
ล ำดับ ช่ือกิจกำร ทีอ่ยู่ โทรศัพท์ มือถือ e-mail.

1 Anodat Spa 69/2 ซอยนนทบุญ 7 อ.บำงใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 02-5251048 ornsv@hotmail.com

2 Elite Beauty and Spa 11 ซอยหัวหิน 45 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 089-2101693 s.noppawan@yahoo.com
3 Garden Spa & Yoga 611/6 ศูนย์กำรค้ำเพชรเกษม อเวนิว ห้องเลขที ่P1-04 

หมู่ 10 ถ.เพชรเกษม แขวง/เขตบำงแค กรุงเทพฯ 10160
02-8094453 081-6123451 numy-16@hotmail.com

4 Lek Foot Massage 412/3 ถ.พระรำม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330

02-6583930 081-5561705 lekfootmassage@yahoo.com

5 Lek Massage House 887/1 ถ.พระรำม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
 10330

02-2141141 086-5716707 bobogie@hotmail.com

6 Sensen Spa โรงแรมเรดิสันสำทร ถ.นรำธิวำสรำชนครินทร์ เขตยำน
นำวำ กรุงเทพฯ 10120

02-2109000 084-6390099 kirana145@hotmail.com

7 Thann Sanctuary Spa 23/97 ช้ัน 22 อำคำรสรชัย ชั้น 22 ถ.เอกมัย (สุขุมวิท 
63) เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 10110

02-7143239 cannadian_da@hotmail.com

8 The Energy Spa 26/3 ซอยลำดพร้ำว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900

02-5126081 081-7237602 feihong2549@hotmail.com

9 The Oasis Spa Thailand 4 ถ.สุขเกษม (มินมำนเหมินทร์) ต.สุเทพ อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ 50200

053-920112 081-5948513 managerbangkok@oasisspa.net

10 The Village Spa 50/1 ถ.รำชด ำเนิน ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 053-418896-9 080-4992522 weenarat.s@hotmail.com

11 คันธมำทน์ ทิพ เอสเธติค 328 ถ.บรมรำชชนนี แขวงบำงบ ำหรุ เขตบำงพลัด 
กรุงเทพฯ 10700

02-4244295 080-6262525 montar_spa@hotmail.com

12 จิตรำ สวีท แอนด์ สปำ 523/1 ถ.ประดิษฐ์มนูญธรรม แขวงลำดพร้ำว เขต
ลำดพร้ำว กรุงเทพฯ 10310

02-5144461 081-3542421 valenteenie_ch@yahoo.com

เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจสปา ปี 2553
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ล ำดับ ช่ือกิจกำร ทีอ่ยู่ โทรศัพท์ มือถือ e-mail.

13 ชญำดำ สปำ แอนด์ ซำลอน 55/23-24 เมืองเอก โครงกำร 6 ถ.หลักหก อ.เมือง จ.
ปทุมธำนี 12000

02-9978588 084-7152000

14 ณัฐฐำวำรี น้ ำพุร้อน (สปำน้ ำแร่
ธรรมชำติ)

393 หมู่ 5 ต.โคกยำง อ.เหนือคลอง จ.กระบี ่81130 075-601642 089-5777789 kanoonnarak@hotmail.com

15 ดร็อปอิน สมุย จก. (ไรรำสปำ) บริษัท ดร็อปอินสมุย จ ำกัด เลขที ่13/1 หมู่ 2 ต.บ่อผุด 
อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 84320

077-4297000 081-9784654 juthathip@hotmail.com

16 ดอยน้ ำซับ 505 ซ.พิบูบอุปถัมภ์ ลำดพร้ำว สำมเสนนอก ห้วยขวำง 
กรุงเทพฯ 10310

samran_kai@hotmail.com

17 ธัญออริช่ำ เกษรพลำซ่ำ ชั้น 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 katarious@yahoo.com

18 ธำรธำรำ สปำ 444 ช้ัน 8 โรงแรมปทุมวันปร้ินเซส เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330

02-2163700 
ต่อ 14

089-8748777 bluesea_1965@yahoo.com

19 นำน่ำ รีสอร์ท แอนด์ สปำ 139 หมู่ 13 บ้ำนต้นเกตุ ต.แก่งกระจำน อ.เมือง จ.
เพชรบุรี 76170

032-459277 087-5922131 nong182009@hotmail.com

20 นุชมำสสำจ 1/8 ถ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท 24 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 
10110

02-2596294 081-9125095 lekfootmassage@yahoo.com

21 โนติโกะไทยสปำ 239 ต.ปำกน้ ำ อ.เมือง จ.กระบี ่81000 075-623659 085-0601690 noteko@hotmail.com

22 บจก. บ้ำนอัมพวำ 22 ถ.บำงกะพ้อม-แก้วฟ้ำ ต.อัมพวำ อ.อัมพวำ จ.
สมุทรสงครำม 75110

034-752222 086-6887448 thanatsorn.p@baanamphawa.com

23 บ้ำนกลำงอ่ำวบีชรีสอร์ท จก. 300 หมู่ 3 ต.ธงชัย อ.บำงสะพำน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
77170

02-9252354 081-2083002 nokson_sky@hotmail.com

บ้ำนสุขภำพสดช่ืน 11 ซอยเรืองทอง แขวง/เขตบำงซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 084-1039110

25 ปัญญ์ชิตำ สปำ 243 ม.สวนสน รำมค ำแหง 60 แขวงหัวหมำก เขตบำง
กะปิ กรุงเทพฯ 10240

02-7350617 080-9938006 jitsupachat@hotmail.com

26 ปัยย์สปำ 156 ถ.รำมบุตรี แขวงชนะสงครำม เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200

02-6295155 083-7177868 pijitra@paisap.com
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ล ำดับ ช่ือกิจกำร ทีอ่ยู่ โทรศัพท์ มือถือ e-mail.

27 ปำนวิมำน เกำะช้ำง จก. 769/29-30 ถ.ประชำชื่น แขวง/เขตบำงซ่ือ กรุงเทพฯ 
10800

02-9108660 suthasinee@panviman.com

28 เปีย่มสุขภำพ 308/1 ถ.พหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท 
กรุงเทพฯ 10400

02-2790094

29 พรฟ้ำ นวด แอนด์ สปำ 99 หมู่ 3 ถ.บำงกรวย-ไทยน้อย ต.บำงสีทอง อ.บำงกรวย
 จ.นนทบุรี 11130

089-4772089 wasipany@hotmail.com

30 พริมำไทย สปำ 681 ถ.ประดิษฐ์มนูญธรรม เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ 
10310

02-5303801 081-5874890 panomkorns@yahoo.com

31 พัชรสปำ เดอะมอล์ 3 รำมค ำแหง ชั้น 2 ถ.รำมค ำแหง แขวง
หัวหมำก บำงกะปิ กรุงเทพฯ 10310

02-3181807 081-8321903 pachspa@truemail.co.th

32 พุทธรักษำ 1535 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนำ 
กรุงเทพฯ 10110

085-1219149 kamoltorn@hotmail.com

33 พูนเภสัช 481-489 ถ.นำรำยณ์มหำรำช อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 036-412382 086-6279986 annoppb@gmail.com

34 เฟิสท์เชำทเทอร์น กรุ๊ป จก. 5/47 หมู่ 2 ถ.สุขสวัสด์ิ 70 ต.บำงครุ อ.พระประแดง จ.
สมุทรปรำกำร 10130

085-9912527

35 ภัทรำ บิวต้ี แอนด์ สปำ 938 ถ.ประชำชื่น แขวง/เขตบำงซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 02-9137878 086-3178352

36 โมแดนสปำ 23/54-60 ซ.ศูนย์วิจัย ถ.พระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขต
ห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310

02-2030898 081-4209848 wansai_poo@hotmail.com

37 ร้ำนไพรพนำ 159/12 สุขุมวิท 55 คลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ
 10110

080-2573093 083-1096568 nawichaiwong@yahoo.com

38 รำยำวดี สปำ 214 หมู่ 2 ต.อ่ำวนำง อ.เมือง จ.กระบี ่81000 075-620740-3 looktarrizoozaa@hotmail.com

39 รีจีน่ำ ไทย เนเจอร์ จก. (พัน
เกษรสปำ)

อำคำรช้ำงยอด เลขที ่129/20 หมู่ 9 ถ.วิภำวดี-รังสิต 
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

02-9968990-3 086-5692339 jiiiia@hotmail.com
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ล ำดับ ช่ือกิจกำร ทีอ่ยู่ โทรศัพท์ มือถือ e-mail.

40 ลีลำวดี สปำ บำย ลิง เอ๊ำะ เพชร 
จก.

89/462 ถ.เทศบำลสงเครำะห์ แขวงลำดยำว เขตจตุจักร
 กรุงเทพฯ 10900

02-5505003-4 081-7327887 info@leelawadeespa.com

41 ศำลำแดง สปำ 30/4 ถ.ศำลำแดง ซอย 2 เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 02-6320365-6 081-2976977

42 ศูนย์กำรแพทย์ผิวหนังกรุงเทพ 234/3 ห้อง C 401 ชั้น 4 ถ.รัชดำภิเษก ลำดยำว เขต
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

02-9396275

43 ศูนย์ควำมงำมและสุขภำพฟิลอส บริษัท ศรีวิชัย เวชวิวัฒน์ จ ำกัด รพ.ศรีวิชัย 3 เลขที ่
74/5 หมู่ 4 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุม่แบน จ.
สมุทรสำคร 74130

02-4310070 rachada2000@gmail.com

44 สถำบันแพทย์แผนไทยเพ็ญนภำ 91/36 ถ.รัตนำธิเบศร์ ต.บำงรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี 
11000

02-9651851 081-6604202 r_sritep@hotmail.com

45 สปำลำนนำ 53 ซ.บำงนำ-ตรำด 16 แขวง/เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 
10260

02-7432966-9 081-6568998 spa_lanna@hotmail.com

46 สรำญ 101/216 หมู่ 3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 038-385267 081-7813218 saralspa@hotmail.com

47 สำริน สกิน แอนด์ เลเซอร์ คลินิก 165/9 ช้ัน G อำคำรสำรินเพลส ซ.รัชดำภิเษก 46 ถ.
รัชดำภิเษก แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

02-9395525 081-4591661 aninui@hotmail.com

48 ศูนย์สุขภำพสำยสลิลล์ 177/1 ถ.ศรีชมชี่น ซอย 5 ต.หมำกแข้ง อ.เมือง จ.
อุดรธำนี 41000

089-0145588 pm.9889@hotmail.com

49 ส ำรำญเพลส 302 ถ.เพชรบุรี แขวงรำชทวี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
10400

02-6111245

50 อินดรำสปำ  
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