
ล ำดับ ชื่อกิจกำร ทีต่ั้งกิจกำร โทรศัพท์ มอืถือ E-mail

1 บริษัท ชาลิตา สปา จ ากัด 3/290 หมู่ 6 ถนนพัทยา 3 ซ. เฉลิมพระเกียรต์ิ 2/2        ต.นา
เกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

038-424885 081-4224269 sitalanna@gmail.com

2 Bangkok Natural Spa 
(บางกอกเนเชอรัลสปา)

1148 ซอยพัฒนาการ 30 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง  เขต
สวนหลวง

02-3197015-18, 
02-3197755

ไม่มีข้อมูล Porntip1953@gmail.com, 
joypanni@hotmail.com

3 เรือนสมุนไพรสปา 101 ซอย 3 เรืองวุฒิ ต าบล หน้าเมือง อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
ฉะเชิงเทรา 24000

081-6174409 varavith@hotmail.com

4 บ้านประคบทองไทยสปา 11/30, ซอยนารถมนตเสวี 18 ถนนพญาสัจจา ต าบลเสม็ด 
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี, 20000

086-311-2536 tassanai327@gmail.com

5 Spa On Green 157/337 หมู่ 7 ถนนอัสสัมชัน ต าบลสุรศักด์ิ อ าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี

038-339807 081-9253669 wannapa.p@hotmail.com

6 โลตัสสปาออพสยาม (Lotus 
spa of Saim)

477 โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท   เขต
ราชเทวี กรุงเทพฯ

   02-2470123,    
02-2470165

 083-1068055, 095-
5823256

spamanager@sukosolhotels.com

7 ดาราวดีสปา 488/800 ถ.ด ารงรักษ์ แขวงคลองมหานาค                เขตป้อม
ปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

0-2628-1111 087-9333511 kancunguij@gmail.com

8 The Oasis Spa (ดิโอเอซิส
สปา)

64 ซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา   กรุงเทพฯ 
10110

053-920123 084-1664264 fawn@oasisspa.net

9 บ้านสุวคนธ์สปา 618/1 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
10400

02-6167757-8 081-9299680 twarangkull@yahoo.com

10 คาร์ริส สปา บาย ญาดา 11/103 หมู4่ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 08-77083807
11 เอสเคบเดอสปา 245 สวัสดี สุขุมวิท 31 แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา 

กรุงเทพมหานคร 10110
080-783-2800

12 สิริ กิริยา สปา 60 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 
10260

081-643-5630

รำยชือ่ผู้ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนสปำ ปี 2558

mailto:varavith@hotmail.com
mailto:tassanai327@gmail.com


13 Asia Spa by Majesty 
(เอเชียสปาบายมาเจสต้ี)

296 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 089-457-0984

14 อรัญญา เฮลท์ แอนด์ สกิน 
(Arunya Health & skin)

118 เทเวศ ถ.กรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 
10200

087-368-9381

15 อชราแฮลล์แคร์ 44/110 the connect 3 ซ.วิภาวดีรังสิต ดอนเมือง กทม 089-7700653 achara.healthcare@gmail.com
16 สปาลานนา 750/870 ซอยแบร่ิง62 สุขุมวิท 107 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอ

เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
081-656-8998 spn_tu@hotmail.com

17 ร้านชกา 250/76 1ซอยหัวหิน 92  ถนนเพชรเกษม  ต าบลหัวหิน  อ าเภอ
หัวหิน   จังหวัดประจวบฯ

02-7698178    084-4635551,    
085-1990517

Aim9_1@hotmail.com

18 อารยะ ศูนย์โยคะสุขภาพ 
และความงาม

1600/104 ถ.ท่าปรง ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร    034-425160,     
034-837238

081-9388266 phisan_a@thaiorchidfarm.com

19 ลีลานวดแผนไทย ลีลานวดแผนไทยและสปา ชั้น 3 ข้างศูนย์พระเคร่ืองไอที  สแควร์
หลักส่ี

02-5760564 081-9110440 ไม่มีข้อมูล

20 กนัญญาสปาแอนด์บิวต้ี 18/6 หมู่ที ่1 ถ.รังสิต-ปทุม ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 02-9796973 089-1197150 khanoktorn@yahoo.com
21 จันทราสปา สปา 4 ภาค เซ็ลทรัลชลบุรี ต าบลเสม็ด อ าเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 081-761-9606 chantrathaispa0509@gmail.com
22 จันทร์เพ็ญนวดไทยและสปา 76/2 ถ.แจ้งวัฒนะ ซ.5 หลักส่ี ทุง่สองห้อง กรุงเทพฯ ไม่มีข้อมูล 084-8222840 thanatphakron@gmail.com
23 ศูนย์เอกชัยบางบอน 474  ซอยเอกชัย 46  แขวงบางบอน  เขตบางบอน  กรุงเทพฯ ไม่มีข้อมูล 092-2645698 nattapad.wi@gmail.com

24 Cystal spa 1541 ถ.สุขุมวิท พระโขนงเหนือ วัฒนา กทม 10110 02-3824455 095-969-4165 ไม่มีข้อมูล
25 สวรรยาสปารูม 65/7 ซอยรามอินทรา 14 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง   เขต

บางเขน กรุงเทพฯ 10230
  02-9435522,    

02-9435311
081-7525581 khuan_19d@outlook.co.th

26 ดีสยาม 220/14 ต.บางพู อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 092-3516426
27 ลิลล่ีสปา 216/14 ต.บางพู อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 085-9161183
28 ชบาแลง 697 อาคารตรงข้างทางเข้าคอนโดลุมพินี ถ.แฮปปีแ้ลนด์ คลองจั่น

 บางกะปิ กทม.
ไม่มีข้อมูล 081-6458382 Chonsarit7@hotmail.com

29 สวรรยา นวดแอนด์สปา 089-922-3729

mailto:spn_tu@hotmail.com

