
ล ำดับที่ ชื่อโรงพยำบำล ทีต่ั้งสถำนพยำบำล โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์

1 คลินิกทันตกรรมสไมล์ธีโอร่ี 256  ถ.ช่างอากาศอทุิศ  ดอนเมือง  กทม. 025-652-484

2 สไมล์ซิกเนเจอร์คลินิกทันตกรรม สาขารามอนิทรา 356-358  ถ.รามอนิทรา  ท่าแร้ง  บางเขน  กทม. 029-435-858

3 สไมล์ซิกเนเจอร์คลินิกทันตกรรม สาขาพหลโยธิน 1701/12  ถ.พหลโยธิน  จตุจกัร  กทม. 029-301-818

4 คลินิกทันตกรรมอาร์เอสยู 571 อาคารเอสยทูาวเวอร์ ชั้น 11 ถ.สุขมุวิท 31 คลองตันเหนือ วัฒนา กทม. 026-100-300

5 คลินิกทันตกรรมดิไอวร่ี 167/16  ถ.รัชดาถเิษก  ดินแดง  กทม. 023-992-445

6 คลินิกทันตกรรมแกรนด์เดนทัล 131/1  ห้วยขวาง  กทม. 021-681-159

7 ศูนยท์ันตกรรมสไมล์ซิกเนเจอร์รัชดาภิเษก 257/26,27  ถ.รัชดาภิเษก  ดินแดง  กทม. 026-936-933

8
ศูนยท์ันตกรรมบางกอกอนิเตอร์เนชั่นแนล                   
คลินิกทันตกรรม

157,159  รัชดาภิเษก 7  ดินแดง  กทม. 026-924-433

9 คลินิกทันตกรรมแฮปปีส้ไมล์ 179/11-12  ซ.ปากซอย 19  ถ.ท่าขา้ม  แสมด า  บางขนุเทียน  กทม. 020-052-380

10 คลินิกทันตกรรมศรีสุขทันตแพทย์ 112/267  ม.8  ซ.พระราม 2 ที ่28  จอมทอง  กทม. 028-752-917

11 คลินิกบ้านรักฟนั 62  ถ.ประชาอทุิศ  ทุง่ครุ  กทม. 024-260-517

12 บางกะปิเด็นทอลคลินิกทันตกรรม 3634  ลาดพร้าว  คลองจั่น  บางกะปิ  กทม. 081-8437-740 023-757-880

13 คลินิกสุพจน์ทันตแพทย์ 3750/10  ลาดพร้าว 146/1  คลองจั่น  บางกะปิ  กทม. 081-8437-740 023-757-880

รำยชื่อสถำนพยำบำลทีท่ ำข้อตกลงกับส ำนักงำนประกันสังคมในกำรให้บริกำรทำงกำรแพทยก์รณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน

เพ่ิมเติม ฉบบัที ่12

กรุงเทพมหำนคร

ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพ้ืนที ่2

ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพ้ืนที ่9

ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพ้ืนที ่3

ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพ้ืนที ่7



ล ำดับที่ ชื่อโรงพยำบำล ทีต่ั้งสถำนพยำบำล โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์

รำยชื่อสถำนพยำบำลทีท่ ำข้อตกลงกับส ำนักงำนประกันสังคมในกำรให้บริกำรทำงกำรแพทยก์รณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน

เพ่ิมเติม ฉบบัที ่12

14 ศูนยก์ารแพทยล์าดพร้าว สหคลินิก (ร.พ.ลาดพร้าว) 2699  ลาดพร้าว 97  คลองเจา้คุณสิงห์  วังทองหลาง  กทม. 029-322-929

15 คลินิกทันตกรรมอมัรินทร์ 111/34  รามอนิทรา 40  นวลจนัทร์  บึงกุ่ม  กทม. 081-3365-811 021-871-134

16 คลินิกทันตกรรมมอสรามอนิทรา 551-553  รามอนิทรา  คันนายาว  กทม. 086-8956-348 020-403-945

17 คลินิกทันตกรรมออลเดยส์ไมล์ 264  ชั้น 1  ลาดพร้าว 94  พลับพลา  วังทองหลาง  กทม. 064-9636-391

18 คลินิกทันตกรรมอาเอสซี 309  รามค าแหง 43  หัวหมาก  บางกะปิ  กทม. 091-8837-879 023-190-304

19 คลินิกทันตกรรมสไมล์ทูเกตเตอร์ 1/4 เสนาทาวน์นวมินทร์ ชั้น 1,2  นวมินทร์ 163 นวลจนัทร์ บึงกุ่ม กทม. 087-5645-443 020-855-669

20 คลินิกทันตกรรมสุขสันต์สไมล์ 305  ลาดพร้าว 94  พลับพลา  วังทองหลาง  กทม. 089-1145-495

21 คลินิกทันตกรรมสุขภาพฟนั กม. 8 311/22  รามอนิทรา  คันนายาว  กทม. 086-3880-120 029-431-688

22 คลินิกยิ้มฟา้ใส 97/13  ม.4  ซ.รามอนิทรา 109 ถ.พระยาสุเรนทร์ บางชีน มีนบุรี กทม. 025-403-465

23 ล้ินกบัฟนัคลินิกทันตกรรม 196,198 ชั้น 1 , 2  ถ.สีหบุรานุกจิ  มีนบุรี  กทม. 020-660-914

24 คลินิกทันตกรรมพลัส สาขาสาธร 2  ห้อง 8204  ถ.นราธิวาสราชนครินทร์  ยานนาวา  สาธร  กทม. 083-0749-774

25 คลินิกทันตกรรมเดนทัลลิสต้า แอท พร้อมพงษ์ 680  ชั้น 1  ถ.สุขมุวิท  คลองตัน  คลองเตย  กทม. 095-2542-847 026-614-141

26 คลินิกทันตกรรมโอเค สาขา 2 233/2  ซ.สุขมุวิท 77  ถ.สุขมุวิท  พระโขนงเหนือ  วัฒนา  กทม. 086-3559-997 027-426-358

27 จอยเดนทัลคลินิก 222/12  ถ.อตุรกจิ  ต.ปากน้ า  อ.เมือง  กระบี่ 075-623-456

ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพ้ืนที ่11

ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพ้ืนที ่12

ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพ้ืนที ่10

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดัชลบรุี

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดักระบี่



ล ำดับที่ ชื่อโรงพยำบำล ทีต่ั้งสถำนพยำบำล โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์

รำยชื่อสถำนพยำบำลทีท่ ำข้อตกลงกับส ำนักงำนประกันสังคมในกำรให้บริกำรทำงกำรแพทยก์รณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน

เพ่ิมเติม ฉบบัที ่12

28 ทันตแพทยค์ลินิก 100  ถ.ศรีกญุชร  ต.พนัสนิคม  อ.พนัสนิคม  ชลบุรี 081-9402-981 038-461-036

29 คลินิกโกศลทันตกรรม 406/10  ถ.ลงหาดบางแสน  ต.แสนสุข  อ.เมือง  ชลบุรี 038-748-216

30 คลินิกทันตกรรมมายทีธ สาขาบางแสน 104/191  ถ.มาบมะยม  ต.แสนสุข  อ.เมือง  ชลบุรี 081-5916-204

31 คลินิกทันตกรรมม่วนใจ๋ 216/11  ม.2  ต.แม่เหียะ  อ.เมือง  เชียงใหม่ 087-6562-695

32 พงศกรทันตคลินิก 25/1  ซ.2  ถ.มูลเมือง  ต.พระสิงห์  อ.เมือง  เชียงใหม่ 053-206-445

33 คลินิกทันตกรรมหมอกติติพงษ์ 410/5  ม.3  ต.บ้านกลาง  อ.สันป่าตอง  เชียงใหม่ 093-5515-961

34 คลินิกทันตกรรมฮอลลีวูดสไมล์ 2/1  ถ.ประชาสัมพนัธ์  ต.ช้างคลาน  อ.เมือง  เชียงใหม่ 053-273-853

35 คลินิกทันตกรรมเชิงดอย 522/2-3  ม.3  ต.เชิงดอย  อ.ดอยสะเกด็  เชียงใหม่ 053-495-359

36 คลินิกทันตกรรมฮักยิ้ม 27/1  ม.3  ต.หางดง  อ.หางดง  เชียงใหม่ 063-9196-244

37 คลินิกทันตกรรมเดนทัลบลูม 81  ม.3  ต.สุเทพ  อ.เมือง  เชียงใหม่ 091-8599-189

38 คลินิกทันตกรรมบ้านคุณหมอรักฟนัฮอด 479/4  ม.9  ต.หางดง  อ.ฮอด  เชียงใหม่ 086-3849-225

39 พพิฒัน์คลินิกทันตกรรม 111/7  ม.5  ต.แม่เหียะ  อ.เมือง  เชียงใหม่ 084-3705-048

40 คลินิกทันตแพทยเ์จษฎา 41  ถ.หลังวัดแสนฝาง  ต.ช้างม่อย  อ.เมือง  เชียงใหม่ 081-6813-382 053-251-353

41 คลินิกทันตกรรมบิก้เม้าท์เท็น 500/28-31  ม.2  ต.แม่เหียะ  อ.เมือง  เชียงใหม่ 093-2746-555 053-277-278

42 ว-ีสไมล์คลินิกทันตกรรม 29/2  ถ.คชสาร  ต.ช้างคลาน  อ.เมือง  เชียงใหม่ 053-285-033

43 คลินิกทันตกรรมเดนทัลพอยต์ 34/12  ต.ช้างเผือก  อ.เมือง  เชียงใหม่ 088-0877-799

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดัตำก

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดัเชียงใหม่



ล ำดับที่ ชื่อโรงพยำบำล ทีต่ั้งสถำนพยำบำล โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์

รำยชื่อสถำนพยำบำลทีท่ ำข้อตกลงกับส ำนักงำนประกันสังคมในกำรให้บริกำรทำงกำรแพทยก์รณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน

เพ่ิมเติม ฉบบัที ่12

44 กรีนคลินิกเฉพาะทางทันตกรรมเด็ก 180/2  ถ.อนิทรคีรี  ต.แม่สอด  อ.แม่สอด  ตาก 091-8419-123

45 ไนซ์สไมล์เด็นทัลคลินิก 618  ถ.อนิทรคีรี  ต.แม่สอด  อ.แม่สอด  ตาก 055-545-444

46 ศูนยเ์ทศบาลสาธารณสุขเทศบาลต าบลท่าสายลวด 615  ม.1  ต.ท่าสายลวด  อ.แม่สอด  ตาก 055-563-316

47 คลินิกทันตกรรมทันตแพทยเ์พญ็ทิพย์ 558/175  ม.9  ต.นครสวรรค์ตก  อ.เมือง  นครสวรรค์ 056-370-537

48 โรงพยาบาลนนทเวช 30/8  ม.2  ถ.งามวงศ์วาน  ต.บางเขน  อ.เมือง  นนทบุรี 025-967-888

49 ฮีโร่ เดนทัล แคร์ คลินิกทันตกรรม 37/1  ต.บางกร่าง  อ.เมือง  นนทบุรี 024-473-656

50 คลินิกทันตกรรมวีแคร์ 90/8  ม.4  ต.บางสีทอง  อ.เมือง  นนทบุรี 024-466-448

51 มายเดนทิสคลินิกทันตกรรม 112/122  ม.1  ต.บางศรีเมือง  อ.เมือง  นนทบุรี 024491415-6

52 ดิออเร้นจค์ลินิกทันตกรรม สาขาบางใหญ่ 89/12,89/14  ม.6  บางใหญ่ซิต้ี  ต.เสาธงหิน  อ.เมือง  นนทบุรี 092-9942-946

53 คลินิกทันตกรรมซีทีเดนทอล 89/9  ม.6  บางใหญ่ซิต้ี  ต.เสาธงหิน  อ.เมือง  นนทบุรี 009-7034-824

54 คลินิกทันตกรรม พพี ีฮักฟนั 89/21 ห้อง 142/144 ม.12 ซ.เทพกญุชร 30 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี

55 คลินิกทันตกรรมทูธสเตชั่น
41/2 ห้างสรรพสินค้าเทสโก ้โลตัส สาขารังสิต คลอง 7 ห้องเลขที ่P0050133     ม.2 
 ถ.รังสิต-นครนายก  ต.ล าผักกดู  อ.ธัญบุรี  ปทุมธานี

063-9639-366

56 คลินิกทันตกรรมพเีอส สไมล์ 5/93 ,5/94  ม.2  ถ.ติวานนท์  ต.บ้านกลาง  อ.เมือง  ปทุมธานี

57 คลินิกทันตกรรมทันตศิลป์ 105/2-3  ม.7 ถ.คลองหลวง-เชียงราก ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดันครสวรรค์

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดันนทบรุี

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดัปทุมธำนี



ล ำดับที่ ชื่อโรงพยำบำล ทีต่ั้งสถำนพยำบำล โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์

รำยชื่อสถำนพยำบำลทีท่ ำข้อตกลงกับส ำนักงำนประกันสังคมในกำรให้บริกำรทำงกำรแพทยก์รณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน

เพ่ิมเติม ฉบบัที ่12

58 คลินิกทันตกรรมสีวลี 473  ซ.รังสิต-นครนายก 52  ต.ประชาธิปัตย ์ อ.ธัญบุรี  ปทุมธานี 029-961-122

59 คลินิกทันตกรรมเมืองใหม่ 49/59  ม.7  ต.คลองสอง  อ.คลองหลวง  ปทุมธานี 025-161-655

60 คลินิกทันตกรรมคลองสาม 2/2  ม.1  ถ.เลียบคลองสาม  ต.คลองสาม  อ.คลองหลวง  ปทุมธานี

61 คลินิกทันตกรรมอาทิตยท์ันตแพทย์ 14/11  ถ.ปทุมสัมพนัธ์  ต.บางปรอก  อ.เมือง  ปทุมธานี

62 อนันต์ คลินิกทันตกรรม 29/218 ม.6 ซ.พหลโยธิน 72 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 025-162-987

63 คลินิกนิพนธ์ทันตแพทย์ 17/2  ม.3  ต.โคกกลอย  อ.ตะกั่วทุง่  พงังา

64 คลินิกยิ้มสดใสทันตแพทย์ 19  ม.2  ต.บางนายสี  อ.ตะกั่วป่า  พงังา

65 คลินิกทันตกรรมพดีีเด็นทัล 170/43-44  ถ.ยนัตรกจิโกศล  อ.เมือง  แพร่  080-5011-219

66 คลินิกบ้านฉางทันตแพทย์ 14/5  ม.3  ถ.สุขมุวิท  ต.บ้านฉาง  อ.บ้านฉาง  ระยอง

67 คลินิกทันตแพทยป์ระยงค์ 16/21  ถ.สุขมุวิท  ต.ท่าประดู่  อ.เมือง  ระยอง

68 คลินิกทันตกรรมมิสเตอร์เดนทิส 146/2  ม.12  ต.เมืองคง  อ.ราศีไศล  ศรีสะเกษ 098-5188-424

69 คลินิกทันตกรรมเด็นทอลพลัส สาขาขขุนัธ์ 99-99/1  ม.7  ต.ห้วยเหนือ  อ.ขขุนัธ์  ศรีสะเกษ 088-0787-234

70 คลินิกทันตกรรมเด็นทอลพลัส (กนัทรลักษ์) 673/2-3  ม.14  ต.หนองหญ้าลาด  อ.กนัทรลักษ์  ศรีสะเกษ 061-7544-086

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดัพังงำ

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดัแพร่

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดัระยอง

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดัศรีสะเกษ

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดัสตูล



ล ำดับที่ ชื่อโรงพยำบำล ทีต่ั้งสถำนพยำบำล โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์

รำยชื่อสถำนพยำบำลทีท่ ำข้อตกลงกับส ำนักงำนประกันสังคมในกำรให้บริกำรทำงกำรแพทยก์รณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน

เพ่ิมเติม ฉบบัที ่12

71 คลินิกทันตกรรมหมอน้ า 131  ม.7  ต.ก าแพง  อ.ละงู  สตูล 089-8797-244

72 คลินิกทันตกรรมบ้านฟนัยิ้ม 999/16-17  ม.1  ต.บางแกว้  อ.เมือง  สมุทรสงคราม

73 คลินิกทันตกรรม เทพรินทร์ทันตแพทย์ 718  ม.7  ต.เทพารักษ์  อ.เมือง  สมุทรปราการ 089-7930-333 027-595-526

74 คลินิกบ้านรักฟนั 445/11  ซ.แพรกษา 14  ต.แพรกษา  อ.เมือง  สมุทรปราการ 089-7875-388 086-8918-311

75 คลินิกทันตกรรม ไอ สไมล์ 250  ถ.ธนสาร  ต.ในเมือง  อ.เมือง  สุรินทร์ 089-7123-339

76 คลินิกทันตกรรมหมอหญิง 270  ม.7  ต.รัตนวารี  อ.หัวตะพาน  อ านาจเจริญ 090-2720-421

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดัอ ำนำจเจริญ

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดัสุรินทร์

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดัสมุทรปรำกำร

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดัสมุทรสงครำม


