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1 Lemongrass Bangkok คุณ เกล้า แย้มยิ้ม เจ้าของกิจการ
167/4 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง  เขตดิน

แดง  กรุงเทพฯ 10400
081-9123147 vthiaw@gmsil.com

2 อินดาราสปา แอนด์มาสสาจ คุณ แอน เจียรจิตเลิศ เจ้าของกิจการ
47/3-7 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

 กรุงเทพฯ 10330
081-9395965 indaraspa@yahoo.com

3 สุขชีวาสม  นวดแผนไทย คุณ ปกครอง ผาสุขยืด เจ้าของกิจการ
ศูนย์การค้า เดอะ พาสิโอ มอลล์  ถนนอ่อน

นุช-ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
081-868-0390

pokkrong_h

@yahoo.co.th

4 ญาดา บ้านสุขภาพแผนไทย คุณ สุภิญญา บุญประเสริฐ เจ้าของกิจการ

191-192  หมู่ 5  ถนนน้ําตก-เขื่อนขุนด่าน

ปราการชล ตําบลบ้านใหญ่ อําเภอเมือง 

จังหวัดนครนายก 26000

083-945-4417
yada.ttmd.spa

@gmail.com

5 ภูริตา นวดเพื่อสุขภาพ คุณ วิไลพร กิจวิมลรัตนา เจ้าของกิจการ

666 ถนนเลียบคลองรังสิตนครนายก ตําบล

ประชาธิปัตย์ อําเภอธัญบรี จังหวัดปทุมธานี 

12130

089-8925522 puritaspa@hotmail.com

6 ภูริตา สาขาตลาดนานาเจริญ คุณ ศรีไพล ดุจจานุทัศน์ เจา้ของกิจการ

23/7 อาคารนานาเจริญ ซอยลําลูกกา 11 

ถนนคูคต ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัด

ปทุมธานี 12130

092-5911551
nong.nang23

@hotmail.com

7 ภูตะวันนวดแผนไทย คุณ
ชาณาต์

นันท์
คาวาเบะ เจ้าของกิจการ

ชั้น 2 ห้างเทสโก้โลตัสสามพราน 20/10 ม.1 

ตําบลท่าตลาด อําสามพราน จังหวัดนครปฐม 

73110

081-2559622
pootowanspa

@hotmail.com

8 อ.หัตถเวช คุณ มานพ อําพันธ์ เจ้าของกิจการ
679-680 ถนนพหลโยธิน ตําบลคูคต อําเภอลํา

ลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
081-8581656 amphan@hotmail.com

9 แม่ประคองนวดดี คุณ อัจฉรา  พาสี เจ้าของกิจการ

8 ตลาดเสรี 2 ซอยเจริญกรุง 109  ถนนเจริญ

กรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม 

กรุงเทพฯ 10120

081-5550554 ascharalyne@gmail.com

ธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ ปี 2559 (จํานวน 33 ราย)
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10 กายสบาย คุณ อรุณี วงศ์จิรัฐิติ เจ้าของกิจการ

ยูนิตที่ 16 ชั้นใต้ดิน อาคารมาลีนนท์ ถนน

พระราม 4 แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 10110

081-9887910 thepuk@gmail.com

11 ณฐารมย์ นวดแผนไทย คุณ ชนากานต์ กิจวิมลรัดนา เจ้าของกิจการ
329/10 อาคารเทสโก้ โลตัส ลาดพร้าว แขวง

วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
084-533-2469

aungka2014

@hotmail.com

12 Elyrest Spa คุณ ศรัยกรณ์ พีรธนาวิชญ์ เจ้าของกิจการ

Elyrest สาขาสาทร ชั้น 3 โรงแรมฟอรั่ม ปาร์ค

 ถนนจันทร์ ซอย 2 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

 10120

081-859-6945 sales@baanidin.com

13 เวทย์ฤดีนวดแผนไทย คุณ สมเกียรติ สิทธิเวทย์ เจ้าของกิจการ

107/12 อาคารพานิช หมู่ที่ 6 ถนนบางกรวย-

ไทรน้อย ตําบลบางกรวย เขตบางกรวย  

จังหวัดนนทบุรี 11130

081-710-3811 ไม่มี

14 ณธีทอง นวดแผนไทย คุณ ณธี นวลปรางค์ เจ้าของกิจการ

1/43 ซอย พิบูลวัฒนา 5 ถนนพระราม 6 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

10400

098-9694626 ไม่มี

15 สปา ปาล์มนภา คุณ ดลนภา ขําหรุ่น เจ้าของกิจการ
373/85 ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน 

เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
098-5437148

spapalmnapha

@hotmail.com

16 SAMANEE SIAM WELLNESS คุณ ธรัชพัชร์ ธนรัชนเศรษฐ์ เจ้าของกิจการ
171 ถนนประชานิเวศน์ 3 ตําบลท่าทราย 

อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
087-773-9691 t-tharacha@hotmail.com

17 นวดแผนไทยชมรมพ่อครู คุณ ชาญชล  นุชวงค์ เจ้าของกิจการ
14 ประชาสงเคราะห์ ซอย 6 เขตดินแดง แขวง

ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
084-3314633 baanporkru@gmail.com
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18 เธอราพีสเต้ สปา คุณ ภัคคนันทน์ วงษ์ศรีเผือก เจ้าของกิจการ
55/77 ถนนราชพฤกษ์ขาเข้า ตําบลอ้อมเกร็ด 

อําเภอปากเกร็ด เทศบาลนครนนทบุรี 11120
091-115 1211 Jarinyap@hotmail.com

19 ธาร Thai Massage คุณ นภารัตน์ สินธุ์บัว เจ้าของกิจการ

5/81 เมเจอร์นนทบุรี หมู่ที่ 4 ชั้น 3 ห้อง 317 

ถนนพิบูลสงคราม ตําบล สานใหญ่ อําเภอ 

เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

082-2212663
gate.nakornthai

@gamil.com

20 เฮือนคํานวดแผนไทย คุณ สุนิสา จันทร์เรือง เจ้าของกิจการ

โลตัสสาขาประชาอุทิศ เลขที่ 42/1 ถนน

ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพ 

10140

086-8986196
sunisa.massage14

@gmail.com

21 เสน่ห์ไทย คุณ มยุรี สิงหนารถ เจ้าของกิจการ
นัมเบอร์วันอพาร์ทเม้นท์ ตึก 5 ถ.รามคําแหง2  

 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
086-970-3863

apple_mela

@hotmail.com

22 นวดไทยกัณฑคูณ คุณ สรวีย์ เรืองกมลทิพย์ เจ้าของกิจการ

อาคารองบุญ อพาทเม้น ปากซอยวชิรธรรม 23

     ถนนสุขุมวิท 101/1  แขวงบางจาก เขต

พระโขนง กรุงเทพฯ 14260

0922566357 aspakrub@hotmail.com

23 บ้านชมนาด ม.สัมมากร คุณ สิทธิชัย วีรธรรมนูญ เจ้าของกิจการ

76/1 ซอยรามคําแหง 112 (ม.สัมมากร) ถนน

รามคําแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 

กรุงเทพฯ

087-9093344 chaivee@hotmail.com

24 ทิพย์สุดานวดแผนไทย คุณ ทิพยสุดา ขอกั้นกลาง เจ้าของกิจการ
ที่ตั้ง  28/31 ซอย ปรีชา 10 รามคําแหง แขวง

มีนบุรี เขต มีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
091-8164048 ไม่มี

25 รมย์นลินนวดแผนไทย คุณ ภูมิพัฒน์ ฤกษ์อุดม เจ้าของกิจการ
27/152 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษี

เจริญ กรุงเทพฯ 10160
089-7776631 pumipat24@yahoo.com

26 ลภัสนวดแผนไทย & สปา คุณ ลภัสหทัย  จันทร์ปพนโชค เจ้าของกิจการ
43 /373 โชคชัย 4 ซอย 38 ลาดพร้าว 

กรุงเทพฯ 10250
085-4734895 ไม่มี
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27
เรือนสบาย บิวตี้มาสสาจ แอนด์ 

สปา
คุณ สิริพร ฉายกลมมั่น เจ้าของกิจการ

29/20-21 หมู่ที่ 5 ถนนเทิดพระเกียรติ ตําบล

วัดชะลอ อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

11130

081-9452080
siraporn.note

@gmsil.com

28 กฤติกรนวด แผนไทย คุณ ธนณัฏฐ์ ปุยะพันธ์ เจ้าของกิจการ

3214 ปทุมธานี (ตรงข้ามประตู ม.ธรรมศาสตร์

ฝั่งเชียงราก สะพานลอยที่ 2  หน้า Vkp 

แมนชั่น อยู่ชั้น 2 บน 7-11)

099-8216512 ไม่มี

29 ประดิษฐ์นวดแผนไทย คุณ ประดิษฐ์ หนึ่งใจ เจ้าของกิจการ
140 ถ.ตากสิน แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี 

กรุงเทพ 10600
081-413-9375 pradit1jai@gmail.com

30 ศนิชาสปา & มาสสาจ คุณ ศนิชา ร่มแก้ว เจ้าของกิจการ
ปากซอยร่มเกล้า 11/1 แขวงแสนแสบ เขตมีน

บุรี กรุงเทพฯ 10510
080-9097379 ไม่มี

31 มือทองนวดไทย คุณ ธนพนธ์ แสงอากาศ เจ้าของกิจการ
ซอยรามคําแหง 24 แยก 30 (ป้อมยาม ม.

ศิขรินทร์) (รามคําแหง) หัวหมาก กรุงเทพฯ
092-750-4795 pass1985@gmail.com

32 นวดธรรญา นวดไทยและสปา คุณ ธารณา คงคาวงศ์ เจ้าของกิจการ
227 / 9 ลาดพร้าว 1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร

 กรุงเทพฯ
089-8901870 

thanyaaroma

@gmail.com

33 มหานพ นวดแผนไทย คุณ นภดล พุกแป้น เจ้าของกิจการ
11 TKS แมนชั่น ห้อง 3110 รามคําแหง 23   

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
091-9695413

noppfreemann

@gmail.com


