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 โรงพยาบาลรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
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จํานวนเตียง

ทีตัง

 ศูนย์บริการสาธารณสุข

หมายเลขโทรศัพท์

ผูป้ ระสานงาน

วันที(เปิ ดบริการ)

เขต

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

1

LDC Dental Clinic สาขาพร้อมพงษ์

1966-1968 ถนน เพชรบุรีตดั ใหม่ 38/1 แขวงบางกะปิ เขตบางกะปิ กทม(02) 718-0960 (086)
คุณหนึ413-4223
งฤทัย นฤนาทเวทิน 1/12/2013

เขตห้วยขวาง

12

2

9/9 ถ.พระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310

(02)1603984,F(02)1603986,(081)2476584
คุณชนนพร
1/3/2012
196 ซ.สบายใจ ถ.สุธิสาร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม.10310 02-275-2632 คุณธีรศักดิO ชาวสวนเริญ

เขตห้วยขวาง

22

3

Immagini clinic สาขา พระราม9
ทันตแพทย์ธีรศักดิO

เขตห้วยขวาง

22

4

เพชรคลินิกเวชกรรม*

2345,2347 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.10320 (086) 995 3280,F.(02)
คุณอนงค์
692โรจน์
3766
กูลชัย

1/1/2009

เขตห้วยขวาง

12

5

คลินิกเวชกรรม บารอนคลินิก

เขตห้วยขวาง

22

6

คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์คณัสชัย

1253/1-4 ซอย สุทธิพร ถนน ประชาสงเคราะห์ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
(02)กทม
247-9164 (081)
คุณประพิ
666-9999
ศพรรณ คูณทรัพย์ 1/1/2014
262 ถ.ประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.10310
(086) 617 0680,(02)
คุณคณั690
สชัย2282,F.(02)
ฤทธิOวริ ุฬห์ 690
1/12/2008
2526

เขตห้วยขวาง

22

7

คลินิกทันตแพทย์อุเทน

1443 ซ.ภาวนา ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม.1031002-512-3432

ทพ.อุเทน ตังสุทธิชยั

เขตห้วยขวาง

22

8

คลินิกสหทันตแพทย์

2111-3 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.10320

(089) 002-0867,(02)
คุณศิร314-6041,F.(02)
ิพร ธานี
314-6042
1/4/2009

เขตห้วยขวาง

12

9

ศูนย์ทนั ตกรรมทันตกิจ

1939 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.10310

02-718-0777 F.02-718-2270
ทพญ.ธารา ศิริไกร

เขตห้วยขวาง

12

10

รักสุขภาพ

681/3-4 ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม.10310

02-276-9041

เขตห้วยขวาง

22

11

สุขชีวา คลินิกเวชกรรม

31/21 ซอยศูนย์วจิ ยั ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.10310
(085) 560-5533 คุ(02)
ณทัศ203-1161
นี ย์ เสถียรวาณิช

1/8/2014

เขตห้วยขวาง

12

12

คลินิคทันตกรรม บางกอกนิ วสไมล์

718 ซอยลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม.10310

1/4/2013

เขตห้วยขวาง

22

13

แพนคลินิก สาขาพระราม 9

(02)1602935,F(02)1602936
คุณณัฐจรัญภรณ์ คุณาชีวนั 1/2/2012
9/9 ชัน 9 ห้อง902 ถ.พระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10320

เขตห้วยขวาง

22

14

รมย์รวินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าพระราม 9/9 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าพระราม9 ชัน 5 ห้อง504/2 ถ.พระราม9 (02)1034600-1,F(02)1034603,(087)1030677
คุณสายสุนีย์
1/2/2012

เขตห้วยขวาง

22

15

ดีดา้ คลินิกเวชกรรม

(086) 371-3628 คุ(02)
ณตราภู
236-7429
มิ ศรีโสภณ
475/1 ถนน.ประชาราษฎร์บาํ เพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.10310

เขตห้วยขวาง

22

16

สุจนิ ดาการแพทย์

02-277-8587
520/15-16 ถ.ประชาราษฎร์บาํ เพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม

เขตห้วยขวาง

22

17

ดีเด็นทัลคลินิก

719อาคารเคพีเอ็นทาวเวอร์ชนั 2B ถ.พระราม9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง(02)717-0798,F(02)7170797
กทม
คุณศิริวรรณ วงศ์วเิ ศษ

1/6/2011

เขตห้วยขวาง

22

18

อายุรวัฒน์ คลินิกเวชกรรม

(081) 332-2650,(02)
เขตห้วยขวาง
คุณสมชาย
กทม
691-6814,F.(02)
สมจิตร์
691-6815
1/6/2009
773/76-77 ซ.ประชาราษฎร์บาํ เพ็ญ 37 ถ.ประชาราษฎร์บาํ เพ็ญ แขวงสามเสนนอก

เขตห้วยขวาง

22

19

คลินิกทันตกรรมพรีเมียร์ เดนตัลแคร์

2922/98 ตึกชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถ.เพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
(081ป
กทม 900-5818คุณพิณทอง เพ็ญกิตติ

1/7/2010

เขตห้วยขวาง

12

20

บริษัท เดอะเพอร์เฟค จํากัด

864/1,864/2 ซอยวิสุทธินิเวศน์ ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
(02) กทม
274-9009 (086)
คุณวรรณกร
912-7146

1/7/2013

เขตห้วยขวาง

22

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

1/8/2007

นพ.นพดล จีวรตานนท์

(087) 936-0270 คุ(02)
ณนัน108-3916
ทนา ราศรี

1/11/2013

คุณชมพร จิวY จังหมัด
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21

คลีนิกทันตกรรมเด็นท์คลับ

1616 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.10320

086-887-7666 F.02-693-4800
ทญ.สุริศา มาลาวงษ์

1/9/2006

เขตห้วยขวาง

22

22

ดอกเตอร์ไลฟ์ คลินิกเวชกรรม สาขาเซ็นทรัลพระราม

9/9 ถนน.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.10320

(02) 271-2367 (081)
คุณรสกร
450-8479
เจริญสิน

1/8/2013

เขตห้วยขวาง

22

23

คลินิกเวชกรรมแฟมิลีเฮลท์ สาขาถนนเพชรบุรีตดั ใหม่
7

2123/1 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.10230

(087) 002-4755,(02)
คุณนิ ร716-7001,F.(02)
ตั น์ รันบันธ์
716-7004
1/3/2010

เขตห้วยขวาง

12

24

คลินิกเสรีทนั ตแพทย์

02-513-5304
1783/35 ถนนลาดพร้าว 35/2 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม.10310

1/12/2005

เขตห้วยขวาง

22

25

ประกายพรึกคลินิกเวชกรรม สาขารัชดาภิเษก

1278-80 ถ.สุทธิสาร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.10310

1/4/2009

เขตห้วยขวาง

22

26

บิ`กบีกรุงเทพสหคลินิก

1/2/2010

เขตห้วยขวาง

22

27

เอส.พี.สเลนเดอร์คลินิก****

นพ.สมภพ แสนศิริ

เขตห้วยขวาง

22

28

คลินิกเวชกรรมเซนต์คาร์ลอส

238/24 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.10310

02-274-0616 กด คุณนครชัย โมกยศิร.ิ

เขตห้วยขวาง

22

29

เอสเคคลินิกเวชกรรม

828 ถ.ประชาอุทิศ แขวงประชาอุทิศ เขตห้วยขวาง กทม. 10300

(02)6916865,(081)6251192
เสาวนี ย์ พลับพลา

เขตห้วยขวาง

22

30

คลินิกเวชกรรมกล้วยนําไท สาขาห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง กทม คุณจารุณี คูสุวรรณ
247ซ. ประชาราษฏ์บาํ เพ็ญ 7 ถนนประชาราษฏ์บาํ เพ็ญ แขวงสามเสนนอก02-690-2148

เขตห้วยขวาง

22

31

แพรคลินิกเวชกรรม

2179 ถ.เพรชบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

เขตห้วยขวาง

12

32

อัจฉดา คลินิกเวชกรรม

เขตห้วยขวาง

12

33

คลินิกลาดพร้าว 48 ทันตแพทย์

681/5 ถ.ลาดพร้าว 48 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม.10310 02-275-5399

เขตห้วยขวาง

22

34

คลินิกทันตกรรม วีวา่ เด็นทอล

186 ชัน 2 โลตัสเอ็กเพรสประชาราษฎร์บาํ เพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
(083)
กทม013-1831 คุณณัฐชิมา หิรณ
ั ยมาชัย

1/10/2013

เขตห้วยขวาง

22

35

สยามเมืองยิ ม คลินิกทันตกรรม

(02) 691-1251 (083)
คุณเวชพิ
086-2814
สิฐ จิตต์อารียน์ นท์ 1/9/2014
251 ซอยไพศาล ถนนประชาราษฎร์บาํ เพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม

เขตห้วยขวาง

22

36

แอ๊บโซลูทคลินิกเวชกรรม สาขาลาดพร้าว

(02)9304042,F(02)9304402,(084)1203213
คุณเมืองทอง
1/6/2012
1697/9 ซ.ลาดพร้าว43/2 ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม

เขตห้วยขวาง

22

37

เด็นทัลไลฟ์

410/118 ซ.รัชดา22 ถ.รัชดา แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม.10310
(02)9389178,F(02)9389179,(081)7802020
คุณสรรพชุดา
1/6/2012

เขตห้วยขวาง

22

38

สีนํา คลินิก

536 ถ.ประชาราษฎร์บาํ เพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม.1031002-690-6003

เขตห้วยขวาง

22

39

คลินิกทันตกรรม ทันตวัน ทันตแพทย์

99 ซ.สิทธิชน ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.1032002-275-3679-80ทพ.ญ.กนกวรรณ
F.02-275-36781
ธันวานิ ช 1/11/2005

เขตห้วยขวาง

22

40

มคลินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาพระราม9

9/9 ถ.พระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310

เขตห้วยขวาง

22

2

4

โชติวรรณพร

(02) 693-0838,F.(02)
คุณขวัญ275-5295
, คุณฝน

364 ศูนย์วจิ ยั 4 ซ. 17 ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.10310
(089)832-8059-60
คุณวินัย อภินันทกูลชัย
02-930-4455
1519/69-70 ซ.ลาดพร้าว 41/1 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม.10310

50

คุณเสรี

(085)1521749,(02)3188443,F(02)3188443
แพรพิมุก วุฒฺเศรษฐรักษ์ 1/3/2011

((085) 333-3999,F.(02)
คุณสุวลัก641
ษณ์ บุ4131
ญจูง
29/93-94 ซ.ศูนย์วจิ ยั ถ.รามคําแหง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.10320

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

1/3/2011

1/5/2009

ทพ.นพัฒน์ ประเสริฐชัย

พญ.มลฤดี

(02)1083225-7,F(02)1083225-7,(085)1435548
คุณพรหมพร เรืองสุขสุด
1/3/2012
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41

สกรีนดอร์คลินิกเวชกรรม สาขาเซ็นทรัลพล่าซ่าพระราม 9/9 อาคารสํานักงานเซ็นทรัลแกรนด์9 ห้องเลขที808ชัน8 แขวงห้วยขวาง (02)1034748,F(02)1034749,(083)1353488
เขตห้วยขวาง กทม คุณปนัดดา ไชยอินทร์
1/7/2012

เขตห้วยขวาง

22

42

คลินิกนายน์สตั วแพทย์

773/49 ถนน.ประชาราษฏร์บาํ เพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม(02) 691-2945 (084)
คุณวสัน144-0229
ต์ กฤตกรธนา

1/10/2013

เขตห้วยขวาง

22

43

คลินิกทันตกรรม เอ้น แอนด์ พี

773/48 ซ.รัชดา 18 ถ.ประชาราษฎร์บาํ เพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
02-691-3184,081-376-5345
กทม
นพ.โพธิพฒ
ั น์ F.02-691-3184
1/11/2006

เขตห้วยขวาง

22

44

เบญคลินิกเวชกรรม

2354ถนน.เพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.10310

เขตห้วยขวาง

12

45

รัชดาทันตแพทย์

302 สีแยกสุทธิสาร ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม.10320
02-277-2378

ทญ.พรทิพา สมิทธิเวศย์

เขตห้วยขวาง

22

46

ครอบครัวรักฟั น

890/1 ถ.ประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม.10310

คุณจิราพรรณ ศรีสอ้าน

เขตห้วยขวาง

22

47

สอิ ม คลินิกการแพทย์แผนไทย

351/49 ซ.11 ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.10310 081-428-9569 คุณสอิ ม คําโทน

1/5/2007

เขตห้วยขวาง

22

48

601/17-18 ถ.ประชาราษฎร์บาํ เพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม
(084) 296-6670 คุณเดชขจร จันที

1/7/2012

เขตห้วยขวาง

22

49

สุขเจริญคลินิกเวชกรรม*
วุฒิศกั ดิO คลินิก สาขาเซ็นทรัลพระราม 9

(081) 351-2746,(02)
คุณระวี160-2956,F.(02)
วรรณ วิชาหาร 160-2957
1/8/2012

เขตห้วยขวาง

22

50

ษิตาวรรณคลินิก

2011/84 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.10310 02-692-8238

เขตห้วยขวาง

22

51

ลากราซคลินิก

503/1 ชัน 5 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.10320 (02) 160-3415,(085)
คุณนริ688-3516,F.(02)
ศรา วงศ์พิเดช
108-3043
1/9/2012

เขตห้วยขวาง

22

52

สุทธิสารการแพทย์คลินิกเวชกรรม

(086) 412-6565 คุ(081)
ณพิธาน566-5527
สุนทรปิ นะพันธ์ 1/10/2012

เขตห้วยขวาง

22

53

คลินิกเซ็นทรัลทันตแพทย์

เขตห้วยขวาง

22

54

คลินิกเวชกรรม ทีเอสดีแอ็ดวานซ์เมดิซีน สาขาพราะราม 9/8 ชัน8 ถนน.พราะราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.10320 (089) 956-5342 คุ(02)
ณเกีย160-3973
รติรตั น์ สงวนสิน

1/3/2013

เขตห้วยขวาง

22

55

เรโนเวียคลินิกเวชกรรม

คุณรุ่งทิวา อินต๊ะใจ
1/4/2012
9/9 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม9 ชัน10 ห้อง1001,1007 ถ.พระราม9 (02)1083284,F(02)1083282,(086)5032456

เขตห้วยขวาง

22

56

มหานครการแพทย์

02-277-2426
132 ซ.12 ถ.ประชาราษฎร์บาํ เพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.10320

นพ.สุวทิ ย์ ศุภสาธิตกุล

เขตห้วยขวาง

22

57

มัณฑนาคลินิก

1783/30 ถ.ลาดพร้าว 35/2 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม.10310
02-512-4456

นพ.ประวิทย์ สุนทรจิรกาล

เขตห้วยขวาง

22

58

รักสุขภาพคลินิกเวชกรรม

(02)8972120ต่
กทม
อ107
คุณปริศนา ทานัน
104 ซ.พิบลู ย์อุปถัมภ์ลาดพร้าว 48 ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง

22

59

คลินิกทันตกรรมเดนทิสฟอร์ยู

428/4-5 ถ.ประชาราษฎร์บาํ เพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 02-277-7320-1 ทพญ.จตุพร ติยะพรัญชัย,คุณอุ1/12/2006
ษา เจนเจษฎา เขตห้วยขวาง

22

60

(เมืองไทยคลินิก)*เมืองไทยประกันชีวติ

250 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.10320

22

904 ชัน 9 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.10310

2

1272 ถนน.สุทธิสาร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.10310

(086) 770-2526 คุ(02)
ณมโน314-4030
02-690-6545

830 ถ.ลาดพร้าว 44-46 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม.10310 02-511-5769

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

1/2/2013

นพ.ชัยลักษณ์ กานันท์

คุณสุชาติ โชติวรรณพร

1/6/2012

(085) 339-9806 คุ(02)
ณภคิ290-2384
นีนาถ ติยะชาติ
F.02-276-1997-8
1/12/2006

เขตห้วยขวาง

F-PD-003 REV.0
ตุลาคม 2557

แบบบันทึกประวัตสิ ถานพยาบาล
บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด
 โรงพยาบาลรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 อืน+ ๆ(ระบุ)……………………………………

ประเภท  โรงพยาบาลเอกชน
 คลินิก จํานวน 2049 แห่ง
ลําดับ

ชือสถานบริการสาธารณสุข

จํานวนเตียง

ทีตัง

 ศูนย์บริการสาธารณสุข

หมายเลขโทรศัพท์

ผูป้ ระสานงาน

วันที(เปิ ดบริการ)

เขต

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

1/6/2012

เขตห้วยขวาง

22

เขตห้วยขวาง

22

เขตหลักสี

9

เขตหลักสี

9

1/12/2013

เขตหลักสี

9

1/6/2010

เขตหลักสี

9

เขตหลักสี

9

61

ฟอร์ยู คลินิกเวชกรรม

98/8-9 ซ.7 ถ.ประชาราษฎร์บาํ เพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.10310
(080)6296365,F(02)6911974
คุณณัฐรดา จันทร์แจ้ง

62

เมดิโปการแพทย์ และ สุขภาพ

252/228 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.10320

63

คลินิกทันตกรรมบ้านฟั นยิ ม

1/133 ซ.ชินเขต 1 ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี กทม.10210
(089) 107-8709,(02)
คุณมรกต
954-0145
สรรพจิต

64

ธนัชชาคลินิก

02-573-3335
29/181 ซ.แจ้งวัฒนะ 14 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี กทม.10210

65

สรัญยา คลินิกเวชกรรม

99/535 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี กทม.10210

66

คลินิกทันตกรรมรักษ์ยมิ

108/1 ซ.แจ้งวัฒนะ 10 ถ.กําแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี กทม
(081) 376-6758,(02)
คุณอโณทั
574-1783
ย มัลลิกะนาวิน

67

ศูนย์ทนั ตกรรมแอลดีซี (แจ้งวัฒนะ)

02-573-0022
123/1 ปากซอยแจ้งวัฒนะ 11 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี กทม

68

คาเมราตา สาขา ม.ธุรกิจบัณฑิต

59/88-89 ซ.ชินเขต 2/37 ถ.งามวงค์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี กทม
(084) 645-7996,(02)
คุณสมหญิ
954-9930,F.(02)
ง
954-9931
1/5/2010

เขตหลักสี

9

69

อัจจิมาคลินิก

58/59 ซ.ชินเขต 1 ถ.วิภาวดี แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี กทม.10220 02-954-9440-1,081-375-3000
ทพ.อัจจิมา สุวรรณจิF.02-954-9411
นดา 1/8/2007

เขตหลักสี

9

70

คาเมราตา สาขาหลักสี

99/524 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี กทม.10210

เขตหลักสี

9

71

สหคลินิกการเคหะ

329/27 การเคหะทุ่งสองห้อง ถ.วิภาวดี-รังสิต เขตทุ่งสองห้อง เขตหลักสี กทม
02-573-3468,01-808-9504
คุณประดอง ตระกู
F.02-573-3468
ลมาน

เขตหลักสี

9

72

สาวิตรี คลินิก

คุณนิ รุจ486-0008
น์ ด้วงสุข
345/37 ซอยงามวงศ์วาน47 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี กทม.10210 (02) 954-9160 (082)

เขตหลักสี

9

73

เด็นทอลสตาร์ คลินิก

34/58-59 ถ.แจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี กทม.10210 02-982-4994

คุณสวันนี ย์ บุญบงดลรักษา

เขตหลักสี

9

74

พิมพ์พลัสคลินิกเวชกรรม

59/127 ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี กทม.10210

086-8865005

คุณฉัตรา วรรณิสสร

เขตหลักสี

9

75

พงษ์เพชรรวมแพทย์

83/8-9 ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี กทม.10210

02-954-1713,02-589-0787
คุณนรวรรณ

เขตหลักสี

9

76

อาวีนิตย์คลินิก เวชกรรม

02-982-6256
34/60 ซ.แจ้งวัฒนะ 14 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี กทม.10210

เขตหลักสี

9

77

ทันตกรรม เฮ้ลตี เด็นท์

103/51 ม.6 ซ.ยิ มจันทร์ ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี กทม.02-953-3866 F.02-953-3865
ทพ.ประภาสน์ จันทวลี

เขตหลักสี

9

78

บ้านทันตแพทย์ (แจ้งวัฒนะ)***

155/9 ม.1ซ.แจ้งวัฒนะ 14 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี กทม02-573-5601

เขตหลักสี

9

79

คลินิกทันตกรรม เดนตัลอเวนิ ว

83/1-3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี กทม. 10210

1/2/2008

เขตหลักสี

9

80

คลินิกแพทย์สนั ติภาพ

1/150 ซอยชินเขต ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี กทม. 10210
02-5898425

นพ.สันติภาพ ไชยวงศ์เกียรติ 1/12/2007

เขตหลักสี

9

2

1

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

02-693-2673-4 นพ.เอกลักษณ์ ธรรมสุนทร
คุณชินพันธ์ ไทยดํารง,นิ ตยา ชวดทองคํา

(087) 591-6661 คุณสรัญยา ฬาพานิ ช
ทพ.ณัฐพล จันทร์ทิพย์

(081) 205-7664 คุณนิ ลุบล

02-9843343-4

1/8/2009

1/5/2010
1/9/2013
1/7/2008

คุณวาสนา ลีสามโนธรรม
ทพ.บุญสม นาวารัตน์

F-PD-003 REV.0
ตุลาคม 2557

แบบบันทึกประวัตสิ ถานพยาบาล
บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด
 โรงพยาบาลรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 อืน+ ๆ(ระบุ)……………………………………

ประเภท  โรงพยาบาลเอกชน
 คลินิก จํานวน 2049 แห่ง
ลําดับ

ชือสถานบริการสาธารณสุข

จํานวนเตียง

ทีตัง

 ศูนย์บริการสาธารณสุข

หมายเลขโทรศัพท์

81

ลูกหมีเด็นทัลคลินิกทันตกรรม

207/133 ถ.งามวงศ์วาน ทุ่งสองห้อง หลักสี กทม.10210

82

ด็อกเตอร์ยธู คลินิกเวชกรรม สาขาอเวนิ ว

104/43 ศูนย์การค้าดิอเวนิ ว ชัน 1 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลั(081)
กสี กทม
875-1745 คุ(02)
ณดวงจิ
573-6424-5
ตต์ มณีโชติ

83

เดอะคีย์ คลินิกเวชกรรม

332 ถนน.ประชาชืน 12 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี กทม.10210

84

วันที(เปิ ดบริการ)

ทพ.ชาคริส กาญจนพิศาล

เขต

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

เขตหลักสี

9

1/8/2014

เขตหลักสี

9

1/11/2013

เขตหลักสี

9

คลินิกเวชกรรมปั ทมาสาขาไอทีสแควร์

333/100 อาคารหลักพลาซ่า ชัน 1 ห้องเลขที A-39 , A40 ถ.แจ้งวัฒนะ 02-5760394,02-959-1786
แขวงตลาดบางเขน เขตหลั
แพทย์กหสีญิกทม
งปั ทมา ศรีสีควิ 1/12/2007

เขตหลักสี

9

85

คลินิกทันตกรรม ภาวิดา

24/21 ซ.ชินเขต 1/47 ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี กทม.10210
(02) 589-1518 คุณภาวิดา เทศนธรรม

1/5/2009

เขตหลักสี

9

86

คลินิกทันตกรรมเด็นทัลแฟมิลี สาขาชินเขต

58/57 ซ.ชินเขต 2/34 ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี กทม.10210
(081) 875-2262,(02)
คุณสุภ954-6658
าภรณ์ นิ ตยวัน

1/3/2010

เขตหลักสี

9

87

คลินิกวีวา่ เวลเนส สาขาแจ้งวัฒนะ

104/44 ซ.ม.1 แขวงทุง้ สองห้อง เขตหลักสี กทม.10210

(02)5744819,F(02)5744820,(081)4478456
คุณพิชฌานี สุทธิเจษฎาโรจน์ 1/6/2011

เขตหลักสี

9

88

คลินิกกาญจนาทันตแพทย์

55/40 ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี กทม.10210

02-589-7579

เขตหลักสี

9

89

คลินิกทันตกรรม ทพ.วิชยั

10/19 ซ.วิภาวดีรงั สิต 64 ถ.วิภาวดีรงั สิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี กทม
02-973-5623 F.02-973-5621
ทพ.วิชยั ธนธรรมโสภณ

เขตหลักสี

9

90

คลินิกทันตกรรมชินเขต

425/9 ซ.ชินเขต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี กทม.10210

02-954-8899

คุณจุฬาภรณ์

เขตหลักสี

9

91

คลินิกทันตกรรมเด็นต้าร์จอย

104/7 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี กทม.10210

02-573-7177

คุณณฤดี พงษ์เลิศนภากร

เขตหลักสี

9

92

ญาดาคลินิก สาขาแจ้งวัฒนะ

2201 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี กทม.10210

(02)9824470,(080)9824470,F(02)9824471
คุณภาวิดา สุนทรวัฒน์
1/5/2012

เขตหลักสี

9

93

ขวัญนภาคลินิกเวชกรรม

1/10/2011

เขตหลักสี

9

94

คลินิกทันตแพทย์กิตติพงษ์

17/111ซ.ชินเขต 2 ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี กทม.10210
02-954-7005

ทพ.กิตติพงษ์ รัตนประพันธ์พร1/11/2005

เขตหลักสี

9

95

คาเมราตา สาขาทุ่งสองห้อง

(02) 589-7224 คุณสกุนา พยัคศรี
103/52 ซ.ยิ มจันทร์ ถ.งามวงส์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี กทม.10210

1/8/2010

เขตหลักสี

9

96

4
104/42 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี กทม.10210
ไดเมนชันคลินิกเวชกรรมสาขาthe avenue chaengwattana

1/5/2011

เขตหลักสี

9

97

คลินิกทันตกรรมเดนเต้พลัส

10/11 ซ. วิภาวดีรงั สิต64 ถ.วิภาวดีรงั สิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี 10210
(02)9732282-3,F(02)9732284,0818090889
ทพญ.ปิ ยรัตน์ สิงค์กุล
1/5/2011

เขตหลักสี

9

98

คลินิกวุฒิพนั ธุก์ ารแพทย์

59/19 ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี กทม.10210

02-580-8851,01-338-8677
นพ.วราวุธ วุฒิพF.02-580-8836
นั ธุ ์
1/12/2006

เขตหลักสี

9

99

คลินิกเวชกรรม นพ.อรรถพล

183/497 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี กทม.10210

02-574-1831

เขตหลักสี

9

100

สหคลินิกกล้วยนําไท สาขาทุ่งสองห้อง

183/509-510 ซ.แจ้งวัฒนะ 10 ถ.โกสุม-สรงประภา แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลั
02-982-3001,02-982-3972
กสี กทม
นพ.สิทธิกร ลุประสิทธิO

เขตหลักสี

9

3

02-953-3301

ผูป้ ระสานงาน

(02) 589-1582 คุณสุภทั รา ศุภศิลปกนก

พญ.กาญจนา พิทกั ษ์สวั ฆ์

(02) 954-6466 คุณขวัญนภา
58/55 ซ.ชินเขต 2/34 ถ.งามวงค์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี กทม.10210

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

(02)5740298,0813581497
คุณเจตนิ พิฎ เนตรเกตุ

นพ.อรรถพล กงวิไล

1/11/2005
1/12/2005
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แบบบันทึกประวัตสิ ถานพยาบาล
บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด
 โรงพยาบาลรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 อืน+ ๆ(ระบุ)……………………………………

ประเภท  โรงพยาบาลเอกชน
 คลินิก จํานวน 2049 แห่ง
ลําดับ

ชือสถานบริการสาธารณสุข

จํานวนเตียง

ทีตัง

 ศูนย์บริการสาธารณสุข

หมายเลขโทรศัพท์

ผูป้ ระสานงาน

วันที(เปิ ดบริการ)

เขต

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

101

คลินิกเวชกรรมวิภาวดี 60

21/69 ซ.วิภาวดีรงั สิต 60 ถ.วิภาวดีรงั สิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี กทม
02-561-5566 ต่อ คุณศิริกุล ฮามิต

1/11/2006

เขตหลักสี

9

102

จามิโกะ คลินิกเวชกรรม

299/42 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี กทม.10210

1/9/2010

เขตหลักสี

9

103

ทันตกรรมสไมล์*

304/722 ซ.การเคหะบางบัว ถ.พหลโยธิน 49/1 แขวงตลาดบางเขน เขตหลั
(086)
กสี กทม
064-1831,(02)
คุณรัต940-8224
นากร เจสระ

1/12/2010

เขตหลักสี

9

104

พิมานทันตแพทย์

206/6 ม.8 ถ.สกุลดี แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กทม.10530

เขตหนองจอก

11

105

พี.เอส.การแพทย์

234/2 ซ.สุเหร่าหะยิมินา ถ.ร่วมสุข แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กทม.10530
02-988-3779 F.02-988-3779
คุณมะยุลี พรมรัตน์,คุณไพศาล เนาวะจกทอง เขตหนองจอก

11

106

คลินิกทันตกรรมเด็นทัลเวิลด์

263/3 หมู่ที 3 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม.10530

เขตหนองจอก

11

107

แพทย์ไชยวัฒน์ คลินิก

12/4 ตลาดสดหนองจอก แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม.10530 02-988-3949

เขตหนองจอก

11

108

นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาลําผักชี

38 ถ.ฉลองกรุง แขวงลําผักชี เขตหนองจอก กทม.10530

เขตหนองจอก

11

109

นวมินทร์คลินิกเวชกรรม ( ม. มหานคร )

40-41/1 ม.18 ถ.เชือมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม.10530
02-988-3864 F.02-988-3864
คุณจวน เหลืองทอง

เขตหนองจอก

11

110

คลินิกทันตรรมมหานคร 1

225 ถ.เชือมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย แขวงหนองจอก กทม.10530

02-548-2646,089-104-7782
คุณสมภพ ทวีสุขเสถียร

เขตหนองจอก

11

111

มิตรไมตรีคลินิกการแพทย์

111/2 ถ.มิตรไมตรี แขวงคูฝ้ ังเหนื อ เขตหนองจอก กทม.10530

02-543-2904,089-685-2262
นพ.ประหยัด ทัศF.02-988-6866
นากรณ์,คุณสุวรรณา ทรัพย์ชมาน
เขตหนองจอก

11

112

คลินิกทันตกรรมสถานี ฟันสวย

223 ถ.เชือมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม.10530

02-543-1304 , 089-111-6130
คุณพรสิริน

1/5/2007

เขตหนองจอก

11

113

ธีรพัฒน์ คลินิกเวชกรรม

999/4 ถ.เชือมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม.10530

(083) 079-8432 คุณพิชชาภา ธีรพัฒน์ชยั

1/4/2009

เขตหนองจอก

11

114

เติมสินคลินิกทันตกรรม

61/24 ซ.เติมสิน ถ.เชือมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม.10530
02-543-1479

1/6/2006

เขตหนองจอก

11

115

ชุมพลการแพทย์

259/3 ม.3 ถ.บุรีภิรมย์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม.10530

02-988-4467 F.02-988-4467
นพ.ชุมพร ศรีประภา

เขตหนองจอก

11

116

ลออคลินิกเวชกรรม

26/16 ถ.เลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม.10530

081-823-4179 พญ.ลออ อรุณพูลทรัพย์

1/6/2007

เขตหนองจอก

11

117

หนองจอกคลินิกเวชกรรม

27/94 ถ.เชือมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม.10530

(089) 204-0673,(089)
คุณพรพรรณ
204-0673
ปิ ติกุลถัง

1/8/2012

เขตหนองจอก

11

118

คลินิกทันตกรรมเอเชีย

กทม
คุณโอฬาร กิตติคุณ
33/51 ซ.เพชรเกษม 77/3 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม02-809-8853,086-304-7635

1/11/2006

เขตหนองแขม

15

119

ศูนย์ทนั ตกรรมธนบุรี

72/156 ซ.เพชรเกษม 81/3 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
02-431-2781
กทม
F.02-812-2008
นพ.สุชน แสงพนัสชาดา

เขตหนองแขม

15

120

79 อนันต์ทนั ตแพทย์

270 ถ.เพชรเกษม 79 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม.10160

เขตหนองแขม

15

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

(081) 907-8924,(02)
คุณศานติ
574-5630
จกั ร จามิกร

02-989-3579,081-856-6132
ทพ.สมบัติ พิมานวรกุ
F.02-989-9952
ล,คุณอุม้ จิตร สิงห์ไกร
(089) 616-0856,(089)
คุณธเนศ112-0800
เมฆะสุวรรณโรจน์น1/10/2010
์
นพ.ไชยวัฒน์ กิตติปัญญางาม

02-988-4662 F.02-988-4662
นพ.คงคา สุทธิพงศ์

พล.อ.โสภณ พวงเพ็ชร

คุณวิชยั

สุวรรณวิทย์เวช

1/8/2006
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บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด
 โรงพยาบาลรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
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 ศูนย์บริการสาธารณสุข
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ผูป้ ระสานงาน

วันที(เปิ ดบริการ)

121

เพชรเกษมทันตคลินิก

999/5 ถ.เพชรเกษม 106 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม.1016002-808-3847,02-421-9603
ทพ.สมศักดิO วิวฒ
ั นเวชกุล

122

วิภาพรคลินิกทันตกรรม สาขา 2

753-755 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม.10160 028122800

123

คลินิกทันตกรรม ไบร์ทสไมล์

49/10-11 ซอยหมู่บา้ นสุนทร 5 ถนนบางบอน 3 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
(02) 806-6365
กทม
(080)
คุณณัฐพงษ์
517-4576
ขันติโสสภณ

124

คลินิกทันตกรรม ทันตศิริ

125

เขต

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

เขตหนองแขม

15

1/2/2012

เขตหนองแขม

15

1/4/2014

เขตหนองแขม

15

กทม
ทพญ.ภาสศิร-ิ คุณมนต์
F.02-810-8085
ชยั ว่องวิ
1/7/2006
วฒ
ั น์ไวทยะ
70/3 ถ.เพชรเกษม 116/3 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม02-810-8084-5,081-927-2704

เขตหนองแขม

15

ออล สไมล์ คลินิกทันตกรรม

320/211-212 ซอยเพชรเกษม81 ถนน.มาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
(086) 990-7002
กทม คุณสุชาวดี หุตะสิงห์

1/1/2013

เขตหนองแขม

15

126

แพทย์วชิ ญาคลินิกเวชกรรม

274 ถนน.บางบอน3 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม.10160

1/11/2012

เขตหนองแขม

15

127

หรรษาทันตแพทย์คลินิก

79/37 ถ.เพชรเกษม 81/6 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม.1016002-420-3841

เขตหนองแขม

15

128

คลินิกทันตกรรมเพชรเกษม 116/5

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

เขตหนองแขม

15

129

คลินิก บ้านบุษรา

320/125 ซอยเพชรเกษม 81 ถนนเพชรเกษม81 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
(02) 814-5769
กทม (086)
คุณสํารวย
320-4551
มายอด

1/8/2014

เขตหนองแขม

15

130

กลางซอย คลินิก

1027 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม.10160

(081) 880-6629,(02)
คุณชุวกี445-2024,F.(02)
ร ธนชิติกร
445-2124
1/11/2009

เขตหนองแขม

15

131

วิภาพรคลินิกทันตกรรม 3

49/32-33ซอยเพชรเกษม69 ถนน.บางบอน แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
(081)
กทม 666-6356 คุ(02)
ณวิภ806-5955
าพร ล้อมสิริอุดม

1/2/2013

เขตหนองแขม

15

132

คลินิกทันตกรรม สมายล์ไลน์

333 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม.10160

(086) 773-8984 คุณธนโชติ ไตรพันธุพ์ ิทกั ษ์ 1/3/2014

เขตหนองแขม

15

133

วงศ์ษฎาคลีนิค สาขาหนองแขม

5

999/15 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม.10160

02-808-3887 F.02-445-2067
คุณรินดาทร์ จันทนิ ล

เขตหนองแขม

15

134

คลินิกทันตกรรมฟั นยิ ม*

1

42/529 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝังเหนื อ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม
(081) 645-0116,(02)
คุณวาทิ404-3394,F.(02)
ณี
431-2781
1/1/2011

เขตหนองแขม

15

135

คลินิกเวชกรรมหนองค้างพลู

กทม810 7471,F.(02)810
คุณศิริลกั ษณ์
7471
จันทร์โนอ่าง 1/3/2009
92/7 ซ.เพชรเกษม 916/5 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม(02)

เขตหนองแขม

15

136

คลินิกทันตกรรม เนเจอร์ เด้นท์

คุณช่อ811
ทิพย์8948,(02) 81115/12/2008
9411
28 หมู่ที 11 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม.10160(02) 421 3656,F.(02)

เขตหนองแขม

15

137

ริณมณีย์ คลินิกเวชกรรม สาขาเพชรเกษม

28 หมู่ที 11 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม.10160(02) 421-0513,F.(02)
คุณจุฑ421-0514
ามณี รัศมี

1/3/2010

เขตหนองแขม

15

138

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมเซ็นทรัล

คุณธารริ
812-5754
น เชื อจง
88/112-113 ซอยเพชรเกษม 116 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม(02) 810-8035 (089)

1/6/2014

เขตหนองแขม

15

139

คลินิกสุขภาพฟั น 2 (หนองแขม)

51 ซ.102/3 ถ.เพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตหนองแขม กทม.10160 02-809-3019

เขตหนองแขม

15

140

คลินิกฟั นสวย

1027/1 ซ.เพชรเกษม 106 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม(02)
กทม445-2124 คุณฌัชชา สภาพไทย

เขตหนองแขม

15

4

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

คุณขนิ ษฐา

(081) 373-3832 คุ(02)
ณวิชญา
445-6115
คุณปรีชา

พงษ์ฤทธิOศกั ดา

ทพ.ฉัตรชัย ดุลยพิรุฬหศิลป์
1/10/2011
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แบบบันทึกประวัตสิ ถานพยาบาล
บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด
 โรงพยาบาลรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 อืน+ ๆ(ระบุ)……………………………………

ประเภท  โรงพยาบาลเอกชน
 คลินิก จํานวน 2049 แห่ง
ลําดับ

ชือสถานบริการสาธารณสุข

จํานวนเตียง

ทีตัง

 ศูนย์บริการสาธารณสุข

หมายเลขโทรศัพท์

ผูป้ ระสานงาน

วันที(เปิ ดบริการ)

เขต

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

141

เทดดี เด็นท์ คลินิกทันตกรรม

71/65 ซอยเพชรเกษม 81/1 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม.10160
(085) 335-6888 คุณปี ยญ
์ าพัชน์ โชคมหาพูน 1/6/2014

เขตหนองแขม

15

142

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมตรัยเวชภ์

141-142 ถ.เพรชเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม. 10160 (02)4442479,(085)9024644,F(02)4442479
คุณ ณพิมนณัฐ มุสิธรรมสรณ์ 1/3/2011

เขตหนองแขม

15

143

721 ซ.เพชรเกษม 81 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม02-812-1397 ,02-420-9220
นพ.สุรเศรษฐ์ ง้าวหิรญ
ั พัฒน์
02-420-9574,089-027-0346
ทพ.ณรงค์ศกั ดิO ธนาวุฒิศกั ดิO
86/15 ซ.เพชรเกษม 81 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม

เขตหนองแขม

15

144

คลินิกเวชกรรมเพชรเกษม 81
คลินิกทันตแพทย์ณรงค์ศกั ดิO

เขตหนองแขม

15

145

คลินิกทันตกรรมพีสไมล์ สาขาทันตกรรม

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

เขตหนองแขม

15

146

วิภาพร คลินิกทันตกรรม

21/13 ซ.เพชรเกษม 81 ถ.มาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม.10160
(081) 666-6356,(02)
คุณวิภ812-4600
าพร ล้อมสิริอุดม

1/7/2010

เขตหนองแขม

15

147

B&C clinicสาขาเพชรเกษม81

21/8 ถ.มาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม.10160

1/10/2014

เขตหนองแขม

15

148

ชาติชาย คลินิกทันตกรรม สาขาเพชรเกษม

21/10 ซ.เพชรเกษม 81 ถ.มาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม.10160
(083) 626-9901,(02)
คุณพรทิ
420-9272,F.(02)
พย์ ศิลารุจสิ รรค์ 249-8141
1/12/2010

เขตหนองแขม

15

149

คลินิกเพชรเกษมทันตกรรม

113 ม.12 ซ.เพชมเกษม 73/2 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
02-809-7318
กทม

เขตหนองแขม

15

150

ลภาราม1คลินิกเวชกรรม

คุณอุทยั วรรณ ศรีประพันธ์ 1/7/2011
88/114-6 ถ.เพชรเกษม116/1 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม. (02)8108871-72,F(02)8108871,(086)3226094

เขตหนองแขม

15

151

วันวิเชียรสหคลินิก

235/20-21 ซ.เพชรเกษม 69 ถ.เลียบฯฝังเหนื อ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
(02) 404-4571-2
กทม
คุณภีชานิ ตา ศรีบุรินทร์

เขตหนองแขม

15

152

สายไหมคลินิกเวชกรรม สาขาออเงิน(คลินิกบ้านหมอฟั น 54/7 หมู่ 2 ถนนรัตนโกสิน แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม.10220

02-993-7585,086-339-5174,086-368-5653F.02-924-0218
นพ.อนวัช เสริมสวรรค์ ,คุณวนิ
1/11/2006
ดา เพียรวิวฒ
ั น์ เขตสายไหม

11

153

สยามการแพทย์***

569/9 ซอยพหลโยธิน 52 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม02-972-6912

154

คลินิกทันตกรรม เฟรชสไมล์ สาขาสายไหม

155

คลินิกทันตกรรมบ้านรักฟั น

156

สายไหมคลินิกเวชกรรม สาขาตลาดสงศกร

59/59 ถ.เฉลิมพงษ์ แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม.10220

157

สายไหมรักฟั น

158

นิ วออเงินทันตกรรม

159
160

3

(02)8121988,(089)4993432
คุณรัชนก
ทพญ.อรุณศรี ฝัดศิริ

1/3/2010

เขตสายไหม

11

60/24-25 ซอยสุขาภิบาล 5 ถนน.สุขาภิบาล5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม
(089) 888-3435 คุ(02)
ณนพวรรณ
533-3839
กิตติอุดมธรรม 1/12/2013

เขตสายไหม

11

กทม 266-0988 คุณพิมพ์รภัช ธีรธ์ นพัทธ์
8/2 หน้าหมู่บา้ นวิลาวัณย์ 2 ซ.68 ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม(087)

1/10/2009

เขตสายไหม

11

1/3/2010

เขตสายไหม

11

49/4 ม.2 ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม.10220

(086) 376-0614,F.(02)
คุณนพรั992-5418
ตน์ เสทือน
02-991-3250 ทพ.สมศักดิO ลําเลิศเมธี

เขตสายไหม

11

165/7 หมู่ 3 ถ.สุขาภิบาล5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม. 10220

(080)2323583 ดอกรัก ดงดอน

1/4/2011

เขตสายไหม

11

คลินิกทันตกรรมยิ มสดใส*

1/5 ถนน.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม.10220

(081) 447-0330 คุณหฤทัย ทักษิณาภินันท์

1/3/2013

เขตสายไหม

11

วรวิทย์คลินิกทันตกรรม สาขาทันตกรรม

2/111-112 ซ.พหลโยธิน52 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม
(086)3686200,(086)3030848(02)
คุณวรวิทย์ แซ่กว๊ ย 971-0257
1/6/2012

เขตสายไหม

11

1

1

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

คุณพรทิพยื มณีนิล
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ลําดับ

ชือสถานบริการสาธารณสุข

หมายเลขโทรศัพท์

ผูป้ ระสานงาน

วันที(เปิ ดบริการ)

เขต

161

ศิริพฒ
ั น์คลินิกเวชกรรม สาขาวงศกร

60/39-40 หมู่ที 1 ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม.10220(02) 994-3866,F.(02)
คุณฆัค792-0421
นัมพร ศิริพฒ
ั น์

162

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

1/10/2010

เขตสายไหม

11

ธนกรรักษ์สุขภาพคลินิกเวชกรรม

48/127 หมู1่ หมู่บา้ นวงศกรพลาซ่า ถนน.สุขาภิบาล 5 แขวงสายไหม เขตสายไหม
(089) 051-9555
กทม
คุณจรรกรพันธ์ บุบผามาลา 1/8/2013

เขตสายไหม

11

163

นอร์ทเมดิกคลินิกเวชกรรม*

3/2235-6 ซ.ทหารอากาศ ถ.พหลโยธิน52 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม
(02)9721354,F(02)9721354,(084)6960753
คุณศรีรตั น์ หวนถนอม
1/3/2012

เขตสายไหม

11

164

ศูนย์ทนั ตกรรม แอลดีซีสาขาสายไหม

4

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

เขตสายไหม

11

165

เอส แอนด์ ฟั น คลินิกทันตกรรม

1

48/6 ซ.ตลาดวงศกร ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม.10220(085) 973-8484,F.(02)
คุณสมชาย
998-7393
พนาทอง

15/10/2008

เขตสายไหม

11

166

คลินิกทันตกรรม เดอะเบรซ

569/5 ซอยพหลโยธิน 52 ถนน.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม
(02) 973-9924 คุณนภัสนันท์ พลับนิ ตย์

1/12/2013

เขตสายไหม

11

167

อรุณธร คลินิกเวชกรรม

02-998-2245
49/785 หมู่ 3 หมู่บา้ นอรุณธร ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม

พญ.สุวรรณี วงษ์ยุคตะ,คุณลักขณา สินเอียม เขตสายไหม

11

168

สกาวคลินิก สาขาตลาดวงศกร

48/59 ซ.ตลาดวงศกรพลาซ่า ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม02-9919090

169

นิ ติพลคลินิกเวชกรรม สาขายิงเจริญ

170

เฉลิมพงษ์คลินิกเวชกรรม

171

คลินิกเวชกรรมกล้วยนําไท สาขาตลาดยิงเจริญ

172

คุณสิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ 1/4/2008
109-110 ซ.แยกจากหมู่ที6 เดิม ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม
081-3097722,F.02-9863434
กทม
คุณชนะศักดิO ศรีสะอาด
1/4/2008

เขตสายไหม

11

เขตสายไหม

11

16/52 ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม.10220

เขตสายไหม

11

ตลาดยิงเจริญ ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม.10220 02-381-2006-20คุณจารุณี คูสุวรรณ

เขตสายไหม

11

คลินิกทันตกรรมนิ ตา้ เดนทัลคลินิก

02-552-6820,081-423-4231
พญ.ภานิ ดา-คุณนิ ภา พลภัท1/10/2006
รกุล
27 ซ.พหลโยธิน 52 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม.10220

เขตสายไหม

11

173

คลินิกทันตกรรม 33 บ้านรักฟั น

02-992-8343-4,081-991-8087
ทญ.สลิลา ตรีกาลนนท์
F.02-992-8343
48/30 ซ.วงศกรพลาซ่า ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม.10220

เขตสายไหม

11

174

คลินิกทันตกรรมมีสุข

48/169-170 ตลาดวงศกร ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม.10220
089-433-0083 ภัทรินทร์ ศรีเทวราช

เขตสายไหม

11

175

วงศกรการแพทย์

48/57-58 ม.1 ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม.10220

เขตสายไหม

11

176

52 ทันตกรรม

02-521-1134
2/106 ซ.พหลโยธิน 52 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม.10220

ทพญ.สุนันท์ บัญชเสนศิริ

1/3/2007

เขตสายไหม

11

177

วิทยาคลินิกเวชกรรม

26/465 หมู่บา้ นกม.27 ถ.พหลโยธิน64 แขวงสายไหม เขตสามไหม กทม02-994-8033

นพ.วิทยา โจบุญมี

1/3/2006

เขตสายไหม

11

178

คลินิกทันตแพทย์สายไหม

36/13 ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม.10220

เขตสายไหม

11

179

เกษมทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรม

39/526 ซ.พหลโยธิน 52 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม
02-973-9195

เขตสายไหม

11

180

นรินทร์ทนั ตแพทย์ คลินิกเวชกรรม (พหลโยธิน

3/3011 ถนนพหลโยธิน54 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม.10220 02-971-1978-9 นพ นรินทร์ ผาติผดุงกุล

เขตสายไหม

11

2

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

(02) 991-9953 คุณญาดาวดี ทองแม้น

1/9/2010

1/9/2007

02-994-3136 F.02-994-3136
คุณสุภานิ ตย์ พะกะยะ

02-990-3614,02-990-8614
ทพ.รังสรรค์ จิรงั ษีวฒ
ั นะ
ทพ. เกษม กัลยาสิริ

F-PD-003 REV.0
ตุลาคม 2557

แบบบันทึกประวัตสิ ถานพยาบาล
บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด
 โรงพยาบาลรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 อืน+ ๆ(ระบุ)……………………………………

ประเภท  โรงพยาบาลเอกชน
 คลินิก จํานวน 2049 แห่ง
ลําดับ

ชือสถานบริการสาธารณสุข

จํานวนเตียง

ทีตัง

 ศูนย์บริการสาธารณสุข

หมายเลขโทรศัพท์

ผูป้ ระสานงาน

181

คลินิกแพทย์อินเตอร์

111/560 ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม.10220

02-990-2489

182

คลินิกทันตกรรม พีดีซี

60/47 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม.10220

(089) 199-3332 คุ(02)
ณพชร742-6657
สิงห์เจริญ

183

คลินิกทันตกรรมบ้านหมอฟั น วงศกร

48/102 ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม.10220

02-992-8447,085-058-5551
ทญ.สมาพร เชาว์วไิ ล

184

เพิมสินการแพทย์คลินิกเวชกรรม

02-532-5017
499/24-25 ถนนพหลโยธิน 54/1 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม.10220

พญ.อัจฉรา

185

บ้านหมอฟั นกม. 25***

150/2 ซอยพหลโยธิน 54/4 ถ.พหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม02-993-7585

ทพญ.มณีรตั น์ คงคาล้าเลิศ

186

วันที(เปิ ดบริการ)

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

เขตสายไหม

11

1/2/2014

เขตสายไหม

11

1/9/2007

เขตสายไหม

11

เขตสายไหม

11

เขตสายไหม

11

พหลฯ 58 คลินิกเวชกรรม

534/25-26 ซ.พหลโยธิน 58 ถ.พหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม
02-933-7533,02-911-5277,089-139-3429,085-843-9567
คุณนุ ชิด คงไกรสิน,คุณจนัย คุ1/12/2006
เณนทราศัย
เขตสายไหม

11

187

พัฒนเวชคลินิกเวชกรรม สาขาคลองถนน

084-031-6740
กทม
F.02-892-0675
นพ.สัญชัย ห่วงกิจ
3/350-2 ซ.เกาะแก้ววิลล่า 2 ถ.พหลโยธิน 54/1 แขวงสายไหม เขตสายไหม

เขตสายไหม

11

188

ทันตพรคลินิกทันตกรรม

614 ซ.สวนพลู 5 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120

พ.ต.ทพ.นิ รนั ดร์ ลิวเฉลิมวงศ์ 1/12/2006

เขตสาทร

16

189

Addlife Antaging Center สาขาลุมพินี

ห้อง207-209 ซ.อาคารQ House ถ.สาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม
02-6777341

คุณกฤตกร วัชระโชติพิมาย 1/5/2008

เขตสาทร

16

190

บีเอ็น คลินิกทันตกรรม

คุณภคพร พิสุทธ์วงศ์ไพศาล 1/4/2008
9/4 ซอยจันทน์18/2 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม.1012002-676-1551,02-286-9093

เขตสาทร

16

191

คลินิกทันตกรรมสาทร 11 เดนทอลโฮม

6-8 ซ.สาทร 11 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.10120

(081) 361-5129,(02)
คุณอุท212-6604,F.(02)
ยั ลิมป์ ลาวัณ
212-2225
1/5/2010

เขตสาทร

16

192

บ้านสวน ทันตคลีนิค

371 ซ.สวนพลู สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120

02-675-4017

เขตสาทร

16

193

นิ ติพลคลินิกเวชกรรม สาขาพระราม 4

1034/13-14 ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120

02-679-9220,081-309-7722
คุณชนะศักดิO ศรีสF02-679-9221
อาด
1/8/2007

เขตสาทร

16

194

สกีนดอร์คลินิกเวชกรรม สาขาสาทร

1

195

พอสส์คลินิกเวชกรรม

1

196

02-286-9052

พญ.มาเรียม มุ่งภารดี

เขต

อรุณรักถาวร

1/12/2006

คุณสุธีพร

111 ชัน 1 อาคารคิวเฮาล์ลุมพินี ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม
(02) 677-7597-8,F.(02)
คุณศศิภา677-7598
เพลินชัยศิริวฒ
ั น์ 1/9/2008
(089) 484-9911,(02)
คุณศิเรมอร
675-8837-8,F.(02)
เขมาสิทธิO
1/9/2010
675-8546
264 ซ.สาทร 11 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.10120

เขตสาทร

16

เขตสาทร

16

ทิพาพรคลินิกทันตกรรม

เขตสาทร
934-2205,(02)
กทม คุณนํา286-8213,F.(02)
ทิพย์
286-8214
1/3/2010
128/5 อาคารลุมพินีเพลสสาทร ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน(081)

เขตสาทร

16

197

สานัสทันตแพทย์

1652 ถ.ทนุ รตั น์ แขวงวัดดอน เขตสาทร กทม.10120

02-286-8501

คุณสุวรรณี เจตสินไพศาล

เขตสาทร

16

198

เซ็นทรัลเมดิกคลินิกเวชกรรมสาขาเซ็นหลุยส์

02-673-1773

นพ.อิทธพร คณะเจริญ

เขตสาทร

16

199

รักใจ คลินิกเวชกรรม

9/8-9 ถ.เซ็นต์หลุยส์ 3 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม.10120
68 ซอยอรรถการประสิทธิO แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120

(02) 677-6711 คุณทศพร เชิงศรี

1/9/2013

เขตสาทร

16

200

สวนพลูคลินิกเวชกรรม

500 ซ.สวนพลู ถ.สาทร แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120

(081) 402-1260,(02)
คุณอิท286-6899
ธิชยั รัตนโกศล

1/2/2010

เขตสาทร

16

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............
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201

ทันตเอกคลินิก

1535/86 ซ.รุ่งเพชร(จันทร์ 6) แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม.10120 02-286-1378

เรืองวิชญกุล

202

เอ็มดี คลินิกเวชกิจ

185 ซอยเซ็นหลุยส์ 3แขวงทุ่งวัดดอน เขตสารทร กทม.10120

203

เด็นทัลรูมคลินิก

2/204 ถนนนราธิวาสราชนคริทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.10120(094) 486-5202 คุ(02)
ณมณี676-9292
รตั น์ คุปตานนท์

204

คลินิกทันตกรรม สไมล์โฟกัส

864/2 ซ.จันทร์ 34 ถ.จันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม.10120

02-284-2829 F.02-681-0395
นส.วัชรี สันติวราพันธ์

205

คลินิกศูนย์การแพทย์นวบุตร สตรีและเด็ก

206

เขต

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

เขตสาทร

16

เขตสาทร

16

1/7/2014

เขตสาทร

16

1/2/2006

เขตสาทร

16

อาคาร Q House (ชัน 2) Life Center ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร02-677-7374-6,087-506-1041
กทม
คุณนภกัญญ์ พูลสินF.02-667-7377
,พญ.อรศรี1/11/2006
รมยะนันทน์

เขตสาทร

16

คลินิกศัลยกรรมตกแต่งหลุยส์

235/5-6 ติดทางออกหอการค้า ไทย-จีน ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
02-675-8081-2,081-400-0410
กทม
นพ.ชาญชัย สัจจอิสร์ยวุฒิ

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 คุณกัญญัฐพิมพ์ บํารุงวงศ์ 1/4/2009

เขตสาทร

16

208

คลินิกทันตแพทย์ (เจริญกรุง 58)

6(2) ซ.เจริญกรุง 58 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.10120 02-211-1845

ทพญ.วัฒนา สงวนน้อย,คุณสมบู
1/11/2006
รณ์ ปั ทมวิภาต เขตสาทร

16

209

คลินิกทันตกรรมเอสเซติกส์

459/21-22 ซ.สวนพลู 8 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120

1/10/2007

เขตสาทร

16

210

งามพรรณ์คลินิกทันตกรรม สาขาทันตกรรม

562/15 ซ.สวนพลู ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120 (085) 129-5004,(02)
คุณศิร287-5078
ิพร ลายสนิ ทเสรีกุล 1/6/2010

เขตสาทร

16

211

คลินิกทันตกรรมเพือนฟั น

1158/3(281) ถ.จันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม.10120

เขตสาทร

16

212

จันทร์ 16 คลินิกทันตกรรม

(086) 209-5969 คุณนุ จริ า นุ วงษ์
42-44 ซอยศูนย์การค้าวรรัตน์ ถนนทนุ รตั น์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม

เขตสาทร

16

213

สุขภาพฟั นเซนต์หลุยส์

1/10-11 ปากซอยจันทน์25/1 ถ.จันทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 02-673-3308-9

เขตสาทร

16

214

pleroma clinic สาขา LH Bank

1 อาคารคิวเฮาส์ลุมพินี ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120(02)6777499,F(02)6777484,(086)6602821
คุณเฉลิมชนม์
1/7/2012

เขตสาทร

16

215

นิ วไลฟ์ ไอวีเอฟ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสุตินารีเวช

179 ห้อง 1803 ชัน 18 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
(087) 790-5656 คุ(02)
ณพัฒ679-5050
น์ศมา วิชินศาสตร์วจิ ยั 1/9/2014

เขตสาทร

16

216

สไมล์ ทันตคลีนิค

02-212-1977
1253/19 ซ.เซนหลุยห์ 3 ถ.จันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม.10120

คุณวาสนา,คุณแตะ,คุณสมฤทัย คอวณิชกิจ

เขตสาทร

16

217

อมราคลินิกเวชกรรม

เขตสาทร

16

218

ศิริเวทย์ทนั ตแพทย์คลินิก

108/16 ซ.ศรีบาํ เพ็ญ ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
02-249-3076 F.02-671-0705
นพ.รัตน์ มาลากร
1/11/2006
220/18 ถ.เซ็นต์หลุยส์ 3 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม.10120
02-286-7878 ทพ. ศักดิOชยั ฉันทศิริเวทย์ 1/12/2005

เขตสาทร

16

219

คลินิกทันตกรรม บี-สไมล์

1679/12(116) ถ.จันทน์ แขวงวัดทุ่งดอน เขตสาทร กทม.10120

เขตสาทร

16

220

แบงค์คอกพรีเมียร์ คลินิกเวชกรรม

1032/10-12 ชัน1-2 ถนน.พระราม4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. (086) 565-8669 คุณฑาวิณี กลูนฤมิตร

เขตสาทร

16

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

ทพญ.สุจนิ ดา

วันที(เปิ ดบริการ)

02-221-0759 (02)
คุณ212-2049
โอหง ห้างสกุลชัย

02-287-4922 F.02-287-4922
คุณนิ ภา อมรทิพย์
02-673-0733

ทพ.สุชาติ-ทพญ.วิไลรัตน์ กมลเนตร
1/11/2006
1/10/2014

02-678-9331-2 F.02-6585863
ทพญ.เกศริน อําพรไพบูลย์, 1/6/2006
1/11/2012
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1/7/2012

เขตสาทร

16

เขตสาทร

16

1/6/2007

เขตสาทร

16

081-806-6771,081-642-0070
คุณสราวุธ เศวตวิลF.02-642-0035
าศ
1/10/2007

เขตสาทร

16

221

ศูนย์พรหมวชิรญาณ คลินิกการแพทย์แผนไทยวัดยานนาวา40 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.10120

(02)6739975-6,F(02)6739976
คุณกมลวรรณ

222

รวมแพทย์ โพลีคลีนิค (เจริญกรุง)

1777 ถ.เจริญกรุง ใกล้วดั สุทธิวราราม เขตสาทร กทม. 10120

02-212-4983

223

ศูนย์การแพทย์นวบุตร

อาคาร Q House (ชัน 2) Life Center ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร02-677-7370-4
กทม
คุณกุลธรา ฉิมพิบลู ย์

224

อันติกาคลินิก

9/5 ถ.จันทน์ 18/2 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม.10120

225

เจริญกรุง 56 คลินิกเวชกรรม

12 ซอยเจริญกรุง 56 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.10120
(086) 209-5969 คุณนุ จริ า นุ วงษ์

1/10/2014

เขตสาทร

16

226

อเธน่ า คลินิกเวชกรรม

1ห้อง204 ชัน2 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120 (02) 677-7478 (088)
คุณณัฐวงค์
953-2226
เยียงมานิ ต

1/4/2014

เขตสาทร

16

227

คลินิก ฟ.ฟั น สุขภาพ

02-233-0597
926 ปากซอยเจริญกรุง 22 ถ.เจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธ์วงศ์ กทม

1/8/2007

เขตสัมพันธวงศ์

17

228

คลินิกตลาดน้อยทันตกิจ

51 ถ.โยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธ์วงศ์ กทม.10100

ทพญ.สุจริ า เอียมศิริแสงทอง1/12/2006

เขตสัมพันธวงศ์

17

229

ห้องฟั นคลินิกทันตกรรม สาขาทันตกรรม

105/27 ซ.เคหะหัวหมาก ถ.กรุงเทพกรีฑา เขตสะพานสูง กทม.10240 (081)2577352,F(02)9673350
คุณสุรชัย

1/7/2012

เขตสะพานสูง

14

230

ทูธเมโลดี คลินิกทันตกรรม

79 ถนน.รามคําแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.10240

(02) 373-1733 (081)
คุณจีรภรณ์
902-7294
ฉัตร์รตั ติชยั

1/10/2013

เขตสะพานสูง

11

231

เอ.อาร์ คลินิกทันตกรรม สาขาทันตกรรม

106/10 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.10240

(086) 611-3828,(085)
คุณนํา 072-8033,F.(02) 368-3260
1/7/2009

เขตสะพานสูง

14

232

DC คลินิกทันตกรรม ราม122

212 ถ.รามคําแหง 122 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.10240

(085) 914-3633,(02)
คุณสุท372-1722
ศั น์ ตรีคู่ลรัตน์

เขตสะพานสูง

11

233

คลินิกโฮมทันตแพทย์

02-728-0236
59/343 ซ.รามคําแหง 142 ถ.สุขาภิบาล3 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม

เขตสะพานสูง

11

234

เทเลแคร์ คลินิกเวชกรรม

440/18-20 ถนน.รามคําแหง 160 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.10240
(089) 894-9966 คุ(02)
ณกนกวลี
308-7170
วีระนิ ติเวชสาร 1/11/2013

เขตสะพานสูง

11

235

ศูนย์ทนั ตกรรมลาดพร้าว (ราม 135)

20/9 ซ.รามคําแหง 135 ถ.สุขาภิบาล3 เขตสะพานสูง กทม.10240

02-729-5240

เขตสะพานสูง

11

236

ศูนย์ทนั ตกรรมเรารักฟั น

48/150 ถ.รามคําแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.10240

02-729-5200-1 คุณศิรินภารัพธ์

เขตสะพานสูง

11

237

ศูนย์ทนั ตกรรมแฟมิลี สุขาภิบาล 3

02-729-5512-3 ทพ.สิทธินันท์ ศรีเมือง
7/5 ซ.ราม 129 ถ.สุขาภิบาล 3 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.10240

เขตสะพานสูง

11

238

ศูนย์ทนั ตกรรมพฤกษชาติ

2/1 หน้าหมู่บา้ นพฤกษชาติ สุขาภิบาล 3 เขตสะพานสูง กทม.10240

02-729-5441,02-373-5213
พ.ญ.จินตนา การุณธนกุล

เขตสะพานสูง

11

239

คลินิกทันตกรรม ครอบครัวฟั นดี สาขาทันตกรรม

195/2 ถ.ราษร์พฒ
ั นา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.10240

(085) 896-0090,(02)
คุณทิพ540-2907
ย์วมิ ล เกียรติวาทีวฒ
ั นะ1/4/2010

เขตสะพานสูง

11

240

ณัฐชญาคลินิก

เขตสะพานสูง

11

3

8

02-234-6632

คุณสมใจ คําหอม

คุณสิทธินัน ศรีเมือง
คุณขณิฐา ประเสริฐผล

7/5 ห้อง บี1 ชัน 2 หมู่ที 1 ถ.รามคําแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม
(086) 400-0466,F.(02)
คุณนัลทิ729-6941
ชา บดสูงเนิ น

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

1/9/2010

1/9/2010

F-PD-003 REV.0
ตุลาคม 2557

แบบบันทึกประวัตสิ ถานพยาบาล
บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด
 โรงพยาบาลรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 อืน+ ๆ(ระบุ)……………………………………

ประเภท  โรงพยาบาลเอกชน
 คลินิก จํานวน 2049 แห่ง
ลําดับ

ชือสถานบริการสาธารณสุข

จํานวนเตียง

ทีตัง

 ศูนย์บริการสาธารณสุข

หมายเลขโทรศัพท์

ผูป้ ระสานงาน

วันที(เปิ ดบริการ)

เขต

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

1/7/2012

เขตสะพานสูง

14

เขตสะพานสูง

11

เขตสะพานสูง

14

เขตสะพานสูง

11

241

ใกล้บา้ นคลินิก

105/49 หมู่บา้ นนักกีฬา ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม
(02)7359934,(080)1460839
คุณกัญญารัตน์ ธรรมจิตต์

242

เอสวี คลินิกแล็ป

25/254 ม.3 ซ.รามคําแหง124 ถ.รามคําแหง เขตสะพานสูง กทม.1024002-373-0269

243

1/12/2013

244

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมราชวัตร กรุงเทพกรีฑา 36/3-4 37/5 ถนน.กรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.10240
(02) 736-1171-2คุณ
(089)
ยงยุทธ204-5878
อุทยานกร
02-373-5381 คุณอรนุ ช ทวีศกั ดิO
บ้านรักยิ ม***
25/7-9 ม.เกศรี 2 ถ.สุขาภิบาล 3 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.10240

245

เดอะวันคลินิกทันตกรรม

7/2-7/7 ถนนรามคําแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.10240 (02) 111-3155 (091)
คุณวรรณกร
696-2442
ฬานันท์

1/9/2014

เขตสะพานสูง

11

246

ธนพรคลินิก สาขาสุขาภิบาล 3

7/7 ถนนรามคําแหง 127 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.10240 (02) 111-3053 (092)
คุณวัชรี363-3553
พลเดช

1/5/2014

เขตสะพานสูง

11

247

ภัทร ทันตแพทย์

64/14 ซ.ราษฎร์พฒ
ั นา ถ.รามคําแหง เขตสะพานสูง กทม.10240

02-917-0044

คุณวนิ ดา

เขตสะพานสูง

11

248

ทันตกรรมบ้านสีขาว

211/3 ม.3 ม.สัมมากร ถ.รามคําแหง สะพานสูง กทม.10240

02-729-3628

ทพ.พิชเญศ

249

คลินิกทันตกรรม วีเลิฟเดนทีส

250

นส.สุเพชร แก้วตระกูลพงษ์

เขตสะพานสูง

11

62/5 ถนน.ราษฎร์พฒ
ั นา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.10240

เจริญสมบัติอมร
(02) 108-9507 (081)
คุณเกษรี
844-2488
ลิมสวัสดิO
1/4/2013

เขตสะพานสูง

11

นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาสะพานสูง

64/46-47 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.10240

(081) 205 7664,(02)
คุณสํา917
รวย 1310
บัวจันทร์

1/1/2009

เขตสะพานสูง

11

251

สายไหมสหคลินิก สาขา ม.นักกีฬา

124/2 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.10240

(02) 735-7610,F.(02)
คุณศุล735-7611
ีกร ศิวเสน

1/4/2009

เขตสะพานสูง

14

252

เดอะดีมิสคลินิกเวชกรรม สาขสะพานสูง

คุณสุน561-0506
ิ สา ชาสุวรรณ
86/1 ซรามคําแหง 110 ถ.รามคําแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม(02) 729-8524,(081)

1/10/2011

เขตสะพานสูง

11

253

สุขาภิบาล 3 การแพทย์

02-373-4700,02-373-4699
น.พ.จิระกฤต พุทธรักษา
25/5 ซ.รามคําแหง 124 ถ.สุขาภิบาล 3 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม

เขตสะพานสูง

11

254

คลินิกทันตกรรมเด็นทอลสมาร์ท

999 ถ.พระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250

(02)7167806,F(02)7167806,(083)1376089
คุณบูรณา บุญมณี
1/3/2012

เขตสวนหลวง

14

255

ธิติวฒ
ั น์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางศัลยกรรมทัวไป

877/6 ถนน.พระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.10250

(02) 105-3074 (083)
คุณอุม244-9877
าพร ปะโพธะกัง

1/11/2013

เขตสวนหลวง

22

256

จุฬาการแพทย์

02-321-8999,02คุ
กทม
ณราตรี ถวิลรักษ์
124/1 ซ.ตรงข้ามตลาดเอียมสมบัติ อ่อนนุ ช 58-60 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง

1/10/2007

เขตสวนหลวง

13

257

คลินิกทันตกรรมบ้านฟั น 38

1380,1382 ซ.ริมถนนระหว่าง38-36 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
(02)3192549,(081)9150934
กทม
คุณปริยา คิดดี

1/7/2011

เขตสวนหลวง

13

258

จิรวัฒน์ทนั ตแพทย์

ทพ.จิรวัฒน์ กุลวรรณวิจติ ร
1178 ตลาดเอียมสมบัติ ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม02-752-6617-8,081-424-2713

เขตสวนหลวง

13

259

คลินิกทันตกรรมฉัตรชเนตร์ทนั ตแพทย์

1952 ซ.อ่อนนุ ช 58-60 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม02-321-7109,089-165-0424
ทพ.วีระชัย ทรงฤทิตากุล

เขตสวนหลวง

13

260

คลินิกทันตกรรมแอทโฮม***

1883 ซ.พัฒนาการ39 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 02-362-6092 F.02-362-6305,02-816-1240,089-816-1240
คุณจิวติยา บุญเกิด
เขตสวนหลวง

13

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

1/6/2007
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แบบบันทึกประวัตสิ ถานพยาบาล
บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด
 โรงพยาบาลรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 อืน+ ๆ(ระบุ)……………………………………

ประเภท  โรงพยาบาลเอกชน
 คลินิก จํานวน 2049 แห่ง
ลําดับ

ชือสถานบริการสาธารณสุข

จํานวนเตียง

ทีตัง

 ศูนย์บริการสาธารณสุข

หมายเลขโทรศัพท์

261

คลินิกทันตสุขภาพ

709/50 ซ.อ่อนนุ ช 7/1 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม02-311-6016

262

วิลเลมิน่าคลินิกเวชกรรม สาขาพระราม 9

263

ผูป้ ระสานงาน

วันที(เปิ ดบริการ)

คุณอนิ รุทธิO ธํารงชัยวรกุล

เขต

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

เขตสวนหลวง

13

864 ห้อง100 ถ.พระราม9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250 (02)3198554,(085)3407733,F(02)3181547
คุณกิติมา โตไรสง
1/12/2011

เขตสวนหลวง

22

คลินิกหมอสุชาติเวชกรรม

58/8-9ซอยนิ รนั ดร์2 ถนน.ม.ราม2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม.10250(089) 106-0766 คุ(02)
ณสุช181-5102
าติ จันทวิบลู ย์

เขตสวนหลวง

13

264

คลีนิค ทันตแพทย์ เสกสรรค์

02-322-4304
กทม
23/21 ม.1 (1204) ซ.อ่อนนุ ช 60 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง

เขตสวนหลวง

13

265

คลินิกทันตกรรมไอเดีย

735/2ศูนย์การค้าธัญญะช๊อปปิ งพาร์ค ถนน.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
(081) 629-6126
กทม คุ(02)
ณบุญ108-6218
ชัย บุญสิตานารา

1/1/2013

เขตสวนหลวง

13

266

คลินิกเวชกรรมแพทย์ศรีนคริทร์ สาขาพัฒนาการ

937-939 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.10250 (081) 617-9620 คุณนันทวัน ชอุ่มทอง

1/10/2014

เขตสวนหลวง

13

267

คลินิกทันตกรรม เดนท์สไมล์

(02)
กทม319-0812-3คุณฐิติพร เด็มสุขฝัง
1144/24-25 ซ.พัฒนาการ 30 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง

1/11/2011

เขตสวนหลวง

13

268

คลินิกอรจิราทันตแพทย์

342/2 ซ.พัฒนาการ 30 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม02-719-5022

คุณอรจิรา รอดทิม

เขตสวนหลวง

13

269

106 หัวป่ าการแพทย์

1874-1876 ซ.อ่อนนุ ช 56 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม
02-321-8034

คุณสุนัน ชํานิ ด,คุณอารยา เหล็กดี

เขตสวนหลวง

13

270

คลินิกทันตแพทย์20

(086) 972-6992 คุ(02)
ณปรี717-7200
ยาพร ผิวคํา
702/2ซอยพัฒนาการ20 ถนน.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม

1/1/2013

เขตสวนหลวง

13

271

Max Smile Dental Clinic

255/7 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.10250

1/12/2010

เขตสวนหลวง

13

272

คลีนิคแพทย์ฉตั รลดา 1

1428 ซ.อ่อนนุ ช 44 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.10250
02-311-7238-9,081-617-9620
คุณสุวาศิณี ฤทธิมF.02-321-0811
ลู ชา,คุณปวีณา ค้วงมา

เขตสวนหลวง

13

273

สวนหลวงการแพทย์

348 ปากซอยอ่อนนุ ช 17 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม081-750-4548 นพ.เจริญพิน เจนจิตรานันท์ 1/11/2005

เขตสวนหลวง

13

274

สวนหลวงทันตแพทย์

839 ซอยอ่อนนุ ช 17 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.10250
02-740-3990

ทพ.ญ.ดวงพร ศิริเทพมนตรี 1/6/2014

เขตสวนหลวง

13

275

รีเจน คลินิกเวชกรรม

ณชญาดา
008-3737
ชาลีคลี (02) 716-7936
1/3/2014
999/4 ชัน 3 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.10250(081) 493-1444 คุ(088)

เขตสวนหลวง

22

276

ต้นส้ม คลินิกเวชกรรม

(02) 718-9980 คุณทัศนี ย์ เสถียรวาณิช
1000 ซอย.พระรามเก้า 54 ถนน.สามัคคี แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม

1/12/2013

เขตสวนหลวง

22

277

บ้านทันตแพทย์บุญชัย

994 ซ.อ่อนนุ ช 30-32 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.02-742-1167

ทพ.บุญชัย บุญสิตานารา,พิศรัตน์ ภูแสนศรี

เขตสวนหลวง

13

278

ศูนย์ทนั ตกรรม แอลดีซี สาขาอ่อนนุ ช

คุณศิริพร เจตน์จุฑารัตน์
1935-1943 ถนนอ่อนนุ ช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.10250 02-721-3841F.02-743-8730#601

เขตสวนหลวง

13

279

ทันตแพทย์คลีนิค

65 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.10250

เขตสวนหลวง

13

280

สวนหลวงคลินิกแพทย์

516/19 ซ.พัฒนาการ 18 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม02-318-3345 F.02-318-3345
นพ.ประสพชัย ศรีบริกิจ,คุณภุคจิรา จันทะนาม เขตสวนหลวง

13

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

คุณเสกสรรค์ ชลิตาภรณ์

(02) 321-3032 คุณนิ ศารัตน์ ขอบใจ

02-314-1360

1/1/2013

ทพ.จักรเทพ แจ่มไพบูรณ์

1/4/2008

F-PD-003 REV.0
ตุลาคม 2557

แบบบันทึกประวัตสิ ถานพยาบาล
บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด
 โรงพยาบาลรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 อืน+ ๆ(ระบุ)……………………………………

ประเภท  โรงพยาบาลเอกชน
 คลินิก จํานวน 2049 แห่ง
ลําดับ

ชือสถานบริการสาธารณสุข

จํานวนเตียง

ทีตัง

 ศูนย์บริการสาธารณสุข

หมายเลขโทรศัพท์

ผูป้ ระสานงาน

วันที(เปิ ดบริการ)

เขต

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

281

สุรชัยทันตแพทย์

272 ถ.พัฒนาการ แขวงคลองตัน เขตสวนหลวง กทม.10250

02-717-2822,02-314-6857,089-923-2425
ทพ.สุรชัย ธนพันธ์,คุณวาริน ธรรมราช
F.02-717-2522
เขตสวนหลวง

13

282

คลินิกทันตกรรมพัฒนาการทันตแพทย์

962 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.10250

(081) 621 9766,(02)
คุณปิ ย717
นุ ช 6622
กิตติธรรมรัตน์ 15/12/2008

เขตสวนหลวง

13

283

พฤกษาคลินิกเวชกรรม สาขาเดอะไนน์

999/4 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.10250

(02) 716-7862 คุณญาณภัค ทองไสว

1/2/2014

เขตสวนหลวง

22

284

คลินิกเวชกรรมแพทย์ ศรีนครินทร์ สาขาสีแยกศรีนุช

1190-1192 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.10250 (081) 617-9620 คุณนันทวัน

15/10/2008

เขตสวนหลวง

13

285

ศูนย์ทนั ตกรรมแฟมิลี (อ่อนนุ ช)

895 อาคารไพลิน ซ.อ่อนนุ ช 17-19 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
02-742-6297,02-742-5637
กทม
คุณณัฐพงศ์ กนกวิรุฬห์

เขตสวนหลวง

13

286

เดอมาสเตอร์คลินิก สาขาเวชกรรม

342/1,342/2 ซ.สุขุมวิท 63(เอกมัย) ถ.เอกมัย แขวงคลองตันเหนื อ เขตวั(02)
ฒนา 711-4848
กทม
(080)
คุณสาวิ754-2200
กา รัตนโสภิตกุล

1/4/2012

เขตวัฒนา

16

287

คาซาเดอร์มาคลินิก สาขา rain hill สุขุมวิท 47

777 ซ.สุขุมวิท47 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนา กทม. 10110(02)2617697,F(02)2617828
คุณธีรนาถ

1/3/2012

เขตวัฒนา

16

288

คลินิกทันตกรรมบางกอกสไมล์ สาขาอโศก***

32/5-6 ถ.สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวัฒนา กทม. 10110

เขตวัฒนา

16

289

เบ็ญจพจน์-ผุสดี ทันตคลินิก

160/3 ซ.ทองหล่อ ถ.สุขุมวิท 55 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กทม.10110 02-392-3998 ,02-390-1902
คุณเบ็ญจพจน์ ยศเนื องนิ ตย์,คุณวันเพ็ญ อันมงคล เขตวัฒนา

12

290

ดีทอกซ์สวีท สาขาทองหล่อ

นา กทม
323/1 ซ.ทองหล่อ15 ถ.สุขุมวิท55(ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒ(02)7126477

291

สยามเลเซอร์ คลินิก สาขาทองหล่อ

916/3-4 ซ.สุขุมวิท 55 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนา กทม.10110
02-3810383-5,F.02-7149601
คุณอายะ

292

02-664-2800 F.02-664-2900
คุณภัทรวรรณ ซือตรง
คุณกชพร ปาละพงษ์

1/5/2012

เขตวัฒนา

12

1/5/2008

เขตวัฒนา

12

คลินิกทันตกรรมบางกอกสไมล์พลัส สาขาเอกมัย

78/2 ซ.สุขุมวิท 63 ถ.เอกมัย แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนา กทม.1011002-714-8264-5 F.02-7148263
ทพญ.เลิศลักษณ์ โกญจนาทนิ1/2/2006
ตย์

เขตวัฒนา

16

293

เซนจูรีเฮลธ์คลินิก

021691608,(084)5679449
ฒนา กทม
คุณจิตราภรณ์ จันทร์อู่
299/6 อาคารสุขุมวิทลิฟวิงทาวน์ ถ.สุขุมวิท21อโศก แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวั

1/2/2012

เขตวัฒนา

16

294

เอชเอ็มซีคลินิก จํากัด

253 อโศก ชัน25 ถ.สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวัฒนา กทม.10110
02-640-8090-2,F.02-640-8070
นางสาวณัฐนันท์ ,นพ. บัญชา แดงเนี
1/6/2006
ยม

เขตวัฒนา

16

295

คลินิกทันตกรรมไพโรจน์

02-253-9879
19/30 ซ.สุขุมวิท 19 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวัฒนา กทม.10110

เขตวัฒนา

16

296

คลินิกทันตกรรมล็อทส์ออฟฟั น

02-261-3188-9 ทพ.สรสัณห์ รังสิยานนท์ ,คุณสาริตา สมรัตน์ เขตวัฒนา
177/14 ซ.พร้อมพงษ์ ถ.สุขุมวิท39 แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนา กทม.10110

16

297

เฮอร์ทิจดู คลินิก สาขาทองหล่อ

เขตวัฒนา

12

298

นิ ติพลคลินิกเวชกรรม สาขาสุขุมวิท 35

205/24-25 ซ.ทองหล่อ ถ.สุขุมวิท55 แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนา กทม(02)7128262,F(02)7128262,(086)3419007
คุณรุ่งอรุณ สุวรรณโอสภ
1/2/2012
คุณชนะศักดิO ศรีสF.02-662-2639
อาด
1/5/2007
597/4 ระหว่างซ.สุขุมวิท 33/1-35 ถ.สุขุมวิท เขตวัฒนา กทม.10110 02-662-2639,081-309-7722

เขตวัฒนา

16

299

มีพลานท์ เด็นทัล คลินิกทันตกรรม (Mee Plant Dental clinic
116/13C1 ซ.สุขุมวิท 23 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนา กทม. (084) 321-4488 คุF.(02)
ณสุดารั662-1516
ตน์

1/1/2012

เขตวัฒนา

16

300

สหคลินิกธนาคารกรุงไทย

1/10/2008

เขตวัฒนา

16

คุณพรรณี เตธวัช

35 ซ.นานาเหนื อ ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวัฒนา กทม.10110 (02) 208-4497,F.(02)
คุณศิริว256-8692
รรณ กิตติพงศ์

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

1/9/2006

F-PD-003 REV.0
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แบบบันทึกประวัตสิ ถานพยาบาล
บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด
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 ศูนย์บริการสาธารณสุข

หมายเลขโทรศัพท์

ผูป้ ระสานงาน

วันที(เปิ ดบริการ)

เขต

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

301

คลินิกทันตกรรมสไมล์เซนเตอร์

1521/2 ซ.สุขุมวิท 67-69 ถ.สุขุมวิท เขตวัฒนา กทม.10110

02-392-2953,02-392-0676,02-381-6512-3
คุณโสภา ตันติเมธ

เขตวัฒนา

16

302

อโศกมนตรีเด็นทัลคลินิก สาขาทันตกรรม

38/8 ถ.อโศกมนตรี แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวัฒนา กทม.10110

(02) 640-8188,(081)
คุณอณิ405-6411,F.(02)
ฐา เหล่าธนสวิตย์ชยั 640-8189
1/10/2011

เขตวัฒนา

16

303

กีรติคลินิกเวชกรรม สาขาทองหล่อ

283/3-4ซ.สุขุมวิท55 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนา กทม.10110
(02)7129983,F(02)7129983,(087)9332277
คุณโนมาปิ ยา ขจรมณี
1/2/2012

เขตวัฒนา

12

304

The sib beauty clinic สาขาทองหล่อ 18

(02) 714-49885 คุณพรนภา แก่นนาคํา
540-540 ซ.ทองหล่อ 18 ถ.สุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนา กทม

1/7/2012

เขตวัฒนา

12

305

88 ซอย.ทองหล่อ8 ถนน.สุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนา กทม.

1/11/2012

เขตวัฒนา

12

306

ไดเมนชัน คลินิกเวชกรรม
วุฒ-ิ ศักดิO คลินิกเวชกรรม สาขาเอกมัย

1327-1329 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนื อ เขตวัฒนา กทม.10110

02-714-7341-2 นายอรรถสิทธิO ดุลอํานวย,คุณ1/11/2006
นิ พนธ์ จึงเจริญสุขยิงเขตวัฒนา

16

307

ของขวัญคลินิก

(089) 873-1970 คุณจ๋า
108/1-108/2 ซอยสุขุมวิท49(กลาง) แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กทม.10410

1/10/2012

เขตวัฒนา

16

308

19 เด็นทัลคลินิก

33/6 ซ.19 สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวัฒนา กทม.10110

1/8/2006

เขตวัฒนา

16

309

สกาวคลินิก

221-221/1 ซ.อ่อนนุ ช 1 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงพระโขนงเหนื อ เขตวัฒนา กทม
02-331-7068 F.02-331-7068
นพ.วิศิทฎ์ วิเชียรวัฒนชัย

1/7/2006

เขตวัฒนา

13

310

18 ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนา กทม.10110
(095) 506-6560 คุณคัมภีราภรณ์ สิริภคพันธ์ 1/7/2014

เขตวัฒนา

16

311

เลิฟลีอายบายหมอรวงข้าว คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง
คลินิกทันตแพทย์ณรงค์โพธิOเกตุ
3

138/9 ซ.ทองหล่อ 11 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนา กทม.10110
(086) 105-5252,(02)
คุณภัค712-6622
จิรา

1/8/2012

เขตวัฒนา

16

312

พรศักดิOทนั ตแพทย์*

46/6 ซ.49 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนา กทม.10110

1/8/2012

เขตวัฒนา

16

313

2011 คลินิก

กทม
F.02-398-7038
คุณพรศิริ แข็งขัน ,นพ.วาริ จิณณะปวร
2011 ข้าง สน.ดับเพลิงพระโขนง ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนื อ เขตวัฒนา02-311-6243-4

เขตวัฒนา

13

314

คลินิกทันตกรรมเดนต้าแลนด์

28/1 อาคารลุมพินี สวีท คอนโดมิเนี ยม ชัน G ซ.สุขุมวิท 41 แขวงคลองตั02-260-0022,02-260-5588
นเหนื อ เขตวัฒนา กทม
คุณชนิ นทร์ สัมปั ชชลิต

เขตวัฒนา

16

315

เดอะคลินิกค์ คลินิกเวชกรรม สาขาทองหล่อ

113/8 ซ.ทองหล่อ 5 ถ.สุขุมวิท 5 แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนา กทม.10110
(081) 749-4048,(02)
คุณธิต658-1977,F.(02)
ินันท์ ไกรแก้ว
658-1799
1/7/2012

เขตวัฒนา

12

316

เอกมัยโพลีคลินิกแพทย์

02-391-2452 F.02-392-9899
คุณ โอภาส ชูวเิ ชียร
322/6-7 ซ.สุขุมวิท 63 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนา กทม.10110

เขตวัฒนา

16

317

สหคลินิกอ่อนนุ ชการแพทย์

235-235/1 ซ.อ่อนนุ ช ถ.อ่อนนุ ช 77 แขวงพระโขนงเหนื อ เขตวัฒนา กทม02-677-7377,087-506-1041
คุณนภกัญญ์ พูลสิน

1/7/2007

เขตวัฒนา

13

318

Med Consult Clinic

(02)
ฒนา
762-7855-56,F.(02)
กทม
ดร.ดอนนา 762-7855
โรบินสัน
ตึก Reogvet Clus ชัน 3 ซ.สุขุมวิท 49/9 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวั

1/10/2008

เขตวัฒนา

16

319

สํานักงานทันตแพทย์อุบลรัตน์

205/26 ซ.ทองหล่อ 9-11 ถ.สุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนา กทม
02-392-2458 F.02-392-2457
ทพญ.อุบลรัตน์ วรรณวิสตู ร 1/7/2006

เขตวัฒนา

12

320

ยศไพบูลย์คลินิกทันตแพทย์

106/1 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนื อ เขตวัฒนา กทม.10110

เขตวัฒนา

13

5

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

คุณ ส้ม

02-253-5379 ,F 02-651-0050
ทพ.ญ.ชมพูนุช ธัญญการ

(02) 261-6400-1,F.(02)
คุณพรชัย261-6401
ปั ญจปิ ยะกุล

02-390-0731 F.02-381-0890
ทพ.ปั ญญา ยศไพบูลย์
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321

สุขุมวิท 11 คลีนิค

1/31 ซ.สุขุมวิท 11 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวัฒนา กทม. 10110
02-651-1747,02-คุณ254-3539
สมศักดิO ลิรฐั พงษ์

เขตวัฒนา

16

322

สุขุมวิท 77 คลินิกเวชกรรม

เขตวัฒนา

13

323

สุขุมวิทมาเทอร์นิตคลี
ี นิค เวชกรรม 1

221/4 ซ.สุขุมวิท 77 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนื อ เขตวัฒนา กทม.10260
02-311-6541 F.02-742-5152
คุณศรีสุชางค์ อําไพกิจพาณิชย์
725/4 ซ.ทองหล่อ ถ.สุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนา กทม.10110
02-391-7032 ,02-712-5878,F.02-712-5878
นพ.พูลศักดิO ไวครามดี ,คุณปราณี อ่วมเปี ยม

เขตวัฒนา

12

324

อโศก ทันตคลีนิก รัตนิ น

02-258-3580
กทม
66 Q-House ชัน G หลังตึก ซ.อโศก ถ.สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา

เขตวัฒนา

16

325

คลินิกทันตกรรมอัศวานันท์

58/4-5 ซ.สุขุมวิท 55 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนา กทม. 10110
02-391-1842,02-391-4041
คุณมยุรี ,คุณจําF.02-714-1690
เริญศรี เกตุมณีชยั รัตน์

เขตวัฒนา

16

326

อิสระทันตแพทย์

1413/1 ข้าง รพ.สุขุมวิท ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนื อ เขตวัฒนา กทม.10110
02-392-9230 ,02-391-2033
ทพญ.เพ็ญศรี ชอบอิสระ

เขตวัฒนา

16

327

City Dental Clinic

คุณณัฐชา ชูแสงF.02-254-9450
1/10/2007
16/14-15 ซ.สุขุมวิท 3 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กทม.1011002-254-9454,085-187-6894

เขตวัฒนา

16

328

ทองหล่อคลินิก

158/1 ซ.สุขุมวิท 55 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนา กทม.10110
(081) 866-2853,(02)
คุณจัก185-0908,F.(02)
รกฤษณ์ ทะรารัมย์ 392-0787
1/1/2010

เขตวัฒนา

12

329

นรินทร์ทนั ตแพทย์ (สุขุมวิท 77 )

45 ซ.อ่อนนุ ช 1 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงพระโขนง เขตวัฒนา กทม.10110 02-742-5832 ,02-331-7689
คุณนรินทร์ ผาติผดุงกุล,คุณสุวรรณา วงละคร

เขตวัฒนา

13

330

คลินิกหมอฟั น 71

98/3 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กทม.10110

02-392-7626 F.02-711-0607
ทพ.พิพฒ
ั น์ มหาพรรณ

เขตวัฒนา

13

331

แคลร์ คลินิกเวชกรรม

31 เอกมัยซ.4 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนื อ เขตวัฒนา กทม.10110

(086) 792-1199,(081)
คุณพัฒศรี
617-9300,(02)
เชื อพูล
714-0562
1/10/2010

เขตวัฒนา

16

332

คลินิกหมอศิริชยั

02-251-2373 F.02-655-5343
นพ.ศิริชยั อัศวิศราภรณ์
45/6 ถ.สุขุมวิท 3 (นานาเหนื อ) แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวัฒนา กทม.10110

เขตวัฒนา

16

333

รัยนาแพรี เลเซอร์แวนด์สกินคลินิก

คุณจิต662-1597,F.(02)
ตินันท์ ธีระประทีป 662-0832
1/9/2009
5/4 ซ.สุขุมวิท 31 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวัฒนา กทม.10110(081) 399-1362,(02)

เขตวัฒนา

16

334

พรศรินทร์ คลินิกเวชกรรม

275 ซ.ทองหล่อ 13 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนา กทม.10110(084) 547-1118,(02)
คุณพรศริ
712-7822
นทร์ ประทีปวันดา 1/9/2009

เขตวัฒนา

16

335

คลินิกเวชกรรมหมอวลัญช์

เขตวัฒนา

12

336

ดร.โอ แพทย์คลินิกครอบครัว

(081) 303-5115,(089)
คุณวลัญ667-7934,(02)
ช์
714-7675
1/9/2009
822/226 ซ.ทองหล่อ ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนา กทม.10110
นพ.ออมสิน บูลภักดิO ,คุณอรพิมล สิทธิบุญ
1/2 ซ.สุขุมวิท 51ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวัฒนา กทม.10110 02-662-7834 F.02-662-7660

เขตวัฒนา

16

337

ณธษาคลินิกเวชกรรม

90 อาคารฟิ ฟตี ฟิ ฟพลาซ่า ห้อง 1 R 4 ซ.ทองหล่อ 2 ถ.สุขุมวิท 55 แขวงคลองตั
02-329-1444,086-519-8119
นเหนื อ เขตวัฒนา
คุณกทม
ณธยา อินทรดํ
F.02-392-1444
ารงกุล 1/8/2007

เขตวัฒนา

12

338

คลีนิกแพทย์จดั ฟั นเดนต้าจอย สาขาทองหล่อ

90 ซ.ทองหล่อ 2 อาคารฟิ ฟตี ฟิ ฟท์ ชัน 2 ถ.สุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนื อ02-390-2772
เขตวัฒนา กทม F.02-381-0695
ทญ.จรรยา สุระกําพลธร

เขตวัฒนา

12

339

Doctor Youth Clinic

340

พรรณทิพย์คลินิก สาขาทองหล่อ

4

11

423-425 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวัฒนา กทม.10110

ทญ.นพวรรณ

นักสอน

(086) 080-8038,F.(02)
คุณพัชรสนย์
260-2799
เภตร

1/1/2010

เขตวัฒนา

16

323/1 ชัน 3 ซ.15 ถ.สุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนา กทม.10110
(02) 712-7044 คุณชัชรีย์ พานทอง

1/8/2009

เขตวัฒนา

12
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341

คลินิกทันตกรรมเดียร์เด็นทิสต์

804 ถ.สุขุมวิท 71 (ปากซอยปรีดีพนมยงค์ 32) แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒ
(02)
นา กทม
711-1159 ทพญ.ปิ ยนุ ช กิตติธรรมรัตน์ 1/7/2010

เขตวัฒนา

13

342

บางกอกเลเซอร์ เซอเลอรี คลินิก

6/2 ซ.พร้อมศรี ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนา กทม. 10110 (084) 609-7532,(02)
คุณวัชระ
260-2561-4
กิจบรรจง

1/8/2009

เขตวัฒนา

16

343

มัสเซิลแอนด์เนิ รฟ์ สาขาทองหล่อ 16

472 ซ.ทองหล่อ 16 ถ.สุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนา กทม.10110
(089) 499-0119,คุณเบญริสา เผือกแก้ว

1/2/2010

เขตวัฒนา

12

344

เมดิวซิ าล คลินิกเวชกรรม

เขตวัฒนา

12

345

คลินิกทันตกรรม ร่วมทันตแพทย์

(083)
นเหนื
858-5858,คุ
อ เขตวัฒนา ณกทม
ลลิตภัทร์ เหลียมพชระ 1/7/2010
522/3 อาคารเพนนี สบ์ ลั โคนี ชัน 2 ซ.ทองหล่อ 16 ถ.สุขุมวิท 55 แขวงคลองตั
1351 ข้าง ร.พ.สุขุมวิท ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตวัฒนา กทม.10110 (089) 034-8800,(02)
คุณพงษ์
390-0288,F.(02)
ศกั ดิO ธีระพัทตานนท์714-0029
1/6/2010

เขตวัฒนา

16

346

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่ง และผิวหนังเลเซอร์
898/1บีเซ.สุ
อไอขุมวิท 55 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนา กทม.10110
(081) 813-6144,(02)
คุณสุพ715-0111-12,F.(02)
รรณี ชูรตั น์
1/2/2010
715-0115

เขตวัฒนา

12

347

แคร์ เด็นตัล เซ็นเตอร์

02-259-1604 F.02-662-0097
ทญ.นิ ลุบล นานา
120/26 ซ.ประสานมิตร 3 ถ.สุขุมวิท23 แขวงวัฒนา เขตวัฒนา กทม.10110

เขตวัฒนา

16

348

จันทร์เพ็ญทันตกรรม

204/1 ซ.อ่อนนุ ช 1 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงพระโขนงเหนื อ เขตวัฒนา กทม.10110
02-742-5431

เขตวัฒนา

13

349

จามรีทนั ตแพทย์

326/7 ซ.เอกมัย ถ.สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนา กทม.10110
02-391-6970,02-381-0984
พญ.จามรี เหรียญอัมพร

1/11/2005

เขตวัฒนา

16

350

เซชีส

32/18 ถ.สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวัฒนา กทม.10110

1/3/2010

เขตวัฒนา

16

351

เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม สาขาพระโขนง

40/1ซ.สุเหร่าบางมะเขือ(ปรีดี 4) ถ.สุขุมวิท 71 แขวงพระโขนง เขตวัฒนา 02-711-0460
กทม
F.02-711-2979
นพ.อิทธพร คณะเจริญ ,คุณนนท์ ใจมาบุญ

เขตวัฒนา

13

352

ชีวาเวชคลีนิค

02-382-0420-2 F.02-382-0423
คุณจรรยา ทองแสงจันทร์
87/6-7 อาคารโมเดิรน์ทาวน์ ซ.เอกมัย 3 ถ.สุขุมวิท 63 เขตวัฒนา กทม.10110

เขตวัฒนา

16

353

คลินิก บีบี เวชกรรม

ฒนา กทม
362-9229,(02)
คุณณีณ185-2900,F.(02)
า พิมลฑาลย์
185-2902
1/3/2010
87/5 ซ.อรรคพัฒน์ ถ.สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ 13) แขวงคลองตันเหนื อ เขตวั(086)

เขตวัฒนา

12

354

คลีนิค ฟ.ฟั น 1 สาขาอ่อนนุ ช

227 (ตรงข้ามคาร์ฟรู อ์ ่อนนุ ช) ถ.สุขุมวิท 77 แขวงพระโขนงเหนื อ เขตวัฒนา
02-331-7665,085-188-6478
กทม
ทพ.บุญชัย จินตภาสั
F.02-331-7665
นต์

เขตวัฒนา

13

355

yasashil คลินิก สาขา เอกมัย

1221/39 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนา กทม. 10110

(02)7141159

1/5/2011

เขตวัฒนา

16

356

พรีม่าเด็นทอลคลินิกทันตกรรม

399 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวัฒนา กทม.10110

(086) 603-0583 คุ(02)
ณวิน611-2151
นา ทับขัน

1/10/2011

เขตวัฒนา

16

357

ชาญชัย ทันตแพทย์

984/96 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 40 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนา02-713-0763
กทม

เขตวัฒนา

13

358

บลิ งบายด็อกเตอร์ใหม่ สาขาเวชกรรม

คณมณีพร เอื ออุปถัมภ์
24/8 ซ.สุขุมวิท23 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวัฒนา กทม. 10110(02)6408181,(081)6410075

1/9/2011

เขตวัฒนา

16

359

ดิเอสตาคลินิก สาขาเอกมัย

83 สุขุมวิท 63(เอกมัย) ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนา กทม. 10110
(02)3902747,F(02)3902748,(082)4457777
คุณปานตา งามเกตุ
1/7/2011

เขตวัฒนา

16

360

นจรินทร์คลินิกทันตกรรม

2047 ซ.สุขุมวิท 77/1 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตวัฒนา กทม.10110 02-332-9002,081-567-9887
คุณนรินทร์ ผาติผดุงกุล,คุณคํา1/11/2006
พันธ์ จูมทอง

เขตวัฒนา

13

3

5

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

คุณ จันทร์เพ็ญ ศิริพานิ ชย์

(086) 257-1497 คุณกฤชกร โรคน้อย

คุณเยาวพา เจริญวานิ ช

ทพ.ชาญชัย-ละอองทอง วัชราภัย

F-PD-003 REV.0
ตุลาคม 2557

แบบบันทึกประวัตสิ ถานพยาบาล
บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด
 โรงพยาบาลรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 อืน+ ๆ(ระบุ)……………………………………

ประเภท  โรงพยาบาลเอกชน
 คลินิก จํานวน 2049 แห่ง
ลําดับ

ชือสถานบริการสาธารณสุข

จํานวนเตียง

ทีตัง

 ศูนย์บริการสาธารณสุข

หมายเลขโทรศัพท์

ผูป้ ระสานงาน

361

ธัชสรา เด็นตัล เซ็นเตอร์

257/9-10 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนื อ เขตวัฒนา กทม.10110 02-392-7294 F.02-391-9281
คุณธวัชชัย หลายศิริเรืองไร

362

คลินิกสุรชัยทันตกรรม

158/8 ปากซอยปรีดีพนมยงค์ 14 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนื อ เขตวั
(081)
ฒนา923-2425,(02)
กทม
717-2822

363

วันที(เปิ ดบริการ)

เขต

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

เขตวัฒนา

13

1/4/2009

เขตวัฒนา

13

ซินเซียร์คลินิกเวชกรรมสาขาทองหล่อ

57 ซ.สุขุมวิท53 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนา กทม.10110 (02)6627001-2,(02)6627003,(086)3243801
คุณสุหทั ยา เสมอสาย
1/6/2011

เขตวัฒนา

16

364

ไอพีเอชคลินิกเวชกรรม

(02)6552779,(02)6552788,(085)000-5595
อ เขตวัฒนา กทม น.พ.ภานุ
1/6/2011
29 ชันล่างอาคารเลกาซี โรงแรมเลกาซีเอ็กเพลส ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนื

เขตวัฒนา

16

365

ทองหล่อเด็นทัลคลินิก

125 ซ.ทองหล่อ 10 ถ.สุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนา กทม.10110
02-714-8813 F.02-714-8814
คุณชาญชัย กึงวัฒนกุล

1/7/2006

เขตวัฒนา

16

366

Absolute Dental Clinic

411/1 ซ.ปากซอยทองหล่อ 23 ถ.สุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนา
(089)
กทม441-2121,(02)
คุณพรพรรณ
185-1986,F.(02)
เติมเป็ น 185-1987
1/5/2009

เขตวัฒนา

12

367

ด็อกเตอร์ยงั เกอร์สหคลินิก

อ เขตวัฒนา กทม F.02-665-7060
บจก.ด็อกเตอร์ยงั เกอร์ ,คุณวัชรี ศิริพล
2 อาคารจัสมินซิตี ชัน18A ซ.ประสานมิตร 23 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนื02-665-7057-8

เขตวัฒนา

16

368

คลินิกพรหมรังษีทนั ตแพทย์

237/1 ซ.อ่อนนุ ช ถ.สุขุมวิท 77 แขวงพระโขนงเหนื อ เขตวัฒนา กทม.10110
02-311-6985

เขตวัฒนา

13

369

สหคลินิกกล้วยนําไท สาขาอโศก

217/1 ชัน 1 อาคารอโศกทาวเวอร์ ถ.สุขุมวิท 21 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา(02)
กทม664-0153,F.(02)
คุณอัจฉรา
381-2769
ทองมาก

เขตวัฒนา

16

370

คลินิกแพทย์ ธนะบูลย์

853 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนา กทม.10110

เขตวัฒนา

13

371

คลินิกนพพรทันตแพทย์

25/10 ซ.สุขุมวิท55 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กทม. 10110 (02)3910786

1/4/2011

เขตวัฒนา

16

372

ทองหล่อ เด็นตัล ฮอทพิทอล

02-382-0044 F.02-382-0035
ทพญ.พุฒิพร มงคลชาติ
61/6 ซ.ทองหล่อ ถ.สุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนา กทม.10110

1/10/2006

เขตวัฒนา

12

373

คลินิกเวชกรรมเอเพ็กซ์ สาขาทองหล่อซ.8

(02)713-8445,F(02)7138447
คุณสายใจ แผ้วพิบลู ย์
208/3 ซ.ทองหล่อ 8 ถ.สุขุมวิท55 แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนา กทม. 10110

1/3/2011

เขตวัฒนา

12

374

Better Being Thailand

11 ซ.สุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนา กทม. 10110

1/3/2011

เขตวัฒนา

16

375

คลินิกเวชกรรม ไบโอ - อินโนวา

02-254-9008-9 F.02-254-9007
ดร.ศศิธร กิตติวรวิทย์กุล
19/11-14 ซ.วัฒนา ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนา กทม.10110

1/7/2007

เขตวัฒนา

16

376

เด็นตัล ดีไซน์ คลินิกและแล็บ

02-261-9119-20
ฒนา กทม
ทพ.
F.02-261-9119
ธํารง ลิมปนาภา
อาคารเด็นตัลดีไซน์ เลขที 10 ถ.สุขุมวิท 21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวั

เขตวัฒนา

16

377

คลินิกเวชกรรมการแพทย์อินเตอร์เมด สาขาทองหล่อ

160/9-10 ถ.สุขุมวิท 55(ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนา กทม02-714-8915 F.02-714-8918
นพ.นิ มิตร ประสิทธ์ดาํ รงค์, 1/8/2007

เขตวัฒนา

12

378

ดอกเตอร์สุนิลเด็นทัลคลินิก

5 หมู่บา้ นผกามาศ ซ.15 ถ.สุขุมวิท 71 เขตวัฒนา กทม.10110

02-314-6238

1/11/2005

เขตวัฒนา

16

379

เอกมัย คลินิกทันตกรรม

1239 ถ.สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนา กทม.10110

(081) 642-4214,(02)
คุณอังญกา
381-8182
เศรษฐบรรจง

1/2/2011

เขตวัฒนา

16

380

คลินิกศิริชยั ทันตกรรม

36/2 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนื อ เขตวัฒนา กทม.10110

02-715-3525

เขตวัฒนา

13

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

02-392-6205

ทพ.กําธร จันทรภูติรตั น์
1/4/2010

นพ.ธนะบูลย์ เฟื องธุระ
คุณนพพร

(02)6628464-6,F(02)6628467
คุณดวงหทัย น่ วมเปี ยม

ดร.สุนิล
ทพ.ศิริชยั

เจนเกรียงไกร
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ตุลาคม 2557

แบบบันทึกประวัตสิ ถานพยาบาล
บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด
 โรงพยาบาลรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 อืน+ ๆ(ระบุ)……………………………………

ประเภท  โรงพยาบาลเอกชน
 คลินิก จํานวน 2049 แห่ง
ลําดับ

ชือสถานบริการสาธารณสุข

จํานวนเตียง

ทีตัง

 ศูนย์บริการสาธารณสุข

หมายเลขโทรศัพท์

ผูป้ ระสานงาน

วันที(เปิ ดบริการ)

เขต

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

381

Doctor tong Beauty Clinic

440/2 ซ.ทองหล่อ16 ถ.สุขุมวิท55 แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนา กทม.10110
(02)7149797,F(02)7149795,(081)927-0600
คุณรัสรินทร์ อุดมจิระสิทธิO 1/5/2011

เขตวัฒนา

12

382

ออกซีเฮลท์ คลินิกเวชกรรม

824-826 ซอยปรีดีพนมยงค์ 34 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนื อ เขตวั
(02)
ฒนา392-1372
กทม
(081)
คุณพิท554-5381
ยา จตุวรพัฒน์

1/8/2014

เขตวัฒนา

13

383

เดอะดีวา่ คลินิกเวชกรรม

1595/502 ชัน 1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตวัฒนา กทม.10110 (090) 648 2685 คุณสิริน

1/10/2014

เขตวัฒนา

16

384

คลินิกทันตกรรม เดนทัลลิสต้า

1595/501 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนื อ เขตวัฒนา กทม.10110 (02) 348-9148 (081)
คุณสุจต396-9752
ิ รา ชัยปิ ยวุฒิรกั ษ์

1/7/2014

เขตวัฒนา

16

385

เอเมด คลินิก

90 ซอยทองหล่อ2 ถนน.สุขุมวิท55 แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนา กทม.10110
(02) 448-5147 (084)
คุณนุ ช567-6061
นาถ นาอาจ

1/6/2013

เขตวัฒนา

12

386

เอ็นวายซี คลินิกเวชกรรม

136/2 ซอยสุขุมวิท 53 ถนน.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนา กทม(02) 185-3821 (086)
คุณตรึ340-4992
งจิตกุล เพิมพิพฒ
ํ น์

1/5/2014

เขตวัฒนา

16

387

คลินิกทันตกรรม พร้อมใจ

(02) 185-2749 (087)
คุณอัจฉรา
695-8222
ปานแดง
81 ซอยทองหล่อ13 ถนนสุขุมวิท55 แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนา กทม.10110

1/3/2013

เขตวัฒนา

16

388

Absolute Beauty Clinic

400 ซอยทองหล่อ ถนน.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนา กทม.10110
(02) 392-9211 คุณพิธานัญ นภาอําไพพร

1/3/2013

เขตวัฒนา

12

389

ซึโบยะ คลินิกเวชกรรม

117/6 ชัน 3 ซอยทองหล่อ ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนา(02)
กทม381-5929 คุณชนมน พงศ์ศรีมาศ

1/7/2014

เขตวัฒนา

12

390

คลินิกทันตกรรม ไอ-สไมล์

1449 ถนน.สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนื อ เขตวัฒนา กทม.10110

(02) 714-0936 คุณธาดารินทร์

1/11/2013

เขตวัฒนา

16

391

คลีนิกเวชกรรม แมกซ์ไลฟ์

126/2 ซอยสุขุมวิท23 แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวัฒนา กทม.10110

(088) 451-5554 คุ(02)
ณชญาดา
664-3003
แสนฟั นF.02664-3400
1/4/2013

เขตวัฒนา

16

392

YB hoslistic

(086) 566-1176 คุ(02)
ณชนั712-6657
ดดา เร่งสูงเนิ น
95/1-2 ทองหล่อซอย 3 ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนา กทม

1/11/2013

เขตวัฒนา

12

393

เอสเตลล่า คลินิกเวชกรรม

ณเกรี714-9909
ยงไกร อ่วอุดมพันธ์ 1/9/2014
916/23 ถนนสุขุมวิท 55(ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนา กทม (089) 422-8571 คุ(02)

เขตวัฒนา

12

394

เมโทร บางกอก คลินิก

1/11/2013

เขตวัฒนา

16

395

คลินิกเทคนิ คการแพทย์ เซลแทค

8 ซอยสุขุมวิท 63 ถนน.สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนื อ เขตวัฒนา กทม.10110
(02) 392-5022 (085)
คุณสุภ486-0660
าพร ใจดีแท้
(02) 662-0121 (083)
คุณภาณุ
0780663
รศั มิO
351 ซอยสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนา กทม.10110

1/2/2014

เขตวัฒนา

16

396

ไอดรีม คลินิก

ฒนา กทม
441-3400 คุ(02)
ณณัฐ665-2577
พัชร์ ธนศิริรชั ต์
20 อาคารจัสมินซิตี ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวั(094)

1/6/2014

เขตวัฒนา

16

397

เอ็มวีตา้ คลินิกเวชกรรม

235/1 ซอยสุขุมวิท 21 ถนน.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนา กทม(02) 640-809 (081)
คุณมนตรี
492-2626
อุดมประเสริฐกุล 1/5/2014

เขตวัฒนา

16

398

วิลล่า อีเทอร์นาคลินิกเวชกรรม

128/2ซอยทองหล่อ4 ถนน.สุขุมวิท55 แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนา กทม(02) 392-7826-9คุณปุญญิศา นิ ลพงษ์

1/12/2012

เขตวัฒนา

12

399

คลินิกซอย 1

220/2-3 ซอยรืนฤดี(สุขุมวิท1) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวัฒ(02)
นา กทม
255-5525 คุณอัมพร ชัยโย

1/7/2014

เขตวัฒนา

16

400

เดอะเพรสทีจ คลินิก

85 ซอยอรรคพัฒน์ แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนา กทม.10110

1/8/2014

เขตวัฒนา

12

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

(081) 920-9673 วรฐ
(02)ตัน185-2391
ศิริชยั ยา

1/7/2014
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แบบบันทึกประวัตสิ ถานพยาบาล
บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด
 โรงพยาบาลรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 อืน+ ๆ(ระบุ)……………………………………

ประเภท  โรงพยาบาลเอกชน
 คลินิก จํานวน 2049 แห่ง
ลําดับ

ชือสถานบริการสาธารณสุข

จํานวนเตียง

ทีตัง

 ศูนย์บริการสาธารณสุข

หมายเลขโทรศัพท์

ผูป้ ระสานงาน

วันที(เปิ ดบริการ)

เขต

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

401

บางกอก เดนทิส คลินิกทันตกรรม

27 ชัน2 อาคารเมธาวัฒนา ถนนสุขุมวิท ซอย 19 แขวงคลองตันเหนื อ เขตวั(02)
ฒนา651-0731
กทม
(081)
คุณณัฐ123-9399
นันท์ วิริยงั ค์มงคล

1/7/2014

เขตวัฒนา

16

402

คลีนิคแพทย์พงศธร

50/2 ซอยสุขุมวิท63 ถนน.สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนื อ เขตวัฒนา กทม.10110
(088) 115-5442 คุ(02)
ณสุธ714-1619
ารัชฎ์ มีแดนไผ่

1/2/2013

เขตวัฒนา

16

403

คลินิกทันตกรรมสไมล์รีพบั บลิก สาขาสุขุมวิท

14 ซอย 5 (เลิศสิน1) แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวัฒนา กทม.10110

1/10/2014

เขตวัฒนา

16

404

สหแพทย์ เมโมเรียล โชคชัย 4

02-933-0799
งทองหลาง กทมF.02-933-0799
คุณวันเพ็ญ ทองจันทร์,คุณนิ รมล เสวตดิษฐ์ เขตวังทองหลาง
191/146-147 โชคชัย 4 ซ.ลาดพร้าว 53 ถ.ลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตวั

22

405

แพรวพลอย คลินิกเวชกรรม

2216 ถนน.ลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม.10310

เขตวังทองหลาง

14

406

ศูนย์ทนั ตกรรมลาดพร้าว 89

1 ซ.ลาดพร้าว 89 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.10310
02-729-5240,02-542-1360
คุณรุ่งฤดี โสธรเจริญสินธุ,์ คุณสุภาพร พลสุข เขตวังทองหลาง

14

407

คลินิกลาดพร้าว 64

นพ.พชร รามสูต
173 ซ.ลาดพร้าว 64 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม02-514-0060 F.02-933-7454

เขตวังทองหลาง

14

408

ทันตแพทย์ชยั ชาญ-ใจนุ ชคลินิก

2404 ระหว่างซอย118-120 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
02-539-3079
กทม

1/11/2005 เขตวังทองหลาง

14

409

คลินิกแพทย์โชคชัย 4

30 ซ.ลาดพร้าว 53 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.10310
02-538-5863 F.02-933-1879
นพ.ธงชัย แสงโชติช่วงชัย

เขตวังทองหลาง

22

410

คลินิกทันตรักษ์ 165

กทม
ทพญ.จงกล ปฐมบุรี
1213/165 ซ.ลาดพร้าว94 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง02-559-2998,089-168-4496

เขตวังทองหลาง

14

411

คลินิกแพทย์กมล

259/2 ถนนลาดพร้าว 101 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.10310
02-731-2518

เขตวังทองหลาง

14

412

คลินิกบ้านรักฟั น (ลาดพร้าว)

2264 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.10310

เขตวังทองหลาง

14

413

คลินิกทิวสนการแพทย์

02-514-0630
2575 ถ.ลาดพร้าว 87 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม

พญ.กฤษณนันท์ เก่งกิตติภทั ร

เขตวังทองหลาง

14

414

คลินิกทันตารักษ์ (โชคชัย 4)

320(191/517) ซ.โชคชัย4 ถ.ลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กทม.10310

ทพ.สุเมธ กอรี

เขตวังทองหลาง

22

415

สันติชนโพลีคลินิก

439 ถนนลาดพร้าว 112 แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ กทม.10240 02-539-4697

คุณดรุณี มิตรอารีย์

เขตวังทองหลาง

14

416

คลินิกวังทองหลางเวชกรรม

52/193 ซ.ลาดพร้าว 101 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง02-731-2582-3
กทม
F.02-378-2661
พญ.ดุษฎี จิวเวชดํารงกุล

เขตวังทองหลาง

14

417

สิตาคลินิก

50/12 ซ.ลาดพร้าว 80 แยก22 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
(02)9953154,F(02)9953155
กทม
คุณรัชดา แสงขํา

1/6/2012

เขตวังทองหลาง

14

418

ศิริกญ
ั ญา คลินิกเวชกรรม

(082)3328844
งทองหลาง กทม คุณปริศนา
63-65 ซ.ลาดพร้าว87 (จันทราสุข) ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวั

1/6/2012

เขตวังทองหลาง

14

419

คลินิกทันตแพทย์สมเกียรติ

460 ถ.รามคําแหง 39 แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ กทม.10240

เขตวังทองหลาง

14

420

คลินิกทันตกรรมเกษม

139-139/1 ซ.โชคชัย4 ถ.ลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กทม
(02)5381093,F(02)5390360,(086)7803877
คุณเกษม
1/6/2012

เขตวังทองหลาง

22

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

(02) 664 2929 (086)
คุณสุด364
าวัลย์3519
ธีระธนากร
(081) 421-5568 คุ(02)
ณแพรวพู
931-9391
ธ บุญคุม้

ทพ.ชัยชาญ จงรักษ์

1/7/2013

1/2/2006

นพ.กมล แสงทองศรีกมล

02-931-9717 F.02-9319718
ทพญ.กนกวรรณ วิชิวานิ เวศน์1/7/2006

02-530-1004,089-799-1081
ทพ.สมเกียรติ ดุจหนึ งคุนาช
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แบบบันทึกประวัตสิ ถานพยาบาล
บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด
 โรงพยาบาลรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 อืน+ ๆ(ระบุ)……………………………………

ประเภท  โรงพยาบาลเอกชน
 คลินิก จํานวน 2049 แห่ง
ลําดับ

ชือสถานบริการสาธารณสุข

จํานวนเตียง

ทีตัง

 ศูนย์บริการสาธารณสุข

หมายเลขโทรศัพท์

ผูป้ ระสานงาน

วันที(เปิ ดบริการ)

421

อุไรวรรณทันตคลินิก

2747 ซ.ลาดพร้าว 99-101 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
02-932-3783-5,081-859-3783
กทม
คุณอุไรวรรณ วิเศษศักดิOสนั ติ

422

เอ.แฟมิลีคลินิก ทันตกรรม

432 หมู่บา้ นอารียา-รัชดา ถ.ลาดพร้าว 64 แยก 3 แขวงวังทองหลาง เขตวั02-933-6799
งทองหลาง กทม กด ทญ.วริษฐา หอมเศรษฐี

423

เขต

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

เขตวังทองหลาง

14

เขตวังทองหลาง

14

คลินิกทันตกรรมสีขาว

2354/7 Omni B8-B9 ซอยลาดพร้าว 116 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง081-622-1803
กทม
ทพญ.บรรเจิดลักษณ์ วิศิษฎ์สรอรรถ
1/11/2005 เขตวังทองหลาง

14

424

ลาดพร้าวการแพทย์คลินิกเวชกรรม

1734 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310

425

รสิตา คลินิกเวชกรรม

226/3 ถนน.ประดิษฐ์มนู ธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม.10310
(080) 979-0667 คุ(02)
ณลฎาภา
148-1078

426

เทพลีลา คลินิก

181 ซ.รามคําแหง 39 ถ.รามคําแหง เขตวังทองหลาง กทม.10310

427

คลินิก ภัทราเดนทัลโฮม

10/2 ซอยลาดพร้าว 82 ถนนประดิษฐ์มนู ธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
(081)กทม
622-4162 คุ(02)
ณเพ็ญ933-9988
นภา

428

คลินิกทันตกรรม โฮมเดนทิสตร์

429

1/4/2006

เขตวังทองหลาง

14

เขตวังทองหลาง

14

เขตวังทองหลาง

14

เขตวังทองหลาง

14

98/64 ซอย รามคําแหง 39 ถนน รามคําแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
(081)
กทม925-9394 คุ(092)
ณพิชญ์461-9409
ธนัน อนันธรสิริ

เขตวังทองหลาง

14

รักษ์-คุณ คลินิกเวชกรรม สาขาทาวน์อินทาวน์

1329-10 ซอย ลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม.10310
(02) 934-6185 (02)
คุณอั538-1597
นติกา
(086) 355-1067
1/1/2014

เขตวังทองหลาง

14

430

เดชาทันตแพทย์

139/26 ซ.โชคชัย 4 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม02-933-2639

เขตวังทองหลาง

22

431

นิ ติพลคลินิก สาขาลาดพร้าว

2539 อิมพีเรียล ชัน 2 ถ.ลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กทม.10310

เขตวังทองหลาง

14

432

โชคชัยคลินิกทันตกรรม

151 ซ.โชคชัย 4 ถ.ลาดพร้าว แขวงบางกะปิ เขตวังทองหลาง กทม.1031002-530-0773,089-775-9899
ทพ.ธนิ ดา ส่งทานิF.02-538-4879
นทร์,ทพ.มารวย ส่งทานิ นทร์เขตวังทองหลาง

22

433

เอ็มดี คลินิกเวชกรรม

2571 ถนน ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.10310 (02) 932-2181 คุณวรินทร

1/1/2014

เขตวังทองหลาง

14

434

คลินิกทันตกรรม เด็นทอลฮัท

88/1 ซอย รามคําแหง53 ถนน รามคําแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
(081)
กทม820-9528 คุ(091)
ณวิไลรั875-3400
ตน์

1/1/2014

เขตวังทองหลาง

14

435

นิ ติพลคลินิก สาขาคลังสินค้า

(02)กทม
932-3346-8,(083)
คุณธนพร358-4447
2571 ก่อนถึง ซ.ลาดพร้าว 87 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง

1/10/2011 เขตวังทองหลาง

14

436

พอดูคลินิก

F(02)5590555,(089)2263456
คุณพอดู ถระมรทัต
234 ซ.ลาดพร้าว94 ถ.ลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม.10310

1/5/2011

เขตวังทองหลาง

14

437

คลีนิคลาดพร้าว 24 น.

2196-2198 ตรงข้ามอิมพีเรียลเวิรด์ ซ.ลาดพร้าว 98 ถ.ลาดพร้าว แขวงวัง02-538-9654
ทองหลาง เขตวังทองหลาง
F.02-539-1205
นพ.ช.ศรี
กทม
พิชญ์ เพ็ชญไพศิษฎ์

เขตวังทองหลาง

14

438

รักษ์ฟันทันตกรรม ทันแพทย์สาโรจน์

02-933-3008
254ซ.โชคชัย 4 ถ.ลาดพร้าว53 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.10310

เขตวังทองหลาง

22

439

สวนสุขภาพอรุณสหคลินิก

54/1 ซอยรามคําแหง 9 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม.10310

1/12/2013 เขตวังทองหลาง

14

440

เวชกรรมลาดพร้าว122

247/2-3 ซ.ลาดพร้าว122 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง02-542-2780
กทม
F.02-542-2828
คุณปิ ตะวัน จินาพั#น1107
ธ์

เขตวังทองหลาง

14

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

(02)8908337,F(02)8908337,(085)8115337
คุณนาฎยา พันธ์โยธาชาติ 1/6/2012
02-319-7206

1/6/2014

นพ.พรเทพ จันทวานิ ช
1/7/2014

คุณเดชา ตันติรง้ สี

02-934-9995

ทพ.สาโรจน์ บูลย์สิน

(086) 971-1199 คุณสมจินตนา
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แบบบันทึกประวัตสิ ถานพยาบาล
บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด
 โรงพยาบาลรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 อืน+ ๆ(ระบุ)……………………………………

ประเภท  โรงพยาบาลเอกชน
 คลินิก จํานวน 2049 แห่ง
ลําดับ

ชือสถานบริการสาธารณสุข

จํานวนเตียง

ทีตัง

 ศูนย์บริการสาธารณสุข
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ผูป้ ระสานงาน

441

พอดีคลินิกการแพทย์

2033-2035 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.1031002-538-1305

442

อีเด็น แบ็งค์ค็อก คลินิกเวชกรรม

415/1-11 ซอยลาดพร้าว 122 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.10310
(085) 101-4875 คุ(02)
ณสุภ934-1799
าพร ใจดีแท้

443

เขต

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

1/12/2006 เขตวังทองหลาง

22

1/6/2013

เขตวังทองหลาง

14

วีแคร์คลินิกเวชกรรม

191/136-137 ซ.โชคชัย4 ถ.ลาดพร้าว 53 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง
(02)5396995,F(02)5396995,(088)4924034
กทม
คุณสุพดั ชา ตืนตา
1/12/2011 เขตวังทองหลาง

22

444

บีบียู คลินิกเวชกรรม สาขาซอยมหาดไทย

(090)
กทม 969-9718 คุณณีณา พิมลมาลย์
268/28 ซอยลาดพร้าว122 ถนน.ลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง

1/6/2013

เขตวังทองหลาง

14

445

คลินิกทันตกรรมทูเด็นทิส

120 ซ.ลาดพร้าว120 ถ.ลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
(02)5397639,F(02)5398472,(085)2910477
คุณนพคุณ อนุ สรณ์วริ ิยะกุล 1/2/2012

เขตวังทองหลาง

14

446

คลินิกสุขเกษมทันตแพทย์

259/7 ซ.ลาดพร้าว 101 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม
02-731-3322

พ.ท.ท.สุขเกษม แดงสิริศรี 1/7/2007

เขตวังทองหลาง

14

447

เซย์ชีสเดนทัลคลินิกทันตกรรม

26,28 ซ.ลาดพร้าว64 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม(02)9339912

คุณยิงมณี

1/5/2012

เขตวังทองหลาง

14

448

ศูนย์ครอบครัวฟั นดี*

2525-2527 ซอยลาดพร้าว 81 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุนสิงห์ เขตวั
(02)
งทองหลาง
955-9869
กทม (086)
คุณจิรชยา
984-3785
วิหาร

1/5/2014

เขตวังทองหลาง

14

449

เลอลักษณ์ แอนด์ ไฮแม็ค

157 ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.อินทราภรณ์ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม
((081) 627-8575,(02)
คุณฐิติร934-4574,F.(02)
ตั น์ คําพูน
934-4575
1/4/2010

เขตวังทองหลาง

14

450

รัชดา เอ็ม อาร์ ไอ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง

523 ถ.ประดิษฐ์มนู ธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.1026002-539-1061,02-539-1064,02-539-1092
นพ.สุกิจ จิตรบํารุง,พญ.สุมาลี 1/3/2007
พรรัตนรังสี

เขตวังทองหลาง

14

451

เรือพระร่วงคลินิก สาขารามคําแหง 39

573/12-13 ถ.ศรีวรา แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ กทม.10240

1/10/2007 เขตวังทองหลาง

14

452

คลินิกเวชกรรมทวิมาศ สาขา รามคําแหง 53

77/1 ซ.รามคําแหง 53 ถ.รามคําแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม
081-867-5118 คุณศิริกุล ฮามิต

1/9/2007

เขตวังทองหลาง

14

453

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมวีแคร์

02-935-0478,02-935-0770-1
คุณวาสนา บินนาราวี
56 ซ.ลาดพร้าว 97 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.10310

เขตวังทองหลาง

14

454

ปริ นเซส เมดิคอลสปา คลินิกเวชกรรม

1569 ซ.ศรีวรา(ลาดพร้าว 94) ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
02-934-4713,089-981-1060
กทม
นพ.กาญ ศิริพนั F.02-559-3279
ธ์
1/10/2007 เขตวังทองหลาง

14

455

คลินิกทันตกรรมเดนทิชนั

02-538-1606
กทม F.02-538-4690
ทญ.กนกพร,ทญ.ศิริพร ไอรมณี1/8/2007
รตั น์
495 ซ.ลาดพร้าว 84(เก่า ) ถ.ประดิษฐ์มนู ธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง

เขตวังทองหลาง

14

456

คลินิกทันตกรรมสไมล์คลับ

(089) 202-2407,(02)
คุณสรั542-2667
ญญา วิมลู ชาติ
433 ซ.ลาดพร้าว 122 ถ.ลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม.10310

เขตวังทองหลาง

14

457

คลินิกทันตกรรมไอยิ ม

88/26 ซ.รามคําแหง 53 ถ.รามคําแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง (083)
กทม 543 3535,(02)
คุณวาริ514
นทร์9131,F.(02)
วงศ์ชยั
514
1/12/2008
9133
เขตวังทองหลาง

14

458

พฤกษาคลินิกเวชกรรม สาขาทาวน์อินทาวน์

1323 ซอยลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม.10310 (02) 108-5894 (091)
คุณเรวั086-8973
ต จันทร์แก้ว

1/2/2014

เขตวังทองหลาง

14

459

โรงพยาบาลสัตว์หมาแมวยิ มแฉ่ง

257/4-5 ซอยลาดพร้าว 101 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวั(095)
งทองหลาง
654-9891
กทม คุ(02)
ณธีรวั375-1873
ฒน์ ตันสวัสดิO

1/7/2014

เขตวังทองหลาง

14

460

คลินิกทันตกรรมแกรนด์ (อธิวฒ
ั น์)

389/253 อาคารแกรนด์พาเลซคอนโดมิเนี ยม ซ.มหาดไทย ถ.รามคําแหง 02-934-0466
แขวงวังทองหลาง เขตวั
ทพ.อธิ
งทองหลาง
วฒ
ั น์ หักทม
สดาลอย

เขตวังทองหลาง

14

9

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

นพ.ดํารง วงษ์จนั ทร

วันที(เปิ ดบริการ)

02-538-1564 F.02-538-1662
คุณสันติภาพ แจ่มสว่าง

1/8/2012
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แบบบันทึกประวัตสิ ถานพยาบาล
บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด
 โรงพยาบาลรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 อืน+ ๆ(ระบุ)……………………………………

ประเภท  โรงพยาบาลเอกชน
 คลินิก จํานวน 2049 แห่ง
ลําดับ

ชือสถานบริการสาธารณสุข

จํานวนเตียง

ทีตัง

 ศูนย์บริการสาธารณสุข

หมายเลขโทรศัพท์

ผูป้ ระสานงาน

วันที(เปิ ดบริการ)

เขต

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

461

ฮาน่ า คลินิกเวชกรรม

342 ซอยลาดพร้าว 94 ถนน.ศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม.(081) 651-2686 คุ(02)
ณอรุณ
936-6767
เปี ยมชัยวัฒน์

1/11/2013 เขตวังทองหลาง

14

462

คลินิกทันตกรรม (ลาดพร้าว 101)

2823 ใกล้ปากซอยลาดพร้าว 101 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
02-378-2541
กทม

1/7/2006

เขตวังทองหลาง

14

463

มิราเคิล คลินิกเวชกรรม

268 อาคารพลาซ่าพลัส ซอยรามคําแหง 65 ถนนรามคําแหง แขวงวังทองหลาง
(087)เขตวั
808-9169
งทองหลางคุ(02)
กทม
ณพัฒ542-2757
นพงษ์ ปั ญญา

1/9/2014

เขตวังทองหลาง

14

464

คลินิกทันตกรรม ทันตวันทันตแพทย์ สาขาประดิษ4ฐ์มนู ธรรม
583 ถ.ประดิษฐ์มนู ธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.10310(02) 933-1339 คุณธรรศศลักษณ์ ธันวารชส 1/3/2010

เขตวังทองหลาง

14

465

ศศิรา คลินิกเวชกรรม

1323 ซอยลาดพร้าว94 ถนน.ศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม(083) 771-7890 คุณสิริลาวัลย์ สํานักนิ ตย์

1/1/2013

เขตวังทองหลาง

14

466

คลินิกทันตกรรมพฤกษา

205/1 เชียวชอุ่มอพาร์ทเม้นต์ ซ.รามคําแหง 21 ถ.ประดิษฐ์มนู ธรรม แขวงวั
(089)
งทองหลาง
197 6178,F.(02)
เขตวังทองหลาง
คุณพฤกษา
318
กทมเพชรหล่
7758 อเหลียน1/1/2009

เขตวังทองหลาง

22

467

Braces คลินิกทันตกรรม

เขตวังทองหลาง
9009-11,083-908
กทมคุณศิรินงลักษณ์
5736,F.02-5393146
จีธนะชัย 1/8/2008
ชันใต้ดิน ห้อง AB-28 อิมพิเรียลเวิลล์ลาดพร้าว ถ.ลาดพร้าว แขวงพลับพลา02-934

เขตวังทองหลาง

14

468

ดีมอร์ คลินิกเวชกรรม*

1/8/2014

เขตวังทองหลาง

14

469

ออเธนทิค คลินิกเวชกรรม (ลาดพร้าว)

528 ถนนประดิษฐ์มนู ธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม.10310 (087) 179-1115 คุณะนิ ตพงศ์ มัลล์จารุพงศ์
2332,2334,2336 ซอยลาดพร้าว 114 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวั
(02)
งทองหลาง
931-8999
กทม (086)
คุณวลี908-6177
วรรณสวัสดิO

1/8/2014

เขตวังทองหลาง

14

470

คลินิกทันตกรรม เดนทัล ทูเดย์

ทพ.เจนวิทย์ เชาว์ปฎิภาณ 1/9/2006
2195-2197 ถ.ลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กทม.1031002-933-1551 F.02-945-6004

เขตวังทองหลาง

14

471

เศรณี คลินิก

787/101 ซอยลาดพร้าว 101 แขวงเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม.10310
(085) 045-2332 คุ(02)
ณเสาวนี
187-0301
ย์ เยือกเย็น

1/11/2013 เขตวังทองหลาง

14

472

ศรีวราคลินิกเวชกรรม สาขาทัวไป

(02) 559-0908 คุณวีระวรรณ
230 ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ศรีวรา แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.10310

1/6/2009

เขตวังทองหลาง

14

473

เอพลัส คลินิก

กทม539-2923 คุณนฤษา ชาติชาํ นิ
26-26/1 ซลาดพร้าว 122 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง(02)

1/8/2009

เขตวังทองหลาง

14

474

โชติจริ าคลินิก

232 ซ.มหาดไทย 1 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.10310
081-4584009

คุณสมเพชร จิรพจนานนท์ 1/6/2008

เขตวังทองหลาง

14

475

ด็อกเตอร์ตน้ คลินิกเวชกรรม

(084) 760-5934 คุณณัฐวุฒิ อาจิณพัฒน์
518/15 ซอดยรามคําแหง 39 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.10310

1/2/2014

เขตวังทองหลา

22

476

คลินิกเสนาเวชกรรม สาขาวังหิน

คุณวิบ570-8028,F.(02)
ลู ย์ วิภาสวัชระโยธิน 942-2194
1/12/2010
3/314 ถ.สุขาภิบาล-บางกะปิ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.10230(087) 060-6559,(02)

เขตลาดพร้าว

9

477

Morinda Medical clinic

525 ชัน 2 เลขที 206-207 ซอยลาดพร้าววังหิน 77 ถนนลาดพร้าววังหิน(083)
แขวงลาดพร้
033-7097
าว เขตลาดพร้
คุณสมฤดี
าว กทม
วาสนะปรีชา

เขตลาดพร้าว

22

478

ยิ ม ยิ ม เดนทอลคลินิก สาขาโชคชัย 4

02-538-9649,02-931-5041
พญ.จินตนา อิมเกสร,คุ
F.02-931-5041
ณเพชรรัตน์ คําศุกล
5/30 ซ.โชคชัย 4 ถ.ลาดพร้าว 45 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.10230

เขตลาดพร้าว

22

479

คลินิกเวชกรรมตลาดบัว*

1 ซ.ลาดปลาเค้า 32 ถ.ลาดปลาเค้า แขวงจระเข้บวั เขตลาดพร้าว กทม.10230
(087) 111-7788,(02)
คุณกาญจนา
940-2951,F.(02)
กาวิน
940-2952
1/12/2010

เขตลาดพร้าว

9

480

คลินิกสุขภาพฟั น(โชคชัย 4 )

60/8 ซ.16 ถ.โชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.10230

เขตลาดพร้าว

22

6

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

ทพญ.พัชรี พัฒนกําจร

02-933-2521 F.02-933-2521
คุณวิชุดา มังน้อย

1/8/2014
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แบบบันทึกประวัตสิ ถานพยาบาล
บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด
 โรงพยาบาลรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 อืน+ ๆ(ระบุ)……………………………………

ประเภท  โรงพยาบาลเอกชน
 คลินิก จํานวน 2049 แห่ง
ลําดับ

ชือสถานบริการสาธารณสุข

จํานวนเตียง

ทีตัง

 ศูนย์บริการสาธารณสุข

หมายเลขโทรศัพท์

ผูป้ ระสานงาน

วันที(เปิ ดบริการ)

เขต

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

481

คลินิกทันตกรรม เจ.พี

8/17 ซ.ลาดพร้าว 71 ถ.นาคนิ วาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.10230
(02) 932-4822 คุณจตุพร ประเสริฐวัฒนกุล 1/1/2010

เขตลาดพร้าว

14

482

Freya clinic (เฟรย่า คลินิกเวชกรรม)

99/15 ซอยมัยลาภ ถนนประเสริฐมนู กิจ 29 แขวงจรเข้บวั เขตลาดพร้าว กทม
(02) 553-2178 (085)
คุณภัท805-0487
รญา ณ พัทลุง

เขตลาดพร้าว

9

483

รวงทองทันตแพทย์

520 ซ.ปากซอยโชคชัย 4 ถ.โชคชัย4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 02-539-1695

คุณรวงทอง ชยางกูร ณ อยุธยา

เขตลาดพร้าว

22

484

พี พี ทันตแพทย์

3/307 ถ.ลาดพร้าว-วังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.10230 02-570-8021

คุณประพฤทธ์ รัตนวิฬาร์

1/11/2005

เขตลาดพร้าว

9

485

คลินิกทันตกรรม Yes ! Dentist

02-538-6624,081-834-3445,089-680-2200
บุญชัย จุติสมุทร
1/7/2006
8/5-6 ซ.ลาดพร้าว 71 ถ.นาคนิ วาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.10230

เขตลาดพร้าว

14

486

สมาร์ทคลินิก สาขาเฟสติวลั -วอล์คนวมินทร์

ห้องI201-204 ถ.ประเสริฐมนู กิจ แขวงจระเข้บวั เขตลาดพร้าว กทม. 10230
(02)9070248,F(02)9070297,(081)9377647
คุณจันทิมา สินธพพันธุ ์
1/3/2012

เขตลาดพร้าว

9

487

ลาดปลาเค้าคลินิก

41/20 ถนนลาดปลาเค้า 69 แขวงจะเข้บวั เขตลาดพร้าว กทม.10230 02-940-3225

เขตลาดพร้าว

9

488

ลาดพร้าววังหินเวชกรรมคลินิก***

1/11/2005

เขตลาดพร้าว

22

489

คลินิกทันตกรรม ดีอาร์เอส

9132 ระหว่างซอยสนธิ 1-2 ถ.ลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม
02-931-6519
178 ถ.สุคนธสวัสดิO แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.10230
(089) 131-6551,(02)
คุณฝณิ907-9936
นกร ธรรมศิลา

1/1/2010

เขตลาดพร้าว

14

490

คลินิกเวชกรรมโชคชัย 4 (ปั มบางจาก)

02-931-6851,081-646-8246
นพ.นทรีย์ โพธิOสุรินทร์
99/188 ถ.ลาดพร้าว-วังหิน(โชคชัย 4 ) แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม

เขตลาดพร้าว

22

491

Bangkok clinic สาขา The Walk เกษตร-นวมินทร์

1224 สาขาเดอะวอล์ค เกษตรนวมินทร์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม(02) 938-1341 (084)
คุณณัฐ466-4724
ฎ์ พันธุอ์ ุทยั

1/11/2013

เขตลาดพร้าว

9

492

คลินิกทันตกรรมเด็นต้าแลนด์กรุงเทพ

(02)5532140-1,(084)1005041,(02)5532142
คุณฉันทชา บํารุงเขตต์
1/6/2011
4 ซ.ประเสริฐมนู กิจ31 ถ.ประเสริฐมนู กิจ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม

เขตลาดพร้าว

9

493

PROUD SKIN CLINIC สาขาลาดพร้าว

112 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.10230

1/10/2014

เขตลาดพร้าว

22

494

71 เจเนอรัลคลินิกเวชกรรม

74/20 ซ.ลาดพร้าว 71 ถ.ลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.10230
02-907-8402,081-648-1785
พญ.บรินดา อุจวาที
F.02-907-8402
1/6/2007

เขตลาดพร้าว

14

495

นาคนิ วาชทันตกรรม

02-538-4283,01-812-2039
ทพญ.เมธานี ปาละนันทน์ 1/8/2006
20/8 ซ.ลาดพร้าว 71 ถ.ลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.10230

เขตลาดพร้าว

14

496

คลินิกหมอเจน

G2/21 ซอย นาคนิ วาศ28 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.10230 (081) 917-4714 คุณอิทธินันท์ โชติช่วง

เขตลาดพร้าว

14

497

นิ ทราทันตแพทย์

6/29 ม.10 โชคชัย 4 ถ.ลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.10230
02-538-9144,02-530-4224
ตุณอัญญาอร พัวเจริญ

เขตลาดพร้าว

22

498

โชคชัย 4 การแพทย์

60/1 ซ.โชคชัย 4 ถ.ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.10230

เขตลาดพร้าว

22

499

เฮลท์พลัสโกบอล ลาบอราทอรี คลินิกเทคนิ คการแพทย์ 230/13 ถนนนาคนิ วาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.10230

500

สไมล์แลนด์ทนั ตแพทย์

2

นพ.โชคชัย หมันแสวงทรัพย์

(081) 559 6169 คุณพัทธนันท์

02-538-5430

1/8/2014

1/1/2014

คุณสาธิต

(02) 539-9940 (083)
คุณศิร098-1542
ิพร ขันธลาภ

1/4/2014

เขตลาดพร้าว

14

17/705 ซ.เสนานิ คม 1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. (081) 313-2579,(02)
คุณสัม570-1851
พันธ์ วิธิโชติ

1/6/2009

เขตลาดพร้าว

9
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501

โพธิOสุวรรณคลินิกเวชกรรม สาขาถนนลาดปลาเค้า

28/204-205 ถ.ลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บวั เขตลาดพร้าว กทม.10230 (02) 940-0608,(081)
คุณณฐมณฑ์
656-1233,F.(02)
พัชรสิริปกรณ์9402957
1/10/2011

เขตลาดพร้าว

9

502

อิมมอทอล คลินิก

79/3 ซอยนาคนิ เวศ 9 แขวงลาดพร้าว เขตฃาดพร้าว กทม.10230

(02) 538-1263 (092)
คุณชัย111-9129
วัฒน์ เลิศไพบูลย์

1/11/2013

เขตลาดพร้าว

14

503

คลินิกเวชกรรม ทีคิวเอ็ม

123 ถ.ลาดปลาเค้า แขวงจระเข้บวั เขตลาดพร้าว กทม.10230

(02) 150-8888 ต่อคุณเสกสรร ชัยพิทกั ษ์

1/11/2009

เขตลาดพร้าว

9

504

คลินิกเมตตาทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรม

02-933-2243
144,146 ซ.โชคชัย4 ถ.พหลโยธิน เขตลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.10230

เขตลาดพร้าว

22

505

บ้านหมออ๋อมคลินิกทันตกรรม

9/133 ซ.ลาดพร้าว 71 ถ.นาคนิ วาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.10230
02-542-4211 F.02-542-4211
ทพญ.อนงนุ ช วิชญกุล,คุณนิ ต1/6/2006
ยา นุ ้ยมัง

เขตลาดพร้าว

14

506

เดอะสไมล์ คลินิก

79/4 ซอยนาคนิ วาส 9 ถนนนาคนิ วาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม(02) 538-4799 (085)
คุณนิ ร165-0100
มล องอาจวาณิชย์

เขตลาดพร้าว

14

507

บุรารักษ์ทนั ตแพทย์

38/170 ซ.ลาดปลาเค้า 4 ถ.ลาดปลาเค้า เขตลาดพร้าว กทม.10230 02-570-4450

เขตลาดพร้าว

9

508

เคลียร์ คลินิกเวชกรรม

120 ถนน ลาดพร้าววังหิน แขวงลาพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.10230

เขตลาดพร้าว

22

509

พฤกษา คลินิกเวชกรรม สาขานวมินทร์

30/20 ศูนย์การค้านวมินทร์ซิตอเวนิ
ี
ว ถ.ประเสริฐมนู กิจ แขวงจระเข้บวั เขตลาดพร้
(084) 669-7532,(02)
าว กทม คุณวัชระ
907-1962-65,F.(02)
กิจบรรจง
1/11/2009
907-1963 เขตลาดพร้าว

9

510

คลินิกทันตกรรมบ้านเติมยิ ม สาขาทันตกรรม

12/25 ถ.ลาดพร้าว-วังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.10230 (086) 909 8878,(02)
คุณสุว931
มิ ล สุ1211,F.(02)
เมธิวทิ ย์
931
1/12/2008
1050

เขตลาดพร้าว

22

511

คลินิกทันตกรรมเบลล์เดนท์

เขตลาดพร้าว

22

512

แฟมิลี เด็นทอล คลินิก

39/543 ถ.ลาดพร้าว-วังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.10230 (081) 646-5364,F.(02)
คุณทินกร931-5031
เกียรติศรีวรรณ 1/11/2008
นพ.ชูศกั ดิO
F.02-942-0149
1/12/2005
4/17 ถ.สุขาภิบาล-วังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.10230 02-942-0149,085-818-3185

เขตลาดพร้าว

22

513

คลินิกทันตกรรมโชคชัย 4*

1/50ซอย23 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.10230

เขตลาดพร้าว

22

514

คลินิกกรุงเทพเด็นตัลคลินิก

4/60 ซ.เสือใหญ่อุทิศ ถ.ลาดพร้าว-วังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม
02-578-6092,083-602-0003
ทญ.สุมิตรา พันธุจ์ ริยา,คุณพรพิลาศ ภูวงศรี

เขตลาดพร้าว

22

515

จตุรเวชคลินิกเวชกรรม

02-514-9081-3,086-320-6648
คุณปิ ยมาศ ประเสริF.02-514-9084
ฐเสรี 1/9/2007
9/55 ซ.ลาดพร้าว 71 ถ.นาคนิ วาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.10230

เขตลาดพร้าว

14

516

สุทธาทันตคลินิก

กทม
F.02-570-3039
ทพญ.สุทธา ธีระมงคลกุล 1/10/2006
67/243-244 ซ.เสนานิ คม 1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 02-570-3039

เขตลาดพร้าว

9

517

คลินิกทันตกรรมหมออุ๊

70/17 ม.11 ซ.อมรพันธ์ 9(ซ.2) ถ.เสนานิ คม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้
02-942-2062
าว กทม

เขตลาดพร้าว

9

518

บ้านทันตแพทย์ 71*

20/15 ถ.นาคนิ วาส 46 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.10230

ทพญ.ลักขณา ชินหิรญ
ั
(085) 818-3185,(02)
ทพ.ชูศ542-3723
กั ดิO ศรีจกั รวาลวงศ์ 1/4/2010

เขตลาดพร้าว

14

519

เสนานิ คม 1 การแพทย์

70/17374 ซ.เสนานิ คม 1 แขวงจรเข้บวั ลาดพร้าว กทม. 10230

02-570-1481

เขตลาดพร้าว

9

520

ปวีรร์ ตา คลินิก สาขาวังหิน

1/67 ถ.ลาดพร้าว-วังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.10230

เขตลาดพร้าว

22

3
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ณช่อ530-1065
ทิพย์ วงศ์ววิ ฒ
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521

คลินิกนครทันต์

83/8 ซอยเสนานิ คม 1 ถ.พหลโยธิน แขวงจระเข้บวั เขตลาดพร้าว กทม.10230
02-570-1397 ,086-327-8055
ทพญ.จิราวรรณ เลาไพศาลวนิ1/11/2005
ชศิริ

เขตลาดพร้าว

9

522

ดิอลั ทเมทคลินิกเวชกรรม

656 ถนนประเสริฐมนู กิจ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.10230

(081) 875-1898 คุ(02)
ณลัก553-2299
ษเวช เตรียมชาญชูชยั 1/9/2014

เขตลาดพร้าว

14

523

เป็ นสุข คลินิกเวชกรรม สาขาโชคชัย 4

14 ซอยโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.10230

(085) 708-0943 คุณวาสนา รอดรัตน์

เขตลาดพร้าว

22

524

บางกอก คลินิกเวชกรรม

7/58 ม.10 ซ.โชคชัย 4 ถ.ลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.10230
02-530-4540,02-931-5536
คุณสุขิตา ศรีสงั วาลย์

เขตลาดพร้าว

22

525

แอลคลินิกเวชกรรม

289 นวมินทร์ซิตอเวนิ
ี
ว ถนนประเสริฐมนู กิจ แขวงจรเข้บวั เขตลาดพร้าว กทม
(02) 907-0517 (088)
คุณวลัย632-2949
อร แซ่ลี

1/6/2014

เขตลาดพร้าว

9

526

คลินิกปิ ยนันท์ทนั ตกรรม

99/59 ซ.สีแยกวังหินถ.เสนานิ คม 1แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.10230
02-942-1712

1/6/2006

เขตลาดพร้าว

9

527

คลินิกเวชกรรมวังหิน*

298 ถ.ลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.10230

(02)8908337,F(02)8908337,(085)8115337
คุณนาฎยา พันธ์โยธาชาติ 1/6/2012

เขตลาดพร้าว

22

528

คลินิกทันตกรรม รัตตินันท์

7/337 ถ.ลาดปลาเค้า 42 แขวงจรเข้บวั เขตลาดพร้าว กทม.10230

02-940-2682-3 ทพญ.รัตตินันท์ ชัยพรแก้ว

เขตลาดพร้าว

9

529

เรือพระร่วงคลินิกเวชกรรม สาขา 5

44,46 ถนน.สตรีวทิ ยา2 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.10230

(085)1101131 คุณนี

1/6/2012

เขตลาดพร้าว

14

530

ธีรพัทธ์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง สาขาศัลยกรรมตกแต่ง458 ถ.นาคนิ วาศ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.10230

(089) 699-7709,(02)
คุณธีร538-1896,F.(02)
ะ ยังยืน
931-1180
1/2/2010

เขตลาดพร้าว

14

531

เสนานิ เวศน์ คลินิกเวชกรรม

74/8 ถ.เสนานิ คม แขวงจระเข้บวั เขตลาดพร้าว กทม.10230

02-918-5080 ต่อ นพ.ประจักษ์ บุญจิตต์พิมล 1/10/2006

เขตลาดพร้าว

9

532

คลินิกทันตกรรม ฮักเดนทอล

633 ถนน.ประดิษฐ์มนู ธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.10230 (089) 527-9925 คุณภคมน รัตนาภรณ์

1/10/2013

เขตลาดพร้าว

9

533

สาขาวังถ.ลาดพร้
หิน าว-วังหิน แชวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.10230 086-5593000,02-9422754,F02-9422754
คุณสุรพง์ศ์ อมติรตั น์
1/6/2008
บางกอกการแพทย์คลินิกเวชกรรม (ราชวิถีคลินิกเวชกรรม217/1

เขตลาดพร้าว

22

534

ศูนย์ทนั ตกรรมลาดปลาเค้า

28/350 ซ.ลาดปลาเค้า 31 แขวงจะเข้บวั เขตลาดพร้าว กทม.10230 02-570-6897

เขตลาดพร้าว

9

535

เดอะคริสตัล เด็นทัล คลินิก สาขาทันตกรรม

เขตลาดพร้าว

9

536

วรรณา ทันตแพทย์ (โชคชัย 4)

64 หมู5่ ชัน 2 ห้อง 211 ถ.ประดิษฐ์มนู ธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้า02-5150523-4,F.02-5150523
ว กทม
คุณพงศ์ณศิน พจนกาญจน์ 1/6/2008
02-538-0322,02-933-2860
คุณนําฝน สมทองฤทธิO
115/126 โชคชัย 4 ตรงข้าม รพ.สยาม เขตลาดพร้าว กทม.10230

เขตลาดพร้าว

22

537

อินเตอร์เมดิคอลแลป คลินิกเทคนิ คการแพทย์

161 ถ.เสนานิ คม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10310

1/9/2010

เขตลาดพร้าว

9

538

เฮอร์ทิจดู คลินิกเวชกรรม

1/3/2010

เขตลาดพร้าว

9

539

ชุมชนคลินิกเวชกรรม

256/2-3 ถ.อ่อนนุ ช แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม.10520

ทพ.สุธีร์ บรรเจิดสุทธิกุล,คุณ ทิพวัล ไชยนอก เขตลาดกระบัง

11

540

ธิติกรณ์ คลินิกเวชกรรม สาขาลาดกระบัง

296/16-17 หมู่ 1 ถ.อ่อนนุ ช-ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบั(02)
ง กทม739-1561,(089)
คุณสุภ119-0345,F.(02)
าพร หอมหวล
716-2851
1/10/2011

3

ทพ.กําธร เกียรติมานะกุล

(02) 570-0496,F.(02)
คุณกนกวรรณ
570-0497
แซ่เอี ยง

คุณวรพจน์
515-0624
64/93 ถ.ประดิษฐ์มนู ธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.10230 (02) 515-0625,F.(02)

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

02-327-3168

1/11/2013

เขตลาดกระบัง

11
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ผูป้ ระสานงาน

541

คลินิกนวมินทร์การแพทย์

339/1-2 ถ.ฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม.10520

542

คลินิกเด็กแพทย์ศุภชัย

299/42 ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่ น เขตลาดกระบัง กทม.10520 081-2338839,02-5570433
คุณศุลชัย นิ ติคุลตัล

543

ท๊อปคลินิกทันตกรรม

1979-1981 ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม.10520(081) 878-4302,(02)
คุณมนั326-9300
สวีย์ บุญอารีย์

544

วันที(เปิ ดบริการ)

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

เขตลาดกระบัง

11

1/4/2008

เขตลาดกระบัง

11

1/11/2009

เขตลาดกระบัง

11

มาริสาคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางผิวหนัง

02-543-9047,089-779-7574,081-807-3010F.02-956-6613
คุณอากร เธียรวิวฒ
ั น์,พญ.วรนิ1/3/2007
ษฐ์ เชียรวิวฒ
ั น์ เขตลาดกระบัง
79/111 ถ.เคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่ น เขตลาดกระบัง กทม.10520

11

545

นภดลคลินิกเวชกรรม

19/100 ซ.ฉลองกรุง 35 ถ.ฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม(02) 737-4213 คุณดารารัตน์ บุตรเทศ

เขตลาดกระบัง

11

546

ฟั นดี คลีนิค

163/10 ม. 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม.10520

02-915-4833,02-739-0497-8
คุณสร้อย บัวตอง

เขตลาดกระบัง

11

547

บ้านหมอฟั น (ร่มเกล้า)

358/21 ถ.เคหะร่มเกล้า คลองสองต้นนุ่ น ลาดกระบัง กทม.10520

02-916-0518

เขตลาดกระบัง

11

548

ร่มเกล้าคลินิกเวชกรรม สาขาร่มเกล้า

357/5 ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่ น เขตลาดกระบัง กทม.10520

(02) 916-2557 คุณพวงแก้ว สุดสม

เขตลาดกระบัง

11

549

คลีนิคหมอศิระ

245/3 ม.7 ถ.อ่อนนุ ช แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม.10520

02-329-1594,081-636-8182,086-007-7891
นพ.ศิระ แดงสุริศรี,คุณแสงดาว ยานะ

เขตลาดกระบัง

11

550

บ้าน ฟ. ฟั น

ง กทม
320/14 ซอยเคหะร่มเกล้า ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่ น เขตลาดกระบั02-543-9099

เขตลาดกระบัง

11

551

คลินิกเวชกรรมเดอะพาซิโอ

212/2 อาคารA เดอะพาซิโอ(ลาดกระบัง) ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบั
(02)3464398,(081)4415626
ง กทม คุณจุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง

เขตลาดกระบัง

11

552

ประสงค์การแพทย์

27/27 ตลาดหัวตะเข้ ถ.ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม.10520

เขตลาดกระบัง

11

553

สุวรรณภูมิเวชคลินิก

02-739-0206-7 F.02-739-0208
คุณสมใจ วันชัย
175/1 ซ.ลาดกระบัง 54 ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม

เขตลาดกระบัง

11

554

คลินิก ฟ.ฟั น ทันตแพทย์

323/11 ม.1 ถ.อ่อนนุ ช-ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม02-728-3161

เขตลาดกระบัง

11

555

ศูนย์สุขภาพและการแพทย์ (ร่มเกล้า)

02-543-9371
ง กทม F.02-543-9371
นพ.พรณรงค์ พัฒนาบุญไพบูลย์,คุณจํานงค์ กาวกระโทก
เขตลาดกระบัง
101/41-42 เคหะชุมชนร่มเกล้า ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่ น เขตลาดกระบั

11

556

คลินิกทันตกรรม ยูสไมล์

(086) 190-0608 คุณพรทิพย์ เผ่าเต็ม
58 ซ.ลาดกระบัง 12 ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม.10520

1/8/2009

เขตลาดกระบัง

13

557

นายแพทย์ทรงพล คลีนิกเวชกรรม

398/9 แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กทม.10520

1/7/2013

เขตลาดกระบัง

11

558

คลินิกทันตกรรม สไมล์แอทร่มเกล้า

78/32-33 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่ น เขตลาดกระบัง กทม(089) 165-9981 คุ(02)
ณสุวรรณา
329-9897
คลังเปรมจิตต์ 1/3/2013

เขตลาดกระบัง

11

559

คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 8

342/7-8 ถ.อ่อนนุ ช แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม.10520

เขตลาดกระบัง

7

560

นลินเด็นทัลแคร์

78/17 ถนน.เคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่ น เขตลาดกระบัง กทม.10520
(02) 327-5156 (083)
คุณรจเรจ
116-1715
เกียรติวารินทร์

เขตลาดกระบัง

11

1

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

02-737-3592,02-737-3596
คุณวีระพงษ์ สุขภิรมย์พงศ์

เขต

02-326-6655

1/11/2009

ทพญ.อรวาภา ศราธพันธุ ์
1/9/2010

1/4/2011

คุณประสงค์ เนี ยมประดิษฐ์
คุณสุรี

(086) 366-7302 คุณทรงพล สนธิชยั
02-326-7993-4,02-326-7104
คุณอรชร สมสกุล

1/7/2013
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561

คลินิกรักษาสัตว์ลาดกระบังนําโชค

222/81 แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กทม.10520

562

คลินิกแพทย์เวชกรรม (ร่มเกล้า)

358/38-39 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่ น เขตลาดกระบัง กทม.10520
02-557-0701

563

คลินิกเวชกรรมประสานมิตร

19/99 ถ.ฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม.10520

564

รักษ์ฟันดีคลินิก

565

คลินิกทันตกรรมเดอะพาซิโอ

566

วันที(เปิ ดบริการ)

เขต

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

คุณสุรสิทธิ วิชยั แสง

เขตลาดกระบัง

11

คุณสุธิดา

เขตลาดกระบัง

11

(086) 997-9128,(02)
คุณเพ็ญ245-1203,F.(02)
ศิริ วังเกล็ดแก้ว 245-4443
1/10/2008

เขตลาดกระบัง

11

357/39 ม.4 ถนนร่มเกล้า คลองสองต้นนุ่ น ลาดกระบัง กทม.10250

02-557-0681

เขตลาดกระบัง

11

318/5 ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม.10520

(083) 448-4242,(081)
คุณศรัญ288-2114,F.(02)
ญา วงศ์ศรีเผือก 15/10/2008
312-7902 เขตลาดกระบัง

11

นวมินทร์ 3 คลินิกเวชกรรม

92/5 ม.4 ถ.ฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม.10520

02-739-6273-4 F.02-918-9192
นพ.สิรวิชญ์ เดชธรรม

เขตลาดกระบัง

11

567

สองแพทย์คลีนิค (คลินิกเด็ก)

02-739-0456,081-408-5690
ง เขตลาดกระบัง กทม
พ.ญ.จารุวรรณ โกสุมบงกช
323/9-10 ติด ธ.กรุงไทย ซ.อ่อนนุ ช ถ.อ่อนนุ ช-ลาดกระบัง แขวงลาดกระบั

เขตลาดกระบัง

11

568

ร่มสุข คลีนิค

320/58 การเคหะร่มเกล้า ถ.ราษฎร์พฒ
ั นา เขตลาดกระบัง กทม. 1052002-916-1995

น.ส.นิ ภาพร รุ่งเรืองศิรินนท์

เขตลาดกระบัง

11

569

นวมินทร์คลินิกเวชกรรม ( ร่มเกล้า )

320/38-39 ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองต้นนุ่ น เขตลาดกระบัง กทม.10520 02-543-0007-8 นายประจักษ์ บุญจิตต์พิมล

เขตลาดกระบัง

11

570

นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาหัวตะเข้

120 ถ.แพ่ง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม.10520

เขตลาดกระบัง

11

571

สายไหมคลินิกเวชกรรม สาขาเคหะร่มเกล้า

358/19 ซ.เคหะร่มเกล้า 32 แขวงคลองสองต้นนุ่ น เขตลาดกระบัง กทม.10520
(02) 915-3951 คุณดาวเรือง

เขตลาดกระบัง

11

572

นันทสุคลินิก

18/86 ม.1 ถ.อ่อนนุ ช แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม.10520

เขตลาดกระบัง

11

573

สายไหมคลินิกเวชกรรม สาขานิ คมอุตสาหกรรมลาดกระบั119/14
ง
ถ.ฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม.10520

(02) 540-2994,(02)
คุณเฉลิ
729-3000#1234
ม หาญพาณิชย์,คุณไพบู
1/10/2008
รณ์ ณาโคศิริ เขตลาดกระบัง

11

574

คลินิกหมอฟั น (นําชัย)

78/2 ซ.ตลาดนําชัย ถ.อ่อนนุ ช-ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบั02-727-7200
ง กทม

575

ราษฎร์พฒ
ั นาคลินิกเวชกรรม

F(02)9183374
1281/2 ถ.ราษฎร์พฒ
ั นา แขวงคลองสองต้นนุ่ น เขตลาดกระบัง กทม. 10520

576

สกาวคลินิกเวชกรรม

คุณอรอุมา เดชพงษ์
2424-2426 ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม.1052002-327-0788 F.02-327-0788

577

ศรีริตา้ คลินิก สาขาThe Paseo

578

บางกอกคอสเมคคลินิกเวชกรรม สาขาบางประกอก

318/7 อาคารเดอะพาซิโอ ห้องB101 ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบั
(081) 866
ง กทม
8728,(02)
คุณรุ่ง346-4263,F.(02)
ทิวา ศิริวฒ
ั นเกตุ 346-4264
1/8/2009 เขตลาดกระบัง 11
611/62 ม.4 ถ.สุขสวัสดิO แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บรู ณะ กทม.1014002-872-2694 F.02-872-2694
คุณสุรพงศ์ อรดิรกั ษ์,คุณศศิณ1/11/2006
ี ประโยชน์ทม เขตราษฎร์บรู ณะ 10

579

ธนารมย์เวชกรรมคลินิกเวชกรรม

303 หมู่ 9 ถ.ประชาอุทิศ 23 แขวงราษฎร์บรู ณะ เขตราษฎร์บรู ณะ กทม.10140
02-428-5214

1/9/2012

เขตราษฎร์บรู ณะ 10

580

คลินิกทันตกรรมยิ มสดใส

127/26 ถ.ประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บรู ณะ เขตราษฎร์บรู ณะ กทม.1014002-728-2155,085-920-5317
ทพญ.ปิ ยภรณ์ ทัF02-280-1857
กษ์ณาภินันท์ 1/6/2007

เขตราษฎร์บรู ณะ 10

2

3

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

02-327-2775

ผูป้ ระสานงาน
เกตุพนั ธ์

ทพ.โกเมศ

(02)3277218,F(02)3277218,0866606517
คุณผกาณี ฤาชิจาํ นง
1/2/2012
02-326-9578

1/7/2009

คุณ จันทนี ลาสี
ทพญ.วันวิสาข์ บุญจึงมงคล

คุณบัวผัน อินทราช

เขตลาดกระบัง

11

1/9/2011

เขตลาดกระบัง

11

1/3/2007

เขตลาดกระบัง

11
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581

คลินิกทันตกรรม สุขสวัสดิO

582

กรุงธนคลินิก

583

บ้านหมอสุขสวัสดิO สหคลินิก

584

คลินิกผิวหนังวังแก้ว

585

คลีนิคเซ็นทรัลทันตแพทย์

586

คลินิกหมอวิรชั ( ทันตกรรม )

587

เบลลาริช คลินิกเวชกรรม

588

คลินิกฟั นขาว (ชาญชัยคลินิกทันตกรรม)

777 ถนนสุขสวัสดิO แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บรู ณะ กทม.10140
61 ม.5 ถ.สุขสวัสดิO แขวงราษฎร์บรู ณะ เขตราษฎร์บรู ณะ กทม.10140

589

กานต์ชนกบางปะกอกคลินิกเวชกรรม

590

3

531/3 แขวงบางประกอก เขตราษฎร์บรู ณะ กทม.10140

 ศูนย์บริการสาธารณสุข

หมายเลขโทรศัพท์

ผูป้ ระสานงาน

วันที(เปิ ดบริการ)

เขต

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

(086) 329-0890,(02)
คุณทัศ876-8065,F.(02)
นี ย์ สุวรรณทวีศรี 876-8066
1/10/2009 เขตราษฎร์บรู ณะ 10
02-427-6804 คุณกิติศกั ดิO เทพสุวรรณ
เขตราษฎร์บรู ณะ 10

393 หมู่ที 2 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บรู ณะ กทม.10140
78 ซ.สุขสวัสดิO 26 ถ.สุขสวัสดิO แขวงบางปะกรด เขตราษฎร์บรู ณะ กทม.10140
(02) 993-9114 กดคุณวรจิต กิจจากรพิทกั ษ์
นพ.วังชัย สีสงวนกุล
611/59-60 ถ.สุขสวัสดิO แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บรู ณะ กทม.1014002-428-9942-3 F02-428-9941
611/46 ถ.สุขสวัสดิO แขวงบางประกอก เขตราษฎร์บรู ณะ กทม.10140 02-428-5744 ทพ.อมรสิทธิO เมืองคุม้
525/5 หมู่ 4 ถ.สุขสวัสดิO แขวงบางประกอก เขตราษฎร์บรู ณะ กทม.10140(02) 427-7389,(02)
คุณวิ427-3396
รชั

1/2/2010

เขตราษฎร์บรู ณะ 10

1/2/2007

เขตราษฎร์บรู ณะ 10

1/7/2006

เขตราษฎร์บรู ณะ 10
เขตราษฎร์บรู ณะ 10

(081) 907-0259 คุ(087)
ณสุริน678-2402
ทร์ จุลวรเวช (02) 427-6813
1/4/2014

เขตราษฎร์บรู ณะ 10

02-818-1077-8 คุณสายหยุด ทองเวียง

1/6/2007

เขตราษฎร์บรู ณะ 10

229/27 ซ.สุขสวัสดิO38 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บรู ณะ กทม 10140 (081)2071128,F(02)8744484

1/4/2012

เขตราษฎร์บรู ณะ 10

คลินิกทันตกรรม ฟ.ฟั น 27

รู ณะ กทม
กอบกุล เจียรโรจน์
141/12 ซ.ประชาอุทิศ 27 ถ.ประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บรู ณะ เขตราษฎร์บ086-558-7411

1/9/2007

เขตราษฎร์บรู ณะ 10

591

เดอะเลดี คลินิกเวชกรรม

1404 ปากซอยเพชรบุรี 36 ถนน.เพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
(088)
กทม282-9727 คุณอานนท์ จติชาต

1/11/2013

เขตราชเทวี

12

592

มัณฑนี คลินิก

27/6-7 ซ.ถนนรางนํา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10140

(089) 499-8140,(02)
คุณมัณ642-4527
ฑนี อรวรรณหโณทัย 1/7/2010

เขตราชเทวี

12

593

วิลล่าสหคลินิก

83/2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400

เขตราชเทวี

12

594

นิ ติพลคลินิกเวชกรรม สาขาประตูนํา

745/26-28 ถนนเพชรบุรี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400

(089) 111-7117 คุณชัชวาลินทร์ เดชอิทธิรตั น์ 1/7/2014
02-653-4742,02-653-4742
คุณชนะศักดิO ศรีสะอาด
1/4/2008

เขตราชเทวี

12

595

ช.คลินิกเวชกรรม

31/16-19 ชัน 3พญาไท ถนน.พญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม(080) 585-0028 คุณชญานิ น เวชภูติ

1/11/2013

เขตราชเทวี

12

596

คลินิกทันตกรรมวิคทอรี

465/10 ถ.ราชวิถี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400

1/6/2008

เขตราชเทวี

12

597

สปริง คลินิกเวชกรรม

34 อาคารซีพีทาวเวอร์ 3 ชัน 2 ห้อง B 205 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท (02)
เขตราชเทวี
354-9264
กทม (085)
คุณเกิด511-6011
สิน เอียมประดิษฐ์ภณ
ั 1/4/2014

เขตราชเทวี

12

598

Toctick clinic สาขา อาคารพญาไทพลาซ่า ชัน

128/51 ถนน.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400

1/8/2013

เขตราชเทวี

12

599

พรเกษมเซ็นเตอร์วนั คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางผิวหนั
7 ง 1102 ซ.เลิศปั ญญา ถ.ราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400(02)6447069,F(02)6447069
คุณมณีรตั น์ ทองนวล

1/7/2011

เขตราชเทวี

12

600

แอทสกายเวย์เด็นทัล คลินิก

เขตราชเทวี

12

4

486/120 ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม.10400

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

086-3398072,02-2463017
คุณพลาวัสถ์ เลาหรุ่งพิสิฐ
(02) 612-1860 (085)
คุณธีระวั
511-7936
ฒน์ คมรัตน์นนท์
02-611-2122,(082)
มนทิ653-1888
รา ไชยราช
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 ศูนย์บริการสาธารณสุข

หมายเลขโทรศัพท์

ผูป้ ระสานงาน

วันที(เปิ ดบริการ)

เขต

601

ทันตกิจ คลินิก

745/43 ถนน.เพชรบุรี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400

1/8/2013

เขตราชเทวี

12

602

คลินิกประตูนําการแพทย์

425/4 ซ.วัฒนวงศ์ ถ.ราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.10400(089) 993-0606,(02)
คุณสุช255-2280,F.(02)
าวดี เหมจารี (ฝน) 651-6872
1/12/2009

เขตราชเทวี

12

603

ธนกวี เดอะคลินกเวชกรรม

15 ห้างเซ็นจูรีเดอะมูฟวีพลาซ่า ถนน.พญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม
(02) 245-2450 (090)
คุณกวี970-4862
เพชรทวีวนั

1/12/2013

เขตราชเทวี

12

604

เอมเมอรัลด์ คลินิก สาขาเซ็นจูรี เดอะมูฟวีพลาซ่า 3

15 ถนนพญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม10400

(081) 874-6755,(02)
ร.อ.หญิ245-6115
ง กันตยา อุไร

1/11/2009

เขตราชเทวี

12

605

นิ ติพลคลินิกเวชกรรม สาขาอนุ สาวรียช์ ยั

428/10-11 ถ.ราชวิถี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400

02-644-9330 F.02-644-9330
คุณนิ ติพล ชัยสกุลชัย,นพ.สุกษั 1/2/2007
ม ภัทรวุฒิการ

เขตราชเทวี

12

606

คลินิกทันตกรรมดุสิต

428/27 ถ.ราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400

(02) 644-6550 คุณเบญจมาศ ใจสะอาด

1/1/2011

เขตราชเทวี

12

607

วี-สกีนคลินิกห้างเซนจูรีชัน4

15 ถนนพญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

084-375-9449 พล.ตหญิงนภา

1/8/2011

เขตราชเทวี

12

608

นู เด้นท์ ทันตแพทย์

365/24 ซ.พญานาค ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม.10400
02-611-0025 F.02-611-0152
ทพญ.วัลลภา เวชวงศ์วาน

เขตราชเทวี

12

609

พินันทาคลินิกทันตกรรม สาขาทันตกรรม

486/153-154 ซ.16 ถ.เพชรบุรี เขตราชเทวี กทม.10400

เขตราชเทวี

12

610

เพ็ชรา คลินิก

คุณสิท624-8400
ธ์ลดา สิมะเสถียร
14 ซอยเลิศปั ญญา ถนน.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400(02) 644-6365 (081)

1/11/2013

เขตราชเทวี

12

611

คลินิกราชเทวีสเตชัน

318 ถ.พญาไท แขวงราชเทวี เขตราชเทวี กทม.10400

(02) 219-4272 คุณอุมาพร เอียมเพ็ง

1/10/2009

เขตราชเทวี

12

612

พีรวรรธน์คลินิกเวชกรรม

110/10-11 ถ.รางนํา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400

(082) 448-4799,(02)
คุณพีร245-2098
วรรธน์ ศรีสุคนธ์

1/5/2010

เขตราชเทวี

12

613

อนุ สาวรียค์ ลินิกเวชกรรม

481/7 ถ.ราชวิถี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400

02-245-4595

เขตราชเทวี

12

614

ฟั นดีคลินิกทันตกรรม

31อาคารพญาไทบิลดิ งชัน2 ถ.พญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม(02)245-4085,F(02)245-4085,(086)399-1920
ทพ.บุญชู ปรีนคร
1/5/2011

เขตราชเทวี

12

615

Century Dental Clinic สาขาซอยรางนํา

2/11 ซ.รางนํา ถ.พญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400

1/5/2010

เขตราชเทวี

12

616

คลินิกเวชกรรมเพชรบุรี สิบ

คุณกนกพรรณ
215-8543,F.(02)
พิสิฐตระกูล611-1040
พร1/6/2009
1/5 ซ.กิงเพชร ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม.10400 (081) 926-7738,(02)

เขตราชเทวี

12

617

แก้วตาคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางจักษุ สาขาห้างแฟชันมอลล์
459
ชนั แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400

1/7/2012

เขตราชเทวี

12

618

สมายทิพย์ คลินิกทันตกรรม

เขตราชเทวี
428-5535
กทม คุ(02)
ณโชติ644-7092
รตั น์ แจ้งเจนกิจ
ห้อง2013 ศูนย์การค้าเซ็นเตอร์วนั ซอย.ราชวิถ9ี ถนน.ราชวิถี แขวงพญาไท(083)

1/10/2012

เขตราชเทวี

12

619

PMED Clinic

71 อาคารโกลเด้นทาวน์ ถนนพญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม.

(084) 567-6061 คุ(092)
ณนุ ชนาถ
280-8633
นาอาจ

1/9/2014

เขตราชเทวี

12

620

คลินิกจัสท์ฟัน

68/18 ซอยเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400

(081) 408-5246 คุณรัชฎา ลิ มวัฒนพรชัย

1/4/2013

เขตราชเทวี

12

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

(02) 252-9484 คุณบัญชา ศิริไกร

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

(081) 925-9457,(02)
คุณพิภ215-8244,215-2852
พ ผลาเกษ
1/2/2010

นพ.สุชาติ เตไชยา

(086) 322-1712,(02)
คุณนัฐ245-3513
กานต์ คําสัตว์
(081)8171950,F(02)6444386
คุณกนกเพชร
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เขต

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

621

ซูพีเรีย เอ อาร์ ที คลินิกเวชกรรม

1126/2 อาคารวานิ ช ชัน2 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม
(02) 660-1400 (082)
คุณอโนชา
094-7788
อนันตวงศ์

1/3/2007

เขตราชเทวี

12

622

คลินิกเวชกรรมเพชรบุรี 12

386/26-27-28 ซ.เพชรบุรี 12 ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี02-215-0757,081-656-1233
กทม
คุณณฎมนฑ์ พัชราสิริปกรณ์ 1/10/2007

เขตราชเทวี

12

623

คลินิกยิ มสดใสทันตกรรม

465/6 ถนนราชวิถี แขวงราชวิถี เขตราชเทวี กทม.10400

(084) 564-5665 คุณพีรวิทย์ จรัสวัฒนาพรรค์ 1/8/2014

เขตราชเทวี

12

624

เมดิเรน คลินิก

486/125 ถนนเพชรบุรี แขวงเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม.10400

(086) 330-3111 คุณเบญจวรรณ บุตรวงศ์

1/3/2014

เขตราชเทวี

12

625

M.D คลินิก สาขาอนุ สาวรีย์

465/8 ถนนราชวิถี แขวงราชเทวี เขตราชเทวี กทม.10400

เขตราชเทวี

12

626

คลินิกเพชรบุรี 22 เวชกรรม

(02) 246-3254 คุณพัชรา นากาโน
1/2/2014
640/96-97 ซ.เพชรบุรี 22 ถ.เพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.10400
02-656-5651-2 นพ.อภิสิทธิO ดูวจิ ติ รสุวรรณ 1/12/2005

เขตราชเทวี

12

627

คลีนิคทันตกรรม อาร์เอสยู

พ.อ.ชนาธิป อมาตยกุล
1126/2 อาคารวานิ ช 2 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม02-655-3205 F.02-655-4109

1/8/2006

เขตราชเทวี

12

628

คลินิกทันตรักษ์

495/5 ถ.ราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400

เขตราชเทวี

12

629

คลินิกแพทย์เรวัตร

493/13 ถ.ราชวิถี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400

ทพญ.สุมาลี ศุภกีรติโรจน์
02-245-5869,081-820-6512
นพ.เรวัตร เจริญสวั
F.02-640-4402
สดิO
1/10/2007

เขตราชเทวี

12

630

สหคลินิกซอยเพรชบุรี 35

เขตราชเทวี

12

631

คลินิกศูนย์ทนั ตกรรมพญาไท

(086) 838-9977
กทม
คุ(02)
ณมยุ650-1043
รี พรมวังขวา
1/10/2012
1091/189-191 ซอย.เพชรบุร3ี 5 ถนน.เพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
459 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
(02) 644-4008 (089)
คุณบุญ500-5299
ฤทธิO กาญจนาเวส 1/4/2014

เขตราชเทวี

12

632

ด็อกเตอร์พีสหคลินิก

128/56 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400

1/10/2014

เขตราชเทวี

12

633

คลินิกสาธุฯการแพทย์*

653/15 ซ.ปริยานนท์ ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม(089)1381365 คุณประมน เพ็ญสุก

1/3/2012

เขตยานนาวา

16

634

ลากราซ คลินิกเวชกรรม สาขาเซ็นทรัลพลาซา พระราม
3
79/182 ชัน 4 ห้อง 409 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม
(088) 022-8581,(02)
คุณรัชนก
673-6565
ปฏิงตั ิกิจกุล

1/8/2012

เขตยานนาวา

16

635

คลินิกเวชกรรมพระราม3 สาขาศัลยกรรมเสริมสวย

99/472-3 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม
02-681-3004,F.02-681-3005
คุณสุรินทร์ พลเสน

1/4/2008

เขตยานนาวา

16

636

พระรามสาม 65 คลินิกเวชกรรม

(081) 641 7025,F.(02)
คุณกมลรั
289
ชฐ์ 7073
จรรณากร
66/29 ซ.พระรามสาม 65 ถ.ช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม

1/1/2009

เขตยานนาวา

16

637

ฟลูอลิส คลินิกเวชกรรม

263 ซอยเจริญกรุง 67 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตยานนาวา กทม.(02) 675-2255 (085)
คุณวิชาการ
367-9986
พนมเสริฐ

1/9/2014

เขตยานนาวา

16

638

สาธุประดิษฐ์ 26 คลินิกเวชกรรม*

กทม 204-2442,(02)
คุณพะยอม
211-1115
ลีลาสวัสดิO
342/7 ซ.สาธุประดิษฐ์ 26 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา(089)

1/1/2011

เขตยานนาวา

16

639

คลินิกหมอบัลลังค์

494/8 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.10120

เขตยานนาวา

16

640

พรเกษมคลินิก สาขาเซ็นทรัลพระราม 3

79/192 ห้อง 419 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.10120
02-6737128-9 คุณพัฒนา แสงสว่าง

เขตยานนาวา

16

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

02-644-4332

(085) 487-3464-65
คุณประภากร
(02) 129-3265
อรามรุณ

02-682-2601

นพ.บัลลังค์ เหลืองวรานันท์
1/6/2008
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สายที วันที(ปิ ดทําการ)

641

ศูนย์ทนั ตกรรมเดนต้าสมายส์ สาขาสาธุประดิษฐ์ 5

315/104 ซ.สาธุประดิษฐ์ 19 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรีเขตยานนาวา(02)
กทม674-0708-9,(083)
คุณนัฐยา245-2047,F.(02)
ไทยแหลมทอง 1/1/2012
674-0709

เขตยานนาวา

16

642

คลินิกทันตกรรมเดนทัลคลิก

197/8 ซ.สาธุประดิษฐ์ 9 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม
02-672-6767

เขตยานนาวา

16

643

321/36 ซ.นางลิ นจี ถ.นางลิ นจี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.10120
02-678-2947-9 F.02-678-2959
พญ.พรวิภา เฉลิมวัย พญ.ฐานิ1/12/2006
สร ธรรมลิโตกุล เขตยานนาวา

16

644

รมย์รวินทร์คลินิกเวชกรรม สาขานางลิ นจี
วุฒิศกั ดิOคลินิกเวชกรรม สาขาเซ็นทรัลพระราม

79/198ห้อง425,426 ห้างเซ็นทรัลพระราม3 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี
02-673-6691-2
เขตยานนาวาคุกทม
ณกมลทิพย์ อินทผลา

1/6/2008

เขตยานนาวา

16

645

พิสิษฐ์คลินิกเวชกรรม

118/9อาคารพีเอสทีคอนโดวิลล์ ทาวเวอร์1 ซอยนนทรี14 ถนน.นนทรี แขวงนนทรี
(089) 815-9051
เขตยานนาวา
คุณกทม
พิสิษฐ์ เจียมจิรอานนท์

1/2/2013

เขตยานนาวา

16

646

คลินิกศรีนวลทันตแพทย์

501/11 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.10120

02-285-2227,089-220-9747
ทพญ.ศรีนวล อภิF.02-285-2227
วรรณรัตน์ 1/11/2006

เขตยานนาวา

16

647

แอทฟิ ฟทีน เดนทัล คลินิกทันตกรรม

ณถนอมศุ
212-8141
ก เจียรนัยไพศาล 1/6/2013
275/11 ถนน.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.10120 (089) 131-9122 คุ(02)

เขตยานนาวา

16

648

TSD ADVANCE MEDICINE สาขาเซ็นทรัลพระราม

เขตยานนาวา

16

649

คลินิกเวชกรรมจันทน์สะพาน 4

79/196 ห้อง411ชัน4 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม(02)6736680-1,F(02)6543314,(086)1545419
คุณปุ๊ ก
1/3/2012
7/54-55 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.10120 02-678-3438,02-287-1631
นพ.สมสิทธิO ชุณF.02-675-5516
หรัศมี,คุณรําไพ
1/11/2006
ศรีนวล

เขตยานนาวา

16

650

วัดดอกไม้ โพลีคลีนิค

คุณอุดม คําเพราะ
616/20-21 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120 02-294-1114,02-294-4868

เขตยานนาวา

16

651

คลินิกเวชกรรมปั ทมา สาขาเซ็นทรัลพระราม

79/3 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120

1/7/2012

เขตยานนาวา

16

652

โฮมเด็นตัลคลินิก

เขตยานนาวา

16

653

คลินิกทันตกรรม เด็นทัลวิธแคร์

กทม
F.02-213-0337
ทพ.พิเชษฐ์ วงศ์สายสุวรรณ
269/27 ซ.สาธุประดิษฐ์ 17 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา02-674-0208-9
(081) 660-3808
กทม
คุ(02)
ณวชิร674-4979
ี คิมหสวัสดิO
1/2/2013
297/445 ซอยสาธุประดิษฐ์19 ถนน.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา

เขตยานนาวา

16

654

เซลเซฟ

เขตยานนาวา

16

655

สหคลินิกสกุลแพทย์

149 อาคารแกแล็คซีเพลส ชัน 3 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา(094)
กทม 946-4659 คุ(02)
ณพัฒ681-1544
น์นรี อภิธนาคุณ
1/6/2014
คุณวิสุท294-4742
ธิO อนันต์สกุลวัฒน์ 1/5/2010
616/15 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.10120 (081) 847-0558,(02)

เขตยานนาวา

16

656

คลินิกสมชัยทันตแพทย์

2044/107 ถ.จันทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.1012

เขตยานนาวา

16

657

มคลินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาพระราม3

79/209 อาคารศูนย์การค้าพระราม3 ถ.สาธุปะดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
(02)6737101,F(02)6737103,(087)9211230
กทม
คุณสุมาลี เพชรเก้า
1/9/2011

เขตยานนาวา

16

658

The Skin Clinic สาขาเซ็นทรัลพระราม 3

1/10/2011

เขตยานนาวา

16

659

บ้านทันตแพทย์ (สาธุประดิษฐ์)

1/3/2006

เขตยานนาวา

16

660

บี แคร์ เดนตัลคลินิกทันตกรรม สาขา รัชดา

1/5/2007

เขตยานนาวา

16

7

79 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.10120

คุณอาภาวดี พงศ์สถาพร

(02)6735821,(081)4049483
ชุติมณฑน์ นิ มสา

02-678-4466

ทพ.สมชัย สุธิราธิกุล

(02) 673-5931,F.(02)
คุณฐนั673-5931
ดดา จงโชคดี

600/140 ถ.สาธุประดิษฐ์ เยืองซอย 4 ติด ธ.ไทยพาณิชย์ แขวงบางโพงพาง02-682-2975,02-682-2984
เขตยานนาวา กทม ทพ.ไวทย์ บุญวิทยา
123/14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.10120
02-681-2348,089-203-2035
ทพ.บุญชัย ประสิทธิOวภิ าต

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

1/11/2005
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661

จิตต์ประสงค์คลีนิค

482 ถ.สีหบุรานุ กิจ เขตมีนบุรี กทม.10510

02-517-8814

662

คลินิกทันตกรรม ครอบครัว ฟ.ฟั น สาขามีนบุรี 2

568 หมู่ที 18 ถ.สีหบุรานุ กิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510

(02) 918-5829 คุณจุฑาพร มะทอง

663

คลินิกทันตกรรมสตาร์เด็นท์ สาขามีนบุรี

664

ฉัตรชนัญทันตกรรม

665

เพือนแท้คลินิกทันตกรรม

คุณนิ ต918-6779
ยา บัวบาล
590 ซ.สีหบุรานุ กิจ 15 ถ.สีหบุรานุ กิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510(085) 317-6870,(02)

666

คลินิกหมอกร

1/1/5 ซ.รามคําแหง 164 ถ.รามคําแหง แขวงมีนบุรี กทม.10510

667
668

สุขภาพฟั นมีนบุรี
วุฒิศกั ดิOคลินิก สาขามีนบุรี

669

วันที(เปิ ดบริการ)

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

เขตมีนบุรี

11

1/8/2009

เขตมีนบุรี

11

280/36 ซ.จตุพร ถ.สุวนิ ทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510

(081) 926-0799,(02)
คุณอรั817-8956,F.(02)
ญญา อุสมาลี
918-7213
1/4/2009

เขตมีนบุรี

11

573 ศูนย์การค้ามีนบุรี ถ.สีหบุรานุ กิจ เขตมีนบุรี กทม.10510

02-918-7885

เขตมีนบุรี

11

1/9/2010

เขตมีนบุรี

11

08-14096313,02-9175577
คุณสุวนิ สมเงิน

1/5/2008

เขตมีนบุรี

11

487 ถ.สีหบุรานุ กิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510

(02) 540-6330 คณปิ ยะมณ สุดา

1/11/2010

เขตมีนบุรี

11

447-449 ถ.สีหบุรากิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510

(02) 540-2924,F.(02)
คุณศิริว540-2925
รรณ ศักดิOดี

1/9/2010

เขตมีนบุรี

11

มีนแพทย์คลินิกเวชกรรม

494 ถ.สีหบุรานุ กิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510

02-517-4095

นพ.นพพล พัลพัฒน์,นพ.พรชัย เมฆจริยา

เขตมีนบุรี

11

670

ศูนย์ทนั ตกรรม พรู - เด็นท์

25/132-133 ม.10 ซ.สามัคคีธรรม สุขาภิบาล 3 เขตมีนบุรี กทม.1060002-916-5220

คุณปนัดดา

เขตมีนบุรี

11

671

เคหะรามคลินิกเวชกรรม

68/32 ซอย เคหะรามคําแหง ถ.รามคําแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510
02-916-3813

คุณสุจติ รา บํารุงกิจ

1/11/2005

เขตมีนบุรี

11

672

เอ็ม พี คลินิก สาขามีนบุรี

552 ซ.ตลาดมีนบุรี ถ.สีหบุรณกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510

02-906-4860

นพ.มีชยั พงศ์ไทรเพชร

1/8/2006

เขตมีนบุรี

11

673

คลินิกทันตกรรมรามคําแหง

68/4 ถ.รามคําแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510

(02)5181923,F(02)5181923,(087)9369090
คุณชัชฎา โชคบุญส่งสวัสดิO 1/2/2012

เขตมีนบุรี

11

674

absolute clinic สาขา มีนบุรี

557 ซ.สีหาบุรานุ กิจ 15 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510

(02)9186880,(08)85011147

1/7/2012

เขตมีนบุรี

11

675

คลินิกทันตกรรมอีซีสไมล์

469 หมู่ที 18 ถ.สีหบุรานุ กิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510

(081) 255-8488,(02)
คุณมัล918-5576
ลิกา หลุ่มบางหล้า 1/11/2010

เขตมีนบุรี

11

676

คลินิกทันตกรรมมายด์เด็นท์

02-917-6772
221/4 ซ.รามคําแหง 166 ถ.รามคําแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510

1/6/2006

เขตมีนบุรี

11

677

รักษ์ยมิ คลินิกทันตกรรม สาขามีนบุรี

5-5/1 ถ.สีหบุรานุ กิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510

02-918-5942,081-833-2548
คุณเสาวนี ย์ วีระ

1/9/2007

เขตมีนบุรี

11

678

วี - ณัฐทันตแพทย์

31/15 หมู่บา้ นรินทร์ทอง ถ.รามคําแหง เขตมีนบุรี กทม.10510

02-916-7040

เขตมีนบุรี

11

679

รินทร์ทองการแพทย์

11

680

ณรงค์การแพทย์ คลินิกเวชกรรม

28/2 ม.ปรีชา 10 ถ.สุขาภิบาล 3 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10600 02-916-5187,01-372-4556
น.พ.ไสรัตน์ สมุทรวานิ ช,คุณสุกนั นา สาระศาลิน เขตมีนบุรี
64/16 ซ.3 สีหบุราณุ กิจ ถ.สีหบุราณุ กิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510
(02) 918-5496 คุณณรงค์ สุวรรณบริสุทธิO 1/7/2009
เขตมีนบุรี

4

17

2

2
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ผูป้ ระสานงาน

681

คลินิกบุญส่งการแพทย์

399/5 ซอยวนาทิพย์ ถนนสีหบุรานุ กิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510(02) 918-8152 (087)
คุณบุญ029-1102
ส่ง ระหว่างบ้าน

682

เซ็นทรัล เมดิก โพลีคลินิก บางชัน

ค 2/16-17 ถ.สุขาภิบาล 2 แขวงบางชัน เขตมีนบุรี กทม.10510

683

คลินิกทันตกรรมเมดิออรัลเฮลท์

684

คลินิกทันตกรรมสวนสุขภาพฟั น สาขา 2

685

คลินิก ดร.ซีเคร็ท สาขาโลตัสมีนบุรี

686

คลีนิคทันตแพทย์ประเทือง

513 ศูนย์การค้ามีนบุรี มีนบุรี ถ.สีหบุรานุ กิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 02-517-5105

687

คลีนิคโสภณทันตแพทย์ สาขา 1

520 ม.18 ตลาดมีนบุรี ถ.สีหบุรานุ กิจ เขตมีนบุรี กทม.10510

688

นวธรรมคลินิกเวชกรรม

689

0

02-919-8933

วันที(เปิ ดบริการ)

เขต

1/5/2014

เขตมีนบุรี

11

เขตมีนบุรี

11

คุณกาญจนา

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

74 ซ.รามคําแหง180 ถ.รามคําแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510 (02)9163579,(02)9163579
ทพ.สัญญา สวนสรรค์

1/7/2011

เขตมีนบุรี

11

564 ซ.ตลาดมีนบุรี ถ.สีหะบุรานุ กูล แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510 02-9187954

1/5/2008

เขตมีนบุรี

11

1/7/2009

เขตมีนบุรี

11

เขตมีนบุรี

11

02-518-2093,02-918-7856
คุณกิง

เขตมีนบุรี

11

42/3 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510

(081) 692-8020,(084)
คุณศุภพิ698-7647
ชญาดา ลืออดุลย์ 1/4/2009

เขตมีนบุรี

11

ครอบครัวรักฟั น (มีนบุร)ี

50/6 ถ.สีหบุรานุ กิจ(ใกล้ธนาคารออมสิน) เขตมีนบุรี กทม.10510

02-918-5508 , 02-918-5118

เขตมีนบุรี

11

690

คลินิค บางชันทันตกรรม

2/1 ม.14 ถนน.เสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510

(02) 540-4851 คุณรจนา

1/10/2013

เขตมีนบุรี

11

691

นิ ติพลคลินิกเวชกรรม สาขามีนบุรี

559-560 ถ.สีหบุรานิ กิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510

(02) 918-5510,F.(02)
คุณณัฎ918-6860
ฐนิ ช

1/8/2009

เขตมีนบุรี

11

692

ทันตกรรมสวนสุขภาพฟั น (มีนบุร)ี

14 ม.3 ถ.สีหนุ รานุ กิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510

02-918-5621

เขตมีนบุรี

11

693

สุพี เวลเนส คลินิก

คุณสลิ918-6131
ตตา ปานหมัด
53/3 ตึกมีนเรสซิเดนส์ ถ.สีหบุรานุ กิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510(084) 146-5615,(02)

เขตมีนบุรี

11

694

มีนบุรีคลินิกเวชกรรม

293/11-13 หน้าตลาดสุขาภิบาล ถ.สีหบุรานุ กิจ เขตมีนบุรี กทม.1051002-918-6196,02-517-1718
ต่อหัวหน้าพยาบาล
,02-518-1482

เขตมีนบุรี

11

695

คลินิกแพทย์บางชัน

ค.2/18 ถ.เสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510

02-517-1920 F.02-540-4152
คุณชมัยพร วันหลัง,คุณการุณ พุทธภาวนา

เขตมีนบุรี

11

696

ดาเนี ยล คลินิกเวชกรรม

490 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510

(081) 172-7342 คุ(02)
ณดาเนี
540-2866
ยล

1/3/2014

เขตมีนบุรี

11

697

เวชกรรมใกล้บา้ น

144/3 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510

(081) 449 8445,(02)
คุณบุญ540
รอด1035,F.(02) 540
1/12/2008
1035

เขตมีนบุรี

11

698

คลินิก บ้านรักยิ มทันตแพทย์

553 ม.18 ตลาดมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510

02-540-7116,02-540-7179
คุณอร

เขตมีนบุรี

11

699

เมืองมีนบุรีคลินิกเวชกรรม

85/4 ถ.สุริยวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510

(086) 811-5337,F.(02)
คุณนาฎยา
890-8337
พันโยชาติ

เขตมีนบุรี

11

700

คลินิก รักฟั นทันตแพทย์ สาขา 1

542 ม.18 ตลาดมีนบุรี ถ.สีหบุรานุ กิจ เขตมีนบุรี กทม.10510

02-906-4047,02-918-8348
คุณมัลลิกา

เขตมีนบุรี

11

5

8

73 ถ.สุวนิ ทวงษ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............
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701

ไพฑูรย์ทนั ตแพทย์ (ศูนย์ทนั ตกรรมมีนบุร)ี

583-854 ม.18 ถ.สีหบุรานุ กิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510

702

นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขามีนบุรี

99/20-21 ซ.สีหบุรานุ กิจ 4 ถ.สีหบุรานุ กิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510
(02) 518-1820,(086)
คุณวราภรณ์
755-2724
ชูติ

703

134/8 ถ.เพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กทม.1016002-467-0443

704

28 คลินิกทันตกรรม
วุฒิศกั ดิO คลินิกเวชกรรม สาขาซีคอนบางแค

705

วันที(เปิ ดบริการ)

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

เขตมีนบุรี

11

1/12/2011

เขตมีนบุรี

11

คุณกุณฑริกา พูลดี

1/2/2007

เขตภาษีเจริญ

15

607ห้องเลขที346ชัน3 ถนน.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม(02) 834-6600ต่อคุณปี ยวุฒิ พิมพ์วลิ ยั

1/5/2013

เขตภาษีเจริญ

15

กรรวีคลินิกเวชกรรม สาขาบางแค

100-100/1 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม.10160

นางอัญฉรียา ศิริมยั

1/7/2006

เขตภาษีเจริญ

15

706

รมย์รวินท์คลินิกเวชกรรม สาขาซีคอนบางแค

607ศูนย์การค้าซีคอนบางแค ชัน3 ห้อง316 ถนน.เพชรเกษม แขวงบางหว้(02)
า เขตภาษี
6368550
เจริญ กทมคุณสายสุนีย์ วงค์วุฒิ

1/11/2012

เขตภาษีเจริญ

15

707

คลินิกเวชกรรมบางไผ่

นพ.อภิ
868-9509
ชยั จิตสง่าเลิศ
347-349 ถ.เพชรเกษม 31 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม.10160 (02) 868-9508,(02)

เขตภาษีเจริญ

15

708

118/8-9 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม.10160

1/9/2009

เขตภาษีเจริญ

15

709

กฤษณา คลินิกเวชกรรม
ประเสริญศักดิOคลินิก

66/8 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม.10150

1/6/2007

เขตภาษีเจริญ

15

710

คลินิกทันตกรรมนิ วสไมล์

628 ถนน.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม.10160

1/3/2013

เขตภาษีเจริญ

15

711

คลินิกทันตแพทย์ เพชรเกษม 46

191/2 ซ.เพชรเกษม 46 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม02-467-3965

เขตภาษีเจริญ

15

712

คลินิกเวชกรรมลดาวุฒิ สาขาบางแวก

16/60-61 ถ.บางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กทม.10160

เขตภาษีเจริญ

15

713

ศูนย์ทนั ตกรรมเด็นท์-แคร์ 3

จริญ กทม
F.02-804-7023
คุณศุภชัย กีรติวทิ ยานันท์
100/6-7 ใกล้บา้ นพักคนชราบางแค ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเ02-804-7022

เขตภาษีเจริญ

15

714

คลินิกทันตกรรมสไมล์แคร์ สาขาทันตกรรม

145/1 ซ.ริชชีทาวเวอร์ ถ.เพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริ
(085)
ญ กทม
098-9980,(02)
คุณธนี467-4033-4,F.(02)
ภไทร์ จุฬพันธิทยา 1/11/2009
467-4034

เขตภาษีเจริญ

15

715

คลินิกผิวหนังและภูมิแพ้เฉพาะทาง

49/1 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม.10160

02-467-4184-7 ,F.02-467-4186
นพ.ปุณวัสส์ กิตติมานนท์ ,คุณ1/11/2005
นัฐธิดา ศรีประสงค์
เขตภาษีเจริญ

15

716

คลินิกทันตกรรม สาย 1

(02) 805-0300,(081)
คุณอุม838-3480
าพร เทพพรประภากร1/10/2011
732 ปากซอยเพชรเกษม 60 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม

เขตภาษีเจริญ

15

717

บ้านสวนสหคลินิก

7-8/23 ซอยสุวรรณเขษม ถนนจรัญสนิ ทวงศ์ 13 แขวงบางแวก เขตภาษีเ02-565-8114-6
จริญ กทม
รศ.พญ ลดาวัลย์ สุวรรณกิตติ

เขตภาษีเจริญ

15

718

คลินิกเวชกรรมยศสินี สาขาซีคอนบางแค

607 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม.10160

(02) 458-2836 คุณฉัตร กิตติบวร

เขตภาษีเจริญ

15

719

เพชรเกษม 54 คลินิกเวชกรรม

574 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม.10160

02-805-2224,086-629-8314
คุณปิ ยะธิดา วังสาร
F.02-805-2224

เขตภาษีเจริญ

15

720

กิตติคลินิกเวชกรรม

27 (99/8) ถ.เทิดไท แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กทม.10160

(089) 669 6499, คุF.(02)
ณกิตติ577
ก่อเกี2742
ยรติ

เขตภาษีเจริญ

10

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

02-918-8201-2

เขต

02-804-6783

(081) 733-1390,(02)
คุณวรวิ869-6780
ทย์ ซือสัตว์เวช
(087) 556-8363 คุ(02)
ณณัฐ805-8688
ธิดา ตรีหลาบ
ทพ.วิชยั วรรณศรีจนั ทร์

(02) 805 2244,F.(02)
นายชูช805
าติ 2224
ไชยพิณ

1/1/2009

1/6/2014
1/1/2009
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แบบบันทึกประวัตสิ ถานพยาบาล
บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด
 โรงพยาบาลรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 อืน+ ๆ(ระบุ)……………………………………

ประเภท  โรงพยาบาลเอกชน
 คลินิก จํานวน 2049 แห่ง
ลําดับ

ชือสถานบริการสาธารณสุข

721

พัฒนแพทย์

722

คลินิกทันตกรรมพาณิชย์ธน

723

จํานวนเตียง
10

ทีตัง

 ศูนย์บริการสาธารณสุข

หมายเลขโทรศัพท์

9/9 ม. 5 ซ.เพชรเกษม 31 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม02-467-1732

ผูป้ ระสานงาน

วันที(เปิ ดบริการ)

คุณศิริพรรณ เลาหะวัฒนะ

เขต

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

เขตภาษีเจริญ

15

เขตภาษีเจริญ

15

บุญชัยทันตแพทย์

5/15 ม.8 ซ.จรัญสนิ ทวงค์ 13 ถ.จรัญสนิ ทวงค์ แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ02-865-7641,086-895-7376
กทม
นางรัศมี ธนไพศาลกิจ
197/1 ปากซอยเพชรเกษม 46 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ02-467-1135
กทม
คุณบุญชัย ศักดิOศรีสุวรรณ

เขตภาษีเจริญ

15

724

วงศ์ษฎาคลีนิค สาขาบางแค

100/8 ซ.39/1 เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม.10160 02-804-7977

เขตภาษีเจริญ

15

725

ไกรสรคลินิกเวชกรรม

คุณละออง อินอุ่นโชติ
นพ.ไกรสร เจียมสวัสดิO
132/6 ซ.เพชรเกษม 48 ถ.เพชรเกษม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม.089-892-5516 F.02-869-6965

เขตภาษีเจริญ

15

726

คลินิกสิทธิชยั การแพทย์

71/9 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม.10160

นพ. สิทธิชยั ศิสพรพาณิชย์

เขตภาษีเจริญ

15

727

ชาญชัยทันตแพทย์

66/9 ม. 9 ซ.เพชรเกษม 33/8 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ02-454-1277
กทม

นายชาญชัย ทนต์ประเสริฐเวช

เขตภาษีเจริญ

15

728

ศูนย์ทนั ตกรรมแอลดีซี สาขาเพชรเกษม

729

7

02-457-0959

1/6/2007

เขตภาษีเจริญ

15

คลินิกทันตกรรมขวัญใจ

431/3-4 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนื อ เขตภาษีเจริญ กทม.10160 (089) 104-1419,(02)
คุณปภั809-2252,F.(02)
คกร นามวิเศษ 809-2253
1/3/2010
333 ม.5 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม.10160
02-868-9733,089-693-3399
ทพญ.สุภาพร สุทF.02-868-9732
ธิOประเสริญพร
1/10/2007

เขตภาษีเจริญ

15

730

บุญรัตน์คลินิกการแพทย์*

151 ถ.จักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กทม. 10200

(02)2812580,F(02)2807410,(081)8132849
คุณนุ ใจ
1/4/2012

เขตพระนคร

17

731

66 ทันตแพทย์

66 ซ.สามเสน 4 ถ.สามเสน แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กทม.10200 02-281-9835 ,F.02-282-3563
คุณปรีชา ฉันทวิจยั กุล ,คุณโสภา พูลลาภ

เขตพระนคร

17

732

บางลําพู เดนทัล คลินิก

139 ถ.จักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กทม.10200

02-629-5922-3 ทพญ.ณัฐณิชา ไกรพิณดากุล 1/11/2005

เขตพระนคร

17

733

ช.รัตนะคลินิก

480-484 ถ.จักรเพชร แขวงวังบูรพา เขตพระนคร กทม.10200

02-221-5693

เขตพระนคร

17

734

ฟ.ฟั นสะอาด

156/3 ถ.ดินสอ เสาชิงช้า เขตพระนคร กทม.10200

02-622-1521-2 ทพ.วุฒิชยั จงประสิทธ์

เขตพระนคร

17

735

คลินิกเวชกรรมสุรตั น์

98 ซ.รามนู ตรี ถ.จักรพงษ์ แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กทม.10200

(081) 933 0559,(02)
คุณสุร282
ตั น์ วงศ์
5541,F.(02)282
ชาญศิลป์ 1/12/2008
5541

เขตพระนคร

17

736

ลําพูนคลินิกเวชกรรม

81 ข้างสนง.เขตพระนคร ถนน.สามเสน แขวงสามพระยา เขตพระนคร กทม(02) 282-1018 คุณกรรณิกา หงส์สิติกรณ์

เขตพระนคร

17

737

คลินิกทันตกรรมเด็นทัล ไทม์ สาขาข้าวสาร

177 ถ.จักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กทม.10200

02-629-0344,09-697-7847,05-199-9006
ทพ.ธนธร ทังทอง,คุณณัฐพร 1/11/2006
สุนทรนั
F.02-641-8991
ฎ
เขตพระนคร

17

738

จงดีทนั ตแพทย์คลินิก

38 ถ.ศิริพงษ์ แขวงสําราญราษฎร์ เขตพระนคร กทม.10200

02-221-9274

739

เด็นทัลไทม์พลัส สาขาข้าวสาร

139 ถ.ตะนาว แขวงบวรนิ เวศ เขตพระนคร กทม.10200

(02) 282-3074 คุณพีรญา คุนธาราภรณ์

740

ริม ทันตแพทย์คลินิก

249 ซ.ดําเนิ นกลางเหนื อ แขวงบวรนิ เวศ เขตพระนคร กทม.10200

02-282-1668

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

คุณรัตนทิพย์ ชัยรัตน์

1/10/2012

ทพญ.จงดี มณีกาญจนสิงห์ 1/8/2006
ทพ.ริม เกษสาคร

1/2/2010

เขตพระนคร

17

เขตพระนคร

17

เขตพระนคร

17
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จํานวนเตียง

ทีตัง

741

ชายนิ ง สไมล์ เด็นทัล คลินิก

78 ถ.ดินสอ แขวงบวรนิ เวศ เขตพระนคร กทม.10200

742

คลินิกเวชกรรมบ้านคุณหมอ

6 ถ.พระสุเมรุ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กทม.10200

743

 ศูนย์บริการสาธารณสุข

หมายเลขโทรศัพท์

ผูป้ ระสานงาน

วันที(เปิ ดบริการ)

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

เขตพระนคร

17

เขตพระนคร

17

คลินิกทันตเวช บางจาก

2371 ซ.สุขุมวิท 95/1 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.1026002-311-6579,02-742-5652
ทพ.ชัยโรจน์ โชติเชย,คุณจิราพร กันทราพิสุทธิO เขตพระโขนง

13

744

คลินิกทันตกรรม บ้านรักฟั น

(081) 341-7714,(02)
คุณพรรณธิ
398-9494-5
ดา ศิริยานุ รกั ษ์ 1/8/2009
404 ซ.วชิรธรรม 32-34 ถ.สุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม

เขตพระโขนง

13

745

คราวน์ เดนทัล คลินิก

355 ซ.สุขุมวิท 93 ซ.พึงมี 15 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.02-742-5826

คุณพรพิลาศ ภูวงศรี,ทพ.อาทิตย์ ทองเจริญ เขตพระโขนง

13

746

คลินิกทันตกรรม สุขุมวิท สกายเทรน

747

4

เขตพระโขนง

13

สุขนิ ภาทันตแพทย์คลินิก

ทพญ.เกศดา ตระการวิจติ ร ,คุณอุไรวรรณ เอื อมเก็
เขตพระโขนง
บ
13 ซ.วชิรธรรมสาธิต ถ.สุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม02-747-7275 ,02-393-9651

13

748

บางจากคลินิกเวชกรรม

45 ซอยพึงมี 29 ถนนสุขุมวิท 93 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260(081) 807-6793 คุ(02)
ณเยาวพร
742-5539
สมิตสุวรรณ

เขตพระโขนง

13

749

คลินิกทันตกรรม เกียรติพนั ธุท์ นั ตแพทย์

2159 ปากซอยสุขุมวิท 85(ตรงข้ามเขตพระโขนง) ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก02-730-0404,086-396-6638
เขตพระโขนง กทม ทพ.เกียรติพนั ธุ ์ ชวนะสุ
F.02-730-0433
นทรพจน์

เขตพระโขนง

13

750

คลินิกทันตกรรม บ้าน ฟ.ฟั น

02-746-5020-1 F.02-746-5031
ทพ.กําพล ยันตรศาสตร์,คุณอาภรณ์ ธีระธรรม เขตพระโขนง
761/2 ซ.อุดมสุข 49 ถ.สุขุมวิท 103 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260

13

751

คลินิกทันตกรรมยัวร์แฟมิลี

1164 ซ.วัชรธรรมสาธิต 46 ถ.สุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง02-399-4429,081-400-0104
กทม
ทพญ.ลัดดาวัลย์ F.02-726-3537
พาณิชเจริญ 1/3/2007

เขตพระโขนง

13

752

ของขวัญคลินิก สาขาปิ ยรมย์

คุณกาญจน์ ลิมบานเย็น
3079/25 ซ.ปิ ยบุตร ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260 02-7417603,081-7503389,F.02-7417603

เขตพระโขนง

13

753

คลินิกทันตกรรม แฟมิลีเดนท์ สาขาปิ ยะรมย์

9 ปิ ยรมย์ พาร์ค 3079/25 ซ.ปิ ยบุตร ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง
02-741-3690,02-730-5002
กทม
ทญ.สุนี จึงวิโรจน์
F.02-730-5002
,พรทิพย์ บุระพิพฒ
ั น์กุล

เขตพระโขนง

13

754

คลินิกทันตกรรม สุขุมวิท 101/1

3081/1-2 ถ.สุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260 02-747-6024

นายจักรพงศ์ เอื อเปรมจิต , คุณสมพร ทีภูมี เขตพระโขนง

13

755

คลินิกทันตกรรม บางจากสกายเทรน สาขาบางจาก3

2367 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10520

(02) 332-5301,(083)
คุณสุพ131-3261,F.(02)
รรษา ชืนใจชนม์ 332-5302
1/8/2012

เขตพระโขนง

13

756

คลินิกทันตกรรมสไมล์เวิลล์

คุณกรณ์
742-6128-9
ทิพย์ อักษรานุ เคราะห์1/6/2009
2149 ซ.สุขุมวิท 83 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260 (083) 617-8333,(02)

เขตพระโขนง

13

757

กรุงเทพคลินิกแพทย์ 2 (บางจาก)

2016 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260

02-741-4696,02-311-7916,02-311-4206,081-402-3755
คุณอาภากรณ์ สายพันธ์
เขตพระโขนง

13

758

คลินิกทันตกรรมสยามสมาย

3077/53 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260

02-332-9535,084-144-3907
คุณธนัชพร บุญล้F.02-332-9535
วน
1/11/2005

เขตพระโขนง

13

759

แม็กซ์ เดนทัล คลินิก สาขาทันตกรรม

2032 ซ.สุขุมวิท 60/2 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260(086) 667-8910,(02)
คุณเผด็331-5458,F.(02)
จ ตังงามสกุล
331-5459
1/7/2009

เขตพระโขนง

13

760

คลินิกทันตกรรม ครอบครัวรักฟั น

1270/34 ซ.วชิรธรรมสาธิต ถ.สุขุมวิท 101/1(เยื องปั` มเชลล์)แขวงบางจาก02-399-0318-9
เขตพระโขนง กทมF.02-399-0318
ทพ.ธนัส ลีลาวัฒนพาณิชย์ ,คุณจุรี สินวัฒนาเกษม
เขตพระโขนง

13

2

3079/14-15 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260

(081) 989-8473 คุณอิงกรณ์ ทวิตวงศ์พฒ
ั นา 1/11/2009
(087) 074-0115 คุณชัยสิทธิO แสงนี สิน
1/5/2009

เขต

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

(086) 329-7637,(02)
คุณราตรี
747-9531,F.(02)
มีปราชณ์สม 747-6024
1/11/2009
1/10/2014

F-PD-003 REV.0
ตุลาคม 2557

แบบบันทึกประวัตสิ ถานพยาบาล
บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด
 โรงพยาบาลรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 อืน+ ๆ(ระบุ)……………………………………

ประเภท  โรงพยาบาลเอกชน
 คลินิก จํานวน 2049 แห่ง
ลําดับ

ชือสถานบริการสาธารณสุข

จํานวนเตียง

ทีตัง

 ศูนย์บริการสาธารณสุข

หมายเลขโทรศัพท์

ผูป้ ระสานงาน

วันที(เปิ ดบริการ)

เขต

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

761

คลินิกเอ็มดีทนั ตกรรม

224 ซ.ปุณณวิถี 6 ถ.สุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.1026002-741-8779,089-675-8812
ทพ.สมเกียรติ ประสงค์ผลชัย ,คุณวราพร โรจน์รเขตพระโขนง
พีธาดา

13

762

เพรสซิเดนท์ พาร์ค เดนทัลแคร์

97/69-70 ถ.สุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตพระโขนง กทม.10260

เขตพระโขนง

16

763

คลินิกเวชกรรมกล้วยนําไท สาขาสุขุมวิท101

1/4/2011

เขตพระโขนง

13

764

ปฐมาคลินิกทันตกรรม

02-331-6948,081-632-3083
เขตพระโขนง กทมทญ.ปฐมา เติมวารี,คุณอําภาพร1/2/2006
ศรีจนั ทร์
2279 ปากซอยสุขุมวิท 91 (ใกล้ธนาคารทหารไทย) ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก

เขตพระโขนง

13

765

คลินิกเวชกรรมกล้วยนําไท สุขุมวิท 93

21/5-7 อาคารแมนดารินทร์ ซ.สุขุมวิท 93 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม
02-742-5661-2 นพ.อนึ ง โพธิสิทธิ ,คุณสุกญ
ั ญา มหาอุป

เขตพระโขนง

13

766

วชิรธรรมคลินิกเวชกรรม เอ็กซ์เรย์-แล็บ

21/7-8 ซ.สุขุมวิท 101/1 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260
02-393-6460

เขตพระโขนง

13

767

คลินิกทันตกรรมสุขุมวิท93

(02)730-0451-2คุณปั ญจานันต์ อินทรนนท์วไิ ล1/5/2011
19/32-32 ซ.สุขุมวิท93 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10250

เขตพระโขนง

13

768

คลินิกอุดมกิจทันตแพทย์

3081/9 ซ.สุขุมวิท 101/1 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260
02-396-0251 ,02-393-8458
ทญ.ชลชิชา พุทธวงษ์
F.02-747-6108
นันทน์,วิภาดา วิเศษมี

เขตพระโขนง

13

769

เถลิงเกียรติ คลินิกเวชกรรม

39/970 ซ.สุขุมวิท 93 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260(02) 742-4545,(085)
คุณมาริ669-7219,F.(02)
สา สันป่ าแก้ว
915-7313
1/10/2011

เขตพระโขนง

13

770

คลินิกเวชกรรมจุฬาการแพทย์(อุดมสุข)

122/46 แขวงบางนา เขตพระโขนง กทม.10260

เขตพระโขนง

13

771

ศูนย์ทนั ตกรรมเดนทีซ อุดมสุข 51

(02) 321-8999 (02)
คุณราตรี
398-8124
ถวิลรักษ์(081) 563-9070
1/2/2014
39 ซ.ประวิทย์และเพือน ถ.อุดมสุข 51 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260
02-748-9555-6,089-129-4829
คุณอรทัย บริสุทธิOสุนทร,คุณสาวิณี ส่งสุข

เขตพระโขนง

13

772

โตไก คลินิกการแพทย์

นพ.นพพร พฤกษาพนาชาติ,
2381 ซ.สุขุวทิ 97 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260 02-332-2174-5 ,02-331-0161-4,02-331-8106

เขตพระโขนง

13

773

Bangkok Integrative Wellness

17 62(แยก6) ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260

(02)7414845,F(02)7414845,(081)2554419
คุณประภาพร เลิศไสว
1/5/2012

เขตพระโขนง

13

774

มายเด้นท์

696-698 เดอะล็อกคอนเนอร์ ซ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง

02-746-3342-3 ทญ.เพ็ญนภา หริรกั ษ์สกุล

เขตพระโขนง

13

775

คลินิกทันตกรรมเกียรติรตั น์

691 ซ.อุดมสุข43 ถ.สุขุมวิท 103 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260(084) 327-7993,(02)
คุณเบ็ญ748-8911
จมาศ ชูดาํ

1/8/2009

เขตพระโขนง

13

776

วลีรตั น์ คลินิกเวชกรรม

(02) 730-3015 (085)
คุณวลีร674-3003
ตั น์ ทวีบรรจงสิน
159 ซอยสุขุมวิท 95/1 ถนน.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260

1/5/2014

เขตพระโขนง

13

777

สหคลินิกเวชกรรมกล้วยนําไท สาขา สุขุมวิท

18/2 ซ.สุขุมวิท 56 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260 02-741-7260,02-741-6774
คุณมณีรตั น์ ศรีอ่อน,คุณเยาวลักษณ์ ไข่มุก,คุณพรพิ
เขตพระโขนง
มล

13

778

เอชบีคลินิกเวชกรรม

735/2 ถนน.ศรีนครินทร์ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260

เขตพระโขนง

13

779

คลีนิคทันตกรรมวัชรพล สุขุมวิท 101/1

179 ซ.สุขุมวิท 101/1 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.1026002-743-7494-5 ปิ ยดา เสถียรภัทรธานี ,คุณศรีมาย แสงอารยะกุเขตพระโขนง
ล

13

780

พญาไทเดนทัลคลินิก

412/35 ปากซอยพหลโยธิน 8 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
02-619-1041-2
กทม
ทพญ.ณัฐกา ดิสรเตติวฒ
ั น์

12

3

02-661-1156-8 F.02-262-9417
อทพ.พีระ สิทธิอาํ นวย ,จินดา

3079-1 ซ.ปิ ยบุตร์1 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260(02)7305975

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

คุณวรรธพร นิ ลาศน์

พญ.สมจิต พฤกษะรัดานนท์,นพ.เชิดศักดิO

(02) 108-6195 (081)
คุณวีระพล
170-9699
ไทรวิจติ ร

1/6/2013

เขตพญาไท

F-PD-003 REV.0
ตุลาคม 2557

แบบบันทึกประวัตสิ ถานพยาบาล
บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด
 โรงพยาบาลรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 อืน+ ๆ(ระบุ)……………………………………

ประเภท  โรงพยาบาลเอกชน
 คลินิก จํานวน 2049 แห่ง
ลําดับ

ชือสถานบริการสาธารณสุข

781

พฤกษาคลินิกเวชกรรม สาขาอารีย์

782

คลินิก ก.ทันตเวช

783

ณิชาภา คลินิกเวชกรรม

784

คลินิกเวชกรรม หมอเบญจวรรณ

785

จํานวนเตียง

หมายเลขโทรศัพท์

ผูป้ ระสานงาน

วันที(เปิ ดบริการ)

เขต

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

34 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400(086) 382-2158,(086)
คุณเวรัต320-0933,(02)
จันทร์แก้ว
982-9102
1/9/2012

เขตพญาไท

12

2/7 ซ.อารีย์ 5 ใต้ ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.1040002-279-4404 F.02-279-4573
ทญ.กฤษณา โรหิตรัตนะ

1/12/2006

เขตพญาไท

12

299 ถ.สาลีรฐั วิภาค แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400

1/2/2012

เขตพญาไท

12

คุณเบญจวรรณ
246-4200
บุตรวงศ์
31 อาคารพญาไท ชัน 6 ถ.พญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400(086) 330-3222,(02)

1/8/2012

เขตพญาไท

12

คลินิกทันตกรรมภูมิสิริ สาขาอารีย์

71/4 ซอยอารีย์ ถนนพหลโยธิน 7 อขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400
(081) 849-9855 คุ(02)
ณภูม278-1784
ิวุฒิ อัตถากร

1/9/2014

เขตพญาไท

12

786

คลินิกทันตกรรมเดนต้าสมายล์

88 ซ.อารีสมั พันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10140086-330-4175 ทพญ.อาภาภิรมย์ ไทยแหลมทอง
1/10/2006

เขตพญาไท

12

787

พญาไทสิทธิเวช คลินิกเวชกรรม

(02) 216-1410,(086)
คุณจิต780-0824,F.(02)
ตินันท์ ตังสัจจะนภากุ216-1411
ล1/9/2012
465-465/1 ซ.เพชรบุรี 7 ถ.เพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400

เขตพญาไท

12

788

โปรไฟล์คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง

1575/52 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400

02-279-2155 F.02-618-5650
คุณไพศาล อัศวทคุณ

1/8/2006

เขตพญาไท

12

789

รมัยคลินิกเวชกรรม

1467 ถนน.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400

(081) 373-9119 คุ(02)
ณพรรณฑพร
618-3477
แสงตะกร

1/9/2013

เขตพญาไท

12

790

ทีเอ็นซี คลินิกเวชกรรม

(02) 279-3491,(086)
คุณทิพ800-8159,F.(02)
วรรณ โชติมา
278-1096
1/2/2012
30/7 ซ.พหลโยธิน 2 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400

เขตพญาไท

12

791

คลินิกทันตกรรม วีแคร์

71 ซ.พหลโยธิน 5 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.1040002-619-7177-78ทญ.กุ
F.02-619-7178
ลยา รัตนปรีดากุล

1/8/2007

เขตพญาไท

12

792

คลินิกเวชกรรมรวินท์มาศ สาขาพหลโยธิน

(02) 615-1098,F.(02)
คุณศิรารั
615-1099
ก วัฒโฑ
1/1 ซ.พหลโยธิน 2 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400

1/9/2012

เขตพญาไท

12

793

คลินิกทันตกรรม ไฮ-เดนท์

(087)กทม
799-6671 คุณบุณชู ปรีนคร
33 อาคารบ้านราชครู ซอยพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท

1/10/2014

เขตพญาไท

12

794

เพชรพัตรา คลินิกเวชกรรม

254/1-2 ถนน.ประดิพทั ธ์20 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 (02) 279-6540 F.(02)
คุณมนัส279-6541
ชนก เกษแก้ว

1/6/2013

เขตพญาไท

12

795

คลีนิคทันตแพทย์

294/13 ถ.ประดิพทั ธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400

02-279-2413,02-278-4487,02-618-3294
คุณทองใหม่ พุ่มพวง
F.02-271-1453
เขตพญาไท

12

796

ประดิพทั ธ์ไตเทียมคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง

17/34 ซ.อาเซียน ถ.ประดิพทั ธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.1040002-615-7700-2 บจก.จีนัลแคร์อินเตอร์เนชันแนล

เขตพญาไท

12

797

คลินิกทันตกรรม ทูธแอนด์ทีธ

343 ถ.สาลีรฐั วิภาค แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400

02-616-6096-7 ทพ.ธีรพงษ์ชยั วัฒน่

1/12/2005

เขตพญาไท

12

798

กานต์สิรีคลินิก

552/5 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400

(081) 939-5339,(02)
คุณชลิ278-1299
ดา ชาลาประวรรตน์ 1/8/2012

เขตพญาไท

12

799

คลินิกทันตกรรมกลาสเฮ้าส์
คลีนิคทันตแพทย์ อุดมศักดิO

1291/1 ซ.9 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400

F.02-2798387

เขตพญาไท

12

เขตพญาไท

12

800

10

ทีตัง

 ศูนย์บริการสาธารณสุข

2

3

(02) 616-8181ล(คุณนพดล

คุณนฤมล

170/5 ซ.ประดิพทั ธ์ 8-10 ถ.ประดิพทั ธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม02-278-4995 F.02-278-4995
คุณธันย์ชนก ทองโต

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............
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แบบบันทึกประวัตสิ ถานพยาบาล
บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด
 โรงพยาบาลรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
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ประเภท  โรงพยาบาลเอกชน
 คลินิก จํานวน 2049 แห่ง
ลําดับ

ชือสถานบริการสาธารณสุข

801

มนัสวีคลินิก

802

คลินิกทันตกรรม สไมล์โซไซตี สาขาอารีย์

803

ราชพฤกษ์คลินิก สาขา ลาวิลล่า อารีย์

804

จํานวนเตียง

ทีตัง

 ศูนย์บริการสาธารณสุข

หมายเลขโทรศัพท์

ผูป้ ระสานงาน

วันที(เปิ ดบริการ)

เขต

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

1/11 ซ.อารีย์ 2 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 02-279-1484,085-971-7779
คุณรุ่ยรัตน์ รินไธสงค์
F.02-617-2966
1/8/2007
334 ถนน.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400
(081) 303-0367 คุ(02)
ณกมลศั
279-2798
กดิO จิรรัตนโชติกุล 1/12/2013

เขตพญาไท

12

เขตพญาไท

12

356 ลาวิลล่า ชัน 3 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400
(02) 619-0479 คุณจินตนา พวงพา

1/1/2011

เขตพญาไท

12

คลีนิกทันตกรรม เอ ซี ที

(02) 167-7100
กทม
(086)
คุณดวงกมล
393-9137
เชาวน์รตั น์
698/10ชัน2 อาคารร้านค้าไอดีมิกซ์ ถนน.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

1/5/2013

เขตพญาไท

12

805

ทันตกรรมภูมิสิริ

286 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400

02-279-1200

เขตพญาไท

12

806

เด็นทัลแลนด์ คลินิกทันตกรรม

142 ถนน.สุทธิสาร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400

(02) 616-8228 (086)
คุณวิภ341-2050
า สวนจันท

1/10/2013

เขตพญาไท

12

807

แพทย์หญิงวจนา คลินิกเวชกรรม

1547 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400

(088) 583-3758 คุ(092)
ณวนจา168-9349
วงศ์ปิติรุ่งเรือง

1/9/2014

เขตพญาไท

12

808

ทอฝันคลินิก

412/4 อาคารลบ้านพหลโยธินเพลส ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม

1/12/2005

เขตพญาไท

12

809

ธงชัย คลินิก

220/9-10 ซ.ประดิพทั ธ์ 18 ถ.ประดิพทั ธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม
02-618-5410-1 F.02-278-3948
ทพ.ธงชัย นาคพันธ์

เขตพญาไท

12

810

บางกอกทันตกรรม

1509 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400

เขตพญาไท

12

811

เฟิ รส์ ไลฟ์ คลินิกเวชกรรม

71 ซอยพหลโยธิน5 ถนน.พหลโยธิน แชวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400
(088) 809-0654 คุ(02)
ณปราณี
933-7800
อาภาไพโรจน์

1/3/2013

เขตพญาไท

12

812

ดอกเตอร์กาญจน์ คลินิก

(081) 288-1119 คุ(02)
ณฐิต617-2153
ิกาญจน์ ธีระพันธ์เจริญ 1/3/2013
1031/13-14ชัน1 ถนน.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400

เขตพญาไท

12

813

คลองประปาการแพทย์

(02)6158822,(02)022795658
คุณอิศรา พันธ์ษร
191/5 ซ.ระนอง1/1 ถ.พระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400

1/9/2011

เขตพญาไท

12

814

ดุสิตาการแพทย์

2/1 ซ.ราชวิถี 2 (อรรถวิมล) ถ.ราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 02-644-9160-1 F.02-644-9161
นพ.สมเกียรติ ชัยเกรียงไกร 1/8/2006

เขตพญาไท

12

815

ศูนย์ทนั ตกรรมจตุจกั ร

1639/3-4 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตจตุจกั ร กทม.10900

02-619-2691-2 ทพญ.จุไรลักษณ์ ทังสุข

เขตพญาไท

12

816

คลินิกทันตกรรมเด็นท์โฮม

1479 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400

(02) 618-6148,F.(02)
คุณจิรสั 968-6483
ร์ บุณนาค

1/3/2009

เขตพญาไท

12

817

ประชาสุขคลินิกเวชกรรม สาขา อินทมาระ4

15 ซ.อินทมาระ 4 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400
(02)6169808,F(02)6169808,(081)6561233
คุณจินณรินทร์ ชายทอง
1/7/2012

เขตพญาไท

12

818

คลินิกหมอเนาวรัตน์เวชกรรม

1093/1 ซ.พหลโยธิน 5 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กทม.10400 02-619-6333

พญ.นวรัตน์ ศรีจริต

เขตพญาไท

12

819

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางพยาธิวทิ ยาซีเอส สาขาพยาธิวทิ 41/25
ยา ซ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400

(081) 566-0528,(02)
คุณทรงคุ
278-1129,F.(02)
ณ วัญูวรรธน์ 278-4955
1/11/2010

เขตพญาไท

12

820

คลินิกเวชกรรมปั ทมา สาขาอนุ สาวรีย์

081-404-9483 F.02-954-1786
คุณชุติมณฑน์ นิ มสาร

เขตพญาไท

12

4

1/13-15 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

ทพ.ภูมิวุฒิ อัตถากร

081-899-5260 ,02-618-4537
ทพ.กฤตยศ โสภิตภักดีพงษ์

1/3/2008
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จํานวนเตียง

ทีตัง

 ศูนย์บริการสาธารณสุข

หมายเลขโทรศัพท์

ผูป้ ระสานงาน

วันที(เปิ ดบริการ)

เขต

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

821

เอธิส คลินิกเวชกรรม

1199ชัน2ตึกปิ ยะวรรณ ถนน.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม(085) 015-6626 คุณเลิศฤทธิO วรรณะเอียมพิกุล1/12/2012

เขตพญาไท

12

822

ประดิพทั ธ์คลินิกการแพทย์

207/17 ถ.ประดิพทั ธ์ สะพานควาย เขตพญาไท กทม.10400

เขตพญาไท

12

823

พิบลู วัฒนาคลินิก

1/3-4 ซ.ประดิพทั ร์ ถ.ประดิพทั ร์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
(02)618-7621-2น.ส.ลั
F(02)618-7622
ดดาวัลย์ สวัสดีรุ่ง

1/3/2011

เขตพญาไท

12

824

อะตอม คลินิก

(083) 011-0880 คุ(02)
ณธนู619-9998
พุ่มจําปา
52/1 ซอยอารีย์ ถนน.พหลโยธิน7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400

1/3/2013

เขตพญาไท

12

825

ลาเชอรี คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางผิวหนัง

358 โครงการวิลล่า ชัน 2 ห้อง306 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400
(02) 613-0511 (086)
คุณทัศ055-0499
นัย จินดาวนิ ช

1/10/2013

เขตพญาไท

12

826

โพรเดอร์มา คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางผิวหนัง

1019 ชัน1 ถนน.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 (081) 369-7451 คุ(02)
ณณิช619-8407
าภัทร ภิรมย์ศรี

1/3/2013

เขตพญาไท

12

827

คลีนิคบ้านหมอฟั น

246/6-7 ถ.ประดิพทั ธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400

02-279-2135,02-618-5524
คุณสุโชติ สัจจพงษ์

เขตพญาไท

12

828

คลินิกทันตกรรมไอสไมล์

304,306 ถ.สาลีรฐั วิภาค แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400

(081) 715-4149,(02)
คุณปั ณ279-3393
ภัทร พรหมประสงค์ 1/4/2009

เขตพญาไท

12

829

คลินิกทันตกรรมเล็ทสไมล์

1031/13 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400

(02) 619-7347 (090)
คุณกิต956-6060
ติมา ประภัสร์รงั ษี

1/3/2014

เขตพญาไท

12

830

คลินิกทันตกรรมแอทกรุงเทพ

กทม 088-4858,(02)
คุณจารี279-6990
ศิริ
1307/6-7 ซ.ระหว่าง 11-13 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท (080)

1/9/2010

เขตพญาไท

12

831

ประดิพทั ธ - ทันตแพทย์

207/20 ถ.ประดิพทั ธ สะพานควาย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400
02-278-3231

เขตพญาไท

12

832

คลินิก 405 ทันตแพทย์

ณกรรณธิ
225-9661
มา ลีฬหวนิ ชกุล 1/9/2014 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 17
539 ถนนยมราช แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.10100 (081) 641-0147 คุ(02)

833

ไชยแพทย์ คลีนิค

834
835

บี.พี.เด็นทัล คลินิกทันตกรรม
ณรงศักดิOคลินิก

02-224-2880 ,02-224-6798
คุณสําราญ มะโนน้อม
100 ซอยนานา ถนน.พระราม4 แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบ กทม.10100
(02) 224-5362 (086)
คุณสุท644-4614
ธิศกั ดิO หอมสุวรรณ 1/12/2012
546 ถ.หลวง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบ กทม.10100
02-221-7897 ทพ. ณรงค์ศกั ดิO ดิลกสกุลชัย

836

พลับพลาไชยไตเทียมเวชกรรมเฉพาะทาง

286 ถ.พลับพลาไชย แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบ กทม.10100

081-496-8538 F.02-618-7018
คุณขวัญ

837

คลินิกทันตกรรม เอส เอ็ม แอล

518-520 ถ.บํารุงเมือง แขวงเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบ กทม.10100

02-224-9663,081-684-9984
ทพญ.พัรชา ตังไตรธรรม

838

คลินิกทันตกรรมนงนุ ช

426/3 ถ.ดํารงรักษ์ แขวงมหานาค เขตป้อมปราบ กทม.10100

839

คลินิกสุวฒ
ั น์ทนั ตแพทย์

250/11 ถ.ไมตรีจติ ต์ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.1010002-222-2773

840

นาคบํารุงคลินิกเวชกรรม สาขาเวชกรรมทัวไป

70/2 ซ.นาคบํารุง ถ.บํารุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบ กทม.10100
081-9462667,02-6216709,F.02-2211565
คุณบุญยิง มานะบริบรู ณ์ 1/6/2008

02-271-0900

น.พ.สุชยั หยองอนุ กูล

คุณวรรณภา

เขตป้อมปราบ

17

เขตป้อมปราบ

17

เขตป้อมปราบ

17

1/9/2007

เขตป้อมปราบ

17

1/6/2007

เขตป้อมปราบ

17

02-281-5164,089-200-1476
ทพญ.นงนุ ช เรียบร้อยเจริญ 1/6/2007

เขตป้อมปราบ

17

เขตป้อมปราบ

17

เขตป้อมปราบ

17

163 สวนกวางตุง้ ซ.พระแก้ว ถ.มิตรพันธ์ เขตป้อมปราบ กทม.10100

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............
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ผูป้ ระสานงาน

เขต

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

1/6/2014

เขตประเวศ

13

เขตประเวศ

13

1/4/2008

เขตประเวศ

13

841

รักษาสุขภาพ สหคลินิก

22 ซอยหมู่บา้ นมิตรภาพ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.10250

842

บุญธีร์ คลินิก สาขาซีคอนสแควร์

904 ชัน B1 ซีคอน ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.10250
02-721-8797

843

พฤกษาคลินิกเวชกรรม * สาขาซีคอนสแควร์

55 ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ เลขทีB031 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน02-720-1766-7
เขตระเวศ กทม F.02-720-1768
คุณวัชระ กิจบรรจง

844

วนิ นทร์ คลินิก

218/1-4 หมู่ 8 ถ.รามคําแหง 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม.10250 02-728-4966

นพ.นิ พิฐพล อนงค์พรยศกุล 1/6/2006

เขตประเวศ

13

845

ชิโน-ไทยคลินิกเวชกรรม

14 ซอยพรีเมียร์ 1 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.10250
02-3614225, 083-243-1500
แพทย์หญิงอารีย์ กิจศิริกุล 1/2/2008

เขตประเวศ

13

846

สีแยกประเวศคลินิกเวชกรรม

เขตประเวศ

13

847

เขตประเวศ

13

848

วีนัสคลินิกเวชกรรม สาขาซีคอนสแควร์
วุฒิศกั ดิOคลินิก สาขา ซีคอนสแควร์

3/10-11 ถ.สุขาภิบาล 1-อ่อนนุ ช แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.10250
02-3287174, 086-3316220
1/11/2007
02-721-8728,081-309-7722
เขตประเวศ กทมคุณชนะศักดิO ศรีสF.02-721-8728
อาด
1/9/2007
904 หมู่ที 6 ซีคอนสแควร์ ชันB1 ห้อง B0043 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน
904 หมู่ที 8 ซีคอนสแควร์ ชัน3ห้อง B001,B057 เอ ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน
02-720-2636-7
เขตประเวศคุณกทม
กนกวรรณ ศรีไชย

เขตประเวศ

13

849

สหคลินิกกล้วยนําไท สาขาราม 2

136/1-2 ม.8 ถ.กรุงเทพ - ราม 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม.10250
02-751-6746,02-751-6894
คุณศรัญู ชเนศร์ ,นฤมล โคตรจักร

เขตประเวศ

13

850

คลินิกเวชกรรมกล้วยนําไท สาขา สุภาพงษ์ 3

13/69 ซ.สุภาพวษ์ 3 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.10250
02-743-4963

เขตประเวศ

13

851

ครอบครัวฟั นดี (ประเวศ)

414 แยกตลาดประเวศ ถ.อ่ออนนุ ช-ลาดกระบัง แขวงประเวศ เขตประเวศ 02-726-0715
กทม
F.02-726-0579
คุณมลฤดี หนุ นวงศ์

เขตประเวศ

13

852

เดอะเลิฟ คลินิกเวชกรรม สาขาซีคอนสแควร์

55 ชัน 3 ถนน.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.10250

13

853

คลินิกสวนหลวงทันตกรรม

55/56 ถ.สุขุมวิท 103 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.10250

(02) 720-1800 (095)
คุณเฉลิ528-5367
มเกียรติ ไชยวงค์
1/3/2014
เขตประเวศ
เขตประเวศ
02-747-1513 ทพ.ประพันธ์ บริสุทธิOสุนทร,คุณวนัทนันท์ สุวรรณแสง

854

เสรีการแพทย์

1/53 หมู่บา้ นเสรี - อ่อนนุ ช ซ.อ่อนนุ ช 70 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงประเวศ เขตประเวศ
02-322-6610,084-055-8320
กทม
คุณศรีธร เต็มดวง,คุณ นทนพ คมรุ่งสว่าง

เขตประเวศ

13

855

คลินิกเวชกรรมแพทย์ศรีนคริทร์ สาขาประเวศ

279,281,283 แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.10250

(081) 617-9620 คุณนันทวัน ชอุ่มทอง

เขตประเวศ

13

856

เด็นท์แคร์คลินิกทันตกรรมปลอดเชื อ

208/142 ถ.พัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.10250

02-722-3067

ทพ.วิรตั น์ ,คุณอุลา อัปกาญจน์

เขตประเวศ

13

857

เด็นทอลวันคลินิกทันตกรรม

207/70 ซ.พัฒนาการ 61 ถ.พัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.10250
02-322-8524

คุณธีรนุ ช นาน้อย

1/6/2007

เขตประเวศ

13

858

พอสส์คลินิกเวชกรรม สาขาซีคอน

(02) 675-8838 (091)
คุณศิเรมอร
595-4969
เขมาสิทธิO
55 ถนนศรีนครินทร์ ห้อง3029 ชัน 3 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.10250

1/5/2014

เขตประเวศ

13

859

คลินิกเรารักฟั น

6/728 ถ.รามคําแหง 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม.10260

02-751-8314,081-922-3882
ทพ.พรทิพย์ ยศสิงห์ ,คุณรุ่งรัตน์ เรืองรัศมี เขตประเวศ

13

860

สุชาดาทันตแพทย์

309/12-13 ซ.พัฒนาการ 57/1 ถ.พัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ 02-321-5582
กทม
F.02-320-1158
สุชาดา นาวาเจริญ

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

(02) 138-6195 (087)
คุณอนุ666-3766
ชิต แบนจาด

วันที(เปิ ดบริการ)

นพ.บุญธีร์ ศรีพิทกั ษ์,คุณน้อมจิต ดวงบุษผา

พญ.ปริณดา

1/8/2007

กัลยาวงศ์

1/10/2014

เขตประเวศ

13

13
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ทีตัง

 ศูนย์บริการสาธารณสุข

ลําดับ

ชือสถานบริการสาธารณสุข

วันที(เปิ ดบริการ)

เขต

861

คลินิกทันตกรรม เด็นท์ร็อคอคเกอร์

273/2-3 ถนน.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.10250
(081) 629-3606 คุณธวัช ลีลาเลิศอําไพ

1/2/2014

เขตประเวศ

13

862

สไมล์ซิกเนเจอร์ สาขาซีคอนสแควร์

3017 ชัน 3 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.10250 (091) 770-9689 คุ(02)
ณมนั721-9100
สนันท์ วัฒนพงศ์ภูดิศ 1/6/2014

เขตประเวศ

13

863

สรัญญาทันตแพทย์คลินิก***

199/69 ซ.หมู่บา้ นเสรี ถ.อ่อนนุ ช แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.10250 02-322-7274,084-644-2922
คุณสรัญญา แซ่จงึ ,คุณรุ่งลาวัลย์ สุทธิแก้ว

เขตประเวศ

13

864

สวนหลวงคลินิกเวชกรรม

02-747-1176-7 คุณวิริยะ ทุบทอง,คุณณัฐญา พรหมเกตุ
55/5-6 ม.3 ซ.อุดมสุข ถ.สุขุมวิท แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.10250

เขตประเวศ

13

865

สหแพทย์ เมโมเรียล (ประเวศ)

4/15-16 ถ.อ่อนนุ ช แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.10250

เขตประเวศ

13

866

นิ ติพล คลินิกเวชกรรม(ซีคอน)

904 หมู่ที 6 ซีคอนสแควร์B1ห้องเลขทีบี 0006-8 เอ ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน
02-721-8939
เขตประเวศ
F.02-721-8939,02-704-7383
พญ.ทิ
กทมพรัตน์ จารุโรจน์ปกรณ์,คุณธนะศักดิO ศรีสะอาด
เขตประเวศ

13

867

ซิมพลี คลินิกเวช สาขาซีคอนสแควร์

(02) 721-8299 (087)
คุณดารกา
979-9596
วรรณนิ ตย์
55 ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ชัน 3 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.10250

1/11/2013

เขตประเวศ

13

868

คลินิกเดนต้าจอย สาขาซีคอนสแควร์

ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ห้องเลขที 4017 ชัน 4 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
02-721-9266
กทม
F.02-721-9462
ทญ.หทัยทิพย์ นามเปรมปรีดOิ 1/6/2007

เขตประเวศ

13

869

คลินิกไตเทียมรัตนบดินทร์

199/4 ซ.หมู่บา้ นเปรมฤทัย 20 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ02-361-6284,081-817-3286
กทม
คุณกชพร เหรียF.02-399-4585
ญศิริวรรณ

เขตประเวศ

13

870

สุขผลินคลินิกเวชกรรม

4/7 ถรรรามคําแหง 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม.10250

เขตประเวศ

13

871

คลินิก พี.เอ. ทันตแพทย์

6/722 ซ.4 (รามคําแหง 2) ถ.บางนา-ตราด แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม
02-752-8667 F.02-752-8667
ทพ.อมรเศรษฐ์ หล่อเลิศรัตน์,คุณจิราภรณ์ อยูส่ กุเขตประเวศ
ล

13

872

UK เดนทีช สาขาอุดมสุข 103

(02) 398-0456
กทม
คุณกนกวรรณ ณรงค์ชยั
59 TOP MARKET PLACE ห้อง217 ถ.เฉลิมพระเกียรติ แขวงหนองบอน เขตประเวศ

1/11/2008

เขตประเวศ

13

873

เพ็ญนภา คลินิกทันตกรรม สาขาสุภาพงษ์ 3

28/42 หมู่ 2 ซ.สุภาพงษ์ 3 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม
02-743-4677

1/6/2006

เขตประเวศ

13

874

คลินิกพร้อมมิตรการแพทย์

57/1 ถ.กรุงเทพ-ราม 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม.10260

02-751-8584,086-311-7738
คุณสาวิตรี คําวิไล

1/6/2007

เขตประเวศ

13

875

คลีนิคทันตแพทย์ผาสุข

202/14 ถ.พัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.10250

02-320-2152,089-771-9908
คุณศรีวรรณ ไชยมนัส,คุณสมจิต พิมพิสาร

เขตประเวศ

13

876

มนต์ชยั คลินิกเวชกรรม

4/878 ถ.ราม 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม.10250

02-751-8852,081-809-2649
คุณมนต์ชยั อัศวนพเกี
F02-948-5168
ยรติ 1/3/2007

เขตประเวศ

13

877

เจ คลินิกทันตกรรม สาขารามคําแหง 2

6/769 ซ.15 ถ.รามคําแหง 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม.10250

056-3075918,F.02-7265717
คุณอภิญญา วาเพชร

1/6/2008

เขตประเวศ

13

878

คลินิกทันตกรรมสยาม สาขาเสรีเซ็นเตอร์

02-748-3001-3,081-814-7420
กทม
ทพญ.เกวลิน-คุณสุชF.02-748-3004
ยั ลลิตากาญจนกุ
1/2/2007
ล
11/1 ซ.พรีเมียร์ 1 (ข้างห้างเสรีเซ็นเตอร์) ถ.ศรีนครินทร์ แขวงประเวศ เขตประเวศ

เขตประเวศ

13

879

เมืองทองทันตแพทย์

208/8 สีแยกเมืองทองนิ เวศน์ 2 โครงการ 1ซ.พัฒนาการ 72-74 ถ.พัฒนาการ
02-321-2950
แขวงประเวศF.02-322-7328
เขตประเวศ
กัญญาพร กทม

เขตประเวศ

13

880

ปรีชาพล คลินิกเวชกรรม สาขาซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ หอ้ ง B032 ห้างซีคอนสแควร์ ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม
02-720 2340,F.02-720
คุณเกรีย2341
งไกร อ่าวอุดมพันธ์ 1/8/2008

เขตประเวศ

13

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

หมายเลขโทรศัพท์

ผูป้ ระสานงาน

02-328-7158 F.02-328-7371
คุณรสกรณ์

(084) 296-6670 คุณเดชขจร จันที

เพ็ญนภา หริรกั ษ์สกุล

1/9/2014

สายที วันที(ปิ ดทําการ)
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 ศูนย์บริการสาธารณสุข

หมายเลขโทรศัพท์

ผูป้ ระสานงาน

วันที(เปิ ดบริการ)

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

881

ยิ ม ยิ ม เด็นทอลคลินิก

6/828 ม.8 ถ.รามคําแหง 2 ถ.บางนา-ตราด แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม
02-317-0123

เขตประเวศ

13

882

ปิ ยฉัตร โพลีคลินิกเวชกรรม

13

883

ปรียากมล คลินิกเวชกรรม

212/80-81ซ.พัฒนาการ 64 ถ.พัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม02-321-9980,081-432-8012
นพ.วิชยั ตโนภาส
F.02-321-9980,02-722-0581
เขตประเวศ
6/825-826 ถ.รามคําแหง 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม.10250 02-762-5953 คุณเสริมศักดิO-คุณปรียากมล ด่1/6/2006
านจิตตรง
เขตประเวศ

13

884

คลีนิคบ้านฟั นดี

02-747-2186,089-114-8939
คุณประพันธ์ บริสุทธิOสุนทร,คุณสุภาพร แก้วอุดร เขตประเวศ
55/31 ซ.วัดตะกลํา ถ.สุขุมวิท103 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.10250

13

885

คลินิกทันตกรรมเดนทอล-ดี

38 ถ.พัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250

เขตประเวศ

13

886

ประเวศทันตคลีนิค

182 ม.1 ซ.อ่อนนุ ช-ประเวศ ถ.สุขุมวิท 77 แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม02-328-7484

เขตประเวศ

13

887

คาซา คลินิกเวชกรรม

426/29 ถนน.กาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม.10250

เขตประเวศ

13

888

คลินิกหมอเจษ

55/35 ซ.เฉลิมพระเกียรติ 37ถ.สุขุมวิท 103 แขวงหนองบอน เขตประเวศ 02-398-0838
กทม

คุณสุไน เกษศิลา ,คุณจรัสรักษ์ อดิเทพสถิต เขตประเวศ

13

889

คลินิกทันตกรรมตลาดรามสอง

6/705 ม.8 อาคารนัมเบอร์วนั 4 ซอย 3 ตลาดกรุงเทพ-ราม 2 แขวงดอกไม้
02-740-9255
เขตประเวศ กทม ทพญ.ณัฎฐิกา ภัทรวิเชียร

เขตประเวศ

13

890

คลินิกณัฏฐาทันตแพทย์

กทม
83 หมู่ 8 ซ.รามคําแหง 2 ถ.บางนา-ตราด กม.8 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ02-751-6869

เขตประเวศ

13

891

คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 7

142/5-9 ซ.อ่อนนุ ช 90 ถ.อ่อนนุ ช-ลาดกระบัง แขวงประเวศ เขตประเวศ 02-328-7653,02-329-1559
กทม
คุณอรไท พักประเสริ
F.02-328-7653
ฐ

เขตประเวศ

13

892

คลินิกทันตกรรม ราม 2

02-316-1965
กทม
6/646-7 ตรงข้ามตลาดสดราม 2 ถ.รามคําแหง 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ

คุณณัฎฐกา ภัทรวิเชียร,คุณวรรณา ชีวกุล

เขตประเวศ

13

893

คลินิกเวชกรรมแพทย์ศรีนครินทร์

(081) 617-9620,(02)
คุณสายพิ
748-2945,(02)
ณ เทียงใจแผ้ว 743-4437
1/11/2009
1/77,1/78,1/79 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.10250

เขตประเวศ

13

894

คลินิกทันตกรรมหมอเล็ก

24/2 ซ.14 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.10250
(089) 445-8583,(02)
คุณกาญจนี
747-1900
ย์ เตียววัฒนา

1/9/2012

เขตประเวศ

13

895

แพนคลินิก สาขาซีคอนสแควร์

(02) 138-5685-6,F.(02)
กทม
คุณนุ จรีย์ 138-5686
เมืองตุม้
55ห้องเลขที3028ชัน3ห้างซีคอนสแควร์ ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ

1/9/2010

เขตประเวศ

13

896

พรเกษมศรีนครินทร์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางผิว5หนัง สาขาซี
3015คอนสแควร์
ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.10250

1/1/2011

เขตประเวศ

13

897

คลินิกทันตกรรม สมาร์ทสไมล์

79/3 ซ.สุภาพงษ์ 3 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.10260
(02) 330-8162 ทพญ.พิชชานันท์ พิพฒ
ั น์โกศล1/1/2010

เขตประเวศ

13

898

เฮมีคลินิกการแพทย์แผนไทยจีน

1242 ถ.พัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250

1/7/2012

เขตประเวศ

13

899

คลินิกทันตกรรม นาเดน สาขาศรีนครินทร์)

170-172 ถนน.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.10250 (02) 748-3383 คุณอติภา เจตวัฒนา

1/8/2013

เขตประเวศ

13

900

คลินิกทันตกรรมเสรีเดนทัลแคร์ สาขาทันตกรรม 3

3 d006 ชัน 3 พาราไดซ์พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ (086)
กทม 339-0031,(02)
คุณบรรพต
787-2266,F(02)
เล็กเริงสินธุ ์ 182-9109
1/12/2010

เขตประเวศ

13

1

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

คุณทับทิม ต่างใจ

เขต

02-320-0080 ,081-847-5217
ทพ.ศิลา จิรวัฒโนทั
, F.02-320-0080
ย
1/3/2008
ท.ญ รูช้ อาตมผดุง,คุณปราณี เตปิ น

(081) 820-4722 คุ(02)
ณนัฐ138-2868
ณี

1/12/2013

คุณณัฎฐา ฟุ้ งสถาพร

(081) 665-6634,(02)
คุณสุวรรณี
721-9951
เสรีประเสริฐ
(02)7171510,(081)6430968
คุณอัครพนธ์

F-PD-003 REV.0
ตุลาคม 2557

แบบบันทึกประวัตสิ ถานพยาบาล
บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด
 โรงพยาบาลรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 อืน+ ๆ(ระบุ)……………………………………

ประเภท  โรงพยาบาลเอกชน
 คลินิก จํานวน 2049 แห่ง
ลําดับ

ชือสถานบริการสาธารณสุข

จํานวนเตียง

901

ดอกเตอร์ไลท์ คลินิก สาขาซีคอนศรีนครินทร์

902

8

ทีตัง

 ศูนย์บริการสาธารณสุข

หมายเลขโทรศัพท์

ผูป้ ระสานงาน

วันที(เปิ ดบริการ)

เขต

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

55 ชัน 3 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.10250

(02) 720-1620-22,F.(02)
คุณสรกร เจริ
720-1623,(081)
ญสิน
1/7/2012
450-8479

เขตประเวศ

13

ผิวดีคลินิก สาขาพาราไดร์

61 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.10250

(081) 314-0191,(02)
คุณสุพ787-2364-5
ตั ชา

1/10/2010

เขตประเวศ

13

903

แพทย์ธนพรคลินิกเวชกรรม สาขาซีคอนสแควร์

55 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250

(02)7219292

1/4/2011

เขตประเวศ

13

904

เฟิ รส์ แคร์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่ง

15 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.10250
(02) 726-3640 คุณอภิชาญ พวศ์พฒ
ั นานุ รกั ษ์ 1/6/2013

เขตประเวศ

13

905

เดอะฟิ สิโอวัน คลินิก สาขาซีคอนสแควร์

904 ถนน.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.10250

(089) 756-6999 คุ(02)
ณรําไพ
720-2702
ทธิเมฆ

1/9/2013

เขตประเวศ

13

906

โฮมีโอไลฟ์ คลินิกเวชกรรม

146 ถนน.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.10250

(02) 185-6524-5คุณ
F.(02)
ปิ ยะวรรณ
185-6524
แม็คเบลน

1/10/2013

เขตประเวศ

13

907

บีทูสไมล์

84 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 เขตประเวศ แขวงประเวศ กทม.10250

(02) 747-1360 คุณสุทิดา พุฒพันธ์

1/11/2009

เขตประเวศ

13

908

Denta-joy

1/4/2011

เขตประเวศ

13

909

คลินิกทันตกรรมสไมล์พลัส สาขาซีคอนสแควร์

ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. (02)7202976,(086)3763090
คุณพิกุล บุตรแสง

1/4/2012

เขตประเวศ

13

910

เวลล์เนสคลินิกเวชกรรม

5

(086)เขตประเวศ
329-2001,(02)
กทมคุณวีณ787-2269
า ภัทรวุฒิพร
3 B007A ชัน 3 เลขที61 อาคารพาราไดซ์พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน

1/10/2010

เขตประเวศ

13

911

เดซี ดีวา่ คลินิก สาขาชิดลม

4

25 อาคารอัลม่าลิงค์ ชัน 2 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.10330
(02) 354-6612,( คุณอมินตา ใจลามากร

1/10/2011

เขตปทุมวัน

17

912

คอสมาแคร์คลินิก สาขาสยามสแควร์

8

423/4 สยามสแควร์ซอย 9 แขวงปทุมวัน เขตปทมุวนั กทม.10330

(02) 658-0428,(081)372-1855,F.(02)
คุณบุบฝา
658-0428
1/10/2011

เขตปทุมวัน

17

913

ปราณณราคลินิก

19/1 ซ.ชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.10330

(02) 655-0192,F.(02)
คุณบุช655-0192
ภูรตั น์ ศรีเลิศธร

1/10/2011

เขตปทุมวัน

17

914

แอ๊บโซลูท เฮลธ์

20/8-11 ว.ร่วมฤดี ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.10330

(02) 651-5988,F.(02)
คุณมานะ
251-4354
วงศ์ศรี

1/12/2009

เขตปทุมวัน

17

915

ของขวัญคลินิกเวชกรรม สาขาสยามสแควร์

02-252-0771,087-672-7799
คุณของขวัญ ฟูจติ นิ รนั ต์
266 ซอยสยามสแควร์3 ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.10330

1/4/2008

เขตปทุมวัน

17

916

เวชกรรม ลิซ่า แฟรงค์เซส

02-656-1440,02-656-0202
นพ.ไชยยศ พงศ์F.02-656-0210
จารุสถิต,คุณยาสึ
1/7/2014
โนริ อุเอะชิ
999 อาคารเกษรชันใต้ดิน ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.10330

เขตปทุมวัน

17

917

อินเทเลเฮลล์พลัส (intellihealthplus)

55 อาคารเออร์บิส ชัน7 ซอยร่วมฤดี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.10330(02) 650-7709,(085)
คุณโสภา
060-7718,F.(02)
จุฑามณี
651-4970
1/1/2012

เขตปทุมวัน

17

918

เซพเฟอร์ทิลิตี สาขาอัมรินทร์พลาซ่า

(084) 555-0555 คุณนภัสรัญลักษณ์ ทองบริบรู 1/12/2009
ณ์
496-502 ตึกอัมรินทร์พลาซ่า ชัน 17 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.10330

เขตปทุมวัน

17

919

ศาลาแดงสัตวแพทย์

1483 ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330

1/2/2014

เขตปทุมวัน

17

920

ราชเทวีคลินิก สาขาสยามสแควร์

446-448-450 ซอยสยามสแควร์ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวั(02)
น กทม
252-7192-3คุณ
(091)
วิมล คล้
715-9469
ายแป้น

1/5/2014

เขตปทุมวัน

17

8

6

182 (14/28) ถ.ศรีนครินทร์ (ตรงข้ามพาราไดร์พาร์ค) แขวงหนองบอน เขตประเวศ
(02)7481951
กทม

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

คุณธนวิศว์ พิศุทธานันท์

คุณยุพิน สิมงาม

(02) 215-1068 คุณบุญเรือง

F-PD-003 REV.0
ตุลาคม 2557

แบบบันทึกประวัตสิ ถานพยาบาล
บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด
 โรงพยาบาลรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 อืน+ ๆ(ระบุ)……………………………………

ประเภท  โรงพยาบาลเอกชน
 คลินิก จํานวน 2049 แห่ง
ลําดับ

ชือสถานบริการสาธารณสุข

จํานวนเตียง

ทีตัง

 ศูนย์บริการสาธารณสุข

หมายเลขโทรศัพท์

ผูป้ ระสานงาน

วันที(เปิ ดบริการ)

เขต

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

921

แพนนาเซีย คลินิก

319 อาคารจตุรสั จามจุรี ห้องเลขที215ชัน2 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุ
(02)ม160-5047
วัน กทม
คุณวันวิสาข์ ประสิทธะรรม 1/5/2014

เขตปทุมวัน

16

922

รีไฟน์คลินิกเวชกรรม

153 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.10330

เขตปทุมวัน

17

923

158,160,162,164 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.1033002-658-4860-2,084-645-6810
นพ.อานนท์ ไพจิตโรจนา,คุ
F.02-658-4860
ณศิ1/11/2006
รินดา นพรัตน์

เขตปทุมวัน

17

924

คลินิกเวชกรรมพรเกษม ปทุมวัน
สมศักดิO-ดุษฎี คลินิก

คุณดุษ156-8056
ฎี เอกปรัชญากุล
154-156 ซอยจุฬา5(50) ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม(02) 215-4285 (089)

1/5/2014

เขตปทุมวัน

17

925

คลินิกสยามเดอร์มาติกส์

430/16 ซ.สยามแควร์ 10 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.10330
02-658-4633 F.02-658-4634
พญ.สุวริ ากร โอภาสวงศ์

1/8/2006

เขตปทุมวัน

17

926

คลินิกทันตกรรมทรูทเดนทัล

25 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.10330

1/5/2014

เขตปทุมวัน

17

927

เวชกรรมหมออุไรวรรณ

198 ห้องD6-D7 ซ.จุฬา 42 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330
02-216-1969

เขตปทุมวัน

17

928

บริษัทเดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม

1/4/2010

เขตปทุมวัน

17

929

เดนต้า แคร์คลินิก

1010/18-20 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตปทุมวัน กทม.10500

02-235-7755

คุณวราภรณ์ ทนต์ประเสริญเวช1/2/2007

เขตปทุมวัน

16

930

มาสเตอร์คลินิกเวชกรรม

199/6 ถนน.พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.10330

(083) 102-8833 คุ(02)
ณทัศ658-0501
นัย เพชรไพร

1/6/2013

เขตปทุมวัน

17

931

คลินิกเวชกรรม สกินิก

248 สยามสแควร์ ซ.3 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.10330

(084) 747-7444 คุ(02)
ณภูว658-0934
ชิ ญ์ ศรีธุระวานิ ช

1/3/2014

เขตปทุมวัน

17

932

พริวเิ ลจ คลินิกเวชกรรม

วัน กทม
421-5568 คุณแพรวพธู บุญคุม้
888 ชัน1 ยูนิต9 อาคารมหาทุนพลาซ่า ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุม(081)

1/5/2014

เขตปทุมวัน

17

933

พีพี คลินิก สาขาชิดลม

546/5 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330

(02)252-0015-6,F(02)2520017,(081)3018362
คุณภภัสสร พุ่มเจริญ
1/2/2012

เขตปทุมวัน

17

934

มาร์เวลลัส คลินิก

420/9-10 ถนน.พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.10330

(082) 401-9997-8
คุณ(02)
ณธภัท252-6702
ร์ กิจสุวรรณ

1/6/2014

เขตปทุมวัน

17

935

Skin and Allergy สาขา All Seasons Place

กทม654-3610-2,F.(02)
คุณเอื อมพร
654-3616
สุทนต์
321 ชัน 3 crc ทาวเวอร์ All Seasons Place ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน(02)

1/9/2008

เขตปทุมวัน

17

936

คลินิกเวชกรรมเมดิแคร์ สาขาเอสคิว 1

(02)ม252-2800
วัน กทม (086)
คุณวรรณี
468-1122
กําเนิ ดเพ็ชร
388 ศูนย์การค้าสยามสแควร์วนั ห้องเลขทีSS 020 ชัน 6 แขวงปทุมวัน เขตปทุ

1/10/2014

เขตปทุมวัน

17

937

แพทย์มนัสคลินิก

9 ซ.พระราม 6 (รองเมือง ซ.1) ถ.พระราม 6 ตัดใหม่ แขวงรองเมือง เขตปทุ02-214-2348,081-689-2840
มวัน กทม
นพ.มนัส ปุญญโชติ

1/11/2006

เขตปทุมวัน

17

938

ปิ นเกล้าคลินิกเวชกรรม สาขา 3

นี เขตปทุมวัน กทม นพ.ไพศาล รัมณี
F.02-521-3198
ยธ์ ร
1/5/2007
496-502 ห้อง65-66 ชัน 3 อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ถ.เพลินจิต แขวงลุมพิ02-521-3197,081-357-8308

เขตปทุมวัน

17

939

The Scarlett Clinic

991 สยามพารากอน ชัน2 ถนน.พระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม(084) 102-6242 คุณสุพรรณี มีบุญ

1/5/2013

เขตปทุมวัน

17

940

คลินิกแพทย์ลินดา

719/1 ถ.บรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330

1/5/2011

เขตปทุมวัน

17

10

0

(02) 254-0755 (083)
คุณวิโรจน์
766-9838

(02) 255-6787 คุณพุฒิพร มงคลงชาติ
พญ.อุไรวรรณ ชยุติไพรวัลย์

432 ซ.สยามสแควร์ ซ.9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.10330
(081) 749-4048,(02)
คุณธิต658-1977
ินันท์ ไกรแก้ว

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

1/5/2014

(02)2168755-6,Fพ.ญ.ลิ
(02)6126776
นดา มทิรางกูร

F-PD-003 REV.0
ตุลาคม 2557

แบบบันทึกประวัตสิ ถานพยาบาล
บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด
 โรงพยาบาลรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 อืน+ ๆ(ระบุ)……………………………………

ประเภท  โรงพยาบาลเอกชน
 คลินิก จํานวน 2049 แห่ง
จํานวนเตียง

ลําดับ

ชือสถานบริการสาธารณสุข

941

สกินสตูดิโอ คลินิคเวชกรรมเฉพาะทางผิวหนัง

57ซอย.ยูนิต203ชันที2 ตึกปาร์คเวนเชอร์อีโคเพล็กซื แขวงลุมพินี เขตปทุม(02)
วัน กทม
241-4719 (081)
คุณสุท921-3249
ธินันท์ วิชญาณรัตน์ 1/5/2013

เขตปทุมวัน

17

942

คลินิกทันตกรรมสยามสไมล์

392/10-11 ชัน 2 ซ.สยามสแควร์ 5 ถ.พระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวั086-4114722,02-2524010,F.02-2778705
น กทม
คุณพิมพ์นารา สิทธิคุณกิตติ 1/6/2008

เขตปทุมวัน

17

943

ธนพรคลินิก สาขาสยามสแควร์

199 ถนน.พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.10330

1/5/2013

เขตปทุมวัน

17

944

คลินิก หมอดํารงเวชกรรม

(081) 633-9506 คุ(085)
ณดํารง255-5717
หวังอนุ ตตร
236/13 สยามสแควร์ซอย 2 ถนน.พระรราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม

1/11/2013

เขตปทุมวัน

17

945

คลินิกทันตกรรมอาร์ทเด็นทัลสตูดิโอ

55 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330

(02)6550919,F(02)655-0918,(089)0191919
คุณนงพะงา เจียงสงค์
1/6/2011

เขตปทุมวัน

17

946

ยศการคลินิกเวชกรรม

53-59 ถ.ราชดําริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.10330

02-253-8901 F.02-254-6427
นพ.สมยศ คุณจักร

1/12/2006

เขตปทุมวัน

17

947

เดอะเด็นทิสคลินิกทันตกรรม สาขาสยามสแควร์ 3

6016-6017 สยามสแควร์วนั ชัน 6 ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุม(02)
วัน กทม
251-9277 (082)
คุณเกษศิ
327-8055
รินทร์ ตาปาง

1/7/2011

เขตปทุมวัน

17

948

Daisy Dira คลินิกเวชกรรม

226/1 ซ.สยามสแควร์ 2 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.10330
(081) 619-1648,F.(02)
คุณกัลยรั860-1036
ตน์ อัครเดชเดชาชัย1/10/2008

เขตปทุมวัน

17

949

นิ ดา เมดิคลินิก

432/6-7 สยามสแควร์ ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.10330
02-252-2121 F กดพญ.สุนิดา ยุทธโยธิน

1/7/2006

เขตปทุมวัน

17

950

เวชกรรม TSD Advance medicine สาขาเซ็นทรัลเวิลด์

D803/N 4/1-2,4/4 ชัน 8 ถนนราชดําริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม(02) 613-1667 (090)
คุณวิรลั 985-4560
พัชร อณุ ภาธนาวรัตน์ 1/3/2014

เขตปทุมวัน

17

951

รมย์รวินท์คลินิกเวชกรรม สาขาพารากอน

991 อาคารศูนย์การค้าพารากอน ชัน 2 ห้องเลขที 236 ถ.พระราม 1 แขวงปทุ
02-610-9855-7
มวัน เขตปทุมวันF.02-610-9858
พญ.วรรณวิ
กทม
มล สิริพดุง,คุณจิต1/7/2006
ตินันท์ ธีระประทีปเขตปทุมวัน

17

952

จรันดา คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางผิวหนัง

197 ซอย 8 ถนนพระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม.10330

953

ดีเบียร์ส คลินิก สาขาสยามสแควร์ 2

คุณกนกพร
623-6656
คําทอง
228/1 ซอยสยามสแควร์ 2 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม(02) 658-0439 (094)

954

ทันตกิจคลินิกออลซีซนั ส์เพลส

87/2 ห้อง 301 ชัน 3 ตึก CRC TOWER ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม
02-685-3444

955

11
TSD ADVANCE MEDICINE สาขา CENTRAL WORLD

D 801 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชัน 8 ถนนราชดําริ แขวงปทุมวัน เขตปทุ02
มวัน646
กทม1367-8,F026461422
คุณมณีรตั น์

956

FIRST FACE CLINIC สาขา สยามพารากอน

026109755,
ห้างสยามพารากอน ชัน4 ถ.พระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.10330

957

เมโกะคลินิก สาขา MBK

444 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.

958

เวอร์เทคคลินิก

959
960

5

ทีตัง

 ศูนย์บริการสาธารณสุข

หมายเลขโทรศัพท์

ผูป้ ระสานงาน

(02) 658-4877 (090)972-4424
คุณสุปานี คําประเสริฐ

เขต

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

1/6/2014

เขตปทุมวัน

17

1/7/2014

เขตปทุมวัน

17

เขตปทุมวัน

17

1/8/2011

เขตปทุมวัน

17

1/8/2011

เขตปทุมวัน

17

1/8/2011

เขตปทุมวัน

17

คุณวิไลรัตน์ นิ ลธานี
209 ซ.สยามสแควร์7 ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.10330 026580845-7 , F026580848

1/8/2011

เขตปทุมวัน

17

immagini clinic สาขาเซ็นทรัลเวริOด

316F ถ.ราชดําริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330

026131334,F026131335,0853282449
คุณสุลดั นา

1/8/2011

เขตปทุมวัน

17

ดิแอร์ คลินิกเวชกรรม

392/41 ล๊อค 40ซอยสยามสแควร์ 5 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.10330
(081) 438-0832 คุ(02)
ณอริญ
658-3881
พัชร์ อัครอภิสรณ์

1/8/2014

เขตปทุมวัน

17

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

(081) 634-2444 คุณจรรย์ธร กฤษฎาพงษ์

วันที(เปิ ดบริการ)

ทพ.ธิติ

ศิริไกร

คุณแสงแข

026260520-1,F026260521
คุณสุภาพร

F-PD-003 REV.0
ตุลาคม 2557

แบบบันทึกประวัตสิ ถานพยาบาล
บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด
 โรงพยาบาลรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 อืน+ ๆ(ระบุ)……………………………………

ประเภท  โรงพยาบาลเอกชน
 คลินิก จํานวน 2049 แห่ง
ลําดับ

ชือสถานบริการสาธารณสุข

จํานวนเตียง
10

ทีตัง

 ศูนย์บริการสาธารณสุข

หมายเลขโทรศัพท์

ผูป้ ระสานงาน

วันที(เปิ ดบริการ)

เขต

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

208,210 ซ.สยามสแควร์ ซอย.1 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม
(02) 658-4835,F.(02)
คุณชนะศั
654-6363
กดิO ศรีสะอาด

1/7/2010

เขตปทุมวัน

17

1/2/2014

เขตปทุมวัน

17

15/11/2008

เขตปทุมวัน

17

961

นิ ติพลคลินิกเวชกรรม สาขาสยามสแควร์

962

เซเลบริตี คลินิก

199/2 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.10330

963

นิ รนั ดาคลินิกเวชกรรม

989 อาคารสยามดีสคัพเวอร์รี ชัน 5 ห้อง 523-524 ถ.พระราม 1 แขวงปทุ
(02)
มวัน658-0544
เขตปทุมวัน กทม
คุณกฤษธิพร เพ็งสุข

964

เดอะดีมิสคลินิกเวชกรรม สาขาสยาม

226 ซ.สยามสแควร์ ซ.2 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330

(02)2516320,F(02)2516321,(081)3535301
คุณตุก๊
1/7/2011

เขตปทุมวัน

17

965

TSD Advanced medicine สาขาเซ็นทรัลชิดลม

1027 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.10330

(089) 780-1725,คุณรัชวดี ศรีสุนทร

1/7/2010

เขตปทุมวัน

17

966

True Est สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ชัน 11

4,4/5 ถ.ราชดําริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.10330

(02) 610-0999,F.(02)
คุณอนิ610-0970
รุจน์ กาญจนปฐมฤล 1/9/2012

เขตปทุมวัน

17

967

ลากราซ คลินิกเวชกรรม สาขาเซ็นทรัลเวิลด์

B413/N ศูนย์การเซ็นทรัลเวิลด์ 4,4/1,4/2,4/4 ชัน 4 ถ.ราชดําริห์ แขวงปทุ
(082)
มวัน796-5257,(02)
เขตปทุมวัน กทม
คุณปรี646-1866,F.(02)
ยานุ ช นวมเสวด 646-1866
1/9/2012

เขตปทุมวัน

17

968

คลินิกทันตกรรม เดนท์แอทพารากอน

ห้อง451 ห้างสยามพารากอน ถ.พระราม 1 เขตปทุมวัน กทม.10330

02-129-4538-9 ,F.02-129-4538-9
นาย ภูวดล ปิ ติเกื อกูล

1/6/2006

เขตปทุมวัน

17

969

เมทเดส คลินิกเวชกรรม สาขาสยามสแควร์

422/7 สยามสแควร์ซอย 11 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.10330

(089) 969-7674 คุ(02)
ณธนวั658-3938
ฒน์
(081) 882-5269
1/12/2013

เขตปทุมวัน

17

970

สยามแฟมิลีเด็นทอล คลินิก

209 คูหา 3-4 ถ.พญาไท แขวงพญาไท เขตปทุมวัน กทม.10330

1/8/2012

เขตปทุมวัน

17

971

บอนท์แคร์ คลินิกเวชกรรม

(02) 255-6664-5คุณเพลชลิน วงศ์อนันท์
353 ห้องเลขที A 221/2 ซอยจุฬา 5 ถนนเจริญเมือง แขวงวังใหม่ เขตปทุม(086)
วัน กทม376-8058 คุณอรพร สิทธิOบรู ณะ

1/10/2014

เขตปทุมวัน

17

972

คลินิกทันตกรรม พี อาร์ ดี

198 ซ.จุฬาฯ 42 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330

02-219-2710,089-692-1213
คุณเพ็ญพิศ รอดอนันต์

1/12/2006

เขตปทุมวัน

17

973

ราชเทวีโพลีคลินิกเวชกรรม สาขาเพลินจิต

888/41-45 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.10330

(083) 555-0010,(02)
คุณมาริ254-0314#5152,F.(02)
สา จิรฐั ติชีพ
1/7/2009
252-9251 เขตปทุมวัน

17

974

ลาเบรอตานคลินิก สาขาสยามพารากอน

ถนน พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.10330

(02) 621-9621-2คุณ
(081)
สุกญ
ั ญา
890-1505
จีระกมล

975

เมโกะคลินิกเวชกรรม สาขา เซ็นทรัลเวิลด์

(088)
มวัน874-3692,F.(02)
เขตปทุมวัน กทม
คุณสุนทรี272-0922
ศรินนุ กูล
44/1-2 4/4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ B505/1 ชัน 5 ถ.ราชดําริห์ แขวงปทุ

976

คลินิกสุขภาพเอเพ็กซ์ สาขาพารากอน

991 ห้อง 2-41 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.10330

977

คลินิกทันตกรรม ไอเดนท์

9 (หลังแมคโดนัลด์) ชันที 2 ถ.ชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.10330
02-655-5294,02-255-7772
ทญ.พรทิพย์ โรจน์เจริญศักดิO

978

คลินิกไอสกาย เซ็นเตอร์ จํากัด

เขตปทุม537-0040
วัน กทม คุ(02)
ณจิรวดี
656-0208
คันธะวิชยั
975 อาคารเพรสิเด้นท์เพลส ชันG ห้องPG02 ถนน.เพลินจิต แขวงปทุมวัน (081)

979
980

8
3

(092) 362-2644 คุณณัฐการ ทีปะนาถ

1/1/2014

เขตปทุมวัน

17

1/8/2012

เขตปทุมวัน

17

1/8/2012

เขตปทุมวัน

17

เขตปทุมวัน

17

1/1/2013

เขตปทุมวัน

17

เดอะซิกเนเจอร์คลินิกเวชกรรม

31 ชัน4ห้อง403 ถนน.หลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.10330 (081) 838-6080 คุณปริญญา เสริมสุขสกุลชัย 1/1/2013

เขตปทุมวัน

17

คลินิกทันตกรรม ปากและฟั น

496-502 อาคารอัมรินทร์ พลาซ่า ชัน 3 ห้อง 35,52-54 ถ.เพลินจิต แขวงลุ
02-252-8688-9,085-073-2375,089-317-2570
มพินี เขตปทุมวัน กทม
1/1/2007

เขตปทุมวัน

17

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

(02) 610-9491-2,F(02)
คุณณัฐาชานั
610-9493
นท์ เดมูขะ

F-PD-003 REV.0
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แบบบันทึกประวัตสิ ถานพยาบาล
บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด
 โรงพยาบาลรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 อืน+ ๆ(ระบุ)……………………………………

ประเภท  โรงพยาบาลเอกชน
 คลินิก จํานวน 2049 แห่ง
ลําดับ

ชือสถานบริการสาธารณสุข

จํานวนเตียง

ทีตัง

 ศูนย์บริการสาธารณสุข

หมายเลขโทรศัพท์

ผูป้ ระสานงาน

เขต

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

1/9/2009

เขตปทุมวัน

17

981

คลินิกทันตกรรมปทุมวัน

1773-1773/1 ถ.บรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330

982

มิราเซล เมดิซีน

20/8-9ซอยร่วมฤดี ถนน.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.10330 (084) 134-7800 คุณสิริพร รุ่งศุภกิจ

1/12/2012

เขตปทุมวัน

17

983

ทันตกรรมบางกอกสไมล์ สาขาเพลินจิต

546/2 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.10330

(02) 251-4982-3คุณ
(089)
ฐิตากร949-8745

1/12/2012

เขตปทุมวัน

17

984

กรณ์กิจการแพทย์คลินิก

719/3 ถ.บรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330

02-216-7859,02-214-3631
ผศ.ทญ.วันทนี มุทิรางกูร

เขตปทุมวัน

17

985

อาภาธร

208 ถนน.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.10330

(087) 509-8558 คุณอาภาธร ศิริวฒ
ั นา

1/12/2012

เขตปทุมวัน

17

986

รมย์รวินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาเซ็นทรัลชิดลม ชั5น

22 เซ็นทรัลชิดลม ชัน 4 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.10330(086) 340-7103 คุณสายสุนีย์ วงศ์วุฒิ

1/9/2009

เขตปทุมวัน

17

987

ลักซ์ คลินิกเวชกรรม

ณปริ658-0564
วรรณ เสือกลู
228/3 ซอยสยามสแควร์ 2 ถนน.อังรีดูนัง แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม (085) 905-5058 คุ(02)

1/10/2013

เขตปทุมวัน

17

988

คลินิกชาญกิจทันตแพทย์

823 ถ.พระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330

1/2/2014

เขตปทุมวัน

16

989

เจดี คลินิกเวชกรรม

29 อาคารวานิ สสา ชัน 25 ห้องเอบี ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุ
(02) 655-7000
มวัน กทม

1/9/2014

เขตปทุมวัน

17

990

ดีเอ็นเอ คลินิกเวชกรรม สาขาสยามสแควร์ ซ

392/29-30 ซ.สยามสแควร์ 5 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม
(081) 920-8926,(02)
คุณสุภ658-4490-1,F.(02)
าพร เหล่าสนธิ
1/9/2009
658-4493

เขตปทุมวัน

17

991

เดอะเมด คลินิก

292 ดิจติ อลเกตเวย์ ซอยสยามแสควร์ ซ.3 ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุ
(081)
มวัน868-1350
กทม
คุ(02)
ณธนวรรณ
658-1907
แสงจันทร์ฉาย 1/10/2012

เขตปทุมวัน

17

992

ลากราซ คลินิกเวชกรรม สาขาเซ็นทรัลชิดลมทาวเวอร์
3
1027 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลชิดลมทาวเวอร์ ชัน 8 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพิ(088)
นี เขตปทุ874-3667,(02)
มวัน กทม คุณประภาพร
655-3131-2
อยูร่ กั ษ์

1/10/2012

เขตปทุมวัน

17

993

เศรณี คลินิกเวชกรรม

(02) 658-1955 (089)
คุณธัญ683-4447
ญธร ศรีชยั นาท

1/12/2013

เขตปทุมวัน

17

994

สยามแองเจิลคลินิกเวชกรรม เฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่ง430/20 ซ.สยามสแควร์ ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.10330
(084) 669-7532,(02)
คุณวัชระ
658-4870-72,F.(02)
กิจบรรจง
1/9/2009
654-6226

เขตปทุมวัน

17

995

พราว คลินิกเวชกรรม

ณทวี254-8586
ศิลป์ ปุณณนิ ธF.(02)
ิ
254-8583
1/10/2013
29/1 ซอยหลังสวน ถนน.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.10330 (088) 549-8586 คุ(02)

เขตปทุมวัน

17

996

The sib beauty clinic สาขาสยามสแควร์

กทม654-6288 คุณสุดารัตน์ ไชยปั ญญา
บ.เอพีเอสแอล ซอยสยามสแควร์7 ถนน.พระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน(02)

1/1/2013

เขตปทุมวัน

17

997

เอ็มดี คลินิก สาขาสยามสแควร์

422/4 สยามสแควร์ ซอย 11 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม02-658-1801

1/10/2006

เขตปทุมวัน

17

998

คลินิกทันตกรรมลุมพินี

144 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.10330

02-251-6412 ,02-254-7539
ทพ.พีระพล แสงอิน

1/8/2006

เขตปทุมวัน

17

999

คลินิกทันตกรรมเจริญผล

1214-1216 ถ.บรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330

(089) 201-5621,F.คุณ(02)
ธนพัฒ214-1654
น์ ลิขิตรัตน์เจริญ 1/5/2009

เขตปทุมวัน

17

เขตปทุมวัน

17

1000 รมย์รวินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาสยามพารากอน

8

209 ถนน.พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.10330

2

(089) 441-4471,(02)
คุณอภิ219-2499
รกั ษ์ วุฒิฐานทวี

วันที(เปิ ดบริการ)

(02) 214-0817 ทพ.ยงชัย หวังรุ่งทรัพย์

นพ.ประดิษฐ์

991 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชัน2 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.10330
(02) 610-6755 (087)
คุณสายสุ
103-0677
นีย์ วงค์วุฒิ

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

1/10/2013
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แบบบันทึกประวัตสิ ถานพยาบาล
บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด
 โรงพยาบาลรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 อืน+ ๆ(ระบุ)……………………………………

ประเภท  โรงพยาบาลเอกชน
 คลินิก จํานวน 2049 แห่ง
ลําดับ

ชือสถานบริการสาธารณสุข

จํานวนเตียง

ทีตัง

 ศูนย์บริการสาธารณสุข

หมายเลขโทรศัพท์

ผูป้ ระสานงาน

วันที(เปิ ดบริการ)

เขต

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

1001 คลินิกทันตแพทย์ธารินทร์ - ฉวีวรรณ

46 ซ.เกษมสันต์ 1 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330 02-215-3043,58,081-813-5746
ทพ.ธารินทร์-ทพญ.ฉวี
F.02-615-3085
วรรณ 1/11/2006
วชิรมน

เขตปทุมวัน

17

1002 กราเชีย คลินิกเวชกรรม

414/10 ถนน.อังรีดูนังด์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.10330

(081) 383-6169 คุณวรพิชชา ตรงกมลธรรม 1/5/2014

เขตปทุมวัน

17

1003 อะไลฟ์ คลินิก

458/2-3 ซ.สยามสแควร์ซ.8 ถ.พระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม(02)6580132,F(02)6580231,(085)9172172
คุณอาทิตย์ วงค์บุญเรือง
1/5/2012

เขตปทุมวัน

17

1004 สยามสวอนคลินิคเวชกรรม

190-192 ซ.สยามสแควร์ 1 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม02-658-4884-6 นพ.พงศ์ธร วัฒนศิริสุข

1/6/2006

เขตปทุมวัน

17

1005 ธนพรคลินิก สาขาชิดลม

204 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.10330

(098) 830-6379 คุ(02)
ณยุน658-5885
ภา ยานันท์

1/8/2014

เขตปทุมวัน

17

1006 เฟรชเซลล์มิราเคิล คลินิก

4,4/5 ถนนราชดําริห์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.10330

(02) 252-5999 (081)
คุณชนั923-7565
นต์รตั น์ มูลแก้ว

1/7/2014

เขตปทุมวัน

17

1007 สยามเลเซอร์คลินิกเวชกรรม

264/4-6 ซ.สยามสแควร์ซ.3 ถ.พระราม1 เขตปทุมวัน กทม.10330

02-251-4531

เขตปทุมวัน

17

1008 PAYA dental clinic

BF-07 ชันล๊อบบี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.10330

1/7/2014

เขตปทุมวัน

17

1009 แอ็บส์เมดิค คลินิกเวชกรรม

20/10-11 ซอย.ร่วมฤดี ถนน.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.10330
(081) 928-2806 คุ(02)
ณพิเชฐ
591-5954
นําพูลสุขสันติO

1/7/2013

เขตปทุมวัน

17

1010 คลินิกทันตกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพ

548 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.10330

(082) 494-5400,(02)
คุณรพี257-0218,F.(02)
พรรณ หลําคํา
255-8577
1/5/2009

เขตปทุมวัน

17

1011 มคลินทร์คลินิก สาขาเซ็นทรัลเวิลด์

ห้องB505/2 ถ.ราชดําริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.10330

(02)6131536,F(02)6131538,(086)5550667
คุณภุมรี ชีวไพบูลย์
1/5/2012

เขตปทุมวัน

17

1012 Yasashii สาขาเซ็นทรัลเวิลด์

4,4/4B504 ถ.ราชดําริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.10330

(02)6131489,F(02)5501046,(080)0628179
คุณสมภพ
1/5/2012

เขตปทุมวัน

17

1013 คลินิก บ้านทันตแพทย์

ณหทั946-1197
ยกาญจน์ จิฤดี
40/609 ซอยนวลจันทร์ 18 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจัทร์ เขตบึงกุ่ม กทม(090) 941-9327 คุ(02)

เขตบึงกุ่ม

14

1014 คลินิกรอดอนันต์เวชกรรม

31/4 ซ.รอดอนันต์ 2 ถ.เสรีไทย 15 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.1024002-732-5938

เขตบึงกุ่ม

14

1015 นวมินทร์ศลั ยกรรมตกแต่ง

นายสุทิน ขอบุญส่F.02-969-3874
งเสริม 1/7/2006
30/456 ปากซอนนวมินทร์ 82 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม081-303-4546,081-604-3933

เขตบึงกุ่ม

14

1016 พี.เอส.คลินิกเวชกรรม

02-379-0886,086-818-2798
คุณชนิ ดา
100/1-4 ซ.นวมินทร์ 91 ถ.สุขาภิบาล 1 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.10240

เขตบึงกุ่ม

14

1017 อัมพิกาทันตแพทย์

13/295 ปากซอยพึงบุญ ถ.นวมินทร์ ใกล้ตลาดอินทรารักษ์ แขวงคลองกุ่ม 02-377-2081
เขตบึงกุ่ม กทม

คุณจิราวรรณ เทียงธรรม

เขตบึงกุ่ม

14

4/315 ม. 7 ถ.สุขาภิบาล 1 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.10230

คุณสุกญ
ั ญา

เขตบึงกุ่ม

14

คุณชิดชืน สิงโสภา,คุณจงกล ตันมา
พญ.วิไล ราตรีสวัสดิO

เขตบึงกุ่ม

14

เขตบึงกุ่ม

14

1018 นวลจันทร์ โพลีคลีนิค

1

พญ.พิมพิดา วรัญูรตั นะ
(02) 656-1050 (089)
คุณวิภ158-3000
าวดี ไชยสิทธิO

02-510-3447

1019 นวลจันทร์คลินิกเวชกรรม

40/612 ซ.นวลจันทร์ ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.10230 02-946-0498

1020 คลินิกคลองกุ่มการแพทย์

77/47-48 ตลาดอินทรารักษ์ ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 02-377-0933

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

1/7/2014

นพ.เชษฐ รอดอนันต์,คุณบังอร เพ็ชร์ศรี
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1021 สหแพทย์ เมโมเรียล (นวลจันทร์)

1

ทีตัง
24/1-2 ถ.สุขาภิบาล 1 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.10230

 ศูนย์บริการสาธารณสุข

หมายเลขโทรศัพท์
02-510-3412

ผูป้ ระสานงาน

วันที(เปิ ดบริการ)

คุณทวีป ไทยรุ่งโรจน์,คุณนันทนา ชือสกุล

เขต

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

เขตบึงกุ่ม

14

1022 พีแอนด์พี คลินิกเวชกรรม

318/109 ซอยนวมินทร์70 ถนน.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม (089) 939-2239 คุณภิรญา ใจศเจริญ

1/11/2013

เขตบึงกุ่ม

14

1023 นวมินทร์ 89 คลินิกเวชกรรม*

100/25-26 ซ.นวมินทร์ 89 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.10240
089-8108543,02-3791418,F.02-9148308
คุณณฤดี ศรีรรงค์
1/5/2008

เขตบึงกุ่ม

14

คุณเทพิ966-4750-1
น บุญญะพานิ ชสกุล 1/11/2009
27/49 ปากซอยนวมินทร์ 117 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม(081) 567-9887,(02)

เขตบึงกุ่ม

14

1025 สุพจน์เวชกรรม

44/480 ม.10 ซ.นวมินทร์ 98 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม 02-509-0775,02-509-0287,01-647-3377F.02-919-3046-7
นพ.สุพจน์ สุไพบูลย์พิพฒ
ั น์
เขตบึงกุ่ม

14

1026 เอเอ็มซี คลินิกเวชกรรม

88/17 ซอย 3 ถนนเกษตร-นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.10230
(02) 508-1494 (086)
คุณอรวี518-7205
ร์ กล้าหาญ

1/4/2014

เขตบึงกุ่ม

14

1027 นาเบลล่า คลินิกเวชกรรม

(081) 283-8844 คุ(02)
ณณัฐ936-8077
พัชร์ ธนศิริรชั ต์
318/95 ซอยนวมินทร์70 ถนน.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.10240

1/9/2014

เขตบึงกุ่ม

14

1028 คลินิก นวลจันทร์ ทันตแพทย์

40/376 ถนนนวลจันทร์ ซ.นวมินทร์ อ.คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.10240 02-519-2997

เขตบึงกุ่ม

14

1029 บัณฑิตาคลินิกเวชกรรม

318/106 ซ.นวมินทร์70 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.10240
(02)9478925,F(02)9478925,(081)6442625
คุณบุษราภรณ์ จันทร์ปรุง 1/6/2012

เขตบึงกุ่ม

14

1030 คลินิกเวชกรรม ซอยนวลจันทร์

เขตบึงกุ่ม

14

1031 เอส.ปทุมวันคลินิกเวชกรรม

คุณนาฎยา
811-5337
พันธ์โยธาชาติ 1/7/2013
51/19-20 ถนน.คลองลําเจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม.10240 (02) 890-8337 (085)
10/901 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.10230
02-733-6791,081-884-1082
นพ.ศรศักดิO จิตบรรเทา
F.02-733-679
1/8/2007

เขตบึงกุ่ม

14

1032 เด็นทัลแอทโฮมคลินิก

99/189 ซ.นวมินทร์ 70 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.10240(02) 944-8882 คุณสุนีพร กันทะแก้ว

1/5/2010

เขตบึงกุ่ม

14

1033 สกินดีฟ คลินิก

ณกฤติ363-8914
ยา คงประเสริฐ
190/1 ถนน รัชดา-รามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม.10230 (080) 511-2475 คุ(02)

1/1/2014

เขตบึงกุ่ม

14

1/3/2011

เขตบึงกุ่ม

9

(02)5194092,F(02)9484586,(081)8032508
คุณรุง้ รวี วรกุล
1/3/2012

เขตบึงกุ่ม

14

1024 คลินิกทันตกรรมรักฟั น

2

1034 DRT clinic

35/194 ถ.รามอินทรา แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
1035 ศูนย์ตรวจสุขภาพแอดวานซ์ เช็คอัพ สาขาเทคนิ คการแพทย์97/349 ซ.โพธิOแก้ว แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
1036 บ.ไลฟ์ ไดแอ็ก จํากัด
1037 คลินิกพลีเมียมเพลส

2

คุณพนาวรรณ

(086)565-9345 มณทรีวรรณ เผ่าพงษ์ษา

กทม 949 9595 คุณเจษฎา ณปลอด
15/224 หมู่ที 11 ซ.นวลจันทร์ 21 ถ.นวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม (02)

1/1/2009

เขตบึงกุ่ม

14

111/34 ซ.รามอินทรา40 ถ.รามอินทรา แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุม กทม. 10230
021871134-5

1/8/2011

เขตบึงกุ่ม

11

1/12/2009

เขตบึงกุ่ม

14

คุณกนกกาญน์ วิระวัตน์

1038 คลินิกทันตกรรมเดนทัลโฟกัส สาขาทันตกรรม

318/93 ซ.นวมินทร์ 70 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.10240(089) 121-5231,(02)
คุณพีร947-9499
ชัย สานุ กูล

1039 ไทยเฮลธเบบี คลินิกเทคนิ คการแพทย์

29/592 ถ.ประดิษฐมนู ธรรม แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.10230

(081) 840-1684,(081)
คุณปวีณ934-9010,F.(02)
า กิมเหลิง
260-6198
1/9/2010

เขตบึงกุ่ม

9

1040 คลินิกทันตกรรม เด็นทัลฮาร์ท

88/3 ถนน รามอินทรา แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.10220

(095) 661-5362 คุ(02)
ณวัน947-9983
นิ ศา

เขตบึงกุ่ม

14

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

1/12/2013
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ทีตัง

 ศูนย์บริการสาธารณสุข

หมายเลขโทรศัพท์

ผูป้ ระสานงาน

วันที(เปิ ดบริการ)

เขต

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

1041 คลินิกชยาพรรณทันตแพทย์

25/10 ซอยนวมินทร์109 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตคลองกุ่ม กทม02-510-7057 F.02-633-6900
คุณศศิธร แสนเก้า

1/2/2008

เขตบึงกุ่ม

14

1042 ชาร์มมิงสไมล์ เด็นทัลคลินิก

98/114 ม.11(ตรงข้ามปั` ม ESSO) ถ.นวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม 02-363-8639,081-431-8389
กทม
ทพญ.ชูขวัญ แดงบุตร

1/6/2007

เขตบึงกุ่ม

14

1043 เด็นตี ทันตคลินิก สาขาคลินิกทันตกรรม
1044 ประสิทธิOคลีนิค

24/100 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.10230

(081) 822 9656,(02)
คุณวารุ944
ณี มโนปั
8188,F.(02)
ยพันธ์ 9441/3/2009
8133

เขตบึงกุ่ม

14

งกุ่ม กทม
13/86-87 ทางโค้งใก้ลตลาดอินทรารักษ์ ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึ02-377-3272

เขตบึงกุ่ม

14

1045 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางรังสีเวลเนสโซลูชนั

99/2 อาคารมาดามเซลิเซ่ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม.10240

1/8/2013

เขตบึงกุ่ม

14

1046 เรือพระร่วงคลินิกเวชกรรม สาขาปั ฐวิกรณ์

106/267 หมู่ 6 ซ.นวมินทร์ 70 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.10230 (02) 559 3681,F(02)
คุณกูล559
กาญจน์
3680ปานแก้ว

1/1/2009

เขตบึงกุ่ม

14

1047 คลินิกกนิ ษฐาทันตแพทย์

1891 ซ.เสรีไท 57 ถ.เสรีไท แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

(02)3761179,F(02)3761179,0813710513
คุณกนิ ษฐา กิจสมานมิตร 1/9/2011

เขตบึงกุ่ม

14

1048 คลินิกทันตกรรมเฮลท์ สไมล์

เขตบึงกุ่ม

14

1049 เดอะซีเครท สหคลินิก

4/310 ซ.นวมินทร์ 68 ถ.นวมินทร์ แขวงคลงกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.10230 02-509-6218,081-356-4163
คุณสุรพันธ์ สัจจปาละ,คุณอนุ ส1/12/2005
รา จันพวง
39/23-24 ถ.โพธิOแก้ว แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม.10240
(086) 355-5933,(02)
คุณธนั948-3723,F.(02)
ญชนก
948-3724
1/12/2010

เขตบึงกุ่ม

14

1050 ทันตรักษ์ คลีนิค

02-734-6346,02-734-8497
ทพญ.พิจติ รา โตวิวชิ ญ์
19/247-248 ตลาดอินทรารักษ์ ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม

เขตบึงกุ่ม

14

1051 ทันตแพทย์อินทรารักษ์ 2

77/1 ตลาดอินทรารักษ์ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.10240(02) 377-8274,(02)
ทพ. 377-0442,(02)
สะเทือน วงศ์ฟเู ฟื องขจร
736-7774
1/12/2005

เขตบึงกุ่ม

14

1052 คอสมาแคร์ คลินิก

กุ่ม กทม965-1321 คุ(02)
ณมัฑ944-6990
นา แก้วสมศรี
456/6,456/7 ซอยนวลจันทร์ 46 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึง(083)

1/8/2014

เขตบึงกุ่ม

14

1053 คลินิกทันตกรรม เด็นทัล ฟอร์ยู

1/6/2007

เขตบึงกุ่ม

14

1054 ศูนย์ทนั ตกรรม 45

02-944-6497,089-960-9435
คุณณัฐ สุพรรณการ
1863 ม.4 ม.สหกรณ์ ถ.เสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.10230 02-374-9497 คุณเกรียงศักดิO

เขตบึงกุ่ม

14

1055 สามย่านคลินิกเวชกรรม

848 ถ.พระราม 4 แขวงสีพระยา เขตบางรัก กทม.10500

02-234-4063-4 F.02-2344063
นพ.ประจวบ อึ`งภากรณ์

เขตบางรัก

16

1056 คลินิกเวชกรรม เฉพาะทางจักษุ ศูนย์รกั ษาสายตา

968 ชัน 6 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.10150

(02) 632-4432 (081)
คุณวิภ206-1699
าดา

เขตบางรัก

16

1057 สีลมเด็นตัลบิลดิงทันตคลินิก

439/4 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.10500

02-636-9092-5 คุณสุนิสา

เขตบางรัก

16

1058 แอนน่ า คลินิกเวชกรรม

1483 ถนน.เจริญกรุง แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.10500

(02) 924-8804 (081)
คุณนวรั455-4442
ตน์ ทัฬหวิริยกุล

1/4/2014

เขตบางรัก

16

1059 คลินิกทันตกรรม ศาลาแดงเด็นทัล สเตชัน

64 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม.10500

(083) 018-3384 คุณเดือนเพ็ญ

1/4/2014

เขตบางรัก

16

1060 สไมล์ ดีไซน์ เด็นทัล คลินิก

403/18 ซ.สีลม 5 ถ.สีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม.10500

02-636-9018-9 คุณกัลยา ลีลาปิ ยมิตร

เขตบางรัก

16

คุณประสิทธิ,คุณกัลยา แซ่คู

(087) 997-8324 คุ(02)
ณสุวชิ946-1494
ชา คําพันธ์นิพ

41/375 ม.12 ถ.นวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.10230
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1061 รัตตินันท์คลินิก

134/3 ถ.สีลม แขวงสุรวงค์ เขตบางรัก กทม.10500

02-238-3371-3 คุณรัตตินันท์ ตรีรตั น์

เขตบางรัก

16

1062 คลินิกเวชกรรม มอร์โฟร์ลิส สาขาเจริญกรุง
1063 วุฒิศกั ดิO คลินิกเวชกรรม สาขาบางรัก

4 ซ.เจริญกรุง36 ถ.เจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม.10500

(087) 698-6996,(02)
คุณชาญชั
238-6425,F.(02)
ย ปั ญญา
238-6426
1/2/2011

เขตบางรัก

16

1526 ถ.เจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม.10500

(02) 953-3833 คุณอรุณี ทิมสี

เขตบางรัก

16

946 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.10500

(02) 636-3740-2,F.(02)
คุณแพรภาธร
636-3730
จันทร์ประเสริฐ1/12/2010

เขตบางรัก

16

1065 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางผิวหนังหมอสีลม*

2/1 ถนนเดโช แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม.10500

081-9884084ล02คุณเสาวนี ย์ โรจนวานิ ช

1/5/2008

เขตบางรัก

16

1066 คลินิกทันตกรรม ออลเด้นท์

2/6 ถนน.คอนแวนต์ แขวงสีลิม เขตบางรัก กทม.10500

(02) 631-0055 (085)
คุณวิไล664-0808
เลิศผาติ

1/6/2013

เขตบางรัก

16

1067 SK Clinic สาขาสีลม

30/5 ถนน.ศาลาแดง แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.10500

(083) 355-8572 คุ(02)
ณธิด632-1288
ารัตน์ มะโนพิน

1/11/2013

เขตบางรัก

16

1068 HARMONT CLINIC

942/108 ซอย3 อาคารชาญอิสระ 1 ชัน3 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม(083) 852-4174 คุ(02)
ณมนวรั
652-3113
ตน์ พ่อค้า

1/6/2013

เขตบางรัก

16

1069 ศูนย์ทนั ตกรรมคอนแวนต์

36/2 ถ.คอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.10500

02-632-2794-5 F.02-632-2552
ทพ.สุรชาติ วรวุฒิพุทธพงศ์ 1/8/2006

เขตบางรัก

16

1070 บริษัทสีลมทันตกรรม

68/1 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม.10500

02-266-9971F.02-233-8969
คุณขนิ ษฐา วุฒิวงสิน

เขตบางรัก

16

1071 รมย์รวินท์คลินิก (สีลม)

425/15 ซ.สีลม 5 ถ.สีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม.10500

02-636-8409

เขตบางรัก

16

1072 เอเมดคลินิก สาขาสีลม

68/1 ถ.สีลมนราธิวาส แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กทม. 10500

(02)2669968,(084)3531353
คุณอดิศร

1/7/2012

เขตบางรัก

16

1073 คลินิกทันตกรรมสุรวงศ์ สาขาอาคารหวังหลี ชัน

297 ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม.10500

(02) 235-8911,(081)
คุณวรรณวิ
827-8247,F.(02)
มล นพชํานาญ 235-8911
1/12/2011

เขตบางรัก

16

1074 สกลคลินิกเวชกรรม

1435 ถ.เจริญกรุง แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.10500

(02)6307664,F(02)6307664,(081)8424417
คุณกอบลาภ ตังมันภูดล 1/12/2011

เขตบางรัก

16

1075 ธัญญ่าคลินิกเวชกรรม

1397 ถ.เจริญกรุง แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500

(02)2345879,F(02)6309562,(086)0205628
คุณสริฐา มหาศิริมงคล
1/12/2011

เขตบางรัก

16

1076 โกลบอลเมดิคลั คลินิก

เขตบางรัก

16

1077 คลินิกศูนย์พยาธิไฮเทคแล็บ

(02)6355414-6,F(02)6355417,(02)6355414-6
คุณยุพาภรณ์ อิทธิโรจน์เสถียร1/2/2012
30/16 ซ.ศาลาแดง 2 ถ.ศาลาแดง แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.10500 02-267-0071 คุณพงษ์ศกั ดิO วรรณไกรโรจน์

เขตบางรัก

16

1078 ไอซิส คลินิก

98 ถนน.สาทรเหนื อ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.10500

(081) 206-2090 คุณอําพา เกิดมงคล

1/3/2013

เขตบางรัก

16

1079 The young clinic สาขาสีลม

1/228 ซ.ศาลาแดง ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.10500

(02)6321632,(089)0078038
คุณณัฐกานต์ วชิรพันธุล์ กุล 1/4/2012

เขตบางรัก

16

1080 ด็อกเตอร์ไลฟ์ คลินิกเวชกรรม สาขา CP ทาวเวอร์

3/3 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10120

(02)6382002-3,F(02)6382004

เขตบางรัก

16

1064 เจเนซิส สกิน คลินิก

6

1/2/2008

คุณฐานิ สร ธรรมลิขิตกุล

281/8 ซ.สีลม1 ถ.สีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. 10500
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1081 เอไอเอ สหคลินิก สาขาเวชกรรม

ทีตัง
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หมายเลขโทรศัพท์
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วันที(เปิ ดบริการ)

181 อาคารเอไอเอบิลดิ ง ถ.สุริยวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม.10500(02)638-6261,(086)
คุณพรวริ
300-8288,F.(02)
นท์ ลิขิตพิพฒ
ั นะกุ267-5300
ล1/10/2011

1082 คลินิกเวชกรรม ทีเอสดีแอ๊ดวานซ์ เมดิซิน สีลมคอมเพล็กซ์191 ถนนสีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม.10500

(02( 231-3828 F.(02)
คุณนําผึ231-3830
ง บัวไพร

เขต

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

เขตบางรัก

16

1/4/2014

เขตบางรัก

16

1/3/2013

เขตบางรัก

16

เขตบางรัก

16

1083 รมย์รวินท์คลินิกเวชกรรม สาขาสีลมคอมเพล็กซ์

191ศูนย์การค้าสีลมคอมเพล็กซ์ชนั 3 ห้อง316-317 ถนน.สีลม แขวงสีลม (087)
เขตบางรั103-0677
ก กทม คุ(02)
ณสายสุ
678-2947
นีย์ วงค์วุฒิ

1084 คลินิกทันตกรรมนราเดนทัลเพลส

429/2 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.10500

02-636-9448

48 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.10500

(02) 635-3260,(086)
คุณกรรณิ
343-9006
กา เมฆพัฒน์

1/7/2012

เขตบางรัก

16

1086 ธนิ ยะ เมดิคอลคลินิก

52 ถนน.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม.10500

(086) 571-7703 คุณศิริพร หนู ชูไชย

1/1/2013

เขตบางรัก

16

1087 เด็นต้าสไมล์ คลินิกทันตกรรม

1407 ถ.เจริญกรุง แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.10500

(080) 237-4622,(02)
คุณวิม630-8500,F.(02)
ลศรี เซียมอมรวุฒิ 688-6458
1/7/2009

เขตบางรัก

16

1/9/2009

เขตบางรัก

16

1/10/2012

เขตบางรัก

16

เขตบางรัก

16

1085 บริษัทโปรเทคเดนท์ จํากัด

1088 คลินิกเวชกรรมปั ทมา สาขาสีลม

2

7

1089 โบเต้ เอควิลิเบร่

นส.พัชรี สันติวราพันธ์ ,สนิ ท บุญกู่

283 อาคารสีบุญเรือง ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.10500

(02) 237-6642 คุณปั ทมา ศรีสีควิ
313 อาคารซีพี ทาวเวอร์ชนั 3 ถนน.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.10500
(080) 002-1555 คุ(02)
ณพรศั638-3349
กดิO เจียมสว่างพร

1090 โกลบอล ดอกเตอร์ คลินิก

3

981 โรงแรมฮอล์ลิเดย์ ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.10500

02-236-8444

1091 แพทย์ธนพรคลินิก สาขาสีลม

3

277-279 ซอยสีลม1 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.10500

(086) 002-3953,(02)
คุณสุพ631-2680
ณ
ั ตา

1/8/2009

เขตบางรัก

16

1092 เมดคลินิกเวชกรรม สาขาสีลม

187 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.10500

(02) 632-2992 (083)
คุณวัชรพล
062-8096
กรุณา (084) 544-4942
1/4/2014

เขตบางรัก

16

1093 ดีวานาคลินิกคลินิกเวชกรรม สาขาสีลม

10 ถ.ศรีเวียง แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500

(02)830-0499 คุณทนงท์ ย่องซือ

1/5/2011

เขตบางรัก

16

1094 คลินิกกล้วยนําไทสาขาสาทร8

63และ86 ซ.พิพฒ
ั น์ ถ.สาทรเหนื อ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10120 (02)6367733

1/9/2011

เขตบางรัก

16

1095 คลินิกทันตกรรมเด็นทัลพลัส

1468 ถ.เจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม.10500

02-6308375-6,F.02-6308376
คุณภาวิณี เตรียมศิริวรกุล 1/6/2008

เขตบางรัก

16

1096 ศูนย์ทนั ตกรรม เอ็มดีเค แอทสีลม

(02)6322778-9,F(02)6320995,(086)8832415
ก กทม
คุณธัญญรัตน์ สมิธ
1/9/2011
1/230 อาคารสีลมแกรนด์เทอเรส ซ.ศาลาแดง2 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรั

เขตบางรัก

16

1097 ลากราซ คลินิกเวชกรรม สาขาสีลมคอมเพล็กซ์

191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน 3ห้อง320-321 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม
(02) 193-8279 (089)
คุณภัค949-6594
ภิญญา ดอนไพร

เขตบางรัก

16

1098 นิ ติพลคลินิกเวชกรรมสาขาสีลม

24-26 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม.10150

02-632-8942 F.02-632-8942
คุณนิ ติพล ชัยสกุลชัย ,คุณอารีย์ บุญชู

เขตบางรัก

16

1099 โตเกียวคลินิกเวชกรรม

1035/2 ซ.สีลม 21 ถ.สีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม.10500

02-266-2999 F.02-235-4419
นายชีชพัชร ไกรศรีสถาพร ,คุณภัสสร ขิ มฉันท์ เขตบางรัก

16

1100 คลินิกทันตกรรมสีลม สไมล์สตูดิโอ

30/8 ปากซอย 2 ถ.ศาลาแดง แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.10500

(02) 235-7706-9,(02)
คุณณัชชารี
664-2900,F.(02)
ย์ อัมพาธนพันธ์ 2357705
1/9/2008

16

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............
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1101 เมดิกา้ คลินิกเวชกรรม สาขาสีลม

313 ซ.อาคารซีพ.ี ทาวเวอร์ชนั 3 ถ.สีลม เขตบางรัก กทม. 10500

F(02)3624176,0819307722
คุณธิติกรณ์ วาณิชย์กุล

1/6/2011

เขตบางรัก

16

1102 มเหสักข์คลินิกเวชกรรม

90-92 ถ.สีพระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กทม.10500

(02)234-3958,(081)630-9944,F.(02)233-7433
คุณสุวฒ
ั น์วดี กลันเอียม
1/8/2008

เขตบางรัก

16

1103 คลินิกเวชกรรมฟี นิกซ์

62 ซ.ธนิ ยะชัน4ห้อง409 ถ.สีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กทม. 10500 (02)6328571-4 คุณอัชฌาญา บูรณสิงห์

1/6/2011

เขตบางรัก

16

1104 นิ ติพลคลินิกเวชกรรม สาขาเมเจอร์ปินเกล้า

554 ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กทม.10700

(02)8866061,F(02)8866062,(081)3097722
คุณฤทัย หีบแก้ว
1/5/2012

เขตบางพลัด

17

1105 คลินิกทันตแพทย์ (จรัญสนิ ทวงศ์)

159/81 ถ.จรัญสนิ ทวงศ์ แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กทม.10700

02-886-6106-8,084-110-0606
คุณเบญจมาศ ไตรวิF02-886-6109
ชา
1/7/2007

เขตบางพลัด

17

1106 คลินิกทันตกรรมบ้านจรัญฯ

376/1-2 ถ.จรัญสนิ ทวงศ์ แขวงบางยีขัน เขตบางพลัด กทม.10700

02-886-5596

เขตบางพลัด

17

1107 สายเพ็ชร์โพลีคลีนิค

656/179-180 ตรงข้ามจรัญสนิ ทวงศ์คอนโดมิเนี ยม ถ.จรัญสนิ ทวงศ์ แขวงบางยี
02-424-6626
ขัน เขตบางพลั
, 02-4241058
ดคุณกทม
ไพรัช ขําละมัย

เขตบางพลัด

17

1108 เมดคลินิกเวชกรรม สาขาเมเจอร์ปินเกล้า

554 ถนน.บรมราชชนนี แขวงบําหรุ เขตบางพลัด กทม.10700

เขตบางพลัด

17

1109 สหชาติทนั ตแพทย์

656/125 ซ.จรัญสนิ ทวงศ์ 44 (ซอยวิมล) ถ.จรัญสนิ ทวงศ์ แขวงบางยีขัน เขตบางพลั
02-433-9620,02-439-1528
ด กทม คุณนิ ภาธร วงษ์F.02-424-7029
ชยั สงค์

เขตบางพลัด

17

1110 ฟ้ าใสคลินิกเวชกรรม สาขาปิ นเกล้า

562/1-2 ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กทม.10700

02-886-4964 ,01-553-3402
คุณสุกญ
ั ญา ธรรมธัชอารี 1/11/2006

เขตบางพลัด

17

1111 นิ ทธ์นต์คลินิก

4 ซ.จรัญสนิ ทวงศ์57 ถ.จรัญสนิ ทวงศ์ แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กทม.10700
02-881-9830,02-881-9858
นายอํานวย พิพF.02-881-9269
ิธเวช
1/3/2006

เขตบางพลัด

17

1112 ลาริสสาคลินิก

289 ถ.สิรินธร แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กทม.10700

1/10/2012

เขตบางพลัด

17

ทพ.พรพจน์ สุริวงค์
879 ซ.ภาณุ รงั สี ถ.จรัญสนิ ทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม. 10700(02)8802965,0834211384

1/5/2011

เขตบางพลัด

15

1114 รัตนโกสินทร์ คลินิกการแพทย์

14 ซ.จรัญฯ 53 ถ.จรัญสนิ ทวงศ์ แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700(02) 434-7200-2คุณประสพ เสนสวนจิก

1/5/2010

เขตบางพลัด

17

1115 คลินิกเวชกรรมรัชดา-เมเจอร์ปินเกล้า

คุณบรรเทิ
099-2126
ง พรมชาติ
104ชัน2 ถนน.บรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กทม.10700 (02) 435-5818 (084)

1/6/2013

เขตบางพลัด

17

1116 คลินิกสัตวแพทย์

516 ถนน จรัญสนิ ทวงศ์ แขวงบางยีขัน เขตบางพลัด กทม.10170

(089) 110-2448 คุ(02)
ณจิณ883-4112
ณพัต ปั ญจพันธ์พงศ์ 1/12/2013

เขตบางพลัด

17

1117 เกียรตินิยมทันตแพทย์

8 ซ.จรัญสนิ ทวงศ์ 65 ถ.จรัญสนิ ทวงศ์ แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กทม.10700
02-424-1173

เขตบางพลัด

17

1118 ราชพฤกษ์คลินิกเวชกรรม สาขาตังฮัว เส็ง ธนบุรี

289 ถนน.สิรินธร แขวงบางบาหรุ เขตบางพลัด กทม.10700

เขตบางพลัด

17

1119 คลินิก สิริลกั ษณ์ ทันตแพทย์

233 ถ.จรัญสนิ ทวงศ์ (ปากซอย 51) แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กทม.10700
02-886-4288,089-136-9786
คุณสิริลกั ษณ์ วณิชวรนันท์

เขตบางพลัด

17

1120 จิรกรคลินิกเวชกรรม

894 ซ.จรัญสนิ ทวงค์ 96/2 ถ.จรัญสนิ ทวงษ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กทม(02)8790811

เขตบางพลัด

17

1113 ทันตกรรมบ้านรักษ์ฟัน

0

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

ทพญ.สุวฒ
ั นา อริยประยูร

(081) 947-2993 คุณวรมน ทีฑคีรีกุล

(085) 519-0789,(02)
คุณจาราภา
881-9539
วงศ์เมือง

1/6/2006
1/5/2013

ผศ.ฉันทวัฒน์ สุทธิบุณยพันธ์1/8/2006

(02) 434-4464 คุณปิ นมณี สีสมุท
คุณอรุณทิพย์ สิทธิกุล

1/11/2012
1/9/2011
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วันที(เปิ ดบริการ)
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สายที วันที(ปิ ดทําการ)

1121 จรัญการแพทย์ คลินิกผิวหน้า-เลเซอร์

21 ปากซอยจรัญสนิ ทวงศ์ 81 แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กทม.10700 02-424-3059,086-344-8234
นพ.นันทจักร

1/7/2007

เขตบางพลัด

17

1122 วัชระคลินิก

เขตบางพลัด

15

1123 เดนทัลสไมล์ทนั ตคลินิก

370-372 ซ.จรัญสนิ ทวงศ์ 75 ถ.จรัญสนิ ทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด02-435-7872,02-880-2309
กทม
นพ.ชาญชัย ทวีสกุลวัชระ
390-392 ถ.ราชวิถี (เชิงสะพานซังฮี ) แขวงบางยีขัน เขตบางพลัด กทม.10700
(02) 883-3668,(086)
คุณปาร์182-8003
สุทธิO หาญพูนวิทยา 1/10/2011

เขตบางพลัด

17

1124 คลีนิคแพทย์พิชยั

02-435-3887
95-97 ซ.จรัญสนิ ทวงศ์ 79 ถ.จรัญสนิ ทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม

1/8/2006

เขตบางพลัด

17

1125 เดอะไลน์ คลินิกเวชกรรม

317 โครงการกรุงธนเมืองแก้ว ถนนสิรินธร แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กทม
(089) 002-1319 คุ(02)
ณวีระชั
881-7775
ย สาริวงศ์จนั ทร์

1/5/2014

เขตบางพลัด

15

1126 คลินิกเวชกรรมเจริญแพทย์ปินเกล้า

84,86 ถ.จรัญสนิ ทวงศ์ แขวงบางยีขัน เขตบางพลัด กทม.10700

(02) 433-1656-7,F.(02)
คุณฤชกรณ์
433-1657
พรชิว

1/1/2012

เขตบางพลัด

17

1127 เอสเคคลินิกเวชกรรม สาขาปิ นเกล้า

566 ถ.บรมราชชนนี ซ.2 แขวงบางยีขัน เขตบางพลัด กทม. 10700

(02)886550,0819655856
คุณสิริอยั ์ น้าสุนีย์

1/2/2012

เขตบางพลัด

17

1128 คลินิกพักตรศรีทนั ตแพทย์

47 ถนนราชวิถี แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม.10700

02-433-4349

เขตบางพลัด

15

1129 วีวา่ คลินิก

166 ถ.พระบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700

(02)4339974-5,0836666636
คุณขันสนี ย์ ลิวลักษณ์

เขตบางพลัด

17

1130 คลินิกธนาวัฒน์ทนั ตแพทย์

02-435-5303
495/69 ปากซอยจรัญ ฯ 65 ถ.จรัญสนิ ทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม

ทพ.ธนาวัฒน์ วรพฤกษ์กิจ

เขตบางพลัด

17

1131 คลินิกเวชกรรมอนันต์พฒ
ั นา

439 ถ.สิริธร แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กทม.10700

02-883-9991-2 F.02-883-9990
นางอัญชลีพร ธรรมจรัสศรี

เขตบางพลัด

15

1132 นริศการแพทย์คลินิกเวชกรรม

64 ถ.อรุณอัมรินทร์ แขวงบางยีขัน เขตบางพลัด กทม.10700

02-419-7723-4,02-433-4133
คุณสุวทิ ย์ ฉันท์เรืองวณิชย์

เขตบางพลัด

17

1133 คลินิกเวชกรรมอนันต์พฒ
ั นา สาขาบางอ้อ

23,25 ซ.95/1 ถ.จรัญสนิ ทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กทม. 10700 (02)885 5225,F(02)8855144

1/4/2012

เขตบางพลัด

17

1134 ฟ้ าสดใสคลินิกเวชกรรม

116/12 ซ.บางขุนนนท์12 ถ.บางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้(084)0372986,F(02)2609873
อย กทม
คุณธนัชญา คําแดง

1/4/2012

เขตบางพลัด

17

1135 คลินิกแพทย์ดนุ พล

343 ถ.จรัญสนิ ทวงศ์ แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กทม.10700

02-424-5978,086-787-2359
นพ.ดนุ พล โภคสวัสดิO

1/8/2007

เขตบางพลัด

17

263 ถ.พระปิ นเกล้า แขวงบางยีขัน เขตบางพลัด กทม. 10700

02-435-0122

เขตบางพลัด

17

1137 คลินิกศูนย์ทนั ตกรรมแนวใหม่

291 ถ.สิรินทร แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กทม.10700

02-435-6155,081-680-2331
คุณอุษณีย์ พฤกษ์F.02-435-6155
กานนนท์ 1/8/2007

เขตบางพลัด

15

1138 คลินิกปริญญาทันตแพทย์

เขตบางพลัด

17

1139 พาต้า โพลีคลินิก

ทพ.ปริญญา ปฐมกุ
F.02-886-5245
ลมัย 1/7/2006
223 ซ.จรัญสนิ ทวงศ์ 51 ถ.จรัญสนิ ทวงศ์ แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กทม02-424-6996,02-886-5245
630/204 ถ.สมเด็จพระปิ นเกล้า แขวงบางยีขัน เขตบางพลัด กทม.1070002-435-4976,02-883-4714
คุณประสิทธิO โอศิริพนั ธุ ์

เขตบางพลัด

17

1140 อทิตาคลินิกเวชกรรม

295 ถนน.สิรินธร แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กทม.10700

เขตบางพลัด

15

1136 ยลชัยเวชกรรม (วัฒนกิจ)

2

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

คุณพิชยั ผัวเพิมพูลศิริ

ทพญ.พักตรศรี สุขสราญ
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คุณยลชัย
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คุณณัฐ289-3777
ทิยา เม่งศิริ
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F-PD-003 REV.0
ตุลาคม 2557

แบบบันทึกประวัตสิ ถานพยาบาล
บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด
 โรงพยาบาลรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 อืน+ ๆ(ระบุ)……………………………………

ประเภท  โรงพยาบาลเอกชน
 คลินิก จํานวน 2049 แห่ง
ลําดับ

ชือสถานบริการสาธารณสุข

จํานวนเตียง

ทีตัง

 ศูนย์บริการสาธารณสุข

หมายเลขโทรศัพท์

ผูป้ ระสานงาน

วันที(เปิ ดบริการ)

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

1141 คลินิกเวชกรรมอยูส่ ุข

43-45 ถ.จรัญสนิ ทวงศ์ แขวงบางค้อ เขตบางพลัด กทม.10700

เขตบางพลัด

17

1142 จรัญ 44 คลินิกเวชกรรม

13 ห้อง 103-4 ซ.จรัญสนิ ทวงศ์ 44 ถ.จรัญสนิ ทวงศ์ แขวงบางยีขัน เขตบางพลั
(081)
ด กทม
656-1233,(02)
คุณณฐมณท์
885-4089#103,104,F(02)
พัชราสิริปกรณ์ 1/10/2008
215-075เขตบางพลัด

17

2 ซ.จรัญ 66/1 ถ.จรัญสนิ ทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม.10700 (02) 879-1971-2คุณสุทธิเพ็ญ ลุสมบัติ

1143 คลินิกทันตกรรมบางพลัด

4

(084) 926 2462,(02)
คุณณั885
ฐชานั4371,F.(02)
นท์
8851/3/2009
4091

เขต

เขตบางพลัด

17

กิจ
ทพ.ญ.มณีพรรณ ปั ญญานุ สรณ์1/6/2006

เขตบางบอน

10

1144 คลินิกบ้านหมอฟั นทันตกรรม

26/403 ซ.69 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.10150

1145 กาญจนาภิเษก - บางบอน คลินิกเวชกรรม

48/1052 ม. ดี.เค. ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.10150
02-415-2829,089-108-5159
นพ.ปรีดา-คุณดรรชนี
F.02-415-2819
โฆสิตะมงคล

เขตบางบอน

10

1146 ทันตกรรมสิทธิโชค

45/417 หมู่บา้ น DK. ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. (02) 895-2506 คุณพัชรา บุรุษพัฒน์

1/5/2010

เขตบางบอน

10

1147 คลินิกเวชกรรมยศสินี

6 ถ.บางขุนเทียน แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.10150

1/7/2010

เขตบางบอน

10

1148 ลีลาคลินิกเวชกรรม

45/428 ซ.หมู่บา้ นดี.เค ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม(02) 895-3788 คุณมนัส ลีลาวรางค์

1/9/2009

เขตบางบอน

10

1149 สุขุมทันตคลินิก

16/8 ม.9 ถ.บางบอน 1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.10150

02-416-5364

คุณสุขุม กัมทรทิพย์

เขตบางบอน

10

1150 คลินิกบางบอนทันตกรรม

76/21 หมู่ที 3 ตรงข้ามโรงเรียนศึกษานารี ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน
02-450-3367
กทม

คุณสุรดี อาภาโสภณ

เขตบางบอน

10

1151 มณฑลคลินิกเวชกรรม

49/121 ซ.เอกชัย 61 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.1015002-898-0936

คุณณิชกานต์ ไกยสวน,คุณศิวรัตน์ ทองขัง

เขตบางบอน

10

1152 กัลปพฤกษ์ เด็นทัล คลินิกทันตกรรม

99/92 ถ.สุขาภิบาล1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.10150

(086) 338 7811,(086)
คุณอรภา
310
หอมวิ
4866,(02)
เศษวงศา 8991/5/2009
3159

เขตบางบอน

10

1153 คลินิกสุขาภิบาล1 เวชกรรม

2/3 หมู่ 9 ถ.สุขาภิบาล 1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.10150

02-899-3441,084-089-2079
คุณณัชนันท์ วงค์F.02-899-3441
ทะปา
1/6/2006

เขตบางบอน

10

1154 เอแคร์ คลินิกเวชกรรม

249/78 ถ.บางบอน1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.10150

(080-280-4459,(02)
คุณชัย899-2299
วัฒน์ ชํานาญวงษ์

เขตบางบอน

10

1155 บางขุนเทียน 2 คลินิกเวชกรรม

125/41-44 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.10150

02-894-3713-4 คุณสมชาย เกตุแก้ว,คุณมะลินี ผาจวง

เขตบางบอน

10

1156 บางขุนเทียน 5 คลินิกเวชกรรม

02-450-3650-3 F.02-450-3659
คุณบุษผา
133/75 ม. 3 ซ.เอกชัย 131 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.10150
76/50 ซ.สามแยกบางบอน ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.10150
02-415-7821 นพ.เดช ฤทธิOไกรเกรียง

เขตบางบอน

10

เขตบางบอน

10

เขตบางบอน

10

เขตบางบอน

10

เขตบางบอน

10

1157 บางบอนคลินิกแพทย์เวชกรรม
1158 บางบอนคลินิกเวชกรรม
1159 คลินิกแพทย์โรจน์
1160 คลินิกเวชกรรมพุทธบูชา

10

6/71-72 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.10150

02-899-4966

1/5/2009

(081) 484-8377,(02)
คุณยศสิ899-8722
นี

1/11/2005

1/3/2010
1/12/2006

02-899-5212-3 F.02-415-2950
คุณมาลินี กุลสุวรรณ

41/154 ซ.เอกชัย 76 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.10150(081) 808-7819,(02)
คุณเบญจมาศ
416-4031,F.(02)
พึงพล
416-9405
1/3/2010
92/8-9 หมู่ที.3 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.10150
02-890-8337 F.02-890-8337
นายศักดิOชยั หารสกุล
1/3/2006

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............
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บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด
 โรงพยาบาลรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 อืน+ ๆ(ระบุ)……………………………………

ประเภท  โรงพยาบาลเอกชน
 คลินิก จํานวน 2049 แห่ง
ลําดับ

ชือสถานบริการสาธารณสุข

จํานวนเตียง

ทีตัง

 ศูนย์บริการสาธารณสุข
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1161 คลินิกทันตกรรมแอทสไมล์

1261/15 ซ.ใกล้ซอยเอกชัย109 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม
(02)4503778,(087)6749977
คุณศิริรตั น์ อริยเดชวณิช

1/3/2012

เขตบางบอน

10

1162 คลินิกบ้านเอกชัย 40 สัตวแพทย์

106/48 ปากซอยเอกชัย 40 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.10150
(085) 045-3112,(02)
คุณอัธ416-3112
ยา พวงค้า

1/12/2010

เขตบางบอน

10

1163 ชลิดา คลินิกเวชกรรม

153/350 ถนน.บางบอน1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.10150

1/8/2013

เขตบางบอน

10

1164 คลินิกบ้านฟอฟั นคลินิกทันตกรรม

081-659-5876 F.02-899-7867
ทพญ.มณีวรรณ ปั ญญานุ สรณ์ก1/3/2007
ิจ
21/28โครงการบริติช เพลส ถ.บางขุนเทียน แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม

เขตบางบอน

10

1165 เอกชัย ทันตแพทย์

6/68 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.10150

เขตบางบอน

10

1166 คลินิกทันตกรรมเด้นท์สไมล์

88/68 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.10150

เขตบางบอน

10

เขตบางนา

13

เขตบางนา

13

1167 เมโกะคลินิก สาขาเซ็นทรัลบางนา

4

(02) 415-1705 (085)
คุณชลิ763-5151
ดา ลี หิรญ
ั สุล

02-415-7824-26คุณไตร ทองพสุทธ์
02-893-5466 ทพ.บุญชัย ศักดิOศรีสุวรรณ,ทพ1/2/2007

เขตบางนา
369-0657,(02)
กทม คุณนิ ต745-7147
ยา
1091 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลบางนา ชัน5 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา(086)

1/8/2009

1168 คลินิกนันทนาทันตแพทย์

94 ซ.อุดมสุข ถ.สุขุมวิท 103 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260

02-398-2344 ,02-398-2315
ทพญ.นันทนา ฐปนานนท์

1169 ประชาชืนบางนาเอ็มอาร์ไอสาขาคลินิกเวชกรรม

240/11-15 ซ.บางนาตราด48 ถ.บางนาตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม
027468080,F027468845,(085)8460236
คุณสิบทิศ ใยนิ รตั น์
1/7/2011

เขตบางนา

13

1170 อรุณทันตแพทย์ สาขาทันตกรรม 1

คุณสุมาลี
270 ปากซอยวชิรธรรมสาธิต22 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กทม02-747-6598F.02-393-1439

1/4/2008

เขตบางนา

13

1171 รมย์รวินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาเซ็นทรัลบางนา

1091 ห้อง 311 เอ ชัน 3 เซ็นทรัลบางนา ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา
(02) 745-7231,
กทม
F(02)
คุณลําไพร
745-7233

1/11/2008

เขตบางนา

13

1/12/2013

เขตบางนา

13

1173 บี เอ็น ซี คลินิกเวชกรรม

คุณธนรั747-7070,F.(02)
ตน์ ศุภศิริ
399-0393
1/5/2010
238 ซ.สุขุมวิท 101/1 ถ.สุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260 (081) 345-2646,(02)

เขตบางนา

13

1174 ศูนย์ทนั ตกรรม พี ดี ซี

1091 ห้อง 521B ชัน 5 เซ็นทรัลบางนา ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา
02-361-0853
กทม

ทญ.ลลิตา พิชยภูมิชยั ,คุณอนันตญา ปริญญาพล เขตบางนา

13

1175 คลินิกทันตกรรมเฟรนด์ลี สมายล์ สาขาอุดมสุข

8/91-92 ถ.สุขุมวิท 103 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260

(081) 816-5860,(02)
คุณนิ ร747-8250
มล ก่อเกียรติเจริญ

1/7/2009

เขตบางนา

13

1176 คลินิกเวชกรรม ปนัดดา อุดมสุข

222ห้อง106 ถนนอุดมสุข แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260

(083) 262-4233 คุณมินท์ธิตา ฐิติภทั รภูวนนท์ 1/4/2014

เขตบางนา

13

1177 พรเกษมคลินิก 5

512 ชัน 5 เซ็นทรัลบางนา ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม 02-361-1132-3 F.02-361-11
คุณบุสบา พวงปั ญญา

เขตบางนา

13

1178 สมิติเวช คลินิกเวชกรรม สาขา ลาซาล

473 ซอยลาซาล 27 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260

เขตบางนา

13

1179 อิมเมจินี คลินิกเวชกรรม สาขาเซนทรัลบางนา

1011 ศูนย์การค้าเซนทรัลบางนา หมู่ที 12 ถ.บางนา-ตราด (กม.3) แขวงบางนา
(083) 079-4908,(02)
เขตบางนา กทม
คุณไพริ745-7389-91,F.(02)
นทร์ มนู รตั นศิลป์ 1/12/2009
860-1036

เขตบางนา

13

1180 คลินิกแพทย์อมั พร

52/93 ม.3 ซ.ลาซาล ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.1026002-749-1495 F.02-393-4606
พญ.อัมพร ศรีสุข

เขตบางนา

13

(081) 314-0191 คุณสุพดั ชา ตืนตา
1172 ผิวดีคลินิก คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางผิวหนัง สาขาบางนา587 ชัน3 ห้อง306/1 ถนน.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............
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1/12/2013

เขตบางนา

13

1181 คลินิกทันตกรรม จุฬา

1045 ถนน ลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260

1182 แบริงเมดิคอลคลินิก

45/34-36 ซ.แบริง 11 ถ.สุขุมวิท 107 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260
02-396-0947,089-188-6302
คุณวันดี สมสร,คุF.02-749-8348
ณจิตรทนัย ศิริแสง

เขตบางนา

13

1183 วีนัสคลินิกเวชกรรม

1091 ห้องเลขที 515 เอ ชัน 5 หมู่ที 12 เซ็นทรัลซิตี ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา
02-361-0840
เขตบางนา
F.02-361-0840
กทม
พญ.สุภามาศ เติมมงคลชัย 1/11/2006

เขตบางนา

13

1184 คลินิกทันตกรรมไอดอลสไมล์

785 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260

(081) 894-5595 คุ(02)
ณฉัต747-5490
รทิพย์ องอาจฉัตรวิไล 1/6/2014

เขตบางนา

13

1185 คลินิกทันตกรรม 105

95/18 ซ.ลาซาล ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260 02-749-2707

เขตบางนา

13

1186 คลีนิกทันตกรรม ดี-เดนท์

10 ซ.บางนา-ตราด 23 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260
02-361-4901-3,081-849-6124
ทพญ.ดวงตา วรชาติF.02-3614905
,คุณสายพิ1/11/2005
ณ เพิมพูน

เขตบางนา

13

1187 คลินิก ศูนย์สุขภาพฟั นดี

8/82 ถนน สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260

1/12/2013

เขตบางนา

13

เขตบางนา

13

1189 คลินิกเวชกรรมลาซาล

(02)7492303,F(02)7492303,0802326700
คุณสุพาณิชย์ พันนาดี
1/7/2011
51/69,51/94 ซ.ลาซาล ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260
02-744-4401-2 F.02-744-4402
นพ.พงษ์ศกั ด์ ศรีมุกสิกโพธิO, 1/11/2005

เขตบางนา

13

1190 คลินิกทันตกรรมเดนเต้

50/769 หมู่ 9 ซ.ลาซาล 28 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม02-749-3598

ทพญ.กิตติกาญจน์ เรืองสุริยะพงศ์,คุณนิ ตยา เสือเขตบางนา
แก้ว

13

1191 คลินิกทันตกรรมชีส(cheese)

2822 ถ.สุขุมวิท (ตรงข้ามปากซอยสุขุมวิท 103) แขวงบางนา เขตบางนา กทม
02-393-2966

ทพ.วีรชัย สุทธิธารธวัช

1192 คลินิกทันตกรรมมอส สาขาอุดมสุข

ณพรพนาวรรณ
747-8538บุญเลิศ
222 บ้าน ณ อุดมสุข ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260 (083) 015-1211 คุ(02)

1188 MOS DENTAL CLINIC สาขาแบริง

3

(087) 485-9900 คุณสุรชัย

วันที(เปิ ดบริการ)

ทพญ.จุรีรตั น์ พรรณกิจ

(081) 622-0623 คุ(02)
ณนวลนภา
398-7362

4491-4493 ถ.สุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260

1/11/2005

เขตบางนา

13

1/10/2014

เขตบางนา

13

1193 Rampada Clinic

(02)7441191,(089)4895896,F(02)7441193
คุณปวัณรัตน์ วีรนิ ตย์โสภณ 1/4/2011
38 ซ.บางนาตราด25 ถ.บางนาตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260

เขตบางนา

13

1194 นิ ติพลเวชกรรมคลินิก สาขาบางนา

1091 ห้อง 313 เซ็นทรัลบางนา ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา 02-361-0750,081-356-7334
กทม
คุณสมปอง ชาวหลวง
F.02-361-0750
,นุ ชจรินทร์ ช่วงกรุด

เขตบางนา

13

1195 มหาสินคลินิกเวชกรรม

02-399-0409,02-747-6419,089-136-0409
นพ.สุรพล โพธิบณ
ั ฑิต,คุณนิ ศารัตน์ มุสาเหมา เขตบางนา
254 ซ.สุขุมวิท 101/1 ถ.วชิรธรรมสาธิต แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260

13

1196 คลินิกทันตกรรมเจนธรรม

02-744-0502-4 F.02-744-0503
ทพ.สุเชฐ คงสนองธรรม,คุณจีร1/4/2006
พร ชอบใจเย็น
74 ซ.เซ็นทรัลซิตี ถ.บางนา-ตราด 23 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260

เขตบางนา

13

1197 ธรรมสาธิตคลินิกเวชกรรม*

274 ซ.วชิรธรรม 22 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260 086-5711273,02-3987872,F.02-3210656
คุณสุมานา บุญมาศ
1/4/2008

เขตบางนา

13

1198 นี โอ คลินิก สาขาเซ็นทรัลบางนา

1091 ม.12 ห้องเลขที 331 B ชัน 3 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.1026002-361-0731

คุณพนิ วา จรรย์ศุภรินทร์,เพ็ญพิชญา คงคาใส เขตบางนา

13

1199 คลินิกทันตกรรม กลางกรุง

1558 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260

1/1/2010

เขตบางนา

13

1200 ธิติกรคลินิกเวชกรรม สาขาสุขุมวิท 101/1

3083,3085 ซ.สุขุมวิท 101/1 ถ.สุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260
(02) 747-2836,(084)
คุณธิต642-7999,F.(02)
ิกรณ์ วาณิชย์กุล 362-4176
1/10/2011

เขตบางนา

13

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

(086) 065-1514,(02)
คุณวีรชั182-0563
ย จรูญเมธี

F-PD-003 REV.0
ตุลาคม 2557

แบบบันทึกประวัตสิ ถานพยาบาล
บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด
 โรงพยาบาลรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 อืน+ ๆ(ระบุ)……………………………………

ประเภท  โรงพยาบาลเอกชน
 คลินิก จํานวน 2049 แห่ง
ลําดับ

ชือสถานบริการสาธารณสุข

จํานวนเตียง

ทีตัง

1201 บิวตี แล็บคลินิกเวชกรรม

589/51 ถนนบางนา (กม.3) แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260

1202 คลินิกลาซาลทันตกรรม
1203 วุฒ-ิ ศักดิOคลินิก สาขาเซ็นทรัลบางนา

50/595-596 ถ.สุขุมวิท105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260

 ศูนย์บริการสาธารณสุข

หมายเลขโทรศัพท์

ผูป้ ระสานงาน

วันที(เปิ ดบริการ)

(02) 150-8888 ต่อคุณปานทิพย์ องค์ปรัชญากุล 1/9/2014
02-749-1674,086-396-3439
คุณบูรณา บุญมณี,คุณ พงษ์ศกั ดิO บัวพรพงษ์

เขต

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

เขตบางนา

13

เขตบางนา

13

1091 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลบางนา ชัน3 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา02-745-6642
เขตบางนา กทมF.02-745-6643
คุณบุรกร บุรกรรรมโกวิท

1/3/2008

เขตบางนา

13

320/4-5 ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260

(02) 393-0932 คุณหนึ งฤทัย ชลวานิ ช

1/12/2010

เขตบางนา

13

1205 ศูนย์ทนั ตกรรม คิว - เดนท์

954/3 ถ.สุขุมวิท 101/1 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260

02-747-8395-6 คุณศิริวรรณ คงประโยชน์

เขตบางนา

13

1206 แพนคลินิก สาขาบางนา

333 ชัน 3 เซ็นทรัลซิตบางนา
ี
ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม
02-745-7161-2 F.02-745-7161
คุณนหทัย ประสาพันธ์

เขตบางนา

13

1207 คลินิกทันตกรรมกรุงเทพ

51/14 ซ.ลาซาล ถ.สุขุมวิท 105 (ลาซาล) แขวงบางนา เขตบางนา กทม 02-745-8303

ทพ.วิชยั ลิปิสุวรรณโชติ

เขตบางนา

13

1208 คลินิกบางนาทันตแพทย์

3220 ตลาดสีแยกบางนา ถนนสรรพวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260
02-745-2028

ทพ.กมล วีระอนันตวัฒน์

เขตบางนา

13

1209 คลินิกไอสกายเซ็นเตอร์ บางนา

888 อาคารเดอะโคสท์ วิลเลจ ชันที1 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา(02)
กทม 136-0936 (092)
คุณสุจน515-6633
ิ ดา จาววงศ์สนั ต์

1/7/2014

เขตบางนา

13

1210 คลินิกทันตกรรมบางนา

1692 ถ.บางนาตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260

(02)7469576,(085)0730364
คุณฐิตินันท์ ปั กการะโถ

1/3/2012

เขตบางนา

13

1211 คลินิกทันตกรรมหมอฟั น 103

3199/1 ถ.สุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260

(02) 399-5565,(081)
คุณอรจนา
988-8963
, คุณอภิรดี , คุณวิ1/10/2011
โรจน์

เขตบางนา

13

1212 บางนาโพลีคลีนิค

คุณพรชั
393-3280
ย ตังสําเริงวงศ์
4275/8-9 สีแยกบางนา-ตราด ถนนสุขุมวิม แขวงบางนา เขตบางนา กทม(02) 393-5819 (02)

เขตบางนา

13

1
1298 ซ.บางนาตราด 36 ถ.บางนาตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260
(086) 626-9417,คุณทีปทัศน์ ปุณหสวัสดิกุล 1/9/2010
1213 โอเรียนทอล เฮลท์บางนา คลินิกเวชกรรม สาขาบางนา

เขตบางนา

13

1214 ดีกุลทันตคลินิก

4543/2 ซ.สุขุมวิท 107 ถ.สุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260 02-398-3111,089-122-3319
พญ.อุศณี สงวนดีกุล

เขตบางนา

13

1215 บีเอฟซี เด็นทัล คลินิก

347 ถนน.บางนาตราด กม.2 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260

1/3/2014

เขตบางนา

13

1216 บังอรการแพทย์สหคลินิก

เขตบางนา

13

1217 ศรีพงศ์ทนั ตคลินิก

ทพ.ฑิฆมั พร ชมเดช,คุณวิภาพร
1/11/2005
ศรีนวล
31/16 ซ.ลาซาล 7 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260 02-749-2129,086-665-5000
10/9 ซ.ประชาชืน 1 ถ.ประชาชืน แขวงบางซือ เขตบางซือ กทม.10800 02-585-2132 ทพ. สมศักดิO ศรีพงศ์วรกุล

เขตบางซือ

12

1218 คลินิกทันตแพทย์อเนก

576/21 ถ.ประชาราษฎร์ 2 แขวงบางซือ เขตบางซือ กทม.10800

(084) 101-8580,(02)
คุณอเนก
585-5503,F.(02)
อุดมวิทยานุ กูล 585-4735
1/2/2010

เขตบางซือ

12

1219 รสิตาคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง

240 ถนนกรุงเทพ-นนท์ แขวงบางซือ เขตบางซือกทม.10800

เขตบางซือ

12

1220 คลินิกทันตกรรมหมอแก้ว

457/7 ถ.ประชาราษฎร์ 2 แขวงบางซือ เขตบางซือ กทม.10800

089-7774315,02-985-6316
คุณพนิ ดา ยุทธเนตร
13/6/2008
O ศรีแสงแก้ว 1/11/2005
02-585-6140 ,02-912-6377
ร.อ.ทพ.ประสิทธิ,02-912-7532

เขตบางซือ

12

1204 ภทรคลินิกทันตกรรม สาขาบางนา

1

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

(02) 369-1073 (089)
คุณอรวรรณ
041-5976
ยะปะนันท์

1/11/2005

F-PD-003 REV.0
ตุลาคม 2557

แบบบันทึกประวัตสิ ถานพยาบาล
บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด
 โรงพยาบาลรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 อืน+ ๆ(ระบุ)……………………………………

ประเภท  โรงพยาบาลเอกชน
 คลินิก จํานวน 2049 แห่ง
ลําดับ

ชือสถานบริการสาธารณสุข

1221 เตาปูนสหแพทย์คลินิก สาขาบางซือ

จํานวนเตียง

ทีตัง
1045 ถ.กรุงเทพ-นนท์ แขวงบางซือ เขตบางซือ กทม.10800

1222 วีสไมล์คลินิกทันตกรรม(สามแยกเตาปูน) สาขาทันตกรรม535,537 ถ.ประชาราษฎร์2 แขวงบางซือ เขตบางซือ กทม.10800

 ศูนย์บริการสาธารณสุข

หมายเลขโทรศัพท์

ผูป้ ระสานงาน

วันที(เปิ ดบริการ)

เขต

1/4/2010

เขตบางซือ

12

(02)5860199,(081)6853370,F(02)029136357
คุณ นิ ธาน พรหมณะ
1/5/2011

เขตบางซือ

12

(02) 585-2035,F.(02)
คุณรุ่งเดื
585-4941
อน เหล็กอิม

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

1223 ขวัญพนมการแพทย์

22/21 ซ.วัดประดู่ธรรมธิปัตย์ ถ.ประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซือ เขตบางซื
02-912-3448
อ กทม
F.02-912-3449
คุณขวัญพนม-เรนู ธรรมเตโช

เขตบางซือ

12

1224 เตาปูนคลินิก ทันตกรรม

569 ถ.กรุงเทพ - นนท์ แขวงบางซือ เขตบางซือ กทม.10800

1/7/2006

เขตบางซือ

12

1225 Dsecret clinic

คุณศิร655-5588
ภพ รัตนสุบรรณ
108 ซอย ประชาชืน2 ถนน ริมคลองประปา แขวงบางซือ เขตบางซือ กทม (02) 910-2955 (084)

1/1/2014

เขตบางซือ

12

1226 คลินิกทันตกรรม บีไบรท์

1311 ถนน.ประชาราษฎร์ แขวงบางซือ เขตบางซือ กทม.10800

(02) 912-6039 (090)
คุณอัช559-2959
ริยา เมฆารักษ์ภิญโญ 1/4/2013

เขตบางซือ

12

1227 ทันตกรรมวงศ์สว่าง (บิ`กซี)

1251/7 ห้างบิ`กซี ถ.กรุงเทพ-นนท์ แขวงบางซือ เขตบางซือ กทม.1080002-910-8990-1 ทญ.สุจติ รา ลีลามะลิ

1/12/2006

เขตบางซือ

12

1228 เวชกรรมอนันต์พฒ
ั นา สาขาบางซือ

703 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซือ เขตบางซือ กทม.10800

1/12/2005

เขตบางซือ

12

1229 พฤกษาคลินิกเวชกรรม สาขาวงค์สว่าง

888 ถ.พิบลู ย์สงคราม แขวงบางซือ เขตบางซือ กทม.10800

(02)9109904,F(02)9109904
คุณสุพรรษา อัศวพรสนิ ท

1/3/2012

เขตบางซือ

12

1230 รักษ์ฟัน

616/55 ถ.เตชะวนิ ช แขวงบางซือ เขตบางซือ กทม.10800

02-910-4899

1/8/2006

เขตบางซือ

12

1231 วุฒ-ิ ศักดิOคลินิกเวชกรรม สาขาเตาปูน

616/8-9 ถนนเตชะวณิช์ แขวงบางซือ เขตบางซือ กทม.10800

ทญ.นวรัตน์ เก้าเอี ยน
02-910-3341 F.02-910-3342
คุณบุรสั กร ภาคีโพธิO

1/3/2008

เขตบางซือ

12

1232 คลินิกประชาชืนทันตกรรม

819 ถ.ประชาชืน เขตบางซือ กทม.10800

02-913-7926

นส. พรสวรรค์ ธนธรวงศ์ 1/11/2005

เขตบางซือ

12

1233 คลินิกวงศ์สว่างเดนทัลแคร์

527/4 ถ.วงศ์สว่าง แขวงบางซือ เขตบางซือ กทม. 10800

(02)5851883,(089)7176408
ทพญ.ชลธิชา โคตรนาชา

1/4/2011

เขตบางซือ

12

1234 คลินิกทันตกรรม หมอเอ

812/17 ถนน.ประชาชืน แขวงบางซือ เขตบางซือ กทม.10800

(02) 587-1409 (082)
คุณอมรรั
960-7080
ตน์ หอมขจร

1/12/2013

เขตบางซือ

12

1235 นิ ติพลคลินิกเวชกรรม สาขาวงศ์สว่าง

(089)แขวงบางซื
683-7051,(02)
อ เขตบางซื
คุณหทัอ913-9805,F.(02)
ยกทม
ชนก พลูทอง
913-9804
1/2/2010
888 อาคารวงศ์สว่างทาวเวอร์เซนเตอร์ ชัน 1 ห้องเลขที C126 ถ.พิบลู สงคราม

เขตบางซือ

12

1236 บางซ่อนคลินิกเวชกรรม

1532/5 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซือ เขตบางซือ กทม.10800

(081) 314-8807,(02)
คุณสุก911-5566,F.(02)
ิจ จําปาเงิน
585-6165
1/10/2010

เขตบางซือ

12

1237 ประชาชืนโพลีคลินิกเวชกรรม

133/2-3 ถ.ประชาชืน แขวงบางซือ เขตบางซือ กทม.10800

02-585-5707 ,F.02-913-7074
นพ. ชนิ นทร์ สรรพาณิชย์ 1/11/2005

เขตบางซือ

12

1238 คลินิกสายสองทันตแพทย์

39/23 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางแคเหนื อ เขตบางแค กทม.10160 02-455-2847

เขตบางแค

15

1239 ศูนย์ทนั ตกรรม สาย 2

603/10 ซ.เพชรเกษม 55/1 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 02-801-4661-2 F.02-801-4661
ทพ.สุวฒ
ั น์ วัฒนวงศ์วรรณ

เขตบางแค

15

1240 คลินิกทันตกรรมเด็นทอลสไมล์พลัส

30 ถ.หมู่บา้ นเศรษฐกิจ แขวงบางแคเหนื อ เขตบางแค กทม.

เขตบางแค

15

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

02-585-0141

ทพ.ไพศาล ชัยวัฒน์

คุณอนันต์

ทพญ.นวลละออ วิจติ เวชไพศาล

(02)8094066,F(02)8091887,(081)5555653
คุณพรพิไร อนุ กูลวิทยา
1/6/2011
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ผูป้ ระสานงาน

1241 ปิ นแก้วคลินิกทันตแพทย์

3/64 ซ.เพิมทรัพย์ ถ.เพชรเกษม 62/1 แขวงบางแคเหนื อ เขตบางแค กทม02-804-5215,02-413-4342
ทพ.ชัยณรงค์ ปิ นแก้ว

1242 เดอลาเนอเจอร์ คลินิก

119/23 ซอย 43-45 ถนน.เพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กทม.10160
(02) 801-1092 (084)
คุณนวรั642-2160
ตน์ หนู มาก

1243 เพชรเกษมคลินิกเวชกรรม

166 ซ.เพชรเกษม 69 ถ.เพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม.10160
02-421-4810

1244 คลินิกแพทย์จงเจตน์

25/41 ม.4 ถ.เพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม.10160

1245 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 94 เพชรเกษม

55/111 55-285 ถนน.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนื อ เขตบางแค กทม.10160
(081) 455-3484 คุ(02)
ณปาริ618-7015
ชาติ รักชาติ

1246 ปรียา คลินิกทันตกรรม ( ทันตกรรม )

604/24 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนื อ เขตบางแค กทม.10160

1247 เพือนแท้ทนั ตกรรม สาขาบางแค

1775 ซ.เพชรเกษม65/2 ถ.เพชรเกษม แขวงหลักสอง เขต บางแค กทม.10160
(02)4442560,

คุณกมลพร แพงกัญญา

1248 แพทย์สานไผ่สาขาวงเวียน 1

178/1 ซ.หมู่บา้ นเศรษฐกิจ ถ.เพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม. 02-808-0931

นพ.สุพงศ์ ชือลือชา

1249 คลินิกรักฟั น 2

80/27-28 ซ.เพชรเกษม 39/3 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กทม
02-454-0708 F.02-454-2785
ทพญ.ศรีฟ้า พวงสมบัติ

1250 คลินิกทันตกรรมเพชรเกษม 1

1/29-1/30 ถนน.เพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กทม.10160

(089) 779-3540 คุ(02)
ณสมภพ
413-2824
จิรไกรศิริ

1251 ธนพร คลินิก สาขาบางแค

58/11-12 ถนน เพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กทม.10160

(02) 413-3244 (087)
คุณณิช049-3470
าพิมพ์ วีระณิชกุล

1252 คลินิกทันตกรรมหลักสอง

กทม
F.02-809-4934
คุณปรเมศวร์ พิชิตวัฒนา
601/450 ม.10 ซ.เพชรเกษม 65/2 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค02-809-1979

1253 แพนคลินิก สาขาเดอะมอลล์บางแค

(02) 454-9521 (089)
คุณงามจิ
413-4156
ตต์ ภัสสรารัตน์
275 ชัน 2 หมู่ 1 ถนน.เพชรเกาม แขวงบางแคเหนื อ เขตบางแค กทม.10160

1254 อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม

601/22-23 ถ.เพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม. 10160

1255 คลินิกทันตแพทย์ 21
1256 พงศ์ศกั ดิOคลินิกเวชกรรม

วันที(เปิ ดบริการ)

เขต

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

เขตบางแค

15

เขตบางแค

15

นพ. สุรชัย ตังจิตกมล

เขตบางแค

15

นพ.จงเจตน์ ตรีสุวรรณวัฒน์

เขตบางแค

15

เขตบางแค

15

เขตบางแค

15

เขตบางแค

15

เขตบางแค

15

เขตบางแค

15

1/5/2013

เขตบางแค

15

1/1/2014

เขตบางแค

15

เขตบางแค

15

เขตบางแค

15

คุณอัชวิน ธรรมสุนทร

เขตบางแค

15

105 ซ.อัสสัมชัญ 6 ถ.หน้า ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม
02-444-2266

ทพ.อุฬาร-ทญ.ทัศนี ย์ ดรงศ์ส1/11/2005
ุวรรณ

เขตบางแค

15

611/6 หมู่ 10 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กทม.10160

02-809-3314

คุณสุจนิ ดาลักษณ์ แสนเขือน 1/2/2008

เขตบางแค

15

1257 ยงยุทธ คลินิกเวชกรรม

64/11 ม.3 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนื อ เขตบางแค กทม.10160

02-804-2725-6 F.02-455-2228
นพ.ยงยุทธ อารูยา

เขตบางแค

15

1258 คลินิกทันตกรรมรัตนวิจติ ร (หมู่บา้ นเศรษฐกิจ

8/12-13 ม.7 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กทม.10160 02-803-7681,086-313-3515
ทพ.รัตนะ รัตนวิจF.02-803-7681
ติ ร,ทญ.พิมล รัตนวิจติ ร

เขตบางแค

15

1259 คลินิกทันตกรรมธงชัย 2

140/524 ถ.พุทธณฑลสาย 2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม.10160

02-887-2373-4,081-420-6025
คุณธงชัย - ธชรินทร์ วิชิรโรจน์ไพศาล

เขตบางแค

15

1260 บุญญาเวช คลินิกเวชกรรม

31/9 ม.1 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนื อ เขตบางแค กทม.10160

02-806-8885-7,02-806-8885-7
พญ.บุญญา สัมฤทธิวณิชชา 1/8/2006

เขตบางแค

15

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

02-421-7281
02-454-4634

02-8093341

1/11/2013

1/4/2013

ทพญ.ปรียา เศรษฐ์กิจนุ กูล
1/6/2011

1/10/2013
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เขต

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

1261 คลินิกทันตกรรมบ้านรักษ์ฟันสาขาทันตกรรม

82 ถ.หมู่บา้ นเศรษฐกิจ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม. 10160

1/3/2012

เขตบางแค

15

1262 คลินิกทันตกรรม ซีที

438,438/1 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนื อ เขตบางแค กทม.10160 (02)8043308-9,(086)9973232,(089)1354135
คุณปรีชา วณิชชากรพงศ์ 1/6/2012

เขตบางแค

15

1263 สมสิริ คลินิกทันตกรรม

473 หมู่บา้ นเศรษฐกิจ แขวงบางแคเหนื อ เขตบางแค กทม.10160

(081) 312-2512,คุณไพโรจน์ ตีรณธนากร

เขตบางแค

15

1264 คลินิกบางแวกเวชการ

85/4 หมู่ที 9 ถ.บางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม.10160

02-410-3328,02-410-3850
นพ.สุทธิพงศ์ สุขะกูล

เขตบางแค

15

1265 คลินิกทันตกรรมแกรนด์ นี โอ เด็นเต้

1759/6 ห้องเลขทีพี 1-13 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม(02) 809 4451 คุณอังคณา เจียมจิระพร

1/5/2014

เขตบางแค

15

1266 คลินิกเวชกรรมเพชรเกษม 102

18-18/1 ซอยสินเนรมิต ถ.หมู่บา้ นเศรษฐกิจ แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม
02-807-0303

บริษัท รดาวุฒิ จํากัด

1/11/2005

เขตบางแค

15

1267 สุขสันต์-ธนบุรี คลินิกการแพทย์

02-802-8180
กทม
9/116-117 ซอย ม.สุขสันต์ 10 ถ.วงแหวนรอบนอก แขวงบางแค เขตบางแค

นพ. ศรุต อํานวยผล

เขตบางแค

15

1268 ศูนย์ทนั ตกรรมรัตนวิจติ ร

147/1,153 ซ.มเศรษฐกิจ ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนื อ เขตบางแค กทม
02-808-0242

ทญ.รัตนะ รัตนวิจติ ร

เขตบางแค

15

1269 ศูนย์ทนั ตกรรมเด็นท์-แคร์ 5

140/516-517 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม.1016002-887-0568

คุณศุภชัย กีรติวทิ ยานันท์

เขตบางแค

15

1270 คลินิคหมอเชาว์ 1

219/18 ถ.สุขาภิบาล 1 แขวงบางแค เขตบางแค กทม.10160

เขตบางแค

15

1271 @ Medical clinic

2s-L3 ชัน2Zone A ถนน.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนื อ เขตบางแค กทม.10160
(083) 817-5257 คุณสุภาพร

เขตบางแค

15

1272 สุดาทิพย์ทนั ตแพทย์

176/14 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กทม.10160

เขตบางแค

15

คุณอํา454-8487,F.(02)
นาจ สุวรางกูร
454-8490
1/11/2008
1273 ประชาชืน บางแค อิมเมจิ ง คลินิกเวชกรรม สาขาบางแค 354-356 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางแคเหนื อ เขตบางแค กทม.10160 (084) 155-9475,(02)

เขตบางแค

15

1274 ทองก้อนใหญ่ คลินิกเวชกรรม

219/9 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กทม.10160

1/9/2009

เขตบางแค

15

1275 ลภาราม 2 คลินิกเวชกรรม

(02) 807-0818,F.(02)
คุณปราณี
807-0819
จิรวิโรจน์
400/19-20 หมู่ 5 ซ.เศรษฐกิจ 46 แขวงบางแคเหนื อ เขตบางแค กทม.10160

1/10/2011

เขตบางแค

15

1276 เจริญนครทันตแพทย์ 3

603/23 ซ.เพชรเกษม 55/1 ถ.เพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม02-801-4365

เขตบางแค

15

1277 คลินิกทันตกรรมโมเดิรน์ สไมล์

119/4-5 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 10160

1/12/2007

เขตบางแค

15

1278 คลินิกทันตกรรมสุขสันต์-ฟั นสวย

9/32 ซ.หมู่บา้ นสุขสันต์ 6 ถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค
02-8037399,059-3192727,F.02626-3358
กทม
คุณอนุ ตตรีย์ ลิขิตสมบัติ 1/4/2008

เขตบางแค

15

1279 ศูนย์ทนั ตกรรม เพชรเกษม 2

94/43-44 ถ.เพชรเกษม 66/1 แขวงบางแค เขตบางแค กทม.10160 02-413-0701 F.02-454-1432
คุณพีทิพย์

เขตบางแค

15

1280 คลินิกทันตกรรม เด็นทัลบลิส

1000/76 หมู่บา้ นสุขไพศาล ซอยเจริญ 7 ถนนพระราม3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
(087) 407-8611
กทม คุ(02)
ณกนิ284-3636
ษฐา นาคแดง

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

(089)6679352 คุณโอภาส

วันที(เปิ ดบริการ)

1/12/2010

02-454-3303,02-454-0319
คุณวสันต์ ศรีสงู เนิ น
02-413-2656

1/1/2013

ทพ.เรวัต พึงรัศมี

(081) 720-0308,(02)
คุณวีรธร
867-3537
ทองก้อนใหญ่
คุณพรคณา อัศวหน้าเมือง

02-454-2205-6 คุณณัฏธิดา ตรีหลาบ

1/4/2013

เขตบางคอแหลม 16
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บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด
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1281 เจริญกรุง 19 คลินิกเวชกรรม
1282 คลินิกทันตกรรม สวัสดีเจ้าทันตแพทย์

ทีตัง

 ศูนย์บริการสาธารณสุข

หมายเลขโทรศัพท์

ผูป้ ระสานงาน

วันที(เปิ ดบริการ)

2128/19-20 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กทม.10120
(087) 987-7281 คุ(02)
ณอรอนงค์
291-3602
วงค์อุติ
2

1/9/2014

2196 ปากซอยเจริญกรุง 74/3 ถ.เจริญกรุง อขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม
(086) กทม
000-8646,ทพญ.ภานุ จรินทร์ นาคเสน

เขต

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

เขตบางคอแหลม 16
เขตบางคอแหลม 16

1283 บ้านทันตแพทย์คลินิก สาขาแฉล้มนิ มิต

184/1 ถ.แฉล้มนิ มิต แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120

1284 วิเชียร การแพทย์

กทม
515 ตรมข้ามซอย จันทน์ 51 ถ.จันทน์ แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม02-211-5247

1285 ลาลานา คลินิกเวชกรรม

2194/19-20 ถนน.เจริญกรุง 74/1 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม(081)
กทม 430-2057 คุ(02)
ณนวลฉวี
688-3688
แสนแก้ว

1/11/2013 เขตบางคอแหลม 16

1286 มเหสักข์คลินิกเวชกรรม สาขา 2

607/115-116 ซอยเจริญราษฎร์7 ถนน.เจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
(088) 016-2835
กทม คุณมลฤดี ศรีนวลอ่อน

1/1/2013

1287 ฟ.ฟั นคลินิกทันตกรรม

02-688-5384-5
กทม
ทพญ.นงนุ ช กมลวรรณชัย
505/87 ซ.ประดู(่ ปากซอยถ.แฉล้ม) ถ.เจริญกรุง แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม

1288 พระราม 3 คลินิกเวชกรรม

45/6 ถ.เจริญราษฎร์ แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม.10120 (081) 434 4006,(02)
คุณพจนี
291-2148,F.(02)
หลักคําแก้ว
291
1/12/2008
2149
เขตบางคอแหลม 16

1289 แฮปปี เดนทัล เพลส

2194/14-15 ถ.เจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กทม.10120
02-688-2312-3 F.02-286-7142
ทพญ.เกศริน อําพรไพบูลย์ 1/11/2006 เขตบางคอแหลม 16

1290 ยานนาวาคลินิกเวชกรรม

02-291-2171-2,086-516-6902
กทม คุณวัลภา อัครสกุล F.02-689-8494
1/3/2007
4236/229-230 ซ.พระราม 3 ซอย 23 ถ.พระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม

1291 เทเลแคร์ คลินิกเวชกรรม สาขาเจริญกรุง 93

2435-2437-2439 ถนน.เจริญกรุง แขวงวัดพระนาไกร เขตบางคอแหลม(089)
กทม 894-9966 คุ(02)
ณกนกวลี
308-7170
วีระนิ ติเวชสาร
F.(02) 308-7171
1/11/2013 เขตบางคอแหลม 16

1292 คลินิกเวชกรรมรัชดา-รามอินทรา

02-793-4464-5 F.02-515-0265
คุณณพงศ์ จงตระกูล,คุณวันรพี1/2/2007
รัตเสนศรี
Platinum Place ชัน 1 โซน C ถ.วัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.10220

เขตบางเขน

9

1293 คลินิกทันตกรรม ร้านรักษ์ฟัน

คุณดาริ347-0279
กา ท้าวธนนท์
2/10 ตลาดถนอมมิตร ถ.วัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.10220 (081) 158-0202,(02)

1/9/2009

เขตบางเขน

9

1294 สหคลินิกซอยสายหยุด

3/2679 หมู่ 8 ซ.พหลโยธิน 48 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุ สาวรีย์ เขตบางเขน (081)
กทม 408-9575,(02)
คุณปนั971-2257
ดดา ถินพังงา

1/7/2010

เขตบางเขน

9

1295 รักษ์ผิวคลินิก คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง
1296 สรศักดิOการแพทย์

(081) 843-3003,(02)
คุณกอบกุ
521-3882
ล
1/3/2010
กทม
นพ.สรศักดิO โล่หจ์ นิ ดารัตน์
9/203 ศูนย์การค้ารามอินทรา ถ.รามอินทรา แขวงอนุ สาวรีย์ เขตบางเขน 02-521-2933

เขตบางเขน

9

เขตบางเขน

9

1297 มิตรชุมชนคลินิกเวชกรรม รามอินทรา กม.2

9/440 ศูนย์การค้ารามอินทรา กม.2 ถ.รามอินทรา แขวงอนุ สาวรีย์ เขตบางเขน
02-971-5181,01-644-0127,083-717-1444
กทม
คุณกรณิกา ฉันท์ไกรวัฒน์,คุณ1/11/2006
วันวิสF.02-965-9069
าข์ สถิตย์วมิ ลเขตบางเขน

9

1298 เดนต้าวิจเลจ คลินิกทันตกรรม

441 ถนน.วัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.10220

(02) 948-0854 คุณจิรารัตน์ ฉลาดธํญญกิจ 1/10/2013

เขตบางเขน

11

1299 โรงพยาบาลสัตว์ขวัญคํา

91/9-10 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.1100

(089) 129-1141 คุ(02)
ณสุน948-7727-28
ทร กมลพานิ ชย์

1/9/2014

เขตบางเขน

9

1300 เทเลแคร์คลินิก สหคลินิก สาขาวัชรพล

12 ซอยรามอินทรา 55/8 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.10230

(089) 9849966 (02)
คุณกนกวลี
308-7190

1/5/2014

เขตบางเขน

9

(02)2914266,(081)6749662
คุณยงยศ ธรรมศรีสกุล
นพ.วิเชียร สุนทรศิริ

1/9/2011

เขตบางคอแหลม 16

1/9/2006

เขตบางคอแหลม 16

เขตบางคอแหลม 16

9/79 ถ.ลาดปลาเค้า แขวงอนุ สาวรีย์ เขตบางเขน กทม.10220

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............
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1301 ปานดาว คลินิกเวชกรรม

177/16-17 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.10220

1302 คลินิกหมอสมชายเวชกรรม

33/14 ซ.รามอินทรา 39 ถ.รามอินทรา แขวงอนุ สาวรีย์ เขตบางเขน กทม 02-973-0904

1303 เด็นทัลวัน คลินิกทันตกรรม

76/52 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุ สาวรีย์ เขตบางเขน กทม.10220

ผูป้ ระสานงาน

วันที(เปิ ดบริการ)

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

เขตบางเขน

9

เขตบางเขน

9

1/6/2014

เขตบางเขน

9

1304 คลินิกควอลิตแล็
ี บ

02-943-8454,02-943-7568
นทรา แขวงท่าแร้งคุณเขตบางเขน
ฉัตรชัย อิกทม
งF.02-943-8032
คุทานนท์ 1/8/2006
26/22 ม.4 ซ.รามอินทรา 34(เลียบทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์) ถ.รามอิ

เขตบางเขน

9

1305 คลินิกทันตกรรมสมชิต ( สาขาสะพานใหม่ )

108/170 ตลาดไทยณรงค์ ถ.พหลโยธิน แขวงอนุ สาวรีย์ เขตบางเขน กทม02-552-3368

เขตบางเขน

9

เขตบางเขน

9

1306 คลินิกเวชกรรมสะพานใหม่ (รพ.เปโตร)

10

67/43-47 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุ สาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220

(089) 171-7011,(02)
คุณปานดาว
943-6041,F.(02)
วุฒิชยั ประดิษฐ์664-4362
1/3/2010

เขต

นพ.สมชาติ เรืองศิรินุสรณ์ 1/10/2006

(086) 336-9396 คุ(02)
ณกฤษณี
552-5390
ย์ พรธิติเนศ
คุณสมชิต ตีระวนิ ชพงศ์

02-521-3618 ต่อ คุณคมน์ หาญจักราพิทกั ษ์

1307 คลินิกเวชกรรมบางบอก สาขาเวชกรรม

(085)
กทม062-3455,(02)
คุณยอดรั
971-2898
ก สุวรรณวงศ์
12/27 ซ.พหลโยธิน 48 แยก 14/1 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุ สาวรีย์ เขตบางเขน

1/2/2011

เขตบางเขน

9

1308 ด๊อกเตอร์ทูธคลินิกทันตกรรม สาขาวัชรพล

12/7 ซ.รามอินทรา 55/8 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.10230
(089) 930-1212,(02)
คุณชุต347-0711
ิมา ศิริเสาวลักษณ์

1/9/2012

เขตบางเขน

9

1309 เรือพระร่วงคลินิกเวชกรรม สาขา 2

91/17 ซ.วัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.10220

02-949-8030 F.02-949-8084
คุณสมพงษ์ ดําเขียว

1/10/2009

เขตบางเขน

9

1310 คลินิก BigSmily(บิ`กสไมล์)

97/1 หมู่ 6 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.10220

(02) 948-0748 (083)
คุณพัช685-0221
รินทร์ เข็มกลัด

1/6/2014

เขตบางเขน

11

1311 คลินิกทันตกรรมปาริชาต

224/6 ถ.รามอินทรา ระหว่าง ซ.57-59 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.10220
(081) 466-3410,(02)
ศ.นพ.อํ509-1316
านวย ศัจฉวารี,ทญ. 1/1/2010

เขตบางเขน

9

1312 คลินิกทันตแพทย์ เสนานิ คม 1

70 / 171 ซ.เสนานิ คม 1แขวงลาดยาว เขตบางเขน กทม.10220

เขตบางเขน

9

1313 นนท์คลินิกเวชกรรม

10 ซ.รามอินทรา 34 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขต กทม.10230(02) 943-5745 คุณสุนทรี เค้าคุณากร

1/1/2010

เขตบางเขน

9

1314 รวมแพทย์คลินิกเวชกรรม

3/1059-60 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุ สาวรีย์ เขตบางเขน กทม.10220

02-521-2136

1/11/2005

เขตบางเขน

9

1315 สหคลินิก สยามธรณีการแพทย์

28 ซ.คูบ้ อน27 ถ.คูบ้ อน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.10220

(081) 372-4556,(02)
คุณธนบู
509-7400
ลย์ เรืองไพสิฐพร 1/10/2010

เขตบางเขน

11

1316 ศูนย์ทนั ตกรรม Ldc สาขาสะพานใหม่

145/1 ถนน.พหลโยธิน แขวงอนุ สาวรีย์ เขตบางเขน กทม.10220

(02) 970-0411 (090)
คุณชุล197-6227
ิตา ทัศมี

เขตบางเขน

9

1317 ไชยแพทย์เวชกรรมคลินิก

85/6-7 ถ.พหลโยธิน 59 แขวงอนุ สาวรีย์ เขตบางเขน กทม.10220

02-970-0342,02-935-2574,085-113-5833
พล.ต.ชัยรัตน์ ลวนานนท์

เขตบางเขน

9

1318 ปวีรร์ ตาคลินิก

1/11/2006

เขตบางเขน

9

1319 วีนัสคลินิกเวชกรรม สาขารามอินทรา

02-971-5787-8
กทม
พญ.ปวีรร์ ตา ณ สงขลา
9/426 ซ.รามอินทรา 4/1 ถ.รามอินทรา ถ.รามอินทรา แขวงอนุ สาวรีย์ เขตบางเขน
109/10 ห้องเลขที 215 ชันที 2 ศูนย์การค้าเซ็ลทรัลพลาซ่ารามอินทรา หมู02-5527369
่
ชนะศักดิO ศรีสอาด

1/12/2007

เขตบางเขน

9

1320 คลินิกทันตกรรม วีแอนด์เอส

18/35-36 ซ.คูบ้ อน 27 ถ.คูบ้ อน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.10220 (086) 324-9930,(081)
คุณวิชิตชั615-1070,(02)
ย ชัชวาลชลธีระ 509-6818
1/9/2009

เขตบางเขน

11

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............
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ผูป้ ระสานงาน

1321 คลินิกอัญชัญ***
1322 โพธิOสุวรรณคลินิกเวชกรรม สาขาบางเขน

108/175 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตบางเขน กทม.10220

02-972-5607

9/329-330 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุ สาวรีย์ เขตบางเขน กทม.10220

1323 คลินิกเวชกรรมถนอมมิตรการแพทย์

19/118 ถ.วัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.10220

1324 พหลโยธิน 48 คลินิกทันตกรรม

9/28 ซ.สายหลุด ถ.พหลโยธิน 48 แขวงอนุ สาวรีย์ เขตบางเขน กทม.10220
02-971-2520

1325 คลินิกสุขภาพฟั นอยูเ่ ย็น

539/1 ซ.รามอินทรา 34 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.10220
02-509-2550 F.02-919-2613
คุณวัฒนา จรรยาศักดิO

1326 คลินิกพันธุท์ ิพย์ทนั ตแพทย์

108/598 ถนน.พหลโยธิน แขวงอนุ สาวรีย์ เขตบางเขน กทม.10220

วันที(เปิ ดบริการ)

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

เขตบางเขน

9

(081) 656 1233,(02)
คุณณฐมนท์
970-2614,F.(02)
พัชราศิริปกรณ์970-2613
1/7/2009

เขตบางเขน

9

(086) 526-2200 คุณแก้วใจ สันตินันตรักษ์

1/2/2011

เขตบางเขน

9

1/5/2007

เขตบางเขน

9

1/2/2007

เขตบางเขน

9

(02) 521-5727 คุณทัดพันธ์ บุณยรัตน์พนั ธุ ์ 1/5/2013

เขตบางเขน

9

1327 ควอลิตี เดนทัล คลินิกทันตกรรม สาขาศูนย์การค้าเนเบอร์108
เซ็นเตอร์
ถ.วัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.10220

(081) 864-6221,(081)
คุณพรพรรณ
446-0680,(02)
ศรีธนสาร 948-1950
1/11/2009

เขตบางเขน

9

1328 รามอินทราไตเทียมคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม 170 ถนน รามอินทรา แขวงอนุ สาวรีย์ เขตบางเขน กทม.10220

(083) 068-1298 คุ(090)
ณไอริส962-4742
า จัทร์รุ่งสีมากุล

1/12/2013

เขตบางเขน

9

1329 คลินิกทันตกรรมสยาม*

85/2 ซ.คูบ้ อน 27 ถ.รามอินทรา 71 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.10220
081-6205918,02-9495942,F.02-9495941
คุณเกศณี ยศสา
1/7/2008

เขตบางเขน

11

1330 คลินิกทันตกรรมเด็นทัลสกาย

02-552-5462,081-817-9369
กทม
ทพ เอกวิทย์ บุญF.02-521-8700
ยรางกูร
ห้อง108/156 ห้อง 108/160 2 คูหา ถ.พหลโยธิน แขวงอนุ เสาวรีย์ เขตบางเขน

เขตบางเขน

9

1331 อินทัชเมดิแคร์ สาขาบางเขน

9/150-151 ถ.ลาดปลาเค้า แขวงอนุ สาวรีย์ เขตบางเขน กทม.10220 02-862-2884 F.02-440-1912
นพ.ดนต์ อัครวิทยาพัฒน์ 1/11/2006

เขตบางเขน

9

1332 วัชรพลเวชกรรมคลินิก
1333 วุฒิศกั ดิOคลินิกเวชกรรม สาขาวัชรพล

คุณกนกกร ตรีพรม
F.02-918-9192
1/11/2006
92/23-24 ซ.วัชรพล ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.1022002-948-1540,081-565-1513

เขตบางเขน

9

(02) 347-0354-5,F.(02)
คุณกัลยาณี347-0355
วีระลอน
15 ซ.รามอินทรา 55/8 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.10230

1/8/2010

เขตบางเขน

9

1334 ทูธแฟร์คลินิกทันตกรรม

91/29 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.10220

1/10/2014

เขตบางเขน

9

1335 เอช.ดี.แล็ป คลินิกเทคนิ คการแพทย์

(081) 408-9575,F.(02)
คุณปนัด971-2257
ดา ถินพังงา
3/2443 ซ.พหลโยธิน 49 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุ สาวรีย์ เขตบางเขน กทม.10220

1/11/2009

เขตบางเขน

9

1336 พหลโยธิน 48 รักษาสัตว์

02-955-7346 ต่อ นายสัตว์แพทย์ดรุตร กิงก้าน 1/11/2005
9/174-6 ซอยพหลโยธิน 48 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุ สาวรีย์ เขตบางเขน กทม

เขตบางเขน

9

1337 พหลโยธิน 65 คลินิก

100/38 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุ สาวรีย์ เขตบางเขน กทม.10220

1/11/2006

เขตบางเขน

9

1338 อาร์ทโบเต้คลินิก

เขตบางเขน

9

1339 นิ ติพลคลินิกเวชกรรม สาขา รามอินทรา

คุณวราภรณ์
945-4852
คณาญาติ
1/10/2011
126/72 ซ.วัชรพล ถ.รามอินทรา55 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.10230(02) 945-4852,F.(02)
109/10 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลรามอินทรา ห้อง 213 ชัน 2 ถ.รามอินทรา แขวงอนุ
02-552-7951-2,081-309-7722
สาวรีย์ เขตบางเขน
คุณธนะศั
กทมกดิO ศรีสอาด
F.02-552-7951
1/5/2007

เขตบางเขน

9

1340 ศูนย์ทนั ตกรรมเด็นทัลแคร์

9/284-5 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุ สาวรีย์ เขตบางเขน กทม.10220

เขตบางเขน

9

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

พญ.อัญชัญ คุณาศักดากุล

เขต

คุณอภินันท์ ภาคมณี

(02) 949-8988 (086)
คุณพรรณศิ
366-6681
ริ นานายน

081-243-3832 F.02-929-8091

02-970-5100

ทพ.นพรัตน์ ธนบุญสมบัติ

1/11/2005
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 คลินิก จํานวน 2049 แห่ง
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 ศูนย์บริการสาธารณสุข

หมายเลขโทรศัพท์

ผูป้ ระสานงาน

1341 เดนต้าวิลเลจ คลีนิคทันตกรรม

441 ซอยวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.10220

1342 สไมล์แฟมิลีคลินิกทันตกรรม

19/109 ซ.วัชรพล ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230 (02)3470124,(083)6177299
คุณภูชิต ประกิจ

วันที(เปิ ดบริการ)

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

เขตบางเขน

11

1/9/2011

เขตบางเขน

9

1343 นฤชลคลินิกเวชกรรม

91/38 ซ.วัชรพล ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.10220 02-791-9501,01-409-1206
คุณนฤชล เทียF.02-791-9501
นสิวากุล 1/11/2006

เขตบางเขน

9

1344 คลินิกหมอศักดา

02-971-3345
9/32 ซอยพหลโยธิน 48 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุ สาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220

1/12/2005

เขตบางเขน

9

76/85,87,89,91 ซ.หลักสีสแควร์ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงอนุ สาวรีย์ เขตบางเขน(02)6681200-4,F(02)5216119,(087)0367024
กทม
คุณจรรยา จิตต้องงง
1/5/2011

เขตบางเขน

9

1346 บ้านทันตแพทย์

9/201 ศูนย์การค้ารามอินทรา กม.2 ถ.รามอินทรา แขวงอนุ สาวรีย์ เขตบางเขน
02-971-7078-9
กทม
พญ.นิ โลบล สกุลพราหมณ์

เขตบางเขน

9

1347 เด็นทอล สไมล์ คลินิก

ทพญ.ชลันธร ดุปติทฬั ห์
46/34-35 ถ.รามอินทรา(กม.6) แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.1022002-510-4006,02-510-6940

เขตบางเขน

9

1348 คูบ้ อน คลินิกเวชกรรม

19/17 ถนน.คูบ้ อน 27 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.10220

เขตบางเขน

11

เขตบางเขน

9

1/6/2014

เขตบางเขน

9

1/4/2008

เขตบางเขน

9

เขตบางเขน

9

1345 บ.ราชวัตรไตเทียม จํากัด สาขาหลักสี

40

(02) 948-0854 (089)
คุณจิรารั746-7306
ตน์ ฉลาดธัญญกิจ 1/6/2013

เขต

นพ.ศักดา สุจริตธรรม

1349 นิ ติพลคลินิกเวชกรรม สาขาบิ`กซีสะพานใหม่

(080) 302-2568 คุณปาณิสรา
1/11/2013
1 อาคาร bigcซุปเปอร์มาเก็ต ถ.พหลโยธิน แขวงอนุ สาวรีย์ เขตบางเขน กทม(02)9702522,F(02)9702523,(081)3097722
คุณชนะศักดิO ศรีสะอาด
1/5/2012

1350 วรวิทย์ คลินิกทันตกรรม

2/4 ซอยพหลโยธิน 55 แขวงอนุ สาวรีย์ เขตบางเขน กทม.10220

1351 วัฒนพงษ์คลินิก

9/111-112 ซ.ลาดปลาเค้า ถนนรามอินทรา แขวงอนุ สาวรีย์ เขตบางเขน 02-5213875,F.02-5520999
กทม
คุณวัฒน์พงษ์

1352 คลินิกพหล 48 การแพทย์***

12/6 ซ.พหลโยธิน 48 ถ.พหลโยธิน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.1022002-971-4497

1353 สมบัติ คลินิกการแพทย์

543 ถนน พหลโยธิน แขวงอนุ สาวรีย์ เขตบางเขน กทม.10220

(02) 521-2760 (086)
คุณวรวิ353-3635
ทย์ แซ่กว๊ ย
นายอนุ รกั ษ์ มานก

(02) 982-9458 (081)
คุณวัชรวี
832-8110
ร์ วนิ ชพงศ์วรนน

1/1/2014

เขตบางเขน

9

1354 คลินิกเทคนิ คการแพทย์โปรอินเตอร์แลบ สาขาเทคนิ คการแพทย์
18/16 ซ.สุขาภิบาล 5 ถ.รามอินทรา 23 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.10220
(089) 770-9479,F.(02)
คุณสุชานาฎ
551-4214
สะอาดรักษ์

1/11/2009

เขตบางเขน

9

1355 เพชรอนันต์คลินิกทันตกรรม สาขาทันตกรรม

42/43 ซ.พหลโยธิน48 ถ.พหลโยธิน แขวงบางเขน เขตบางเขน กทม. 10220
(02)9709265

1/4/2012

เขตบางเขน

9

1356 ศูนย์ทนั ตกรรมวัชรพล

02-945-4995 F.02-945-4284
ทพ.วิทยา ซือสัตย์
126/167 ม.2 ซ.วัชรพล ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.10220

เขตบางเขน

9

1357 วิมลมันตคลินิก

200 ตรงข้ามรามอินทรา 39 แขวงอนุ สาวรีย์ เขตบางเขน กทม.10220 (084) 075-6847 คุ(02)
ณสุวไิ551-0401
ล วินารักษ์วงศ์

1/6/2014

เขตบางเขน

9

1358 เด็นทรัลวันคลินิก สาขา2

10 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุ สาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220

(02)971-4819,F(02)552-6391,(081)4672602
คุณรุจริ า บุญวัง
1/6/2011

เขตบางเขน

9

1359 ศูนย์ทนั ตกรรมแอลดีซ(ี รามอินทรา 37)

32/31 ม.4 ถ.รามอินทรา 37 แขวงอนุ สาวรีย์ เขตบางเขน กทม.10220 02-552-1300

เขตบางเขน

9

1360 เพียวแคร์คลินิก สาขาเวชกรรม

59/464 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม.10150

เขตบางขุนเทียน

10

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

02-8954840,081-6905190,F.02-8954840
คุณชนิ การต์ ชูเชิด
1/5/2008
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หมายเลขโทรศัพท์

ผูป้ ระสานงาน

1361 สองคุณหมอสหคลินิก

78/5 ซ.ท่าข้าม 7 ถ.ท่าข้าม แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม.10150 (081) 705-3273,(02)
คุณสุก405-4550
ญ
ั ญา โชติกพนิ ช

1362 คลินิกพระราม 2 การแพทย์

81/9 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดํา บางขุนเทียน กทม.10150 02-894-0124

1363 คลินิก อภินันท์การแพทย์

เขต

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

1/12/2009 เขตบางขุนเทียน

10

110/1008 หมู่บา้ นการเคหะธนบุรี ถนน.พระราม2 แขวงแสมดํา เขตบางขุ(02)
นเทีย880-7446
น กทม
(089)
คุณอภิ891-6894
นันท์ จําปี เหลือง

1/12/2013 เขตบางขุนเทียน

10

1364 พฤกษาคลินิกเวชกรรม (พระราม 2)

า เขตบางขุนเทียน กทม
F.02-895-7193
ทพญ นิ ภา
59/457-458 หมู่ที6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าSH-03-04 แขวงแสมดํ02-895-7192-3

1/7/2006

เขตบางขุนเทียน

10

1365 69 สหคลินิก

104/113 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม.10150

02-416-1204

นพ.ศิริยศ วนิ ชชานนท์

1/12/2005 เขตบางขุนเทียน

10

1366 ทันตกรรมท่าข้าม

116/34 ถ.ท่าข้าม แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม.10150

02-848-1023

นส.ศิริพร พุฒิพฒ
ั นา

เขตบางขุนเทียน

10

1367 NYC New York Clinic

160 เซ็นทรัลพระราม 2 ชัน3 ห้อง339 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม(02) 872-4446 (085)
คุณเมธิ152-4747
นี กตกุลดํารงค์

1/10/2013 เขตบางขุนเทียน

10

1368 คลินิกทันตกรรมเด็นทัลฮัท

99/2121 ถนนท่าข้าม แขวงแสดํา บางขุนเทียน กทม.10150

1/5/2014

เขตบางขุนเทียน

9

1369 คลินิกสุขภาพดี

4/293 ซ.50 ถ.พระราม2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 (02)8986633ต่อ103
คุณสุวานิ ช

1/4/2012

เขตบางขุนเทียน

10

1370 งานเจริญคลินิกเวชกรรม สาขาเวชกรรม

นเทีย4176071,(086)
น กทม
คุณมนตรี
377-0025,F.(02) 417-6072
1/9/2008
21/195 ซ.อนามัยงานเจริญ 30 ถ.อนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุ(02)

เขตบางขุนเทียน

10

1371 พระรามเอก คลินิกเวชกรรม

80/563-566 ถนนบางขุนเทียน แขวงบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน กทม(089) 145-6920 คุ(02)
ณวิศฺฐ417-1605
์

เขตบางขุนเทียน

10

1372 เทียนทะเลคลินิกเวชกรรม

02-892-0144-6
นเทียน กทม F.02-892-0147
พญ.นุ สรี ศิริพฒ
ั น์
63/46 ม.1 ซ.เทียนทะเล 16 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดํา เขตบางขุ

เขตบางขุนเทียน

10

1373 ชลดาคลินิกเวชกรรม

089-1992599,02-4510898
นเทียน กทม คุณศยามล
174/125 ซ.การ์เดนธน พระราม 2/60 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุ

1/6/2008

เขตบางขุนเทียน

10

(02) 892-9335 คุณสิริวมิ ล พิพฒ
ั น์พฤติกุล 1/8/2012

เขตบางขุนเทียน

10

10

88/2528 หมู่ 6 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม.10150

กมลอํานวยกิจ

10

เขตบางขุนเทียน

1374 นิ ติพลคลินิก สาขาโลตัสพระราม 2

นพ.ประภาส

วันที(เปิ ดบริการ)

(02) 895-7055 (081)682-6992
คุณรุ่งโรจน์

1/6/2014

1375 อนุ สรณ์คลินิก

(089)0165634 คุณสมริด สมบุญ
108/270 ซ.บางกระดี ถ.พระราม2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม.10150

1/5/2012

เขตบางขุนเทียน

10

1376 กานต์ชนกคลินิกเวชกรรม สาขาท่าข้าม

45/2 ถ.ท่าข้าม แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม.10150

(081) 207-1128 คุณไอศูรย์ คําเด่นงาม

1/8/2012

เขตบางขุนเทียน

10

1377 RFDI BY Rassa Poom สาขาพระราม 2

366 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม.10150

(02) 895-8370-1,(081)
คุณภัทรภร409-8490,F.(02)
ชัยขจรภัทร
1/8/2012
895-8370-101
เขตบางขุนเทียน

10

1378 คลินิกทันตกรรมงามเจริญ

(081) 583-5340,(02)
คุณรัศ896-6177
มี ดาน้อย
16/69 ซ.วัดเลา ถ.พระราม 2 ซ.51 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม.10150

1/2/2010

เขตบางขุนเทียน

10

1379 คลินิกฟ.ฟั นทันตแพทย์

109/49 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม.10150

1/7/2006

เขตบางขุนเทียน

10

1380 คลินิกทันตกรรม บางกระดี

85 ปากซอยบางกระดี 6 ถนนบางกระดี แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม(094) 554-0397 คุณสิริพร

1/5/2014

เขตบางขุนเทียน

10

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

02-895-9216

พญ. ประไพ อภิชยั ทวีสิน

F-PD-003 REV.0
ตุลาคม 2557

แบบบันทึกประวัตสิ ถานพยาบาล
บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด
 โรงพยาบาลรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 อืน+ ๆ(ระบุ)……………………………………

ประเภท  โรงพยาบาลเอกชน
 คลินิก จํานวน 2049 แห่ง
ลําดับ

ชือสถานบริการสาธารณสุข

จํานวนเตียง

ทีตัง

1381 ศูนย์ทนั ตกรรมพระราม 2

268/1 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม.10150

1382 เพชรทองคํา คลินิกเวชกรรม สาขาพระราม

 ศูนย์บริการสาธารณสุข

หมายเลขโทรศัพท์

วันที(เปิ ดบริการ)

สายที วันที(ปิ ดทําการ)
10

79/124 ซ.บางกระดี ถ.พระราม 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม.10150
(086) 340-5080,(02)
คุณรูไหวริ
452-1407,F.(02)
หย๊ะ ปูตีล่า
452-1496
1/2/2010

เขตบางขุนเทียน

10

120/9 พระราม 2 60/2 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม(081) 454-2554,(02)
คุณอรอนงค์
451-3084
รัตนพุทธาสาคร1/5/2009

เขตบางขุนเทียน

10

189 ถ.พระราม2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม. 10150

1/3/2012

เขตบางขุนเทียน

10

02-8724741,F.02-8724743
นเทียน กทม คุณฐานิ สร ธรรมลิขิตกุล
1385 รมย์รวินท์คลินิกเวชกรรม สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าพระราม บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัดมหาชน 160 ถ.พระราม2 แขวงแสมดํา เขตบางขุ

1/6/2008

เขตบางขุนเทียน

10

1386 เรือพระร่วงคลินิกเวชกรรม สาขาบางขุนเทียน

18/6 ถ.บางขุนเทียน แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม.10150

1/11/2009 เขตบางขุนเทียน

10

1387 พรเกษมคลินิกเวชกรรม สาขาเซ็ลทรัลพระราม

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัดมหาชน 160 ถ.พระราม2 แขวงแสมดํา เขตบางขุ
02-8724744-5
นเทียน กทม คุณศคิธร ธัญรัตนศรีสกุล

1/5/2008

เขตบางขุนเทียน

10

1388 คลินิกสุขภาพฟั น พระราม 2 ทันตกรรม

104/2-3 ม.6 ถ.พระรามที 2 ซ.69 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม.10150
02-416-0096,02-451-3046
คุณพสุ ตรัยไชยาพร

1/11/2005 เขตบางขุนเทียน

10

1389 คลินิกทันตกรรมเด้นท์แคร์

120/14 ซอยพระราม2 60/2 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน02-451-4016,F.02-892-3375
คุณเบญจภา จองวรรณศิริ 1/2/2008

เขตบางขุนเทียน

10

1390 โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ สาขาพระราม2

คุณขนิ914-1369
ษฐา เอกวรรณัง
30/6 ซอยพระราม2 49 ถนนพระราม2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม(02) 896-5226 (081)

1/9/2014

เขตบางขุนเทียน

10

1391 วรรณาบีคลินิกเวชกรรม

214/1 ถนน.พระราม2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม.10150

(081) 208-1407 คุณศิริวรรญ

1/5/2013

เขตบางขุนเทียน

10

1392 แอลดีซีเดนทรัล จํากัด

59/456 ถนน.พระราม2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม.10150

(089) 947-2040 คุ(02)
ณวราพร
895-7433
บุดศรี

1/5/2013

เขตบางขุนเทียน

10

1393 สะแกงามคลินิกเวชกรรม

02-451-7046
4/948 ซ.วัดสะแกงาม ถ.พระราม 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม.10150

1/3/2007

เขตบางขุนเทียน

10

1394 คลินิกทันตกรรมสะแกงาม*

533 ถ.สะแกงาม แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม.10150

(02)4620540,(086)2496523
คุณมยุรา แบสิว

1/3/2012

เขตบางขุนเทียน

10

1395 คลินิกเวชกรรมเซ็นทรัลการแพทย์ พระราม

120/3-4 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม.10150

02-895-8709,02พญ.กัญชลี เอกเพชร,คุณบุญน้อม,คุณวัชนี รัเขตบางขุ
ตนพล นเทียน

10

1396 ชนกานต์คลินิก สาขาพระราม 2
3
1397 วุฒ-ิ ศักดิO คลินิกเวชกรรม สาขา เซ็นทรัลพระราม

(081) 816 6200,(02)
คุณเมษา
450 สิ1051-2
ทธิประเสริฐ
111/905-907 ซ.68 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม.10150

1/7/2009

เขตบางขุนเทียน

10

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัดมหาชน 160 ถ.พระราม2 แขวงแสมดํา เขตบางขุ
02-872-4088
นเทียน กทม F.02-872-4089
คุณลักขณา แซ่โซ้ว

1/11/2007 เขตบางขุนเทียน

10

1398 คลินิกทันตกรรมโมเดิรน์

120/2 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม.10150

(02) 451-4209-10
คุณภัทรา ขัดทา

1/5/2009

เขตบางขุนเทียน

10

1399 เนชันโพลีคลินิก

18 ถ.แฮปปี แลนด์ สาย 2 แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กทม.10240

02-734-3350

แสงดีจริง

เขตบางกะปิ

14

1400 นู โว เด็นตัล โฮม

20/5(768) ซ.รามคําแหง 58/4 ถ.สุขาภิบาล 3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
02-735-4374,02-379-4996
กทม
คุณภาวิณี ตุลวรรณะ

เขตบางกะปิ

14

4

1384 กานต์ชนกคลินิก สาขาบิ`กซีแสมดํา

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

คุณกิตติ ฉันทวิริยวัฒน์

เขต
เขตบางขุนเทียน

1383 แพทย์จุไรรัตน์ คลินิกเวชกรรม

02-894-1919

ผูป้ ระสานงาน

(02)4514338
(081) 5815187,(02)
คุณวรรณกมล
849-8152แซ่ฉวั

นพ.ดําเกิง บูรณันทุ

นพ.ธนา
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แบบบันทึกประวัตสิ ถานพยาบาล
บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด
 โรงพยาบาลรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 อืน+ ๆ(ระบุ)……………………………………

ประเภท  โรงพยาบาลเอกชน
 คลินิก จํานวน 2049 แห่ง
ลําดับ

ชือสถานบริการสาธารณสุข

จํานวนเตียง

1401 พรชัยคลินิกการแพทย์
1402 ไอ-จันทร์ คลินิกเวชกรรม

4

ทีตัง

 ศูนย์บริการสาธารณสุข

หมายเลขโทรศัพท์

ผูป้ ระสานงาน

วันที(เปิ ดบริการ)

เขต

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

25 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กทม.10240

02-377-8622-3,089-454-1133
นพ.พรชัย สร้อยอัมพรกุ
F.02377-8622-3
ล

เขตบางกะปิ

14

185/32 ถ.นวมิทร์ แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กทม. 10240

(02) 378 0776,F.(02)
คุณเฉลี378
ยว 1385
อนันทสุข

เขตบางกะปิ

14

เขตบางกะปิ

14

1/4/2009

1403 นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขารัตนบัณฑิต

19/6,17 ซอยลาดพร้าว 107 แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กทม.10240 02-378-4324

พญ.แก้วใจ สันตินันดารักษ์

1404 เชอรี คลินิกทันตกรรม

240/2 ซ.ลาดพร้าว 101 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กทม.10240
02-731-3490

เขตบางกะปิ

14

1405 หิรญ
ั รักษ์ ทันตคลินิก

17/2-3 ซอยรามคําแหง12 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240

ทพญ.โรสลาริน สีนครชาติ
(02) 318-0490 (081)
คุณทนงศั
302-1190
กดิO หิรญ
ั รักษ์
1/4/2013

เขตบางกะปิ

14

1406 พฤกษาคลินิกเวชกรรม สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ

2s-c 16A ชัน2 แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กทม.10240

(02) 734-1838-40
คุณนพรัตน์ เพ็งสะและ

เขตบางกะปิ

14

1407 นิ ติพล คลินิกเวชกรรม สาขารามคําแหง

02-718-4943,02-318-0577
กทม
คุณศุภมาส ชุมF.02-718-8637
ชืน
2207-2209 ซ.รามคําแหง 49/1 ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ

เขตบางกะปิ

14

1408 คลินิกทันตกรรมฟั นดีไซน์สาขาโลตัสบางกะปิ

3109 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กทม. 10240

เขตบางกะปิ

14

1409 คลินิกฟั นสะอาด

191/348 ม.10 (8) ซ.ลาดพร้าว 55 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ
02-538-2048,089-493-6124
กทม
ทพ.วีรพัฒน์ วีรกิตติ

เขตบางกะปิ

14

1410 คลินิกสุขภาพฟั น

106 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กทม.10240

02-733-3204-5 คุณดิเรก พงศ์ภทั รานนท์,คุณนิ ตยา เรียบร้อย เขตบางกะปิ

14

1411 นิ ติพลคลินิก (เดอะมอลล์)

3522 ชัน 2 เดอะมอลล์บางกะปิ ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กทม
02-704-7239 F.02-704-7238
นพ.นิ ติพล ชัยสกุลชัย

1412 ด็อกเตอร์เกรซคลินิกเวชกรรม

(081) 581-2244 คุ(02)319-0315
ณเสาวภาคย์ พงศ์ศศิธร
19 ซอยมหาดไทย ถนนรามคําแหง65 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240

(02)7343190,(089)4467160
คุณอัณณพิมพ์ พวงพรศรี

1/2/2014
1/9/2011

เขตบางกะปิ

14

1/7/2014

เขตบางกะปิ

14

1413 คลินิกเวชกรรมเมดิแคร์ คลินิก

02-319-4590
าแหง แขวงหัวหมาก
F.02-319-4590
คุณเขตบางกะปิ
กมลรัตน์ ประกอบพร,
กทม
1/8/2006
2169/1 อ.วัฒนามาร์ท(หน้าประตูใหญ่ ม.ราม 1) ซ.รามคําแหง 47 ถ.รามคํ

เขตบางกะปิ

14

1414 ปริญญาทันตคลินิก

3029 ถ.ลาดพร้าว 109 แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กทม.10240

เขตบางกะปิ

14

1415 ทันตกรรมสไมล์ไลน์

1153/4-5 (207)ซ.ลาดพร้าว 101 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ
02-370-1547-8,081-816-3515
กทม
ทพ. ปริญญา ศุขเกษม
F.02-370-1548
1/12/2005

เขตบางกะปิ

14

1416 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมราม 42

2272/32 ซ.รามคําแหง 42 ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม02-732-1466

คุณนงนภัทร

เขตบางกะปิ

14

1417 คลีนิคแพทย์น้อมเกล้า

202/18 ซ.รามคําแหง 68 ถ.สุขาภิบาล 3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม02-370-0615

น.พ ทวีป ไทยรุ่งโรจน์,คุณศรุตา คําไพเลือน

เขตบางกะปิ

14

1418 แบงคอกคลินิกเวชกรรม

(084) 414-5566
กทม
คุณดํารงค์พล คิ วเจริญ
ศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางกะปิ 3522 ห้อง 2sc15a1-2 แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ

เขตบางกะปิ

14

1419 ทันตกรรม นู โว เดนทอลโฮม ราม 10

1974/2(126)ข้างเดอะมอล์ 2 ซ.รามคําแหง 10 ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก
02-319-8655,02คุ
เขตบางกะปิ กทมณวรวิทย์ ตันติสุขวัลกุล,คุณกั1/11/2005
ญญา สมมิตร

เขตบางกะปิ

14

1420 ที เอ็น ที คลินิกทันตกรรม

1 ซอยรามคําแหง 37 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม02-7188232 F.083-7180939
คุณเวชพิสิฐ จิตต์อารืนท์

เขตบางกะปิ

14

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

02-731-1330

ทพ.ปริญญา ทังสุข
1/7/2007
1/8/2014
1/6/2008
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แบบบันทึกประวัตสิ ถานพยาบาล
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จํานวนเตียง

ทีตัง

 ศูนย์บริการสาธารณสุข

หมายเลขโทรศัพท์

ผูป้ ระสานงาน

1421 คลีนิคอุทยั การแพทย์

52/15-16 ซ.รามคําแหง 60/5 ถ.สุขาภิบาล 3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ02-374-8572
กทม

1422 คลินิกทันตกรรมรามคําแหงสไมล์คลับ

2113/50 ซอยรามคําแหง 43 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240 (02) 130-1293 (081)
คุณอัจฉรา
791-3121
ประกันศรี
6 ซ.รามคําแหง ซอย 21 ถ.รามคําแหง แขวงห้วยขวาง เขตบางกะปี กทม.10240
(02) 318-8722,F.(02)
คุณกัล318-2541
ยา คําเงิน

วันที(เปิ ดบริการ)

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

เขตบางกะปิ

14

1/5/2014

เขตบางกะปิ

14

1423 พีดี คลินิกทันตกรรม
1424 บุญวิสุทธิOคลินิกเวชกรรม

1/1/2012
02-378-0985 F.02-733-2623
คุณอัฉรีย์ นุ ตรศรี,คุณประสิทธิO
673 ซ.แฮปปี แลนด์ ถ.สุขาภิบาล 1 แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กทม.10240

เขตบางกะปิ

14

เขตบางกะปิ

14

1425 กฤตยะคลินิก สาขารามคําแหง 24

118/29 ซ.รามคําแหง 24 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240

เขตบางกะปิ

14

1426 จรินทร์ทนั ตคลินิก

492(2272/7) ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240 02-374-5568,02-732-0582,081-404-1878
ทพ.จรินทร์ ธีรรัชชา

เขตบางกะปิ

14

1427 บางกะปิ โพลีคลีนิค

02-377-5059
3632 ถ.ลาดพร้าว (สามแยกบางกะปิ ) แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กทม.10240

คุณสุรี

เขตบางกะปิ

14

1428 จันทรัตน์คลินิกเวชกรรม

2041/3 ถ.รามคําแหง แขวงห้วหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240

02-318-9160

พญ.ขวัญจิรา วงศ์เกียรติขจร 1/6/2006

เขตบางกะปิ

14

1429 เดนทิส แอท โฮม

655/5 ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240

02-735-3447-8 คุณชโรชา เชื อคําจันท์

เขตบางกะปิ

14

1430 คลินิกรักฟั น ราม21

1937/5 ซอยรามคําแหง21 ถนน รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ (02)
กทม 322-6682 (089)
คุณหมอชลชั
843-3764
ย

1/1/2014

เขตบางกะปิ

14

1431 คลินิกเวชกรรม ทวิมาศ สาขา รามคําแหง 40
1432 พงศ์ศกั ดิOคลินิก สาขาเดอะมอลล์รามคําแหง

8/8 ซ.รามคําแหง 40 ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240
081-867-5118,081-561-5531
นพ.ฐาปนา จารุทะวัย

1/7/2007

เขตบางกะปิ

14

49 เดอะมอลล์รามคําแหง 3 ชัน 1 ลานจอดรถ ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก02-318-3160,081-438-2181
เขตบางกะปิ กทม คุณสุพรรษา มินิF.02-318-3160
1/2/2007

เขตบางกะปิ

14

1433 ทันตกรรมรักษ์ฟัน

02-734-1816,086-382-9333
กทม
ทพ.ชัชวาลย์ จิราวัฒนพงศ์,คุณกันดา ยะตันY
3522 ชัน 2 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์กะปิ ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ

เขตบางกะปิ

14

1434 พรเกษมคลินิก 6 สาขาบางกะปิ

3522 เดอะมอลล์บางกะปิ ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กทม.10240
02-734-1376-7 นพ.กิตติ จิตตรีประเสริฐ์

เขตบางกะปิ

14

1435 คลีนิค นุ กูล ทันตแพทย์

30/9 ถ.สุขาภิบาล 3 (ปากทาง ม.สวนสน) เขตบางกะปิ กทม.10240

02-374-9385

เขตบางกะปิ

14

1436 เดอะพรีเซนต์ เมดดิคอล คลินิกเวชกรรม

3 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240

(02) 116-1918 (085)
คุณปฐมพงษ์
666-8966
ไชยสัตย์

1/8/2014

เขตบางกะปิ

14

1437 บิวทิสคลินิกเวชกรรม สาขารามคําแหง

439 ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240

(02)3181782,F(02)3181782,(086)3318422
คุณสุนิสา สารีบท
1/3/2012

เขตบางกะปิ

14

1438 นฤมลทันตกรรมคลินิก

02-378-1838,02-731-6311
ทญ.นฤมล ตรัยไชยาพร
979 ซ.รามคําแหง 93 ถ.สุขาภิบาล 3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240

เขตบางกะปิ

14

1439 คลินิกทันตกรรมซันเวย์

3500 ซ.ตะวันนา 1 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กทม.10240(085) 214 5000 คุณเพ็ญ ชัยทัทรอมร

เขตบางกะปิ

14

1440 ศูนย์ทนั ตกรรมฟั นดี เซนเตอร์

743 ซ.ศูนย์บงั เทิงการค้า (แฮบปี แลนด์ สาย 1) ถ.แฮบปี แลนด์ แขวงคลองจั02-377-7389-90คุ
น เขตบางกะปิ กทม ณเชาวนิ ตย์ พิกุลนาครงค์

เขตบางกะปิ

14

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

คุณวิลาวรรณ,คุณลานทิพย์ บุญสินมา

เขต

(081) 693 7272,F.(02)
คุณจรวยรั
314
ตน์3113
สงอาจินต์

1/1/2009

คุณอนุ การ สายเจริญ

1/4/2009
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จํานวนเตียง

ทีตัง

1441 เอ-รีน คลินิก

42-44 ซ.ลาดพร้าว 130 แขวงคลองจัน แขวงบางกะปิ กทม.10240

1442 วัชรีวรรณ ทันตแพทย์

 ศูนย์บริการสาธารณสุข

หมายเลขโทรศัพท์

ผูป้ ระสานงาน

วันที(เปิ ดบริการ)

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

เขตบางกะปิ

14

1937/13 ซ.รามคําแหง 21 ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม
02-318-3764,02-318-5825
คุณวัชรีวรรณ F.02-319-4369
พรเจริญ

เขตบางกะปิ

14

1443 วงศ์ประดิษฐ์คลินิกทันตแพทย์

1962/2 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240

เขตบางกะปิ

14

1444 ศิริวรรณ คลินิกเวชกรรม

16 ซอยรามคําแหง 65 ถนน.รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม (090) 418-9784 คุ(02)
ณปณิ319-3367
ตา มหาจิรเดชากร 1/11/2013

เขตบางกะปิ

14

ศูนย์การค้า N mark โซนB1 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กทม(089) 778-4600 คุณดุษฎี บุญมี

เขตบางกะปิ

14

เขตบางกะปิ

14

1445 คลินิกเวชกรรมวิซน้อมจิต

4

02-378-0073,081-632-2158
คุณกวิน สุขเสถียF.02-731-1150
รพาณิชย์ 1/10/2007

เขต

02-318-6057

ทญ.อรนุ ช เจียรประดิษฐ์
1/9/2012

1446 ลีลาคลินิก

2097/6 ม.วิกรม์ ถ.รามคําแหง 39 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240
02-318-8706

พ.ญ.กรรณิการ์ เอื อวัฒนากรณ์

1447 คลินิกทันตกรรมเฮลส์ตสมายล์
ี

11 ถ.หัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240

1/2/2007

เขตบางกะปิ

14

1448 แฮปปี เด็นทัลโฮ มคลินิก

718 ซ.ศูนย์การค้าแฮปปี แลนด์ ถ.แฮปปี แลนด์ แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กทม
02-377-9234-5 ทพญ.สมศรี สุดเสงียม,คุณรุ่งอรุณ ร่มรุกข์

เขตบางกะปิ

14

1449 วรดีคลินิกเวชกรรม

100 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กทม.10240

02-732-1109 F.02-732-1108
ทญ.สร้อยทอง สีอุไรย์
(083)3027788 คุณวรดี ศรีสตั ย์วาจา

1/7/2012

เขตบางกะปิ

14

20 ซ.รามคําแหง 24 .รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240(02) 314-1775 คุณนิ ตยา ทองธภดล

1/4/2009

เขตบางกะปิ

14

1451 เดนทีคเดนทัลแคร์ คลินิกเวชกรรม

1448/3 ซอยลาดพร้าว87 ถนนประดิษฐ์มนู ธรรม แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กทม

1/10/2014

เขตบางกะปิ

14

1452 รามาทันตแพทย์

คุณธนากร มงคลนุ สรณ์
711 (67/48)ถ.แฮปปี แลนด์ 2 แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กทม.10240 02-375-5771,02-734-2347,086-122-2822

เขตบางกะปิ

14

1453 คลินิกทันตกรรม แฟมิลีสไมล์

(02) 733-3786 (086)
คุณวัชริ389-0555
นทร์ นิ ลเพชร
3538 ซอยลาดพร้าว 144/1 ถนน.ลาดพร้าว แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กทม

เขตบางกะปิ

14

1454 รัชนี คลินิกทันตกรรม

17/1 ซอยรามคําแหง 12 ถนน รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม
02-318-2609,02-318-5667
ทพญ.รัชนี เหมะรัชตะ,คุณนภัสวรรณ สระทองแก่เขตบางกะปิ
น

14

1455 เอส.&พี. โพลีคลีนิค

185/29 ถ.สุขาภิบาล 1 แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กทม.10240

02-377-6264

คุณสมหมาย ลิมพานิ ช

เขตบางกะปิ

14

1456 กฤษณะทันตแพทย์
1457 วุฒิศกั ดิOคลินิกเวชกรรม สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ

79 ถนนแฮปปี แลนด์ สาย 1 แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กทม.10240

02-377-8835

ทพ.กฤษณะ โรจนตรีคูณ

เขตบางกะปิ

14

ศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางกะปิ คอมแพล็ก3522ชัน2 2BL18-19 ถนนลาดพร้
02-734-1894
าว แขวงคลองจัF.02-734-1895
น คุเขตบางกะปิ
ณดวงกมล กทม

เขตบางกะปิ

14

1458 สุพจน์ทนั ตคลินิก

3750/10 ซ.วงษ์ลี ถ.ลาดพร้าว 146/1 แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กทม. 02-375-7880

เขตบางกะปิ

14

1459 รักษ์รามคลินิกเวชกรรม

1939/5 ซ.รามคําแหง 21 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240

เขตบางกะปิ

14

1460 คลินิกทันตกรรมแฮปปี สไมล์

131 ซ.แฮปปี แลนด์เก่า ซ.นวมินทร์ แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กทม.10240
02-377-0240

เขตบางกะปิ

14

1450 คลินิกเวชกรรมราม 24

2

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

คุณสุพรรษา ทองคุณ

1/6/2014

1/2/2008

ทพ.สุพจน์ รุจริ ะวิโรจน์

02-318-5328,081-811-5548
นพ.อัษฎาวุธ แสนโภชน์
ทพญ.ฉมาภรณ์ ขันแข็ง,อุมารินทร์ นะคะจัด

F-PD-003 REV.0
ตุลาคม 2557

แบบบันทึกประวัตสิ ถานพยาบาล
บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด
 โรงพยาบาลรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 อืน+ ๆ(ระบุ)……………………………………

ประเภท  โรงพยาบาลเอกชน
 คลินิก จํานวน 2049 แห่ง
ลําดับ

ชือสถานบริการสาธารณสุข

จํานวนเตียง

ทีตัง

 ศูนย์บริการสาธารณสุข

หมายเลขโทรศัพท์

ผูป้ ระสานงาน

วันที(เปิ ดบริการ)

เขต

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

1461 คลินิกทันตกรรมรามคําแหงอินเตอร์

267 หมู่บา้ นวิกรม ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240(086) 577-6722,(02)
คุณชุต718
ิมา กองกมล
9026

1/9/2012

เขตบางกะปิ

14

1462 วิชเดนทัล คลินิกทันตกรรม

3105 ศูนย์การค้า N mark โซนB3 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ
(02)กทม
734-1911 คุณสุพตั รา โชคพัฒนกิจ

1/7/2013

เขตบางกะปิ

14

1463 คลินิกทันตกรรม ทูธแองเจิ ล

2/1 ซอยพูนทรัพย์สิน ถนนรามคําแหง 24 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม(089) 137-4621 คุณกรกาญ

1/8/2014

เขตบางกะปิ

14

1464 อมรมิกรคลินิกทันตกรรม

คุณอมณิ
318-3079,F.(02)
กร ทันตร์รตั นา 314-2992
1/7/2010
10/10 ซ.รามคําแหง 24 ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. (081) 174-0303,(02)

เขตบางกะปิ

14

1465 ฌาเทียร์ คลินิกเวชกรรม

อาคาร CDC เลียบทางด่วนรามอินทรา ห้อง203ซอยลาดพร้าว 87 ถนนลาดพร้
(02)าว102-2520
แขวงบางกะปิ(086)
คุเขตบางกะปิ
ณปาริ592-5075
ชาติ แก้
กทม
วยา

1/1/2014

เขตบางกะปิ

14

390 เดอะพลาซ่า ซอยรามคําแหง 30 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ

1/10/2009

เขตบางกะปิ

14

1/1/2013

เขตบางกะปิ

14

เขตบางกะปิ

14

เขตบางกะปิ

14

เขตบางกะปิ

14

1/4/2014
เขตบางกะปิ
นพ.ประสพชัย ศรีบริกิจ,คุณนภากรณ์ โพธิOจนั ทร์ เขตบางกะปิ

1466 คลินิกทันตกรรม ไอเดนทอล สาขาหัวหมาก

1

(02) 718-8072 ทพ.อิสรา สิริมะลิพงศ์

1467 คลินิกทันตกรรมกรีนเด็นทัล

(087) 613-6969
กทม
คุณเปิ ล
2113/46-47ซอยรามคําแหง41/1 ถนน.รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ

1468 ศูนย์ทนั ตกรรม แฟมิลี

543/6 อาคารสงเคราะห์ 5 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กทม.10240
02-733-1201

1469 คลินิกทันตกรรม ที.เค.เด็นทัลโฮม

3498/3 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กทม.10240

1470 ฟิ ลอก้า ลาโบราโทรี คลินิกเวชกรรม

249 ซอยโยธินพัฒนา ถนนเอกมัยรามอินทรา แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กทม
(02) 515-0355 (089)
คุณภัท158-0999
รพล

1471 คลินิกทันตกรรม เด็นทัลไนน์

468/13 ซอยลาดพร้าว แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กทม.10240

(02) 158-9659 (089)
คุณวฤษฎี
681-9770
อังกินันทน์

14

1472 รามคลินิกแพทย์

1991/5 ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240

02-314-4891

14

1473 ศรัณย์คลินิกทันตแพทย์

263(2089) ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240

02-314-3787 F.02-314-3787
ทพ.พรเทพ สิทธิศรัณย์กุล

1474 เวิลด์ชาร์มมิง คลินิกการแพทย์

ทพ.ณัฐพงศ์ กนกวิรุฬห์

02-734-3703-5 คุณฐาปณี คฤหานนท์
1/7/2014

เขตบางกะปิ

14

20 ซ.รามคําแหง 12 ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240
02-314-4622

นพ.ยุทธพงษ์ หาญวงศ์,คุณเดือนเพ็ญ อานนท์ เขตบางกะปิ

14

1475 คลินิกทันตกรรมแฮปปี สไมล์พลัส

02-3782463
9 ศูนย์การค้าแฮปปี แลนด์ ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กทม.10240

คุณสุรเกียรติ ทะตา

1/6/2008

เขตบางกะปิ

14

1476 เมโกะ คลินิกเวชกรรม สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ

ห้างเดอะมอล์บางกะปิ ห้อง2S-F3B,S-F4 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ
(086) 905-1343,(02)
กทม
คุณสมใจ
734-2233,F(02)
สุมาลี
734-3732
1/4/2010

เขตบางกะปิ

14

1477 วชิระพลคลินิกเวชกรรม สาขาคลินิกเวชกรรม

117 ถ.ลาดพร้าว 101 แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กทม.10310

1/9/2010

เขตบางกะปิ

14

1478 คลินิกทันตกรรมเดอะแกรนด์

(081) 807-6252,(02)
คุณบุญ187-0249,
สนอง ยินดีชาติ
กทม734-0422 (087)
คุณสุรกี328-3098
ยรติO
2 ศูนย์การค้าแฮปปี แลนด์ซอย 2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ(02)

1/8/2014

เขตบางกะปิ

14

1479 ดิอิมเม็จเมดิคอลเอสเทติก จํากัด

249 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กทม.10240

1/4/2014

เขตบางกะปิ

14

1480 วีนัสคลินิกเวชกรรม (ราม 1 )

2099 ถ.รามคําแหง 39(สุขุมวิท 71) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240
02-718-7176 F.02-718-7176
นพ.จิรวัฒน์ สกุลวิวรรธน์

เขตบางกะปิ

14

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

(081) 934-9914 คุณกชพร ปาละพงษ์
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แบบบันทึกประวัตสิ ถานพยาบาล
บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด
 โรงพยาบาลรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 อืน+ ๆ(ระบุ)……………………………………

ประเภท  โรงพยาบาลเอกชน
 คลินิก จํานวน 2049 แห่ง
ลําดับ

ชือสถานบริการสาธารณสุข

จํานวนเตียง

ทีตัง

 ศูนย์บริการสาธารณสุข

หมายเลขโทรศัพท์

ผูป้ ระสานงาน

วันที(เปิ ดบริการ)

เขต

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

1481 สวนสน-กรุงเทพกรีฑาเวชกรรมคลินิก

529/10 หลัง ม.สวนสน ซ.กันซุส ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
02-379-5188,081-712-9876
กทม
คุณชนามาศ สุธรรมมา

1482 อิมพีเรียลคลินิกแพทย์

166/26-27 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กทม.10240

1483 เดนทัลสแควร์หวั หมาก คลินิกทันตกรรม

533 ซอย 65 ถนน.รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240 (02) 318-1197 (089)
คุณพรวิ086-2084
มล ยาคํา

1/11/2013

เขตบางกะปิ

14

1484 คลินิกทันตกรรมโอเค

(086) 355-9991 คุ(02)
ณเสาวคนธ์
319-0449
เจียมบุรเศรษฐ์ 1/9/2014
112/4 ซอยรามคําแหง 24 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม

เขตบางกะปิ

14

1485 มิตรชุมชนคลินิกเวชกรรม สาขาลาดพร้าว 111

3043 ซ.ลาดพร้าว111 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กทม.10240
02-704-7818,02-965-9069
คุณณัฐชยา สุขสุF.02-704-7819
วรรณ

เขตบางกะปิ

14

2105 ชัน 2 ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240

(080) 293-8988,(02)
คุณชุต718-9026
ิมา กองกมล

1/5/2010

เขตบางกะปิ

14

1487 คลินิกทันตกรรม ยิ มหวาน

711 (แฮปปี แลนด์) แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กทม.10240

(081) 407-1542 คุณดารามาส มะเริงสิทธิO

1/12/2013

เขตบางกะปิ

14

1488 อินทุวงศ์ทนั ตกรรมคลินิก

2 ซ.1 ม.เสรี 1ถ.เสรี 2 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240

02-314-6458

เขตบางกะปิ

14

เขตบางกะปิ

14

เขตบางกะปิ

14

นพ.สมชาย เชียวชาญเวช,คุณวาสนา มาตรสมบัติเขตบางกะปิ

14

1486 ทันตกรรมรามคําแหง 39

1489 คลินิกทันตแพทย์สมชาย

1

2

เขตบางกะปิ

14

02-377-8605,02-375-4461,081-286-3512
คุณภัทราทิพ เนตรทิพย์ ศิริคูณ F.02-728-6280
เขตบางกะปิ

14

2314/7 ซ.รามคําแหง 52/2 ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม
02-378-2082

ทญ.สัญชนา

อินทุวงศ์

ทพ.สมชาย อุดมสังวรกุล,คุณเชอรี จิตรสมดี

1490 คลินิกทันตกรรมสไมล์เดนท์

(083) 050-5956,(02)
คุณกุล734-2620
ธวัช วงศ์บุญเกื อกูล 1/1/2011
249 อาคาร24 เฮ้าส์ ชัน 2 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กทม

1491 คลินิกแพทย์สมชาย

4 ถ.ลาดพร้าว แฮปปี แลนด์ ข้างน้อมจิตต์ แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กทม 02-377-2832

1492 คลินิกทันตกรรมเด็นทัลโฮม*

2

(02) 318-6639 คุณศรินทร์ทิพย์ ขจรวุฒิเดช 1/5/2010
40 ซ.รามคําแหง 43/1 ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240

เขตบางกะปิ

14

1493 คลินิคทันตกรรมแฮปปี ไวท์

423 ซอยรามคําแหง51/3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240

(089) 138-4984 คุ(02)
ณกรศิ318-9640
ริ พาพันธ์

1/9/2013

เขตบางกะปิ

14

1494 ภัทรคลินิกเวชกรรม**

322 ถ.รามคําแหง 24 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240

086-383-4105 นาย เจษฎา เพชรรอด,พญ. 1/7/2006

เขตบางกะปิ

14

1495 รมิดา คลินิกเวชกรรม

1/5 ซอย 61 ถนน.นวมินทร์ แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กทม.10240

(089) 664-4924 คุ(02)
ณรมิ377-0710
ดา วีรเตชานนท์

1/10/2013

เขตบางกะปิ

14

1496 คลินิกทันตกรรมแองเจิลสมายล์

319 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240

(081) 932-0277 คุ(02)
ณปราณี
319-0230
สนโตแจ้ง

1/6/2014

เขตบางกะปิ

14

1497 ฟั นดีคลีนิค (แฮปปี แลนด์)

729 ซ.ศูนย์บนั เทิงการค้าแฮปปี แลนด์ ถ.สุขาภิบาล 1 แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ
02-375-3501,02-374-2192
กทม
น.พ.ประดิษฐ์,คุณวันเพ็ญ จูมจันทา

เขตบางกะปิ

14

1498 คลินิกทันตกรรมบ้านรักยิ ม

(084) 122-7844,F.(02)
คุณจิรวรรณ
318-3856
ศิลาวรรณ
23 ซ.รามคําแหง 53 ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240

เขตบางกะปิ

14

1499 คลินิกแพทย์ราม 22 (รพ.ราม 22)
1500 วุฒ-ิ ศักดิO คลินิกเวชกรรม สาขาบิ`กซีหวั หมาก

2080/1 ซ.รามคําแหง 22 ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม02-314-4938,02-314-7948
คุณลําปาง กาเผือกงาม

เขตบางกะปิ

14

เขตบางกะปิ

14

177อาคารหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ ชัน1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม(081) 358-1635 คุ(02)
ณปี ย718-5007
วุฒิ พิมพ์วลิ ยั

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............
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แบบบันทึกประวัตสิ ถานพยาบาล
บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด
 โรงพยาบาลรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 อืน+ ๆ(ระบุ)……………………………………

ประเภท  โรงพยาบาลเอกชน
 คลินิก จํานวน 2049 แห่ง
ลําดับ

ชือสถานบริการสาธารณสุข

จํานวนเตียง

ทีตัง

 ศูนย์บริการสาธารณสุข

หมายเลขโทรศัพท์

ผูป้ ระสานงาน

1501 คลินิก 42 ทันตกรรม

2098/91 ม.ปรีชา 8 ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240
02-300-0525

1502 คลินิกบ้านฟั น

53 ซ.ลาดพร้าว 87ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ กทม.10240
02-539-0658,089-881-3811
ทพญ.มัทนา การพจน์

1503 Berry house Clinic

64 ซอยรามคําแหง 46 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. (02) 377-3177 (090)
คุณวิไลวรรณ
198-1989
พิศพาร

1504 กอบุญคลินิกเวชกรรม สาขาเวชกรรม

1

วันที(เปิ ดบริการ)

ทพ.ญ.ฐิตาภรณ์ ทรัพยะโตษา

เขต

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

เขตบางกะปิ

14

เขตบางกะปิ

14

1/4/2014

เขตบางกะปิ

14

(081) 880-0102,(02)
คุณฉัต377-2435,F.(02)
รสุมาลย์ ตันติกุล 377-2435
1/5/2010
24 ซ.นวมินทร์ 14 แยก 21 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กทม.10240

เขตบางกะปิ

14

คุณอภิรกั ษ์ มันเกียรติกุล,คุณประไพ โชติสนองเขตบางกะปิ

14

1505 คลินิกทันตภิรกั ษ์

51/194 ถ.ลาดพร้าว 128/1-2 แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กทม.1024002-378-2756

1506 รมย์รวินท์คลินิก สาขาเดอะมอล์บางกะปิ

3522 เดอะมอล์บางกะปิ ชัน 1 ห้องเลขที 1B-L22 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั
02-704-9433-5
น เขตบางกะปิ กทมF.02-704-9437
พญ.จานิ สร ธรรมลิขิตกุล,พญ1/12/2006

เขตบางกะปิ

14

1507 ธนพร คลินิกเวชกรรม สาขาบางกะปิ ตะวันนา

3500 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กทม.10240

เขตบางกะปิ

14

1508 รักฟั นทันตคลินิก

2020 ระหว่างซอย 14-16 ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม02-318-7628,02-314-7143,02-718-7222
ทพ.ธัชพัฒน์ พัฒนศิษฎางกูร

เขตบางกะปิ

14

1509 สุรชัยทันตคลินิก สุขาภิบาล 3

306/11(1034) ถ.สุขาภิบาล 3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.1024002-370-1048-9,089-671-9750
ทพ.สุรชัย ณรงค์เกียF.02-370-1049
รติคุณ

เขตบางกะปิ

14

1510 คลินิกบ้านฟั นทันตกรรม

02-736-9260,089-799-7930
นส.สิริอร อ้อยอิสรานุ กุล
3312/7 ซ.ลาดพร้าว 101 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กทม.10240

เขตบางกะปิ

14

1511 คลินิกทันตแพทย์สุธรรม

1981ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240

02-314-2476

ทพ.สุธรรม

เขตบางกะปิ

14

1512 รักษ์คุณ คลินิก (นวพรรณ)

12/3 ถ.รามคําแหง 24 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240

02-718-6765

นพ.นวพรรณ

เขตบางกะปิ

14

1513 คลินิกสุขภาพฟั น(เพชรเกษม)

02-457-0790,081-644-2505
กทม
ทพ.ฉัตรชัย ตุลF.02-457-7827
ยพิรุฬหศิลป์
196/61-62 ซ.เพชรเกษม 16 ถ.เพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่

เขตบางกอกใหญ่ 15

1514 คลินิกสว่างทันตแพทย์

227/1-2 ซ.วัดสังข์กระจาย ถ.อิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กทม
02-466-8702 ,02-465-1745
ทพญ.วรรณดี พลานภาพ
(085) 064-6558

เขตบางกอกใหญ่ 15

1515 คลินิกต้นไทรทันตแพทย์ 2

274/12 ถ.อิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กทม.10600

02-891-2141-2 ทพญ.จีรภา สัจจะวันวิมล 1/9/2006

เขตบางกอกใหญ่ 15

1516 เพือประชาทันตแพทย์

2/5 ถ.เพชรเกษม แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600

02-891-8922

เขตบางกอกใหญ่ 15

1517 พันธมิตรไตเทียมคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง

02-457-2347-8,081-658-9143
กทม
นพ.สมชาย เจตสุรกานต์
F.02-457-2347
1/6/2006
365/61-62 ซ.เพชรเกษม 17 ถ.เพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่

เขตบางกอกใหญ่ 15

1518 สํานักงานทันตแพทย์สุรนั ต์

02-465-6510
กทม
,02-465-1994
ทพ.สุรนั ต์ จันทร์พิทกั ษ์
11/30 เชิงสะพานแดงจะเนี ยร ถ.เพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่

เขตบางกอกใหญ่ 15

1519 คลินิกทันตกรรมท่าพระสไมล์

367/7-8 ซ.เพชรเกษม17 ถ.เพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่02-8682448,081-6150678
กทม
ทญ.ณัฐปภัสร์ วัฒนาศรมศิริ 1/7/2011

เขตบางกอกใหญ่ 15

1520 เสาวนิ ตย์ ทันตแพทย์

63/12 ถ.จรัญสนิ ทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม.10600 02-412-0850,081-627-7246
ทพญ.เสาวนิ ตย์ นาคอินทร์

เขตบางกอกใหญ่ 15
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1521 โยธินการแพทย์

45-47 ถ.พาณิชยการธนบุรี แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม.10600
02-412-5614

พญ.อิมใจ ลีลารัศมี ,คุญภิญญาณัฐ นุ ตตะรังเขตบางกอกใหญ่
ค์
15

1522 ธนบุรีทนั ตแพทย์

196/69 ถ.เพชรเกษม แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม.10600

ทพญ.กมลรัตน์ องค์ชวลิต

1523 คลินิกวิทยาทันตแพทย์

39 ซ.จรัญสนิ ทวงศ์ 13 ถ.จรัญสนิ ทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ 02-412-2834
กทม

02-467-4784

เขตบางกอกใหญ่ 15

1524 อดิลกั ษณ์คลินิกเวชกรรม

ทพ.ณรงค์ สินศิริเชวง
เขตบางกอกใหญ่ 15
02-465-8222 F.02-437-7555
นพ.อดิศกั ดิO จินตนาดิลก 1/11/2006 เขตบางกอกใหญ่ 15
221/30 ซ.วัดสังข์กระจาย ถ.เพชรเกษม แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม

1525 เค.พี.เอส การแพทย์เฉพาะทางโรคไต

365/42 ซอยเพรชเกษม17 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม.10600(081) 644-1768 คุ(02)
ณธารทิ
457-6628
พย์ ปรีชา

1526 พิทยาทันตแพทย์

18/31ถ.จรัญสนิ ทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม.10600

1527 คลินิกทันตกรรม รักษ์ฟัน เด็นทัลเพลส

02-424-3020,089-411-9935
อย กทม
คุณ ก้องเกียรติ ปุภรัตนพงษ์ 1/9/2007
183 ห้าสหกรณ์กรุงเทพ ถ.สมเด็จพระปิ นเกล้า แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้

เขตบางกอกน้อย 17

1528 ราชพฤกษ์ไตเทียมคลินิกเฉพาะทาง

170/27 ซ.28 ถ.จรัญสนิ ทวงค์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
(02)8668377,(085)1453793
คุณสาลี นิ รฉัตรสุวรรร

1/2/2012

เขตบางกอกน้อย 17

1529 คลินิกทันตกรรมเดนทรัลสแควร์

107/3-4 ถ.จรัญสนิ ทวงค์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กทม. 10700(081)1078886,F(02)8668486
คุณชัชวสา รุจกิ าญจนพันธ์ 1/7/2011

เขตบางกอกน้อย 17

1530 คลินิกหมอกบ ( ทันตกรรม )

741/5 ถ.อรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม.10700

เขตบางกอกน้อย 17

1531 ศูนย์สุขภาพฟั น

521/27 ซ.จรัญสนิ ทวงศ์ 37 ถ.จรัญสนิ ทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้02-864-5818-20
อย กทม
ทพญ.ระลุ
F.02-8645820
สาห์ วิไลวงษ์

1532 ชญาคลินิกเวชกรรม

ณชํานาญ
884-9611
ลิวเจริญศักดิOกูล 1/7/2014
3 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม.10700 (089) 940-4099 คุ(02)

1533 สุรชัยทันตคลินิก1

48/6 ถ.บางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม.10700

1534 กมลเวชคลินิกเวชกรรม

511/398 ซ.จรัญสนิ ทวงศ์ 37 ถ.จรัญสนิ ทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้
02-864-5117
อย กทม

1535 ทรงกิจทันตแพทย์

02-412-5303 ,02-4182211
ท.พ. ทรงกิจ เพียรโรจน์
278-282 สีแยกศิริราช ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม

เขตบางกอกน้อย 17

1536 คลินิกธนบุรีทนั ตกรรม

521/6 ถ.พรานนก แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม.10700

(089) 791-8937,(02)
คุณปารมี
866-3298
ไม่คร้ามศึก
1/1/2010
165/6-7 ถ.สมเด็จพระปิ นเกล้า แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม02-882-4514,081-309-7722
คุณชนะศักดิO-วรรณี
F.02-882-3397
ศรีสอาด1/9/2007

เขตบางกอกน้อย 17

1537 นิ ติพลคลินิกเวชกรรม สาขาปิ นเกล้า

1/5/2013

02-467-1068 , 02-8681215
ทพ.อํานาจ ภู่ปัทมา

02-411-1958

เขตบางกอกใหญ่ 15
เขตบางกอกใหญ่ 15

คุณพจนพรรณ มีสจั จี

1/12/2005 เขตบางกอกน้อย 17

02-886-0657,089-670-3349
ทพ.สุรชัย ธนะทิพานนท์
พญ.กมลวรรณ อัศวเดชเมธากุ1ล/8/2006

เขตบางกอกน้อย 17
เขตบางกอกน้อย 17
เขตบางกอกน้อย 17

เขตบางกอกน้อย 17

48/51 ถ.บางกอกน้อย-ตลิงชัน แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 02-435-7164

ทญ.วันเพ็ญ มนู รงั ษี,คุณหนู ลกั ษณ์ หนู เข็ม เขตบางกอกน้อย 17

1539 คลินิกชูจติ การแพทย์

142/21 ถ.บางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม.10700 02-424-8679

คุณน้อย สุทธลักษณ์,คุณชูจติ กุ1/6/2007
ลจรรยาวิวฒ
ั น์ เขตบางกอกน้อย 17

1540 คลินิกทันตกรรมบ้านหมอปิY ม

61/44 ถนน.บางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม.10700(086) 629-6566 คุ(02)
ณเทพวรรณ
882-4617
ตันสุวรรณรัตน์1/11/2012 เขตบางกอกน้อย 17

1538 คลีนิคทันตแพทย์วเิ ชียร

2
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1541 ธนบุรี โพลีคลีนิค

48/15-16 ถ.บางกอกน้อย-ตลิงชัน แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม
02-433-7374,02-434-4703
คุณสุรจิตร พิกุลศรี,นพ.กิตติศกั ดิO ถิรวัฒนกุล เขตบางกอกน้อย 17

1542 อัญชนา เด็นทัล คลินิก

185/10 ถ.อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม.10700

1543 คลีนิค สานัสทันตแพทย์ (บางกอกน้อย)

567/8-9 ถ.พรานนก แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม.10700 02-411-2370 ,02-866-0655
ทพ.สานัส เจตสินไพศาล

เขตบางกอกน้อย 17

1544 คลีนิค วีระชัย ทันตแพทย์

อย กทม
453/22 ซ.จรัญสนิ ทวงศ์ 35 ถ.จรัญสนิ ทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้02-412-5453

เขตบางกอกน้อย 17

1545 คลินิกทันตกรรมเดนทิสเฮาส์*

994/1 ถนนพรานนก แขวงบ้านช่างห่อ เขตบางกอกน้อย กทม.10700 (02) 411-2477 (087)
คุณณัฐ354-3503
พล บํารุงชูเกียรติ

1546 ทันตแพทย์คลินิกร่มเย็น

5/92 ซ.อุดมทรัพย์ ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม
02-434-8571

คุณจันทร์ทิพย์ มีศีล

เขตบางกอกน้อย 17

1547 ณรงค์คลินิกการแพทย์

02-411-1757
อย กทม F.02-412-1345
นพ.ณรงค์ มันสกุล
261/109 ถ.จรัญสนิ ทวงศ์ 29-31ถ.จรัญสนิ ทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้

เขตบางกอกน้อย 17

1548 คลินิกทันตกรรม เอจี เดนทัลพลัส สาขาปิ นเกล้า 1

5/79 ฐ.บรมราชชนนี 13 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้
(081)
อย กทม
878-5908,(02)
คุณปั ท434-8344
มา จิรรักษ์โสภากุล 1/11/2009 เขตบางกอกน้อย 17

1549 นิ ติพลคลินิกเวชกรรม สาขาบางขุนศรี

447/28-31 ถ.จรัญสนิ ทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กทม.10700
02-866-7702 F.02-895-3782
พญ.อาทิตยา เม่งศิร,ิ คุณสุกญ
ั ญา
1/1/2007
มุ่งจันทร์

เขตบางกอกน้อย 17

1550 คลินิกทันตกรรมอิสรภาพ

คุณวิโรจน์ ลออเสถียรกุล
129/5-6 ถ.อิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม.10700 02-866-2301,081-497-3198

เขตบางกอกน้อย 17

1551 ศศิธรทันตคลินิก

23/45 ถ.บางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม.10700 02-424-8231

(089) 861-7465,(02)
คุณเพ็ญ424-5752
ลดา แสงชมพู

1/7/2009

คุณวาสิณี เอกพจน์ถาวร
1/6/2014

1/6/2007

เขตบางกอกน้อย 17

เขตบางกอกน้อย 17

1553 คลินิกทันตแพทย์ พรานนก

ทญ.ศศิธร ธีระเกษม
21/44 ถ.บางขุขนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม.10700 02-424-5746 ทญ.วิสิทธิO สุขวณิช
ณอนุ411-3951
ศกั ดิO สินธพานนท์
599 ถนนพรานนก แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม.10700 (089) 126-0560 คุ(02)

1/6/2014

1554 ชีวจิตโฮม คลินิกเวชกรรม

13/3 ซอยอรุณอมริทร์ 39 ถนน.อรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้
(02) 422-9111
อย กทม (084)
คุณอัญ876-6055
ธิฌา มัทวาธิ

1/10/2013 เขตบางกอกน้อย 17

1555 คลินิกทันตกรรมปิ นเกล้า

02-884-5108 F.02-8845108
ทพญ.วลีพร แพะเจริณชัย
111/27 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม.10700

1556 prince of smile dental clinic สาขาปิ นเกล้า

(085)6827955
อย กทม
คุณรัชนก
3/123 อาคารกุง้ หลวงแมนชัน ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้

1/7/2012

เขตบางกอกน้อย 17

1557 วีนัสคลินิกเวชกรรม สาขาจรัญสนิ ทวงศ์

477/5 ถ.จรัญสนิ ทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กทม.10700 02-864-6767-6,081-309-7722
คุณชนะศักดิO ศรีสอาด
F02-411-0865
1/8/2007

เขตบางกอกน้อย 17

1558 รัชภาส-อัญชนา ทันตแพทย์คลินิก

02-866-6327-9
อย
ทพ.รัชภาส พานิ ชอัตรา
307/274 ซ.จรัญสนิ ทวงศ์ 31 ถ.จรัญสนิ ทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้

เขตบางกอกน้อย 17

1559 เดอะเซนส์คลินิกเวชกรรม

71/50 ห้อง A211-1 อาคารเดอะเซ็นส์ปินเกล้า ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุ
(097)
ณอัมริ248-9229
นทร์ เขตบางกอกน้
คุณปวีอณยส์ ุดกทม
า ชืนชูผล

1552 ศรีประวัติทาํ ฟั น

1560 ภูนิศาคลินิก

3

เขตบางกอกน้อย 17
เขตบางกอกน้อย 17
เขตบางกอกน้อย 17
เขตบางกอกน้อย 17

1/8/2014

เขตบางกอกน้อย 17

183 ถ.อรุณอัมรินทร์ แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม.10700 (087) 555-6011,(02)
คุณภูณ433-5345,F.(02)
ิศา จิตติละอองวงศ์ 433-5345
1/4/2010

เขตบางกอกน้อย 17

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............
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1561 รวมเวช

226/7 ถ.อรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม.10700

1562 คลินิกทันตแพทย์ดาํ รงค์

367/117ตรงข้ามสถานี ปรับอากาศสายใต้เก่า ถ.จรัญสนิ ทวงศ์ 33 แขวงบางขุ
02-412-1806
นศรี เขตบางกอกน้คุอณยธนากร
กทม รัตน์วงศ์วริ ุฬห์

เขตบางกอกน้อย 17

1563 เวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมศิริเวชการ

1066 ถ.พรานนก แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม.10700

เขตบางกอกน้อย 17

1564 ประภัศร์ ทันตคลีนิค

135/14 ถ.บางกอกน้อย-ตลิงชัน แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม02-882-7730

1565 คลินิกทันตกรรม บ้านฟั นจรัญ 35

455/599 ซอยจรัญสนิ ทวงศ์ 35 แยก 1 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย (02)
กทม 864-8788 (081)
คุณสุวฒ
371-2750
ั นา อริยประยูร

1566 คลินิกบ้านรักฟั น(คลินิกทันตกรรมสําหรับครอบครัว

256/39 ซ.บ้านช่างหล่อ ถ.จรัญสนิ ทวงศ์ แขวงบางกอกน้อย เขตบางกอกน้02-864-5870-1
อย กทม
ทพญ.เพ็ญพันธ์ กาญจนโสภา

1567 คลินิกปากคลองมอญ

2 ถ.อรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม.10700

02-454863,F.02-4753214
รอ.วิเชษฐ สวนเนตร

1/4/2008

1568 ศูนย์ทนั ตกรรมฝังตรงข้ามศิริราช

ถ.อรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม.10700

02-411-5060

1/11/2006 เขตบางกอกน้อย 17

1569 แอนน่ าคลินิกเวชกรรม ปิ นเกล้า

1/155,1/156 ถนน.บรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม
(081) 455-4442 คุณนวรัตน์ ทัฬหวิริยกุล

1570 มงคลทันตแพทย์

513/163 ถ.จรัญฯ 37 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กทม.10700 02-412-4628

1571 ธงชัยคลินิก-แล็ปส์ สาขาเวชกรรม

143/245 ซ.วัดสุวรรณคีรี ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้
(081)614-6550,F.(02)467-6515
อย กทม
คุณธงชัย คิริศกุล

1572 ฟ.ฟั น คลินิก
1573 วุฒิศกั ดิOคลินิก สาขาปิ นเกล้า

02-411-0846,081-441-5475
ทญ.เปรมฤดี มีแF.02-866-0917
สงนิ ล วทบ,ทบ.
204/22 ถนนจรัญสนิ ทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม.10700

เขตบางกอกน้อย 17

165/4-5 ถ.สมเด็จพระปิ นเกล้า แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม02-434-5422

เขตบางกอกน้อย 17

1574 คลินิกเวชกรรมแพทย์สมั พันธ์

28 ซ.เทิดไท 18 ถ.เทิดไท แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กทม.10600

(081) 658-1541,(02)
คุณสัม465-4309
พันธ์ ธนกิจจํารูญ

1/5/2009

เขตธนบุรี

10

1575 บ้านหมออร คลินิกเวชกรรม

1872 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม.10600

(081) 612-4922,(02)
คุณอรกนิ
477-1185
ษฐา เจนถนอมม้า 1/6/2010

เขตธนบุรี

10

1576 คลินิกทันตกรรมพิทกั ษ์ทนต์

109-111 ถ.วุฒากาศ แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กทม.10600

02-466-5236-37ทพ.ณัฐพล อัครวัชรางกูร

1/7/2006

เขตธนบุรี

10

1577 คลินิกทันตกรรมลาดังเต้

212,214 ซ.ตากสิน 4 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบางยีเรือ เขตธนบุรี กทม
02-890-6655,081-438-8877
ทพ.วีรวัฒน์ ฉวีF.02-890-5762
วานิ ชยกุล 1/8/2006

เขตธนบุรี

10

1578 สํานักงานทันตแพทย์ วรรณา

278 ซ.ตากสิน 6 ถ.ตากสิน แขวงบางยีเรือ เขตธนบุรี กทม.10600

02-466-1042,02-465-7078
ทพ.ญ.วรรณา F.02-890-5313,02-890-5297
เดชาประพันธ์1/11/2005
เขตธนบุรี

10

1579 Dental work clinic

166 ถ.รัชดา-ท่าพระ แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กืท.10600

(081) 646 7538,(02)
คุณจรี878
รตั น์ 9918-9,F.(02)
บุญกรไกรฤกษ์ 15/12/2008
682 0392

เขตธนบุรี

10

1580 สําเหร่ ทันตคลีนิค

326 ถ.ตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม.10600

02-472-1577 ,02-465-4928
คุณณิฌาภัทร ,คุณพิชยั พันเลิศกิจสกุล

เขตธนบุรี

10

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

02-411-4947

ผูป้ ระสานงาน

1/11/2006 เขตบางกอกน้อย 17

02-866-3350,081-617-7512
นพ.สมชัย ชีวนิ ศิริวฒ
ั น์
คุณประภัศร์ คุน้ วงศ์,คุณศิวไิ ล สุภาเกศ

คุณโฉมเฉลา ประชุมชัย

เขตบางกอกน้อย 17

1/11/2013 เขตบางกอกน้อย 17
เขตบางกอกน้อย 17

1/8/2013

ทพ.ชาญณรงค์

เขตบางกอกน้อย 17
เขตบางกอกน้อย 17
เขตบางกอกน้อย 17

1/8/2008

พญ.วิชญา ศุภโอภาสพันธุ ์ 1/7/2006

เขตบางกอกน้อย 17
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หมายเลขโทรศัพท์
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สายที วันที(ปิ ดทําการ)

1581 เจริญนครธนบุรีคลินิกเวชกรรม

366/8-9 ซอยเจริญนคร62 ถนนเจริญนคร แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กทม
(02) 877-7627,(081)
คุณพัก434-4006,F.(02)
ตร์เพ็ญ หนู ฤทธิO 877-7626
1/2/2008

เขตธนบุรี

10

1582 การแพทย์เทิดไทคลินิกเวชกรรม

3,5 ซ.เทิดไท 1 ถ.เทิดไท แขวงบางยีเรือ เขตธนบุรี กทม.10600

(081) 399 9114,(คุณแสงจันทร์ เอกเสถียร

1/3/2009

เขตธนบุรี

10

1583 กระสินธุค์ ลินิกเวชกรรม

462-464 ถ.ตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม.10600

02-468-0375

เขตธนบุรี

10

1584 จิระทันตกิจคลินิก 1

54/7 ถ.อิทรพิทกั ษ์ แขวงหิรญ
ั รูจี เขตธนบุรี กทม.10600

02-466-9898

นพ.กระสินธุ ์ รุ่งทองศรี
1/11/2005
ทพ. ชัยฤทธิO จิระวิทยาบุญ

เขตธนบุรี

10

1585 สกาวคลินิก สาขาอิสรภาพ

955/2-3 ถ.อิสรภาพ แขวงหิรญ
ั รุจี เขตธนบุรี กทม.10600

(02)4726922,F(02)4726922,(082)5652030
คุณเบญญทิพย์ บัวแจ่ม
1/5/2012

เขตธนบุรี

10

1586 คลินิกรักษ์ฟัน

1006/12 ซ.ตากสิน 20 ถ.ตากสิน แขวงสําเหร่ เขตธนบุรี กทม.10600 02-890-4685

ทพ.อรชิต ทัศนามธิน,คุณกานติ
1/11/2005
มา จันทะเน้า

เขตธนบุรี

10

1587 บ้านหมอฟั น คลินิกทันตกรรม

02-466-6070
165 ถ.เทอดไท (ตรงข้ามเขตธนบุร)ี แขวงบางยีเรือ เขตธนบุรี กทม.10600

ทพ.พงศ์เทพ อนันตกุลนธี 1/7/2006

เขตธนบุรี

10

1588 ศิริเวชการแพทย์
1589 วุฒิศกั ดิOคลินิกเวชกรรม สาขาเดอะมอลล์ท่าพระ 8

143 ซ. 9 ถ.ตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม.10600

นพ.วศิน มีวตั ถา

1/6/2006

เขตธนบุรี

10

99 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ท่าพระ ชัน 2 ห้อง 2AR5-R6 ถ.รัชดา-ท่าพระ แขวงบุ
(02)4777150,(080)2890030,F(02)4777149
คคโล เขตธนบุรกัี ญกทม
ญ์ภา ม่วงงาม
1/4/2011

เขตธนบุรี

10

1590 กรุงธนไตเทียม คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง

1018/12-13 ถนน.ตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม.10600

(080) 989-5758 คุ(02)
ณฐิต876-6157
ิมา ชัยโสตถี

1/1/2014

เขตธนบุรี

10

1591 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม เทอดไท

15 ถนน เทอดไท แขวงบางยีเรือ เขตธนบุรี กทม.10600

(081) 860-6192 คุณบุษบา เรือสิณานนท์

1/1/2014

เขตธนบุรี

10

1592 คลินิกเทิดไททันตแพทย์ สาขา 2

1257 ถ.เทิดไท แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กทม.10600

เขตธนบุรี

10

1593 คลินิกทันตกรรม เด็นทิสต้า

87/12 ถนนรัชดาภิเษฏ แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กทม.16000

(081) 550-0554,(02)
คุณวัน472-5911,F.(02)
ชัย เนตรประเสริฐกุล472-5912
1/8/2010
(02) 891-3245 (089)
คุณอนศั
126-0560
กดิO สินธพานนท์ 1/6/2014

เขตธนบุรี

10

1594 คลินิกรากเทียมเทิดไท

880 ถ.เทิดไท แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กทม.10600

(081) 550-0554,(02)
คุณวัน466-3206
ชัย เนตรประเสริฐกุล 1/8/2010

เขตธนบุรี

10

1595 ว.พ.คลินิกการแพทย์

989/2 ถ.อิสรภาพ แขวงหิรญ
ั รูจี เขตธนบุรี กทม.10600

(02) 890-1011,(083)
คุณพงศ์615-1399,F.(02)
ทิพย์ อรุณธรรมคุณ890-0316
1/8/2012

เขตธนบุรี

10

1596 คลินิกทันตกรรมกนกเรขา

423-425 ถ.เทอดไท แขวงบางยีเรือ เขตธนบุรี กทม.10600

02-465-8722 F.02-465-8722
ทพญ.กนกเรขา ,081-615-6053
สรโยธิน

เขตธนบุรี

10

1597 ปารีนารถ คลินิกทันตกรรม

286 ถ.อินทราทิทกั ษ์ แขวงหิรญ
ั ภูจี เขตธนบุรี กทม.10600

(086) 399-9007,(02)
คุณปารี465-2781,F.(02)
ณา นุ่ นประกอบศรี 884-8377
1/7/2010

เขตธนบุรี

10

367 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงสําเหร่ เขตธนบุรี กทม.10600

(02) 860-9441 คุณดาลัด อุรมั ภรณ์

เขตธนบุรี

10

1599 คลีนิค ทันตกรรม ฟ.ฟั นยิ ม

839/3 ถ.อิสรภาพ แขวงหิรญ
ั รูจี เขตธนบุรี กทม.10600

02-890-0870-1 ทญ.วิไล เลิศผาติ

เขตธนบุรี

10

1600 คลินิกทันตกรรมเดอะมอลล์ท่าพระ

99 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ท่าพระ ชัน 1 ถ.รัชดา-ท่าพระ แขวงบุคคโล เขตธนบุ
(081)
รี กทม
869-8923,(02)
คุณนิ ต477-8139,F.(02)
ติญา บุญขันธ์
477-8139
1/10/2009

เขตธนบุรี

10

1598 คลินิกทันตกรรมยิ มหวาน สาขาสําเหร่

1

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

02-437-0509

1/8/2012
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 ศูนย์บริการสาธารณสุข

หมายเลขโทรศัพท์

ผูป้ ระสานงาน

เขต

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

1/11/2005

เขตธนบุรี

10

เขตธนบุรี

10

1601 คลินิกสานัสทันตแพทย์

280(990/4) ถ.ตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม.10600

1602 คลินิกทันตกรรมไนซ์สไมล์

991(ใกล้ทางเข้าราชภัฎบ้านสมเด็จ) ถ.อิสรภาพ แขวงหิรญ
ั รูจี เขตธนบุรี กทม
02-465-8362

1603 ประชาอุทิศคลินิกเวชกรรม

825/408-409 ม.1 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.10140 02-873-5783-4 F.02-873-5785
คุณยุวธิดา ตะเภาทอง
288/91 ม.1 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.10140
02-426-0517 ทพ. กิตติศกั ดิO อรุณรัตนากุล 1/12/2005

เขตทุ่งครุ

10

เขตทุ่งครุ

10

249 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.10140

1/3/2009

เขตทุ่งครุ

10

1606 คลินิกเวชกรรมทุ่งครุ

668/8-2 ซ.ปราอุทิศ 79 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.10140
02-426 0673-4,083-996
คุณวรินทร์ 1106,F.02-426
ดอกพวง
1/8/2008
0674

เขตทุ่งครุ

10

1607 61 ทันตแพทย์

344 ถนน.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.10140

(02) 426-6060 (086)
คุณปิ ย324-8660
นุ ช ชุมแจ่ม

1/10/2013

เขตทุ่งครุ

10

1608 นาหลวงคลินิกเวชกรรม สาขาเวชกรรมทัวไป

236 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.10140

(081) 656-1233,คุณจารุวรรณ

1/4/2009

เขตทุ่งครุ

10

1609 คลินิกบ้านสวนธนสัตวแพทย์

365/1657 ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140

(02)4264773,(086)3307717,F(02)4264773
สพญ.จิตติยา
1/4/2011

เขตทุ่งครุ

10

1610 ทรัพย์สมบูรณ์ สหคลินิก

122/77 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.10140

(02) 426 0096-7คุณกนกวรรณ เลิศอิทธิบาท 1/5/2009

เขตทุ่งครุ

10

1611 คลินิกบ้านฟั นยิ มใส

365/1654 ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.10140

02-870-6768 F.02-870-6768
คุณศิริพร ลิมปนะยิงยง

เขตทุ่งครุ

10

1612 สมวงศ์การแพทย์

คุณยุวรี เศรษฐวงศ์
822/10 ม.1 ซ.65 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.10140 02-426-2225-8,086-327-5284

เขตทุ่งครุ

10

1613 อริยชัย คลินิกเวชกรรม

122/213 ซ.74/2 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.10140

เขตทุ่งครุ

10

1614 นิ วตั รคลินิกเวชกรรม

998/1439 ซ.หน้าหมู่บา้ นวิเศษสุข ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม
(081) 631-8593,F.(02)
คุณประเทื
463-8941
อง โคกิฬา

1/9/2008

เขตทุ่งครุ

10

1615 คลินิกเวชกรรมประชาอุทิศ 90

2/1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.10140

1/8/2012

เขตทุ่งครุ

10

1616 อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาประชาอุทิศ

32/745-746 ซอยประชาอุทิศ 58/3 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.10140(081) 754-7209 คุ(02)
ณรัชฎวุ
873-6819
ฒิ วินทะไชย

1/7/2013

เขตทุ่งครุ

10

1617 สวนธนคลินิกเวชกรรม

365/1652 ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.10140

02-870-6322

นพ.สุธร ชุตินืยมการ

1/6/2006

เขตทุ่งครุ

10

1618 เลิศสิริทนั ตแพทย์คลินิก

122/15 ถ.ประชาอุทิศ 91/2 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.10140

02-871-9933

ทพ.อภิชยั เลิศสิริมนคง
ั

เขตทุ่งครุ

10

1619 Bmoc clinic

115-19-20 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.10140

(092) 360-9998 คุณนริศรา เรสลี

1/4/2014

เขตทุ่งครุ

10

1620 สถิตย์ คลินิกเวชกรรม

523/14 ตรงข้ามประชาอุทิศ 90 แขวงทุ่งครุ่ เขตทุ่งครุ กทม.10140

(085) 965-9933 คุ(02)
ณมงคล
464-8287
อติภทั รากูล

1/11/2013

เขตทุ่งครุ

10

1604 คลินิกบ้านรักฟั น(ทุ่งครุ)
1605 ถทรคลินิกทันตกรรม

1

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

02-8906288-9 คุณสุดา ไพศาลวนาลัย

วันที(เปิ ดบริการ)

ทพญ.อมรรัตน์ เอกวิริยะเสถียร

(089) 754-9249 คุณหนึ งฤทัย ชลวานิ ช

1/6/2007

(089) 626-4791,(02)
คุณกรรณิ
426-1223
กา เอียมอุดมสุข 1/7/2009
(084) 119-4252 คุณมัตถก ศรีกอ้ ย
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วันที(เปิ ดบริการ)

เขต

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

1621 เลเซอร์คลินิก

9 ระหว่างซอย 39-41 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางนา เขตทุ่งครุ กทม.10140(02)8725499,(081)8172800
คุณเดชาพล

1/3/2012

เขตทุ่งครุ

10

1622 คลินิกเวชกรรมพุทธมณฑล3

246 ถ.ปิ นเกล้า-นครชัยศรี แขวงศาลาธรรมสนบ เขตทวีวฒ
ั นา กทม.10170
(02)4412537,(080)9829151
คุณศรินทร์

1/4/2012

เขตทวีวฒ
ั นา

15

1623 สไมล์ทนั ตกรรม

42/7 หมู่ 12 ถ.บรมราชชนณี แขวงศาลาธรรมสพธ์ เขตทวีวฒ
ั นา กทม.10170
02-885-9880

1/11/2006

เขตทวีวฒ
ั นา

15

ั นา สาขาทวีวฒ
ั นา
1624 คลินิกเวชกรรม อนันต์พฒ

82/2 หมู่ที 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา(02)
กทม888-2268 (082)
คุณอุษ889-4675
ณียพ์ ร อ้อยหวาน

1/4/2014

เขตทวีวฒ
ั นา

15

1625 คลินิกเฉพาะทางผิวหนัง แพทย์หญิงวลัยลักษณ์

46/15-16 ถนนปิ นเกล้า-นครชัยศรี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา กทม
(081) 802-0815 คุณวลัยลักษณ์ มีประถม

1/7/2014

เขตทวีวฒ
ั นา

15

1626 คลินิกทันตกรรม กรีนวิล

272 ถนน พุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา กทม.10170
(02) 885-0455 (082)
คุณลิษ333-1213
า

1/12/2013

เขตทวีวฒ
ั นา

15

1627 บุญสิทธิการแพทย์

ั นา กทม02-888-1737
1 ซ.อัญญมณี ถ.พุทธมณฑลสาย 3 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ

เขตทวีวฒ
ั นา

15

1/3/2014

เขตทวีวฒ
ั นา

15

1629 มัครพลตลินิก รักษาสัตว์

42/29 ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสางน์ เขตทวีวฒ
ั นา กทม. 10170(02)8858641,(081)1368008,F(02)8858641
คุณมณีรตั น์ คงวัฒนาชัย
1/3/2011

เขตทวีวฒ
ั นา

15

1630 ศูนย์ทนั ตกรรมแฮปปี เด็นท์

1/11 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา กทม.10170 02-885-8948

เขตทวีวฒ
ั นา

15

1631 คลินิกทันตกรรมจตุรพร

105/1 หมู่ที 11 ถ.สวนผัก แขวงตลิงชัน เขตตลิงชัน กทม.10170

1/8/2009

เขตตลิงชัน

15

1632 เมดดีไซน์

น กทม
c32-c33 ซ.โครงการเดอะเซอร์เคิล ถ.ราชพฤกษ์ แขวงบางระมาด เขตตลิงชั0863746654

1/6/2012

เขตตลิงชัน

15

1633 คลินิกทันตกรรมสวนผัก สาขาทันตกรรม

290/111 ถ.สวนผัก แขวงตลิงชัน เขตตลิงชัน กทม.10170

(089) 894-4700,(02)
คุณมะลิ882-2900,F.(02)
รุ่งเรืองชัยบูรณ์ 882-2911
1/4/2009

เขตตลิงชัน

15

1634 คลินิกทันตกรรมบีเด็นท์โฮม

36/48-49 ถ.ราชพฤกษ์ แขวงตลิงชัน เขตตลิงชัน กทม.10170

02-448-8311-12ทพญ
F.02-448-8312
พรพรรณ ดุริยางกรู

1/6/2006

เขตตลิงชัน

15

1635 ทันตกรรมฟอร์ยู

24/13 ม.6 ถ.บรมราชชนนี แขวงตลิงชัน เขตตลิงชัน กทม.10170

02-880-7121

เขตตลิงชัน

15

1636 มิตรภาพคลินิกเวชกรรม สาขาตลิงชัน

ทพญ. วัลภา พงศ์ศภรภิญโญ
คุณสัม882-2600
ฤทธิO คัดทะจันทร์ 1/9/2010
70/4-5 ใกล้ซอยนิ มนวล ถ.สานผัก แขวงตลิงชัน เขตตลิงชัน กทม.10170(086) 750-5726,(02)

เขตตลิงชัน

15

1637 ศูนย์ทนั ตกรรม มรกต

7/12 ม.14 ถ.บรมราชชนนี เขตตลิงชัน กทม.10170

02-433-7070,02-433-6163
ทพ.มรกต วงศ์ภกั ดี

เขตตลิงชัน

15

1638 ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม

39/14-15 ถ.บรมราชชนนี แขวงตลิงชัน เขตตลิงชัน กทม.10170

02-880-8537

เขตตลิงชัน

15

1639 ไอสไมล์คลินิกทันตกรรม

36/35 ถ.ราชพฤกษ์ แขวงตลิงชัน เขตตลิงชัน กทม.10170

085-963-3383 คุณอารยา ว่องวัฒนกิจ

1/8/2007

เขตตลิงชัน

15

1640 หสม.คลินิกทันตกรรมมรกต

33/9 ม.10 ถ.สาทร-เพชรเกษม แขวงฉิมพลี เขตตลิงชัน กทม. 10170 028878440,F(02)8878510
คุณจิราภรณ์ สมศรี

1/7/2011

เขตตลิงชัน

15

คุณสายใจ บุญสิทธิ

1628 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง สาขาประสาทวิทยาแพทย์ดามพั2/87
นธ์ ซอยวาสนา 5/5 ถนน.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวมั (081)
นา กทม906-6612 คุ(02)
ณดามพั
403-9027
นธ์ นิ ลายน

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

คุณรัตติยา สังข์ศิริ
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 ศูนย์บริการสาธารณสุข

หมายเลขโทรศัพท์

ผูป้ ระสานงาน

1641 ฟ้ าใหม่คลินิกเวชกรรม

76/6 ม.4 ถ.สวนผัก แขวงตลิงชัน เขตตลิงชัน กทม.10170

02-882-1955,081-870-6566
นพ. วรากร หมัคฆพงศ์

1642 กฤษณาคลินิกเวชกรรม

447 ซ.สวนผัก 32 ถ.สวนผัก แขวงตลิงชัน เขตตลิงชัน กทม.10170

(086) 309-2796,(02)
คุณกฤษณา
884-2142
ไทยทอง

วันที(เปิ ดบริการ)

เขต

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

เขตตลิงชัน

15

เขตตลิงชัน

15

1643 สวนผักคลินิก

81/146 ซ.สวนผัก 5 ถ.สวนผัก แขวงตลิงชัน เขตตลิงชัน กทม.10170 02-882-2238,081-875-1475
คุณธนิ ษฐาภรณ์ ประทุมอรุณ,นพ.สถิต กุลนรัตน์เขตตลิงชัน

15

1644 รืนฤดีคลินิกเวชกรรม

02-668-8845 F.02-668-7244
นพ.ไพบูลย์ โชตินพรัตน์ภทั ร 1/12/2005
297/2 ซ.สวนอ้อยกลาง ถ.ราชสีมา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม.10300

เขตดุสิต

15

1645 ราชวัตรทันตแพทย์

1031/10 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.10300 02-241-4663

ทญ.รัตนาวดี ทองเล็ก

เขตดุสิต

12

1646 เด็นทัลแคร์คลินิก ( ราชวัตร )

755 ถ.นครชัยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.10300

ทพญ.สุภาวดี ตรีศลู รัตน์,คุณอมรเทพ ตรีศลู รัตน์ เขตดุสิต

12

1647 ณรงค์การแพทย์คลินิก สาขาเวชกรรม

(081) 755-1070,(02)
คุณณัช243-4007,F.(02)
ชา ศรีละ
243-7549
1/4/2009
420 ซ.สุโขทัยแมนชัน ถ.สวรรคโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม.10300

เขตดุสิต

12

1648 สุนันทา คลีนิคเวชกรรม

1 ถนน.อู๋ทองนอก แขวงสามเสน เขตดุสิต กทม.10300

(081) 781-4993 คุ(089)
ณธิราพร
691-8772
พัวเวส

1/4/2013

เขตดุสิต

17

1649 ภัทรคลินิกทันตกรรม

793/5 นครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.10300

02-241-0203

1/11/2005

เขตดุสิต

12

423 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม.10300

(084) 131-8664 คุณสุชาดา เกตุดี

1/1/2010

เขตดุสิต

17

1651 คลินิกราชวัตรการแพทย์ (สหแพทย์ราชวัตร

1444/97 ถ.นครไชยศรี แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.10300

02-241-2151 F.02-278-5367
คุณสุกญ
ั ญา วงษ์นิม

1/7/2006

เขตดุสิต

12

1652 คลินิกเวชกรรมบริษัท บุญรอดบริวเวอรี จํากัด

999 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.10300

02-243-4731-40นพ
,02-242-4000
อนันต์ สุวฒ
ั นวิโรจน์
F.02-669-4278
,ปวีณา กาญจนัษฐิติ

เขตดุสิต

12

1653 ทันตเวชคลินิก

63/6 ถ.อํานวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.10300

02-241-3196 F.02-669-1817
คุณกนกวรรณ

1/7/2007

เขตดุสิต

12

1654 คลินิกเวชกรรมเจริญแพทย์ สาขาดุสิต

681 ถ.นครไชยศรี แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.10300

(02) 241-7072,( คุณพณา เนาว์วฒ
ั น์

1/1/2012

เขตดุสิต

12

1655 คลินิกอุรุพงษ์เอ็กซเรย์-แล็บ จํากัด

1131/356 ถ.เทอดดําริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.10300

02-668-3040 F.02-668-5938,02-243-3980
นพ.กมลพงศ์ โอสถาวนิ ชวงศ์ 1/7/2007

เขตดุสิต

12

1656 คลินิกสามเสนทันตแพทย์

272/9 ถ.ราชวิถี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม.10300

02-243-3983

ั น์ อุตตมพงศ์สนั ต์ 1/10/2006
ทพ.สุวฒ

เขตดุสิต

15

1657 คลินิกศิริพงษ์ทนั ตแพทย์

354/5 ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม.10300

(02) 281-4359 (081)
คุณศิร488-8656
ิพงษ์ อภินนท์กูล

1/7/2014

เขตดุสิต

17

1658 รืนฤดีไตเทียม

297/3 ซอย หน้าวชิรพยาบาล แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม.10300

(086) 391-9038 คุณนงนภัส ศรีพึง

1/4/2013

เขตดุสิต

15

1659 กรรณิกาทันตแพทย์

1148/6 ถ.นครไชยศรี แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.10300

เขตดุสิต

12

เขตดุสิต

12

1650 มาลินี คลินิก

1660 คลินิกทันตกรรมสไมล์ลาย (มทบ.11)

2

02-244-8372

คุณสุภทั ร รสิกวรรณ

02-243-0812,089-990-8975
คุณกรรณิกา บรรเลงจิตร
326/200 ถนนอํานวยสงคราม แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300083-9145650 อารยา กัลยาประสิทธิO

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

1/1/2011

1/12/2007
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 ศูนย์บริการสาธารณสุข
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ผูป้ ระสานงาน

วันที(เปิ ดบริการ)

เขต

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

1/7/2007

เขตดุสิต

15

1661 คลินิกทันตกรรมสวนอ้อย

174 ซ.สวนอ้อย(ซอยกลาง) ถ.ราชวิถี 38 แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม.10300081-611-6014 คุณดาริน พายิพวัฒนวงษ์

1662 ศูนย์ทนั ตกรรมแฟมิลี สาขาศรียา่ น

401/4 ถ.นครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.10300

02-241-7121-2 F.02-669-6994-5
คุณกาญจนา กิจบํารุงศิลษ์

เขตดุสิต

12

1663 ศูนย์ทนั ตกรรมสุโขทัย

421/2 ถ.สุโขทัย แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม.10300

02-668-4360

เขตดุสิต

15

1664 สีแยกมหานาค คลินิกเวชกรรม

472/2-4 ซ.ลูกหลวง 6 ถ.ลูกหลวง แขวงสีแยกมหานาค เขตดุสิต กทม.10310
(081) 243-3832,คุณวิวฒ
ั น์ ลีลากิจทรัพย์

เขตดุสิต

17

1665 คลินิกทันตกรรมราชวัตร

785-7 ถ.นครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.10300

เขตดุสิต

12

1666 ศัลยกรรมใบหน้าบางกอก จํารูญคลินิก

1097/37 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.10300 02-2418197,F.02-2437301
คุณกาญจนา จุฬาทรัพกุล

1/4/2008

เขตดุสิต

12

1667 เวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมราชวัตร

1498/69 ถ.นครไชยศรี แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.10300

02-668-1200-7 นพ.โสภณ พานิ ชพันธ์

1/1/2006

เขตดุสิต

12

1668 คลินิกทันตกรรมฟอร์เต้ เด้นท์

637/4-5 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม.10300

(085) 662-6611,(02)
คุณกมลภรณ์
241-3448
ภูวธนารักษ์ 1/9/2010

เขตดุสิต

17

1669 คลินิกศัลยกรรมความงาม นายแพทย์ศรัณย์

เขตดินแดง

22

1670 เอสอาร์ซี คลินิกเวชกรรม สาขาเอสพละนาดรัชดา

1283-9 ปากซอยอินทามระ 43 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม
(083) 300-7189 คุ(02)
ณศิร693-9391
ิพร นาแสวง
1/5/2014
ห้อง313 ชัน3 อาคารเอสพละนาดเลขที99 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดิ
(02)3540128,(081)4591905,F(02)3540128
นแดง กทม
คุณ อภิสิทธิO
1/6/2011

เขตดินแดง

22

1671 ณัชชนก คลินิก

257 ถนน.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400

1/5/2013

เขตดินแดง

22

1672 แบงก์คอกศัลยกรรมตกแต่งคลินิก

02-690-8000
กทม
F.02-277-5907
422,424,426,426/1 ซ.อินทามระ 20 ถ.สุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง

1/10/2006

เขตดินแดง

22

1673 ประชาชัย คลินิก
1674 วุฒิศกั ดิOคลินิกสาขาคาร์ฟรู ร์ ชั ดา

5441 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400

02-692-0416

เขตดินแดง

22

F1/17-19 แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400

(02)2453486,

1/5/2011

เขตดินแดง

22

1/35 ซอยนาทอง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10320

(02) 692-0988 (086)
คุณวรเชษฐ์
609-1799
ไชยพิมพา

1/11/2013

เขตดินแดง

22

9

1675 โมรี คลินิก

02-241-0464

ขนิ ษฐา สุรางดีศรีรชั
1/8/2012

ทพญ.สิรช ชลเกตุ

(02) 275-6648 (089)
คุณวรรณภา
825-5687
สุขเดโช
นพ.ประชาชัย ปราณีนิล
คุณ วิภาวรรณ ศักดิOดี

1676 รักษ์ชนกคลินิก

4

(081) 537-8264,(02)
คุณรัก692-1605
ชนก โชติรตั น์
126/9 ม.หอการค้าไทย ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400

1/3/2009

เขตดินแดง

22

1677 Yasashii สาขาฟอร์จนู ทาวน์

3

5 ชัน1 ห้องฟอร์จนู ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 (02) 642-1150 คุณสุพตั รา ไตรวงค์ยอ้ ย

1/2/2010

เขตดินแดง

22

1678 สุขภาพฟั นพร้อมพรรณทันตกรรม

5073/4-5 ซ.ประชาสงเคราะห์ 25 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดิ02-277-4600
นแดง กทม

คุณวิชยั พัชรสุภคั

เขตดินแดง

22

1679 ประชาสงเคราะห์คลินิกเวชกรรม

5469 ร.ร.อํานวยพิทยา ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม02-277-7399

คุณจําเริญ คงศุภลักษณ์

เขตดินแดง

22

1680 เวชกรรมวิภาวดี ซอย 2

120/4-5 ซอยวิภาวดี 2 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม02-692-3766

นายชลิอ อินทรสุระ

เขตดินแดง

22
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1681 เวชกรรมเมดิแคร์ สาขาห้วยขวาง

ทีตัง

 ศูนย์บริการสาธารณสุข

หมายเลขโทรศัพท์

ผูป้ ระสานงาน

วันที(เปิ ดบริการ)

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

เขตดินแดง

22

99 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400

(081) 354-4769,(081)
คุณธนพล
256-8008,(02)
สหกาญจนกุล,คุ660-9342
ณพั1/8/2009
ชรินทร์ ทิพย์สงั ข์เขตดินแดง

22

1683 น.พ.วิวฒ
ั น์ (ห้วยขวาง) คลีนิก

459 ถนน.สุทธิสารแยก1 แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400

(02) 277-0136 (083)
คุณสาวิ893-6354
ณี นิ ลาพันธ์

เขตดินแดง

22

1684 ส.ทันตแพทย์

02-277-4437
3086-3088 ถนนประชาสงเคราะห์ 30-32 แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม

เขตดินแดง

22

1685 เธอคลินิกเวชกรรม

199 ซ.โรงเรียนราชประสงค์ ถ.ดินแดง แขวงดินแดง กทม.10400

(081) 935 0143,(02)
คุณวัฒ248-0101,F.(02)
นา เขียวพานิ ชย์ 245
1/2/2009
3144

เขตดินแดง

12

1686 เวลาดีคลินิกทันตกรรม

2994 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400

02-692-0262

เขตดินแดง

22

1687 คลินิกเวชกรรมประชาสงเคราะห์ 38

คุณศิริน565
าถ 2920
2007/193 ถ.ประชาสงเคราะห์38 แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400(02) 692-5582,F.(02)

1/2/2009

เขตดินแดง

22

1688 สหคลินิกทางด่วนเพือชุมชน(ดินแดง)

564 ซอย.โรงเรียนราชประสงค์ ถนน.ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม(082) 796-2527 คุณสุวษิ า แสงบุตร

1/10/2012

เขตดินแดง

12

1689 แอท เดนต้า แคร์ คลินิกทันตกรรม

102/13 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้า ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง
02-275-5410
กทม

1/12/2006

เขตดินแดง

22

1690 คลินิกทันตกรรมเด็นทัลอาร์ต

3748 ถ.ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400

1/11/2006

เขตดินแดง

22

1691 สร้างสุขคลินิกเวชกรรม

126 (300/17-19) ถ.วิภาวดีรงั สิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400(084) 296-6670 คุณเดชขจร จันที

1/7/2012

เขตดินแดง

12

257/9 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400

(02)6938693,F(02)6938692,(081)9165899
คุณกานต์ณพิชญ์ กุณามา 1/7/2011

เขตดินแดง

22

1693 เวชประชาคลินิก

42/7 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400

02-246-5541

เขตดินแดง

22

1694 เอสซิกา้ เวลเนจสหคลินิก

135/1-2 อาคารอมรพันธ์ 2 ชัน 1A ซ.นาทอง ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง02-615-0400,081-361-7115
เขตดินแดง กทม พญ.สมิตรา อังคศรี
F.02-563-5030
ทองกุล 1/2/2007

เขตดินแดง

22

1695 คลินิกทันตกรรม เด็นทัลไทม์

1143/4 ซ.รัชดา 3 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 02-641-8991

1/7/2006

เขตดินแดง

22

1696 คลินิกทันตแพทย์ณรงค์ สาขาทันตกรรม

5467 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400

(02)2771346,F(02)2766720,(086)2554499
1/7/2012

เขตดินแดง

22

1697 Fabface clinic

102/15ซอยวิภาวดี2 ถนน.วิภาวดี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400(02) 694-2990 (082)
คุณอมล066-1199
สิงห์สกุล

เขตดินแดง

22

1698 รักฟั นทันตแพทย์

42/5 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10310

เขตดินแดง

22

1699 ประชาสุขคลินิกเวชกรรม

1271,1273 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 (02)6939776,F(02)6939776,(081)6561233
1/6/2012

เขตดินแดง

22

1700 ณ ประชาสงเคราะห์ทนั ตกรรม

526/3 ซอยประชาสงเคาระห์2 แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400

เขตดินแดง

22

1682 ธนาภา คลินิก สาขาเอสพละนาด

1692 ยศยาคลินิก สาขารัชดา

1998/10 ตรงข้าม ซ.ประชาสงเคาระห์ 41(ติด ธ.ไทยพาณิชย์)ถ.ประชาสงเคราะห์
02-276-8953,086-281-1099
แขวงดินแดงคุณ
เขตดิ
จารุนณแดง
ี บุตกทม
รบาล
F.02-276-8953
1/12/2006

เขต

3

8

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

ทพ.สมชาย สุวรรณวลัยกร
คุณวัชรนนท์ เวลาดี,ทพญ.วรางคณา
1/3/2007
เวลาดี

คุณรัชณี เจริญเจียงชัย

02-642-9944,084-008-4269
คุณอาคม สรรเสริญชูโชติ

02-247-3844

1/8/2013

นพ.ชัยพร ลีละศิธร
ธนธร ทังทอง

1/12/2012

ทพญ.พิกุล ดํารงไตย

085-654-6551 084-564-5665
คุณพีรวิทย์

1/3/2013
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1701 อวิกา สหคลินิก

99ตึกEsplanade ชัน3ห้อง5_306ถนน.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง(083)
กทม 115-3020 คุณอวิกา รงค์ทอง

1/1/2013

เขตดินแดง

22

1702 P&N Clinic สาขา ม.หอการค้าไทย

256/1 ซอยเพิมสิน ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400
02-277-2280,081-589-7233
คุณอรวรรณ ธีรอภิศกั ดิOกูล 1/3/2008

เขตดินแดง

22

1703 ด็อกเตอร์แบงค์คลินิก

257/20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400

1/8/2014

เขตดินแดง

22

1704 ธนพรคลินิก

คุณธนั354-0646
ชพร ทิศุทธานันท์
125 ห้างคาร์ฟรู ร์ ชั ดา ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400(089) 222-9425,(02)

1/12/2009

เขตดินแดง

22

1705 วิเชียรีคลีนิก

99ห้อง4-220ถนน.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 (089) 965-2269 คุณวิเชียรี ฐิตยารักษ์

1/2/2013

เขตดินแดง

22

1706 คลินิกชุมชนแพทย์ดินแดง พ.2

12/5 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400

คุณประภาภรณ์ แสงเสวตร 1/5/2007

เขตดินแดง

22

1707 หมอจุฑามาศ คลินิกเวชกรรม สาขาสุทธิสาร
1708 วุฒิศกั ดิOคลินิกเวชกรรม สาขาห้วยขวาง

1302 ซ.อินทามระ 26 ถ.สุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 081-3468692,02-6939771,F.02-6939383
คุณธนวัฒน์ ไคร้วานิ ช
1/6/2008
2000/21-3 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 02-692-8541 F.02-275-3714
วุฒกั ดิOคลินิกเวชกรรม
1/8/2006

เขตดินแดง

22

เขตดินแดง

22

1709 พงศ์ศกั ดิOคลินิก สาขา เอสพละนาด
1710 วุฒิศกั ดิOคลินิก สาขารัชดาคอมเพล็กซ์

99 ศูนย์การค้าเอสพละนาด ชัน เอ็ม แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.1040002-660-9199,089-214-1614
คุณกุลวีณ์ โมกข์ขาว

1/3/2007

เขตดินแดง

22

นายเอกชัย โสภณพงษ์
169/76,169/77 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 (02)6926538,F(02)6926539

1/3/2011

เขตดินแดง

22

1711 ดินแดงคลินิกเวชกรรม

564 ถ.ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400

(083) 275-5442,(081)
คุณสุจติ 754-7209,(02)
รา ชุมวรฐายี , คุณ245-0203
วิภ1/9/2012
าภรณ์ จัดเขตรกรรม
เขตดินแดง

12

1712 คลินิกแพทย์พรฑิตา

534 ถ.วิภาวดีรงั สิตซ.14 แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400

02-277-2664

พญ.พรฑิตา ชัยอํานวย

เขตดินแดง

22

1713 พัชร ทันตแพทย์

27/60 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400

02-642-9626

คุณอรรวี พัชรสุภคั

เขตดินแดง

22

1714 หมอต่อพงศ์คลินิก

257/15 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400

(02)6937755,F(02)3812744,(087)6000222
คุณต่อพงศ์ พลจันทร์
1/4/2012

เขตดินแดง

22

1715 คลินิกฟั นงาม พ.7

02-644-2513-4 คุณประภาศรี โอภาสเสถียร
62/11 ซ.อาคารพาณิชย์ 7 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม

เขตดินแดง

22

1716 คลินิกฟั นดีทนั ตกรรม

2886 ถ.ประชาสงเคราะห์ 24 แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400

02-692-0978 F.02-692-0978
ทพ.ชาญสิริ พิทยครรชิต

เขตดินแดง

22

1717 คลินิกทันตกรรมแม่พระทันตแพทย์

800/13 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400

02-246-2896

เขตดินแดง

22

1718 คลินิกทันตกรรม พร้อมพรรณ

4675/6 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 (085) 565-6444 คุ(084)
ณพรีวทิ 564-5665
ย์

เขตดินแดง

22

1719 คลินิกลัดดาทันตแพทย์

18/2 ถ.ประชาราษฎร์บาํ เพ็ญ แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400

เขตดินแดง

22

1720 ทับสุวรรณคลินิกเวชกรรม *

659 661 663 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 (02)6416007,F(02)6416007,(086)7330196
คุณนราวรรณ จันทิมา
1/7/2012

เขตดินแดง

22

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

(02) 693-9966 (081)
คุณพีร373-6634
สักก์ นาควัชระ

02-642-9102

02-692-5335

คุณวาสนา อร่ามรณชิต
1/9/2014

คุณลัดดา บุญชูใจ
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1721 พรเกษมรัชดาคลินิกเวชกรรม สาขาเอสพละนาด

99 ศูนย์การค้าเอสพละนาด ชัน M ห้อง M32 ถ.รัชดา แขวงดินแดง เขตดิน02-660-9222-3,089-993-1687
แดง กทม
พญ.ปิ ยะดา ทิพรังกรF.02-660-9222-3
1/1/2007

เขตดินแดง

22

1722 คลินิกกิต-ิ วรรณทันตแพทย์

146 ซ.จิ`ปดําริห์ ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 02-277-2236

เขตดินแดง

22

1723 สไมล์ซิกเนเจอร์ คลินิกทันตกรรม สาขารัชดา

257/26-27 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400

เขตดินแดง

22

(02)6413074,F(02)6413074,(080)0565578
คุณอรอนงค์ วงษ์อร่าม
1/7/2011
99 ซ.ศูนย์การค้าเอสพลานาด ถ.รัชดา แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400

เขตดินแดง

22

2000/21-18-33 ซ.ประชาสงเคราะห์36 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง
(083)
เขตดิ252
นแดง5651,(02)
กทม คุณศิร275
ิพร ไพรศรี
2457-8,F.(02) 275
1/3/2009
2457

เขตดินแดง

22

99 อาคารศูนย์การค้าเอสพละนาด ถนน.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
(081)
กทม821-8364 คุณปิ ยฉัตร

1/10/2012

เขตดินแดง

22

1727 คลินิกทันตกรรม เด็นทัล ทรัส

(089) 202-8588,(02)
คุณธนั692-1218,F.(02)
สถ์ เลิศไพบูลย์ 936-7278
15/10/2008
2-4 ซ.เพิมสิน ถ.ประชาสงเคราะห์ 27 แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400

เขตดินแดง

12

1728 คลีนิคแพทย์สุขภาพมวลชน

5939-5941 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400

02-642-9248-9 คุณสาธิตา พอดี

เขตดินแดง

22

1729 คลินิกทันตกรรม วีแรนด้า เด็นทอล

169/73 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400

(083) 013-1831 คุณณัฐชิมา หิรณ
ั ยภานันท์ 1/6/2014

เขตดินแดง

22

1730 เซ็นทรัลเมดิกโพลีคลินิกเวชกรรม สาขาดินแดง

1026 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400

02-644-1642

เขตดินแดง

22

1731 ทันตกรรมหมอธนา(คลินิกฟั นสวย)
1732 หมอพิสุทธิO คลินิกทันตกรรม

302/3 ปากซอย สุทธิพร 1 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม02-245-1213,081-845-8861
ทพ.ธนา จูระมงคล
F.02-245-1213
1/12/2006
ณพิสุท365-5913
ธิO แสนนโม
1/8/2014
257/22-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 (081) 615-6644 คุ(093)

เขตดินแดง

22

เขตดินแดง

22

1733 อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาดินแดง

คุณอัชวิ440
น ธรรมสุ
1912นทร , คุณสุ1/12/2008
ทธินี
4835,4837 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 (02) 862 2884, F.(02)

เขตดินแดง

22

1734 ADI Dental Clinic

257/13-14 ถนน.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400

1/4/2014

เขตดินแดง

22

1735 ริชลี บิวตี คลินิก

102/14 ชัน 1 ถ.วิภาวดีรงั สิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400

1/10/2011

เขตดินแดง

22

1/5/2010

เขตดินแดง

22

เขตดินแดง

22

เขตดินแดง

22

เขตดินแดง

22

เขตดินแดง

22

1724 ณัฐฐาคลินิกเวชกรรม สาขาเอสพลาดรัชดา

7

1725 คลินิกแพทย์สมชาย สาขาห้วยขวาง
1726 เอ-น่ า คลินิก

8

ทพ.กิติ ศิริวฒ
ั น์,ทพญ.วรรณพร
1/12/2006
ศิริวฒ
ั น์

(02) 943-2911 (087)
คุณนิ ต009-3603
ยา บัวผันสระน้อย

นพ.จิตวิทย์ จิตประสาท

(081) 380-0094 คุ(02)
ณปราณปรี
693-7122
ยา

1736 นิ ติพลคลินิกเวชกรรม สาขาเอสพละนาด

(02) 275-2577,(089)777-9735
คุณภิชญา หล้าสิม
แขวงดิน309-7722,(02)
แดง เขตดินแดง
คุณชนะศั
กทม
642-2113
กดิO ศรีสะอาด
99 อาคารศูนย์การค้าเอสพละนาด ชัน 3 ห้องเลขที 302-3 ถ.รัชดาภิเษก (081)

1737 คลีนิคแพทย์ชุมสาย

3754 ซ.โบสถ์แม่พระ ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400
02-247-2074

1738 สุรียพ์ รคลินิก

026929228,F026929228,0850477333
คุณมาลี ถือนัย
1998-1998/1 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400

1739 คลินิกทันตกรรมฟอร์จนู

504-506 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400

02-641-1799

1740 เอสเอ็ม คลินิกเวชกรรม

246 ซอยวิภาวดี 2 ถนนวิภาวดี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400

(081) 376 2219 (02)
คุณประเสริ
692 ฐ0192
ตังภัณฑรักษ์ 1/10/2014

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

นายแพทย์ชุมสาย บุนนาค
1/8/2011

พญ.อรวรรณ เล็กสกุลไชย
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ผูป้ ระสานงาน

วันที(เปิ ดบริการ)

1741 เซ็นทรัลเมดิกคลินิกเวชกรรม สาขารัชดา

3062 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400

02-692-5206

นพ.อิทธพร คณะเจริญ

1742 คุณชนกคลินิกทันตกรรม

522/70 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400

02-246-2915 F.02-246-7343
คุณดวงพร ธนปารมีกุล

1743 บ้านหมอเมทันตกรรม

7 ซ.ประชาอุทิศ ถ.สรงประภา แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กทม.10210

1744 คลินิกทันตกรรม เอส.เด็นทัลแคร์

160/362 ถ.ช่างอากาศอุทิศ แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กทม.10210

(082) 339-1358 ทพ.ญ.เมธาวี
(091) 715-5997
ไกรฤกษ์
1/9/2014
02-565-9138,086-575-7552
ทพ.ศิริศกั ดิO เอกพิศุทร์สุนทร 1/7/2007

1745 คลินิก รักษ์ฟัน

570/90 ซอยสรงประภา ถ.สรงประภา แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กทม. 10210
02-566-3373

1746 คลินิกทันตกรรม วีเดนท์แอทนาวง

179/91 ถนน.นาวงประชาพัฒนา แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กทม.10210 (081) 420-7459 คุณวีณา วุฒธนานนท์

1747 ภานพคลินิกเวชกรรม

เขต

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

เขตดินแดง

22

เขตดินแดง

22

เขตดอนเมือง

9

เขตดอนเมือง

9

เขตดอนเมือง

9

เขตดอนเมือง

9
9

1748 ชลัมพ์คลินิกเวชกรรม

307/73 ซ.สรณคมณ์ ถ.สรงประภา แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กทม.1021002-566-2370,01-625-8242
นอ.เฉลิมพร บุญF.02-566-2370
ศิริ ,นพ.ชาญวิ1/11/2006
ทย์ ชัยสุริยะพันธ์เขตดอนเมือง
371/22 ซ.สรณคมณ์ ถ.สรงประภา แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กทม.1021002-929-8007 ,02-929-8007
นพ.ชลัมพ์ สัมฤทธิOเจียรผล 1/8/2006
เขตดอนเมือง

9

1749 มิตรชุมชนคลินิกเวชกรรม สาขาจันทรุเบกขา

119/23 ถ.พหลโยธิน แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กทม.10210

พท.สิบพันธุ ์ ยิงเจริญสุข
1/10/2012

เขตดอนเมือง

11

1750 คลินิกเวชกรรมเยนเนอรัลธนิ นทร

02-996-5889,083-988-9559
ร.ต.อ.ญ.ปิ ยะฉัตร ไชยวาน 1/11/2006
02-998-1405,081-824-1230
นพ.สุรศักดิO อุดมพรพฤฒ์
,02-533-6109
1/11/2006
22/42 ซ.วิภาวดีรงั สิต 35 ถ.วิภาวดีรงั สิต แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กทม.10210

เขตดอนเมือง

9

1751 วิภาวดี 49

311/36-37 ถ.สรงประภา แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กทม.10210

1752 นิ ติพลคลินิกเวชกรรมสาขาดอนเมือง

เขตดอนเมือง

9

291/11-12 ถ.สรงประภา แขวงสีกนั เขต ดอนเมือง 10210

นพ.วิวฒ
ั น์ ลีลากิจทรัพย์ 1/11/2006
(02)9299811,F(02)9299812,081-3097722
นาย ชนะศักดิO ศรีสะอาด 1/5/2011

เขตดอนเมือง

9

1753 วิชยั คลินิกทันตกรรม

310/383 ถ.สรงประภา แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กทม.10210

02-566-1405

เขตดอนเมือง

9

1754 วิฑรู ย์การแพทย์-แล็บ***

100/88 ซ.เปรมประชา ถ.วิภาวดีรงั สิต แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กทม.10210
02-533-6129

นพ.วิฑรู ย์ ศิริพละ

เขตดอนเมือง

9

1755 พรวิถีการแพทย์ ( 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 นพรัตน์

เขตดอนเมือง

9

1757 คลินิกทันตกรรมธนิ นทร

22/10-11 ถ.วิภาวดีรงั สิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตดอนเมือง กทม.10210 02-533-6228-9 ทพญ.ศิริพร ศิลปศาสตร์

เขตดอนเมือง

9

1758 เรือพระร่วงคลินิกเวชกรรม สาขา 4

คุณวิลาวรรณ รอบุญ,คุณนภดล
1/10/2009
คําตื อ
165 ซ.วัดเวฬุวนาราม ถ.เวฬุวนาราม แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กทม.1021002-928-6811 F.02-928-6860

เขตดอนเมือง

9

1759 คลินิกทันตกรรม ร่วมมิตร

111/533 ถนนนาวงพัฒนา แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กทม.10210

1/9/2014

เขตดอนเมือง

9

1760 คลินิกทันตกรรม ดี.เด็นทัลสไมล์

143 ซ.ประชาอุทิศ ถ.สรงประภา แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กทม.10210 (089) 514-0011,(002)
คุณสุณาวรรณ
953-7756
เชื อนิ ตย์

1/12/2010

เขตดอนเมือง

9

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

02-243-3832

ทพ.วิชยั อึ งเศรษฐพันธ์

(089) 755-9063 (02) 929-0595

1/11/2005

1/11/2006
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310/65 ถ.สรงประภา แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กทม.10210

1762 สหคลินิก กลินท์การแพทย์

310/97-98 ซอย 8 ถ.สรงประภา แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กทม.10210 (02) 561-1726 คุณรมย์ฤดี สอดสุข

1763 เรือพระร่วงคลินิกเวชกรรม สาขา 3
2

วันที(เปิ ดบริการ)

ทพ.เอกสิทธิO บัลลังก์ปัทมา 1/7/2006

1761 คลินิกทันตแพทย์ ดอนเมือง

1764 สีกนั การแพทย์ คลินิกเวชกรรม*

02-566-1502

ผูป้ ระสานงาน

เขต

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

เขตดอนเมือง

9

1/5/2010

เขตดอนเมือง

9

382 ถ.สรงประภา แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กทม.10210

(02) 566-2302 F.(02)
คุณแสงเดื
566-2302
อน ปวงสุ01-346-0150
ข
1/10/2009

เขตดอนเมือง

9

311/12 ถ.สรงประภา แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กทม.10210

(02) 929-9469 คุณนครินทร์ วราภิรกั ษ์

เขตดอนเมือง

9

เขตดอนเมือง

9

1/9/2010

1765 สรงประภาการแพทย์

310/116 ซอยสรงประภา ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กทม 02-566-4231

1766 คลินิกเปรมประชาการแพทย์*
1767 วุฒ-ิ ศักดิOคลินิกเวชกรรม

145/15 ซ.วิภาวดีรงั สิต 33 (เปรมประชา) ถ.วิภาวดีรงั สิต แขวงสีกนั เขตดอนเมื
02-533-6109
อง กทม F.02-533-6109
นพ.อนันต์ชยั เดชอมรธัญ 1/10/2006

เขตดอนเมือง

9

291/8-10 หมู่ที 3 ถ.สรงประภา แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กทม.10210 02-929-9113-4 คุณณัฐชฎา กนกพัชรกุล 1/11/2006

เขตดอนเมือง

9

1768 สนง.ทันตแพทย์วทิ วัส

22/91 ม.ธนิ นทร ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กทม.10210 02-533-4597,081-581-4417
ทพ.วิทวัส มานิ ตพิศาลกุล

เขตดอนเมือง

9

1769 ทันตกรรมบางมด

58/20 ม.สินทวี ถ.พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม.10150

1/7/2006

เขตจอมทอง

10

1770 กูด๊ ชีคลินิกเวชกรรม

พุทธชาติ
1/7/2012
51/69 หมู5่ ถ.กัลปพฤกษ์ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม. 10150 (02)4531987,F(02)4531983,0811049001

เขตจอมทอง

10

1771 โรจนกิจทันตคลินิก

58/77-78 ถ.เอกชัย 24 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม.10150 02-415-3035

เขตจอมทอง

10

1772 ดิสพรทันตแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรม

6/11 ซ.จอมทอง 3 ถ.จอมทอง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม.10150 (081) 564-4886,(02)
คุณดิส477-3095,F.(02)
พร ชยานันท์
874-2332
1/10/2009

เขตจอมทอง

10

1773 สิงห์ชยั คลินิกทันตกรรม

112/130 ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม.10150

1/8/2007

เขตจอมทอง

10

1774 วรวิทย์คลินิกเวชกรรม

58/30 หมู่บา้ นสินทวี ถ.พระราม 2 (กม.3) แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม02-451-8682,081-933-9186

1/8/2007

เขตจอมทอง

10

เขตจอมทอง

10

1775 ร่มไทรคลีนิกเวชกรรม

10

58/96-97 ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม.10150

นส.สุมาลี เหลาเกิมยุง้

02-867-0883 F.02-867-0628
ทพ.กิตติชยั ทิพษ์ถิรพงศ์

02-415-5285

ทญ.วิไลรัตน์
ทพญ.มยุรี

02-415-3020 F.02-415-8657
คุณเนาวรัตน์ แสงกระจ่าง

1776 คลินิกบ้านรักษ์ฟัน

(02) 878-1588,(089)
คุณศิร079-1069
ิวรรณ สินกิจจาทรัพย์ 1/12/2006
221/8 ปากซอยจอมทอง 13 ถ.จอมทอง แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม.10150

เขตจอมทอง

10

1777 คลินิกทัตกรรมรักฟั น
1778 ธนบุรีสุขสวัสดิOคลินิกเวชกรรม

9/14 ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม.10150
(081) 622-1739,(02)
คุณนภพ
874-8102,F.(02)
ขัตติยะสุมด์
874-8200
1/11/2008
02-476-9333 F.02-476-9222
คุณพรรณา บุญสว่าง
720/3-4 ซ.สุขสวัสดิO 16 ถ.สุขสวัสดิO แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม.10150

เขตจอมทอง

10

เขตจอมทอง

10

120/24 ถ.จอมทอง แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม.10150
(088) 022-9927,(087)
คุณพิชามญธิ
700-6802
แก้วอ่อน
1/10/2011
720/1-2 ถ.สุขสวัสดิO ต.บางปะกอก แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม.10150
02-460-1866,02-468-5906
คุณจันทร์ฉาย สมบุญรอด

เขตจอมทอง

10

เขตจอมทอง

10

1779 11 ไทย-จีน คลินิกการแพทย์แผนไทย
1780 บางปะแก้วคลีนิกเวชกรรม

10
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1781 จอมทองทันตแพทย์

120/10 ซ.จอมทอง 8/1 ถ.จอมทอง แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม.10150
02-875-8378,083-913-6327
นพ.อนวัช วาจก์วศิ ุทธิO,คุณจารุ1/7/2006
มาศ ลํายวน

เขตจอมทอง

10

1782 คลินิกนายแพทย์ วิทยา

68/43-44 ตรงข้ามตลาดโอ๋เอ๋ ถ.พระราม 2 ซ.10 แขวงบางมด เขตจอมทอง
02-476-9315
กทม
คุณสุสิมา
743/1 ถนน.สุขสวัสดิO แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม.10150
(02) 476-4600 คุณวลัยลักษณ์ อนันต์สรรักษ์ 1/4/2013
02-468-5674,02-468-8833
น.พ.ไพรัช จึงเจริญสุขยิง
460/7-8 ถ.สุขสวัสดิO แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม.10150

เขตจอมทอง

10

เขตจอมทอง

10

เขตจอมทอง

10

1785 คลินิกทันตกรรมสุขสวัสดิO เดนทัลแคร์ สาขาสุขสวัสดิO ซ 482/2 ซ.สุขสวัสดิO ถ.สุขสวัสดิO แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม.10140 (081) 905-7602,(02)
คุณชนกฤษ
468-5181,F.(02)
กรีติธญ
ั ญา 428-1645
1/3/2009

เขตจอมทอง

10

1786 ตากสินการแพทย์ 2 เวชกรรม

112/4 ซ.วัดสีสุก ถ.รัตนกวี เขตจอมทอง กทม.10150

02-875-2744

เขตจอมทอง

10

1787 วุฒากาศ การแพทย์

3/6 ถ.วุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม. 10150

02-875-5271 ,02-876-3394
คุณอรอุมา ศิระวัน

เขตจอมทอง

10

1788 เอกชัยเวชการคลินิก

6/20-21 ม.4 ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม.10150

02-415-3452 F.02-455-9368
คุณดุษฎี ราชเกษร

เขตจอมทอง

10

1789 คลินิกทันตกรรมศรีสุขทันตแพทย์

112/267 ซ.พระราม2ที28 ถ.รัตนาวี แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม. 10150
(02)8752917,(089)1251911
คุณนุ ชศรา โมษิตเกษม

1/9/2011

เขตจอมทอง

10

1790 มิตรชุมชน สาขาจอมทอง

(086) 571-3800,F.(02)
คุณพิกุล877-3915
ศรีแก้ว
68/53-54 พระราม 2 ซ.10 ถ.พระราม 2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม

1/5/2009

เขตจอมทอง

10

1791 All Smiles Dental Clinic สาขาเมเจอร์รชั โยธิน

ห้างเมเจอร์รชั โยธิน ห้อง 302B ชัน 3 อาคาร 1 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจกั ร (083)
เจตจตุจ043-2589,(02)
กั ร กทม คุณพิร511-5525,F.(02)
ตั น์ การเทียง
939-6528
1/12/2009

เขตจตุจกั ร

9

1792 ทันตกรรมอุดมลักษณ์ทนั ตแพทย์ สาขา 4

163 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม.10900

(02) 561-2539-40,(081)
คุณอุดมลัก809-7858,F.(02)
ษณ์
1/10/2011
561-4490

เขตจตุจกั ร

9

1793 คลินิกทันตกรรม บ้านรักษ์ฟัน
1794 คลินิกแพทย์พงศักดิO สาขาดิอเวนิ ว เมเจอร์รชั โยธิน8

9/6 ถนนเสนานิ คม 1 แขวงเสนานิ คม เขตจตุจกั ร กทม.10900

(02) 942-9775 (085)
คุณอมฤต
848-3757
ชัยบุตร

1/3/2014

เขตจตุจกั ร

9

234/4 ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม.10900

(02) 939-5285,F.(02)
คุณพจนี939-5255
ย์ ใยทอง

1/4/2009

เขตจตุจกั ร

9

1795 แพทย์ธนพร คลินิกเวชกรรม สาขาลาดพร้าว

1170/1-8 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กทม.10900

(02) 939-3693 คุณวาสนา จันเกตุ

1/12/2013

เขตจตุจกั ร

9

1943 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม.10900

(087) 591-9117,(02)
คุณยศทั
941-3686,F.(02)
ศน์ สมหวังทรัพย์ 941-3686
1/12/2010

เขตจตุจกั ร

9

1797 Im Magini Clinic

1697 ชัน 6 ห้อง 610,611 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กทม.10900
(081) 563-3440,(02)
คุณณภาภั
937-1288-9,F.02)
ช เอีมลออ
860-1036
1/6/2010

เขตจตุจกั ร

9

1798 เด็นทัลแคร์คลินิกทันตกรรม

87/111 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม.10900

(081) 592-8673,F.(02)
คุณสุภาวดี
591-7026
ตรีศุลรัตน์

1/4/2009

เขตจตุจกั ร

12

1799 คิจโิ จเทน คลินิกเวชกรรม

61/26 แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กทม.10900

(089) 013-4480 คุ( ณ02)
พชร275-4535
ทองลือ

1/3/2013

เขตจตุจกั ร

22

1800 คลินิกทันตแพทย์อนุ สรณ์

593/1-2 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม.10900

02-513-0830

เขตจตุจกั ร

22

1783 แมนดาริน คลินิกเวชกรรม
1784 สุขสวัสดิOคลินิกเวชกรรม

1796 เวสท์เทอรา คลินิกเวชกรรม

5
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1801 Dental clinic @ KU

50 ซอย ku mii shop ม.เกษตร ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร(085)
กทม 156-2626 คุณรังสินี หวังมัน

1/4/2014

เขตจตุจกั ร

9

1802 คลินิกเวชกรรมเอเพ็กซ์ สาขาลาดพร้าว ชัน

1693 อาคารเซ็นทรัลพลาซ่า ชัน 5 ห้อง 512 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจกั ร เขตจตุ
(02)จ937-1599-9,(02)
กั ร กทม
คุณแสงทอง
937-1590,F.(02)
อัศวธรรม
662-4751
1/9/2012

เขตจตุจกั ร

9

1803 หมอกาญจน์ คลินิกเวชกรรม

8/10 ซ.วิภาวดี17 ถ.วิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กทม.10900 081-454-4743 F.02-537-9044
นพ.กาญจน์ นิ โรธนันท์

1/1/2007

เขตจตุจกั ร

9

1595 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กทม.10900

(086) 330-7536,(02)
คุณมิญ513-5411
ชร ศรเจระ

1/3/2010

เขตจตุจกั ร

9

1805 คลินิกทันตกรรมแคนนี สไมล์

85 ซอยงามวงศ์วาน52 แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม.10900

(087) 498-4707 คุณเกษราภรณ์ เรืองปั ญญา 1/8/2013

เขตจตุจกั ร

9

1806 พี.ซี.อิมเมจจิงคลินิกเวชกรรม

89/274-5 ซ.สัมมากร 1 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม
(02) 953-9469,F.(02)
คุณประภาพรรณ
953-9183เดชวิรตั น์ 1/1/2011

เขตจตุจกั ร

12

1807 ลลิต คลินิกทันตกรรม

20/38 ซอยรัชดา 36 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กทม.10900

1/7/2014

เขตจตุจกั ร

22

2008/10 หน้าตลาดบางเขน ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิ คม เขตจตุจกั ร กทม(081) 373-9119,(02)
คุณกรั941-9834,F.(02)
ญยา จิตติชยั รัตน์ 561-1152
1/5/2010

เขตจตุจกั ร

9

1809 กินรีคลินิก*

2020/12-13 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิ คม เขตจตุจกั ร กทม.10900

(02) 941-6401 คุณจาปร์ คิดมาล

1/9/2010

เขตจตุจกั ร

9

1810 ศูนย์ทนั ตกรรมรัชดา

541 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กทม.10900

1/1/2006

เขตจตุจกั ร

22

1811 เดอะซิบส์ คลินิกเวชกรรม สาขาเมเจอร์รชั โยธิน

234/2 ถนน.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม.10900

02-692-5690-2 ทพ. นิ วตั ิ พยัคฆ์หาญ
(02) 930-3565 คุณกัญญาวีร์ สวัสดิOจติ ร์

1/11/2013

เขตจตุจกั ร

22

1812 เซ็นทรัลเมดิกเกษตรคลินิกเวชกรรม

2127 ถ.งามวงศ์วาน แขวงบางเขน เขตจตุจกั ร กทม.10900

02-941-1440

เขตจตุจกั ร

9

1813 ศูนย์ทนั ตกรรมเสนานิ คม

02-941-7062-3 ทพ.ศรชัย กองทอง
832/7 ซ.เสนานิ คม 1 ถ.พหลโยธิน 32 แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม.10900

เขตจตุจกั ร

9

1804 เซ็นเตอร์ เดนทอลลิส คลินิกทันตกรรม สาขา

1808 รมัยคลินิก

1814 คลินิก ดีเค เดนทัล

3

5

2

(084) 640-4495 คุณสราลี จินดามัง

นพ.อิทธพร คณะเจริญ

88/174 ซ.เทศบาลรังสฤษฏ์เหนื อ ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุ
(081)
จกั ร 647-2519,(02)
กทม
คุณสุวรรณา
953-8835

1/8/2010

เขตจตุจกั ร

12

1815 คลินิกบางกอกแฟมิลี

(085) 971-1476,(02)
คุณสุวญ
938-5306
ิ ญา ครึ มกลาง
591/6-7 ซ.ลาดพร้าว 1 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กทม.10900

1/12/2009

เขตจตุจกั ร

22

1816 คิวตี วีวา่ คลินิกเวชกรรม

(02)5124189,(082)6442444
คุณปกรณ์ กระจ่างเจนกิจ
12A-12A/1 ศูนย์การค้าเดอะวันพาร์ค แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กทม. 10900

1/9/2011

เขตจตุจกั ร

9

1817 คลินิกทันตกรรมเด็นทัลแฟมิลี

16/4-5 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม.10900

02-580-3528,06-772-0962
ทพญ.นิ รมล ประยูรธํารงวัต,ิ ทพญ.สุภาภรณ์ นิ ตยวั
เขตจตุ
น จกั ร

12

1818 ซี สไมล์ คลินิกทันตกรรม

เขตจตุจกั ร กทม ทพญ.ฐิดาภา สิริบุญวินิต
54 ศูนย์การค้ายูเนี ยนมอล์ ชัน 5 ซ.ลาดพร้าว 1 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล02-939-3344,089-505-500-5

1/6/2007

เขตจตุจกั ร

22

1819 คลินิกทันตกรรมเดอะเด้นท์

1464 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม.10900

02-512-4595

ทพญ.วาทิณี ยุติธาดา

1/3/2006

เขตจตุจกั ร

9

1820 ดอกเตอร์เด็นท์ ( สาขาเกษตร )

2011 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม.10900

02-941-4822

คุณสุรชัย ประชาสิทธิศกั ดิO

เขตจตุจกั ร

9
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1821 เดอะสเตชัน คลินิกเวชกรรม

1 ชัน 2 โครงการจตุจกั รกรีน ถนนกําแพงเพชร 3 แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กทม
(089) 811-8118 คุ(02)
ณจิรญา
108-5333
จันจร

1/8/2014

เขตจตุจกั ร

12

1822 เอยา คลินิกเวชกรรม

เขตจตุจกั ร

22

1823 คลินิกทันตกรรม มาย เด็นทอล

54 อาคารยูเนี ยนมอลล์ ถนน.ลาดพร้าวซอย1 แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กทม(02) 939-3995 (083)
คุณอารี999-2441
ยา
1/7/2013
2115 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม.10900
02-579-4636 คุณสมศักดิO พิมานวรกุล ,คุณจตุพร โชติสิน

เขตจตุจกั ร

9

1824 คลีนิกทันตกรรมเสนา

2008/12 ถนน.พหลโยธิน แขวงเสนานิ คม เขตจตุจกั ร กทม.10900

เขตจตุจกั ร

9

1825 อุดมลักษณ์ทนั ตแพทย์ ( สาขา 2 )

1/14 ใกล้ปากซอยพหลโยธิน 40 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม
02-940-0556,02-940-0925
ทพ.อุดมลักษณ์ นัยนานนท์

เขตจตุจกั ร

9

1826 พี 10 คลินิกเวชกรรม

2

(081) 850-7620 คุ(02)
ณประกอบ
579-1481
เนติโรจนกุล

1/2/2013

1839 ห้องเลขที 302A ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม.10900
(081) 755-3132,(02)
คุณศิร939-6770
ิพร นาแสวง

1/7/2010

เขตจตุจกั ร

9

1827 คลินิกทันตกรรม โอเคเด็นทัล*

238/5 ถนน.พหลโยธิน 34 แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม.10900

1/10/2013

เขตจตุจกั ร

9

1828 Smile Dental Home

3128 SCB Paek ตึกEast ถ.รัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กทม.10900
(081) 689-7434,(02)
คุณนฤมล
937-9315,F.(02)
สุโขทัย
691-0208
1/1/2010

เขตจตุจกั ร

9

1829 คลินิกทันตกรรมสยามยิ ม

278 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กทม.10900

เขตจตุจกั ร

22

1830 อุดมลักษณ์ ทันตแพทย์

คุณอุดมลักษณ์
19/46-47 ซ.แพร่งเกษตร ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม.02-579-8310 F.02-561-4490

เขตจตุจกั ร

9

1831 the zap clinic

1466-1468 ถ.พหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กทม.10900

(086)3778882,F(02)9395902,(086)3778882
คุณธนัญชนก โพธิ
1/10/2014

เขตจตุจกั ร

9

1832 The Art Clinic (ดิอาทคลินิก)

1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม.10900

(02) 939-4998 (083)
คุณแพม
878-4222

เขตจตุจกั ร

9

1833 ลาดพร้าว โพลีคลีนิค

464-466 ถ.ลาดพร้าว 28 แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม.10900

02-511-0095

เขตจตุจกั ร

22

1834 หมอบีคลินิก

100/69 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม. 10900 029539112-3,F029539114
คุณกรกมล ชุมภูโร

1/8/2011

เขตจตุจกั ร

12

1835 เคเอส คลินิก สาขายูเนี ยนมอลล์

ณปวริ939-3300
ศา
GA 1543 ซอยลาดพร้าว 1 ถนน.ลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม(089) 163-1538 คุ(02)

1/11/2013

เขตจตุจกั ร

22

1836 ธนพรคลินิก สาขารัชโยธิน

1791-1793 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม. 10900

(02)9303703,F(02)9303703
คุณพิชามญฐ์ มานะศักดิOศิริกุล1/7/2012

เขตจตุจกั ร

9

1837 คลินิกทันตกรรมประชาชืน

102/116-117 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม.10900
(02) 954-4384 คุณศิริลกั ษณ์ วนะเกียรติกุล 1/10/2011

เขตจตุจกั ร

12

1838 ฟอร์จนู คลินิก*

นพ.เฉลิม สุพกั ตร์มนตรี
100/68 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม. 10900 (02)9539098,(081)6588161

1/4/2011

เขตจตุจกั ร

12

1839 พรเกษมคลินิก สาขา ยูเนี ยนมอลล์

54 ศูนย์การค้ายูเนี ยนมอล์ GA12, 12/1 ชัน G ซ.ลาดพร้าว 1 ถ.ลาดพร้าว02-513-4256,081-581-0176
แขวงจอมพล เขตจตุคุจณกั รสุรกทม
ินทร์ทิพย์ F.02-513-4258
อุปอาด 1/9/2007

เขตจตุจกั ร

22

1840 ทันตกรรมบางเขน

1905/3-4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม.10900

เขตจตุจกั ร

9

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

(02) 561-5548 คุณพีรยา บุญเทียง
089-896-8034 F.02-938-7047
คุณกฤษฎา หุ่นสุวรรณ์

1/9/2007

1/7/2014

คุณลัดดา หล่อดํารงเกียรติ

02-941-4775 ,081-848-5398
นายพูนศิริ เลิศรัตนไพศาล
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ลําดับ

ชือสถานบริการสาธารณสุข

จํานวนเตียง

ทีตัง

 ศูนย์บริการสาธารณสุข

หมายเลขโทรศัพท์

ผูป้ ระสานงาน

วันที(เปิ ดบริการ)

เขต

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

1841 ราชเทวีคลินิก สาขาลาดพร้าว

510-511 เซ็นทรัลลาดพร้าวชัน5 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม
(02)937-0597,F(02)9370598,(083)5550013
คุณแคทรียา รักษาพาด
1/6/2011

เขตจตุจกั ร

9

1842 พหล46 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางผิวหนัง

2549/14-15 อาคารพหลโยธินพาร์คเพลส ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุ
02-561-1532
จกั ร กทม F.02-942-7647
นพ.พบพระ สุพนั ธุว์ ณิช

เขตจตุจกั ร

9

1843 กองแพทย์ บริษัท ขนส่ง จํากัด

999 ถ.กําแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม. 10900

02-936-2785 F.02คุณปรีชา ออประเสริฐ ,นพ.จรัสพล รินทระ

เขตจตุจกั ร

12

1844 ศูนย์ทนั ตกรรมรัชวิภา

1 ซอยวิภาวดี 38 ถ.วิภาวดี แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม.10900

02-930-3010

เขตจตุจกั ร

9

1845 THE SENIOR สาขาลาดพร้าว

คุณอัญชนา เลิศตะคุ
99/49 ซ.ลาดพร้าว 9 ถ.ลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม.10900(086)3072217,F(02)5138169

1/6/2011

เขตจตุจกั ร

22

1846 ศักติคลินิก

21/17 ซ.วิภาวดี16 ถ.วิภาวดีรงั สิต แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม.10900(02)6900079,(02)9455203,(082)
คุณปุณณภา ประเสริฐ798-6424
1/6/2011

เขตจตุจกั ร

22

1847 คลินิกฟั นดี

02-579-2687,02-941-3324
คุณไก่ ,คุณละไม นุ ชงาม
1965 ถ.พหลโยธิน ( ตรงข้าม รพ.เมโย ) แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม.10220

เขตจตุจกั ร

9

1848 ทันตกรรมฑิฆมั พร

316 ซ.ลาดพร้าว 14 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กทม.1090002-938-8994

เขตจตุจกั ร

22

1849 ธานิ ศา คลนิ กเวชกรรม
1850 วุฒิศกั ดิOคลินิก สาขาเซนทรัลลาดพร้าว

88/124 ชัน 1 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม.10900
081-336-2186 F.02-467111#3200
พญ.ธานิ สา ภานุ มาตรัศมี 1/6/2006

เขตจตุจกั ร

12

คุณหมอชณิศา พานิ ช
1595 (ห้องB30-B34) ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจกั ร เจตจตุจกั ร กทม.1090002-5131220,F.02-5131221

1/4/2008

เขตจตุจกั ร

9

1851 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งนวมินทร์

13 ถ.ประเสริฐมนู กิจ แขวงเสนานิ คม เขตจตุจกั ร กทม.10900

02-5614251,02-5614255,F.02-5790437
คุณยราธิป ทรงทอง
1/6/2008

เขตจตุจกั ร

9

1852 คลินิกทันตกรรม เดนทัลทูเดย์

2148 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม.10900

เขตจตุจกั ร

9

1853 บอร์น ไอวีเอฟ สาขาเวชกรรม สูต-ิ นารีเวช

89/241 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม.10900

081-9263036,02-9419995,F.02-9498149
คุณเทจวิทย์ เชาว์ปกิภาณ 1/4/2008
(081) 618-1552,(02)
คุณสวัส953-8046-7,F.(02)
ดิO ไตรตรึงษ์ทศั ทา, 1/4/2009
953-8047

เขตจตุจกั ร

12

(083) 060-8176,(02)
คุณสยุ591-1699,F.(02)
มพร บุญยศ
954-3443
1/2/2010

เขตจตุจกั ร

12

1854 ความงามและผิวพรรณเลอแบงค๊อก สาขาประชานิ เวศน์ 18-19 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม.10900

1/3/2006

ทพ.สุรชัย เชาว์เสาวภา

ทพ.ฑิฆมั พร ประเสริฐผล

1855 โมรียา คลินิก

(083) 020-3160 คุณลักขณา กลินนิ ม
2-4 ซอยพหลโยธิน 35 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม.10900

1/5/2014

เขตจตุจกั ร

9

1856 A PLUY CLINIC สาขาห้างสรรพสินค้ายูเนี ยนมอลล์0

ห้างสรรพสินค้ายูเนี ยนมอลล์ ชันG ซ.ลาดพร้าวซ.1 ถ.ลาดพร้าว เขตจตุจกั ร(02)9309300,F.(02)9309295
กทม
คุณ สกุลนา ศิลารัตน์

1/5/2011

เขตจตุจกั ร

22

1857 ทันตแพทย์ไทยคลินิกทันตกรรม

44/25 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม.10900

02-9537718,F.02คุณครรชิต พิพฒ
ั น์สจั จกุล 1/5/2008

เขตจตุจกั ร

9

1858 Verita Life Center (วีรตาไลฟ์ เซ็นเตอร์)

กทม 554-8300 คุณจอมขวัญ
888 อาคารไอทาวเวอร์ชนั 19 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร(02)

1/5/2014

เขตจตุจกั ร

9

2003/6-7 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม.10900

1/3/2009

เขตจตุจกั ร

9

1/6/2011

เขตจตุจกั ร

9

1859 คลินิกทันตกรรมเดนทอล-ดี*
1860 แพนคลินิก สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว

2

(089) 512-9889,F.(02)
คุณเดชา946-1010
ศรีพงษ์พิจติ ร
1693เซ็นทรัลลาดพร้าว พหลโยธินชัน5 ห้องเลขที505 เขตจตุจกั ร 10900(02)5411376,F(02)5411881,
คุณพรรณทิพย์ สุรสิทธิO

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............
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แบบบันทึกประวัตสิ ถานพยาบาล
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ประเภท  โรงพยาบาลเอกชน
 คลินิก จํานวน 2049 แห่ง
ลําดับ

ชือสถานบริการสาธารณสุข
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 ศูนย์บริการสาธารณสุข

หมายเลขโทรศัพท์

ผูป้ ระสานงาน

เขต

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

1861 ไอเดนทิสคลินิกทันตกรรม

2148 ถนน.พหลโยธิน แขวงเสนานิ คม เขตจตุจกั ร กทม.10900

1/12/2012

เขตจตุจกั ร

9

1862 รมย์รวินท์คลินิกเวชกรรม สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว15

1693 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว ชัน5 ห้องเลขที502-503 แขวงจตุจกั (087)1030677,(02)9371500-2,F(02)6782959
ร เขตจตุจกั ร กทม นางสายสุนีย์ วงค์วุฒิ
1/4/2011

เขตจตุจกั ร

9

1863 ทันตแพทย์วจิ ติ ร์***

61/22 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กทม02-277-5557

ทพ.วิจติ ร์

เขตจตุจกั ร

22

1864 มิตรสัมพันธ์ทนั ตแพทย์

243/23 ถ.ลาดพร้าว 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม.10900

ทพ.อภิรตั น์ ผลิตวานนท์

เขตจตุจกั ร

22

1865 ทันตกรรมบ้านฟั น(บ้านฟั นสวย)

กทม
F.02-691-5550
ทพ.ญ.อมภิวนั ท์ นิ ตยารัมภ์พ1/7/2006
งศ์
15/13233 ซ.โชคชัยร่วมมิตร ถ.วิภาวดี - รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร 02-277-3009

เขตจตุจกั ร

22

1866 คลีนิคทันตแพทย์กาญจนา

21/46 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม.10900

(02) 579 9304 คุณกาญจนา พิบลู ย์นิยม

เขตจตุจกั ร

9

1867 ทันตแพทย์วทิ ยาคลินิก

442/4 ถ.ลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม.10900

02-251-2371

เขตจตุจกั ร

22

1868 กรรน์ภิรมย์ คลินิกเวชกรรม

65/10 ซอยวิภาวดี16/6 ถนน.วิภาวดี แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กทม.10900
(02) 690-7858 คุณวริสร สุวรรณฉัตรชัย

เขตจตุจกั ร

22

1869 ผิวดีคลินิก****

637/1 ถ.ลาดพร้าว 3-5 เขตจตุจกั ร กทม.10900

02-513-0774,02-513-0255

เขตจตุจกั ร

22

1870 สุวทิ ย์คลินิกเวชกรรม

99/199 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม.10900

02-953-8606,086-378-3223
นพ,สุวทิ ย์ ศิริเศณฐ์

เขตจตุจกั ร

12

1871 รัชดาจักษุ คลินิก สาขาสํานักงานใหญ่

49/5 ซ.วิภาวดีรงั สิต 38 แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม.10900

(086) 674-6442,(02)
คุณอารยา
511-2111,F.(02)
เจริญพูล
511-5421
1/8/2009

เขตจตุจกั ร

9

1872 เคไอเอ็น คลินิกเวชกรรม

ั ร กทม643-6706 คุ(02)
รอาภั936-7997
สรา อุทุกพัก
15/184 ซอยรัชาดาภิเษก 36 ถนน.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจก(089)

1/11/2013

เขตจตุจกั ร

22

1873 นครชัยทันตแพทย์

2308/11 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิ คม เขตจตุจกั ร กทม.10900

ทพ.สมัย นครชัย

1/12/2005

เขตจตุจกั ร

9

(02) 939-7513 (02)
คุณวั512-0175
นเพ็ญ

1/6/2014

เขตจตุจกั ร

9

ณฐิต938-5577
ิรตั น์ ฟั กแฟง
80 ซอยลาดพร้าว 4 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กทม.10900(090) 551-1233 คุ(02)
02-930-0318 ทพ. สุรศักดิO
25/79 ซ.เสือใหญ่อุทิศ ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม.10900

1/9/2014

เขตจตุจกั ร

22

เขตจตุจกั ร

22

501 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กทม.10900

(02) 937-0554,F.(02)
คุณภัท937-0355
ทิยา พลเยียม

1/10/2011

เขตจตุจกั ร

9

1919 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม. 10900

(02)561-3785,F(02)561-3786
นุ จจรี แป้นตระกูล

1/3/2011

เขตจตุจกั ร

9

1879 เมเจอร์คลินิกเวชกรรม

1466,1468 ถ.พหลโยธิน แขวงจันทร์เกษม เขตจตุจกั ร กทม.10900

02-930 1948,086-322
คุณวรรณวิ
6784,F.02-930
สา ศรีพิสุทธิO 1948
1/8/2008

เขตจตุจกั ร

9

1880 คลินิกทันตกรรมสไมล์ เพลส

15/50 ซ.รัชดา 36 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กทม.10900
(086) 327-5786,(02)
คุณวาทิ930-7894
นี ยอดศรีมากล

เขตจตุจกั ร

22

1874 ดอกเตอร์วเี ฟตคลินิกเวชกรรมศัลยศาสตร์ตกแต่งใบหน้า 8/11-14 ซอยพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กทม.10900
1875 พัชราภา คลินิก
1876 คลินิกหมอฟั น
1877 นิ ติพลคลินิก สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว
1878 วุฒิศกั ดิOคลินิก สาขาเสนาคอมเพล็กซ์

11

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

(02) 561-2484 (081)
คุณวฎาการ
000-3679
ชัยพินิจ

วันที(เปิ ดบริการ)

02-930-9322

02-579-9863

1/11/2013

คุณวิทยา พัฒนพีระเดช
1/3/2013

1/1/2010
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หมายเลขโทรศัพท์

ผูป้ ระสานงาน

วันที(เปิ ดบริการ)

เขต

1881 เมดิแคร์คลินิก เซ็นทรัลลาดพร้าว

1595 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กทม.10900

1/4/2008

เขตจตุจกั ร

9

1882 เด็นเต้คลินิก สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว

1693 ชัน7 ห้อง712 เซ็นทรัลลาดพร้าว ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจกั ร เขตจตุจ(02)5411185,F(02)9370725,(085)1885366
กั ร กทม
คุณเพ็ญพร สุยะ
1/4/2012

เขตจตุจกั ร

9

1883 สารินคลินิกเวชกรรม

165/9 ซ.รัชดา 46 ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม.10900 02-939-5525 F.02-939-5526
วาสนา คุม้ รักษ์

เขตจตุจกั ร

9

1884 จันทรเกษมคลินิกเวชกรรม

(085) 989-7332 คุ(02)
ณวิจติ 936-7988
รา พจน์ฉิมพลี
391/7 ซ.สันนิ บาต ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กทม.10900

1/4/2009

เขตจตุจกั ร

22

1885 ของขวัญคลินิกเวชกรรม สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว

อาคารเซ็นทรัลลาดพร้าว ชัน6 ห้อง612 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุ(02)9371545,F(02)9371545
จกั ร กทม

1/4/2012

เขตจตุจกั ร

9

1886 คลินิกทันตกรรม Smile gallery0

178/7 ถนน.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กทม.10900

1/12/2012

เขตจตุจกั ร

22

1887 คลินิกร่วมมิตรทันตแพทย์

(084) 095-0002 คุ(02)
ณทาลี275-5540
นาก แซ่ซือ
3/9 ซอย โชคชัยร่วมมิตร ถนน วิภาวดี แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กทม.10900

1/1/2014

เขตจตุจกั ร

22

1693 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กทม. 10900

1/8/2011

เขตจตุจกั ร

9

เขตจตุจกั ร

9

เขตจตุจกั ร

22

1/5/2012

เขตจตุจกั ร

9

(081) 309-7722,(02)
คุณเสาวนี
939-7780,F(02)
ย์
939-7781
1/4/2009

เขตจตุจกั ร

9

1888 Meko clinic สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว

1

086-5528814,F.02-5122772
คุณพัชรี พันธุษ์ ร

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

(082) 442-4402 คุ(02)
ณแสงรวี
939-5539
วรรณ มีพิมล
029371616,F029371618
คุณสุธาพร แจ่มขุนทด

1889 คลินิกแพทย์เบญจเวช

499 ม.3 อาคารเบญจจินดา ถ.วิภาวดีรงั สิต แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม02-953-1533-44คุF.02-953-1531
ณพนมวรรณ,คุณกรรณิการ์ เขียวพฤกษ์

1890 ธราธร เดอร์มาทริก คลินิก สาขาลาดพร้าว

298 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กทม.10900

1891 ผิวดีคลินิก สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว

1697 ห้อง307/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม. 10900 (02)9370537,F(02)9370538
คุณศุภสุตา

1892 นิ ติพลคลินิกเวชกรรม สาขาเมเจอร์รชั โยธิน

1839 ชัน 3 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม.10900

1893 สํานักงานทันตแพทย์ สุณีรตั น์-วิจติ ร

ทพญ.สุ954
ณีรตั 3812,
น์ ธรานนท์
100/102 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม.10900 (089) 177 4252,(02)

1/12/2008

เขตจตุจกั ร

12

1894 เอฟรอส คลินิก

777-779 ซอยลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กทม.10900

(082) 794-6165 คุณจิราพร ชืนยงค์

1/11/2013

เขตจตุจกั ร

22

1895 ดีมอร์ คลินิกเวชกรรม

148/6-7 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กทม.10900

(087) 179-1115 คุณธนิ ตพงศ์

1/8/2014

เขตจตจักร

22

1896 ศูนย์รกั ษ์ฟัน

51/84 ซ.วัดคูบ้ อน ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม.10230
02-943-0610-1 ทพ.มนตรี อินทรนนท์วไิ ล

เขตคันนายาว

11

1897 สุนทรทันตคลินิก

1338 ถ.รามอิทรา 67 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม.10230

เขตคันนายาว

11

1898 คลินิกเวชกรรมถนนนวมินทร์

คุณปนั948-8646,F.(02)
ดดา
948-8646
1/11/2008
1 หมู่ที 1 ซ.นวมินทร์ 163 ถ.นวมินทร์ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม(081) 408-9575,(02)

เขตคันนายาว

11

1899 ทูช อาร์ อัส คลินิกทันตกรรม

91/1 ซ.ปั ญญาวิลเลจ ถ.ปั ญญาอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม(081) 626-7077 คุณกัญญารัตน์ อินทร์แก้ว 1/5/2009

เขตคันนายาว

11

1900 นวมินทร์คลินิกเวชกรรม รามอินทรา กม.8

64 ถ.คูบ้ อน แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม.10230

เขตคันนายาว

11

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

(085) 112-4937 คุ(089)
ณมณฑิ926-5044
รา นันทเศรษฐ์พงศ์ 1/9/2014

02-510-6095,02-510-9088
นอ.สุนทร ประสิทธิรตั น์

02-943-0352

นพ.ประจักษ์ บุญจิตต์พิมล 1/11/2006

F-PD-003 REV.0
ตุลาคม 2557

แบบบันทึกประวัตสิ ถานพยาบาล
บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด
 โรงพยาบาลรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 อืน+ ๆ(ระบุ)……………………………………

ประเภท  โรงพยาบาลเอกชน
 คลินิก จํานวน 2049 แห่ง
ลําดับ

ชือสถานบริการสาธารณสุข

จํานวนเตียง

ทีตัง

 ศูนย์บริการสาธารณสุข
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ผูป้ ระสานงาน

วันที(เปิ ดบริการ)

เขต

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

1901 เอส เอฟ ซี เฟอร์ทิลิตี คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูตินารีเวช91 ซ.ปั ญญาวิลเลจ ถ.ปั ญญาอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม.10230
(02) 762-4171,(084)
คุณกิต642-7999,F.Z02X
ติ โพนุ ธิดา
362-4176
1/1/2012

เขตคันนายาว

11

1902 รามินตรา คลินิกเวชกรรม

18 ซอยกาญจนาภิเษก 10/1 ถนนตัดใหม่รชั าด-รามอินทรา แขวงรามอิน(090)
ทรา เขตคั
628-6524
นนายาว กทม
คุณเอกพงศ์ อธิคมชัยวงศ์

1/7/2014

เขตคันนายาว

14

1903 เศรณีคลินิก

46 ถ.คูบ้ อน แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม.10230

1/1/2010

เขตคันนายาว

11

1904 ดอนรัตน์การแพทย์

35/11 ม.14 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม.10230 02-944-1215

นพ.ดอนรัตน์ ไม้ประดิษฐ์

เขตคันนายาว

11

1905 ศูนย์ครอบครัวฟั นดี

กทม
1292-1293 ตลาดรามอินทรา กม.7 ซ.67/1 ถ.รามอินทรา เขตคันนายาว02-510-3509

คุณคมคาย ศรีเมือง

เขตคันนายาว

11

1/7/2011

เขตคันนายาว

11

1907 อิสสวีร์ คลินิกเวชกรรม

ทรา เขตคั
852-5496
นนายาว กทม
คุ(090)
ณเอกพงศ์
978-0342(090)
อธิคมชัยวงศ์ 978-0342
1/7/2014
18 ซอยกาญจนาภิเษก 10/1 ถนนตัดใหม่รชั ดา-รามอินทรา แขวงรามอิน(088)

เขตคันนายาว

14

1908 คลินิกเวชกรรมสายสัมพันธ์

2/76-77 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม.10230

1/6/2009

เขตคันนายาว

11

1909 ศิวารินทร์ คลินิก

587-589-589/7-9 ถนน.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม
(090) 959-8319 คุ(02)
ณปภาดา
108-5132
ลิ มกัญจน์

1/6/2013

เขตคันนายาว

11

1910 คลินิกนายแพทย์วฑิ รู ย์

53/6 ซ.คูบ้ อน ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม.1023002-509-9310

เขตคันนายาว

11

1911 ทวีโชค คลินิค

140 ถนนคูบ้ อน แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม.10230

(02) 943-3415 คุณอัญชลี การถัก

1/6/2014

เขตคันนายาว

11

1912 คลินิกทันตกรรม ฟั นยิ ม

424 ถนนสวนสยาม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม.10230

(097) 157-9976 คุ(090)
ณจริยา969-8405
สวนบุญ

1/8/2014

เขตคันนายาว

11

1913 สายไหมคลินิกเวชกรรม สาขาเสรีไทย

02-517-8402
91,93 ซ.อมรพันธ์นคร ถ.เสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม.10230

นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์,นพ 1/12/2006

เขตคันนายาว

11

1914 คลินิกทันตกรรมลักษ์ฟัน สาขาทันตกรรม

420 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม.10230

(089) 521 2259,(02)
คุณนวรั
519
ตน์ 4155,F(02)
เค้าเอี ยน 5701/12/2008
9046

เขตคันนายาว

11

1915 ก.ม. 8 ทันตแพทย์

1/4 ถ.รามอินทรา ก.ม. 8 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม.10230 02-510-1086

ทพ.สะเทือน วงศ์ฟเู ฟื องขจร

เขตคันนายาว

11

1916 ทันตกรรมฟ้ าใส

02-946-4240
51/25-26 ซ.คูบ้ อน ถ.รามอินทรา กม.8 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม

ทพ. ดิเรก เมธาสุรารักษ์

1/6/2006

เขตคันนายาว

11

1917 นี ตนาทคลินิก สาขาบางนา

91/1 ถ.ปั ญญา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม.10230 (02) 508-7442-3,F.(02)
คุณศิริวรรณ
508-7442
ศรีเตชะ

1/7/2009

เขตคันนายาว

11

1918 โพลีคลีนิค ก.ม.8

2/57 ถ.รามอินทรา กม.8 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม.10230 02-510-9289

เขตคันนายาว

11

1919 ลิมบิค คลินิกความงามและสุขภาพ สาขาAmorini 3

22/22 ถนนรัชดา-รามอินทราแขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม.10230(02) 509-9954 (098)
คุณศิร246-4504
ิรตั น์ ฉลาดลํา
1317 ถ.รามอินทรา 67/1 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม.10230 02-510-3721,081-346-7273
นพ.ศักดิOชยั สิทธิทาริน

เขตคันนายาว

11

เขตคันนายาว

11

1906 พฤกษาคลินิกเวชกรรม สาขา อมอรินี

1920 คลินิกแพทย์ กม.7

5

(02) 943-1151-2,F.(02)
คุณจักรฤหณ์
943-1152
อัครเศรณี

1 ห้อง A 209 ซ.อมอรินีรามอินทรา ถ.สวนสยาม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
(02)9814308,(084)6697532
กทม
นายวัชระ กิจบรรจง

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

(02) 944-0701,F(02)
คุณดารุ944-0701
ณี ภาษี
นพ.วิฑรู ย์ อังอธิภทั ร

คุณอราวรรณ บุญศิริ
1/8/2014

F-PD-003 REV.0
ตุลาคม 2557

แบบบันทึกประวัตสิ ถานพยาบาล
บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด
 โรงพยาบาลรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
 อืน+ ๆ(ระบุ)……………………………………

ประเภท  โรงพยาบาลเอกชน
 คลินิก จํานวน 2049 แห่ง
ลําดับ

ชือสถานบริการสาธารณสุข

จํานวนเตียง

ทีตัง

 ศูนย์บริการสาธารณสุข

หมายเลขโทรศัพท์

1921 ปิ ยะพันธ์ทนั ตแพทย์

35/10 ถ.รามอินทรา กม.8 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม.10230 02-509-5085

1922 นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาคันนายาว

12 , 14 ซ.คูบ้ อน แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม.10230

ผูป้ ระสานงาน

วันที(เปิ ดบริการ)

ทพ.ปิ ยพันธ์ จันทร์ภู่

เขต

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

เขตคันนายาว

11

1/1/2009

เขตคันนายาว

11

1923 ไอเดิรม์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางผิวหนัง

79/6 คอนโดลุมพินีอาคาร B ถนน.นวมินทร์ แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว
(081)
กทม622-2000 คุณสุชญ
ั ญา ปั ญญาเกียรติคุณ 1/2/2014

เขตคันนายาว

11

1924 คลินิกทันตกรรมเฟรชสไมล์

218/2 ถ.เลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.10510

(02) 548-5878,(084)
คุณทรงยศ
149-4555
กิตติอุดมธรรม 1/8/2012

เขตคลองสามวา

11

1925 คลินิกเวชกรรมแพทย์หญิงปวีณา

214/4 ถ.เลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.10510

(02)9143022,(02)9143002,(081)8972778
คุณปวีณา
1/5/2012

เขตคลองสามวา

11

1926 พระยาสุเรนทร์เวชกรรมคลินิก สาขาแกรนด์ออคิด

721 ซ.รามอินทรา 109 ถ.พระยาเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม
(081) 614 2525,(ว่าที ร.ต.หญิงรัชฎาภรณ์ ราชแผน
1/12/2008 เขตคลองสามวา

11

1927 ศิริพฒ
ั น์ คลินิกเวชกรรม สาขาบางชัน

คุณสัญ974-8432
ชัย
675/1 ถ.รามอินทรา 109 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.10510 (081)360-4099,F(02)

1/10/2008 เขตคลองสามวา

11

1928 คลินิกบางชันไตเทียม

3/23 ม.21 ซ.พระยาสุเรนทร์ ถ.รามอินทรา109 เขตคลองสามวา กทม.10510
02-918-9536

คุณวารุณี นวกิจอินฑูรย์,คุณสุไลพร ลําบุษผา เขตคลองสามวา

11

1929 ด๊อกเตอร์พี คลินิกเวชกรรม

19 ถนนสุเหร่าคลองหนึ ง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.10510

1930 คลินิกทันตกรรม เนาวรัตน์ 2

(02)กทม
957-5699 คุณเนาวรัตน์ พูลแก้ว
807 ซอยรามอินทรา 109 ถนน.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา

1931 นวมินทร์คลินิกเวชกรรม เค ซี รามอินทรา

29/497 ม.16 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กทม.10510

(081) 205-7664,(02)
คุณสํา949
รวย บ้4788
าสันทร์

(02) 175-3060 (081)
คุณวุฒ482-6385
ิพงศ์ เกลี ยงบัวคง

1/8/2014

เขตคลองสามวา

11

1/8/2013

เขตคลองสามวา

11

เขตคลองสามวา

11

1932 พระยาสุเรนทร์เวชกรรมคลินิก

กทม
นพ.ปราโมทย์ เชิF.02-919-2038
ดรัตนรักษ์,รัชฎาภรณ์ ราชแผนเขตคลองสามวา
296 ซ.พระยาสุเรนทร์ 20 ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา02-919-2038,086-613-0535

11

1933 คลินิกยิ มฟั นใส

02-540-3465
97/13 รามอินทรา 109 ถ.พระยาสุเรนทร์ เขตบางชัน เขตคลองสามวา กทม

1934 คลินิกทันตกรรมยิ มฟั นใส สาขา หทัยราษฎร์

89/11 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.10510

1935 คลินิกหมอสุทธินันท์เวชกรรม

02-543-7591
กทม
2 ซอยประชาร่วมใจ 35 ถ.ประชาร่วมใจ แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา

1936 คลินิกทันตกรรมบ้านอุ่นยิ ม สาขารามอินทรา

02-915-4608,02-915-5441
พญ.ชุติมา
คุณชุมพล ชนะโชติ

เขตคลองสามวา

11

(02)1715217,F(02)1715217,(081)7826425
คุณอารยา สังข์อุบล
1/7/2012

เขตคลองสามวา

11

เขตคลองสามวา

11

110/11 ซ.รามอินทรา109 (ซ.บางชัน) ถ.รามอินทรา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
02-919-3443,081-593-8552,02-955-4353
กทม ทพญ. ทัศนี ยว์ รรณ คูสุวรรณ

เขตคลองสามวา

11

1937 คลินิก เทคนิ คการแพทย์ เคแอนด์เจ

198/14 ถนน.ปั ญญาอินทรา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.10510 (081) 515-8105 คุ(02)
ณกิต914-4581
ิพงษ์ สังข์ทองF.02-914-4582
1/6/2014

เขตคลองสามวา

11

1938 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (บางชัน)

68/9 ม.6 ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.10510 02-919-3017

เขตคลองสามวา

11

1939 คลินิกทันตกรรมหทัยวุฒิ

133/11 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงมีนบุรี เขตคลองสามวา กทม.10510

1/1/2010

เขตคลองสามวา

11

1940 ศิราณีคลินิกสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์

326 ถนนสุเหร่าคลองหนึ ง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.10510 085-863-7388 คุณศิราณี เจือจาน

1/4/2008

เขตคลองสามวา

11

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

นพ.สุทธินันท์ ฉันท์ธนกุล

1/7/2006

คุณมลฑล มานิ ตย์

(089) 177-6287,(02)
คุณมณี171-5213
เนตร ปิ นทองคํา
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แบบบันทึกประวัตสิ ถานพยาบาล
บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด
 โรงพยาบาลรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
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ประเภท  โรงพยาบาลเอกชน
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ชือสถานบริการสาธารณสุข

จํานวนเตียง

ทีตัง

 ศูนย์บริการสาธารณสุข

หมายเลขโทรศัพท์

ผูป้ ระสานงาน

วันที(เปิ ดบริการ)

เขต

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

1/7/2009

เขตคลองสามวา

11

เขตคลองสามวา

11

1941 สายไหมคลินิกเวชกรรม สาขาหทัยราษฎร์

115-118 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กทม.10510

(02) 955-2126 คุณรัชดาพันธ์ ชัยโตษะ

1942 ฑูธเฟรนด์ลีคลินิกทันตกรรม

68/79 ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.10510

02-919-1499

1943 คลินิกจิติพนั ธ์ทนั ตแพทย์

382 ซอยปากซอยเจริญนคร14 ถ.เจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
02-861-1216-7,
กทม
ทพ.จิ
F.02-861-0390
ติพนั ธ์ อ.ใบหยกวิจติ ร 1/11/2005

เขตคลองสาน

10

1944 สหคลินิกหมอวิภาส

149 ถ.ท่าดินแดง แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กทม.10600

นพ.วิภาส พงศ์เทียงธรรม

1/7/2006

เขตคลองสาน

10

1945 เจริญนครทันตแพทย์ 2

1/8/2013

เขตคลองสาน

10

1946 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม เจริญนคร

(02) 861-0554 คุณพิสิน อัศวหน้าเมือง
246-248 ปากซอยเจริญนคร 10 แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม.10600
8/299 ซอยเจริญนคร 14 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน(02)
กทม618-7015 (081)
คุณพรศั455-3484
กดิO ก้อเกียรติสกุล

1/1/2014

เขตคลองสาน

10

1947 ดานันท์ คลินิกเวชกรรม

99 ซอยเจริญนคร 49 แขวงบางลําภู่ล่าง เขตคลองสาน กทม.10200

1/10/2013

เขตคลองสาน

10

1948 พี แอนด์พอล่า คลินิก

862 ปากซอยเจริญนคร 30 ถ.เจริญนคร แขวงเจริญนคร เขตคลองสาน กทม
(081) 454-7595,(02)
คุณปราณี
438-5687,F.(02)
พลังวชิรา
437-1520
1/8/2012

เขตคลองสาน

10

1949 เจริญนครทันตแพทย์ 1

830 ปากซอยเจริญนคร 28 แขวงบางลําภูล่าง เขตคลองสาน กทม.10600(02) 438-9139 คุณพิสิน อัศวหน้าเมือง

1/8/2013

เขตคลองสาน

10

1950 เจริญนคร คลินิกเวชกรรม

เขตคลองสาน

10

1951 คลินิกทันตกรรม เดนทัลสไมล์คลับ

คุณมนวรภั
409-5422
สร์ จันทะเพชร 1/10/2013
992 ซอยเจริญนคร 34/2 แขวงบางลําภูล่าง เขตคลองสาน กทม.10600 (02) 152-6937 (086)
204 ถนน.ลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กทม.10600
(02) 437-2677 (089)
คุณอุด797-6202
มศักดิO เกียติชยั ไพบูลย์ 1/12/2013

เขตคลองสาน

10

1952 อิสรภาพคลินิกเวชกรรม

คุณพัก438
ตร์เพ็8041,F.(02)
ญ หนู ฤทธิO 437
15/11/2008
9461
14-116 ถ.อิสรภาพ แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กทม.10600 (081) 434 4006,(02)

เขตคลองสาน

10

02-439-1528

ทพญ.กัญญารัตน์ อินทร์แก้ว

(02) 862-6596 คุณสุดานันท์ สุคนธ์ธารา

200 ถ.ลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กทม.10600

(02) 861-4700,(081)
คุณศิก885-0811,F.(02)
ุลรัตน์ กิจปิ สินษ์กรกุ861-4700
ล 1/2/2012

เขตคลองสาน

10

1954 พฤกษาคลินิกเวชกรรม สาขาเสนาเฟสท์

542/1-2 แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม.10600

(091) 086-8973 คุ(02)
ณเรวั108-9101
ต จันทร์แก้ว

1/2/2014

เขตคลองสาน

10

1955 คลินิกทันตแพทย์ยศวรรธน์

680 ถ.ลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กทม.10600

02-439-0589

1/11/2005

เขตคลองสาน

10

1956 คลินิกทันตกรรม ดีบีเด้นท์

188 ถนน.เจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม.10600

(02) 439-4024 (085)
คุณสิท109-0926
ธิ โชคกุลชัย

1/6/2013

เขตคลองสาน

10

1957 เมดิแคร์คลินิก สาขาวงเวียนใหญ่

101/29-30 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กทม.10600
02-438-5400,084-111-9374
คุณเตชิณี โถคณิตF.02-438-5400
,คุณจารุณี บุ1/8/2007
ตรบาล

เขตคลองสาน

10

1958 ท่าดินแดง สหคลินิก

358 ถนน.ท่าดินแดงแขวงคลองสาน เขตคลองสาน กทม.10600

(02) 437-3383 คุณยิงยอ ชินธรรม

1/6/2013

เขตคลองสาน

10

1959 คลินิกทันตกรรมเพียวเด้นท์

55/6 ถ.กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม.10140

(02)4401873-4,(02)4401875,(081)8553056
คุณสมชาติ
1/5/2012

เขตคลองสาน

10

1960 bangkok clinic สาขา สาทร

21/15 ถ.กรุงธนบุรี แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กทม.10600

(02)8623498,(02)8623495

เขตคลองสาน

10

1953 เจบิสตาร์.

8
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ผูป้ ระสานงาน

วันที(เปิ ดบริการ)

เขต

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

1961 เอแอนด์เคคลินิกเวชกรรม

707 ถนน.เจริญนคร13 แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม.10600 (02) 861-0115 (087)
คุณชัญ542-3999
ภร กําเนิ ดนักตะ

1/6/2013

เขตคลองสาน

10

1962 วีวา่ คลินิกเวชกรรม

21/4 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม.10600

(02) 862-2429 (081)
คุณนวพร
822-5770
ผิวผัน

1/6/2014

เขตคลองสาน

10

1963 ธีรพรการแพทย์

354 ถ.ท่าดินแดง แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กทม.10600

02-437-4525 ,02-437-2618
นพ.ชลธิศ สินรัชดาปั ญญา

เขตคลองสาน

10

1964 วนิ ดาทันตแพทย์

02-437-3694
340 ซ.ลาดหญ้า 6 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กทม.10600

เขตคลองสาน

10

1965 ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม สาขาคลองสาน

534 อาคารอินทัชซิตี ถ.เจริญรัถ แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม.10600
(086) 375-5624,(02)
คุณจัน862-3323,F.(02)
ทร์ สุบิณราย
884-0430#35353
1/5/2009
เขตคลองสาน

10

1966 จันทราคลีนิกแพทย์เวชกรรม

377-379 ถ.เจริญรัก ซ.5 แขวงลาดหญ้า เขตคลองสาน กทม.10600

02-439-1289 F.02-862-0193
คุณสุภาพรรณ เพียรธรรม

เขตคลองสาน

10

1967 คลินิกแพทย์พิพฒ
ั น์

519 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กทม.10600

ั น์ ขันตยนุ วงศ์
(081) 913-4268,คุณพิพฒ

1/3/2009

เขตคลองสาน

10

626 ถ.เจริญนคร แขวงบางลําพูล่าง เขตคลองสาน กทม.10600

(089) 144-0708,F.(02)
คุณจงกลนี
860-3495
สัจจะวัฒนวิมล

1/4/2010

เขตคลองสาน

10

เขตคลองสาน

10

เขตคลองสาน

10

เขตคลองสาน

10

1/7/2006
ศรีพิทกั ษ์ เขตคลองสาน
02-439-1779,086นายกุญธร ประวิชไพบูลย์,กรวรรณ

10

1968 คลินิกต้นไทรทันตแพทย์ สาขา 1

2

ทพญ.วนิ ดา โชลิตกุล

1969 ศูนย์ทนั ตกรรมบรรณฑูรย์

691 ซ.ทวีชยั 5 ถ.ประชาธิปก แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กทม.10600
02-861-4133 F.02-439-2048
ทพ.บริบรู ณ์ วิจยั ธรรม

1970 คลินิกเทคนิ คการแพทย์ธนบุรีเมดิคลั แล็บ

(081) 711-3701 คุ(02)
ณเผด็437-2679
จ นามบุรี
277,283 ถนน.สมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กทม.10600

1971 ศูนย์ทนั ตกรรมเจ้าพระยา

443-445 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กทม.1060002-863-1167-8,02-863-0664
ทพ.เชษฐ โชติวจิ ติ F.02-863-1167-8
ร ,คุณพยอม ประกิจ

1972 ศูนย์ทนั ตกรรม สหทันตแพทย์

1507 ถ.เจริญนคร แขวงบางลําภูล่าง เขตคลองสาน กทม.10600

1973 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางชัญญเวชไตเทียม

เขตคลองสาน

10

1974 ไพโรจน์คลินิก

(081)4009258,(02)4381973,F(02)4381973
คุณทิพชัญญา ธนรัชต์ไชย 1/4/2012
516-518 ซ.เจริญนคร16 ถ.เจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม
101/27 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กทม.10600 02-861-4004 ทพ.ไพโรจน์ ตังใจไว้ศกั ดิO 1/11/2005

เขตคลองสาน

10

1975 คลินิกทันตกรรมบ้านหมอ (ทันตการ)

1078 ถ.เจริญนคร แขวงบางลําภูล่าง เขตคลองสาน กทม.10600

02-439-5672

คุณประวิทย์-ทพญ.วราลักษณ์1/1/2007
งามเจริญรุจี

เขตคลองสาน

10

1976 เจริญรัถทันตแพทย์

133 ถ.เจริญรัถ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กทม.10600

02-438-2137

ทญ.ดวงใจ อดิศรวรกิจ

เขตคลองสาน

10

1977 เจริญรักคลินิกการแพทย์
1978 วุฒิศกั ดิO คลินิก เวชกรรม สาขาคลองสาน

188-190 (647/17-18) ถ.เจริญรัถ แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม
02-438-5735

คุณบังอร ช่อทองดี ,นพ.วิจยั ลีละศิธร

เขตคลองสาน

10

เขตคลองสาน

10

1979 ดอกเตอร์ดีไลท์ คลินิกเวชกรรม

1102-1103 ซอยสุขุมวิท42 ถนน.สุขุมวิท42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย(085)
กทม 243-8011 คุ(02)
ณเฉลิ108-2751
มเกียรติ ไชยวงค์

เขตคลองเตย

16

1980 บัณฑิตโกศลคลีนิค สุขุมวิท 12

212/35 ซ.สุขุมวิท 12 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.10110
02-251-8822 F.02-254-8860
ทพญ. กมลวรรณ พันธุโ์ กศล

เขตคลองเตย

16

1/9/2013

นพ.เอกราช เพิมศรี
243-245 ถ.เจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม.10600 02-437-2345 ,02-434-5422
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สายที วันที(ปิ ดทําการ)

1981 คลินิกทันตกรรมมอส สาขาอ่อนนุ ช

1510 คลินิกทันตกรรมมอส ปากซอยสุขุมวิท 48/3 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง
(083)
เขตคลองเตย
835-2934,(02)
กทมคุณพรพนาวรรณ
742-9382บุญเลิศ 1/11/2009

เขตคลองเตย

13

1982 คลินิกเวชกรรม เลอแบงค์คอ๊ ก

982/22 ถนน.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.10110

(02) 108-2999 คุณยุวดี คุณวิภา

เขตคลองเตย

16

1983 บุญไทย-กัลยาคลินิก

2/5 ซ.สุขุมวิท 18 (พิชิต) ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย กทม.10110

เขตคลองเตย

16

1984 นี โอ สไมล์ เดนทัล คลีนิค

8/8 ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.10110

02-258-1386 F.02-258-3993
ทพ.บุญไทย จันทรานุ วฒ
ั น์
02-653-3929 ทพ.ธีรศักดิO จงเจริญใจ

เขตคลองเตย

16

1985 กรุงเทพคลินิกแพทย์

2717/1 ถ.พระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม.10110

02-258-1126,081-402-3755
คุณสิษฎ์ ประยูรพันธุร์ ตั น์

เขตคลองเตย

16

1986 Otanari Dental Clinic สาขาสุขุมวิท

702 ซ.สุขุมวิท 26 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตตลองเตย กทม.10110 089-1400995,02-2602370-1,F.02-2603690
คุณมุทิตา
11/6/2008

เขตคลองเตย

16

1987 บ้านฟั นกล้วยนําไท

3735 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.10110

เขตคลองเตย

16

1988 MOS Dental Clinic

388 ถ.สุขุมวิท-รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.10110 (089) 129 3022,F.(02)
คุณธัญรั259
ตน์ 2157
พรพนม

1/1/2008

เขตคลองเตย

16

1989 ทันตแพทย์คลองเตย

8/3 ถ.สุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110

1/5/2011

เขตคลองเตย

16

(02) 391-9342-3,F.(02)
กทม คุณจรุวรรณ
391-9342,(088)
พุ่มหอม
1/10/2011
666-3008
1112/108-109 ซ.สุขุมวิทพลัส 1-2 ถ.สุขุมวิท 46/1 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย

เขตคลองเตย

16

1991 วาริยา คลินิกเวชกรรม

120/2ซอยสุขุมวิท26 ถนน.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม.10100
(02) 259-6662 (081)
คุณจัน423-9777
ทร์จริ า

1/12/2012

เขตคลองเตย

16

1992 เซนต์เปาโลการแพทย์

1178-80 ถ.สุขุมวิท เขตคลองเตย กทม.10110

เขตคลองเตย

13

1993 ออเธนทิค คลินิกเวชกรรม

02-392-4159 ,02-392-1907
นพ.ธรรมชาติ ทองบริสุทธิO
(02)
กทม712-1878 (086)
คุณวลี908-6177
วรรณสวัสดิO
1/2/2014
1038/20-21 ซอยสุขุมวิท 42/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย

เขตคลองเตย

16

1994 นิ รนั ดาคลินิกเวชกรรม สาขาสุขุมวิท 24

93/336 ซ.สุขุมวิท 24 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม.10110(02) 160-4191-2คุณภิญโญ ศรีคาํ แหง

1/10/2011

เขตคลองเตย

16

1995 ภัทราวุธ คลินิกเวชกรรม

(081)กทม
868-6162 คุ(02)
ณภัท692-0513
ราวุธ
F.(02) 692-0513
1/12/2012
544/2 ซอย.นาทอง(รัชดาซอย 7)ถนน.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

เขตคลองเตย

22

1996 เมดคลินิกเวชกรรม สาขาสุขุมวิท

19/67 ซอยสุขุมวิท16 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.10110

1/4/2013

เขตคลองเตย

16

1997 เดอร์มาเบลล์ คลินิกเวชกรรม

1/9/2006

เขตคลองเตย

16

1998 ทันตแพทย์บา้ นหมอฟั น (คลองเตย)

888 ซ.สุขุมวิท 20 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.10110 02-204-1119 F.02-204-1117
นพ.ทัศนัย จินดาวนิ ช
8/32 ถ.สุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.10110
02-671-2548-9 คุณ พณิดา บูลภักดิO

เขตคลองเตย

16

1999 เคอิชิคาอิ เดนตัลแคร์

682/9-10 ซ.สุขุมวิท 24-26 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม02-258-6268 F.02-661-2672
คุณอุดม อนุ รกั ษ์ศาสตร์ ,คุณธนิ ดา สุจริตพงศ์เขตคลองเตย

16

2000 แบงคอคเฮลษ์ คลินิกเวชกรรม

2/42-43 อาคารบางกอกเมดิเพล็กซ์ ซ.สุขุมวิท 42 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง
(081)
เขตคลองเตย
422 5662,F.(02)
กทมคุณอารยา
652ชมิ
4219
ดท์

16

1990 ไป๋เฉ่า คลินิกการแพทย์แผนไทย-จีน

4

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

02-665-6148

ทพ.อดิศร

1/10/2012

หาญวรวงศ์

(02)2497898,(086)3058250
-

(02) 259-3585 คุณวรมน ทีฆคีรีกุล

1/1/2009

เขตคลองเตย
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สายที วันที(ปิ ดทําการ)

2001 22 เดนทัลคลินิกทันตกรรม

172/4 ซ.สุขุมวิท 16 ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.10110
(081) 353-0998,(02)
คุณปิ ย663-5151,F.(02)
ะพร เบ็ญจคุม้
663-0387
1/8/2009

เขตคลองเตย

16

2002 คลินิกแพทย์คลองเตย

33 ซ.ดํารงลัทธพิพฒ
ั น์ ถ.อาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.10110
02-240-1589,085-806-5900
นพ.เพ็ชรณรงค์ ส่งศิริ

เขตคลองเตย

16

2003 เดอะเฟส คลินิกเวชกรรม

2/30 ถ.สุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.10110

เขตคลองเตย

16

2004 คลินิกพระโขนงทันตแพทย์

กทม
1160/6 ถ.สุขุมวิท(ใกล้ปากซอยสุขุมวิท 48) แขวงพระโขนง เขตคลองเตย02-712-1520

ทพ.บุญทรง

แตระกุล

เขตคลองเตย

13

2005 ทันตแพทย์คลินิก (คลองเตย)

27/40 ถ.สุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.10110

02-249-5179

ทพ.วิชาญ เวษฎาพันธุ ์

เขตคลองเตย

16

2006 ไทยสไมล์เด็นทิสคลินิกทันตกรรม

246 ถนนสุขุมวิท12-14 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.10110

(089) 894-2727 คุ(02)
ณภูร6530142
ิกาญจน์ ยังยืนยง

1/3/2013

เขตคลองเตย

16

2007 คลินิกสัตว์เลี ยง 458

4040 ถ.พระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม.10110

(02) 672-2868,(081)
คุณสถาพร
341-9896,
จิรนิ ธิสกุล

1/1/2012

เขตคลองเตย

16

2008 ออชาร์ด คลินิก

25 ซ.สุขุมวิท38 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.10110

(02)3920920,(02)7124467,(02)7135386
คุณรุจริ า
1/2/2012

เขตคลองเตย

16

348 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.10110

(089) 936-0988,(02)
คุณชนิ653-2211-2
ดา คันธสาร , คุ,F.(02)
ณณัฐวั1/5/2010
ฒ653-2213
น์ แพงพรมาก เขตคลองเตย

16

2010 เอสเตเต้ คลินิก (Aesthe te'clinic)

2/17-19 ซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม.10110

(02) 663-4848 (090)
คุณอุษ965-5515
ณีย์ จุลวุฒินันท์

1/10/2013

เขตคลองเตย

16

2011 คลินิกหมอมานพเวชกรรม*

2721 ซ.โชคดี ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.10110

(02)2610471,(081)8706179
คุณมานพ

1/5/2012

เขตคลองเตย

16

2012 The Clover (เดอะโคลเวอร์)

710/3 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม.10110

(086) 387-6141 คุณศรินทิพย์ สุนทรัช

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 อัลแคท คลินิกเทคนิ คการแพทย์

3803 ซอยสุขุมวิท 42 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.(086) 329-5406 คุ(02)
ณสุภ339-3840
าภรณ์ นาคนุ กูล

1/10/2014

เขตคลองเตย

16

2015 คลินิกทันตกรรมเฮลท์ตสไมล์
ี

เขตคลองเตย

16

2016 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูตินรีเวช ไอดับบลิวซี

ทพ.เลิศวิทย์ เหล่
F.02-711-0505
านิ ยมไทย
820 ใกล้ปากซอยสุขุมวิท 38 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม02-712-4220 ,02-392-9299
246 อาคารไทมส์สแควร์ ซอยสุขุมวิท12-14 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย(086)
กทม 978-2662 คุณภัทรภูมิ โพธิOพงษ์
1/10/2013

เขตคลองเตย

16

2017 เซเรเนดคลินิกเวชกรรม

124 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม.10110
(080) 008-5956 คุณมุจรินทร์ บุญขันธ์

1/2/2013

เขตคลองเตย

16

2018 เดนต้าเอาส์สุขุมวิท 12 สาขาสุขุมวิท 12

กทม
คุณเพ็ญพัก ขอสุข
1/6/2008
208 ซ.ระหว่างสุขุมวิท10-ซ.12 ถ.สุขุมวิท12 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย087-8245543,02-2528652,F.02-6533557

เขตคลองเตย

16

2/37 ณุ ศาศิริแกรนด์คอนโด ซ.สุขุมวิท 24 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
(086) 340-9754,(02)
กทม
คุณสายสุ
678-2947-9,F.(02)
นีย์ วงศ์วุฒิ
1/10/2009
678-2959

เขตคลองเตย

16

92 The Residence Building ซ.สุขุมวิท 24 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
(080) 595-4448,(02)
กทม
คุณกัญ260-9566-7
ญภัคร โลศิริ

เขตคลองเตย

16

2009 จรัสพลคลินิกเวชกรรม

2019 รมย์รวินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาเมดิเพล็กซ์
2020 Dr.Dentist Clinic

8

7

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

(02) 712-2334,ผคุณศวิน ท่อมา

1/10/2011

1/6/2009

1/9/2013
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ทีตัง

 ศูนย์บริการสาธารณสุข

หมายเลขโทรศัพท์

ผูป้ ระสานงาน

วันที(เปิ ดบริการ)

เขต

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

2021 คลินิกลลนา ห้างเรนฮิลล์ชนั 3

777 ซ.สุขุมวิท47 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนื อ เขตคลองเตย กทม.10110
(02)2617237,F(02)2617237,(080)3084747
คุณปริญญานี
1/7/2012

เขตคลองเตย

16

2022 Villa Medica

2/70 ซ.สุขุมวิท 42 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.10110 (086) 340-7749,(02)
คุณณปภา
712-0333,F.(02)
หล่อราชมณี 713-6490
1/5/2009

เขตคลองเตย

16

2023 คลินิกเวชกรรม พีเอทีอาร์ไลฟ์

88/1 ซอยทองหล่อ 8 ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนื อ เขตคลองเตย กทม
(080) 819-8008 คุ(02)
รอัญชลี
713-8355
รัตนาธาร

1/4/2014

เขตคลองเตย

12

2024 ซาโฟไทยแลนด์คลินิกเวชกรรม สาขาสุขุมวิท ซ

33/1 ซ.สุขุมวิท24 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม.10110 (02)2608864-5 F(02)3812300,(082)3390550
คุณภัสส์กุญช์
1/7/2012

เขตคลองเตย

16

2025 คลินิกทันตกรรมทองดี

1108/28-29 ศูนย์การค้าพระโขนง ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย02-392-2718
กทม

เขตคลองเตย

16

2026 คลินิกทันตกรรม พร้อมพงษ์สเตชัน

680 ถนน.สุขุมวิท แขวคลองตัน เขตคลองเตย กทม.10110

(02) 666-1414 (083)
คุณสุม131-3261
าลี เพ็ชรจันทร์

เขตคลองเตย

16

2027 คลินิกทันตกรรมเด็นทัลโฮม

8/85 ถ.สุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.10110

02-249-7789-99ทพ.เติมศักด์ ไชยพัฒนะพฤกษ์

เขตคลองเตย

16

2028 ยีน ไลฟ์ คลินิกเทคนิ คการแพทย์

2/4 ซ.สุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.10110

(086) 340 7749,F.(02)
คุณณปภา
713-6490
หล่อราชมณี

1/5/2009

เขตคลองเตย

16

2029 คลินิกทันตกรรมเดนท์ ดีไฟน์

4866-4868 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.1011002-392-1457

ทพ.วรเชษฐ์ ตรึงธวัชชัย
กทม 920-8926,(02)
คุณสุด712-2755,F.(02)
าพร เหล่าสนธิO
713-6468
1/10/2009
อาคารบางกอกเมดิเพล็กซ์ ชัน 1 ซ.สุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย(081)

เขตคลองเตย

16

เขตคลองเตย

16

2031 เศรณีคลินิก สาขาศูนย์การค้า Gateway เอกมัย

982/22 ชัน 1 ห้อง 1101 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.10110
(087) 334-5607,(02)
คุณชนรดี
108-2871
เณรตาก้อง

1/9/2012

เขตคลองเตย

16

2032 บางกอกเฮลท์ เซอร์วสิ คลินิกเวชกรรม

230/7 ซ.สุขุมวิท 20 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.10110

1/5/2008

เขตคลองเตย

16

2033 คลินิกบ้านฟั นดี 22

271/2 ซ.สุขุมวิท 22 ถ. สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.1011002-259-2166-7 ทพ.อดิศร

เขตคลองเตย

16

2034 SISTAR SKIN CLINIC (ซิสต้าร์)

2/60 อาคารบางกอกเมดิเพล็กซ์ ชัน 3 ถนน.สุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
(02) 712-0220
กทม (088)
คุณสุม422-6746
นา คําฉิง

1/8/2014

เขตคลองเตย

16

2035 คลินิกฟั นมายเดนทิสต์

(02) 168-7013 (081)
คุณชยาภั
981-5411
สร์ สุทธิเทพา
10/14 ซอยสุขุมวิท 13 ถนน.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนื อ เขตคลองเตย กทม

1/11/2013

เขตคลองเตย

16

2036 สายนําทิพย์ทนั ตแพทย์

02-259-3700,02-663-8904,085-072-7327
ทพ.บุญไทย เจริญทอง,คุณสําเภา กลิ
F.02-259-5261
นพูน
เขตคลองเตย
314/1 ซ.สายนําทิพย์ ถ.สุขุมวิท 22 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.10110

16

199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชัน 18 ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
(084)กทม
088-4152,(02)
คุณสุช663-3091-2,F.(02)
าดา หวังสกุลชัย
1/6/2009
663-3093

เขตคลองเตย

16

2038 สุขุมวิท 36 คลินิกเวชกรรม

คุณฉัต146-0203
รชัย ออสุวรรณา
24 ซอยสุขุมวิท 36 ถนน.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม.10110(02) 258-5951 (089)

เขตคลองเตย

16

2039 คลินิกเวชกรรมกล้วยนําไท สาขา 70 ไร่

215-217 ถ.ดํารงลัทธพิพฒ
ั น์ ล็อก 1 เขตคลองเตย กทม.10110

เขตคลองเตย

16

2040 TAKARA IVF BANGKOK

3803 อาคารคิส ชัน5 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. (02) 339-3878 (094)
คุณโชติ489-6775
มณี พรนิ มิตร

เขตคลองเตย

16

2030 ดี เอ็น เอ คลินิกเวชกรรม สาขาเอกมัย

2037 โคเมด คลินิกเวชกรรม

5

5

จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

ทพ.ฉลอง ทองดี , ทองเทียน โสภา

02-663-8480,F.02-2608107
คุณวิวสั วัชรการุณย์

02-287-1781

1/2/2014

หาญวรวงศ์

1/11/2013

พญ.ฐิติรตั น์ ตังก่อสกุล
1/8/2014
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2041 ลลลนา คลินิก สาขาสุขุมวิท 22

จํานวนเตียง
6

ทีตัง

 ศูนย์บริการสาธารณสุข

หมายเลขโทรศัพท์

ผูป้ ระสานงาน

777 ซ.สุขุมวิท 47 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม.10110 (02) 261-7237 ปุณยนุ ช

วันที(เปิ ดบริการ)

เขต

สายที วันที(ปิ ดทําการ)

1/6/2010

เขตคลองเตย

16

2042 รมย์รวินท์คลีนิค (สุขุมวิท24)

674-674/1 ถ.สุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110 02-661-5255-8 F.02-661-5077
คุณฐานิ ศร ธรรมรัต,พุทธชาด เอียมมี

เขตคลองเตย

16

2043 รวมแพทย์จุฬาคลินิก

43/29 ถ.สุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.10110

เขตคลองเตย

16

2044 คลินิกทันตแพทย์หญิงเสาวลักษณ์

810 ซ.สุขุมวิท 38 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.10110 02-712-2887-8 F.02-712-2772
ทพญ.เสาวลักษณ์ เสียงสุทธิวงศ์,คุณสาลิกา พาเสน่
เขตคลองเตย
ห์

16

2045 DYM international Clinic(ดีวายเอ็ม)

18/8 ตึกFiCo ถนนอโศก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.10110

1/7/2014

เขตคลองเตย

16

2046 S MEDICAL SPA

193/12 ชัน 3 อาคารเลครัชดา ออฟฟิ ษคอมเพล๊กซ์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
(081) 425-5566,(02)
เขตคลองเตยคุกทม
ณจิต253-1010,F.(02)
นิ ภา
253-9625
1/3/2010

เขตคลองเตย

16

2047 คลินิกล๊อค 6 การแพทย์

16

2048 คลินิกพระโขนง 48

(02) 671-4050 (083)
คุณสุรชาติ
076-2968
กองกุสุมาลย์
1/4/2014
เขตคลองเตย
100/546 ถนนดํารงค์ลทั ธพิพฒ
ั น์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.10110
1160/9 ซ.สุขุมวิท 48 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.10110
02-392-5310 F.02-712-2177
นพ.ชาญชัย ศักดิOศิริสมั พันธ์,เอื อพันธ์ ภพสว่าง เขตคลองเตย
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2049 เอสคลินิก

714/5 ระหว่างซอยสุขุมวิท 26-28 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองตั(081)
น กทม338-8056 คุ(02)
ณปุ๋ม661-5004
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จัดเตรี ยมโดย...................................................................... วันที............/............/............

02-249-2843

พญ.สุภาพร ปั ตวิวฒ
ั นานนท์

(083) 006-7964 คุณเทวเจษฎา ภาเรือง

1/5/2014

เขตคลองตัน
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