
วัน เดือน ปี เวลา ประเภทสถานประกอบการที่รับยื่นเอกสาร 

1  
มิถุนายน 2560 

9.00 น -

15.00 น 

ผู้ประกอบการและผู้ด าเนินการฯ รายนามตาม บัญชี 1 

สถานประกอบการ  

- สปาเพื่อสุขภาพ                                                4 แห่ง 

- นวดเพื่อสุขภาพ  (ชื่อน าหน้าด้วยอักษร ก – พ)       104  แห่ง 

- นวดเพื่อเสริมความงาม                                      3 แห่ง 

2  
มิถุนายน 2560 

9.00 น -

15.00 น 

ผู้ประกอบการ รายนามตาม บัญชี 2 

- นวดเพื่อสุขภาพ  (ชื่อน าหน้าด้วยอักษร ฟ – ฮ)         99 แห่ง  

9  
มิถุนายน 2560 

9.00 น -

15.00 น 

ผู้ประกอบการและผู้ด าเนินการฯ รายนามตาม บัญชี 3 

- สปาเพื่อสุขภาพ                                               2 แห่ง 

- นวดเพื่อสุขภาพ                                             30 แห่ง 

ตารางเวลาการยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการฯ และขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ด าเนินการ 
ส าหรับสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตาม บัญชี 1  บัญชี 2  บัญชี 3 

สถานท่ี รับยื่นเอกสาร ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

หมายเหตุ  
1. จะมีจดหมายจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ถึงสถานประกอบการเพื่อสุขภาพของท่านตาม  
    รายช่ือในบัญชี 1, 2, 3  
2. ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ทาง  www.lannahealthhub.org และ LINE:  @lannahealthhub 
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วัน เดือน ป ี เวลา ประเภทที่รับยื่นเอกสาร สถานท่ี รับยื่นเอกสาร 

10 - 21 
มิถุนายน 2560 

9.00 น -16.00 น. 

ผู้ให้บริการอิสระ 
รวมถึงที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
บริการด้านสุขภาพอ่ืนๆ 
นอกเขตอ าเภอเมือง 

ตามท่ีระบ ุ
13 แห่ง (หน้า 3 ) 

10 - 11 
มิถุนายน 2560 

9.00 น -16.00 น. 

ผู้ให้บริการอิสระ 
รวมถึงที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
บริการด้านสุขภาพอ่ืนๆ 

ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ เชียงใหม่ 
(คันคลองชล) 

12 - 14 
มิถุนายน 2560 

9.00 น -16.00 น. 

ผู้ให้บริการอิสระ 
รวมถึงที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
บริการด้านสุขภาพอ่ืนๆ  
อ าเภอสันก าแพง-ดอยสะเก็ด 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  

อ าเภอสันก าแพง (กศน.)  
โทร  053-332752 

15 - 16 
มิถุนายน 2560 

9.00 น -16.00 น. 

ผู้ให้บริการอิสระ 
รวมถึงที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
บริการด้านสุขภาพอ่ืนๆ 
อ าเภอสันก าแพง-ดอยสะเก็ด 
  

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ส าหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 
ท่ีตั้งภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

อ าเภอสันก าแพง 

17 - 18 
มิถุนายน 2560 

9.00 น -16.00 น. 

1. ผู้ให้บริการในสถานประกอบการ  
   เพื่อสุขภาพ ตามบัญชี 1 , 2 
2. ผู้ให้บริการในสถานประกอบการ 
    เพื่อสุขภาพ  ตามบัญชี 3 
3. ผู้ที่มีใบรับรองผู้ด าเนินการสปา 

ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ เชียงใหม่ 
(คันคลองชล) 

ตารางเวลาการยื่นค าขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และ  
การยื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ด าเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม ่

หมายเหต ุ  
 ทา่นสามารถติดตามขา่วสารได้ทาง www.lannahealthhub.org และ LINE: @lannahealthhub 
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ตารางเวลาการยื่นค าขอขึ้นทะเบียนเป็น  
ผู้ให้บริการอิสระ รวมถึงที่ปฎิบัติงานในหน่วยงานบริการดา้นสขุภาพอื่นๆ นอกเขตอ าเภอเมือง 

ที ่ อ าเภอ วันที่รับค าขอ           เวลา สถานที่ 

1 ฝาง 
10-11 มิถุนายน  

17-18 มิถุนายน 60 
13.00-16.00 น.  สสอ.ฝาง 

2 แม่ริม 12 -14 มิถุนายน 60 09.00-15.00 น.   สสอ.แม่ริม 

3 แม่อาย 12-16 มิถุนายน 60  09.00-15.00 น. สสอ. แม่อาย 

4 หางดง 12-16 มิถุนายน 60 09.00-15.00 น.  สสอ. หางดง 

5 ฮอด 12-16 มิถุนายน 60 09.00-15.00 น.  สสอ. ฮอด 

6 สารภี 12-13 มิถุนายน 60 09.00-16.00 น.  สสอ. สารภี 

7 แม่แตง 13-15 มิถุนายน 60 09.00- 16.00 น.  สสอ.แม่แตง 

8 สันก าแพง 
12-14 มิถุนายน 60  09.00-15.00 น. กศน.สันก าแพง 

15-16 มิถุนายน 60 09.00-15.00 น. 
สถาบันพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ 

9 ดอยสะเก็ด 14-16  มิถุนายน 60 09.00-15.00 น. สสอ.ดอยสะเก็ด 

10 เชียงดาว 15  มิถุนายน 60  09.00-15.00 น.  
ห้องประชุมผู้สูงอายุ 

รพ.เชียงดาว 

11 เวียงแหง 15-16 มิถุนายน 60 09.00-16.00 น.  สสอ. เวียงแหง 

12 อมก๋อย 16 มิถุนายน 60 09.00-15.00 น. สสอ. อมก๋อย 

13 สันป่าตอง 19-21 มิถุนายน 60 09.00-15.00 น. สสอ. สันป่าตอง 

 หมายเหตุ : สามารถยื่นค าขอได้ทั้ง 13 อ าเภอและยื่นได้ที่ ศูนย์ประชุม และแสดงสินค้านานาชาติฯ     
               (คันคลองชล) วันที่ 10 -11 มิถุนายน 2560 
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บัญชี 1 
รายนามสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ด าเนินการ  

ที่ยื่นเอกสารค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
และยื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ด าเนินการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

 
 วันที่ 1 มิถุนายน 2560    เวลา 9.00 น. – 15.00 น.  

ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์      ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

ผู้ประกอบการและผู้ด าเนินการสปา   4  ราย 

1. ชีวา สปา 2  ผู้ด าเนินการสปา   นางสาวรัตติกร โปธิก๋า 
2. เดอะมิราเคิลสปา ผู้ด าเนินการสปา   นางสาวนพัชกร  ปัญญามงคล 
3. ปราณาริน โฮลิสติค สปา ผู้ด าเนินการสปา   นางปุณยนุช ไชยพรหม 
4. อารายานา สปา                  ผู้ด าเนินการสปา  นางสาวจินตภาส์ แสนผล 

สถานประกอบการ  นวดเพื่อเสริมความงาม   3  ราย 

1. เจ ซี บ้ิวตี้พลัส   
2. บิวตี้คลับ บายกาญจนา   
3. เค เฮิร์บ 2 

สถานประกอบการ   นวดเพ่ือสุขภาพ  104  ราย 

 1. โกลด์มาสสาจ เชียงใหม่        2. กินรี ไทย มาสสาจ           3. เกนหลงหัตถเวช  
 4. โกลเด้น เชียงใหม่        5. โกลเด้น มูน มาสสาส           6. เก็ตตะหว๋า เชียงขาง  นวดไทย 
 7. ขวัญตา นวดไทย        8. ขุนช านาญ นวดเพื่อสุขภาพ      9. เค เฮิร์บ  
10. เค ที มาสสาส        11. คลาวด์                             12. คีรียา วานา มาสสาจ  
13. โคโคนัท มาสซาจ       14. คุณกัลยานวดแผนไทย          15. เคนนวดไทย  
16. จินดามณี        17. จามเทวี มาสสาส                18. จิราภรณ์ นวดแผนไทย    
19. 789 นวดแผนโบราณ          20. เจี๊ยบ นวดแผนไทย              21. จิรา มาสสาจ 
22. จันทร์เป็ง นวดแผนไทย             23. จุไรรัตน์นวดแผนไทย            24. ชาญะ มาสสาจ   
25. โชคสิริ นวดแผนไทย       26. เชียงใหม่นวดแผนไทย           27. ชณา นวดแผนไทย 
28. เชียงใหม่ ไทย มาสสาจ       29. ช้างแดงโพธิเวช 1          30. ชิค นวดไทย 
31. เชียงใหม่สบายดีนวดแผนไทย     32. เชียงใหม่ ธารา นวดไทย        33. ชีวกโกมารภัจจ์ จอมทองนวดแผนไทย  
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วันที่ 1 มิถุนายน 2560      เวลา 9.00 น. – 15.00 น.  
ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์      ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

ผู้ประกอบกิจการสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ 104 ราย 

34. เซ้นส์ มาสสาจ 35. ซีเรนิตี้ มาสซาจ 3               36. ซีเรนิตี้ มาสซาจ 
37. ซากุระนวดแผนไทย 38. เซเว่นเซ็นจูรี่  นวดแผนไทย               39. ซี สบายดี  มาสสาจ 
40. ดุษิตา นวดแผนไทย 41. ดิ อาร์ททิส                42. เดอะ โฮม มาสสาจ แอนด์ โฮสเทล 
43. ดุษิตา 2   44. ตุงทองมาสสาจ               45. ทองน้ าหนึ่ง นวดเพื่อสุขภาพ 
46. ทองกวาว มาสสาจ 47. ทิชา มาสสาจ               48. ทับทิม นวดแผนไทย 
49. ธัญวลัย นวดแผนไทย 50. ธรรมมา มาสสาจ               51. ธันยรัศมิ์ นวด 
52. ธัญญา นวดไทย 53. นานา นวดไทย               54. นารา นวดไทย 
55. นก นวดแผนไทย 56. นวดเพื่อสุขภาพชีวกโกมารภัจจ์           57. นวดเชียงใหม่ แผนโบราณ 
 
58. นุชจรินทร์ นวดไทย 59. เนวาน่า มาสสาจ              60. นวดแผนไทย บาย อิน 
61. นวดฟ้าธานี  62. ไนซ์ แอนด์ คูล มาสสาจ              63. นา มาสสาจ 
64. นวดโบราณ  65. นวดบ้านท่อ               66. นิวปิ่นแก้วนวดแผนโบราณไทย 
67. นันทวัน นวด 68. นวดป่าแดด              69. นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพโดยคนตาบอด จังหวัด
เชียงใหม่ 
70. นิดรุ่ง นวด  71. น้ าพุร้อน นวดไทย                       72. นางนวลศรี นวดแผนไทย    
73. นันท์ชรัส นวดไทย  74. ใบหม่อน มาสสาจ              75. เบสท์ มาสสาจ 
76. บัวยวง นวดแผนไทย 77. บ้านเฮา นวดไทย              78. ใบโพธิ์ทอง นวดแผนไทย 
79. บัวตองนวดแผนไทย 80. ใบตอง นวดแผนไทย              81. บานเย็น มาสสาจ 
 
82. บับเบิ้ล นวดเพื่อสุขภาพ 83. บ้านซากุระ มาสสาจ              84. บ้านนวดเพื่อสุขภาพศรีภูมิ 
85. บุญมี รีแล็คซ์ นวดไทย 86. บิวตี้ นวดไทย              87. บ้านลานสา รีแลคซิ่ง มาสสาจ 
88. บี สบายใจ นวดแผนไทย 89. ใบโพธิ์ นวดแผนไทย                    90. บ้านโชคดีนวดแผนไทย 
91. ใบเตย นวดแผนไทย 92. ปทิตตา นวดแผนไทย               93. ปู่ฤๅษีนวดแผนโบราณ 
94. ปทุมช้างเผือกนวดแผนไทย 95. ปรานอมนวดแผนไทย              96. ป้าจิต นวดไทย             
97. โพธิ์เงิน 168 นวดแผนไทย 98. พี อี มาสสาจ              99. เพื่อนนวดแผนไทย 
100. พิมนวดไทย 101. พรีเมียม นวดแผนไทย            102. แพรวนภา นวดแผนไทย 
103. เพ็ญศรี นวดแผนไทย   104. พิสมัย นวดแผนไทย        
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บัญชี 1 (ต่อ) 
รายนามสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ด าเนินการ  

ที่ยื่นเอกสารค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
และยื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ด าเนินการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
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บัญชี  2 
รายนามสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ด าเนินการ 

 ที่ย่ืนเอกสารค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
และย่ืนค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ด าเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  

วันที่ 2 มิถุนายน 2560     เวลา 9.00 น. – 15.00 น.  
ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค ์      ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

ผู้ประกอบกิจการสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ 99 ราย 

1. ฟ้านวดแผนไทย                             2. เฟรนด์ มาสสาจ                  3. ฟ้าล้านนา มาสสาจ 
4. ภารดี อิน พาราไดซ์ นวดแผนไทย        5. ภูศิริ มาสสาจ                  6. ภูพญา 
7. มายไทย มาสสาจ             8. เมืองพิงค์ นวดแผนไทย             9. มุมสบาย มาสซาจ 
10. มัลนูรี นวดแผนไทย            11. มีโชคร้านนวดแผนไทย            12. มุก นวดแผนไทย 
13. มิตรดีนวดแผนไทย            14. เมย์ ฟลาวเวอร์                15. เมย์ฟลาวเวอร์ 2 
16. เมย์ฟลาวเวอร์ 3            17. มาลีไทย มาสสาจ                18. มานดารา มาสสาจ แอนด์ บิวตี้ 

 
19. แม่สะลอง นวดแผนไทย            20. แม่จันทร์ นวดไทย                21. ร้อยพันจันทร์ นวดแผนไทย 
22. รักษ์ไทยมาสสาจ            23. ร้าน ณัฐนันท์ มาสสาส            24. ร้านโมญา นวดแผนไทย 
25. ร้านไนซ์ มาสสาจ            26. ร้านดามาสสาจ                27. ร้านนวด ดีทู 
28. ร้านนวดแผนไทยคุณยาย             29. ร้านนวดใบเงิน                30. ร้านนวดใบทอง 
31. ร้านนวดไทย เพื่อสุขภาพ            32. ร้านมนตราไทย มาสสาจ          33. ร้านมุทิตา นวดแผนไทย 
34. ร้านสุโขทัย นวดไทย            35. รีแลค  แอนด์  เอ็นจอย           36. เลอเบสท์นวดแผนไทย แอท นิมมาน 
37. ลานา นวดไทย            38. เลิศหล้า  นวดแผนไทย           39. ลานนา อโรมาติก เซนท์ เชียงใหม่ 

 
40. ลาเวนเดอร์              41. ลานตนา                42. วันเดอร์ฟูล  มาสซาจ 
43. วิไลนวดแผนไทย            44. วราลี  มาสสาจ                45. วราลี  มาสสาจ 2 
46. วาสนา นวดแผนไทย                     47. วันแก้วนวดแผนไทย              48. เวลคัม ไทย มาสสาจ 
49. วัวลายหัตถเวช            50. วันดานวดแผนไทย                51. ศรีภูมินวดไทย 
52. ศรีล้านนา มาสสาจ            53. ศศินานวดแผนโบราณ            54. สวีท มาสสาจ 
55. สวนสมุนไพรนวดแผนโบราณ           56. สบาย สบาย มาสสาจ            57. สมเพชรนวดไทย 2 
58. สมเพชรนวดไทย            59. แสนสบายเอ็กซ์คลูซีพ            60. สิริ นวดไทย 
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วันที่ 2 มิถุนายน 2560   เวลา 9.00 น. – 15.00 น.  
ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

ผู้ประกอบกิจการสถานประกอบการนวดเพ่ือสุขภาพ 99 ราย 

64. สมาย  มาสซาจ            65. สุภัทรา นวดไทย                      66. สมศรี นวดแผนไทย 
67. แสนธารา             68. สมสวรรค์  นวดไทย                     69. สุทิศ นวดแผนไทย 
70. สมูท ไทย มาสสาจ            71. สบายดี นวดแผนไทย แม่ริมพลาซ่า   72. สายฝน นวดแผนไทย       
73. สุขกาย นวดไทย                      74. สันก าแพง  โฮม มาสสาส  75. สราญรมย์ เชียงใหม่        
76. สันคะยอมนวดแผนไทย            77. สารภีนวดแผนไทย                      78. หยินหยาง 8 มาสสาจ 
79. ห้วยแก้วนวดแผนโบราณ            80. ไหมค า            81. หมอกสีม่วง นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 
82. เอ & เค นวดแผนไทย            83. เอช เอช ซี นวดแผนไทย  84. เอฟ เค เฮาส์ แอนด์ มาสสาจ 
85. เอราวัณเฮลท์ที่มาสสาจ            86. เอี่ยมบุญ   87. แอนนี่ รีเฟรช มาสซาจ 
88. ไอดิน  นวดไทย            89. อคิรา มาสสาจ                      90. อนันตา มาสสาจ 
91. อร นวดเพื่อสุขภาพ            92. อรพิณ นวดแผนไทย                    93. อิงลิชแอนด์การ์เดนนวดไทย 
94. อิน จัน รีเล็กซ์ แอน ไทยมาสสาจ      95. แฮปป้ี มาสสาจ                      96. ฮิมดอย นวดแผนไทย 
97. ฮิมาวาริ นวดไทย           98. เฮือณหยก     99. เฮลท์ มาสสาจ 
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บัญชี  2  (ต่อ) 
รายนามสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ด าเนินการ 

 ที่ย่ืนเอกสารค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
และย่ืนค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ด าเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  
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บัญชี 3 
รายนามสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

และผู้ด าเนินการยื่นเอกสารค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
และยื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ด าเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

วันที่ 9 มิถุนายน 2560     เวลา 9.00 น. – 15.00 น.  
ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์      ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

รายนามสถานประกอบการสปา  2  ราย 

1. กายารันดร์ สปา            ผู้ด าเนินการสปา     นางเกศสุรินทร์ธร ประเสริฐ  และ นางอภิญญา นาสารีย์ 
2. มรรคา เฮลท์ แอน สปา   ผู้ด าเนินการสปา       น.ส ธนัชพร  แย้มพันธุ์เกษร 

รายนามสถานประกอบการนวดเพ่ือสุขภาพ  30 ราย 

1. เกษร นวดเพื่อสุขภาพ 2. ค ามี มาซซาจ                3. จันทร์จิรา นวดแผนไทย 
4. จันทร์ทรานวดแผนไทย 5. เซนวูส์                6. ดอกคูณ นวดแผนไทย 
7. นวดเชียงใหม่ สาขา 2 8. นวดฝันดี                 9. บงกชนวดแผนไทย 
10. บ้านนวดแผนโบราณ        11. บ้านสมุนไพรนวดเพื่อสุขภาพ              12. ประทุมนพร นวดแผนไทย 
13. พูนศรีนวดแผนโบราณ      14. ม่ังคั่งนวดไทย                                 15. มาสสาจ เดอ สยาม 
16. มุมสบาย มาสซาจ           17. เรือนหัตถาภิรมย์  นวดเพื่อสุขภาพ        18. ร้านนวดคุณย่า สาขา 3 
19. ลภัส มาสสาจ                20. ศรีเกิด นวดแผนไทย              21. ศิริเฮลท์เฮิร์บ บิวตี้ แอนด์ มาสสาจ 
22. สติมา นวดแผนไทย         23. สบาย นวดแผนไทย              24. ใหม่ มาสสาจ 
25. หลิน นวดไทย                26. โอพีนวดแผนไทย              27. อฐิฐาน นวดไทย 
28. อภิญญา นวดไทย           29. อ าพร นวดเพื่อสุขภาพ              30. เฮลท์ตี้ นวดไทย 
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