
ลําดับ ชื่อกิจการ (Brand) คํานํา ชื่อ สกุล ตําแหน่ง ที่อยู่ มือถือ E-mail

1 บริษัท วาสนาดูแลผู้สูงอายุ จํากัด คุณ วาสนา พูลศิริคช เจ้าของกิจการ 46/60 หมู่ 6 สุขุมวิท 89 ตําบลสัตหีบ  อําเภอสัต
หีบ  จังหวัดชลบุรี 087-1403688 po wass9@gmail.com

2 บ้านธาราวดี เนอร์สซิ่งโฮม คุณ กฤษณ์กมล แพงศรี กรรมการผู้จัดการ 179 ม.4  ตําบลโคกปีบ อําเภอศรีมโหสถ จังหวัด
ปราจีนบุรี 25190 089-2349218 Kkvid1307@yahoo.com

3 บลู สกาย เนอร์สซิ่งโฮม คุณ ชนภัทร์ น้อยอาษา เจ้าของกิจการ 41/76 หมู่บ้านนิรันดร์สิริ เฟส 1  ถนนสามวา  
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 091-737-3025 chat12_@hotmsil.com

4 สถานพยาบาลจุฬาเวช คุณ รุสนา  มูเก็ม ไม่ระบุ 1525/13-14 ถนนเทพารักษ์ ตําบลเทพารักษ์ 
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 086-324-7608 marketing@chulavej.com

5 บริษัท จุโคะคะอิ (ไทยแลนด์) จํากัด คุณ จินตนา ยี่ทอง เจ้าของกิจการ 108/1 ซอยสายไหม 74/1  ถนนสายไหม  แขวง
สายไหม  เขตสายไหม กรุงเทพฯ  10220 094-4403642 jukokai2011@gmail.com

6 บริษัท บ้านสุขใจเฮลท์แคร์ จํากัด คุณ สานนท์ ชุมโชติ เจ้าของกิจการ
256 หมู่บ้านเมืองทอง 2/2 ซอย14 ถนน
พัฒนาการ 61 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพ 089-6667408 bansukjaihealthcare

@gmail.com     

7 บริษัท ชาญชัยโฮมแคร์ (2011)  จํากัด คุณ ชาญชัย แดงเอียด เจ้าของกิจการ 69/65 หมู่บ้านกฤษฎานคร 16 พุทธมณฑลสาย 3 
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 084-772 -8138 mai-payboy-

2535@hotmail.com

8 บริษัท ธนพรการพยาบาลดูแลสุขภาพ จํากัด คุณ กนกธนพรพรรณ บรรพชาติ เจ้าของกิจการ 21/14 หมู่ 8 ซอยงามจิตสุขศรี  ตําบลลาดสวาย 
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 084-9271720 sales.tanapornnursing

@gmail.com

9 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ประเวศเนิร์ซซิ่งโฮม คุณ สุรชาติ ขาวสอาด เจ้าของกิจการ
100 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 85 ถนนเฉลิม
พระเกียรติ ร.9 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพ 090-9922048 turnoffme2.kat

@gmail.com

10 ห้างหุ้นส่วนจํากัด กัญญาเวช เนิร์สซิ่งโฮม คุณ เวชกัญญา เขื่อนวัง เจ้าของกิจการ 32/72 หมู่ 3 ซอยชอุ่ม 2 ถนนสุขุมวิท 103 แขวง
หนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 089-229-8561 wetchakanya

@hotmail.com

11 Rose garden Nursinghome คุณ ธนภัทร วรมุสิก เจ้าของกิจการ
89/31 หมู่ 2 หมู่บ้านลภาวัน 15 ซอย 6 ถนนราช
พฤกษ์ ตําบลบางพลับ   อําเภอปากเกร็ด จังหวัด 097-9415425 thanapatsk127

@gmail.com

12 สายใยสัมพันธ์ เนอสซิ่งโฮม สาขา พิษณุโลก คุณ ชุรีย์พร วันหลัง เจ้าของกิจการ 222/2 หมู่ 5 ตําบลบ้านกร่าง  อําเภอเมือง  
จังหวัดพิษณุโลก  65000 081-7833239 chureepornpl

@gmail.com

ธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ปี 2559 (จํานวน 20 ราย)
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13 My Home Nursing Care คุณ ณัฏฐ์ธเนศ ภัทรพิเศษพงศ์ เจ้าของกิจการ 145และ147/2 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 9 แขวง
จันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 088-9156595 patsrs.pae@gmail.com

14 ณัฏฐ์ชานันท์ เนอร์สซิ่งโฮม คุณ ณิอาภา  โวหารลึก เจ้าของกิจการ 94/982 หมู่บ้านเพชรเกษม 3 ซอย 1 ถนนเพชร
เกษม 94 เขตบางแค กรุงเทพฯ 081-1996542 Piyawongb@gmail.com

15 อรกมล เนอร์สซิ่งโฮม คุณ รักศักดิ์ ศรีวิราช เจ้าของกิจการ 94/982 หมู่บ้านเพชรเกษม 3 ซอย 1 ถนนเพชร
เกษม 94 เขตบางแค กรุงเทพฯ 099-4145022 tonthanchanok6414

@gmail.com

16 จันดีเนอร์สซิ่งโฮม คุณ ปานจันทร์ ช่างเกิดผล เจ้าของกิจการ 100/18  หมู่บ้านธารารินทร์  คลอง 2 ตําบลคูคต 
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี

081-008323, 
081-725-3588

Bangkocdpholp
@gmail.com     

17 Baan  Granny Care คุณ สุวิทย์ เธียรธํารงสุข เจ้าของกิจการ
31/140 (40)  หมู่บ้านเอกชัยเลควิลล์  ถนนเอก
ชัย  ซอยเอกชัย 131 แขวงบางบอน เขตบางบอน 086-7777793 pokyp3@hotmail.com

18 กตัญญุตาโฮมแคร์ คุณ ปราณี  วัฒกาพัฒน์ ผู้จัดการ 67/9 ซอยกรุงเทพ-นนท์ 3 ถนนกรุงเทพ-นนท์ 
ตําบลบางเพ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 081-5565956 luckyrichy999

@gmail.com

19 ศูนย์นวมินทร์ธิเบศร์ เนอสซิ่งโฮม คุณ ชุดาชิศ ลือก้อง เจ้าของกิจการ 116/455 หมู่บ้านมิตรประชาวิลล่า ถนนตลิ่งชั่น-
สุพรรณบุรี อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 086-4517021 bansriwiri@hotmail.com

20 ใกล้หมอ เนอร์สซิ่งโฮม เซอร์วิส คุณ เกษมจิต บุญหล้า เจ้าของกิจการ 28/12 ซอยงามวงศ์วาน 23 แยก 3 ถนนงามวงศ์
วาน อําเภอเมือง   จังหวัดนนทบุรี 087-2564700 jimmyou@hotmail.com


