
ล ำดบัที่ ชือ่โรงพยำบำล ที่ตัง้สถำนพยำบำล โทรศัพท์มอืถือ โทรศัพท์

1 คลินิกทันตกรรมประดิพัทธท์ันตแพทย์ 197/12 ถ.ประดิพัทธ ์ สามเสนใน  พญาไท  กทม. 

2 คลินิกบ้านหมอฟัน 489/9 อาคารรัชดาแอดเดรส  ถ.ศรีอยุธยา ทุ่งพญาไท  ราชเทว ี กทม. 

3 คลินิกรัชดาทันตกรรม 322/345  ถ.อโศก-ดิแดง  ซ.รัชดาภเิษก 3  ดินแดง  กทม. 026-411-792 026-411-791

4 อิทธ ิเด็นทัลแคร์ คลินิกทันตกรรม 323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 3 ห้อง 301A ถ.สีลม  บางรัก กทม. 026-310-053

5 สไมล์โซนคลินิกทันตกรรม 8/17  ซ.ประชาอุทิศ 90  ทุ่งครุ  กทม. 061-6295-536 021-006-310

6 คลินิกทันตกรรมเฟิร์สสไมล์
127 ศูนย์การค้าบิ้กซีซุเปอร์เซ็นเตอร์ ชั้น 2 ห้อง 2 CR 209                       ถ.
พระราม 2  แสมด า บางขุนเทียน กทม.

028-957-119

7 คลินิกทันตกรรมยิ้มสดใส 127/26  ม.9 ราษฎร์บูรณะ  กทม. 024-282-155

8 เรือพระร่วงสหคลินิก 638/4   ท่าข้าม  บางขุนเทียน  กทม. 028-972-120

9 41 บางมดคลินิกทันตกรรม 19 ชั้น 1-2 ถ.ประชาอุทิศ  บางมด  ทุ่งครุ  กทม. 096-8899-644

10 คลินิกทันตกรรมครอบครัว ฟ.ฟัน 568 ซ.ตลาดมีนบุรี ม.18 ถ.สีหบุรานุกิจ  มีนบุรี  กทม. 029-185-829

11 คลินิกบ้านรักยิ้มทันตแพทย์ 569 ซ.ศูนย์การค้าตลาดมีนบุรี  ม.18 ถ.สีหบุรานุกิจ  มีนบุรี  กทม. 025-407-179

รำยชือ่สถำนพยำบำลที่ท ำขอ้ตกลงกับส ำนักงำนประกันสังคมในกำรให้บรกิำรทำงกำรแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน

เพ่ิมเตมิ ฉบับที่ 8

กรงุเทพมหำนคร

ส ำนักงำนประกันสังคมกรงุเทพมหำนครพ้ืนที่ 3

ส ำนักงำนประกันสังคมกรงุเทพมหำนครพ้ืนที่ 4

ส ำนักงำนประกันสังคมกรงุเทพมหำนครพ้ืนที่ 7

ส ำนักงำนประกันสังคมกรงุเทพมหำนครพ้ืนที่ 10



ล ำดบัที่ ชือ่โรงพยำบำล ที่ตัง้สถำนพยำบำล โทรศัพท์มอืถือ โทรศัพท์

รำยชือ่สถำนพยำบำลที่ท ำขอ้ตกลงกับส ำนักงำนประกันสังคมในกำรให้บรกิำรทำงกำรแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน

เพ่ิมเตมิ ฉบับที่ 8

12 คลินิกโสภณทันตแพทย์ 520 ซ.ศูนย์การค้ามีนบุรีพลาซ่า ม.18 ถ.สีหบุรานุกิจ  มีนบุรี  กทม. 029-187-858

13 นรินทร์ทันตแพทย์คลินิกทันตกรรม 3/3011 ซ.ยแกจากหมู ่6 เดิม  ถ.พหลโยธนิ 54 คลองถนน  สายไหม กทม. 029-711-979 029-711-978

14 คลินิกจันทร์เพ็ญทันตกรรม 204/1 ซ.อ่อนนุช 1 ถ.สุขุมวทิ 77 พระโขนงเหนือ วฒันา กทม. 020-610-838

15 คลินิกบุษบาทันตแพทย์ 20/3  ม.2  ต.อ่าวลึกเหนือ  อ.อ่าวลึก  กระบี่ 075-619-225

16 แฟมิล่ีคลินิก (ทันตแพทย์หญิงสุจิตรา) 29/13 ถ.แสงชูโต  ต.บ้านใต้  อ.เมือง  กาญจนบุรี 034-511-082

17 คลินิกทันตกรรมพร้ิมสมาย 51/34  ม.2  ต.พานทอง  อ.พานทอง  ชลบุรี 089-1911-357

18 คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์พงศธร 53/3  ต.ในเมือง  อ.เมือง  ชัยนาท 056-411-703

19 โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่ 316/1  ถ.เชียงใหม-่ล าพูน ต.วดัเกต  อ.เมือง   เชียงใหม่ 

20 คลินิกทันตกรรมเดนทัลจอยพลัส 45/7-8  ถ.ชลประทาน  ต.ดอยสุเทพ  อ.เมือง   เชียงใหม่ 

21 คลินิกทันตกรรมเฮาส์ออฟเดนทิส 145/1  ถ.ววัลาย  ต.หายยา  อ.เมือง   เชียงใหม่ 

22 คลินิกทันตกรรมหางดง 252/7  ม.2 ถ.เชียงใหม-่ฮอด ต.หางดง  อ.หางดง   เชียงใหม่ 

ส ำนักงำนประกันสังคมกรงุเทพมหำนครพ้ืนที่ 12

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดกระบี่

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดกำญจนบุรี

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชลบุรี

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชยันำท

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเชยีงใหม่



ล ำดบัที่ ชือ่โรงพยำบำล ที่ตัง้สถำนพยำบำล โทรศัพท์มอืถือ โทรศัพท์

รำยชือ่สถำนพยำบำลที่ท ำขอ้ตกลงกับส ำนักงำนประกันสังคมในกำรให้บรกิำรทำงกำรแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน

เพ่ิมเตมิ ฉบับที่ 8

23 คลินิกทันตกรรมบลิสสไมล์ 212/9  ม.2  ต.แม่เฮียะ  อ.เมือง   เชียงใหม่ 

24 คลินิกทันตกรรมมิน้ท์เดนทัล 8/1  ม.3  ต.สันกลาง  อ.สันก าแพง   เชียงใหม่ 

25 คลินิกทันตกรรมสมายเวย์เดนทัลคลินิก 196/2  ม.7  ต.สุเทพ  อ.เมือง   เชียงใหม่ 

26 คลินิกทันตกรรมบ้านเพื่อน 202/6  ม.6  ถ.หางดง-สะเมิง  ต.หนองควาย  อ.หางดง  เชียงใหม่ 

27 คลินิกทันตกรรมเดอะเดนทิส 99/76-77  ม.1  ต.ช้างเผือก  อ.เมือง   เชียงใหม่ 

28 คลินิกทันตกรรมโมเดิร์นสไมล์ 55/4  ม.10 ถ.คันคลองชลประทาน  ต.สุเทพ  อ.เมือง   เชียงใหม่ 

29 คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์ศิริพร 162/6  ถ.ราชวถิี  ต.พระปฐมเจดีย์   อ.เมือง  นครปฐม 034-241-053

30 คลินิกทันตกรรมกมลทันตแพทย์ 27 ซ.1  ถ.ชัยชุมพล  ต.ปากแพรก  อ.ทุ่งสง  นครศรีธรรมราช 075-424-044

31 คลินิกทันตกรรม มีพร เดนทัลคลินิก 279/1  ถ.ทุ่งสง-สุราษฎร์  ต.ปากแพรก  อ.ทุ่งสง  นครศรีธรรมราช 075-332-212

32 คลินิกทันตกรรม คลินิกทันตแพทย์จโรจน์ 13  ถ.ชัยชุมพล  ต.ปากแพรก  อ.ทุ่งสง  นครศรีธรรมราช 075-411-619

33 คลินิกทันตกรรมกู๊ดสไมล์ บายหมอพี 88/12  ถ.ลาดยาว-หนองเบน  ต.ลาดยาว  อ.ลาดยาว  นครสวรรค์ 086-2148-852

34 คลินิกทันตกรรมอิควานทันตแพทย์ 380 ถ.ระแงะมรรคา  ต.บางนาค  อ.เมือง  นราธวิาส

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดบุรรีมัย์

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครปฐม

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครศรธีรรมรำช

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนรำธิวำส



ล ำดบัที่ ชือ่โรงพยำบำล ที่ตัง้สถำนพยำบำล โทรศัพท์มอืถือ โทรศัพท์

รำยชือ่สถำนพยำบำลที่ท ำขอ้ตกลงกับส ำนักงำนประกันสังคมในกำรให้บรกิำรทำงกำรแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน

เพ่ิมเตมิ ฉบับที่ 8

35 คลินิกทันตกรรมนางรอง 140  ถ.ประจันเขต  ต.นางรอง  อ.นางรอง  บุรีรัมย์ 090-9564-565

36 คลินิกทันตกรรมหมอแอร์ คลินิกฟัน 89  ม.1  ถ.โชคชัย-เดชอุดม  ต.หนองกี่  อ.หนองกี่  บุรีรัมย์ 082-4944-561

37 คลินิกทันแพทย์นที คลินิกทันตกรรม 71/25  ม.6  ถ.เสมาฟ้าคราม  ต.คูคต  อ.ล าลูกกา  ปทุมธานี

38 คลินิกทันตกรรม เด็นทัลแฟมิล่ี 98/275  ม.3  ต.คูคต  อ.ล าลูกกา  ปทุมธานี

39 สไมล์เมโลด้ีคลินิกทันตกรรม 70/18  ม.3  ต.บ้านฉาง  อ.เมือง  ปทุมธานี

40 คลินิกทันตกรรมพีพี 12/8  ม.2  ต.คูคต  อ.ล าลูกกา  ปทุมธานี

41 คลินิกทันตกรรมคลินิกยิ้ม 438/4  ซ.พหลโยธนิ 62  ถ.พหลโยธนิ  ต.คูคต  อ.ล าลูกกา  ปทุมธานี

42 คลินิกทันตกรรม ไอสมาย 14/8  ม.5  ถ.ล าลูกกา  ต.คูคต  อ.ล าลูกกา  ปทุมธานี 025-312-099

43 คลินิกทันตกรรม ฟ.ฟัน 112  ม.3  ต.ผักไห่  อ.ผักไห่  พระนครศรีอยุธยา 089-4522-972

44 คลินิกทันตกรรมเลิฟทีธ 139/3-4 ม.4  ต.คุ้งลาน  อ.บางปะอิน  พระนครศรีอยุธยา 081-9477-194 035-352-873

45 คลินิกทันตกรรมบูลเด้นท์ 678/1-2  ม.16  ถ.พหลโยธนิ  ต.แม่กา  อ.เมือง  พะเยา 095-6739-889 054-071-316

46 คลินิกทันตกรรมแต้มยิ้ม อารมณ์ดี 38  ถ.ประตูชัย  ต.เวยีงชัย  อ.เมือง  พะเยา

47 คลินิกทันตกรรมดีบุก 299/1  ถ.เพชรเกษม  ต.ท้ายช้าง  อ.เมือง  พังงา 095-4299-996 087-3447-528

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดปทุมธำนี

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพระนครศรอียุธยำ

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพะเยำ

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพังงำ



ล ำดบัที่ ชือ่โรงพยำบำล ที่ตัง้สถำนพยำบำล โทรศัพท์มอืถือ โทรศัพท์

รำยชือ่สถำนพยำบำลที่ท ำขอ้ตกลงกับส ำนักงำนประกันสังคมในกำรให้บรกิำรทำงกำรแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน

เพ่ิมเตมิ ฉบับที่ 8

48 คลินิกทันตกรรมบ้านแตง 14  ม.4  ถ.เพชรเกษม  ต.ท้ายเหมือง  อ.ท้ายเหมือง  พังงา 091-8238-906 081-4237-900

49 คลินิกทันตกรรมวสีไมล์ 88/9  ม.3  ต.โคกกลอย  อ.ตะกั่วทุ่ง  พังงา 009-0919-321

50 เทียนทันตคลินิก 8/25  ม.2  ต.บางนายสี  อ.ตะกั่วป่า  พังงา 086-4751-071

51 คลินิกทันตกรรมเขาย้อย
4/4 ห้องที่ 15-16 โครงการเขาย้อยวลิล์ แอนด์กันตนามูลวี่มอลล์                   ม.5 
ต.เขาย้อย  อ.เขาย้อย  เพชรบุรี

088-7691-548

52 คลินิกทันตกรรมรุ่งรัตน์ 2 9  ถ.ราษฎร์อุทิศ  ต.เชิงเนิน  อ.เมือง   ระยอง 033-069-496

53 คลินิกทันตแพทย์สันทัด 90  ถ.วกิลิเก  ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง  ราชบุรี 032-221-541

54 คลินิกทันตกรรมหมอเบียร์ 333  ถ.แสงชูโต  ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง  ราชบุรี 032-221-919

55 คลินิกทันตกรรมฟันดี 5   ต.โคกส าโรง  อ.โคกส าโรง  ลพบุรี 087-8247-361

56 ฟ.ฟัน คลินิกทันตกรรม 241,243  ถ.ศรีส าโรง  ต.โคกส าโรง  อ.โคกส าโรง  ลพบุรี 083-1989-936 081-7431-970

57 สระแก้วคลินิกทันตกรรม 229/42  ถ.นารายณ์มหาราช  ต.ทะเลชุบศร  อ.เมือง  ลพบุรี 090-9697-683 036-420-973

58 คลินิกทันตกรรมบุญบุญ 189  ม.7  ต.ศาลา  อ.เกาะคา  ล าปาง 061-0594-636

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดรำชบุรี

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดล ำปำง

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดลพบุรี

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดระยอง



ล ำดบัที่ ชือ่โรงพยำบำล ที่ตัง้สถำนพยำบำล โทรศัพท์มอืถือ โทรศัพท์

รำยชือ่สถำนพยำบำลที่ท ำขอ้ตกลงกับส ำนักงำนประกันสังคมในกำรให้บรกิำรทำงกำรแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน

เพ่ิมเตมิ ฉบับที่ 8

59 คลินิกทันตกรรมปันยิ้ม 68  ม.5  ถ.คลองแงะ-นาทว ี ต.พังลา  อ.สะเดา  สงขลา 089-4649-650

60 ดี.เอส.คลินิกทันตกรรม 28/146  ม.6 ถ.เลียบคลองมหาวงษ์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง สมุทรปราการ 027-582-630

61 คลินิกทันตกรรมเพียงยิ้ม 1054/8  ม.6 ถ.เทพารักษ์  ต.เทพารักษ์  อ.เมือง  สมุทรปราการ 098-3781-179 020-299-695

62 คลินิกทันตกรรมรักยิ้ม 999/2-3 ซ.มังกร-นาคดี ม.5  ต.แพรกษา  อ.เมือง  สมุทรปราการ 095-5985-656 023-343-299

69 คลินิกทันตกรรมต าหรุฟันดี 502/7  ซ.ต าหรุนิเวศน์  ม.8  ต.บางปูใหม่  อ.เมือง   สมุทรปราการ 023-233-441

63 คลินิกทันตกรรมหมอเก๋ 98/12  ถ.รักการดี  ต.อุทัยใหม่  อ.เมือง  อุทัยธานี 093-3099-033

64 คลินิกทันตกรรมเลิฟล่ีสไมล์ 656  ถ.ชยางกูร  ต.ในเมือง  อ.เมือง  อุบลราชธานี 087-4787-555

65 คลินิกทันตกรรมฮักยิ้ม 234 ม.4  ต.เขื่อนอุบลรัตน์  อ.อุบลรัตน์  ขอนแก่น 063-7316-233

66 คลินิกเฉพาะทางด้านทันตกรรมจัดฟันต้าตาล 789/280  ม.17  ถ.มิตรภาพ  ต.ในเมือง  อ.เมือง  ขอนแก่น 091-4455-626

67 คลินิกทันตกรรมเดนทัล ดีไซน์ 198/36-37  ถ.กสิกรทุ่งสร้าง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  ขอนแก่น 090-5959-692

68 คลินิกทันตกรรมขอนแก่น เดนทัล แคร์ 2 289/5-6 ม.23  ต.บ้านเป็ด  อ.เมือง  ขอนแก่น 098-1900-958 043-238-862

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอุทัยธำนี

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอุบลรำชธำนี

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสงขลำ

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสมทุรปรำกำร

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น



ล ำดบัที่ ชือ่โรงพยำบำล ที่ตัง้สถำนพยำบำล โทรศัพท์มอืถือ โทรศัพท์

รำยชือ่สถำนพยำบำลที่ท ำขอ้ตกลงกับส ำนักงำนประกันสังคมในกำรให้บรกิำรทำงกำรแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน

เพ่ิมเตมิ ฉบับที่ 8

69 ยิ้มถูกใจ คลินิกทันตกรรม 888/2  ม.9  ต.บ้านเป็ด  อ.เมือง  ขอนแก่น 095-6262-962

70 คลินิกทันตกรรมโฮมสไมล์ 264 ม.1  ต.ภเูวยีง  อ.ภเูวยีง  ขอนแก่น 



ล ำดบัที่ ชือ่โรงพยำบำล ที่ตัง้สถำนพยำบำล โทรศัพท์มอืถือ โทรศัพท์

รำยชือ่สถำนพยำบำลที่ท ำขอ้ตกลงกับส ำนักงำนประกันสังคมในกำรให้บรกิำรทำงกำรแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน

เพ่ิมเตมิ ฉบับที่ 8


