
ประเภท  � � � � โรงพยาบาลเอกชน ����    โรงพยาบาลรฐับาล/รฐัวสิาหกจิ ����    ศูนยบ์รกิารสาธารณสขุ

����    คลนิิก จาํนวน  2049   แห่ง � � � � อื+นๆ(ระบ)ุ……………………………………

ลาํดบั ชื	อสถานบริการสาธารณสุข จาํนวนเตียง ที	ตั�ง หมายเลขโทรศพัท์ ผูป้ระสานงาน วนัที	(เปิดบริการ) เขต สายที	 วนัที	(ปิดทาํการ)

1 LDC Dental Clinic สาขาพรอ้มพงษ์ 1966-1968 ถนน เพชรบุรีตดัใหม่ 38/1 แขวงบางกะปิ เขตบางกะปิ กทม(02) 718-0960 (086) 413-4223คุณหนึ	งฤทยั นฤนาทเวทิน 1/12/2013 เขตหว้ยขวาง 12

2 Immagini clinic สาขา พระราม9 9/9 ถ.พระราม9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กทม. 10310 (02)1603984,F(02)1603986,(081)2476584คุณชนนพร 1/3/2012 เขตหว้ยขวาง 22

3 ทนัตแพทยธ์ีรศกัดิO 196 ซ.สบายใจ ถ.สุธิสาร แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กทม.10310 02-275-2632 คุณธีรศกัดิO ชาวสวนเริญ เขตหว้ยขวาง 22

4 เพชรคลินิกเวชกรรม* 2345,2347 ถ.เพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กทม.10320 (086) 995 3280,F.(02) 692 3766คุณอนงค ์ โรจน์กูลชยั 1/1/2009 เขตหว้ยขวาง 12

5 คลินิกเวชกรรม บารอนคลินิก 1253/1-4 ซอย สุทธิพร ถนน ประชาสงเคราะห ์แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กทม(02) 247-9164 (081) 666-9999คุณประพิศพรรณ คูณทรพัย์ 1/1/2014 เขตหว้ยขวาง 22

6 คลินิกทนัตกรรมทนัตแพทยค์ณสัชยั 262 ถ.ประชาอุทิศ แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กทม.10310 (086) 617 0680,(02) 690 2282,F.(02) 690 2526คุณคณสัชยั  ฤทธิOวริุฬห์ 1/12/2008 เขตหว้ยขวาง 22

7 คลินิกทนัตแพทยอ์ุเทน 1443 ซ.ภาวนา ถ.ลาดพรา้ว แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กทม.1031002-512-3432 ทพ.อุเทน    ตั�งสุทธิชยั เขตหว้ยขวาง 22

8 คลินิกสหทนัตแพทย์ 2111-3 ถ.เพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กทม.10320 (089) 002-0867,(02) 314-6041,F.(02) 314-6042คุณศิริพร  ธานี 1/4/2009 เขตหว้ยขวาง 12

9 ศนูยท์นัตกรรมทนัตกิจ 1939 ถ.เพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กทม.10310 02-718-0777 F.02-718-2270ทพญ.ธารา  ศิริไกร 1/8/2007 เขตหว้ยขวาง 12

10  รกัสุขภาพ 681/3-4 ถ.ลาดพรา้ว แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กทม.10310 02-276-9041 นพ.นพดล   จวีรตานนท์ เขตหว้ยขวาง 22

11 สุขชีวา คลินิกเวชกรรม 31/21 ซอยศนูยว์จิยั ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กทม.10310(085) 560-5533 (02) 203-1161คุณทศันีย ์เสถียรวาณิช 1/8/2014 เขตหว้ยขวาง 12

12 คลินิคทนัตกรรม บางกอกนิวสไมล์ 718 ซอยลาดพรา้ว แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กทม.10310 (087) 936-0270 (02) 108-3916คุณนันทนา ราศรี 1/4/2013 เขตหว้ยขวาง 22

13 แพนคลินิก สาขาพระราม 9 9/9 ชั�น 9 หอ้ง902 ถ.พระราม9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กทม. 10320(02)1602935,F(02)1602936คุณณฐัจรญัภรณ ์คุณาชีวนั 1/2/2012 เขตหว้ยขวาง 22

14 รมยร์วนิทรค์ลินิกเวชกรรม สาขาเซ็นทรลัพลาซ่าพระราม9/9 ศนูยก์ารคา้เซ็นทรลัพลาซ่าพระราม9 ชั�น 5 หอ้ง504/2 ถ.พระราม9 (02)1034600-1,F(02)1034603,(087)1030677คุณสายสุนีย์ 1/2/2012 เขตหว้ยขวาง 22

15 ดีดา้ คลินิกเวชกรรม 475/1 ถนน.ประชาราษฎรบ์าํเพ็ญ แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กทม.10310(086) 371-3628 (02) 236-7429คุณตราภูมิ ศรีโสภณ 1/11/2013 เขตหว้ยขวาง 22

16 สุจนิดาการแพทย์ 520/15-16 ถ.ประชาราษฎรบ์าํเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กทม02-277-8587 คุณชมพร  จิYวจงัหมดั เขตหว้ยขวาง 22

17 ดีเด็นทลัคลินิก 719อาคารเคพีเอ็นทาวเวอรช์ั�น2B ถ.พระราม9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กทม(02)717-0798,F(02)7170797คุณศิริวรรณ วงศว์เิศษ 1/6/2011 เขตหว้ยขวาง 22

18 อายุรวฒัน์ คลินิกเวชกรรม 773/76-77 ซ.ประชาราษฎรบ์าํเพ็ญ 37 ถ.ประชาราษฎรบ์าํเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กทม(081) 332-2650,(02) 691-6814,F.(02) 691-6815คุณสมชาย  สมจติร์ 1/6/2009 เขตหว้ยขวาง 22

19 คลินิกทนัตกรรมพรีเมียร ์เดนตลัแคร์ 2922/98 ตึกชาญอิสสระทาวเวอร ์2 ถ.เพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กทม(081ป 900-5818คุณพิณทอง  เพ็ญกิตติ 1/7/2010 เขตหว้ยขวาง 12

20 บริษัท เดอะเพอรเ์ฟค จาํกดั 864/1,864/2 ซอยวสิุทธินิเวศน์ ถนนประชาอุทิศ แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กทม(02) 274-9009 (086) 912-7146คุณวรรณกร 1/7/2013 เขตหว้ยขวาง 22

แบบบนัทึกประวตัสิถานพยาบาล

บริษัท  กรุงเทพธนาคม  จาํกดั
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21 คลีนิกทนัตกรรมเด็นทค์ลบั 1616 ถ.สุทธิสารวนิิจฉยั แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กทม.10320 086-887-7666 F.02-693-4800ทญ.สุริศา   มาลาวงษ์ 1/9/2006 เขตหว้ยขวาง 22

22 ดอกเตอรไ์ลฟ์ คลินิกเวชกรรม สาขาเซ็นทรลัพระราม 9/9 ถนน.พระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กทม.10320 (02) 271-2367 (081) 450-8479คุณรสกร เจริญสิน 1/8/2013 เขตหว้ยขวาง 22

23 คลินิกเวชกรรมแฟมิลี	เฮลท ์สาขาถนนเพชรบุรีตดัใหม่7 2123/1 ถ.เพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กทม.10230 (087) 002-4755,(02) 716-7001,F.(02) 716-7004คุณนิรตัน์ รนับนัธ์ 1/3/2010 เขตหว้ยขวาง 12

24 คลินิกเสรีทนัตแพทย์ 1783/35  ถนนลาดพรา้ว 35/2 แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กทม.1031002-513-5304 คุณเสรี      โชติวรรณพร 1/12/2005 เขตหว้ยขวาง 22

25 ประกายพรึกคลินิกเวชกรรม สาขารชัดาภิเษก 1278-80 ถ.สุทธิสาร แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กทม.10310 (02) 693-0838,F.(02) 275-5295คุณขวญั , คุณฝน 1/4/2009 เขตหว้ยขวาง 22

26 บิ̀กบีกรุงเทพสหคลินิก 2 364 ศนูยว์จิยั 4 ซ. 17 ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กทม.10310(089)832-8059-60คุณวนิัย  อภินันทกูลชยั 1/2/2010 เขตหว้ยขวาง 22

27 เอส.พี.สเลนเดอรค์ลินิก**** 1519/69-70 ซ.ลาดพรา้ว 41/1 แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กทม.1031002-930-4455 นพ.สมภพ    แสนศิริ เขตหว้ยขวาง 22

28 คลินิกเวชกรรมเซนตค์ารล์อส 50 238/24 ถ.รชัดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กทม.10310 02-274-0616 กด คุณนครชยั  โมกยศิร.ิ เขตหว้ยขวาง 22

29 เอสเคคลินิกเวชกรรม 828 ถ.ประชาอุทิศ แขวงประชาอุทิศ เขตหว้ยขวาง กทม. 10300 (02)6916865,(081)6251192เสาวนีย ์พลบัพลา 1/3/2011 เขตหว้ยขวาง 22

30 คลินิกเวชกรรมกลว้ยนํ�าไท สาขาหว้ยขวาง 247ซ. ประชาราษฏบ์าํเพ็ญ 7 ถนนประชาราษฏบ์าํเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กทม02-690-2148 คุณจารุณี   คูสุวรรณ เขตหว้ยขวาง 22

31 แพรคลินิกเวชกรรม 2179 ถ.เพรชบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กทม. 10310 (085)1521749,(02)3188443,F(02)3188443แพรพิมุก วุฒฺเศรษฐรกัษ์ 1/3/2011 เขตหว้ยขวาง 12

32 อจัฉดา คลินิกเวชกรรม 4 29/93-94 ซ.ศนูยว์จิยั ถ.รามคาํแหง แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กทม.10320((085) 333-3999,F.(02) 641 4131คุณสุวลกัษณ ์ บุญจงู 1/5/2009 เขตหว้ยขวาง 12

33 คลินิกลาดพรา้ว 48 ทนัตแพทย์ 681/5 ถ.ลาดพรา้ว  48 แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กทม.10310 02-275-5399 ทพ.นพฒัน์   ประเสริฐชยั เขตหว้ยขวาง 22

34 คลินิกทนัตกรรม ววีา่เด็นทอล 186 ชั�น 2 โลตสัเอ็กเพรสประชาราษฎรบ์าํเพ็ญ แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กทม(083) 013-1831 คุณณฐัชิมา หิรณัยมาชยั 1/10/2013 เขตหว้ยขวาง 22

35 สยามเมืองยิ� ม คลินิกทนัตกรรม 251 ซอยไพศาล ถนนประชาราษฎรบ์าํเพ็ญ แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กทม(02) 691-1251 (083) 086-2814คุณเวชพิสิฐ จติตอ์ารียน์นท์ 1/9/2014 เขตหว้ยขวาง 22

36 แอบ๊โซลทูคลินิกเวชกรรม สาขาลาดพรา้ว 1697/9 ซ.ลาดพรา้ว43/2 ถ.ลาดพรา้ว แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กทม(02)9304042,F(02)9304402,(084)1203213คุณเมืองทอง 1/6/2012 เขตหว้ยขวาง 22

37 เด็นทลัไลฟ์ 410/118 ซ.รชัดา22 ถ.รชัดา แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กทม.10310(02)9389178,F(02)9389179,(081)7802020คุณสรรพชุดา 1/6/2012 เขตหว้ยขวาง 22

38 สีนํ�า คลินิก 536 ถ.ประชาราษฎรบ์าํเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กทม.1031002-690-6003 พญ.มลฤดี เขตหว้ยขวาง 22

39 คลินิกทนัตกรรม ทนัตวนั ทนัตแพทย์ 99 ซ.สิทธิชน ถ.สุทธิสารวนิิจฉยั แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กทม.1032002-275-3679-80 F.02-275-36781ทพ.ญ.กนกวรรณ ธนัวานิช 1/11/2005 เขตหว้ยขวาง 22

40 มคลินทรค์ลินิกเวชกรรม สาขาพระราม9 9/9 ถ.พระราม9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กทม. 10310 (02)1083225-7,F(02)1083225-7,(085)1435548คุณพรหมพร เรืองสุขสุด 1/3/2012 เขตหว้ยขวาง 22

จดัเตรียมโดย......................................................................   วนัที�............/............/............
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41 สกรีนดอรค์ลินิกเวชกรรม สาขาเซ็นทรลัพล่าซ่าพระราม 9/9 อาคารสาํนักงานเซ็นทรลัแกรนด9์ หอ้งเลขที	808ชั�น8 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กทม(02)1034748,F(02)1034749,(083)1353488คุณปนัดดา ไชยอินทร์ 1/7/2012 เขตหว้ยขวาง 22

42 คลินิกนายน์สตัวแพทย์ 773/49 ถนน.ประชาราษฏรบ์าํเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กทม(02) 691-2945 (084) 144-0229คุณวสนัต ์กฤตกรธนา 1/10/2013 เขตหว้ยขวาง 22

43 คลินิกทนัตกรรม เอน้ แอนด ์พี 773/48 ซ.รชัดา 18 ถ.ประชาราษฎรบ์าํเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กทม02-691-3184,081-376-5345 F.02-691-3184นพ.โพธิพฒัน์ 1/11/2006 เขตหว้ยขวาง 22

44 เบญคลินิกเวชกรรม 2354ถนน.เพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กทม.10310 (086) 770-2526 (02) 314-4030คุณมโน 1/2/2013 เขตหว้ยขวาง 12

45 รชัดาทนัตแพทย์ 302 สี	แยกสุทธิสาร ถ.รชัดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กทม.1032002-277-2378 ทญ.พรทิพา   สมิทธิเวศย์ เขตหว้ยขวาง 22

46 ครอบครวัรกัฟัน 890/1 ถ.ประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กทม.10310 02-690-6545 คุณจริาพรรณ  ศรีสอา้น เขตหว้ยขวาง 22

47 สอิ� ม คลินิกการแพทยแ์ผนไทย 351/49 ซ.11 ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กทม.10310 081-428-9569 คุณสอิ� ม คาํโทน 1/5/2007 เขตหว้ยขวาง 22

48 สุขเจริญคลินิกเวชกรรม* 601/17-18 ถ.ประชาราษฎรบ์าํเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กทม(084) 296-6670 คุณเดชขจร  จนัที 1/7/2012 เขตหว้ยขวาง 22

49 วุฒิศกัดิO คลินิก สาขาเซ็นทรลัพระราม 9 904 ชั�น 9 ถ.พระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กทม.10310 (081) 351-2746,(02) 160-2956,F.(02) 160-2957คุณระววีรรณ  วชิาหาร 1/8/2012 เขตหว้ยขวาง 22

50 ษิตาวรรณคลินิก 2011/84 ถ.ประชาสงเคราะห ์แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กทม.10310 02-692-8238 นพ.ชยัลกัษณ ์ กานันท์ เขตหว้ยขวาง 22

51 ลากราซคลินิก 503/1 ชั�น 5 ถ.รชัดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กทม.10320 (02) 160-3415,(085) 688-3516,F.(02) 108-3043คุณนริศรา  วงศพ์ิเดช 1/9/2012 เขตหว้ยขวาง 22

52 สุทธิสารการแพทยค์ลินิกเวชกรรม 2 1272 ถนน.สุทธิสาร แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กทม.10310 (086) 412-6565 (081) 566-5527คุณพิธาน สุนทรปินะพนัธ์ 1/10/2012 เขตหว้ยขวาง 22

53 คลินิกเซ็นทรลัทนัตแพทย์ 830 ถ.ลาดพรา้ว 44-46 แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กทม.10310 02-511-5769 คุณสุชาติ   โชติวรรณพร เขตหว้ยขวาง 22

54 คลินิกเวชกรรม ทีเอสดีแอ็ดวานซเ์มดิซีน สาขาพราะราม 9/8  ชั�น8 ถนน.พราะราม9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กทม.10320 (089) 956-5342 (02) 160-3973คุณเกียรติรตัน์ สงวนสิน 1/3/2013 เขตหว้ยขวาง 22

55 เรโนเวยีคลินิกเวชกรรม 9/9 ศนูยก์ารคา้เซ็นทรลัพระราม9 ชั�น10 หอ้ง1001,1007 ถ.พระราม9 (02)1083284,F(02)1083282,(086)5032456คุณรุ่งทิวา อินตะ๊ใจ 1/4/2012 เขตหว้ยขวาง 22

56 มหานครการแพทย์ 132  ซ.12 ถ.ประชาราษฎรบ์าํเพ็ญ  แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กทม.1032002-277-2426 นพ.สุวทิย ์  ศุภสาธิตกุล เขตหว้ยขวาง 22

57 มณัฑนาคลินิก 1783/30  ถ.ลาดพรา้ว 35/2 แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กทม.1031002-512-4456 นพ.ประวทิย ์   สุนทรจริกาล เขตหว้ยขวาง 22

58 รกัสุขภาพคลินิกเวชกรรม 104 ซ.พิบลูยอ์ุปถมัภล์าดพรา้ว 48 ถ.ลาดพรา้ว แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กทม(02)8972120ต่อ107คุณปริศนา ทานัน 1/6/2012 เขตหว้ยขวาง 22

59 คลินิกทนัตกรรมเดนทิสฟอรย์ู 428/4-5 ถ.ประชาราษฎรบ์าํเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กทม. 02-277-7320-1 ทพญ.จตุพร ติยะพรญัชยั,คุณอุษา เจนเจษฎา1/12/2006 เขตหว้ยขวาง 22

60 (เมืองไทยคลินิก)*เมืองไทยประกนัชีวติ 250 ถ.รชัดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กทม.10320 (085) 339-9806 (02) 290-2384 F.02-276-1997-8คุณภคินีนาถ ติยะชาติ 1/12/2006 เขตหว้ยขวาง 22

จดัเตรียมโดย......................................................................   วนัที�............/............/............
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ลาํดบั ชื	อสถานบริการสาธารณสุข จาํนวนเตียง ที	ตั�ง หมายเลขโทรศพัท์ ผูป้ระสานงาน วนัที	(เปิดบริการ) เขต สายที	 วนัที	(ปิดทาํการ)

แบบบนัทึกประวตัสิถานพยาบาล

บริษัท  กรุงเทพธนาคม  จาํกดั

61 ฟอรย์ ูคลินิกเวชกรรม 98/8-9 ซ.7 ถ.ประชาราษฎรบ์าํเพ็ญ แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กทม.10310(080)6296365,F(02)6911974คุณณฐัรดา จนัทรแ์จง้ 1/6/2012 เขตหว้ยขวาง 22

62 เมดิโปการแพทย ์และ สุขภาพ 252/228 ถ.รชัดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กทม.10320 02-693-2673-4 นพ.เอกลกัษณ ์   ธรรมสุนทร เขตหว้ยขวาง 22

63 คลินิกทนัตกรรมบา้นฟันยิ� ม 1/133 ซ.ชินเขต 1 ถ.งามวงศว์าน แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี	 กทม.10210(089) 107-8709,(02) 954-0145คุณมรกต  สรรพจติ 1/8/2009 เขตหลกัสี	 9

64 ธนัชชาคลินิก 29/181 ซ.แจง้วฒันะ 14 ถ.แจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี	 กทม.1021002-573-3335 คุณชินพนัธ ์ไทยดาํรง,นิตยา ชวดทองคาํ เขตหลกัสี	 9

65 สรญัยา คลินิกเวชกรรม 99/535 ซอยแจง้วฒันะ 10 แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี	 กทม.10210 (087) 591-6661 คุณสรญัยา ฬาพานิช 1/12/2013 เขตหลกัสี	 9

66 คลินิกทนัตกรรมรกัษ์ยิ� ม 108/1 ซ.แจง้วฒันะ 10 ถ.กาํแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี	 กทม(081) 376-6758,(02) 574-1783คุณอโณทยั  มลัลิกะนาวนิ 1/6/2010 เขตหลกัสี	 9

67 ศนูยท์นัตกรรมแอลดีซี (แจง้วฒันะ) 123/1 ปากซอยแจง้วฒันะ 11 ถ.แจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี	 กทม02-573-0022 ทพ.ณฐัพล  จนัทรท์ิพย์ เขตหลกัสี	 9

68 คาเมราตา สาขา ม.ธุรกิจบณัฑิต 59/88-89 ซ.ชินเขต 2/37 ถ.งามวงคว์าน แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี	 กทม(084) 645-7996,(02) 954-9930,F.(02) 954-9931คุณสมหญิง 1/5/2010 เขตหลกัสี	 9

69 อจัจมิาคลินิก 58/59 ซ.ชินเขต 1 ถ.วภิาวดี แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี	 กทม.10220 02-954-9440-1,081-375-3000 F.02-954-9411ทพ.อจัจมิา สุวรรณจนิดา 1/8/2007 เขตหลกัสี	 9

70 คาเมราตา สาขาหลกัสี	 2 99/524 ถ.แจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี	 กทม.10210 (081) 205-7664 คุณนิลุบล 1/5/2010 เขตหลกัสี	 9

71 สหคลินิกการเคหะ 329/27 การเคหะทุ่งสองหอ้ง ถ.วภิาวดี-รงัสิต เขตทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี	 กทม02-573-3468,01-808-9504 F.02-573-3468คุณประดอง ตระกูลมาน เขตหลกัสี	 9

72 สาวติรี คลินิก 345/37 ซอยงามวงศว์าน47 แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี	 กทม.10210 (02) 954-9160  (082) 486-0008คุณนิรุจน์ ดว้งสุข 1/9/2013 เขตหลกัสี	 9

73 เด็นทอลสตาร ์คลินิก 34/58-59 ถ.แจง้วฒันะ 14 แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี	  กทม.10210 02-982-4994 คุณสวนันีย ์ บุญบงดลรกัษา เขตหลกัสี	 9

74 พิมพพ์ลสัคลินิกเวชกรรม 59/127 ถ.งามวงศว์าน แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี	 กทม.10210 086-8865005 คุณฉตัรา  วรรณิสสร 1/7/2008 เขตหลกัสี	 9

75 พงษ์เพชรรวมแพทย์ 1 83/8-9 ถ.งามวงศว์าน แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี	  กทม.10210 02-954-1713,02-589-0787คุณนรวรรณ เขตหลกัสี	 9

76 อาวนีิตยค์ลินิก เวชกรรม 34/60 ซ.แจง้วฒันะ 14 ถ.แจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี	  กทม.1021002-982-6256 คุณวาสนา  ลีสามโนธรรม เขตหลกัสี	 9

77 ทนัตกรรม เฮล้ตี� เด็นท์ 103/51 ม.6 ซ.ยิ� มจนัทร ์ถ.งามวงศว์าน แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี	 กทม.02-953-3866 F.02-953-3865ทพ.ประภาสน์    จนัทวลี เขตหลกัสี	 9

78 บา้นทนัตแพทย ์(แจง้วฒันะ)*** 155/9 ม.1ซ.แจง้วฒันะ 14 ถ.แจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี	 กทม02-573-5601 ทพ.บุญสม นาวารตัน์ เขตหลกัสี	 9

79 คลินิกทนัตกรรม เดนตลัอเวนิว 83/1-3 ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้ง  เขตหลกัสี	 กทม. 10210 02-9843343-4 1/2/2008 เขตหลกัสี	 9

80 คลินิกแพทยส์นัติภาพ 1/150 ซอยชินเขต ถนนงามวงศว์าน แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี	 กทม. 1021002-5898425 นพ.สนัติภาพ ไชยวงศเ์กียรติ 1/12/2007 เขตหลกัสี	 9

จดัเตรียมโดย......................................................................   วนัที�............/............/............
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แบบบนัทึกประวตัสิถานพยาบาล

บริษัท  กรุงเทพธนาคม  จาํกดั

81 ลกูหมีเด็นทลัคลินิกทนัตกรรม 207/133 ถ.งามวงศว์าน ทุ่งสองหอ้ง หลกัสี	 กทม.10210 02-953-3301 ทพ.ชาคริส  กาญจนพิศาล เขตหลกัสี	 9

82 ด็อกเตอรย์ธู คลินิกเวชกรรม สาขาอเวนิว 104/43 ศนูยก์ารคา้ดิอเวนิว ชั�น 1 ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี	 กทม(081) 875-1745 (02) 573-6424-5คุณดวงจติต ์มณีโชติ 1/8/2014 เขตหลกัสี	 9

83 เดอะคีย ์คลินิกเวชกรรม 332 ถนน.ประชาชื	น 12 แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี	 กทม.10210 (02) 589-1582 คุณสุภทัรา ศุภศิลปกนก 1/11/2013 เขตหลกัสี	 9

84 คลินิกเวชกรรมปัทมาสาขาไอทีสแควร์ 333/100 อาคารหลกัพลาซ่า ชั�น 1 หอ้งเลขที	 A-39  , A40 ถ.แจง้วฒันะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี	 กทม02-5760394,02-959-1786แพทยห์ญิงปัทมา  ศรีสีคิ� ว 1/12/2007 เขตหลกัสี	 9

85 คลินิกทนัตกรรม ภาวดิา 24/21 ซ.ชินเขต 1/47 ถ.งามวงศว์าน แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี	 กทม.10210(02) 589-1518 คุณภาวดิา  เทศนธรรม 1/5/2009 เขตหลกัสี	 9

86 คลินิกทนัตกรรมเด็นทลัแฟมิลี	 สาขาชินเขต 58/57 ซ.ชินเขต 2/34 ถ.งามวงศว์าน แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี	 กทม.10210(081) 875-2262,(02) 954-6658คุณสุภาภรณ ์ นิตยวนั 1/3/2010 เขตหลกัสี	 9

87 คลินิกววีา่เวลเนส สาขาแจง้วฒันะ 104/44 ซ.ม.1 แขวงทุง้สองหอ้ง เขตหลกัสี	 กทม.10210 (02)5744819,F(02)5744820,(081)4478456คุณพิชฌานี สุทธิเจษฎาโรจน์ 1/6/2011 เขตหลกัสี	 9

88 คลินิกกาญจนาทนัตแพทย์ 55/40 ถ.งามวงศว์าน แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี	 กทม.10210 02-589-7579 พญ.กาญจนา พิทกัษ์สวัฆ์ 1/11/2005 เขตหลกัสี	 9

89 คลินิกทนัตกรรม ทพ.วชิยั 10/19 ซ.วภิาวดีรงัสิต 64 ถ.วภิาวดีรงัสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี	 กทม02-973-5623 F.02-973-5621ทพ.วชิยั ธนธรรมโสภณ เขตหลกัสี	 9

90 คลินิกทนัตกรรมชินเขต 425/9 ซ.ชินเขต แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี	 กทม.10210 02-954-8899 คุณจุฬาภรณ์ 1/12/2005 เขตหลกัสี	 9

91 คลินิกทนัตกรรมเด็นตา้รจ์อย 104/7 ถ.แจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี	 กทม.10210 02-573-7177 คุณณฤดี   พงษ์เลิศนภากร เขตหลกัสี	 9

92 ญาดาคลินิก สาขาแจง้วฒันะ 2201 ถ.แจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี	 กทม.10210 (02)9824470,(080)9824470,F(02)9824471คุณภาวดิา สุนทรวฒัน์ 1/5/2012 เขตหลกัสี	 9

93 ขวญันภาคลินิกเวชกรรม 3 58/55 ซ.ชินเขต 2/34 ถ.งามวงคว์าน แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี	 กทม.10210(02) 954-6466 คุณขวญันภา 1/10/2011 เขตหลกัสี	 9

94 คลินิกทนัตแพทยก์ิตติพงษ์ 17/111ซ.ชินเขต 2 ถ.งามวงศว์าน แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี	 กทม.1021002-954-7005 ทพ.กิตติพงษ์ รตันประพนัธพ์ร1/11/2005 เขตหลกัสี	 9

95 คาเมราตา สาขาทุ่งสองหอ้ง 103/52 ซ.ยิ� มจนัทร ์ถ.งามวงสว์าน แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี	 กทม.10210(02) 589-7224 คุณสกุนา  พยคัศรี 1/8/2010 เขตหลกัสี	 9

96 ไดเมนชั 	นคลินิกเวชกรรมสาขาthe avenue chaengwattana4 104/42 ถ.แจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี	 กทม.10210 (02)5740298,0813581497คุณเจตนิพิฎ เนตรเกตุ 1/5/2011 เขตหลกัสี	 9

97 คลินิกทนัตกรรมเดนเตพ้ลสั 10/11 ซ. วภิาวดีรงัสิต64 ถ.วภิาวดีรงัสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี	 10210(02)9732282-3,F(02)9732284,0818090889ทพญ.ปิยรตัน์ สิงคก์ุล 1/5/2011 เขตหลกัสี	 9

98 คลินิกวุฒิพนัธุก์ารแพทย์ 59/19 ถ.งามวงศว์าน แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี	 กทม.10210 02-580-8851,01-338-8677 F.02-580-8836นพ.วราวุธ วุฒิพนัธุ์ 1/12/2006 เขตหลกัสี	 9

99 คลินิกเวชกรรม นพ.อรรถพล 183/497 แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี	 กทม.10210 02-574-1831 นพ.อรรถพล   กงวไิล เขตหลกัสี	 9

100 สหคลินิกกลว้ยนํ�าไท สาขาทุ่งสองหอ้ง 183/509-510 ซ.แจง้วฒันะ 10 ถ.โกสุม-สรงประภา แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี	  กทม02-982-3001,02-982-3972นพ.สิทธิกร    ลุประสิทธิO เขตหลกัสี	 9
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บริษัท  กรุงเทพธนาคม  จาํกดั

101 คลินิกเวชกรรมวภิาวดี 60 21/69 ซ.วภิาวดีรงัสิต 60 ถ.วภิาวดีรงัสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี	 กทม02-561-5566 ต่อ คุณศิริกุล   ฮามิต 1/11/2006 เขตหลกัสี	 9

102 จามิโกะ คลินิกเวชกรรม 299/42 ถ.แจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี	 กทม.10210 (081) 907-8924,(02) 574-5630คุณศานติจกัร  จามิกร 1/9/2010 เขตหลกัสี	 9

103 ทนัตกรรมสไมล*์ 304/722 ซ.การเคหะบางบวั ถ.พหลโยธิน 49/1 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี	 กทม(086) 064-1831,(02) 940-8224คุณรตันากร  เจสระ 1/12/2010 เขตหลกัสี	 9

104 พิมานทนัตแพทย์ 206/6 ม.8 ถ.สกุลดี แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กทม.10530 02-989-3579,081-856-6132 F.02-989-9952ทพ.สมบตัิ พิมานวรกุล,คุณอุม้จติร สิงหไ์กร เขตหนองจอก 11

105 พี.เอส.การแพทย์ 234/2 ซ.สุเหร่าหะยมิินา ถ.ร่วมสุข แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กทม.1053002-988-3779 F.02-988-3779คุณมะยุลี พรมรตัน์,คุณไพศาล เนาวะจกทอง เขตหนองจอก 11

106 คลินิกทนัตกรรมเด็นทลัเวลิด์ 263/3 หมู่ที	 3 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม.10530 (089) 616-0856,(089) 112-0800คุณธเนศ  เมฆะสุวรรณโรจน์น์1/10/2010 เขตหนองจอก 11

107 แพทยไ์ชยวฒัน์ คลินิก 12/4 ตลาดสดหนองจอก แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม.10530 02-988-3949 นพ.ไชยวฒัน์    กิตติปัญญางาม เขตหนองจอก 11

108 นวมินทรค์ลินิกเวชกรรม สาขาลาํผกัชี 38 ถ.ฉลองกรุง แขวงลาํผกัชี เขตหนองจอก กทม.10530 02-988-4662 F.02-988-4662นพ.คงคา สุทธิพงศ์ 1/8/2006 เขตหนองจอก 11

109 นวมินทรค์ลินิกเวชกรรม ( ม. มหานคร ) 40-41/1 ม.18 ถ.เชื	อมสมัพนัธ ์แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม.1053002-988-3864 F.02-988-3864คุณจวน เหลืองทอง เขตหนองจอก 11

110 คลินิกทนัตรรมมหานคร 1 225  ถ.เชื	อมสมัพนัธ ์ แขวงกระทุ่มราย แขวงหนองจอก  กทม.10530 02-548-2646,089-104-7782คุณสมภพ     ทวสีุขเสถียร เขตหนองจอก 11

111 มิตรไมตรีคลินิกการแพทย์ 111/2 ถ.มิตรไมตรี แขวงคูฝ้ังเหนือ เขตหนองจอก กทม.10530 02-543-2904,089-685-2262 F.02-988-6866นพ.ประหยดั ทศันากรณ,์คุณสุวรรณา ทรพัยช์มานเขตหนองจอก 11

112 คลินิกทนัตกรรมสถานีฟันสวย 223 ถ.เชื	อมสมัพนัธ ์แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม.10530 02-543-1304 , 089-111-6130คุณพรสิริน 1/5/2007 เขตหนองจอก 11

113 ธีรพฒัน์ คลินิกเวชกรรม 999/4 ถ.เชื	อมสมัพนัธ ์แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม.10530 (083) 079-8432 คุณพิชชาภา  ธีรพฒัน์ชยั 1/4/2009 เขตหนองจอก 11

114 เติมสินคลินิกทนัตกรรม 61/24 ซ.เติมสิน ถ.เชื	อมสมัพนัธ ์แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม.1053002-543-1479 พล.อ.โสภณ พวงเพ็ชร 1/6/2006 เขตหนองจอก 11

115 ชุมพลการแพทย์ 259/3 ม.3 ถ.บุรีภิรมย ์แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม.10530 02-988-4467 F.02-988-4467นพ.ชุมพร ศรีประภา เขตหนองจอก 11

116 ลออคลินิกเวชกรรม 26/16 ถ.เลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม.10530 081-823-4179 พญ.ลออ อรุณพลูทรพัย์ 1/6/2007 เขตหนองจอก 11

117 หนองจอกคลินิกเวชกรรม 27/94 ถ.เชื	อมสมัพนัธ ์แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม.10530 (089) 204-0673,(089) 204-0673คุณพรพรรณ  ปิติกุลถงั 1/8/2012 เขตหนองจอก 11

118 คลินิกทนัตกรรมเอเชีย 33/51 ซ.เพชรเกษม 77/3 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองคา้งพล ูเขตหนองแขม กทม02-809-8853,086-304-7635คุณโอฬาร  กิตติคุณ 1/11/2006 เขตหนองแขม 15

119 ศนูยท์นัตกรรมธนบุรี 72/156 ซ.เพชรเกษม 81/3 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองคา้งพล ูเขตหนองแขม กทม02-431-2781 F.02-812-2008นพ.สุชน  แสงพนัสชาดา เขตหนองแขม 15

120 79 อนันตท์นัตแพทย์ 270 ถ.เพชรเกษม 79 แขวงหนองคา้งพล ู เขตหนองแขม กทม.10160 คุณวชิยั     สุวรรณวทิยเ์วช เขตหนองแขม 15
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121 เพชรเกษมทนัตคลินิก 999/5 ถ.เพชรเกษม 106 แขวงหนองคา้งพล ูเขตหนองแขม กทม.1016002-808-3847,02-421-9603ทพ.สมศกัดิO     ววิฒันเวชกุล เขตหนองแขม 15

122 วภิาพรคลินิกทนัตกรรม สาขา 2 753-755 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองคา้งพล ูเขตหนองแขม กทม.10160 028122800 คุณขนิษฐา 1/2/2012 เขตหนองแขม 15

123 คลินิกทนัตกรรม ไบรท์สไมล์ 49/10-11 ซอยหมู่บา้นสุนทร 5 ถนนบางบอน 3 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม(02) 806-6365  (080) 517-4576คุณณฐัพงษ์ ขนัติโสสภณ 1/4/2014 เขตหนองแขม 15

124 คลินิกทนัตกรรม ทนัตศิริ 70/3 ถ.เพชรเกษม 116/3 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองคา้งพล ูเขตหนองแขม กทม02-810-8084-5,081-927-2704 F.02-810-8085ทพญ.ภาสศิร-ิคุณมนตช์ยั วอ่งววิฒัน์ไวทยะ1/7/2006 เขตหนองแขม 15

125 ออล สไมล ์คลินิกทนัตกรรม 320/211-212  ซอยเพชรเกษม81 ถนน.มาเจริญ แขวงหนองคา้งพล ูเขตหนองแขม กทม(086) 990-7002 คุณสุชาวดี หุตะสิงห์ 1/1/2013 เขตหนองแขม 15

126 แพทยว์ชิญาคลินิกเวชกรรม 274 ถนน.บางบอน3 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม.10160 (081) 373-3832 (02) 445-6115คุณวชิญา 1/11/2012 เขตหนองแขม 15

127 หรรษาทนัตแพทยค์ลินิก 79/37 ถ.เพชรเกษม 81/6 แขวงหนองคา้งพล ูเขตหนองแขม กทม.1016002-420-3841 คุณปรีชา     พงษ์ฤทธิOศกัดา เขตหนองแขม 15

128 คลินิกทนัตกรรมเพชรเกษม 116/5 92/95-97 ซ.116/5 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองคา้งพล ูเขตหนองแขม กทม02-420-2695 ,02-629-8699นายอภิชาติ   ศิลปอาชา เขตหนองแขม 15

129 คลินิก บา้นบุษรา 320/125 ซอยเพชรเกษม 81 ถนนเพชรเกษม81 แขวงหนองคา้งพล ูเขตหนองแขม กทม(02) 814-5769 (086) 320-4551คุณสาํรวย มายอด 1/8/2014 เขตหนองแขม 15

130 กลางซอย คลินิก 1027 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองคา้งพล ูเขตหนองแขม กทม.10160 (081) 880-6629,(02) 445-2024,F.(02) 445-2124คุณชุวกีร  ธนชิติกร 1/11/2009 เขตหนองแขม 15

131 วภิาพรคลินิกทนัตกรรม 3 49/32-33ซอยเพชรเกษม69 ถนน.บางบอน แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม(081) 666-6356 (02) 806-5955คุณวภิาพร ลอ้มสิริอุดม 1/2/2013 เขตหนองแขม 15

132 คลินิกทนัตกรรม สมายลไ์ลน์ 333 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองคา้งพล ูเขตหนองแขม กทม.10160 (086) 773-8984 คุณธนโชติ ไตรพนัธุพ์ิทกัษ์ 1/3/2014 เขตหนองแขม 15

133 วงศษ์ฎาคลีนิค สาขาหนองแขม 5 999/15 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองคา้งพล ูเขตหนองแขม กทม.10160 02-808-3887 F.02-445-2067คุณรินดาทร ์ จนัทนิล เขตหนองแขม 15

134 คลินิกทนัตกรรมฟันยิ� ม* 1 42/529 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั	งเหนือ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม(081) 645-0116,(02) 404-3394,F.(02) 431-2781คุณวาทิณี 1/1/2011 เขตหนองแขม 15

135 คลินิกเวชกรรมหนองคา้งพลู 92/7 ซ.เพชรเกษม 916/5 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองคา้งพล ูเขตหนองแขม กทม(02) 810 7471,F.(02)810 7471คุณศิริลกัษณ ์ จนัทรโ์นอ่าง 1/3/2009 เขตหนองแขม 15

136 คลินิกทนัตกรรม เนเจอร ์เดน้ท์ 28 หมู่ที	 11 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองคา้งพล ูเขตหนองแขม กทม.10160(02) 421 3656,F.(02) 811 8948,(02) 811 9411คุณช่อทิพย์ 15/12/2008 เขตหนองแขม 15

137 ริณมณีย ์คลินิกเวชกรรม สาขาเพชรเกษม 4 28 หมู่ที	 11 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองคา้งพล ูเขตหนองแขม กทม.10160(02) 421-0513,F.(02) 421-0514คุณจุฑามณี  รศัมี 1/3/2010 เขตหนองแขม 15

138 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมเซ็นทรลั 88/112-113 ซอยเพชรเกษม 116 แขวงหนองคา้งพล ูเขตหนองแขม กทม(02) 810-8035 (089) 812-5754คุณธารริน เชื� อจง 1/6/2014 เขตหนองแขม 15

139 คลินิกสุขภาพฟัน 2 (หนองแขม) 51 ซ.102/3 ถ.เพชรเกษม แขวงหลกัสอง เขตหนองแขม กทม.10160 02-809-3019 ทพ.ฉตัรชยั  ดุลยพิรุฬหศิลป์ เขตหนองแขม 15

140 คลินิกฟันสวย 1027/1 ซ.เพชรเกษม 106 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองคา้งพล ูเขตหนองแขม กทม(02) 445-2124 คุณฌชัชา สภาพไทย 1/10/2011 เขตหนองแขม 15
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แบบบนัทึกประวตัสิถานพยาบาล

บริษัท  กรุงเทพธนาคม  จาํกดั

141 เทดดี� เด็นท ์คลินิกทนัตกรรม 71/65 ซอยเพชรเกษม 81/1 แขวงหนองคา้งพล ูเขตหนองแขม กทม.10160(085) 335-6888 คุณปียญ์าพชัน์ โชคมหาพนู 1/6/2014 เขตหนองแขม 15

142 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมตรยัเวชภ์ 141-142 ถ.เพรชเกษม แขวงหนองคา้งพล ูเขตหนองแขม กทม. 10160 (02)4442479,(085)9024644,F(02)4442479คุณ ณพิมนณฐั มุสิธรรมสรณ์ 1/3/2011 เขตหนองแขม 15

143 คลินิกเวชกรรมเพชรเกษม 81 721 ซ.เพชรเกษม 81 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองคา้งพล ูเขตหนองแขม กทม02-812-1397 ,02-420-9220นพ.สุรเศรษฐ ์ งา้วหิรญัพฒัน์ เขตหนองแขม 15

144 คลินิกทนัตแพทยณ์รงคศ์กัดิO 86/15 ซ.เพชรเกษม 81 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองคา้งพล ูเขตหนองแขม กทม02-420-9574,089-027-0346ทพ.ณรงคศ์กัดิO ธนาวุฒิศกัดิO เขตหนองแขม 15

145 คลินิกทนัตกรรมพีสไมล ์สาขาทนัตกรรม 35-549 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม.10160(085) 490-8163,(02) 421-3045,F.(02) 818-0754คุณปองพล  สายสงเคราะห์ 1/12/2010 เขตหนองแขม 15

146 วภิาพร คลินิกทนัตกรรม 21/13 ซ.เพชรเกษม 81 ถ.มาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม.10160(081) 666-6356,(02) 812-4600คุณวภิาพร  ลอ้มสิริอุดม 1/7/2010 เขตหนองแขม 15

147 B&C clinicสาขาเพชรเกษม81 21/8 ถ.มาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม.10160 (02)8121988,(089)4993432คุณรชันก 1/10/2014 เขตหนองแขม 15

148 ชาติชาย คลินิกทนัตกรรม สาขาเพชรเกษม 21/10 ซ.เพชรเกษม 81 ถ.มาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม.10160(083) 626-9901,(02) 420-9272,F.(02) 249-8141คุณพรทิพย ์ ศิลารุจสิรรค์ 1/12/2010 เขตหนองแขม 15

149 คลินิกเพชรเกษมทนัตกรรม 113 ม.12 ซ.เพชมเกษม 73/2 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองคา้งพล ูเขตหนองแขม กทม02-809-7318 ทพญ.อรุณศรี  ฝัดศิริ เขตหนองแขม 15

150 ลภาราม1คลินิกเวชกรรม 88/114-6 ถ.เพชรเกษม116/1 แขวงหนองคา้งพล ูเขตหนองแขม กทม. (02)8108871-72,F(02)8108871,(086)3226094คุณอุทยัวรรณ ศรีประพนัธ์ 1/7/2011 เขตหนองแขม 15

151 วนัวเิชียรสหคลินิก 3 235/20-21 ซ.เพชรเกษม 69 ถ.เลียบฯฝั	งเหนือ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม  กทม(02) 404-4571-2คุณภีชานิตา  ศรีบุรินทร์ 1/3/2010 เขตหนองแขม 15

152 สายไหมคลินิกเวชกรรม สาขาออเงิน(คลินิกบา้นหมอฟัน 54/7 หมู่ 2 ถนนรตันโกสิน แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม.10220 02-993-7585,086-339-5174,086-368-5653F.02-924-0218นพ.อนวชั  เสริมสวรรค ์,คุณวนิดา เพียรววิฒัน์1/11/2006 เขตสายไหม 11

153 สยามการแพทย*์** 569/9 ซอยพหลโยธิน 52 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม02-972-6912 คุณพรทิพย ืมณีนิล เขตสายไหม 11

154 คลินิกทนัตกรรม เฟรชสไมล ์สาขาสายไหม 60/24-25 ซอยสุขาภิบาล 5 ถนน.สุขาภิบาล5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม(089) 888-3435 (02) 533-3839คุณนพวรรณ กิตติอุดมธรรม 1/12/2013 เขตสายไหม 11

155 คลินิกทนัตกรรมบา้นรกัฟัน 1 8/2 หน้าหมู่บา้นวลิาวณัย ์2 ซ.68 ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม(087) 266-0988 คุณพิมพร์ภชั  ธีรธ์นพทัธ์ 1/10/2009 เขตสายไหม 11

156 สายไหมคลินิกเวชกรรม สาขาตลาดสงศกร 59/59 ถ.เฉลิมพงษ์ แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม.10220 (086) 376-0614,F.(02) 992-5418คุณนพรตัน์  เสทือน 1/3/2010 เขตสายไหม 11

157 สายไหมรกัฟัน 49/4 ม.2 ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม.10220 02-991-3250 ทพ.สมศกัดิO    ลํ�าเลิศเมธี เขตสายไหม 11

158 นิวออเงินทนัตกรรม 1 165/7 หมู่ 3 ถ.สุขาภิบาล5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม. 10220 (080)2323583 ดอกรกั ดงดอน 1/4/2011 เขตสายไหม 11

159 คลินิกทนัตกรรมยิ� มสดใส* 1/5 ถนน.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม.10220 (081) 447-0330 คุณหฤทยั ทกัษิณาภินันท์ 1/3/2013 เขตสายไหม 11

160 วรวทิยค์ลินิกทนัตกรรม สาขาทนัตกรรม 2/111-112 ซ.พหลโยธิน52 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม(086)3686200,(086)3030848(02) 971-0257คุณวรวทิย ์แซ่กว๊ย 1/6/2012 เขตสายไหม 11
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บริษัท  กรุงเทพธนาคม  จาํกดั

161 ศิริพฒัน์คลินิกเวชกรรม สาขาวงศกร 60/39-40 หมู่ที	 1 ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม.10220(02) 994-3866,F.(02) 792-0421คุณฆคันัมพร  ศิริพฒัน์ 1/10/2010 เขตสายไหม 11

162 ธนกรรกัษ์สุขภาพคลินิกเวชกรรม 48/127 หมู1่ หมู่บา้นวงศกรพลาซ่า ถนน.สุขาภิบาล 5 แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม(089) 051-9555 คุณจรรกรพนัธ ์บุบผามาลา 1/8/2013 เขตสายไหม 11

163 นอรท์เมดิกคลินิกเวชกรรม* 3/2235-6 ซ.ทหารอากาศ ถ.พหลโยธิน52 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม(02)9721354,F(02)9721354,(084)6960753คุณศรีรตัน์ หวนถนอม 1/3/2012 เขตสายไหม 11

164 ศนูยท์นัตกรรม แอลดีซีสาขาสายไหม 4 1/10-11 ซ.23-25 ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม.10220(02)1594588,F(02)1594570,(085)1320199คุณ ชุลิตา ทศัมี 1/5/2011 เขตสายไหม 11

165 เอส แอนด ์ฟัน คลินิกทนัตกรรม 1 48/6 ซ.ตลาดวงศกร ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม.10220(085) 973-8484,F.(02) 998-7393คุณสมชาย  พนาทอง 15/10/2008 เขตสายไหม 11

166 คลินิกทนัตกรรม เดอะเบรซ 569/5 ซอยพหลโยธิน 52 ถนน.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม(02) 973-9924 คุณนภสันันท ์พลบันิตย์ 1/12/2013 เขตสายไหม 11

167 อรุณธร คลินิกเวชกรรม 49/785 หมู่ 3 หมู่บา้นอรุณธร ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม02-998-2245 พญ.สุวรรณี   วงษ์ยุคตะ,คุณลกัขณา สินเอี	ยม เขตสายไหม 11

168 สกาวคลินิก สาขาตลาดวงศกร 48/59 ซ.ตลาดวงศกรพลาซ่า ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม02-9919090 คุณสิทธวรี ์ เกียรติชวนันต์ 1/4/2008 เขตสายไหม 11

169 นิติพลคลินิกเวชกรรม สาขายิ	งเจริญ 109-110 ซ.แยกจากหมู่ที	6 เดิม ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม081-3097722,F.02-9863434คุณชนะศกัดิO  ศรีสะอาด 1/4/2008 เขตสายไหม 11

170 เฉลิมพงษ์คลินิกเวชกรรม 2 16/52 ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม.10220 (02) 991-9953 คุณญาดาวดี  ทองแมน้ 1/9/2010 เขตสายไหม 11

171 คลินิกเวชกรรมกลว้ยนํ�าไท สาขาตลาดยิ	งเจริญ ตลาดยิ	งเจริญ ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม.10220 02-381-2006-20 คุณจารุณี   คูสุวรรณ เขตสายไหม 11

172 คลินิกทนัตกรรมนิตา้เดนทลัคลินิก 27 ซ.พหลโยธิน 52 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม.1022002-552-6820,081-423-4231พญ.ภานิดา-คุณนิภา   พลภทัรกุล1/10/2006 เขตสายไหม 11

173 คลินิกทนัตกรรม 33 บา้นรกัฟัน 48/30  ซ.วงศกรพลาซ่า ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม.1022002-992-8343-4,081-991-8087 F.02-992-8343ทญ.สลิลา      ตรีกาลนนท์ เขตสายไหม 11

174 คลินิกทนัตกรรมมีสุข 48/169-170 ตลาดวงศกร ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม.10220089-433-0083 ภทัรินทร ์ศรีเทวราช 1/9/2007 เขตสายไหม 11

175 วงศกรการแพทย์ 48/57-58 ม.1 ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม  กทม.10220 02-994-3136 F.02-994-3136คุณสุภานิตย ์   พะกะยะ เขตสายไหม 11

176 52 ทนัตกรรม 2/106 ซ.พหลโยธิน 52 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม.1022002-521-1134 ทพญ.สุนันท ์บญัชเสนศิริ 1/3/2007 เขตสายไหม 11

177 วทิยาคลินิกเวชกรรม 26/465 หมู่บา้นกม.27 ถ.พหลโยธิน64 แขวงสายไหม เขตสามไหม กทม02-994-8033 นพ.วทิยา   โจบุญมี 1/3/2006 เขตสายไหม 11

178 คลินิกทนัตแพทยส์ายไหม 36/13  ถ.สายไหม  แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม.10220 02-990-3614,02-990-8614ทพ.รงัสรรค ์   จริงัษีวฒันะ เขตสายไหม 11

179 เกษมทนัตแพทย ์คลินิกทนัตกรรม 39/526 ซ.พหลโยธิน 52 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม02-973-9195 ทพ. เกษม  กลัยาสิริ เขตสายไหม 11

180 นรินทรท์นัตแพทย ์คลินิกเวชกรรม (พหลโยธิน 3/3011 ถนนพหลโยธิน54 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม.10220 02-971-1978-9 นพ นรินทร ์ ผาติผดุงกุล เขตสายไหม 11
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181 คลินิกแพทยอ์ินเตอร์ 111/560 ถ.สายไหม  แขวงสายไหม  เขตสายไหม  กทม.10220 02-990-2489 พญ.มาเรียม   มุ่งภารดี เขตสายไหม 11

182 คลินิกทนัตกรรม พีดีซี 60/47 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม.10220 (089) 199-3332 (02) 742-6657คุณพชร สิงหเ์จริญ 1/2/2014 เขตสายไหม 11

183 คลินิกทนัตกรรมบา้นหมอฟัน วงศกร 48/102 ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม.10220 02-992-8447,085-058-5551ทญ.สมาพร  เชาวว์ไิล 1/9/2007 เขตสายไหม 11

184 เพิ	มสินการแพทยค์ลินิกเวชกรรม 499/24-25 ถนนพหลโยธิน 54/1 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม.1022002-532-5017 พญ.อจัฉรา      อรุณรกัถาวร เขตสายไหม 11

185 บา้นหมอฟันกม. 25*** 150/2 ซอยพหลโยธิน 54/4 ถ.พหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม02-993-7585 ทพญ.มณีรตัน์ คงคาลา้เลิศ เขตสายไหม 11

186 พหลฯ 58 คลินิกเวชกรรม 534/25-26 ซ.พหลโยธิน 58 ถ.พหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม02-933-7533,02-911-5277,089-139-3429,085-843-9567คุณนุชิด คงไกรสิน,คุณจนัย คุเณนทราศยั1/12/2006 เขตสายไหม 11

187 พฒันเวชคลินิกเวชกรรม สาขาคลองถนน 3/350-2 ซ.เกาะแกว้วลิล่า 2 ถ.พหลโยธิน 54/1 แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม084-031-6740 F.02-892-0675นพ.สญัชยั   ห่วงกิจ 1/12/2006 เขตสายไหม 11

188 ทนัตพรคลินิกทนัตกรรม 614 ซ.สวนพล ู5 ถ.สาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120 02-286-9052 พ.ต.ทพ.นิรนัดร ์ลิ	วเฉลิมวงศ์ 1/12/2006 เขตสาทร 16

189 Addlife Antaging Center สาขาลุมพินี หอ้ง207-209 ซ.อาคารQ House ถ.สาธรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม02-6777341 คุณกฤตกร  วชัระโชติพิมาย 1/5/2008 เขตสาทร 16

190 บีเอ็น คลินิกทนัตกรรม 9/4 ซอยจนัทน์18/2 ถนนจนัทน์ แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กทม.1012002-676-1551,02-286-9093คุณภคพร พิสุทธว์งศไ์พศาล 1/4/2008 เขตสาทร 16

191 คลินิกทนัตกรรมสาทร 11 เดนทอลโฮม 6-8 ซ.สาทร 11 ถ.สาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.10120 (081) 361-5129,(02) 212-6604,F.(02) 212-2225คุณอุทยั ลิมป์ลาวณั 1/5/2010 เขตสาทร 16

192 บา้นสวน ทนัตคลีนิค 371 ซ.สวนพล ูสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120 02-675-4017 คุณสุธีพร เขตสาทร 16

193 นิติพลคลินิกเวชกรรม สาขาพระราม 4 1034/13-14 ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120 02-679-9220,081-309-7722 F02-679-9221คุณชนะศกัดิO ศรีสอาด 1/8/2007 เขตสาทร 16

194 สกีนดอรค์ลินิกเวชกรรม สาขาสาทร 1 111 ชั�น 1 อาคารคิวเฮาลล์ุมพินี ถ.สาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม(02) 677-7597-8,F.(02) 677-7598คุณศศิภา เพลินชยัศิริวฒัน์ 1/9/2008 เขตสาทร 16

195 พอสสค์ลินิกเวชกรรม 1 264 ซ.สาทร 11 ถ.สาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.10120 (089) 484-9911,(02) 675-8837-8,F.(02) 675-8546คุณศิเรมอร  เขมาสิทธิO 1/9/2010 เขตสาทร 16

196 ทิพาพรคลินิกทนัตกรรม 128/5 อาคารลุมพินีเพลสสาทร ถ.นราธิวาสราชนครินทร ์แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กทม(081) 934-2205,(02) 286-8213,F.(02) 286-8214คุณนํ�าทิพย์ 1/3/2010 เขตสาทร 16

197 สานัสทนัตแพทย์ 1652 ถ.ทนุรตัน์ แขวงวดัดอน เขตสาทร กทม.10120 02-286-8501 คุณสุวรรณี  เจตสินไพศาล เขตสาทร 16

198 เซ็นทรลัเมดิกคลินิกเวชกรรมสาขาเซ็นหลุยส์ 9/8-9 ถ.เซ็นตห์ลุยส ์3 แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กทม.10120 02-673-1773 นพ.อิทธพร  คณะเจริญ เขตสาทร 16

199 รกัใจ คลินิกเวชกรรม 68 ซอยอรรถการประสิทธิO แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120 (02) 677-6711 คุณทศพร เชิงศรี 1/9/2013 เขตสาทร 16

200 สวนพลคูลินิกเวชกรรม 500 ซ.สวนพล ูถ.สาทร แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120 (081) 402-1260,(02) 286-6899คุณอิทธิชยั  รตันโกศล 1/2/2010 เขตสาทร 16
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บริษัท  กรุงเทพธนาคม  จาํกดั

201 ทนัตเอกคลินิก 1535/86 ซ.รุ่งเพชร(จนัทร ์6) แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กทม.10120 02-286-1378 ทพญ.สุจนิดา     เรืองวชิญกุล เขตสาทร 16

202 เอ็มดี คลินิกเวชกิจ 185 ซอยเซ็นหลุยส ์3แขวงทุ่งวดัดอน เขตสารทร กทม.10120 02-221-0759 (02) 212-2049คุณโอหง  หา้งสกุลชยั เขตสาทร 16

203 เด็นทลัรูมคลินิก 2/204 ถนนนราธิวาสราชนคริทร ์แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.10120(094) 486-5202 (02) 676-9292คุณมณีรตัน์ คุปตานนท์ 1/7/2014 เขตสาทร 16

204 คลินิกทนัตกรรม สไมลโ์ฟกสั 864/2 ซ.จนัทร ์34 ถ.จนัทน์ แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กทม.10120 02-284-2829 F.02-681-0395นส.วชัรี  สนัติวราพนัธ์ 1/2/2006 เขตสาทร 16

205 คลินิกศนูยก์ารแพทยน์วบุตร สตรีและเด็ก อาคาร Q House (ชั�น 2) Life Center ถ.สาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม02-677-7374-6,087-506-1041 F.02-667-7377คุณนภกญัญ ์พลูสิน,พญ.อรศรี   รมยะนันทน์1/11/2006 เขตสาทร 16

206 คลินิกศลัยกรรมตกแต่งหลุยส์ 235/5-6 ติดทางออกหอการคา้ ไทย-จนี ถ.สาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม02-675-8081-2,081-400-0410นพ.ชาญชยั สจัจอิสรย์วุฒิ 1/9/2007 เขตสาทร 16

207 เอ เอ็ม ซี คลินิก สาขา Life Center 1 อาคารQ House ลุมพินี ถ.สาธร แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120(02) 677-7080 คุณกญัญฐัพิมพ ์ บาํรุงวงศ์ 1/4/2009 เขตสาทร 16

208 คลินิกทนัตแพทย ์(เจริญกรุง 58) 6(2) ซ.เจริญกรุง 58 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.10120 02-211-1845 ทพญ.วฒันา สงวนน้อย,คุณสมบรูณ ์ปัทมวภิาต1/11/2006 เขตสาทร 16

209 คลินิกทนัตกรรมเอสเซติกส์ 459/21-22 ซ.สวนพล ู8 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120 02-287-4922 F.02-287-4922คุณนิภา  อมรทิพย์ 1/10/2007 เขตสาทร 16

210 งามพรรณค์ลินิกทนัตกรรม สาขาทนัตกรรม 562/15 ซ.สวนพล ูถ.สาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120 (085) 129-5004,(02) 287-5078คุณศิริพร  ลายสนิทเสรีกุล 1/6/2010 เขตสาทร 16

211 คลินิกทนัตกรรมเพื	อนฟัน 1158/3(281) ถ.จนัทน์ แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กทม.10120 02-673-0733 ทพ.สุชาติ-ทพญ.วไิลรตัน์ กมลเนตร1/11/2006 เขตสาทร 16

212 จนัทร ์16 คลินิกทนัตกรรม 42-44 ซอยศนูยก์ารคา้วรรตัน์ ถนนทนุรตัน์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม(086) 209-5969 คุณนุจริา นุวงษ์ 1/10/2014 เขตสาทร 16

213 สุขภาพฟันเซนตห์ลุยส์ 1/10-11 ปากซอยจนัทน์25/1 ถ.จนัทร ์แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กทม. 02-673-3308-9 เขตสาทร 16

214 pleroma clinic สาขา LH Bank 1 อาคารคิวเฮาสล์ุมพินี ถ.สาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120(02)6777499,F(02)6777484,(086)6602821คุณเฉลิมชนม์ 1/7/2012 เขตสาทร 16

215 นิวไลฟ์ไอวเีอฟ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสุตินารีเวช 179 หอ้ง 1803 ชั�น 18 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120(087) 790-5656 (02) 679-5050คุณพฒัน์ศมา วชิินศาสตรว์จิยั1/9/2014 เขตสาทร 16

216 สไมล ์ทนัตคลีนิค 1253/19 ซ.เซนหลุยห ์3 ถ.จนัทน์  แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กทม.1012002-212-1977 คุณวาสนา,คุณแตะ,คุณสมฤทยั คอวณิชกิจ เขตสาทร 16

217 อมราคลินิกเวชกรรม 108/16 ซ.ศรีบาํเพ็ญ ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.1012002-249-3076 F.02-671-0705นพ.รตัน์   มาลากร 1/11/2006 เขตสาทร 16

218 ศิริเวทยท์นัตแพทยค์ลินิก 220/18 ถ.เซ็นตห์ลุยส ์3 แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กทม.10120 02-286-7878 ทพ. ศกัดิOชยั ฉนัทศิริเวทย์ 1/12/2005 เขตสาทร 16

219 คลินิกทนัตกรรม บี-สไมล์ 1679/12(116) ถ.จนัทน์ แขวงวดัทุ่งดอน เขตสาทร กทม.10120 02-678-9331-2 F.02-6585863ทพญ.เกศริน อาํพรไพบลูย,์ 1/6/2006 เขตสาทร 16

220 แบงคค์อกพรีเมียร ์คลินิกเวชกรรม 1032/10-12 ชั�น1-2 ถนน.พระราม4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. (086) 565-8669 คุณฑาวณิี กลนูฤมิตร 1/11/2012 เขตสาทร 16

จดัเตรียมโดย......................................................................   วนัที�............/............/............
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บริษัท  กรุงเทพธนาคม  จาํกดั

221 ศนูยพ์รหมวชิรญาณ คลินิกการแพทยแ์ผนไทยวดัยานนาวา40 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.10120 (02)6739975-6,F(02)6739976คุณกมลวรรณ 1/7/2012 เขตสาทร 16

222 รวมแพทย ์โพลีคลีนิค (เจริญกรุง) 1777 ถ.เจริญกรุง ใกลว้ดัสุทธิวราราม เขตสาทร กทม. 10120 02-212-4983 คุณสมใจ  คาํหอม เขตสาทร 16

223 ศนูยก์ารแพทยน์วบุตร อาคาร Q House (ชั�น 2) Life Center ถ.สาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม02-677-7370-4 คุณกุลธรา ฉิมพิบลูย์ 1/6/2007 เขตสาทร 16

224 อนัติกาคลินิก 9/5 ถ.จนัทน์ 18/2 แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กทม.10120 081-806-6771,081-642-0070 F.02-642-0035คุณสราวุธ เศวตวลิาศ 1/10/2007 เขตสาทร 16

225 เจริญกรุง 56 คลินิกเวชกรรม 12 ซอยเจริญกรุง 56 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.10120(086) 209-5969 คุณนุจริา นุวงษ์ 1/10/2014 เขตสาทร 16

226 อเธน่า คลินิกเวชกรรม 1หอ้ง204 ชั�น2 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120 (02) 677-7478  (088) 953-2226คุณณฐัวงค ์เยี	ยงมานิต 1/4/2014 เขตสาทร 16

227 คลินิก ฟ.ฟัน สุขภาพ 926 ปากซอยเจริญกรุง 22 ถ.เจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสมัพนัธว์งศ ์กทม02-233-0597 1/8/2007 เขตสมัพนัธวงศ์ 17

228 คลินิกตลาดน้อยทนัตกิจ 51 ถ.โยธา แขวงตลาดน้อย เขตสมัพนัธว์งศ ์กทม.10100 02-234-6632 ทพญ.สุจริา   เอี	ยมศิริแสงทอง1/12/2006 เขตสมัพนัธวงศ์ 17

229 หอ้งฟันคลินิกทนัตกรรม สาขาทนัตกรรม 105/27 ซ.เคหะหวัหมาก ถ.กรุงเทพกรีฑา เขตสะพานสงู กทม.10240 (081)2577352,F(02)9673350คุณสุรชยั 1/7/2012 เขตสะพานสงู 14

230 ทูธเมโลดี�  คลินิกทนัตกรรม 79 ถนน.รามคาํแหง แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กทม.10240 (02) 373-1733 (081) 902-7294คุณจรีภรณ ์ฉตัรร์ตัติชยั 1/10/2013 เขตสะพานสงู 11

231 เอ.อาร ์คลินิกทนัตกรรม สาขาทนัตกรรม 106/10 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กทม.10240 (086) 611-3828,(085) 072-8033,F.(02) 368-3260คุณนํ�า 1/7/2009 เขตสะพานสงู 14

232 DC คลินิกทนัตกรรม ราม122 3 212 ถ.รามคาํแหง 122 แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กทม.10240 (085) 914-3633,(02) 372-1722คุณสุทศัน์  ตรีคู่ลรตัน์ 1/9/2010 เขตสะพานสงู 11

233 คลินิกโฮมทนัตแพทย์ 59/343 ซ.รามคาํแหง 142 ถ.สุขาภิบาล3 แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กทม02-728-0236 คุณสิทธินัน  ศรีเมือง เขตสะพานสงู 11

234 เทเลแคร ์คลินิกเวชกรรม 440/18-20 ถนน.รามคาํแหง 160 แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กทม.10240(089) 894-9966 (02) 308-7170คุณกนกวลี วรีะนิติเวชสาร 1/11/2013 เขตสะพานสงู 11

235 ศนูยท์นัตกรรมลาดพรา้ว (ราม 135) 20/9 ซ.รามคาํแหง 135 ถ.สุขาภิบาล3 เขตสะพานสงู กทม.10240 02-729-5240 คุณขณิฐา  ประเสริฐผล เขตสะพานสงู 11

236 ศนูยท์นัตกรรมเรารกัฟัน 48/150 ถ.รามคาํแหง แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กทม.10240 02-729-5200-1 คุณศิรินภารพัธ์ เขตสะพานสงู 11

237 ศนูยท์นัตกรรมแฟมิลี	 สุขาภิบาล 3 7/5 ซ.ราม 129 ถ.สุขาภิบาล 3 แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กทม.1024002-729-5512-3 ทพ.สิทธินันท ์  ศรีเมือง เขตสะพานสงู 11

238 ศนูยท์นัตกรรมพฤกษชาติ 2/1 หน้าหมู่บา้นพฤกษชาติ สุขาภิบาล 3 เขตสะพานสงู กทม.10240 02-729-5441,02-373-5213พ.ญ.จนิตนา  การุณธนกุล เขตสะพานสงู 11

239 คลินิกทนัตกรรม ครอบครวัฟันดี สาขาทนัตกรรม 195/2 ถ.ราษรพ์ฒันา แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กทม.10240 (085) 896-0090,(02) 540-2907คุณทิพยว์มิล  เกียรติวาทีวฒันะ1/4/2010 เขตสะพานสงู 11

240 ณฐัชญาคลินิก 8 7/5 หอ้ง บี1 ชั�น 2 หมู่ที	 1 ถ.รามคาํแหง แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กทม(086) 400-0466,F.(02) 729-6941คุณนัลทิชา  บดสงูเนิน 1/9/2010 เขตสะพานสงู 11
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บริษัท  กรุงเทพธนาคม  จาํกดั

241 ใกลบ้า้นคลินิก 105/49 หมู่บา้นนักกีฬา ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กทม(02)7359934,(080)1460839คุณกญัญารตัน์ ธรรมจติต์ 1/7/2012 เขตสะพานสงู 14

242 เอสว ีคลินิกแล็ป 25/254 ม.3 ซ.รามคาํแหง124 ถ.รามคาํแหง เขตสะพานสงู กทม.1024002-373-0269 นส.สุเพชร แกว้ตระกูลพงษ์ เขตสะพานสงู 11

243 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมราชวตัร กรุงเทพกรีฑา 36/3-4 37/5 ถนน.กรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กทม.10240(02) 736-1171-2 (089) 204-5878คุณยงยุทธ อุทยานกร 1/12/2013 เขตสะพานสงู 14

244 บา้นรกัยิ� ม*** 25/7-9 ม.เกศรี 2 ถ.สุขาภิบาล 3 แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กทม.1024002-373-5381 คุณอรนุช  ทวศีกัดิO เขตสะพานสงู 11

245 เดอะวนัคลินิกทนัตกรรม 7/2-7/7 ถนนรามคาํแหง แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กทม.10240 (02) 111-3155 (091) 696-2442คุณวรรณกร ฬานันท์ 1/9/2014 เขตสะพานสงู 11

246 ธนพรคลินิก สาขาสุขาภิบาล 3 7/7 ถนนรามคาํแหง 127 แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กทม.10240 (02) 111-3053 (092) 363-3553คุณวชัรี พลเดช 1/5/2014 เขตสะพานสงู 11

247 ภทัร ทนัตแพทย์ 64/14 ซ.ราษฎรพ์ฒันา ถ.รามคาํแหง เขตสะพานสงู กทม.10240 02-917-0044 คุณวนิดา เขตสะพานสงู 11

248 ทนัตกรรมบา้นสีขาว 211/3 ม.3 ม.สมัมากร ถ.รามคาํแหง สะพานสงู กทม.10240 02-729-3628 ทพ.พิชเญศ      เจริญสมบตัิอมร เขตสะพานสงู 11

249 คลินิกทนัตกรรม วเีลิฟเดนทีส 62/5 ถนน.ราษฎรพ์ฒันา แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กทม.10240 (02) 108-9507 (081) 844-2488คุณเกษรี ลิ	มสวสัดิO 1/4/2013 เขตสะพานสงู 11

250 นวมินทรค์ลินิกเวชกรรม สาขาสะพานสงู 64/46-47 แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กทม.10240 (081) 205 7664,(02) 917 1310คุณสาํรวย  บวัจนัทร์ 1/1/2009 เขตสะพานสงู 11

251 สายไหมสหคลินิก สาขา ม.นักกีฬา 124/2 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กทม.10240 (02) 735-7610,F.(02) 735-7611คุณศุลีกร  ศิวเสน 1/4/2009 เขตสะพานสงู 14

252 เดอะดีมิสคลินิกเวชกรรม สาขสะพานสงู 86/1 ซรามคาํแหง 110 ถ.รามคาํแหง แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กทม(02) 729-8524,(081) 561-0506คุณสุนิสา  ชาสุวรรณ 1/10/2011 เขตสะพานสงู 11

253 สุขาภิบาล 3 การแพทย์ 25/5 ซ.รามคาํแหง 124 ถ.สุขาภิบาล 3 แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กทม02-373-4700,02-373-4699น.พ.จริะกฤต  พุทธรกัษา เขตสะพานสงู 11

254 คลินิกทนัตกรรมเด็นทอลสมารท์ 999 ถ.พระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250 (02)7167806,F(02)7167806,(083)1376089คุณบรูณา บุญมณี 1/3/2012 เขตสวนหลวง 14

255 ธิติวฒัน์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางศลัยกรรมทั 	วไป 877/6 ถนน.พระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.10250 (02) 105-3074 (083) 244-9877คุณอุมาพร ปะโพธะกงั 1/11/2013 เขตสวนหลวง 22

256 จุฬาการแพทย์ 124/1 ซ.ตรงขา้มตลาดเอี	ยมสมบตัิ อ่อนนุช 58-60 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม02-321-8999,02คุณราตรี ถวลิรกัษ์ 1/10/2007 เขตสวนหลวง 13

257 คลินิกทนัตกรรมบา้นฟัน 38 1380,1382  ซ.ริมถนนระหวา่ง38-36 ถ.พฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม(02)3192549,(081)9150934คุณปริยา คิดดี 1/7/2011 เขตสวนหลวง 13

258 จริวฒัน์ทนัตแพทย์ 1178 ตลาดเอี	ยมสมบตัิ ถ.ศรีนครินทร ์แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง กทม02-752-6617-8,081-424-2713ทพ.จริวฒัน์ กุลวรรณวจิติร เขตสวนหลวง 13

259 คลินิกทนัตกรรมฉตัรชเนตรท์นัตแพทย์ 1952 ซ.อ่อนนุช 58-60 ถ.สุขุมวทิ 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม02-321-7109,089-165-0424ทพ.วรีะชยั ทรงฤทิตากุล 1/6/2007 เขตสวนหลวง 13

260 คลินิกทนัตกรรมแอทโฮม*** 1883  ซ.พฒันาการ39 ถ.พฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 02-362-6092 F.02-362-6305,02-816-1240,089-816-1240คุณจวิติยา บุญเกิด เขตสวนหลวง 13
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261 คลินิกทนัตสุขภาพ 709/50 ซ.อ่อนนุช 7/1 ถ.สุขุมวทิ 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม02-311-6016 คุณอนิรุทธิO ธาํรงชยัวรกุล เขตสวนหลวง 13

262 วลิเลมิน่าคลินิกเวชกรรม สาขาพระราม 9 864 หอ้ง100 ถ.พระราม9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250 (02)3198554,(085)3407733,F(02)3181547คุณกิติมา โตไรสง 1/12/2011 เขตสวนหลวง 22

263 คลินิกหมอสุชาติเวชกรรม 58/8-9ซอยนิรนัดร2์ ถนน.ม.ราม2 แขวงดอกไม ้เขตประเวศ กทม.10250(089) 106-0766 (02) 181-5102คุณสุชาติ จนัทวบิลูย์ 1/1/2013 เขตสวนหลวง 13

264 คลีนิค ทนัตแพทย ์เสกสรรค์ 23/21 ม.1 (1204) ซ.อ่อนนุช 60 ถ.ศรีนครินทร ์แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม02-322-4304 คุณเสกสรรค ์ชลิตาภรณ์ เขตสวนหลวง 13

265 คลินิกทนัตกรรมไอเดีย 735/2ศนูยก์ารคา้ธญัญะชอ๊ปปิ� งพารค์ ถนน.ศรีนครินทร ์แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม(081) 629-6126 (02) 108-6218คุณบุญชยั บุญสิตานารา 1/1/2013 เขตสวนหลวง 13

266 คลินิกเวชกรรมแพทยศ์รีนคริทร ์สาขาพฒันาการ 937-939 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.10250 (081) 617-9620 คุณนันทวนั ชอุ่มทอง 1/10/2014 เขตสวนหลวง 13

267 คลินิกทนัตกรรม เดนทส์ไมล์ 1144/24-25 ซ.พฒันาการ 30 ถ.พฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม(02) 319-0812-3คุณฐิติพร  เด็มสุขฝั	ง 1/11/2011 เขตสวนหลวง 13

268 คลินิกอรจริาทนัตแพทย์ 342/2 ซ.พฒันาการ 30 ถ.พฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม02-719-5022 คุณอรจริา รอดทิม เขตสวนหลวง 13

269 106 หวัป่าการแพทย์ 1874-1876 ซ.อ่อนนุช 56 ถ.สุขุมวทิ 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม02-321-8034 คุณสุนัน  ชาํนิด,คุณอารยา เหล็กดี เขตสวนหลวง 13

270 คลินิกทนัตแพทย2์0 702/2ซอยพฒันาการ20 ถนน.พฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม(086) 972-6992 (02) 717-7200คุณปรียาพร ผิวคาํ 1/1/2013 เขตสวนหลวง 13

271 Max Smile Dental Clinic 255/7 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.10250 (02) 321-3032 คุณนิศารตัน์  ขอบใจ 1/12/2010 เขตสวนหลวง 13

272 คลีนิคแพทยฉ์ตัรลดา 1 1428 ซ.อ่อนนุช 44 ถ.สุขุมวทิ 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.1025002-311-7238-9,081-617-9620 F.02-321-0811คุณสุวาศิณี   ฤทธิมลูชา,คุณปวณีา คว้งมา เขตสวนหลวง 13

273 สวนหลวงการแพทย์ 348 ปากซอยอ่อนนุช 17 ถ.สุขุมวทิ 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม081-750-4548 นพ.เจริญพิน เจนจติรานันท์ 1/11/2005 เขตสวนหลวง 13

274 สวนหลวงทนัตแพทย์ 839 ซอยอ่อนนุช 17 ถ.สุขุมวทิ 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.1025002-740-3990 ทพ.ญ.ดวงพร ศิริเทพมนตรี 1/6/2014 เขตสวนหลวง 13

275 รีเจน คลินิกเวชกรรม 999/4 ชั�น 3 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.10250(081) 493-1444 (088) 008-3737 (02) 716-7936คุณชญาดา  ชาลีคลี 1/3/2014 เขตสวนหลวง 22

276 ตน้สม้ คลินิกเวชกรรม 1000 ซอย.พระรามเกา้ 54 ถนน.สามคัคี แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม(02) 718-9980 คุณทศันีย ์เสถียรวาณิช 1/12/2013 เขตสวนหลวง 22

277 บา้นทนัตแพทยบ์ุญชยั 994 ซ.อ่อนนุช 30-32 ถ.สุขุมวทิ 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.02-742-1167 ทพ.บุญชยั บุญสิตานารา,พิศรตัน์ ภูแสนศรี เขตสวนหลวง 13

278 ศนูยท์นัตกรรม แอลดีซี สาขาอ่อนนุช 1935-1943 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.10250 02-721-3841F.02-743-8730#601คุณศิริพร เจตน์จุฑารตัน์ 1/4/2008 เขตสวนหลวง 13

279 ทนัตแพทยค์ลีนิค 65 ถ.พฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.10250 02-314-1360 ทพ.จกัรเทพ แจม่ไพบรูณ์ เขตสวนหลวง 13

280 สวนหลวงคลินิกแพทย์ 516/19 ซ.พฒันาการ 18 ถ.พฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม02-318-3345 F.02-318-3345นพ.ประสพชยั  ศรีบริกิจ,คุณภุคจริา จนัทะนาม เขตสวนหลวง 13
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281 สุรชยัทนัตแพทย์ 272 ถ.พฒันาการ แขวงคลองตนั เขตสวนหลวง กทม.10250 02-717-2822,02-314-6857,089-923-2425 F.02-717-2522ทพ.สุรชยั ธนพนัธ,์คุณวาริน ธรรมราช เขตสวนหลวง 13

282 คลินิกทนัตกรรมพฒันาการทนัตแพทย์ 962 ถ.พฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.10250 (081) 621 9766,(02) 717 6622คุณปิยนุช  กิตติธรรมรตัน์ 15/12/2008 เขตสวนหลวง 13

283 พฤกษาคลินิกเวชกรรม สาขาเดอะไนน์ 999/4 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.10250 (02) 716-7862 คุณญาณภคั ทองไสว 1/2/2014 เขตสวนหลวง 22

284 คลินิกเวชกรรมแพทย ์ศรีนครินทร ์สาขาสี	แยกศรีนุช 1190-1192 ถ.ศรีนครินทร ์แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.10250 (081) 617-9620 คุณนันทวนั 15/10/2008 เขตสวนหลวง 13

285 ศนูยท์นัตกรรมแฟมิลี	 (อ่อนนุช) 895 อาคารไพลิน ซ.อ่อนนุช 17-19 ถ.สุขุมวทิ 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม02-742-6297,02-742-5637คุณณฐัพงศ ์ กนกวริุฬห์ เขตสวนหลวง 13

286 เดอมาสเตอรค์ลินิก สาขาเวชกรรม 342/1,342/2 ซ.สุขุมวทิ 63(เอกมยั) ถ.เอกมยั แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม(02) 711-4848 (080) 754-2200คุณสาวกิา รตันโสภิตกุล 1/4/2012 เขตวฒันา 16

287 คาซาเดอรม์าคลินิก สาขา rain hill สุขุมวทิ 47 777 ซ.สุขุมวทิ47 ถ.สุขุมวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม. 10110(02)2617697,F(02)2617828คุณธีรนาถ 1/3/2012 เขตวฒันา 16

288 คลินิกทนัตกรรมบางกอกสไมล ์สาขาอโศก*** 32/5-6 ถ.สุขุมวทิ 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กทม. 10110 02-664-2800 F.02-664-2900คุณภทัรวรรณ ซื	อตรง เขตวฒันา 16

289 เบ็ญจพจน์-ผุสดี ทนัตคลินิก 160/3 ซ.ทองหล่อ ถ.สุขุมวทิ 55 แขวงคลองตนั เขตวฒันา กทม.10110 02-392-3998 ,02-390-1902คุณเบ็ญจพจน์ ยศเนืองนิตย,์คุณวนัเพ็ญ อนัมงคล เขตวฒันา 12

290 ดีทอกซส์วที สาขาทองหล่อ 323/1 ซ.ทองหล่อ15 ถ.สุขุมวทิ55(ทองหล่อ) แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม(02)7126477 คุณกชพร ปาละพงษ์ 1/5/2012 เขตวฒันา 12

291 สยามเลเซอร ์คลินิก สาขาทองหล่อ 916/3-4 ซ.สุขุมวทิ 55 ถ.สุขุมวทิ  แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม.1011002-3810383-5,F.02-7149601คุณอายะ 1/5/2008 เขตวฒันา 12

292 คลินิกทนัตกรรมบางกอกสไมลพ์ลสั สาขาเอกมยั 78/2 ซ.สุขุมวทิ 63 ถ.เอกมยั แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม.1011002-714-8264-5 F.02-7148263ทพญ.เลิศลกัษณ ์ โกญจนาทนิตย์1/2/2006 เขตวฒันา 16

293 เซนจรูี	เฮลธค์ลินิก 299/6 อาคารสุขุมวทิลิฟวิ	งทาวน์ ถ.สุขุมวทิ21อโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กทม021691608,(084)5679449คุณจติราภรณ ์จนัทรอ์ู่ 1/2/2012 เขตวฒันา 16

294 เอชเอ็มซีคลินิก จาํกดั 253 อโศก ชั�น25 ถ.สุขุมวทิ 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กทม.1011002-640-8090-2,F.02-640-8070นางสาวณฐันันท ์,นพ. บญัชา แดงเนียม1/6/2006 เขตวฒันา 16

295 คลินิกทนัตกรรมไพโรจน์ 19/30 ซ.สุขุมวทิ 19 ถ.สุขุมวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กทม.1011002-253-9879 คุณพรรณี   เตธวชั 1/9/2006 เขตวฒันา 16

296 คลินิกทนัตกรรมล็อทสอ์อฟฟัน 177/14 ซ.พรอ้มพงษ์ ถ.สุขุมวทิ39 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม.1011002-261-3188-9 ทพ.สรสณัห ์ รงัสิยานนท ์,คุณสาริตา   สมรตัน์ เขตวฒันา 16

297 เฮอรท์ิจดูคลินิก สาขาทองหล่อ 205/24-25 ซ.ทองหล่อ ถ.สุขุมวทิ55 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม(02)7128262,F(02)7128262,(086)3419007คุณรุ่งอรุณ สุวรรณโอสภ 1/2/2012 เขตวฒันา 12

298 นิติพลคลินิกเวชกรรม สาขาสุขุมวทิ 35 597/4 ระหวา่งซ.สุขุมวทิ 33/1-35 ถ.สุขุมวทิ เขตวฒันา กทม.10110 02-662-2639,081-309-7722 F.02-662-2639คุณชนะศกัดิO ศรีสอาด 1/5/2007 เขตวฒันา 16

299 มีพลานท ์เด็นทลั คลินิกทนัตกรรม (Mee Plant Dental clinic116/13C1 ซ.สุขุมวทิ 23 ถ.สุขุมวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม. (084) 321-4488 F.(02) 662-1516คุณสุดารตัน์ 1/1/2012 เขตวฒันา 16

300 สหคลินิกธนาคารกรุงไทย 35 ซ.นานาเหนือ ถ.สุขุมวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กทม.10110 (02) 208-4497,F.(02) 256-8692คุณศิริวรรณ  กิตติพงศ์ 1/10/2008 เขตวฒันา 16
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301 คลินิกทนัตกรรมสไมลเ์ซนเตอร์ 1521/2 ซ.สุขุมวทิ 67-69 ถ.สุขุมวทิ เขตวฒันา กทม.10110 02-392-2953,02-392-0676,02-381-6512-3คุณโสภา ตนัติเมธ เขตวฒันา 16

302 อโศกมนตรีเด็นทลัคลินิก สาขาทนัตกรรม 38/8 ถ.อโศกมนตรี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กทม.10110 (02) 640-8188,(081) 405-6411,F.(02) 640-8189คุณอณิฐา  เหล่าธนสวติยช์ยั 1/10/2011 เขตวฒันา 16

303 กีรติคลินิกเวชกรรม สาขาทองหล่อ 283/3-4ซ.สุขุมวทิ55 ถ.สุขุมวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม.10110(02)7129983,F(02)7129983,(087)9332277คุณโนมาปิยา ขจรมณี 1/2/2012 เขตวฒันา 12

304 The sib beauty clinic สาขาทองหล่อ 18 540-540 ซ.ทองหล่อ 18 ถ.สุขุมวทิ 55 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม(02) 714-49885 คุณพรนภา  แก่นนาคาํ 1/7/2012 เขตวฒันา 12

305 ไดเมนชั 	น คลินิกเวชกรรม 88 ซอย.ทองหล่อ8 ถนน.สุขุมวทิ 55 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม. คุณ สม้ 1/11/2012 เขตวฒันา 12

306 วุฒ-ิศกัดิO คลินิกเวชกรรม สาขาเอกมยั 1327-1329 ถ.สุขุมวทิ แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กทม.10110 02-714-7341-2 นายอรรถสิทธิO ดุลอาํนวย,คุณนิพนธ ์จงึเจริญสุขยิ	ง1/11/2006 เขตวฒันา 16

307 ของขวญัคลินิก 108/1-108/2 ซอยสุขุมวทิ49(กลาง) แขวงคลองตนั เขตวฒันา กทม.10410(089) 873-1970 คุณจา๋ 1/10/2012 เขตวฒันา 16

308 19 เด็นทลัคลินิก 33/6 ซ.19 สุขุมวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กทม.10110 02-253-5379 ,F 02-651-0050ทพ.ญ.ชมพนูุช   ธญัญการ 1/8/2006 เขตวฒันา 16

309 สกาวคลินิก 221-221/1 ซ.อ่อนนุช 1 ถ.สุขุมวทิ 77 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กทม02-331-7068 F.02-331-7068นพ.วศิิทฎ ์วเิชียรวฒันชยั 1/7/2006 เขตวฒันา 13

310 เลิฟลี	อายบายหมอรวงขา้ว คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 18 ซอยสุขุมวทิ 61 ถนนสุขุมวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม.10110(095) 506-6560 คุณคมัภีราภรณ ์สิริภคพนัธ์ 1/7/2014 เขตวฒันา 16

311 คลินิกทนัตแพทยณ์รงคโ์พธิOเกตุ 3 138/9 ซ.ทองหล่อ 11 ถ.สุขุมวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม.10110(086) 105-5252,(02) 712-6622คุณภคัจริา 1/8/2012 เขตวฒันา 16

312 พรศกัดิOทนัตแพทย*์ 46/6 ซ.49 ถ.สุขุมวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม.10110 (02) 261-6400-1,F.(02) 261-6401คุณพรชยั  ปัญจปิยะกุล 1/8/2012 เขตวฒันา 16

313 2011 คลินิก 2011 ขา้ง สน.ดบัเพลิงพระโขนง ถ.สุขุมวทิ แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กทม02-311-6243-4 F.02-398-7038คุณพรศิริ แข็งขนั ,นพ.วาริ จณิณะปวร เขตวฒันา 13

314 คลินิกทนัตกรรมเดนตา้แลนด์ 28/1 อาคารลุมพินี สวที คอนโดมิเนียม  ชั�น G ซ.สุขุมวทิ 41 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม02-260-0022,02-260-5588คุณชนินทร ์ สมัปัชชลิต เขตวฒันา 16

315 เดอะคลินิกค ์คลินิกเวชกรรม สาขาทองหล่อ 5 113/8 ซ.ทองหล่อ 5 ถ.สุขุมวทิ 5 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม.10110(081) 749-4048,(02) 658-1977,F.(02) 658-1799คุณธิตินันท ์ ไกรแกว้ 1/7/2012 เขตวฒันา 12

316 เอกมยัโพลีคลินิกแพทย์ 322/6-7 ซ.สุขุมวทิ 63 ถ.สุขุมวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม.1011002-391-2452 F.02-392-9899คุณ โอภาส   ชูวเิชียร เขตวฒันา 16

317 สหคลินิกอ่อนนุชการแพทย์ 235-235/1 ซ.อ่อนนุช ถ.อ่อนนุช 77 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กทม02-677-7377,087-506-1041คุณนภกญัญ ์ พลูสิน 1/7/2007 เขตวฒันา 13

318 Med Consult Clinic ตึก Reogvet Clus ชั�น 3 ซ.สุขุมวทิ 49/9 ถ.สุขุมวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กทม(02) 762-7855-56,F.(02) 762-7855ดร.ดอนนา  โรบินสนั 1/10/2008 เขตวฒันา 16

319 สาํนักงานทนัตแพทยอ์ุบลรตัน์ 205/26 ซ.ทองหล่อ 9-11 ถ.สุขุมวทิ 55 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม02-392-2458 F.02-392-2457ทพญ.อุบลรตัน์ วรรณวสิตูร 1/7/2006 เขตวฒันา 12

320 ยศไพบลูยค์ลินิกทนัตแพทย์ 106/1 ถ.สุขุมวทิ 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กทม.10110 02-390-0731 F.02-381-0890ทพ.ปัญญา ยศไพบลูย์ เขตวฒันา 13
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321 สุขุมวทิ 11 คลีนิค 1/31 ซ.สุขุมวทิ 11  ถ.สุขุมวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กทม. 1011002-651-1747,02- 254-3539คุณสมศกัดิO  ลิรฐัพงษ์ เขตวฒันา 16

322 สุขุมวทิ 77 คลินิกเวชกรรม 221/4 ซ.สุขุมวทิ 77 ถ.สุขุมวทิ แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กทม.1026002-311-6541 F.02-742-5152คุณศรีสุชางค ์อาํไพกิจพาณิชย์ เขตวฒันา 13

323 สุขุมวทิมาเทอรน์ิตี� คลีนิค เวชกรรม 1 725/4 ซ.ทองหล่อ ถ.สุขุมวทิ 55 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม.1011002-391-7032 ,02-712-5878,F.02-712-5878นพ.พลูศกัดิO  ไวครามดี ,คุณปราณี  อ่วมเปี	 ยม เขตวฒันา 12

324 อโศก ทนัตคลีนิก รตันิน 66 Q-House ชั�น G หลงัตึก ซ.อโศก ถ.สุขุมวทิ 21 แขวงคลองเตย เขตวฒันา กทม02-258-3580 ทญ.นพวรรณ      นักสอน เขตวฒันา 16

325 คลินิกทนัตกรรมอศัวานันท์ 58/4-5 ซ.สุขุมวทิ 55 ถ.สุขุมวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม. 1011002-391-1842,02-391-4041 F.02-714-1690คุณมยุรี ,คุณจาํเริญศรี  เกตุมณีชยัรตัน์ เขตวฒันา 16

326 อิสระทนัตแพทย์ 1413/1 ขา้ง รพ.สุขุมวทิ ถ.สุขุมวทิ แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กทม.1011002-392-9230 ,02-391-2033ทพญ.เพ็ญศรี ชอบอิสระ เขตวฒันา 16

327 City Dental Clinic 16/14-15  ซ.สุขุมวทิ 3 ถ.สุขุมวทิ แขวงคลองเตย เขตวฒันา กทม.1011002-254-9454,085-187-6894 F.02-254-9450คุณณฐัชา  ชูแสง 1/10/2007 เขตวฒันา 16

328 ทองหล่อคลินิก 158/1 ซ.สุขุมวทิ 55 ถ.สุขุมวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม.10110(081) 866-2853,(02) 185-0908,F.(02) 392-0787คุณจกัรกฤษณ ์ทะรารมัย์ 1/1/2010 เขตวฒันา 12

329 นรินทรท์นัตแพทย ์ (สุขุมวทิ 77 ) 45  ซ.อ่อนนุช 1 ถ.สุขุมวทิ 77 แขวงพระโขนง เขตวฒันา กทม.10110 02-742-5832 ,02-331-7689คุณนรินทร ์ผาติผดุงกุล,คุณสุวรรณา วงละคร เขตวฒันา 13

330 คลินิกหมอฟัน 71 98/3 ถ.สุขุมวทิ 71 แขวงคลองตนั เขตวฒันา กทม.10110 02-392-7626 F.02-711-0607ทพ.พิพฒัน์   มหาพรรณ เขตวฒันา 13

331 แคลร ์คลินิกเวชกรรม 31 เอกมยัซ.4 ถ.สุขุมวทิ แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กทม.10110 (086) 792-1199,(081) 617-9300,(02) 714-0562คุณพฒัศรี  เชื� อพลู 1/10/2010 เขตวฒันา 16

332 คลินิกหมอศิริชยั 45/6 ถ.สุขุมวทิ 3 (นานาเหนือ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กทม.1011002-251-2373 F.02-655-5343นพ.ศิริชยั   อศัวศิราภรณ์ เขตวฒันา 16

333 รยันาแพรี เลเซอรแ์วนดส์กินคลินิก 4 5/4 ซ.สุขุมวทิ 31 ถ.สุขุมวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กทม.10110(081) 399-1362,(02) 662-1597,F.(02) 662-0832คุณจติตินันท ์ ธีระประทีป 1/9/2009 เขตวฒันา 16

334 พรศรินทร ์คลินิกเวชกรรม 275 ซ.ทองหล่อ 13 ถ.สุขุมวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม.10110(084) 547-1118,(02) 712-7822คุณพรศรินทร ์ ประทีปวนัดา 1/9/2009 เขตวฒันา 16

335 คลินิกเวชกรรมหมอวลญัช์ 822/226 ซ.ทองหล่อ ถ.สุขุมวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม.10110(081) 303-5115,(089) 667-7934,(02) 714-7675คุณวลญัช์ 1/9/2009 เขตวฒันา 12

336 ดร.โอ แพทยค์ลินิกครอบครวั 1/2 ซ.สุขุมวทิ 51ถ.สุขุมวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กทม.10110 02-662-7834 F.02-662-7660นพ.ออมสิน บลูภกัดิO ,คุณอรพิมล สิทธิบุญ เขตวฒันา 16

337 ณธษาคลินิกเวชกรรม 90 อาคารฟิฟตี� ฟิฟพลาซ่า หอ้ง 1 R 4 ซ.ทองหล่อ 2 ถ.สุขุมวทิ 55 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม02-329-1444,086-519-8119 F.02-392-1444คุณณธยา อินทรดาํรงกุล 1/8/2007 เขตวฒันา 12

338 คลีนิกแพทยจ์ดัฟันเดนตา้จอย สาขาทองหล่อ 90 ซ.ทองหล่อ 2 อาคารฟิฟตี� ฟิฟท ์ชั�น 2 ถ.สุขุมวทิ 55 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม02-390-2772 F.02-381-0695ทญ.จรรยา   สุระกาํพลธร เขตวฒันา 12

339 Doctor Youth Clinic 11 423-425 ถ.สุขุมวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กทม.10110 (086) 080-8038,F.(02) 260-2799คุณพชัรสนย ์ เภตร 1/1/2010 เขตวฒันา 16

340 พรรณทิพยค์ลินิก สาขาทองหล่อ 323/1 ชั�น 3 ซ.15 ถ.สุขุมวทิ 55 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม.10110(02) 712-7044 คุณชชัรีย ์ พานทอง 1/8/2009 เขตวฒันา 12
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341 คลินิกทนัตกรรมเดียรเ์ด็นทิสต์ 804 ถ.สุขุมวทิ 71 (ปากซอยปรีดีพนมยงค ์32) แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม(02) 711-1159 ทพญ.ปิยนุช  กิตติธรรมรตัน์ 1/7/2010 เขตวฒันา 13

342 บางกอกเลเซอร ์เซอเลอรี คลินิก 6/2 ซ.พรอ้มศรี ถ.สุขุมวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม. 10110 (084) 609-7532,(02) 260-2561-4คุณวชัระ  กิจบรรจง 1/8/2009 เขตวฒันา 16

343 มสัเซิลแอนดเ์นิรฟ์ สาขาทองหล่อ 16 472 ซ.ทองหล่อ 16 ถ.สุขุมวทิ 55 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม.10110(089) 499-0119,คุณเบญริสา  เผือกแกว้ 1/2/2010 เขตวฒันา 12

344 เมดิวซิาล คลินิกเวชกรรม 3 522/3 อาคารเพนนีสบ์ลัโคนี ชั�น 2 ซ.ทองหล่อ 16 ถ.สุขุมวทิ 55 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม(083) 858-5858,คุณลลิตภทัร ์ เหลี	ยมพชระ 1/7/2010 เขตวฒันา 12

345 คลินิกทนัตกรรม ร่วมทนัตแพทย์ 1351 ขา้ง ร.พ.สุขุมวทิ ถ.สุขุมวทิ แขวงพระโขนง เขตวฒันา กทม.10110 (089) 034-8800,(02) 390-0288,F.(02) 714-0029คุณพงษ์ศกัดิO  ธีระพทัตานนท์ 1/6/2010 เขตวฒันา 16

346 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางศลัยกรรมตกแต่ง และผิวหนังเลเซอร ์บีเอไอ898/1 ซ.สุขุมวทิ 55 ถ.สุขุมวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม.10110(081) 813-6144,(02) 715-0111-12,F.(02) 715-0115คุณสุพรรณี  ชูรตัน์ 1/2/2010 เขตวฒันา 12

347 แคร ์เด็นตลั เซ็นเตอร์ 120/26 ซ.ประสานมิตร 3 ถ.สุขุมวทิ23 แขวงวฒันา เขตวฒันา กทม.1011002-259-1604 F.02-662-0097ทญ.นิลุบล  นานา เขตวฒันา 16

348 จนัทรเ์พ็ญทนัตกรรม 204/1 ซ.อ่อนนุช 1 ถ.สุขุมวทิ 77 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กทม.1011002-742-5431 คุณ จนัทรเ์พ็ญ   ศิริพานิชย์ เขตวฒันา 13

349 จามรีทนัตแพทย์ 326/7 ซ.เอกมยั ถ.สุขุมวทิ 63 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม.1011002-391-6970,02-381-0984พญ.จามรี เหรียญอมัพร 1/11/2005 เขตวฒันา 16

350 เซชีส 32/18 ถ.สุขุมวทิ 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กทม.10110 (086) 257-1497 คุณกฤชกร  โรคน้อย 1/3/2010 เขตวฒันา 16

351 เซ็นทรลัเมดิก คลินิกเวชกรรม สาขาพระโขนง 40/1ซ.สุเหร่าบางมะเขือ(ปรีดี 4) ถ.สุขุมวทิ 71 แขวงพระโขนง เขตวฒันา กทม02-711-0460 F.02-711-2979นพ.อิทธพร คณะเจริญ ,คุณนนท ์ใจมาบุญ เขตวฒันา 13

352 ชีวาเวชคลีนิค 87/6-7 อาคารโมเดิรน์ทาวน์ ซ.เอกมยั 3 ถ.สุขุมวทิ 63 เขตวฒันา กทม.1011002-382-0420-2 F.02-382-0423คุณจรรยา ทองแสงจนัทร์ เขตวฒันา 16

353 คลินิก บีบี เวชกรรม 87/5 ซ.อรรคพฒัน์ ถ.สุขุมวทิ 55 (ทองหล่อ 13) แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม(086) 362-9229,(02) 185-2900,F.(02) 185-2902คุณณีณา  พิมลฑาลย์ 1/3/2010 เขตวฒันา 12

354 คลีนิค ฟ.ฟัน 1 สาขาอ่อนนุช 227 (ตรงขา้มคารฟ์รูอ์่อนนุช) ถ.สุขุมวทิ 77 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กทม02-331-7665,085-188-6478 F.02-331-7665ทพ.บุญชยั  จนิตภาสนัต์ เขตวฒันา 13

355 yasashil คลินิก สาขา เอกมยั 1221/39 ถ.สุขุมวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม. 10110 (02)7141159 คุณเยาวพา เจริญวานิช 1/5/2011 เขตวฒันา 16

356 พรีม่าเด็นทอลคลินิกทนัตกรรม 399 ถ.สุขุมวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กทม.10110 (086) 603-0583 (02) 611-2151คุณวนินา  ทบัขนั 1/10/2011 เขตวฒันา 16

357 ชาญชยั ทนัตแพทย์ 984/96 ซ.ปรีดีพนมยงค ์40 ถ.สุขุมวทิ 71 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม02-713-0763 ทพ.ชาญชยั-ละอองทอง    วชัราภยั เขตวฒันา 13

358 บลิ� งบายด็อกเตอรใ์หม่ สาขาเวชกรรม 24/8 ซ.สุขุมวทิ23 ถ.สุขุมวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กทม. 10110(02)6408181,(081)6410075คณมณีพร เอื� ออุปถมัภ์ 1/9/2011 เขตวฒันา 16

359 ดิเอสตาคลินิก สาขาเอกมยั 5 83 สุขุมวทิ 63(เอกมยั) ถ.สุขุมวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม. 10110(02)3902747,F(02)3902748,(082)4457777คุณปานตา งามเกตุ 1/7/2011 เขตวฒันา 16

360 นจรินทรค์ลินิกทนัตกรรม 2047 ซ.สุขุมวทิ 77/1 ถ.สุขุมวทิ แขวงพระโขนง เขตวฒันา กทม.10110 02-332-9002,081-567-9887คุณนรินทร ์ผาติผดุงกุล,คุณคาํพนัธ ์จมูทอง1/11/2006 เขตวฒันา 13
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361 ธชัสรา เด็นตลั เซ็นเตอร์ 257/9-10 ถ.สุขุมวทิ 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กทม.10110 02-392-7294 F.02-391-9281คุณธวชัชยั หลายศิริเรืองไร เขตวฒันา 13

362 คลินิกสุรชยัทนัตกรรม 158/8 ปากซอยปรีดีพนมยงค ์14 ถนนสุขุมวทิ 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กทม(081) 923-2425,(02) 717-2822 1/4/2009 เขตวฒันา 13

363 ซินเซียรค์ลินิกเวชกรรมสาขาทองหล่อ 57 ซ.สุขุมวทิ53 ถ.สุขุมวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม.10110 (02)6627001-2,(02)6627003,(086)3243801คุณสุหทัยา เสมอสาย 1/6/2011 เขตวฒันา 16

364 ไอพีเอชคลินิกเวชกรรม 29 ชั�นล่างอาคารเลกาซี	 โรงแรมเลกาซี	เอ็กเพลส ถ.สุขุมวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม(02)6552779,(02)6552788,(085)000-5595น.พ.ภานุ 1/6/2011 เขตวฒันา 16

365 ทองหล่อเด็นทลัคลินิก 125 ซ.ทองหล่อ 10 ถ.สุขุมวทิ 55 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม.1011002-714-8813 F.02-714-8814คุณชาญชยั   กึ	งวฒันกุล 1/7/2006 เขตวฒันา 16

366 Absolute Dental Clinic 411/1 ซ.ปากซอยทองหล่อ 23 ถ.สุขุมวทิ 55 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม(089) 441-2121,(02) 185-1986,F.(02) 185-1987คุณพรพรรณ  เติมเป็น 1/5/2009 เขตวฒันา 12

367 ด็อกเตอรย์งัเกอรส์หคลินิก 2 อาคารจสัมินซิตี�  ชั�น18A ซ.ประสานมิตร 23 ถ.สุขุมวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กทม02-665-7057-8 F.02-665-7060บจก.ด็อกเตอรย์งัเกอร ์,คุณวชัรี  ศิริพล เขตวฒันา 16

368 คลินิกพรหมรงัษีทนัตแพทย์ 237/1 ซ.อ่อนนุช ถ.สุขุมวทิ 77 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กทม.1011002-311-6985 ทพ.กาํธร  จนัทรภูติรตัน์ เขตวฒันา 13

369 สหคลินิกกลว้ยนํ�าไท สาขาอโศก 217/1 ชั�น 1 อาคารอโศกทาวเวอร ์ถ.สุขุมวทิ 21 แขวงคลองตนั เขตวฒันา กทม(02) 664-0153,F.(02) 381-2769คุณอจัฉรา ทองมาก 1/4/2010 เขตวฒันา 16

370 คลินิกแพทย ์ธนะบลูย์ 853 ถ.สุขุมวทิ 71 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม.10110 02-392-6205 นพ.ธนะบลูย ์ เฟื	 องธุระ เขตวฒันา 13

371 คลินิกนพพรทนัตแพทย์ 25/10 ซ.สุขุมวทิ55 ถ.สุขุมวทิ แขวงคลองตนั เขตวฒันา กทม. 10110 (02)3910786 คุณนพพร 1/4/2011 เขตวฒันา 16

372 ทองหล่อ เด็นตลั ฮอทพิทอล 61/6 ซ.ทองหล่อ ถ.สุขุมวทิ 55 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม.1011002-382-0044 F.02-382-0035ทพญ.พุฒิพร   มงคลชาติ 1/10/2006 เขตวฒันา 12

373 คลินิกเวชกรรมเอเพ็กซ ์สาขาทองหล่อซ.8 208/3 ซ.ทองหล่อ 8 ถ.สุขุมวทิ55 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม. 10110(02)713-8445,F(02)7138447คุณสายใจ แผว้พิบลูย์ 1/3/2011 เขตวฒันา 12

374 Better Being Thailand 11 ซ.สุขุมวทิ 39 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม. 10110 (02)6628464-6,F(02)6628467คุณดวงหทยั น่วมเปี	 ยม 1/3/2011 เขตวฒันา 16

375 คลินิกเวชกรรม ไบโอ - อินโนวา 19/11-14 ซ.วฒันา ถ.สุขุมวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม.1011002-254-9008-9 F.02-254-9007ดร.ศศิธร กิตติวรวทิยก์ุล 1/7/2007 เขตวฒันา 16

376 เด็นตลั ดีไซน์ คลินิกและแล็บ อาคารเด็นตลัดีไซน์ เลขที	 10 ถ.สุขุมวทิ 21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กทม02-261-9119-20 F.02-261-9119ทพ. ธาํรง  ลิมปนาภา เขตวฒันา 16

377 คลินิกเวชกรรมการแพทยอ์ินเตอรเ์มด สาขาทองหล่อ 160/9-10 ถ.สุขุมวทิ 55(ทองหล่อ) แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม02-714-8915 F.02-714-8918นพ.นิมิตร ประสิทธด์าํรงค,์ 1/8/2007 เขตวฒันา 12

378 ดอกเตอรส์ุนิลเด็นทลัคลินิก 5 หมู่บา้นผกามาศ ซ.15  ถ.สุขุมวทิ 71 เขตวฒันา กทม.10110 02-314-6238 ดร.สุนิล 1/11/2005 เขตวฒันา 16

379 เอกมยั คลินิกทนัตกรรม 1239 ถ.สุขุมวทิ 63 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม.10110 (081) 642-4214,(02) 381-8182คุณองัญกา  เศรษฐบรรจง 1/2/2011 เขตวฒันา 16

380 คลินิกศิริชยัทนัตกรรม 36/2 ถ.สุขุมวทิ 71 แขวงพระโขนงเหนือ  เขตวฒันา กทม.10110 02-715-3525 ทพ.ศิริชยั       เจนเกรียงไกร เขตวฒันา 13
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381 Doctor tong Beauty Clinic 440/2 ซ.ทองหล่อ16 ถ.สุขุมวทิ55 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม.10110(02)7149797,F(02)7149795,(081)927-0600คุณรสัรินทร ์อุดมจริะสิทธิO 1/5/2011 เขตวฒันา 12

382 ออกซี	เฮลท ์คลินิกเวชกรรม 824-826 ซอยปรีดีพนมยงค ์34 ถนนสุขุมวทิ 71 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม(02) 392-1372 (081) 554-5381คุณพิทยา จตุวรพฒัน์ 1/8/2014 เขตวฒันา 13

383 เดอะดีวา่ คลินิกเวชกรรม 1595/502 ชั�น 1 ถนนสุขุมวทิ แขวงพระโขนง เขตวฒันา กทม.10110 (090) 648 2685 คุณสิริน 1/10/2014 เขตวฒันา 16

384 คลินิกทนัตกรรม เดนทลัลิสตา้ 1595/501 ถนนสุขุมวทิ แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กทม.10110 (02) 348-9148 (081) 396-9752คุณสุจติรา ชยัปิยวุฒิรกัษ์ 1/7/2014 เขตวฒันา 16

385 เอเมด คลินิก 90 ซอยทองหล่อ2 ถนน.สุขุมวทิ55 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม.10110(02) 448-5147 (084) 567-6061คุณนุชนาถ นาอาจ 1/6/2013 เขตวฒันา 12 1/7/2014

386 เอ็นวายซี คลินิกเวชกรรม 136/2 ซอยสุขุมวทิ 53 ถนน.สุขุมวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม(02) 185-3821 (086) 340-4992คุณตรึงจติกุล เพิ	มพิพฒํน์ 1/5/2014 เขตวฒันา 16

387 คลินิกทนัตกรรม พรอ้มใจ 81 ซอยทองหล่อ13 ถนนสุขุมวทิ55 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม.10110(02) 185-2749 (087) 695-8222คุณอจัฉรา ปานแดง 1/3/2013 เขตวฒันา 16

388 Absolute Beauty Clinic 400 ซอยทองหล่อ ถนน.สุขุมวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม.10110(02) 392-9211 คุณพิธานัญ นภาอาํไพพร 1/3/2013 เขตวฒันา 12

389 ซึโบยะ คลินิกเวชกรรม 117/6 ชั�น 3 ซอยทองหล่อ ถนนสุขุมวทิ 55 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม(02) 381-5929 คุณชนมน พงศศ์รีมาศ 1/7/2014 เขตวฒันา 12

390 คลินิกทนัตกรรม ไอ-สไมล์ 1449 ถนน.สุขุมวทิ แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กทม.10110 (02) 714-0936 คุณธาดารินทร์ 1/11/2013 เขตวฒันา 16

391 คลีนิกเวชกรรม แมกซไ์ลฟ์ 126/2 ซอยสุขุมวทิ23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กทม.10110 (088) 451-5554 (02) 664-3003 F.02664-3400คุณชญาดา แสนฟั�น 1/4/2013 เขตวฒันา 16

392 YB hoslistic 95/1-2 ทองหล่อซอย 3 ถนนสุขุมวทิ 55 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม(086) 566-1176 (02) 712-6657คุณชนัดดา เร่งสงูเนิน 1/11/2013 เขตวฒันา 12

393 เอสเตลล่า คลินิกเวชกรรม 916/23 ถนนสุขุมวทิ 55(ทองหล่อ) แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม (089) 422-8571 (02) 714-9909คุณเกรียงไกร อ่วอุดมพนัธ์ 1/9/2014 เขตวฒันา 12

394 เมโทร บางกอก คลินิก 8 ซอยสุขุมวทิ 63 ถนน.สุขุมวทิ แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กทม.10110(02) 392-5022 (085) 486-0660คุณสุภาพร ใจดีแท้ 1/11/2013 เขตวฒันา 16

395 คลินิกเทคนิคการแพทย ์เซลแทค 351 ซอยสุขุมวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม.10110 (02) 662-0121 (083) 0780663คุณภาณุรศัมิO 1/2/2014 เขตวฒันา 16

396 ไอดรีม คลินิก 20 อาคารจสัมินซิตี�  ซอยสุขุมวทิ 23 ถนนสุขุมวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กทม(094) 441-3400 (02) 665-2577คุณณฐัพชัร ์ธนศิริรชัต์ 1/6/2014 เขตวฒันา 16

397 เอ็มวตีา้ คลินิกเวชกรรม 235/1 ซอยสุขุมวทิ 21 ถนน.สุขุมวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม(02) 640-809 (081) 492-2626คุณมนตรี อุดมประเสริฐกุล 1/5/2014 เขตวฒันา 16

398 วลิล่า อีเทอรน์าคลินิกเวชกรรม 128/2ซอยทองหล่อ4 ถนน.สุขุมวทิ55 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม(02) 392-7826-9คุณปุญญิศา นิลพงษ์ 1/12/2012 เขตวฒันา 12

399 คลินิกซอย 1 220/2-3 ซอยรื	นฤดี(สุขุมวทิ1) ถนนสุขุมวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กทม(02) 255-5525 คุณอมัพร ชยัโย 1/7/2014 เขตวฒันา 16

400 เดอะเพรสทีจ คลินิก 85 ซอยอรรคพฒัน์ แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันา กทม.10110 (081) 920-9673 (02) 185-2391วรฐ ตนัศิริชยัยา 1/8/2014 เขตวฒันา 12
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401 บางกอก เดนทิส คลินิกทนัตกรรม 27 ชั�น2 อาคารเมธาวฒันา ถนนสุขุมวทิ ซอย 19 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม(02) 651-0731 (081) 123-9399คุณณฐันันท ์วริิยงัคม์งคล 1/7/2014 เขตวฒันา 16

402 คลีนิคแพทยพ์งศธร 50/2 ซอยสุขุมวทิ63 ถนน.สุขุมวทิ แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กทม.10110(088) 115-5442 (02) 714-1619คุณสุธารชัฎ ์มีแดนไผ่ 1/2/2013 เขตวฒันา 16

403 คลินิกทนัตกรรมสไมลร์ีพบับลิก สาขาสุขุมวทิ 14 ซอย 5 (เลิศสิน1) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กทม.10110 (02) 664 2929 (086) 364 3519คุณสุดาวลัย ์ธีระธนากร 1/10/2014 เขตวฒันา 16

404 สหแพทย ์เมโมเรียล โชคชยั 4 191/146-147 โชคชยั 4 ซ.ลาดพรา้ว 53 ถ.ลาดพรา้ว แขวงลาดพรา้ว เขตวงัทองหลาง กทม02-933-0799 F.02-933-0799คุณวนัเพ็ญ  ทองจนัทร,์คุณนิรมล เสวตดิษฐ์ เขตวงัทองหลาง 22

405 แพรวพลอย คลินิกเวชกรรม 2216 ถนน.ลาดพรา้ว แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กทม.10310 (081) 421-5568 (02) 931-9391คุณแพรวพธู บุญคุม้ 1/7/2013 เขตวงัทองหลาง 14

406 ศนูยท์นัตกรรมลาดพรา้ว 89 1 ซ.ลาดพรา้ว 89 ถ.ลาดพรา้ว แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กทม.1031002-729-5240,02-542-1360คุณรุ่งฤดี โสธรเจริญสินธุ,์คุณสุภาพร พลสุข เขตวงัทองหลาง 14

407 คลินิกลาดพรา้ว 64 173 ซ.ลาดพรา้ว 64 ถ.ลาดพรา้ว แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กทม02-514-0060 F.02-933-7454นพ.พชร รามสตู เขตวงัทองหลาง 14

408 ทนัตแพทยช์ยัชาญ-ใจนุชคลินิก 2404 ระหวา่งซอย118-120 ถ.ลาดพรา้ว แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กทม02-539-3079 ทพ.ชยัชาญ จงรกัษ์ 1/11/2005 เขตวงัทองหลาง 14

409 คลินิกแพทยโ์ชคชยั 4 30 ซ.ลาดพรา้ว 53 ถ.ลาดพรา้ว แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กทม.1031002-538-5863 F.02-933-1879นพ.ธงชยั    แสงโชติช่วงชยั เขตวงัทองหลาง 22

410 คลินิกทนัตรกัษ์ 165 1213/165 ซ.ลาดพรา้ว94 ถ.ลาดพรา้ว แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กทม02-559-2998,089-168-4496ทพญ.จงกล  ปฐมบุรี 1/2/2006 เขตวงัทองหลาง 14

411 คลินิกแพทยก์มล 259/2  ถนนลาดพรา้ว 101 แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กทม.1031002-731-2518 นพ.กมล    แสงทองศรีกมล เขตวงัทองหลาง 14

412 คลินิกบา้นรกัฟัน (ลาดพรา้ว) 2264 ถ.ลาดพรา้ว แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กทม.10310 02-931-9717 F.02-9319718ทพญ.กนกวรรณ   วชิิวานิเวศน์1/7/2006 เขตวงัทองหลาง 14

413 คลินิกทิวสนการแพทย์ 2575  ถ.ลาดพรา้ว 87 ถ.ลาดพรา้ว แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กทม02-514-0630 พญ.กฤษณนันท ์เก่งกิตติภทัร เขตวงัทองหลาง 14

414 คลินิกทนัตารกัษ์ (โชคชยั 4) 320(191/517) ซ.โชคชยั4 ถ.ลาดพรา้ว เขตวงัทองหลาง กทม.10310 ทพ.สุเมธ  กอรี เขตวงัทองหลาง 22

415 สนัติชนโพลีคลินิก 439  ถนนลาดพรา้ว  112 แขวงวงัทองหลาง เขตบางกะปิ กทม.10240 02-539-4697 คุณดรุณี    มิตรอารีย์ เขตวงัทองหลาง 14

416 คลินิกวงัทองหลางเวชกรรม 52/193  ซ.ลาดพรา้ว 101 ถ.ลาดพรา้ว แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กทม02-731-2582-3 F.02-378-2661พญ.ดุษฎี จวิเวชดาํรงกุล เขตวงัทองหลาง 14

417 สิตาคลินิก 50/12 ซ.ลาดพรา้ว 80 แยก22 ถ.ลาดพรา้ว แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กทม(02)9953154,F(02)9953155คุณรชัดา แสงขาํ 1/6/2012 เขตวงัทองหลาง 14

418 ศิริกญัญา คลินิกเวชกรรม 63-65 ซ.ลาดพรา้ว87 (จนัทราสุข)  ถ.ลาดพรา้ว แขวงคลองเจา้คุณสิงห ์เขตวงัทองหลาง กทม(082)3328844 คุณปริศนา 1/6/2012 เขตวงัทองหลาง 14

419 คลินิกทนัตแพทยส์มเกียรติ 460 ถ.รามคาํแหง 39 แขวงวงัทองหลาง เขตบางกะปิ กทม.10240 02-530-1004,089-799-1081ทพ.สมเกียรติ  ดุจหนึ	งคุนาช เขตวงัทองหลาง 14

420 คลินิกทนัตกรรมเกษม 139-139/1 ซ.โชคชยั4 ถ.ลาดพรา้ว แขวงสะพานสอง เขตวงัทองหลาง กทม(02)5381093,F(02)5390360,(086)7803877คุณเกษม 1/6/2012 เขตวงัทองหลาง 22
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บริษัท  กรุงเทพธนาคม  จาํกดั

421 อุไรวรรณทนัตคลินิก 2747 ซ.ลาดพรา้ว 99-101 ถ.ลาดพรา้ว แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กทม02-932-3783-5,081-859-3783คุณอุไรวรรณ วเิศษศกัดิOสนัติ เขตวงัทองหลาง 14

422 เอ.แฟมิลี	คลินิก ทนัตกรรม 432 หมู่บา้นอารียา-รชัดา ถ.ลาดพรา้ว 64 แยก 3 แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กทม02-933-6799 กด ทญ.วริษฐา  หอมเศรษฐี 1/4/2006 เขตวงัทองหลาง 14

423 คลินิกทนัตกรรมสีขาว 2354/7 Omni B8-B9 ซอยลาดพรา้ว 116 แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กทม081-622-1803 ทพญ.บรรเจดิลกัษณ ์วศิิษฎส์รอรรถ1/11/2005 เขตวงัทองหลาง 14

424 ลาดพรา้วการแพทยค์ลินิกเวชกรรม 1734 ถ.ลาดพรา้ว แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กทม. 10310 (02)8908337,F(02)8908337,(085)8115337คุณนาฎยา พนัธโ์ยธาชาติ 1/6/2012 เขตวงัทองหลาง 14

425 รสิตา คลินิกเวชกรรม 226/3 ถนน.ประดิษฐม์นูธรรม แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กทม.10310(080) 979-0667 (02) 148-1078คุณลฎาภา 1/6/2014 เขตวงัทองหลาง 14

426 เทพลีลา คลินิก 181 ซ.รามคาํแหง 39 ถ.รามคาํแหง เขตวงัทองหลาง กทม.10310 02-319-7206 นพ.พรเทพ  จนัทวานิช เขตวงัทองหลาง 14

427 คลินิก ภทัราเดนทลัโฮม 10/2 ซอยลาดพรา้ว 82 ถนนประดิษฐม์นูธรรม แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กทม(081) 622-4162 (02) 933-9988คุณเพ็ญนภา 1/7/2014 เขตวงัทองหลาง 14

428 คลินิกทนัตกรรม โฮมเดนทิสตร์ 98/64 ซอย รามคาํแหง 39 ถนน รามคาํแหง แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กทม(081) 925-9394 (092) 461-9409คุณพิชญธ์นัน อนันธรสิริ เขตวงัทองหลาง 14

429 รกัษ-์คุณ คลินิกเวชกรรม สาขาทาวน์อินทาวน์ 1329-10 ซอย ลาดพรา้ว 94 แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กทม.10310(02) 934-6185 (02) 538-1597 (086) 355-1067คุณอนัติกา 1/1/2014 เขตวงัทองหลาง 14

430 เดชาทนัตแพทย์ 139/26  ซ.โชคชยั 4 ถ.ลาดพรา้ว แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กทม02-933-2639 คุณเดชา    ตนัติรง้สี เขตวงัทองหลาง 22

431 นิติพลคลินิก สาขาลาดพรา้ว 2539 อิมพีเรียล ชั�น 2 ถ.ลาดพรา้ว เขตวงัทองหลาง กทม.10310 02-934-9995 เขตวงัทองหลาง 14

432 โชคชยัคลินิกทนัตกรรม 151 ซ.โชคชยั 4 ถ.ลาดพรา้ว แขวงบางกะปิ เขตวงัทองหลาง กทม.1031002-530-0773,089-775-9899 F.02-538-4879ทพ.ธนิดา ส่งทานินทร,์ทพ.มารวย ส่งทานินทรเ์ขตวงัทองหลาง 22

433 เอ็มดี คลินิกเวชกรรม 2571 ถนน ลาดพรา้ว แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กทม.10310 (02) 932-2181 คุณวรินทร 1/1/2014 เขตวงัทองหลาง 14

434 คลินิกทนัตกรรม เด็นทอลฮทั 88/1 ซอย รามคาํแหง53 ถนน รามคาํแหง แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กทม(081) 820-9528 (091) 875-3400คุณวไิลรตัน์ 1/1/2014 เขตวงัทองหลาง 14

435 นิติพลคลินิก สาขาคลงัสินคา้ 2571 ก่อนถึง ซ.ลาดพรา้ว 87 ถ.ลาดพรา้ว แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กทม(02) 932-3346-8,(083) 358-4447คุณธนพร 1/10/2011 เขตวงัทองหลาง 14

436 พอดูคลินิก 234 ซ.ลาดพรา้ว94 ถ.ลาดพรา้ว แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กทม.10310F(02)5590555,(089)2263456คุณพอดู ถระมรทตั 1/5/2011 เขตวงัทองหลาง 14

437 คลีนิคลาดพรา้ว 24 น. 2196-2198 ตรงขา้มอิมพีเรียลเวริด์ ซ.ลาดพรา้ว 98 ถ.ลาดพรา้ว แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กทม02-538-9654 F.02-539-1205นพ.ช.ศรีพิชญ ์ เพ็ชญไพศิษฎ์ เขตวงัทองหลาง 14

438 รกัษ์ฟันทนัตกรรม ทนัแพทยส์าโรจน์ 254ซ.โชคชยั 4 ถ.ลาดพรา้ว53 แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กทม.1031002-933-3008 ทพ.สาโรจน์  บลูยส์ิน เขตวงัทองหลาง 22

439 สวนสุขภาพอรุณสหคลินิก 54/1 ซอยรามคาํแหง 9 แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กทม.10310 (086) 971-1199 คุณสมจนิตนา 1/12/2013 เขตวงัทองหลาง 14

440 เวชกรรมลาดพรา้ว122 247/2-3 ซ.ลาดพรา้ว122 ถ.ลาดพรา้ว แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กทม02-542-2780 F.02-542-2828 # 1107คุณปิตะวนั จนิาพนัธ์ เขตวงัทองหลาง 14
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F-PD-003 REV.0

ตุลาคม 2557



ประเภท  � � � � โรงพยาบาลเอกชน ����    โรงพยาบาลรฐับาล/รฐัวสิาหกจิ ����    ศูนยบ์รกิารสาธารณสขุ

����    คลนิิก จาํนวน  2049   แห่ง � � � � อื+นๆ(ระบ)ุ……………………………………

ลาํดบั ชื	อสถานบริการสาธารณสุข จาํนวนเตียง ที	ตั�ง หมายเลขโทรศพัท์ ผูป้ระสานงาน วนัที	(เปิดบริการ) เขต สายที	 วนัที	(ปิดทาํการ)

แบบบนัทึกประวตัสิถานพยาบาล

บริษัท  กรุงเทพธนาคม  จาํกดั

441 พอดีคลินิกการแพทย์ 2033-2035 ถ.ลาดพรา้ว แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กทม.1031002-538-1305 นพ.ดาํรง วงษ์จนัทร 1/12/2006 เขตวงัทองหลาง 22

442 อีเด็น แบ็งคค์็อก คลินิกเวชกรรม 415/1-11 ซอยลาดพรา้ว 122 แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กทม.10310(085) 101-4875 (02) 934-1799คุณสุภาพร ใจดีแท้ 1/6/2013 เขตวงัทองหลาง 14

443 วแีครค์ลินิกเวชกรรม 191/136-137 ซ.โชคชยั4 ถ.ลาดพรา้ว 53 แขวงสะพานสอง เขตวงัทองหลาง กทม(02)5396995,F(02)5396995,(088)4924034คุณสุพดัชา ตื	นตา 1/12/2011 เขตวงัทองหลาง 22

444 บีบีย ูคลินิกเวชกรรม สาขาซอยมหาดไทย 268/28 ซอยลาดพรา้ว122 ถนน.ลาดพรา้ว แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กทม(090) 969-9718 คุณณีณา พิมลมาลย์ 1/6/2013 เขตวงัทองหลาง 14

445 คลินิกทนัตกรรมทูเด็นทิส 120 ซ.ลาดพรา้ว120 ถ.ลาดพรา้ว แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กทม. 10310(02)5397639,F(02)5398472,(085)2910477คุณนพคุณ อนุสรณว์ริิยะกุล 1/2/2012 เขตวงัทองหลาง 14

446 คลินิกสุขเกษมทนัตแพทย์ 259/7 ซ.ลาดพรา้ว 101 ถ.ลาดพรา้ว แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กทม02-731-3322 พ.ท.ท.สุขเกษม  แดงสิริศรี 1/7/2007 เขตวงัทองหลาง 14

447 เซยช์ีสเดนทลัคลินิกทนัตกรรม 26,28 ซ.ลาดพรา้ว64 ถ.ลาดพรา้ว แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กทม(02)9339912 คุณยิ	งมณี 1/5/2012 เขตวงัทองหลาง 14

448 ศนูยค์รอบครวัฟันดี* 2525-2527 ซอยลาดพรา้ว 81 ถนนลาดพรา้ว แขวงคลองเจา้คุนสิงห ์เขตวงัทองหลาง กทม(02) 955-9869 (086) 984-3785คุณจริชยา วหิาร 1/5/2014 เขตวงัทองหลาง 14

449 เลอลกัษณ ์แอนด ์ไฮแม็ค 9 157 ซ.ลาดพรา้ว 94 ถ.อินทราภรณ ์แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กทม((081) 627-8575,(02) 934-4574,F.(02) 934-4575คุณฐิติรตัน์ คาํพนู 1/4/2010 เขตวงัทองหลาง 14

450 รชัดา เอ็ม อาร ์ไอ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 523 ถ.ประดิษฐม์นูธรรม แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กทม.1026002-539-1061,02-539-1064,02-539-1092นพ.สุกิจ จติรบาํรุง,พญ.สุมาลี พรรตันรงัสี1/3/2007 เขตวงัทองหลาง 14

451 เรือพระร่วงคลินิก สาขารามคาํแหง 39 573/12-13 ถ.ศรีวรา แขวงวงัทองหลาง เขตบางกะปิ กทม.10240 02-538-1564 F.02-538-1662คุณสนัติภาพ แจม่สวา่ง 1/10/2007 เขตวงัทองหลาง 14

452 คลินิกเวชกรรมทวมิาศ สาขา รามคาํแหง 53 77/1 ซ.รามคาํแหง 53 ถ.รามคาํแหง แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กทม081-867-5118 คุณศิริกุล ฮามิต 1/9/2007 เขตวงัทองหลาง 14

453 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมวแีคร์ 56 ซ.ลาดพรา้ว 97 ถ.ลาดพรา้ว แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กทม.1031002-935-0478,02-935-0770-1คุณวาสนา บินนาราวี เขตวงัทองหลาง 14

454 ปริ� นเซส เมดิคอลสปา คลินิกเวชกรรม 1569 ซ.ศรีวรา(ลาดพรา้ว 94) ถ.ลาดพรา้ว แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กทม02-934-4713,089-981-1060 F.02-559-3279นพ.กาญ  ศิริพนัธ์ 1/10/2007 เขตวงัทองหลาง 14

455 คลินิกทนัตกรรมเดนทิชั 	น 495 ซ.ลาดพรา้ว 84(เก่า ) ถ.ประดิษฐม์นูธรรม แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กทม02-538-1606 F.02-538-4690ทญ.กนกพร,ทญ.ศิริพร ไอรมณีรตัน์1/8/2007 เขตวงัทองหลาง 14

456 คลินิกทนัตกรรมสไมลค์ลบั 433 ซ.ลาดพรา้ว 122 ถ.ลาดพรา้ว แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กทม.10310(089) 202-2407,(02) 542-2667คุณสรญัญา  วมิลูชาติ 1/8/2012 เขตวงัทองหลาง 14

457 คลินิกทนัตกรรมไอยิ� ม 88/26 ซ.รามคาํแหง 53 ถ.รามคาํแหง แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กทม(083) 543 3535,(02) 514 9131,F.(02) 514 9133คุณวารินทร ์ วงศช์ยั 1/12/2008 เขตวงัทองหลาง 14

458 พฤกษาคลินิกเวชกรรม สาขาทาวน์อินทาวน์ 1323 ซอยลาดพรา้ว 94 แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กทม.10310 (02) 108-5894 (091) 086-8973คุณเรวตั จนัทรแ์กว้ 1/2/2014 เขตวงัทองหลาง 14

459 โรงพยาบาลสตัวห์มาแมวยิ� มแฉ่ง 257/4-5 ซอยลาดพรา้ว 101 ถนนลาดพรา้ว แขวงคลองเจา้คุณสิงห ์เขตวงัทองหลาง กทม(095) 654-9891 (02) 375-1873คุณธีรวฒัน์ ตนัสวสัดิO 1/7/2014 เขตวงัทองหลาง 14

460 คลินิกทนัตกรรมแกรนด ์(อธิวฒัน์) 389/253 อาคารแกรนดพ์าเลซคอนโดมิเนียม ซ.มหาดไทย ถ.รามคาํแหง แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง  กทม02-934-0466 ทพ.อธิวฒัน์  หสัดาลอย เขตวงัทองหลาง 14
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461 ฮาน่า คลินิกเวชกรรม 342 ซอยลาดพรา้ว 94 ถนน.ศรีวรา แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กทม.(081) 651-2686 (02) 936-6767คุณอรุณ เปี	 ยมชยัวฒัน์ 1/11/2013 เขตวงัทองหลาง 14

462 คลินิกทนัตกรรม (ลาดพรา้ว 101) 2823 ใกลป้ากซอยลาดพรา้ว 101 ถ.ลาดพรา้ว แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กทม02-378-2541 ทพญ.พชัรี   พฒันกาํจร 1/7/2006 เขตวงัทองหลาง 14

463 มิราเคิล คลินิกเวชกรรม 268 อาคารพลาซ่าพลสั ซอยรามคาํแหง 65 ถนนรามคาํแหง แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กทม(087) 808-9169 (02) 542-2757คุณพฒันพงษ์ ปัญญา 1/9/2014 เขตวงัทองหลาง 14

464 คลินิกทนัตกรรม ทนัตวนัทนัตแพทย ์สาขาประดิษฐม์นูธรรม4 583 ถ.ประดิษฐม์นูธรรม แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กทม.10310(02) 933-1339 คุณธรรศศลกัษณ ์ ธนัวารชส 1/3/2010 เขตวงัทองหลาง 14

465 ศศิรา คลินิกเวชกรรม 1323 ซอยลาดพรา้ว94 ถนน.ศรีวรา แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กทม(083) 771-7890 คุณสิริลาวลัย ์สาํนักนิตย์ 1/1/2013 เขตวงัทองหลาง 14

466 คลินิกทนัตกรรมพฤกษา 205/1 เชียวชอุ่มอพารท์เมน้ต ์ซ.รามคาํแหง 21 ถ.ประดิษฐม์นูธรรม แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กทม(089) 197 6178,F.(02) 318 7758คุณพฤกษา  เพชรหล่อเหลียน1/1/2009 เขตวงัทองหลาง 22

467 Braces คลินิกทนัตกรรม ชั�นใตด้ิน หอ้ง AB-28 อิมพิเรียลเวลิลล์าดพรา้ว ถ.ลาดพรา้ว แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กทม02-934 9009-11,083-908 5736,F.02-5393146คุณศิรินงลกัษณ ์ จธีนะชยั 1/8/2008 เขตวงัทองหลาง 14

468 ดีมอร ์คลินิกเวชกรรม* 528 ถนนประดิษฐม์นูธรรม แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กทม.10310 (087) 179-1115 คุณะนิตพงศ ์มลัลจ์ารุพงศ์ 1/8/2014 เขตวงัทองหลาง 14

469 ออเธนทิค คลินิกเวชกรรม (ลาดพรา้ว) 2332,2334,2336 ซอยลาดพรา้ว 114 ถนนลาดพรา้ว แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กทม(02) 931-8999 (086) 908-6177คุณวลี วรรณสวสัดิO 1/8/2014 เขตวงัทองหลาง 14

470 คลินิกทนัตกรรม เดนทลั ทูเดย์ 2195-2197 ถ.ลาดพรา้ว แขวงสะพานสอง เขตวงัทองหลาง กทม.1031002-933-1551 F.02-945-6004ทพ.เจนวทิย ์  เชาวป์ฎิภาณ 1/9/2006 เขตวงัทองหลาง 14

471 เศรณี คลินิก 787/101 ซอยลาดพรา้ว 101 แขวงเจา้คุณสิงห ์เขตวงัทองหลาง กทม.10310(085) 045-2332 (02) 187-0301คุณเสาวนีย ์เยอืกเย็น 1/11/2013 เขตวงัทองหลาง 14

472 ศรีวราคลินิกเวชกรรม สาขาทั 	วไป 230 ซ.ลาดพรา้ว 94 ถ.ศรีวรา แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กทม.10310(02) 559-0908 คุณวรีะวรรณ 1/6/2009 เขตวงัทองหลาง 14

473 เอพลสั คลินิก 6 26-26/1 ซลาดพรา้ว 122 ถ.ลาดพรา้ว แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กทม(02) 539-2923 คุณนฤษา  ชาติชาํนิ 1/8/2009 เขตวงัทองหลาง 14

474 โชติจริาคลินิก 232 ซ.มหาดไทย 1 ถ.ลาดพรา้ว แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กทม.10310081-4584009 คุณสมเพชร  จริพจนานนท์ 1/6/2008 เขตวงัทองหลาง 14

475 ด็อกเตอรต์น้ คลินิกเวชกรรม 518/15 ซอดยรามคาํแหง 39 แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กทม.10310(084) 760-5934 คุณณฐัวุฒิ อาจณิพฒัน์ 1/2/2014 เขตวงัทองหลา 22

476 คลินิกเสนาเวชกรรม สาขาวงัหิน 3/314 ถ.สุขาภิบาล-บางกะปิ แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กทม.10230(087) 060-6559,(02) 570-8028,F.(02) 942-2194คุณวบิลูย ์ วภิาสวชัระโยธิน 1/12/2010 เขตลาดพรา้ว 9

477 Morinda Medical clinic 525 ชั�น 2 เลขที	 206-207 ซอยลาดพรา้ววงัหิน 77 ถนนลาดพรา้ววงัหิน แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กทม(083) 033-7097 คุณสมฤดี วาสนะปรีชา 1/8/2014 เขตลาดพรา้ว 22

478 ยิ� ม ยิ� ม เดนทอลคลินิก สาขาโชคชยั 4 5/30 ซ.โชคชยั 4 ถ.ลาดพรา้ว 45 แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กทม.1023002-538-9649,02-931-5041 F.02-931-5041พญ.จนิตนา  อิ	มเกสร,คุณเพชรรตัน์ คาํศุกล เขตลาดพรา้ว 22

479 คลินิกเวชกรรมตลาดบวั* 1 ซ.ลาดปลาเคา้ 32 ถ.ลาดปลาเคา้ แขวงจระเขบ้วั เขตลาดพรา้ว กทม.10230(087) 111-7788,(02) 940-2951,F.(02) 940-2952คุณกาญจนา  กาวนิ 1/12/2010 เขตลาดพรา้ว 9

480 คลินิกสุขภาพฟัน(โชคชยั 4 ) 60/8 ซ.16 ถ.โชคชยั 4 แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว  กทม.10230 02-933-2521 F.02-933-2521คุณวชิุดา มงัน้อย เขตลาดพรา้ว 22
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บริษัท  กรุงเทพธนาคม  จาํกดั

481 คลินิกทนัตกรรม เจ.พี 8/17 ซ.ลาดพรา้ว 71 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กทม.10230(02) 932-4822 คุณจตุพร  ประเสริฐวฒันกุล 1/1/2010 เขตลาดพรา้ว 14

482 Freya clinic (เฟรยา่ คลินิกเวชกรรม) 99/15 ซอยมยัลาภ ถนนประเสริฐมนูกิจ 29 แขวงจรเขบ้วั เขตลาดพรา้ว กทม(02) 553-2178 (085) 805-0487คุณภทัรญา ณ พทัลุง 1/8/2014 เขตลาดพรา้ว 9

483 รวงทองทนัตแพทย์ 520  ซ.ปากซอยโชคชยั 4 ถ.โชคชยั4 แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กทม. 02-539-1695 คุณรวงทอง   ชยางกูร ณ อยุธยา เขตลาดพรา้ว 22

484 พี พี ทนัตแพทย์ 3/307 ถ.ลาดพรา้ว-วงัหิน แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กทม.10230 02-570-8021 คุณประพฤทธ ์รตันวฬิาร์ 1/11/2005 เขตลาดพรา้ว 9

485 คลินิกทนัตกรรม Yes ! Dentist 8/5-6 ซ.ลาดพรา้ว 71 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กทม.1023002-538-6624,081-834-3445,089-680-2200บุญชยั  จุติสมุทร 1/7/2006 เขตลาดพรา้ว 14

486 สมารท์คลินิก สาขาเฟสติวลั-วอลค์นวมินทร์ หอ้งI201-204 ถ.ประเสริฐมนูกิจ แขวงจระเขบ้วั เขตลาดพรา้ว กทม. 10230(02)9070248,F(02)9070297,(081)9377647คุณจนัทิมา สินธพพนัธุ์ 1/3/2012 เขตลาดพรา้ว 9

487 ลาดปลาเคา้คลินิก 41/20  ถนนลาดปลาเคา้  69 แขวงจะเขบ้วั เขตลาดพรา้ว กทม.10230 02-940-3225 นพ.โชคชยั   หมั 	นแสวงทรพัย์ เขตลาดพรา้ว 9

488 ลาดพรา้ววงัหินเวชกรรมคลินิก*** 9132 ระหวา่งซอยสนธิ 1-2 ถ.ลาดพรา้ว แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กทม02-931-6519 1/11/2005 เขตลาดพรา้ว 22

489 คลินิกทนัตกรรม ดีอารเ์อส 178 ถ.สุคนธสวสัดิO แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กทม.10230 (089) 131-6551,(02) 907-9936คุณฝณินกร  ธรรมศิลา 1/1/2010 เขตลาดพรา้ว 14

490 คลินิกเวชกรรมโชคชยั 4 (ปั� มบางจาก) 99/188 ถ.ลาดพรา้ว-วงัหิน(โชคชยั 4 ) แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กทม02-931-6851,081-646-8246นพ.นทรีย ์โพธิOสุรินทร์ เขตลาดพรา้ว 22

491 Bangkok clinic สาขา The Walk เกษตร-นวมินทร์ 1224 สาขาเดอะวอลค์ เกษตรนวมินทร ์แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กทม(02) 938-1341 (084) 466-4724คุณณฐัฎ ์พนัธุอ์ุทยั 1/11/2013 เขตลาดพรา้ว 9

492 คลินิกทนัตกรรมเด็นตา้แลนดก์รุงเทพ 4 ซ.ประเสริฐมนูกิจ31 ถ.ประเสริฐมนูกิจ แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กทม(02)5532140-1,(084)1005041,(02)5532142คุณฉนัทชา บาํรุงเขตต์ 1/6/2011 เขตลาดพรา้ว 9

493 PROUD SKIN CLINIC สาขาลาดพรา้ว 112 แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กทม.10230 (081) 559 6169 คุณพทัธนันท์ 1/10/2014 เขตลาดพรา้ว 22

494 71 เจเนอรลัคลินิกเวชกรรม 74/20 ซ.ลาดพรา้ว 71 ถ.ลาดพรา้ว แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กทม.1023002-907-8402,081-648-1785 F.02-907-8402พญ.บรินดา อุจวาที 1/6/2007 เขตลาดพรา้ว 14

495 นาคนิวาชทนัตกรรม 20/8 ซ.ลาดพรา้ว 71 ถ.ลาดพรา้ว แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กทม.1023002-538-4283,01-812-2039ทพญ.เมธานี  ปาละนันทน์ 1/8/2006 เขตลาดพรา้ว 14

496 คลินิกหมอเจน G2/21 ซอย นาคนิวาศ28 แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กทม.10230 (081) 917-4714 คุณอิทธินันท ์โชติช่วง 1/1/2014 เขตลาดพรา้ว 14

497 นิทราทนัตแพทย์ 6/29 ม.10 โชคชยั 4 ถ.ลาดพรา้ว แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กทม.1023002-538-9144,02-530-4224ตุณอญัญาอร  พวัเจริญ เขตลาดพรา้ว 22

498 โชคชยั 4 การแพทย์ 60/1  ซ.โชคชยั 4 ถ.ลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กทม.10230 02-538-5430 คุณสาธิต เขตลาดพรา้ว 22

499 เฮลทพ์ลสัโกบอล ลาบอราทอรี	 คลินิกเทคนิคการแพทย์ 230/13 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กทม.10230 (02) 539-9940 (083) 098-1542คุณศิริพร ขนัธลาภ 1/4/2014 เขตลาดพรา้ว 14

500 สไมลแ์ลนดท์นัตแพทย์ 2 17/705 ซ.เสนานิคม 1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กทม. (081) 313-2579,(02) 570-1851คุณสมัพนัธ ์ วธิิโชติ 1/6/2009 เขตลาดพรา้ว 9
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501 โพธิOสุวรรณคลินิกเวชกรรม สาขาถนนลาดปลาเคา้ 28/204-205 ถ.ลาดปลาเคา้ แขวงจรเขบ้วั เขตลาดพรา้ว กทม.10230 (02) 940-0608,(081) 656-1233,F.(02) 9402957คุณณฐมณฑ ์ พชัรสิริปกรณ์ 1/10/2011 เขตลาดพรา้ว 9

502 อิมมอทอล คลินิก 79/3 ซอยนาคนิเวศ 9 แขวงลาดพรา้ว เขตฃาดพรา้ว กทม.10230 (02) 538-1263 (092) 111-9129คุณชยัวฒัน์ เลิศไพบลูย์ 1/11/2013 เขตลาดพรา้ว 14

503 คลินิกเวชกรรม ทีคิวเอ็ม 123 ถ.ลาดปลาเคา้ แขวงจระเขบ้วั เขตลาดพรา้ว กทม.10230 (02) 150-8888 ต่อ คุณเสกสรร  ชยัพิทกัษ์ 1/11/2009 เขตลาดพรา้ว 9

504 คลินิกเมตตาทนัตแพทย ์คลินิกทนัตกรรม 144,146 ซ.โชคชยั4  ถ.พหลโยธิน เขตลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กทม.1023002-933-2243 ทญ.ชุลีพร  ศรีประทกัษ์ เขตลาดพรา้ว 22

505 บา้นหมออ๋อมคลินิกทนัตกรรม 9/133 ซ.ลาดพรา้ว 71 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กทม.1023002-542-4211 F.02-542-4211ทพญ.อนงนุช  วชิญกุล,คุณนิตยา นุ้ยมั 	ง1/6/2006 เขตลาดพรา้ว 14

506 เดอะสไมล ์คลินิก 79/4 ซอยนาคนิวาส 9 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กทม(02) 538-4799 (085) 165-0100คุณนิรมล องอาจวาณิชย์ 1/3/2014 เขตลาดพรา้ว 14

507 บุรารกัษ์ทนัตแพทย์ 38/170  ซ.ลาดปลาเคา้ 4  ถ.ลาดปลาเคา้ เขตลาดพรา้ว กทม.10230 02-570-4450 ทพ.ญ.บุรารกัษ์   ยศปัญญา เขตลาดพรา้ว 9

508 เคลียร ์คลินิกเวชกรรม 120 ถนน ลาดพรา้ววงัหิน แขวงลาพรา้ว เขตลาดพรา้ว กทม.10230 (087) 983-8399 (02) 530-1065คุณช่อทิพย ์วงศว์วิฒัน์ 1/12/2013 เขตลาดพรา้ว 22

509 พฤกษา คลินิกเวชกรรม สาขานวมินทร์ 3 30/20 ศนูยก์ารคา้นวมินทรซ์ิตี� อเวนิว ถ.ประเสริฐมนูกิจ แขวงจระเขบ้วั เขตลาดพรา้ว กทม(084) 669-7532,(02) 907-1962-65,F.(02) 907-1963คุณวชัระ  กิจบรรจง 1/11/2009 เขตลาดพรา้ว 9

510 คลินิกทนัตกรรมบา้นเติมยิ� ม สาขาทนัตกรรม 12/25 ถ.ลาดพรา้ว-วงัหิน แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กทม.10230 (086) 909 8878,(02) 931 1211,F.(02) 931 1050คุณสุวมิล  สุเมธิวทิย์ 1/12/2008 เขตลาดพรา้ว 22

511 คลินิกทนัตกรรมเบลลเ์ดนท์ 39/543 ถ.ลาดพรา้ว-วงัหิน แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กทม.10230 (081) 646-5364,F.(02) 931-5031คุณทินกร  เกียรติศรีวรรณ 1/11/2008 เขตลาดพรา้ว 22

512 แฟมิลี	 เด็นทอล คลินิก 4/17 ถ.สุขาภิบาล-วงัหิน แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กทม.10230 02-942-0149,085-818-3185 F.02-942-0149นพ.ชูศกัดิO 1/12/2005 เขตลาดพรา้ว 22

513 คลินิกทนัตกรรมโชคชยั 4* 1/50ซอย23 แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กทม.10230 (02) 538-3568 (02) 538-1484 1/6/2013 เขตลาดพรา้ว 22

514 คลินิกกรุงเทพเด็นตลัคลินิก 4/60 ซ.เสือใหญ่อุทิศ ถ.ลาดพรา้ว-วงัหิน แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กทม02-578-6092,083-602-0003ทญ.สุมิตรา พนัธุจ์ริยา,คุณพรพิลาศ ภูวงศรี เขตลาดพรา้ว 22

515 จตุรเวชคลินิกเวชกรรม 9/55 ซ.ลาดพรา้ว 71 ถ.นาคนิวาส  แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กทม.1023002-514-9081-3,086-320-6648 F.02-514-9084คุณปิยมาศ  ประเสริฐเสรี 1/9/2007 เขตลาดพรา้ว 14

516 สุทธาทนัตคลินิก 67/243-244 ซ.เสนานิคม 1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กทม02-570-3039 F.02-570-3039ทพญ.สุทธา  ธีระมงคลกุล 1/10/2006 เขตลาดพรา้ว 9

517 คลินิกทนัตกรรมหมออุ๊ 70/17  ม.11 ซ.อมรพนัธ ์9(ซ.2) ถ.เสนานิคม 1 แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กทม02-942-2062 ทพญ.ลกัขณา    ชินหิรญั เขตลาดพรา้ว 9

518 บา้นทนัตแพทย ์71* 20/15 ถ.นาคนิวาส 46 แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กทม.10230 (085) 818-3185,(02) 542-3723ทพ.ชูศกัดิO  ศรีจกัรวาลวงศ์ 1/4/2010 เขตลาดพรา้ว 14

519 เสนานิคม 1 การแพทย์ 70/17374 ซ.เสนานิคม 1 แขวงจรเขบ้วั ลาดพรา้ว กทม. 10230 02-570-1481 คุณมาลยั  เหมือนตา เขตลาดพรา้ว 9

520 ปวรีร์ตา คลินิก สาขาวงัหิน 1/67 ถ.ลาดพรา้ว-วงัหิน แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กทม.10230 คุณภทัรา  อ่อนสุระทุม 1/3/2010 เขตลาดพรา้ว 22
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521 คลินิกนครทนัต์ 83/8 ซอยเสนานิคม 1 ถ.พหลโยธิน แขวงจระเขบ้วั เขตลาดพรา้ว กทม.1023002-570-1397 ,086-327-8055ทพญ.จริาวรรณ เลาไพศาลวนิชศิริ1/11/2005 เขตลาดพรา้ว 9

522 ดิอลัทเมทคลินิกเวชกรรม 656 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กทม.10230 (081) 875-1898 (02) 553-2299คุณลกัษเวช เตรียมชาญชูชยั 1/9/2014 เขตลาดพรา้ว 14

523 เป็นสุข คลินิกเวชกรรม สาขาโชคชยั 4 14 ซอยโชคชยั 4 แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กทม.10230 (085) 708-0943 คุณวาสนา รอดรตัน์ 1/11/2013 เขตลาดพรา้ว 22

524 บางกอก คลินิกเวชกรรม 7/58 ม.10 ซ.โชคชยั 4 ถ.ลาดพรา้ว แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กทม.1023002-530-4540,02-931-5536คุณสุขิตา  ศรีสงัวาลย์ เขตลาดพรา้ว 22

525 แอลคลินิกเวชกรรม 289 นวมินทรซ์ิตี� อเวนิว ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเขบ้วั เขตลาดพรา้ว กทม(02) 907-0517 (088) 632-2949คุณวลยัอร แซ่ลี� 1/6/2014 เขตลาดพรา้ว 9

526 คลินิกปิยนันทท์นัตกรรม 99/59 ซ.สีแยกวงัหินถ.เสนานิคม 1แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กทม.1023002-942-1712 1/6/2006 เขตลาดพรา้ว 9

527 คลินิกเวชกรรมวงัหิน* 298 ถ.ลาดพรา้ววงัหิน แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กทม.10230 (02)8908337,F(02)8908337,(085)8115337คุณนาฎยา พนัธโ์ยธาชาติ 1/6/2012 เขตลาดพรา้ว 22

528 คลินิกทนัตกรรม รตัตินันท์ 7/337 ถ.ลาดปลาเคา้ 42 แขวงจรเขบ้วั เขตลาดพรา้ว กทม.10230 02-940-2682-3 ทพญ.รตัตินันท ์ ชยัพรแกว้ เขตลาดพรา้ว 9

529 เรือพระร่วงคลินิกเวชกรรม สาขา 5 44,46 ถนน.สตรีวทิยา2 แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กทม.10230 (085)1101131 คุณนี 1/6/2012 เขตลาดพรา้ว 14

530 ธีรพทัธ ์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง สาขาศลัยกรรมตกแต่ง458 ถ.นาคนิวาศ แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กทม.10230 (089) 699-7709,(02) 538-1896,F.(02) 931-1180คุณธีระ  ยั 	งยนื 1/2/2010 เขตลาดพรา้ว 14

531 เสนานิเวศน์ คลินิกเวชกรรม 74/8 ถ.เสนานิคม แขวงจระเขบ้วั เขตลาดพรา้ว กทม.10230 02-918-5080 ต่อ นพ.ประจกัษ์   บุญจติตพ์ิมล 1/10/2006 เขตลาดพรา้ว 9

532 คลินิกทนัตกรรม ฮกัเดนทอล 633 ถนน.ประดิษฐม์นูธรรม แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กทม.10230 (089) 527-9925 คุณภคมน รตันาภรณ์ 1/10/2013 เขตลาดพรา้ว 9

533 บางกอกการแพทยค์ลินิกเวชกรรม (ราชวถิีคลินิกเวชกรรม สาขาวงัหิน217/1 ถ.ลาดพรา้ว-วงัหิน แชวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กทม.10230 086-5593000,02-9422754,F02-9422754คุณสุรพงศ์ ์ อมติรตัน์ 1/6/2008 เขตลาดพรา้ว 22

534 ศนูยท์นัตกรรมลาดปลาเคา้ 28/350  ซ.ลาดปลาเคา้ 31 แขวงจะเขบ้วั เขตลาดพรา้ว กทม.10230 02-570-6897 ทพ.กาํธร   เกียรติมานะกุล เขตลาดพรา้ว 9

535 เดอะคริสตลั เด็นทลั คลินิก สาขาทนัตกรรม 64 หมู5่ ชั�น 2 หอ้ง 211 ถ.ประดิษฐม์นูธรรม แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กทม02-5150523-4,F.02-5150523คุณพงศณ์ศิน  พจนกาญจน์ 1/6/2008 เขตลาดพรา้ว 9

536 วรรณา ทนัตแพทย ์(โชคชยั 4) 115/126 โชคชยั 4 ตรงขา้ม รพ.สยาม เขตลาดพรา้ว กทม.10230 02-538-0322,02-933-2860คุณนํ�าฝน  สมทองฤทธิO เขตลาดพรา้ว 22

537 อินเตอรเ์มดิคอลแลป คลินิกเทคนิคการแพทย์ 161 ถ.เสนานิคม 1 แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กทม. 10310 (02) 570-0496,F.(02) 570-0497คุณกนกวรรณ  แซ่เอี� ยง 1/9/2010 เขตลาดพรา้ว 9

538 เฮอรท์ิจดูคลินิกเวชกรรม 3 64/93 ถ.ประดิษฐม์นูธรรม แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กทม.10230 (02) 515-0625,F.(02) 515-0624คุณวรพจน์ 1/3/2010 เขตลาดพรา้ว 9

539 ชุมชนคลินิกเวชกรรม 256/2-3 ถ.อ่อนนุช แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กทม.10520 02-327-3168 ทพ.สุธีร ์บรรเจดิสุทธิกุล,คุณ ทิพวลั ไชยนอก เขตลาดกระบงั 11

540 ธิติกรณ ์คลินิกเวชกรรม สาขาลาดกระบงั 296/16-17 หมู่ 1 ถ.อ่อนนุช-ลาดกระบงั แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กทม(02) 739-1561,(089) 119-0345,F.(02) 716-2851คุณสุภาพร  หอมหวล 1/10/2011 เขตลาดกระบงั 11
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541 คลินิกนวมินทรก์ารแพทย์ 339/1-2  ถ.ฉลองกรุง แขวงลาํปลาทิว เขตลาดกระบงั กทม.10520 02-737-3592,02-737-3596คุณวรีะพงษ์ สุขภิรมยพ์งศ์ เขตลาดกระบงั 11

542 คลินิกเด็กแพทยศ์ุภชยั 299/42 ถ.ร่มเกลา้ แขวงคลองสองตน้นุ่น เขตลาดกระบงั กทม.10520 081-2338839,02-5570433คุณศุลชยั  นิติคุลตลั 1/4/2008 เขตลาดกระบงั 11

543 ท๊อปคลินิกทนัตกรรม 1979-1981 ถ.ลาดกระบงั แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กทม.10520(081) 878-4302,(02) 326-9300คุณมนัสวยี ์ บุญอารีย์ 1/11/2009 เขตลาดกระบงั 11

544 มาริสาคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางผิวหนัง 79/111 ถ.เคหะร่มเกลา้ แขวงคลองสองตน้นุ่น เขตลาดกระบงั กทม.1052002-543-9047,089-779-7574,081-807-3010F.02-956-6613คุณอากร เธียรววิฒัน์,พญ.วรนิษฐ ์เชียรววิฒัน์1/3/2007 เขตลาดกระบงั 11

545 นภดลคลินิกเวชกรรม 19/100 ซ.ฉลองกรุง 35 ถ.ฉลองกรุง แขวงลาํปลาทิว เขตลาดกระบงั กทม(02) 737-4213 คุณดารารตัน์  บุตรเทศ 1/11/2009 เขตลาดกระบงั 11

546 ฟันดี คลีนิค 163/10 ม. 1 แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กทม.10520 02-915-4833,02-739-0497-8คุณสรอ้ย  บวัตอง เขตลาดกระบงั 11

547 บา้นหมอฟัน (ร่มเกลา้) 358/21 ถ.เคหะร่มเกลา้ คลองสองตน้นุ่น ลาดกระบงั กทม.10520 02-916-0518 ทพญ.อรวาภา    ศราธพนัธุ์ เขตลาดกระบงั 11

548 ร่มเกลา้คลินิกเวชกรรม สาขาร่มเกลา้ 357/5 ถ.ร่มเกลา้ แขวงคลองสองตน้นุ่น เขตลาดกระบงั กทม.10520 (02) 916-2557 คุณพวงแกว้  สุดสม 1/9/2010 เขตลาดกระบงั 11

549 คลีนิคหมอศิระ 245/3 ม.7 ถ.อ่อนนุช แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กทม.10520 02-329-1594,081-636-8182,086-007-7891นพ.ศิระ แดงสุริศร,ีคุณแสงดาว  ยานะ เขตลาดกระบงั 11

550 บา้น ฟ. ฟัน 320/14 ซอยเคหะร่มเกลา้ ถ.ร่มเกลา้ แขวงคลองสองตน้นุ่น เขตลาดกระบงั กทม02-543-9099 เขตลาดกระบงั 11

551 คลินิกเวชกรรมเดอะพาซิโอ 212/2 อาคารA เดอะพาซิโอ(ลาดกระบงั) ถ.ลาดกระบงั แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กทม(02)3464398,(081)4415626คุณจุฬาภรณ ์ขอบใจกลาง 1/4/2011 เขตลาดกระบงั 11

552 ประสงคก์ารแพทย์ 27/27 ตลาดหวัตะเข ้ถ.ลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กทม.10520 02-326-6655 คุณประสงค ์เนียมประดิษฐ์ เขตลาดกระบงั 11

553 สุวรรณภูมิเวชคลินิก 175/1 ซ.ลาดกระบงั 54 ถ.ลาดกระบงั แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กทม02-739-0206-7 F.02-739-0208คุณสมใจ  วนัชยั เขตลาดกระบงั 11

554 คลินิก ฟ.ฟัน ทนัตแพทย์ 323/11 ม.1 ถ.อ่อนนุช-ลาดกระบงั แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กทม02-728-3161 คุณสุรี เขตลาดกระบงั 11

555 ศนูยส์ุขภาพและการแพทย ์(ร่มเกลา้) 101/41-42 เคหะชุมชนร่มเกลา้ ถ.ร่มเกลา้ แขวงคลองสองตน้นุ่น เขตลาดกระบงั กทม02-543-9371 F.02-543-9371นพ.พรณรงค ์พฒันาบุญไพบลูย,์คุณจาํนงค ์ กาวกระโทกเขตลาดกระบงั 11

556 คลินิกทนัตกรรม ยสูไมล์ 1 58 ซ.ลาดกระบงั 12 ถ.ลาดกระบงั แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กทม.10520(086) 190-0608 คุณพรทิพย ์ เผ่าเต็ม 1/8/2009 เขตลาดกระบงั 13

557 นายแพทยท์รงพล คลีนิกเวชกรรม 398/9 แขวงทบัยาว เขตลาดกระบงั กทม.10520 (086) 366-7302 คุณทรงพล สนธิชยั 1/7/2013 เขตลาดกระบงั 11

558 คลินิกทนัตกรรม สไมลแ์อทร่มเกลา้ 78/32-33 ถนนเคหะร่มเกลา้ แขวงคลองสองตน้นุ่น เขตลาดกระบงั กทม(089) 165-9981 (02) 329-9897คุณสุวรรณา คลงัเปรมจติต์ 1/3/2013 เขตลาดกระบงั 11

559 คลินิกเวชกรรมจุฬารตัน์ 8 342/7-8 ถ.อ่อนนุช แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กทม.10520 02-326-7993-4,02-326-7104คุณอรชร  สมสกุล เขตลาดกระบงั 7

560 นลินเด็นทลัแคร์ 78/17 ถนน.เคหะร่มเกลา้ แขวงคลองสองตน้นุ่น เขตลาดกระบงั กทม.10520(02) 327-5156 (083) 116-1715คุณรจเรจ เกียรติวารินทร์ 1/7/2013 เขตลาดกระบงั 11

จดัเตรียมโดย......................................................................   วนัที�............/............/............
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บริษัท  กรุงเทพธนาคม  จาํกดั

561 คลินิกรกัษาสตัวล์าดกระบงันําโชค 222/81 แขวงทบัยาว เขตลาดกระบงั กทม.10520 02-327-2775 คุณสุรสิทธิ   วชิยัแสง เขตลาดกระบงั 11

562 คลินิกแพทยเ์วชกรรม (ร่มเกลา้) 358/38-39 ถนนร่มเกลา้ แขวงคลองสองตน้นุ่น เขตลาดกระบงั กทม.1052002-557-0701 คุณสุธิดา     เกตุพนัธ์ เขตลาดกระบงั 11

563 คลินิกเวชกรรมประสานมิตร 19/99 ถ.ฉลองกรุง แขวงลาํปลาทิว เขตลาดกระบงั กทม.10520 (086) 997-9128,(02) 245-1203,F.(02) 245-4443คุณเพ็ญศิริ  วงัเกล็ดแกว้ 1/10/2008 เขตลาดกระบงั 11

564 รกัษ์ฟันดีคลินิก 357/39 ม.4 ถนนร่มเกลา้ คลองสองตน้นุ่น ลาดกระบงั กทม.10250 02-557-0681 ทพ.โกเมศ    เขตลาดกระบงั 11

565 คลินิกทนัตกรรมเดอะพาซิโอ 2 318/5 ถ.ลาดกระบงั แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กทม.10520 (083) 448-4242,(081) 288-2114,F.(02) 312-7902คุณศรญัญา  วงศศ์รีเผือก 15/10/2008 เขตลาดกระบงั 11

566 นวมินทร ์3 คลินิกเวชกรรม 92/5 ม.4 ถ.ฉลองกรุง แขวงลาํปลาทิว เขตลาดกระบงั กทม.10520 02-739-6273-4 F.02-918-9192นพ.สิรวชิญ ์ เดชธรรม เขตลาดกระบงั 11

567 สองแพทยค์ลีนิค (คลินิกเด็ก) 323/9-10 ติด ธ.กรุงไทย ซ.อ่อนนุช ถ.อ่อนนุช-ลาดกระบงั แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กทม02-739-0456,081-408-5690พ.ญ.จารุวรรณ โกสุมบงกช เขตลาดกระบงั 11

568 ร่มสุข คลีนิค 320/58 การเคหะร่มเกลา้ ถ.ราษฎรพ์ฒันา เขตลาดกระบงั กทม. 1052002-916-1995 น.ส.นิภาพร รุ่งเรืองศิรินนท์ เขตลาดกระบงั 11

569 นวมินทรค์ลินิกเวชกรรม ( ร่มเกลา้ ) 320/38-39  ถ.ร่มเกลา้ แขวงคลองตน้นุ่น เขตลาดกระบงั กทม.10520 02-543-0007-8 นายประจกัษ์  บุญจติตพ์ิมล เขตลาดกระบงั 11

570 นวมินทรค์ลินิกเวชกรรม สาขาหวัตะเข้ 120 ถ.แพ่ง แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กทม.10520 (02)3277218,F(02)3277218,0866606517คุณผกาณี ฤาชิจาํนง 1/2/2012 เขตลาดกระบงั 11

571 สายไหมคลินิกเวชกรรม สาขาเคหะร่มเกลา้ 358/19 ซ.เคหะร่มเกลา้ 32 แขวงคลองสองตน้นุ่น เขตลาดกระบงั กทม.10520(02) 915-3951 คุณดาวเรือง 1/7/2009 เขตลาดกระบงั 11

572 นันทสุคลินิก 18/86 ม.1 ถ.อ่อนนุช แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กทม.10520 02-326-9578 คุณ จนัทนี  ลาสี เขตลาดกระบงั 11

573 สายไหมคลินิกเวชกรรม สาขานิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั119/14 ถ.ฉลองกรุง แขวงลาํปลาทิว เขตลาดกระบงั กทม.10520 (02) 540-2994,(02) 729-3000#1234คุณเฉลิม  หาญพาณิชย,์คุณไพบรูณ ์ ณาโคศิริ1/10/2008 เขตลาดกระบงั 11

574 คลินิกหมอฟัน (นําชยั) 78/2 ซ.ตลาดนําชยั ถ.อ่อนนุช-ลาดกระบงั แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กทม02-727-7200 ทพญ.วนัวสิาข ์บุญจงึมงคล เขตลาดกระบงั 11

575 ราษฎรพ์ฒันาคลินิกเวชกรรม 1281/2 ถ.ราษฎรพ์ฒันา แขวงคลองสองตน้นุ่น เขตลาดกระบงั กทม. 10520F(02)9183374 1/9/2011 เขตลาดกระบงั 11

576 สกาวคลินิกเวชกรรม 2424-2426 ถ.ลาดกระบงั แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กทม.1052002-327-0788 F.02-327-0788คุณอรอุมา เดชพงษ์ 1/3/2007 เขตลาดกระบงั 11

577 ศรีริตา้ คลินิก สาขาThe Paseo 3 318/7 อาคารเดอะพาซิโอ หอ้งB101 ถ.ลาดกระบงั แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กทม(081) 866 8728,(02) 346-4263,F.(02) 346-4264คุณรุ่งทิวา  ศิริวฒันเกตุ 1/8/2009 เขตลาดกระบงั 11

578 บางกอกคอสเมคคลินิกเวชกรรม สาขาบางประกอก 611/62 ม.4 ถ.สุขสวสัดิO แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบ์รูณะ กทม.1014002-872-2694 F.02-872-2694คุณสุรพงศ ์อรดิรกัษ,์คุณศศิณี ประโยชน์ทม1/11/2006 เขตราษฎรบ์รูณะ 10

579 ธนารมยเ์วชกรรมคลินิกเวชกรรม 303 หมู่ 9 ถ.ประชาอุทิศ 23 แขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ กทม.1014002-428-5214 คุณบวัผนั  อินทราช 1/9/2012 เขตราษฎรบ์รูณะ 10

580 คลินิกทนัตกรรมยิ� มสดใส 127/26 ถ.ประชาอุทิศ แขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ กทม.1014002-728-2155,085-920-5317 F02-280-1857ทพญ.ปิยภรณ ์ทกัษ์ณาภินันท์1/6/2007 เขตราษฎรบ์รูณะ 10

จดัเตรียมโดย......................................................................   วนัที�............/............/............
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บริษัท  กรุงเทพธนาคม  จาํกดั

581 คลินิกทนัตกรรม สุขสวสัดิO 3 531/3 แขวงบางประกอก เขตราษฎรบ์รูณะ กทม.10140 (086) 329-0890,(02) 876-8065,F.(02) 876-8066คุณทศันีย ์ สุวรรณทวศีรี 1/10/2009 เขตราษฎรบ์รูณะ 10

582 กรุงธนคลินิก 393 หมู่ที	 2 แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบ์รูณะ กทม.10140 02-427-6804 คุณกิติศกัดิO  เทพสุวรรณ เขตราษฎรบ์รูณะ 10

583 บา้นหมอสุขสวสัดิO สหคลินิก 78 ซ.สุขสวสัดิO 26 ถ.สุขสวสัดิO แขวงบางปะกรด เขตราษฎรบ์รูณะ กทม.10140(02) 993-9114 กด คุณวรจติ  กิจจากรพิทกัษ์ 1/2/2010 เขตราษฎรบ์รูณะ 10

584 คลินิกผิวหนังวงัแกว้ 611/59-60 ถ.สุขสวสัดิO แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบ์รูณะ กทม.1014002-428-9942-3 F02-428-9941นพ.วงัชยั สีสงวนกุล 1/2/2007 เขตราษฎรบ์รูณะ 10

585 คลีนิคเซ็นทรลัทนัตแพทย์ 611/46 ถ.สุขสวสัดิO แขวงบางประกอก เขตราษฎรบ์รูณะ กทม.10140 02-428-5744 ทพ.อมรสิทธิO  เมืองคุม้ 1/7/2006 เขตราษฎรบ์รูณะ 10

586 คลินิกหมอวริชั ( ทนัตกรรม ) 525/5 หมู่ 4 ถ.สุขสวสัดิO แขวงบางประกอก เขตราษฎรบ์รูณะ กทม.10140(02) 427-7389,(02) 427-3396คุณวริชั เขตราษฎรบ์รูณะ 10

587 เบลลาริช คลินิกเวชกรรม 777 ถนนสุขสวสัดิO แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบ์รูณะ กทม.10140 (081) 907-0259 (087) 678-2402 (02) 427-6813คุณสุรินทร ์จุลวรเวช 1/4/2014 เขตราษฎรบ์รูณะ 10

588 คลินิกฟันขาว (ชาญชยัคลินิกทนัตกรรม) 61 ม.5 ถ.สุขสวสัดิO แขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ กทม.10140 02-818-1077-8 คุณสายหยุด ทองเวยีง 1/6/2007 เขตราษฎรบ์รูณะ 10

589 กานตช์นกบางปะกอกคลินิกเวชกรรม 229/27 ซ.สุขสวสัดิO38 แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบ์รูณะ กทม 10140 (081)2071128,F(02)8744484 1/4/2012 เขตราษฎรบ์รูณะ 10

590 คลินิกทนัตกรรม ฟ.ฟัน 27 141/12 ซ.ประชาอุทิศ 27 ถ.ประชาอุทิศ แขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ กทม086-558-7411 กอบกุล เจยีรโรจน์ 1/9/2007 เขตราษฎรบ์รูณะ 10

591 เดอะเลดี�  คลินิกเวชกรรม 1404 ปากซอยเพชรบุรี 36 ถนน.เพชรบุรีตดัใหม่ แขวงมกักะสนั เขตราชเทว ีกทม(088) 282-9727 คุณอานนท ์จติชาต 1/11/2013 เขตราชเทวี 12

592 มณัฑนีคลินิก 4 27/6-7 ซ.ถนนรางนํ�า แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกทม.10140 (089) 499-8140,(02) 642-4527คุณมณัฑนี อรวรรณหโณทยั 1/7/2010 เขตราชเทวี 12

593 วลิล่าสหคลินิก 83/2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกทม.10400 (089) 111-7117 คุณชชัวาลินทร ์เดชอิทธิรตัน์ 1/7/2014 เขตราชเทวี 12

594 นิติพลคลินิกเวชกรรม สาขาประตนูํ�า 745/26-28 ถนนเพชรบุรี แขวงพญาไท เขตราชเทว ีกทม.10400 02-653-4742,02-653-4742คุณชนะศกัดิO ศรีสะอาด 1/4/2008 เขตราชเทวี 12

595 ช.คลินิกเวชกรรม 31/16-19 ชั�น 3พญาไท ถนน.พญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกทม(080) 585-0028 คุณชญานิน เวชภูติ 1/11/2013 เขตราชเทวี 12

596 คลินิกทนัตกรรมวคิทอรี	 465/10 ถ.ราชวถิี แขวงพญาไท เขตราชเทว ีกทม.10400 086-3398072,02-2463017คุณพลาวสัถ ์เลาหรุ่งพิสิฐ 1/6/2008 เขตราชเทวี 12

597 สปริง คลินิกเวชกรรม 34 อาคารซีพีทาวเวอร ์3 ชั�น 2 หอ้ง B 205 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกทม(02) 354-9264 (085) 511-6011คุณเกิดสิน เอี	ยมประดิษฐภ์ณั 1/4/2014 เขตราชเทวี 12

598 Toctick clinic สาขา อาคารพญาไทพลาซ่า ชั�น 128/51 ถนน.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกทม.10400 (02) 612-1860 (085) 511-7936คุณธีระวฒัน์ คมรตัน์นนท์ 1/8/2013 เขตราชเทวี 12

599 พรเกษมเซ็นเตอรว์นัคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางผิวหนัง7 1102 ซ.เลิศปัญญา ถ.ราชวถิี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกทม.10400(02)6447069,F(02)6447069คุณมณีรตัน์ ทองนวล 1/7/2011 เขตราชเทวี 12

600 แอทสกายเวยเ์ด็นทลั คลินิก 486/120 ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทว ีกทม.10400 02-611-2122,(082) 653-1888มนทิรา ไชยราช เขตราชเทวี 12
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601 ทนัตกิจ คลินิก 745/43 ถนน.เพชรบุรี แขวงพญาไท เขตราชเทว ีกทม.10400 (02) 252-9484 คุณบญัชา ศิริไกร 1/8/2013 เขตราชเทวี 12

602 คลินิกประตนูํ�าการแพทย์ 425/4 ซ.วฒันวงศ ์ถ.ราชปรารภ แขวงมกักะสนั เขตราชเทว ีกทม.10400(089) 993-0606,(02) 255-2280,F.(02) 651-6872คุณสุชาวดี เหมจารี (ฝน) 1/12/2009 เขตราชเทวี 12

603 ธนกว ีเดอะคลินกเวชกรรม 15 หา้งเซ็นจรูี	เดอะมฟูวี	พลาซ่า ถนน.พญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทว ีกทม(02) 245-2450 (090) 970-4862คุณกว ีเพชรทววีนั 1/12/2013 เขตราชเทวี 12

604 เอมเมอรลัด ์คลินิก สาขาเซ็นจรูี	 เดอะมฟูวี	พลาซ่า3 15 ถนนพญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทว ีกทม10400 (081) 874-6755,(02) 245-6115ร.อ.หญิง กนัตยา อุไร 1/11/2009 เขตราชเทวี 12

605 นิติพลคลินิกเวชกรรม สาขาอนุสาวรียช์ยั 428/10-11 ถ.ราชวถิี แขวงพญาไท เขตราชเทว ีกทม.10400 02-644-9330 F.02-644-9330คุณนิติพล ชยัสกุลชยั,นพ.สุกษัม ภทัรวุฒิการ1/2/2007 เขตราชเทวี 12

606 คลินิกทนัตกรรมดุสิต 428/27 ถ.ราชวถิี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกทม.10400 (02) 644-6550 คุณเบญจมาศ  ใจสะอาด 1/1/2011 เขตราชเทวี 12

607 ว-ีสกีนคลินิกหา้งเซนจรูี	ชั�น4 15 ถนนพญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทว ีกทม. 10400 084-375-9449 พล.ตหญิงนภา 1/8/2011 เขตราชเทวี 12

608 นูเดน้ท ์ทนัตแพทย์ 365/24 ซ.พญานาค ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทว ีกทม.1040002-611-0025 F.02-611-0152ทพญ.วลัลภา    เวชวงศว์าน เขตราชเทวี 12

609 พินันทาคลินิกทนัตกรรม สาขาทนัตกรรม 486/153-154 ซ.16 ถ.เพชรบุรี เขตราชเทว ีกทม.10400 (081) 925-9457,(02) 215-8244,215-2852คุณพิภพ  ผลาเกษ 1/2/2010 เขตราชเทวี 12

610 เพ็ชรา คลินิก 14 ซอยเลิศปัญญา ถนน.ราชวถิี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกทม.10400(02) 644-6365 (081) 624-8400คุณสิทธล์ดา สิมะเสถียร 1/11/2013 เขตราชเทวี 12

611 คลินิกราชเทวสีเตชั 	น 318 ถ.พญาไท แขวงราชเทว ีเขตราชเทว ีกทม.10400 (02) 219-4272 คุณอุมาพร  เอี	ยมเพ็ง 1/10/2009 เขตราชเทวี 12

612 พีรวรรธน์คลินิกเวชกรรม 110/10-11 ถ.รางนํ�า แขวงพญาไท เขตราชเทว ีกทม.10400 (082) 448-4799,(02) 245-2098คุณพีรวรรธน์  ศรีสุคนธ์ 1/5/2010 เขตราชเทวี 12

613 อนุสาวรียค์ลินิกเวชกรรม 481/7 ถ.ราชวถิี แขวงพญาไท เขตราชเทว ีกทม.10400 02-245-4595 นพ.สุชาติ  เตไชยา เขตราชเทวี 12

614 ฟันดีคลินิกทนัตกรรม 31อาคารพญาไทบิลดิ� งชั�น2 ถ.พญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกทม(02)245-4085,F(02)245-4085,(086)399-1920ทพ.บุญชู ปรีนคร 1/5/2011 เขตราชเทวี 12

615 Century Dental Clinic สาขาซอยรางนํ�า 2/11 ซ.รางนํ�า ถ.พญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกทม.10400 (086) 322-1712,(02) 245-3513คุณนัฐกานต ์ คาํสตัว์ 1/5/2010 เขตราชเทวี 12

616 คลินิกเวชกรรมเพชรบุรี สิบ 1/5 ซ.กิ	งเพชร ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทว ีกทม.10400 (081) 926-7738,(02) 215-8543,F.(02) 611-1040คุณกนกพรรณ  พิสิฐตระกูลพร1/6/2009 เขตราชเทวี 12

617 แกว้ตาคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางจกัษุ สาขาหา้งแฟชั 	นมอลลช์ั�น459 แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกทม.10400 (081)8171950,F(02)6444386คุณกนกเพชร 1/7/2012 เขตราชเทวี 12

618 สมายทิพย ์คลินิกทนัตกรรม หอ้ง2013 ศนูยก์ารคา้เซ็นเตอรว์นั ซอย.ราชวถิี9 ถนน.ราชวถิี แขวงพญาไท เขตราชเทว ีกทม(083) 428-5535 (02) 644-7092คุณโชติรตัน์ แจง้เจนกิจ 1/10/2012 เขตราชเทวี 12

619 PMED Clinic 71 อาคารโกลเดน้ทาวน์ ถนนพญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทว ีกทม. (084) 567-6061 (092) 280-8633คุณนุชนาถ นาอาจ 1/9/2014 เขตราชเทวี 12

620 คลินิกจสัทฟ์ัน 68/18 ซอยเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกทม.10400 (081) 408-5246 คุณรชัฎา ลิ� มวฒันพรชยั 1/4/2013 เขตราชเทวี 12
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621 ซพูีเรีย เอ อาร ์ที คลินิกเวชกรรม 1126/2 อาคารวานิช ชั�น2 ถ.เพชรบุรีตดัใหม่ แขวงมกักะสนั เขตราชเทว ีกทม(02) 660-1400 (082) 094-7788คุณอโนชา อนันตวงศ์ 1/3/2007 เขตราชเทวี 12

622 คลินิกเวชกรรมเพชรบุรี 12 386/26-27-28 ซ.เพชรบุรี 12 ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทว ีกทม02-215-0757,081-656-1233คุณณฎมนฑ ์ พชัราสิริปกรณ์1/10/2007 เขตราชเทวี 12

623 คลินิกยิ� มสดใสทนัตกรรม 465/6 ถนนราชวถิี แขวงราชวถิี เขตราชเทว ีกทม.10400 (084) 564-5665 คุณพีรวทิย ์จรสัวฒันาพรรค์ 1/8/2014 เขตราชเทวี 12

624 เมดิเรน คลินิก 486/125 ถนนเพชรบุรี แขวงเพชรบุรี เขตราชเทว ีกทม.10400 (086) 330-3111 คุณเบญจวรรณ บุตรวงศ์ 1/3/2014 เขตราชเทวี 12

625 M.D คลินิก สาขาอนุสาวรีย์ 465/8 ถนนราชวถิี แขวงราชเทว ีเขตราชเทว ีกทม.10400 (02) 246-3254 คุณพชัรา นากาโน 1/2/2014 เขตราชเทวี 12

626 คลินิกเพชรบุรี 22 เวชกรรม 640/96-97 ซ.เพชรบุรี 22 ถ.เพชรบุรี แขวงมกักะสนั เขตราชเทว ีกทม.1040002-656-5651-2 นพ.อภิสิทธิO  ดูวจิติรสุวรรณ 1/12/2005 เขตราชเทวี 12

627 คลีนิคทนัตกรรม อารเ์อสยู 1126/2 อาคารวานิช 2 ถ.เพชรบุรีตดัใหม่ แขวงมกักะสนั เขตราชเทว ีกทม02-655-3205 F.02-655-4109พ.อ.ชนาธิป   อมาตยกุล 1/8/2006 เขตราชเทวี 12

628 คลินิกทนัตรกัษ์ 495/5 ถ.ราชเทว ีแขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกทม.10400 02-644-4332 ทพญ.สุมาลี   ศุภกีรติโรจน์ เขตราชเทวี 12

629 คลินิกแพทยเ์รวตัร 493/13 ถ.ราชวถิี แขวงพญาไท เขตราชเทว ีกทม.10400 02-245-5869,081-820-6512 F.02-640-4402นพ.เรวตัร เจริญสวสัดิO 1/10/2007 เขตราชเทวี 12

630 สหคลินิกซอยเพรชบุรี 35 1091/189-191 ซอย.เพชรบุร3ี5 ถนน.เพชรบุรีตดัใหม่ แขวงมกักะสนั เขตราชเทว ีกทม(086) 838-9977 (02) 650-1043คุณมยุรี พรมวงัขวา 1/10/2012 เขตราชเทวี 12

631 คลินิกศนูยท์นัตกรรมพญาไท 459 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกทม.10400 (02) 644-4008 (089) 500-5299คุณบุญฤทธิO  กาญจนาเวส 1/4/2014 เขตราชเทวี 12

632 ด็อกเตอรพ์ีสหคลินิก 128/56 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกทม.10400 (085) 487-3464-65 (02) 129-3265คุณประภากร อรามรุณ 1/10/2014 เขตราชเทวี 12

633 คลินิกสาธุฯการแพทย*์ 653/15 ซ.ปริยานนท ์ถ.สาธุประดิษฐ ์แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม(089)1381365 คุณประมน เพ็ญสุก 1/3/2012 เขตยานนาวา 16

634 ลากราซ คลินิกเวชกรรม สาขาเซ็นทรลัพลาซา พระราม 3 79/182 ชั�น 4 หอ้ง 409 ถ.สาธุประดิษฐ ์แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม(088) 022-8581,(02) 673-6565คุณรชันก  ปฏิงตัิกิจกุล 1/8/2012 เขตยานนาวา 16

635 คลินิกเวชกรรมพระราม3 สาขาศลัยกรรมเสริมสวย 99/472-3 ถนนนราธิวาสราชนครินทร ์แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม02-681-3004,F.02-681-3005คุณสุรินทร ์พลเสน 1/4/2008 เขตยานนาวา 16

636 พระรามสาม 65 คลินิกเวชกรรม 66/29 ซ.พระรามสาม 65 ถ.ช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม(081) 641 7025,F.(02) 289 7073คุณกมลรชัฐ ์ จรรณากร 1/1/2009 เขตยานนาวา 16

637 ฟลอูลิส คลินิกเวชกรรม 263 ซอยเจริญกรุง 67 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตยานนาวา กทม.(02) 675-2255 (085) 367-9986คุณวชิาการ พนมเสริฐ 1/9/2014 เขตยานนาวา 16

638 สาธุประดิษฐ ์26 คลินิกเวชกรรม* 342/7 ซ.สาธุประดิษฐ ์26 ถ.สาธุประดิษฐ ์แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม(089) 204-2442,(02) 211-1115คุณพะยอม  ลีลาสวสัดิO 1/1/2011 เขตยานนาวา 16

639 คลินิกหมอบลัลงัค์ 494/8 ถ.สาธุประดิษฐ ์แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.10120 02-682-2601 นพ.บลัลงัค ์   เหลืองวรานันท์ เขตยานนาวา 16

640 พรเกษมคลินิก สาขาเซ็นทรลัพระราม 3 79/192 หอ้ง 419 ถ.สาธุประดิษฐ ์แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.1012002-6737128-9 คุณพฒันา  แสงสวา่ง 1/6/2008 เขตยานนาวา 16
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641 ศนูยท์นัตกรรมเดนตา้สมายส ์สาขาสาธุประดิษฐ์ 5 315/104 ซ.สาธุประดิษฐ ์19 ถ.สาธุประดิษฐ ์แขวงช่องนนทรีเขตยานนาวา กทม(02) 674-0708-9,(083) 245-2047,F.(02) 674-0709คุณนัฐยา  ไทยแหลมทอง 1/1/2012 เขตยานนาวา 16

642 คลินิกทนัตกรรมเดนทลัคลิก 197/8 ซ.สาธุประดิษฐ ์9 ถ.สาธุประดิษฐ ์แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม02-672-6767 คุณอาภาวดี พงศส์ถาพร 1/11/2005 เขตยานนาวา 16

643 รมยร์วนิทรค์ลินิกเวชกรรม สาขานางลิ� นจี	 321/36 ซ.นางลิ� นจี	 ถ.นางลิ� นจี	 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.1012002-678-2947-9 F.02-678-2959พญ.พรวภิา เฉลิมวยั พญ.ฐานิสร ธรรมลิโตกุล1/12/2006 เขตยานนาวา 16

644 วุฒิศกัดิOคลินิกเวชกรรม สาขาเซ็นทรลัพระราม 79/198หอ้ง425,426 หา้งเซ็นทรลัพระราม3 ถนนสาธุประดิษฐ ์แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม02-673-6691-2 คุณกมลทิพย ์อินทผลา 1/6/2008 เขตยานนาวา 16

645 พิสิษฐค์ลินิกเวชกรรม 118/9อาคารพีเอสทีคอนโดวลิล ์ทาวเวอร1์ ซอยนนทร1ี4 ถนน.นนทรี แขวงนนทรี เขตยานนาวา กทม(089) 815-9051 คุณพิสิษฐ ์เจยีมจริอานนท์ 1/2/2013 เขตยานนาวา 16

646 คลินิกศรีนวลทนัตแพทย์ 501/11 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.10120 02-285-2227,089-220-9747 F.02-285-2227ทพญ.ศรีนวล อภิวรรณรตัน์ 1/11/2006 เขตยานนาวา 16

647 แอทฟิฟทีน เดนทลั คลินิกทนัตกรรม 275/11 ถนน.สาธุประดิษฐ ์แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.10120 (089) 131-9122  (02) 212-8141คุณถนอมศุก เจยีรนัยไพศาล 1/6/2013 เขตยานนาวา 16

648 TSD ADVANCE MEDICINE สาขาเซ็นทรลัพระราม 79/196 หอ้ง411ชั�น4 ถ.สาธุประดิษฐ ์แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม(02)6736680-1,F(02)6543314,(086)1545419คุณปุ๊ก 1/3/2012 เขตยานนาวา 16

649 คลินิกเวชกรรมจนัทน์สะพาน 4 7/54-55 ถ.สาธุประดิษฐ ์แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.10120 02-678-3438,02-287-1631 F.02-675-5516นพ.สมสิทธิO ชุณหรศัม,ีคุณราํไพ ศรีนวล1/11/2006 เขตยานนาวา 16

650 วดัดอกไม ้โพลีคลีนิค 616/20-21 ถ.สาธุประดิษฐ ์แขวงโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120 02-294-1114,02-294-4868คุณอุดม  คาํเพราะ เขตยานนาวา 16

651 คลินิกเวชกรรมปัทมา สาขาเซ็นทรลัพระราม 79/3 ถ.สาธุประดิษฐ ์แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 (02)6735821,(081)4049483ชุติมณฑน์ นิ	มสา 1/7/2012 เขตยานนาวา 16

652 โฮมเด็นตลัคลินิก 269/27 ซ.สาธุประดิษฐ ์17 ถ.สาธุประดิษฐ ์แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม02-674-0208-9 F.02-213-0337ทพ.พิเชษฐ ์  วงศส์ายสุวรรณ เขตยานนาวา 16

653 คลินิกทนัตกรรม เด็นทลัวธิแคร์ 297/445 ซอยสาธุประดิษฐ1์9 ถนน.สาธุประดิษฐ ์แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม(081) 660-3808 (02) 674-4979คุณวชิรี คิมหสวสัดิO 1/2/2013 เขตยานนาวา 16

654 เซลเซฟ 149 อาคารแกแล็คซี	เพลส ชั�น 3 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม(094) 946-4659 (02) 681-1544คุณพฒัน์นรี อภิธนาคุณ 1/6/2014 เขตยานนาวา 16

655 สหคลินิกสกุลแพทย์ 616/15 ถ.สาธุประดิษฐ ์แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.10120 (081) 847-0558,(02) 294-4742คุณวสิุทธิO  อนันตส์กุลวฒัน์ 1/5/2010 เขตยานนาวา 16

656 คลินิกสมชยัทนัตแพทย์ 2044/107 ถ.จนัทร ์แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.1012 02-678-4466 ทพ.สมชยั    สุธิราธิกุล เขตยานนาวา 16

657 มคลินทรค์ลินิกเวชกรรม สาขาพระราม3 79/209 อาคารศนูยก์ารคา้พระราม3 ถ.สาธุปะดิษฐ ์แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม(02)6737101,F(02)6737103,(087)9211230คุณสุมาลี เพชรเกา้ 1/9/2011 เขตยานนาวา 16

658 The Skin Clinic สาขาเซ็นทรลัพระราม 3 7 79 ถ.สาธุประดิษฐ ์แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.10120 (02) 673-5931,F.(02) 673-5931คุณฐนัดดา  จงโชคดี 1/10/2011 เขตยานนาวา 16

659 บา้นทนัตแพทย ์(สาธุประดิษฐ)์ 600/140 ถ.สาธุประดิษฐ ์เยื	องซอย 4 ติด ธ.ไทยพาณิชย ์แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม02-682-2975,02-682-2984ทพ.ไวทย ์ บุญวทิยา 1/3/2006 เขตยานนาวา 16

660 บี แคร ์เดนตลัคลินิกทนัตกรรม สาขา รชัดา 123/14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.10120 02-681-2348,089-203-2035ทพ.บุญชยั ประสิทธิOวภิาต 1/5/2007 เขตยานนาวา 16
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661 จติตป์ระสงคค์ลีนิค 482 ถ.สีหบุรานุกิจ เขตมีนบุรี กทม.10510 02-517-8814 คุณจติตป์ระสงค์ เขตมีนบุรี 11

662 คลินิกทนัตกรรม ครอบครวั ฟ.ฟัน สาขามีนบุรี 2 568 หมู่ที	 18 ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510 (02) 918-5829 คุณจุฑาพร  มะทอง 1/8/2009 เขตมีนบุรี 11

663 คลินิกทนัตกรรมสตารเ์ด็นท ์สาขามีนบุรี 280/36 ซ.จตุพร ถ.สุวนิทวงศ ์แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510 (081) 926-0799,(02) 817-8956,F.(02) 918-7213คุณอรญัญา  อุสมาลี 1/4/2009 เขตมีนบุรี 11

664 ฉตัรชนัญทนัตกรรม 4 573 ศนูยก์ารคา้มีนบุรี ถ.สีหบุรานุกิจ เขตมีนบุรี กทม.10510 02-918-7885 คุณกอ้ย เขตมีนบุรี 11

665 เพื	อนแทค้ลินิกทนัตกรรม 590 ซ.สีหบุรานุกิจ 15 ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510(085) 317-6870,(02) 918-6779คุณนิตยา  บวับาล 1/9/2010 เขตมีนบุรี 11

666 คลินิกหมอกร 1/1/5 ซ.รามคาํแหง 164 ถ.รามคาํแหง แขวงมีนบุรี กทม.10510 08-14096313,02-9175577คุณสุวนิ  สมเงิน 1/5/2008 เขตมีนบุรี 11

667 สุขภาพฟันมีนบุรี 487 ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510 (02) 540-6330 คณปิยะมณ  สุดา 1/11/2010 เขตมีนบุรี 11

668 วุฒิศกัดิOคลินิก สาขามีนบุรี 17 447-449 ถ.สีหบุรากิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510 (02) 540-2924,F.(02) 540-2925คุณศิริวรรณ  ศกัดิOดี 1/9/2010 เขตมีนบุรี 11

669 มีนแพทยค์ลินิกเวชกรรม 494 ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510 02-517-4095 นพ.นพพล พลัพฒัน์,นพ.พรชยั  เมฆจริยา เขตมีนบุรี 11

670 ศนูยท์นัตกรรม พรู - เด็นท์ 25/132-133 ม.10 ซ.สามคัคีธรรม สุขาภิบาล 3 เขตมีนบุรี กทม.1060002-916-5220 คุณปนัดดา เขตมีนบุรี 11

671 เคหะรามคลินิกเวชกรรม 68/32 ซอย เคหะรามคาํแหง ถ.รามคาํแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.1051002-916-3813 คุณสุจติรา  บาํรุงกิจ 1/11/2005 เขตมีนบุรี 11

672 เอ็ม พี คลินิก สาขามีนบุรี 552 ซ.ตลาดมีนบุรี ถ.สีหบุรณกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510 02-906-4860 นพ.มีชยั    พงศไ์ทรเพชร 1/8/2006 เขตมีนบุรี 11

673 คลินิกทนัตกรรมรามคาํแหง 68/4 ถ.รามคาํแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510 (02)5181923,F(02)5181923,(087)9369090คุณชชัฎา โชคบุญส่งสวสัดิO 1/2/2012 เขตมีนบุรี 11

674 absolute clinic สาขา มีนบุรี 557 ซ.สีหาบุรานุกิจ 15 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510 (02)9186880,(08)85011147 1/7/2012 เขตมีนบุรี 11

675 คลินิกทนัตกรรมอีซี	สไมล์ 2 469 หมู่ที	 18 ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510 (081) 255-8488,(02) 918-5576คุณมลัลิกา  หลุ่มบางหลา้ 1/11/2010 เขตมีนบุรี 11

676 คลินิกทนัตกรรมมายดเ์ด็นท์ 221/4 ซ.รามคาํแหง 166 ถ.รามคาํแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.1051002-917-6772 ทพ.นเรนทร์ 1/6/2006 เขตมีนบุรี 11

677 รกัษ์ยิ� ม คลินิกทนัตกรรม สาขามีนบุรี 5-5/1 ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510 02-918-5942,081-833-2548คุณเสาวนีย ์วรีะ 1/9/2007 เขตมีนบุรี 11

678 ว ี- ณฐัทนัตแพทย์ 31/15 หมู่บา้นรินทรท์อง ถ.รามคาํแหง เขตมีนบุรี กทม.10510 02-916-7040 คุณทศันี  สิงหเ์พชร เขตมีนบุรี 11

679 รินทรท์องการแพทย์ 2 28/2 ม.ปรีชา 10 ถ.สุขาภิบาล 3 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10600 02-916-5187,01-372-4556น.พ.ไสรตัน์ สมุทรวานิช,คุณสุกนันา สาระศาลิน เขตมีนบุรี 11

680 ณรงคก์ารแพทย ์คลินิกเวชกรรม 64/16 ซ.3 สีหบุราณุกิจ ถ.สีหบุราณุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510(02) 918-5496 คุณณรงค ์ สุวรรณบริสุทธิO 1/7/2009 เขตมีนบุรี 11
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681 คลินิกบุญส่งการแพทย์ 399/5 ซอยวนาทิพย ์ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510(02) 918-8152 (087) 029-1102คุณบุญส่ง ระหวา่งบา้น 1/5/2014 เขตมีนบุรี 11

682 เซ็นทรลั เมดิก โพลีคลินิก บางชนั ค 2/16-17 ถ.สุขาภิบาล 2 แขวงบางชนั เขตมีนบุรี กทม.10510 02-919-8933 คุณกาญจนา เขตมีนบุรี 11

683 คลินิกทนัตกรรมเมดิออรลัเฮลท์ 0 74 ซ.รามคาํแหง180 ถ.รามคาํแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510 (02)9163579,(02)9163579ทพ.สญัญา สวนสรรค์ 1/7/2011 เขตมีนบุรี 11

684 คลินิกทนัตกรรมสวนสุขภาพฟัน สาขา 2 564 ซ.ตลาดมีนบุรี ถ.สีหะบุรานุกูล แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510 02-9187954 คุณพิสิษฐ ์ ภูริหิรณัย์ 1/5/2008 เขตมีนบุรี 11

685 คลินิก ดร.ซีเคร็ท สาขาโลตสัมีนบุรี 5 73 ถ.สุวนิทวงษ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510 (086) 308-0472,(02) 906-4298คุณมนัญชยา  ทบัทิมทอง 1/7/2009 เขตมีนบุรี 11

686 คลีนิคทนัตแพทยป์ระเทือง 513 ศนูยก์ารคา้มีนบุรี มีนบุรี ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 02-517-5105 คุณธนัยมล  ภู่สาํลี เขตมีนบุรี 11

687 คลีนิคโสภณทนัตแพทย ์สาขา 1 520 ม.18 ตลาดมีนบุรี ถ.สีหบุรานุกิจ เขตมีนบุรี กทม.10510 02-518-2093,02-918-7856คุณกิ	ง เขตมีนบุรี 11

688 นวธรรมคลินิกเวชกรรม 42/3  ถ.หทยัราษฎร ์แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510 (081) 692-8020,(084) 698-7647คุณศุภพิชญาดา  ลืออดุลย์ 1/4/2009 เขตมีนบุรี 11

689 ครอบครวัรกัฟัน (มีนบุร)ี 50/6 ถ.สีหบุรานุกิจ(ใกลธ้นาคารออมสิน) เขตมีนบุรี กทม.10510 02-918-5508 , 02-918-5118 เขตมีนบุรี 11

690 คลินิค บางชนัทนัตกรรม 2/1 ม.14 ถนน.เสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510 (02) 540-4851 คุณรจนา 1/10/2013 เขตมีนบุรี 11

691 นิติพลคลินิกเวชกรรม สาขามีนบุรี 8 559-560 ถ.สีหบุรานิกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510 (02) 918-5510,F.(02) 918-6860คุณณฎัฐนิช 1/8/2009 เขตมีนบุรี 11

692 ทนัตกรรมสวนสุขภาพฟัน (มีนบุร)ี 14 ม.3 ถ.สีหนุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510 02-918-5621 คุณไพฑรูย์ เขตมีนบุรี 11

693 สุพี เวลเนส คลินิก 53/3 ตึกมีนเรสซิเดนส ์ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510(084) 146-5615,(02) 918-6131คุณสลิตตา  ปานหมดั 1/9/2009 เขตมีนบุรี 11

694 มีนบุรีคลินิกเวชกรรม 293/11-13 หน้าตลาดสุขาภิบาล ถ.สีหบุรานุกิจ เขตมีนบุรี กทม.1051002-918-6196,02-517-1718 ,02-518-1482ต่อหวัหน้าพยาบาล เขตมีนบุรี 11

695 คลินิกแพทยบ์างชนั ค.2/18 ถ.เสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510 02-517-1920 F.02-540-4152คุณชมยัพร วนัหลั 	ง,คุณการุณ  พุทธภาวนา เขตมีนบุรี 11

696 ดาเนียล คลินิกเวชกรรม 490 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510 (081) 172-7342 (02) 540-2866คุณดาเนียล 1/3/2014 เขตมีนบุรี 11

697 เวชกรรมใกลบ้า้น 144/3 ถ.หทยัราษฎร ์แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510 (081) 449 8445,(02) 540 1035,F.(02) 540 1035คุณบุญรอด 1/12/2008 เขตมีนบุรี 11

698 คลินิก บา้นรกัยิ� มทนัตแพทย์ 553 ม.18 ตลาดมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510 02-540-7116,02-540-7179คุณอร เขตมีนบุรี 11

699 เมืองมีนบุรีคลินิกเวชกรรม 85/4 ถ.สุริยวงศ ์แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510 (086) 811-5337,F.(02) 890-8337คุณนาฎยา พนัโยชาติ 15/10/2008 เขตมีนบุรี 11

700 คลินิก รกัฟันทนัตแพทย ์สาขา 1 542 ม.18 ตลาดมีนบุรี ถ.สีหบุรานุกิจ เขตมีนบุรี กทม.10510 02-906-4047,02-918-8348คุณมลัลิกา เขตมีนบุรี 11
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ลาํดบั ชื	อสถานบริการสาธารณสุข จาํนวนเตียง ที	ตั�ง หมายเลขโทรศพัท์ ผูป้ระสานงาน วนัที	(เปิดบริการ) เขต สายที	 วนัที	(ปิดทาํการ)
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บริษัท  กรุงเทพธนาคม  จาํกดั

701 ไพฑรูยท์นัตแพทย ์(ศนูยท์นัตกรรมมีนบุร)ี 583-854 ม.18 ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510 02-918-8201-2 เขตมีนบุรี 11

702 นวมินทรค์ลินิกเวชกรรม สาขามีนบุรี 99/20-21 ซ.สีหบุรานุกิจ 4 ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510(02) 518-1820,(086) 755-2724คุณวราภรณ ์ ชูติ 1/12/2011 เขตมีนบุรี 11

703 28 คลินิกทนัตกรรม 134/8 ถ.เพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กทม.1016002-467-0443 คุณกุณฑริกา  พลูดี 1/2/2007 เขตภาษีเจริญ 15

704 วุฒิศกัดิO คลินิกเวชกรรม สาขาซีคอนบางแค 607หอ้งเลขที	346ชั�น3 ถนน.เพชรเกษม แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจริญ กทม(02) 834-6600ต่อคุณปียวุฒิ พิมพว์ลิยั 1/5/2013 เขตภาษีเจริญ 15

705 กรรวคีลินิกเวชกรรม สาขาบางแค 100-100/1 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจริญ กทม.10160 02-804-6783 นางอญัฉรียา ศิริมยั 1/7/2006 เขตภาษีเจริญ 15

706 รมยร์วนิทค์ลินิกเวชกรรม สาขาซีคอนบางแค 607ศนูยก์ารคา้ซีคอนบางแค ชั�น3 หอ้ง316 ถนน.เพชรเกษม แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจริญ กทม(02) 6368550 คุณสายสุนีย ์วงคว์ุฒิ 1/11/2012 เขตภาษีเจริญ 15

707 คลินิกเวชกรรมบางไผ่ 347-349 ถ.เพชรเกษม 31 แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจริญ กทม.10160 (02) 868-9508,(02) 868-9509นพ.อภิชยั    จติสง่าเลิศ เขตภาษีเจริญ 15

708 กฤษณา คลินิกเวชกรรม 118/8-9 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจริญ กทม.10160 (081) 733-1390,(02) 869-6780คุณวรวทิย ์ ซื	อสตัวเ์วช 1/9/2009 เขตภาษีเจริญ 15

709 ประเสริญศกัดิOคลินิก 66/8 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจริญ กทม.10150 1/6/2007 เขตภาษีเจริญ 15

710 คลินิกทนัตกรรมนิวสไมล์ 628 ถนน.เพชรเกษม แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจริญ กทม.10160 (087) 556-8363 (02) 805-8688คุณณฐัธิดา ตรีหลาบ 1/3/2013 เขตภาษีเจริญ 15

711 คลินิกทนัตแพทย ์เพชรเกษม 46 191/2  ซ.เพชรเกษม  46 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจริญ กทม02-467-3965 ทพ.วชิยั    วรรณศรีจนัทร์ เขตภาษีเจริญ 15

712 คลินิกเวชกรรมลดาวุฒิ สาขาบางแวก 16/60-61 ถ.บางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กทม.10160 (02) 805 2244,F.(02) 805 2224นายชูชาติ  ไชยพิณ 1/1/2009 เขตภาษีเจริญ 15

713 ศนูยท์นัตกรรมเด็นท-์แคร ์3 100/6-7 ใกลบ้า้นพกัคนชราบางแค ถ.เพชรเกษม แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจริญ กทม02-804-7022 F.02-804-7023คุณศุภชยั  กีรติวทิยานันท์ เขตภาษีเจริญ 15

714 คลินิกทนัตกรรมสไมลแ์คร ์สาขาทนัตกรรม 145/1 ซ.ริชชีทาวเวอร ์ ถ.เพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กทม(085) 098-9980,(02) 467-4033-4,F.(02) 467-4034คุณธนีภไทร ์ จุฬพนัธิทยา 1/11/2009 เขตภาษีเจริญ 15

715 คลินิกผิวหนังและภูมิแพเ้ฉพาะทาง 49/1 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจริญ กทม.10160 02-467-4184-7 ,F.02-467-4186นพ.ปุณวสัส ์กิตติมานนท ์,คุณนัฐธิดา  ศรีประสงค์1/11/2005 เขตภาษีเจริญ 15

716 คลินิกทนัตกรรม สาย 1 732 ปากซอยเพชรเกษม 60 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจริญ กทม(02) 805-0300,(081) 838-3480คุณอุมาพร  เทพพรประภากร1/10/2011 เขตภาษีเจริญ 15

717 บา้นสวนสหคลินิก 7-8/23 ซอยสุวรรณเขษม  ถนนจรญัสนิทวงศ ์13 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กทม02-565-8114-6 รศ.พญ ลดาวลัย ์ สุวรรณกิตติ เขตภาษีเจริญ 15

718 คลินิกเวชกรรมยศสินี สาขาซีคอนบางแค 607 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจริญ กทม.10160 (02) 458-2836 คุณฉตัร กิตติบวร 1/6/2014 เขตภาษีเจริญ 15

719 เพชรเกษม 54 คลินิกเวชกรรม 574 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจริญ กทม.10160 02-805-2224,086-629-8314 F.02-805-2224คุณปิยะธิดา วงัสาร เขตภาษีเจริญ 15

720 กิตติคลินิกเวชกรรม 27 (99/8) ถ.เทิดไท แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กทม.10160 (089) 669 6499, F.(02) 577 2742คุณกิตติ  ก่อเกียรติ 1/1/2009 เขตภาษีเจริญ 10
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บริษัท  กรุงเทพธนาคม  จาํกดั

721 พฒันแพทย์ 10 9/9 ม. 5 ซ.เพชรเกษม 31 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจริญ กทม02-467-1732 คุณศิริพรรณ  เลาหะวฒันะ เขตภาษีเจริญ 15

722 คลินิกทนัตกรรมพาณิชยธ์น 5/15 ม.8 ซ.จรญัสนิทวงค ์13 ถ.จรญัสนิทวงค ์แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กทม02-865-7641,086-895-7376นางรศัมี ธนไพศาลกิจ เขตภาษีเจริญ 15

723 บุญชยัทนัตแพทย์ 197/1 ปากซอยเพชรเกษม 46 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจริญ กทม02-467-1135 คุณบุญชยั ศกัดิOศรีสุวรรณ เขตภาษีเจริญ 15

724 วงศษ์ฎาคลีนิค สาขาบางแค 100/8 ซ.39/1 เพชรเกษม แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจริญ กทม.10160 02-804-7977 คุณละออง  อินอุ่นโชติ เขตภาษีเจริญ 15

725 ไกรสรคลินิกเวชกรรม 132/6 ซ.เพชรเกษม 48 ถ.เพชรเกษม แขวงบางดว้น เขตภาษีเจริญ กทม.089-892-5516 F.02-869-6965นพ.ไกรสร เจยีมสวสัดิO 1/6/2007 เขตภาษีเจริญ 15

726 คลินิกสิทธิชยัการแพทย์ 71/9 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจริญ กทม.10160 02-457-0959 นพ. สิทธิชยั  ศิสพรพาณิชย์ เขตภาษีเจริญ 15

727 ชาญชยัทนัตแพทย์ 66/9 ม. 9 ซ.เพชรเกษม 33/8 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจริญ กทม02-454-1277 นายชาญชยั  ทนตป์ระเสริฐเวช เขตภาษีเจริญ 15

728 ศนูยท์นัตกรรมแอลดีซี สาขาเพชรเกษม 7 431/3-4 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตภาษีเจริญ กทม.10160 (089) 104-1419,(02) 809-2252,F.(02) 809-2253คุณปภคักร  นามวเิศษ 1/3/2010 เขตภาษีเจริญ 15

729 คลินิกทนัตกรรมขวญัใจ 333 ม.5 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจริญ กทม.10160 02-868-9733,089-693-3399 F.02-868-9732ทพญ.สุภาพร สุทธิOประเสริญพร1/10/2007 เขตภาษีเจริญ 15

730 บุญรตัน์คลินิกการแพทย*์ 151 ถ.จกัรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กทม. 10200 (02)2812580,F(02)2807410,(081)8132849คุณนุใจ 1/4/2012 เขตพระนคร 17

731 66 ทนัตแพทย์ 66 ซ.สามเสน 4 ถ.สามเสน แขวงบา้นพานถม เขตพระนคร กทม.10200 02-281-9835 ,F.02-282-3563คุณปรีชา ฉนัทวจิยักุล ,คุณโสภา พลูลาภ เขตพระนคร 17

732 บางลาํพ ูเดนทลั คลินิก 139 ถ.จกัรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กทม.10200 02-629-5922-3 ทพญ.ณฐัณิชา ไกรพิณดากุล 1/11/2005 เขตพระนคร 17

733 ช.รตันะคลินิก 480-484 ถ.จกัรเพชร แขวงวงับรูพา เขตพระนคร กทม.10200 02-221-5693 คุณรตันทิพย ์ชยัรตัน์ เขตพระนคร 17

734 ฟ.ฟันสะอาด 156/3 ถ.ดินสอ เสาชิงชา้ เขตพระนคร กทม.10200 02-622-1521-2 ทพ.วุฒิชยั  จงประสิทธ์ เขตพระนคร 17

735 คลินิกเวชกรรมสุรตัน์ 98 ซ.รามนูตรี ถ.จกัรพงษ์ แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กทม.10200 (081) 933 0559,(02) 282 5541,F.(02)282 5541คุณสุรตัน์  วงศช์าญศิลป์ 1/12/2008 เขตพระนคร 17

736 ลาํพนูคลินิกเวชกรรม 81 ขา้งสนง.เขตพระนคร ถนน.สามเสน แขวงสามพระยา เขตพระนคร กทม(02) 282-1018 คุณกรรณิกา หงสส์ิติกรณ์ 1/10/2012 เขตพระนคร 17

737 คลินิกทนัตกรรมเด็นทลั ไทม ์สาขาขา้วสาร 177 ถ.จกัรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กทม.10200 02-629-0344,09-697-7847,05-199-9006 F.02-641-8991ทพ.ธนธร ทั 	งทอง,คุณณฐัพร สุนทรนัฎ1/11/2006 เขตพระนคร 17

738 จงดีทนัตแพทยค์ลินิก 38 ถ.ศิริพงษ์ แขวงสาํราญราษฎร ์เขตพระนคร กทม.10200 02-221-9274 ทพญ.จงดี   มณีกาญจนสิงห์ 1/8/2006 เขตพระนคร 17

739 เด็นทลัไทมพ์ลสั สาขาขา้วสาร 139 ถ.ตะนาว แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กทม.10200 (02) 282-3074 คุณพีรญา  คุนธาราภรณ์ 1/2/2010 เขตพระนคร 17

740 ริม ทนัตแพทยค์ลินิก 249 ซ.ดาํเนินกลางเหนือ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กทม.10200 02-282-1668 ทพ.ริม เกษสาคร เขตพระนคร 17
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741 ชายนิ	ง สไมล ์เด็นทลั คลินิก 78 ถ.ดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กทม.10200 (081) 989-8473 คุณอิงกรณ ์ ทวติวงศพ์ฒันา 1/11/2009 เขตพระนคร 17

742 คลินิกเวชกรรมบา้นคุณหมอ 6 ถ.พระสุเมรุ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กทม.10200 (087) 074-0115 คุณชยัสิทธิO  แสงนีสิน 1/5/2009 เขตพระนคร 17

743 คลินิกทนัตเวช บางจาก 2371 ซ.สุขุมวทิ 95/1 ถ.สุขุมวทิ  แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.1026002-311-6579,02-742-5652ทพ.ชยัโรจน์ โชติเชย,คุณจริาพร กนัทราพิสุทธิO เขตพระโขนง 13

744 คลินิกทนัตกรรม บา้นรกัฟัน 404 ซ.วชิรธรรม 32-34 ถ.สุขุมวทิ 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม(081) 341-7714,(02) 398-9494-5คุณพรรณธิดา  ศิริยานุรกัษ์ 1/8/2009 เขตพระโขนง 13

745 คราวน์ เดนทลั คลินิก 355 ซ.สุขุมวทิ 93 ซ.พึ	งมี 15 ถ.สุขุมวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.02-742-5826 คุณพรพิลาศ   ภูวงศร,ีทพ.อาทิตย ์ทองเจริญ เขตพระโขนง 13

746 คลินิกทนัตกรรม สุขุมวทิ สกายเทรน 4 3079/14-15 ถ.สุขุมวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260 (086) 329-7637,(02) 747-9531,F.(02) 747-6024คุณราตรี  มีปราชณส์ม 1/11/2009 เขตพระโขนง 13

747 สุขนิภาทนัตแพทยค์ลินิก 13  ซ.วชิรธรรมสาธิต ถ.สุขุมวทิ 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง  กทม02-747-7275 ,02-393-9651ทพญ.เกศดา  ตระการวจิติร ,คุณอุไรวรรณ เอื� อมเก็บเขตพระโขนง 13

748 บางจากคลินิกเวชกรรม 45 ซอยพึ	งมี 29 ถนนสุขุมวทิ 93 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260(081) 807-6793 (02) 742-5539คุณเยาวพร สมิตสุวรรณ 1/10/2014 เขตพระโขนง 13

749 คลินิกทนัตกรรม เกียรติพนัธุท์นัตแพทย์ 2159 ปากซอยสุขุมวทิ 85(ตรงขา้มเขตพระโขนง) ถ.สุขุมวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม02-730-0404,086-396-6638  F.02-730-0433ทพ.เกียรติพนัธุ ์ชวนะสุนทรพจน์ เขตพระโขนง 13

750 คลินิกทนัตกรรม บา้น ฟ.ฟัน 761/2 ซ.อุดมสุข 49 ถ.สุขุมวทิ 103 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.1026002-746-5020-1 F.02-746-5031ทพ.กาํพล  ยนัตรศาสตร,์คุณอาภรณ ์ธีระธรรม เขตพระโขนง 13

751 คลินิกทนัตกรรมยวัรแ์ฟมิลี	 1164 ซ.วชัรธรรมสาธิต 46 ถ.สุขุมวทิ 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม02-399-4429,081-400-0104 F.02-726-3537ทพญ.ลดัดาวลัย ์พาณิชเจริญ 1/3/2007 เขตพระโขนง 13

752 ของขวญัคลินิก สาขาปิยรมย์ 3079/25 ซ.ปิยบุตร ถ.สุขุมวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260 02-7417603,081-7503389,F.02-7417603คุณกาญจน์  ลิมบานเย็น เขตพระโขนง 13

753 คลินิกทนัตกรรม แฟมิลี	เดนท ์สาขาปิยะรมย์ 9 ปิยรมย ์พารค์ 3079/25 ซ.ปิยบุตร ถนนสุขุมวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม02-741-3690,02-730-5002 F.02-730-5002ทญ.สุนี   จงึวโิรจน์,พรทิพย ์บุระพิพฒัน์กุล เขตพระโขนง 13

754 คลินิกทนัตกรรม สุขุมวทิ 101/1 3081/1-2 ถ.สุขุมวทิ 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260 02-747-6024 นายจกัรพงศ ์ เอื� อเปรมจติ , คุณสมพร   ทีภูมี เขตพระโขนง 13

755 คลินิกทนัตกรรม บางจากสกายเทรน สาขาบางจาก3 2367 ถ.สุขุมวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10520 (02) 332-5301,(083) 131-3261,F.(02) 332-5302คุณสุพรรษา  ชื	นใจชนม์ 1/8/2012 เขตพระโขนง 13

756 คลินิกทนัตกรรมสไมลเ์วลิล์ 2 2149 ซ.สุขุมวทิ 83 ถ.สุขุมวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260 (083) 617-8333,(02) 742-6128-9คุณกรณท์ิพย ์ อกัษรานุเคราะห์1/6/2009 เขตพระโขนง 13

757 กรุงเทพคลินิกแพทย ์2 (บางจาก) 2016 ถ.สุขุมวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260 02-741-4696,02-311-7916,02-311-4206,081-402-3755คุณอาภากรณ ์สายพนัธ์ เขตพระโขนง 13

758 คลินิกทนัตกรรมสยามสมาย 3077/53 ถ.สุขุมวทิ  แขวงบางจาก  เขตพระโขนง กทม.10260 02-332-9535,084-144-3907 F.02-332-9535คุณธนัชพร บุญลว้น 1/11/2005 เขตพระโขนง 13

759 แม็กซ ์เดนทลั คลินิก สาขาทนัตกรรม 2032 ซ.สุขุมวทิ 60/2 ถ.สุขุมวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260(086) 667-8910,(02) 331-5458,F.(02) 331-5459คุณเผด็จ  ตั�งงามสกุล 1/7/2009 เขตพระโขนง 13

760 คลินิกทนัตกรรม ครอบครวัรกัฟัน 1270/34 ซ.วชิรธรรมสาธิต ถ.สุขุมวทิ 101/1(เยื� องปั̀มเชลล)์แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม02-399-0318-9 F.02-399-0318ทพ.ธนัส   ลีลาวฒันพาณิชย ์,คุณจุรี สินวฒันาเกษมเขตพระโขนง 13
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บริษัท  กรุงเทพธนาคม  จาํกดั

761 คลินิกเอ็มดีทนัตกรรม 224 ซ.ปุณณวถิี 6 ถ.สุขุมวทิ 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.1026002-741-8779,089-675-8812ทพ.สมเกียรติ ประสงคผ์ลชยั ,คุณวราพร  โรจน์รพีธาดาเขตพระโขนง 13

762 เพรสซิเดนท ์พารค์ เดนทลัแคร์ 97/69-70 ถ.สุขุมวทิ 24 แขวงคลองตนั เขตพระโขนง กทม.10260 02-661-1156-8 F.02-262-9417อทพ.พีระ   สิทธิอาํนวย ,จนิดา เขตพระโขนง 16

763 คลินิกเวชกรรมกลว้ยนํ�าไท สาขาสุขุมวทิ101 3 3079-1 ซ.ปิยบุตร1์ ถ.สุขุมวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260(02)7305975 คุณวรรธพร นิลาศน์ 1/4/2011 เขตพระโขนง 13

764 ปฐมาคลินิกทนัตกรรม 2279 ปากซอยสุขุมวทิ 91 (ใกลธ้นาคารทหารไทย) ถ.สุขุมวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม02-331-6948,081-632-3083ทญ.ปฐมา เติมวาร,ีคุณอาํภาพร ศรีจนัทร์1/2/2006 เขตพระโขนง 13

765 คลินิกเวชกรรมกลว้ยนํ�าไท สุขุมวทิ 93 21/5-7 อาคารแมนดารินทร ์ซ.สุขุมวทิ 93 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม02-742-5661-2 นพ.อนึ	ง โพธิสิทธิ ,คุณสุกญัญา มหาอุป เขตพระโขนง 13

766 วชิรธรรมคลินิกเวชกรรม เอ็กซเ์รย-์แล็บ 21/7-8 ซ.สุขุมวทิ 101/1 ถ.สุขุมวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.1026002-393-6460 พญ.สมจติ พฤกษะรดัานนท,์นพ.เชิดศกัดิO เขตพระโขนง 13

767 คลินิกทนัตกรรมสุขุมวทิ93 19/32-32 ซ.สุขุมวทิ93 ถ.สุขุมวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10250(02)730-0451-2คุณปัญจานันต ์อินทรนนทว์ไิล1/5/2011 เขตพระโขนง 13

768 คลินิกอุดมกิจทนัตแพทย์ 3081/9 ซ.สุขุมวทิ 101/1 ถ.สุขุมวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.1026002-396-0251 ,02-393-8458 F.02-747-6108ทญ.ชลชิชา พุทธวงษ์นันทน์,วภิาดา วเิศษมี เขตพระโขนง 13

769 เถลิงเกียรติ คลินิกเวชกรรม 39/970 ซ.สุขุมวทิ 93 ถ.สุขุมวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260(02) 742-4545,(085) 669-7219,F.(02) 915-7313คุณมาริสา  สนัป่าแกว้ 1/10/2011 เขตพระโขนง 13

770 คลินิกเวชกรรมจุฬาการแพทย(์อุดมสุข) 122/46 แขวงบางนา เขตพระโขนง กทม.10260 (02) 321-8999 (02) 398-8124 (081) 563-9070คุณราตรี ถวลิรกัษ์ 1/2/2014 เขตพระโขนง 13

771 ศนูยท์นัตกรรมเดนทีซ อุดมสุข 51 39 ซ.ประวทิยแ์ละเพื	อน ถ.อุดมสุข 51 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.1026002-748-9555-6,089-129-4829คุณอรทยั บริสุทธิOสุนทร,คุณสาวณิี ส่งสุข เขตพระโขนง 13

772 โตไก คลินิกการแพทย์ 2381 ซ.สุขุวทิ 97 ถ.สุขุมวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260 02-332-2174-5 ,02-331-0161-4,02-331-8106นพ.นพพร พฤกษาพนาชาติ, เขตพระโขนง 13

773 Bangkok Integrative Wellness 17 62(แยก6) ถ.สุขุมวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260 (02)7414845,F(02)7414845,(081)2554419คุณประภาพร เลิศไสว 1/5/2012 เขตพระโขนง 13

774 มายเดน้ท์ 696-698 เดอะล็อกคอนเนอร ์ซ.สุขุมวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง 02-746-3342-3 ทญ.เพ็ญนภา   หริรกัษ์สกุล เขตพระโขนง 13

775 คลินิกทนัตกรรมเกียรติรตัน์ 691 ซ.อุดมสุข43 ถ.สุขุมวทิ 103 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260(084) 327-7993,(02) 748-8911คุณเบ็ญจมาศ ชูดาํ 1/8/2009 เขตพระโขนง 13

776 วลีรตัน์ คลินิกเวชกรรม 159 ซอยสุขุมวทิ 95/1 ถนน.สุขุมวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260(02) 730-3015 (085) 674-3003คุณวลีรตัน์ ทวบีรรจงสิน 1/5/2014 เขตพระโขนง 13

777 สหคลินิกเวชกรรมกลว้ยนํ�าไท สาขา สุขุมวทิ 18/2  ซ.สุขุมวทิ 56 ถ.สุขุมวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260 02-741-7260,02-741-6774คุณมณีรตัน์ ศรีอ่อน,คุณเยาวลกัษณ ์ไข่มุก,คุณพรพิมลเขตพระโขนง 13

778 เอชบีคลินิกเวชกรรม 735/2 ถนน.ศรีนครินทร ์แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260 (02) 108-6195 (081) 170-9699คุณวรีะพล ไทรวจิติร 1/6/2013 เขตพระโขนง 13

779 คลีนิคทนัตกรรมวชัรพล สุขุมวทิ 101/1 179 ซ.สุขุมวทิ 101/1 ถ.สุขุมวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.1026002-743-7494-5 ปิยดา เสถียรภทัรธานี ,คุณศรีมาย   แสงอารยะกุลเขตพระโขนง 13

780 พญาไทเดนทลัคลินิก 412/35  ปากซอยพหลโยธิน 8 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม02-619-1041-2 ทพญ.ณฐักา   ดิสรเตติวฒัน์ เขตพญาไท 12
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781 พฤกษาคลินิกเวชกรรม สาขาอารีย์ 10 34 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400(086) 382-2158,(086) 320-0933,(02) 982-9102คุณเวรตั  จนัทรแ์กว้ 1/9/2012 เขตพญาไท 12

782 คลินิก ก.ทนัตเวช 2/7 ซ.อารีย ์5 ใต ้ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.1040002-279-4404 F.02-279-4573ทญ.กฤษณา โรหิตรตันะ 1/12/2006 เขตพญาไท 12

783 ณิชาภา คลินิกเวชกรรม 2 299 ถ.สาลีรฐัวภิาค แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 (02) 616-8181ล(คุณนพดล 1/2/2012 เขตพญาไท 12

784 คลินิกเวชกรรม หมอเบญจวรรณ 31 อาคารพญาไท ชั�น 6 ถ.พญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทว ีกทม.10400(086) 330-3222,(02) 246-4200คุณเบญจวรรณ  บุตรวงศ์ 1/8/2012 เขตพญาไท 12

785 คลินิกทนัตกรรมภูมิสิริ สาขาอารีย์ 71/4 ซอยอารีย ์ถนนพหลโยธิน 7 อขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400(081) 849-9855 (02) 278-1784คุณภูมิวุฒิ อตัถากร 1/9/2014 เขตพญาไท 12

786 คลินิกทนัตกรรมเดนตา้สมายล์ 88 ซ.อารีสมัพนัธ ์ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10140086-330-4175 ทพญ.อาภาภิรมย ์  ไทยแหลมทอง1/10/2006 เขตพญาไท 12

787 พญาไทสิทธิเวช คลินิกเวชกรรม 465-465/1 ซ.เพชรบุรี 7 ถ.เพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกทม.10400(02) 216-1410,(086) 780-0824,F.(02) 216-1411คุณจติตินันท ์ ตั�งสจัจะนภากุล1/9/2012 เขตพญาไท 12

788 โปรไฟลค์ลินิกศลัยกรรมตกแต่ง 1575/52 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 02-279-2155 F.02-618-5650คุณไพศาล   อศัวทคุณ 1/8/2006 เขตพญาไท 12

789 รมยัคลินิกเวชกรรม 1467 ถนน.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 (081) 373-9119  (02) 618-3477คุณพรรณฑพร แสงตะกร 1/9/2013 เขตพญาไท 12

790 ทีเอ็นซี คลินิกเวชกรรม 30/7 ซ.พหลโยธิน 2 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400(02) 279-3491,(086) 800-8159,F.(02) 278-1096คุณทิพวรรณ  โชติมา 1/2/2012 เขตพญาไท 12

791 คลินิกทนัตกรรม วแีคร์ 71 ซ.พหลโยธิน 5 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.1040002-619-7177-78 F.02-619-7178ทญ.กุลยา รตันปรีดากุล 1/8/2007 เขตพญาไท 12

792 คลินิกเวชกรรมรวนิทม์าศ สาขาพหลโยธิน 3 1/1 ซ.พหลโยธิน 2 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400(02) 615-1098,F.(02) 615-1099คุณศิรารกั  วฒัโฑ 1/9/2012 เขตพญาไท 12

793 คลินิกทนัตกรรม ไฮ-เดนท์ 33 อาคารบา้นราชครู ซอยพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม(087) 799-6671 คุณบุณชู ปรีนคร 1/10/2014 เขตพญาไท 12

794 เพชรพตัรา คลินิกเวชกรรม 254/1-2 ถนน.ประดิพทัธ2์0 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 (02)  279-6540 F.(02) 279-6541คุณมนัสชนก เกษแกว้ 1/6/2013 เขตพญาไท 12

795 คลีนิคทนัตแพทย์ 294/13 ถ.ประดิพทัธ ์แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 02-279-2413,02-278-4487,02-618-3294 F.02-271-1453คุณทองใหม่  พุ่มพวง เขตพญาไท 12

796 ประดิพทัธไ์ตเทียมคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 17/34 ซ.อาเซียน  ถ.ประดิพทัธ ์แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.1040002-615-7700-2 บจก.จนีัลแครอ์ินเตอรเ์นชั 	นแนล เขตพญาไท 12

797 คลินิกทนัตกรรม ทูธแอนดท์ีธ 343 ถ.สาลีรฐัวภิาค แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 02-616-6096-7 ทพ.ธีรพงษ์ชยัวฒัน่ 1/12/2005 เขตพญาไท 12

798 กานตส์ิรีคลินิก 552/5 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 (081) 939-5339,(02) 278-1299คุณชลิดา  ชาลาประวรรตน์ 1/8/2012 เขตพญาไท 12

799 คลินิกทนัตกรรมกลาสเฮา้ส์ 1291/1 ซ.9 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 F.02-2798387 คุณนฤมล 9/6/2008 เขตพญาไท 12

800 คลีนิคทนัตแพทย ์อุดมศกัดิO 170/5 ซ.ประดิพทัธ ์8-10 ถ.ประดิพทัธ ์แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม02-278-4995 F.02-278-4995คุณธนัยช์นก   ทองโต เขตพญาไท 12
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801 มนัสวคีลินิก 1/11 ซ.อารีย ์2 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 02-279-1484,085-971-7779 F.02-617-2966คุณรุ่ยรตัน์ รินไธสงค์ 1/8/2007 เขตพญาไท 12

802 คลินิกทนัตกรรม สไมลโ์ซไซตี�  สาขาอารีย์ 334 ถนน.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 (081) 303-0367 (02) 279-2798คุณกมลศกัดิO จริรตันโชติกุล 1/12/2013 เขตพญาไท 12

803 ราชพฤกษ์คลินิก สาขา ลาวลิล่า อารีย์ 4 356 ลาวลิล่า ชั�น 3 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400(02) 619-0479 คุณจนิตนา  พวงพา 1/1/2011 เขตพญาไท 12

804 คลีนิกทนัตกรรม เอ ซี ที 698/10ชั�น2 อาคารรา้นคา้ไอดีมิกซ ์ถนน.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม(02) 167-7100 (086) 393-9137คุณดวงกมล เชาวน์รตัน์ 1/5/2013 เขตพญาไท 12

805 ทนัตกรรมภูมิสิริ 286  ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 02-279-1200 ทพ.ภูมิวุฒิ   อตัถากร เขตพญาไท 12

806 เด็นทลัแลนด ์คลินิกทนัตกรรม 142 ถนน.สุทธิสาร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 (02) 616-8228 (086) 341-2050คุณวภิา สวนจนัท 1/10/2013 เขตพญาไท 12

807 แพทยห์ญิงวจนา คลินิกเวชกรรม 1547 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 (088) 583-3758 (092) 168-9349คุณวนจา วงศป์ิติรุ่งเรือง 1/9/2014 เขตพญาไท 12

808 ทอฝันคลินิก 412/4 อาคารลบา้นพหลโยธินเพลส ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม 1/12/2005 เขตพญาไท 12

809 ธงชยั คลินิก 220/9-10 ซ.ประดิพทัธ ์18 ถ.ประดิพทัธ ์แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม02-618-5410-1 F.02-278-3948ทพ.ธงชยั    นาคพนัธ์ เขตพญาไท 12

810 บางกอกทนัตกรรม 1509 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 081-899-5260 ,02-618-4537ทพ.กฤตยศ  โสภิตภกัดีพงษ์ เขตพญาไท 12

811 เฟิรส์ไลฟ์ คลินิกเวชกรรม 71 ซอยพหลโยธิน5 ถนน.พหลโยธิน แชวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400(088) 809-0654 (02) 933-7800คุณปราณี อาภาไพโรจน์ 1/3/2013 เขตพญาไท 12

812 ดอกเตอรก์าญจน์ คลินิก 1031/13-14ชั�น1 ถนน.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400(081) 288-1119 (02) 617-2153คุณฐิติกาญจน์ ธีระพนัธเ์จริญ 1/3/2013 เขตพญาไท 12

813 คลองประปาการแพทย์ 191/5 ซ.ระนอง1/1 ถ.พระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400(02)6158822,(02)022795658คุณอิศรา พนัธษ์ร 1/9/2011 เขตพญาไท 12

814 ดุสิตาการแพทย์ 2/1 ซ.ราชวถิี 2 (อรรถวมิล) ถ.ราชวถิี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 02-644-9160-1 F.02-644-9161นพ.สมเกียรติ   ชยัเกรียงไกร 1/8/2006 เขตพญาไท 12

815 ศนูยท์นัตกรรมจตุจกัร 1639/3-4 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตจตุจกัร กทม.10900 02-619-2691-2 ทพญ.จุไรลกัษณ ์   ทั�งสุข เขตพญาไท 12

816 คลินิกทนัตกรรมเด็นทโ์ฮม 1479 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 (02) 618-6148,F.(02) 968-6483คุณจริสัร ์ บุณนาค 1/3/2009 เขตพญาไท 12

817 ประชาสุขคลินิกเวชกรรม สาขา อินทมาระ4 15 ซ.อินทมาระ 4 ถ.สุทธิสารวนิิจฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400(02)6169808,F(02)6169808,(081)6561233คุณจนิณรินทร ์ชายทอง 1/7/2012 เขตพญาไท 12

818 คลินิกหมอเนาวรตัน์เวชกรรม 1093/1 ซ.พหลโยธิน 5 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กทม.10400 02-619-6333 พญ.นวรตัน์  ศรีจริต เขตพญาไท 12

819 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางพยาธิวทิยาซีเอส สาขาพยาธิวทิยา41/25 ซ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 (081) 566-0528,(02) 278-1129,F.(02) 278-4955คุณทรงคุณ  วญั�ูวรรธน์ 1/11/2010 เขตพญาไท 12

820 คลินิกเวชกรรมปัทมา สาขาอนุสาวรีย์ 1/13-15 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 081-404-9483 F.02-954-1786คุณชุติมณฑน์ นิ	มสาร 1/3/2008 เขตพญาไท 12
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821 เอธิส คลินิกเวชกรรม 1199ชั�น2ตึกปิยะวรรณ ถนน.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม(085) 015-6626 คุณเลิศฤทธิO วรรณะเอี	ยมพิกุล1/12/2012 เขตพญาไท 12

822 ประดิพทัธค์ลินิกการแพทย์ 207/17  ถ.ประดิพทัธ ์สะพานควาย เขตพญาไท กทม.10400 02-271-0900 น.พ.สุชยั หยองอนุกูล เขตพญาไท 12

823 พิบลูวฒันาคลินิก 1/3-4 ซ.ประดิพทัร ์ถ.ประดิพทัร ์แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400(02)618-7621-2 F(02)618-7622น.ส.ลดัดาวลัย ์สวสัดีรุ่ง 1/3/2011 เขตพญาไท 12

824 อะตอม คลินิก 52/1 ซอยอารีย ์ถนน.พหลโยธิน7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400(083) 011-0880 (02) 619-9998คุณธนู พุ่มจาํปา 1/3/2013 เขตพญาไท 12

825 ลาเชอรี คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางผิวหนัง 358 โครงการวลิล่า ชั�น 2 หอ้ง306 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400(02) 613-0511 (086) 055-0499คุณทศันัย จนิดาวนิช 1/10/2013 เขตพญาไท 12

826 โพรเดอรม์า คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางผิวหนัง 1019 ชั�น1 ถนน.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 (081) 369-7451 (02) 619-8407คุณณิชาภทัร ภิรมยศ์รี 1/3/2013 เขตพญาไท 12

827 คลีนิคบา้นหมอฟัน 246/6-7 ถ.ประดิพทัธ ์แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 02-279-2135,02-618-5524คุณสุโชติ  สจัจพงษ์ เขตพญาไท 12

828 คลินิกทนัตกรรมไอสไมล์ 304,306 ถ.สาลีรฐัวภิาค แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 (081) 715-4149,(02) 279-3393คุณปัณภทัร  พรหมประสงค์ 1/4/2009 เขตพญาไท 12

829 คลินิกทนัตกรรมเล็ทสไมล์ 1031/13 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 (02) 619-7347 (090) 956-6060คุณกิตติมา ประภสัรร์งัษี 1/3/2014 เขตพญาไท 12

830 คลินิกทนัตกรรมแอทกรุงเทพ 1307/6-7 ซ.ระหวา่ง 11-13 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม(080) 088-4858,(02) 279-6990คุณจารี  ศิริ 1/9/2010 เขตพญาไท 12

831 ประดิพทัธ - ทนัตแพทย์ 207/20 ถ.ประดิพทัธ สะพานควาย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.1040002-278-3231 คุณวรรณภา เขตพญาไท 12

832 คลินิก 405 ทนัตแพทย์ 539 ถนนยมราช แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กทม.10100 (081) 641-0147 (02) 225-9661คุณกรรณธิมา ลีฬหวนิชกุล 1/9/2014 เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย 17

833 ไชยแพทย ์คลีนิค 163 สวนกวางตุง้ ซ.พระแกว้ ถ.มิตรพนัธ ์เขตป้อมปราบ กทม.10100 02-224-2880 ,02-224-6798คุณสาํราญ  มะโนน้อม เขตป้อมปราบ 17

834 บี.พี.เด็นทลั คลินิกทนัตกรรม 100 ซอยนานา ถนน.พระราม4 แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบ กทม.10100(02) 224-5362 (086) 644-4614คุณสุทธิศกัดิO หอมสุวรรณ 1/12/2012 เขตป้อมปราบ 17

835 ณรงศกัดิOคลินิก 546 ถ.หลวง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบ กทม.10100 02-221-7897 ทพ. ณรงคศ์กัดิO ดิลกสกุลชยั เขตป้อมปราบ 17

836 พลบัพลาไชยไตเทียมเวชกรรมเฉพาะทาง 286 ถ.พลบัพลาไชย แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบ กทม.10100 081-496-8538 F.02-618-7018คุณขวญั 1/9/2007 เขตป้อมปราบ 17

837 คลินิกทนัตกรรม เอส เอ็ม แอล 518-520 ถ.บาํรุงเมือง แขวงเทพศิรินทร ์เขตป้อมปราบ กทม.10100 02-224-9663,081-684-9984ทพญ.พรัชา ตั�งไตรธรรม 1/6/2007 เขตป้อมปราบ 17

838 คลินิกทนัตกรรมนงนุช 426/3 ถ.ดาํรงรกัษ์ แขวงมหานาค เขตป้อมปราบ กทม.10100 02-281-5164,089-200-1476ทพญ.นงนุช เรียบรอ้ยเจริญ 1/6/2007 เขตป้อมปราบ 17

839 คลินิกสุวฒัน์ทนัตแพทย์ 250/11 ถ.ไมตรีจติต ์แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กทม.1010002-222-2773 คุณสุวฒัน์  นิมยในธรรม เขตป้อมปราบ 17

840 นาคบาํรุงคลินิกเวชกรรม สาขาเวชกรรมทั 	วไป 70/2 ซ.นาคบาํรุง ถ.บาํรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบ กทม.10100081-9462667,02-6216709,F.02-2211565คุณบุญยิ	ง  มานะบริบรูณ์ 1/6/2008 เขตป้อมปราบ 17
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บริษัท  กรุงเทพธนาคม  จาํกดั

841 รกัษาสุขภาพ สหคลินิก 22 ซอยหมู่บา้นมิตรภาพ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.10250 (02) 138-6195 (087) 666-3766คุณอนุชิต แบนจาด 1/6/2014 เขตประเวศ 13

842 บุญธีร ์คลินิก สาขาซีคอนสแควร์ 904 ชั�น B1 ซีคอน ถ.ศรีนครินทร ์แขวงหนองบอน เขตประเวศ  กทม.1025002-721-8797 นพ.บุญธีร ์ศรีพิทกัษ,์คุณน้อมจติ ดวงบุษผา เขตประเวศ 13

843 พฤกษาคลินิกเวชกรรม * สาขาซีคอนสแควร์ 55 ศนูยก์ารคา้ซีคอนสแควร ์เลขที	B031 ถนนศรีนครินทร ์แขวงหนองบอน เขตระเวศ กทม02-720-1766-7 F.02-720-1768คุณวชัระ กิจบรรจง 1/4/2008 เขตประเวศ 13

844 วนินทร ์คลินิก 218/1-4 หมู่ 8  ถ.รามคาํแหง 2 แขวงดอกไม ้เขตประเวศ กทม.10250 02-728-4966 นพ.นิพิฐพล อนงคพ์รยศกุล 1/6/2006 เขตประเวศ 13

845 ชิโน-ไทยคลินิกเวชกรรม 14 ซอยพรีเมียร ์1 ถ.ศรีนครินทร ์แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.1025002-3614225, 083-243-1500แพทยห์ญิงอารีย ์ กิจศิริกุล 1/2/2008 เขตประเวศ 13

846 สี	แยกประเวศคลินิกเวชกรรม 3/10-11 ถ.สุขาภิบาล 1-อ่อนนุช  แขวงประเวศ  เขตประเวศ  กทม.1025002-3287174, 086-3316220 1/11/2007 เขตประเวศ 13

847 วนีัสคลินิกเวชกรรม สาขาซีคอนสแควร์ 904 หมู่ที	 6 ซีคอนสแควร ์ชั�นB1 หอ้ง B0043 ถ.ศรีนครินทร ์แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม02-721-8728,081-309-7722 F.02-721-8728คุณชนะศกัดิO ศรีสอาด 1/9/2007 เขตประเวศ 13

848 วุฒิศกัดิOคลินิก สาขา ซีคอนสแควร์ 904 หมู่ที	 8 ซีคอนสแควร ์ชั�น3หอ้ง B001,B057 เอ ถ.ศรีนครินทร ์แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม02-720-2636-7 คุณกนกวรรณ ศรีไชย 1/8/2007 เขตประเวศ 13

849 สหคลินิกกลว้ยนํ�าไท สาขาราม 2 136/1-2 ม.8 ถ.กรุงเทพ - ราม 2  แขวงดอกไม ้เขตประเวศ  กทม.1025002-751-6746,02-751-6894คุณศรญั�ู   ชเนศร ์,นฤมล  โคตรจกัร เขตประเวศ 13

850 คลินิกเวชกรรมกลว้ยนํ�าไท สาขา สุภาพงษ์ 3 13/69 ซ.สุภาพวษ์ 3 ถ.ศรีนครินทร ์แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.1025002-743-4963 พญ.ปริณดา     กลัยาวงศ์ เขตประเวศ 13

851 ครอบครวัฟันดี (ประเวศ) 414 แยกตลาดประเวศ ถ.อ่ออนนุช-ลาดกระบงั แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม02-726-0715 F.02-726-0579คุณมลฤดี หนุนวงศ์ เขตประเวศ 13

852 เดอะเลิฟ คลินิกเวชกรรม สาขาซีคอนสแควร์ 55 ชั�น 3 ถนน.ศรีนครินทร ์แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.10250 (02) 720-1800 (095) 528-5367คุณเฉลิมเกียรติ ไชยวงค์ 1/3/2014 เขตประเวศ 13

853 คลินิกสวนหลวงทนัตกรรม 55/56 ถ.สุขุมวทิ 103  แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.10250 02-747-1513 ทพ.ประพนัธ ์บริสุทธิOสุนทร,คุณวนัทนันท ์สุวรรณแสงเขตประเวศ 13

854 เสรีการแพทย์ 1/53 หมู่บา้นเสรี - อ่อนนุช ซ.อ่อนนุช 70 ถ.สุขุมวทิ 77 แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม02-322-6610,084-055-8320คุณศรีธร  เต็มดวง,คุณ นทนพ คมรุ่งสวา่ง เขตประเวศ 13

855 คลินิกเวชกรรมแพทยศ์รีนคริทร ์สาขาประเวศ 279,281,283 แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.10250 (081) 617-9620 คุณนันทวนั ชอุ่มทอง 1/10/2014 เขตประเวศ 13

856 เด็นทแ์ครค์ลินิกทนัตกรรมปลอดเชื� อ 208/142 ถ.พฒันาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.10250 02-722-3067 ทพ.วริตัน์ ,คุณอุลา   อปักาญจน์ เขตประเวศ 13

857 เด็นทอลวนัคลินิกทนัตกรรม 207/70 ซ.พฒันาการ 61 ถ.พฒันาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.1025002-322-8524 คุณธีรนุช นาน้อย 1/6/2007 เขตประเวศ 13

858 พอสสค์ลินิกเวชกรรม สาขาซีคอน 55 ถนนศรีนครินทร ์หอ้ง3029 ชั�น 3 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.10250(02) 675-8838 (091) 595-4969คุณศิเรมอร เขมาสิทธิO 1/5/2014 เขตประเวศ 13

859 คลินิกเรารกัฟัน 6/728 ถ.รามคาํแหง 2 แขวงดอกไม ้ เขตประเวศ  กทม.10260 02-751-8314,081-922-3882ทพ.พรทิพย ์   ยศสิงห ์,คุณรุ่งรตัน์   เรืองรศัมี เขตประเวศ 13

860 สุชาดาทนัตแพทย์ 309/12-13 ซ.พฒันาการ 57/1 ถ.พฒันาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม02-321-5582 F.02-320-1158สุชาดา นาวาเจริญ เขตประเวศ 13
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861 คลินิกทนัตกรรม เด็นทร์็อคอคเกอร์ 273/2-3 ถนน.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน  เขตประเวศ กทม.10250(081) 629-3606 คุณธวชั ลีลาเลิศอาํไพ 1/2/2014 เขตประเวศ 13

862 สไมลซ์ิกเนเจอร ์ สาขาซีคอนสแควร์ 3017 ชั�น 3 ถนนศรีนครินทร ์แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.10250 (091) 770-9689 (02) 721-9100คุณมนัสนันท ์วฒันพงศภ์ูดิศ 1/6/2014 เขตประเวศ 13

863 สรญัญาทนัตแพทยค์ลินิก*** 199/69 ซ.หมู่บา้นเสรี ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.10250 02-322-7274,084-644-2922คุณสรญัญา แซ่จงึ,คุณรุ่งลาวลัย ์สุทธิแกว้ เขตประเวศ 13

864 สวนหลวงคลินิกเวชกรรม 55/5-6 ม.3 ซ.อุดมสุข ถ.สุขุมวทิ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.1025002-747-1176-7 คุณวริิยะ  ทุบทอง,คุณณฐัญา พรหมเกตุ เขตประเวศ 13

865 สหแพทย ์เมโมเรียล (ประเวศ) 4/15-16 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.10250 02-328-7158 F.02-328-7371คุณรสกรณ์ เขตประเวศ 13

866 นิติพล คลินิกเวชกรรม(ซีคอน) 904 หมู่ที	 6 ซีคอนสแควรB์1หอ้งเลขที	บี 0006-8 เอ ถ.ศรีนครินทร ์แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม02-721-8939 F.02-721-8939,02-704-7383พญ.ทิพรตัน์ จารุโรจน์ปกรณ,์คุณธนะศกัดิO ศรีสะอาดเขตประเวศ 13

867 ซิมพลี คลินิกเวช สาขาซีคอนสแควร์ 55 ศนูยก์ารคา้ซีคอนสแควร ์ชั�น 3 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.10250(02) 721-8299 (087) 979-9596คุณดารกา วรรณนิตย์ 1/11/2013 เขตประเวศ 13

868 คลินิกเดนตา้จอย สาขาซีคอนสแควร์ ศนูยก์ารคา้ซีคอนสแควร ์หอ้งเลขที	 4017 ชั�น 4 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม02-721-9266 F.02-721-9462ทญ.หทยัทิพย ์นามเปรมปรีดิO 1/6/2007 เขตประเวศ 13

869 คลินิกไตเทียมรตันบดินทร์ 199/4 ซ.หมู่บา้นเปรมฤทยั 20 ถ.ศรีนครินทร ์แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม02-361-6284,081-817-3286 F.02-399-4585คุณกชพร   เหรียญศิริวรรณ เขตประเวศ 13

870 สุขผลินคลินิกเวชกรรม 4/7 ถรรรามคาํแหง 2 แขวงดอกไม ้เขตประเวศ กทม.10250 (084) 296-6670 คุณเดชขจร จนัที 1/9/2014 เขตประเวศ 13

871 คลินิก พี.เอ. ทนัตแพทย์ 6/722 ซ.4 (รามคาํแหง 2) ถ.บางนา-ตราด แขวงดอกไม ้เขตประเวศ กทม02-752-8667 F.02-752-8667ทพ.อมรเศรษฐ ์ หล่อเลิศรตัน์,คุณจริาภรณ ์อยูส่กุลเขตประเวศ 13

872 UK เดนทีช สาขาอุดมสุข 103 59 TOP MARKET PLACE หอ้ง217 ถ.เฉลิมพระเกียรติ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม(02) 398-0456 คุณกนกวรรณ ณรงคช์ยั 1/11/2008 เขตประเวศ 13

873 เพ็ญนภา คลินิกทนัตกรรม สาขาสุภาพงษ์ 3 28/42 หมู่ 2 ซ.สุภาพงษ์ 3 ถ.ศรีนครินทร ์แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม02-743-4677 เพ็ญนภา หริรกัษ์สกุล 1/6/2006 เขตประเวศ 13

874 คลินิกพรอ้มมิตรการแพทย์ 57/1 ถ.กรุงเทพ-ราม 2 แขวงดอกไม ้เขตประเวศ กทม.10260 02-751-8584,086-311-7738คุณสาวติรี คาํวไิล 1/6/2007 เขตประเวศ 13

875 คลีนิคทนัตแพทยผ์าสุข 202/14 ถ.พฒันาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.10250 02-320-2152,089-771-9908คุณศรีวรรณ ไชยมนัส,คุณสมจติ พิมพิสาร เขตประเวศ 13

876 มนตช์ยัคลินิกเวชกรรม 4/878 ถ.ราม 2 แขวงดอกไม ้เขตประเวศ กทม.10250 02-751-8852,081-809-2649 F02-948-5168คุณมนตช์ยั อศัวนพเกียรติ 1/3/2007 เขตประเวศ 13

877 เจ คลินิกทนัตกรรม สาขารามคาํแหง 2 6/769 ซ.15 ถ.รามคาํแหง 2 แขวงดอกไม ้เขตประเวศ กทม.10250 056-3075918,F.02-7265717คุณอภิญญา  วาเพชร 1/6/2008 เขตประเวศ 13

878 คลินิกทนัตกรรมสยาม สาขาเสรีเซ็นเตอร์ 11/1 ซ.พรีเมียร ์1 (ขา้งหา้งเสรีเซ็นเตอร)์ ถ.ศรีนครินทร ์แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม02-748-3001-3,081-814-7420 F.02-748-3004ทพญ.เกวลิน-คุณสุชยั ลลิตากาญจนกุล1/2/2007 เขตประเวศ 13

879 เมืองทองทนัตแพทย์ 208/8 สี	แยกเมืองทองนิเวศน์ 2 โครงการ 1ซ.พฒันาการ 72-74 ถ.พฒันาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ  กทม02-321-2950 F.02-322-7328กญัญาพร เขตประเวศ 13

880 ปรีชาพล คลินิกเวชกรรม สาขาซีคอนสแควร ์ศรีนครินทร์หอ้ง B032 หา้งซีคอนสแควร ์ถ.ศรีนครินทร ์แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม02-720 2340,F.02-720 2341คุณเกรียงไกร  อ่าวอุดมพนัธ์ 1/8/2008 เขตประเวศ 13
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ลาํดบั ชื	อสถานบริการสาธารณสุข จาํนวนเตียง ที	ตั�ง หมายเลขโทรศพัท์ ผูป้ระสานงาน วนัที	(เปิดบริการ) เขต สายที	 วนัที	(ปิดทาํการ)

แบบบนัทึกประวตัสิถานพยาบาล

บริษัท  กรุงเทพธนาคม  จาํกดั

881 ยิ� ม ยิ� ม เด็นทอลคลินิก 6/828 ม.8 ถ.รามคาํแหง 2 ถ.บางนา-ตราด แขวงดอกไม ้เขตประเวศ กทม02-317-0123 คุณทบัทิม ต่างใจ เขตประเวศ 13

882 ปิยฉตัร โพลีคลินิกเวชกรรม 212/80-81ซ.พฒันาการ 64 ถ.พฒันาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม02-321-9980,081-432-8012 F.02-321-9980,02-722-0581นพ.วชิยั   ตโนภาส เขตประเวศ 13

883 ปรียากมล คลินิกเวชกรรม 6/825-826 ถ.รามคาํแหง 2 แขวงดอกไม ้เขตประเวศ กทม.10250 02-762-5953 คุณเสริมศกัดิO-คุณปรียากมล ด่านจติตรง1/6/2006 เขตประเวศ 13

884 คลีนิคบา้นฟันดี 55/31 ซ.วดัตะกลํ 	า ถ.สุขุมวทิ103 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.1025002-747-2186,089-114-8939คุณประพนัธ ์บริสุทธิOสุนทร,คุณสุภาพร แกว้อุดร เขตประเวศ 13

885 คลินิกทนัตกรรมเดนทอล-ดี 38 ถ.พฒันาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250 02-320-0080 ,081-847-5217 , F.02-320-0080ทพ.ศิลา  จริวฒัโนทยั 1/3/2008 เขตประเวศ 13

886 ประเวศทนัตคลีนิค 182 ม.1 ซ.อ่อนนุช-ประเวศ ถ.สุขุมวทิ 77 แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม02-328-7484 ท.ญ รูช้ อาตมผดุง,คุณปราณี เตปิน เขตประเวศ 13

887 คาซา คลินิกเวชกรรม 426/29 ถนน.กาญจนาภิเษก แขวงดอกไม ้เขตประเวศ กทม.10250 (081) 820-4722 (02) 138-2868คุณนัฐณี 1/12/2013 เขตประเวศ 13

888 คลินิกหมอเจษ 55/35 ซ.เฉลิมพระเกียรติ 37ถ.สุขุมวทิ 103 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม02-398-0838 คุณสุไน  เกษศิลา ,คุณจรสัรกัษ์   อดิเทพสถิต เขตประเวศ 13

889 คลินิกทนัตกรรมตลาดรามสอง 6/705 ม.8 อาคารนัมเบอรว์นั 4 ซอย 3 ตลาดกรุงเทพ-ราม 2 แขวงดอกไม ้เขตประเวศ กทม02-740-9255 ทพญ.ณฎัฐิกา   ภทัรวเิชียร เขตประเวศ 13

890 คลินิกณฏัฐาทนัตแพทย์ 83 หมู่ 8 ซ.รามคาํแหง 2 ถ.บางนา-ตราด กม.8 แขวงดอกไม ้เขตประเวศ กทม02-751-6869 คุณณฎัฐา ฟุ้งสถาพร เขตประเวศ 13

891 คลินิกเวชกรรมจุฬารตัน์ 7 142/5-9 ซ.อ่อนนุช 90 ถ.อ่อนนุช-ลาดกระบงั แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม02-328-7653,02-329-1559 F.02-328-7653คุณอรไท  พกัประเสริฐ เขตประเวศ 13

892 คลินิกทนัตกรรม ราม 2 6/646-7 ตรงขา้มตลาดสดราม 2 ถ.รามคาํแหง 2 แขวงดอกไม ้เขตประเวศ กทม02-316-1965 คุณณฎัฐกา  ภทัรวเิชียร,คุณวรรณา ชีวกุล เขตประเวศ 13

893 คลินิกเวชกรรมแพทยศ์รีนครินทร์ 1/77,1/78,1/79  ถ.ศรีนครินทร ์แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.10250(081) 617-9620,(02) 748-2945,(02) 743-4437คุณสายพิณ  เที	ยงใจแผว้ 1/11/2009 เขตประเวศ 13

894 คลินิกทนัตกรรมหมอเล็ก 1 24/2 ซ.14 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.10250(089) 445-8583,(02) 747-1900คุณกาญจนีย ์ เตียววฒันา 1/9/2012 เขตประเวศ 13

895 แพนคลินิก สาขาซีคอนสแควร์ 55หอ้งเลขที	3028ชั�น3หา้งซีคอนสแควร ์ถ.ศรีนครินทร ์แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม(02) 138-5685-6,F.(02) 138-5686คุณนุจรีย ์ เมืองตุม้ 1/9/2010 เขตประเวศ 13

896 พรเกษมศรีนครินทร ์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางผิวหนัง สาขาซีคอนสแควร์5 3015 ถ.ศรีนครินทร ์แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.10250 (081) 665-6634,(02) 721-9951คุณสุวรรณี  เสรีประเสริฐ 1/1/2011 เขตประเวศ 13

897 คลินิกทนัตกรรม สมารท์สไมล์ 79/3 ซ.สุภาพงษ์ 3 ถ.ศรีนครินทร ์แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.10260(02) 330-8162 ทพญ.พิชชานันท ์พิพฒัน์โกศล1/1/2010 เขตประเวศ 13

898 เฮมี	คลินิกการแพทยแ์ผนไทยจนี 1242 ถ.พฒันาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250 (02)7171510,(081)6430968คุณอคัรพนธ์ 1/7/2012 เขตประเวศ 13

899 คลินิกทนัตกรรม นาเดน สาขาศรีนครินทร)์ 170-172 ถนน.ศรีนครินทร ์แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.10250 (02) 748-3383 คุณอติภา เจตวฒันา 1/8/2013 เขตประเวศ 13

900 คลินิกทนัตกรรมเสรีเดนทลัแคร ์สาขาทนัตกรรม 3 3 d006 ชั�น 3 พาราไดซพ์ารค์ ถ.ศรีนครินทร ์แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม(086) 339-0031,(02) 787-2266,F(02) 182-9109คุณบรรพต  เล็กเริงสินธุ์ 1/12/2010 เขตประเวศ 13

จดัเตรียมโดย......................................................................   วนัที�............/............/............
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บริษัท  กรุงเทพธนาคม  จาํกดั

901 ดอกเตอรไ์ลท ์คลินิก สาขาซีคอนศรีนครินทร์ 8 55 ชั�น 3 ถ.ศรีนครินทร ์แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.10250 (02) 720-1620-22,F.(02) 720-1623,(081) 450-8479คุณสรกร  เจริญสิน 1/7/2012 เขตประเวศ 13

902 ผิวดีคลินิก สาขาพาราไดร์ 61 ถ.ศรีนครินทร ์แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.10250 (081) 314-0191,(02) 787-2364-5คุณสุพตัชา 1/10/2010 เขตประเวศ 13

903 แพทยธ์นพรคลินิกเวชกรรม สาขาซีคอนสแควร์ 55 ถ.ศรีนครินทร ์แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250 (02)7219292 คุณธนวศิว ์พิศุทธานันท์ 1/4/2011 เขตประเวศ 13

904 เฟิรส์แคร ์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางศลัยกรรมตกแต่ง 15 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.10250(02) 726-3640 คุณอภิชาญ พวศพ์ฒันานุรกัษ์ 1/6/2013 เขตประเวศ 13

905 เดอะฟิสิโอวนั คลินิก สาขาซีคอนสแควร์ 904 ถนน.ศรีนครินทร ์แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.10250 (089) 756-6999 (02) 720-2702คุณราํไพ ทธิเมฆ 1/9/2013 เขตประเวศ 13

906 โฮมีโอไลฟ์ คลินิกเวชกรรม 146 ถนน.ศรีนครินทร ์แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.10250 (02) 185-6524-5 F.(02) 185-6524คุณปิยะวรรณ แม็คเบลน 1/10/2013 เขตประเวศ 13

907 บีทูสไมล์ 84 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 เขตประเวศ แขวงประเวศ กทม.10250 (02) 747-1360 คุณสุทิดา  พุฒพนัธ์ 1/11/2009 เขตประเวศ 13

908 Denta-joy 8 182 (14/28) ถ.ศรีนครินทร ์(ตรงขา้มพาราไดรพ์ารค์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม(02)7481951 คุณยุพิน สิมงาม 1/4/2011 เขตประเวศ 13

909 คลินิกทนัตกรรมสไมลพ์ลสั สาขาซีคอนสแควร์ ศนูยก์ารคา้ซีคอนสแควร ์ถ.ศรีนครินทร ์แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. (02)7202976,(086)3763090คุณพิกุล บุตรแสง 1/4/2012 เขตประเวศ 13

910 เวลลเ์นสคลินิกเวชกรรม 5 3 B007A ชั�น 3 เลขที	61 อาคารพาราไดซพ์ารค์ ถ.ศรีนครินทร ์แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม(086) 329-2001,(02) 787-2269คุณวณีา  ภทัรวุฒิพร 1/10/2010 เขตประเวศ 13

911 เดซี	 ดีวา่ คลินิก สาขาชิดลม 4 25 อาคารอลัม่าลิงค ์ชั�น 2 ถ.เพลินจติ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กทม.10330(02) 354-6612,( คุณอมินตา  ใจลามากร 1/10/2011 เขตปทุมวนั 17

912 คอสมาแครค์ลินิก สาขาสยามสแควร์ 8 423/4 สยามสแควรซ์อย 9 แขวงปทุมวนั เขตปทมุวนั กทม.10330 (02) 658-0428,(081)372-1855,F.(02) 658-0428คุณบุบฝา 1/10/2011 เขตปทุมวนั 17

913 ปราณณราคลินิก 19/1 ซ.ชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กทม.10330 (02) 655-0192,F.(02) 655-0192คุณบุชภูรตัน์  ศรีเลิศธร 1/10/2011 เขตปทุมวนั 17

914 แอบ๊โซลทู เฮลธ์ 20/8-11 ว.ร่วมฤดี ถ.เพลินจติ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กทม.10330 (02) 651-5988,F.(02) 251-4354คุณมานะ  วงศศ์รี 1/12/2009 เขตปทุมวนั 17

915 ของขวญัคลินิกเวชกรรม สาขาสยามสแควร์ 266 ซอยสยามสแควร3์ ถนนพระราม1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กทม.1033002-252-0771,087-672-7799คุณของขวญั  ฟจูตินิรนัต์ 1/4/2008 เขตปทุมวนั 17

916 เวชกรรม ลิซ่า แฟรงคเ์ซส 999 อาคารเกษรชั�นใตด้ิน ถ.เพลินจติ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กทม.1033002-656-1440,02-656-0202 F.02-656-0210นพ.ไชยยศ พงศจ์ารุสถิต,คุณยาสึโนริ อุเอะชิ1/7/2014 เขตปทุมวนั 17

917 อินเทเลเฮลลพ์ลสั (intellihealthplus) 6 55 อาคารเออรบ์ิส ชั�น7 ซอยร่วมฤดี  แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กทม.10330(02) 650-7709,(085) 060-7718,F.(02) 651-4970คุณโสภา  จุฑามณี 1/1/2012 เขตปทุมวนั 17

918 เซพเฟอรท์ิลิตี�  สาขาอมัรินทรพ์ลาซ่า 496-502 ตึกอมัรินทรพ์ลาซ่า ชั�น 17 แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กทม.10330(084) 555-0555 คุณนภสัรญัลกัษณ ์ทองบริบรูณ์1/12/2009 เขตปทุมวนั 17

919 ศาลาแดงสตัวแพทย์ 1483 ถนนบรรทดัทอง แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กทม.10330 (02) 215-1068 คุณบุญเรือง 1/2/2014 เขตปทุมวนั 17

920 ราชเทวคีลินิก สาขาสยามสแควร์ 446-448-450 ซอยสยามสแควร ์ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กทม(02) 252-7192-3 (091) 715-9469คุณวมิล คลา้ยแป้น 1/5/2014 เขตปทุมวนั 17
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F-PD-003 REV.0

ตุลาคม 2557



ประเภท  � � � � โรงพยาบาลเอกชน ����    โรงพยาบาลรฐับาล/รฐัวสิาหกจิ ����    ศูนยบ์รกิารสาธารณสขุ

����    คลนิิก จาํนวน  2049   แห่ง � � � � อื+นๆ(ระบ)ุ……………………………………

ลาํดบั ชื	อสถานบริการสาธารณสุข จาํนวนเตียง ที	ตั�ง หมายเลขโทรศพัท์ ผูป้ระสานงาน วนัที	(เปิดบริการ) เขต สายที	 วนัที	(ปิดทาํการ)

แบบบนัทึกประวตัสิถานพยาบาล

บริษัท  กรุงเทพธนาคม  จาํกดั

921 แพนนาเซีย คลินิก 319 อาคารจตุรสัจามจุรี หอ้งเลขที	215ชั�น2 ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กทม(02) 160-5047 คุณวนัวสิาข ์ประสิทธะรรม 1/5/2014 เขตปทุมวนั 16

922 รีไฟน์คลินิกเวชกรรม 153 ถนนราชดาํริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กทม.10330 (02) 254-0755 (083) 766-9838คุณวโิรจน์ 1/5/2014 เขตปทุมวนั 17

923 คลินิกเวชกรรมพรเกษม ปทุมวนั 158,160,162,164 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กทม.1033002-658-4860-2,084-645-6810 F.02-658-4860นพ.อานนท ์ไพจติโรจนา,คุณศิรินดา นพรตัน์1/11/2006 เขตปทุมวนั 17

924 สมศกัดิO-ดุษฎี คลินิก 154-156 ซอยจุฬา5(50) ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กทม(02) 215-4285 (089) 156-8056คุณดุษฎี เอกปรชัญากุล 1/5/2014 เขตปทุมวนั 17

925 คลินิกสยามเดอรม์าติกส์ 430/16 ซ.สยามแควร ์10 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กทม.1033002-658-4633 F.02-658-4634พญ.สุวริากร  โอภาสวงศ์ 1/8/2006 เขตปทุมวนั 17

926 คลินิกทนัตกรรมทรูทเดนทลั 25 ซอยชิดลม ถนนเพลินจติ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กทม.10330 (02) 255-6787 คุณพุฒิพร มงคลงชาติ 1/5/2014 เขตปทุมวนั 17

927 เวชกรรมหมออุไรวรรณ 198 หอ้งD6-D7 ซ.จุฬา 42 ถ.พญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กทม.1033002-216-1969 พญ.อุไรวรรณ ชยุติไพรวลัย์ เขตปทุมวนั 17

928 บริษัทเดอะคลีนิกค ์คลินิกเวชกรรม 10 432 ซ.สยามสแควร ์ซ.9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กทม.10330(081) 749-4048,(02) 658-1977คุณธิตินันท ์ ไกรแกว้ 1/4/2010 เขตปทุมวนั 17

929 เดนตา้ แครค์ลินิก 1010/18-20 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตปทุมวนั กทม.10500 02-235-7755 คุณวราภรณ ์ทนตป์ระเสริญเวช1/2/2007 เขตปทุมวนั 16

930 มาสเตอรค์ลินิกเวชกรรม 199/6 ถนน.พญาไท แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กทม.10330 (083) 102-8833 (02) 658-0501คุณทศันัย เพชรไพร 1/6/2013 เขตปทุมวนั 17

931 คลินิกเวชกรรม สกินิก 248  สยามสแควร ์ซ.3 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กทม.10330 (084) 747-7444 (02) 658-0934คุณภูวชิญ ์ศรีธุระวานิช 1/3/2014 เขตปทุมวนั 17

932 พริวเิลจ คลินิกเวชกรรม 888 ชั�น1 ยนูิต9 อาคารมหาทุนพลาซ่า ถนนเพลินจติ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กทม(081) 421-5568 คุณแพรวพธู บุญคุม้ 1/5/2014 เขตปทุมวนั 17

933 พีพี คลินิก สาขาชิดลม 546/5 ถ.เพลินจติ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กทม. 10330 (02)252-0015-6,F(02)2520017,(081)3018362คุณภภสัสร พุ่มเจริญ 1/2/2012 เขตปทุมวนั 17

934 มารเ์วลลสั คลินิก 420/9-10 ถนน.พญาไท แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กทม.10330 (082) 401-9997-8 (02) 252-6702คุณณธภทัร ์กิจสุวรรณ 1/6/2014 เขตปทุมวนั 17

935 Skin and Allergy สาขา All Seasons Place 321 ชั�น 3 crc ทาวเวอร ์All Seasons Place ถ.วทิยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กทม(02) 654-3610-2,F.(02) 654-3616คุณเอื� อมพร  สุทนต์ 1/9/2008 เขตปทุมวนั 17

936 คลินิกเวชกรรมเมดิแคร ์สาขาเอสคิว 1 388 ศนูยก์ารคา้สยามสแควรว์นั หอ้งเลขที	SS 020 ชั�น 6 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กทม(02) 252-2800 (086) 468-1122คุณวรรณี กาํเนิดเพ็ชร 1/10/2014 เขตปทุมวนั 17

937 แพทยม์นัสคลินิก 9 ซ.พระราม 6 (รองเมือง ซ.1) ถ.พระราม 6 ตดัใหม่ แขวงรองเมือง เขตปทุมวนั กทม02-214-2348,081-689-2840นพ.มนัส ปุญญโชติ 1/11/2006 เขตปทุมวนั 17

938 ปิ	 นเกลา้คลินิกเวชกรรม สาขา 3 496-502 หอ้ง65-66 ชั�น 3 อาคารอมัรินทรพ์ลาซ่า ถ.เพลินจติ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กทม02-521-3197,081-357-8308 F.02-521-3198นพ.ไพศาล   รมัณียธ์ร 1/5/2007 เขตปทุมวนั 17

939 The Scarlett Clinic 991 สยามพารากอน ชั�น2 ถนน.พระราม1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กทม(084) 102-6242 คุณสุพรรณี มีบุญ 1/5/2013 เขตปทุมวนั 17

940 คลินิกแพทยล์ินดา 0 719/1 ถ.บรรทดัทอง แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กทม.10330 (02)2168755-6,F (02)6126776พ.ญ.ลินดา มทิรางกูร 1/5/2011 เขตปทุมวนั 17
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บริษัท  กรุงเทพธนาคม  จาํกดั

941 สกินสตดูิโอ คลินิคเวชกรรมเฉพาะทางผิวหนัง 57ซอย.ยนูิต203ชั�นที	2 ตึกปารค์เวนเชอรอ์ีโคเพล็กซื แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กทม(02) 241-4719 (081) 921-3249คุณสุทธินันท ์วชิญาณรตัน์ 1/5/2013 เขตปทุมวนั 17

942 คลินิกทนัตกรรมสยามสไมล์ 392/10-11 ชั�น 2 ซ.สยามสแควร ์5 ถ.พระราม1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กทม086-4114722,02-2524010,F.02-2778705คุณพิมพน์ารา  สิทธิคุณกิตติ 1/6/2008 เขตปทุมวนั 17

943 ธนพรคลินิก สาขาสยามสแควร์ 199 ถนน.พญาไท แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กทม.10330 (02) 658-4877 (090)972-4424คุณสุปานี คาํประเสริฐ 1/5/2013 เขตปทุมวนั 17

944 คลินิก หมอดาํรงเวชกรรม 236/13 สยามสแควรซ์อย 2 ถนน.พระรราม 1 แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กทม(081) 633-9506 (085) 255-5717คุณดาํรง หวงัอนุตตร 1/11/2013 เขตปทุมวนั 17

945 คลินิกทนัตกรรมอารท์เด็นทลัสตดูิโอ 55 ถ.วทิยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กทม. 10330 (02)6550919,F(02)655-0918,(089)0191919คุณนงพะงา เจยีงสงค์ 1/6/2011 เขตปทุมวนั 17

946 ยศการคลินิกเวชกรรม 53-59 ถ.ราชดาํริห ์แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กทม.10330 02-253-8901 F.02-254-6427นพ.สมยศ คุณจกัร 1/12/2006 เขตปทุมวนั 17

947 เดอะเด็นทิสคลินิกทนัตกรรม สาขาสยามสแควร์ 3 6016-6017 สยามสแควรว์นั ชั�น 6 ถนนพระราม1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กทม(02) 251-9277 (082) 327-8055คุณเกษศิรินทร ์ตาปาง 1/7/2011 เขตปทุมวนั 17

948 Daisy Dira คลินิกเวชกรรม 5 226/1 ซ.สยามสแควร ์2 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กทม.10330(081) 619-1648,F.(02) 860-1036คุณกลัยรตัน์  อคัรเดชเดชาชยั1/10/2008 เขตปทุมวนั 17

949 นิดา เมดิคลินิก 432/6-7 สยามสแควร ์ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กทม.1033002-252-2121 F กด พญ.สุนิดา   ยุทธโยธิน 1/7/2006 เขตปทุมวนั 17

950 เวชกรรม TSD Advance medicine สาขาเซ็นทรลัเวลิด์ D803/N 4/1-2,4/4 ชั�น 8 ถนนราชดาํริ แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กทม(02) 613-1667 (090) 985-4560คุณวริลัพชัร อณุภาธนาวรตัน์ 1/3/2014 เขตปทุมวนั 17

951 รมยร์วนิทค์ลินิกเวชกรรม สาขาพารากอน 991 อาคารศนูยก์ารคา้พารากอน ชั�น 2 หอ้งเลขที	 236 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กทม02-610-9855-7 F.02-610-9858พญ.วรรณวมิล  สิริพดุง,คุณจติตินันท ์ธีระประทีป1/7/2006 เขตปทุมวนั 17

952 จรนัดา คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางผิวหนัง 197 ซอย 8 ถนนพระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวนั กทม.10330 (081) 634-2444 คุณจรรยธ์ร กฤษฎาพงษ์ 1/6/2014 เขตปทุมวนั 17

953 ดีเบียรส์ คลินิก สาขาสยามสแควร ์2 228/1 ซอยสยามสแควร ์2 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กทม(02) 658-0439 (094) 623-6656คุณกนกพร คาํทอง 1/7/2014 เขตปทุมวนั 17

954 ทนัตกิจคลินิกออลซีซนัสเ์พลส 87/2 หอ้ง 301 ชั�น 3 ตึก CRC TOWER ถ.วทิยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กทม02-685-3444 ทพ.ธิติ     ศิริไกร เขตปทุมวนั 17

955 TSD ADVANCE MEDICINE สาขา CENTRAL WORLD11 D 801  ศนูยก์ารคา้เซ็นทรลัเวลิด ์ชั�น 8 ถนนราชดาํริ แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กทม02 646 1367-8,F026461422คุณมณีรตัน์ 1/8/2011 เขตปทุมวนั 17

956 FIRST FACE CLINIC สาขา สยามพารากอน หา้งสยามพารากอน ชั�น4 ถ.พระราม1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กทม.10330026109755, คุณแสงแข 1/8/2011 เขตปทุมวนั 17

957 เมโกะคลินิก สาขา MBK 444 ถ.พญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กทม. 026260520-1,F026260521คุณสุภาพร 1/8/2011 เขตปทุมวนั 17

958 เวอรเ์ทคคลินิก 209 ซ.สยามสแควร7์ ถ.พญาไท แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กทม.10330 026580845-7 , F026580848คุณวไิลรตัน์ นิลธานี 1/8/2011 เขตปทุมวนั 17

959 immagini clinic สาขาเซ็นทรลัเวริOด 316F ถ.ราชดาํริ แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กทม. 10330 026131334,F026131335,0853282449คุณสุลดันา 1/8/2011 เขตปทุมวนั 17

960 ดิแอร ์คลินิกเวชกรรม 392/41 ลอ๊ค 40ซอยสยามสแควร ์5 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กทม.10330(081) 438-0832 (02) 658-3881คุณอริญพชัร ์อคัรอภิสรณ์ 1/8/2014 เขตปทุมวนั 17
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บริษัท  กรุงเทพธนาคม  จาํกดั

961 นิติพลคลินิกเวชกรรม สาขาสยามสแควร์ 10 208,210 ซ.สยามสแควร ์ซอย.1 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กทม(02) 658-4835,F.(02) 654-6363คุณชนะศกัดิO  ศรีสะอาด 1/7/2010 เขตปทุมวนั 17

962 เซเลบริตี�  คลินิก 199/2 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กทม.10330 (092) 362-2644 คุณณฐัการ ทีปะนาถ 1/2/2014 เขตปทุมวนั 17

963 นิรนัดาคลินิกเวชกรรม 989 อาคารสยามดีสคพัเวอรร์ี	 ชั�น 5 หอ้ง 523-524 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กทม(02) 658-0544 คุณกฤษธิพร  เพ็งสุข 15/11/2008 เขตปทุมวนั 17

964 เดอะดีมิสคลินิกเวชกรรม สาขาสยาม 226 ซ.สยามสแควร ์ซ.2 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กทม. 10330 (02)2516320,F(02)2516321,(081)3535301คุณตุก๊ 1/7/2011 เขตปทุมวนั 17

965 TSD Advanced medicine สาขาเซ็นทรลัชิดลม 8 1027 ถ.เพลินจติ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กทม.10330 (089) 780-1725,คุณรชัวดี  ศรีสุนทร 1/7/2010 เขตปทุมวนั 17

966 True Est สาขาเซ็นทรลัเวลิด ์ชั�น 11 4,4/5 ถ.ราชดาํริ แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กทม.10330 (02) 610-0999,F.(02) 610-0970คุณอนิรุจน์  กาญจนปฐมฤล 1/9/2012 เขตปทุมวนั 17

967 ลากราซ คลินิกเวชกรรม สาขาเซ็นทรลัเวลิด์ 3 B413/N ศนูยก์ารเซ็นทรลัเวลิด ์4,4/1,4/2,4/4 ชั�น 4 ถ.ราชดาํริห ์แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กทม(082) 796-5257,(02) 646-1866,F.(02) 646-1866คุณปรียานุช  นวมเสวด 1/9/2012 เขตปทุมวนั 17

968 คลินิกทนัตกรรม เดนทแ์อทพารากอน หอ้ง451 หา้งสยามพารากอน ถ.พระราม 1 เขตปทุมวนั กทม.10330 02-129-4538-9 ,F.02-129-4538-9นาย ภูวดล ปิติเกื� อกูล 1/6/2006 เขตปทุมวนั 17

969 เมทเดส คลินิกเวชกรรม สาขาสยามสแควร์ 422/7 สยามสแควรซ์อย 11 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กทม.10330 (089) 969-7674 (02) 658-3938  (081) 882-5269คุณธนวฒัน์ 1/12/2013 เขตปทุมวนั 17

970 สยามแฟมิลี	เด็นทอล คลินิก 209 คูหา 3-4 ถ.พญาไท แขวงพญาไท เขตปทุมวนั กทม.10330 (02) 255-6664-5คุณเพลชลิน  วงศอ์นันท์ 1/8/2012 เขตปทุมวนั 17

971 บอนทแ์คร ์คลินิกเวชกรรม 353 หอ้งเลขที	 A 221/2 ซอยจุฬา 5 ถนนเจริญเมือง แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กทม(086) 376-8058 คุณอรพร สิทธิOบรูณะ 1/10/2014 เขตปทุมวนั 17

972 คลินิกทนัตกรรม พี อาร ์ดี 198 ซ.จุฬาฯ 42 ถ.พญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กทม.10330 02-219-2710,089-692-1213คุณเพ็ญพิศ รอดอนันต์ 1/12/2006 เขตปทุมวนั 17

973 ราชเทวโีพลีคลินิกเวชกรรม สาขาเพลินจติ 888/41-45 ถ.เพลินจติ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กทม.10330 (083) 555-0010,(02) 254-0314#5152,F.(02) 252-9251คุณมาริสา  จริฐัติชีพ 1/7/2009 เขตปทุมวนั 17

974 ลาเบรอตานคลินิก สาขาสยามพารากอน ถนน พระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กทม.10330 (02) 621-9621-2 (081) 890-1505คุณสุกญัญา จรีะกมล 1/1/2014 เขตปทุมวนั 17

975 เมโกะคลินิกเวชกรรม สาขา เซ็นทรลัเวลิด์ 44/1-2 4/4 ศนูยก์ารคา้เซ็นทรลัเวลิด ์B505/1 ชั�น 5 ถ.ราชดาํริห ์แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กทม(088) 874-3692,F.(02) 272-0922คุณสุนทรี  ศรินนุกูล 1/8/2012 เขตปทุมวนั 17

976 คลินิกสุขภาพเอเพ็กซ ์สาขาพารากอน 991 หอ้ง 2-41 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กทม.10330 (02) 610-9491-2,F(02) 610-9493คุณณฐัาชานันท ์ เดมขูะ 1/8/2012 เขตปทุมวนั 17

977 คลินิกทนัตกรรม ไอเดนท์ 9 (หลงัแมคโดนัลด)์ ชั�นที	 2 ถ.ชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กทม.1033002-655-5294,02-255-7772ทญ.พรทิพย ์โรจน์เจริญศกัดิO เขตปทุมวนั 17

978 คลินิกไอสกาย เซ็นเตอร ์จาํกดั 975 อาคารเพรสิเดน้ทเ์พลส ชั�นG หอ้งPG02 ถนน.เพลินจติ แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กทม(081) 537-0040 (02) 656-0208คุณจริวดี คนัธะวชิยั 1/1/2013 เขตปทุมวนั 17

979 เดอะซิกเนเจอรค์ลินิกเวชกรรม 31 ชั�น4หอ้ง403 ถนน.หลงัสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กทม.10330 (081) 838-6080 คุณปริญญา เสริมสุขสกุลชยั 1/1/2013 เขตปทุมวนั 17

980 คลินิกทนัตกรรม ปากและฟัน 496-502 อาคารอมัรินทร ์พลาซ่า ชั�น 3 หอ้ง 35,52-54 ถ.เพลินจติ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กทม02-252-8688-9,085-073-2375,089-317-25701/1/2007 เขตปทุมวนั 17

จดัเตรียมโดย......................................................................   วนัที�............/............/............
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แบบบนัทึกประวตัสิถานพยาบาล

บริษัท  กรุงเทพธนาคม  จาํกดั

981 คลินิกทนัตกรรมปทุมวนั 1773-1773/1 ถ.บรรทดัทอง แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กทม.10330 (089) 441-4471,(02) 219-2499คุณอภิรกัษ์  วุฒิฐานทวี 1/9/2009 เขตปทุมวนั 17

982 มิราเซล เมดิซีน 20/8-9ซอยร่วมฤดี ถนน.เพลินจติ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กทม.10330 (084) 134-7800 คุณสิริพร รุ่งศุภกิจ 1/12/2012 เขตปทุมวนั 17

983 ทนัตกรรมบางกอกสไมล ์สาขาเพลินจติ 546/2 แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กทม.10330 (02) 251-4982-3 (089) 949-8745คุณฐิตากร 1/12/2012 เขตปทุมวนั 17

984 กรณก์ิจการแพทยค์ลินิก 719/3 ถ.บรรทดัทอง แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กทม.10330 02-216-7859,02-214-3631ผศ.ทญ.วนัทนี    มุทิรางกูร เขตปทุมวนั 17

985 อาภาธร 208 ถนน.วทิยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กทม.10330 (087) 509-8558 คุณอาภาธร ศิริวฒันา 1/12/2012 เขตปทุมวนั 17

986 รมยร์วนิทรค์ลินิกเวชกรรม สาขาเซ็นทรลัชิดลม ชั�น 5 22 เซ็นทรลัชิดลม ชั�น 4 ถ.เพลินจติ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กทม.10330(086) 340-7103 คุณสายสุนีย ์ วงศว์ุฒิ 1/9/2009 เขตปทุมวนั 17

987 ลกัซ ์คลินิกเวชกรรม 228/3 ซอยสยามสแควร ์2 ถนน.องัรีดูนัง แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กทม (085) 905-5058 (02) 658-0564คุณปริวรรณ เสือกลู 1/10/2013 เขตปทุมวนั 17

988 คลินิกชาญกิจทนัตแพทย์ 823 ถ.พระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กทม.10330 (02) 214-0817 ทพ.ยงชยั หวงัรุ่งทรพัย์ 1/2/2014 เขตปทุมวนั 16

989 เจดี คลินิกเวชกรรม 29 อาคารวานิสสา ชั�น 25 หอ้งเอบี ซอยชิดลม ถนนเพลินจติ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กทม(02) 655-7000 1/9/2014 เขตปทุมวนั 17

990 ดีเอ็นเอ คลินิกเวชกรรม สาขาสยามสแควร ์ซ 392/29-30 ซ.สยามสแควร ์5 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กทม(081) 920-8926,(02) 658-4490-1,F.(02) 658-4493คุณสุภาพร  เหล่าสนธิ 1/9/2009 เขตปทุมวนั 17

991 เดอะเมด คลินิก 8 292 ดิจติอลเกตเวย ์ซอยสยามแสควร ์ซ.3 ถนนพระราม1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กทม(081) 868-1350 (02) 658-1907คุณธนวรรณ แสงจนัทรฉ์าย 1/10/2012 เขตปทุมวนั 17

992 ลากราซ คลินิกเวชกรรม สาขาเซ็นทรลัชิดลมทาวเวอร์3 1027 หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรลัชิดลมทาวเวอร ์ชั�น 8 ถ.เพลินจติ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กทม(088) 874-3667,(02) 655-3131-2คุณประภาพร  อยูร่กัษ์ 1/10/2012 เขตปทุมวนั 17

993 เศรณี คลินิกเวชกรรม 209 ถนน.พญาไท แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กทม.10330 (02) 658-1955 (089) 683-4447คุณธญัญธร ศรีชยันาท 1/12/2013 เขตปทุมวนั 17

994 สยามแองเจลิคลินิกเวชกรรม เฉพาะทางศลัยกรรมตกแต่ง430/20 ซ.สยามสแควร ์ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กทม.10330(084) 669-7532,(02) 658-4870-72,F.(02) 654-6226คุณวชัระ  กิจบรรจง 1/9/2009 เขตปทุมวนั 17

995 พราว คลินิกเวชกรรม 29/1 ซอยหลงัสวน ถนน.เพลินจติ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กทม.10330 (088) 549-8586 (02) 254-8586 F.(02) 254-8583คุณทวศีิลป์ ปุณณนิธิ 1/10/2013 เขตปทุมวนั 17

996 The sib beauty clinic สาขาสยามสแควร์ บ.เอพีเอสแอล ซอยสยามสแควร7์ ถนน.พระราม1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กทม(02) 654-6288 คุณสุดารตัน์ ไชยปัญญา 1/1/2013 เขตปทุมวนั 17

997 เอ็มดี คลินิก สาขาสยามสแควร์ 422/4 สยามสแควร ์ซอย 11 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กทม02-658-1801 นพ.ประดิษฐ์ 1/10/2006 เขตปทุมวนั 17

998 คลินิกทนัตกรรมลุมพินี 144 ถ.วทิยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กทม.10330 02-251-6412 ,02-254-7539ทพ.พีระพล  แสงอิน 1/8/2006 เขตปทุมวนั 17

999 คลินิกทนัตกรรมเจริญผล 2 1214-1216 ถ.บรรทดัทอง แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กทม.10330 (089) 201-5621,F. (02) 214-1654คุณธนพฒัน์  ลิขิตรตัน์เจริญ 1/5/2009 เขตปทุมวนั 17

1000 รมยร์วนิทรค์ลินิกเวชกรรม สาขาสยามพารากอน 991 ศนูยก์ารคา้สยามพารากอน ชั�น2 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กทม.10330(02) 610-6755 (087) 103-0677คุณสายสุนีย ์วงคว์ุฒิ 1/10/2013 เขตปทุมวนั 17

จดัเตรียมโดย......................................................................   วนัที�............/............/............
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บริษัท  กรุงเทพธนาคม  จาํกดั

1001 คลินิกทนัตแพทยธ์ารินทร ์- ฉววีรรณ 46 ซ.เกษมสนัต ์1 ถ.พระราม 1 แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กทม.10330 02-215-3043,58,081-813-5746 F.02-615-3085ทพ.ธารินทร-์ทพญ.ฉววีรรณ วชิรมน1/11/2006 เขตปทุมวนั 17

1002 กราเชีย คลินิกเวชกรรม 414/10 ถนน.องัรีดูนังด ์แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กทม.10330 (081) 383-6169 คุณวรพิชชา ตรงกมลธรรม 1/5/2014 เขตปทุมวนั 17

1003 อะไลฟ์ คลินิก 458/2-3 ซ.สยามสแควรซ์.8 ถ.พระราม1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กทม(02)6580132,F(02)6580231,(085)9172172คุณอาทิตย ์วงคบ์ุญเรือง 1/5/2012 เขตปทุมวนั 17

1004 สยามสวอนคลินิคเวชกรรม 190-192 ซ.สยามสแควร ์1 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กทม02-658-4884-6 นพ.พงศธ์ร วฒันศิริสุข 1/6/2006 เขตปทุมวนั 17

1005 ธนพรคลินิก สาขาชิดลม 204 ถนนเพลินจติ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กทม.10330 (098) 830-6379 (02) 658-5885คุณยุนภา ยานันท์ 1/8/2014 เขตปทุมวนั 17

1006 เฟรชเซลลม์ิราเคิล คลินิก 4,4/5 ถนนราชดาํริห ์แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กทม.10330 (02) 252-5999 (081) 923-7565คุณชนันตร์ตัน์ มลูแกว้ 1/7/2014 เขตปทุมวนั 17

1007 สยามเลเซอรค์ลินิกเวชกรรม 264/4-6 ซ.สยามสแควรซ์.3 ถ.พระราม1 เขตปทุมวนั กทม.10330 02-251-4531 พญ.พิมพิดา  วรญั�ูรตันะ เขตปทุมวนั 17

1008 PAYA dental clinic BF-07 ชั�นลอ๊บบี�  ถนนเพลินจติ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กทม.10330 (02) 656-1050 (089) 158-3000คุณวภิาวดี ไชยสิทธิO 1/7/2014 เขตปทุมวนั 17

1009 แอ็บสเ์มดิค คลินิกเวชกรรม 20/10-11 ซอย.ร่วมฤดี ถนน.เพลินจติ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กทม.10330(081) 928-2806 (02) 591-5954คุณพิเชฐ นําพลูสุขสนัติO 1/7/2013 เขตปทุมวนั 17

1010 คลินิกทนัตกรรมส่งเสริมทนัตสุขภาพ 548 ถ.เพลินจติ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กทม.10330 (082) 494-5400,(02) 257-0218,F.(02) 255-8577คุณรพีพรรณ  หลาํคาํ 1/5/2009 เขตปทุมวนั 17

1011 มคลินทรค์ลินิก สาขาเซ็นทรลัเวลิด์ หอ้งB505/2 ถ.ราชดาํริ แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั  กทม.10330 (02)6131536,F(02)6131538,(086)5550667คุณภุมรี ชีวไพบลูย์ 1/5/2012 เขตปทุมวนั 17

1012 Yasashii สาขาเซ็นทรลัเวลิด์ 4,4/4B504 ถ.ราชดาํริ แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กทม.10330 (02)6131489,F(02)5501046,(080)0628179คุณสมภพ 1/5/2012 เขตปทุมวนั 17

1013 คลินิก บา้นทนัตแพทย์ 40/609 ซอยนวลจนัทร ์18 ถนนนวลจนัทร ์แขวงนวลจทัร ์เขตบึ	งกุ่ม กทม(090) 941-9327 (02) 946-1197คุณหทยักาญจน์ จฤิดี 1/7/2014 เขตบึ	งกุ่ม 14

1014 คลินิกรอดอนันตเ์วชกรรม 31/4 ซ.รอดอนันต ์2 ถ.เสรีไทย 15 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.1024002-732-5938 นพ.เชษฐ  รอดอนันต,์คุณบงัอร เพ็ชรศ์รี เขตบึงกุ่ม 14

1015 นวมินทรศ์ลัยกรรมตกแต่ง 30/456 ปากซอนนวมินทร ์82 ถ.นวมินทร ์แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม081-303-4546,081-604-3933 F.02-969-3874นายสุทิน   ขอบุญส่งเสริม 1/7/2006 เขตบึงกุ่ม 14

1016 พี.เอส.คลินิกเวชกรรม 100/1-4 ซ.นวมินทร ์91 ถ.สุขาภิบาล 1 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.1024002-379-0886,086-818-2798คุณชนิดา เขตบึงกุ่ม 14

1017 อมัพิกาทนัตแพทย์ 13/295 ปากซอยพึ	งบุญ ถ.นวมินทร ์ใกลต้ลาดอินทรารกัษ์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม02-377-2081 คุณจริาวรรณ เที	ยงธรรม เขตบึงกุ่ม 14

1018 นวลจนัทร ์โพลีคลีนิค 1 4/315 ม. 7 ถ.สุขาภิบาล 1 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.10230 02-510-3447 คุณสุกญัญา เขตบึงกุ่ม 14

1019 นวลจนัทรค์ลินิกเวชกรรม 40/612 ซ.นวลจนัทร ์ถ.นวมินทร ์แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.10230 02-946-0498 คุณชิดชื	น  สิ	งโสภา,คุณจงกล ตนัมา เขตบึงกุ่ม 14

1020 คลินิกคลองกุ่มการแพทย์ 77/47-48 ตลาดอินทรารกัษ์ ถ.นวมินทร ์แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 02-377-0933 พญ.วไิล   ราตรีสวสัดิO เขตบึงกุ่ม 14

จดัเตรียมโดย......................................................................   วนัที�............/............/............
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ประเภท  � � � � โรงพยาบาลเอกชน ����    โรงพยาบาลรฐับาล/รฐัวสิาหกจิ ����    ศูนยบ์รกิารสาธารณสขุ

����    คลนิิก จาํนวน  2049   แห่ง � � � � อื+นๆ(ระบ)ุ……………………………………

ลาํดบั ชื	อสถานบริการสาธารณสุข จาํนวนเตียง ที	ตั�ง หมายเลขโทรศพัท์ ผูป้ระสานงาน วนัที	(เปิดบริการ) เขต สายที	 วนัที	(ปิดทาํการ)

แบบบนัทึกประวตัสิถานพยาบาล

บริษัท  กรุงเทพธนาคม  จาํกดั

1021 สหแพทย ์เมโมเรียล (นวลจนัทร)์ 1 24/1-2 ถ.สุขาภิบาล 1 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.10230 02-510-3412 คุณทวปี ไทยรุ่งโรจน์,คุณนันทนา ชื	อสกุล เขตบึงกุ่ม 14

1022 พีแอนดพ์ี คลินิกเวชกรรม 318/109 ซอยนวมินทร7์0 ถนน.นวมินทร ์แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม (089) 939-2239 คุณภิรญา ใจศเจริญ 1/11/2013 เขตบึงกุ่ม 14

1023 นวมินทร ์89 คลินิกเวชกรรม* 100/25-26 ซ.นวมินทร ์89 ถ.นวมินทร ์แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.10240089-8108543,02-3791418,F.02-9148308คุณณฤดี  ศรีรรงค์ 1/5/2008 เขตบึงกุ่ม 14

1024 คลินิกทนัตกรรมรกัฟัน 2 27/49 ปากซอยนวมินทร ์117 ถ.นวมินทร ์แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม(081) 567-9887,(02) 966-4750-1คุณเทพิน  บุญญะพานิชสกุล 1/11/2009 เขตบึงกุ่ม 14

1025 สุพจน์เวชกรรม 44/480 ม.10 ซ.นวมินทร ์98 ถ.นวมินทร ์แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม 02-509-0775,02-509-0287,01-647-3377F.02-919-3046-7นพ.สุพจน์ สุไพบลูยพ์ิพฒัน์ เขตบึงกุ่ม 14

1026 เอเอ็มซี คลินิกเวชกรรม 88/17 ซอย 3 ถนนเกษตร-นวมินทร ์แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.10230(02) 508-1494 (086) 518-7205คุณอรวรี ์กลา้หาญ 1/4/2014 เขตบึงกุ่ม 14

1027 นาเบลล่า คลินิกเวชกรรม 318/95 ซอยนวมินทร7์0 ถนน.นวมินทร ์แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.10240(081) 283-8844 (02) 936-8077คุณณฐัพชัร ์ธนศิริรชัต์ 1/9/2014 เขตบึงกุ่ม 14

1028 คลินิก นวลจนัทร ์ทนัตแพทย์ 40/376 ถนนนวลจนัทร ์ซ.นวมินทร ์อ.คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.10240 02-519-2997 คุณพนาวรรณ เขตบึงกุ่ม 14

1029 บณัฑิตาคลินิกเวชกรรม 318/106 ซ.นวมินทร7์0 ถ.นวมินทร ์แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.10240(02)9478925,F(02)9478925,(081)6442625คุณบุษราภรณ ์จนัทรป์รุง 1/6/2012 เขตบึงกุ่ม 14

1030 คลินิกเวชกรรม ซอยนวลจนัทร์ 51/19-20 ถนน.คลองลาํเจยีก แขวงนวลจนัทร ์เขตบึงกุ่ม กทม.10240 (02) 890-8337 (085) 811-5337คุณนาฎยา พนัธโ์ยธาชาติ 1/7/2013 เขตบึงกุ่ม 14

1031 เอส.ปทุมวนัคลินิกเวชกรรม 10/901 ถ.นวมินทร ์แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.10230 02-733-6791,081-884-1082 F.02-733-679นพ.ศรศกัดิO จติบรรเทา 1/8/2007 เขตบึงกุ่ม 14

1032 เด็นทลัแอทโฮมคลินิก 99/189 ซ.นวมินทร ์70 ถ.นวมินทร ์แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.10240(02) 944-8882 คุณสุนีพร  กนัทะแกว้ 1/5/2010 เขตบึงกุ่ม 14

1033 สกินดีฟ คลินิก 190/1 ถนน รชัดา-รามอินทรา แขวงนวลจนัทร ์เขตบึงกุ่ม กทม.10230 (080) 511-2475 (02) 363-8914คุณกฤติยา คงประเสริฐ 1/1/2014 เขตบึงกุ่ม 14

1034 DRT clinic 35/194 ถ.รามอินทรา แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10230 (086)565-9345 มณทรีวรรณ เผ่าพงษ์ษา 1/3/2011 เขตบึงกุ่ม 9

1035 ศนูยต์รวจสุขภาพแอดวานซ ์เช็คอพั สาขาเทคนิคการแพทย์97/349 ซ.โพธิOแกว้  แขวงนวมินทร ์เขตบึงกุ่ม กทม. 10240 (02)5194092,F(02)9484586,(081)8032508คุณรุง้รว ีวรกุล 1/3/2012 เขตบึงกุ่ม 14

1036 บ.ไลฟ์ ไดแอ็ก จาํกดั 15/224 หมู่ที	 11 ซ.นวลจนัทร ์21 ถ.นวลจนัทร ์แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม(02) 949 9595 คุณเจษฎา  ณปลอด 1/1/2009 เขตบึงกุ่ม 14

1037 คลินิกพลีเมี	ยมเพลส 2 111/34 ซ.รามอินทรา40 ถ.รามอินทรา แขวงคลองกุ่ม เขตบึ	งกุม กทม. 10230021871134-5 คุณกนกกาญน์ วริะวตัน์ 1/8/2011 เขตบึงกุ่ม 11

1038 คลินิกทนัตกรรมเดนทลัโฟกสั สาขาทนัตกรรม 318/93 ซ.นวมินทร ์70 ถ.นวมินทร ์แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.10240(089) 121-5231,(02) 947-9499คุณพีรชยั  สานุกูล 1/12/2009 เขตบึงกุ่ม 14

1039 ไทยเฮลธเบบี�  คลินิกเทคนิคการแพทย์ 29/592 ถ.ประดิษฐมนูธรรม แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.10230 (081) 840-1684,(081) 934-9010,F.(02) 260-6198คุณปวณีา  กิมเหลิง 1/9/2010 เขตบึงกุ่ม 9

1040 คลินิกทนัตกรรม เด็นทลัฮารท์ 88/3 ถนน รามอินทรา แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.10220 (095) 661-5362 (02) 947-9983คุณวนันิศา 1/12/2013 เขตบึงกุ่ม 14

จดัเตรียมโดย......................................................................   วนัที�............/............/............
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บริษัท  กรุงเทพธนาคม  จาํกดั

1041 คลินิกชยาพรรณทนัตแพทย์ 25/10 ซอยนวมินทร1์09 ถนนนวมินทร ์แขวงคลองกุ่ม เขตคลองกุ่ม กทม02-510-7057 F.02-633-6900คุณศศิธร แสนเกา้ 1/2/2008 เขตบึงกุ่ม 14

1042 ชารม์มิ	งสไมล ์เด็นทลัคลินิก 98/114 ม.11(ตรงขา้มปั̀ม ESSO) ถ.นวลจนัทร ์แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม02-363-8639,081-431-8389ทพญ.ชูขวญั แดงบุตร 1/6/2007 เขตบึงกุ่ม 14

1043 เด็นตี� ทนัตคลินิก สาขาคลินิกทนัตกรรม 24/100 ถ.นวมินทร ์แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.10230 (081) 822 9656,(02) 944 8188,F.(02) 944 8133คุณวารุณี  มโนปัยพนัธ์ 1/3/2009 เขตบึงกุ่ม 14

1044 ประสิทธิOคลีนิค 13/86-87 ทางโคง้ใกล้ตลาดอินทรารกัษ์ ถ.นวมินทร ์แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม02-377-3272 คุณประสิทธิ,คุณกลัยา แซ่คู เขตบึงกุ่ม 14

1045 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางรงัสีเวลเนสโซลชูั 	น 99/2 อาคารมาดามเซลิเซ่ แขวงนวลจนัทร ์เขตบึงกุ่ม กทม.10240 (087) 997-8324 (02) 946-1494คุณสุวชิชา คาํพนัธน์ิพ 1/8/2013 เขตบึงกุ่ม 14

1046 เรือพระร่วงคลินิกเวชกรรม สาขาปัฐวกิรณ์ 106/267 หมู่ 6 ซ.นวมินทร ์70 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.10230 (02) 559 3681,F(02) 559 3680คุณกูลกาญจน์  ปานแกว้ 1/1/2009 เขตบึงกุ่ม 14

1047 คลินิกกนิษฐาทนัตแพทย์ 1891 ซ.เสรีไท 57 ถ.เสรีไท แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240 (02)3761179,F(02)3761179,0813710513คุณกนิษฐา กิจสมานมิตร 1/9/2011 เขตบึงกุ่ม 14

1048 คลินิกทนัตกรรมเฮลท ์สไมล์ 4/310 ซ.นวมินทร ์68 ถ.นวมินทร ์แขวงคลงกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.10230 02-509-6218,081-356-4163คุณสุรพนัธ ์สจัจปาละ,คุณอนุสรา จนัพวง1/12/2005 เขตบึงกุ่ม 14

1049 เดอะซีเครท สหคลินิก 39/23-24 ถ.โพธิOแกว้ แขวงนวมินทร ์เขตบึงกุ่ม กทม.10240 (086) 355-5933,(02) 948-3723,F.(02) 948-3724คุณธนัญชนก 1/12/2010 เขตบึงกุ่ม 14

1050 ทนัตรกัษ์ คลีนิค 19/247-248 ตลาดอินทรารกัษ์ ถ.นวมินทร ์แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม02-734-6346,02-734-8497ทพญ.พิจติรา  โตววิชิญ์ เขตบึงกุ่ม 14

1051 ทนัตแพทยอ์ินทรารกัษ์ 2 77/1 ตลาดอินทรารกัษ์ถ.นวมินทร ์แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.10240(02) 377-8274,(02) 377-0442,(02) 736-7774ทพ. สะเทือน วงศฟ์เูฟื	 องขจร 1/12/2005 เขตบึงกุ่ม 14

1052 คอสมาแคร ์คลินิก 456/6,456/7 ซอยนวลจนัทร ์46 ถนนนวลจนัทร ์แขวงนวลจนัทร ์เขตบึงกุ่ม กทม(083) 965-1321 (02) 944-6990คุณมฑันา แกว้สมศรี 1/8/2014 เขตบึงกุ่ม 14

1053 คลินิกทนัตกรรม เด็นทลั ฟอรย์ู 41/375 ม.12 ถ.นวลจนัทร ์แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.10230 02-944-6497,089-960-9435คุณณฐั สุพรรณการ 1/6/2007 เขตบึงกุ่ม 14

1054 ศนูยท์นัตกรรม 45 1863 ม.4  ม.สหกรณ ์ถ.เสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.10230 02-374-9497 คุณเกรียงศกัดิO   เขตบึงกุ่ม 14

1055 สามยา่นคลินิกเวชกรรม 848 ถ.พระราม 4 แขวงสี	พระยา เขตบางรกั กทม.10500 02-234-4063-4 F.02-2344063นพ.ประจวบ   อึ` งภากรณ์ เขตบางรกั 16

1056 คลินิกเวชกรรม เฉพาะทางจกัษุ ศนูยร์กัษาสายตา 968 ชั�น 6 แขวงสีลม เขตบางรกั กทม.10150 (02) 632-4432 (081) 206-1699คุณวภิาดา 1/7/2013 เขตบางรกั 16

1057 สีลมเด็นตลับิลดิงทนัตคลินิก 439/4 ถ.นราธิวาสราชนครินทร ์แขวงสีลม เขตบางรกั กทม.10500 02-636-9092-5 คุณสุนิสา เขตบางรกั 16

1058 แอนน่า คลินิกเวชกรรม 1483 ถนน.เจริญกรุง แขวงสีลม เขตบางรกั กทม.10500 (02) 924-8804 (081) 455-4442คุณนวรตัน์ ทฬัหวริิยกุล 1/4/2014 เขตบางรกั 16

1059 คลินิกทนัตกรรม ศาลาแดงเด็นทลั สเตชั 	น 64 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรกั กทม.10500 (083) 018-3384 คุณเดือนเพ็ญ 1/4/2014 เขตบางรกั 16

1060 สไมล ์ดีไซน์ เด็นทลั คลินิก 403/18 ซ.สีลม 5 ถ.สีลม แขวงบางรกั เขตบางรกั กทม.10500 02-636-9018-9 คุณกลัยา ลีลาปิยมิตร เขตบางรกั 16
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1061 รตัตินันทค์ลินิก 134/3  ถ.สีลม แขวงสุรวงค ์ เขตบางรกั กทม.10500 02-238-3371-3 คุณรตัตินันท ์ ตรีรตัน์ เขตบางรกั 16

1062 คลินิกเวชกรรม มอรโ์ฟรล์ิส สาขาเจริญกรุง 4 ซ.เจริญกรุง36 ถ.เจริญกรุง แขวงบางรกั เขตบางรกั กทม.10500 (087) 698-6996,(02) 238-6425,F.(02) 238-6426คุณชาญชยั  ปัญญา 1/2/2011 เขตบางรกั 16

1063 วุฒิศกัดิO คลินิกเวชกรรม สาขาบางรกั 1526 ถ.เจริญกรุง แขวงบางรกั เขตบางรกั กทม.10500 (02) 953-3833 คุณอรุณี  ทิมสี เขตบางรกั 16

1064 เจเนซิส สกิน คลินิก 6 946 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรกั กทม.10500 (02) 636-3740-2,F.(02) 636-3730คุณแพรภาธร  จนัทรป์ระเสริฐ1/12/2010 เขตบางรกั 16

1065 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางผิวหนังหมอสีลม* 2/1 ถนนเดโช แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรกั กทม.10500 081-9884084ล02คุณเสาวนีย ์ โรจนวานิช 1/5/2008 เขตบางรกั 16

1066 คลินิกทนัตกรรม ออลเดน้ท์ 2/6 ถนน.คอนแวนต ์แขวงสีลิม เขตบางรกั กทม.10500 (02) 631-0055 (085) 664-0808คุณวไิล เลิศผาติ 1/6/2013 เขตบางรกั 16

1067 SK Clinic สาขาสีลม 30/5  ถนน.ศาลาแดง แขวงสีลม เขตบางรกั กทม.10500 (083) 355-8572 (02) 632-1288คุณธิดารตัน์ มะโนพิน 1/11/2013 เขตบางรกั 16

1068 HARMONT CLINIC  942/108 ซอย3 อาคารชาญอิสระ 1 ชั�น3  แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรกั กทม(083) 852-4174 (02) 652-3113คุณมนวรตัน์ พ่อคา้ 1/6/2013 เขตบางรกั 16

1069 ศนูยท์นัตกรรมคอนแวนต์ 36/2 ถ.คอนแวนต ์แขวงสีลม เขตบางรกั กทม.10500 02-632-2794-5 F.02-632-2552ทพ.สุรชาติ   วรวุฒิพุทธพงศ์ 1/8/2006 เขตบางรกั 16

1070 บริษัทสีลมทนัตกรรม 68/1 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรกั กทม.10500 02-266-9971F.02-233-8969คุณขนิษฐา วุฒิวงสิน 1/2/2008 เขตบางรกั 16

1071 รมยร์วนิทค์ลินิก (สีลม) 425/15 ซ.สีลม 5 ถ.สีลม แขวงบางรกั เขตบางรกั กทม.10500 02-636-8409 คุณฐานิสร  ธรรมลิขิตกุล เขตบางรกั 16

1072 เอเมดคลินิก สาขาสีลม 68/1 ถ.สีลมนราธิวาส แขวงสุริยวงค ์เขตบางรกั กทม. 10500 (02)2669968,(084)3531353คุณอดิศร 1/7/2012 เขตบางรกั 16

1073 คลินิกทนัตกรรมสุรวงศ ์สาขาอาคารหวั 	งหลี ชั�น 297 ถ.สุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรกั กทม.10500 (02) 235-8911,(081) 827-8247,F.(02) 235-8911คุณวรรณวมิล  นพชาํนาญ 1/12/2011 เขตบางรกั 16

1074 สกลคลินิกเวชกรรม 1435 ถ.เจริญกรุง แขวงสีลม เขตบางรกั กทม.10500 (02)6307664,F(02)6307664,(081)8424417คุณกอบลาภ ตั�งมั 	นภูดล 1/12/2011 เขตบางรกั 16

1075 ธญัญ่าคลินิกเวชกรรม 1397 ถ.เจริญกรุง แขวงสีลม เขตบางรกั กทม. 10500 (02)2345879,F(02)6309562,(086)0205628คุณสริฐา มหาศิริมงคล 1/12/2011 เขตบางรกั 16

1076 โกลบอลเมดิคลัคลินิก 281/8 ซ.สีลม1 ถ.สีลม แขวงบางรกั เขตบางรกั กทม. 10500 (02)6355414-6,F(02)6355417,(02)6355414-6คุณยุพาภรณ ์อิทธิโรจน์เสถียร1/2/2012 เขตบางรกั 16

1077 คลินิกศนูยพ์ยาธิไฮเทคแล็บ 30/16 ซ.ศาลาแดง 2 ถ.ศาลาแดง แขวงสีลม เขตบางรกั กทม.10500 02-267-0071 คุณพงษ์ศกัดิO วรรณไกรโรจน์ เขตบางรกั 16

1078 ไอซิส คลินิก 98 ถนน.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรกั กทม.10500 (081) 206-2090 คุณอาํพา เกิดมงคล 1/3/2013 เขตบางรกั 16

1079 The young clinic สาขาสีลม 1/228 ซ.ศาลาแดง ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กทม.10500 (02)6321632,(089)0078038คุณณฐักานต ์วชิรพนัธุล์กุล 1/4/2012 เขตบางรกั 16

1080 ด็อกเตอรไ์ลฟ์คลินิกเวชกรรม สาขา CP ทาวเวอร์ 3/3 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กทม. 10120 (02)6382002-3,F(02)6382004 1/5/2012 เขตบางรกั 16

จดัเตรียมโดย......................................................................   วนัที�............/............/............
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����    คลนิิก จาํนวน  2049   แห่ง � � � � อื+นๆ(ระบ)ุ……………………………………

ลาํดบั ชื	อสถานบริการสาธารณสุข จาํนวนเตียง ที	ตั�ง หมายเลขโทรศพัท์ ผูป้ระสานงาน วนัที	(เปิดบริการ) เขต สายที	 วนัที	(ปิดทาํการ)

แบบบนัทึกประวตัสิถานพยาบาล

บริษัท  กรุงเทพธนาคม  จาํกดั

1081 เอไอเอ สหคลินิก สาขาเวชกรรม 181 อาคารเอไอเอบิลดิ� ง ถ.สุริยวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรกั กทม.10500(02)638-6261,(086) 300-8288,F.(02) 267-5300คุณพรวรินท ์ ลิขิตพิพฒันะกุล1/10/2011 เขตบางรกั 16

1082 คลินิกเวชกรรม ทีเอสดีแอด๊วานซ ์เมดิซิน สีลมคอมเพล็กซ1์91 ถนนสีลม แขวงบางรกั เขตบางรกั กทม.10500 (02( 231-3828 F.(02) 231-3830คุณนํ�าผึ� ง บวัไพร 1/4/2014 เขตบางรกั 16

1083 รมยร์วนิทค์ลินิกเวชกรรม สาขาสีลมคอมเพล็กซ์ 191ศนูยก์ารคา้สีลมคอมเพล็กซช์ั�น3 หอ้ง316-317 ถนน.สีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กทม(087) 103-0677 (02) 678-2947คุณสายสุนีย ์วงคว์ุฒิ 1/3/2013 เขตบางรกั 16

1084 คลินิกทนัตกรรมนราเดนทลัเพลส     429/2 ถ.นราธิวาสราชนครินทร ์แขวงสีลม เขตบางรกั กทม.10500 02-636-9448 นส.พชัรี  สนัติวราพนัธ ์,สนิท  บุญกู่ เขตบางรกั 16

1085 บริษัทโปรเทคเดนท ์จาํกดั 2 48 ถ.นราธิวาสราชนครินทร ์แขวงสีลม เขตบางรกั กทม.10500 (02) 635-3260,(086) 343-9006คุณกรรณิกา  เมฆพฒัน์ 1/7/2012 เขตบางรกั 16

1086 ธนิยะ เมดิคอลคลินิก 52 ถนน.สีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรกั กทม.10500 (086) 571-7703 คุณศิริพร หนูชูไชย 1/1/2013 เขตบางรกั 16

1087 เด็นตา้สไมล ์คลินิกทนัตกรรม 1407 ถ.เจริญกรุง แขวงสีลม เขตบางรกั กทม.10500 (080) 237-4622,(02) 630-8500,F.(02) 688-6458คุณวมิลศรี  เซียมอมรวุฒิ 1/7/2009 เขตบางรกั 16

1088 คลินิกเวชกรรมปัทมา สาขาสีลม 7 283 อาคารสีบุญเรือง ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กทม.10500 (02) 237-6642 คุณปัทมา ศรีสีคิ� ว 1/9/2009 เขตบางรกั 16

1089 โบเต ้เอควลิิเบร่ 313 อาคารซีพี ทาวเวอรช์ั�น3 ถนน.สีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กทม.10500(080) 002-1555 (02) 638-3349คุณพรศกัดิO เจยีมสวา่งพร 1/10/2012 เขตบางรกั 16

1090 โกลบอล ดอกเตอร ์คลินิก 3 981 โรงแรมฮอลล์ิเดย ์ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กทม.10500 02-236-8444 คุณสุเมธ  เปรมมณีสกุล เขตบางรกั 16

1091 แพทยธ์นพรคลินิก สาขาสีลม 3 277-279 ซอยสีลม1 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กทม.10500 (086) 002-3953,(02) 631-2680คุณสุพณัตา 1/8/2009 เขตบางรกั 16

1092 เมดคลินิกเวชกรรม สาขาสีลม 187 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กทม.10500 (02) 632-2992 (083) 062-8096 (084) 544-4942คุณวชัรพล กรุณา 1/4/2014 เขตบางรกั 16

1093 ดีวานาคลินิกคลินิกเวชกรรม สาขาสีลม 10 ถ.ศรีเวยีง แขวงสีลม เขตบางรกั กทม. 10500 (02)830-0499 คุณทนงท ์ยอ่งซื	อ 1/5/2011 เขตบางรกั 16

1094 คลินิกกลว้ยนํ�าไทสาขาสาทร8 63และ86 ซ.พิพฒัน์ ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรกั กทม. 10120 (02)6367733 คุณรญัธิดา ชื	นตรมณ์ 1/9/2011 เขตบางรกั 16

1095 คลินิกทนัตกรรมเด็นทลัพลสั 1468 ถ.เจริญกรุง แขวงบางรกั เขตบางรกั กทม.10500 02-6308375-6,F.02-6308376คุณภาวณิี  เตรียมศิริวรกุล 1/6/2008 เขตบางรกั 16

1096 ศนูยท์นัตกรรม เอ็มดีเค แอทสีลม 1/230 อาคารสีลมแกรนดเ์ทอเรส ซ.ศาลาแดง2 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กทม(02)6322778-9,F(02)6320995,(086)8832415คุณธญัญรตัน์ สมิธ 1/9/2011 เขตบางรกั 16

1097 ลากราซ คลินิกเวชกรรม สาขาสีลมคอมเพล็กซ์ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ ์ชั�น 3หอ้ง320-321 แขวงสีลม เขตบางรกั กทม(02) 193-8279 (089) 949-6594คุณภคัภิญญา ดอนไพร 1/4/2014 เขตบางรกั 16

1098 นิติพลคลินิกเวชกรรมสาขาสีลม 24-26 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรกั กทม.10150 02-632-8942 F.02-632-8942คุณนิติพล ชยัสกุลชยั ,คุณอารีย ์ บุญชู เขตบางรกั 16

1099 โตเกียวคลินิกเวชกรรม 1035/2 ซ.สีลม 21 ถ.สีลม แขวงบางรกั เขตบางรกั กทม.10500 02-266-2999 F.02-235-4419นายชีชพชัร  ไกรศรีสถาพร ,คุณภสัสร ขิ� มฉนัท์ เขตบางรกั 16

1100 คลินิกทนัตกรรมสีลม สไมลส์ตดูิโอ 30/8 ปากซอย 2 ถ.ศาลาแดง แขวงสีลม เขตบางรกั กทม.10500 (02) 235-7706-9,(02) 664-2900,F.(02) 2357705คุณณชัชารีย ์ อมัพาธนพนัธ์ 1/9/2008 เขตบางรกั 16

จดัเตรียมโดย......................................................................   วนัที�............/............/............
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แบบบนัทึกประวตัสิถานพยาบาล

บริษัท  กรุงเทพธนาคม  จาํกดั

1101 เมดิกา้คลินิกเวชกรรม สาขาสีลม 313 ซ.อาคารซีพี.ทาวเวอรช์ั�น3 ถ.สีลม เขตบางรกั กทม. 10500 F(02)3624176,0819307722คุณธิติกรณ ์วาณิชยก์ุล 1/6/2011 เขตบางรกั 16

1102 มเหสกัขค์ลินิกเวชกรรม 90-92 ถ.สี	พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรกั กทม.10500 (02)234-3958,(081)630-9944,F.(02)233-7433คุณสุวฒัน์วดี  กลั 	นเอี	ยม 1/8/2008 เขตบางรกั 16

1103 คลินิกเวชกรรมฟีนิกซ์ 62 ซ.ธนิยะชั�น4หอ้ง409 ถ.สีลม แขวงสุริยวงค ์เขตบางรกั กทม. 10500 (02)6328571-4 คุณอชัฌาญา บรูณสิงห์ 1/6/2011 เขตบางรกั 16

1104 นิติพลคลินิกเวชกรรม สาขาเมเจอรป์ิ	 นเกลา้ 554 ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบาํหรุ เขตบางพลดั กทม.10700 (02)8866061,F(02)8866062,(081)3097722คุณฤทยั หีบแกว้ 1/5/2012 เขตบางพลดั 17

1105 คลินิกทนัตแพทย ์(จรญัสนิทวงศ)์ 159/81 ถ.จรญัสนิทวงศ ์แขวงบางบาํหรุ เขตบางพลดั กทม.10700 02-886-6106-8,084-110-0606 F02-886-6109คุณเบญจมาศ  ไตรวชิา 1/7/2007 เขตบางพลดั 17

1106 คลินิกทนัตกรรมบา้นจรญัฯ 376/1-2 ถ.จรญัสนิทวงศ ์แขวงบางยี	ขนั เขตบางพลดั กทม.10700 02-886-5596 ทพญ.สุวฒันา อริยประยรู 1/6/2006 เขตบางพลดั 17

1107 สายเพ็ชรโ์พลีคลีนิค 656/179-180 ตรงขา้มจรญัสนิทวงศค์อนโดมิเนียม ถ.จรญัสนิทวงศ ์แขวงบางยี	ขนั เขตบางพลดั กทม02-424-6626 , 02-4241058คุณไพรชั  ขาํละมยั เขตบางพลดั 17

1108 เมดคลินิกเวชกรรม สาขาเมเจอรป์ิ	 นเกลา้ 554 ถนน.บรมราชชนนี แขวงบาํหรุ เขตบางพลดั กทม.10700 (081) 947-2993 คุณวรมน ทีฑคีรีกุล 1/5/2013 เขตบางพลดั 17

1109 สหชาติทนัตแพทย์ 656/125 ซ.จรญัสนิทวงศ ์44 (ซอยวมิล) ถ.จรญัสนิทวงศ ์แขวงบางยี	ขนั เขตบางพลดั กทม02-433-9620,02-439-1528 F.02-424-7029คุณนิภาธร วงษ์ชยัสงค์ เขตบางพลดั 17

1110 ฟ้าใสคลินิกเวชกรรม สาขาปิ	 นเกลา้ 562/1-2 ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบาํหรุ เขตบางพลดั กทม.10700 02-886-4964 ,01-553-3402คุณสุกญัญา   ธรรมธชัอารี 1/11/2006 เขตบางพลดั 17

1111 นิทธน์ตค์ลินิก 4 ซ.จรญัสนิทวงศ5์7 ถ.จรญัสนิทวงศ ์แขวงบางบาํหรุ เขตบางพลดั กทม.1070002-881-9830,02-881-9858 F.02-881-9269นายอาํนวย พิพิธเวช 1/3/2006 เขตบางพลดั 17

1112 ลาริสสาคลินิก 289 ถ.สิรินธร แขวงบางบาํหรุ เขตบางพลดั กทม.10700 (085) 519-0789,(02) 881-9539คุณจาราภา  วงศเ์มือง 1/10/2012 เขตบางพลดั 17

1113 ทนัตกรรมบา้นรกัษ์ฟัน 0 879 ซ.ภาณุรงัสี ถ.จรญัสนิทวงศ ์แขวงบางพลดั เขตบางพลดั กทม. 10700(02)8802965,0834211384ทพ.พรพจน์ สุริวงค์ 1/5/2011 เขตบางพลดั 15

1114 รตันโกสินทร ์คลินิกการแพทย์ 14 ซ.จรญัฯ 53 ถ.จรญัสนิทวงศ ์แขวงบางบาํหรุ เขตบางพลดั กทม. 10700(02) 434-7200-2คุณประสพ  เสนสวนจกิ 1/5/2010 เขตบางพลดั 17

1115 คลินิกเวชกรรมรชัดา-เมเจอรป์ิ	 นเกลา้ 104ชั�น2 ถนน.บรมราชชนนี แขวงบางบาํหรุ เขตบางพลดั กทม.10700 (02) 435-5818 (084) 099-2126คุณบรรเทิง พรมชาติ 1/6/2013 เขตบางพลดั 17

1116 คลินิกสตัวแพทย์ 516 ถนน จรญัสนิทวงศ ์แขวงบางยี	ขนั เขตบางพลดั กทม.10170 (089) 110-2448 (02) 883-4112คุณจณิณพตั ปัญจพนัธพ์งศ์ 1/12/2013 เขตบางพลดั 17

1117 เกียรตินิยมทนัตแพทย์ 8 ซ.จรญัสนิทวงศ ์65 ถ.จรญัสนิทวงศ ์แขวงบางบาํหรุ เขตบางพลดั กทม.1070002-424-1173 ผศ.ฉนัทวฒัน์   สุทธิบุณยพนัธ1์/8/2006 เขตบางพลดั 17

1118 ราชพฤกษ์คลินิกเวชกรรม สาขาตั�งฮวั เส็ง ธนบุรี 289 ถนน.สิรินธร แขวงบางบาหรุ เขตบางพลดั กทม.10700 (02) 434-4464 คุณปิ	 นมณี สีสมุท 1/11/2012 เขตบางพลดั 17

1119 คลินิก สิริลกัษณ ์ทนัตแพทย์ 233 ถ.จรญัสนิทวงศ ์(ปากซอย 51) แขวงบางบาํหรุ เขตบางพลดั กทม.1070002-886-4288,089-136-9786คุณสิริลกัษณ ์วณิชวรนันท์ เขตบางพลดั 17

1120 จริกรคลินิกเวชกรรม 894 ซ.จรญัสนิทวงค ์96/2 ถ.จรญัสนิทวงษ์ แขวงบางออ้ เขตบางพลดั กทม(02)8790811 คุณอรุณทิพย ์สิทธิกุล 1/9/2011 เขตบางพลดั 17

จดัเตรียมโดย......................................................................   วนัที�............/............/............
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ประเภท  � � � � โรงพยาบาลเอกชน ����    โรงพยาบาลรฐับาล/รฐัวสิาหกจิ ����    ศูนยบ์รกิารสาธารณสขุ

����    คลนิิก จาํนวน  2049   แห่ง � � � � อื+นๆ(ระบ)ุ……………………………………

ลาํดบั ชื	อสถานบริการสาธารณสุข จาํนวนเตียง ที	ตั�ง หมายเลขโทรศพัท์ ผูป้ระสานงาน วนัที	(เปิดบริการ) เขต สายที	 วนัที	(ปิดทาํการ)

แบบบนัทึกประวตัสิถานพยาบาล

บริษัท  กรุงเทพธนาคม  จาํกดั

1121 จรญัการแพทย ์คลินิกผิวหน้า-เลเซอร์ 21 ปากซอยจรญัสนิทวงศ ์81 แขวงบางบาํหรุ เขตบางพลดั กทม.10700 02-424-3059,086-344-8234นพ.นันทจกัร 1/7/2007 เขตบางพลดั 17

1122 วชัระคลินิก 370-372 ซ.จรญัสนิทวงศ ์75 ถ.จรญัสนิทวงศ ์แขวงบางพลดั เขตบางพลดั กทม02-435-7872,02-880-2309นพ.ชาญชยั   ทวสีกุลวชัระ เขตบางพลดั 15

1123 เดนทลัสไมลท์นัตคลินิก 390-392 ถ.ราชวถิี (เชิงสะพานซงัฮี� ) แขวงบางยี	ขนั เขตบางพลดั กทม.10700(02) 883-3668,(086) 182-8003คุณปารส์ุทธิO  หาญพนูวทิยา 1/10/2011 เขตบางพลดั 17

1124 คลีนิคแพทยพ์ิชยั 95-97 ซ.จรญัสนิทวงศ ์79 ถ.จรญัสนิทวงศ ์แขวงบางพลดั เขตบางพลดั กทม02-435-3887 คุณพิชยั   ผวัเพิ	มพลูศิริ 1/8/2006 เขตบางพลดั 17

1125 เดอะไลน์ คลินิกเวชกรรม 317 โครงการกรุงธนเมืองแกว้ ถนนสิรินธร แขวงบางบาํหรุ เขตบางพลดั กทม(089) 002-1319 (02) 881-7775คุณวรีะชยั สาริวงศจ์นัทร์ 1/5/2014 เขตบางพลดั 15

1126 คลินิกเวชกรรมเจริญแพทยป์ิ	 นเกลา้ 84,86 ถ.จรญัสนิทวงศ ์แขวงบางยี	ขนั เขตบางพลดั กทม.10700 (02) 433-1656-7,F.(02) 433-1657คุณฤชกรณ ์ พรชิว 1/1/2012 เขตบางพลดั 17

1127 เอสเคคลินิกเวชกรรม สาขาปิ	 นเกลา้ 566 ถ.บรมราชชนนี ซ.2 แขวงบางยี	ขนั เขตบางพลดั กทม. 10700 (02)886550,0819655856คุณสิริอยั ์น้าสุนีย์ 1/2/2012 เขตบางพลดั 17

1128 คลินิกพกัตรศรีทนัตแพทย์ 47 ถนนราชวถิี แขวงบางพลดั เขตบางพลดั กทม.10700 02-433-4349 ทพญ.พกัตรศรี   สุขสราญ เขตบางพลดั 15

1129 ววีา่คลินิก 166 ถ.พระบรมราชชนนี แขวงบางบาํหรุ  เขตบางพลดั กทม. 10700 (02)4339974-5,0836666636คุณขนัสนีย ์ลิ	วลกัษณ์ 1/7/2011 เขตบางพลดั 17

1130 คลินิกธนาวฒัน์ทนัตแพทย์ 495/69 ปากซอยจรญั ฯ 65 ถ.จรญัสนิทวงศ ์แขวงบางพลดั เขตบางพลดั กทม02-435-5303 ทพ.ธนาวฒัน์   วรพฤกษ์กิจ เขตบางพลดั 17

1131 คลินิกเวชกรรมอนันตพ์ฒันา 439 ถ.สิริธร แขวงบางบาํหรุ เขตบางพลดั กทม.10700 02-883-9991-2 F.02-883-9990นางอญัชลีพร ธรรมจรสัศรี เขตบางพลดั 15

1132 นริศการแพทยค์ลินิกเวชกรรม 64 ถ.อรุณอมัรินทร ์แขวงบางยี	ขนั เขตบางพลดั กทม.10700 02-419-7723-4,02-433-4133คุณสุวทิย ์ ฉนัทเ์รืองวณิชย์ เขตบางพลดั 17

1133 คลินิกเวชกรรมอนันตพ์ฒันา สาขาบางออ้ 23,25 ซ.95/1 ถ.จรญัสนิทวงศ ์แขวงบางออ้ เขตบางพลดั กทม. 10700 (02)885 5225,F(02)8855144 1/4/2012 เขตบางพลดั 17

1134 ฟ้าสดใสคลินิกเวชกรรม 116/12 ซ.บางขุนนนท1์2 ถ.บางขุนนนท ์แขวงบางขุนนนท ์เขตบางกอกน้อย กทม(084)0372986,F(02)2609873คุณธนัชญา คาํแดง 1/4/2012 เขตบางพลดั 17

1135 คลินิกแพทยด์นุพล 343 ถ.จรญัสนิทวงศ ์แขวงบางบาํหรุ เขตบางพลดั กทม.10700 02-424-5978,086-787-2359นพ.ดนุพล โภคสวสัดิO 1/8/2007 เขตบางพลดั 17

1136 ยลชยัเวชกรรม (วฒันกิจ) 2 263 ถ.พระปิ	 นเกลา้ แขวงบางยี	ขนั เขตบางพลดั กทม.  10700 02-435-0122 คุณยลชยั   เขตบางพลดั 17

1137 คลินิกศนูยท์นัตกรรมแนวใหม่ 291 ถ.สิรินทร แขวงบางบาํหรุ เขตบางพลดั กทม.10700 02-435-6155,081-680-2331 F.02-435-6155คุณอุษณีย ์พฤกษ์กานนนท์ 1/8/2007 เขตบางพลดั 15

1138 คลินิกปริญญาทนัตแพทย์ 223 ซ.จรญัสนิทวงศ ์51 ถ.จรญัสนิทวงศ ์แขวงบางบาํหรุ เขตบางพลดั กทม02-424-6996,02-886-5245 F.02-886-5245ทพ.ปริญญา   ปฐมกุลมยั 1/7/2006 เขตบางพลดั 17

1139 พาตา้  โพลีคลินิก 630/204 ถ.สมเด็จพระปิ	 นเกลา้ แขวงบางยี	ขนั เขตบางพลดั กทม.1070002-435-4976,02-883-4714คุณประสิทธิO  โอศิริพนัธุ์ เขตบางพลดั 17

1140 อทิตาคลินิกเวชกรรม 295 ถนน.สิรินธร แขวงบางบาํหรุ เขตบางพลดั กทม.10700 (02) 434-9759 (085) 289-3777คุณณฐัทิยา เม่งศิริ 1/11/2013 เขตบางพลดั 15

จดัเตรียมโดย......................................................................   วนัที�............/............/............
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แบบบนัทึกประวตัสิถานพยาบาล

บริษัท  กรุงเทพธนาคม  จาํกดั

1141 คลินิกเวชกรรมอยูสุ่ข 43-45 ถ.จรญัสนิทวงศ ์แขวงบางคอ้ เขตบางพลดั กทม.10700 (084) 926 2462,(02) 885 4371,F.(02) 885 4091คุณณฐัชานันท์ 1/3/2009 เขตบางพลดั 17

1142 จรญั 44 คลินิกเวชกรรม 13 หอ้ง 103-4 ซ.จรญัสนิทวงศ ์44 ถ.จรญัสนิทวงศ ์แขวงบางยี	ขนั เขตบางพลดั กทม(081) 656-1233,(02) 885-4089#103,104,F(02) 215-075คุณณฐมณท ์ พชัราสิริปกรณ์1/10/2008 เขตบางพลดั 17

1143 คลินิกทนัตกรรมบางพลดั 4 2 ซ.จรญั 66/1 ถ.จรญัสนิทวงศ ์แขวงบางพลดั เขตบางพลดั กทม.10700 (02) 879-1971-2คุณสุทธิเพ็ญ  ลุสมบตัิ 1/5/2009 เขตบางพลดั 17

1144 คลินิกบา้นหมอฟันทนัตกรรม 26/403 ซ.69 ถ.เอกชยั แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.10150 02-899-4966 ทพ.ญ.มณีพรรณ ปัญญานุสรณก์ิจ1/6/2006 เขตบางบอน 10

1145 กาญจนาภิเษก - บางบอน คลินิกเวชกรรม 48/1052 ม. ดี.เค. ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.1015002-415-2829,089-108-5159 F.02-415-2819นพ.ปรีดา-คุณดรรชนี โฆสิตะมงคล เขตบางบอน 10

1146 ทนัตกรรมสิทธิโชค 45/417 หมู่บา้น DK. ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. (02) 895-2506 คุณพชัรา  บุรุษพฒัน์ 1/5/2010 เขตบางบอน 10

1147 คลินิกเวชกรรมยศสินี 6 ถ.บางขุนเทียน แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.10150 (081) 484-8377,(02) 899-8722คุณยศสินี 1/7/2010 เขตบางบอน 10

1148 ลีลาคลินิกเวชกรรม 45/428 ซ.หมู่บา้นดี.เค ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม(02) 895-3788 คุณมนัส  ลีลาวรางค์ 1/9/2009 เขตบางบอน 10

1149 สุขุมทนัตคลินิก 16/8 ม.9 ถ.บางบอน 1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.10150 02-416-5364 คุณสุขุม กมัทรทิพย์ เขตบางบอน 10

1150 คลินิกบางบอนทนัตกรรม 76/21 หมู่ที	 3 ตรงขา้มโรงเรียนศึกษานารี ถ.เอกชยั แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม02-450-3367 คุณสุรดี อาภาโสภณ 1/11/2005 เขตบางบอน 10

1151 มณฑลคลินิกเวชกรรม 49/121 ซ.เอกชยั 61 ถ.เอกชยั แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.1015002-898-0936 คุณณิชกานต ์ไกยสวน,คุณศิวรตัน์ ทองขงั เขตบางบอน 10

1152 กลัปพฤกษ์ เด็นทลั คลินิกทนัตกรรม 99/92 ถ.สุขาภิบาล1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.10150 (086) 338 7811,(086) 310 4866,(02) 899 3159คุณอรภา หอมวเิศษวงศา 1/5/2009 เขตบางบอน 10

1153 คลินิกสุขาภิบาล1 เวชกรรม 2/3 หมู่ 9 ถ.สุขาภิบาล 1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.10150 02-899-3441,084-089-2079 F.02-899-3441คุณณชันันท ์วงคท์ะปา 1/6/2006 เขตบางบอน 10

1154 เอแคร ์คลินิกเวชกรรม 249/78 ถ.บางบอน1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.10150 (080-280-4459,(02) 899-2299คุณชยัวฒัน์  ชาํนาญวงษ์ 1/3/2010 เขตบางบอน 10

1155 บางขุนเทียน 2 คลินิกเวชกรรม 125/41-44 ถ.เอกชยั แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.10150 02-894-3713-4 คุณสมชาย เกตุแกว้,คุณมะลินี  ผาจวง เขตบางบอน 10

1156 บางขุนเทียน 5 คลินิกเวชกรรม 133/75 ม. 3 ซ.เอกชยั 131 ถ.เอกชยั แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.1015002-450-3650-3 F.02-450-3659คุณบุษผา 1/12/2006 เขตบางบอน 10

1157 บางบอนคลินิกแพทยเ์วชกรรม 76/50 ซ.สามแยกบางบอน ถ.เอกชยั แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.1015002-415-7821 นพ.เดช ฤทธิOไกรเกรียง เขตบางบอน 10

1158 บางบอนคลินิกเวชกรรม 10 6/71-72 ถ.เอกชยั แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.10150 02-899-5212-3 F.02-415-2950คุณมาลินี  กุลสุวรรณ เขตบางบอน 10

1159 คลินิกแพทยโ์รจน์ 41/154 ซ.เอกชยั 76 ถ.เอกชยั แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.10150(081) 808-7819,(02) 416-4031,F.(02) 416-9405คุณเบญจมาศ พึ	งพล 1/3/2010 เขตบางบอน 10

1160 คลินิกเวชกรรมพุทธบชูา 92/8-9 หมู่ที	.3 ถ.เอกชยั แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.10150 02-890-8337 F.02-890-8337นายศกัดิOชยั หารสกุล 1/3/2006 เขตบางบอน 10

จดัเตรียมโดย......................................................................   วนัที�............/............/............
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ลาํดบั ชื	อสถานบริการสาธารณสุข จาํนวนเตียง ที	ตั�ง หมายเลขโทรศพัท์ ผูป้ระสานงาน วนัที	(เปิดบริการ) เขต สายที	 วนัที	(ปิดทาํการ)
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บริษัท  กรุงเทพธนาคม  จาํกดั

1161 คลินิกทนัตกรรมแอทสไมล์ 1261/15 ซ.ใกลซ้อยเอกชยั109 ถ.เอกชยั แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม(02)4503778,(087)6749977คุณศิริรตัน์ อริยเดชวณิช 1/3/2012 เขตบางบอน 10

1162 คลินิกบา้นเอกชยั 40 สตัวแพทย์ 106/48 ปากซอยเอกชยั 40 ถ.เอกชยั แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.10150(085) 045-3112,(02) 416-3112คุณอธัยา  พวงคา้ 1/12/2010 เขตบางบอน 10

1163 ชลิดา คลินิกเวชกรรม 153/350 ถนน.บางบอน1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.10150 (02) 415-1705 (085) 763-5151คุณชลิดา ลี� หิรญัสุล 1/8/2013 เขตบางบอน 10

1164 คลินิกบา้นฟอฟันคลินิกทนัตกรรม 21/28โครงการบริติช เพลส ถ.บางขุนเทียน แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม081-659-5876 F.02-899-7867ทพญ.มณีวรรณ ปัญญานุสรณก์ิจ1/3/2007 เขตบางบอน 10

1165 เอกชยั ทนัตแพทย์ 6/68 ถ.เอกชยั แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.10150 02-415-7824-26คุณไตร  ทองพสุทธ์ เขตบางบอน 10

1166 คลินิกทนัตกรรมเดน้ทส์ไมล์ 88/68 ถ.เอกชยั แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.10150 02-893-5466 ทพ.บุญชยั ศกัดิOศรีสุวรรณ,ทพ1/2/2007 เขตบางบอน 10

1167 เมโกะคลินิก สาขาเซ็นทรลับางนา 4 1091 อาคารศนูยก์ารคา้เซ็นทรลับางนา ชั�น5 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม(086) 369-0657,(02) 745-7147คุณนิตยา 1/8/2009 เขตบางนา 13

1168 คลินิกนันทนาทนัตแพทย์ 94 ซ.อุดมสุข ถ.สุขุมวทิ 103 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260 02-398-2344 ,02-398-2315ทพญ.นันทนา ฐปนานนท์ เขตบางนา 13

1169 ประชาชื	นบางนาเอ็มอารไ์อสาขาคลินิกเวชกรรม 240/11-15 ซ.บางนาตราด48 ถ.บางนาตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม027468080,F027468845,(085)8460236คุณสิบทิศ ใยนิรตัน์ 1/7/2011 เขตบางนา 13

1170 อรุณทนัตแพทย ์สาขาทนัตกรรม 1 270 ปากซอยวชิรธรรมสาธิต22 ถนนสุขุมวทิ แขวงบางนา เขตบางนา กทม02-747-6598F.02-393-1439คุณสุมาลี 1/4/2008 เขตบางนา 13

1171 รมยร์วนิทรค์ลินิกเวชกรรม สาขาเซ็นทรลับางนา 1091 หอ้ง 311 เอ ชั�น 3 เซ็นทรลับางนา ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม(02) 745-7231, F(02) 745-7233คุณลาํไพร 1/11/2008 เขตบางนา 13

1172 ผิวดีคลินิก คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางผิวหนัง สาขาบางนา587 ชั�น3 หอ้ง306/1 ถนน.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260(081) 314-0191 คุณสุพดัชา ตื	นตา 1/12/2013 เขตบางนา 13

1173 บี เอ็น ซี คลินิกเวชกรรม 238 ซ.สุขุมวทิ 101/1 ถ.สุขุมวทิ แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260 (081) 345-2646,(02) 747-7070,F.(02) 399-0393คุณธนรตัน์  ศุภศิริ 1/5/2010 เขตบางนา 13

1174 ศนูยท์นัตกรรม พี ดี ซี 1091 หอ้ง 521B ชั�น 5 เซ็นทรลับางนา ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม02-361-0853 ทญ.ลลิตา พิชยภูมิชยั,คุณอนันตญา ปริญญาพล เขตบางนา 13

1175 คลินิกทนัตกรรมเฟรนดล์ี	 สมายล ์สาขาอุดมสุข 8/91-92 ถ.สุขุมวทิ 103 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260 (081) 816-5860,(02) 747-8250คุณนิรมล  ก่อเกียรติเจริญ 1/7/2009 เขตบางนา 13

1176 คลินิกเวชกรรม ปนัดดา อุดมสุข 222หอ้ง106 ถนนอุดมสุข แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260 (083) 262-4233 คุณมินทธ์ิตา ฐิติภทัรภูวนนท์ 1/4/2014 เขตบางนา 13

1177 พรเกษมคลินิก 5 512 ชั�น 5 เซ็นทรลับางนา ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม 02-361-1132-3 F.02-361-11คุณบุสบา พวงปัญญา เขตบางนา 13

1178 สมิติเวช คลินิกเวชกรรม สาขา ลาซาล 473 ซอยลาซาล 27 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260 (02) 749-3600 คุณสุรางคณา เตชะไพฑรูย์ 1/4/2013 เขตบางนา 13

1179 อิมเมจนิี	 คลินิกเวชกรรม สาขาเซนทรลับางนา 1011 ศนูยก์ารคา้เซนทรลับางนา หมู่ที	 12 ถ.บางนา-ตราด (กม.3) แขวงบางนา เขตบางนา กทม(083) 079-4908,(02) 745-7389-91,F.(02) 860-1036คุณไพรินทร ์ มนูรตันศิลป์ 1/12/2009 เขตบางนา 13

1180 คลินิกแพทยอ์มัพร 52/93 ม.3 ซ.ลาซาล ถ.สุขุมวทิ 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.1026002-749-1495 F.02-393-4606พญ.อมัพร   ศรีสุข เขตบางนา 13

จดัเตรียมโดย......................................................................   วนัที�............/............/............
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บริษัท  กรุงเทพธนาคม  จาํกดั

1181 คลินิกทนัตกรรม จุฬา 1045 ถนน ลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260 (087) 485-9900 คุณสุรชยั 1/12/2013 เขตบางนา 13

1182 แบริ	งเมดิคอลคลินิก 45/34-36 ซ.แบริ	ง 11 ถ.สุขุมวทิ 107 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.1026002-396-0947,089-188-6302 F.02-749-8348คุณวนัดี สมสร,คุณจติรทนัย ศิริแสง เขตบางนา 13

1183 วนีัสคลินิกเวชกรรม 1091 หอ้งเลขที	 515 เอ ชั�น 5 หมู่ที	 12 เซ็นทรลัซิตี�  ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม02-361-0840 F.02-361-0840พญ.สุภามาศ   เติมมงคลชยั 1/11/2006 เขตบางนา 13

1184 คลินิกทนัตกรรมไอดอลสไมล์ 785 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260 (081) 894-5595 (02) 747-5490คุณฉตัรทิพย ์องอาจฉตัรวไิล 1/6/2014 เขตบางนา 13

1185 คลินิกทนัตกรรม 105 95/18 ซ.ลาซาล ถ.สุขุมวทิ 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260 02-749-2707 ทพญ.จุรีรตัน์   พรรณกิจ เขตบางนา 13

1186 คลีนิกทนัตกรรม ดี-เดนท์ 10 ซ.บางนา-ตราด 23 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม.1026002-361-4901-3,081-849-6124 F.02-3614905ทพญ.ดวงตา วรชาติ,คุณสายพิณ เพิ	มพนู1/11/2005 เขตบางนา 13

1187 คลินิก ศนูยส์ุขภาพฟันดี 8/82 ถนน สุขุมวทิ103 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260 (081) 622-0623 (02) 398-7362คุณนวลนภา 1/12/2013 เขตบางนา 13

1188 MOS DENTAL CLINIC สาขาแบริ	ง 3 4491-4493 ถ.สุขุมวทิ แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (02)7492303,F(02)7492303,0802326700คุณสุพาณิชย ์พนันาดี 1/7/2011 เขตบางนา 13

1189 คลินิกเวชกรรมลาซาล 51/69,51/94 ซ.ลาซาล ถ.สุขุมวทิ 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.1026002-744-4401-2 F.02-744-4402นพ.พงษ์ศกัด ์ศรีมุกสิกโพธิO, 1/11/2005 เขตบางนา 13

1190 คลินิกทนัตกรรมเดนเต้ 50/769 หมู่ 9 ซ.ลาซาล 28 ถ.สุขุมวทิ 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม02-749-3598 ทพญ.กิตติกาญจน์  เรืองสุริยะพงศ,์คุณนิตยา เสือแกว้เขตบางนา 13

1191 คลินิกทนัตกรรมชีส(cheese) 2822 ถ.สุขุมวทิ (ตรงขา้มปากซอยสุขุมวทิ 103) แขวงบางนา เขตบางนา กทม02-393-2966 ทพ.วรีชยั สุทธิธารธวชั 1/11/2005 เขตบางนา 13

1192 คลินิกทนัตกรรมมอส สาขาอุดมสุข 222 บา้น ณ อุดมสุข ถนนสุขุมวทิ แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260 (083) 015-1211 (02) 747-8538คุณพรพนาวรรณ บุญเลิศ 1/10/2014 เขตบางนา 13

1193 Rampada Clinic 38 ซ.บางนาตราด25 ถ.บางนาตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260(02)7441191,(089)4895896,F(02)7441193คุณปวณัรตัน์ วรีนิตยโ์สภณ 1/4/2011 เขตบางนา 13

1194 นิติพลเวชกรรมคลินิก สาขาบางนา 1091 หอ้ง 313 เซ็นทรลับางนา ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม02-361-0750,081-356-7334 F.02-361-0750คุณสมปอง  ชาวหลวง ,นุชจรินทร ์  ช่วงกรุด เขตบางนา 13

1195 มหาสินคลินิกเวชกรรม 254 ซ.สุขุมวทิ 101/1 ถ.วชิรธรรมสาธิต แขวงบางนา เขตบางนา กทม.1026002-399-0409,02-747-6419,089-136-0409นพ.สุรพล โพธิบณัฑิต,คุณนิศารตัน์   มุสาเหมา เขตบางนา 13

1196 คลินิกทนัตกรรมเจนธรรม 74 ซ.เซ็นทรลัซิตี�  ถ.บางนา-ตราด 23 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.1026002-744-0502-4 F.02-744-0503ทพ.สุเชฐ คงสนองธรรม,คุณจรีพร ชอบใจเย็น1/4/2006 เขตบางนา 13

1197 ธรรมสาธิตคลินิกเวชกรรม* 274 ซ.วชิรธรรม 22 ถนนสุขุมวทิ แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260 086-5711273,02-3987872,F.02-3210656คุณสุมานา  บุญมาศ 1/4/2008 เขตบางนา 13

1198 นีโอ คลินิก สาขาเซ็นทรลับางนา 1091 ม.12 หอ้งเลขที	 331 B ชั�น 3  แขวงบางนา เขตบางนา กทม.1026002-361-0731 คุณพนิวา  จรรยศ์ุภรินทร,์เพ็ญพิชญา คงคาใส เขตบางนา 13

1199 คลินิกทนัตกรรม กลางกรุง 1558 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (086) 065-1514,(02) 182-0563คุณวรีชยั  จรูญเมธี 1/1/2010 เขตบางนา 13

1200 ธิติกรคลินิกเวชกรรม สาขาสุขุมวทิ 101/1 3083,3085 ซ.สุขุมวทิ 101/1 ถ.สุขุมวทิ แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260(02) 747-2836,(084) 642-7999,F.(02) 362-4176คุณธิติกรณ ์ วาณิชยก์ุล 1/10/2011 เขตบางนา 13
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บริษัท  กรุงเทพธนาคม  จาํกดั

1201 บิวตี� แล็บคลินิกเวชกรรม 589/51 ถนนบางนา (กม.3) แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260 (02) 150-8888 ต่อ คุณปานทิพย ์องคป์รชัญากุล 1/9/2014 เขตบางนา 13

1202 คลินิกลาซาลทนัตกรรม 50/595-596 ถ.สุขุมวทิ105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 02-749-1674,086-396-3439คุณบรูณา บุญมณี,คุณ พงษ์ศกัดิO  บวัพรพงษ์ เขตบางนา 13

1203 วุฒ-ิศกัดิOคลินิก สาขาเซ็นทรลับางนา 1091 อาคารศนูยก์ารคา้เซ็นทรลับางนา ชั�น3 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม02-745-6642 F.02-745-6643คุณบุรกร บุรกรรรมโกวทิ 1/3/2008 เขตบางนา 13

1204 ภทรคลินิกทนัตกรรม สาขาบางนา 1 320/4-5 ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260 (02) 393-0932 คุณหนึ	งฤทยั  ชลวานิช 1/12/2010 เขตบางนา 13

1205 ศนูยท์นัตกรรม คิว - เดนท์ 954/3 ถ.สุขุมวทิ 101/1 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260 02-747-8395-6 คุณศิริวรรณ   คงประโยชน์ เขตบางนา 13

1206 แพนคลินิก สาขาบางนา 333 ชั�น 3 เซ็นทรลัซิตี� บางนา ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม02-745-7161-2 F.02-745-7161คุณนหทยั   ประสาพนัธ์ เขตบางนา 13

1207 คลินิกทนัตกรรมกรุงเทพ 51/14 ซ.ลาซาล ถ.สุขุมวทิ 105 (ลาซาล)  แขวงบางนา เขตบางนา กทม 02-745-8303 ทพ.วชิยั  ลิปิสุวรรณโชติ 1/11/2005 เขตบางนา 13

1208 คลินิกบางนาทนัตแพทย์ 3220  ตลาดสี	แยกบางนา ถนนสรรพวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กทม.1026002-745-2028 ทพ.กมล วรีะอนันตวฒัน์ เขตบางนา 13

1209 คลินิกไอสกายเซ็นเตอร ์บางนา 888 อาคารเดอะโคสท ์วลิเลจ ชั�นที	1 ถนนสุขุมวทิ แขวงบางนา เขตบางนา กทม(02) 136-0936 (092) 515-6633คุณสุจนิดา จาววงศส์นัต์ 1/7/2014 เขตบางนา 13

1210 คลินิกทนัตกรรมบางนา 1692 ถ.บางนาตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260 (02)7469576,(085)0730364คุณฐิตินันท ์ปักการะโถ 1/3/2012 เขตบางนา 13

1211 คลินิกทนัตกรรมหมอฟัน 103 3199/1 ถ.สุขุมวทิ แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260 (02) 399-5565,(081) 988-8963คุณอรจนา , คุณอภิรดี , คุณวโิรจน์1/10/2011 เขตบางนา 13

1212 บางนาโพลีคลีนิค 4275/8-9 สี	แยกบางนา-ตราด ถนนสุขุมวมิ แขวงบางนา เขตบางนา กทม(02) 393-5819 (02) 393-3280คุณพรชยั ตั�งสาํเริงวงศ์ เขตบางนา 13

1213 โอเรียนทอล เฮลทบ์างนา คลินิกเวชกรรม สาขาบางนา1 1298 ซ.บางนาตราด 36 ถ.บางนาตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260(086) 626-9417,คุณทีปทศัน์  ปุณหสวสัดิกุล 1/9/2010 เขตบางนา 13

1214 ดีกุลทนัตคลินิก 4543/2 ซ.สุขุมวทิ 107 ถ.สุขุมวทิ แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260 02-398-3111,089-122-3319พญ.อุศณี    สงวนดีกุล เขตบางนา 13

1215 บีเอฟซี เด็นทลั คลินิก 347 ถนน.บางนาตราด กม.2 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260 (02) 369-1073 (089) 041-5976คุณอรวรรณ ยะปะนันท์ 1/3/2014 เขตบางนา 13

1216 บงัอรการแพทยส์หคลินิก 31/16 ซ.ลาซาล 7 ถ.สุขุมวทิ 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260 02-749-2129,086-665-5000ทพ.ฑิฆมัพร   ชมเดช,คุณวภิาพร ศรีนวล1/11/2005 เขตบางนา 13

1217 ศรีพงศท์นัตคลินิก 10/9 ซ.ประชาชื	น 1 ถ.ประชาชื	น แขวงบางซื	อ เขตบางซื	อ กทม.10800 02-585-2132 ทพ. สมศกัดิO   ศรีพงศว์รกุล เขตบางซื	อ 12

1218 คลินิกทนัตแพทยอ์เนก 576/21 ถ.ประชาราษฎร ์2 แขวงบางซื	อ เขตบางซื	อ กทม.10800 (084) 101-8580,(02) 585-5503,F.(02) 585-4735คุณอเนก  อุดมวทิยานุกูล 1/2/2010 เขตบางซื	อ 12

1219 รสิตาคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 240 ถนนกรุงเทพ-นนท ์แขวงบางซื	อ เขตบางซื	อกทม.10800 089-7774315,02-985-6316คุณพนิดา ยุทธเนตร 13/6/2008 เขตบางซื	อ 12

1220 คลินิกทนัตกรรมหมอแกว้ 457/7 ถ.ประชาราษฎร ์2 แขวงบางซื	อ เขตบางซื	อ กทม.10800 02-585-6140 ,02-912-6377 ,02-912-7532ร.อ.ทพ.ประสิทธิO ศรีแสงแกว้ 1/11/2005 เขตบางซื	อ 12
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1221 เตาปนูสหแพทยค์ลินิก สาขาบางซื	อ 1045 ถ.กรุงเทพ-นนท ์แขวงบางซื	อ เขตบางซื	อ กทม.10800 (02) 585-2035,F.(02) 585-4941คุณรุ่งเดือน  เหล็กอิ	ม 1/4/2010 เขตบางซื	อ 12

1222 วสีไมลค์ลินิกทนัตกรรม(สามแยกเตาปนู) สาขาทนัตกรรม535,537 ถ.ประชาราษฎร2์ แขวงบางซื	อ เขตบางซื	อ กทม.10800 (02)5860199,(081)6853370,F(02)029136357คุณ นิธาน พรหมณะ 1/5/2011 เขตบางซื	อ 12

1223 ขวญัพนมการแพทย์ 22/21 ซ.วดัประดู่ธรรมธิปัตย ์ถ.ประชาราษฎร ์สาย 1 แขวงบางซื	อ เขตบางซื	อ กทม02-912-3448 F.02-912-3449คุณขวญัพนม-เรนู  ธรรมเตโช เขตบางซื	อ 12

1224 เตาปนูคลินิก ทนัตกรรม 569 ถ.กรุงเทพ - นนท ์แขวงบางซื	อ เขตบางซื	อ กทม.10800 02-585-0141 ทพ.ไพศาล   ชยัวฒัน์ 1/7/2006 เขตบางซื	อ 12

1225 Dsecret clinic 108 ซอย ประชาชื	น2 ถนน ริมคลองประปา แขวงบางซื	อ เขตบางซื	อ กทม (02) 910-2955 (084) 655-5588คุณศิรภพ รตันสุบรรณ 1/1/2014 เขตบางซื	อ 12

1226 คลินิกทนัตกรรม บีไบรท์ 1311 ถนน.ประชาราษฎร ์แขวงบางซื	อ เขตบางซื	อ กทม.10800 (02) 912-6039 (090) 559-2959คุณอชัริยา เมฆารกัษ์ภิญโญ 1/4/2013 เขตบางซื	อ 12

1227 ทนัตกรรมวงศส์วา่ง (บิ̀กซี) 1251/7 หา้งบิ̀กซี ถ.กรุงเทพ-นนท ์แขวงบางซื	อ เขตบางซื	อ กทม.1080002-910-8990-1 ทญ.สุจติรา ลีลามะลิ 1/12/2006 เขตบางซื	อ 12

1228 เวชกรรมอนันตพ์ฒันา สาขาบางซื	อ 703 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื	อ เขตบางซื	อ กทม.10800 คุณอนันต์ 1/12/2005 เขตบางซื	อ 12

1229 พฤกษาคลินิกเวชกรรม สาขาวงคส์วา่ง 888 ถ.พิบลูยส์งคราม แขวงบางซื	อ เขตบางซื	อ กทม.10800 (02)9109904,F(02)9109904คุณสุพรรษา อศัวพรสนิท 1/3/2012 เขตบางซื	อ 12

1230 รกัษ์ฟัน 616/55 ถ.เตชะวนิช แขวงบางซื	อ เขตบางซื	อ กทม.10800 02-910-4899 ทญ.นวรตัน์   เกา้เอี� ยน 1/8/2006 เขตบางซื	อ 12

1231 วุฒ-ิศกัดิOคลินิกเวชกรรม สาขาเตาปนู 616/8-9 ถนนเตชะวณิช ์แขวงบางซื	อ เขตบางซื	อ กทม.10800 02-910-3341 F.02-910-3342คุณบุรสักร ภาคีโพธิO 1/3/2008 เขตบางซื	อ 12

1232 คลินิกประชาชื	นทนัตกรรม 819 ถ.ประชาชื	น เขตบางซื	อ กทม.10800 02-913-7926 นส. พรสวรรค ์ ธนธรวงศ์ 1/11/2005 เขตบางซื	อ 12

1233 คลินิกวงศส์วา่งเดนทลัแคร์ 527/4 ถ.วงศส์วา่ง แขวงบางซื	อ เขตบางซื	อ กทม. 10800 (02)5851883,(089)7176408ทพญ.ชลธิชา โคตรนาชา 1/4/2011 เขตบางซื	อ 12

1234 คลินิกทนัตกรรม หมอเอ 812/17 ถนน.ประชาชื	น แขวงบางซื	อ เขตบางซื	อ กทม.10800 (02) 587-1409 (082) 960-7080คุณอมรรตัน์ หอมขจร 1/12/2013 เขตบางซื	อ 12

1235 นิติพลคลินิกเวชกรรม สาขาวงศส์วา่ง 888 อาคารวงศส์วา่งทาวเวอรเ์ซนเตอร ์ชั�น 1 หอ้งเลขที	 C126 ถ.พิบลูสงคราม แขวงบางซื	อ เขตบางซื	อ กทม(089) 683-7051,(02) 913-9805,F.(02) 913-9804คุณหทยัชนก  พลทูอง 1/2/2010 เขตบางซื	อ 12

1236 บางซ่อนคลินิกเวชกรรม 1532/5 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื	อ เขตบางซื	อ กทม.10800 (081) 314-8807,(02) 911-5566,F.(02) 585-6165คุณสุกิจ  จาํปาเงิน 1/10/2010 เขตบางซื	อ 12

1237 ประชาชื	นโพลีคลินิกเวชกรรม 133/2-3 ถ.ประชาชื	น แขวงบางซื	อ เขตบางซื	อ กทม.10800 02-585-5707 ,F.02-913-7074นพ. ชนินทร ์ สรรพาณิชย์ 1/11/2005 เขตบางซื	อ 12

1238 คลินิกสายสองทนัตแพทย์ 39/23 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม.10160 02-455-2847 ทพญ.นวลละออ วจิติเวชไพศาล เขตบางแค 15

1239 ศนูยท์นัตกรรม สาย 2 603/10 ซ.เพชรเกษม 55/1 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 02-801-4661-2 F.02-801-4661ทพ.สุวฒัน์  วฒันวงศว์รรณ เขตบางแค 15

1240 คลินิกทนัตกรรมเด็นทอลสไมลพ์ลสั 30 ถ.หมู่บา้นเศรษฐกิจ แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม. (02)8094066,F(02)8091887,(081)5555653คุณพรพิไร อนุกูลวทิยา 1/6/2011 เขตบางแค 15
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1241 ปิ	 นแกว้คลินิกทนัตแพทย์ 3/64 ซ.เพิ	มทรพัย ์ถ.เพชรเกษม 62/1 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม02-804-5215,02-413-4342ทพ.ชยัณรงค ์   ปิ	 นแกว้ เขตบางแค 15

1242 เดอลาเนอเจอร ์คลินิก 119/23 ซอย 43-45 ถนน.เพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กทม.10160(02) 801-1092 (084) 642-2160คุณนวรตัน์ หนูมาก 1/11/2013 เขตบางแค 15

1243 เพชรเกษมคลินิกเวชกรรม 166 ซ.เพชรเกษม 69 ถ.เพชรเกษม แขวงหลกัสอง เขตบางแค กทม.1016002-421-4810 นพ. สุรชยั  ตั�งจติกมล เขตบางแค 15

1244 คลินิกแพทยจ์งเจตน์ 25/41 ม.4 ถ.เพชรเกษม แขวงหลกัสอง เขตบางแค กทม.10160 02-421-7281 นพ.จงเจตน์ ตรีสุวรรณวฒัน์ เขตบางแค 15

1245 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 94 เพชรเกษม 55/111 55-285 ถนน.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม.10160(081) 455-3484 (02) 618-7015คุณปาริชาติ รกัชาติ 1/4/2013 เขตบางแค 15

1246 ปรียา คลินิกทนัตกรรม ( ทนัตกรรม ) 604/24 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม.10160 02-454-4634 ทพญ.ปรียา  เศรษฐก์ิจนุกูล เขตบางแค 15

1247 เพื	อนแทท้นัตกรรม สาขาบางแค 1775 ซ.เพชรเกษม65/2 ถ.เพชรเกษม แขวงหลกัสอง เขต บางแค กทม.10160(02)4442560, คุณกมลพร แพงกญัญา 1/6/2011 เขตบางแค 15

1248 แพทยส์านไผ่สาขาวงเวยีน 1 178/1 ซ.หมู่บา้นเศรษฐกิจ ถ.เพชรเกษม แขวงหลกัสอง เขตบางแค กทม. 02-808-0931 นพ.สุพงศ ์  ชื	อลือชา เขตบางแค 15

1249 คลินิกรกัฟัน 2 80/27-28 ซ.เพชรเกษม 39/3 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กทม02-454-0708 F.02-454-2785ทพญ.ศรีฟ้า   พวงสมบตัิ เขตบางแค 15

1250 คลินิกทนัตกรรมเพชรเกษม 1 1/29-1/30 ถนน.เพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กทม.10160 (089) 779-3540 (02) 413-2824คุณสมภพ จริไกรศิริ 1/5/2013 เขตบางแค 15

1251 ธนพร คลินิก สาขาบางแค 58/11-12 ถนน เพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กทม.10160 (02) 413-3244 (087) 049-3470คุณณิชาพิมพ ์วรีะณิชกุล 1/1/2014 เขตบางแค 15

1252 คลินิกทนัตกรรมหลกัสอง 601/450 ม.10 ซ.เพชรเกษม 65/2 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กทม02-809-1979 F.02-809-4934คุณปรเมศวร ์   พิชิตวฒันา เขตบางแค 15

1253 แพนคลินิก สาขาเดอะมอลลบ์างแค 275 ชั�น 2 หมู่ 1 ถนน.เพชรเกาม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม.10160(02) 454-9521 (089) 413-4156คุณงามจติต ์ภสัสรารตัน์ 1/10/2013 เขตบางแค 15

1254 อินทชัเมดิแครค์ลินิกเวชกรรม 601/22-23 ถ.เพชรเกษม แขวงหลกัสอง เขตบางแค กทม. 10160 02-8093341 คุณอชัวนิ ธรรมสุนทร เขตบางแค 15

1255 คลินิกทนัตแพทย ์21 105 ซ.อสัสมัชญั 6 ถ.หน้า ร.ร.อสัสมัชญัธนบุรี แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม02-444-2266 ทพ.อุฬาร-ทญ.ทศันีย ์ดรงศส์ุวรรณ1/11/2005 เขตบางแค 15

1256 พงศศ์กัดิOคลินิกเวชกรรม 611/6 หมู่ 10 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กทม.10160 02-809-3314 คุณสุจนิดาลกัษณ ์แสนเขื	อน 1/2/2008 เขตบางแค 15

1257 ยงยุทธ คลินิกเวชกรรม 64/11 ม.3 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม.10160 02-804-2725-6 F.02-455-2228นพ.ยงยุทธ  อารูยา เขตบางแค 15

1258 คลินิกทนัตกรรมรตันวจิติร (หมู่บา้นเศรษฐกิจ 8/12-13 ม.7 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กทม.10160 02-803-7681,086-313-3515 F.02-803-7681ทพ.รตันะ รตันวจิติร,ทญ.พิมล รตันวจิติร เขตบางแค 15

1259 คลินิกทนัตกรรมธงชยั 2 140/524 ถ.พุทธณฑลสาย 2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม.10160 02-887-2373-4,081-420-6025คุณธงชยั - ธชรินทร ์ วชิิรโรจน์ไพศาล เขตบางแค 15

1260 บุญญาเวช คลินิกเวชกรรม 31/9 ม.1 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม.10160 02-806-8885-7,02-806-8885-7พญ.บุญญา   สมัฤทธิวณิชชา 1/8/2006 เขตบางแค 15
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บริษัท  กรุงเทพธนาคม  จาํกดั

1261 คลินิกทนัตกรรมบา้นรกัษ์ฟันสาขาทนัตกรรม 82 ถ.หมู่บา้นเศรษฐกิจ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม. 10160 (089)6679352 คุณโอภาส 1/3/2012 เขตบางแค 15

1262 คลินิกทนัตกรรม ซีที 438,438/1 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม.10160 (02)8043308-9,(086)9973232,(089)1354135คุณปรีชา วณิชชากรพงศ์ 1/6/2012 เขตบางแค 15

1263 สมสิริ คลินิกทนัตกรรม 473 หมู่บา้นเศรษฐกิจ แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม.10160 (081) 312-2512,คุณไพโรจน์  ตีรณธนากร 1/12/2010 เขตบางแค 15

1264 คลินิกบางแวกเวชการ 85/4 หมู่ที	 9 ถ.บางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม.10160 02-410-3328,02-410-3850นพ.สุทธิพงศ ์สุขะกูล เขตบางแค 15

1265 คลินิกทนัตกรรมแกรนด ์นีโอ เด็นเต้ 1759/6 หอ้งเลขทีพี 1-13 ถนนเพชรเกษม แขวงหลกัสอง เขตบางแค กทม(02) 809 4451 คุณองัคณา เจยีมจริะพร 1/5/2014 เขตบางแค 15

1266 คลินิกเวชกรรมเพชรเกษม 102 18-18/1 ซอยสินเนรมิต ถ.หมู่บา้นเศรษฐกิจ แขวงหลกัสอง เขตบางแค กทม02-807-0303 บริษัท รดาวุฒิ จาํกดั 1/11/2005 เขตบางแค 15

1267 สุขสนัต-์ธนบุรี คลินิกการแพทย์ 9/116-117 ซอย ม.สุขสนัต ์10 ถ.วงแหวนรอบนอก แขวงบางแค เขตบางแค กทม02-802-8180 นพ. ศรุต  อาํนวยผล เขตบางแค 15

1268 ศนูยท์นัตกรรมรตันวจิติร 147/1,153 ซ.มเศรษฐกิจ ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม02-808-0242 ทญ.รตันะ   รตันวจิติร เขตบางแค 15

1269 ศนูยท์นัตกรรมเด็นท-์แคร ์5 140/516-517 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม.1016002-887-0568 คุณศุภชยั  กีรติวทิยานันท์ เขตบางแค 15

1270 คลินิคหมอเชาว ์1 219/18 ถ.สุขาภิบาล 1 แขวงบางแค เขตบางแค กทม.10160 02-454-3303,02-454-0319คุณวสนัต ์ ศรีสงูเนิน เขตบางแค 15

1271 @ Medical clinic 2s-L3 ชั�น2Zone A ถนน.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม.10160(083) 817-5257 คุณสุภาพร 1/1/2013 เขตบางแค 15

1272 สุดาทิพยท์นัตแพทย์ 176/14 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กทม.10160 02-413-2656 ทพ.เรวตั พึ	งรศัมี เขตบางแค 15

1273 ประชาชื	น บางแค อิมเมจิ� ง คลินิกเวชกรรม สาขาบางแค 354-356 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม.10160 (084) 155-9475,(02) 454-8487,F.(02) 454-8490คุณอาํนาจ  สุวรางกูร 1/11/2008 เขตบางแค 15

1274 ทองกอ้นใหญ่ คลินิกเวชกรรม 219/9 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กทม.10160 (081) 720-0308,(02) 867-3537คุณวรีธร  ทองกอ้นใหญ่ 1/9/2009 เขตบางแค 15

1275 ลภาราม 2 คลินิกเวชกรรม 400/19-20 หมู่ 5 ซ.เศรษฐกิจ 46 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม.10160(02) 807-0818,F.(02) 807-0819คุณปราณี  จริวโิรจน์ 1/10/2011 เขตบางแค 15

1276 เจริญนครทนัตแพทย ์3 603/23 ซ.เพชรเกษม 55/1 ถ.เพชรเกษม แขวงหลกัสอง เขตบางแค กทม02-801-4365 คุณพรคณา อศัวหน้าเมือง เขตบางแค 15

1277 คลินิกทนัตกรรมโมเดิรน์สไมล์ 119/4-5 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 10160 02-454-2205-6 คุณณฏัธิดา  ตรีหลาบ 1/12/2007 เขตบางแค 15

1278 คลินิกทนัตกรรมสุขสนัต-์ฟันสวย 9/32 ซ.หมู่บา้นสุขสนัต ์6 ถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กทม02-8037399,059-3192727,F.02626-3358คุณอนุตตรีย ์ ลิขิตสมบตัิ 1/4/2008 เขตบางแค 15

1279 ศนูยท์นัตกรรม เพชรเกษม 2 94/43-44 ถ.เพชรเกษม 66/1 แขวงบางแค เขตบางแค กทม.10160 02-413-0701 F.02-454-1432คุณพี	ทิพย์ เขตบางแค 15

1280 คลินิกทนัตกรรม เด็นทลับลิส 1000/76 หมู่บา้นสุขไพศาล ซอยเจริญ 7 ถนนพระราม3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม(087) 407-8611 (02) 284-3636คุณกนิษฐา นาคแดง 1/4/2013 เขตบางคอแหลม 16

จดัเตรียมโดย......................................................................   วนัที�............/............/............
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บริษัท  กรุงเทพธนาคม  จาํกดั

1281 เจริญกรุง 19 คลินิกเวชกรรม 2128/19-20 ถนนเจริญกรุง แขวงวดัพระยาไกร เขตบางคอแหลม กทม.10120(087) 987-7281 (02) 291-3602คุณอรอนงค ์วงคอ์ุติ 1/9/2014 เขตบางคอแหลม 16

1282 คลินิกทนัตกรรม สวสัดีเจา้ทนัตแพทย์ 2 2196 ปากซอยเจริญกรุง 74/3 ถ.เจริญกรุง อขวงวดัพระยาไกร เขตบางคอแหลม กทม(086) 000-8646,ทพญ.ภานุจรินทร ์ นาคเสน เขตบางคอแหลม 16

1283 บา้นทนัตแพทยค์ลินิก สาขาแฉลม้นิมิต 184/1 ถ.แฉลม้นิมิต แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120 (02)2914266,(081)6749662คุณยงยศ ธรรมศรีสกุล 1/9/2011 เขตบางคอแหลม 16

1284 วเิชียร การแพทย์ 515 ตรมขา้มซอย จนัทน์ 51 ถ.จนัทน์ แขวงวดัพระยาไกร เขตบางคอแหลม กทม02-211-5247 นพ.วเิชียร   สุนทรศิริ 1/9/2006 เขตบางคอแหลม 16

1285 ลาลานา คลินิกเวชกรรม 2194/19-20 ถนน.เจริญกรุง 74/1 แขวงวดัพระยาไกร เขตบางคอแหลม กทม(081) 430-2057 (02) 688-3688คุณนวลฉว ีแสนแกว้ 1/11/2013 เขตบางคอแหลม 16

1286 มเหสกัขค์ลินิกเวชกรรม สาขา 2 607/115-116 ซอยเจริญราษฎร7์ ถนน.เจริญราษฎร ์แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม(088) 016-2835 คุณมลฤดี ศรีนวลอ่อน 1/1/2013 เขตบางคอแหลม 16

1287 ฟ.ฟันคลินิกทนัตกรรม 505/87 ซ.ประดู่(ปากซอยถ.แฉลม้) ถ.เจริญกรุง แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม02-688-5384-5 ทพญ.นงนุช  กมลวรรณชยั เขตบางคอแหลม 16

1288 พระราม 3 คลินิกเวชกรรม 45/6 ถ.เจริญราษฎร ์แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม.10120 (081) 434 4006,(02) 291-2148,F.(02) 291 2149คุณพจนี หลกัคาํแกว้ 1/12/2008 เขตบางคอแหลม 16

1289 แฮปปี�  เดนทลั เพลส 2194/14-15 ถ.เจริญกรุง แขวงวดัพระยาไกร เขตบางคอแหลม กทม.1012002-688-2312-3 F.02-286-7142ทพญ.เกศริน อาํพรไพบลูย์ 1/11/2006 เขตบางคอแหลม 16

1290 ยานนาวาคลินิกเวชกรรม 4236/229-230 ซ.พระราม 3 ซอย 23 ถ.พระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม02-291-2171-2,086-516-6902 F.02-689-8494คุณวลัภา อคัรสกุล 1/3/2007 เขตบางคอแหลม 16

1291 เทเลแคร ์คลินิกเวชกรรม สาขาเจริญกรุง 93 2435-2437-2439 ถนน.เจริญกรุง แขวงวดัพระนาไกร เขตบางคอแหลม กทม(089) 894-9966 (02) 308-7170 F.(02) 308-7171คุณกนกวลี วรีะนิติเวชสาร 1/11/2013 เขตบางคอแหลม 16

1292 คลินิกเวชกรรมรชัดา-รามอินทรา Platinum Place ชั�น 1 โซน C ถ.วชัรพล แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กทม.1022002-793-4464-5 F.02-515-0265คุณณพงศ ์จงตระกูล,คุณวนัรพี รตัเสนศรี1/2/2007 เขตบางเขน 9

1293 คลินิกทนัตกรรม รา้นรกัษ์ฟัน 2/10 ตลาดถนอมมิตร ถ.วชัรพล แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กทม.10220 (081) 158-0202,(02) 347-0279คุณดาริกา  ทา้วธนนท์ 1/9/2009 เขตบางเขน 9

1294 สหคลินิกซอยสายหยุด 3/2679 หมู่ 8 ซ.พหลโยธิน 48 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กทม(081) 408-9575,(02) 971-2257คุณปนัดดา  ถิ	นพงังา 1/7/2010 เขตบางเขน 9

1295 รกัษ์ผิวคลินิก คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 9/79 ถ.ลาดปลาเคา้ แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กทม.10220 (081) 843-3003,(02) 521-3882คุณกอบกุล 1/3/2010 เขตบางเขน 9

1296 สรศกัดิOการแพทย์ 9/203 ศนูยก์ารคา้รามอินทรา ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กทม02-521-2933 นพ.สรศกัดิO   โล่หจ์นิดารตัน์ เขตบางเขน 9

1297 มิตรชุมชนคลินิกเวชกรรม รามอินทรา กม.2 9/440 ศนูยก์ารคา้รามอินทรา กม.2 ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กทม02-971-5181,01-644-0127,083-717-1444 F.02-965-9069คุณกรณิกา ฉนัทไ์กรวฒัน์,คุณวนัวสิาข ์สถิตยว์มิล1/11/2006 เขตบางเขน 9

1298 เดนตา้วจิเลจ คลินิกทนัตกรรม 441 ถนน.วชัรพล แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กทม.10220 (02) 948-0854 คุณจริารตัน์ ฉลาดธญํญกิจ 1/10/2013 เขตบางเขน 11

1299 โรงพยาบาลสตัวข์วญัคาํ 91/9-10 ถนนวชัรพล แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กทม.1100 (089) 129-1141 (02) 948-7727-28คุณสุนทร กมลพานิชย์ 1/9/2014 เขตบางเขน 9

1300 เทเลแครค์ลินิก สหคลินิก สาขาวชัรพล 12 ซอยรามอินทรา 55/8 แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กทม.10230 (089) 9849966 (02) 308-7190คุณกนกวลี 1/5/2014 เขตบางเขน 9
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บริษัท  กรุงเทพธนาคม  จาํกดั

1301 ปานดาว คลินิกเวชกรรม 177/16-17 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กทม.10220 (089) 171-7011,(02) 943-6041,F.(02) 664-4362คุณปานดาว  วุฒิชยัประดิษฐ์ 1/3/2010 เขตบางเขน 9

1302 คลินิกหมอสมชายเวชกรรม 33/14 ซ.รามอินทรา 39 ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กทม 02-973-0904 นพ.สมชาติ   เรืองศิรินุสรณ์ 1/10/2006 เขตบางเขน 9

1303 เด็นทลัวนั คลินิกทนัตกรรม 76/52 ถนนแจง้วฒันะ แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กทม.10220 (086) 336-9396 (02) 552-5390คุณกฤษณีย ์พรธิติเนศ 1/6/2014 เขตบางเขน 9

1304 คลินิกควอลิตี� แล็บ 26/22 ม.4 ซ.รามอินทรา 34(เลียบทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค)์ ถ.รามอินทรา แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กทม02-943-8454,02-943-7568 F.02-943-8032คุณฉตัรชยั   อิงคุทานนท์ 1/8/2006 เขตบางเขน 9

1305 คลินิกทนัตกรรมสมชิต ( สาขาสะพานใหม่ ) 108/170 ตลาดไทยณรงค ์ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กทม02-552-3368 คุณสมชิต  ตีระวนิชพงศ์ เขตบางเขน 9

1306 คลินิกเวชกรรมสะพานใหม่ (รพ.เปโตร) 10 67/43-47 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กทม.  10220 02-521-3618 ต่อ คุณคมน์  หาญจกัราพิทกัษ์ เขตบางเขน 9

1307 คลินิกเวชกรรมบางบอก สาขาเวชกรรม 12/27 ซ.พหลโยธิน 48 แยก 14/1 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กทม(085) 062-3455,(02) 971-2898คุณยอดรกั  สุวรรณวงศ์ 1/2/2011 เขตบางเขน 9

1308 ดอ๊กเตอรท์ูธคลินิกทนัตกรรม สาขาวชัรพล 12/7 ซ.รามอินทรา 55/8 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กทม.10230(089) 930-1212,(02) 347-0711คุณชุติมา  ศิริเสาวลกัษณ์ 1/9/2012 เขตบางเขน 9

1309 เรือพระร่วงคลินิกเวชกรรม สาขา 2 91/17 ซ.วชัรพล แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กทม.10220 02-949-8030 F.02-949-8084คุณสมพงษ์  ดาํเขียว 1/10/2009 เขตบางเขน 9

1310 คลินิก BigSmily(บิ̀กสไมล)์ 97/1 หมู่ 6 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กทม.10220 (02) 948-0748 (083) 685-0221คุณพชัรินทร ์เข็มกลดั 1/6/2014 เขตบางเขน 11

1311 คลินิกทนัตกรรมปาริชาต 224/6 ถ.รามอินทรา ระหวา่ง ซ.57-59 แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กทม.10220(081) 466-3410,(02) 509-1316ศ.นพ.อาํนวย ศจัฉวาร,ีทญ. 1/1/2010 เขตบางเขน 9

1312 คลินิกทนัตแพทย ์เสนานิคม 1 70 / 171 ซ.เสนานิคม 1แขวงลาดยาว เขตบางเขน กทม.10220 02-570-519 เขตบางเขน 9

1313 นนทค์ลินิกเวชกรรม 10 ซ.รามอินทรา 34 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแรง้ เขตบางเขต กทม.10230(02) 943-5745 คุณสุนทรี  เคา้คุณากร 1/1/2010 เขตบางเขน 9

1314 รวมแพทยค์ลินิกเวชกรรม 3/1059-60 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กทม.10220 02-521-2136 พลตรีศิกวชั สุทธิบุญ 1/11/2005 เขตบางเขน 9

1315 สหคลินิก สยามธรณีการแพทย์ 28 ซ.คูบ้อน27 ถ.คูบ้อน แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กทม.10220 (081) 372-4556,(02) 509-7400คุณธนบลูย ์ เรืองไพสิฐพร 1/10/2010 เขตบางเขน 11

1316 ศนูยท์นัตกรรม Ldc สาขาสะพานใหม่ 145/1 ถนน.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กทม.10220 (02) 970-0411 (090) 197-6227คุณชุลิตา ทศัมี 1/5/2013 เขตบางเขน 9

1317 ไชยแพทยเ์วชกรรมคลินิก 85/6-7 ถ.พหลโยธิน 59 แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กทม.10220 02-970-0342,02-935-2574,085-113-5833พล.ต.ชยัรตัน์  ลวนานนท์ เขตบางเขน 9

1318 ปวรีร์ตาคลินิก 9/426 ซ.รามอินทรา 4/1 ถ.รามอินทรา ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กทม02-971-5787-8 พญ.ปวรีร์ตา   ณ สงขลา 1/11/2006 เขตบางเขน 9

1319 วนีัสคลินิกเวชกรรม สาขารามอินทรา 109/10 หอ้งเลขที	 215 ชั�นที	 2 ศนูยก์ารคา้เซ็ลทรลัพลาซ่ารามอินทรา หมู่ 02-5527369 ชนะศกัดิO  ศรีสอาด 1/12/2007 เขตบางเขน 9

1320 คลินิกทนัตกรรม วแีอนดเ์อส 18/35-36 ซ.คูบ้อน 27 ถ.คูบ้อน แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กทม.10220 (086) 324-9930,(081) 615-1070,(02) 509-6818คุณวชิิตชยั  ชชัวาลชลธีระ 1/9/2009 เขตบางเขน 11

จดัเตรียมโดย......................................................................   วนัที�............/............/............
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1321 คลินิกอญัชญั*** 108/175 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตบางเขน กทม.10220 02-972-5607 พญ.อญัชญั คุณาศกัดากุล เขตบางเขน 9

1322 โพธิOสุวรรณคลินิกเวชกรรม สาขาบางเขน 9/329-330 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กทม.10220 (081) 656 1233,(02) 970-2614,F.(02) 970-2613คุณณฐมนท ์ พชัราศิริปกรณ์ 1/7/2009 เขตบางเขน 9

1323 คลินิกเวชกรรมถนอมมิตรการแพทย์ 19/118 ถ.วชัรพล แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กทม.10220 (086) 526-2200 คุณแกว้ใจ  สนัตินันตรกัษ์ 1/2/2011 เขตบางเขน 9

1324 พหลโยธิน 48 คลินิกทนัตกรรม 9/28 ซ.สายหลุด ถ.พหลโยธิน 48 แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กทม.1022002-971-2520 คุณอภินันท ์ภาคมณี 1/5/2007 เขตบางเขน 9

1325 คลินิกสุขภาพฟันอยูเ่ย็น 539/1 ซ.รามอินทรา 34 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กทม.1022002-509-2550 F.02-919-2613คุณวฒันา จรรยาศกัดิO 1/2/2007 เขตบางเขน 9

1326 คลินิกพนัธุท์ิพยท์นัตแพทย์ 108/598 ถนน.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กทม.10220 (02) 521-5727 คุณทดัพนัธ ์บุณยรตัน์พนัธุ์ 1/5/2013 เขตบางเขน 9

1327 ควอลิตี�  เดนทลั คลินิกทนัตกรรม สาขาศนูยก์ารคา้เนเบอรเ์ซ็นเตอร์108 ถ.วชัรพล แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กทม.10220 (081) 864-6221,(081) 446-0680,(02) 948-1950คุณพรพรรณ  ศรีธนสาร 1/11/2009 เขตบางเขน 9

1328 รามอินทราไตเทียมคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 170 ถนน รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กทม.10220 (083) 068-1298 (090) 962-4742คุณไอริสา จทัรร์ุ่งสีมากุล 1/12/2013 เขตบางเขน 9

1329 คลินิกทนัตกรรมสยาม* 85/2 ซ.คูบ้อน 27 ถ.รามอินทรา 71 แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กทม.10220081-6205918,02-9495942,F.02-9495941คุณเกศณี  ยศสา 1/7/2008 เขตบางเขน 11

1330 คลินิกทนัตกรรมเด็นทลัสกาย หอ้ง108/156 หอ้ง 108/160 2 คูหา ถ.พหลโยธิน แขวงอนุเสาวรีย ์เขตบางเขน กทม02-552-5462,081-817-9369 F.02-521-8700ทพ เอกวทิย ์บุญยรางกูร เขตบางเขน 9

1331 อินทชัเมดิแคร ์สาขาบางเขน 9/150-151 ถ.ลาดปลาเคา้ แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กทม.10220 02-862-2884 F.02-440-1912นพ.ดนต ์  อคัรวทิยาพฒัน์ 1/11/2006 เขตบางเขน 9

1332 วชัรพลเวชกรรมคลินิก 92/23-24 ซ.วชัรพล ถ.รามอินทรา แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กทม.1022002-948-1540,081-565-1513  F.02-918-9192คุณกนกกร ตรีพรม 1/11/2006 เขตบางเขน 9

1333 วุฒิศกัดิOคลินิกเวชกรรม สาขาวชัรพล 15 ซ.รามอินทรา 55/8 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กทม.10230(02) 347-0354-5,F.(02) 347-0355คุณกลัยาณี  วรีะลอน 1/8/2010 เขตบางเขน 9

1334 ทูธแฟรค์ลินิกทนัตกรรม 91/29 ถนนวชัรพล แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กทม.10220 (02) 949-8988 (086) 366-6681คุณพรรณศิริ นานายน 1/10/2014 เขตบางเขน 9

1335 เอช.ดี.แล็ป คลินิกเทคนิคการแพทย์ 3/2443 ซ.พหลโยธิน 49 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กทม.10220(081) 408-9575,F.(02) 971-2257คุณปนัดดา  ถิ	นพงังา 1/11/2009 เขตบางเขน 9

1336 พหลโยธิน 48 รกัษาสตัว์ 9/174-6 ซอยพหลโยธิน 48 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กทม02-955-7346 ต่อ นายสตัวแ์พทยด์รุตร กิ	งกา้น 1/11/2005 เขตบางเขน 9

1337 พหลโยธิน 65 คลินิก 100/38 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กทม.10220 081-243-3832 F.02-929-8091 1/11/2006 เขตบางเขน 9

1338 อารท์โบเตค้ลินิก 126/72 ซ.วชัรพล ถ.รามอินทรา55 แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กทม.10230(02) 945-4852,F.(02) 945-4852คุณวราภรณ ์ คณาญาติ 1/10/2011 เขตบางเขน 9

1339 นิติพลคลินิกเวชกรรม สาขา รามอินทรา 109/10 ศนูยก์ารคา้เซ็นทรลัรามอินทรา หอ้ง 213 ชั�น 2 ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กทม02-552-7951-2,081-309-7722 F.02-552-7951คุณธนะศกัดิO ศรีสอาด 1/5/2007 เขตบางเขน 9

1340 ศนูยท์นัตกรรมเด็นทลัแคร์ 9/284-5 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กทม.10220 02-970-5100 ทพ.นพรตัน์ ธนบุญสมบตัิ 1/11/2005 เขตบางเขน 9
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1341 เดนตา้วลิเลจ คลีนิคทนัตกรรม 441 ซอยวชัรพล แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กทม.10220 (02) 948-0854  (089) 746-7306คุณจริารตัน์ ฉลาดธญัญกิจ 1/6/2013 เขตบางเขน 11

1342 สไมลแ์ฟมิลี	คลินิกทนัตกรรม 19/109 ซ.วชัรพล ถ.รามอินทรา แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กทม. 10230 (02)3470124,(083)6177299คุณภูชิต ประกิจ 1/9/2011 เขตบางเขน 9

1343 นฤชลคลินิกเวชกรรม 91/38 ซ.วชัรพล ถ.รามอินทรา แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กทม.10220 02-791-9501,01-409-1206 F.02-791-9501คุณนฤชล   เทียนสิวากุล 1/11/2006 เขตบางเขน 9

1344 คลินิกหมอศกัดา 9/32 ซอยพหลโยธิน 48 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กทม. 1022002-971-3345 นพ.ศกัดา  สุจริตธรรม 1/12/2005 เขตบางเขน 9

1345 บ.ราชวตัรไตเทียม จาํกดั สาขาหลกัสี	 40 76/85,87,89,91 ซ.หลกัสี	สแควร ์ถ.แจง้วฒันะ แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กทม(02)6681200-4,F(02)5216119,(087)0367024คุณจรรยา จติตอ้งงง 1/5/2011 เขตบางเขน 9

1346 บา้นทนัตแพทย์ 9/201 ศนูยก์ารคา้รามอินทรา กม.2 ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กทม02-971-7078-9 พญ.นิโลบล   สกุลพราหมณ์ เขตบางเขน 9

1347 เด็นทอล สไมล ์คลินิก 46/34-35  ถ.รามอินทรา(กม.6) แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กทม.1022002-510-4006,02-510-6940ทพญ.ชลนัธร  ดุปติทฬัห์ เขตบางเขน 9

1348 คูบ้อน คลินิกเวชกรรม 19/17 ถนน.คูบ้อน 27 แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กทม.10220 (080) 302-2568 คุณปาณิสรา 1/11/2013 เขตบางเขน 11

1349 นิติพลคลินิกเวชกรรม สาขาบิ̀กซีสะพานใหม่ 1 อาคาร bigcซุปเปอรม์าเก็ต ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กทม(02)9702522,F(02)9702523,(081)3097722คุณชนะศกัดิO ศรีสะอาด 1/5/2012 เขตบางเขน 9

1350 วรวทิย ์คลินิกทนัตกรรม 2/4 ซอยพหลโยธิน 55 แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กทม.10220 (02) 521-2760 (086) 353-3635คุณวรวทิย ์แซ่กว๊ย 1/6/2014 เขตบางเขน 9

1351 วฒันพงษ์คลินิก 9/111-112 ซ.ลาดปลาเคา้ ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กทม02-5213875,F.02-5520999คุณวฒัน์พงษ์ 1/4/2008 เขตบางเขน 9

1352 คลินิกพหล 48 การแพทย*์** 12/6 ซ.พหลโยธิน 48 ถ.พหลโยธิน แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กทม.1022002-971-4497 นายอนุรกัษ์ มานก เขตบางเขน 9

1353 สมบตัิ คลินิกการแพทย์ 543 ถนน พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กทม.10220 (02) 982-9458 (081) 832-8110คุณวชัรวรี ์วนิชพงศว์รนน 1/1/2014 เขตบางเขน 9

1354 คลินิกเทคนิคการแพทยโ์ปรอินเตอรแ์ลบ สาขาเทคนิคการแพทย์18/16 ซ.สุขาภิบาล 5 ถ.รามอินทรา 23 แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กทม.10220(089) 770-9479,F.(02) 551-4214คุณสุชานาฎ  สะอาดรกัษ์ 1/11/2009 เขตบางเขน 9

1355 เพชรอนันตค์ลินิกทนัตกรรม สาขาทนัตกรรม 42/43 ซ.พหลโยธิน48 ถ.พหลโยธิน แขวงบางเขน เขตบางเขน กทม. 10220(02)9709265 1/4/2012 เขตบางเขน 9

1356 ศนูยท์นัตกรรมวชัรพล 126/167 ม.2 ซ.วชัรพล ถ.รามอินทรา แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กทม.1022002-945-4995 F.02-945-4284ทพ.วทิยา   ซื	อสตัย์ เขตบางเขน 9

1357 วมิลมนัตคลินิก 200 ตรงขา้มรามอินทรา 39 แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กทม.10220 (084) 075-6847 (02) 551-0401คุณสุวไิล วนิารกัษ์วงศ์ 1/6/2014 เขตบางเขน 9

1358 เด็นทรลัวนัคลินิก สาขา2 10 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กทม. 10220 (02)971-4819,F(02)552-6391,(081)4672602คุณรุจริา บุญวงั 1/6/2011 เขตบางเขน 9

1359 ศนูยท์นัตกรรมแอลดีซี(รามอินทรา 37) 32/31 ม.4  ถ.รามอินทรา 37 แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กทม.10220 02-552-1300 เขตบางเขน 9

1360 เพียวแครค์ลินิก สาขาเวชกรรม 59/464 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน กทม.10150 02-8954840,081-6905190,F.02-8954840คุณชนิการต ์ ชูเชิด 1/5/2008 เขตบางขุนเทียน 10
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1361 สองคุณหมอสหคลินิก 78/5 ซ.ท่าขา้ม 7 ถ.ท่าขา้ม แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน กทม.10150 (081) 705-3273,(02) 405-4550คุณสุกญัญา  โชติกพนิช 1/12/2009 เขตบางขุนเทียน 10

1362 คลินิกพระราม 2 การแพทย์ 81/9 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดาํ บางขุนเทียน กทม.10150 02-894-0124 นพ.ประภาส     กมลอาํนวยกิจ เขตบางขุนเทียน 10

1363 คลินิก อภินันทก์ารแพทย์ 110/1008 หมู่บา้นการเคหะธนบุรี ถนน.พระราม2 แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน กทม(02) 880-7446 (089) 891-6894คุณอภินันท ์จาํปีเหลือง 1/12/2013 เขตบางขุนเทียน 10

1364 พฤกษาคลินิกเวชกรรม (พระราม 2) 59/457-458 หมู่ที	6 ศนูยก์ารคา้เซ็นทรลัพลาซ่าSH-03-04 แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน กทม02-895-7192-3 F.02-895-7193ทพญ นิภา 1/7/2006 เขตบางขุนเทียน 10

1365 69 สหคลินิก 104/113 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน กทม.10150 02-416-1204 นพ.ศิริยศ วนิชชานนท์ 1/12/2005 เขตบางขุนเทียน 10

1366 ทนัตกรรมท่าขา้ม 116/34 ถ.ท่าขา้ม แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน กทม.10150 02-848-1023 นส.ศิริพร  พุฒิพฒันา เขตบางขุนเทียน 10

1367 NYC New York Clinic 160 เซ็นทรลัพระราม 2 ชั�น3 หอ้ง339 แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน กทม(02) 872-4446 (085) 152-4747คุณเมธินี กตกุลดาํรงค์ 1/10/2013 เขตบางขุนเทียน 10

1368 คลินิกทนัตกรรมเด็นทลัฮทั 99/2121 ถนนท่าขา้ม แขวงแสดาํ บางขุนเทียน กทม.10150 (02) 895-7055 (081)682-6992คุณรุ่งโรจน์ 1/5/2014 เขตบางขุนเทียน 9

1369 คลินิกสุขภาพดี 4/293 ซ.50 ถ.พระราม2 แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 (02)8986633ต่อ103คุณสุวานิช 1/4/2012 เขตบางขุนเทียน 10

1370 งานเจริญคลินิกเวชกรรม สาขาเวชกรรม 21/195 ซ.อนามยังานเจริญ 30 ถ.อนามยังามเจริญ แขวงท่าขา้ม เขตบางขุนเทียน กทม(02) 4176071,(086) 377-0025,F.(02) 417-6072คุณมนตรี 1/9/2008 เขตบางขุนเทียน 10

1371 พระรามเอก คลินิกเวชกรรม 80/563-566 ถนนบางขุนเทียน แขวงบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน กทม(089) 145-6920 (02) 417-1605คุณวศิฺฐ์ 1/6/2014 เขตบางขุนเทียน 10

1372 เทียนทะเลคลินิกเวชกรรม 63/46 ม.1 ซ.เทียนทะเล 16 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน กทม02-892-0144-6 F.02-892-0147พญ.นุสรี   ศิริพฒัน์ เขตบางขุนเทียน 10

1373 ชลดาคลินิกเวชกรรม 174/125 ซ.การเ์ดนธน พระราม 2/60 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน กทม089-1992599,02-4510898คุณศยามล 1/6/2008 เขตบางขุนเทียน 10

1374 นิติพลคลินิก สาขาโลตสัพระราม 2 10 88/2528 หมู่ 6 แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน กทม.10150 (02) 892-9335 คุณสิริวมิล  พิพฒัน์พฤติกุล 1/8/2012 เขตบางขุนเทียน 10

1375 อนุสรณค์ลินิก 108/270 ซ.บางกระดี	 ถ.พระราม2 แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน กทม.10150(089)0165634 คุณสมริด สมบุญ 1/5/2012 เขตบางขุนเทียน 10

1376 กานตช์นกคลินิกเวชกรรม สาขาท่าขา้ม 45/2 ถ.ท่าขา้ม แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน กทม.10150 (081) 207-1128 คุณไอศรูย ์ คาํเด่นงาม 1/8/2012 เขตบางขุนเทียน 10

1377 RFDI BY Rassa Poom สาขาพระราม 2 366 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน กทม.10150 (02) 895-8370-1,(081) 409-8490,F.(02) 895-8370-101คุณภทัรภร  ชยัขจรภทัร 1/8/2012 เขตบางขุนเทียน 10

1378 คลินิกทนัตกรรมงามเจริญ 16/69 ซ.วดัเลา ถ.พระราม 2 ซ.51 แขวงท่าขา้ม เขตบางขุนเทียน กทม.10150(081) 583-5340,(02) 896-6177คุณรศัมี  ดาน้อย 1/2/2010 เขตบางขุนเทียน 10

1379 คลินิกฟ.ฟันทนัตแพทย์ 109/49 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน กทม.10150 02-895-9216 พญ. ประไพ  อภิชยัทวสีิน 1/7/2006 เขตบางขุนเทียน 10

1380 คลินิกทนัตกรรม บางกระดี	 85 ปากซอยบางกระดี	 6 ถนนบางกระดี	 แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน กทม(094) 554-0397 คุณสิริพร 1/5/2014 เขตบางขุนเทียน 10
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1381 ศนูยท์นัตกรรมพระราม 2 268/1 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน กทม.10150 02-894-1919 คุณกิตติ  ฉนัทวริิยวฒัน์ เขตบางขุนเทียน 10

1382 เพชรทองคาํ คลินิกเวชกรรม สาขาพระราม 79/124 ซ.บางกระดี	 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน กทม.10150(086) 340-5080,(02) 452-1407,F.(02) 452-1496คุณรูไหวริหยะ๊  ปตูีล่า 1/2/2010 เขตบางขุนเทียน 10

1383 แพทยจ์ุไรรตัน์ คลินิกเวชกรรม 4 120/9 พระราม 2 60/2 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน กทม(081) 454-2554,(02) 451-3084คุณอรอนงค ์ รตันพุทธาสาคร1/5/2009 เขตบางขุนเทียน 10

1384 กานตช์นกคลินิก สาขาบิ̀กซีแสมดาํ 189 ถ.พระราม2 แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 (02)4514338 1/3/2012 เขตบางขุนเทียน 10

1385 รมยร์วนิทค์ลินิกเวชกรรม สาขาเซ็นทรลัพลาซ่าพระราม บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จาํกดัมหาชน 160 ถ.พระราม2 แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน กทม02-8724741,F.02-8724743คุณฐานิสร  ธรรมลิขิตกุล 1/6/2008 เขตบางขุนเทียน 10

1386 เรือพระร่วงคลินิกเวชกรรม สาขาบางขุนเทียน 18/6 ถ.บางขุนเทียน แขวงท่าขา้ม เขตบางขุนเทียน กทม.10150 (081) 5815187,(02) 849-8152คุณวรรณกมล  แซ่ฉวั 1/11/2009 เขตบางขุนเทียน 10

1387 พรเกษมคลินิกเวชกรรม สาขาเซ็ลทรลัพระราม บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จาํกดัมหาชน 160 ถ.พระราม2 แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน กทม02-8724744-5 คุณศคิธร  ธญัรตันศรีสกุล 1/5/2008 เขตบางขุนเทียน 10

1388 คลินิกสุขภาพฟัน พระราม 2 ทนัตกรรม 104/2-3 ม.6 ถ.พระรามที	 2 ซ.69 แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน กทม.1015002-416-0096,02-451-3046คุณพสุ ตรยัไชยาพร 1/11/2005 เขตบางขุนเทียน 10

1389 คลินิกทนัตกรรมเดน้ทแ์คร์ 120/14 ซอยพระราม2 60/2 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน 02-451-4016,F.02-892-3375คุณเบญจภา  จองวรรณศิริ 1/2/2008 เขตบางขุนเทียน 10

1390 โรงพยาบาลสตัวท์องหล่อ สาขาพระราม2 30/6 ซอยพระราม2 49 ถนนพระราม2 แขวงท่าขา้ม เขตบางขุนเทียน กทม(02) 896-5226 (081) 914-1369คุณขนิษฐา เอกวรรณงั 1/9/2014 เขตบางขุนเทียน 10

1391 วรรณาบีคลินิกเวชกรรม 214/1 ถนน.พระราม2 แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน กทม.10150 (081) 208-1407 คุณศิริวรรญ 1/5/2013 เขตบางขุนเทียน 10

1392 แอลดีซีเดนทรลั จาํกดั 59/456 ถนน.พระราม2 แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน กทม.10150 (089) 947-2040 (02) 895-7433คุณวราพร บุดศรี 1/5/2013 เขตบางขุนเทียน 10

1393 สะแกงามคลินิกเวชกรรม 4/948 ซ.วดัสะแกงาม ถ.พระราม 2 แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน กทม.1015002-451-7046 นพ.ดาํเกิง บรูณนัทุ 1/3/2007 เขตบางขุนเทียน 10

1394 คลินิกทนัตกรรมสะแกงาม* 533 ถ.สะแกงาม แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน กทม.10150 (02)4620540,(086)2496523คุณมยุรา แบสิว 1/3/2012 เขตบางขุนเทียน 10

1395 คลินิกเวชกรรมเซ็นทรลัการแพทย ์พระราม 120/3-4 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน กทม.10150 02-895-8709,02พญ.กญัชลี   เอกเพชร,คุณบุญน้อม,คุณวชันี  รตันพลเขตบางขุนเทียน 10

1396 ชนกานตค์ลินิก สาขาพระราม 2 3 111/905-907 ซ.68 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน กทม.10150(081) 816 6200,(02) 450 1051-2คุณเมษา  สิทธิประเสริฐ 1/7/2009 เขตบางขุนเทียน 10

1397 วุฒ-ิศกัดิO คลินิกเวชกรรม สาขา เซ็นทรลัพระราม บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จาํกดัมหาชน 160 ถ.พระราม2 แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน กทม02-872-4088 F.02-872-4089คุณลกัขณา  แซ่โซว้ 1/11/2007 เขตบางขุนเทียน 10

1398 คลินิกทนัตกรรมโมเดิรน์ 120/2 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน กทม.10150 (02) 451-4209-10คุณภทัรา ขดัทา 1/5/2009 เขตบางขุนเทียน 10

1399 เนชั 	นโพลีคลินิก 18 ถ.แฮปปี� แลนด ์สาย 2 แขวงคลองจั 	น เขตบางกะปิ กทม.10240 02-734-3350 นพ.ธนา     แสงดีจริง เขตบางกะปิ 14

1400 นูโว เด็นตลั โฮม 20/5(768) ซ.รามคาํแหง 58/4 ถ.สุขาภิบาล 3 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กทม02-735-4374,02-379-4996คุณภาวณิี ตุลวรรณะ เขตบางกะปิ 14
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บริษัท  กรุงเทพธนาคม  จาํกดั

1401 พรชยัคลินิกการแพทย์ 25 ถ.นวมินทร ์แขวงคลองจั 	น เขตบางกะปิ กทม.10240 02-377-8622-3,089-454-1133 F.02377-8622-3นพ.พรชยั สรอ้ยอมัพรกุล เขตบางกะปิ 14

1402 ไอ-จนัทร ์คลินิกเวชกรรม 4 185/32 ถ.นวมิทร ์แขวงคลองจั 	น เขตบางกะปิ กทม. 10240 (02) 378 0776,F.(02) 378 1385คุณเฉลี	ยว  อนันทสุข 1/4/2009 เขตบางกะปิ 14

1403 นวมินทรค์ลินิกเวชกรรม สาขารตันบณัฑิต 19/6,17 ซอยลาดพรา้ว 107 แขวงคลองจั 	น เขตบางกะปิ กทม.10240 02-378-4324 พญ.แกว้ใจ สนัตินันดารกัษ์ เขตบางกะปิ 14

1404 เชอรี	 คลินิกทนัตกรรม 240/2 ซ.ลาดพรา้ว 101 ถ.ลาดพรา้ว แขวงคลองจั 	น เขตบางกะปิ กทม.1024002-731-3490 ทพญ.โรสลาริน     สีนครชาติ เขตบางกะปิ 14

1405 หิรญัรกัษ์ ทนัตคลินิก 17/2-3 ซอยรามคาํแหง12 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240 (02) 318-0490 (081) 302-1190คุณทนงศกัดิO หิรญัรกัษ์ 1/4/2013 เขตบางกะปิ 14

1406 พฤกษาคลินิกเวชกรรม สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ 2s-c 16A ชั�น2 แขวงคลองจั 	น เขตบางกะปิ กทม.10240 (02) 734-1838-40คุณนพรตัน์ เพ็งสะและ 1/2/2014 เขตบางกะปิ 14

1407 นิติพล คลินิกเวชกรรม สาขารามคาํแหง 2207-2209 ซ.รามคาํแหง 49/1 ถ.รามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กทม02-718-4943,02-318-0577 F.02-718-8637คุณศุภมาส ชุมชื	น เขตบางกะปิ 14

1408 คลินิกทนัตกรรมฟันดีไซน์สาขาโลตสับางกะปิ 3109 ถ.ลาดพรา้ว แขวงคลองจั 	น เขตบางกะปิ กทม. 10240 (02)7343190,(089)4467160คุณอณัณพิมพ ์พวงพรศรี 1/9/2011 เขตบางกะปิ 14

1409 คลินิกฟันสะอาด 191/348 ม.10 (8) ซ.ลาดพรา้ว 55 ถ.ลาดพรา้ว แขวงวงัทองหลาง เขตบางกะปิ กทม02-538-2048,089-493-6124ทพ.วรีพฒัน์   วรีกิตติ เขตบางกะปิ 14

1410 คลินิกสุขภาพฟัน 106 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั 	น เขตบางกะปิ กทม.10240 02-733-3204-5 คุณดิเรก พงศภ์ทัรานนท,์คุณนิตยา เรียบรอ้ย เขตบางกะปิ 14

1411 นิติพลคลินิก (เดอะมอลล)์ 3522 ชั�น 2 เดอะมอลลบ์างกะปิ ถ.ลาดพรา้ว แขวงคลองจั 	น เขตบางกะปิ กทม02-704-7239 F.02-704-7238นพ.นิติพล  ชยัสกุลชยั เขตบางกะปิ 14

1412 ด็อกเตอรเ์กรซคลินิกเวชกรรม 19 ซอยมหาดไทย ถนนรามคาํแหง65 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240(081) 581-2244 (02)319-0315คุณเสาวภาคย ์พงศศ์ศิธร 1/7/2014 เขตบางกะปิ 14

1413 คลินิกเวชกรรมเมดิแคร ์คลินิก 2169/1 อ.วฒันามารท์(หน้าประตใูหญ่ ม.ราม 1) ซ.รามคาํแหง 47 ถ.รามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กทม02-319-4590 F.02-319-4590คุณกมลรตัน์   ประกอบพร, 1/8/2006 เขตบางกะปิ 14

1414 ปริญญาทนัตคลินิก 3029 ถ.ลาดพรา้ว 109 แขวงคลองจั 	น เขตบางกะปิ กทม.10240 02-731-1330 ทพ.ปริญญา   ทั�งสุข เขตบางกะปิ 14

1415 ทนัตกรรมสไมลไ์ลน์ 1153/4-5 (207)ซ.ลาดพรา้ว 101 ถ.ลาดพรา้ว แขวงคลองจั 	น เขตบางกะปิ กทม02-370-1547-8,081-816-3515 F.02-370-1548ทพ. ปริญญา ศุขเกษม 1/12/2005 เขตบางกะปิ 14

1416 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมราม 42 2272/32 ซ.รามคาํแหง 42 ถ.รามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กทม02-732-1466 คุณนงนภทัร 1/7/2007 เขตบางกะปิ 14

1417 คลีนิคแพทยน์้อมเกลา้ 202/18 ซ.รามคาํแหง 68 ถ.สุขาภิบาล 3 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กทม02-370-0615 น.พ ทวปี  ไทยรุ่งโรจน์,คุณศรุตา คาํไพเลื	อน เขตบางกะปิ 14

1418 แบงคอกคลินิกเวชกรรม ศนูยก์ารคา้เดอะมอลลบ์างกะปิ 3522 หอ้ง 2sc15a1-2 แขวงคลองจั 	น เขตบางกะปิ กทม(084) 414-5566 คุณดาํรงคพ์ล คิ� วเจริญ 1/8/2014 เขตบางกะปิ 14

1419 ทนัตกรรม นูโว เดนทอลโฮม ราม 10 1974/2(126)ขา้งเดอะมอล ์2 ซ.รามคาํแหง 10 ถ.รามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กทม02-319-8655,02คุณวรวทิย ์ตนัติสุขวลักุล,คุณกญัญา สมมิตร1/11/2005 เขตบางกะปิ 14

1420 ที เอ็น ที คลินิกทนัตกรรม 1 ซอยรามคาํแหง 37 ถนนรามคาํแหง  แขวงหวัหมาก  เขตบางกะปิ  กทม02-7188232 F.083-7180939คุณเวชพิสิฐ จติตอ์ารืนท์ 1/6/2008 เขตบางกะปิ 14
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1421 คลีนิคอุทยัการแพทย์ 52/15-16 ซ.รามคาํแหง 60/5 ถ.สุขาภิบาล 3 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กทม02-374-8572 คุณวลิาวรรณ,คุณลานทิพย ์บุญสินมา เขตบางกะปิ 14

1422 คลินิกทนัตกรรมรามคาํแหงสไมลค์ลบั 2113/50 ซอยรามคาํแหง 43 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240 (02) 130-1293 (081) 791-3121คุณอจัฉรา ประกนัศรี 1/5/2014 เขตบางกะปิ 14

1423 พีดี คลินิกทนัตกรรม 6 ซ.รามคาํแหง ซอย 21 ถ.รามคาํแหง แขวงหว้ยขวาง เขตบางกะปี กทม.10240(02) 318-8722,F.(02) 318-2541คุณกลัยา  คาํเงิน 1/1/2012 เขตบางกะปิ 14

1424 บุญวสิุทธิOคลินิกเวชกรรม 673 ซ.แฮปปี� แลนด ์ถ.สุขาภิบาล 1 แขวงคลองจั 	น เขตบางกะปิ กทม.1024002-378-0985 F.02-733-2623คุณอฉัรีย ์นุตรศร,ีคุณประสิทธิO เขตบางกะปิ 14

1425 กฤตยะคลินิก สาขารามคาํแหง 24 118/29 ซ.รามคาํแหง 24 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240 (081) 693 7272,F.(02) 314 3113คุณจรวยรตัน์  สงอาจนิต์ 1/1/2009 เขตบางกะปิ 14

1426 จรินทรท์นัตคลินิก 492(2272/7) ถ.รามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240 02-374-5568,02-732-0582,081-404-1878ทพ.จรินทร ์ธีรรชัชา เขตบางกะปิ 14

1427 บางกะปิ โพลีคลีนิค 3632 ถ.ลาดพรา้ว (สามแยกบางกะปิ) แขวงคลองจั 	น เขตบางกะปิ กทม.1024002-377-5059 คุณสุรี เขตบางกะปิ 14

1428 จนัทรตัน์คลินิกเวชกรรม 2041/3 ถ.รามคาํแหง แขวงหว้หมาก เขตบางกะปิ กทม.10240 02-318-9160 พญ.ขวญัจริา วงศเ์กียรติขจร 1/6/2006 เขตบางกะปิ 14

1429 เดนทิส แอท โฮม 655/5 ถ.รามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240 02-735-3447-8 คุณชโรชา เชื� อคาํจนัท์ เขตบางกะปิ 14

1430 คลินิกรกัฟัน ราม21 1937/5 ซอยรามคาํแหง21 ถนน รามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กทม(02) 322-6682 (089) 843-3764คุณหมอชลชยั 1/1/2014 เขตบางกะปิ 14

1431 คลินิกเวชกรรม ทวมิาศ สาขา รามคาํแหง 40 8/8 ซ.รามคาํแหง 40 ถ.รามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240081-867-5118,081-561-5531นพ.ฐาปนา  จารุทะวยั 1/7/2007 เขตบางกะปิ 14

1432 พงศศ์กัดิOคลินิก สาขาเดอะมอลลร์ามคาํแหง 49 เดอะมอลลร์ามคาํแหง 3 ชั�น 1 ลานจอดรถ ถ.รามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กทม02-318-3160,081-438-2181 F.02-318-3160คุณสุพรรษา มินิ 1/2/2007 เขตบางกะปิ 14

1433 ทนัตกรรมรกัษ์ฟัน 3522 ชั�น 2 หา้งสรรพสินคา้เดอะมอลลก์ะปิ ถ.ลาดพรา้ว แขวงคลองจั 	น เขตบางกะปิ กทม02-734-1816,086-382-9333ทพ.ชชัวาลย ์จริาวฒันพงศ,์คุณกนัดา ยะตั Yน เขตบางกะปิ 14

1434 พรเกษมคลินิก 6 สาขาบางกะปิ 3522 เดอะมอลลบ์างกะปิ ถ.ลาดพรา้ว แขวงคลองจั 	น เขตบางกะปิ กทม.1024002-734-1376-7 นพ.กิตติ    จติตรีประเสริฐ์ เขตบางกะปิ 14

1435 คลีนิค นุกูล ทนัตแพทย์ 30/9 ถ.สุขาภิบาล 3 (ปากทาง ม.สวนสน) เขตบางกะปิ กทม.10240 02-374-9385 คุณอนุการ  สายเจริญ เขตบางกะปิ 14

1436 เดอะพรีเซนต ์เมดดิคอล คลินิกเวชกรรม 3 ถนนรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240 (02) 116-1918 (085) 666-8966คุณปฐมพงษ์ ไชยสตัย์ 1/8/2014 เขตบางกะปิ 14

1437 บิวทิสคลินิกเวชกรรม สาขารามคาํแหง 439 ถ.รามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240 (02)3181782,F(02)3181782,(086)3318422คุณสุนิสา สารีบท 1/3/2012 เขตบางกะปิ 14

1438 นฤมลทนัตกรรมคลินิก 979 ซ.รามคาํแหง 93 ถ.สุขาภิบาล 3  แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กทม.1024002-378-1838,02-731-6311ทญ.นฤมล  ตรยัไชยาพร เขตบางกะปิ 14

1439 คลินิกทนัตกรรมซนัเวย์ 3500 ซ.ตะวนันา 1 ถ.ลาดพรา้ว แขวงคลองจั 	น เขตบางกะปิ กทม.10240(085) 214 5000 คุณเพ็ญ  ชยัททัรอมร 1/4/2009 เขตบางกะปิ 14

1440 ศนูยท์นัตกรรมฟันดี เซนเตอร์ 743 ซ.ศนูยบ์งัเทิงการคา้ (แฮบปี� แลนด ์สาย 1) ถ.แฮบปี� แลนด ์แขวงคลองจั 	น เขตบางกะปิ กทม02-377-7389-90คุณเชาวนิตย ์พิกุลนาครงค์ เขตบางกะปิ 14
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บริษัท  กรุงเทพธนาคม  จาํกดั

1441 เอ-รีน คลินิก 42-44 ซ.ลาดพรา้ว 130 แขวงคลองจั 	น แขวงบางกะปิ กทม.10240 02-378-0073,081-632-2158 F.02-731-1150คุณกวนิ สุขเสถียรพาณิชย์ 1/10/2007 เขตบางกะปิ 14

1442 วชัรีวรรณ  ทนัตแพทย์ 1937/13 ซ.รามคาํแหง 21 ถ.รามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ  กทม02-318-3764,02-318-5825 F.02-319-4369คุณวชัรีวรรณ   พรเจริญ เขตบางกะปิ 14

1443 วงศป์ระดิษฐค์ลินิกทนัตแพทย์ 1962/2  ถนนรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ  กทม.10240 02-318-6057 ทญ.อรนุช   เจยีรประดิษฐ์ เขตบางกะปิ 14

1444 ศิริวรรณ คลินิกเวชกรรม 16 ซอยรามคาํแหง 65 ถนน.รามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กทม(090) 418-9784 (02) 319-3367คุณปณิตา มหาจริเดชากร 1/11/2013 เขตบางกะปิ 14

1445 คลินิกเวชกรรมวซิน้อมจติ 4 ศนูยก์ารคา้ N mark โซนB1 ถนนลาดพรา้ว แขวงคลองจั 	น เขตบางกะปิ กทม(089) 778-4600 คุณดุษฎี  บุญมี 1/9/2012 เขตบางกะปิ 14

1446 ลีลาคลินิก 2097/6 ม.วกิรม ์ถ.รามคาํแหง 39 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กทม.1024002-318-8706 พ.ญ.กรรณิการ ์ เอื� อวฒันากรณ์ เขตบางกะปิ 14

1447 คลินิกทนัตกรรมเฮลสต์ี� สมายล์ 11 ถ.หวัหมาก แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240 02-732-1109 F.02-732-1108ทญ.สรอ้ยทอง สีอุไรย์ 1/2/2007 เขตบางกะปิ 14

1448 แฮปปี� เด็นทลัโฮ มคลินิก 718 ซ.ศนูยก์ารคา้แฮปปี� แลนด ์ถ.แฮปปี� แลนด ์แขวงคลองจั 	น เขตบางกะปิ กทม02-377-9234-5 ทพญ.สมศรี  สุดเสงี	ยม,คุณรุ่งอรุณ ร่มรุกข์ เขตบางกะปิ 14

1449 วรดีคลินิกเวชกรรม 100 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั 	น เขตบางกะปิ กทม.10240 (083)3027788 คุณวรดี ศรีสตัยว์าจา 1/7/2012 เขตบางกะปิ 14

1450 คลินิกเวชกรรมราม 24 2 20 ซ.รามคาํแหง 24 .รามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240(02) 314-1775 คุณนิตยา  ทองธภดล 1/4/2009 เขตบางกะปิ 14

1451 เดนทีคเดนทลัแคร ์คลินิกเวชกรรม 1448/3 ซอยลาดพรา้ว87 ถนนประดิษฐม์นูธรรม แขวงคลองจั 	น เขตบางกะปิ กทม คุณสุพรรษา ทองคุณ 1/10/2014 เขตบางกะปิ 14

1452 รามาทนัตแพทย์ 711 (67/48)ถ.แฮปปี� แลนด ์2 แขวงคลองจั 	น เขตบางกะปิ กทม.10240 02-375-5771,02-734-2347,086-122-2822คุณธนากร มงคลนุสรณ์ เขตบางกะปิ 14

1453 คลินิกทนัตกรรม แฟมิลี	สไมล์ 3538 ซอยลาดพรา้ว 144/1 ถนน.ลาดพรา้ว แขวงคลองจั 	น เขตบางกะปิ กทม(02) 733-3786 (086) 389-0555คุณวชัรินทร ์นิลเพชร 1/6/2014 เขตบางกะปิ 14

1454 รชันีคลินิกทนัตกรรม 17/1 ซอยรามคาํแหง 12 ถนน รามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กทม02-318-2609,02-318-5667ทพญ.รชันี เหมะรชัตะ,คุณนภสัวรรณ สระทองแก่นเขตบางกะปิ 14

1455 เอส.&พี. โพลีคลีนิค 185/29 ถ.สุขาภิบาล 1 แขวงคลองจั 	น เขตบางกะปิ กทม.10240 02-377-6264 คุณสมหมาย  ลิ	มพานิช เขตบางกะปิ 14

1456 กฤษณะทนัตแพทย์ 79  ถนนแฮปปี� แลนด ์สาย 1 แขวงคลองจั 	น เขตบางกะปิ กทม.10240 02-377-8835 ทพ.กฤษณะ    โรจนตรีคูณ เขตบางกะปิ 14

1457 วุฒิศกัดิOคลินิกเวชกรรม สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ ศนูยก์ารคา้เดอะมอลลบ์างกะปิคอมแพล็ก3522ชั�น2 2BL18-19 ถนนลาดพรา้ว แขวงคลองจั 	น เขตบางกะปิ กทม02-734-1894 F.02-734-1895คุณดวงกมล 1/2/2008 เขตบางกะปิ 14

1458 สุพจน์ทนัตคลินิก 3750/10 ซ.วงษ์ลี ถ.ลาดพรา้ว 146/1 แขวงคลองจั 	น เขตบางกะปิ กทม. 02-375-7880 ทพ.สุพจน์ รุจริะวโิรจน์ เขตบางกะปิ 14

1459 รกัษ์รามคลินิกเวชกรรม 1939/5 ซ.รามคาํแหง 21 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240 02-318-5328,081-811-5548นพ.อษัฎาวุธ แสนโภชน์ เขตบางกะปิ 14

1460 คลินิกทนัตกรรมแฮปปี� สไมล์ 131 ซ.แฮปปี� แลนดเ์ก่า ซ.นวมินทร ์แขวงคลองจั 	น เขตบางกะปิ กทม.1024002-377-0240 ทพญ.ฉมาภรณ ์ ขนัแข็ง,อุมารินทร ์นะคะจดั เขตบางกะปิ 14

จดัเตรียมโดย......................................................................   วนัที�............/............/............

F-PD-003 REV.0

ตุลาคม 2557



ประเภท  � � � � โรงพยาบาลเอกชน ����    โรงพยาบาลรฐับาล/รฐัวสิาหกจิ ����    ศูนยบ์รกิารสาธารณสขุ

����    คลนิิก จาํนวน  2049   แห่ง � � � � อื+นๆ(ระบ)ุ……………………………………

ลาํดบั ชื	อสถานบริการสาธารณสุข จาํนวนเตียง ที	ตั�ง หมายเลขโทรศพัท์ ผูป้ระสานงาน วนัที	(เปิดบริการ) เขต สายที	 วนัที	(ปิดทาํการ)

แบบบนัทึกประวตัสิถานพยาบาล

บริษัท  กรุงเทพธนาคม  จาํกดั

1461 คลินิกทนัตกรรมรามคาํแหงอินเตอร์ 267 หมู่บา้นวกิรม ถ.รามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240(086) 577-6722,(02) 718 9026คุณชุติมา  กองกมล 1/9/2012 เขตบางกะปิ 14

1462 วชิเดนทลั คลินิกทนัตกรรม 3105 ศนูยก์ารคา้ N mark โซนB3 ถนนลาดพรา้ว แขวงคลองจั 	น เขตบางกะปิ กทม(02) 734-1911 คุณสุพตัรา โชคพฒันกิจ 1/7/2013 เขตบางกะปิ 14

1463 คลินิกทนัตกรรม ทูธแองเจิ� ล 2/1 ซอยพนูทรพัยส์ิน ถนนรามคาํแหง 24 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กทม(089) 137-4621 คุณกรกาญ 1/8/2014 เขตบางกะปิ 14

1464 อมรมิกรคลินิกทนัตกรรม 10/10 ซ.รามคาํแหง 24 ถ.รามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กทม. (081) 174-0303,(02) 318-3079,F.(02) 314-2992คุณอมณิกร  ทนัตรร์ตันา 1/7/2010 เขตบางกะปิ 14

1465 ฌาเทียร ์คลินิกเวชกรรม อาคาร CDC เลียบทางด่วนรามอินทรา หอ้ง203ซอยลาดพรา้ว 87 ถนนลาดพรา้ว แขวงบางกะปิ เขตบางกะปิ กทม(02) 102-2520 (086) 592-5075คุณปาริชาติ แกว้ยา 1/1/2014 เขตบางกะปิ 14

1466 คลินิกทนัตกรรม ไอเดนทอล สาขาหวัหมาก 1 390 เดอะพลาซ่า ซอยรามคาํแหง 30 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ (02) 718-8072 ทพ.อิสรา  สิริมะลิพงศ์ 1/10/2009 เขตบางกะปิ 14

1467 คลินิกทนัตกรรมกรีนเด็นทลั 2113/46-47ซอยรามคาํแหง41/1 ถนน.รามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กทม(087) 613-6969 คุณเปิ� ล 1/1/2013 เขตบางกะปิ 14

1468 ศนูยท์นัตกรรม แฟมิลี	 543/6 อาคารสงเคราะห ์5 ถ.นวมินทร ์แขวงคลองจั 	น เขตบางกะปิ กทม.1024002-733-1201 ทพ.ณฐัพงศ ์  กนกวริุฬห์ เขตบางกะปิ 14

1469 คลินิกทนัตกรรม ที.เค.เด็นทลัโฮม 3498/3  ถ.ลาดพรา้ว แขวงคลองจั 	น เขตบางกะปิ กทม.10240 02-734-3703-5 คุณฐาปณี   คฤหานนท์ เขตบางกะปิ 14

1470 ฟิลอกา้ ลาโบราโทรี	 คลินิกเวชกรรม 249 ซอยโยธินพฒันา ถนนเอกมยัรามอินทรา แขวงคลองจั 	น เขตบางกะปิ กทม(02) 515-0355 (089) 158-0999คุณภทัรพล 1/7/2014 เขตบางกะปิ 14

1471 คลินิกทนัตกรรม เด็นทลัไนน์ 468/13 ซอยลาดพรา้ว แขวงคลองจั 	น เขตบางกะปิ กทม.10240 (02) 158-9659 (089) 681-9770คุณวฤษฎี องักินันทน์ 1/4/2014 เขตบางกะปิ 14

1472 รามคลินิกแพทย์ 1991/5 ถ.รามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240 02-314-4891 นพ.ประสพชยั ศรีบริกิจ,คุณนภากรณ ์โพธิOจนัทร์ เขตบางกะปิ 14

1473 ศรณัยค์ลินิกทนัตแพทย์ 263(2089) ถ.รามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240 02-314-3787 F.02-314-3787ทพ.พรเทพ   สิทธิศรณัยก์ุล เขตบางกะปิ 14

1474 เวลิดช์ารม์มิ	ง คลินิกการแพทย์ 20 ซ.รามคาํแหง 12 ถ.รามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กทม.1024002-314-4622 นพ.ยุทธพงษ์ หาญวงศ,์คุณเดือนเพ็ญ อานนท์ เขตบางกะปิ 14

1475 คลินิกทนัตกรรมแฮปปี� สไมลพ์ลสั 9 ศนูยก์ารคา้แฮปปี� แลนด ์ถ.ลาดพรา้ว แขวงคลองจั 	น เขตบางกะปิ กทม.1024002-3782463 คุณสุรเกียรติ  ทะตา 1/6/2008 เขตบางกะปิ 14

1476 เมโกะ คลินิกเวชกรรม สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ หา้งเดอะมอลบ์างกะปิ หอ้ง2S-F3B,S-F4 ถ.ลาดพรา้ว แขวงคลองจั 	น เขตบางกะปิ กทม(086) 905-1343,(02) 734-2233,F(02) 734-3732คุณสมใจ สุมาลี 1/4/2010 เขตบางกะปิ 14

1477 วชิระพลคลินิกเวชกรรม สาขาคลินิกเวชกรรม 117 ถ.ลาดพรา้ว 101 แขวงคลองจั 	น เขตบางกะปิ กทม.10310 (081) 807-6252,(02) 187-0249,คุณบุญสนอง  ยนิดีชาติ 1/9/2010 เขตบางกะปิ 14

1478 คลินิกทนัตกรรมเดอะแกรนด์ 2 ศนูยก์ารคา้แฮปปี� แลนดซ์อย 2 ถนนลาดพรา้ว แขวงคลองจั 	น เขตบางกะปิ กทม(02) 734-0422 (087) 328-3098คุณสุรกียรติO 1/8/2014 เขตบางกะปิ 14

1479 ดิอิมเม็จเมดิคอลเอสเทติก จาํกดั 249 ซอยโยธินพฒันา แขวงคลองจั 	น เขตบางกะปิ กทม.10240 (081) 934-9914 คุณกชพร ปาละพงษ์ 1/4/2014 เขตบางกะปิ 14

1480 วนีัสคลินิกเวชกรรม (ราม 1 ) 2099 ถ.รามคาํแหง 39(สุขุมวทิ 71) แขวงหวัหมาก  เขตบางกะปิ กทม.1024002-718-7176 F.02-718-7176นพ.จริวฒัน์     สกุลววิรรธน์ เขตบางกะปิ 14
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บริษัท  กรุงเทพธนาคม  จาํกดั

1481 สวนสน-กรุงเทพกรีฑาเวชกรรมคลินิก 529/10 หลงั ม.สวนสน ซ.กนัซุส ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กทม02-379-5188,081-712-9876คุณชนามาศ สุธรรมมา เขตบางกะปิ 14

1482 อิมพีเรียลคลินิกแพทย์ 166/26-27 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั 	น เขตบางกะปิ กทม.10240 02-377-8605,02-375-4461,081-286-3512 F.02-728-6280คุณภทัราทิพ เนตรทิพย ์ศิริคูณ เขตบางกะปิ 14

1483 เดนทลัสแควรห์วัหมาก คลินิกทนัตกรรม 533 ซอย 65 ถนน.รามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240 (02) 318-1197 (089) 086-2084คุณพรวมิล ยาคาํ 1/11/2013 เขตบางกะปิ 14

1484 คลินิกทนัตกรรมโอเค 112/4 ซอยรามคาํแหง 24 ถนนรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กทม(086) 355-9991 (02) 319-0449คุณเสาวคนธ ์เจยีมบุรเศรษฐ์ 1/9/2014 เขตบางกะปิ 14

1485 มิตรชุมชนคลินิกเวชกรรม สาขาลาดพรา้ว 111 3043 ซ.ลาดพรา้ว111 ถ.ลาดพรา้ว แขวงคลองจั 	น เขตบางกะปิ กทม.1024002-704-7818,02-965-9069 F.02-704-7819คุณณฐัชยา สุขสุวรรณ เขตบางกะปิ 14

1486 ทนัตกรรมรามคาํแหง 39 1 2105 ชั�น 2 ถ.รามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240 (080) 293-8988,(02) 718-9026คุณชุติมา กองกมล 1/5/2010 เขตบางกะปิ 14

1487 คลินิกทนัตกรรม ยิ� มหวาน 711 (แฮปปี� แลนด)์ แขวงคลองจั 	น เขตบางกะปิ กทม.10240 (081) 407-1542 คุณดารามาส มะเริงสิทธิO 1/12/2013 เขตบางกะปิ 14

1488 อินทุวงศท์นัตกรรมคลินิก 2  ซ.1 ม.เสรี 1ถ.เสรี 2 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240 02-314-6458 ทญ.สญัชนา     อินทุวงศ์ เขตบางกะปิ 14

1489 คลินิกทนัตแพทยส์มชาย 2 2314/7 ซ.รามคาํแหง 52/2 ถ.รามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กทม02-378-2082 ทพ.สมชาย อุดมสงัวรกุล,คุณเชอรี	 จติรสมดี เขตบางกะปิ 14

1490 คลินิกทนัตกรรมสไมลเ์ดนท์ 249 อาคาร24 เฮา้ส ์ ชั�น 2 ซอยโยธินพฒันา แขวงคลองจั 	น เขตบางกะปิ กทม(083) 050-5956,(02) 734-2620คุณกุลธวชั  วงศบ์ุญเกื� อกูล 1/1/2011 เขตบางกะปิ 14

1491 คลินิกแพทยส์มชาย 4 ถ.ลาดพรา้ว แฮปปี� แลนด ์ขา้งน้อมจติต ์แขวงคลองจั 	น เขตบางกะปิ กทม 02-377-2832 นพ.สมชาย เชี	ยวชาญเวช,คุณวาสนา มาตรสมบตัิเขตบางกะปิ 14

1492 คลินิกทนัตกรรมเด็นทลัโฮม* 2 40 ซ.รามคาํแหง 43/1 ถ.รามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240(02) 318-6639 คุณศรินทรท์ิพย ์ขจรวุฒิเดช 1/5/2010 เขตบางกะปิ 14

1493 คลินิคทนัตกรรมแฮปปี� ไวท์ 423 ซอยรามคาํแหง51/3 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240 (089) 138-4984 (02) 318-9640คุณกรศิริ พาพนัธ์ 1/9/2013 เขตบางกะปิ 14

1494 ภทัรคลินิกเวชกรรม** 322 ถ.รามคาํแหง 24 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240 086-383-4105 นาย เจษฎา เพชรรอด,พญ. 1/7/2006 เขตบางกะปิ 14

1495 รมิดา คลินิกเวชกรรม 1/5 ซอย 61 ถนน.นวมินทร ์แขวงคลองจั 	น เขตบางกะปิ กทม.10240 (089) 664-4924 (02) 377-0710คุณรมิดา วรีเตชานนท์ 1/10/2013 เขตบางกะปิ 14

1496 คลินิกทนัตกรรมแองเจลิสมายล์ 319 ถนนรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240 (081) 932-0277 (02) 319-0230คุณปราณี สนโตแจง้ 1/6/2014 เขตบางกะปิ 14

1497 ฟันดีคลีนิค (แฮปปี� แลนด)์ 729 ซ.ศนูยบ์นัเทิงการคา้แฮปปี� แลนด ์ถ.สุขาภิบาล 1 แขวงคลองจั 	น เขตบางกะปิ กทม02-375-3501,02-374-2192น.พ.ประดิษฐ,์คุณวนัเพ็ญ จมูจนัทา เขตบางกะปิ 14

1498 คลินิกทนัตกรรมบา้นรกัยิ� ม 23 ซ.รามคาํแหง 53 ถ.รามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240(084) 122-7844,F.(02) 318-3856คุณจริวรรณ  ศิลาวรรณ 1/8/2009 เขตบางกะปิ 14

1499 คลินิกแพทยร์าม 22 (รพ.ราม 22) 2080/1 ซ.รามคาํแหง 22 ถ.รามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กทม02-314-4938,02-314-7948คุณลาํปาง  กาเผือกงาม เขตบางกะปิ 14

1500 วุฒ-ิศกัดิO คลินิกเวชกรรม สาขาบิ̀กซีหวัหมาก 177อาคารหวัหมากทาวน์เซ็นเตอร ์ชั�น1 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กทม(081) 358-1635 (02) 718-5007คุณปียวุฒิ พิมพว์ลิยั 1/9/2013 เขตบางกะปิ 14
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ลาํดบั ชื	อสถานบริการสาธารณสุข จาํนวนเตียง ที	ตั�ง หมายเลขโทรศพัท์ ผูป้ระสานงาน วนัที	(เปิดบริการ) เขต สายที	 วนัที	(ปิดทาํการ)
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บริษัท  กรุงเทพธนาคม  จาํกดั

1501 คลินิก 42 ทนัตกรรม 2098/91 ม.ปรีชา 8 ถ.รามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กทม.1024002-300-0525 ทพ.ญ.ฐิตาภรณ ์  ทรพัยะโตษา เขตบางกะปิ 14

1502 คลินิกบา้นฟัน 53 ซ.ลาดพรา้ว 87ถ.ลาดพรา้ว แขวงวงัทองหลาง เขตบางกะปิ กทม.1024002-539-0658,089-881-3811ทพญ.มทันา  การพจน์ เขตบางกะปิ 14

1503 Berry house Clinic 64 ซอยรามคาํแหง 46 ถนนรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กทม. (02) 377-3177 (090) 198-1989คุณวไิลวรรณ พิศพาร 1/4/2014 เขตบางกะปิ 14

1504 กอบุญคลินิกเวชกรรม สาขาเวชกรรม 1 24 ซ.นวมินทร ์14 แยก 21 ถ.นวมินทร ์แขวงคลองจั 	น เขตบางกะปิ กทม.10240(081) 880-0102,(02) 377-2435,F.(02) 377-2435คุณฉตัรสุมาลย ์ ตนัติกุล 1/5/2010 เขตบางกะปิ 14

1505 คลินิกทนัตภิรกัษ์ 51/194  ถ.ลาดพรา้ว 128/1-2 แขวงคลองจั 	น เขตบางกะปิ กทม.1024002-378-2756 คุณอภิรกัษ์   มั 	นเกียรติกุล,คุณประไพ โชติสนองเขตบางกะปิ 14

1506 รมยร์วนิทค์ลินิก สาขาเดอะมอลบ์างกะปิ 3522 เดอะมอลบ์างกะปิ ชั�น 1 หอ้งเลขที	 1B-L22 ถ.ลาดพรา้ว แขวงคลองจั 	น เขตบางกะปิ กทม02-704-9433-5 F.02-704-9437พญ.จานิสร ธรรมลิขิตกุล,พญ1/12/2006 เขตบางกะปิ 14

1507 ธนพร คลินิกเวชกรรม สาขาบางกะปิตะวนันา 3500 ถ.ลาดพรา้ว แขวงคลองจั 	น เขตบางกะปิ กทม.10240 (081) 945-6777 คุณชญารฐั อศัวรฐั 1/3/2010 เขตบางกะปิ 14

1508 รกัฟันทนัตคลินิก 2020 ระหวา่งซอย 14-16 ถ.รามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กทม02-318-7628,02-314-7143,02-718-7222ทพ.ธชัพฒัน์ พฒันศิษฎางกูร เขตบางกะปิ 14

1509 สุรชยัทนัตคลินิก สุขาภิบาล 3 306/11(1034) ถ.สุขาภิบาล 3 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กทม.1024002-370-1048-9,089-671-9750 F.02-370-1049ทพ.สุรชยั ณรงคเ์กียรติคุณ เขตบางกะปิ 14

1510 คลินิกบา้นฟันทนัตกรรม 3312/7 ซ.ลาดพรา้ว 101 ถ.ลาดพรา้ว แขวงคลองจั 	น เขตบางกะปิ กทม.1024002-736-9260,089-799-7930นส.สิริอร  ออ้ยอิสรานุกุล เขตบางกะปิ 14

1511 คลินิกทนัตแพทยส์ุธรรม 1981ถ.รามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240 02-314-2476 ทพ.สุธรรม   เขตบางกะปิ 14

1512 รกัษ์คุณ คลินิก (นวพรรณ) 12/3 ถ.รามคาํแหง 24 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240 02-718-6765 นพ.นวพรรณ  เขตบางกะปิ 14

1513 คลินิกสุขภาพฟัน(เพชรเกษม) 196/61-62 ซ.เพชรเกษม 16 ถ.เพชรเกษม แขวงวดัท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม02-457-0790,081-644-2505 F.02-457-7827ทพ.ฉตัรชยั    ตุลยพิรุฬหศิลป์ เขตบางกอกใหญ่ 15

1514 คลินิกสวา่งทนัตแพทย์ 227/1-2 ซ.วดัสงัขก์ระจาย ถ.อิสรภาพ แขวงวดัอรุณ เขตบางกอกใหญ่  กทม02-466-8702 ,02-465-1745 (085) 064-6558ทพญ.วรรณดี  พลานภาพ เขตบางกอกใหญ่ 15

1515 คลินิกตน้ไทรทนัตแพทย ์2 274/12 ถ.อิสรภาพ แขวงวดัอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กทม.10600 02-891-2141-2 ทพญ.จรีภา   สจัจะวนัวมิล 1/9/2006 เขตบางกอกใหญ่ 15

1516 เพื	อประชาทนัตแพทย์ 2/5 ถ.เพชรเกษม แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600 02-891-8922 เขตบางกอกใหญ่ 15

1517 พนัธมิตรไตเทียมคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 365/61-62 ซ.เพชรเกษม 17 ถ.เพชรเกษม แขวงวดัท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม02-457-2347-8,081-658-9143 F.02-457-2347นพ.สมชาย  เจตสุรกานต์ 1/6/2006 เขตบางกอกใหญ่ 15

1518 สาํนักงานทนัตแพทยส์ุรนัต์ 11/30 เชิงสะพานแดงจะเนียร ถ.เพชรเกษม แขวงวดัท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม02-465-6510 ,02-465-1994ทพ.สุรนัต ์   จนัทรพ์ิทกัษ์ เขตบางกอกใหญ่ 15

1519 คลินิกทนัตกรรมท่าพระสไมล์ 367/7-8 ซ.เพชรเกษม17 ถ.เพชรเกษม แขวงวดัท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม02-8682448,081-6150678ทญ.ณฐัปภสัร ์วฒันาศรมศิริ 1/7/2011 เขตบางกอกใหญ่ 15

1520 เสาวนิตย ์ทนัตแพทย์ 63/12 ถ.จรญัสนิทวงศ ์แขวงวดัท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม.10600 02-412-0850,081-627-7246ทพญ.เสาวนิตย ์ นาคอินทร์ เขตบางกอกใหญ่ 15
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บริษัท  กรุงเทพธนาคม  จาํกดั

1521 โยธินการแพทย์ 45-47 ถ.พาณิชยการธนบุรี แขวงวดัท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม.1060002-412-5614 พญ.อิ	มใจ  ลีลารศัมี ,คุญภิญญาณฐั   นุตตะรงัค์เขตบางกอกใหญ่ 15

1522 ธนบุรีทนัตแพทย์ 196/69 ถ.เพชรเกษม แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม.10600 02-467-4784 ทพญ.กมลรตัน์  องคช์วลิต เขตบางกอกใหญ่ 15

1523 คลินิกวทิยาทนัตแพทย์ 39  ซ.จรญัสนิทวงศ ์13 ถ.จรญัสนิทวงศ ์แขวงวดัท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม02-412-2834 ทพ.ณรงค ์สินศิริเชวง เขตบางกอกใหญ่ 15

1524 อดิลกัษณค์ลินิกเวชกรรม 221/30 ซ.วดัสงัขก์ระจาย ถ.เพชรเกษม แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม02-465-8222 F.02-437-7555นพ.อดิศกัดิO   จนิตนาดิลก 1/11/2006 เขตบางกอกใหญ่ 15

1525 เค.พี.เอส การแพทยเ์ฉพาะทางโรคไต 365/42 ซอยเพรชเกษม17 แขวงวดัท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม.10600(081) 644-1768 (02) 457-6628คุณธารทิพย ์ปรีชา 1/5/2013 เขตบางกอกใหญ่ 15

1526 พิทยาทนัตแพทย์ 18/31ถ.จรญัสนิทวงศ ์แขวงวดัท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม.10600 02-467-1068 , 02-8681215ทพ.อาํนาจ   ภู่ปัทมา เขตบางกอกใหญ่ 15

1527 คลินิกทนัตกรรม รกัษ์ฟัน เด็นทลัเพลส 183 หา้สหกรณก์รุงเทพ ถ.สมเด็จพระปิ	 นเกลา้ แขวงอรุณอมัรินทร ์เขตบางกอกน้อย กทม02-424-3020,089-411-9935คุณ กอ้งเกียรติ ปุภรตันพงษ์ 1/9/2007 เขตบางกอกน้อย 17

1528 ราชพฤกษ์ไตเทียมคลินิกเฉพาะทาง 170/27 ซ.28 ถ.จรญัสนิทวงค ์แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กทม. 10700(02)8668377,(085)1453793คุณสาลี นิรฉตัรสุวรรร 1/2/2012 เขตบางกอกน้อย 17

1529 คลินิกทนัตกรรมเดนทรลัสแควร์ 107/3-4 ถ.จรญัสนิทวงค ์แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กทม. 10700(081)1078886,F(02)8668486คุณชชัวสา รุจกิาญจนพนัธ์ 1/7/2011 เขตบางกอกน้อย 17

1530 คลินิกหมอกบ ( ทนัตกรรม ) 741/5  ถ.อรุณอมัรินทร ์แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม.10700 02-411-1958 คุณพจนพรรณ  มีสจัจี เขตบางกอกน้อย 17

1531 ศนูยส์ุขภาพฟัน 521/27 ซ.จรญัสนิทวงศ ์37 ถ.จรญัสนิทวงศ ์แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กทม02-864-5818-20 F.02-8645820ทพญ.ระลุสาห ์ วไิลวงษ์ 1/12/2005 เขตบางกอกน้อย 17

1532 ชญาคลินิกเวชกรรม 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร ์เขตบางกอกน้อย กทม.10700 (089) 940-4099 (02) 884-9611คุณชาํนาญ ลิ	วเจริญศกัดิOกูล 1/7/2014 เขตบางกอกน้อย 17

1533 สุรชยัทนัตคลินิก1 48/6 ถ.บางขุนนนท ์แขวงบางขุนนนท ์เขตบางกอกน้อย กทม.10700 02-886-0657,089-670-3349ทพ.สุรชยั ธนะทิพานนท์ เขตบางกอกน้อย 17

1534 กมลเวชคลินิกเวชกรรม 511/398 ซ.จรญัสนิทวงศ ์37 ถ.จรญัสนิทวงศ ์แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กทม02-864-5117 พญ.กมลวรรณ อศัวเดชเมธากุล1/8/2006 เขตบางกอกน้อย 17

1535 ทรงกิจทนัตแพทย์ 278-282 สี	แยกศิริราช ถ.อรุณอมรินทร ์แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม02-412-5303 ,02-4182211ท.พ. ทรงกิจ   เพียรโรจน์ เขตบางกอกน้อย 17

1536 คลินิกธนบุรีทนัตกรรม 521/6 ถ.พรานนก แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม.10700 (089) 791-8937,(02) 866-3298คุณปารมี  ไม่ครา้มศึก 1/1/2010 เขตบางกอกน้อย 17

1537 นิติพลคลินิกเวชกรรม สาขาปิ	 นเกลา้ 165/6-7 ถ.สมเด็จพระปิ	 นเกลา้ แขวงอรุณอมัรินทร ์เขตบางกอกน้อย กทม02-882-4514,081-309-7722 F.02-882-3397คุณชนะศกัดิO-วรรณี  ศรีสอาด1/9/2007 เขตบางกอกน้อย 17

1538 คลีนิคทนัตแพทยว์เิชียร 2 48/51 ถ.บางกอกน้อย-ตลิ	งชนั แขวงบางขุนนนท ์เขตบางกอกน้อย กทม. 02-435-7164 ทญ.วนัเพ็ญ  มนูรงัษี,คุณหนูลกัษณ ์ หนูเข็ม เขตบางกอกน้อย 17

1539 คลินิกชูจติการแพทย์ 142/21 ถ.บางขุนนนท ์แขวงบางขุนนนท ์เขตบางกอกน้อย กทม.10700 02-424-8679 คุณน้อย สุทธลกัษณ,์คุณชูจติ กุลจรรยาววิฒัน์1/6/2007 เขตบางกอกน้อย 17

1540 คลินิกทนัตกรรมบา้นหมอปิY ม 61/44 ถนน.บางขุนนนท ์แขวงบางขุนนนท ์เขตบางกอกน้อย กทม.10700(086) 629-6566 (02) 882-4617คุณเทพวรรณ ตนัสุวรรณรตัน์1/11/2012 เขตบางกอกน้อย 17

จดัเตรียมโดย......................................................................   วนัที�............/............/............
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ลาํดบั ชื	อสถานบริการสาธารณสุข จาํนวนเตียง ที	ตั�ง หมายเลขโทรศพัท์ ผูป้ระสานงาน วนัที	(เปิดบริการ) เขต สายที	 วนัที	(ปิดทาํการ)

แบบบนัทึกประวตัสิถานพยาบาล

บริษัท  กรุงเทพธนาคม  จาํกดั

1541 ธนบุรี โพลีคลีนิค 48/15-16 ถ.บางกอกน้อย-ตลิ	งชนั แขวงบางขุนนนท ์เขตบางกอกน้อย กทม02-433-7374,02-434-4703คุณสุรจติร  พิกุลศร,ีนพ.กิตติศกัดิO ถิรวฒันกุล เขตบางกอกน้อย 17

1542 อญัชนา เด็นทลั คลินิก 185/10 ถ.อรุณอมรินทร ์เขตบางกอกน้อย กทม.10700 (089) 861-7465,(02) 424-5752คุณเพ็ญลดา  แสงชมพู 1/7/2009 เขตบางกอกน้อย 17

1543 คลีนิค สานัสทนัตแพทย ์(บางกอกน้อย) 567/8-9 ถ.พรานนก แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม.10700 02-411-2370 ,02-866-0655ทพ.สานัส เจตสินไพศาล เขตบางกอกน้อย 17

1544 คลีนิค วรีะชยั ทนัตแพทย์ 453/22 ซ.จรญัสนิทวงศ ์35 ถ.จรญัสนิทวงศ ์แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กทม02-412-5453 คุณวาสิณี  เอกพจน์ถาวร เขตบางกอกน้อย 17

1545 คลินิกทนัตกรรมเดนทิสเฮาส*์ 994/1 ถนนพรานนก แขวงบา้นช่างห่อ เขตบางกอกน้อย กทม.10700 (02) 411-2477 (087) 354-3503คุณณฐัพล บาํรุงชูเกียรติ 1/6/2014 เขตบางกอกน้อย 17

1546 ทนัตแพทยค์ลินิกร่มเย็น 5/92 ซ.อุดมทรพัย ์ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมัรินทร ์เขตบางกอกน้อย กทม02-434-8571 คุณจนัทรท์ิพย ์มีศีล เขตบางกอกน้อย 17

1547 ณรงคค์ลินิกการแพทย์ 261/109 ถ.จรญัสนิทวงศ ์29-31ถ.จรญัสนิทวงศ ์แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กทม02-411-1757 F.02-412-1345นพ.ณรงค ์ มั 	นสกุล เขตบางกอกน้อย 17

1548 คลินิกทนัตกรรม เอจ ีเดนทลัพลสั สาขาปิ	 นเกลา้ 1 5/79 ฐ.บรมราชชนนี 13 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมัรินทร ์เขตบางกอกน้อย กทม(081) 878-5908,(02) 434-8344คุณปัทมา  จริรกัษ์โสภากุล 1/11/2009 เขตบางกอกน้อย 17

1549 นิติพลคลินิกเวชกรรม สาขาบางขุนศรี 447/28-31 ถ.จรญัสนิทวงศ ์แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กทม.1070002-866-7702 F.02-895-3782พญ.อาทิตยา เม่งศิร,ิคุณสุกญัญา มุ่งจนัทร์1/1/2007 เขตบางกอกน้อย 17

1550 คลินิกทนัตกรรมอิสรภาพ 129/5-6 ถ.อิสรภาพ แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม.10700 02-866-2301,081-497-3198คุณวโิรจน์ ลออเสถียรกุล 1/6/2007 เขตบางกอกน้อย 17

1551 ศศิธรทนัตคลินิก 23/45 ถ.บางขุนนนท ์แขวงบางขุนนนท ์เขตบางกอกน้อย กทม.10700 02-424-8231 ทญ.ศศิธร  ธีระเกษม เขตบางกอกน้อย 17

1552 ศรีประวตัิทาํฟัน 21/44 ถ.บางขุขนนท ์แขวงบางขุนนนท ์เขตบางกอกน้อย กทม.10700 02-424-5746 ทญ.วสิิทธิO  สุขวณิช เขตบางกอกน้อย 17

1553 คลินิกทนัตแพทย ์พรานนก 599 ถนนพรานนก แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม.10700 (089) 126-0560 (02) 411-3951คุณอนุศกัดิO สินธพานนท์ 1/6/2014 เขตบางกอกน้อย 17

1554 ชีวจติโฮม คลินิกเวชกรรม 13/3 ซอยอรุณอมริทร ์39 ถนน.อรุณอมรินทร ์แขวงอรุณอมรินทร ์เขตบางกอกน้อย กทม(02) 422-9111 (084) 876-6055คุณอญัธิฌา มทัวาธิ 1/10/2013 เขตบางกอกน้อย 17

1555 คลินิกทนัตกรรมปิ	 นเกลา้ 111/27 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมัรินทร ์เขตบางกอกน้อย กทม.1070002-884-5108 F.02-8845108ทพญ.วลีพร  แพะเจริณชยั เขตบางกอกน้อย 17

1556 prince of smile dental clinic สาขาปิ	 นเกลา้ 3/123 อาคารกุง้หลวงแมนชั 	น ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมัรินทร ์เขตบางกอกน้อย กทม(085)6827955 คุณรชันก 1/7/2012 เขตบางกอกน้อย 17

1557 วนีัสคลินิกเวชกรรม สาขาจรญัสนิทวงศ์ 477/5 ถ.จรญัสนิทวงศ ์แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กทม.10700 02-864-6767-6,081-309-7722 F02-411-0865คุณชนะศกัดิO  ศรีสอาด 1/8/2007 เขตบางกอกน้อย 17

1558 รชัภาส-อญัชนา ทนัตแพทยค์ลินิก 307/274   ซ.จรญัสนิทวงศ ์31 ถ.จรญัสนิทวงศ ์แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย 02-866-6327-9 ทพ.รชัภาส พานิชอตัรา เขตบางกอกน้อย 17

1559 เดอะเซนสค์ลินิกเวชกรรม 71/50 หอ้ง A211-1 อาคารเดอะเซ็นสป์ิ	 นเกลา้ ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมัรินทร ์เขตบางกอกน้อย กทม(097) 248-9229 คุณปวณีส์ุดา ชื	นชูผล 1/8/2014 เขตบางกอกน้อย 17

1560 ภูนิศาคลินิก 3 183 ถ.อรุณอมัรินทร ์แขวงอรุณอมัรินทร ์เขตบางกอกน้อย กทม.10700 (087) 555-6011,(02) 433-5345,F.(02) 433-5345คุณภูณิศา  จติติละอองวงศ์ 1/4/2010 เขตบางกอกน้อย 17

จดัเตรียมโดย......................................................................   วนัที�............/............/............

F-PD-003 REV.0

ตุลาคม 2557



ประเภท  � � � � โรงพยาบาลเอกชน ����    โรงพยาบาลรฐับาล/รฐัวสิาหกจิ ����    ศูนยบ์รกิารสาธารณสขุ

����    คลนิิก จาํนวน  2049   แห่ง � � � � อื+นๆ(ระบ)ุ……………………………………
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แบบบนัทึกประวตัสิถานพยาบาล

บริษัท  กรุงเทพธนาคม  จาํกดั

1561 รวมเวช 226/7 ถ.อรุณอมัรินทร ์แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม.10700 02-411-4947 นพ.สมชาย   เนื	องตนั 1/11/2006 เขตบางกอกน้อย 17

1562 คลินิกทนัตแพทยด์าํรงค์ 367/117ตรงขา้มสถานีปรบัอากาศสายใตเ้ก่า ถ.จรญัสนิทวงศ ์33 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กทม02-412-1806 คุณธนากร   รตัน์วงศว์ริุฬห์ เขตบางกอกน้อย 17

1563 เวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมศิริเวชการ 1066 ถ.พรานนก แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม.10700 02-866-3350,081-617-7512นพ.สมชยั ชีวนิศิริวฒัน์ เขตบางกอกน้อย 17

1564 ประภศัร ์ทนัตคลีนิค 135/14 ถ.บางกอกน้อย-ตลิ	งชนั แขวงบางขุนนนท ์เขตบางกอกน้อย กทม02-882-7730 คุณประภศัร ์คุน้วงศ,์คุณศิวไิล สุภาเกศ เขตบางกอกน้อย 17

1565 คลินิกทนัตกรรม บา้นฟันจรญั 35 455/599 ซอยจรญัสนิทวงศ ์35 แยก 1 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กทม(02) 864-8788 (081) 371-2750คุณสุวฒันา อริยประยรู 1/11/2013 เขตบางกอกน้อย 17

1566 คลินิกบา้นรกัฟัน(คลินิกทนัตกรรมสาํหรบัครอบครวั 256/39 ซ.บา้นช่างหล่อ ถ.จรญัสนิทวงศ ์แขวงบางกอกน้อย เขตบางกอกน้อย กทม02-864-5870-1 ทพญ.เพ็ญพนัธ ์ กาญจนโสภา เขตบางกอกน้อย 17

1567 คลินิกปากคลองมอญ 2 ถ.อรุณอมัรินทร ์แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม.10700 02-454863,F.02-4753214รอ.วเิชษฐ  สวนเนตร 1/4/2008 เขตบางกอกน้อย 17

1568 ศนูยท์นัตกรรมฝั	งตรงขา้มศิริราช ถ.อรุณอมัรินทร ์แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม.10700 02-411-5060 คุณโฉมเฉลา  ประชุมชยั 1/11/2006 เขตบางกอกน้อย 17

1569 แอนน่าคลินิกเวชกรรม ปิ	 นเกลา้ 1/155,1/156 ถนน.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมัรินทร ์เขตบางกอกน้อย กทม(081) 455-4442 คุณนวรตัน์ ทฬัหวริิยกุล 1/8/2013 เขตบางกอกน้อย 17

1570 มงคลทนัตแพทย์ 513/163 ถ.จรญัฯ 37 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กทม.10700 02-412-4628 ทพ.ชาญณรงค์ เขตบางกอกน้อย 17

1571 ธงชยัคลินิก-แล็ปส ์สาขาเวชกรรม 143/245 ซ.วดัสุวรรณคีรี ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมัรินทร ์เขตบางกอกน้อย กทม(081)614-6550,F.(02)467-6515คุณธงชยั  คิริศกุล 1/8/2008 เขตบางกอกน้อย 17

1572 ฟ.ฟัน คลินิก 204/22  ถนนจรญัสนิทวงศ ์แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม.1070002-411-0846,081-441-5475 F.02-866-0917ทญ.เปรมฤดี  มีแสงนิล วทบ,ทบ. เขตบางกอกน้อย 17

1573 วุฒิศกัดิOคลินิก สาขาปิ	 นเกลา้ 165/4-5 ถ.สมเด็จพระปิ	 นเกลา้ แขวงอรุณอมัรินทร ์เขตบางกอกน้อย กทม02-434-5422 พญ.วชิญา   ศุภโอภาสพนัธุ์ 1/7/2006 เขตบางกอกน้อย 17

1574 คลินิกเวชกรรมแพทยส์มัพนัธ์ 28 ซ.เทิดไท 18 ถ.เทิดไท แขวงตลาดพล ูเขตธนบุรี กทม.10600 (081) 658-1541,(02) 465-4309คุณสมัพนัธ ์ ธนกิจจาํรูญ 1/5/2009 เขตธนบุรี 10

1575 บา้นหมออร คลินิกเวชกรรม 1872 ถ.สมเด็จพระเจา้ตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม.10600 (081) 612-4922,(02) 477-1185คุณอรกนิษฐา  เจนถนอมมา้ 1/6/2010 เขตธนบุรี 10

1576 คลินิกทนัตกรรมพิทกัษ์ทนต์ 109-111 ถ.วุฒากาศ แขวงตลาดพล ูเขตธนบุรี กทม.10600 02-466-5236-37ทพ.ณฐัพล อคัรวชัรางกูร 1/7/2006 เขตธนบุรี 10

1577 คลินิกทนัตกรรมลาดงัเต้ 212,214 ซ.ตากสิน 4 ถ.สมเด็จพระเจา้ตากสิน แขวงบางยี	เรือ เขตธนบุรี กทม02-890-6655,081-438-8877 F.02-890-5762ทพ.วรีวฒัน์   ฉววีานิชยกุล 1/8/2006 เขตธนบุรี 10

1578 สาํนักงานทนัตแพทย ์วรรณา 278 ซ.ตากสิน 6 ถ.ตากสิน แขวงบางยี	เรือ เขตธนบุรี กทม.10600 02-466-1042,02-465-7078 F.02-890-5313,02-890-5297ทพ.ญ.วรรณา  เดชาประพนัธ1์/11/2005 เขตธนบุรี 10

1579 Dental  work clinic 166 ถ.รชัดา-ท่าพระ แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กืท.10600 (081) 646 7538,(02) 878 9918-9,F.(02) 682 0392คุณจรีรตัน์  บุญกรไกรฤกษ์ 15/12/2008 เขตธนบุรี 10

1580 สาํเหร่ ทนัตคลีนิค 326 ถ.ตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม.10600 02-472-1577 ,02-465-4928คุณณิฌาภทัร ,คุณพิชยั พนัเลิศกิจสกุล เขตธนบุรี 10

จดัเตรียมโดย......................................................................   วนัที�............/............/............
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บริษัท  กรุงเทพธนาคม  จาํกดั

1581 เจริญนครธนบุรีคลินิกเวชกรรม 366/8-9 ซอยเจริญนคร62 ถนนเจริญนคร แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กทม(02) 877-7627,(081) 434-4006,F.(02) 877-7626คุณพกัตรเ์พ็ญ  หนูฤทธิO 1/2/2008 เขตธนบุรี 10

1582 การแพทยเ์ทิดไทคลินิกเวชกรรม 3,5 ซ.เทิดไท 1 ถ.เทิดไท แขวงบางยี	เรือ เขตธนบุรี กทม.10600 (081) 399 9114,(คุณแสงจนัทร ์ เอกเสถียร 1/3/2009 เขตธนบุรี 10

1583 กระสินธุค์ลินิกเวชกรรม 462-464 ถ.ตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม.10600 02-468-0375 นพ.กระสินธุ ์รุ่งทองศรี 1/11/2005 เขตธนบุรี 10

1584 จริะทนัตกิจคลินิก 1 54/7  ถ.อิทรพิทกัษ์ แขวงหิรญัรูจ ีเขตธนบุรี กทม.10600 02-466-9898 ทพ. ชยัฤทธิO  จริะวทิยาบุญ เขตธนบุรี 10

1585 สกาวคลินิก สาขาอิสรภาพ 955/2-3 ถ.อิสรภาพ แขวงหิรญัรุจ ีเขตธนบุรี กทม.10600 (02)4726922,F(02)4726922,(082)5652030คุณเบญญทิพย ์บวัแจม่ 1/5/2012 เขตธนบุรี 10

1586 คลินิกรกัษ์ฟัน 1006/12 ซ.ตากสิน 20 ถ.ตากสิน แขวงสาํเหร่ เขตธนบุรี กทม.10600 02-890-4685 ทพ.อรชิต ทศันามธิน,คุณกานติมา จนัทะเน้า1/11/2005 เขตธนบุรี 10

1587 บา้นหมอฟัน คลินิกทนัตกรรม 165 ถ.เทอดไท (ตรงขา้มเขตธนบุร)ี แขวงบางยี	เรือ เขตธนบุรี กทม.1060002-466-6070 ทพ.พงศเ์ทพ   อนันตกุลนธี 1/7/2006 เขตธนบุรี 10

1588 ศิริเวชการแพทย์ 143 ซ. 9 ถ.ตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม.10600 02-437-0509 นพ.วศิน มีวตัถา 1/6/2006 เขตธนบุรี 10

1589 วุฒิศกัดิOคลินิกเวชกรรม สาขาเดอะมอลลท์่าพระ 8 99 ศนูยก์ารคา้เดอะมอลลท์่าพระ ชั�น 2 หอ้ง 2AR5-R6 ถ.รชัดา-ท่าพระ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม(02)4777150,(080)2890030,F(02)4777149กญัญภ์า ม่วงงาม 1/4/2011 เขตธนบุรี 10

1590 กรุงธนไตเทียม คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 1018/12-13 ถนน.ตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม.10600 (080) 989-5758 (02) 876-6157คุณฐิติมา ชยัโสตถี 1/1/2014 เขตธนบุรี 10

1591 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม เทอดไท 15 ถนน เทอดไท แขวงบางยี	เรือ เขตธนบุรี กทม.10600 (081) 860-6192 คุณบุษบา เรือสิณานนท์ 1/1/2014 เขตธนบุรี 10

1592 คลินิกเทิดไททนัตแพทย ์สาขา 2 1257 ถ.เทิดไท แขวงตลาดพล ูเขตธนบุรี กทม.10600 (081) 550-0554,(02) 472-5911,F.(02) 472-5912คุณวนัชยั  เนตรประเสริฐกุล 1/8/2010 เขตธนบุรี 10

1593 คลินิกทนัตกรรม เด็นทิสตา้ 87/12 ถนนรชัดาภิเษฏ แขวงตลาดพล ูเขตธนบุรี กทม.16000 (02) 891-3245 (089) 126-0560คุณอนศกัดิO สินธพานนท์ 1/6/2014 เขตธนบุรี 10

1594 คลินิกรากเทียมเทิดไท 880 ถ.เทิดไท แขวงตลาดพล ูเขตธนบุรี กทม.10600 (081) 550-0554,(02) 466-3206คุณวนัชยั  เนตรประเสริฐกุล 1/8/2010 เขตธนบุรี 10

1595 ว.พ.คลินิกการแพทย์ 989/2 ถ.อิสรภาพ แขวงหิรญัรูจ ีเขตธนบุรี กทม.10600 (02) 890-1011,(083) 615-1399,F.(02) 890-0316คุณพงศท์ิพย ์ อรุณธรรมคุณ 1/8/2012 เขตธนบุรี 10

1596 คลินิกทนัตกรรมกนกเรขา 423-425 ถ.เทอดไท แขวงบางยี	เรือ เขตธนบุรี กทม.10600 02-465-8722 F.02-465-8722 ,081-615-6053ทพญ.กนกเรขา  สรโยธิน เขตธนบุรี 10

1597 ปารีนารถ คลินิกทนัตกรรม 286 ถ.อินทราทิทกัษ์ แขวงหิรญัภูจ ีเขตธนบุรี กทม.10600 (086) 399-9007,(02) 465-2781,F.(02) 884-8377คุณปารีณา  นุ่นประกอบศรี 1/7/2010 เขตธนบุรี 10

1598 คลินิกทนัตกรรมยิ� มหวาน สาขาสาํเหร่ 1 367 ถ.สมเด็จพระเจา้ตากสิน แขวงสาํเหร่ เขตธนบุรี กทม.10600 (02) 860-9441 คุณดาลดั  อุรมัภรณ์ 1/8/2012 เขตธนบุรี 10

1599 คลีนิค ทนัตกรรม ฟ.ฟันยิ� ม 839/3 ถ.อิสรภาพ แขวงหิรญัรูจ ีเขตธนบุรี กทม.10600 02-890-0870-1 ทญ.วไิล    เลิศผาติ เขตธนบุรี 10

1600 คลินิกทนัตกรรมเดอะมอลลท์่าพระ 99 ศนูยก์ารคา้เดอะมอลลท์่าพระ ชั�น 1 ถ.รชัดา-ท่าพระ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม(081) 869-8923,(02) 477-8139,F.(02) 477-8139คุณนิตติญา  บุญขนัธ์ 1/10/2009 เขตธนบุรี 10

จดัเตรียมโดย......................................................................   วนัที�............/............/............
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1601 คลินิกสานัสทนัตแพทย์ 280(990/4) ถ.ตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม.10600 02-8906288-9 คุณสุดา ไพศาลวนาลยั 1/11/2005 เขตธนบุรี 10

1602 คลินิกทนัตกรรมไนซส์ไมล์ 991(ใกลท้างเขา้ราชภฎับา้นสมเด็จ) ถ.อิสรภาพ แขวงหิรญัรูจ ีเขตธนบุรี กทม02-465-8362 ทพญ.อมรรตัน์    เอกวริิยะเสถียร เขตธนบุรี 10

1603 ประชาอุทิศคลินิกเวชกรรม 825/408-409 ม.1 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.10140 02-873-5783-4 F.02-873-5785คุณยุวธิดา  ตะเภาทอง เขตทุ่งครุ 10

1604 คลินิกบา้นรกัฟัน(ทุ่งครุ) 288/91 ม.1 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.10140 02-426-0517 ทพ. กิตติศกัดิO อรุณรตันากุล 1/12/2005 เขตทุ่งครุ 10

1605 ถทรคลินิกทนัตกรรม 1 249 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.10140 (089) 754-9249 คุณหนึ	งฤทยั  ชลวานิช 1/3/2009 เขตทุ่งครุ 10

1606 คลินิกเวชกรรมทุ่งครุ 668/8-2 ซ.ปราอุทิศ 79 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.1014002-426 0673-4,083-996 1106,F.02-426 0674คุณวรินทร ์ ดอกพวง 1/8/2008 เขตทุ่งครุ 10

1607 61 ทนัตแพทย์ 344 ถนน.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.10140 (02) 426-6060 (086) 324-8660คุณปิยนุช ชุมแจม่ 1/10/2013 เขตทุ่งครุ 10

1608 นาหลวงคลินิกเวชกรรม สาขาเวชกรรมทั 	วไป 236 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.10140 (081) 656-1233,คุณจารุวรรณ 1/4/2009 เขตทุ่งครุ 10

1609 คลินิกบา้นสวนธนสตัวแพทย์ 365/1657 ถ.พุทธบชูา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140 (02)4264773,(086)3307717,F(02)4264773สพญ.จติติยา 1/4/2011 เขตทุ่งครุ 10

1610 ทรพัยส์มบรูณ ์สหคลินิก 122/77 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.10140 (02) 426 0096-7คุณกนกวรรณ  เลิศอิทธิบาท 1/5/2009 เขตทุ่งครุ 10

1611 คลินิกบา้นฟันยิ� มใส 365/1654 ถ.พุทธบชูา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.10140 02-870-6768 F.02-870-6768คุณศิริพร ลิมปนะยิ	งยง 1/6/2007 เขตทุ่งครุ 10

1612 สมวงศก์ารแพทย์ 822/10 ม.1 ซ.65 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.10140 02-426-2225-8,086-327-5284คุณยุวรี  เศรษฐวงศ์ เขตทุ่งครุ 10

1613 อริยชยั คลินิกเวชกรรม 122/213 ซ.74/2 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.10140 (089) 626-4791,(02) 426-1223คุณกรรณิกา  เอี	ยมอุดมสุข 1/7/2009 เขตทุ่งครุ 10

1614 นิวตัรคลินิกเวชกรรม 998/1439 ซ.หน้าหมู่บา้นวเิศษสุข ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม(081) 631-8593,F.(02) 463-8941คุณประเทือง  โคกิฬา 1/9/2008 เขตทุ่งครุ 10

1615 คลินิกเวชกรรมประชาอุทิศ 90 2/1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.10140 (084) 119-4252 คุณมตัถก  ศรีกอ้ย 1/8/2012 เขตทุ่งครุ 10

1616 อินทชัเมดิแครค์ลินิกเวชกรรม สาขาประชาอุทิศ 32/745-746 ซอยประชาอุทิศ 58/3 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.10140(081) 754-7209 (02) 873-6819คุณรชัฎวุฒิ วนิทะไชย 1/7/2013 เขตทุ่งครุ 10

1617 สวนธนคลินิกเวชกรรม 365/1652 ถ.พุทธบชูา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.10140 02-870-6322 นพ.สุธร ชุตินืยมการ 1/6/2006 เขตทุ่งครุ 10

1618 เลิศสิริทนัตแพทยค์ลินิก 122/15 ถ.ประชาอุทิศ 91/2 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.10140 02-871-9933 ทพ.อภิชยั   เลิศสิริมั 	นคง เขตทุ่งครุ 10

1619 Bmoc clinic 115-19-20 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.10140 (092) 360-9998 คุณนริศรา เรสลี 1/4/2014 เขตทุ่งครุ 10

1620 สถิตย ์คลินิกเวชกรรม 523/14 ตรงขา้มประชาอุทิศ 90 แขวงทุ่งครุ่ เขตทุ่งครุ กทม.10140 (085) 965-9933 (02) 464-8287คุณมงคล อติภทัรากูล 1/11/2013 เขตทุ่งครุ 10
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1621 เลเซอรค์ลินิก 9 ระหวา่งซอย 39-41 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางนา เขตทุ่งครุ กทม.10140(02)8725499,(081)8172800คุณเดชาพล 1/3/2012 เขตทุ่งครุ 10

1622 คลินิกเวชกรรมพุทธมณฑล3 246 ถ.ปิ	 นเกลา้-นครชยัศรี แขวงศาลาธรรมสนบ เขตทววีฒันา กทม.10170(02)4412537,(080)9829151คุณศรินทร์ 1/4/2012 เขตทววีฒันา 15

1623 สไมลท์นัตกรรม 42/7 หมู่ 12 ถ.บรมราชชนณี แขวงศาลาธรรมสพธ ์เขตทววีฒันา กทม.1017002-885-9880 1/11/2006 เขตทววีฒันา 15

1624 คลินิกเวชกรรม อนันตพ์ฒันา สาขาทววีฒันา 82/2 หมู่ที	 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทววีฒันา กทม(02) 888-2268 (082) 889-4675คุณอุษณียพ์ร ออ้ยหวาน 1/4/2014 เขตทววีฒันา 15

1625 คลินิกเฉพาะทางผิวหนัง แพทยห์ญิงวลยัลกัษณ์ 46/15-16 ถนนปิ	 นเกลา้-นครชยัศรี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทววีฒันา กทม(081) 802-0815 คุณวลยัลกัษณ ์มีประถม 1/7/2014 เขตทววีฒันา 15

1626 คลินิกทนัตกรรม กรีนวลิ 272 ถนน พุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทววีฒันา กทม.10170(02) 885-0455 (082) 333-1213คุณลิษา 1/12/2013 เขตทววีฒันา 15

1627 บุญสิทธิการแพทย์ 1 ซ.อญัญมณี ถ.พุทธมณฑลสาย 3 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทววีฒันา กทม02-888-1737 คุณสายใจ  บุญสิทธิ เขตทววีฒันา 15

1628 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง สาขาประสาทวทิยาแพทยด์ามพนัธ์2/87 ซอยวาสนา 5/5 ถนน.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทววีมันา กทม(081) 906-6612 (02) 403-9027คุณดามพนัธ ์นิลายน 1/3/2014 เขตทววีฒันา 15

1629 มคัรพลตลินิก รกัษาสตัว์ 42/29 ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสางน์ เขตทววีฒันา กทม. 10170(02)8858641,(081)1368008,F(02)8858641คุณมณีรตัน์ คงวฒันาชยั 1/3/2011 เขตทววีฒันา 15

1630 ศนูยท์นัตกรรมแฮปปี� เด็นท์ 1/11 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทววีฒันา กทม.10170 02-885-8948 คุณรตัติยา   สงัขศ์ิริ เขตทววีฒันา 15

1631 คลินิกทนัตกรรมจตุรพร 105/1 หมู่ที	 11 ถ.สวนผกั แขวงตลิ	งชนั เขตตลิ	งชนั กทม.10170 (081) 633-7673,(02) 884-4337คุณสุเมธ  ศิริสนัติสมัฤทธิO 1/8/2009 เขตตลิ	งชนั 15

1632 เมดดีไซน์ c32-c33 ซ.โครงการเดอะเซอรเ์คิล ถ.ราชพฤกษ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ	งชนั กทม0863746654 คุณกลัยา 1/6/2012 เขตตลิ	งชนั 15

1633 คลินิกทนัตกรรมสวนผกั สาขาทนัตกรรม 290/111 ถ.สวนผกั แขวงตลิ	งชนั เขตตลิ	งชนั กทม.10170 (089) 894-4700,(02) 882-2900,F.(02) 882-2911คุณมะลิ  รุ่งเรืองชยับรูณ์ 1/4/2009 เขตตลิ	งชนั 15

1634 คลินิกทนัตกรรมบีเด็นทโ์ฮม 36/48-49 ถ.ราชพฤกษ์ แขวงตลิ	งชนั เขตตลิ	งชนั กทม.10170 02-448-8311-12 F.02-448-8312ทพญ พรพรรณ ดุริยางกรู 1/6/2006 เขตตลิ	งชนั 15

1635 ทนัตกรรมฟอรย์ู 24/13 ม.6 ถ.บรมราชชนนี แขวงตลิ	งชนั เขตตลิ	งชนั กทม.10170 02-880-7121 ทพญ. วลัภา พงศศ์ภรภิญโญ เขตตลิ	งชนั 15

1636 มิตรภาพคลินิกเวชกรรม สาขาตลิ	งชนั 70/4-5 ใกลซ้อยนิ	มนวล ถ.สานผกั แขวงตลิ	งชนั เขตตลิ	งชนั กทม.10170(086) 750-5726,(02) 882-2600คุณสมัฤทธิO  คดัทะจนัทร์ 1/9/2010 เขตตลิ	งชนั 15

1637 ศนูยท์นัตกรรม มรกต 7/12 ม.14 ถ.บรมราชชนนี  เขตตลิ	งชนั กทม.10170 02-433-7070,02-433-6163ทพ.มรกต   วงศภ์กัดี เขตตลิ	งชนั 15

1638 ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม 39/14-15 ถ.บรมราชชนนี แขวงตลิ	งชนั เขตตลิ	งชนั กทม.10170 02-880-8537 คุณเบญวดี  อินคาํรุง เขตตลิ	งชนั 15

1639 ไอสไมลค์ลินิกทนัตกรรม 36/35 ถ.ราชพฤกษ์ แขวงตลิ	งชนั เขตตลิ	งชนั กทม.10170 085-963-3383 คุณอารยา วอ่งวฒันกิจ 1/8/2007 เขตตลิ	งชนั 15

1640 หสม.คลินิกทนัตกรรมมรกต 33/9 ม.10 ถ.สาทร-เพชรเกษม แขวงฉิมพลี เขตตลิ	งชนั กทม. 10170 028878440,F(02)8878510คุณจริาภรณ ์สมศรี 1/7/2011 เขตตลิ	งชนั 15

จดัเตรียมโดย......................................................................   วนัที�............/............/............

F-PD-003 REV.0

ตุลาคม 2557



ประเภท  � � � � โรงพยาบาลเอกชน ����    โรงพยาบาลรฐับาล/รฐัวสิาหกจิ ����    ศูนยบ์รกิารสาธารณสขุ

����    คลนิิก จาํนวน  2049   แห่ง � � � � อื+นๆ(ระบ)ุ……………………………………

ลาํดบั ชื	อสถานบริการสาธารณสุข จาํนวนเตียง ที	ตั�ง หมายเลขโทรศพัท์ ผูป้ระสานงาน วนัที	(เปิดบริการ) เขต สายที	 วนัที	(ปิดทาํการ)

แบบบนัทึกประวตัสิถานพยาบาล

บริษัท  กรุงเทพธนาคม  จาํกดั

1641 ฟ้าใหม่คลินิกเวชกรรม 76/6 ม.4 ถ.สวนผกั แขวงตลิ	งชนั เขตตลิ	งชนั กทม.10170 02-882-1955,081-870-6566นพ. วรากร หมคัฆพงศ์ เขตตลิ	งชนั 15

1642 กฤษณาคลินิกเวชกรรม 447 ซ.สวนผกั 32 ถ.สวนผกั แขวงตลิ	งชนั เขตตลิ	งชนั กทม.10170 (086) 309-2796,(02) 884-2142คุณกฤษณา  ไทยทอง 1/1/2011 เขตตลิ	งชนั 15

1643 สวนผกัคลินิก 81/146 ซ.สวนผกั 5 ถ.สวนผกั แขวงตลิ	งชนั เขตตลิ	งชนั กทม.10170 02-882-2238,081-875-1475คุณธนิษฐาภรณ ์ประทุมอรุณ,นพ.สถิต   กุลนรตัน์เขตตลิ	งชนั 15

1644 รื	นฤดีคลินิกเวชกรรม 297/2 ซ.สวนออ้ยกลาง ถ.ราชสีมา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม.1030002-668-8845 F.02-668-7244นพ.ไพบลูย ์โชตินพรตัน์ภทัร 1/12/2005 เขตดุสิต 15

1645 ราชวตัรทนัตแพทย์ 1031/10  ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.10300 02-241-4663 ทญ.รตันาวดี    ทองเล็ก เขตดุสิต 12

1646 เด็นทลัแครค์ลินิก ( ราชวตัร ) 755 ถ.นครชยัศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.10300 02-244-8372 ทพญ.สุภาวดี ตรีศลูรตัน์,คุณอมรเทพ ตรีศลูรตัน์ เขตดุสิต 12

1647 ณรงคก์ารแพทยค์ลินิก สาขาเวชกรรม 420 ซ.สุโขทยัแมนชั 	น ถ.สวรรคโลก แขวงสวนจติรลดา เขตดุสิต กทม.10300(081) 755-1070,(02) 243-4007,F.(02) 243-7549คุณณชัชา  ศรีละ 1/4/2009 เขตดุสิต 12

1648 สุนันทา คลีนิคเวชกรรม 1 ถนน.อู๋ทองนอก แขวงสามเสน เขตดุสิต กทม.10300 (081) 781-4993 (089) 691-8772คุณธิราพร พวัเวส 1/4/2013 เขตดุสิต 17

1649 ภทัรคลินิกทนัตกรรม 793/5 นครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.10300 02-241-0203 คุณสุภทัร รสิกวรรณ 1/11/2005 เขตดุสิต 12

1650 มาลินี คลินิก 2 423 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม.10300 (084) 131-8664 คุณสุชาดา  เกตุดี 1/1/2010 เขตดุสิต 17

1651 คลินิกราชวตัรการแพทย ์(สหแพทยร์าชวตัร 1444/97 ถ.นครไชยศรี แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.10300 02-241-2151 F.02-278-5367คุณสุกญัญา   วงษ์นิ	ม 1/7/2006 เขตดุสิต 12

1652 คลินิกเวชกรรมบริษัท บุญรอดบริวเวอรี	 จาํกดั 999 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.10300 02-243-4731-40 ,02-242-4000 F.02-669-4278นพ อนันต ์สุวฒันวโิรจน์ ,ปวณีา กาญจนัษฐิติ เขตดุสิต 12

1653 ทนัตเวชคลินิก 63/6 ถ.อาํนวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.10300 02-241-3196 F.02-669-1817คุณกนกวรรณ 1/7/2007 เขตดุสิต 12

1654 คลินิกเวชกรรมเจริญแพทย ์สาขาดุสิต 681 ถ.นครไชยศรี แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.10300 (02) 241-7072,( คุณพณา  เนาวว์ฒัน์ 1/1/2012 เขตดุสิต 12

1655 คลินิกอุรุพงษ์เอ็กซเรย-์แล็บ จาํกดั 1131/356 ถ.เทอดดาํริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.10300 02-668-3040 F.02-668-5938,02-243-3980นพ.กมลพงศ ์โอสถาวนิชวงศ์ 1/7/2007 เขตดุสิต 12

1656 คลินิกสามเสนทนัตแพทย์ 272/9 ถ.ราชวถิี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม.10300 02-243-3983 ทพ.สุวฒัน์   อุตตมพงศส์นัต์ 1/10/2006 เขตดุสิต 15

1657 คลินิกศิริพงษ์ทนัตแพทย์ 354/5 ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม.10300 (02) 281-4359 (081) 488-8656คุณศิริพงษ์ อภินนทก์ูล 1/7/2014 เขตดุสิต 17

1658 รื	นฤดีไตเทียม 297/3 ซอย หน้าวชิรพยาบาล แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม.10300 (086) 391-9038 คุณนงนภสั ศรีพึ	ง 1/4/2013 เขตดุสิต 15

1659 กรรณิกาทนัตแพทย์ 1148/6 ถ.นครไชยศรี แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.10300 02-243-0812,089-990-8975คุณกรรณิกา บรรเลงจติร เขตดุสิต 12

1660 คลินิกทนัตกรรมสไมลล์าย (มทบ.11) 326/200  ถนนอาํนวยสงคราม แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต  กทม. 10300083-9145650 อารยา  กลัยาประสิทธิO 1/12/2007 เขตดุสิต 12
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1661 คลินิกทนัตกรรมสวนออ้ย 174 ซ.สวนออ้ย(ซอยกลาง) ถ.ราชวถิี 38 แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม.10300081-611-6014 คุณดาริน พายพิวฒันวงษ์ 1/7/2007 เขตดุสิต 15

1662 ศนูยท์นัตกรรมแฟมิลี	 สาขาศรียา่น 401/4 ถ.นครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.10300 02-241-7121-2 F.02-669-6994-5คุณกาญจนา กิจบาํรุงศิลษ์ เขตดุสิต 12

1663 ศนูยท์นัตกรรมสุโขทยั 421/2 ถ.สุโขทยั แขวงสวนจติรลดา เขตดุสิต กทม.10300 02-668-4360 ขนิษฐา สุรางดีศรีรชั เขตดุสิต 15

1664 สี	แยกมหานาค คลินิกเวชกรรม 472/2-4 ซ.ลกูหลวง 6 ถ.ลกูหลวง แขวงสี	แยกมหานาค เขตดุสิต กทม.10310(081) 243-3832,คุณววิฒัน์  ลีลากิจทรพัย์ 1/8/2012 เขตดุสิต 17

1665 คลินิกทนัตกรรมราชวตัร 785-7 ถ.นครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.10300 02-241-0464 ทพญ.สิรช   ชลเกตุ เขตดุสิต 12

1666 ศลัยกรรมใบหน้าบางกอก จาํรูญคลินิก 1097/37 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.10300 02-2418197,F.02-2437301คุณกาญจนา  จุฬาทรพักุล 1/4/2008 เขตดุสิต 12

1667 เวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมราชวตัร 1498/69  ถ.นครไชยศรี แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.10300 02-668-1200-7 นพ.โสภณ  พานิชพนัธ์ 1/1/2006 เขตดุสิต 12

1668 คลินิกทนัตกรรมฟอรเ์ต ้เดน้ท์ 637/4-5 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม.10300 (085) 662-6611,(02) 241-3448คุณกมลภรณ ์ ภูวธนารกัษ์ 1/9/2010 เขตดุสิต 17

1669 คลินิกศลัยกรรมความงาม นายแพทยศ์รณัย์ 1283-9 ปากซอยอินทามระ 43 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม(083) 300-7189 (02) 693-9391คุณศิริพร นาแสวง 1/5/2014 เขตดินแดง 22

1670 เอสอารซ์ี คลินิกเวชกรรม สาขาเอสพละนาดรชัดา หอ้ง313 ชั�น3 อาคารเอสพละนาดเลขที	99 ถ.รชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม(02)3540128,(081)4591905,F(02)3540128คุณ อภิสิทธิO 1/6/2011 เขตดินแดง 22

1671 ณชัชนก คลินิก 257 ถนน.รชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 (02) 275-6648 (089) 825-5687คุณวรรณภา สุขเดโช 1/5/2013 เขตดินแดง 22

1672 แบงกค์อกศลัยกรรมตกแต่งคลินิก 422,424,426,426/1 ซ.อินทามระ 20 ถ.สุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม02-690-8000 F.02-277-5907 1/10/2006 เขตดินแดง 22

1673 ประชาชยั คลินิก 5441 ถ.ประชาสงเคราะห ์แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 02-692-0416 นพ.ประชาชยั    ปราณีนิล เขตดินแดง 22

1674 วุฒิศกัดิOคลินิกสาขาคารฟ์รูร์ชัดา 9 F1/17-19 แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 (02)2453486, คุณ วภิาวรรณ ศกัดิOดี 1/5/2011 เขตดินแดง 22

1675 โมรี คลินิก 1/35 ซอยนาทอง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10320 (02) 692-0988 (086) 609-1799คุณวรเชษฐ ์ไชยพิมพา 1/11/2013 เขตดินแดง 22

1676 รกัษ์ชนกคลินิก 4 126/9 ม.หอการคา้ไทย ถ.วภิาวดี-รงัสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400(081) 537-8264,(02) 692-1605คุณรกัชนก  โชติรตัน์ 1/3/2009 เขตดินแดง 22

1677 Yasashii สาขาฟอรจ์นูทาวน์ 3 5 ชั�น1 หอ้งฟอรจ์นู ถ.รชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 (02) 642-1150 คุณสุพตัรา  ไตรวงคย์อ้ย 1/2/2010 เขตดินแดง 22

1678 สุขภาพฟันพรอ้มพรรณทนัตกรรม 5073/4-5 ซ.ประชาสงเคราะห ์25 ถ.ประชาสงเคราะห ์แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม02-277-4600 คุณวชิยั พชัรสุภคั เขตดินแดง 22

1679 ประชาสงเคราะหค์ลินิกเวชกรรม 5469  ร.ร.อาํนวยพิทยา ถ.ประชาสงเคราะห ์แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม02-277-7399 คุณจาํเริญ   คงศุภลกัษณ์ เขตดินแดง 22

1680 เวชกรรมวภิาวดี ซอย 2 120/4-5  ซอยวภิาวดี 2 ถนนวภิาวดีรงัสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม02-692-3766 นายชลิอ อินทรสุระ เขตดินแดง 22

จดัเตรียมโดย......................................................................   วนัที�............/............/............
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ลาํดบั ชื	อสถานบริการสาธารณสุข จาํนวนเตียง ที	ตั�ง หมายเลขโทรศพัท์ ผูป้ระสานงาน วนัที	(เปิดบริการ) เขต สายที	 วนัที	(ปิดทาํการ)

แบบบนัทึกประวตัสิถานพยาบาล

บริษัท  กรุงเทพธนาคม  จาํกดั

1681 เวชกรรมเมดิแคร ์สาขาหว้ยขวาง 1998/10 ตรงขา้ม ซ.ประชาสงเคาระห ์41(ติด ธ.ไทยพาณิชย)์ถ.ประชาสงเคราะห ์แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม02-276-8953,086-281-1099 F.02-276-8953คุณจารุณี บุตรบาล 1/12/2006 เขตดินแดง 22

1682 ธนาภา คลินิก สาขาเอสพละนาด 3 99 ถ.รชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 (081) 354-4769,(081) 256-8008,(02) 660-9342คุณธนพล  สหกาญจนกุล,คุณพชัรินทร ์ ทิพยส์งัข์1/8/2009 เขตดินแดง 22

1683 น.พ.ววิฒัน์ (หว้ยขวาง) คลีนิก 459 ถนน.สุทธิสารแยก1 แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 (02) 277-0136 (083) 893-6354คุณสาวณิี นิลาพนัธ์ 1/8/2013 เขตดินแดง 22

1684 ส.ทนัตแพทย์ 3086-3088  ถนนประชาสงเคราะห ์30-32 แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม02-277-4437 ทพ.สมชาย   สุวรรณวลยักร เขตดินแดง 22

1685 เธอคลินิกเวชกรรม 199 ซ.โรงเรียนราชประสงค ์ถ.ดินแดง แขวงดินแดง กทม.10400 (081) 935 0143,(02) 248-0101,F.(02) 245 3144คุณวฒันา เขียวพานิชย์ 1/2/2009 เขตดินแดง 12

1686 เวลาดีคลินิกทนัตกรรม 2994 ถ.ประชาสงเคราะห ์แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 02-692-0262 คุณวชัรนนท ์เวลาดี,ทพญ.วรางคณา เวลาดี1/3/2007 เขตดินแดง 22

1687 คลินิกเวชกรรมประชาสงเคราะห ์38 2007/193 ถ.ประชาสงเคราะห3์8 แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400(02) 692-5582,F.(02) 565 2920คุณศิรินาถ 1/2/2009 เขตดินแดง 22

1688 สหคลินิกทางด่วนเพื	อชุมชน(ดินแดง) 564 ซอย.โรงเรียนราชประสงค ์ถนน.ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม(082) 796-2527 คุณสุวษิา แสงบุตร 1/10/2012 เขตดินแดง 12

1689 แอท เดนตา้ แคร ์คลินิกทนัตกรรม 102/13 ซ.มหาวทิยาลยัหอการคา้ ถ.วภิาวดี-รงัสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม02-275-5410 คุณรชัณี เจริญเจยีงชยั 1/12/2006 เขตดินแดง 22

1690 คลินิกทนัตกรรมเด็นทลัอารต์ 3748 ถ.ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 02-642-9944,084-008-4269คุณอาคม สรรเสริญชูโชติ 1/11/2006 เขตดินแดง 22

1691 สรา้งสุขคลินิกเวชกรรม 126 (300/17-19) ถ.วภิาวดีรงัสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400(084) 296-6670 คุณเดชขจร  จนัที 1/7/2012 เขตดินแดง 12

1692 ยศยาคลินิก สาขารชัดา 8 257/9 ถ.รชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 (02)6938693,F(02)6938692,(081)9165899คุณกานตณ์พิชญ ์กุณามา 1/7/2011 เขตดินแดง 22

1693 เวชประชาคลินิก 42/7 ถ.ประชาสงเคราะห ์แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 02-246-5541 นพ.ชยัพร  ลีละศิธร เขตดินแดง 22

1694 เอสซิกา้เวลเนจสหคลินิก 135/1-2 อาคารอมรพนัธ ์2 ชั�น 1A ซ.นาทอง ถ.รชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม02-615-0400,081-361-7115 F.02-563-5030พญ.สมิตรา องัคศรีทองกุล 1/2/2007 เขตดินแดง 22

1695 คลินิกทนัตกรรม เด็นทลัไทม์ 1143/4 ซ.รชัดา 3 ถ.รชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 02-641-8991 ธนธร ทั 	งทอง 1/7/2006 เขตดินแดง 22

1696 คลินิกทนัตแพทยณ์รงค ์สาขาทนัตกรรม 5467 ถ.ประชาสงเคราะห ์แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 (02)2771346,F(02)2766720,(086)25544991/7/2012 เขตดินแดง 22

1697 Fabface clinic 102/15ซอยวภิาวดี2 ถนน.วภิาวดี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400(02) 694-2990 (082) 066-1199คุณอมล สิงหส์กุล 1/12/2012 เขตดินแดง 22

1698 รกัฟันทนัตแพทย์ 42/5 ถ.ประชาสงเคราะห ์แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10310 02-247-3844 ทพญ.พิกุล   ดาํรงไตย เขตดินแดง 22

1699 ประชาสุขคลินิกเวชกรรม 1271,1273 ถ.สุทธิสารวนิิจฉยั แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 (02)6939776,F(02)6939776,(081)65612331/6/2012 เขตดินแดง 22

1700 ณ ประชาสงเคราะหท์นัตกรรม 526/3 ซอยประชาสงเคาระห2์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 085-654-6551 084-564-5665คุณพีรวทิย์ 1/3/2013 เขตดินแดง 22

จดัเตรียมโดย......................................................................   วนัที�............/............/............
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บริษัท  กรุงเทพธนาคม  จาํกดั

1701 อวกิา สหคลินิก 99ตึกEsplanade ชั�น3หอ้ง5_306ถนน.รชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม(083) 115-3020 คุณอวกิา รงคท์อง 1/1/2013 เขตดินแดง 22

1702 P&N Clinic สาขา ม.หอการคา้ไทย 256/1 ซอยเพิ	มสิน ถนนวภิาวดีรงัสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.1040002-277-2280,081-589-7233คุณอรวรรณ ธีรอภิศกัดิOกูล 1/3/2008 เขตดินแดง 22

1703 ด็อกเตอรแ์บงคค์ลินิก 257/20 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 (02) 693-9966 (081) 373-6634คุณพีรสกัก ์นาควชัระ 1/8/2014 เขตดินแดง 22

1704 ธนพรคลินิก 125 หา้งคารฟ์รูร์ชัดา ถ.รชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400(089) 222-9425,(02) 354-0646คุณธนัชพร  ทิศุทธานันท์ 1/12/2009 เขตดินแดง 22

1705 วเิชียรีคลีนิก 99หอ้ง4-220ถนน.รชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 (089) 965-2269 คุณวเิชียรี ฐิตยารกัษ์ 1/2/2013 เขตดินแดง 22

1706 คลินิกชุมชนแพทยด์ินแดง พ.2 12/5 ถ.ประชาสงเคราะห ์แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 02-642-9102 คุณประภาภรณ ์แสงเสวตร 1/5/2007 เขตดินแดง 22

1707 หมอจุฑามาศ คลินิกเวชกรรม สาขาสุทธิสาร 1302 ซ.อินทามระ 26 ถ.สุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 081-3468692,02-6939771,F.02-6939383คุณธนวฒัน์ ไครว้านิช 1/6/2008 เขตดินแดง 22

1708 วุฒิศกัดิOคลินิกเวชกรรม สาขาหว้ยขวาง 2000/21-3 ถ.ประชาสงเคราะห ์แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 02-692-8541 F.02-275-3714วุฒกัดิOคลินิกเวชกรรม 1/8/2006 เขตดินแดง 22

1709 พงศศ์กัดิOคลินิก สาขา เอสพละนาด 99 ศนูยก์ารคา้เอสพละนาด ชั�น เอ็ม แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.1040002-660-9199,089-214-1614คุณกุลวณี ์โมกขข์าว 1/3/2007 เขตดินแดง 22

1710 วุฒิศกัดิOคลินิก สาขารชัดาคอมเพล็กซ์ 169/76,169/77 ถ.รชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 (02)6926538,F(02)6926539นายเอกชยั  โสภณพงษ์ 1/3/2011 เขตดินแดง 22

1711 ดินแดงคลินิกเวชกรรม 564 ถ.ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 (083) 275-5442,(081) 754-7209,(02) 245-0203คุณสุจติรา  ชุมวรฐาย ี, คุณวภิาภรณ ์จดัเขตรกรรม1/9/2012 เขตดินแดง 12

1712 คลินิกแพทยพ์รฑิตา 534  ถ.วภิาวดีรงัสิตซ.14 แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 02-277-2664 พญ.พรฑิตา    ชยัอาํนวย เขตดินแดง 22

1713 พชัร ทนัตแพทย์ 27/60 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 02-642-9626 คุณอรรว ี  พชัรสุภคั เขตดินแดง 22

1714 หมอต่อพงศค์ลินิก 257/15 ถ.รชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 (02)6937755,F(02)3812744,(087)6000222คุณต่อพงศ ์พลจนัทร์ 1/4/2012 เขตดินแดง 22

1715 คลินิกฟันงาม พ.7 62/11 ซ.อาคารพาณิชย ์7 ถ.ประชาสงเคราะห ์แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม02-644-2513-4 คุณประภาศรี    โอภาสเสถียร เขตดินแดง 22

1716 คลินิกฟันดีทนัตกรรม 2886 ถ.ประชาสงเคราะห ์24 แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 02-692-0978 F.02-692-0978ทพ.ชาญสิริ  พิทยครรชิต เขตดินแดง 22

1717 คลินิกทนัตกรรมแม่พระทนัตแพทย์ 800/13 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 02-246-2896 คุณวาสนา อร่ามรณชิต เขตดินแดง 22

1718 คลินิกทนัตกรรม พรอ้มพรรณ 4675/6 ถนนประชาสงเคราะห ์แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 (085) 565-6444 (084) 564-5665คุณพรีวทิย์ 1/9/2014 เขตดินแดง 22

1719 คลินิกลดัดาทนัตแพทย์ 18/2 ถ.ประชาราษฎรบ์าํเพ็ญ แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 02-692-5335 คุณลดัดา  บุญชูใจ เขตดินแดง 22

1720 ทบัสุวรรณคลินิกเวชกรรม * 659 661 663 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 (02)6416007,F(02)6416007,(086)7330196คุณนราวรรณ จนัทิมา 1/7/2012 เขตดินแดง 22
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ประเภท  � � � � โรงพยาบาลเอกชน ����    โรงพยาบาลรฐับาล/รฐัวสิาหกจิ ����    ศูนยบ์รกิารสาธารณสขุ

����    คลนิิก จาํนวน  2049   แห่ง � � � � อื+นๆ(ระบ)ุ……………………………………

ลาํดบั ชื	อสถานบริการสาธารณสุข จาํนวนเตียง ที	ตั�ง หมายเลขโทรศพัท์ ผูป้ระสานงาน วนัที	(เปิดบริการ) เขต สายที	 วนัที	(ปิดทาํการ)

แบบบนัทึกประวตัสิถานพยาบาล

บริษัท  กรุงเทพธนาคม  จาํกดั

1721 พรเกษมรชัดาคลินิกเวชกรรม สาขาเอสพละนาด 99 ศนูยก์ารคา้เอสพละนาด ชั�น M หอ้ง M32 ถ.รชัดา แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม02-660-9222-3,089-993-1687 F.02-660-9222-3พญ.ปิยะดา ทิพรงักร 1/1/2007 เขตดินแดง 22

1722 คลินิกกิติ-วรรณทนัตแพทย์ 146 ซ.จิ`ปดาํริห ์ถ.สุทธิสารวนิิจฉยั แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.1040002-277-2236 ทพ.กิติ ศิริวฒัน์,ทพญ.วรรณพร ศิริวฒัน์1/12/2006 เขตดินแดง 22

1723 สไมลซ์ิกเนเจอร ์คลินิกทนัตกรรม สาขารชัดา 257/26-27 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 (02) 943-2911 (087) 009-3603คุณนิตยา บวัผนัสระน้อย เขตดินแดง 22

1724 ณฐัฐาคลินิกเวชกรรม สาขาเอสพลาดรชัดา 7 99 ซ.ศนูยก์ารคา้เอสพลานาด ถ.รชัดา แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400(02)6413074,F(02)6413074,(080)0565578คุณอรอนงค ์วงษ์อร่าม 1/7/2011 เขตดินแดง 22

1725 คลินิกแพทยส์มชาย สาขาหว้ยขวาง 2000/21-18-33 ซ.ประชาสงเคราะห3์6 ถ.ประชาสงเคราะห ์แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม(083) 252 5651,(02) 275 2457-8,F.(02) 275 2457คุณศิริพร  ไพรศรี 1/3/2009 เขตดินแดง 22

1726 เอ-น่า คลินิก 8 99 อาคารศนูยก์ารคา้เอสพละนาด ถนน.รชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม(081) 821-8364 คุณปิยฉตัร 1/10/2012 เขตดินแดง 22

1727 คลินิกทนัตกรรม เด็นทลั ทรสั 2-4 ซ.เพิ	มสิน ถ.ประชาสงเคราะห ์27 แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400(089) 202-8588,(02) 692-1218,F.(02) 936-7278คุณธนัสถ ์ เลิศไพบลูย์ 15/10/2008 เขตดินแดง 12

1728 คลีนิคแพทยส์ุขภาพมวลชน 5939-5941 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 02-642-9248-9 คุณสาธิตา   พอดี เขตดินแดง 22

1729 คลินิกทนัตกรรม วแีรนดา้ เด็นทอล 169/73 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 (083) 013-1831 คุณณฐัชิมา หิรณัยภานันท์ 1/6/2014 เขตดินแดง 22

1730 เซ็นทรลัเมดิกโพลีคลินิกเวชกรรม สาขาดินแดง 1026  ถนนประชาสงเคราะห ์แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 02-644-1642 นพ.จติวทิย ์  จติประสาท เขตดินแดง 22

1731 ทนัตกรรมหมอธนา(คลินิกฟันสวย) 302/3 ปากซอย สุทธิพร 1 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม02-245-1213,081-845-8861 F.02-245-1213ทพ.ธนา จรูะมงคล 1/12/2006 เขตดินแดง 22

1732 หมอพิสุทธิO คลินิกทนัตกรรม 257/22-23 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 (081) 615-6644 (093) 365-5913คุณพิสุทธิO แสนนโม 1/8/2014 เขตดินแดง 22

1733 อินทชัเมดิแครค์ลินิกเวชกรรม สาขาดินแดง 4835,4837 ถ.ประชาสงเคราะห ์แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 (02) 862 2884, F.(02) 440 1912คุณอชัวนิ  ธรรมสุนทร , คุณสุทธินี1/12/2008 เขตดินแดง 22

1734 ADI Dental Clinic 257/13-14 ถนน.รชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 (081) 380-0094 (02) 693-7122คุณปราณปรียา 1/4/2014 เขตดินแดง 22

1735 ริชลี	 บิวตี�  คลินิก 102/14 ชั 	น 1 ถ.วภิาวดีรงัสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 (02) 275-2577,(089)777-9735คุณภิชญา  หลา้สิม 1/10/2011 เขตดินแดง 22

1736 นิติพลคลินิกเวชกรรม สาขาเอสพละนาด 99 อาคารศนูยก์ารคา้เอสพละนาด ชั�น 3 หอ้งเลขที	 302-3 ถ.รชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม(081) 309-7722,(02) 642-2113คุณชนะศกัดิO  ศรีสะอาด 1/5/2010 เขตดินแดง 22

1737 คลีนิคแพทยช์ุมสาย 3754 ซ.โบสถแ์ม่พระ ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.1040002-247-2074 นายแพทยช์ุมสาย บุนนาค เขตดินแดง 22

1738 สุรียพ์รคลินิก 1998-1998/1 ถ.ประชาสงเคราะห ์แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400026929228,F026929228,0850477333คุณมาลี ถือนัย 1/8/2011 เขตดินแดง 22

1739 คลินิกทนัตกรรมฟอรจ์นู 504-506 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 02-641-1799 พญ.อรวรรณ  เล็กสกุลไชย เขตดินแดง 22

1740 เอสเอ็ม คลินิกเวชกรรม 246 ซอยวภิาวดี 2 ถนนวภิาวดี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 (081) 376 2219 (02) 692 0192คุณประเสริฐ ตงัภณัฑรกัษ์ 1/10/2014 เขตดินแดง 22

จดัเตรียมโดย......................................................................   วนัที�............/............/............
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ประเภท  � � � � โรงพยาบาลเอกชน ����    โรงพยาบาลรฐับาล/รฐัวสิาหกจิ ����    ศูนยบ์รกิารสาธารณสขุ

����    คลนิิก จาํนวน  2049   แห่ง � � � � อื+นๆ(ระบ)ุ……………………………………

ลาํดบั ชื	อสถานบริการสาธารณสุข จาํนวนเตียง ที	ตั�ง หมายเลขโทรศพัท์ ผูป้ระสานงาน วนัที	(เปิดบริการ) เขต สายที	 วนัที	(ปิดทาํการ)

แบบบนัทึกประวตัสิถานพยาบาล

บริษัท  กรุงเทพธนาคม  จาํกดั

1741 เซ็นทรลัเมดิกคลินิกเวชกรรม สาขารชัดา 3062 ถ.ประชาสงเคราะห ์แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 02-692-5206 นพ.อิทธพร  คณะเจริญ เขตดินแดง 22

1742 คุณชนกคลินิกทนัตกรรม 522/70 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 02-246-2915 F.02-246-7343คุณดวงพร   ธนปารมีกุล เขตดินแดง 22

1743 บา้นหมอเมทนัตกรรม 7  ซ.ประชาอุทิศ ถ.สรงประภา แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กทม.10210 (082) 339-1358 (091) 715-5997ทพ.ญ.เมธาว ีไกรฤกษ์ 1/9/2014 เขตดอนเมือง 9

1744 คลินิกทนัตกรรม เอส.เด็นทลัแคร์ 160/362 ถ.ช่างอากาศอุทิศ แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กทม.10210 02-565-9138,086-575-7552ทพ.ศิริศกัดิO เอกพิศุทรส์ุนทร 1/7/2007 เขตดอนเมือง 9

1745 คลินิก รกัษ์ฟัน 570/90 ซอยสรงประภา ถ.สรงประภา แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กทม. 1021002-566-3373 พท.สิบพนัธุ ์ยิ	งเจริญสุข เขตดอนเมือง 9

1746 คลินิกทนัตกรรม วเีดนทแ์อทนาวง 179/91 ถนน.นาวงประชาพฒันา แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กทม.10210 (081) 420-7459 คุณวณีา วุฒธนานนท์ 1/10/2012 เขตดอนเมือง 9

1747 ภานพคลินิกเวชกรรม 307/73 ซ.สรณคมณ ์ถ.สรงประภา แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กทม.1021002-566-2370,01-625-8242 F.02-566-2370นอ.เฉลิมพร บุญศิริ ,นพ.ชาญวทิย ์ชยัสุริยะพนัธ์1/11/2006 เขตดอนเมือง 9

1748 ชลมัพค์ลินิกเวชกรรม 371/22 ซ.สรณคมณ ์ถ.สรงประภา แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กทม.1021002-929-8007 ,02-929-8007นพ.ชลมัพ ์  สมัฤทธิOเจยีรผล 1/8/2006 เขตดอนเมือง 9

1749 มิตรชุมชนคลินิกเวชกรรม สาขาจนัทรุเบกขา 119/23 ถ.พหลโยธิน แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กทม.10210 02-996-5889,083-988-9559ร.ต.อ.ญ.ปิยะฉตัร ไชยวาน 1/11/2006 เขตดอนเมือง 11

1750 คลินิกเวชกรรมเยนเนอรลัธนินทร 22/42 ซ.วภิาวดีรงัสิต 35 ถ.วภิาวดีรงัสิต แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กทม.1021002-998-1405,081-824-1230 ,02-533-6109นพ.สุรศกัดิO  อุดมพรพฤฒ์ 1/11/2006 เขตดอนเมือง 9

1751 วภิาวดี 49 311/36-37 ถ.สรงประภา แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กทม.10210 02-243-3832 นพ.ววิฒัน์   ลีลากิจทรพัย์ 1/11/2006 เขตดอนเมือง 9

1752 นิติพลคลินิกเวชกรรมสาขาดอนเมือง 291/11-12 ถ.สรงประภา แขวงสีกนั เขต ดอนเมือง 10210 (02)9299811,F(02)9299812,081-3097722นาย ชนะศกัดิO ศรีสะอาด 1/5/2011 เขตดอนเมือง 9

1753 วชิยัคลินิกทนัตกรรม 310/383 ถ.สรงประภา แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กทม.10210 02-566-1405 ทพ.วชิยั อึ� งเศรษฐพนัธ์ 1/11/2005 เขตดอนเมือง 9

1754 วฑิรูยก์ารแพทย-์แล็บ*** 100/88 ซ.เปรมประชา ถ.วภิาวดีรงัสิต แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กทม.1021002-533-6129 นพ.วฑิรูย ์ศิริพละ เขตดอนเมือง 9

1755 พรวถิีการแพทย ์( เวชกรรม ) 310/949 ถ.สรงประภา แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กทม.10210 02-566-3044 นายพิรุณ  โลหะ เขตดอนเมือง 9

1756 ธรรศวรรณสหคลินิก 92 ถ.โกสุมรวมใจ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม.10210 (02) 981-0120 คุณศิรินารถ  นพรตัน์ 1/11/2006 เขตดอนเมือง 9

1757 คลินิกทนัตกรรมธนินทร 22/10-11 ถ.วภิาวดีรงัสิต แขวงทุ่งสองหอ้ง  เขตดอนเมือง กทม.10210 02-533-6228-9 ทพญ.ศิริพร  ศิลปศาสตร์ เขตดอนเมือง 9

1758 เรือพระร่วงคลินิกเวชกรรม สาขา 4 165 ซ.วดัเวฬวุนาราม ถ.เวฬวุนาราม แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กทม.1021002-928-6811 F.02-928-6860คุณวลิาวรรณ  รอบุญ,คุณนภดล คาํตื� อ1/10/2009 เขตดอนเมือง 9

1759 คลินิกทนัตกรรม ร่วมมิตร 111/533 ถนนนาวงพฒันา แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กทม.10210 (089) 755-9063 (02) 929-0595 1/9/2014 เขตดอนเมือง 9

1760 คลินิกทนัตกรรม ดี.เด็นทลัสไมล์ 143 ซ.ประชาอุทิศ ถ.สรงประภา แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กทม.10210 (089) 514-0011,(002) 953-7756คุณสุณาวรรณ  เชื� อนิตย์ 1/12/2010 เขตดอนเมือง 9

จดัเตรียมโดย......................................................................   วนัที�............/............/............
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����    คลนิิก จาํนวน  2049   แห่ง � � � � อื+นๆ(ระบ)ุ……………………………………

ลาํดบั ชื	อสถานบริการสาธารณสุข จาํนวนเตียง ที	ตั�ง หมายเลขโทรศพัท์ ผูป้ระสานงาน วนัที	(เปิดบริการ) เขต สายที	 วนัที	(ปิดทาํการ)

แบบบนัทึกประวตัสิถานพยาบาล

บริษัท  กรุงเทพธนาคม  จาํกดั

1761 คลินิกทนัตแพทย ์ดอนเมือง 310/65 ถ.สรงประภา แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กทม.10210 02-566-1502 ทพ.เอกสิทธิO   บลัลงักป์ัทมา 1/7/2006 เขตดอนเมือง 9

1762 สหคลินิก กลินทก์ารแพทย์ 310/97-98 ซอย 8 ถ.สรงประภา แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กทม.10210 (02) 561-1726 คุณรมยฤ์ดี สอดสุข 1/5/2010 เขตดอนเมือง 9

1763 เรือพระร่วงคลินิกเวชกรรม สาขา 3 382 ถ.สรงประภา แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กทม.10210 (02) 566-2302 F.(02) 566-2302 01-346-0150คุณแสงเดือน  ปวงสุข 1/10/2009 เขตดอนเมือง 9

1764 สีกนัการแพทย ์คลินิกเวชกรรม* 2 311/12 ถ.สรงประภา แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กทม.10210 (02) 929-9469 คุณนครินทร ์ วราภิรกัษ์ 1/9/2010 เขตดอนเมือง 9

1765 สรงประภาการแพทย์ 310/116 ซอยสรงประภา ถ.วภิาวดี-รงัสิต แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กทม 02-566-4231 นส.สุมาลี เหลาเกิมยุง้ เขตดอนเมือง 9

1766 คลินิกเปรมประชาการแพทย*์ 145/15 ซ.วภิาวดีรงัสิต 33 (เปรมประชา) ถ.วภิาวดีรงัสิต แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กทม02-533-6109 F.02-533-6109นพ.อนันตช์ยั   เดชอมรธญั 1/10/2006 เขตดอนเมือง 9

1767 วุฒ-ิศกัดิOคลินิกเวชกรรม 291/8-10 หมู่ที	 3 ถ.สรงประภา แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กทม.10210 02-929-9113-4 คุณณฐัชฎา   กนกพชัรกุล 1/11/2006 เขตดอนเมือง 9

1768 สนง.ทนัตแพทยว์ทิวสั 22/91 ม.ธนินทร ถ.วภิาวดี-รงัสิต แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กทม.10210 02-533-4597,081-581-4417ทพ.วทิวสั มานิตพิศาลกุล เขตดอนเมือง 9

1769 ทนัตกรรมบางมด 58/20 ม.สินทว ีถ.พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม.10150 02-867-0883 F.02-867-0628ทพ.กิตติชยั  ทิพษ์ถิรพงศ์ 1/7/2006 เขตจอมทอง 10

1770 กูด๊ชี	คลินิกเวชกรรม 51/69 หมู5่ ถ.กลัปพฤกษ์ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม. 10150 (02)4531987,F(02)4531983,0811049001พุทธชาติ 1/7/2012 เขตจอมทอง 10

1771 โรจนกิจทนัตคลินิก 58/77-78 ถ.เอกชยั 24 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม.10150 02-415-3035 ทญ.วไิลรตัน์   เขตจอมทอง 10

1772 ดิสพรทนัตแพทยค์ลินิก สาขาทนัตกรรม 6/11 ซ.จอมทอง 3 ถ.จอมทอง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม.10150 (081) 564-4886,(02) 477-3095,F.(02) 874-2332คุณดิสพร  ชยานันท์ 1/10/2009 เขตจอมทอง 10

1773 สิงหช์ยัคลินิกทนัตกรรม 112/130 ถ.เอกชยั แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม.10150 02-415-5285 ทพญ.มยุรี 1/8/2007 เขตจอมทอง 10

1774 วรวทิยค์ลินิกเวชกรรม 58/30 หมู่บา้นสินทว ีถ.พระราม 2 (กม.3) แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม02-451-8682,081-933-9186 1/8/2007 เขตจอมทอง 10

1775 ร่มไทรคลีนิกเวชกรรม 10 58/96-97 ถ.เอกชยั แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม.10150 02-415-3020 F.02-415-8657คุณเนาวรตัน์  แสงกระจา่ง เขตจอมทอง 10

1776 คลินิกบา้นรกัษ์ฟัน 221/8 ปากซอยจอมทอง 13 ถ.จอมทอง แขวงบางคอ้ เขตจอมทอง กทม.10150(02) 878-1588,(089) 079-1069คุณศิริวรรณ  สินกิจจาทรพัย์ 1/12/2006 เขตจอมทอง 10

1777 คลินิกทตักรรมรกัฟัน 9/14 ถ.พุทธบชูา แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม.10150 (081) 622-1739,(02) 874-8102,F.(02) 874-8200คุณนภพ  ขตัติยะสุมด์ 1/11/2008 เขตจอมทอง 10

1778 ธนบุรีสุขสวสัดิOคลินิกเวชกรรม 10 720/3-4 ซ.สุขสวสัดิO 16 ถ.สุขสวสัดิO แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม.1015002-476-9333 F.02-476-9222คุณพรรณา  บุญสวา่ง เขตจอมทอง 10

1779 11 ไทย-จนี คลินิกการแพทยแ์ผนไทย 120/24 ถ.จอมทอง แขวงบางคอ้ เขตจอมทอง กทม.10150 (088) 022-9927,(087) 700-6802คุณพิชามญธิ  แกว้อ่อน 1/10/2011 เขตจอมทอง 10

1780 บางปะแกว้คลีนิกเวชกรรม 720/1-2 ถ.สุขสวสัดิO ต.บางปะกอก แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม.1015002-460-1866,02-468-5906คุณจนัทรฉ์าย  สมบุญรอด เขตจอมทอง 10
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1781 จอมทองทนัตแพทย์ 120/10 ซ.จอมทอง 8/1 ถ.จอมทอง แขวงบางคอ้ เขตจอมทอง กทม.1015002-875-8378,083-913-6327นพ.อนวชั  วาจกว์ศิุทธิO,คุณจารุมาศ ลาํยวน1/7/2006 เขตจอมทอง 10

1782 คลินิกนายแพทย ์วทิยา 68/43-44 ตรงขา้มตลาดโอ๋เอ๋ ถ.พระราม 2 ซ.10 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม02-476-9315 คุณสุสิมา เขตจอมทอง 10

1783 แมนดาริน คลินิกเวชกรรม 743/1 ถนน.สุขสวสัดิO แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม.10150 (02) 476-4600 คุณวลยัลกัษณ ์อนันตส์รรกัษ์ 1/4/2013 เขตจอมทอง 10

1784 สุขสวสัดิOคลินิกเวชกรรม 460/7-8 ถ.สุขสวสัดิO แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม.10150 02-468-5674,02-468-8833น.พ.ไพรชั  จงึเจริญสุขยิ	ง เขตจอมทอง 10

1785 คลินิกทนัตกรรมสุขสวสัดิO เดนทลัแคร ์สาขาสุขสวสัดิO ซ 482/2 ซ.สุขสวสัดิO ถ.สุขสวสัดิO แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม.10140 (081) 905-7602,(02) 468-5181,F.(02) 428-1645คุณชนกฤษ  กรีติธญัญา 1/3/2009 เขตจอมทอง 10

1786 ตากสินการแพทย ์2 เวชกรรม 112/4 ซ.วดัสีสุก ถ.รตันกว ีเขตจอมทอง กทม.10150 02-875-2744 คุณถาวร  จริถาวรกุล เขตจอมทอง 10

1787 วุฒากาศ การแพทย์ 3/6 ถ.วุฒากาศ แขวงบางคอ้ เขตจอมทอง กทม. 10150 02-875-5271 ,02-876-3394คุณอรอุมา  ศิระวนั เขตจอมทอง 10

1788 เอกชยัเวชการคลินิก 6/20-21 ม.4 ถ.เอกชยั แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม.10150 02-415-3452 F.02-455-9368คุณดุษฎี  ราชเกษร เขตจอมทอง 10

1789 คลินิกทนัตกรรมศรีสุขทนัตแพทย์ 112/267 ซ.พระราม2ที	28 ถ.รตันาว ีแขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม. 10150(02)8752917,(089)1251911คุณนุชศรา โมษิตเกษม 1/9/2011 เขตจอมทอง 10

1790 มิตรชุมชน สาขาจอมทอง 68/53-54 พระราม 2 ซ.10 ถ.พระราม 2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม(086) 571-3800,F.(02) 877-3915คุณพิกุล ศรีแกว้ 1/5/2009 เขตจอมทอง 10

1791 All Smiles Dental Clinic สาขาเมเจอรร์ชัโยธิน หา้งเมเจอรร์ชัโยธิน หอ้ง 302B ชั�น 3 อาคาร 1 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจกัร เจตจตุจกัร กทม(083) 043-2589,(02) 511-5525,F.(02) 939-6528คุณพิรตัน์  การเที	ยง 1/12/2009 เขตจตุจกัร 9

1792 ทนัตกรรมอุดมลกัษณท์นัตแพทย ์สาขา 4 163 ถ.งามวงศว์าน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม.10900 (02) 561-2539-40,(081) 809-7858,F.(02) 561-4490คุณอุดมลกัษณ์ 1/10/2011 เขตจตุจกัร 9

1793 คลินิกทนัตกรรม บา้นรกัษ์ฟัน 9/6 ถนนเสนานิคม 1 แขวงเสนานิคม เขตจตุจกัร กทม.10900 (02) 942-9775 (085) 848-3757คุณอมฤต ชยับุตร 1/3/2014 เขตจตุจกัร 9

1794 คลินิกแพทยพ์งศกัดิO สาขาดิอเวนิว เมเจอรร์ชัโยธิน8 234/4 ถ.รชัดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม.10900 (02) 939-5285,F.(02) 939-5255คุณพจนีย ์ ใยทอง 1/4/2009 เขตจตุจกัร 9

1795 แพทยธ์นพร คลินิกเวชกรรม สาขาลาดพรา้ว 1170/1-8 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กทม.10900 (02) 939-3693 คุณวาสนา จนัเกตุ 1/12/2013 เขตจตุจกัร 9

1796 เวสทเ์ทอรา คลินิกเวชกรรม 5 1943 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม.10900 (087) 591-9117,(02) 941-3686,F.(02) 941-3686คุณยศทศัน์  สมหวงัทรพัย์ 1/12/2010 เขตจตุจกัร 9

1797 Im Magini Clinic 1697 ชั�น 6 หอ้ง 610,611 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กทม.10900(081) 563-3440,(02) 937-1288-9,F.02) 860-1036คุณณภาภชั  เอี	มลออ 1/6/2010 เขตจตุจกัร 9

1798 เด็นทลัแครค์ลินิกทนัตกรรม 87/111 ถ.เทศบาลสงเคราะห ์แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม.10900 (081) 592-8673,F.(02) 591-7026คุณสุภาวดี  ตรีศุลรตัน์ 1/4/2009 เขตจตุจกัร 12

1799 คิจโิจเทน คลินิกเวชกรรม 61/26 แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กทม.10900 (089) 013-4480 ( 02) 275-4535คุณพชร ทองลือ 1/3/2013 เขตจตุจกัร 22

1800 คลินิกทนัตแพทยอ์นุสรณ์ 593/1-2  ถนนลาดพรา้ว แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม.10900 02-513-0830 ทพ.อนุสรณ ์   ศรีสอาด เขตจตุจกัร 22
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1801 Dental clinic @ KU 50 ซอย ku mii shop ม.เกษตร ถนนงามวงศว์าน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม(085) 156-2626 คุณรงัสินี หวงัมั 	น 1/4/2014 เขตจตุจกัร 9

1802 คลินิกเวชกรรมเอเพ็กซ ์สาขาลาดพรา้ว ชั�น 1693 อาคารเซ็นทรลัพลาซ่า ชั�น 5 หอ้ง 512 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กทม(02) 937-1599-9,(02) 937-1590,F.(02) 662-4751คุณแสงทอง  อศัวธรรม 1/9/2012 เขตจตุจกัร 9

1803 หมอกาญจน์ คลินิกเวชกรรม 8/10 ซ.วภิาวดี17 ถ.วภิาวดีรงัสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กทม.10900 081-454-4743 F.02-537-9044นพ.กาญจน์ นิโรธนันท์ 1/1/2007 เขตจตุจกัร 9

1804 เซ็นเตอร ์เดนทอลลิส คลินิกทนัตกรรม สาขา 3 1595 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กทม.10900 (086) 330-7536,(02) 513-5411คุณมิญชร  ศรเจระ 1/3/2010 เขตจตุจกัร 9

1805 คลินิกทนัตกรรมแคนนี	สไมล์ 85 ซอยงามวงศว์าน52 แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม.10900 (087) 498-4707 คุณเกษราภรณ ์เรืองปัญญา 1/8/2013 เขตจตุจกัร 9

1806 พี.ซี.อิมเมจจิ	งคลินิกเวชกรรม 89/274-5 ซ.สมัมากร 1 ถ.เทศบาลสงเคราะห ์แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม(02) 953-9469,F.(02) 953-9183คุณประภาพรรณ  เดชวริตัน์ 1/1/2011 เขตจตุจกัร 12

1807 ลลิต คลินิกทนัตกรรม 20/38 ซอยรชัดา 36 แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร กทม.10900 (084) 640-4495 คุณสราลี จนิดามงั 1/7/2014 เขตจตุจกัร 22

1808 รมยัคลินิก 5 2008/10 หน้าตลาดบางเขน ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจกัร กทม(081) 373-9119,(02) 941-9834,F.(02) 561-1152คุณกรญัยา จติติชยัรตัน์ 1/5/2010 เขตจตุจกัร 9

1809 กินรีคลินิก* 2020/12-13 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจกัร กทม.10900 (02) 941-6401 คุณจาปร ์ คิดมาล 1/9/2010 เขตจตุจกัร 9

1810 ศนูยท์นัตกรรมรชัดา 541 ถ.รชัดาภิเษก แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร กทม.10900 02-692-5690-2 ทพ. นิวตัิ พยคัฆห์าญ 1/1/2006 เขตจตุจกัร 22

1811 เดอะซิบส ์คลินิกเวชกรรม สาขาเมเจอรร์ชัโยธิน 234/2 ถนน.รชัดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม.10900 (02) 930-3565 คุณกญัญาวรี ์สวสัดิOจติร์ 1/11/2013 เขตจตุจกัร 22

1812 เซ็นทรลัเมดิกเกษตรคลินิกเวชกรรม 2127 ถ.งามวงศว์าน แขวงบางเขน เขตจตุจกัร  กทม.10900 02-941-1440 นพ.อิทธพร คณะเจริญ เขตจตุจกัร 9

1813 ศนูยท์นัตกรรมเสนานิคม 832/7 ซ.เสนานิคม 1 ถ.พหลโยธิน 32 แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม.1090002-941-7062-3 ทพ.ศรชยั  กองทอง เขตจตุจกัร 9

1814 คลินิก ดีเค เดนทลั 2 88/174 ซ.เทศบาลรงัสฤษฏเ์หนือ ถ.เทศบาลสงเคราะห ์แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม(081) 647-2519,(02) 953-8835คุณสุวรรณา 1/8/2010 เขตจตุจกัร 12

1815 คลินิกบางกอกแฟมิลี	 591/6-7 ซ.ลาดพรา้ว 1 ถ.ลาดพรา้ว แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กทม.10900(085) 971-1476,(02) 938-5306คุณสุวญิญา  ครึ� มกลาง 1/12/2009 เขตจตุจกัร 22

1816 คิวตี� ววีา่คลินิกเวชกรรม 12A-12A/1 ศนูยก์ารคา้เดอะวนัพารค์ แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กทม. 10900(02)5124189,(082)6442444คุณปกรณ ์กระจา่งเจนกิจ 1/9/2011 เขตจตุจกัร 9

1817 คลินิกทนัตกรรมเด็นทลัแฟมิลี	 16/4-5 ถ.เทศบาลสงเคราะห ์แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม.10900 02-580-3528,06-772-0962ทพญ.นิรมล  ประยรูธาํรงวตัิ,ทพญ.สุภาภรณ ์นิตยวนัเขตจตุจกัร 12

1818 ซี สไมล ์คลินิกทนัตกรรม 54 ศนูยก์ารคา้ยเูนียนมอล ์ชั�น 5 ซ.ลาดพรา้ว 1 ถ.ลาดพรา้ว แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กทม02-939-3344,089-505-500-5ทพญ.ฐิดาภา สิริบุญวนิิต 1/6/2007 เขตจตุจกัร 22

1819 คลินิกทนัตกรรมเดอะเดน้ท์ 1464 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม.10900 02-512-4595 ทพญ.วาทิณี  ยุติธาดา 1/3/2006 เขตจตุจกัร 9

1820 ดอกเตอรเ์ด็นท ์( สาขาเกษตร ) 2011 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร  กทม.10900 02-941-4822 คุณสุรชยั  ประชาสิทธิศกัดิO เขตจตุจกัร 9

จดัเตรียมโดย......................................................................   วนัที�............/............/............
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บริษัท  กรุงเทพธนาคม  จาํกดั

1821 เดอะสเตชั 	น คลินิกเวชกรรม 1 ชั�น 2 โครงการจตุจกัรกรีน ถนนกาํแพงเพชร 3 แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กทม(089) 811-8118 (02) 108-5333คุณจริญา จนัจร 1/8/2014 เขตจตุจกัร 12

1822 เอยา คลินิกเวชกรรม 54 อาคารยเูนี	ยนมอลล ์ถนน.ลาดพรา้วซอย1 แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กทม(02) 939-3995 (083) 999-2441คุณอารียา 1/7/2013 เขตจตุจกัร 22

1823 คลินิกทนัตกรรม มาย เด็นทอล 2115 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม.10900 02-579-4636 คุณสมศกัดิO พิมานวรกุล ,คุณจตุพร โชติสิน เขตจตุจกัร 9

1824 คลีนิกทนัตกรรมเสนา 2008/12 ถนน.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจกัร กทม.10900 (081) 850-7620 (02) 579-1481คุณประกอบ เนติโรจนกุล 1/2/2013 เขตจตุจกัร 9

1825 อุดมลกัษณท์นัตแพทย ์( สาขา 2 ) 1/14 ใกลป้ากซอยพหลโยธิน 40 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม02-940-0556,02-940-0925ทพ.อุดมลกัษณ ์ นัยนานนท์ เขตจตุจกัร 9

1826 พี 10 คลินิกเวชกรรม 2 1839 หอ้งเลขที	 302A ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม.10900(081) 755-3132,(02) 939-6770คุณศิริพร  นาแสวง 1/7/2010 เขตจตุจกัร 9

1827 คลินิกทนัตกรรม โอเคเด็นทลั* 238/5 ถนน.พหลโยธิน 34 แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม.10900 (02) 561-5548 คุณพีรยา บุญเที	ยง 1/10/2013 เขตจตุจกัร 9

1828 Smile Dental Home 3128 SCB Paek ตึกEast ถ.รชัดาภิเษก แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กทม.10900(081) 689-7434,(02) 937-9315,F.(02) 691-0208คุณนฤมล  สุโขทยั 1/1/2010 เขตจตุจกัร 9

1829 คลินิกทนัตกรรมสยามยิ� ม 278 ถ.ลาดพรา้ว แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กทม.10900 089-896-8034 F.02-938-7047คุณกฤษฎา  หุ่นสุวรรณ์ 1/9/2007 เขตจตุจกัร 22

1830 อุดมลกัษณ ์ทนัตแพทย์ 19/46-47 ซ.แพร่งเกษตร ถ.งามวงศว์าน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม.02-579-8310 F.02-561-4490คุณอุดมลกัษณ์ เขตจตุจกัร 9

1831 the zap clinic 1466-1468 ถ.พหลโยธิน แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร กทม.10900 (086)3778882,F(02)9395902,(086)3778882คุณธนัญชนก โพธิ 1/10/2014 เขตจตุจกัร 9

1832 The Art Clinic (ดิอาทคลินิก) 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม.10900 (02) 939-4998 (083) 878-4222คุณแพม 1/7/2014 เขตจตุจกัร 9

1833 ลาดพรา้ว โพลีคลีนิค 464-466 ถ.ลาดพรา้ว 28 แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม.10900 02-511-0095 คุณลดัดา หล่อดาํรงเกียรติ เขตจตุจกัร 22

1834 หมอบีคลินิก 100/69 ถ.เทศบาลสงเคราะห ์แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม. 10900 029539112-3,F029539114คุณกรกมล ชุมภูโร 1/8/2011 เขตจตุจกัร 12

1835 เคเอส คลินิก สาขายเูนี	ยนมอลล์ GA 1543 ซอยลาดพรา้ว 1 ถนน.ลาดพรา้ว แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม(089) 163-1538 (02) 939-3300คุณปวริศา 1/11/2013 เขตจตุจกัร 22

1836 ธนพรคลินิก สาขารชัโยธิน 1791-1793 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม. 10900 (02)9303703,F(02)9303703คุณพิชามญฐ ์มานะศกัดิOศิริกุล1/7/2012 เขตจตุจกัร 9

1837 คลินิกทนัตกรรมประชาชื	น 102/116-117 ถ.เทศบาลสงเคราะห ์แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม.10900(02) 954-4384 คุณศิริลกัษณ ์ วนะเกียรติกุล 1/10/2011 เขตจตุจกัร 12

1838 ฟอรจ์นูคลินิก* 100/68 ถ.เทศบาลสงเคราะห ์แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม. 10900 (02)9539098,(081)6588161นพ.เฉลิม สุพกัตรม์นตรี 1/4/2011 เขตจตุจกัร 12

1839 พรเกษมคลินิก สาขา ยเูนียนมอลล์ 54 ศนูยก์ารคา้ยเูนียนมอล ์GA12, 12/1 ชั�น G ซ.ลาดพรา้ว 1 ถ.ลาดพรา้ว แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กทม02-513-4256,081-581-0176 F.02-513-4258คุณสุรินทรท์ิพย ์ อุปอาด 1/9/2007 เขตจตุจกัร 22

1840 ทนัตกรรมบางเขน 1905/3-4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม.10900 02-941-4775 ,081-848-5398นายพนูศิริ  เลิศรตันไพศาล เขตจตุจกัร 9
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บริษัท  กรุงเทพธนาคม  จาํกดั

1841 ราชเทวคีลินิก สาขาลาดพรา้ว 510-511 เซ็นทรลัลาดพรา้วชั�น5 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม(02)937-0597,F(02)9370598,(083)5550013คุณแคทรียา รกัษาพาด 1/6/2011 เขตจตุจกัร 9

1842 พหล46 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางผิวหนัง 2549/14-15 อาคารพหลโยธินพารค์เพลส ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม02-561-1532 F.02-942-7647นพ.พบพระ สุพนัธุว์ณิช 1/3/2006 เขตจตุจกัร 9

1843 กองแพทย ์บริษัท ขนส่ง จาํกดั 999 ถ.กาํแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม. 10900 02-936-2785 F.02คุณปรีชา  ออประเสริฐ ,นพ.จรสัพล รินทระ เขตจตุจกัร 12

1844 ศนูยท์นัตกรรมรชัวภิา 1 ซอยวภิาวดี 38 ถ.วภิาวดี แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม.10900 02-930-3010 ทพ.สุรชยั เชาวเ์สาวภา เขตจตุจกัร 9

1845 THE SENIOR สาขาลาดพรา้ว 99/49 ซ.ลาดพรา้ว 9 ถ.ลาดพรา้ว แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม.10900(086)3072217,F(02)5138169คุณอญัชนา เลิศตะคุ 1/6/2011 เขตจตุจกัร 22

1846 ศกัติคลินิก 21/17 ซ.วภิาวดี16 ถ.วภิาวดีรงัสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม.10900(02)6900079,(02)9455203,(082) 798-6424คุณปุณณภา ประเสริฐ 1/6/2011 เขตจตุจกัร 22

1847 คลินิกฟันดี 1965 ถ.พหลโยธิน ( ตรงขา้ม รพ.เมโย ) แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม.1022002-579-2687,02-941-3324คุณไก่ ,คุณละไม นุชงาม เขตจตุจกัร 9

1848 ทนัตกรรมฑิฆมัพร 316  ซ.ลาดพรา้ว 14 ถ.ลาดพรา้ว แขวงจอมพล เขตจตุจกัร  กทม.1090002-938-8994 ทพ.ฑิฆมัพร   ประเสริฐผล เขตจตุจกัร 22

1849 ธานิศา คลนิกเวชกรรม 88/124 ชั�น 1 ถ.เทศบาลสงเคราะห ์แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม.10900081-336-2186 F.02-467111#3200พญ.ธานิสา  ภานุมาตรศัมี 1/6/2006 เขตจตุจกัร 12

1850 วุฒิศกัดิOคลินิก สาขาเซนทรลัลาดพรา้ว 1595 (หอ้งB30-B34) ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจกัร เจตจตุจกัร กทม.1090002-5131220,F.02-5131221คุณหมอชณิศา  พานิช 1/4/2008 เขตจตุจกัร 9

1851 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางศลัยกรรมตกแต่งนวมินทร์ 13 ถ.ประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจกัร กทม.10900 02-5614251,02-5614255,F.02-5790437คุณยราธิป  ทรงทอง 1/6/2008 เขตจตุจกัร 9

1852 คลินิกทนัตกรรม เดนทลัทูเดย์ 2148 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม.10900 081-9263036,02-9419995,F.02-9498149คุณเทจวทิย ์ เชาวป์กิภาณ 1/4/2008 เขตจตุจกัร 9

1853 บอรน์ ไอวเีอฟ สาขาเวชกรรม สตูิ-นารีเวช 89/241 ถ.เทศบาลสงเคราะห ์แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม.10900 (081) 618-1552,(02) 953-8046-7,F.(02) 953-8047คุณสวสัดิO  ไตรตรึงษ์ทศัทา, 1/4/2009 เขตจตุจกัร 12

1854 ความงามและผิวพรรณเลอแบงคอ๊ก สาขาประชานิเวศน์ 18-19 ถ.เทศบาลสงเคราะห ์แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม.10900 (083) 060-8176,(02) 591-1699,F.(02) 954-3443คุณสยุมพร  บุญยศ 1/2/2010 เขตจตุจกัร 12

1855 โมรียา คลินิก 2-4 ซอยพหลโยธิน 35 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม.10900(083) 020-3160 คุณลกัขณา กลิ	นนิ	ม 1/5/2014 เขตจตุจกัร 9

1856 A PLUY CLINIC สาขาหา้งสรรพสินคา้ยเูนียนมอลล0์ หา้งสรรพสินคา้ยเูนียนมอลล ์ชั�นG ซ.ลาดพรา้วซ.1 ถ.ลาดพรา้ว เขตจตุจกัร กทม(02)9309300,F.(02)9309295คุณ สกุลนา ศิลารตัน์ 1/5/2011 เขตจตุจกัร 22

1857 ทนัตแพทยไ์ทยคลินิกทนัตกรรม 44/25 ถ.งามวงศว์าน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม.10900 02-9537718,F.02คุณครรชิต  พิพฒัน์สจัจกุล 1/5/2008 เขตจตุจกัร 9

1858 Verita Life Center (วรีตาไลฟ์เซ็นเตอร)์ 888 อาคารไอทาวเวอรช์ั�น 19 ถนนวภิาวดี-รงัสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กทม(02) 554-8300 คุณจอมขวญั 1/5/2014 เขตจตุจกัร 9

1859 คลินิกทนัตกรรมเดนทอล-ดี* 2 2003/6-7 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม.10900 (089) 512-9889,F.(02) 946-1010คุณเดชา  ศรีพงษ์พิจติร 1/3/2009 เขตจตุจกัร 9

1860 แพนคลินิก สาขาเซ็นทรลัลาดพรา้ว 1693เซ็นทรลัลาดพรา้ว พหลโยธินชั�น5 หอ้งเลขที	505 เขตจตุจกัร 10900(02)5411376,F(02)5411881,คุณพรรณทิพย ์สุรสิทธิO 1/6/2011 เขตจตุจกัร 9
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บริษัท  กรุงเทพธนาคม  จาํกดั

1861 ไอเดนทิสคลินิกทนัตกรรม 2148 ถนน.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจกัร กทม.10900 (02) 561-2484 (081) 000-3679คุณวฎาการ ชยัพินิจ 1/12/2012 เขตจตุจกัร 9

1862 รมยร์วนิทค์ลินิกเวชกรรม สาขาเซ็นทรลัลาดพรา้ว15 1693 ศนูยก์ารคา้เซ็นทรลัลาดพรา้ว ชั�น5 หอ้งเลขที	502-503 แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กทม(087)1030677,(02)9371500-2,F(02)6782959นางสายสุนีย ์วงคว์ุฒิ 1/4/2011 เขตจตุจกัร 9

1863 ทนัตแพทยว์จิติร*์** 61/22 ซอยโชคชยัร่วมมิตร ถ.วภิาวดี-รงัสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กทม02-277-5557 ทพ.วจิติร์ เขตจตุจกัร 22

1864 มิตรสมัพนัธท์นัตแพทย์ 243/23  ถ.ลาดพรา้ว 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม.10900 02-930-9322 ทพ.อภิรตัน์    ผลิตวานนท์ เขตจตุจกัร 22

1865 ทนัตกรรมบา้นฟัน(บา้นฟันสวย) 15/13233 ซ.โชคชยัร่วมมิตร ถ.วภิาวดี - รงัสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กทม02-277-3009 F.02-691-5550ทพ.ญ.อมภิวนัท ์  นิตยารมัภพ์งศ์1/7/2006 เขตจตุจกัร 22

1866 คลีนิคทนัตแพทยก์าญจนา 21/46 ถ.งามวงศว์าน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม.10900 (02) 579 9304 คุณกาญจนา  พิบลูยน์ิยม 1/11/2013 เขตจตุจกัร 9

1867 ทนัตแพทยว์ทิยาคลินิก 442/4  ถ.ลาดพรา้ว แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม.10900 02-251-2371 คุณวทิยา  พฒันพีระเดช เขตจตุจกัร 22

1868 กรรน์ภิรมย ์คลินิกเวชกรรม 65/10 ซอยวภิาวดี16/6 ถนน.วภิาวดี แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กทม.10900(02) 690-7858 คุณวริสร สุวรรณฉตัรชยั 1/3/2013 เขตจตุจกัร 22

1869 ผิวดีคลินิก**** 637/1 ถ.ลาดพรา้ว 3-5 เขตจตุจกัร กทม.10900 02-513-0774,02-513-0255 เขตจตุจกัร 22

1870 สุวทิยค์ลินิกเวชกรรม 99/199 ถ.เทศบาลสงเคราะห ์แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม.10900 02-953-8606,086-378-3223นพ,สุวทิย ์ ศิริเศณฐ์ เขตจตุจกัร 12

1871 รชัดาจกัษุคลินิก สาขาสาํนักงานใหญ่ 49/5 ซ.วภิาวดีรงัสิต 38 แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม.10900 (086) 674-6442,(02) 511-2111,F.(02) 511-5421คุณอารยา  เจริญพลู 1/8/2009 เขตจตุจกัร 9

1872 เคไอเอ็น คลินิกเวชกรรม 15/184 ซอยรชัาดาภิเษก 36 ถนน.รชัดาภิเษก แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร กทม(089) 643-6706 (02) 936-7997คุรอาภสัรา อุทุกพกั 1/11/2013 เขตจตุจกัร 22

1873 นครชยัทนัตแพทย์ 2308/11 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจกัร กทม.10900 02-579-9863 ทพ.สมยั  นครชยั 1/12/2005 เขตจตุจกัร 9

1874 ดอกเตอรว์เีฟตคลินิกเวชกรรมศลัยศาสตรต์กแต่งใบหน้า 8/11-14 ซอยพหลโยธิน แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร กทม.10900 (02) 939-7513 (02) 512-0175คุณวนัเพ็ญ 1/6/2014 เขตจตุจกัร 9

1875 พชัราภา คลินิก 80 ซอยลาดพรา้ว 4 ถนนลาดพรา้ว แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กทม.10900(090) 551-1233 (02) 938-5577คุณฐิติรตัน์ ฟักแฟง 1/9/2014 เขตจตุจกัร 22

1876 คลินิกหมอฟัน 25/79 ซ.เสือใหญ่อุทิศ ถ.รชัดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม.1090002-930-0318 ทพ. สุรศกัดิO เขตจตุจกัร 22

1877 นิติพลคลินิก สาขาเซ็นทรลัลาดพรา้ว 501 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กทม.10900 (02) 937-0554,F.(02) 937-0355คุณภทัทิยา  พลเยี	ยม 1/10/2011 เขตจตุจกัร 9

1878 วุฒิศกัดิOคลินิก สาขาเสนาคอมเพล็กซ์ 11 1919 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม. 10900 (02)561-3785,F(02)561-3786นุจจรี แป้นตระกูล 1/3/2011 เขตจตุจกัร 9

1879 เมเจอรค์ลินิกเวชกรรม 1466,1468 ถ.พหลโยธิน แขวงจนัทรเ์กษม เขตจตุจกัร กทม.10900 02-930 1948,086-322 6784,F.02-930 1948คุณวรรณวสิา  ศรีพิสุทธิO 1/8/2008 เขตจตุจกัร 9

1880 คลินิกทนัตกรรมสไมล ์เพลส 15/50 ซ.รชัดา 36 ถ.รชัดาภิเษก แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร กทม.10900(086) 327-5786,(02) 930-7894คุณวาทินี ยอดศรีมากล 1/1/2010 เขตจตุจกัร 22

จดัเตรียมโดย......................................................................   วนัที�............/............/............
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ประเภท  � � � � โรงพยาบาลเอกชน ����    โรงพยาบาลรฐับาล/รฐัวสิาหกจิ ����    ศูนยบ์รกิารสาธารณสขุ
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ลาํดบั ชื	อสถานบริการสาธารณสุข จาํนวนเตียง ที	ตั�ง หมายเลขโทรศพัท์ ผูป้ระสานงาน วนัที	(เปิดบริการ) เขต สายที	 วนัที	(ปิดทาํการ)

แบบบนัทึกประวตัสิถานพยาบาล

บริษัท  กรุงเทพธนาคม  จาํกดั

1881 เมดิแครค์ลินิก เซ็นทรลัลาดพรา้ว 1595 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กทม.10900 086-5528814,F.02-5122772คุณพชัรี  พนัธุษ์ร 1/4/2008 เขตจตุจกัร 9

1882 เด็นเตค้ลินิก สาขาเซ็นทรลัลาดพรา้ว 1693 ชั�น7 หอ้ง712 เซ็นทรลัลาดพรา้ว ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กทม(02)5411185,F(02)9370725,(085)1885366คุณเพ็ญพร สุยะ 1/4/2012 เขตจตุจกัร 9

1883 สารินคลินิกเวชกรรม 165/9 ซ.รชัดา 46 ถ.รชัดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม.10900 02-939-5525 F.02-939-5526วาสนา  คุม้รกัษ์ เขตจตุจกัร 9

1884 จนัทรเกษมคลินิกเวชกรรม 391/7 ซ.สนันิบาต ถ.รชัดาภิเษก แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร กทม.10900(085) 989-7332 (02) 936-7988คุณวจิติรา พจน์ฉิมพลี 1/4/2009 เขตจตุจกัร 22

1885 ของขวญัคลินิกเวชกรรม สาขาเซ็นทรลัลาดพรา้ว อาคารเซ็นทรลัลาดพรา้ว ชั�น6 หอ้ง612 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม(02)9371545,F(02)9371545 1/4/2012 เขตจตุจกัร 9

1886 คลินิกทนัตกรรม Smile gallery0 178/7 ถนน.รชัดาภิเษก แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร กทม.10900 (082) 442-4402 (02) 939-5539คุณแสงรววีรรณ มีพิมล 1/12/2012 เขตจตุจกัร 22

1887 คลินิกร่วมมิตรทนัตแพทย์ 3/9 ซอย โชคชยัร่วมมิตร ถนน วภิาวดี แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กทม.10900(084) 095-0002 (02) 275-5540คุณทาลีนาก แซ่ซื	อ 1/1/2014 เขตจตุจกัร 22

1888 Meko clinic สาขาเซ็นทรลัลาดพรา้ว 1 1693 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กทม. 10900 029371616,F029371618คุณสุธาพร แจม่ขุนทด 1/8/2011 เขตจตุจกัร 9

1889 คลินิกแพทยเ์บญจเวช 499 ม.3 อาคารเบญจจนิดา ถ.วภิาวดีรงัสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม02-953-1533-44 F.02-953-1531คุณพนมวรรณ,คุณกรรณิการ ์เขียวพฤกษ์ เขตจตุจกัร 9

1890 ธราธร เดอรม์าทริก คลินิก สาขาลาดพรา้ว 298 ถนนลาดพรา้ว แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กทม.10900 (085) 112-4937 (089) 926-5044คุณมณฑิรา นันทเศรษฐพ์งศ์ 1/9/2014 เขตจตุจกัร 22

1891 ผิวดีคลินิก สาขาเซ็นทรลัลาดพรา้ว 1697 หอ้ง307/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม. 10900 (02)9370537,F(02)9370538คุณศุภสุตา 1/5/2012 เขตจตุจกัร 9

1892 นิติพลคลินิกเวชกรรม สาขาเมเจอรร์ชัโยธิน 1839 ชั�น 3 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม.10900 (081) 309-7722,(02) 939-7780,F(02) 939-7781คุณเสาวนีย์ 1/4/2009 เขตจตุจกัร 9

1893 สาํนักงานทนัตแพทย ์สุณีรตัน์-วจิติร 100/102 ถ.เทศบาลสงเคราะห ์แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม.10900 (089) 177 4252,(02) 954 3812,ทพญ.สุณีรตัน์  ธรานนท์ 1/12/2008 เขตจตุจกัร 12

1894 เอฟรอส คลินิก 777-779 ซอยลาดพรา้ว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กทม.10900 (082) 794-6165 คุณจริาพร ชื	นยงค์ 1/11/2013 เขตจตุจกัร 22

1895 ดีมอร ์คลินิกเวชกรรม 148/6-7 ถนนลาดพรา้ว แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กทม.10900 (087) 179-1115 คุณธนิตพงศ์ 1/8/2014 เขตจตจกัร 22

1896 ศนูยร์กัษ์ฟัน      51/84 ซ.วดัคูบ้อน ถ.รามอินทรา แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กทม.1023002-943-0610-1 ทพ.มนตรี    อินทรนนทว์ไิล เขตคนันายาว 11

1897 สุนทรทนัตคลินิก 1338 ถ.รามอิทรา 67 แขวงคนันายาว  เขตคนันายาว กทม.10230 02-510-6095,02-510-9088นอ.สุนทร    ประสิทธิรตัน์ เขตคนันายาว 11

1898 คลินิกเวชกรรมถนนนวมินทร์ 1 หมู่ที	 1 ซ.นวมินทร ์163 ถ.นวมินทร ์แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กทม(081) 408-9575,(02) 948-8646,F.(02) 948-8646คุณปนัดดา 1/11/2008 เขตคนันายาว 11

1899 ทูช อาร ์อสั คลินิกทนัตกรรม 91/1 ซ.ปัญญาวลิเลจ ถ.ปัญญาอินทรา แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กทม(081) 626-7077 คุณกญัญารตัน์  อินทรแ์กว้ 1/5/2009 เขตคนันายาว 11

1900 นวมินทรค์ลินิกเวชกรรม รามอินทรา กม.8 64 ถ.คูบ้อน แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กทม.10230 02-943-0352 นพ.ประจกัษ์   บุญจติตพ์ิมล 1/11/2006 เขตคนันายาว 11

จดัเตรียมโดย......................................................................   วนัที�............/............/............
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ประเภท  � � � � โรงพยาบาลเอกชน ����    โรงพยาบาลรฐับาล/รฐัวสิาหกจิ ����    ศูนยบ์รกิารสาธารณสขุ
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ลาํดบั ชื	อสถานบริการสาธารณสุข จาํนวนเตียง ที	ตั�ง หมายเลขโทรศพัท์ ผูป้ระสานงาน วนัที	(เปิดบริการ) เขต สายที	 วนัที	(ปิดทาํการ)

แบบบนัทึกประวตัสิถานพยาบาล

บริษัท  กรุงเทพธนาคม  จาํกดั

1901 เอส เอฟ ซี เฟอรท์ิลิตี�  คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสตูินารีเวช91 ซ.ปัญญาวลิเลจ ถ.ปัญญาอินทรา แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กทม.10230(02) 762-4171,(084) 642-7999,F.Z02X 362-4176คุณกิตติ  โพนุธิดา 1/1/2012 เขตคนันายาว 11

1902 รามินตรา คลินิกเวชกรรม 18 ซอยกาญจนาภิเษก 10/1 ถนนตดัใหม่รชัาด-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคนันายาว กทม(090) 628-6524 คุณเอกพงศ ์อธิคมชยัวงศ์ 1/7/2014 เขตคนันายาว 14

1903 เศรณีคลินิก 46 ถ.คูบ้อน แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กทม.10230 (02) 943-1151-2,F.(02) 943-1152คุณจกัรฤหณ ์ อคัรเศรณี 1/1/2010 เขตคนันายาว 11

1904 ดอนรตัน์การแพทย์ 35/11  ม.14 ถ.รามอินทรา แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กทม.10230 02-944-1215 นพ.ดอนรตัน์   ไมป้ระดิษฐ์ เขตคนันายาว 11

1905 ศนูยค์รอบครวัฟันดี 1292-1293 ตลาดรามอินทรา กม.7 ซ.67/1 ถ.รามอินทรา เขตคนันายาว กทม02-510-3509 คุณคมคาย   ศรีเมือง เขตคนันายาว 11

1906 พฤกษาคลินิกเวชกรรม สาขา อมอรินี 5 1 หอ้ง A 209 ซ.อมอรินีรามอินทรา ถ.สวนสยาม แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กทม(02)9814308,(084)6697532นายวชัระ กิจบรรจง 1/7/2011 เขตคนันายาว 11

1907 อิสสวรี ์คลินิกเวชกรรม 18 ซอยกาญจนาภิเษก 10/1 ถนนตดัใหม่รชัดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคนันายาว กทม(088) 852-5496 (090) 978-0342(090) 978-0342คุณเอกพงศ ์อธิคมชยัวงศ์ 1/7/2014 เขตคนันายาว 14

1908 คลินิกเวชกรรมสายสมัพนัธ์ 2/76-77 ถ.รามอินทรา แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กทม.10230 (02) 944-0701,F(02) 944-0701คุณดารุณี  ภาษี 1/6/2009 เขตคนันายาว 11

1909 ศิวารินทร ์คลินิก 587-589-589/7-9 ถนน.รามอินทรา แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กทม(090) 959-8319 (02) 108-5132คุณปภาดา ลิ� มกญัจน์ 1/6/2013 เขตคนันายาว 11

1910 คลินิกนายแพทยว์ฑิรูย์ 53/6 ซ.คูบ้อน ถ.รามอินทรา แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กทม.1023002-509-9310 นพ.วฑิรูย ์  องัอธิภทัร เขตคนันายาว 11

1911 ทวโีชค คลินิค 140 ถนนคูบ้อน แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กทม.10230 (02) 943-3415 คุณอญัชลี การถกั 1/6/2014 เขตคนันายาว 11

1912 คลินิกทนัตกรรม ฟันยิ� ม 424 ถนนสวนสยาม แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กทม.10230 (097) 157-9976 (090) 969-8405คุณจริยา สวนบุญ 1/8/2014 เขตคนันายาว 11

1913 สายไหมคลินิกเวชกรรม สาขาเสรีไทย 91,93 ซ.อมรพนัธน์คร ถ.เสรีไทย แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กทม.1023002-517-8402 นพ.เฉลิม หาญพาณิชย,์นพ 1/12/2006 เขตคนันายาว 11

1914 คลินิกทนัตกรรมลกัษ์ฟัน สาขาทนัตกรรม 420 ถ.รามอินทรา แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กทม.10230 (089) 521 2259,(02) 519 4155,F(02) 570 9046คุณนวรตัน์  เคา้เอี� ยน 1/12/2008 เขตคนันายาว 11

1915 ก.ม. 8 ทนัตแพทย์ 1/4  ถ.รามอินทรา ก.ม. 8 แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กทม.10230 02-510-1086 ทพ.สะเทือน   วงศฟ์เูฟื	 องขจร เขตคนันายาว 11

1916 ทนัตกรรมฟ้าใส 51/25-26 ซ.คูบ้อน ถ.รามอินทรา กม.8 แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กทม02-946-4240 ทพ. ดิเรก เมธาสุรารกัษ์ 1/6/2006 เขตคนันายาว 11

1917 นีตนาทคลินิก สาขาบางนา 91/1 ถ.ปัญญา-รามอินทรา แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กทม.10230 (02) 508-7442-3,F.(02) 508-7442คุณศิริวรรณ  ศรีเตชะ 1/7/2009 เขตคนันายาว 11

1918 โพลีคลีนิค ก.ม.8 2/57 ถ.รามอินทรา กม.8 แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กทม.10230 02-510-9289 คุณอราวรรณ  บุญศิริ เขตคนันายาว 11

1919 ลิมบิค คลินิกความงามและสุขภาพ สาขาAmorini 3 22/22 ถนนรชัดา-รามอินทราแขวงคนันายาว เขตคนันายาว กทม.10230(02) 509-9954 (098) 246-4504คุณศิริรตัน์  ฉลาดลํ�า 1/8/2014 เขตคนันายาว 11

1920 คลินิกแพทย ์กม.7 1317 ถ.รามอินทรา 67/1 แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กทม.10230 02-510-3721,081-346-7273นพ.ศกัดิOชยั    สิทธิทาริน เขตคนันายาว 11
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บริษัท  กรุงเทพธนาคม  จาํกดั

1921 ปิยะพนัธท์นัตแพทย์ 35/10 ถ.รามอินทรา กม.8 แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กทม.10230 02-509-5085 ทพ.ปิยพนัธ ์   จนัทรภ์ู่ เขตคนันายาว 11

1922 นวมินทรค์ลินิกเวชกรรม สาขาคนันายาว 12 , 14 ซ.คูบ้อน แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กทม.10230 (081) 205-7664,(02) 949 4788คุณสาํรวย  บา้สนัทร์ 1/1/2009 เขตคนันายาว 11

1923 ไอเดิรม์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางผิวหนัง 79/6 คอนโดลุมพินีอาคาร B ถนน.นวมินทร ์แขวงรามอินทรา เขตคนันายาว กทม(081) 622-2000 คุณสุชญัญา ปัญญาเกียรติคุณ1/2/2014 เขตคนันายาว 11

1924 คลินิกทนัตกรรมเฟรชสไมล์ 218/2 ถ.เลียบคลองสอง แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กทม.10510 (02) 548-5878,(084) 149-4555คุณทรงยศ  กิตติอุดมธรรม 1/8/2012 เขตคลองสามวา 11

1925 คลินิกเวชกรรมแพทยห์ญิงปวณีา 214/4 ถ.เลียบคลองสอง แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กทม.10510 (02)9143022,(02)9143002,(081)8972778คุณปวณีา 1/5/2012 เขตคลองสามวา 11

1926 พระยาสุเรนทรเ์วชกรรมคลินิก สาขาแกรนดอ์อคิด 721 ซ.รามอินทรา 109 ถ.พระยาเรนทร ์แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กทม(081) 614 2525,(วา่ที	 ร.ต.หญิงรชัฎาภรณ ์ ราชแผน1/12/2008 เขตคลองสามวา 11

1927 ศิริพฒัน์ คลินิกเวชกรรม สาขาบางชนั 675/1 ถ.รามอินทรา 109 แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กทม.10510 (081)360-4099,F(02) 974-8432คุณสญัชยั 1/10/2008 เขตคลองสามวา 11

1928 คลินิกบางชนัไตเทียม 3/23 ม.21 ซ.พระยาสุเรนทร ์ถ.รามอินทรา109 เขตคลองสามวา กทม.1051002-918-9536 คุณวารุณี  นวกิจอินฑรูย,์คุณสุไลพร ลาํบุษผา เขตคลองสามวา 11

1929 ดอ๊กเตอรพ์ี คลินิกเวชกรรม 19 ถนนสุเหร่าคลองหนึ	ง แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กทม.10510 (02) 175-3060 (081) 482-6385คุณวุฒิพงศ ์เกลี� ยงบวัคง 1/8/2014 เขตคลองสามวา 11

1930 คลินิกทนัตกรรม เนาวรตัน์ 2 807 ซอยรามอินทรา 109 ถนน.พระยาสุเรนทร ์แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กทม(02) 957-5699 คุณเนาวรตัน์ พลูแกว้ 1/8/2013 เขตคลองสามวา 11

1931 นวมินทรค์ลินิกเวชกรรม เค ซี รามอินทรา 29/497  ม.16  แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา กทม.10510 02-915-4608,02-915-5441พญ.ชุติมา เขตคลองสามวา 11

1932 พระยาสุเรนทรเ์วชกรรมคลินิก 296 ซ.พระยาสุเรนทร ์20 ถ.พระยาสุเรนทร ์แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กทม02-919-2038,086-613-0535 F.02-919-2038นพ.ปราโมทย ์เชิดรตันรกัษ,์รชัฎาภรณ ์ราชแผนเขตคลองสามวา 11

1933 คลินิกยิ� มฟันใส 97/13 รามอินทรา 109 ถ.พระยาสุเรนทร ์เขตบางชนั เขตคลองสามวา กทม02-540-3465 คุณชุมพล   ชนะโชติ เขตคลองสามวา 11

1934 คลินิกทนัตกรรมยิ� มฟันใส สาขา หทยัราษฎร์ 89/11 ถ.หทยัราษฎร ์แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กทม.10510 (02)1715217,F(02)1715217,(081)7826425คุณอารยา สงัขอ์ุบล 1/7/2012 เขตคลองสามวา 11

1935 คลินิกหมอสุทธินันทเ์วชกรรม 2 ซอยประชาร่วมใจ 35 ถ.ประชาร่วมใจ แขวงทรายกองดินใต ้เขตคลองสามวา กทม02-543-7591 นพ.สุทธินันท ์ ฉนัทธ์นกุล 1/7/2006 เขตคลองสามวา 11

1936 คลินิกทนัตกรรมบา้นอุ่นยิ� ม สาขารามอินทรา 110/11 ซ.รามอินทรา109 (ซ.บางชนั) ถ.รามอินทรา แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กทม02-919-3443,081-593-8552,02-955-4353ทพญ. ทศันียว์รรณ คูสุวรรณ เขตคลองสามวา 11

1937 คลินิก เทคนิคการแพทย ์เคแอนดเ์จ 198/14 ถนน.ปัญญาอินทรา แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กทม.10510 (081) 515-8105 (02) 914-4581 F.02-914-4582คุณกิติพงษ์ สงัขท์อง 1/6/2014 เขตคลองสามวา 11

1938 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (บางชนั) 68/9 ม.6 ถ.พระยาสุเรนทร ์แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กทม.10510 02-919-3017 คุณมลฑล   มานิตย์ เขตคลองสามวา 11

1939 คลินิกทนัตกรรมหทยัวุฒิ 133/11 ถ.หทยัราษฎร ์แขวงมีนบุรี เขตคลองสามวา กทม.10510 (089) 177-6287,(02) 171-5213คุณมณีเนตร  ปิ	 นทองคาํ 1/1/2010 เขตคลองสามวา 11

1940 ศิราณีคลินิกสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 326 ถนนสุเหร่าคลองหนึ	ง แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กทม.10510 085-863-7388 คุณศิราณี เจอืจาน 1/4/2008 เขตคลองสามวา 11
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บริษัท  กรุงเทพธนาคม  จาํกดั

1941 สายไหมคลินิกเวชกรรม สาขาหทยัราษฎร์ 115-118 แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา กทม.10510 (02) 955-2126 คุณรชัดาพนัธ ์ ชยัโตษะ 1/7/2009 เขตคลองสามวา 11

1942 ฑธูเฟรนดล์ี	คลินิกทนัตกรรม 68/79 ถ.พระยาสุเรนทร ์แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กทม.10510 02-919-1499 ทพญ.กญัญารตัน์  อินทรแ์กว้ เขตคลองสามวา 11

1943 คลินิกจติิพนัธท์นัตแพทย์ 382 ซอยปากซอยเจริญนคร14 ถ.เจริญนคร แขวงคลองตน้ไทร เขตคลองสาน กทม02-861-1216-7, F.02-861-0390ทพ.จติิพนัธ ์อ.ใบหยกวจิติร 1/11/2005 เขตคลองสาน 10

1944 สหคลินิกหมอวภิาส 149 ถ.ท่าดินแดง แขวงสมเด็จเจา้พระยา เขตคลองสาน กทม.10600 02-439-1528 นพ.วภิาส  พงศเ์ที	ยงธรรม 1/7/2006 เขตคลองสาน 10

1945 เจริญนครทนัตแพทย ์2 246-248 ปากซอยเจริญนคร 10 แขวงคลองตน้ไทร เขตคลองสาน กทม.10600(02) 861-0554 คุณพิสิน อศัวหน้าเมือง 1/8/2013 เขตคลองสาน 10

1946 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม เจริญนคร 8/299 ซอยเจริญนคร 14 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตน้ไทร เขตคลองสาน กทม(02) 618-7015 (081) 455-3484คุณพรศกัดิO กอ้เกียรติสกุล 1/1/2014 เขตคลองสาน 10

1947 ดานันท ์คลินิกเวชกรรม 99 ซอยเจริญนคร 49 แขวงบางลาํภู่ล่าง เขตคลองสาน กทม.10200 (02) 862-6596 คุณสุดานันท ์สุคนธธ์ารา 1/10/2013 เขตคลองสาน 10

1948 พี แอนดพ์อล่า คลินิก 862 ปากซอยเจริญนคร 30 ถ.เจริญนคร แขวงเจริญนคร เขตคลองสาน กทม(081) 454-7595,(02) 438-5687,F.(02) 437-1520คุณปราณี  พลงัวชิรา 1/8/2012 เขตคลองสาน 10

1949 เจริญนครทนัตแพทย ์1 830 ปากซอยเจริญนคร 28 แขวงบางลาํภูล่าง เขตคลองสาน กทม.10600(02) 438-9139 คุณพิสิน อศัวหน้าเมือง 1/8/2013 เขตคลองสาน 10

1950 เจริญนคร คลินิกเวชกรรม 992 ซอยเจริญนคร 34/2 แขวงบางลาํภูล่าง เขตคลองสาน กทม.10600 (02) 152-6937 (086) 409-5422คุณมนวรภสัร ์จนัทะเพชร 1/10/2013 เขตคลองสาน 10

1951 คลินิกทนัตกรรม เดนทลัสไมลค์ลบั 204 ถนน.ลาดหญา้ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กทม.10600 (02) 437-2677 (089) 797-6202คุณอุดมศกัดิO เกียติชยัไพบลูย์1/12/2013 เขตคลองสาน 10

1952 อิสรภาพคลินิกเวชกรรม 14-116 ถ.อิสรภาพ แขวงสมเด็จเจา้พระยา เขตคลองสาน กทม.10600 (081) 434 4006,(02) 438 8041,F.(02) 437 9461คุณพกัตรเ์พ็ญ  หนูฤทธิO 15/11/2008 เขตคลองสาน 10

1953 เจบิสตาร.์ 8 200 ถ.ลาดหญา้ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กทม.10600 (02) 861-4700,(081) 885-0811,F.(02) 861-4700คุณศิกุลรตัน์  กิจปิสินษ์กรกุล 1/2/2012 เขตคลองสาน 10

1954 พฤกษาคลินิกเวชกรรม สาขาเสนาเฟสท์ 542/1-2 แขวงคลองตน้ไทร เขตคลองสาน  กทม.10600 (091) 086-8973 (02) 108-9101คุณเรวตั จนัทรแ์กว้ 1/2/2014 เขตคลองสาน 10

1955 คลินิกทนัตแพทยย์ศวรรธน์ 680 ถ.ลาดหญา้ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กทม.10600 02-439-0589 ทพ.ยศวรรธน์ ดสน์สิริ 1/11/2005 เขตคลองสาน 10

1956 คลินิกทนัตกรรม ดีบีเดน้ท์ 188 ถนน.เจริญนคร แขวงคลองตน้ไทร เขตคลองสาน กทม.10600 (02) 439-4024 (085) 109-0926คุณสิทธิ โชคกุลชยั 1/6/2013 เขตคลองสาน 10

1957 เมดิแครค์ลินิก สาขาวงเวยีนใหญ่ 101/29-30 ถ.ลาดหญา้ แขวงสมเด็จเจา้พระยา เขตคลองสาน กทม.1060002-438-5400,084-111-9374 F.02-438-5400คุณเตชิณี โถคณิต,คุณจารุณี บุตรบาล1/8/2007 เขตคลองสาน 10

1958 ท่าดินแดง สหคลินิก 358 ถนน.ท่าดินแดงแขวงคลองสาน เขตคลองสาน กทม.10600 (02) 437-3383 คุณยิ	งยอ ชินธรรม 1/6/2013 เขตคลองสาน 10

1959 คลินิกทนัตกรรมเพียวเดน้ท์ 55/6 ถ.กรุงธนบุรี แขวงคลองตน้ไทร เขตคลองสาน กทม.10140 (02)4401873-4,(02)4401875,(081)8553056คุณสมชาติ 1/5/2012 เขตคลองสาน 10

1960 bangkok clinic สาขา สาทร 21/15 ถ.กรุงธนบุรี แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กทม.10600 (02)8623498,(02)8623495 1/5/2012 เขตคลองสาน 10

จดัเตรียมโดย......................................................................   วนัที�............/............/............

F-PD-003 REV.0

ตุลาคม 2557
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ลาํดบั ชื	อสถานบริการสาธารณสุข จาํนวนเตียง ที	ตั�ง หมายเลขโทรศพัท์ ผูป้ระสานงาน วนัที	(เปิดบริการ) เขต สายที	 วนัที	(ปิดทาํการ)

แบบบนัทึกประวตัสิถานพยาบาล

บริษัท  กรุงเทพธนาคม  จาํกดั

1961 เอแอนดเ์คคลินิกเวชกรรม 707 ถนน.เจริญนคร13 แขวงคลองตน้ไทร เขตคลองสาน กทม.10600 (02) 861-0115 (087) 542-3999คุณชญัภร กาํเนิดนักตะ 1/6/2013 เขตคลองสาน 10

1962 ววีา่ คลินิกเวชกรรม 21/4 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตน้ไทร เขตคลองสาน กทม.10600 (02) 862-2429 (081) 822-5770คุณนวพร ผิวผนั 1/6/2014 เขตคลองสาน 10

1963 ธีรพรการแพทย์ 354 ถ.ท่าดินแดง แขวงสมเด็จเจา้พระยา เขตคลองสาน กทม.10600 02-437-4525 ,02-437-2618นพ.ชลธิศ  สินรชัดาปัญญา เขตคลองสาน 10

1964 วนิดาทนัตแพทย์ 340 ซ.ลาดหญา้ 6 ถนนลาดหญา้ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กทม.1060002-437-3694 ทพญ.วนิดา   โชลิตกุล เขตคลองสาน 10

1965 ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม สาขาคลองสาน 534 อาคารอินทชัซิตี�  ถ.เจริญรถั แขวงคลองตน้ไทร เขตคลองสาน กทม.10600(086) 375-5624,(02) 862-3323,F.(02) 884-0430#35353คุณจนัทร ์ สุบิณราย 1/5/2009 เขตคลองสาน 10

1966 จนัทราคลีนิกแพทยเ์วชกรรม 377-379 ถ.เจริญรกั ซ.5 แขวงลาดหญา้ เขตคลองสาน กทม.10600 02-439-1289 F.02-862-0193คุณสุภาพรรณ  เพียรธรรม เขตคลองสาน 10

1967 คลินิกแพทยพ์ิพฒัน์ 519 ถ.สมเด็จเจา้พระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กทม.10600 (081) 913-4268,คุณพิพฒัน์  ขนัตยนุวงศ์ 1/3/2009 เขตคลองสาน 10

1968 คลินิกตน้ไทรทนัตแพทย ์สาขา 1 2 626 ถ.เจริญนคร แขวงบางลาํพลู่าง เขตคลองสาน กทม.10600 (089) 144-0708,F.(02) 860-3495คุณจงกลนี สจัจะวฒันวมิล 1/4/2010 เขตคลองสาน 10

1969 ศนูยท์นัตกรรมบรรณฑรูย์ 691 ซ.ทวชียั 5 ถ.ประชาธิปก แขวงสมเด็จเจา้พระยา เขตคลองสาน กทม.1060002-861-4133 F.02-439-2048ทพ.บริบรูณ ์ วจิยัธรรม เขตคลองสาน 10

1970 คลินิกเทคนิคการแพทยธ์นบุรีเมดิคลัแล็บ 277,283 ถนน.สมเด็จเจา้พระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กทม.10600(081) 711-3701 (02) 437-2679คุณเผด็จ นามบุรี 1/9/2013 เขตคลองสาน 10

1971 ศนูยท์นัตกรรมเจา้พระยา 443-445 ถ.สมเด็จเจา้พระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กทม.1060002-863-1167-8,02-863-0664 F.02-863-1167-8ทพ.เชษฐ  โชติวจิติร ,คุณพยอม ประกิจ เขตคลองสาน 10

1972 ศนูยท์นัตกรรม สหทนัตแพทย์ 1507 ถ.เจริญนคร แขวงบางลาํภูล่าง เขตคลองสาน กทม.10600 02-439-1779,086นายกุญธร ประวชิไพบลูย,์กรวรรณ ศรีพิทกัษ์1/7/2006 เขตคลองสาน 10

1973 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางชญัญเวชไตเทียม 516-518 ซ.เจริญนคร16 ถ.เจริญนคร แขวงคลองตน้ไทร เขตคลองสาน กทม(081)4009258,(02)4381973,F(02)4381973คุณทิพชญัญา ธนรชัตไ์ชย 1/4/2012 เขตคลองสาน 10

1974 ไพโรจน์คลินิก 101/27 ถ.ลาดหญา้ แขวงสมเด็จเจา้พระยา เขตคลองสาน กทม.10600 02-861-4004 ทพ.ไพโรจน์  ตั�งใจไวศ้กัดิO 1/11/2005 เขตคลองสาน 10

1975 คลินิกทนัตกรรมบา้นหมอ (ทนัตการ) 1078 ถ.เจริญนคร แขวงบางลาํภูล่าง เขตคลองสาน กทม.10600 02-439-5672 คุณประวทิย-์ทพญ.วราลกัษณ ์ งามเจริญรุจี1/1/2007 เขตคลองสาน 10

1976 เจริญรถัทนัตแพทย์ 133 ถ.เจริญรถั แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กทม.10600 02-438-2137 ทญ.ดวงใจ  อดิศรวรกิจ เขตคลองสาน 10

1977 เจริญรกัคลินิกการแพทย์ 188-190 (647/17-18) ถ.เจริญรถั แขวงคลองตน้ไทร เขตคลองสาน กทม02-438-5735 คุณบงัอร  ช่อทองดี ,นพ.วจิยั ลีละศิธร เขตคลองสาน 10

1978 วุฒิศกัดิO คลินิก เวชกรรม สาขาคลองสาน 243-245 ถ.เจริญนคร แขวงคลองตน้ไทร เขตคลองสาน กทม.10600 02-437-2345 ,02-434-5422นพ.เอกราช   เพิ	มศรี เขตคลองสาน 10

1979 ดอกเตอรด์ีไลท ์คลินิกเวชกรรม 1102-1103 ซอยสุขุมวทิ42 ถนน.สุขุมวทิ42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม(085) 243-8011 (02) 108-2751คุณเฉลิมเกียรติ ไชยวงค์ 1/3/2013 เขตคลองเตย 16

1980 บณัฑิตโกศลคลีนิค สุขุมวทิ 12 212/35 ซ.สุขุมวทิ 12 ถ.สุขุมวทิ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.1011002-251-8822 F.02-254-8860ทพญ. กมลวรรณ  พนัธุโ์กศล เขตคลองเตย 16
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ลาํดบั ชื	อสถานบริการสาธารณสุข จาํนวนเตียง ที	ตั�ง หมายเลขโทรศพัท์ ผูป้ระสานงาน วนัที	(เปิดบริการ) เขต สายที	 วนัที	(ปิดทาํการ)

แบบบนัทึกประวตัสิถานพยาบาล

บริษัท  กรุงเทพธนาคม  จาํกดั

1981 คลินิกทนัตกรรมมอส สาขาอ่อนนุช 1510 คลินิกทนัตกรรมมอส ปากซอยสุขุมวทิ 48/3 ถ.สุขุมวทิ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม(083) 835-2934,(02) 742-9382คุณพรพนาวรรณ  บุญเลิศ 1/11/2009 เขตคลองเตย 13

1982 คลินิกเวชกรรม เลอแบงคค์อ๊ก 982/22 ถนน.สุขุมวทิ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.10110 (02) 108-2999 คุณยุวดี คุณวภิา 1/10/2012 เขตคลองเตย 16

1983 บุญไทย-กลัยาคลินิก 2/5 ซ.สุขุมวทิ 18 (พิชิต) ถ.สุขุมวทิ แขวงคลองเตย กทม.10110 02-258-1386 F.02-258-3993ทพ.บุญไทย     จนัทรานุวฒัน์ เขตคลองเตย 16

1984 นีโอ สไมล ์เดนทลั คลีนิค 8/8 ถ.รชัดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.10110 02-653-3929 ทพ.ธีรศกัดิO   จงเจริญใจ เขตคลองเตย 16

1985 กรุงเทพคลินิกแพทย์ 2717/1 ถ.พระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กทม.10110 02-258-1126,081-402-3755คุณสิษฎ ์ ประยรูพนัธุร์ตัน์ เขตคลองเตย 16

1986 Otanari Dental Clinic สาขาสุขุมวทิ 702 ซ.สุขุมวทิ 26 ถ.สุขุมวทิ แขวงคลองตนั เขตตลองเตย กทม.10110 089-1400995,02-2602370-1,F.02-2603690คุณมุทิตา 11/6/2008 เขตคลองเตย 16

1987 บา้นฟันกลว้ยนํ�าไท 3735 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.10110 02-665-6148 ทพ.อดิศร     หาญวรวงศ์ เขตคลองเตย 16

1988 MOS Dental Clinic 388 ถ.สุขุมวทิ-รชัดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.10110 (089) 129 3022,F.(02) 259 2157คุณธญัรตัน์  พรพนม 1/1/2008 เขตคลองเตย 16

1989 ทนัตแพทยค์ลองเตย 8/3 ถ.สุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 (02)2497898,(086)3058250- 1/5/2011 เขตคลองเตย 16

1990 ไป๋เฉ่า คลินิกการแพทยแ์ผนไทย-จนี 4 1112/108-109 ซ.สุขุมวทิพลสั 1-2 ถ.สุขุมวทิ 46/1 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม(02) 391-9342-3,F.(02) 391-9342,(088) 666-3008คุณจรุวรรณ  พุ่มหอม 1/10/2011 เขตคลองเตย 16

1991 วาริยา คลินิกเวชกรรม 120/2ซอยสุขุมวทิ26 ถนน.สุขุมวทิ แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กทม.10100(02) 259-6662 (081) 423-9777คุณจนัทรจ์ริา 1/12/2012 เขตคลองเตย 16

1992 เซนตเ์ปาโลการแพทย์ 1178-80 ถ.สุขุมวทิ เขตคลองเตย กทม.10110 02-392-4159 ,02-392-1907นพ.ธรรมชาติ    ทองบริสุทธิO เขตคลองเตย 13

1993 ออเธนทิค คลินิกเวชกรรม 1038/20-21 ซอยสุขุมวทิ 42/1 ถนนสุขุมวทิ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม(02) 712-1878 (086) 908-6177คุณวลี วรรณสวสัดิO 1/2/2014 เขตคลองเตย 16

1994 นิรนัดาคลินิกเวชกรรม สาขาสุขุมวทิ 24 93/336 ซ.สุขุมวทิ 24 ถ.สุขุมวทิ แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กทม.10110(02) 160-4191-2คุณภิญโญ  ศรีคาํแหง 1/10/2011 เขตคลองเตย 16

1995 ภทัราวุธ คลินิกเวชกรรม 544/2 ซอย.นาทอง(รชัดาซอย 7)ถนน.รชัดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม(081) 868-6162 (02) 692-0513 F.(02) 692-0513คุณภทัราวุธ 1/12/2012 เขตคลองเตย 22

1996 เมดคลินิกเวชกรรม สาขาสุขุมวทิ 19/67 ซอยสุขุมวทิ16 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.10110 (02) 259-3585 คุณวรมน ทีฆคีรีกุล 1/4/2013 เขตคลองเตย 16

1997 เดอรม์าเบลล ์คลินิกเวชกรรม 888 ซ.สุขุมวทิ 20 ถ.สุขุมวทิ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.10110 02-204-1119 F.02-204-1117นพ.ทศันัย   จนิดาวนิช 1/9/2006 เขตคลองเตย 16

1998 ทนัตแพทยบ์า้นหมอฟัน (คลองเตย) 8/32 ถ.สุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.10110 02-671-2548-9 คุณ พณิดา   บลูภกัดิO เขตคลองเตย 16

1999 เคอิชิคาอิ เดนตลัแคร์ 682/9-10 ซ.สุขุมวทิ 24-26 ถ.สุขุมวทิ แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กทม02-258-6268 F.02-661-2672คุณอุดม  อนุรกัษ์ศาสตร ์,คุณธนิดา   สุจริตพงศเ์ขตคลองเตย 16

2000 แบงคอคเฮลษ์ คลินิกเวชกรรม 2/42-43 อาคารบางกอกเมดิเพล็กซ ์ซ.สุขุมวทิ 42 ถ.สุขุมวทิ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม(081) 422 5662,F.(02) 652 4219คุณอารยา  ชมิดท์ 1/1/2009 เขตคลองเตย 16
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บริษัท  กรุงเทพธนาคม  จาํกดั

2001 22 เดนทลัคลินิกทนัตกรรม 172/4 ซ.สุขุมวทิ 16 ถ.รชัดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.10110(081) 353-0998,(02) 663-5151,F.(02) 663-0387คุณปิยะพร  เบ็ญจคุม้ 1/8/2009 เขตคลองเตย 16

2002 คลินิกแพทยค์ลองเตย 33 ซ.ดาํรงลทัธพิพฒัน์ ถ.อาจณรงค ์แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.1011002-240-1589,085-806-5900นพ.เพ็ชรณรงค ์ส่งศิริ เขตคลองเตย 16

2003 เดอะเฟส คลินิกเวชกรรม 2/30 ถ.สุขุมวทิ 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.10110 (02) 712-2334,ผคุณศวนิ  ท่อมา 1/10/2011 เขตคลองเตย 16

2004 คลินิกพระโขนงทนัตแพทย์ 1160/6 ถ.สุขุมวทิ(ใกลป้ากซอยสุขุมวทิ 48) แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม02-712-1520 ทพ.บุญทรง     แตระกุล เขตคลองเตย 13

2005 ทนัตแพทยค์ลินิก (คลองเตย) 27/40 ถ.สุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.10110 02-249-5179 ทพ.วชิาญ    เวษฎาพนัธุ์ เขตคลองเตย 16

2006 ไทยสไมลเ์ด็นทิสคลินิกทนัตกรรม 246 ถนนสุขุมวทิ12-14 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.10110 (089) 894-2727 (02) 6530142คุณภูริกาญจน์ ยั 	งยนืยง 1/3/2013 เขตคลองเตย 16

2007 คลินิกสตัวเ์ลี� ยง 458 4040 ถ.พระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กทม.10110 (02) 672-2868,(081) 341-9896,คุณสถาพร จรินิธิสกุล 1/1/2012 เขตคลองเตย 16

2008 ออชารด์ คลินิก 25 ซ.สุขุมวทิ38 ถ.สุขุมวทิ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.10110 (02)3920920,(02)7124467,(02)7135386คุณรุจริา 1/2/2012 เขตคลองเตย 16

2009 จรสัพลคลินิกเวชกรรม 8 348 ถ.สุขุมวทิ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.10110 (089) 936-0988,(02) 653-2211-2 ,F.(02) 653-2213คุณชนิดา  คนัธสาร , คุณณฐัวฒัน์  แพงพรมาก1/5/2010 เขตคลองเตย 16

2010 เอสเตเต ้คลินิก (Aesthe te'clinic) 2/17-19 ซอยสุขุมวทิ 24 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กทม.10110 (02) 663-4848 (090) 965-5515คุณอุษณีย ์จุลวุฒินันท์ 1/10/2013 เขตคลองเตย 16

2011 คลินิกหมอมานพเวชกรรม* 2721 ซ.โชคดี ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.10110 (02)2610471,(081)8706179คุณมานพ 1/5/2012 เขตคลองเตย 16

2012 The Clover (เดอะโคลเวอร)์ 710/3 ถนนสุขุมวทิ แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กทม.10110 (086) 387-6141 คุณศรินทิพย ์สุนทรชั 1/7/2014 เขตคลองเตย 16

2013 คลินิกเวชกรรมคลองเตย 116/21 ถ.ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.10110 (02) 671 1499 คุณศรุดา  พรมปะ 1/6/2009 เขตคลองเตย 16

2014 อลัแคท คลินิกเทคนิคการแพทย์ 3803 ซอยสุขุมวทิ 42 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.(086) 329-5406 (02) 339-3840คุณสุภาภรณ ์นาคนุกูล 1/10/2014 เขตคลองเตย 16

2015 คลินิกทนัตกรรมเฮลทต์ี� สไมล์ 820 ใกลป้ากซอยสุขุมวทิ 38 ถ.สุขุมวทิ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม02-712-4220 ,02-392-9299 F.02-711-0505ทพ.เลิศวทิย ์ เหล่านิยมไทย เขตคลองเตย 16

2016 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสตูินรีเวช ไอดบับลิวซี 246 อาคารไทมสส์แควร ์ซอยสุขุมวทิ12-14 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม(086) 978-2662 คุณภทัรภูมิ โพธิOพงษ์ 1/10/2013 เขตคลองเตย 16

2017 เซเรเนดคลินิกเวชกรรม 124 ซอยสุขุมวทิ 26 ถนนสุขุมวทิ แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กทม.10110(080) 008-5956 คุณมุจรินทร ์ บุญขนัธ์ 1/2/2013 เขตคลองเตย 16

2018 เดนตา้เอาสส์ุขุมวทิ 12 สาขาสุขุมวทิ 12 208 ซ.ระหวา่งสุขุมวทิ10-ซ.12 ถ.สุขุมวทิ12 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม087-8245543,02-2528652,F.02-6533557คุณเพ็ญพกั  ขอสุข 1/6/2008 เขตคลองเตย 16

2019 รมยร์วนิทรค์ลินิกเวชกรรม สาขาเมดิเพล็กซ์ 7 2/37 ณุศาศิริแกรนดค์อนโด ซ.สุขุมวทิ 24 ถ.สุขุมวทิ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม(086) 340-9754,(02) 678-2947-9,F.(02) 678-2959คุณสายสุนีย ์ วงศว์ุฒิ 1/10/2009 เขตคลองเตย 16 1/9/2013

2020 Dr.Dentist Clinic 92 The Residence Building ซ.สุขุมวทิ 24 ถ.สุขุมวทิ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม(080) 595-4448,(02) 260-9566-7คุณกญัญภคัร  โลศิริ 1/6/2009 เขตคลองเตย 16
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2021 คลินิกลลนา หา้งเรนฮิลลช์ั�น3 777 ซ.สุขุมวทิ47 ถ.สุขุมวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตคลองเตย กทม.10110(02)2617237,F(02)2617237,(080)3084747คุณปริญญานี 1/7/2012 เขตคลองเตย 16

2022 Villa  Medica 2/70 ซ.สุขุมวทิ 42 ถ.สุขุมวทิ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.10110 (086) 340-7749,(02) 712-0333,F.(02) 713-6490คุณณปภา  หล่อราชมณี 1/5/2009 เขตคลองเตย 16

2023 คลินิกเวชกรรม พีเอทีอารไ์ลฟ์ 88/1 ซอยทองหล่อ 8 ถนนสุขุมวทิ 55 แขวงคลองตนัเหนือ เขตคลองเตย กทม(080) 819-8008 (02) 713-8355คุรอญัชลี รตันาธาร 1/4/2014 เขตคลองเตย 12

2024 ซาโฟไทยแลนดค์ลินิกเวชกรรม สาขาสุขุมวทิ ซ 33/1 ซ.สุขุมวทิ24 ถ.สุขุมวทิ แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กทม.10110 (02)2608864-5 F(02)3812300,(082)3390550คุณภสัสก์ุญช์ 1/7/2012 เขตคลองเตย 16

2025 คลินิกทนัตกรรมทองดี 1108/28-29 ศนูยก์ารคา้พระโขนง ถ.สุขุมวทิ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม02-392-2718 ทพ.ฉลอง   ทองดี , ทองเทียน   โสภา เขตคลองเตย 16

2026 คลินิกทนัตกรรม พรอ้มพงษ์สเตชั 	น 680 ถนน.สุขุมวทิ แขวคลองตนั เขตคลองเตย กทม.10110 (02) 666-1414 (083) 131-3261คุณสุมาลี เพ็ชรจนัทร์ 1/2/2014 เขตคลองเตย 16

2027 คลินิกทนัตกรรมเด็นทลัโฮม 8/85 ถ.สุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.10110 02-249-7789-99ทพ.เติมศกัด ์  ไชยพฒันะพฤกษ์ เขตคลองเตย 16

2028 ยนี ไลฟ์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ 2/4 ซ.สุขุมวทิ 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.10110 (086) 340 7749,F.(02) 713-6490คุณณปภา  หล่อราชมณี 1/5/2009 เขตคลองเตย 16

2029 คลินิกทนัตกรรมเดนท ์ดีไฟน์ 4866-4868  ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.1011002-392-1457 ทพ.วรเชษฐ ์  ตรึงธวชัชยั เขตคลองเตย 16

2030 ดี เอ็น เอ คลินิกเวชกรรม สาขาเอกมยั 5 อาคารบางกอกเมดิเพล็กซ ์ชั�น 1 ซ.สุขุมวทิ 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม(081) 920-8926,(02) 712-2755,F.(02) 713-6468คุณสุดาพร  เหล่าสนธิO 1/10/2009 เขตคลองเตย 16

2031 เศรณีคลินิก สาขาศนูยก์ารคา้ Gateway เอกมยั 982/22 ชั�น 1 หอ้ง 1101 ถ.สุขุมวทิ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.10110(087) 334-5607,(02) 108-2871คุณชนรดี  เณรตากอ้ง 1/9/2012 เขตคลองเตย 16

2032 บางกอกเฮลท ์เซอรว์สิคลินิกเวชกรรม 230/7 ซ.สุขุมวทิ 20 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.10110 02-663-8480,F.02-2608107คุณววิสั  วชัรการุณย์ 1/5/2008 เขตคลองเตย 16

2033 คลินิกบา้นฟันดี 22 271/2 ซ.สุขุมวทิ 22 ถ. สุขุมวทิ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.1011002-259-2166-7 ทพ.อดิศร     หาญวรวงศ์ เขตคลองเตย 16

2034 SISTAR SKIN CLINIC (ซิสตา้ร)์ 2/60 อาคารบางกอกเมดิเพล็กซ ์ชั�น 3 ถนน.สุขุมวทิ 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม(02) 712-0220 (088) 422-6746คุณสุมนา คาํฉิ	ง 1/8/2014 เขตคลองเตย 16

2035 คลินิกฟันมายเดนทิสต์ 10/14 ซอยสุขุมวทิ 13 ถนน.สุขุมวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตคลองเตย กทม(02) 168-7013 (081) 981-5411คุณชยาภสัร ์สุทธิเทพา 1/11/2013 เขตคลองเตย 16

2036 สายนํ�าทิพยท์นัตแพทย์ 314/1 ซ.สายนํ�าทิพย ์ถ.สุขุมวทิ 22 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.1011002-259-3700,02-663-8904,085-072-7327 F.02-259-5261ทพ.บุญไทย เจริญทอง,คุณสาํเภา กลิ	นพนู เขตคลองเตย 16

2037 โคเมด คลินิกเวชกรรม 5 199 อาคารคอลมัน์ทาวเวอร ์ชั�น 18 ถ.รชัดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม(084) 088-4152,(02) 663-3091-2,F.(02) 663-3093คุณสุชาดา  หวงัสกุลชยั 1/6/2009 เขตคลองเตย 16

2038 สุขุมวทิ 36 คลินิกเวชกรรม 24 ซอยสุขุมวทิ 36 ถนน.สุขุมวทิ แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กทม.10110(02) 258-5951 (089) 146-0203คุณฉตัรชยั ออสุวรรณา 1/11/2013 เขตคลองเตย 16

2039 คลินิกเวชกรรมกลว้ยนํ�าไท สาขา 70 ไร่ 215-217 ถ.ดาํรงลทัธพิพฒัน์ ล็อก 1  เขตคลองเตย กทม.10110 02-287-1781 พญ.ฐิติรตัน์    ตั�งก่อสกุล เขตคลองเตย 16

2040 TAKARA IVF BANGKOK 3803 อาคารคิส ชั�น5 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. (02) 339-3878 (094) 489-6775คุณโชติมณี พรนิมิตร 1/8/2014 เขตคลองเตย 16
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2041 ลลลนา คลินิก สาขาสุขุมวทิ 22 6 777 ซ.สุขุมวทิ 47 ถ.สุขุมวทิ แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กทม.10110 (02) 261-7237 ปุณยนุช 1/6/2010 เขตคลองเตย 16

2042 รมยร์วนิทค์ลีนิค (สุขุมวทิ24) 674-674/1 ถ.สุขุมวทิ 24 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กทม. 10110 02-661-5255-8 F.02-661-5077คุณฐานิศร  ธรรมรตั,พุทธชาด  เอี	ยมมี เขตคลองเตย 16

2043 รวมแพทยจ์ุฬาคลินิก 43/29 ถ.สุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.10110 02-249-2843 พญ.สุภาพร    ปัตววิฒันานนท์ เขตคลองเตย 16

2044 คลินิกทนัตแพทยห์ญิงเสาวลกัษณ์ 810 ซ.สุขุมวทิ 38 ถ.สุขุมวทิ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.10110 02-712-2887-8 F.02-712-2772ทพญ.เสาวลกัษณ ์เสียงสุทธิวงศ,์คุณสาลิกา พาเสน่ห์เขตคลองเตย 16

2045 DYM international Clinic(ดีวายเอ็ม) 18/8 ตึกFiCo ถนนอโศก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.10110 (083) 006-7964 คุณเทวเจษฎา ภาเรือง 1/7/2014 เขตคลองเตย 16

2046 S MEDICAL SPA 193/12 ชั�น 3 อาคารเลครชัดา ออฟฟิษคอมเพลก๊ซ ์ถ.รชัดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม(081) 425-5566,(02) 253-1010,F.(02) 253-9625คุณจตินิภา 1/3/2010 เขตคลองเตย 16

2047 คลินิกลอ๊ค 6 การแพทย์ 100/546 ถนนดาํรงคล์ทัธพิพฒัน์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.10110(02) 671-4050 (083) 076-2968คุณสุรชาติ กองกุสุมาลย์ 1/4/2014 เขตคลองเตย 16

2048 คลินิกพระโขนง  48 1160/9 ซ.สุขุมวทิ 48 ถ.สุขุมวทิ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.1011002-392-5310 F.02-712-2177นพ.ชาญชยั ศกัดิOศิริสมัพนัธ,์เอื� อพนัธ ์ภพสวา่ง เขตคลองเตย 13

2049 เอสคลินิก 714/5 ระหวา่งซอยสุขุมวทิ 26-28 ถนนสุขุมวทิ แขวงคลองตนั เขตคลองตนั กทม(081) 338-8056 (02) 661-5004คุณปุ๋ม 1/5/2014 เขตคลองตนั 16
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