
 
 

รายช่ือผูไดรับใบประกาศนียบัตร และประเภทโลรางวัล 
 ในกิจกรรมการพัฒนาภาพลักษณและพัฒนารูปแบบการบริการนวดไทย   

ภายใตโครงการสงเสริมตลาดบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหมสูสากล ป พ.ศ.2560 
  

1. สถานประกอบการท่ีเขารวมกิจกรรมการพัฒนาภาพลักษณและพัฒนารูปแบบการบริการนวดไทย 
(Lanna Thai Massage Coaching 2017)    (20 แหง) 

1) ทองน้ําหนึ่งนวดเพ่ือสุขภาพ 
2) เลอเบสทนวดแผนไทยแอทนิมมาน 
3) เลอเบสทนวดแผนไทย 
4) เดอะเบสทนวดแผนโบราณ 
5) เลิฟลี่มาสสาจ 
6) ไทมทูมาสสาจ 
7) นานาภัทร มาสสาจ 
8) ดอกบัวไทยมาสสาจ 
9) นวดไทยเฮาส 
10) ไวทออคิด มาสสาจ 
11) แฮปปรีแล็กซ 
12) สบายดีนวดแผนไทยแมริมพลาซา 
13) เฟรนดมาสสาจ 
14) กรีนแบมบูมาสสาจ 
15) แมสะลองนวดแผนไทย 
16) สบายไทย มาสซาส 
17) ณรัลฌาบิวตี้แอนดมาสสาจ 
18) แดงบิวตี้ไทยมาสสาจ 
19) ลีลานวดไท 
20) ลีลานวดไท ราชวิถี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. คณะกรรมการพัฒนาภาพลักษณและพัฒนารูปแบบการบริการนวดไทย (36 คน) 
1) ภก. อิศรา นานาวิชิต 
2) ภก. พลแกว  วัชระชัยสุรพล 
3) นางสาวณัฐติยาภรณ  เวียงทอง  
4) นายประสาร  ทัศการ  
5) นางชนิดา  แมนยํา 
6) นางนิรัติศัย บริพันธกุล    
7) อาจารย อรวรีย ฟองจันทร  
8) ศาสตราจารย ดร.อารีวรรณ  กลั่นกลิ่น 
9) ผูชวยศาสตราจารย ดร.เพียรชัย คําวงษ 
10) อาจารยอารยา  ญาณกาย  
11) อาจารยดวงสมร ไชยรัตน นายกสมาคมสงเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม 
12) อาจารยจงกล เศรษฐกร นายกสมาคมนวดแผนไทยจังหวัดเชียงใหม 
13) อาจารยชญานินทร  บุญเลิศ  นายกสมาคมแพทยแผนไทยเชียงใหม 
14) นางสาวชวนัสถ สินธุเขียว นายกสมาคมไทยลานนาสปา 
15) นางนันทวัน ชุติพงษวิเวท  ประธานชมรมผูประกอบการนวดไทยลานนา 
16) นางทิพรัตน  ศิลานอย 
17) นางสาวชนิดา  ปานเสียง                     
18) ภญ.อัญชญา  ดุจจานุทัศน 
19) นางพรทิพย  มธุรวาทิน                                       
20) นางสาวปยะฉัตร  สาหัสชาติ 
21) นางสาวธัญนันท  ราชภัณฑ 
22) อาจารยวสันต ไชยฉกรรจ 
23) อาจารยสุทธิรักษ  สทิธิสุนทร 
24) อาจารยจุฬาลักษณ  เศรษฐกร 
25) อาจารยภาวนา  เจริญสุขมณี  
26) อาจารยฐิติมา  สุภาพ 
27) อาจารยอนิดา  โทณะวณิก 
28) อาจารยวรันยา  พวงวงศ  
29) อาจารยสุมาลี  อินทํา 
30) อาจารยเสกสันต  สุทธะ  
31) อาจารยนารีนารถ  จิตตรง  
32) อาจารยจิราพร อีซีโหล  
33) อาจารยมธุนันท  ธันยธรฐิติกุล 
34) อาจารยศานิกุณ กษิณพิทักษ                    
35) อาจารยดุจดาว ปนสลัก  
36) อาจารยพัชรญดา เสมอใจ 
 
 

 
 



 
3. คณะกรรมการตัดสินการประกวดสุดยอดนวดไทยลานนาและสุขกายสบายใจนวดไทยลานนา (11 คน) 

1) ศาสตราจารย ดร.อารีวรรณ  กลั่นกลิ่น 
2) รองศาสตราจารย ดร.พาณี ศิริสะอาด 
3) ผูชวยศาสตราจารย ดร.เพียรชัย คําวงษ        
4) อาจารย ดร.เดชา  ปนแกว 
5) นางกาญจนา  เสารอุโมงค            
6) นางสุพัตรา ปนจันทรคํา 
7) อาจารย ดร. ศิรินันท บริพันธกุล 
8) ผูชวยศาสตราจารย ดร. กนกพร  สุคําวัง   
9) อาจารยอารยา  ญาณกาย 
10) นางสาวณัฐติยาภรณ เวียงทอง                      
11) นางสาวชวนัสถ  สินธุเขียว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4. รายชื่อทีมและสถานประกอบการท่ีเขารวมประกวดสุดยอดนวดไทยลานนาและสุขกายสบายใจนวดไทย
ลานนา (24 ทีม) 
4.1  การประกวดสุดยอดนวดไทยลานนา (20 ทีม) 

  ช่ือทีม สังกัด 

1) ขัวเหล็ก เก็ดตะหวา นวดแผนไทย 

2) เจิงน้ําไหลดบัไฟเย็น ลานนา อโรมาติก เซนท เชียงใหม 

3) ชีวา ยาตรา ชีวา สปา 

4) เดอะโฮมเชียงใหม เดอะโฮม มาสสาจ แอนด โฮสเทล 

5) ตรีสารนวดแผนไทย สมาคมแพทยแผนไทยเชียงใหม 

6) ปราณาลานา ปราณาริน โฮลิสติก สปา 

7) ผาชอดอยหลอ ตําราปูนวดแผนไทย 

8) มวนกาย มวนใจ ศิรา สปา 

9) มวนอกมวนใจ บานมวนใจนวดแผนไทย 

10) มวนอกมวนใจนวดไทยลานนา ดิโอเอซีส สปา 

11) มาสสาจบายบอด นวดแผนไทยเพ่ือสุขภาพโดยคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม 

12) รักษสุขภาพ เตาการเดนเฮลธสปาแอนดรีสอรท 

13) ศรีเวียงพิงค ทองน้ําหนึ่งนวดเพ่ือสุขภาพ 

14) สบายใจ สบายไทย มาสซาส 

15) สมปอย อนันตรา สปา 

16) สขุก๋ันหมูเฮา สบายไทย มาสซาส 

17) เอ้ืองแซะ เอ้ืองดอย สมาคมแพทยแผนไทยเชียงใหม                                  
(โรงเรียนจงรักษ นวดแผนไทยเชียงใหม) 

18) นฤมิต เลอเบสทนวดแผนไทยแอทนิมมาน 
19) ศตายุ เดอะเบสทนวดแผนโบราณ 
20) ทิฆัมพร เลอเบสทนวดแผนไทย 

 
4.2 การประกวดสุขกายสบายใจนวดไทยลานนา (4 ทีม) 

 

ช่ือทีม สังกัด 

1) เดอะโฮมเชียงใหม เดอะโฮม มาสสาจ แอนด โฮสเทล 

2) พลังหญิง ลีลานวดไท 

3) มวนอกมวนใจ บานมวนใจนวดแผนไทย 

4) แมหญิงลานนา ลีลานวดไท 

 
 
 
 
 



5. รายชื่อผูเขารวมประกวดสุดยอดนวดไทยลานนาและสุขกายสบายใจนวดไทยลานนา (99 คน) 
5.1 ผูเขารวมประกวดสุดยอดนวดไทยลานนา (79 คน) 

 

รายช่ือสมาชิกในทีม ช่ือทีม สังกัด 

1) น.ส. ณัฐชา  ปอแนะดู ขัวเหล็ก เก็ดตะหวา นวดแผนไทย 

2) นางปนปนันธ  จันทาเทพ ขัวเหล็ก เก็ดตะหวา นวดแผนไทย 

3) นายอนุรกัษ  หาญศิริ ขัวเหล็ก เก็ดตะหวา นวดแผนไทย 

4) น.ส.วลิาสิน ี สุวะดี ขัวเหล็ก เก็ดตะหวา นวดแผนไทย 

5) นางยุพรรณ  ดวงจินา เจิงน้ําไหลดับไฟเย็น ลานนา อโรมาติก เซนท เชียงใหม 

6) น.ส. ดาราวรรณ  มาฉันท เจิงน้ําไหลดับไฟเย็น ลานนา อโรมาติก เซนท เชียงใหม 

7) น.ส. จินดาวรรณ  เข่ือนแกว เจิงน้ําไหลดับไฟเย็น ลานนา อโรมาติก เซนท เชียงใหม 

8) น.ส. รัตติกร  โปธิกา ชีวา ยาตรา ชีวา สปา 

9) น.ส.ชนกกานต  ทะวงคอารี ชีวา ยาตรา ชีวา สปา 

10) น.ส. ยุพา  สินธวุงค ชีวา ยาตรา ชีวา สปา 

11) น.ส. ณัฐธิดา  ไชยยอง ชีวา ยาตรา ชีวา สปา 

12) น.ส.ไผ  เลิศรมยานันท เดอะโฮมเชียงใหม เดอะโฮม มาสสาจ แอนด โฮสเทล 

13) นายอนุโพธิ์  สิทธิโชคชัยวุฒ ิ เดอะโฮมเชียงใหม เดอะโฮม มาสสาจ แอนด โฮสเทล 

14) น.ส.จุฑารัตน  ทองดี เดอะโฮมเชียงใหม เดอะโฮม มาสสาจ แอนด โฮสเทล 

15) นายสกุล  กุลพิเนตร เดอะโฮมเชียงใหม เดอะโฮม มาสสาจ แอนด โฮสเทล 

16) นายรัชพล  จันทาเทพ ตรีสารนวดแผนไทย สมาคมแพทยแผนไทยเชียงใหม 

17) นางลําไพร  สุธรรม ตรีสารนวดแผนไทย สมาคมแพทยแผนไทยเชียงใหม 

18) น.ส.ปยะพร  อุดมศรีรัตน ตรีสารนวดแผนไทย สมาคมแพทยแผนไทยเชียงใหม 

19) น.ส.หรรษา  ทาสุวรรณ ตรีสารนวดแผนไทย สมาคมแพทยแผนไทยเชียงใหม 

20) น.ส.กรรณิการ เจริญผลิตผล ปราณาลานา ปราณาริน โฮลิสติก สปา 

21) นางนิอร ไกรสุทรังค ปราณาลานา ปราณาริน โฮลิสติก สปา 

22) น.ส.ศมพร  สรรคชิต ิ ปราณาลานา ปราณาริน โฮลิสติก สปา 

23) น.ส.คณิตา บุญทา ปราณาลานา ปราณาริน โฮลิสติก สปา 

24) นางจันทรติ๊บ  เชี่ยววิชา ผาชอดอยหลอ ตําราปูนวดแผนไทย 

25) นายแกว  เชี่ยววิชา ผาชอดอยหลอ ตําราปูนวดแผนไทย 

26) น.ส. สิรจิรรยา  รีบเรง ผาชอดอยหลอ ตําราปูนวดแผนไทย 

27) น.ส. จันทรเพ็ญ  บุญธรรมมี ผาชอดอยหลอ ตําราปูนวดแผนไทย 

28) น.ส.พิมพปภา  ถาตุย มวนกาย มวนใจ ศิรา สปา 

29) น.ส.ณปภัช  ธรรมศิลป มวนกาย มวนใจ ศิรา สปา 

30) น.ส.นิชาภา  สุขคํา มวนกาย มวนใจ ศิรา สปา 

31) นายถวิล  ชูดวง มวนอกมวนใจ บานมวนใจนวดแผนไทย 

32) นางสุรินทร  ชูดวง มวนอกมวนใจ บานมวนใจนวดแผนไทย 

33) นางวันด ี แดงมาลี มวนอกมวนใจ บานมวนใจนวดแผนไทย 



34) นางยุพิน  ประภาลักษณ มวนอกมวนใจ บานมวนใจนวดแผนไทย 

35) น.ส.พัชรญดา  เสมอใจ มวนอกมวนใจนวดไทยลานนา ดิโอเอซีส สปา 

36) น.ส.ดุจดาว  ปนสลัก มวนอกมวนใจนวดไทยลานนา ดิโอเอซีส สปา 

37) น.ส.พัชรินทร  ศรียาใจ มวนอกมวนใจนวดไทยลานนา ดิโอเอซีส สปา 

38) นายนําโชค  รุจิพจน มวนอกมวนใจนวดไทยลานนา ดิโอเอซีส สปา 

39) นายอูด  เขียวทอง มาสสาจบายบอด นวดแผนไทยเพ่ือสุขภาพโดยคนตาบอด
จังหวัดเชียงใหม 

40) น.ส.ปภาว ี มูลธิมา มาสสาจบายบอด นวดแผนไทยเพ่ือสุขภาพโดยคนตาบอด
จังหวัดเชียงใหม 

41) นางอารีย  เรืองฤทธิ์ มาสสาจบายบอด นวดแผนไทยเพ่ือสุขภาพโดยคนตาบอด
จังหวัดเชียงใหม 

42) น.ส.ประภาศร ี เปงกิจ มาสสาจบายบอด นวดแผนไทยเพ่ือสุขภาพโดยคนตาบอด
จังหวัดเชียงใหม 

43) นายทนงคศักดิ์  ไชยเมืองยอง มาสสาจบายบอด นวดแผนไทยเพ่ือสุขภาพโดยคนตาบอด
จังหวัดเชียงใหม 

44) นางชุมพร  ใจระวัง รักษสุขภาพ เตาการเดนเฮลธสปาแอนดรีสอรท 

45) น.ส.สมพร  สนธิ รักษสุขภาพ เตาการเดนเฮลธสปาแอนดรีสอรท 

46) นายเสกสรร  ติ๊บวัน รักษสุขภาพ เตาการเดนเฮลธสปาแอนดรีสอรท 

47) น.ส.รัตติกาล  บุญเย็น รักษสุขภาพ เตาการเดนเฮลธสปาแอนดรีสอรท 

48) นางวันเพ็ญ  มณีจักร รักษสุขภาพ เตาการเดนเฮลธสปาแอนดรีสอรท 

49) นางจันทรดี  คะแนนสิน ศรีเวียงพิงค ทองน้ําหนึ่งนวดเพ่ือสุขภาพ 

50) นางทัศนันท  ธนัญชัย ศรีเวียงพิงค ทองน้ําหนึ่งนวดเพ่ือสุขภาพ 

51) นางสิริลักษณ  ทองศิริ ศรีเวียงพิงค ทองน้ําหนึ่งนวดเพ่ือสุขภาพ 

52) นางจุฬาพร  กลิ่นหอม ศรีเวียงพิงค ทองน้ําหนึ่งนวดเพ่ือสุขภาพ 

53) น.ส.เขมนัฏฐ ยานการ ศรีเวียงพิงค ทองน้ําหนึ่งนวดเพ่ือสุขภาพ 

54) น.ส.สุกันทรา  ดิษฐบรรจง สบายใจ สบายไทย มาสซาส 

55) น.ส.ตรีนุช อินทรัตน สบายใจ สบายไทย มาสซาส 

56) น.ส.พิศมัย สุวรรณศรี สบายใจ สบายไทย มาสซาส 

57) น.ส.พิมลวรรณ  คําเมือง สมปอย อนันตรา สปา 

58) น.ส.จีราวรรณ  นันธิสิงห สมปอย อนันตรา สปา 

59) น.ส.ธาดารัตน  ชัยสวัสดิ ์ สมปอย อนันตรา สปา 

60) น.ส.คัทลียา  สาเหะเปง สมปอย อนันตรา สปา 

61) น.ส.นวรัตน  ทรัพยวราฐากุล สุขก๋ันหมูเฮา สบายไทย มาสซาส 

62) นายอดิศักดิ์ แซโซง สุขก๋ันหมูเฮา สบายไทย มาสซาส 

63) น.ส.ณิชชา ศรีบุญเรือง สุขก๋ันหมูเฮา สบายไทย มาสซาส 

64) นางวาสนา  สีสด เอ้ืองแซะ เอ้ืองดอย โรงเรียนจงรักษ นวดแผนไทยเชียงใหม 
65) น.ส.กังฮันนาห  ฆะปญญา เอ้ืองแซะ เอ้ืองดอย โรงเรียนจงรักษ นวดแผนไทยเชียงใหม 
66) น.ส.อุทัยวรรณ  ปานมณี เอ้ืองแซะ เอ้ืองดอย โรงเรียนจงรักษ นวดแผนไทยเชียงใหม 
67) นายวรท  แยมเสร ี เอ้ืองแซะ เอ้ืองดอย โรงเรียนจงรักษ นวดแผนไทยเชียงใหม 



68) น.ส.ณัตินี จายนวน นฤมิต เลอเบสทนวดแผนไทยแอทนิมมาน 

69) น.ส.ณัฏฐนันท พิชวงค นฤมิต เลอเบสทนวดแผนไทยแอทนิมมาน 

70) น.ส.จารุวรรณ  แกวคํามา นฤมิต เลอเบสทนวดแผนไทยแอทนิมมาน 

71) นายโสภณ  คุมครอง นฤมิต เลอเบสทนวดแผนไทยแอทนิมมาน 

72) น.ส.สภุาพร สาลายจืน ศตายุ เดอะเบสทนวดแผนโบราณ 

73) นางหฤทชญา ทาวาลิน ศตายุ เดอะเบสทนวดแผนโบราณ 

74) นางขนิฐา สุขเศวตร ศตายุ เดอะเบสทนวดแผนโบราณ 

75) นายโสภณ  คุมครอง ศตายุ เดอะเบสทนวดแผนโบราณ 

76) น.ส.กิตติพร  ชมภ ู ทิฑัมพร เลอเบสทนวดแผนไทย 

77) นายธนากร  วาวแวว ทิฑัมพร เลอเบสทนวดแผนไทย 

78) น.ส. ปยารัตน  ขุนสูงเนิน ทิฑัมพร เลอเบสทนวดแผนไทย 

79) นายโสภณ  คุมครอง ทิฑัมพร เลอเบสทนวดแผนไทย 
 

5.2 ผูเขารวมประกวดสุขกายสบายใจนวดไทยลานนา (20 คน) 
 

รายช่ือสมาชิกในทีม ช่ือทีม สังกัด 

1) น.ส.ไผ  เลิศรมยานันท เดอะโฮมเชียงใหม เดอะโฮม มาสสาจ แอนด โฮสเทล 

2) น.ส.ชนิตา  เวียงคํา เดอะโฮมเชียงใหม เดอะโฮม มาสสาจ แอนด โฮสเทล 

3) นายอนุโพธิ์  สิทธิโชคชัยวุฒ ิ เดอะโฮมเชียงใหม เดอะโฮม มาสสาจ แอนด โฮสเทล 

4) น.ส.จุฑารัตน  ทองดี เดอะโฮมเชียงใหม เดอะโฮม มาสสาจ แอนด โฮสเทล 

5) นายสกุล  กุลพิเนตร เดอะโฮมเชียงใหม เดอะโฮม มาสสาจ แอนด โฮสเทล 

6) น.ส.ศุภาดา  ถุงเงิน พลังหญิง ลีลานวดไท 

7) น.ส.จันทรจิรา  ทาววังหนา พลังหญิง ลีลานวดไท 

8) น.ส.อนิคศรา  จันทรตา พลังหญิง ลีลานวดไท 

9) น.ส.ณัฐเนตร พุทธรัตน พลังหญิง ลีลานวดไท 

10)  น.ส.มาลาตร ี รอดสุโข พลังหญิง ลีลานวดไท 

11) นายถวิล  ชูดวง มวนอกมวนใจ บานมวนใจนวดแผนไทย 

12) นางสุรินทร  ชูดวง มวนอกมวนใจ บานมวนใจนวดแผนไทย 

13) นางวันด ี แดงมาลี มวนอกมวนใจ บานมวนใจนวดแผนไทย 

14) นางยุพิน  ประภาลักษณ มวนอกมวนใจ บานมวนใจนวดแผนไทย 

15) นายกฤษฎา  ชูดวง มวนอกมวนใจ บานมวนใจนวดแผนไทย 

16) น.ส.อําภาพร  จีนใจ แมหญิงลานนา ลีลานวดไท 

17) น.ส.อนุสรา  ทองคํา แมหญิงลานนา ลีลานวดไท 

18) น.ส.นิรชา  กันธิมา แมหญิงลานนา ลีลานวดไท 

19) นายวรพล  กลาจอหอ แมหญิงลานนา ลีลานวดไท 

20) น.ส.ศศิธร  คําเย็น แมหญิงลานนา ลีลานวดไท 

 
 



6. ประเภทโลรางวัล  (รวม  10 ทีม) 
6.1  การประกวดสุดยอดนวดไทยลานนา   (รวม  5 ทีม) 

1) โลรางวัลชนะเลิศ                       1 รางวัล 
 
 
 

2) โลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1        1 รางวัล 
 

ช่ือทีม สังกัด 
กึดเติงหาลานนา ดิโอเอซีส สปา 

 
3) โลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2        1 รางวัล 
 

ช่ือทีม สังกัด 
บานลลีา ลีลานวดไท 

 
4) โลรางวัลชมเชย                         2 รางวัล 

 
ช่ือทีม สังกัด 
ลองแมปง ฟาลานนา สปา 
ไผ-สะหลี๋-สุข แบมบูสปา (เดอะภาวนาเชียงใหม) 

 
 

6.2 การประกวดสุขกายสบายใจนวดไทยลานนา  (รวม 5 ทีม) 
1) โลรางวัลชนะเลิศ                       1 รางวัล 
 

ช่ือทีม สังกัด 
สบายใจ สบายไทย มาสซาส 
 
2) โลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1        1 รางวัล 
 

ช่ือทีม สังกัด 
ศตายุ เดอะเบสทนวดแผนโบราณ 
 
3) โลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2        1 รางวัล 
 

ช่ือทีม สังกัด 
นฤมิต เลอเบสทนวดแผนไทยแอทนิมมาน 
 
 
 
 

ช่ือทีม สังกัด 
ฮักลานนา ศิรา สปา 



4) โลรางวัลชมเชย                         2 รางวัล 
 

ช่ือทีม สังกัด 
แกงโฮะ ทองน้ําหนึ่งนวดเพ่ือสุขภาพ 
ทิฑัมพร เลอเบสทนวดแผนไทย 

 
7  ประเภทใบประกาศ   (รวม 21 คน) 
 7.1) รางวัลชนะเลิศ การประกวดสุดยอดนวดไทยลานนา  1 รางวัล   (รวม 4 คน) 
 
ช่ือสมาชิกในทีม ช่ือทีม 
1) น.ส.ศุจีภรณ  จันทรเยี่ยม ฮักลานนา 
2) น.ส.ภัทราภรณ  เลิศวงศรมเย็น ฮักลานนา 
3) น.ส.จุฑามาศ  เปรมพงษ ฮักลานนา 
4) น.ส. นชิาภา  สุขคํา ฮักลานนา 
 
 7.2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุดยอดนวดไทยลานนา 1 รางวัล   (รวม 4 คน) 
ช่ือสมาชิกในทีม ช่ือทีม 
1) น.ส.พิมพชนก  ผิวออนดี กึดเติงหาลานนา 
2) น.ส.ปาหนัน  วรรณรกัษ กึดเติงหาลานนา 
3) น.ส.จุฑามาศ  วรรณชัย กึดเติงหาลานนา 
4) น.ส.ฐิติยา  เครือคําอาย กึดเติงหาลานนา 
 
      7.3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสุดยอดนวดไทยลานนา 1 รางวัล   (รวม 5 คน) 
ช่ือสมาชิกในทีม ช่ือทีม 
1) นางภัทรนฤน  วรรณราช โรเซค บานลีลา 
2) น.ส.มลัยทอง  บุญพยุง บานลีลา 
3) น.ส.พิราวรรณ  นวลสม บานลีลา 
4) น.ส.พรหมปน  บุญขัน บานลีลา 
5) น.ส.ชนิดา  ปานเสียง บานลีลา 
 
      7.4) รางวัลชมเชย  การประกวดสุดยอดนวดไทยลานนา  2 รางวัล   (รวม 8 คน) 
ช่ือสมาชิกในทีม ช่ือทีม 
1) น.ส.ณิชาภา  ครองทรัพย ลองแมปง 
2) น.ส.นารีนารถ จิตตรง ลองแมปง 
3) นายชาคริต  ชมภูม่ิง ลองแมปง 
4) นายเสกสันต สุทธะ ลองแมปง 
5) นายมนัส  เจริญเดช ลองแมปง 
6) น.ส.พรทิพย  ทรายคํา ไผ-สะ-หลี๋-สุข 
7) น.ส.มัณทนา  เสียงดัง ไผ-สะ-หลี๋-สุข 
8) นายเจษฎา  พุมสําเภา ไผ-สะ-หลี๋-สุข 
 
 



 
8. ประเภทใบประกาศ  (รวม 28 คน) 
        8.1) รางวัลชนะเลิศ การประกวดสุขกายสบายใจนวดไทยลานนา 1 รางวัล    (รวม 5 คน) 
ช่ือสมาชิกในทีม ช่ือทีม 
1) นายสยาม  เทพพรมวงค สบายใจ 
2) นายพิษณุ  โสภณปยกุล สบายใจ 
3) น.ส.ศิโรรัตน  ปนตานา สบายใจ 
4) น.ส.ศิวัชญา  ปนตานา สบายใจ 
5) น.ส.รุจิกร  กางออนตา สบายใจ 
 
         8.2) รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุขกายสบายใจนวดไทยลานนา 1 รางวัล  (รวม 6 คน) 
ช่ือสมาชิกในทีม ช่ือทีม 
1) น.ส.กัลยา  บุตรตา ศตายุ 
2) นางหฤทชญา ทาวาลิน ศตายุ 
3) น.ส.อุไร  ฝายจันทรตา ศตายุ 
4) นางวาสนา เสสา ศตายุ 
5) น.ส. สภุาพร  สาลายจืน ศตายุ 
6) นางขนิษฐา สุขเศวตร ศตายุ 
 
          8.3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสุขกายสบายใจนวดไทยลานนา  1 รางวัล  (รวม 6 คน) 
ช่ือสมาชิกในทีม ช่ือทีม 
1) น.ส.ณัตินี  จายนวน นฤมิต 
2) น.ส.ณัฏฐนันท  พิชวงค นฤมิต 
3) นายเจนอนันต คําศรี นฤมิต 
4) น.ส.จารุวรรณ  แกวคํามา นฤมิต 
5) นายกิติพันธ  สุนันตะ นฤมิต 
6) นายณัฐพร  ทอฤทธิ์ นฤมิต 
 
           8.4) รางวัลชมเชย การประกวดสุขกายสบายใจนวดไทยลานนา 2 รางวัล  (รวม 11 คน) 
ช่ือสมาชิกในทีม ช่ือทีม 
1) น.ส.จุนนภา  ศรีจันทรดร แกงโฮะ 
2) น.ส.นพลักษณ  นิธิกาญจนพัฒน แกงโฮะ 
3) นางทัศนันท  ธนัญชัย แกงโฮะ 
4) น.ส.ณิชาภา  แสงสวาง แกงโฮะ 
5) น.ส.บัว  คําแกว แกงโฮะ 
6) นางสติมา  ธรรมานุสาร แกงโฮะ 
7) นายณัฐวรา  กาวิตา ทิฆัมพร 
8) น.ส.มัทนา  รินฤาษี ทิฆัมพร 
9) น.ส.ปยารัตน  ขุนสูงเนิน ทิฆัมพร 
10) นายรัฐภูมิ  แสงเขิน ทิฆัมพร 
11) นายเสฎฐวุฒิ ฝนแกว ทิฆัมพร 
 



9. ประเภทใบประกาศ  (รวม 5 ทีม) 
    9.1) รางวัลชนะเลิศ การประกวดสุดยอดนวดไทยลานนา     1 รางวัล 
ช่ือทีม สังกัด 
ฮักลานนา ศิรา  สปา 
 
    9.2) รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุดยอดนวดไทยลานนา   1 รางวัล 
ช่ือทีม สังกัด 
กึดเติงหาลานนา ดิโอเอซีส สปา 
 
    9.3) รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสุดยอดนวดไทยลานนา   1 รางวัล 
ช่ือทีม สังกัด 
บานลีลา ลีลานวดไท 
 
9.4) รางวัลชมเชย การประกวดสุดยอดนวดไทยลานนา     2 รางวัล 
ช่ือทีม สังกัด 
ลองแมปง ฟาลานนา สปา 
ไผ-สะหลี๋-สุข แบมบูสปา (เดอะภาวนาเชียงใหม) 
 
10. ประเภทใบประกาศ  (รวม 5 ทีม) 
      10.1  รางวลัชนะเลิศ การประกวดสุขกายสบายใจนวดไทยลานนา   1 รางวัล 
ช่ือทีม สังกัด 
สบายใจ สบายไทย มาสซาส 
 
10.2  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุขกายสบายใจนวดไทยลานนา  1 รางวัล 
ช่ือทีม สังกัด 
ศตายุ เดอะเบสทนวดแผนโบราณ 
 
10.3  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสุขกายสบายใจนวดไทยลานนา  1 รางวัล 
ช่ือสมาชิกในทีม สังกัด 
นฤมิต เลอเบสทนวดแผนไทยแอทนิมมาน 
 
10.4  รางวัลชมเชย การประกวดสุขกายสบายใจนวดไทยลานนา    2 รางวัล 
ช่ือสมาชิกในทีม สังกัด 
แกงโฮะ ทองน้ําหนึ่งนวดเพ่ือสุขภาพ 
ทิฑัมพร เลอเบสทนวดแผนไทย 

 
 
 
 
 
 
 



11. รางวัลการแสดงลางมือและเตนประกอบดนตรีดีเดน 1 รางวัล  (รวม 6 คน) 
ช่ือสมาชิกในทีม ช่ือทีม 
1) น.ส.จุนนภา  ศรีจันทรดร แกงโฮะ 
2) น.ส.นพลักษณ  นิธิกาญจนพัฒน แกงโฮะ 
3) นางทัศนันท  ธนัญชัย แกงโฮะ 
4) น.ส.ณิชาภา  แสงสวาง แกงโฮะ 
5) น.ส.บัว  คําแกว แกงโฮะ 
6) นางสติมา  ธรรมานุสาร แกงโฮะ 
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