
หมายเหตุ : ลําดับ 1-5 เป็นธุรกิจที่ได้รับรางวัล DBD Wellness Service Award  2018

ลําดับ ชื่อกิจการ คํานํา ชื่อ สกุล ตําแหน่ง ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ  E-mail

*1 กัณฑคูณ นวดเพื่อสุขภาพ คุณ สรวีย์ เรืองกมลทิพย์ เจ้าของกิจการ
เลขที่ 1 อาคารอิงบุญ อพาร์ทเม้นท์ ถนน
สุขุมวิท 101/1 บางจาก พระโขนง 
กรุงเทพมหานคร 10260

092-2566357 aspakrub@hotmail.com

*2 บริษัท เลมอนกลาส มะซาจ จํากัด 
(สํานักงานใหญ่) คุณ วุฒิศักดิ์ ทองมี ผู้จัดการสาขา

เลขที่ 111/2-3 ซอยเนียมอุทิศ ถนน
รัชดาภิเษก ดินแดง ดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400

090-1098567 wut-th18965@hotmail.com

*3 บ้านประคบทองไทยสปา สาขา 2 คุณ ภูมิพัฒน์ เจียรประวัติ กรรมการผู้จัดการ เลขที่ 444/46 ถนนพระยาสัจจา เสม็ด 
เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 086-3112536 tassanai327@gmail.com

*4 มนต์เมืองล้านนา มาสซาจ คุณ พิทักษ์พงศ์ คําพร ผู้จัดการ เลขที่ 879/7-8 ถนนพหลโยธิน เวียง เมือง
เชียงราย เชียงราย 57000 094-8426868 phitakphong5678

@gmail.com

*5 สุขชีวาสม เมืองเอก คุณ กฤษณา ฐานะเศรษฐ์ ผู้ดําเนินการ เลขที่ 73/2 หลักหก เมืองปทุมธานี 
ปทุมธานี 12000 081-3045475 sukshewasom3

@hotmail.com

6 Bewell Holistic Massage Home คุณ สมสมัย กลิ่นหอม ผู้จัดการร้าน
เลขที่ 99 ห้อง FGD 081-083  ชั้น G โซน
 D ศูนย์การค้าเดอะฮับ หมู่8  ถนน 
พหลโยธิน  คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี 12130

086-4903115 yuree17@gmail.com

7 De Surin Health Spa คุณ พรรษกร แสงใสแก้ว ผู้ช่วยผู้จัดการสปา เลขที่ 5/50 ซอยเชิงทะเล 3   เชิงทะเล 
ถลาง ภูเก็ต 83110 095-0932288 desurinspa@gmail.com

ธุรกิจบริการสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ ประจําปี 2561 (ธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ)

             ผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ธุรกิจที่มีมาตรฐานคุณภาพในด้าน (1) การนําองค์กร (2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                     
(3) การมุ่งเน้นลูกค้า (4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (5) การมุ่งเน้นบุคลากร (6) การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ (7) ผลลัพธ์ โดยได้ระดับคะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป  จากระดับคะแนนเต็ม ร้อยละ 100
             นอกจากนี้ ธุรกิจที่ได้คะแนนรวมตามเกณฑฯ์ ตั้งแต่ร้อยละ 76 ขึ้นไป และเป็นธุรกิจที่ได้คะแนนรวมสูงสุดตามเกณฑ์ฯ 5 อันดับแรก จะได้รับรางวัล DBD Wellness Service Award 2018

ปี 2561 มีรายชื่อธุรกิจที่ได้รับรางวัล DBD Wellness Service Award 2018 และธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์ฯ ประจําปี 2561  (จํานวน 42 ราย) ดังนี้



ลําดับ ชื่อกิจการ คํานํา ชื่อ สกุล ตําแหน่ง ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ  E-mail

8 เจสปา สาขา โลตัส ม.อ. คุณ ธนเสฎฐ์ นันทมนพิพัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป เลขที่ 1132 ถนนกาญจนวนิชย์ หาดใหญ่ 
หาดใหญ่ สงขลา 90110 091-4791569 keng2808@gmail.com

9 ชีวารมย์ สาขาเดอะทรี บางบอน คุณ ฐิติญา แสงเทศ เจ้าของกิจการ
เลขที่ 286/6 ซอยบางบอน 3 ถนนบาง
บอน 3  หนองแขม หนองแขม 
กรุงเทพมหานคร 10160

092-3724422 thitiyaka@hotmail.com

10 ชีวารมย์ สาขาบิ๊กซี เพชรเกษม คุณ ฐิติญา แสงเทศ เจ้าของกิจการ เลขที่ 1759/6 ถนนเพชรเกษม หลักสอง 
บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 092-3724422 thitiyaka@hotmail.com

11 ชีวารมย์ สาขาประชาอุทิศ คุณ ฐิติญา แสงเทศ เจ้าของกิจการ เลขที่ 15 ถนนประชาอุทิศ  ทุ่งครุ ทุ่งครุ 
กรุงเทพมหานคร 10140 092-3724422 thitiyaka@hotmail.com

12 ชีวารมย์ สาขาโลตัสเพชรเกษม 81 คุณ ฐิติญา แสงเทศ เจ้าของกิจการ

อาคารเทสโก้ โลตัส สาขา เอ็กเพรส เพชร
เกษม 81 เลขที่ 6,8 ถนนมาเจริญ ซอย
เพชรเกษม 81  หนองแขม หนองแขม 
กรุงเทพมหานคร 10160

092-3724422 thitiyaka@hotmail.com

13 ชีวารมย์ สาขาศูนย์การค้าเดอะพาซิโอ
 พาร์ค กาญจนาภิเษก คุณ ฐิติญา แสงเทศ เจ้าของกิจการ

เลขที่ 8/9 ถนน กาญจนาภิเษก โซน 
Education ชั้น 2 ศาลาธรรมสพน์ ทวี
วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10160

092-3724422 thitiyaka@hotmail.com

14 ชีวารมย์ สาขาเสนาเฟส คุณ ฐิติญา แสงเทศ เจ้าของกิจการ
อาคารศูนย์การค้า Sena Fest เลขที่ 542,
 542/1-2 ถนนเจริญนคร คลองต้นไทร 
คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

092-3724422 thitiyaka@hotmail.com

15 ชีวารมย์ สาขาโฮมโปร กัลปพฤกษ์ คุณ ฐิติญา แสงเทศ เจ้าของกิจการ เลขที่ 604 ถนน กัลปพฤกษ์  บางหว้า 
ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 092-3724422 thitiyaka@hotmail.com

16 ชีวารมย์ สาขาโฮมโปร เพชรเกษม คุณ ฐิติญา แสงเทศ เจ้าของกิจการ เลขที่ 224 ถนนเพชรเกษม หนองค้างพลู 
หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 092-3724422 thitiyaka@hotmail.com

17 ซีน่า แอด ศรีนครนิทร์ คุณ ธนาวรรณ โชคสุนทรพจน์ เจ้าของกิจการ
B1-17,18 ห้างธัญญะพาร์ค ศรีนครินทร์ 
สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
10250

098-2712583 thanawan.c88@gmail.com



ลําดับ ชื่อกิจการ คํานํา ชื่อ สกุล ตําแหน่ง ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ  E-mail

18 ณชา สปา แอนด์ มาสสาจ สาขา
กาญจนาภิเษก คุณ ภณชา บุญมา Spa Manager

เลขที่ 7/3 ถนนกาญจนาภิเษก ซอย 3 
บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 
10150

095-9614626

19 ธาราวดี นวดเพื่อสุขภาพ คุณ ปราณิสา สุดวิเศษ เจ้าของกิจการ เลขที่ 19/90 ถนนรามอินทรา ท่าแร้ง 
บางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 084-6672566 honey19777@hotmail.com

20 บริษัท ดาดา อินเตอร์เทรดดิ้ง จํากัด 
(เดเทอร์ นวดเพื่อสุขภาพ) คุณ รุ่งรัตน์ งอกงาม กรรมการผู้จัดการ

เลขที่ 32/3 ซอยลาดกระบัง 14/1 ถนน
อ่อนนุช-ลาดกระบัง ลาดกระบัง 
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

081-5638975 rungprime1@gmail.com

21 พัชรสปา คุณ พัณณ์ชิตา บุญยะพงศ์ไชย Operation Manager
ชั้น 3 ห้อง R237 ห้างมาร์เก็ตวิลเลจ โฮ
มโปรกิ่งแก้ว แยกกิ่งแก้ว ราชาเทวะ บาง
พลี สมุทรปราการ 10540

081-8023139 phanchita1969
@yahoo.co.th

22
ภูผาอ่าวนาง รีสอร์ท แอนด์ สปา

คุณ สุดาภรณ์ จันทร์ศรี ผู้จัดการ เลขที่ 395 หมู่ 2 ซอย 13,  อ่าวนาง เมือง
กระบี่ กระบี่ 81180 082-8139086

phuphaaonang
@hotmail.com

23 ภูริตา สาขา คลอง 3 คุณ วิไลพร กิจวิมลรัตนา เจ้าของกิจการ เลขที่ 51 หมู่ 9 หมู่บ้านพฤกษา 17  ลาด
สวาย ลําลูกกา ปทุมธานี 12150 089-8925522 puritaspa@hotmail.com

24 ภูริตา สาขา โลตัสแหลมฉบัง คุณ วิไลพร กิจวิมลรัตนา เจ้าของกิจการ เลขที่ 4/309 หมู่ 10  ทุ่งสุขลา ศรีราชา 
ชลบุรี 20230 089-8925522 puritaspa@hotmail.com

25 ภูริตา สาขา แหลมฉบัง คุณ วิไลพร กิจวิมลรัตนา เจ้าของกิจการ เลขที่ 4/276, 277 หมู่ 10 ทุ่งสุขลา ศรี
ราชา ชลบุรี 20230 089-8925522 puritaspa@hotmail.com

26 ภูหลวง นวดแผนไทย คุณ ธันยพัต จันตภัยโรจน์ เจ้าของกิจการ
เลขที่ 13 ซอยราษร์อุทิศ 200 ปี ซอย 1 ถ.
 ราษฎร์อุทิศ 200 ปี   ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ต 
83150

082-2843565 puluang1@hotmail.com

27 ภูหลวง นวดแผนไทย (โรงแรมอาม่า รี
สอร์ท แอนด์ สปา) คุณ ธันยพัต จันตภัยโรจน์ เจ้าของกิจการ

เลขที่ 33 ซอยราษร์อุทิศ 200 ปี ซอย 1 ถ.
 ราษฎร์อุทิศ 200 ปี   ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ต 
83151

082-2843565 puluang1@hotmail.com

28 มายไทย มาสสาจ คุณ ประเวช เรือนใส ผู้จัดการ เลขที่ 166 ก/6-7 ช้างกลอน เมือง
เชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100 089-4353461 mythaimassage.chiangmai

@gmail.com



ลําดับ ชื่อกิจการ คํานํา ชื่อ สกุล ตําแหน่ง ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ  E-mail

29 รามณ์บุรี คุณ เบญจพร วงษ์ทองดี เจ้าของกิจการ
นัมเบอร์วัน อพาร์ทเม้น อาคาร 20, 266 
รามคําแหง ซอย 5  ประเวศ ประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 10250

094-7395778 benjaporndee@gmail.com

30 รินด้า นวดเพื่อสุขภาพ คุณ วันนี อินทองแก้ว ผู้จัดการ เลขที่ 84 ถนนพระอาทิตย์ ชนะสงคราม 
พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 087-8302604 nee_ideas@hotmail.co.th

31 รุ่งอรุณ น้ําพุร้อน นวดเพื่อสุขภาพ คุณ สายพิณ กิตติสุนทโรภาศ ผู้จัดการ เลขที่ 108 บ้านสหกรณ์ แม่ออน เชียงใหม่
 50130 081-8830337 roongaroon_108

@hotmail.com

32 โรงพยาบาลกายภาพบําบัด ด๊อกเตอร์ 
เฮลท์ อินเตอร์เนชั่นเนล คุณ อรพรรณ นันทะเสน ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

เลขที่ 148/9 หมู่ที่ 9 ถนนพุทธมณฑลสาย
 4   กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม 
73220

083-8423101 pph_oc_nurse
@hotmail.com

33 ลานโพธิ์นวดเพื่อสุขภาพ คุณ พุทธคยา ไชยวงศ์ ผู้จัดการ เลขที่ 10/21 ถนนสุขุมวิท คลองเตย 
วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 085-9134775 queenamb@hotmail.com

34 ลูซิน่า มาสซาจ คุณ ภิรมย์พร ปันโยแสง เจ้าของกิจการ เลขที่ 4/1 ถนนสุขุมวิท คลองตัน 
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 081-2527014 piromporn6597@gmail.com

35 ลูซิน่า มาสซาจ สาขา 2 คุณ ภิรมย์พร ปันโยแสง เจ้าของกิจการ เลขที่ 9 ถนนสุขุมวิท 26  คลองตัน 
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 081-2527014 piromporn6597@gmail.com

36 ศิปา นวดแผนไทย คุณ ศรีไพล ดุจจานุทัศน์ เจ้าของกิจการ เลขที่ 23/7 ถนนลําลูกกา (ตลาดนานา
เจริญ) คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี 12130 092-5911551 nang.dud23@gmail.com

37 ศูนย์สุขภาพสายสลิล คุณ สลิลดา คูหาทอง ผู้อํานวยการ เลขที่ 177/1  ถนนศรีชมชื่น ซอย 5 
หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 087-8669090 ud_massage@live.com

38 สัปปายะ นวดเพื่อสขุภาพ คุณ วันนี อินทองแก้ว ผู้จัดการ เลขที่ 82 ถนนสามเสน บ้านพานถม พระ
นคร กรุงเทพมหานคร 10200 087-8302604 nee_ideas@hotmail.co.th

39 อนันตา (ภูหลวง 2) คุณ ธันยพัต จันตภัยโรจน์ เจ้าของกิจการ เลขที่ 173 ถ.นาใน  ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ต 
83150 082-2843565 puluang1@hotmail.com



ลําดับ ชื่อกิจการ คํานํา ชื่อ สกุล ตําแหน่ง ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ  E-mail

40 อัญรินทร์นวดเพื่อสุขภาพ คุณ อัญรินทร์ วงษ์ศรีนาค เจ้าของกิจการ เลขที่ 228 ถนนกรุงธนบุรี บางลําภูล่าง 
คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 061-9465419 unyarinwongsrinak

@yahoo.com

41 ไอแคร์ มาสสาจ นวดเพื่อสุขภาพ คุณ สิริพร เหล่ากิจ พนักงาน เลขที่ 593/22 ซอยสุขุมวิท 33/1 คลองตัน
เหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 096-8648284 aiyaraa.massage1

@gmail.com

42 เฮือนคํา สาขาบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
สุขาภิบาล 3 คุณ สุนิสา จันทร์เรือง เจ้าของกิจการ เลขที่ 1245 ถนนรามคําแหง หัวหมาก 

บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 086-8986196 sunisa.massage14
@gmail.com


