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ช่ือโครงการ : ศูนย์เรียนรู้และพฒันาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ระยะที ่1

สถานที่ต้ังโครงการ : ที่ดินราชพสัดุ ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ


ลักษณะโครงการ : งานระยะที่ 1  เปน็กลุ่มอาคารโดยมีถนน ร้ัวปอ้มยาม และระบบสาธารณูปโภค

จ านวน 10 อาคาร เช่น อาคารส าหรับดูแลผู้สูงอายุ และบริบาลผู้ปว่ยระยะ-

สุดทา้ย ศาลาปฏิบติัธรรม อาคารศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์วิจัย หอ้งสมุด 

ศาลาปฏิบติัธรรม ศาลาสงบใจ ศาลาพธีิศพ

พ้ืนที่ใช้สอย : 45,200 ตารางเมตร

งบประมาณโครงการ : 563,837,213.34 บาท

เจ้าของโครงการ : คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล

โครงการ ศูนยเ์รียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายแุบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ระยะที่ 1
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ช่ือโครงการ : ศูนย์เรียนรู้และพฒันาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ระยะที ่2

สถานที่ต้ังโครงการ : ที่ดินราชพสัดุ ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ลักษณะโครงการ : งานระยะที่ 2  ก่อสร้างอาคาร 7 หลัง (อาคารต้อนรับส่วนกลาง, อาคารผู้ปว่ยนอก,

อาคารหอพกัผู้มาฝึกอบรม , อาคารหอพกับคุลากร , ศาลาพกัคอย (2 หลัง),
 โรงพกัขยะและโรงหมักปุ๋ย), ทางเชื่อมอาคาร, งานสาธารณูปโภค,
 ผังบริเวณและภูมิสถาปตัยกรรม

พ้ืนที่ใช้สอย 27,330 ตารางเมตร
งบประมาณโครงการ 329,500,000 บาท
เจ้าของโครงการ : คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล

โครงการ ศูนยเ์รียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายแุบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ระยะที่ 2
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ช่ือโครงการ : งานติดต้ังระบบทอ่ลมรับ-ส่งยา และส่ิงส่งตรวจทางการแพทย์(Pneumatic Tube

System) จ านวน 14 สถานี  อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  

พระบรมราชินีนาถ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

สถานที่ต้ังโครงการ : โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ถนนราชวิถี กรุงเทพมหานคร

ลักษณะโครงการ : งานติดต้ังระบบทอ่ลมรับ-ส่งยา และส่ิงส่งตรวจทางการแพทย์

พ้ืนที่ใช้สอย : จ านวน 14 สถานี 

งบประมาณโครงการ : 4,601,000.00 บาท

เจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก กระทรวงกลาโหม 

โครงการ งานติดต้ังระบบท่อลมรับ-สง่ยา และสิ่งสง่ตรวจทางการแพทย ์(Pneumatic Tube System)
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ช่ือโครงการ : งานตกแต่งภายในหอ้งสมุดทา่นผู้หญิงวิระยา ชวกุล

อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

สถานที่ต้ังโครงการ : โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ถนนราชวิถี กรุงเทพมหานคร

ลักษณะโครงการ : งานตกแต่งภายในหอ้งสมุด

พ้ืนที่ใช้สอย : 1,060 ตร.ม.

งบประมาณโครงการ : 20,216,480.20 บาท

เจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก กระทรวงกลาโหม 

โครงการ งานตกแต่งภายในห้องสมุดท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล
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ช่ือโครงการ : ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติม
การใหบ้ริการทางการแพทย์ ระยะที่ 1

สถานที่ต้ังโครงการ : ที่ดินราชพสัดุ โฉนดที่ดินเลขที่ 279 ( พื้นที่ศูนย์ราชการโซน C )
แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร

ลักษณะโครงการ : กลุ่มอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 หลัง พร้อมที่จอดรถใต้ดิน 2 ชั้น ประกอบด้วย
  - โรงพยาบาลขนาด 400 เตียง สูง 13 ชั้น พื้นที่ประมาณ 142,546 ตร.ม.
มีคาน ทรานเฟอร์ ชั้น 8 ขนาดกว้าง 2.70 ม. ลึก 3.80 ม. ยาว 32.00 ม.,
ท า Precast รูปแบบสไบที่มีการปลิวไหว ,  มีระบบการเติมอากาศ
บริสุทธ์ิที่อุณหภูม/ิความชื้นต่ าใหแ้ก่อาคาร เพื่อคุณภาพอากาศที่ดี
  - อาคารวิทยาลัย สูง 12 ชั้น พื้นที่ประมาณ 65,500 ตร.ม.
มีหอ้ง Auditorium ขนาด 500 ที่นั่ง, คานทรานเฟอร์ ชั้น 6 กว้าง 2.00 ม.
 ลึก 3.50 ม. ยาว 24.00 ม.
  - อาคารหอพกั และร้านค้า สูง 19 ชั้น     พื้นที่ประมาณ 38,819 ตร.ม.
  - งานภายนอกอาคาร ถนน ลานจอดรถ งานภูมิสถาปตัยกรรม

พ้ืนที่ใช้สอย : 246,865  ตารางเมตร
งบประมาณโครงการ : 7,495,000,000.00 บาท
เจ้าของโครงการ : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

โครงการ ก่อสรา้งอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง สว่นขยายเพ่ิมเติม การให้บรกิารทางการแพทย ์ระยะที ่1

อาคารวทิยาลยั 

อาคารโรงพยาบาล 

อาคารหอพัก และรา้นคา้ 
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ช่ือโครงการ : อาคารโรงพยาบาลบพีเีค สูง 6 ชั้น และส่วนประกอบอื่นๆ (รพ.บางปะกอก 1)
สถานที่ต้ังโครงการ : ซ.สุขสวัสด์ิ 25/1 ถ.สุขสวัสด์ิ แขวงบางปะกอก  เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพฯ
ลักษณะโครงการ : 1. อาคาร ค.ส.ล. 6 ชั้น  จ านวน 1 หลัง  เพื่อใช้เปน็สถานพยาบาล,  

ICU 6 เตียง, หอ้งพกัผู้ปว่ย 42 หอ้ง, ที่จอดรถ จ านวน 148 คัน
2. ทอ่ระบายน้ า จ านวน 1 แหง่  พื้นที่ใช้สอย 200.00 เมตร

พ้ืนที่โครงการ : 1 ไร่  3 งาน 10.1 ตารางวา (2,840.40 ตารางเมตร)
พ้ืนที่ใช้สอย : 9,959.00  ตารางเมตร
งบประมาณก่อสรา้ง : 162,700,000.00 บาท  (ไม่รวมงานตกแต่งภายใน)
งบประมาณตกแต่งภายใน 21,000,000.00 บาท
เจ้าของโครงการ : บริษทั  โรงพยาบาล บพีเีค จ ากัด (BPK)

โครงการ อาคารโรงพยาบาลบีพีเค สูง 6 ช้ัน และส่วนประกอบอ่ืนๆ (รพ.บางปะกอก 1) 
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ช่ือโครงการ : โนเบลิ แอมเบยีนส์ สุขุมวิท 42

สถานที่ต้ังโครงการ : ซอยสุขใจ ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ลักษณะโครงการ : เปน็อาคารชุดพกัอาศัย สูง 8 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2  ชั้น จ านวน 259 หอ้ง
ท ำ D-wall ลึก 20 ม. หนำ 60 ซม. รอบโครงกำร

พ้ืนที่ใช้สอย : 19,044  ตารางเมตร 

งบประมาณโครงการ : 333,000,000.00 บาท

เจ้าของโครงการ : บริษทั โนเบลิ ดีเวลลอปเมนท ์จ ากัด (มหาชน)

โครงการ โนเบิล แอมเบียนส์ สุขุมวิท 42 
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ช่ือโครงการ : โนเบลิ สเตท 39
สถานที่ต้ังโครงการ : ซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ลักษณะโครงการ : อาคารคอนโดมิเนียม สูง 38 ชั้น, อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น และอาคารปอ้มยาม1ชั้น

(มีชั้น Tf ( Transfer BEAM) ที่ชั้น 10 ซ่ึงมีขนำด ควำมลึก 3-ประมำณ 4.5 ม.)
พ้ืนที่โครงการ : 1 ไร่ 3 งาน 56.60 ตารางวา (พื้นที่ก่อสร้าง 30,296.31 ตารางเมตร)
งบประมาณโครงการ : 879,097,557        บาท
เจ้าของโครงการ : บริษทั โนเบลิ ดีเวลลอปเมนท ์จ ากัด (มหาชน)

โครงการ โนเบิล สเตท 39
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ช่ือโครงการ : โนเบลิ เกเบลิ วัชรพล เฟส2 (Lot ที่ 1)

สถานที่ต้ังโครงการ : เลขที่ 15  ถนนเพิ่มสิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ

ลักษณะโครงการ : ก่อสร้างบา้นพกัอาศัย  ทั้งหมดจ านวน 58 หลัง (Lot ที่ 1)  

บา้นแฝด จ านวน  44 หลัง  บา้นเด่ียว จ านวน 14 หลัง

พ้ืนที่ใช้สอย : 5320  ตารางวา

งบประมาณโครงการ : 145,411,392.48 บาท

เจ้าของโครงการ : บริษทั บริษทั โนเบลิ ดีเวลลอปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) 

โครงการ โนเบิล เกเบิล วัชรพล เฟส2 (Lot ที่ 1)
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ช่ือโครงการ : นิว โนเบิล รัชดา - ลาดพร้าว

สถานที่ต้ังโครงการ : ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร

ลักษณะโครงการ : อาคารชุดพักอาศัย สูง 34 ชั้น จ านวน 565 ห้อง ที่จอดรถ 210 คัน

พ้ืนที่ใช้สอย : 31,640 ตารางเมตร

งบประมาณโครงการ : งานเสาเข็ม 16,568,411.22  บาท, งานกอ่สร้าง 480,000,000 บาท

เจ้าของโครงการ : บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน)

โครงการ นิว โนเบิล รชัดา - ลาดพรา้ว
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ช่ือโครงการ : นิว โนเบลิ ไฟฉาย-วังหลัง

สถานที่ต้ังโครงการ : ถนนพรานนก แขวงบา้นช่างหล่อ  เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  

ลักษณะโครงการ : อาคารคอนโดมิเนียม สูง 22 ชั้น และใต้ดิน 2 ชั้น จ านวน 355 หอ้ง

พ้ืนที่ใช้สอย : 22,031  ตารางเมตร 

งบประมาณโครงการ : งานเสาเข็ม = 15,780,000 บาท, งานก่อสร้าง = 400 ล้านบาท

เจ้าของโครงการ : บริษทั คอนติเนนตัล ซิต้ี จ ากัด

โครงการ นิว โนเบิล ไฟฉาย-วังหลัง
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ช่ือโครงการ : โนเบลิ ฟอร์ม ทองหล่อ

สถานที่ต้ังโครงการ : ซอยสุขุมวิท 55  ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

ลักษณะโครงการ : อาคารชุดพกัพกัอาศัย  สูง 48  ชั้น ชั้นใต้ดิน  1 ชั้น

พ้ืนที่ใช้สอย : 42,535 ตารางเมตร

งบประมาณโครงการ : 1,409,788,986   บาท

เจ้าของโครงการ :  บริษทั โนเบลิ ดีเวลลอปเมนท ์จ ากัด (มหาชน)

โครงการ โนเบิล ฟอร์ม ทองหล่อ
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ช่ือโครงการ : งานปรับปรุงหอผู้ปว่ยเจ้าฟา้ มหาจักรี ชั้น 5

สถานที่ต้ังโครงการ : โรงพยาบาลศิริราช  ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 

ลักษณะโครงการ : ปรับปรุงหอผู้ปว่ยเด็ก

พ้ืนที่ใช้สอย : 620.71 ตร.ม.

งบประมาณโครงการ : 18,890,000.00 บาท

เจ้าของโครงการ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหดิล 

โครงการ งานปรับปรุงหอผู้ป่วยเจ้าฟ้า มหาจักรี ช้ัน 5 โรงพยาบาลศิริราช
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ช่ือโครงการ : งานปรับปรุงหน่วยมะเร็ง อาคารจุฑาธุช ชั้น 1

สถานที่ต้ังโครงการ : โรงพยาบาลศิริราช  ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 

ลักษณะโครงการ : ปรับปรุงหน่วยมะเร็ง

พ้ืนที่ใช้สอย : 598.5 ตร.ม.

งบประมาณโครงการ : 19,385,000.00 บาท

เจ้าของโครงการ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหดิล 

โครงการ งานปรับปรุงหน่วยมะเร็ง อาคารจุฑาธชุ ช้ัน 1  โรงพยาบาลศิริราช

 48  



ช่ือโครงการ : งานปรับปรุงหอผู้ปว่ยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน ตึกอัษฎางค์ ชั้น 1

สถานที่ต้ังโครงการ : โรงพยาบาลศิริราช  ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 

ลักษณะโครงการ : ปรับปรุงหอผู้ปว่ยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน

พ้ืนที่ใช้สอย : 1166 ตร.ม.

งบประมาณโครงการ : 38,660,000.00 บาท

เจ้าของโครงการ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหดิล 

โครงการ งานปรับปรุงหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน ตึกอัษฎางค์ ช้ัน 1  โรงพยาบาลศิริราช
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ช่ือโครงการ : นิว ดิสทริค อาร์ 9 (ส านักงานขาย 2 ชั้น)
สถานที่ต้ังโครงการ : ถนนพระราม9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร
งบประมาณโครงการ : 12.5 ล้านบาท
เจ้าของโครงการ :  บริษทั โนเบลิ ดีเวลลอปเมนท ์จ ากัด (มหาชน)

โครงการ นิว ดิสทริค อาร์ 9 (ส านักงานขาย 2 ช้ัน)
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ช่ือโครงการ : นิว โนเบลิ เมกา บางนา
สถานที่ต้ังโครงการ : ซอยบางนา-ตราด 23 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
ลักษณะโครงการ : อาคารชุดพกัอาศัย สูง 7 ชั้น จ านวน 2 อาคาร
พ้ืนที่ใช้สอย : 204 ยูนิต (พี้นที่ทั้งโครงการ 2-0-95 ไร่)
งบประมาณโครงการ : รอสรุปราคาจากเจ้าของ
เจ้าของโครงการ :  บริษทั โนเบลิ ดีเวลลอปเมนท ์จ ากัด (มหาชน)

โครงการ นิว โนเบิล เมกา บางนา
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