
รายชื�อสถานพยาบาล เขต/อาํเภอ จงัหวัด เบอร์ติดต่อ 

คลินิกทนัตกรรมเฮลท์ตี �สไมล์  คลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-3929299

บ้านฟันดี 22 คลินิกทนัตกรรม คลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-259-2166

คลินิกทนัตกรรมบีอีดีซี คลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-252-8652

 คลินิกทนัตกรรมมอส  สาขา เอ็กซ์เชนจ์ ทาวเวอร์ คลองเตย กรุงเทพมหานคร 089-1293022  02-2607736   

คลินิกทนัตกรรมมอส  สาขา สขุมุวิท48/3 คลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-7429382  082-5297473

คลินิกทนัตกรรมมอส สาขาพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพมหานคร 083-916-6625

ศนูย์ทนัตกรรมอาร์เอสย ู(สขุมุวิท 31) วฒันา กรุงเทพมหานคร 02-610-0300   

พริมมาเด็นทอลคลินิกทนัตกรรม วฒันา กรุงเทพมหานคร 02-611-2515

นรินทร์ ทนัตแพทย์ วฒันา กรุงเทพมหานคร 02-331-7689  02- 742-5832

คลินิกทนัตกรรมบางกอกสไมล์ อโศก วฒันา กรุงเทพมหานคร  02-664-2800

คลินิกทนัตกรรมบางกอกสไมล์ สขุมุวิทซอย 5 วฒันา กรุงเทพมหานคร 02-664-2800  

คลินิกทนัตกรรมมอส สาขารัชดา  ดินแดง กรุงเทพมหานคร 096-941-5069

คลีนิกทนัตกรรมเด็นทอล ดีไซน์ สาขาหอการค้า ดินแดง กรุงเทพมหานคร 094-679-7599 

ศนูย์ทนัตกรรมคู้บอน คนันายาว กรุงเทพมหานคร 02 509 1490

คลินิกทนัตกรรมเด้นท์โฮม (สาขานวมินทร์) บงึกุ่ม กรุงเทพมหานคร 029664750-1,0946649962

คลินิกทนัตกรรมชาร์มมิ;งสไมล์  บงึกุ่ม กรุงเทพมหานคร 02 363 8639  

คลินิกทนัตกรรมเด็นทลัฮาร์ท  บงึกุ่ม กรุงเทพมหานคร 02-9479983

เมตตาคลินิกทนัตกรรม ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 02 933 2243

คลินิกทนัตกรรมโชคชยั4 ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 02-538-3568 02-538-1484

คลินิกทนัตกรรมนีโอ เด็นทลั แคร์ คลีนิค สาขาโชคชยั ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 02-116-2516

คลินิกทนัตกรรมบางกอกแฟมิลี; จตจุกัร กรุงเทพมหานคร 02-9385306/086-314-9090

ศนูย์ทนัตกรรมเด็นทลั แพลนเน็ต สาขา ดิ อเวนิวรัชโยธิน จตจุกัร กรุงเทพมหานคร   080-880-1700 02-9395033 083-6007773,

คลินิกทนัตกรรม เอพลสั เดนทลั แคร์ จตจุกัร กรุงเทพมหานคร 086-856-1484

คลินิกทนัตกรรมมายเด็นทอล  จตจุกัร กรุงเทพมหานคร 02-579463

ศรีสขุทนัตแพทย์ จอมทอง กรุงเทพมหานคร 02-875-2917 083-778-1777   

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั;นแนล จอมทอง กรุงเทพมหานคร 02-109-9111

คลินิกทนัตกรรมเดนทลัโฮม ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 02-5661638

รักษ์ฟันคลินิกทนัตกรรม  (ดอนเมือง) ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 02-566 3373

รพ.มิชชั;น ดสุิต กรุงเทพมหานคร 02-282-1100 ต่อ 276,277

คลินิกทนัตกรรม Forte Dent ดสุิต กรุงเทพมหานคร 02-241-3448

คลินิกทนัตกรรมสวนผกั ตลิ;งชนั กรุงเทพมหานคร 02-882-2900   02-882-2911 

รวมทนัตแพทย์คลินิก ประชาอทิุศ 17 ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 02 428 5814

คลินิกทนัตกรรมสขุสวสัดิI ราษฎร์บรูณะ กรุงเทพมหานคร  02-876-8065

คลินิก ฟ.ฟัน 27 ราษฎร์บรูณะ กรุงเทพมหานคร 02-8709553

คลินิกทนัตกรรมท่าพระสไมล์ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 02-8682448  084-123-2812

คลินิกทนัตกรรมบ้านรักษ์ฟัน  (บางแค) บางแค กรุงเทพมหานคร 086 330 8027

บีเอสคลินิกทนัตกรรม บางบอน กรุงเทพมหานคร 02 415 9994

ทนัตกรรมนโูว เด็นทลั โฮม รามคําแหง 10 บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 02-3198655/02-776596622    

คลินิกทนัตกรรมแปซิฟิกสไมล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 02-374-6642, 095-993-6642

ทนัตกรรมนโูว เด็นทลั โฮม ลําสาลี บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 02-3794996  089-920-4229 

คลินิกทนัตกรรมเดนทีค  บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 02-102-2612-3

คลินิกทนัตกรรมเดนทลัไนน์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร  083-009-6896 02-731-0614  

คลีนิกทนัตกรรมเด็นทอล ดีไซน์ สาขาบางกะปิ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 092-440-3044

คลินิกทนัตกรรมไอยิ �ม สาขารามคําแหง  วงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 02 514 9131 

คลินิกทนัตกรรมไอยิ �ม สาขาลาดพร้าว 87 วงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 090-982-4487

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล



บ้านฟันคลินิก (ลาดพร้าว 87) วงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 02 539 0658

คลินิกทนัตกรรมแกรนด์ (ลาดพร้าว) วงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 097-012-8066

เด็นทลั วนั คลินิค 1 บางเขน กรุงเทพมหานคร 02-9701900,02-9701657 

เด็นทลัวนั คลินิค 2 บางเขน กรุงเทพมหานคร 02-5213466,02-5526391 

คลินิกทนัตกรรมบิOกสไมล์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 02-948-0748

ศนูย์ทนัตกรรม 4/1 บางเขน กรุงเทพมหานคร 02-9716333/086-5562142

ด๊อกเตอร์ทธูคลินิกทนัตกรรม บางเขน กรุงเทพมหานคร 02-3470711 

คลีนิกทนัตกรรมเด็นทอล ดีไซน์ สาขาสะพานใหม่ บางเขน กรุงเทพมหานคร 086-526-6338

รพ.เกษมราษฎร์ประชาชื;น บางซื;อ กรุงเทพมหานคร 0 2910 1600#1130

คลินิกทนัตกรรมวงศ์สว่าง บางซื;อ กรุงเทพมหานคร 02-910-8990-1

คลินิกสิริลกัษณ์ทนัตแพทย์ บางพลดั กรุงเทพมหานคร 02-8864288

คลินิกทนัตกรรมเอ็นดีซี สาขาบางพลดั บางพลดั กรุงเทพมหานคร 02-880-0991

แกรนด์เดนทลัคลินิก บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  095-654-6566

คลินิกทนัตกรรมคอนฟิเดนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 085-271-9988

คลินิกทนัตกรรมกรุงเทพรักษ์ฟัน พระนคร กรุงเทพมหานคร 02-281-6296

เด็นต้าสไมล์ คลินิกทนัตกรรม บางรัก กรุงเทพมหานคร 02-630-8500

เอ็มดีเค แอทสีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6322778-9   

คลินิกทนัตกรรมบางกอกสไมล์สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 02-664-2800 

คลินิกทนัตกรรม อินสไปร์ สไมลย์  ปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 02-1151436, 02-1151446

คลินิกทนัตกรรมมอส สาขาสยาม ปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 02-658-4658  095-547-2838

คลินิกทนัตกรรมเจริญผล ปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 02 214 1654

คลินิกทนัตกรรมบางกอกสไมล์ เพลินจิตร ปทมุวนั กรุงเทพมหานคร  02-664-2800

ศนูย์ทนัตกรรมเดนทอลทีม พญาไท กรุงเทพมหานคร 0814990909 02-6114661

คลินิกทนัตกรรมเล็ทสไมล์ พญาไท กรุงเทพมหานคร  090-956-6060

คลินิกทนัตกรรมบ้านฟันดีเดนทิช (51Dentist) ประเวศ กรุงเทพมหานคร 02-748-9555 090-893-8406

คลินิกทนัตกรรม ยเูคเดนทีช ประเวศ กรุงเทพมหานคร 02 398 0456

คลินิกทนัตกรรมสไมล์โซไซตี �   ประเวศ กรุงเทพมหานคร 02-748-2700

เพ็ญนภาเด็นทลั คลินิค 2 ประเวศ กรุงเทพมหานคร 02-7434677  

คลินิกทนัตกรรมเด็นท์ร็อคเกอร์  ประเวศ กรุงเทพมหานคร 02 726 3661

สรัญญาคลินิกทนัตแพทย์ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 02-748-2627

คลินิกทนัตกรรมสมาร์ทสไมล์   ประเวศ กรุงเทพมหานคร 02 330 8162 

สรัญญาคลินิกทนัตกรรม ประเวศ กรุงเทพมหานคร 02-322-7274

เจคลินิกทนัตกรรม  ประเวศ กรุงเทพมหานคร 02 751 7806

คลินิกฟันยิ �ม (ราม2) ประเวศ กรุงเทพมหานคร 02-7518524

คลินิกบางกอกทนัตกรรม พญาไท กรุงเทพมหานคร 02-618-4537

คลินิกทนัตกรรมเด้นท์โฮม  (สาขาสี;แยกสะพานควาย)พญาไท กรุงเทพมหานคร 026154665

ทนัตกรรมมายเด้นท์ คลินิค พระโขนง กรุงเทพมหานคร 02-3970334-5 

คลินิกทนัตกรรมลาซาน บางนา กรุงเทพมหานคร 02-749-1674

คลินิกทนัตกรรมมอส สาขาแบริ;ง  บีทีเอสแบริ;ง, (E14)บางนา กรุงเทพมหานคร 02-7492303 080-2326700   

คลินิกทนัตกรรมมอส  สาขาอดุมสขุ  บีทีเอสอดุมสขุ บางนา กรุงเทพมหานคร 02-747-8538

คลินิกทนัตกรรม Tooth and Brush สาขาวนัอดุมสขุ บางนา กรุงเทพมหานคร 02-747-7716 

คลินิกทนัตกรรมขวญัใจ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 02 - 868 9732 - 3

คลินิกทนัตกรรมสไมล์แคร์ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  02-4674033

รักษ์ยิ �มทนัตกรรม  (มีนบรีุ) มีนบรีุ กรุงเทพมหานคร 02-918-5942  091-576-2299 

ศนูย์ทนัตกรรมอาร์เอสยู ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 02-6553205,026556207 

คลินิกทนัตกรรมบ้าน ฟอ.ฟัน ลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 02-5439099,

คลินิกทนัตกรรมพฤกษชาติ สะพานสงู กรุงเทพมหานคร 02-3735213



โฮมทนัตแพทย์ สะพานสงู กรุงเทพมหานคร  02-728-2288 

ทนัตกรรมนโูว เด็นทลั โฮม เซ็นหลยุส์ 3 สาทร กรุงเทพมหานคร 02-2110820 089-920-4229 

สานสัทนัตแพทย์ คลินิค สาทร กรุงเทพมหานคร 02-2862501

คลินิกทนัตกรรมสาทร 11 เด็นทลัโฮม สาทร กรุงเทพมหานคร 02-2126604  089-920-4229 

ศนูย์ทนักตรรมแจ่มจนัทร์ สาทร กรุงเทพมหานคร 02-2111387,02-2121975 

คลินิกทนัตกรรมเดนทอลวิทแคร์ ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 081 660 3808

นรินทร์ ทนัตแพทย์  (คลินิกทนัตกรรม) สายไหม กรุงเทพมหานคร 02-9711-978-9

คลินิกทนัตกรรมบ้านฟันดี สาขา1 (ปากซอยเพิ;มสิน17สายไหม กรุงเทพมหานคร 02-994-0100  092-283-4588  

คลินิกทนัตกรรมบ้านฟันดี สาขา2 (ปากซอยสายไหม38สายไหม กรุงเทพมหานคร 02-996-4459  02-362-5655  

คลินิกทนัตกรรมซีดีซี สายไหม กรุงเทพมหานคร 092 949 6202 

คลินิกรักฟันเดนทลัแคร์  สมัพนัธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 02 639 6073

โรงพยาบาลบีแคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์ สายไหม กรุงเทพมหานคร 02-523-3359

คลินิกสรุชยัทนัตแพทย์ สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 02-3146857,02-7172822

คลินิกทนัตกรรมมอส พฒันาการ สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 096-941-5070

คลินิกทนัตกรรมเดนทลัสมาร์ท สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 02-716-7806

คลินิกทนัตกรรมนโูวเหม่งจ๋าย ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02-274-4339   

รพ.กรุงเทพ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 0 2310-3336

คลินิกทนัตกรรมยิ �มสขุใจ หนองแขม กรุงเทพมหานคร 099-286-8229

คลินิกทนัตกรรมทนัตศิริ หนองแขม กรุงเทพมหานคร 02-8108084

รพ.วิชยัเวช อินเตอร์เนชั;นแนล หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 02 441 6999

คลินิกทนัตกรรมไบร์ทสไมล์ หนองแขม กรุงเทพมหานคร 02-806-6365

คลินิกทนัตกรรม ฟ.ฟัน (หนองแขม) หนองแขม กรุงเทพมหานคร 02-421-6315

คลินิคทนัตกรรมเด็นทลัเวิลด์ หนองจอก กรุงเทพมหานคร 02-988-3618

คลินิกทนัตกรรมเดนเต้พลสั หลกัสี; กรุงเทพมหานคร 02-973-2282-3 

โรงพยาบาลมงกฎุวฒันะ หลกัสี; กรุงเทพมหานคร 02 574 5000-9  

คลินิกทนัตกรรมมหานคร 1 หนองจอก กรุงเทพมหานคร 02-548 2646

คลินิกทนัตกรรมกรีนวิลสาย 2 ทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร 02-8850455, 088-9906990

สไมล์ทนัตกรรม ทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร 02-885-9880

คลินิกทนัตแพทย์ยศวรรธน์ คลองสาน กรุงเทพมหานคร 02-4390589

คลินิกทนัตกรรมเซ็นทรัล บางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 02 872 4489 

คลินิกสวสัดีเจ้าทนัตแพทย์ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 02-291-1471  090-5711059

คลินิกทนัตแพทย์ปกรณ์ เมือง นครปฐม 034-257631

สายสี;สหคลินิก สามพราน นครปฐม 02-8131036

คลินิกทนัตกรรมอโดนาย สามพราน นครปฐม  02-4292724

คลินิกทนัตกรรมไอสไมล์ ศาลายา พทุธมณฑล นครปฐม 02-800-3598

ฮีโรเดนทลัแคร์ เมือง นนทบรีุ 089-8944700  

คลินิกทนัตกรรมเดนท์สไมล์ งามวงศ์วาน เมือง นนทบรีุ 02-951-9245   

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบรีุ   ทนัตกรรม 02-960-9655*336  

กรีนเดนทลัคลินิก ปากเกร็ด นนทบรีุ 081-565-3900

 คลินิกทนัตกรรม ดีแอนด์ซี  ปากเกร็ด นนทบรีุ  021948986,094-0155998

คลินิกทนัตกรรมบ้านฟันยิ �ม สาขาบางใหญ่  บางใหญ่ นนทบรีุ 02-903-3168

คลินิกทนัตกรรมดบัเบิ �ลดี บางใหญ่ นนทบรีุ 086-3695334

คลินิกทนัตกรรมบ้านฟันยิ �ม สาขาหมู่บ้านบวัทอง บางบวัทอง นนทบรีุ 02-925-4168 

 คลินิกทนัตกรรมเซย์ชีส สาขาบางใหญ่ บางบวัทอง นนทบรีุ 02-9209774

คลินิกทนัตกรรมนีโอ เด็นทลั แคร์ คลีนิค สาขาบางกรวย                       บางกรวย นนทบรีุ 02-446-6978

คลินิกทนัตกรรมเอ็นดีซี สาขาบางกรวย บางกรวย นนทบรีุ  0-2883-6499

คลินิกทนัตกรรมราชพฤกษ์ บางกรวย นนทบรีุ  02-423-3617  086-029-9288   089-0584777  เบอร์หมอ 089-114



ศนูย์ทนัตกรรมเด็นทลัแพลนเน็ต  สาขาเมเจอร์รังสิต ธญับรีุ ปทมุธานี 02-9585600, 080-880-1900 081-8253303 

เดนทลัวนัคลินิก 3 (คลอง 3) ธญับรีุ ปทมุธานี 02-9908816-7

คลินิกทนัตกรรมดีเด็นท์ คลองหลวง ปทมุธานี 02-516-2994

คลินิกนงลกัษณ์ทนัตแพทย์ สาขาสะพานแดง ธญับรีุ ปทมุธานี 02-1593575

ศนูย์ทนัตกรรมเด็นทลัแพลนเน็ต สาขา มหาวิทยาลยักรุงเทพคลองหลวง ปทมุธานี 080-080-8100 02-902-2688  

รพ.การุญเวช ปทมุธานี คลองหลวง ปทมุธานี 02-529-4533 

คลินิกนงลกัษณ์ทนัตแพทย์ สาขาเซียร์รังสิต ลําลกูกา ปทมุธานี 02-5315398

คลินิกทนัตกรรมไอสไมล์  ลําลกูกา ลําลกูกา ปทมุธานี 02-531-2687

คลินิกทนัตกรรมพอส ลําลกูกา ปทมุธานี 02-995-4388

โรงพยาบาลแทพย์รังสิต ลําลกูกา ปทมุธานี 02 998 9999

คลินิกทนัตกรรม เฟซสไมล์ เมือง ปทมุธานี 02-567-0789  02-567-0790

คลินิกทนัตกรรมครอบครัวรักฟัน  (ปทมุธานี) เมือง ปทมุธานี 02-979-2844

คลินิกฟันสําโรง เมือง สมทุรปราการ 02-7541117

โรงพยาบาลสําโรงการแพทย์ เมือง สมทุรปราการ 02-3611111, 0-23610070

มงักรทนัตกรรม เมือง สมทุรปราการ 02 174 4610

กรุงเทพพระประแดง รพ. เมือง สมทุรปราการ 02-8189000

คลินิกหมอฟัน เมือง สมทุรปราการ 02-3805658,084-3883382

 คลินิกทนัตกรรมมอส  สาขาปากนํ �า เมือง สมทุรปราการ 02-3800071 080-2763100 

คลินิกทนัตกรรม Tooth and Brush  สาขา สขุมุวิท 
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เมือง

สมทุรปราการ
02-175-6399  

คลินิกทนัตกรรม Tooth and Brush สาขาอิมพีเรียล

สําโรง
เมือง

สมทุรปราการ
02-756-8722 

คลินิกทนัตกรรมสมายดี ปากนํ �า เมือง สมทุรปราการ 02-7029924

คลินิกทนัตกรรมหมอศิรินทร์ เมือง สมทุรปราการ   02-757834

คลินิกบ้านฟันยิ �ม  (บางป)ู เมือง สมทุรปราการ 02-186-3625

คลินิกบ้านรักฟัน ( ใกล้กบัร้านมมุอร่อย) เมือง สมทุรปราการ 089-7875388  

คลินิกทนัตกรรมเซย์ชีส สาขาปู่ เจ้า พระประแดง สมทุรปราการ 02-754-2551

คลินิกทนัตกรรมแฮปปี� พระประแดง สมทุรปราการ 02-462-7091

คลินิกทนัตกรรมมอส สาขาสวุรรณภมูิ บางพลี สมทุรปราการ 02-002-3002  096-889-3002

คลินิกทนัตกรรมยสูไมล์ บางพลี สมทุรปราการ 02-740-5830

ใกล้บ้านคลินิกทนัตกรรม บางพลี สมทุรปราการ 092 619 0099

รพ.วิชยัเวช อินเตอร์เนชั;นแนล อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมทุรสาคร 02- 431 0070 

รพ.วิชยัเวช อินเตอร์เนชั;นแนล สมทุรสาคร เมือง สมทุรสาคร 034-826708-18 * 1615

คลินิกทนัตกรรมโพธิIแจ้ เมือง สมทุรสาคร 034-494-149

นครินทร์คลินิกทนัตกรรม (สมทุรสงคราม) เมือง สมทุรสงคราม 089-1225256

รพ. ปากนํ �าโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 056-22-5622

คลินิกทนัตกรรมแฮปปี�สไมล์ เมือง กําแพงเพชร 055-722-133

คลินิกพณัณวดีทนัตแพทย์ เมือง กําแพงเพชร 055-721-723

คลินิกรัฐชยัทนัตกรรม คลองขลงุ กําแพงเพชร 055-781-251

คลินิกทนัตกรรมมายเดนทิส (คลินิกแพทย์ธเนศสหคลินิกเมืองพิจิตร พิจิตร 056-650718,056-613348

คลินิกทนัตกรรมรักษ์ยิ �ม ตะพานหิน พิจิตร  056-621-883  082-772-2305

คลินิกทนัตกรรมรักฟัน สระบรีุ เมือง สระบรีุ 036-213216    

คลินิกบ้านหมอฟัน สระบรีุ เมือง สระบรีุ 036-231-677

คลินิกทนัตกรรมเดนต้าชิค เมือง สระบรีุ 036-222828 , 086-7504777

คลินิกเอกชยัทนัตแพทย์ (หน้าสถานีรถไฟตลาดแก่ง

คอย)
แก่งคอย สระบรีุ 036-244070, 086-5887806 

ภาคกลาง



คลินิกเอกชยัทนัตแพทย์ อยู่ในโรงปนูซิเมนส์นคร

หลวง
แก่งคอย สระบรีุ 086-5887806

โสภณเดนทลัคลินิก สามชกุ สพุรรณบรีุ 035-544355 / 081-9265990

คลินิกทนัตแพทย์กฤตพล เมือง อทุยัธานี 056-512708/ 086-6809955

รพ.การุญเวช อยธุยา (ชื;อเก่า โรงพยาบาลนวนคร 

อยธุยา)
บางปะอิน พระนครศรีอยธุยา 02-529-4533 ext. 2015 - 2017

คลินิกทนัตกรรมหมอเล็ก 1 พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา 035-954--886

คลีนิกทนัตกรรมเด็นทอล ดีไซน์ สาขาพระนครศรีอยธุยาพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา 095-263-8018

คลินิกทนัตกรรมยิ �มหวาน  สาขาพระนครศรีอยธุยา คลองสวนพลู พระนครศรีอยธุยา 035 742 640

คลินิกทนัตกรรมหมอเกริก อทุยั พระนครศรีอยธุยา 091-737-4383

รพ.รวมแพทย์ พิษณโุลก เมือง พิษณโุลก 055-219307-16 

คลินิกทนัตกรรมบ้านหมอแป้ง เมือง พิษณโุลก  084-1636017 

คลินิกทนัตกรรมทนัตแพทย์พงศธร เมือง ชยันาท 056-411-703

คลินิกทนัตแพทย์ชื;นจิตร เมือง นครนายก 037-320-271 

สหคลินิก ทพญ.มณฑกานติI-นพ.อภิชยั เมือง เพชรบรูณ์  056 712 880

คลีนิกทนัตกรรมเด็นทอล ดีไซน์ สาขาอ่างทอง เมือง อ่างทอง 088-916-8808,091-191-1617

คลินิกทนัตกรรมอ็อกซี;แคร์ เมือง ชลบรีุ 038-288-690-2

ฟอร์ฟัน เดนทลัคลินิก  (บ้านสวน) เมือง ชลบรีุ 038-288-879 

คลินิกทนัตกรรมบ้านรอยยิ �ม เมือง ชลบรีุ 038-147744 

คลินิกทนัตกรรมจสัฟัน เมือง ชลบรีุ 097-248-0006

คลินิกหมอณฐัทนัตคลินิก สาขาถนนสขุมุวิท เมือง ชลบรีุ 038-78-3567 

คลินิกหมอณฐัทนัตคลินิก สาขานิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร เมือง ชลบรีุ 0-3845-4668

หมอณฐัทนัตคลินิก สาขาทองหลาง เมือง ชลบรีุ 038-119-545  092-381-5558

คลินิกทนัตกรรมเด็นทลัแคร์ บ้านบงึ  บ้านบงึ ชลบรีุ 038 445 010

คลินิกแฟมิลี;เดนทอลแคร์(ครอบครัวฟันด)ี  บางละมงุ ชลบรีุ 038-731918

ศนูย์ทนัตกรรมเพอเฟกสไมล์ บางละมงุ ชลบรีุ 038-364869

คลินิกทนัตกรรมโมเดิร์นสไมล์ สาขาพทัยา บางละมงุ ชลบรีุ 038-720820, 720688, 085-2471222 

พทัยา อินเตอร์ เนชั;นแนล เดนทลัเซ็นเตอร์ บางละมงุ ชลบรีุ 038-412-090

คลินิกทนัตกรรม เดอะ เดนทงั เอ็มโพเรียม บางละมงุ ชลบรีุ  038-371-104 

คลินิกทนัตกรรมแฟมิลี; เมือง ชลบรีุ 038-393191

คลินิกทนัตกรรมถิรตา บางละมงุ ชลบรีุ 038-186260

คลินิกทนัตกรรมโซไซตี � บางละมงุ ชลบรีุ 038-376060

คลินิกทนัตกรรมซาสซี;สไมล์ ศรีราชา ชลบรีุ 038-351-619  091-583-2191

คลินิกทนัตกรรมโมเดิร์นสไมล์ สาขาศรีราชา ศรีราชา ชลบรีุ 038-321600, 322600, 085-2471333 

คลินิกทนัตกรรมโมเดิร์นสไมล์ สาขาแปซิฟิค พาร์ค โรบินสนัศรีราชาศรีราชา ชลบรีุ 038-771773, 085-2471444 

คลินิกทนัตกรรมสไมล์แฟกทอรี; สาขาอสัสมัชญั ศรีราชา ชลบรีุ 092-404-6265,038-311-756

คลินิกทนัตกรรมสไมล์แฟกทอรี;  สาขาอ่าวอดุม ศรีราชา ชลบรีุ 096-496-9465,033-036-965

คลินิกจฬุาทนัตแพทย์ สาขา 1  (สตัหีบ) สตัหีบ ชลบรีุ 091-5641456

รพ.สิริเวช จนัทบรีุ เมือง จนัทบรีุ 039-344244 

สโมสร ฟ.ฟัน  เมือง ระยอง 038-614801

ศนูย์ทนัตกรรมระยอง เมือง ระยอง 038-876167, 081-9498746

คลินิกระยอง เดนทลั เฮ้าส์ เมือง ระยอง 038-616-600

คลินิกทนัตรักษ์ เมือง ระยอง 038-608-400

คลินิกทนัตกรรมระยองรักษ์ฟัน เมือง ระยอง 038-860-990

คลินิกบ้านรักฟัน บ้านฉาง ระยอง 038-695179, 081-7625931

คลินิกจฬุาทนัตแพทย์ สาขา 2  (บ้านฉาง) บ้านฉาง ระยอง 091-5641456 

ภาคตะวันออก



คลินิกทนัตกรรมเฮลท์ตี �เดนท์ สาขา นิคมพฒันา นิคมพฒันา ระยอง 038-637-346

กทนัตกรรมเฮลท์ตี �เดนท์ สาขาบ้านค่าย บ้านค่าย ระยอง  038-641-535

รพ.จฬุารัตน์ 11 บางปะกง ฉะเชิงเทรา 038-500-300 *1204

คลินิกทนัตแพทย์มนต์ตรา อรัญประเทศ สระแก้ว 092-626-4675

โรงพยาบาลมหาชยัเพชรรัชต์ เมือง เพชรบรีุ 032-417070-9 ต่อ 1393, 086-3775311

หมอแก้วทนัตแพทย์คลินิก เมือง เพชรบรีุ 032 402 131

รพ.ซานเปาโล หวัหิน หวัหิน ประจวบคีรีขนัธ์  032 532 576

ไนซ์ สไมล์ เดนทลั คลินิก (ตาก)  แม่สอด ตาก 055-545-444 

คลินิกทนัตกรรมบ้านแพร  แม่สอด ตาก 081 532 2055 

คลินิกมณัฑนาทนัตแพทย์ 2  เมือง ราชบรีุ  032338171   032-314-213

โรงพยาบาลเซ็นต์เมรี; เมือง นครราชสีมา 044-261-261

คลินิกทนัตกรรมโกโก้สไมล์ สาขา โรงพยาบาลป.แทย์ เมือง นครราชสีมา 044-248989

คลินิกทนัตกรรมโกโก้สไมล์ สาขา ปัOมป.ต.ท เมือง นครราชสีมา 044-923223

คลินิกทนัตแพทย์จอมสรุางค์ เมือง นครราชสีมา  044-248899

คลินิกทนัตแพทย์ปิยตร์ เมือง นครราชสีมา 044-299334, 081-7252644

ดนยัทนัตแพทย์ คลินิก เมือง นครราชสีมา 044-246039

คลินิกบ้านอมัพวนั เมือง นครราชสีมา 044-244556, 081-9770939

โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา เมือง นครราชสีมา 044-429-999

ศนูย์ทนัตกรรมปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 044-313104, 044-280090

คลินิกรักฟัน (บรีุรัมย์) เมือง บรีุรัมย์ 044-601087

คลินิกวิชิตทนัตแพทย์ เมือง ร้อยเอ็ด 043-511826

คลินิกทนัตกรรมรักษ์ฟัน  เมือง ร้อยเอ็ด 043-518-575

คลินิกหมอฟัน (สริุนทร์) เมือง สริุนทร์ 044-512857, 044-539019

รพ.นอร์ทอีสเทอร์นวฒันา อดุรธานี เมือง อดุรธานี 042-325999

โรงพยาบาลกรุงเทพอดุร เมือง อดุรธานี  042-343111

รพ.ขอนแก่นราม เมือง ขอนแก่น 0-4333-3800 

คลินิกทนัตกรรม Nice Smile เมือง ขอนแก่น 043-234-1370

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น เมือง ขอนแก่น 043 042 888

คลินิกทนัตกรรมวีสไมล์ เมือง ศรีสะเกษ 095 603 5445 

คลินิคทนัตกรรมกรองกาญน์ เมือง มหาสารคาม 043-723429

คลินิกทนัตกรรมหนองบวั เมือง อบุลราชธานี 045-280099

คลินิกทนัตกรรมทนัตแพทย์ โมฮลั เมือง อบุลราชธานี 082-554-1595   045-244-542  

คลินิกหมอวิชยั-พิมพาภรณ์ทนัตแพทย์ เมือง หนองบวัลําภู 042 311 611

วฒันแพทย์ตรัง รพ. เมือง ตรัง 075-205555

คลินิกทนัตแพทย์ทรงพล เมือง นราธิวาส 073512485

คลินิกทนัตกรรมฟันดี เมือง พทัลงุ 074-633028

ทนัตกรรมรักษ์ฟัน คลินิค 1 เมือง ภเูก็ต 076-212766

ทนัตกรรมรักษ์ฟัน คลินิค 2 เมือง ภเูก็ต 089-4741972, 076-215766

คลินิกรวมทนัตแพทย์ เมือง ภเูก็ต 076-220949

ครอบครัวฟันดีคลินิก เมือง ภเูก็ต 076-246-094  076-221-364

คลินิกทนัตกรรมสไมล์สเตชั;น   เมือง ภเูก็ต 062-093-3559

คลินิกทนัตกรรมซีสไมล์  กระทู้ ภเูก็ต 02-6642711 

คลินิกทนัตกรรมซีสไมล์อินเตอร์เนชั;นแนล กระทู้ ภเูก็ต 02-6642711   

ภาคตะวันตก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้



คลินิกทนัตกรรมบางกอกสไมล์ @ เดอะคี กระทู้ ภเูก็ต 02-664-2711 

รพ.ศิครินทร์ หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 074-366-966

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 074-272800

คลินิกทนัตกรรมบ้านฟ.ฟัน  หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 074223818 

คลินิกปณุณกณัฑ์ทนัตแพทย์ หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 074-428559  และ074-428560 

คลินิกครุุทนัตแพทย์ เมือง ยะลา 073-212886, 083-658-0555

คลินิกกอบกลุทนัตแพทย์-หมอธีรเดช เมือง ยะลา 073-212605, 089-9787211

โรงพยาบาลนครคริสเตียน เมือง นครศรีธรรมราช 075-356-214

โรงพยาบาลนครพฒัน์ เมือง นครศรีธรรมราช  075-305999

นครทนัตแพทย์ เมือง นครศรีธรรมราช 075 321 800

คลินิกบ้านฟัน เมือง สรุาษฎร์ธานี   093-7344488

คลินิกทนัตแพทย์หญิงวรางคณา คู่ศรีสมทรัพย์ เมือง สตลู 074 711 436  

หมอปราการ-หมอวชัรินทร์สหคลินิก สไุหงโกลก นราธิวาส 073-615185

โรงพยาบาลโอเวอร์บรู๊ค เมือง เชียงราย 053 711366

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบริุนทร์   เมือง เชียงราย 053-910-999

คลินิกทนัตแพทย์เจษฎา เมือง เชียงใหม่ 053-251353

รพ.ราชเวชเชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่ 053-801999

รพ. ลานนา เมือง เชียงใหม่ 053-999777

คลินิกทนัตกรรมยิ �มแย้ม  เมือง เชียงใหม่ 053-288 199

คลินิกทนัตกรรมเดนทลัจอยพลสั เมือง เชียงใหม่ 053-400004, 087-788-7333

โรงพยาบาลสยามราษฎร์  เมือง เชียงใหม่ 053-357 655

คลินิกทนัตกรรมยิ �มใส เมือง น่าน 086-9165126, 054-741596

คลินิกฉตัรไชยทนัตกรรม เมือง ลําปาง 054-228-555

คลินิกเพื;อนฟันคลินิกทนัตกรรม เมือง ลําปาง 054 318 597

รพ.หริภญุชยั เมโมเรียล เมือง ลําพนู 053-581600-4 

คลินิกทนัตกรรมยิ �มละไม เมือง อตุรดิตถ์ 088-814-5852

คลินิกทนัตกรรมรักษ์ยิ �ม (อตุรดิตถ์) เมือง อตุรดิตถ์  055-411-258

คลินิกทนัตกรรมบ้านหมอพิมพ์ เมือง พะเยา 091-851-6398

คลินิกทนัตกรรมบลเูดนท์ เมือง พะเยา 054-071-315

ภาคเหนือ


