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การประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนา 
(The Excellent Massage of Lanna) 

      
   จังหวัดเชียงใหม่ โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนา  ภายใต้
โครงการส่งเสริมตลาดบริการสุขภาพเชียงใหม่สู่สากล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม
ภาพลักษณ์การบริการนวดไทย เกิดการพัฒนารูปแบบการบริการนวดไทยสร้างสรรค์สู่การสร้างมูลค่าเพ่ิม และ
เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การนวดไทยให้เป็นที่ยอมรับ 

 การประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนา มีแนวคิดการบริการนวดไทยที่เน้นเทคนิคการนวดไทยเป็นหลัก
และมีการน าภูมิปัญญาล้านนามาใช้ผสมผสาน สร้างสรรค์สู่การสร้างมูลค่าเพ่ิม  

1. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด    
1.1 เป็นพนักงานในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข   
      ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือ 

1.2  เป็นบุคลากรในองค์กรภาครัฐด้านสุขภาพท่ีเป็นเครือข่ายด้านธุรกิจสุขภาพหรือเป็นสมาชิกขององค์กร 

 ภาคเอกชน ด้านสุขภาพ ที่เป็นเครือข่ายด้านธุรกิจสุขภาพของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีหนังสือรับรองจาก 

 หน่วยงานต้นสังกัด และ 
1.3  ต้องเป็นบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 20– 65 ปี มีสุขภาพแข็งแรง 
 

2. กติกา การประกวด   
2.1  การประกวดมี 1 ประเภท  ได้แก่ นวดไทยล้านนา 

2.2    ระกอบด้วย  
 โล่รางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท                               จ านวน   1 รางวัล  
 โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท                จ านวน   1 รางวัล 
 โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท                 จ านวน   1 รางวัล 
 โล่รางวัลชมเชย  พร้อมเงินรางวัล 5,000  บาท                                  จ านวน   2 รางวัล 
2.3  ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวด ได้รับใบประกาศนียบัตร  

 

3. การเข้าร่วมประกวด   
3.1 ระบุ ชื่อทีมที่เข้าร่วมประกวด (1 ทีม ประกอบด้วย 3-5 คน ได้แก่ ผู้นวด  ผู้อธิบาย และผู้ถูกนวด    

ผู้จัดเตรียมสถานที่อุปกรณ์ ) ชื่อ-นามสกุล ของสมาชิกที่เข้าร่วมประกวด ที่อยู่ หรือสถานที่ท างาน 
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หรือต้นสังกัด เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมระบุประเภทการประกวด  (ชื่อทีม ที่ไม่ใช่
ชื่อร้าน เครื่องแต่งกาย ในรูปแบบล้านนา) 

3.2  การประกวดรอบคัดเลือก ตามวันเวลาดังนี้ 
1) การประกวดรอบคัดเลือก ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ  ในวันที่ 24 มิถุนายน    
    2560 ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น. หรือที่ผู้จัดก าหนด  
2) ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดรอบชิงชนะเลิศ  5 ทีม (หรือท่ีคณะกรรมการพิจารณา) ต้องเข้า 
    ร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศภายในงาน Lanna Expo 2017 ณ ศูนย์ประชุมและแสดง 

    สินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่หรือท่ีผู้จัดก าหนดใน    
    วันที่ 25 มิถุนายน ๒๕60 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. หรือท่ีผู้จัดก าหนด การตัดสินของ 
    กรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  
 

4. ก าหนดเวลาและวิธีการสมัครเข้าร่วมประกวด   
      ต้ังแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2560 

4.1  สมัครด้วยตนเองที่งานธุรกิจสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ              
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200  หรือ 

4.2  สมัครผ่าน สมาคมนวดแผนไทย ที่อยู่ อาคารโรงเรียนไอทีเอ็ม นวดไทยโบราณ เลขที่ 59/9              
 ถ.ช้างเผือก ซ. 4ฉ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 หรือ 

4.3  สมัครผ่าน สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา ที่อยู่ 49 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่  
จ.เชียงใหม่ 50100 หรือ 

4.4  สมัครผ่าน สมาคมไทยล้านนา ที่อยู่ 29/2-3 ถ. สิงหราช ต. ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่   
 หรือ 

4.5  สมัครผ่าน ชมรมผู้ประกอบการนวดไทยล้านนา ที่อยู่ 38 ถ.ราชภาคีนัย  ต.พระสิงห์               
 อ.เมืองเชียงใหม่  จ. เชียงใหม่ 50200 โทร 053-279-403, 081-4688816 หรือ   

4.6  ทางไปรษณียต์อบรับ (โดยจ่าหน้าซองถึง นางสาวธัญนันท์ ราชภัณฑ์) งานธุรกิจสุขภาพ  
 ส านักงาน สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200) 

 

5. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
 นางสาวธัญนันท์ ราชภัณฑ์  หรือ ภญ.อัญชญา  ดุจจานุทัศน์ งานธุรกิจสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่ 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200    โทร.0 5321 1048-50 ต่อ 

302  โทรสาร 0 5321 2472 E- mail: healthwisdom_cm@hotmail.com (ระบุ ชื่อหัวเรื่องว่า 
การประกวด) 
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6. ระยะเวลา  

ล าดับ กิจกรรม ก าหนดเวลา 

1 ประชาสัมพันธ์เชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประกวด 1 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2560 
2 กลุ่มเป้าหมายสมัครเข้าร่วมประกวด 1 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2560 

3 คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด 5-9 มิถุนายน 2560 
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดรอบ

คัดเลือก และประกาศค าชี้แจงการเตรียมความพร้อมการ
เข้าร่วมการประกวด ที่ www.lannahealthhub.org และ 
ณ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

15 มิถุนายน 2560 

5 การประกวดรอบคัดเลือก ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติฯ 

24 มิถุนายน 2560 
เวลา 10.00-16.00 น. 

6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบการประกวด รอบชิงชนะเลิศ 
ทาง www.lannahealthhub.org และ ณ เวทีการ
ประกวด 

24  มิถุนายน 2560 
เวลา 20.00 น. 

7 การประกวดรอบชิงชนะเลิศ ณ ศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติฯ 

25  มิถุนายน 2560 
เวลา 09.00-12.00 น. 

8 ผู้ชนะการประกวดรับรางวัล ภายในงาน Lanna Expo 
2017  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ 

1 กรกฎาคม 2560 

 

 

http://www.lannahealthhub.org/

