
สรปุการใหค้ าปรกึษา โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบรหิารจัดการธุรกิจบรกิารสุขภาพ

ล าดับ ช่ือกิจการ ที่ต้ังกิจการ โทรศัพท์ มือถือ E-mail

1 ศูนย์ดูแลและฟื้นฟสุูขภาพผู้สูงอายุ 
ดวงใจ (Duang-Jai Eldercare Center)

99/40 ถ.สีหบรุานุกิจ6 แขวงมีนบรีุ เขตมีนบรีุ กรุงเทพฯ 
10510

ไม่มีข้อมูล 081-5851311, 086-
3221394

t_tarinee@hotmail.com

2 สถานบ าบดัฟื้นฟ ูเอเชียเนอร์สซ่ิงโฮม-1
 (Asia Nursinghome)

41 ซอยเฉลิมพระเกรียติ ร.9 ซอย28  แยก3-2  ถนนเฉลิม
พระเกีรยติร.9  แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ

ไม่มีข้อมูล 089-1128155, 091-
8819135

asianursinghome@gmail.com

3 สุพกิาเฮลท์แคร์เซ็นเตอร์ 26/799 พหลโยธิน64 แขวงสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 ไม่มีข้อมูล 081-846-6264 varanit_c@hotmail.com

4 ศูนย์บ าบดัฟื้นฟแูฮปปี้ไลฟเ์ฮลท์แคร์ 205/1 หมู่บา้นชัยพฤกษ ์แยก 5 ต.พมิลราช อ.บางบวัอง จ.
นนทบรีุ

02-1501088 082-644-4599 kasemkanya@hotmail.com

5 สถานบ าบดัฟื้นฟ ูอินเตอร์เนอร์สซ่ิงโฮม
 (Inter Nursinghome)

6/38 ถนนรามค าแหง2 ซอย 8 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ 
กรุงเทพฯ 10250

02-447-3378 084-458-4591 
,098-249-9046

asianursinghome@gmail.com

6 สถานบ าบดัฟื้นฟ ูบางกอกเเคร่ิง 
(Bangkok Caring)

69/91 ซ.ติวานนท์-ปากเกร็ด 56 ถ.ติวานนท์ ต.บา้นใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 11120

02-961-5833 086-369-2462 asianursinghome@gmail.com

7 แฮปปี้ไลฟโ์ฮมแคร์ 100/206 โกสุมนิเวศ ซ.6 ทุ่งสองหอ้ง หลักส่ี กทม. ไม่มีข้อมูล 084-086-8002 naddaree@gmail.com
8 สถานบ าบดัฟื้นฟ ูเอเชียเนอร์สซ่ิงโฮม-2

 (Asia Nursinghome)
168หมู่บา้นสวนหลวงนิเวศ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 34
 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

02-726-3004 ไม่มีข้อมูล asianursinghome@gmail.com

9 ดิษฐ์ราเนอสซ่ิงโฮม (DITSARA NURSING HOME)117/4 ซ.โรงพยาบาลเจ้าพระยา ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณ
อัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700

02-882-6030 092-2767123 Poranchalee@gmail.com

10 สถานบ าบดัฟื้นฟ ูเเปซิฟกิเนอร์สซ่ิงโฮม
 (Pacific Nursinghome)

สาขา 1 96/175 หมู่บา้นอิมพเีรียลปาร์ค                ถนน
เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 67 แขวงประเวศ       เขตประเวศ 
กรุงเทพฯ 10250

02-583-8778        084-458-
4591 ,       098-

249-9046

asianursinghome@gmail.com

11 ช่ืนใจเฮลท์แคร์ 1359/13 ซ.ประชาช่ืน 43 เขตบางซ่ือ กทม. 02-5892848 081-425-2671 anong1359@yahoo.co.th
12 ณัฐจรรยาเนอสซ่ิงโฮม 213/3  หมู่บา้นสัมพากร  แขวงสะพานสูง                เขต

สะพานสูง กรุงเทพมหานคร
ไม่มีข้อมูล 089-6945727 yinghenghrng@gmail.com

ผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานธรุกิจผู้สูงอายุ ปี 2558

mailto:Poranchalee@gmail.com
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13 บา้นพอใจเนิร์สซ่ิงโฮม  384 หมู่บา้นเมืองทอง 2/3 ซ.พฒันาการ 53 พฒันาการ, 

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. ประเทศไทย, 10250 
10240

ไม่มีข้อมูล 084-116-3388 puangjun.u@hotmail.com 

14 น  าใจรักษ ์เนอร์สซ่ิงโฮม 2 ถ.บางแวกทซอยบางแวก 3 แยก 1 เขตภาษเีจริญ 
กรุงเทพมหานคร

02-8804852 096-2656649, nam-jai@hotmail.com

15 สถานบ าบดัฟื้นฟ ูสิรินเฮลท์แคร์ 57/4 ม.9 ต.บางพดู อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ ไม่มีข้อมูล      081-9278806,  
    084-1101088

mcmanaman_s7@hotmail.com

16 วราวรรณ์เนอร์สซ่ิงโฮม 33/20 ม.สินทวีท่าข้าม 3 อนามัยงามเจริญ 31            ท่า
ข้าม บางขุนเทียน กทม

ไม่มีข้อมูล 089-883-3865 warawannursinghome@hotmail.co.th

17 นวศรีเนอสซ่ิงโฮม 65/17 ซอยรามค าแหง 21 ถนนรามค าแหง          แขวง
พลับพลา เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯ  10310

         02-
7184866,           

02-7184867

081-9202224 oranunu@gmail.com

18 พ ีดี เนอร์สซ่ิงโฮม 100/1321-1322 หมู่8 (หมู่บา้นลานทอง) ต.บางพดู       อ.
ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 11120

ไม่มีข้อมูล 091-5514616, 086-
3779768

iddy-dd16@hotmail.com

19 บวัเผ่ือนโฮมแคร์ 18 หมู่ 6 หน้าไม้ อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  12140 02-9793729 081-9848418 jejafkh@hotmail.com

20 ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุโกลเด้นไลฟเ์นอร์สซ่ิง
โฮม

25/303 ซอย12 ถนนแจ้งวัฒนะ 24 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบรีุ 1120

   02-5837709     
02-5843705

 086-8951100   ไม่มีข้อมูล 

21 หจก.บา้นสมถวิลดูแลผู้สูงอายุ 42/203 ซ.5 ถ.นิมิตใหม่ 6/1 แขวงมีนบรีุ กรุงเทพฯ 02-8180086 099-3253825 baansomtawin@gmail.com
22 ดีแคร์เนอสซ่ิงโฮม                 

(D-Care Nursing Home)
98 ถนนรังสิต - นครนายก ต.ประชาธิปตัย์ อ.ธัญบรีุ         จ .
ปทุมธานี

ไม่มีข้อมูล 089-1242959 yongyuth.wanna@gmail.com 

23 กานต์ทิตาเนิอร์สซ่ิงโฮม 205/4 ซ.งามวงศ์วาน 39  แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลักส่ี กทม. 
10210

02-9541973 081-7502362 arunee.pun@hotmail.com

24 บา้นมีรักเนอร์สซ่ิงโฮม 54 ซอยฉิมพลี 3 แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 
10170

ไม่มีข้อมูล 082-7958865 hey_tum@hotmail.com

25 บา้นพกัผู้สูงอายุกตัญญู 71/2 ม.2 ต.หนองอ้อ อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ ไม่มีข้อมูล 081-9434726 saobkt@gmail.com
26 กู๊ดเนอร์สซ่ิงโฮม 174/86-87  ถนนพรราม2ซอย 60  แขวงพระราม 2เขตบาง

ขุนเทียน  กทม.
02-4162595 092-9409224 good-nursinghome@hotmail.com

mailto:warawannursinghome@hotmail.co.th
mailto:baansomtawin@gmail.com
mailto:yongyuth.wanna@gmail.com
mailto:good-nursinghome@hotmail.com
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27 หจก.ธนิดาเนอร์สซ่ิงแคร์ 1136 เพชรเกษม 34 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค  

กรุงเทพฯ 10160
02-8060454 089-0053728 ไม่มีข้อมูล 

28 บริษทั ไว๊ท์ เนอร์สซ่ิงโฮม จ ากัด 149/6 ม.ภักภิรมณ์รีสอร์ท ซ .สุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขต
มีนบรีุ กทม. 10700

ไม่มีข้อมูล 086-3108404 ไม่มีข้อมูล 

29 ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุลิฟว่ิงเวล 237 ถ.สามัคคี ซอยสามัคคี27 ต.ท่าทราย อ.เมือง นนทบรีุ 02-5870167 ไม่มีข้อมูล pol_chu@hotmail.com
30 แอลแคร์เนอร์ซ่ิงโฮม 67/43-47   ถ.พหลโยธิน  แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน 

กรุงเทพฯ
ไม่มีข้อมูล 089-7808802 mam_lovely13@hotmail.com

31 บริษทั จิตต์เจริญโฮมแอนด์แคร์ จ ากัด 99 ซ.ทุ่งมังกร 20 ถนนทุ่งมังกร แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชัน 
กรุงเทพฯ 10170

ไม่มีข้อมูล 089-1118416, 089-
4796780, 083-

9248416

kay.namtal@gmail.com

32 หจก.เดอะไลฟแ์คร์เนอร์สซ่ิงโฮม หมู่บา้นอมรชัย 99/543 หมู่ 1 ถนนพระราม 2          ต าบล
บางน  าจืด อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

034-118686 081-4978000, 087-
5973666

swaikoon@gmail.com

33 โอลด์ แคร์ เนอร์สซ่ิงโฮม 56/53 หมู่ 7 หมู่บา้นศรีบณัฑิตการ์เด้นวิลล์ ถ.บางกรวย-ไทร
น้อย 12/3 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบรีุ

ไม่มีข้อมูล 086-332-0226 ไม่มีข้อมูล 

34 หจก.ศูนย์พยาบาลพนิิจนันท์เนอร์สซ่ิง
โฮม

39 เพชรเกษม51 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 
10160

ไม่มีข้อมูล 080-6148606  081-
3818433

ไม่มีข้อมูล 

35 บริษทั สาริกบตุร คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 245/24-25  ซ.18  ถ.เลียบชายหาดจอมเทียน ต.หนองปรือ 
อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ 20150

ไม่มีข้อมูล 081-3424022, 090-
9908584

sarigkabutr_arokaya@hotmail.com

36 เฮลท์ตี  ลิฟว่ิง เซ็นเตอร์ เนอร์สซ่ิงโฮม 55/1 ซ.รามอินทรา58 แยก 7 ถ.รามอินทรา               แขวง
รามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

ไม่มีข้อมูล 091-9204069, 092-
6866822, 091-

1076700

Hlc2558@gmail.com

37 การ์เดนเนอร์สซ่ิงโฮม 88/4 ม.3 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 02-9986547 089-5082038 gardennursinghom@gmail.com
38 ประเวศเนิร์สซ่ิงโฮม 100  ซอยอ่อนนุช88/1  แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ

 10250
ไม่มีข้อมูล 090-9922048, 083-

9998021, 088-
7085130

turnoffme2.ket@gmail.com

39 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กัญญาเวช        
เนิร์สซ่ิงโฮม

32/72 ซอยชะอุ่ม 2 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท 103 แขวงบางนา  
เขตประชาเวศ กรุงเทพฯ 10250

ไม่มีข้อมูล 089-2298561, 099-
7959147

wetchakan@yahoo.co.th

40 B-WELL 302 ถนนสามัคคี ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบรีุ 02-9522109 ไม่มีข้อมูล nayaaom@gmail.com
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41 Thai smile nursing home 1275 ซ.พฒันาการ 23 ต.สวนหลวง อ.สวนหลวง กรุงเทพฯ 

10250
ไม่มีข้อมูล 086-8809374 sales@gemini-solution.com


