ธุรกิจบริการสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ ประจําปี 2561 (ธุรกิจสปา)
ผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ธุรกิจที่มีมาตรฐานคุณภาพในด้าน (1) การนําองค์กร (2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (3) การมุ่งเน้นลูกค้า
(4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (5) การมุ่งเน้นบุคลากร (6) การมุ่งเน้นการปฏิบตั ิการ (7) ผลลัพธ์ โดยได้ระดับคะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จากระดับคะแนนเต็ม ร้อยละ 100
นอกจากนี้ ธุรกิจที่ได้คะแนนรวมตามเกณฑ์ฯ ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป และเป็นธุรกิจที่ได้คะแนนรวมสูงสุดตามเกณฑ์ฯ 5 อันดับแรก จะได้รับรางวัล DBD Wellness Service Award Best Practice 2018

ปี 2561 มีรายชื่อธุรกิจที่ได้รับรางวัล DBD Wellness Service Award Best Practice 2018 และธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์ฯ ประจําปี 2561 (จํานวน 30 ราย) ดังนี้
หมายเหตุ : ลําดับ 1-5 เป็นธุรกิจที่ได้รับรางวัล DBD Wellness Service Award Best Practice 2018
ลําดับ

ชื่อกิจการ

คํานํา

ชื่อ

สกุล

ตําแหน่ง

*1 บริษัท ธารธารา สปา จํากัด

คุณ

ธัญลักษณ์

สารา

ผู้จัดการสปา

*2 รติล้านนา สปา

คุณ

มัณฑนา

บรรเลงประดิษฐ์

ผู้จัดการสปา

คุณ

ณัฐรุจา

อร่ามศรี

Spa Manager

คุณ

พิทธยาภรณ์

วารี

กรุ๊ปสปาเทรนเนอร์,
Quality Manager

คุณ

สมชาติ

ธีรรัตนาภรณ์

สปาเซ็นวารี แอท เซ็นทาราแกรนด์
เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว
สปาเซ็นวารี แอท เซนทาราแกรนด์
*4
เซ็นทรัลเวิลด์
บริษัท สัปปายยะ สปา แอนด์ คลินิก
*5
จํากัด

*3

6

ควอน สปา

คุณ

ณัฐธิดา

เรืองชัยเตชะกุล

7

เซนส์ สปา

คุณ

ลีเซล

บุบผามาลา

8

ณชา สปา แอนด์ มาสสาจ สาขาพระราม
คุณ
2

ภณชา

บุญมา

ที่อยู่
เลขที่ 58/11 ถนนเจ้าฟ้า ฉลอง เมืองภูเก็ต
ภูเก็ต 83130
เลขที่ 33 ถนนช้างคลาน ป่าแดด เมือง
เชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน จตุจักร จตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน ปทุม
วัน กรุงเทพมหานคร 10330

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด เลขที่ 412 เวียงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน 58130
เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
เลขที่ 545 ถนนสุขุมวิท คลองตันเหนือ
spa reception (sup.)
วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เลขที่ 174/10-11 หมู่ 6 ซอยพระรามที่ 2
Spa Manager
ซอย 60 ถนนพระรามที่ 2 แสมดํา บางขุน
เทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Spa Manager

เบอร์ติดต่อ
089-7281114
086-9104884
081-8389974
02-1001234
087-7087802
081-7122971
090-9610682
095-9614626

E-mail
spamgrtarntara
@gmail.com
spamgr@ratilannachia
ngmai.com
spamgrcglb
@chr.co.th
pitthayapornwa
@chr.co.th
p0877087802
@gmail.com
natida.r@renaissanceh
otels.com
spa@s31hotel.com

ลําดับ

ชื่อกิจการ

คํานํา

ชื่อ

สกุล

ตําแหน่ง

คุณ

ผกาทิพย์

หันหาบุญ

ผช.ผจก. แผนกกิจกรรม

คุณ

ราตรี

เทพลําใย

ผู้จัดการสปา

คุณ

ธิดารัตน์

รุ่งอัมพรสกุล

ผู้จดั การสปา

12 บริษัท เซเว่น สปา จํากัด

คุณ

ชุนัญญา

โพธิ์อ่าน

ผู้จัดการสปา

13 บริษัท ธนะนารา จํากัด

คุณ

กัญญาภัค

คลายน้อย

คุณ

ณัฐธญา

คุณ

ที่อยู่

เบอร์ติดต่อ

E-mail

เลขที่ 129 หมู่ 2 กลอนโด ด่านมะขามเตี้ย
กาญจนบุรี 71260
เลขที่ 10/1 ถนนสุขุมวิท คลองเตย คลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
เลขที่ 84 ถนนสุขุมวิท 51 คลองตันเหนือ
วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เลขที่ 7 หมู่ 12 ถนนทัพพระยา 10 หนอง
ปรือ บางละมุง ชลบุรี 20150

ja_janaja
@hotmail.com
thespa@windsorsuites
063-4656653
hotel.com
kashikiri49
081-2684624
@gmail.com
7spa.luxury
086-3353883
@gmail.com

เลขานุการ
ผู้จัดการสปา

เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง วัดพระยาไกร
บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

02-2899099

spamanager.massira
@gmail.com

แสงจันทร์

กรรมการผู้จัดการ

เลขที่ 43/9 หมู่ 22 ถ. เวียงบูรพา ต.รอบ
เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000

053-160866

nuttynuttaya
@hotmail.com

ณิชุนันท์

ธงวิชัย

ผู้จัดการทั่วไป

เลขที่ 21/21 หมู่ 10 ถนนชลมาร์คพิจารณ์
ลาดสวาย ลําลูกกา ปทุมธานี 12150

099-7102132

nichunan2536
@gmail.com

คุณ

นันทรัตน์

เหล็กดี

096-8230864

spamgr
@siripanna.com

17 บริษัท สมุนไพรกุสุมา จํากัด

คุณ

วิชุดา

พันธุ์วิเชียร

095-7984003

wichuda.kongcharoen
@gmail.com

18 บริษัท สิริ กิริยา สปา จํากัด

คุณ

สุจินดา

คําเพชร

คุณ

เกศมณี

แก้วอินไชย

คุณ

กนกพัฒน์

โชคธนมณี

9

ดาหลาวารี สปา (เดอะ เลกาซี
ริเวอร์แคว รีสอร์ท)

10 เดอะ สปา
11

14

บริษัท คาชิคิริ ออนเซน แอนด์ สปา
จํากัด

บริษัท เนเชอรัลไทยสปา แอนด์ คาเฟ่
จํากัด

15 บริษัท พนาสปากรุ๊ป จํากัด
16

19

บริษัท ศิริปันนา รีสอร์ท แอนด์ สปา
จํากัด

บริษัท ออลเทอเนทิฟ เฮลธ์ เซ็นเตอร์
จํากัด (ชีวีวนา สปา)

20 บริษัท ไอ สปา เวลเนส คลับ จํากัด

เลขที่ 36/6 ถนนราษฎร์อุทิศ วัดเกต เมือง
เชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
เลขที่ 3 เพชรเกษม 58 แยก 17 ถนนเพชร
กรรมการผู้จัดการ เกษม บางด้วน ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
10160
เลขที่ 1954/9 ถนนสุขุมวิท บางจาก พระ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
โขนง กรุงเทพมหานคร 10260
เลขที่ 296, 298 ถนนเจริญเมือง วัดเกต
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
เมือง เชียงใหม่ 50000
เลขที่ 1/30 ซอยบุญราช หาดใหญ่ หาดใหญ่
กรรมการผู้จัดการใหญ่
สงขลา 90110
ผู้จัดการสปา

065-2641914

02-7415199
ต่อ 5277

info
@sirigiriyaspa.com
marketing
053-240020
@shewewana.com
lukmoo_33
095-6656514
@hotmail.com

ลําดับ

ชื่อกิจการ

คํานํา

ชื่อ

สกุล

คุณ

ดาริกา

หอมเอื้อม

คุณ

ภูมิพัฒน์

เจียรประวัติ

23 ราพีสเต้ สปา

คุณ

ภัคคนันท์

วงษ์ศรีเผือก

24 เรือนสปา

คุณ

สรวีย์

งํากิจเลิศ

25 เรือนสมุนไพรสปา

คุณ

กิตติธร

ปานเทศ

คุณ

ยงยุทธ

โควศวนนท์

คุณ

นภัสนันท์

ตาทอง

คุณ

รัฐนันท์

มณีขัติย์

คุณ

จุฑามาส

โอสถวิสุทธิ์

คุณ

อรุณลักษณ์

เบ้าเที่ยง

บรีซ สปา โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท
กรุงเทพ
บ้านประคบทองไทยสปา
22
(สํานักงานใหญ่)

21

โรงแรม เดอะ เรสซิเดนซ์ แอร์พอร์ต
26 แอนด์ สปา โดย บริษัท บ้านอุดมสุข
จํากัด
โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์
27
คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
สปาเซ็นวารี แอท เซ็นทาราคุ้มพญารี
28 สอร์ทแอนด์สปา เซ็นทาราบูติก
คอลเลกชัน
29

โอเรียนทาลา เวลเนส สปา สาขา ภูเก็ต
สวนหลวง

30 เฮอบัล สปา

ตําแหน่ง

ที่อยู่

เลขที่ 847 ถนนเพชรบุรี ประตูน้ํา ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
เลขที่ 111/30 ถนนพระยาสัจจา เสม็ด เมือง
กรรมการผู้จัดการ
ชลบุรี ชลบุรี 20000
เลขที่ 55/77 ถนนราชพฤกษ์ อ้อมเกร็ด ปาก
ผู้ดําเนินการสปา
เกร็ด นนทบุรี 11130
เลขที่ 1000 ถนนเอกชัย บางบอน บางบอน
พนักงานต้อนรับ
กรุงเทพมหานคร 10150
เลขที่ 101 ถนนเรืองวุฒิ หน้าเมือง เมือง
เจ้าของกิจการ
ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000
เลขที่ 135/1 ซ.เฉลิมพระเกียรติ 25 ถนน
กรรมการผู้จัดการ สุขุมวิท 103 หนองบอน ประเวศ
กรุงเทพมหานคร 10250
ผู้จัดการแผนกต้อนรับ เลขที่ 999 ถนนประชาสโมสร ในเมือง เมือง
ส่วนหน้า
ขอนแก่น ขอนแก่น 40000
ผู้จัดการสปา

ผู้จัดการสปา

เลขที่ 137 หมู่ 5 ถ. เชียงใหม่ - ลําปาง
หนองป่าครั่ง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

ผู้จัดการแผนกบริหาร เลขที่ 60/79 ถนนเจ้าฟ้าสวนหลวง วิชิต
ทรัพยากรมนุษย์ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
ผู้จัดการ

เลขที่ 108/12 ถนนข้าวสาร ตลาดยอด พระ
นคร กรุงเทพมหานคร 10200

เบอร์ติดต่อ
02-6539000
ext. 394
086-3112536
091-1151211
085-8285566
092-3625992

E-mail
darika.h@breezespa.com
tassanai327
@gmail.com
jarinyap
@hotmail.com
ruenspa
@hotmail.com
kpharma.pan
@gmail.com

02-3982541

rsd.airport
@gmail.com

043-209888

napasnan_ta
@avanihotels.com

053-415555
ต่อ 5

spacenvareekpc
@chr.com

080-6628965

jutamas.o@orientalas
pa.com

095-5456323

arunluck_1@hotmail.c
om

