รางวัลธุรกิจบริการสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ ประจาปี 2561
เกณฑ์คะแนนเพื่อพิจารณารางวัลฯ มี ดังนี้
เกรดคุณภาพ
ระดับคะแนน (ร้อยละ)
A
> 85
B
76 – 85
C
66 – 75
D
50 – 65
E
< 50

คุณภาพของระบบการจัดการ
ดีเลิศ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง

ธุรกิจที่มีคะแนนสูงสุดใน 5 อันดับแรกของแต่ละประเภทธุรกิจ ซึ่งผลจากการพิจารณาผู้ประกอบ
ธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือก แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ
1. ธุรกิจที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85 ขึ้นไป (ระดับดีเลิศ) จะได้รับรางวัล DBD Wellness
Service Award Best Practice
2. ธุรกิจที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 76 ขึ้นไป (ระดับดีมาก) จะได้รับรางวัล DBD Wellness
Service Award
3. ธุรกิจที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป จะได้รับวุฒิบัตรธุรกิจบริการสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ ประจาปี 2561

รายชื่อธุรกิจสปา
ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ และผู้ที่ได้รับรางวัล
DBD Wellness Service Award Best Practice ประจําปี 2561

ลําดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

สถานที่ตั้ง

ผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพ
DBD
DBD
วุฒิบัตร
Wellness
Wellness
Service
Service
Award Best
Award
Practice

1

ธารธารา สปา

58/11 หมู่ 6 ถนนเจ้าฟ้า ตําบลฉลอง
อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83130



‐



2

รติล้านนา สปา

33 ถนนช้างคลาน ตําบลป่าแดด
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100



‐



3

สปาเซ็นวารี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900



‐



4

สปาเซ็นวารี แอท เซนทาราแกรนด์
เซ็นทรัลเวิลด์

999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330



‐



5

สัปปายยะ สปา แอนด์ คลินิก

412 หมู่ 8 ตําบลเวียงใต้ อําเภอปาย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130



‐



6

7 Spa Luxury

7/3 หมู่ 12 ถนนทัพพระยา ซอย 10
ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150

‐

‐



7

ควอน สปา โรงแรมเรเนซองค์ กรุงเทพฯ 518/8 อาคารรอยัลมณียาทาวเวอร์
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

‐

‐



8

คาชิคิริ ออนเซน แอนด์ สปา

84 สุขุมวิท 51 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

‐

‐



9

ชีวีวนา สปา

296, 298 ถนนเจริญเมือง ตําบลวัด
เกต อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
50000

‐

‐



ลําดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

สถานที่ตั้ง

ผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพ
DBD
DBD
วุฒิบัตร
Wellness
Wellness
Service
Service
Award Best
Award
Practice

545 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

‐

‐



11 ณชา สปา แอนด์ มาสสาจ สาขาพระราม 174/10-11 หมู่ 6 ซอยพระรามที่ 2
2
ซอย 60 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสม
ดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

‐

‐



12 ดาหลา วารี สปา (เดอะ เลกาซี ริเวอร์
แคว รีสอร์ท)

129 หมู่ 2 ตําบลกลอนโด
อําเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัด
กาญจนบุรี 71260

‐

‐



13 เดอะ สปา

10/1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

‐

‐



14 บรีซ สปา

847 ถนนเพชรบุรี แขวงประตูน้ํา
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

‐

‐



15 เนเชอรัลไทยสปา

43/9 หมู่ 22 ถนนเวียงบูรพา
ตําบลรอบเวียง อําเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 57000

‐

‐



16 บ้านประคบทองไทยสปา (สํานักงานใหญ่) 111/29 หมู่ 2 ตําบลเสม็ด อําเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี 20000

‐

‐



17 พนาสปากรุ๊ป

21/21 หมู่ 10 ถนนชลมาร์คพิจารณ์
ตําบลลาดสวาย อําเภอลําลูกกา
จังหวัดปทุมธานี 12150

‐

‐



18 มาศศิรา เวลเนส แอนด์ สปา

2074 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยา
ไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

‐

‐



19 ราพีสเต้ สปา & มาสซาจ

55/77 ถนนราชพฤกษ์ ตําบลอ้อมเกร็ด
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11130

‐

‐



10 เซนส์ สปา

ลําดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

สถานที่ตั้ง

ผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพ
DBD
DBD
วุฒิบัตร
Wellness
Wellness
Service
Service
Award Best
Award
Practice

20 ร้านมณีมณฑา สปา

135/1 ซอยเฉลิมพระเกียรติ์ 25 แขวง
หนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ
10250

‐

‐



21 เรือนสปา

1000 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน
เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

‐

‐



22 เรือนสมุนไพรสปาและธรรมชาติบําบัด

101 ถนนเรืองวุฒิ ตําบลหน้าเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

‐

‐



23 อารมย์ดี สปา แอท ศิริปันนา เชียงใหม่

36/6 ถนนราษฎร์อุทิศ ตําบลวัดเกต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

‐

‐



24 สปาเซ็นวารี แอท เซ็นทาราคุ้มพญารี
137 หมู่ 5 ถนนเชียงใหม่ - ลําปาง
สอร์ทแอนด์สปา เซ็นทาราบูติกคอลเลกชัน ตําบลหนองป่าครั่ง อําเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

‐

‐



25 สมุนไพรกุสุมา

31 เพชรเกษม 58 แยก 17
ถนนเพชรเกษม แขวงบางด้วน
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

‐

‐



26 สิริ กิริยา สปา

1954/9 ซอยสุขุมวิท 60 ถนนสุขุมวิท
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง
กรุงเทพฯ 10260

‐

‐



27 อวานี สปา

999 หมู่ 4 ถนนประชาสโมสร
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000

‐

‐



28 ไอ สปา เวลเนส คลับ

1/30 ซอยบุญราช ตําบลหาดใหญ่
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

‐

‐



ลําดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

สถานที่ตั้ง

ผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพ
DBD
DBD
วุฒิบัตร
Wellness
Wellness
Service
Service
Award Best
Award
Practice

29 โอเรียนทาลา เวลเนส สปา ภูเก็ต สวน
หลวง

60/79 ถนนเจ้าฟ้าสวนหลวง ตําบล
วิชิต อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

‐

‐



30 เฮอบัล สปา

108/12 ถนนรามบุตรี แขวงบางลําพู
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

‐

‐



รายชื่อธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ
ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ และผู้ที่ได้รับรางวัล
DBD Wellness Service Award ประจําปี 2561

ลําดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

สถานที่ตั้ง

ผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพ
DBD
วุฒิบัตร
DBD
Wellness
Wellness
Service Service Award
Award Best
Practice

1

กัณฑคูณ นวดเพื่อสุขภาพ

1 อาคารอิงบุญ อพาร์ทเม้นท์
ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

-





2

บริษัท เลมอนกลาส มะซาจ จํากัด
(สํานักงานใหญ่)

111/2-3 ซอยเนียมอุทิศ ถนน
รัชดาภิเษกแขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400

-





3

บ้านประคบทองไทยสปา สาขา 2

444/46 ถนนพระยาสัจจา ตําบลเสม็ด
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

-





4

มนต์เมืองล้านนา มาสซาจ

879/7-8 ถนนพหลโยธิน ตําบลเวียง
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

-





5

สุขชีวาสม เมืองเอก

73/2 ตําบลหลักหก อําเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี 12000

-

-



6

Bewell Holistic Massage Home

ห้อง FGD 081-083 ชั้น G โซน D
ศูนย์การค้าเดอะฮับ เลขที่ 99 หมู่ 8
ถนนพหลโยธิน ตําบลคูคต อําเภอลํา
ลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

-

-



7

เจสปา สาขาโลตัส ม.อ.

1132 ถนนกาญจนวนิชย์ ตําบล
หาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา 90110

-

-



ลําดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

สถานที่ตั้ง

ผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพ
DBD
วุฒิบัตร
DBD
Wellness
Wellness
Service Service Award
Award Best
Practice

8

ชีวารมย์ สาขาเดอะทรี บางบอน

286/6 ซอยบางบอน 3 ถนนบางบอน
3 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
กรุงเทพฯ 10160

-

-



9

ชีวารมย์ สาขาบิ๊กซี เพชรเกษม

1759/6 ถนนเพชรเกษม แขวงหลัก
สอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

-

-



10 ชีวารมย์ สาขาประชาอุทิศ

15 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขต
ทุ่งครุกรุงเทพฯ 10140

-

-



11 ชีวารมย์ สาขาโลตัสเพชรเกษม 81

อาคารเทสโก้ โลตัส สาขา เอ็กเพรส
เพชรเกษม 81 เลขที่ 6, 8 ถนนมา
เจริญ ซอยเพชรเกษม 81 แขวงหนอง
แขม
เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

-

-



12 ชีวารมย์ สาขาศูนย์การค้าเดอะพาชิโอ
พาร์ค กาญจนาภิเษก

8/9 ถนน กาญจนาภิเษก โซน
Education ชั้น 2 แขวงศาลา
ธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนากรุงเทพฯ
10160

-

-



13 ชีวารมย์ สาขาเสนาเฟส

อาคารศูนย์การค้า Sena Fest
เลขที่ 542, 542/1-2 ถนนเจริญนคร
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพฯ 10600

-

-



14 ชีวารมย์ สาขาโฮมโปร กัลปพฤกษ์

604 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

-

-



15 ชีวารมย์ สาขาโฮมโปร เพชรเกษม

224 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้าง
พลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

-

-



ลําดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

สถานที่ตั้ง

ผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพ
DBD
วุฒิบัตร
DBD
Wellness
Wellness
Service Service Award
Award Best
Practice

16 ซีน่า แอด ศรีนครินทร์

B1-17, 18 ห้างธัญญะพาร์ค ศรี
นครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวน
หลวง กรุงเทพฯ 10250

-

-



17 ณชา สปา แอนด์ มาสสาจ สาขา
กาญจนาภิเษก

7/3 ถนนกาญจนาภิเษก ซอย 3
แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ
10150

-

-



18 เดอ สุรินทร์

5/50 ซอยเชิงทะเล 3 ตําบลเชิงทะเล
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

-

-



19 ธาราวดี นวดเพื่อสุขภาพ

19/90 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

-

-



20 บริษัท ดาดา อินเตอร์เทรดดิ้ง จํากัด (เด 32/3 ซอยลาดกระบัง 14/1
เทอร์ นวดเพื่อสุขภาพ)
ถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง แขวง
ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

-

-



21 พัชรสปา

ชั้น 3 ห้อง R237 ห้างมาร์เก็ตวิลเลจ
โฮมโปรกิ่งแก้ว แยกกิ่งแก้ว
ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540

-

-



22 ภูผาอ่าวนาง รีสอร์ท แอนด์ สปา

395 หมู่ 2 ซอย 13, ตําบลอ่าวนาง
อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81180

-

-



23 ภูริตา สาขาคลอง 3

51 หมู่ 9 หมู่บ้านพฤกษา 17
ตําบลลาดสวาย อําเภอลําลูกกา
จังหวัดปทุมธานี 12150

-

-



24 ภูริตา สาขาโลตัสแหลมฉบัง

4/309 หมู่ 10 ตําบลทุ่งสุขลา
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

-

-



ลําดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

สถานที่ตั้ง

ผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพ
DBD
วุฒิบัตร
DBD
Wellness
Wellness
Service Service Award
Award Best
Practice

25 ภูริตา สาขาแหลมฉบัง

4/276, 277 หมู่ 10 ตําบลทุ่งสุขลา
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

-

-



26 ภูหลวง นวดแผนไทย

13 ซอยราษร์อุทิศ 200 ปี ซอย 1
ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตําบลป่าตอง
อําเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

-

-



27 ภูหลวง นวดแผนไทย (สาขาโรงแรม
อาม่ารีสอร์ท แอนด์ สปา)

33 ซอยราษร์อุทิศ 200 ปี ซอย 1
ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตําบลป่าตอง
อําเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

-

-



28 มายไทย มาสซาจ

166ก/6-7 ตําบลช้างคลาน อําเภอ
เมืองจังหวัดเชียงใหม่ 50100

-

-



29 รามณ์บุรี

นัมเบอร์วัน อพาร์ทเม้น อาคาร 20,
266 รามคําแหง ซอย 5 ประเวศ
กรุงเทพฯ 10250

-

-



30 รินด้า นวดเพื่อสุขภาพ

84 ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

-

-



31 รุ่งอรุณ น้ําพุร้อน นวดเพื่อสุขภาพ

108 ตําบลบ้านสหกรณ์ อําเภอแม่
ออนจังหวัดเชียงใหม่ 50130

-

-



32 โรงพยาบาลกายภาพบําบัด ด๊อกเดอร์
เฮลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล

148/9 หมู่ที่ 9 ถนนพุทธมณฑลสาย 4
ตําบลกระทุ่มล้ม อําเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม 73220

-

-



33 ลานโพธิ์ นวดเพื่อสุขภาพ

10/21 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

-

-



34 ลูซิน่า มาสซาจ

4/1 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

-

-



ลําดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

สถานที่ตั้ง

ผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพ
DBD
วุฒิบัตร
DBD
Wellness
Wellness
Service Service Award
Award Best
Practice

35 ลูซิน่า มาสซาจ สาขา 2

9 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตยกรุงเทพฯ 10110

-

-



36 ศิปา นวดแผนไทย

23/7 ถนนลําลูกกา (ตลาดนานา
เจริญ)ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา
จังหวัดปทุมธานี 12130

-

-



37 ศูนย์สุขภาพสายสลิล

177/1 ถนนศรีชมชื่น ซอย 5
ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

-

-



38 สัปปายะ นวดเพื่อสุขภาพ

82 ถนนสามเสน แขวงบ้านพานถม
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

-

-



39 อนันตา ไทย มาสซาจ

173 ถนนนาใน ตําบลป่าตอง อําเภอ
กะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

-

-



40 อัญรินทร์นวดเพื่อสุขภาพ

228 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลําภูล่าง
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

-

-



41 ไอแคร์ มาสสาจ นวดเพื่อสุขภาพ

593/22 ซอยสุขุมวิท 33/1
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110

-

-



42 เฮือนคํา สาขาบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
สุขาภิบาล 3

1245 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

-

-



รายชื่อธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ
ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ และผู้ที่ได้รับรางวัล
DBD Wellness Service Award Best Practice ประจําปี 2561

ลําดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

สถานที่ตั้ง

ผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
การบริหารจัดการธุรกิจ
DBD
DBD
วุฒิบัตร
Wellness
Wellness
Service Service Award
Award Best
Practice

1

บริษัท วาสนา บิวซิเนส ไลน์ จํากัด

100/55 หมู่ 6 ตําบลพลูตาหลวง
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180



-



2

ลิฟวิ่งเวลโซไซตี้

237 ถนนสามัคคี ตําบลท่าทราย
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000



-



3

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเอเชียเนอร์สซิ่งโฮม
สาขาพัฒนาการ

2/6 ซอยอ่อนนุช 70/1 แยก 2-5
ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250



-



4

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเอเชียเนอร์สซิ่งโฮม
สาขารามอินทรา

29 ถนนรามอินทรา แขวงอนุเสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220



-



5

แม่โจ้เนอร์สซิ่งโฮม

85/162 ถนนเชียงใหม่-พร้าว
ตําบลหนองจ๊อม อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 50210



-



6

เทวานันทาภิรมย์โฮมแคร์

หมู่บ้านพฤษาการ์เด้นโฮม 50/322
ซอย 8 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่ง
เหนือ
ซอยเพชรเกษม 69 แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

-

-



7

บริษัท จุฬาเวชเนอร์สซิ่งแคร์ จํากัด

1526/15-26 ตําบลเทพารักษ์
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

-

-



ลําดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

สถานที่ตั้ง

ผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
การบริหารจัดการธุรกิจ
DBD
DBD
วุฒิบัตร
Wellness
Wellness
Service Service Award
Award Best
Practice

8

บริษัท เซ็นเตอร์แฮปปี้แคร์ จํากัด

โรงพยาบาลวิภาราม-ชัยปราการ ชั้น 9
ถนนปู่เจ้าสมิงพราย อําเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

-

-



9

บริษัท ดอนเมือง โฮมแคร์ จํากัด

29 สรณ์คมน์ 19 แขวงสีกัน เขตดอน
เมือง กรุงเทพฯ 10210

-

-



5 ซอยเพชรเกษม 68 แยก 14
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค
กรุงเทพฯ 10160

-

-



11 บริษัท บ้านแสงธรรม เนอร์สซิ่งแคร์ จํากัด 23 ถนนราษมนตรี แขวงคลองขวาง
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

-

-



12 บริษัท เพชรเกษมเนอร์สซิ่งโฮม จํากัด

78/1 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
กรุงเทพฯ 10160

-

-



13 บริษัท ภัสส์กุญช์เฮลท์แคร์โฮม จํากัด

315 หมู่ที่ 5 ถนนกลางเมือง
ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 40000

-

-



14 บริษัท ยูนิเวอร์แซล เนิร์สซิ่งโฮม จํากัด

168/25 ถนนบางนา-ตราด ตําบลบาง
บ่อ อําเภอบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ 10560

-

-



15 บริษัท ศิริราชพฤกษ์ เนอร์สซิ่งโฮม จํากัด 114 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางขุนกรอง
เขตบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

-

-



16 บริษัท ไอแคร์ซีเนียร์สโฮม จํากัด

466 ซอยศิริถาวร ถนนรามคําแหง
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

-

-



17 บริษัท แฮปปี้ไลฟ์เพลส จํากัด

26 ตําบลวังน้ําเขียว อําเภอกําแพงแสน
จังหวัดนครปฐม 73140

-

-



10 บริษัท ธนิดาเนอร์สซิ่งแคร์ จํากัด

ลําดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

สถานที่ตั้ง

ผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
การบริหารจัดการธุรกิจ
DBD
DBD
วุฒิบัตร
Wellness
Wellness
Service Service Award
Award Best
Practice

18 บางกอกซีเนียร์ลีฟวิง

49/1-5 ถนนร่มเกล้า 1
แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ 10520

-

-



19 บ้านสวนธรรมชาติเฮลท์แคร์

212 หมู่ 2 ตําบลหนองกรด อําเภอ
เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
60240

-

-



20 โรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วยสูงอายุ
เณ้อสเซอรี่โฮมขนาดเล็ก

20 ซอยบางแวก 45 ถนนจรัญสนิทวงศ์
13 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ 10160

-

-



21 โรงพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังนวศรีเนอสซิ่งโฮม 65/17 ถนนรามคําแหง แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

-

-



22 วีราวัลย์ เนอสซิ่งโฮม

64 ลาดกระบัง 14/1 แขวงลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

-

-



23 ศรีวารีเฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์

118 หมู่ 6 ตําบลศรีษะจรเข้ใหญ่
อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
10540

-

-



24 ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเมย์เดย์เนอร์ซิ่งโฮม
สาขากรุงเทพฯ สาย 3

67/7 ถนนพุทธมณฑล สาย 3 (19)
แยก 6-16 แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

-

-



25 ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเมย์เดย์เนอร์ซิ่งโฮม
สาขาลําลูกกา

24/260 หมู่บ้านวราบดินทร์
โซนกัลปพฤกษ์ ซอย 4 หมู่ 5
ถนนลําลูกกา ตําบลบึงคําพร้อย
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

-

-



ลําดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

สถานที่ตั้ง

ผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
การบริหารจัดการธุรกิจ
DBD
DBD
วุฒิบัตร
Wellness
Wellness
Service Service Award
Award Best
Practice

26 ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเมย์เดย์เนอร์ซิ่งโฮม
สาขาสระบุรี

3/18 หมู่ 4 ตําบลห้วยขมิ้น
อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230

-

-



27 ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเมย์เดย์เนอร์ซิ่งโฮม
สาขาสุพรรณบุรี

47/31 ถนนมาลัยแมน ตําบลรั้วใหญ่
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี 72000

-

-



28 ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกัณภัทร์

314/346 หมู่บ้านมีนบุรีการ์เด้นโฮม
ถนนราษฎร์อุทิศ ซอยราษฎร์อุทิศ 48
แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
10510

-

-



29 ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเอเชียเนอร์สซิ่งโฮม
สาขาสวนหลวง

21/8 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ
10250

-

-



30 ศูนย์ดูแลฟื้นฟูผู้ป่วย ผู้สูงอายุด้านระบบ 199/414 หมู่บ้านสวนนนทรี ซอย 3
ประสาทและสมอง เชียงใหม่เนิร์สซิ่งโฮม ตําบลหนองจ๊อม อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 50210
แคร์

-

-



31 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูมายโฮม

สวนหลวง ร.9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ
ซอย 28 วงเวียนแยก 3 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

-

-



32 สบายดีโฮมแคร์ สาขารังสิต

72/9 หมู่บ้านลิฟวิ่งนารา ซอยรังสิตนครนายก ตําบลบึงยี่โถ อําเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี 12130

-

-



33 สบายดีโฮมแคร์ สาขาลพบุรี

17/60 หมู่ 1 ตําบลป่าตาล อําเภอ
เมือง จังหวัดลพบุรี 15000

-

-



ลําดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

สถานที่ตั้ง

ผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
การบริหารจัดการธุรกิจ
DBD
DBD
วุฒิบัตร
Wellness
Wellness
Service Service Award
Award Best
Practice

34 สายใยสัมพันธ์เนอสซิ่งโฮม สาขาพิษณุโลก 222/2 หมู่ 5 ถนนพิษณุโลก - สุโขทัย
ตําบลบ้านกร่าง อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000

-

-



35 สายใยสัมพันธ์เนอสซิ่งโฮม สาขาราม
อินทรา

100/391 หมู่บ้านอินทรานิเวศน์ แยก
8 ถนนรามอินทรา 67 ทางเข้าตลาด
ก.ม.7 แขวงคันนายาว เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพฯ 10230

-

-



36 กานต์ทิตาเนิร์สซิ่งโฮม

205/4 หมู่6 ซอยงามวงศ์วาน 39
(ซอยชัยเกียรติ 1 ตรงข้ามตลาดพงษ์
เพชร) ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสอง
ห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

-

-



37 บ้านสมถวิลดูแลผู้สูงอายุ

42/203 ถนนนิมิตใหม่ แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

-

-



38 บ้านไออุ่นรัก

200/23-27 ถนนเฉลิมพระเกียรติ
ตําบลพระบาท อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง 52000

-

-



39 บุญเย็นเนิร์สซิ่งโฮม

5 หมู่บ้านสุวรรณพฤกษ์ (พฤกษชาติ)
ซอยรามคําแหง 118 แยก 54
ถนนรามคําแหง แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

-

-



40 ประกายพรรณ เนอร์สซิ่งโฮม

19 หมู่ 9 บ้านปากล้อง ตําบลต้นธง
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 51000

-

-



ลําดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

สถานที่ตั้ง

ผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
การบริหารจัดการธุรกิจ
DBD
DBD
วุฒิบัตร
Wellness
Wellness
Service Service Award
Award Best
Practice

41 พินิจนันท์เนอร์สซิ่งโฮม

1730/271 ซอยเพชรเกษม 63
ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขต
บางแค กรุงเทพฯ 10160

-

-



42 สุพิกา เฮลท์แคร์ เซอร์วิส

26/799 ซอยพหลโยธิน 64
ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสาย
ไหม กรุงเทพฯ 10220

-

-



43 แสนดีโฮมแคร์

27 หมู่บ้านรังสิยา ถนนรามอินทรา 74
แยก 2 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพฯ 10230

-

-



44 อารียา เนอร์สซิ่งแคร์

91/1401 หมู่บ้านเคหะธานี 2 ซอย ซี
1 ถนนนวลจันทร์ 56 แยก 1
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ
10230

-

-



45 แองเจิลสไมล์แคร์

299 หมู่บ้านชมพูนิเวศ ถนนทรงพล
ตําบลสนามจันทร์ อําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม 73000

-

-



