ธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจสปา ปี 2559 (จํานวน 17 ราย)
ลําดับ
1
2
3

ชื่อกิจการ (Brand)
เบเลสซ่า สปา
หยิน-หยาง เดอะออริจินอล
มาสสาจ
เรือนเคลือวัลย์ ริเวอร์ไซด์ รี
สอร์ท & สปา

คํานํา

ชื่อ

สกุล

คุณ ดวงดาว

เรืองวุฒิ

คุณ ศิริลักษณ์

เทียนใจ

คุณ จุฬารัตน์

สุรนารถ

4

The Eight Spa

คุณ กนกวรรณ ศรีหนองหว้า

5

ปัณฑา เดย์ สปา

คุณ

6

Resting Thai Massage and
Spa

คุณ

จริยวดี หวังมีตระการกุล

7

นาวา เฮลท์ สปา

คุณ

พรเพ็ญ

มานาเสียว

8

บ้านบุษบา

คุณ

บุษบา

แสงงามปลั่ง

9

สุคนธา มาสสาจ แอนด์ สปา

คุณ

สุภวัฏ

เลิศพงษ์เผ่า

10

ดารัณ สมุนไพรสด สปา
แอนด์ อโรมา

คุณ อิสญาดา

ณภัทร

ชินปัญจผล

อุดมปกานันท์

ตําแหน่ง

ที่อยู่

512,566 อาคาร เซ็นทรัลพลาซ่ารัตนาธิเบศร์
ผู้จัดการ หมู่ 8 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.
นนทบุรี 11000
2068-2070 ถ. เจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร
ผู้จัดการ
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ
99 หมู่ 4 ตําบลไทยาวาส อําเภอนครชัยศรี
พนักงาน
จังหวัดนครปฐม 73120
53 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
ผู้จัดการ
10330
112/8 ถ.ราษฏร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขต
เจ้าของกิจการ
สะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
ผู้จัดการ

304-305 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ถนน
พระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
10250

303/5 ถนนราษฎร์บํารุง ตําบลเนินพระ
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
215/13/1 หมู่บ้านสัมมากร ถนนรามคําแหง
เจ้าของกิจการ
112 เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
75/13 หน้าหมู่บ้านปรีชาร่มเกล้า ถ.ร่มเกล้า
เจ้าของกิจการ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
240/11-12 ม.17 ตําบลบางพึ่ง อําเภอพระ
เจ้าของกิจการ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าของกิจการ

เบอร์โทรศัพท์มือถือ

E-mail

08-9444-4238 retreedao@hotmail.com
yinyangtheoriginal
@gmail.com
waltz.me.kid
090-359-0135
@gmail.com
kanokwan@
090-6698784
sivatelbangkok.com
ehinnapat10910
086-9855151
@gmail.com
090-9701348

087-368-9381

restingthaimassagean
dspa@gmail.com

nanpornpen20
@gmail.com
busba7799
087-9093344
@gmail.com
tierry2008@
081-6579134
windowslive.com
aitsayada2012
081-4999145
@gmail.com
084-7669316

ธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจสปา ปี 2559 (จํานวน 17 ราย)
ลําดับ

ชื่อกิจการ (Brand)

คํานํา

ชื่อ

สกุล

คุณ

กัฐนันท์

จิวเจริญสกุล

คุณ

ภัทรวีร์

แสนพิมล

13 จอร์เจีย สมุนไพร สปา

คุณ

กฤตยา

ทับทิมเทศ

14 บ้านอักษิกาสปา

คุณ พิมลนาฎ

11 สปาทวาราวดี
12

V-Spa Thai massage &
Aroma

สุพัตรา

แก้วงาม

15 ภัทราสปา

คุณ

ภัทรพิทักษ์

16 เอนกาย นวดแผนไทย

คุณ ณิชชาภัทร

นาคสวัสดิ์

17 ณธาราสปา

คุณ เพลินใจ

น้อยศิริพันธ์

ตําแหน่ง

ที่อยู่

อาคารOTOP พลาซ่า ตําบลบ้านพระ อําเภอ
เมือง
จังหวัดปราจีนบุรี 25230
351 ถนนสุขุมวิทย์ ตําบลเนินพระ อําเภอเมือง
เจ้าของกิจการ
จังหวัดระยอง 21150
1209 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวน
เจ้าของกิจการ
หลวง กรุงเทพฯ 10250
119/445 ซอยเบญจทรัพย์ถนนรังสิต-นครนายก
ตําบลรังสิตอําเภอธัญบุริ จังหวัดปธุมธานี
พนักงาน
12110
เจ้าของกิจการ

สโมสรหมู่บ้านภาณุ ตลิ่งชัน เลขที่ 64/122 หมู่
เจ้าของกิจการ 1 ถ.บรมราชชนนีแขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพฯ 10170
ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ชั้นG
เจ้าของกิจการ
ประชาธิปัตย์ จังหวัดปทุมธานี 12220
เจ้าของกิจการ

30 ซอยรามคําแหง 164 ถนนรามคําแหง แขวง
มีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

เบอร์โทรศัพท์มือถือ

E-mail

k8kimkim
@hotmail.com
smiley.angle
086-1056156
@hotmail.com
jorjiaspa@hotmail.co
094-458-9555
m
086-839-1888

081-6489350 auksika@gmail.com

0922486669

pattraspa@gmail.com

090-7974692

nitcha_lin
@hotmail.com
Plernjai_no

081-6827997 @hotmail.com

