

234/3 ห้อง C301 อำคำรดิอเวนิว รัชโยธิน ชัน้ 3 ถ.

รัชดำภิเษก แขวงลำดยำว
จตจุกัร กรุงเทพมหำนคร จนัทร์-อำทิตย์ (10.00-20.00) 02-939-5033

4
ศูนย์ทนัตกรรม สไมล์ ซกิเนเจอร์ ส านักงาน
ใหญ่ รัชดาภิเษก

257/26, 257/27 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหำนคร

จนัทร์-ศกุร์ 10.00 น. - 20.00 น., วนั

เสำร์ 09.00 น. - 20.00 น. วนัอำทิตย์ 

09.00 น. - 17.00 น.

02-6936933 , 02-6937822

5
ศูนย์ทนัตกรรมบางกอก อินเตอร์เนช่ันแนล 
เดนทลั เซน็เตอร์

157,159 ซ.รัชดำภิเษก7 แขวงดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหำนคร
จนัทร์-เสำร์ (09.00-20.00) / วนั

อำทิตย์ (09.00-17.00)
02-962-4433

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

7 คลินิกทนัตกรรมสวนผัก 290/111 เยือ้งสวนผกัซอย 15 แขวงตลิ่งชนั ตลิ่งชนั กรุงเทพมหำนคร 02-882-2900

8 เด็นทลั วัน คลินิก สาขา 1 (จัสโก้หลักส่ี) 76/52 ถ. แจ้งวฒันะ แขวงอนสุำวรีย์ บำงเขน กรุงเทพมหำนคร ทกุวนั (08.30 - 20.00) 02-9701657,02-9701900 02-5217673

อัพเดทคลินิคทนัตกรรมในเครือข่าย 11-2562



9
คลินิกทนัตกรรม สไมล์ ซกิเนเจอร์ สาขาราม
อินทรา

356, 358 ถนนรำมอินทรำ แขวงทำ่แร้ง บำงเขน กรุงเทพมหำนคร

จนัทร์-ศกุร์ 10.00 น. - 20.00 น.

วนัเสำร์ 09.00 น. - 20.00 น. วนั

อำทิตย์ 09.00 น. - 17.00 น.

02-9435858, 02-9432955

10 คลินิกบิ๊กสไมล์
97/1 หมู่ที่ 6 ซอยวชัรพล ถนนสขุำภิบำล5 แขวง

ทำ่แร้ง
บำงเขน กรุงเทพมหำนคร ทกุวนั (10.00-20.00) 02-948-0748

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

12
คลินิกทนัตกรรมสไมล์ ซกิเนเจอร์ สาขา
เซน็ทรัล ป่ินเกล้า

7/222 ศนูย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำป่ินเกล้ำ ชัน้3 

ห้องเลขที่ 304/3 ถนนบรมรำชชนนี แขวงอรุณ

อมรินทร์

บำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร จนัทร์-อำทิตย์ (10.00-20.00) 02-882-6011

13 คลินิกทนัตกรรม นูโวเดนทอลโฮม ราม 10
126 ปำกซอยรำมค ำแหง 10 (ติดเดอะมอลล์2) 

แขวงหวัหมำก
บำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร ทกุวนั  (09.30 - 20.00) 02-3198655 02-3198655

14 คลินิกทนัตกรรม นูโวเดนทอลโฮม ล าสาลี 768 ปำกซอยรำมค ำแหง 58/4 แขวงหวัหมำก บำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร ทกุวนั  (09.30 - 20.00) 02-3794996 02-3794996

15 คลินิกศูนย์สุขภาพฟันดี 253 สขุมุวิท  103 แขวงบำงนำ บำงนำ กรุงเทพมหำนคร ทกุวนั (09.00-20.00) 02-3987302 02-3984142

16 คลินิกสิริลักษณ์ทนัตแพทย์ 233 ถ. จรัญสนิทวงศ์ (ปำกซอยจรัญ 51) บำงพลดั กรุงเทพมหำนคร จ - ส (09.30 - 20.00) 02-8864288 02-8864288

17 คลินิกทนัตกรรมเอ็นดีซ ีสาขาบางพลัด 214 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 70 แขวงบำงพลดั บำงพลดั กรุงเทพมหำนคร (รอข้อมลู) 02-880-0991

18 คลินิกทนัตกรรม ฟอร์เต้ พลัส 290-292 ถ.รำชวิถี แขวงบำงยี่ขนั บำงพลดั กรุงเทพมหำนคร จ-ส (9.00-20.00) อำ (9.00-15.00) 086-344-1341

19 เอ็มดีเค แอทสีลม
1/230 สลีมแกนด์เทอเรสซอย 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

20
คลินิกทนัตกรรม สไมล์ ซกิเนเจอร์ สาขา
สยามสแควร์

205/2-3 ถนนพญำไท แขวงปทมุวนั ปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร
จนัทร์-เสำร์ 10.30 น. - 20.00 น.,  

และวนัอำทิตย์ 10.00 น. - 17.00 น.
02-6584500, 02-6584774



21
คลินิกทนัตกรรมเดนทลั ซกิเนเจอร์ สาขา
สยามพารากอน

991 ศนูย์กำรค้ำสยำมพำรำกอน ชัน้ 2 ห้องเลขที่ 

238ถนน พระรำมที1่  แขวง ปทมุวนั
ปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร จนัทร์-อำทิตย์ (10.00-20.00) 02-6109630

22
คลินิกทนัตกรรม สไมล์ ซกิเนเจอร์ สาขาซี
คอน ศรีนครินทร์

ห้องเลขที่ 3017 ชัน้ 3 เลขที่ 55 ถนนศรีนครินทร์ 

แขวงหนองบอน
ประเวศ กรุงเทพมหำนคร

จนัทร์-เสำร์ 10.30 น. - 20.00 น.,  

และวนัอำทิตย์ 10.00 น. - 18.00 น.
02-7219100, 02-7219101

23 คลินิกฟันยิม้ ราม2
172 ซอยรำมค ำแหง2 ซอย11 ถนนรำมค ำแหง2 

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

24 คลินิกทนัตกรรมสไมล์ซซีนั 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

25 คลินิกทนัตกรรมเดอะวิสด้อมทธู
1,3/1-4 อำคำรวิคเตอร่ีคอร์นเนอร์ ชัน้2 ห้องเลขที่

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

26 คลินิกยิม้ฟันใส
97/13 หมู่ 4 รำมอินทรำ109 ถ.พระยำสเุรนทร์ 

แขวงบำงขนั
มีนบรีุ กรุงเทพมหำนคร จ-ส (09.00-20.00) 02-5403465 02-5403465

27
คลินิกทนัตกรรมเดนทลั ซกิเนเจอร์ สาขา
เซน็ทลั เฟสติวัล อีสต์วิลล์

69,69/1-2  ศนูย์กำรค้ำเซ็นทรัลอีสต์วิลล์ ชัน้ 3 

ห้องเลขที่ 328ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวง

ลำดพร้ำว

ลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร จนัทร์-อำทิตย์ (10.00-20.00) 02-115-3538

28
คลินิกทนัตกรรมเดนทลั ซกิเนเจอร์ สาขา
เอ็มควอเทยีร์

693,695 ศนูย์กำรค้ำเอ็มควอเทียร์ ชัน้ 4 ห้องเลขที่

 4A11 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนั
วฒันำ กรุงเทพมหำนคร จนัทร์-อำทิตย์ (10.00-20.00) 02-0036322

29 คลินิกทนัตกรรม นูโวเซนต์หลุยส์ 3 221 ปำกซอยจนัทร์ 18/7 แยก 15 แขวงทุ่งวดัดอน สำทร กรุงเทพมหำนคร ทกุวนั  (09.30 - 20.00) 02-2110820 02-2110820

30 คลินิกทนัตกรรมสาทร 11 เดนทอลโฮม 6-8 ซอยสำทร 11 ถนนสำทรใต้  แขวงยำนนำวำ สำทร กรุงเทพมหำนคร ทกุวนั (09.00 - 20.00) 02-2126604 02-2126604

31 คลินิกทนัตกรรมนูโว เดนทอลโฮม เหม่งจ๋าย
511/1 ซ.ประชำอทุิศ9 ถ.ประชำอทุิศ แขวงสำม

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

32 อาร์ เอส ยู เดนทลัเซน็เตอร์
571  อ. อำร์เอสย ูทำวเวอร์ ชัน้ 2 ซอยสขุมุวิท 31 

ถ.สขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ
วฒันำ กรุงเทพมหำนคร

จนัทร์-ศกุร์ (08.30 - 20.00 น.)  

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



33 ฟ.ฟัน คลินิกทนัตกรรม
54/33 ถ.เลยีบคลองภำษีเจริญฝ่ังเหนือ เพชรเกษม

69 หนองแขม
หนองแขม กรุงเทพมหำนคร

จนัทร์-พฤหสั / เสำร์-อำทิตย์ 

(10.00-19.00)

02-421-6315  โทรนดักบัคณุหมอ

เทำ่นัน้ 081-831-6789

34 คลินิกทนัตกรรมทธูบ๊อกซ์ 1/7-8 ถ.เพชรเกษม แขวงปำกคลองภำษีเจริญ ภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร ทกุวนั ( 11.00 - 20.00 น.) 096-915-9391,090-987-1261

35 คลินิกทนัตกรรมแกรนด์ (ลาดพร้าว)
389/253 อำคำรแกรนด์พำเลซคอนโดมีเนียม ถนน

ลำดพร้ำว 122 แขวงพลบัพลำ
วงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 02-934-0466

36 คลินิกทนัตกรรมฟอร์เต้ เด้นท์ 637/4-5 ถ.สำมเสน แขวงวชิรพยำบำล ดสุติ กรุงเทพมหำนคร 02-2413448

37 ฮีโรเดนทลัแคร์ 37/1 ถนน บำงกรวย-ไทรน้อย ต.บำงกร่ำง เมือง นนทบรีุ 089-894-4700

38
คลินิกทนัตกรรมสไมล์ ซกิเนเจอร์ สาขา
เซน็ทรัล เวสต์เกต

199,199/1,199/2 หมู่ 6 ศนูย์กำรค้ำเซ็นทรัล

พลำซำเวสต์เกต ถนน กำญจนำภิเษก แขวง เสำธง

 หิน

บำงใหญ่ นนทบรีุ จนัทร์-อำทิตย์ (10.00-20.00) 02-1942733

39 คลินิกทนัตกรรมเอ็นดีซ ีสาขาบางกรวย 89/1 ถนนบำงกรวย-ไทรน้อย ต ำบลวดัชลอ บำงกรวย นนทบรีุ (รอข้อมลู) 02-883-6499

40 เด็นทลั วัน คลินิก สาขา 3 (คลอง 3) คลอง 3 เลขที่ 5/11 ถ. รังสติ-นครนำยก ต. บงึยี่โถ ธัญบรีุ ปทมุธำนี ทกุวนั (08.30 - 20.00) 02-9908816-7 02-9908817

41
คลินิกทนัตกรรมเด็นทลัแพลนเน็ต สาขา
เมเจอร์รังสิต

439 หมู2่ โรงภำพยนต์เมเจอร์รังสติ แขวง

ประชำธิปัคย์
ธัญบรีุ ปทมุธำนี จนัทร์-อำทิตย์ (10.00-20.00) 02-958-5600

42 คลินิกทนัตกรรมไอสมาย 14/8 หมู่ที5่ ต ำบลคคูต ล ำลกูกำ ปทมุธำนี ทกุวนั (  10.00 - 19.00 น.)
02-531-2687,085-071-6880,092-

775-4075

43
คลินิกทนัตกรรมเด็นทลัแพลนเน็ต สาขาม .
กรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

15/50-51 หมู่ 5 ซอย/ตรอก รังสติภิรมย์ ถ.

พหลโยธิน แขวงคลองหนึ่ง
คลองหนึ่ง ปทมุธำนี จนัทร์-อำทิตย์ (10.00-20.00) 02-902-2688

44
คลินิกทนัตกรรม Tooth and Brush  สาขา 
สุขุมวิท 107

222/15 ซอย สขุมุวิท 107 ถ.สขุมุวิท
กรุงเทพมหำนค

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



45
คลินิกทนัตกรรม Tooth and Brush สาขาอิมพี
เรียลส าโรง

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

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

47 พอรักเดนทลัคลินิกทนัตกรรม 505, 507 หมทูี่2 ถ.สขุมุวิท ต.ปำกน ำ้
เมือง

สมทุรปรำกำร
สมทุรปรำกำร

จ-ศ (10.00-20.00) ส-อำ 

(10.00-18.00)
02-395-1187

48 พอรักสไมล์ คลินิกทนัตกรรม 34/3-4 ถ.ศรีนครินทร์ ต.เทพำรักษ์ เมือง สมทุรปรำกำร
จ-ศ (10.00-20.00) ส-อำ 

(10.00-18.00)
093-627-5945

49 คลินิกทนัตกรรมสุชาติทนัตแพทย์
118-119 ริมคลองภำษีเจริญ ถ.สคุนธวิท  ต.ตลำด

กระทุ่มแบน
กระทุ่มแบน สมทุรสำคร ทกุวนั ( 08.00-19.00 ) 034-473786 034-473786

50 นครินทร์คลินิกทนัตกรรม 83/48-49 ม.1 ต.ลำดใหญ่ เมือง สมทุรสงครำม
วนัรำชกำร 17.00-20.30, 

วนัหยดุรำชกำร 8.30-20.30
034-711551

51 นครินทร์คลินิกทนัตกรรมสาขาราชบุรี 106/5 ถ.มนตรีสริุยวงศ์ ต.หน้ำเมือง เมือง รำชบรีุ
วนัรำชกำร 17.00-20.30, 

วนัหยดุรำชกำร 8.30-20.30
032-325521

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

53 คลินิกทนัตกรรม ภูเก็ต เดนทลั ซกิเนเจอร์ 189 ถนนรำษฏร์อทุิศ 200 ปี ต ำบล ป่ำตอง กะทู้ ภเูก็ต จนัทร์-อำทิตย์ (10.00-20.00) 076-341-700

54 คลินิกทนัตกรรม ภูเก็ต สไมล์ ซกิเนเจอร์ 02 ถนนทวีวงษ์ ต ำบลป่ำตอง กะทู้ ภเูก็ต 076-619-380

55 คลินิกทนัตกรรมปุณณกัณฑ์ทนัตแพทย์ 612/113 ถ.ปณุณกณัฑ์ 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

56 คลินิกบ้านรักฟัน 48/7 หมู่ 5 ถนนสขุมุวิท ต ำบลบ้ำนฉำง บ้ำนฉำง ระยอง ทกุวนั (10.00 - 20.00) 038-695179


