
ล ำดับ ช่ือกิจกำร ที่ต้ังกิจกำร โทรศัพท์ มอืถือ E-mail

1 ดิ อโรคยา คลินกิการแพทย์แผนไทย 662/1-4 ถ.พระราม3 บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 02-3580050 099-3511536 thearokayshop@gmail.com

2 1000 มอืนวดแพทย์แผนไทยเพื่อสุขภาพ 15316 ม.7 ต.หวัสอ อ.เมอืง จ.พษิณุโลก ไมม่ขี้อมลู 084-6248553 ไมม่ขี้อมลู

3 สุมาลัยนวดแผนไทย 159/14 ซอยทองหล่อ 7-9 ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนอื เขตวัฒนา 
กรุงเทพฯ 10110

081-8687197 emaraporn45@gmail.com

4 ทรงวาดนวดไทยและสปา 563 ถนนลาดพร้าววังหนิ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 02-9423914 082-4689922, 092-4124400 aumboon_k@hotmail.com

5 PACHARA SPA เลขที่ 49 ชั้น 2 เดอะมอลล์รามค าแหง ๓ ถนนรามค าแหง แขวงหวัหมาก เขต
บางกะป ิกรุงเทพมหานคร

02-3181807 086-1282945 pachspa@truespa.co.th

6 คลินกิการแพทย์แผนไทยเวชรักษ์ 1 ปากซอยเจริญนคร 16 ใต้สะพานตากสิน ติดเสนาเฟรช ซอยเจริญนคร 16 
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

02-8604566 081-4460341, 089-9094567 teeranurak.n@gmail.com, 
gotgigo@gmail.com

7 Clover Spa & Massage 1104 ถ.บรมราชชนน ีแขวงบางบ าหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 02-8818077 081-6228108 angkana.chat@gmail.com

8 นรู่านวดแผนไทย(Nura Thai Massage) 32/4-5 ถนนราชพฤกษ์-ตล่ิงชันขาเข้า แขวงบางระมาด เขตตล่ิงชัน กรุงเทพฯ 
10170

02-8657585 081-8393747,082-0772826 scanwell@turemail.co.th

9 นานา่ รีสอร์ทแอนด์สปา 139 หมู่ 13 ต.แกง่กระจาน อ.แกง่กระจาน จ.เพชรบรีุ 76170 ไมม่ขี้อมลู 085-1838811, 086-3356772 Took_nana@hotmail.com

10 เพชรตะวันนวดแผนไทย 150/100 หมู่ 9 หมู่บา้นทวีชัย ซ.ทมิแลนด์ ต.บางเขน อ.เมอืง จ.นนทบรีุ 11000 ไมม่ขี้อมลู 087-797-9615 ไมม่ขี้อมลู

11 บริษทั ดิโอเรียนทอล เฮิร์บส์ จ ากดั 505 ซ.ลาดพร้าว48 แขวงสามเสนใน เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ไมม่ขี้อมลู 081-616-2520 doinamsub48@gamil.com

12 เฮลทฮ์อนเนอร์ 53/16  ถ.อดุลยธรรมประภาส ต.เชิงเนนิ อ.เมอืง จ.ระยอง 21000 ไมม่ขี้อมลู 083-1224567 sirion.wong@gmail.com

13 Winnie 140/7-8  หมู1่4 ต าบลหว้ยขมิ้น อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบรีุ ไมม่ขี้อมลู 086-3183496 banramsap1@hotmail.com, 
toy454595@gmail.com14 มหศัจรรย์นวดแกอ้าการ 59 ซ.นวลจิต ถ.เอกมยั แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ไมม่ขี้อมลู 089-818-4839 ไมม่ขี้อมลู

15 มเหศักด์ินวดแผนไทย 70/325 ซ.นวมนิทร์79 ถ.นวมนิทร์ กรุงเทพฯ 02-3790722 086-3316107 Mahesak6107@hotmail.com

16 ชเนศรมคลินคิแพทย์แผนไทย 2823 ถ.พระราม4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 02-2593893 085-8444493 chanesom_clinic@hotmail.com

17 ร้านนวดเพื่อสุขภาพ บา้นคลายเมื่อย 54 ถนนคู้บอน แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 ไมม่ขี้อมลู 085-0429556 chavisosautsa@gmail.com

18 ศูนย์พฒันาการแพทย์แผนไทยบา้นอกัษกิา
 สปา

289 ซ.เสริมสุข ถ.ประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 02-9110978 081-7124083 auksika@gmail.com

19 เส้นสิบ นวดไทย อาคารพสัดุ เลขที่26 ถ.จรัญสนทิวงศ์ ซ.57/1 แขวงบางพลัด เขตบางกอกนอ้ย
 กรุงเทพฯ10700

ไมม่ขี้อมลู 081-4917937 psip2499@hotmail.com

20 Lucina Massage (ลูซินา่มาสซาส) 4/1ถ.สุขุมวิท26 แขวงคลองเตยเหนอื เขตคลองเตย กทม. ไมม่ขี้อมลู 081-2527014 ไมม่ขี้อมลู

ธุรกิจนวดเพ่ือสขุภำพ ปี 2558



21 คลินกิแพทย์แผนไทยเตาปนู 655/13 ถนน กรุงเทพ- นนทบรีุ แขวง บางซ่ือ เขต บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 
10800

081-652-6273 sirinart.doc@gmail.com

22 คุณวรรณนวดไทย ตรงข้ามตลาดนดัสมบติั ถนนบางบวัทอง-สุพรรณบรีุ บางบวัทอง นนทบรีุ ไมม่ขี้อมลู 095-8043468 thanyarat.th2511@gmail.com

23 บา้นมะลินวดแผนไทย 34/54 บา้นมะลินวดแผนไทย เลียบคลองประปา ต าบลบางตลาดอ าเภอปาก
เกล็ด  จังหวัดนนทบรีุ

ไมม่ขี้อมลู 084-5378179 thipparat.anun@gmail.com

24 ล้านสุขภาพดี 3/2754 ม.8 ซ.พหลโยธิน แขวงอนสุาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ไมม่ขี้อมลู 089-6759185 ไมม่ขี้อมลู

25 นวดปู้ปู้เหลียนหวั ถนนเทพประสิทธ์ิ เมอืงพทัยา อ.บางละมงุ จ.ชลบรีุ 20150 ไมม่ขี้อมลู 086-5531522 chaithaispa@gmail.com


