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ก ำหนดกำรประกวดสุดยอดนวดไทยล้ำนนำและกำรประกวดสุขกำยสบำยใจนวดไทยล้ำนนำ 

วันที่ 23 - 25 มิถุนำยน 2560 

ณ เวทีกำรประกวดสุดยอดนวดไทยล้ำนนำและกำรประกวดสุขกำยสบำยใจนวดไทยล้ำนนำ 

ภำยในหอ้งรำชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษำ 

จังหวัดเชียงใหม่ 
วันที่ 23 มิถุนำยน 2560  กำรประกวดรอบคัดเลือกกำรประกวดสุขกำยสบำยใจนวดไทยล้ำนนำ 

 
08.00-08.30 น. ผู้เข้าร่วมประกวดกลุ่มท่ี 1 และกลุ่ม 2 ของการประกวดสุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา 

ลงทะเบียนรายงานตัว ณ จุดลงทะเบียน เวทีการประกวดฯ 
08.30-09.00 น. คณะกรรมการลงทะเบียน 
09.30-10.00 น. พิธีเปิดการประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนาและการประกวดสุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา 

 กล่าวรายงานโดย หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

 ประธานในพิธี  โดย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
 การแสดงสุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา  โดยชมรมผู้ประกอบการนวดไทยล้านนา 
 ถ่ายภาพท่ีระลึก 

10.00-12.00 น. การประกวดรอบคัดเลือก สุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา  (รอบการแสดงบนเวที) 
 การช้ีแจงรูปแบบการประกวด   
 แนะน าคณะกรรมการตัดสินการประกวด  
 การแสดงบนเวที เต้นท่าทางการล้างมือ 7 ขั้นตอน  ของผู้เข้าร่วมประกวด 9 ทีม ตามล าดับ

ของตัวอักษรช่ือทีม ระยะเวลาทีมละ 3- 5 นาที  
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารตามอัธยาศัย 
13.00-13.30 น. ผู้เข้าร่วมประกวด สุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา กลุ่มท่ี 1 จัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ในการ

ประกวด 
13.30-14.30 น. การประกวดรอบคัดเลือก สุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา  กลุ่มท่ี 1 
14.30-14.45 น. ผู้เข้าร่วมประกวด สุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา กลุ่มท่ี 1 จัดเก็บอุปกรณ์  
14.45-15.15 น. ผู้เข้าร่วมประกวด สุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา กลุ่มท่ี 2 จัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ในการ

ประกวด 
15.15-16.30 น. การประกวดรอบคัดเลือก สุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา  กลุ่มท่ี 2 
16.30-17.15 น. คณะกรรมการรวบรวมคะแนน พิจารณาตัดสินผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 
20.00 น. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านเข้ารอบการประกวดรอบชิงชนะเลิศทาง www.lannahealthhub.org  

และเวทีประกวด 
 

ก ำหนดกำรประกวดสดุยอดนวดไทยล้ำนนำและกำรประกวดสุขกำยสบำยใจนวดไทยล้ำนนำ 1/3 
 

http://www.lannahealthhub.org/


2 
 

 

วันที่ 24 มิถุนำยน 2560  กำรประกวดรอบคัดเลือก กำรประกวดสุดยอดนวดไทยล้ำนนำ 

08.00-08.30 น. ผู้เข้าร่วมประกวดลงทะเบียนรายงานตัว ณ จุดลงทะเบียน เวทีการประกวดฯ 
08.30-09.00 น. คณะกรรมการลงทะเบียน 
08.30-09.00 น. ผู้เข้าร่วมประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนา กลุ่มท่ี 1 จัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ในการประกวด 
09.00-09.15 น. การช้ีแจงรูปแบบการประกวด  และแนะน าคณะกรรมการตัดสินการประกวด และถ่ายภาพ

ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประกวดฯกลุ่มท่ี 1 
09.15-10.15 น. การประกวดรอบคัดเลือก สุดยอดนวดไทยล้านนา กลุ่มท่ี 1 
10.15-10.30 น. ผู้เข้าร่วมประกวด สุดยอดนวดไทยล้านนา กลุ่มท่ี 1 จัดเก็บอุปกรณ์ 
10.30-11.00 น. ผู้เข้าร่วมประกวด สุดยอดนวดไทยล้านนา กลุ่มท่ี 2 จัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ในการประกวด 
11.00-11.15 น. การช้ีแจงรูปแบบการประกวด  และแนะน าคณะกรรมการตัดสินการประกวด และถ่ายภาพ

ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประกวดฯ กลุ่มท่ี 2 
11.15-12.15 น. การประกวดรอบคัดเลือก สุดยอดนวดไทยล้านนา กลุ่มท่ี 2 
12.15-12.30 น. ผู้เข้าร่วมประกวด สุดยอดนวดไทยล้านนา กลุ่มท่ี 2 จัดเก็บอุปกรณ์ 
12.30-13.00 น. ผู้เข้าร่วมประกวด สุดยอดนวดไทยล้านนา กลุ่มท่ี 3 จัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ในการประกวด 
12.15-13.15 น. รับประทานอาหารตามอัธยาศัย 
13.15-13.30 น. การช้ีแจงรูปแบบการประกวด  และแนะน าคณะกรรมการตัดสินการประกวด และถ่ายภาพ

ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประกวดฯกลุ่มท่ี 3 
13.30-14.30 น. การประกวดรอบคัดเลือก สุดยอดนวดไทยล้านนา กลุ่มท่ี 3 
14.30-14.45 น. ผู้เข้าร่วมประกวด สุดยอดนวดไทยล้านนา กลุ่มท่ี 3 จัดเก็บอุปกรณ์ 
14.45-15.15 น. ผู้เข้าร่วมประกวด สุดยอดนวดไทยล้านนา กลุ่มท่ี 4 จัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ในการประกวด 
15.15-15.30 น. การช้ีแจงรูปแบบการประกวด  และแนะน าคณะกรรมการตัดสินการประกวด และถ่ายภาพ

ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประกวดฯกลุ่มท่ี 4 
15.30-16.30 น. การประกวดรอบคัดเลือก สุดยอดนวดไทยล้านนา กลุ่มท่ี 4 
16.30-16.45 น. ผู้เข้าร่วมประกวด สุดยอดนวดไทยล้านนา กลุ่มท่ี 4 จัดเก็บอุปกรณ์ 
1๗,๐๐-๑๗.๑๕ น. ถ่ายภาพท่ีระลึกรวม 
17.15-18.15 น. คณะกรรมการรวบรวมคะแนน พิจารณาตัดสินผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 
20.00 น. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านเข้ารอบการประกวดรอบชิงชนะเลิศทาง www.lannahealthhub.org  

และเวทีประกวด 
หมายเหตุ  เวลาการรายงานตัว ผู้เข้าร่วมประกวดรอบคัดเลือกของการประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนา กลุ่มละ 7 ทีม 

  
  
  

กลุ่มที่ 1 เวลา  08.00-08.30 น 
กลุ่มที่ 2 เวลา  10.00-10.30 น. 
  
  
  
  
  
  

ก ำหนดกำรประกวดสดุยอดนวดไทยล้ำนนำและกำรประกวดสุขกำยสบำยใจนวดไทยล้ำนนำ 2/3 
 

กลุ่มที่ 3 เวลา  12.00-12.30 น. 
กลุ่มที่ 4 เวลา  14.00-14.30 น. 
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วันที่ 25 มิถุนำยน 2560  กำรประกวดรอบชิงชนะเลิศ กำรประกวดสุดยอดนวดไทยล้ำนนำ  

08.00-08.30 น.  ผู้เข้าร่วมประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนา ลงทะเบียนรายงานตัว ณ จุดลงทะเบียน 
เวทีการประกวดฯ 

 คณะกรรมการลงทะเบียน  
08.30-09.10 น. ผู้เข้าร่วมประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนา จัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ในการประกวด 
09.10-09.30 น. การช้ีแจงรูปแบบการประกวด  และแนะน าคณะกรรมการตัดสินการประกวด และ

ถ่ายภาพร่วมกันระหว่างคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประกวดฯ 
09.30-11.30 น. การประกวดรอบชิงชนะเลิศ สุดยอดนวดไทยล้านนา  
11.30-12.00 น. ผู้เข้าร่วมประกวด สุดยอดนวดไทยล้านนา จัดเก็บอุปกรณ์ 
13.00-14.00 น. คณะกรรมการรวบรวมคะแนนและพิจารณาตัดสินการประกวด และประกาศผลผู้ชนะ

การประกวด 
 

วันที่ 25 มิถุนำยน 2560  กำรประกวดสุขกำยสบำยใจนวดไทยล้ำนนำ 

13.00-13.30 น.  ผู้เข้าร่วมประกวดสุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา ลงทะเบียนรายงานตัว ณ จุด
ลงทะเบียน เวทีการประกวดฯ 

 คณะกรรมการลงทะเบียน 
13.30-14.10 น. ผู้เข้าร่วมประกวดสุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา จัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ในการ

ประกวด 
14.10-14.30 น. การช้ีแจงรูปแบบการประกวด  และแนะน าคณะกรรมการตัดสินการประกวด และ

ถ่ายภาพร่วมกันระหว่างคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประกวดฯ  
14.30-16.00 น. การประกวดรอบชิงชนะเลิศ สุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา  
16.00-16.30 น. ผู้เข้าร่วมประกวด สุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา จัดเก็บอุปกรณ์ 
17.30-18.30 น. การประกวดรอบชิงชนะเลิศ สุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา (รอบแสดงบนเวที) 

ตามล าดับของตัวอักษรช่ือทีม ระยะเวลาทีมละ 3- 5 นาที 
18.30-19.30 น. คณะกรรมการรวบรวมคะแนน พิจารณาตัดสินการประกวด และประกาศผลผู้ชนะการ

ประกวด 
 

ก ำหนดกำรประกวดสดุยอดนวดไทยล้ำนนำและกำรประกวดสุขกำยสบำยใจนวดไทยล้ำนนำ 3/3 
 


