
ล ำดับที่ ชื่อโรงพยำบำล ทีต่ั้งสถำนพยำบำล โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์

1 คลินิกทันตกรรมสมายล์ทูเกท็เธ่อร์ 189 ชั้น 2 ถ.ราชวิถ ี ดุสิต  กทม. 095-2622-465

2 ศรีประสิทธิท์ันตแพทยค์ลินิก 263  ถ.จกัรวรรดิ  สัมพนัธวงศ์  กทม. 085-8269-001

3 คลินิกทันตกรรมเดนเต้พลัส 10/11 ม.3 ซ.วิภาวดีรังสิต 64 ถ.วิภาวดีรังสิต ตลาดบางเขน หลักส่ี  กทม. 029732282-4

4 คลินิกทันตกรรมซีเอสดีซี
1190 ห้างสรรพสินค้าเทสโกโ้ลตัส สาขาลาดพร้าว ชั้น 2  ห้อง 022                 ถ.
พหลโยธิน จอมพล จตุจกัร  กทม.

099-4545-603

5 คลินิกทันตกรรมดีเดนทิส 377 ถ.สรงประภา  ดอนเมือง  กทม. 029-281-845

6 คลินิกศูนยท์ันตกรรมโมเดิร์น 725/4-5 ถ.รามอนิทรา กม.4  ท่าแร้ง  บางเขน  กทม. 029-435-852

7 คลินิกทันตกรรมมิสเตอร์สไมล์ 642-644  ถ.ประชาราษฎร์ 1  บางซ่ือ  กทม. 029-117-199

8 คลินิกทันตกรรม ฟ.ฟนั 204/22  ถ.จรัญสนิทวงศ์  บ้านช่างหล่อ  บางกอกน้อย  กทม. 088-8704-474 024-110-846

9 คลินิกมงคลทันตแพทย์ 73/46 ถ.อสิรภาพ  หิรัญรูจ ี ธนบุรี  กทม. 028-900-696

10 คลินิกทันตกรรมมิสเตอร์สไมล์ 513/163 ซ.วัดเพลงวิปัสสนา ถ.จรัญสนิทวงศ์ บางขนุศรี บางกอกน้อย กทม. 024-124-628

11 คลินิกทันตกรรมศรีสุขเดนทัลแคร์ 1018  ชั้น 1  ถ.สมเด็จพระเจา้ตากสิน  บุคคโล  ธนบุรี  กทม. 020-229-039

12 คลินิกทันตแพทย ์21 127 ซ.อสัสัมชัญ 6  ถ.อสัสัมชัญ  บางไผ่  บางแค  กทม. 024-442-266

13 คลินิกทันตกรรมขวัญใจ 333  ถ.เพชรเกษม  บางหว้า  ภาษีเจริญ  กทม. 089-6933-399 028689732-3

รำยชื่อสถำนพยำบำลทีท่ ำข้อตกลงกับส ำนักงำนประกันสังคมในกำรให้บริกำรทำงกำรแพทยก์รณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน

เพ่ิมเติม ฉบบัที ่11

กรุงเทพมหำนคร

ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพ้ืนที ่1

ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพ้ืนที ่2

ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพ้ืนที ่5

ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพ้ืนที ่6



ล ำดับที่ ชื่อโรงพยำบำล ทีต่ั้งสถำนพยำบำล โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์

รำยชื่อสถำนพยำบำลทีท่ ำข้อตกลงกับส ำนักงำนประกันสังคมในกำรให้บริกำรทำงกำรแพทยก์รณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน

เพ่ิมเติม ฉบบัที ่11

14 ฮักฟนัคลินิกทันตกรรม 1755  ถ.เพชรเกษม  หลักสอง  บางแค  กทม. 080-6082-336 024-442-560

15 วันวิเชียรสหคลินิก 235/20-21  ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝ่ังเหนือ  หนองแขม  กทม. 081-7339-849 024044571-3

16 ทันตกรรมลิตเต้ิลสไมล์ 701/1  ชั้น 1  ถ.บางแวก  ภาษีเจริญ  กทม. 087-3509-249 020-392-358

17 คลินิกทันตกรรมสุขสันต์ 9/32  ซ.สุขสันต์ 6 ถ.กาญจนาภิเษก  บางแค  กทม. 086-3192-727 028-037-399

18 โรงพยาบาลบางปะกอก 1 2  ซ.สุขสวัสด์ิ 25/1  บางปะกอก  ราษฎร์บูรณะ  กทม. 021-091-111

19 คลินิกทันตกรรมเดอแรบบิท 81/14  ถ.หทัยราษฎร์  บางชัน  คลองสามวา  กทม. 099-1146-446

20 คลินิกทันตกรรมยิ้มสดใส 1/5  ซ.สายไหม 55 หมู่บ้านลาดมณี ถ.สายไหม  สายไหม  กทม. 082-5435-095 029-928-335

21 คลินิกทันตกรรมเฟรชสไมล์ สาขาสายไหม 60/24-25  ถ.สุขาภิบาล 5  ออเงิน  สายไหม  กทม. 025-333-839

22 คลินิกทันตกรรมเฟรชสไมล์ สาขาซาฟารีเวิลด์ 218/2  ถ.เลียบคลองสอง  บางชัน  คลองสามวา  กทม. 089-8883-435 025-488-578

23 ทันตกรรม แมกไม้ คลินิก 1/50  ม.1  ถ.สุขาภิบาล 5  สายไหม  กทม. 029-918-974

24 คลินิกทันตแพทยป์ระเทือง 513  ถ.สีหบุรานุกจิ  มีนบุรี  กทม. 811-3237-099 025-175-110

25 คลินิกทันตกรรมซิลค์ 444/10  หมู่บ้านซิลค์ทาวน์  ถ.สายไหม  สายไหม  กทม. 097-0150-195 086-0080-787

26 คลินิกทันตกรรมยิ้มวีสไมล์
127  โครงการวีมาร์เกต็ ชั้น 2 ห้อง D 207 ถ.ฉลองกรุง ล าปลาทิว                  
ลาดกระบัง  กทม.

063-8798-448

27 คลินิกทันตกรรมยิ้มฟนัใส สาขาหทัยราษฎร์ 89/11  ถ.หทัยราษฎร์  บางชัน  คลองสามวา  กทม. 021-715-217

28 คลินิกทันตกรรม บี-สไมล์ 2/13  ถ.จนัทน์  ทุง่วัดดอน  สาธร  กทม. 026789331-2

ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพ้ืนที ่10

ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพ้ืนที ่11

ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพ้ืนที ่7



ล ำดับที่ ชื่อโรงพยำบำล ทีต่ั้งสถำนพยำบำล โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์

รำยชื่อสถำนพยำบำลทีท่ ำข้อตกลงกับส ำนักงำนประกันสังคมในกำรให้บริกำรทำงกำรแพทยก์รณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน

เพ่ิมเติม ฉบบัที ่11

29 คลินิกทันตกรรมดิออร่า
131/40-41 อาคารแอสพริาสุขมุวิท  ซ.สุขมุวิท 7/1  ถ.สุขมุวิท                    
คลองเตยเหนือ  วัฒนา  กทม.

094-9394-966 020-436-680

30 คลินิกทันตกรรมพลัส สาขาอโศก 246 อาคารไทม์สแควร์ ชั้น 1 ห้อง 102-103 ถ.สุขมุวิท คลองเตย กทม. 094-3383-777 020-441-022

31 คลินิกทันตกรรมเดนทัลลิสต้า
1595/501 อาคารเลอรักคอนโดมิเนียม อาคารบี (สกายวอร์ค) ชั้น 1 ห้อง บ0ี6      
ถ.สุขมุวิท  พระโขนงเหนือ  วัฒนา  กทม.

081-3969-752 023-489-148

32 คลินิกทันตกรรมดับเบิลยู 2/2 ถ.มหาราช ซ.10  ต.ปากน้ า  อ.เมือง  กระบี่ 095-0945-755

33 คลินิกทันตกรรมฟอฟนั 62/31  ม.9  ต.ปากแพรก  อ.เมือง  กาญจนบุรี 094-6424-597

34 คลินิกทันตแพทยห์มอแนน 54/10  ม.23  ซ.บ้านไทรทอง  ต.บ้านเป็ด  อ.เมือง   ขอนแกน่ 065-8681-254 043-238-831

35 คลินิกทันตกรรมแฟมิล่ี 2/7  ถ.หลังเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  ขอนแกน่ 095-8036-289

36 สหคลินิกเวชกรรมทันตกรรมหมอค ารณ-หมอฟนั 154/11  ต.หนองโก  อ.กระนวน  ขอนแกน่ 081-9656-627

37 หมอต๊ัมทันตะ คลินิกทันตกรรม 28/77-78  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  ฉะเชิงเทรา 093-4562-328

38 เจริญทันตแพทยค์ลินิก 37  ถ.ชุมพล  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  ฉะเชิงเทรา 082-2550-241 038-511-688

39 คลินิกทันตกรรมบ้านริมน้ า 2 400-402  ถ.พานิช  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  ฉะเชิงเทรา 061-5042-766

40 คลินิกทันตกรรม ฟ.ฟนั 119-121  ถ.ชุมพล  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  ฉะเชิงเทรา 038-535-445

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดักระบี่

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดักำญจนบรุี

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดัฉะเชิงเทรำ

ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพ้ืนที ่12

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดัขอนแก่น



ล ำดับที่ ชื่อโรงพยำบำล ทีต่ั้งสถำนพยำบำล โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์

รำยชื่อสถำนพยำบำลทีท่ ำข้อตกลงกับส ำนักงำนประกันสังคมในกำรให้บริกำรทำงกำรแพทยก์รณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน

เพ่ิมเติม ฉบบัที ่11

41 คลินิกทันตกรรม ดีสมายล์ 28-29/2  ถ.ศรีโสธรตัดใหม่  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  ฉะเชิงเทรา 091-7454-412

42 คลินิกทันตกรรมบ้านใหม่ 88/20   ม.5  ต.บ้านใหม่  อ.เมือง  ฉะเชิงเทรา 064-4522-229

43 สมายล่ีคลินิกทันตกรรม 151-153  ถ.พานิช  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  ฉะเชิงเทรา 099-3300-248

44 คลินิกสบายฟนั 436  ถ.พานิช  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  ฉะเชิงเทรา 089-4447-745 038-511-155

45 โรงพยาบาลจฬุารัตน์ 11 181/1-2  ม.1  ต.บางวัว  อ.บางปะกง  ฉะเชิงเทรา 081-3448-366 038-500-300

46 คลินิกทันตกรรมครอบครัวฟนัดี 1/34  ม.14  ต.บางวัว  อ.บางปะกง  ฉะเชิงเทรา 065-6065-905 038-840-396

47 คลินิกทันตกรรมออลเด็นเต้ 31  ถ.บางแสนสาย 4 ใต้  ต.แสนสุข  อ.เมือง  ชลบุรี 062-6672-471

48 คลินิกทันตกรรมชลบุรีเด็นทิสท์ 208/13  ม.3  ต.เสม็ด  อ.เมือง  ชลบุรี 099-4609-044

49 คลินิกทันตกรรมพาสุข สาขาหน้าโรงเรียนอนุบาลตาก 429/7  ถ.ตากสิน  ต.หนองหลวง  อ.เมือง  ตาก

50 คลินิกทันตกรรมพาสุข สาขาหน้าโรงเรียนตากพทิยาคม 315/22  ถ.มหาดไทยบ ารุง  ต.ระแหง  อ.เมือง  ตาก

51 คลินิกทันตกรรมพาสุข สาขาอ าเภอบ้านตาก 5150/4  ม.9  ต.ตากตก  อ.บ้านตาก  ตาก

52 คลินิกทันตกรรมพาสุข สาขาแม่สอด 523/2  ม.1  ต.ท่าสายลวด  อ.แม่สอด  ตาก

53 คลินิกทันตกรรมบ้านยิ้มสวย 81  ม.5  ต.บ้านนา  อ.บ้านนา  นครนายก 090-9148-292

54
ศุนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ      สยามบรม
ราชกมุารี

62  ม. 7 ถ.รังสิต-นครนายก  ต.องครักษ์  อ.องครักษ์  นครนายก 037395085-6

55 ศูนยท์ันตกรรมนครนายก ข/4062-063  ต.นครนายก  อ.เมือง  นครนายก 037-311-909

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดันครนำยก

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดัตำก

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดัชลบรุี

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดันครสวรรค์



ล ำดับที่ ชื่อโรงพยำบำล ทีต่ั้งสถำนพยำบำล โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์

รำยชื่อสถำนพยำบำลทีท่ ำข้อตกลงกับส ำนักงำนประกันสังคมในกำรให้บริกำรทำงกำรแพทยก์รณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน

เพ่ิมเติม ฉบบัที ่11

56 คลินิกทันตกรรมแพทยเ์พญ็พกัตร์ 60  ถ.สุชาดา  ต.ปากน้ าโพ  อ.เมือง  นครสวรรค์ 056-222-159

57 คลินิกทันตกรรมปาลิดา 99/19  ม.14  ต.วัดไทร  อ.เมือง  นครสวรรค์ 094-4925-403

58 คลินิกทันตกรรมเดนทัลโซน 619  ม.2  ต.บางเขน  อ.เมือง  นนทบุรี 085-0568-385

59 คลินิกทันตกรรมเดนทัล ดีไลท์ 18/11  ม.5  ต.สวนใหญ่  อ.เมือง  นนทบุรี  029-675-399

60 คลินิกทันตกรรมฟนัดี 68/103  ม.8  ต.บางกระสอ  อ.เมือง  นนทบุรี  086-6777-512

61 คลินิกทันตกรรมสนามบินน้ า 138/3  ถ.นนทบุรี  ต.ท่าทราย  อ.เมือง  นนทบุรี  025-268-657

62 คลินิกทันตกรรมเด็นทัลแอทโฮม 25/795  ม.6  ถ.แจง้วัฒนะ 26  ต.บางตลาด  อ.เมือง  นนทบุรี  029-622-592

63 คลินิกทันตกรรมราชพฤกษ์ 82/5  ต.บางขนุน  อ.บางกรวย  นนทบุรี 086-0299-288

64 คลินิกทันตกรรมหมอปริญรัตน์ สาขา 2 278/5-7  ม.2  ต.ท่าตูม  อ.ศรีมหาโพธิ  ปราจนีบุรี 062-6940-666

65 คลินิกทันตกรรมทันตแพทยค์ลินิกคอนเนอร์ 609/8-9 ม.10  ต.ท่าตูม  อ.ศรีมหาโพธิ  ปราจนีบุรี

66 คลินิกทันตกรรมแพทยห์ญิงสุนันทา 288/5  ม.1  ต.บ้านแพรก  อ.บ้านแพรก  พระนครศรีอยธุยา

67 คลินิกทันตกรรมบางปะอนิ 1999/95-97  ม.2  ต.คลองจกิ  อ.บางปะอนิ  พระนครศรีอยธุยา

68 คลินิกทันตกรรมการะเกด 84/1  ถ.มธุรสใต้  ต.ตะพานหิน  อ.ตะพานหิน  พจิติร 056-622-122

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดันนทบรุี

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดัปรำจีนบรุี

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดัพระนครศรีอยธุยำ

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดัพิจิตร

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดัเพชรบรุี



ล ำดับที่ ชื่อโรงพยำบำล ทีต่ั้งสถำนพยำบำล โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์

รำยชื่อสถำนพยำบำลทีท่ ำข้อตกลงกับส ำนักงำนประกันสังคมในกำรให้บริกำรทำงกำรแพทยก์รณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน

เพ่ิมเติม ฉบบัที ่11

69 คลินิกทันตกรรมเพือ่นฟนั 207  ม.5  ถ.ด าเนินเกษม  ต.คลองกระแชง  อ.เมือง  เพชรบุรี 092-9499-656

70 คลินิกทันตกรรมกลุนันต์-ณัฐฐา 37/33  ถ.สันติสุข  ต.ในเมือง  อ.เมือง  ร้อยเอด็ 095-6640-286 043-030-228

71 คลินิกทันตกรรมบ้านพนัไมล์ 192  ม.1  ต.สระคู  อ.สุวรรณภูมิ  ร้อยเอด็ 089-7048-579

72 คลินิกทันตกรรมไบร์ทสมายล์ 293/62-63  ถ.เทวาภิบาล  ต.ในเมือง  อ.เมือง  ร้อยเอด็ 095-6625-738

73 คลินิทันตกรรมประภัสสร 400/1  ม.9  ต.บัวแดง  อ.ปทุมรัตต์  ร้อยเอด็ 081-3457-206

74 คลินิกทันตกรรมบ้านฟนัสวย 293/5  ซ.4  ถ.เทวาภิบาล  ต.ในเมือง  อ.เมือง  ร้อยเอด็ 043-514-689

75 คลินิกทันตกรรมยิ้มหวาน 1575/19  ถ.สุขเกษม  ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง  สกลนคร 094-5181-689

76 คลินิกทันตแพทยอ์งัคณา 156  ถ.ราษฎร์อทุิศ 1  ต.บ่อยาง  อ.เมือง  สงขลา 090-9878-074 074-313-976

77 คลินิทันตกรรมบีบี 38  ม.1  ถ.พลีพฒันา  ต.นาทวี  อ.นาทวี  สงขลา 073-373-777

78 คลินิกทันตกรรมเอม็.ซี 243/1,245  ถ.โพธิศ์รี  ต.หมากแขง้  อ.เมือง  อดุรธานี 042-326-722

79 เรนโบว์คลินิกทันตกรรม 229/41  ถ.อดุรดุษฎี  ต.หมากแขง้  อ.เมือง  อดุรธานี 095-2244-133

80 คลินิกทันตกรรมเดนทัลพลัส 235/15  ถ.ประจกัษ์  ต.หมากแขง้  อ.เมือง  อดุรธานี 094-4694-935

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดัสกลนคร

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดัสงขลำ

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดัอุดรธำนี

ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวดัร้อยเอ็ด


