ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

1

กระบี่

วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

90 หมู่ 9 ตาบลคลองท่อมใต้ อาเภอคลองท่อม

57 26 กย.59

2

กระบี่

วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

90 หมู่ 9 ตาบลคลองท่อมใต้ อาเภอคลองท่อม

57 26 กย.59

3

กระบี่

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่

การนวดเพื่อสุขภาพ ๘๐ ชั่วโมง

อ.เมือง

19 2 มิ.ย. 51

4

กระบี่

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่

การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ ๖๐ ชั่วโมง

อ.เมือง

19 2 มิ.ย. 51

5

กระบี่

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

๑๑๑ ถนนศรีตรัง ตาบลกระบี่ใหญ่ อาเภอเมือง

53 29 ธ.ค. 58

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

6

กระบี่

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

7

กรุงเทพ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

วุฒบิ ตั รพัฒนาฝีมือแรงงาน พนักงานนวดแผนไทย 420
ถ.มิตรไมตรี เขตดินแดง
ชั่วโมง

1

๑๕ มิ.ย. ๔๗

8

กรุงเทพ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

การฝึกเสริมทักษะการนวดเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

ถ.มิตรไมตรี เขตดินแดง

1

๑๕ มิ.ย. ๔๗

9

กรุงเทพ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หลักสูตร การนวดแผนไทย 100 ชั่วโมง

ถ.มิตรไมตรี เขตดินแดง

2

๒๕ มิ.ย. ๔๗

10

กรุงเทพ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

การฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการนวดแผนไทย(หลักสูตร
เพื่อการทางานต่างประเทศ)

ถ.มิตรไมตรี เขตดินแดง

3

19 ส.ค. 47

๑๑๑ ถนนศรีตรัง ตาบลกระบี่ใหญ่ อาเภอเมือง

ณ วันที่

53 29 ธ.ค. 58

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

11

กรุงเทพ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

การฝึกยกระดับฝีมือ "ไทยสปา" 60 ชั่วโมง

ถ.มิตรไมตรี เขตดินแดง

7

29 ธ.ค. 48

12

กรุงเทพ

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

นวดเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

สานักกีฬา มหาวิทยาลัยรามคาแหง ถ.รามคาแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ

3

19 ส.ค. 47

13

กรุงเทพ

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง

สานักกีฬา มหาวิทยาลัยรามคาแหง ถ.รามคาแหง
หัวหมาก เขตบางกะปิ

3

19 ส.ค. 47

14

กรุงเทพ

มูลนิธสิ ่งเสริมอาชีพคนตาบอด

นวดไทยเพื่อสุขภาพสาหรับผู้พกิ ารทางสายตา 255
ชั่วโมง

2218/86 ถนนจันทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา

58 27 ตค.59

15

กรุงเทพ

โรงเรียนกรีนฉัตรอายุรเวดา

วิชานวดไทย 180 ชั่วโมง

12/90 ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้า แอทอีส แขวงหนอง
บอน เขตประเวศ

1

๑๕ มิ.ย. ๔๗

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

16

กรุงเทพ

โรงเรียนกรุงเทพความงามและสปา

สปาเพื่อสุขภาพและความงาม 250 ชั่วโมง

12/1 ถนนลาดพร้าว ซอย122 แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง

7

17

กรุงเทพ

โรงเรียนกรุงเทพความงามและสปา

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

12/1 ถนนลาดพร้าว ซอย122 แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง

55 8 ก.ค. 59

18

กรุงเทพ

โรงเรียนกรุงเทพเฮลธแคร์นวดแผนไทย

วิชาการนวดแผนไทยเบื้องต้น 60ชั่วโมง

147 ม.6 ถ.อ่อนนุช - ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง

1

๑๕ มิ.ย. ๔๗

19

กรุงเทพ

โรงเรียนกรุงเทพเฮลธแคร์นวดแผนไทย

วิชาการนวดแผนไทย 180 ชั่วโมง

147 ม.6 ถ.อ่อนนุช - ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง

1

๑๕ มิ.ย. ๔๗

20

กรุงเทพ

โรงเรียนการนวดแผนไทย

หลักสูตรนวด 60 ชั่วโมง

222/5 - 6 ม.12 ถ.รามคาแหง ซ.รามคาแหง 166
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี

1

๑๕ มิ.ย. ๔๗

29 ธ.ค. 48

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

หลักสูตรนวด 180 ชั่วโมง

222/5 - 6 ม.12 ถ.รามคาแหง ซ.รามคาแหง 166
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี

1

๑๕ มิ.ย. ๔๗

โรงเรียนการนวดแผนไทย

การนวดไทย 372 ชั่วโมง

222/5 - 6 ม.12 ถ.รามคาแหง ซ.รามคาแหง 166
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี

5

31 มี.ค. 48

กรุงเทพ

โรงเรียนการนวดแผนไทย

การนวดไทย 150 ชั่วโมง

222/5 - 6 ม.12 ถ.รามคาแหง ซ.รามคาแหง 166
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี

7

29 ธ.ค. 48

24

กรุงเทพ

โรงเรียนการนวดแผนไทย

เสริมความงามผิวหน้า 90 ชั่วโมง

222/5 - 6 ม.12 ถ.รามคาแหง ซ.รามคาแหง 166
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี

7

29 ธ.ค. 48

25

กรุงเทพ

โรงเรียนการนวดแผนไทย

การนวดเท้า 90 ชั่วโมง

222/5 - 6 ม.12 ถ.รามคาแหง ซ.รามคาแหง 166
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี

7

29 ธ.ค. 48

ลำดับ

จังหวัด

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

21

กรุงเทพ

โรงเรียนการนวดแผนไทย

22

กรุงเทพ

23

ชื่อหลักสูตร

ณ วันที่

ลำดับ

จังหวัด

26

กรุงเทพ

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

โรงเรียนการนวดแผนไทย

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

การนวดด้วยน้ามันหอมระเหย 90 ชั่วโมง

222/5 - 6 ม.12 ถ.รามคาแหง ซ.รามคาแหง 166
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี

7

29 ธ.ค. 48

6

31 ต.ค. 48

ชื่อหลักสูตร

ณ วันที่

27

กรุงเทพ

โรงเรียนการนวดแผนไทยมนตรา

วิชานวดแผนไทย 180 ชั่วโมง

212/286-296 ชั้น 3 อาคารอโรม่าเวร่า ซ.
พัฒนาการ 64 ถ.พัฒนาการ แขวงประเวศ เขต
ประเวศ

28

กรุงเทพ

โรงเรียนความงามปริ๊นเซส

วิชาการนวดไทย 180 ชั่วโมง

1571 ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ศรีราชา แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง

1

๑๕ มิ.ย. ๔๗

29

กรุงเทพ

โรงเรียนความงามปริ๊นเซส

วิชาเสริมความงามผิวหน้า 210 ชั่วโมง

1571 ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ศรีราชา แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง

3

19 ส.ค. 47

30

กรุงเทพ

โรงเรียนความงามและสปา ลานนาไทย

นวดเท้าเพื่อสุขภาพ ๖๐ ชั่วโมง

23/94-96 อาคารสรชัย ชั้น 22 ถ.เอกมัย
(สุขุมวิท 63) คลองตันเหนือ วัฒนา

35 14 ก.พ. 54

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

31

กรุงเทพ

โรงเรียนความงามและสปา ลานนาไทย

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

23/94-96 อาคารสรชัย ชั้น 22 ถ.เอกมัย
(สุขุมวิท 63) คลองตันเหนือ วัฒนา

35 14 ก.พ. 54

32

กรุงเทพ

โรงเรียนนวดไทยธาราลัย กรุงเทพฯ

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

185 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 9 ถ.สุขุมวิท 71 พระโขนง
เหนือ วัฒนา

38 1 ก.ย. 54

33

กรุงเทพ

โรงเรียนนวดแผนไทยโพธาลัย

การนวดไทย ๘๐ ชั่วโมง

28 ซ.โยธินพัฒนา 3 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม คลองจั่น
บางกะปิ

16 4 ธ.ค. 50

34

กรุงเทพ

โรงเรียนนวดแผนไทยและสมุนไพรกรุงเทพ

การนวดแผนไทยพื้นฐาน 180 ชั่วโมง

679/36-37 ถ.อิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอก
ใหญ่

3

19 ส.ค. 47

35

กรุงเทพ

โรงเรียนนวดแผนโบราณเชตวัน

นวดแผนไทย 60 ชั่วโมง

392/25 - 28 ซ.เพ็ญพัฒน์ 1 ถ.มหาราช แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10310

1

๑๕ มิ.ย. ๔๗

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

36

กรุงเทพฯ

โรงเรียนนวดแผนโบราณเชตวัน

หลักสูตรนวดแผนไทยวิชาชีพ ระดับ 1 ( 153 ชั่วโมง )

392/25 - 28 ซ.เพ็ญพัฒน์ 1 ถ.มหาราช แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร

1

๑๕ มิ.ย. ๔๗

37

กรุงเทพฯ

โรงเรียนนวดแผนโบราณเชตวัน

หลักสูตรนวดแผนไทยวิชาชีพ ระดับ 2

392/25 - 28 ซ.เพ็ญพัฒน์ 1 ถ.มหาราช แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร

1

๑๕ มิ.ย. ๔๗

38

กรุงเทพฯ

โรงเรียนนวดแผนโบราณเชตวัน

หลักสูตรนวดแผนไทยวิชาชีพ ระดับ 3

392/25 - 28 ซ.เพ็ญพัฒน์ 1 ถ.มหาราช แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร

1

๑๕ มิ.ย. ๔๗

39

กรุงเทพฯ

โรงเรียนนวดแผนโบราณเชตวัน

หลักสูตรต่อเนื่องวิชาการนวดน้ามันและน้ามันหอมระเหย 392/25 - 28 ซ.เพ็ญพัฒน์ 1 ถ.มหาราช แขวง
60 ชั่วโมง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร

3

19 ส.ค. 47

40

กรุงเทพฯ

โรงเรียนนวดแผนโบราณเชตวัน

การดูแลสุขภาพด้วยวิธธี าราบาบัด 60 ชั่วโมง

392/25 - 28 ซ.เพ็ญพัฒน์ 1 ถ.มหาราช แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร

3

19 ส.ค. 47

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

41

กรุงเทพฯ

โรงเรียนนวดแผนโบราณเชตวัน

หลักสูตรต่อเนื่องวิชาการนวดผู้หญิง 60 ชั่วโมง

392/25 - 28 ซ.เพ็ญพัฒน์ 1 ถ.มหาราช แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร

3

19 ส.ค. 47

42

กรุงเทพฯ

โรงเรียนนวดแผนโบราณเชตวัน

หลักสูตรต่อเนื่องวิชาการนวดเท้า เพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

392/25 - 28 ซ.เพ็ญพัฒน์ 1 ถ.มหาราช แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร

3

19 ส.ค. 47

43

กรุงเทพฯ

โรงเรียนนวดแผนโบราณเชตวัน กรุงเทพมหานคร

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 165 ชั่วโมง (เทียบเท่านวดไทยเพื่อ 392/33-34 ซ.เพ็ญพัฒน์ 1 ถ.มหาราชแขวง
สุขภาพ 150 ชั่วโมง)
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร

44

กรุงเทพฯ

โรงเรียนน้ามันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ

น้ามันหอมระเหยชั้นต้น 65 ชั่วโมง

299 ซ.สุทธิพงษ์ 1/7 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงดิน
แดง เขตดินแดง

1

๑๕ มิ.ย. ๔๗

45

กรุงเทพฯ

โรงเรียนน้ามันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ

น้ามันหอมระเหยชั้นสูง 144 ชั่วโมง

299 ซ.สุทธิพงษ์ 1/7 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงดิน
แดง เขตดินแดง

1

๑๕ มิ.ย. ๔๗

56 11 ส.ค. 59

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

46

กรุงเทพฯ

โรงเรียนน้ามันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ

หลักสูตรการนวดแผนไทย 60 ชั่วโมง

299 ซ.สุทธิพงษ์ 1/7 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงดิน
แดง เขตดินแดง

3

19 ส.ค. 47

47

กรุงเทพฯ

โรงเรียนน้ามันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ

หลักสูตรการนวดแผนไทย180 ชั่วโมง

299 ซ.สุทธิพงษ์ 1/7 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงดิน
แดง เขตดินแดง

3

19 ส.ค. 47

48

กรุงเทพฯ

โรงเรียนน้ามันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ

น้ามันหอมระเหยสมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม 90 299 ซ.สุทธิพงษ์ 1/7 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงดิน
ชั่วโมง
แดง เขตดินแดง

3

19 ส.ค. 47

49

กรุงเทพฯ

โรงเรียนน้ามันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ

นวดน้ามันหอมระเหย 85 ชั่วโมง

299 ซ.สุทธิพงษ์ 1/7 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงดิน
แดง เขตดินแดง

3

19 ส.ค. 47

50

กรุงเทพฯ

โรงเรียนน้ามันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ

นวดหน้าด้วยน้ามันหอมระเหยและสมุนไพรเพื่อการดูแล 299 ซ.สุทธิพงษ์ 1/7 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงดิน
สุขภาพผิว 85 ชั่วโมง
แดง เขตดินแดง

3

19 ส.ค. 47

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

51

กรุงเทพฯ

โรงเรียนบุญชูหตั ถศาสตร์โยคะ

วิชาหัตถศาสตร์โยคะ 200 ชั่วโมง

74 ซ.สุจริต 1 ถ.ประชาราษฎร์บาเพ็ญ แขวงห้วย
ขวาง เขตห้วยขวาง

1

52

กรุงเทพฯ

โรงเรียนเปี่ยมสุขการบริบาลและนวดแผนไทย

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๘๐ ชั่วโมง

308/1 ถ. พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท

25 22 พ.ค. 52

53

กรุงเทพฯ

โรงเรียนแผนไทย พระราม ๗

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๘๐ ชั่วโมง

426 ถ.จรัญสนิทวงศ์ บางอ้อ บางพลัด

38 1 ก.ย. 54

54

กรุงเทพฯ

โรงเรียนแผนไทยพระราม 7

การนวดแผนไทย 60 ชั่วโมง

452 ชั้น 4 ถ.จรัลสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด

1

55

กรุงเทพฯ

โรงเรียนฝึกอาชีพ กรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1)

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

4095/25-26 ซอยประชาสงเคราะห์17 ถนน
ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง

54 15 มิ.ย. 59

๑๕ มิ.ย. ๔๗

๑๕ มิ.ย. ๔๗

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

56

กรุงเทพฯ

โรงเรียนฝึกอาชีพ กรุงเทพมหานคร (บ่อนไก่)

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

99/3 ซอยปลูกจิต ถนนพระราม 4 แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน

54 15 มิ.ย. 59

57

กรุงเทพฯ

โรงเรียนฝึกอาชีพ กรุงเทพมหานคร (บางรัก)

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

99 ถนนศรีเวียง แขวงสีลม เขตบางรัก

54 15 มิ.ย. 59

58

กรุงเทพฯ

โรงเรียนฝึกอาชีพ กรุงเทพมหานคร (ม้วน บารุงศิลป์)

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

87 ซอยนาคนิวาส 43 ถนนนาคนิวาส แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว

54 15 มิ.ย. 59

59

กรุงเทพฯ

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงห์หาสน์
อุปถัมภ์)

การนวดสวีดิช 150 ชั่วโมง

686 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 35 แขวงบางระมาด เขต
ตลิ่งชัน

59 21 ธค.59

60

กรุงเทพฯ

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงห์หาสน์
อุปถัมภ์)

การนวดด้วยน้ามันหอมระเหย 150 ชั่วโมง

686 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 35 แขวงบางระมาด เขต
ตลิ่งชัน

59 21 ธค.59

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

จังหวัด

61

กรุงเทพฯ

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงห์หาสน์
อุปถัมภ์)

การดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ ๑๕๐
ชั่วโมง

686 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 35 แขวงบางระมาด เขต
ตลิ่งชัน

59 21 ธค.59

62

กรุงเทพฯ

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงห์หาสน์
อุปถัมภ์)

การบริการเพื่อความงาม ๑๕๐ ชั่วโมง

686 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 35 แขวงบางระมาด เขต
ตลิ่งชัน

59 21 ธค.59

63

กรุงเทพฯ

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงห์หาสน์ฯ) นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

686 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 35 แขวงบางระมาด เขต
ตลิ่งชัน

52 1 ก.ย. 58

64

กรุงเทพฯ

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงห์หาสน์ฯ) นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

686 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 35 แขวงบางระมาด เขต
ตลิ่งชัน

52 1 ก.ย. 58

65

กรุงเทพฯ

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย)

9/199 ซอยล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย

52 1 ก.ย. 58

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

ณ วันที่

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

66

กรุงเทพฯ

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย)

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

9/199 ซอยล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย

52 1 ก.ย. 58

67

กรุงเทพฯ

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1)

การนวดสวีดิช 150 ชั่วโมง

4095/29 ถนนมิตรไมตรี3 แขวงดินแดง เขตดินแดง

59 21 ธค.59

68

กรุงเทพฯ

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1)

การนวดด้วยน้ามันหอมระเหย 150 ชั่วโมง

4095/29 ถนนมิตรไมตรี3 แขวงดินแดง เขตดินแดง

59 21 ธค.59

69

กรุงเทพฯ

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1)

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

4095/29 ถนนมิตรไมตรี3 แขวงดินแดง เขตดินแดง

52 1 ก.ย. 58

70

กรุงเทพฯ

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2)

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

4095/25-26 ถนนมิตรไมตรี3 แขวงดินแดง เขต
ดินแดง

52 1 ก.ย. 58

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

71

กรุงเทพฯ

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2)

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

4095/25-26 ถนนมิตรไมตรี3 แขวงดินแดง เขต
ดินแดง

52 1 ก.ย. 58

72

กรุงเทพฯ

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บ่อนไก่)

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

99/3 ซอยปลูกจิต ถนนพระราม 4 แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน

52 1 ก.ย. 58

73

กรุงเทพฯ

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก)

การนวดสวีดิช 150 ชั่วโมง

99 ถนนศรีเวียง แขวงสีลม เขตบางรัก

59 21 ธค.59

74

กรุงเทพฯ

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก)

การนวดด้วยน้ามันหอมระเหย 150 ชั่วโมง

99 ถนนศรีเวียง แขวงสีลม เขตบางรัก

59 21 ธค.59

75

กรุงเทพฯ

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก)

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

99 ถนนศรีเวียง แขวงสีลม เขตบางรัก

52 1 ก.ย. 58

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

76

กรุงเทพฯ

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บารุงศิลป์)

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

87 ซอยนาคนิวาส 43 ถนนนาคนิวาส แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว

52 1 ก.ย. 58

77

กรุงเทพฯ

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก)

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

46 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก

53 29 ธ.ค. 58

78

กรุงเทพฯ

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก)

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

46 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก

53 29 ธ.ค. 58

79

กรุงเทพฯ

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ)

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

38 หมู่ที่ 4 ซอยเพชรเกษม 81 แขวงหนองแขม

52 1 ก.ย. 58

80

กรุงเทพฯ

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ)

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

38 หมู่ที่ 4 ซอยเพชรเกษม 81 แขวงหนองแขม

52 1 ก.ย. 58

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

81

กรุงเทพฯ

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ) การบริการเพื่อความงาม ๑๕๐ ชั่วโมง

462 ถนนพุทธบูชา แขวงบงมด เขตทุ่งครุ

59 21 ธค.59

82

กรุงเทพฯ

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ) นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

462 ถนนพุทธบูชา แขวงบงมด เขตทุ่งครุ

52 1 ก.ย. 58

83

กรุงเทพฯ

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ) นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

462 ถนนพุทธบูชา แขวงบงมด เขตทุ่งครุ

52 1 ก.ย. 58

84

กรุงเทพฯ

โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย

การนวดไทย 372 ชั่วโมง

11 ถ.สุโขทัย เขตดุสิต

7

29 ธ.ค. 48

85

กรุงเทพฯ

โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย

การนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

11 ถ.สุโขทัย เขตดุสิต

7

29 ธ.ค. 48

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

86

กรุงเทพฯ

โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย

การนวดไทยเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

11 ถ.สุโขทัย เขตดุสิต

7

29 ธ.ค. 48

87

กรุงเทพฯ

โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย

การนวดน้ามันอโรม่า 60 ชั่วโมง

11 ถ.สุโขทัย เขตดุสิต

7

29 ธ.ค. 48

88

กรุงเทพฯ

โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย

การนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

11 ถ.สุโขทัย เขตดุสิต

7

29 ธ.ค. 48

89

กรุงเทพฯ

โรงเรียนพฤษภาหัตถแผนไทย

การนวดแผนไทย 60 ชั่วโมง

25/8 ซ.สุขุมวิท 26 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขต
คลองเตย

1

๑๕ มิ.ย. ๔๗

90

กรุงเทพฯ

โรงเรียนพัฒนาความงามและส่งเสริมอาชีพนานาชาติ

วิชาการนวดตัว 60 ชั่วโมง

35,37 อาคารพณิชพลาซ่า ถ.พระราม 9 แขวง
ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

6

31 ต.ค. 48

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

91

กรุงเทพฯ

โรงเรียนพัฒนาความงามและส่งเสริมอาชีพนานาชาติ

วิชาการนวดหน้า 60 ชั่วโมง

35,37 อาคารพณิชพลาซ่า ถ.พระราม 9 แขวง
ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

6

31 ต.ค. 48

92

กรุงเทพฯ

โรงเรียนพิศิษฐ์เวชกรรมแผนไทย

นวดแผนไทยหลักสูตร180 ชั่วโมง

2922/74-75 อาคารชาญอิสระ 2 ชั้น 2 ถ.
เพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง

1

๑๕ มิ.ย. ๔๗

93

กรุงเทพฯ

โรงเรียนพิศิษฐ์เวชกรรมแผนไทย

นวดแผนไทยหลักสูตร 60 ชั่วโมง

2922/74-75 อาคารชาญอิสระ 2 ชั้น 2 ถ.
เพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง

1

๑๕ มิ.ย. ๔๗

94

กรุงเทพฯ

โรงเรียนพิศิษฐ์เวชกรรมแผนไทย

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๒๖๐ ชั่วโมง เทียบเท่า หลักสูตร
นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

2922/74-75 อาคารชาญอิสระทาวเวอร์ 2 ชั้น
2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง

32 15 ก.ค. 53

95

กรุงเทพฯ

โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพน ฯ (วัดโพธิ์)

หัตถ์ศาสตร์ 60 ชั่วโมง

2 ถ.สนามไชย วัดพระเชตุพนฯ แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร

1

๑๕ มิ.ย. ๔๗

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

วิชานวดแผนไทย 60 ชั่วโมง

424 ชั้น 3 ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบาหรุ เขตบาง
พลัด

4

16 พ.ย. 47

โรงเรียนวิชาการความงามสากล

วิชาเสริมความงาม นวดหน้า นวดอโรมา นวดตัวและขัด
ผิว 300 ชั่วโมง

424 ชั้น 3 ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบาหรุ เขตบาง
พลัด

4

16 พ.ย. 47

กรุงเทพฯ

โรงเรียนศิลปะการนวดไทย

วิชาการนวดแผนไทย 60 ชั่วโมง

888/30-31 ชั้นที่ 2-4 อาคารมหาทุนพลาซ่า ถ.
เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

7

29 ธ.ค. 48

99

กรุงเทพฯ

โรงเรียนสปามรดกไทย

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๘๐ ชั่วโมง

34 อาคารทหารไทย ชั้น 6 บี ถ.พญาไท ทุ่งพญา
ไท ราชเทวี

23 24 ธ.ค. 51

100

กรุงเทพฯ

โรงเรียนสยามสิรินวดไทยกรุงเทพมหานคร

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๘๐ ชั่วโมง

33,35 ถ.พัฒนาการ ประเวศ ประเวศ

19 2 มิ.ย. 51

ลำดับ

จังหวัด

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

96

กรุงเทพฯ

โรงเรียนวิชาการความงามสากล

97

กรุงเทพฯ

98

ชื่อหลักสูตร

ณ วันที่

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

101

กรุงเทพฯ

โรงเรียนสอนการดูแลผิวพรรณนานาชาติ เอม

นวดหน้าระดับพื้นฐาน 60 ชั่วโมง

61/10-12 อาคารเพลินจิต ซ.สุขุมวิท 1 แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

7

29 ธ.ค. 48

102

กรุงเทพฯ

โรงเรียนสอนการดูแลผิวพรรณนานาชาติ เอม

การนวดตัวแบบสวีดิช 60 ชั่วโมง

61/10-12 อาคารเพลินจิต ซ.สุขุมวิท 1 แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

7

29 ธ.ค. 48

103

กรุงเทพฯ

โรงเรียนสอนการดูแลผิวพรรณนานาชาติ เอม

การนวดตัวแบบอโรมา 60 ชั่วโมง

61/10-12 อาคารเพลินจิต ซ.สุขุมวิท 1 แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

7

29 ธ.ค. 48

104

กรุงเทพฯ

โรงเรียนสอนการดูแลผิวพรรณเอม สุขุมวิท

การนวดหน้าระดับพื้นฐาน 60 ชั่วโมง

61/12 สุขุมวิทซอย 1 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา

1

๑๕ มิ.ย. ๔๗

105

กรุงเทพฯ

โรงเรียนสอนการดูแลผิวพรรณเอม สุขุมวิท

การนวดเท้ากดจุดเพื่อผลสะท้อนกลับของร่างกาย 30
ชั่วโมง

61/12 สุขุมวิทซอย 1 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา

3

19 ส.ค. 47

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

106

กรุงเทพฯ

โรงเรียนสอนการดูแลผิวพรรณเอม สุขุมวิท

การนวดตัวแบบอโรมา 60 ชั่วโมง

61/12 สุขุมวิทซอย 1 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา

3

19 ส.ค. 47

107

กรุงเทพฯ

โรงเรียนสอนการดูแลผิวพรรณเอม สุขุมวิท

การนวดตัวแบบสวีดิช 60 ชั่วโมง

61/12 สุขุมวิทซอย 1 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา

3

19 ส.ค. 47

108

กรุงเทพฯ

โรงเรียนสอนการดูแลผิวพรรณเอม สุขุมวิท

การนวดหน้าเพื่อกระตุ้นระบบการไหลเวียนและขจัดของ 61/12 สุขุมวิทซอย 1 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย
เสีย 60 ชั่วโมง
เหนือ เขตวัฒนา

3

19 ส.ค. 47

109

กรุงเทพฯ

โรงเรียนสอนการดูแลผิวพรรณเอม สุขุมวิท

การนวดหน้าระดับสูง 60 ชั่วโมง

61/12 สุขุมวิทซอย 1 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา

3

19 ส.ค. 47

110

กรุงเทพฯ

โรงเรียนสอนการดูแลผิวพรรณเอม สุขุมวิท

การนวดหน้าเพื่อยกกระชับ 60 ชั่วโมง

61/12 สุขุมวิทซอย 1 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา

3

19 ส.ค. 47

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

111

กรุงเทพฯ

โรงเรียนสอนการนวดเพื่อสุขภาพเมคเซนท์ส

การนวดด้วยน้ามันหอมระเหย 80 ชั่วโมง

70/23 ซ. เฮล์ทแลนด์ ถ.ศรีนครินทร์ หมู่ 2 แขวง
หนองบอน เขตประเวศ

12 31 ม.ค. 50

112

กรุงเทพฯ

โรงเรียนสอนความงามและสปา ไทเกอร์ อายส์

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

อาคาร 2 ชั้น เลขที่ 52 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย
ซอย4) ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตวัฒนา

59 21 ธค.59

113

กรุงเทพฯ

โรงเรียนสอนความงามและสปา ไทเกอร์ อายส์

การบริการเพื่อความงาม 150 ชั่วโมง

อาคาร 2 ชั้น เลขที่ 52 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย
ซอย4) ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตวัฒนา

59 21 ธค.59

114

กรุงเทพฯ

โรงเรียนสอนความงามและสปา ไทเกอร์ อายส์

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๘๐ ชั่วโมง

52 ซ. สุขุมวิท 63 ถ.สุขุมวิท พระโขนงเหนือ
วัฒนา

36 19 เม.ย. 54

115

กรุงเทพฯ

โรงเรียนสอนนวดไทย บันยันทรี

นวดแผนไทย ๑๘๐ ชั่วโมง

100/4-5 ชั้น1ห้องC พหลโยธิน 32 พหลโยธิน
ลาดยาว ลาดพร้าว

17 30 ม.ค. 51

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

116

กรุงเทพฯ

โรงเรียนสอนนวดแผนไทยและการประคบสมุนไพรดอย
นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง
น้าซับ กรุงเทพฯ

507 ถ.ลาดพร้าว 48 แขวงสามเสนนอก เขตห้วย
ขวาง

49 16 มี.ค. 58

117

กรุงเทพฯ

โรงเรียนสอนนวดแผนไทยและการประคบสมุนไพรดอย การดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ 150
น้าซับ กรุงเทพฯ
ชั่วโมง

507 ถ.ลาดพร้าว 48 แขวงสามเสนนอก เขตห้วย
ขวาง

52 1 ก.ย. 58

118

กรุงเทพฯ

โรงเรียนสอนวิชาชีพความงามและสุขภาพชีวาศรม

วิชานวดตัวแบบสวีดิช 120 ชั่วโมง

87/103 อาคารโมเดอร์นทาวน์ ชั้น 10 สุขุมวิท 63
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา

2

๒๕ มิ.ย. ๔๗

119

กรุงเทพฯ

โรงเรียนสอนวิชาชีพความงามและสุขภาพชีวาศรม

วิชาชีพสุขภาพสปา 480 ชั่วโมง

87/103 อาคารโมเดอร์นทาวน์ ชั้น 10 สุขุมวิท 63
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา

2

๒๕ มิ.ย. ๔๗

120

กรุงเทพฯ

โรงเรียนสอนวิชาชีพความงามและสุขภาพชีวาศรม

วิชาเสริมสวย (นวดหน้า) 60 ชั่วโมง

87/103 อาคารโมเดอร์นทาวน์ ชั้น 10 สุขุมวิท 63
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา

3

19 ส.ค. 47

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

หลักสูตรวิชานวดแผนไทย 180 ชั่วโมง

87/103 อาคารโมเดอร์นทาวน์ ชั้น 10 สุขุมวิท 63
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา

2

๒๕ มิ.ย. ๔๗

โรงเรียนสุขภาพไทย

การนวดแผนไทยเบื้องต้น 60 ชั่วโมง

403 ซ.7 ถ.เทศบาลนิมิตรใต้ เขตจตุจักร

1

๑๕ มิ.ย. ๔๗

กรุงเทพฯ

โรงเรียนเสริมความงามแจ่มจันทร์

วิชาการนวดและเสริมความงาม 100 ชั่วโมง

1541 - 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขต
พญาไท

1

๑๕ มิ.ย. ๔๗

124

กรุงเทพฯ

โรงเรียนเฮลท์แลนด์นวดแผนไทย

วิชานวดแผนไทย 180 ชั่วโมง

624/12 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 38 ถ.จรัญสนิทวงศ์
แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย

9

16 พ.ค. 49

125

กรุงเทพฯ

โรงเรียนเฮลท์แลนด์นวดแผนไทย กรุงเทพฯ

การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

624/12 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 38 ถ.จรัญสนิทวงศ์
แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย

10 23 ส.ค. 49

ลำดับ

จังหวัด

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

121

กรุงเทพฯ

โรงเรียนสอนวิชาชีพความงามและสุขภาพสปาชีวาศรม

122

กรุงเทพฯ

123

ชื่อหลักสูตร

ณ วันที่

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

126

กรุงเทพฯ

วิทยาลัยดุสิตธานี

การนวดสวีดิช 150 ชั่วโมง

1 ซอยแก่นทอง ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน
เขตประเวศ

54 15 มิ.ย. 59

127

กรุงเทพฯ

วิทยาลัยดุสิตธานี

การนวดด้วยน้ามันหอมระเหย 150 ชั่วโมง

1 ซอยแก่นทอง ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน
เขตประเวศ

54 15 มิ.ย. 59

128

กรุงเทพฯ

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

159 ถนนเชียงใหม่ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน

59 21 ธค.59

129

กรุงเทพฯ

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

นวดแผนไทยแบบราชสานัก ๑๕๐ ชั่วโมง

159 ถ.เชียงใหม่ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน

15 25 ก.ย. 50

130

กรุงเทพฯ

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

การบริการเพื่อความงาม 150 ชั่วโมง

159 ถ.เชียงใหม่ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน

57 26 กย.59

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

131

กรุงเทพฯ

ศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรี สมาคม
คนตาบอดแห่งประเทศไทย

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

61/32-41 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 11 แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่

58 27 ตค.59

132

กรุงเทพฯ

ศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรี สมาคม
คนตาบอดแห่งประเทศไทย

นวดไทยเพื่อสุขภาพสาหรับผู้พกิ ารทางสายตา 255
ชั่วโมง

61/32-41 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 11 แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่

58 27 ตค.59

133

กรุงเทพฯ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(กศน.) เขตคลองสามวา

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

195 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงสามวาตะวันตก เขต
คลองสามวา

59 21 ธค.59

134

กรุงเทพฯ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(กศน.) เขตคลองสามวา

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

195 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงสามวาตะวันตก เขต
คลองสามวา

59 21 ธค.59

135

กรุงเทพฯ

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน กทม.4

การนวดแผนไทย 280 ชั่วโมง

87/11-13 ซ.สุขเนตร ถ.สีหบุรานุกิจ มีนบุรี

3

19 ส.ค. 47

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

136

กรุงเทพฯ

ศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
ดุสิต

นวดเท้าเพื่อสุขภาพ ๖๐ ชั่วโมง

294 ถ. ราชสีมา ดุสิต

19 2 มิ.ย. 51

137

กรุงเทพฯ

ศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
ดุสิต

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

294 ถ. ราชสีมา ดุสิต

19 2 มิ.ย. 51

138

กรุงเทพฯ

ศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
ดุสิต

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๘๐ ชั่วโมง

294 ถ. ราชสีมา ดุสิต

19 2 มิ.ย. 51

139

กรุงเทพฯ

ศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต

การนวดอโรม่า ๘๐ ชั่วโมง

294 ถ. ราชสีมา ดุสิต

13 15 พ.ค. 50

140

กรุงเทพฯ

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ (ชุมชนวัง
โสม)

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

อาคารเอนกประสงค์ ชุมชนวังโสม ซอยรามคาแหง
60 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ

59 21 ธค.59

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

141

กรุงเทพฯ

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ (ชุมชนวัง
โสม)

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

อาคารเอนกประสงค์ ชุมชนวังโสม ซอยรามคาแหง
60 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ

59 21 ธค.59

142

กรุงเทพฯ

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

จตุจักร 2 มีนบุรี ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีน
บุรี

59 21 ธค.59

143

กรุงเทพฯ

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

จตุจักร 2 มีนบุรี ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีน
บุรี

59 21 ธค.59

144

กรุงเทพฯ

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี

การดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ ๑๕๐
ชั่วโมง

จตุจักร 2 มีนบุรี ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีน
บุรี

59 21 ธค.59

145

กรุงเทพฯ

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

สานักงานเขตลาดพร้าว 208 ถนนนาคนิวาส

59 21 ธค.59

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

146

กรุงเทพฯ

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

สานักงานเขตลาดพร้าว 208 ถนนนาคนิวาส

59 21 ธค.59

147

กรุงเทพฯ

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง

การนวดด้วยน้ามันหอมระเหย 150 ชั่วโมง

5 ซอยรามคาแหง 118 ถนนรามคาแหง แขวง
สะพานสูง เขตสะพานสูง

59 21 ธค.59

148

กรุงเทพฯ

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

5 ซอยรามคาแหง 118 ถนนรามคาแหง แขวง
สะพานสูง เขตสะพานสูง

58 27 ตค.59

149

กรุงเทพฯ

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

5 ซอยรามคาแหง 118 ถนนรามคาแหง แขวง
สะพานสูง เขตสะพานสูง

58 27 ตค.59

150

กรุงเทพฯ

ศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักร กรุงเทพมหานคร

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

สานักงานเขตจตุจักร เลขที่ 5 ซอยวิภาวดีรังสิต 34
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร

57 26 กย.59

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

151

กรุงเทพฯ

ศูนย์ฝึกอาชีพตลาดนัดธนบุรี (สนามหลวง2)

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

195/1 หมู่ 1 ถนนทวีวฒ
ั นา แขวงทวีวฒ
ั นา เขตทวี
วัฒนา

54 15 มิ.ย. 59

152

กรุงเทพฯ

ศูนย์ฝึกอาชีพบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

สานักงานเขตบางกอกน้อย วัดสุทธาวาส ถนน
สุทธาวาส แขวงบ้านช่างหล่อ

57 26 กย.59

153

กรุงเทพฯ

ศูนย์ฝึกอาชีพบางพลัด

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

612 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 79 แขวงบางพลัด เขตบาง
พลัด

54 15 มิ.ย. 59

154

กรุงเทพฯ

ศูนย์ฝึกอาชีพบางพลัด กรุงเทพมหานคร

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

สานักงานเขตบางพลัด 612 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 79
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด

57 26 กย.59

155

กรุงเทพฯ

ศูนย์ฝึกอาชีพพระราม3 (วัดด่าน)

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

872 ซอย 34 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา

54 15 มิ.ย. 59

ลำดับ

156

จังหวัด

กรุงเทพฯ

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ศูนย์ฝึกอาชีพวัดจรรยาวาส กรุงเทพมหานคร

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ณ วันที่

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

สานักงานเขตบางคอแหลม 2010/25 ซอยเจริญ
กรุง 72 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบาง
คอแหลม

57 26 กย.59

57 26 กย.59

157

กรุงเทพฯ

ศูนย์ฝึกอาชีพวัดจรรยาวาส กรุงเทพมหานคร

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

สานักงานเขตบางคอแหลม 2010/25 ซอยเจริญ
กรุง 72 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบาง
คอแหลม

158

กรุงเทพฯ

ศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

สานักงานเขตพระโขนง 101 แขวงบางจาก เขตพระ
โขนง

57 26 กย.59

159

กรุงเทพฯ

ศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

สานักงานเขตพระโขนง 101 แขวงบางจาก เขตพระ
โขนง

57 26 กย.59

160

กรุงเทพฯ

ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

70 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษี
เจริญ

54 15 มิ.ย. 59

ลำดับ

จังหวัด

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

161

กรุงเทพฯ

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร

162

กรุงเทพฯ

163

ชื่อหลักสูตร

การนวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ณ วันที่

ภายในวัดธาตุทอง ถ.สุขุมวิท ทวีวฒ
ั นา ทวีวฒ
ั นา

23 24 ธ.ค. 51

สถานศึกษาส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สานักบริหารงาน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น การนวดแบบเชลยศักดิ์ 60
การศึกษานอกโรงเรียน
ชั่วโมง

กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดาเนินนอก เขตดุสิต

2

๒๕ มิ.ย. ๔๗

กรุงเทพฯ

สถานศึกษาส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สานักบริหารงาน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น การนวดแบบราชสานัก 60
การศึกษานอกโรงเรียน
ชั่วโมง

กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดาเนินนอก เขตดุสิต

2

๒๕ มิ.ย. ๔๗

164

กรุงเทพฯ

สถานศึกษาส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สานักบริหารงาน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น การนวดฝ่าเท้า 60 ชั่วโมง
การศึกษานอกโรงเรียน

กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดาเนินนอก เขตดุสิต

2

๒๕ มิ.ย. ๔๗

165

กรุงเทพฯ

สถานศึกษาส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สานักบริหารงาน
หลักสูตรสมุนไพรในการนวด 60 ชั่วโมง
การศึกษานอกโรงเรียน

กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดาเนินนอก เขตดุสิต

2

๒๕ มิ.ย. ๔๗

ลำดับ

จังหวัด

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

166

กรุงเทพฯ

สถานศึกษาส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สานักบริหารงาน หลักสูตรเทคนิคการนวดและการประยุกต์ส่วนต่างๆ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดาเนินนอก เขตดุสิต
การศึกษานอกโรงเรียน
ร่างกาย 60 ชั่วโมง

167

กรุงเทพฯ

สมาคมแพทย์แผนโบราณและอายุรเวทวัดพระเชตุพนฯ หัตถ์ศาสตร์ชั้นต้น 60 ชั่วโมง

168

กรุงเทพฯ

169

170

ประกาศ
ครั้งที่

ณ วันที่

2

๒๕ มิ.ย. ๔๗

2 ถ.สนามไชย วัดพระเชตุพนฯ แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร

4

16 พ.ย. 47

สมาคมแพทย์แผนโบราณและอายุรเวทวัดพระเชตุพนฯ การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

2 ถ.สนามไชย วัดพระเชตุพนฯ แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร

4

16 พ.ย. 47

กรุงเทพฯ

สมาคมแพทย์อายุรเวทแผนไทยประยุกต์แห่งประเทศ
ไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์

นวดไทย 260 ชั่วโมง

โรงเรียนสวนบัว 16/2 ซ.ราชครู ถ.พหลโยธิน

5

31 มี.ค. 48

กรุงเทพฯ

สมาคมแพทย์อายุรเวทแผนไทยประยุกต์แห่งประเทศ
ไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์

นวดน้ามัน 90 ชั่วโมง

โรงเรียนสวนบัว 16/2 ซ.ราชครู ถ.พหลโยธิน

5

31 มี.ค. 48

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

171

กรุงเทพฯ

สมาคมเภสัชและอายุรเวชโบราณ แห่งประเทศไทย
กรุงเทพฯ

หลักสูตรวิชาการนวดแผนไทย 60 ชั่วโมง

33/243 ซ.รามอิทรา 14(มัยลาภ)ถ.รามอินทรา
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน

3

19 ส.ค. 47

172

กรุงเทพฯ

สมาคมส่งเสริมอนุรักษ์วชิ าชีพการนวดไทย

วิชาการนวดแผนไทยเบื้องต้น 60ชั่วโมง

วัดอาวุธวิกสิตาราม เลขที่ 436 ซ.จรัลสนิทวงค์ 72
ถ.จรัลสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขคบางพลัด

3

19 ส.ค. 47

173

กรุงเทพฯ

สมาคมอนุรักษ์และส่งเสริมการแพทย์แผนโบราณ

นวดแผนไทย 60 ชั่วโมง

687 ถ.กาแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

3

19 ส.ค. 47

174

กรุงเทพฯ

สานักพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร

นวดแผนโบราณ 201 ชั่วโมง

44 อาคารศรีจุลทรัพย์ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน

3

19 ส.ค. 47

175

กรุงเทพฯ

สานักพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร

นวดแผนไทย 80 ชั่วโมง

44 อาคารศรีจุลทรัพย์ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน

3

19 ส.ค. 47

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

176

กาญจนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

179 ม.1 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมือง

56 11 ส.ค. 59

177

กาญจนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

179 ม.1 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมือง

56 11 ส.ค. 59

178

กาญจนบุรี

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

ต. หนองลาน อ.ท่ามะกา

20 28 ก.ค. 51

179

กาญจนบุรี

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ ๖๐ ชั่วโมง

ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา

21 9 ก.ย. 51

180

กาญจนบุรี

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 6๐ ชั่วโมง

ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง

42 13 ก.พ. 56

จังหวัด

181

กาญจนบุรี

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง

42 13 ก.พ. 56

182

กาฬสินธุ์

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

ถนนสนามบิน ตาบลกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง

57 26 กย.59

183 กาแพงเพชร ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร

การนวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

279 ม.7 ถ.กาแพงเพชร - สุโขทัย อ.เมือง จ.
กาแพงเพชร

18 25 มี.ค. 51

184 กาแพงเพชร สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาแพงเพชร

การนวดตัวเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

ถ.กาแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.
กาแพงเพชร

9

16 พ.ค. 49

185

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ความงามและ
123 ม.16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
สุขภาพ

4

16 พ.ย. 47

ขอนแก่น

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

ณ วันที่

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ความงาม
และสุขภาพ

123 ม.16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

4

โรงเรียนส่งเสริมวิชาชีพ และวัฒนธรรมไทยสปาจังหวัด
ขอนแก่น

การนวดไทย 80 ชั่วโมง

89 ถ.ร่วมจิตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

12 31 ม.ค. 50

ขอนแก่น

โรงเรียนส่งเสริมวิชาชีพ และวัฒนธรรมไทยสปาจังหวัด
ขอนแก่น

นวดแผนไทย ๑๘๐ ชั่วโมง (เทียบเท่าหลักสูตร ๑๕๐
ชั่วโมง)

89 ถ. ร่วมจิตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

19 2 มิ.ย. 51

189

ขอนแก่น

โรงเรียนส่งเสริมวิชาชีพและวัฒนธรรมไทยสปา

การนวดน้ามันหอมระเหย 150 ชั่วโมง

89 ถนนร่วมจิตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

59 21 ธค.59

190

ขอนแก่น

โรงเรียนส่งเสริมวิชาชีพและวัฒนธรรมไทยสปา จังหวัด
ขอนแก่น

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

89 ถนนร่วมจิตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

56 11 ส.ค. 59

ลำดับ

จังหวัด

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

186

ขอนแก่น

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

187

ขอนแก่น

188

ชื่อหลักสูตร

ณ วันที่

16 พ.ย. 47

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

191

ขอนแก่น

โรงเรียนส่งเสริมวิชาชีพและวัฒนธรรมไทยสปา จังหวัด
ขอนแก่น

การนวดสวีดิช 150 ชั่วโมง

89 ถนนร่วมจิตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

56 11 ส.ค. 59

192

ขอนแก่น

โรงเรียนส่งเสริมวิชาชีพและวัฒนธรรมไทยสปา จังหวัด
ขอนแก่น

การดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ 150
ชั่วโมง

89 ถนนร่วมจิตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

56 11 ส.ค. 59

193

ขอนแก่น

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๖ ขอนแก่น

นวดไทย ๘๐ ชั่วโมง

151 ถ. มะลิวลั ย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง

17 30 ม.ค. 51

194

ขอนแก่น

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๖ ขอนแก่น

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

151 ถ. มะลิวลั ย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง

17 30 ม.ค. 51

195

ขอนแก่น

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๖ ขอนแก่น

นวดเท้าเพื่อสุขภาพ ๖๐ ชั่วโมง

151 ถ. มะลิวลั ย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง

18 25 มี.ค. 51

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

196

ขอนแก่น

สหกรณ์แพทย์แผนไทยขอนแก่น จากัด

การนวดแผนไทยระยะสั้น 60 ชั่วโมง

237/1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง

4

197

ขอนแก่น

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

นวดเท้า ๖๐ ชั่วโมง

ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง

19 2 มิ.ย. 51

198

ขอนแก่น

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

นวดไทย ๘๐ ชั่วโมง

ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

19 2 มิ.ย. 51

199

ขอนแก่น

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

นวดไทย ๑๕๐ ชั่วโมง

ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

19 2 มิ.ย. 51

200

ขอนแก่น

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

192 หมู่ 6 ตาบลสาราญ อาเภอเมือง

57 26 กย.59

16 พ.ย. 47

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

201

ขอนแก่น

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

นวดไทยเพื่อสุขภาพสาหรับผู้พกิ ารทางสายตา จานวน
255 ชั่วโมง

192 หมู่ 6 ตาบลสาราญ อาเภอเมือง

57 26 กย.59

202

ขอนแก่น

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง ต่อยอด 60/80
ชั่วโมง (เทียบเท่าหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150
ชั่วโมง)

192 หมู่ 6 ตาบลสาราญ อาเภอเมือง

57 26 กย.59

203

จันทบุรี

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี

นวดไทย ๘๐ ชั่วโมง

49 ม. 1 ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110

17 30 ม.ค. 51

204

จันทบุรี

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี

การนวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

49 ม. 1 ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110

17 30 ม.ค. 51

205

จันทบุรี

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๘๐ ชั่วโมง

ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

28 28 ก.ย. 52

จังหวัด

206

ฉะเชิงเทรา

โรงเรียนเรือนสมุนไพร สปาและธรรมชาติบาบัดจังหวัด
ฉะเชิงเทรา

นวดไทย ๘๐ ชั่วโมง

101 ซ.เรืองวุฒิ 3 ถ.เรืองวุฒิ ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา 24000

26 29 ก.ค. 52

207

ฉะเชิงเทรา

โรงเรียนเรือนสมุนไพร สปาและธรรมชาติบาบัดจังหวัด
ฉะเชิงเทรา

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

101 ซ.เรืองวุฒิ 3 ถ.เรืองวุฒิ ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา 24000

26 29 ก.ค. 52

208

ฉะเชิงเทรา ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

นวดเท้าเพื่อสุขภาพ ๖๐ ชั่วโมง

59 ม.4 ต. วังน้าเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
24190

23 24 ธ.ค. 51

209

ฉะเชิงเทรา ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

59 ม.4 ต. วังน้าเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
24190

23 24 ธ.ค. 51

วิชานวดแผนไทย 60 ชั่วโมง

ศาลาว่าการเมืองพัทยา ถ.พัทยาเหนือ ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260

5

210

ชลบุรี

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

กองอนามัยและสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

ณ วันที่

31 มี.ค. 48

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

211

ชลบุรี

โรงพยาบาลพนัสนิคม

การนวดไทย 100 ชั่วโมง

68 ม.6 ต.กุฏโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

4

16 พ.ย. 47

212

ชลบุรี

โรงพยาบาลพนัสนิคม

นวดไทย (เพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง)

68 ม.6 ต.กุฏโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

4

16 พ.ย. 47

213

ชลบุรี

โรงพยาบาลพนัสนิคม

นวดน้ามัน 90 ชั่วโมง

68 ม.6 ต.กุฏโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

4

16 พ.ย. 47

214

ชลบุรี

โรงพยาบาลพนัสนิคม

นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะ 586 ชั่วโมง 68 ม.6 ต.กุฏโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

5

31 มี.ค. 48

215

ชลบุรี

โรงเรียนกัลยานวดแผนไทย

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

58 27 ตค.59

24/51 หมู่ 1 ตาบลสุรศักดิ์ อาเภอศรีราชา

ณ วันที่

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

216

ชลบุรี

โรงเรียนกัลยานวดแผนไทย

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

24/51 หมู่ 1 ตาบลสุรศักดิ์ อาเภอศรีราชา

58 27 ตค.59

217

ชลบุรี

โรงเรียนกัลยานวดแผนไทย

การดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ ๑๕๐
ชั่วโมง

24/51 หมู่ 1 ตาบลสุรศักดิ์ อาเภอศรีราชา

58 27 ตค.59

218

ชลบุรี

โรงเรียนกัลยานวดแผนไทย จังหวัดชลบุรี

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

24/51 หมู1่ ซอยวัดเขาแตงอ่อน ตาบลสุรศักดิ์
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

44 20 ม.ค. 57

219

ชลบุรี

โรงเรียนพัทยานวดแผนไทย (บลูบชี )

หลักสูตรวิชานวดแผนไทย 60 ชั่วโมง

75/14 - 15 ม.9 ถ.พัทยาสาย 2 ต.หนองปรือ อ.
บางละมุง จ.ชลบุรี 20260

1

๑๕ มิ.ย. ๔๗

220

ชลบุรี

โรงเรียนพัทยานวดแผนไทย (บลูบชี )

หลักสูตรวิชานวดแผนไทย 180 ชั่วโมง

75/14 - 15 ม.9 ถ.พัทยาสาย 2 ต.หนองปรือ อ.
บางละมุง จ.ชลบุรี 20260

1

๑๕ มิ.ย. ๔๗

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

221

ชลบุรี

โรงเรียนพัทยานวดแผนไทย (บลูบชี )

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

75/14-15 ถนนพัทยาสาย 2 ตาบลหนองปรือ
อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

59 21 ธค.59

222

ชลบุรี

โรงเรียนพัทยานวดแผนไทย (บลูบชี )

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

75/14-15 ถนนพัทยาสาย 2 ตาบลหนองปรือ
อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

59 21 ธค.59

75/14-15 ถนนพัทยาสาย 2 ตาบลหนองปรือ
อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

59 21 ธค.59

223

ชลบุรี

โรงเรียนพัทยานวดแผนไทย (บลูบชี )

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง ต่อยอด 60/80
ชั่วโมง (เทียบเท่าหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150
ชั่วโมง)

224

ชลบุรี

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทย (บีอีซี)

การสอนวิชานวดแผนไทย180 ชั่วโมง

571/1 ถ.พัทยา - นาเกลือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150

1

๑๕ มิ.ย. ๔๗

225

ชลบุรี

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทย (บีอีซี)

การสอนวิชานวดแผนไทย 60 ชั่วโมง

571/1 ถ.พัทยา - นาเกลือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150

3

19 ส.ค. 47

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ณ วันที่

226

ชลบุรี

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทย (บีอีซี)

การสอนวิชานวดแผนไทย 800 ชั่วโมง

571/1 ถ.พัทยา - นาเกลือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150

3

19 ส.ค. 47

227

ชลบุรี

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทย(บีอีซี)

การสอนวิชานวดแผนไทย 372 ชั่วโมง

571/1 ถ.พัทยา - นาเกลือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150

3

19 ส.ค. 47

228

ชลบุรี

โรงเรียนศรีราชานวดแผนไทย (ภูมิทอง)

นวดแผนไทย หลักสูตร 60 ชั่วโมง

74/50 ม.1 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

1

๑๕ มิ.ย. ๔๗

229

ชลบุรี

โรงเรียนศรีราชานวดแผนไทย (ภูมิทอง)

นวดแผนไทย หลักสูตร 180 ชั่วโมง

74/50 ม.1 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

1

๑๕ มิ.ย. ๔๗

230

ชลบุรี

โรงเรียนศรีราชานวดแผนไทย (ภูมิทอง)

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

74/50 ม.1 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

59 21 ธค.59

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ณ วันที่

231

ชลบุรี

โรงเรียนศรีราชานวดแผนไทย (ภูมิทอง)

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

74/50 ม.1 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

59 21 ธค.59

74/50 ม.1 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

59 21 ธค.59

232

ชลบุรี

โรงเรียนศรีราชานวดแผนไทย (ภูมิทอง)

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง ต่อยอด 60/80
ชั่วโมง (เทียบเท่าหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150
ชั่วโมง)

233

ชลบุรี

โรงเรียนฮาร์โมนี่วชิ าการนวด

นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

157/62-63 ม. 5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.
ชลบุรี 20150

30 10 มี.ค. 53

234

ชลบุรี

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี

นวดไทย ๘๐ ชั่วโมง

29 ม.4 ต. บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

16 4 ธ.ค. 50

235

ชลบุรี

สานักงานสาธารณสุขจังหวดชลบุรี

นวดไทย 372 ชั่วโมง

29/9 ม.4 ถ.วชิรปราการ ต.บ้านสวน อ.เมือง

10 23 ส.ค. 49

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

236

ชลบุรี

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

29/9 ม.4 ถ.วชิรปราการ ต.บ้านสวน อ.เมือง

7

29 ธ.ค. 48

237

ชลบุรี

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

นวดเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

29/9 ม.4 ถ.วชิรปราการ ต.บ้านสวน อ.เมือง

7

29 ธ.ค. 48

238

ชลบุรี

สานักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา

นวดไทย ๘๐ ชั่วโมง

ศาลาว่าการเมืองพัทยา ต. พัทยาเหนือ อ. บางละ
มุง ชลบุรี 20260

14 11 ก.ค. 50

239

ชลบุรี

สานักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา

นวดไทย ๑๕๐ ชั่วโมง

ศาลาว่าการเมืองพัทยา ต. พัทยาเหนือ อ. บางละ
มุง ชลบุรี 20260

15 25 ก.ย. 50

240

ชัยนาท

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยนาท

การนวดไทยเพื่อสุขภาพ (สายเชลยศักดิ)์ ๑๕๐ ชั่วโมง

447 ม. 4 ต. เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท

15 25 ก.ย. 50

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

241

ชัยนาท

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยนาท

การนวดไทยเพื่อสุขภาพ(สายราชสานัก) ๑๕๐ ชั่วโมง

447 ม. 4 ต. เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท

16 4 ธ.ค. 50

242

ชัยนาท

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยนาท

การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ ๖๐ ชั่วโมง

อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000

17 30 ม.ค. 51

243

ชัยภูมิ

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ

นวดเท้าเพื่อสุขภาพ ๖๐ ชั่วโมง

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ถ.ชัยภูมิ-ตาด
โตน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

35 14 ก.พ. 54

244

ชัยภูมิ

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๘๐ ชั่วโมง

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ถ.ชัยภูมิ-ตาด
โตน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

35 14 ก.พ. 54

245

ชัยภูมิ

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ถ.ชัยภูมิ-ตาด
โตน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

35 14 ก.พ. 54

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

246

ชัยภูมิ

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

ถนนโนนม่วง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ36000

12 31 ม.ค. 50

247

ชัยภูมิ

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

การนวดไทยเพื่อสุขภาพ 80 ชั่วโมง

ถนนโนนม่วง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ36000

12 31 ม.ค. 50

248

ชัยภูมิ

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

การนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

ถนนโนนม่วง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ36000

12 31 ม.ค. 50

249

ชุมพร

โรงเรียนนวดแผนไทย วัดชุมพรรังสรรค์

การนวดแผนไทย 400 ชั่วโมง

200 ม.5 ต.นาทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร

1

๑๕ มิ.ย. ๔๗

250

ชุมพร

โรงเรียนนวดแผนไทยโพธาลัย

วิชาการนวดไทย 60 ชั่วโมง

200 ม.5 ต.นาทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร

1

๑๕ มิ.ย. ๔๗

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

251

ชุมพร

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร

นวดเท้าเพื่อสุขภาพ ๖๐ ชั่วโมง

219 ม.10 ถ.ชุมพร-ปากน้า ต.ท่ายาง อ.เมือง

17 30 ม.ค. 51

252

ชุมพร

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร

นวดไทย ๘๐ ชั่วโมง

219 ม.10 ถ.ชุมพร-ปากน้า ต.ท่ายาง อ.เมือง

17 30 ม.ค. 51

253

ชุมพร

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร

การนวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

219 ม.10 ถ.ชุมพร-ปากน้า ต.ท่ายาง อ.เมือง

17 30 ม.ค. 51

254

ชุมพร

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร

นวดไทยและนวดเท้าเพื่อสุขภาพ ๔๔๙ ชั่วโมง

ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร 86120

35 14 ก.พ. 54

255

ชุมพร

สมาคมแพทย์แผนไทยจังหวัดชุมพร

หลักสูตรวิชาแพทย์แผนไทยสาขาการนวดไทย 800
ชั่วโมง

200 ม.5 ต.นาทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

5

31 มี.ค. 48

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

256

ชุมพร

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร

นวดไทยพื้นฐาน 155 ชั่วโมง

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรอ.เมือง จ.ชุมพร
86000

13 15 พ.ค. 50

257

ชุมพร

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร

นวดไทยฝ่าเท้า 80 ชั่วโมง

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรอ.เมือง จ.ชุมพร
86000

13 15 พ.ค. 50

258

เชียงราย

โรงเรียนการแพทย์แผนไทยจันทนี เชียงราย

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

393/30 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.
เชียงราย 57000

38 1 ก.ย. 54

259

เชียงราย

โรงเรียนเชียงของนวดแผนไทย จังหวัดเชียงราย

นวดไทย ๘๐ ชั่วโมง

7/1 ม. 8 ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140

41 21 ส.ค. 55

260

เชียงราย

โรงเรียนเชียงของนวดแผนไทย จังหวัดเชียงราย

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

7/1 ม. 8 ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140

41 21 ส.ค. 55

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

261

เชียงราย

โรงเรียนเชียงของนวดแผนไทย จังหวัดเชียงราย

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

64/1 ม.8 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140

51 5 ส.ค. 58

262

เชียงราย

โรงเรียนดอกแก้วหัตถเวช จังหวัดเชียงราย

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

715/2 ถ.หนองสี่แจ่ง ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
57000

47 12 ต.ค. 57

263

เชียงราย

โรงเรียนดอกแก้วหัตถเวช จังหวัดเชียงราย

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

715/2 ถ.หนองสี่แจ่ง ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
57000

47 12 ต.ค. 57

264

เชียงราย

โรงเรียนเทคโนนวดแผนไทย จังหวัดเชียงราย

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

265

เชียงราย

โรงเรียนนวดแผนไทยและสปาบ้านต้นข้าว จังหวัด
เชียงราย

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

52 1 ก.ย. 58

121/613 ม.3 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
57000

39 20 มี.ค. 55

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ณ วันที่

266

เชียงราย

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย

นวดไทย ๘๐ ชั่วโมง

418 ม. 6 ถ.ศูนย์ราชการ ต.ริมกก อ.เมือง จ.
เชียงราย 57000

17 30 ม.ค. 51

267

เชียงราย

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

418 ม. 6 ถ.ศูนย์ราชการ ต.ริมกก อ.เมือง จ.
เชียงราย 57000

17 30 ม.ค. 51

268

เชียงราย

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรี จังหวัดเชียงราย

นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 390 ชั่วโมง

10 ม.10 ถ.พหลโยธิน ต.ทรายขาว อ.พาน จ.
เชียงราย 57120

9

16 พ.ค. 49

269

เชียงราย

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

การนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

สสจ.เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

6

31-ต.ค.-48

270

เชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa therapist) ๕๐๐ ชั่วโมง 110 ต.ศรีภมู ิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

39 20 มี.ค. 55

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

271

เชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมผู้ให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ หลักสูตร 420
ชั่วโมง

110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภมู ิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
50200

2

๒๕ มิ.ย. ๔๗

272

เชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมบริการสปาเพื่อสุขภาพขั้นสูง หลักสูตร 140 - 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภมู ิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
210 ชั่วโมง
50200

2

๒๕ มิ.ย. ๔๗

273

เชียงใหม่

โรงเรียน ไอ ที เอ็ม นวดไทยโบราณ

การนวดแผนไทย 60 ชั่วโมง

59/9 ถ.ช้างเผือก ซ. 4ฉ ต.ศรีภมู ิ อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ 50200

5

31 มี.ค. 48

274

เชียงใหม่

โรงเรียน ไอ ที เอ็ม นวดไทยโบราณ

การนวดแผนไทย 180 ชั่วโมง

59/9 ถ.ช้างเผือก ซ. 4ฉ ต.ศรีภมู ิ อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ 50200

5

31 มี.ค. 48

275

เชียงใหม่

โรงเรียนการนวดไทยหางดง

การนวดไทย 60 ชั่วโมง

110 ม.2 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
50230

5

31 มี.ค. 48

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

276

เชียงใหม่

โรงเรียนการนวดไทยหางดงจังหวัดเชียงใหม่

นวดแผนไทย ๑๘๐ ชั่วโมง (เทียบเท่าหลักสูตร ๑๕๐
ชั่วโมง)

110 ม.2 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
50230

19 2 มิ.ย. 51

277

เชียงใหม่

โรงเรียนความงามลานนา

วิชาความงามบนเรือนร่าง 298 ชั่วโมง

29/7 ถ.มูลเมือง ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

3

19 ส.ค. 47

278

เชียงใหม่

โรงเรียนความงามลานนา

วิชาความงามบนใบหน้า 432 ชั่วโมง

29/7 ถ.มูลเมือง ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

3

19 ส.ค. 47

279

เชียงใหม่

โรงเรียนความงามลานนา

หลักสูตรวิชาเสริมสวยผม

29/7 ถ.มูลเมือง ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

3

19 ส.ค. 47

280

เชียงใหม่

โรงเรียนจงรักษ์นวดแผนไทย จ. เชียงใหม่

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ๖๐ ชั่วโมง

128/15 ม.3 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
50100

43 23 พ.ค. 56

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ณ วันที่

281

เชียงใหม่

โรงเรียนจงรักษ์นวดแผนไทย จ. เชียงใหม่

นวดไทย ๘๐ ชั่วโมง

128/15 ม.3 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
50100

43 23 พ.ค. 56

282

เชียงใหม่

โรงเรียนจงรักษ์นวดแผนไทย จังหวัดเชียงใหม่

การนวดแผนไทย 180 ชั่วโมง

128/15 หมู่ 3 ต.ป่าแดด อ..เมือง จ.เชียงใหม่
50100

12 31 ม.ค. 50

283

เชียงใหม่

โรงเรียนเชียงใหม่ - ไทย สปา จังหวัดเชียงใหม่

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

284

เชียงใหม่

โรงเรียนเชียงใหม่สปา

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

68 ถ.เชียงใหม่-ลาพูน ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
50000

38 1 ก.ย. 54

285

เชียงใหม่

โรงเรียนเชียงใหม่สปา

นวดเท้าเพื่อสุขภาพ ๖๐ ชั่วโมง

68 ถ.เชียงใหม่-ลาพูน ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
50000

38 1 ก.ย. 54

52 1 ก.ย. 58

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

286

เชียงใหม่

โรงเรียนเชียงใหม่สปา

การนวดสวีดิช 150 ชั่วโมง

68 ถ.เชียงใหม่-ลาพูน ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
50000

56 11 ส.ค. 59

287

เชียงใหม่

โรงเรียนเชียงใหม่สปา

การนวดด้วยน้ามันหอมระเหย 150 ชั่วโมง

68 ถ.เชียงใหม่-ลาพูน ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
50000

56 11 ส.ค. 59

288

เชียงใหม่

โรงเรียนเชียงใหม่สปา

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

68 ถ.เชียงใหม่-ลาพูน ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
50000

56 11 ส.ค. 59

289

เชียงใหม่

โรงเรียนไทยโอเอซิสสปา

ผู้ให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa Therapist) 500 ชั่วโมง

เลขที่ 4 ซอย 2 ถนนสุขเกษม ตาบลสุเทพ อาเภอ
เมือง

58 27 ตค.59

290

เชียงใหม่

โรงเรียนไทยโอเอซีสสปา จังหวัดเชียงใหม่

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

4 ถ.สุขเกษม ซ.2 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
50200

42 13 ก.พ. 56

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

291

เชียงใหม่

โรงเรียนนวดไทยเชียงใหม่

วิชาการนวดแผนไทย 60 ชั่วโมง

203/7 ถ.เชียงใหม่ - แม่โจ้ ม.1 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50000

1

๑๕ มิ.ย. ๔๗

292

เชียงใหม่

โรงเรียนนวดไทยเชียงใหม่

วิชาการนวดแผนไทย 90 ชั่วโมง

203/7 ถ.เชียงใหม่ - แม่โจ้ ม.1 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50000

5

31 มี.ค. 48

293

เชียงใหม่

โรงเรียนนวดไทยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

203/7 ม.6 ถ. เชียงใหม่-พร้าว ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ 53000

48 11 ธ.ค. 57

294

เชียงใหม่

โรงเรียนนวดแผนไทยกนกวรรณ จังหวัดเชียงใหม่

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

121/162 ม.7 ถ.เจริญราษฎร์ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ 50000

43 23 พ.ค. 56

295

เชียงใหม่

โรงเรียนนวดแผนโบราณเชตวัน (เชียงใหม่) จังหวัด
เชียงใหม่

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 165 ชั่วโมง (เทียบเท่านวดไทยเพื่อ 7/1-2 ซอยหลังร้านสมุดลานนา ถนนประชาอุทศิ
สุขภาพ 150 ชั่วโมง)
ตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

56 11 ส.ค. 59

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

วิชาการนวดเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

7/1-2 ถ.ประชาอุทศิ ต.ช้างเผือก อ.เมืองจ.เชียงใหม่
50300

3

19 ส.ค. 47

โรงเรียนนวดแผนโบราณเชตวัน จ.เชียงใหม่

วิชาการนวดผู้หญิง 60 ชั่วโมง

7/1-2 ถ.ประชาอุทศิ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ 50300

3

19 ส.ค. 47

เชียงใหม่

โรงเรียนนวดแผนโบราณเชตวัน จ.เชียงใหม่

วิชาการดูแลสุขภาพด้วยวิธธี าราบาบัด 60 ชั่วโมง

7/1-2 ถ.ประชาอุทศิ ต.ช้างเผือก อ.เมือง

3

19 ส.ค. 47

299

เชียงใหม่

โรงเรียนนวดแผนโบราณเชตวัน จ.เชียงใหม่

วิชาการนวดน้ามันและน้ามันหอมระเหย 60 ชั่วโมง

7/1-2 ถ.ประชาอุทศิ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ 50300

3

19 ส.ค. 47

300

เชียงใหม่

โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท

นวดแผนไทย 60 ชั่วโมง

49 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
50100

5

31 มี.ค. 48

ลำดับ

จังหวัด

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

296

เชียงใหม่

โรงเรียนนวดแผนโบราณเชตวัน จ.เชียงใหม่

297

เชียงใหม่

298

ชื่อหลักสูตร

ณ วันที่

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

301

เชียงใหม่

โรงเรียนแพทย์แผนไทยชีวกโกมารภัจจ์

นวดแผนไทย 60 ชั่วโมง

238/8 ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

2

๒๕ มิ.ย. ๔๗

302

เชียงใหม่

โรงเรียนแพทย์แผนไทยชีวกโกมารภัจจ์

นวดแผนไทย 180 ชั่วโมง

238/8 ต.หายยา อ.เมืองจ.เชียงใหม่ 50100

2

๒๕ มิ.ย. ๔๗

303

เชียงใหม่

โรงเรียนแพทย์แผนไทยชีวกโกมารภัจจ์ มูลนิธหิ มอชีวก
โกมารภัจจ์ โรงพยาบาลบรรเทาทุกข์ภาคเหนือ

วิชาแพทย์แผนโบราณ สาขาเวชกรรม (การนวดไทย)

78/1 ซ.หมอชีวกโกมารภัจจ์ ถ.เชียงใหม่ - หางดง
ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

1

๑๕ มิ.ย. ๔๗

304

เชียงใหม่

โรงเรียนลานนานวดแผนไทย จังหวัดเชียงใหม่

หลักสูตรนวดไทย 380 ชั่วโมง

47 ถ.ช้างม่อยเก่า ซ. 3 ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ 50000

2

๒๕ มิ.ย. ๔๗

305

เชียงใหม่

โรงเรียนลานนานวดแผนไทย จังหวัดเชียงใหม่

หลักสูตรนวดแผนไทย สาขาหัตถศาสตร์วชิ านวดแผน
ไทย 60 ชั่วโมง

47 ถ.ช้างม่อยเก่า ซ. 3 ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ 50000

5

31 มี.ค. 48

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

306

เชียงใหม่

โรงเรียนลานนานวดแผนไทย จังหวัดเชียงใหม่

หลักสูตรนวดแผนไทย สาขาหัตถศาสตร์วชิ านวดฝ่าเท้า
60 ชั่วโมง

47 ถ.ช้างม่อยเก่า ซ. 3 ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ 50000

5

307

เชียงใหม่

โรงเรียนลานนานวดแผนไทย จังหวัดเชียงใหม่

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

47 ถ.ช้างม่อยเก่า ซ. 3 ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ 50300

49 16 มี.ค. 58

308

เชียงใหม่

โรงเรียนลานนานวดแผนไทยจังหวัดเชียงใหม่

หลักสูตรนวดแผนไทย260 ชั่วโมง

47 ถ.ช้างม่อยเก่า ซ. 3 ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ 50000

2

309

เชียงใหม่

โรงเรียนลานนานวดแพทย์แผนไทย

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

47 ถนนช้างม่อยเก่า ตาบลช้างม่อย อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50300

59 21 ธค.59

310

เชียงใหม่

โรงเรียนลานนานวดแพทย์แผนไทย

การนวดด้วยน้ามันหอมระเหย 150 ชั่วโมง

47 ถนนช้างม่อยเก่า ตาบลช้างม่อย อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50300

59 21 ธค.59

31 มี.ค. 48

๒๕ มิ.ย. ๔๗

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

311

เชียงใหม่

โรงเรียนลานนานวดแพทย์แผนไทย

การดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ 150
ชั่วโมง

47 ถนนช้างม่อยเก่า ตาบลช้างม่อย อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50300

59 21 ธค.59

312

เชียงใหม่

โรงเรียนศิลปะการนวดแผนไทย เชียงใหม่

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๘๐ ชั่วโมง

23 ซ.13 ถ.ศิริมังคลาจารย์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ 50200

38 1 ก.ย. 54

313

เชียงใหม่

โรงเรียนสุนทรียศาสตร์วชิ าชีพเสริมสวย

วิชานวดตัว 480 ชั่วโมง

30/1 ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

2

25 มิ.ย. 47

314

เชียงใหม่

โรงเรียนสุนทรียศาสตร์วชิ าชีพเสริมสวย

วิชาเสริมความงาม 1080 ชั่วโมง

30/1 ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

2

25 มิ.ย. 47

315

เชียงใหม่

โรงเรียนสุนทรียศาสตร์วชิ าชีพเสริมสวย

วิชานวดหน้า 360 ชั่วโมง

30/1 ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

2

25 มิ.ย. 47

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

316

เชียงใหม่

โรงเรียนออกแบบผมอาไพ

วิชาสปาเพื่อความงาม 585 ชั่วโมง

129/1 - 4 ถ.มูลเมือง ต.ศรีภมู ิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

3

317

เชียงใหม่

โรงเรียนอ่องนวดไทย จังหวัดเชียงใหม่

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

9/12 ถนนหัสดิ ตาบลศรีภมู ิ อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่

55 8 ก.ค. 59

318

เชียงใหม่

โรงเรียนอาทิตย์นวดแผนไทย

นวดไทย 85 ชั่วโมง เทียบเท่า นวดไทย 80 ชั่วโมง

159/2 ถ. แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ 50000

29 8 ม.ค. 53

319

เชียงใหม่

โรงเรียนอาทิตย์นวดแผนไทย

นวดไทย 155 ชั่วโมง เทียบเท่า นวดไทย 150 ชั่วโมง

159/2 ถ. แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ 50000

29 8 ม.ค. 53

320

เชียงใหม่

วิทยาลัยสารพัดช่าง เชียงใหม่

หลักสูตรวิชาการนวดแผนไทย 150 ชั่วโมง

วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ 50300

3

19 ส.ค. 47

19 ส.ค. 47

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

321

เชียงใหม่

วิทยาลัยสารพัดช่าง เชียงใหม่

วิชาการนวดแผนไทย 60 ชั่วโมง

วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ 50300

3

322

เชียงใหม่

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

381 ม.5 ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360

45 3 มี.ค. 57

323

เชียงใหม่

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.สันกาแพง

การนวดกดจุด 60 ชั่วโมง

ถ.เชียงใหม่ - สันกาแพง อ.สันกาแพง จ.เชียงใหม่
50130

3

19 ส.ค. 47

324

เชียงใหม่

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.สันกาแพง

การนวดฝ่าเท้า 60 ชั่วโมง

ถ.เชียงใหม่ - สันกาแพง อ.สันกาแพง จ.เชียงใหม่
50130

3

19 ส.ค. 47

325

เชียงใหม่

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.สันกาแพง

การส่งเสริมสุขภาพแผนไทย 1 {250} ชั่วโมง

ถ.เชียงใหม่ - สันกาแพง อ.สันกาแพง จ.เชียงใหม่
50130

3

19 ส.ค. 47

19 ส.ค. 47

ลำดับ

จังหวัด

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

326

เชียงใหม่

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.สันกาแพง

327

เชียงใหม่

328

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ณ วันที่

ถ.เชียงใหม่ - สันกาแพง อ.สันกาแพง จ.เชียงใหม่
50130

3

19 ส.ค. 47

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ หลักสูตรการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง

ศูนย์บริการการศึกษานอก โรงเรียนอ.หางดง ต.หาง
ดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

3

19 ส.ค. 47

เชียงใหม่

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ หลักสูตรการนวดน้ามันเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

ศูนย์บริการการศึกษานอก โรงเรียนอ.หางดง ต.หาง
ดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

3

19 ส.ค. 47

329

เชียงใหม่

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

หลักสูตร พนักงานนวดไทย 560 ชั่วโมง

335 ม.3 ถ.เชียงใหม่ - ฝาง ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.
เชียงใหม่ 50180

2

๒๕ มิ.ย. ๔๗

330

เชียงใหม่

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

หลักสูตร พนักงานนวดแผนไทย 280 ชั่วโมง

335 ม.3 ถ.เชียงใหม่ - ฝาง ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.
เชียงใหม่ 50180

2

๒๕ มิ.ย. ๔๗

การนวดพื้นฐาน 60 ชั่วโมง

จังหวัด

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

331

เชียงใหม่

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

หลักสูตร การนวดแผนไทย 180 ชั่วโมง

335 ม.3 ถ.เชียงใหม่ - ฝาง ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.
เชียงใหม่ 50180

2

๒๕ มิ.ย. ๔๗

332

เชียงใหม่

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

หลักสูตร การนวดแผนไทย 90 ชั่วโมง

335 ม.3 ถ.เชียงใหม่ - ฝาง ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.
เชียงใหม่ 50180

2

๒๕ มิ.ย. ๔๗

333

เชียงใหม่

สถานวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พัฒนาผู้ให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ 120 ชั่วโมง

239 ถ.นิมมานเหมินท์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
50200

2

๒๕ มิ.ย. ๔๗

334

เชียงใหม่

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาหรับอุตสาหกรรม
บริการสุขภาพ

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอาเภอสันกาแพง ตาบล
แช่งช้าง อาเภอสันกาแพง จ.เชียงใหม่

56 11 ส.ค. 59

เชียงใหม่

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาหรับอุตสาหกรรม
บริการสุขภาพ

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง ต่อยอด 60/80
ชั่วโมง (เทียบเท่าหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150
ชั่วโมง)

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอาเภอสันกาแพง ตาบล
แช่งช้าง อาเภอสันกาแพง จ.เชียงใหม่

56 11 ส.ค. 59

335

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

ณ วันที่

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

336

เชียงใหม่

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาหรับอุตสาหกรรม
บริการสุขภาพ

การนวดสวีดิช 150 ชั่วโมง

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอาเภอสันกาแพง ตาบล
แช่งช้าง อาเภอสันกาแพง จ.เชียงใหม่

56 11 ส.ค. 59

337

เชียงใหม่

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาหรับอุตสาหกรรม
บริการสุขภาพ

การบริการเพื่อความงาม 150 ชั่วโมง

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอาเภอสันกาแพง ตาบล
แช่งช้าง อาเภอสันกาแพง จ.เชียงใหม่

56 11 ส.ค. 59

338

เชียงใหม่

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาหรับอุตสาหกรรม
บริการสุขภาพ

การดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ 150
ชั่วโมง

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอาเภอสันกาแพง ตาบล
แช่งช้าง อาเภอสันกาแพง จ.เชียงใหม่

56 11 ส.ค. 59

339

เชียงใหม่

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาหรับอุตสาหกรรม
บริการสุขภาพ

การนวดด้วยน้ามันหอมระเหย 150 ชั่วโมง

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอาเภอสันกาแพง ตาบล
แช่งช้าง อาเภอสันกาแพง จ.เชียงใหม่

56 11 ส.ค. 59

340

เชียงใหม่

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาหรับอุตสาหกรรม
บริการสุขภาพ

ผู้ให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa therapist) ๕๐๐ ชั่วโมง

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอาเภอสันกาแพง ตาบล
แช่งช้าง อาเภอสันกาแพง จ.เชียงใหม่

56 11 ส.ค. 59

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

341

เชียงใหม่

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาหรับอุตสาหกรรม
บริการสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอาเภอสันกาแพง ตาบล
แช่งช้าง อาเภอสันกาแพง จ เชียงใหม่

55 8 ก.ค. 59

342

เชียงใหม่

สมาคมนวดแผนไทย จ.เชียงใหม่

การนวดแผนไทย 60 ชั่วโมง

238/8 โรงเรียนแพทย์แผนไทยฯ ถ.วัวลาย ต.หาย
ยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

7

29 ธ.ค. 48

343

เชียงใหม่

สมาคมหมอพื้นบ้านล้านนาหางดง

การนวดไทย 60 ชั่วโมง

110 ม.2 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

4

16 พ.ย. 47

344

เชียงใหม่

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

7

29 ธ.ค. 48

345

เชียงใหม่

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

หลักสูตรการนวดไทยเพื่อสุขภาพ (เชลยศักดิ)์ 72 ชั่วโมง 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

7

29 ธ.ค. 48

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

346

เชียงใหม่

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

หลักสูตรการนวดไทยเพื่อสุขภาพ (เชลยศักดิ)์ 150 ชั่วโมง 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

7

29 ธ.ค. 48

347

เชียงใหม่

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

หลักสูตรการนวดไทย 372 ชั่วโมง

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

7

29 ธ.ค. 48

348

ตรัง

โรงพยาบาลนาโยง จังหวัดตรัง

นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

36 ถ.เทศบาล 10 ต.นาโยง อ.นาโยง จ.ตรัง

25 22 พ.ค. 52

349

ตรัง

โรงพยาบาลนาโยง จังหวัดตรัง

นวดเท้าเพื่อสุขภาพ ๖๐ ชั่วโมง

36 ถ.เทศบาล 10 ต.นาโยง อ.นาโยง จ.ตรัง

25 22 พ.ค. 52

350

ตรัง

โรงเรียนวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและสปา จังหวัดตรัง การนวดไทย ๘๐ ชั่วโมง

ม. 2 ต. ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000

26 29 ก.ค. 52

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

351

ตรัง

โรงเรียนวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและสปา จังหวัดตรัง การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ ๖๐ ชั่วโมง

ม. 2 ต. ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000

26 29 ก.ค. 52

352

ตรัง

วิทยาลัยบรมราชชนนีตรัง

นวดไทย 80 ชั่วโมง

91 ถนนโคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000

12 31 ม.ค. 50

353

ตรัง

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง

นวดไทย ๘๐ ชั่วโมง

252/6 ถ.ท่ากลาง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

24 19 ก.พ. 52

354

ตรัง

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

252/6 ถ.ท่ากลาง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

24 19 ก.พ. 52

355

ตรัง

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง

นวดเท้าเพื่อสุขภาพ ๖๐ ชั่วโมง

252/6 ถ.ท่ากลาง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

24 19 ก.พ. 52

ลำดับ

จังหวัด

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ณ วันที่

356

ตรัง

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง

การฝึกเตรียมเข้าทางานสาขาการนวดไทยเพื่อสุขภาพ
290 ชั่วโมง (รับรองเทียบเท่าหลักสูตรกลางนวดไทยเพื่อ 252/6 ถ.ท่ากลาง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
สุขภาพ 150 ชั่วโมง)

357

ตรัง

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย โรงพยาบาลห้วยอด
อาเภอห้วยยอด

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

17 หมู2่ ตาบลเขาขาว อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

55 8 ก.ค. 59

358

ตรัง

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย โรงพยาบาลห้วยอด
อาเภอห้วยยอด

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

17 หมู2่ ตาบลเขาขาว อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

55 8 ก.ค. 59

359

ตรัง

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

นวดเท้าเพื่อสุขภาพ ๖๐ ชั่วโมง

181 ม.4 ต.บ้านควน อ. เมือง จ.ตรัง 92000

40 20 มิ.ย. 55

360

ตรัง

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

181 ม.4 ต.บ้านควน อ. เมือง จ.ตรัง 92000

40 20 มิ.ย. 55

48 11 ธ.ค. 57

ลำดับ

361

362

363

364

365

จังหวัด

ตราด

ตราด

ตราด

ตราด

ตราด

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ณ วันที่

โรงเรียนไทยสปาบูรพา

การดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ 150
ชั่วโมง

อาคารไผ่เงิน ชั้น 1,2 เลขที่ 87/3 ถนนราษฎร์
อนุสรณ์ ตาบลบางพระ อาเภอเมืองตราด จังหวัด
ตราด

59 21 ธค.59

โรงเรียนไทยสปาบูรพา

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง ต่อยอด 60/80
ชั่วโมง (เทียบเท่าหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150
ชั่วโมง)

อาคารไผ่เงิน ชั้น 1,2 เลขที่ 87/3 ถนนราษฎร์
อนุสรณ์ ตาบลบางพระ อาเภอเมืองตราด จังหวัด
ตราด

59 21 ธค.59

การนวดด้วยน้ามันหอมระเหย 150 ชั่วโมง

อาคารไผ่เงิน ชั้น 1,2 เลขที่ 87/3 ถนนราษฎร์
อนุสรณ์ ตาบลบางพระ อาเภอเมืองตราด จังหวัด
ตราด

59 21 ธค.59

การบริการเพื่อความงาม 150 ชั่วโมง

อาคารไผ่เงิน ชั้น 1,2 เลขที่ 87/3 ถนนราษฎร์
อนุสรณ์ ตาบลบางพระ อาเภอเมืองตราด จังหวัด
ตราด

59 21 ธค.59

การนวดสวีดิช 150 ชั่วโมง

อาคารไผ่เงิน ชั้น 1,2 เลขที่ 87/3 ถนนราษฎร์
อนุสรณ์ ตาบลบางพระ อาเภอเมืองตราด จังหวัด
ตราด

59 21 ธค.59

โรงเรียนไทยสปาบูรพา

โรงเรียนไทยสปาบูรพา

โรงเรียนไทยสปาบูรพา

ลำดับ

366

367

จังหวัด

ตราด

ตราด

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

โรงเรียนไทยสปาบูรพา จังหวัดตราด

โรงเรียนไทยสปาบูรพา จังหวัดตราด

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ณ วันที่

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

อาคารไผ่เงิน ชั้น1,2 เลขที่ 87/3 ถนนราษฎร์
อนุสรณ์ ตาบลบางพระ อาเภอเมืองตราด จังหวัด
ตราด

55 8 ก.ค. 59

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 80 ชั่วโมง

อาคารไผ่เงิน ชั้น1,2 เลขที่ 87/3 ถนนราษฎร์
อนุสรณ์ ตาบลบางพระ อาเภอเมืองตราด จังหวัด
ตราด

55 8 ก.ค. 59

55 8 ก.ค. 59

368

ตราด

โรงเรียนไทยสปาบูรพา จังหวัดตราด

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

อาคารไผ่เงิน ชั้น1,2 เลขที่ 87/3 ถนนราษฎร์
อนุสรณ์ ตาบลบางพระ อาเภอเมืองตราด จังหวัด
ตราด

369

ตราด

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงาน จังหวัดตราด

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

174 ม. 3 ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23000

23 24 ธ.ค. 51

370

ตราด

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

การนวดไทยเพื่อสุขภาพ ๘๐ ชั่วโมง

ต.บางพระ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000

16 4 ธ.ค. 50

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

371

ตราด

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

การนวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

ต.บางพระ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000

16 4 ธ.ค. 50

372

ตราด

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ ๖๐ ชั่วโมง

ต.บางพระ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000

17 30 ม.ค. 51

373

ตาก

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงาน จ.ตาก

การนวดแผนไทย 80 ชั่วโมง

5 ม.9 ต.น้ารึม อ.เมือง จ.ตาก 63000

3

374

ตาก

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงาน จังหวัดตาก

การนวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

5 ม. 9 ถ.จรดวิถีถ่อง อ.เมือง จ.ตาก 63000

16 4 ธ.ค. 50

375

ตาก

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

165 หมู่ 7 ต.ไม้งาม อ.เมืองจ.ตาก 63000

10 23 ส.ค. 49

19 ส.ค. 47

ลำดับ

จังหวัด

376

ตาก

377

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ณ วันที่

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

นวดเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

165 หมู่ 7 ต.ไม้งาม อ.เมืองจ.ตาก 63000

10 23 ส.ค. 49

นครนายก

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดนครนายก

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

248 ม. 4 ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก

19 2 มิ.ย. 51

378

นครปฐม

โรงเรียนสุขภาพเชตวัน จังหวัดนครปฐม

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 165 ชั่วโมง (เทียบเท่านวดไทยเพื่อ 87 หมู่ 1 ถนนศาลายา-นครชัยศรี ตาบลมหาสวัสดิ์
สุขภาพ 150 ชั่วโมง)
อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

56 11 ส.ค. 59

379

นครปฐม

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

255 ม.3 ต.หนองอินแดง อ.เมือง จ.นครปฐม

30 10 มี.ค. 53

380

นครปฐม

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดนครปฐม

การนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

140 ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

10 23 ส.ค. 49

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

381

นครปฐม

ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน ภายใต้มูลนิธชิ ่วย
คนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

42/126 หมู่ 5 ตาบลไร่ขิง อาเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม 73210

59 21 ธค.59

382

นครปฐม

ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน ภายใต้มูลนิธชิ ่วย
คนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

นวดไทยเพื่อสุขภาพสาหรับผู้พกิ ารทางสายตา 255
ชั่วโมง

42/126 หมู่ 5 ตาบลไร่ขิง อาเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม 73210

59 21 ธค.59

383

นครปฐม

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดนครปฐม

การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ ๖๐ ชั่วโมง

135 ม. 5 ต.ลาเหย อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

18 25 มี.ค. 51

384

นครปฐม

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดนครปฐม

นวดไทย ๘๐ ชั่วโมง

135 ม. 5 ต.ลาเหย อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

18 25 มี.ค. 51

385

นครปฐม

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดนครปฐม

การนวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

135 ม. 5 ต.ลาเหย อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

18 25 มี.ค. 51

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ณ วันที่

386

นครพนม

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

นวดตัวเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง

92 ซ.ประชาสุขสันต์ ถ.กลางเมือง ต.หนองแสง อ.
เมือง จ.นครพนม

3

387

นครพนม

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

อ.เมือง จ.นครพนม

36 19 เม.ย. 54

388 นครราชสีมา โรงเรียนนวดไทยสปา สุรนารี

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

48/3 ถ.เดชอุดม ซ.6 ต.ในเมือง อ.เมือง

57 26 กย.59

389 นครราชสีมา โรงเรียนนวดไทยสปา สุรนารี

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

48/3 ถ.เดชอุดม ซ.6 ต.ในเมือง อ.เมือง

57 26 กย.59

390 นครราชสีมา โรงเรียนนวดไทยสปา สุรนารี

นวดสวีดิช 150 ชั่วโมง

48/3 ถ.เดชอุดม ซ.6 ต.ในเมือง อ.เมือง

57 26 กย.59

19 ส.ค. 47

ลำดับ

จังหวัด

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ณ วันที่

391 นครราชสีมา โรงเรียนนวดไทยสปา สุรนารี

การนวดด้วยน้ามันหอมระเหย ๑๕๐ ชั่วโมง

48/3 ถ.เดชอุดม ซ.6 ต.ในเมือง อ.เมือง

57 26 กย.59

392 นครราชสีมา โรงเรียนนวดไทยสปา สุรนารี

การบริการเพื่อความงาม ๑๕๐ ชั่วโมง

48/3 ถ.เดชอุดม ซ.6 ต.ในเมือง อ.เมือง

57 26 กย.59

393 นครราชสีมา โรงเรียนนวดไทยสปา สุรนารี

ผู้ให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ 500 ชั่วโมง

48/3 ถ.เดชอุดม ซ.6 ต.ในเมือง อ.เมือง

57 26 กย.59

394 นครราชสีมา โรงเรียนนวดไทยสปา สุรนารี

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง ต่อยอด 60/80
ชั่วโมง (เทียบเท่าหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150
ชั่วโมง)

48/3 ถ.เดชอุดม ซ.6 ต.ในเมือง อ.เมือง

58 27 ตค.59

395 นครราชสีมา โรงเรียนนวดไทยสปา สุรนารี

การดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ ๑๕๐
ชั่วโมง

48/3 ถ.เดชอุดม ซ.6 ต.ในเมือง อ.เมือง

58 27 ตค.59

ลำดับ

จังหวัด

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ณ วันที่

396 นครราชสีมา โรงเรียนมหาบุญการนวดไทย

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

81 หมู่ 8 ซ.สุขาภิบาล 3 ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย

58 27 ตค.59

397 นครราชสีมา ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย สสจ.นครราชสีมา

นวดเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

255 หมู่ 11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา

3

19 ส.ค. 47

398 นครราชสีมา สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

นวดเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

255 หมู่ 11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา

7

29 ธ.ค. 48

399 นครราชสีมา สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

นวดไทย 372 ชั่วโมง

255 หมู่ 11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา

7

29 ธ.ค. 48

400 นครราชสีมา สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

การนวดไทยเพื่อสุขภาพ(นวดเชลยศักดิ)์ 150 ชั่วโมง

255 หมู่ 11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา

7

29 ธ.ค. 48

ลำดับ

จังหวัด

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ณ วันที่

401

นครศรีธรรมรา
โรงพยาบาลหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ช

นวดเท้า ๖๐ ชั่วโมง

อ.หัวไทร นครศรีธรรมราช 80170

15 25 ก.ย. 50

402

นครศรีธรรมรา
ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรรงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ช

นวดไทย ๘๐ ชั่วโมง

79 ม.1 ถ.นครศรี-ปากพนัง ต.บางจาก อ. เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80330

24 19 ก.พ. 52

403

นครศรีธรรมรา
ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรรงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ช

นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

79 ม.1 ถ.นครศรี-ปากพนัง ต.บางจาก อ. เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80330

24 19 ก.พ. 52

404

นครศรีธรรมรา
ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรรงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ช

นวดเท้าเพื่อสุขภาพ ๖๐ ชั่วโมง

79 ม.1 ถ.นครศรี-ปากพนัง ต.บางจาก อ. เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80330

24 19 ก.พ. 52

405

นครศรีธรรมรา ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย โรงพยาบาลหัวไทร
ช
จังหวัดนครศรีธรรมราช

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

16 ม.4 ต.หัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

55 8 ก.ค. 59

ลำดับ

จังหวัด

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ณ วันที่

406

นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

ต.บึงเสนาท อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

32 15 ก.ค. 53

407

นครสวรรค์ โรงพยาบาลโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

นวดเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

15 ม.7 ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

29 8 ม.ค. 53

408

นครสวรรค์ โรงพยาบาลโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

15 ม.7 ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

29 8 ม.ค. 53

409

นครสวรรค์ โรงพยาบาลลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

782 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

28 28 ก.ย. 52

410

นครสวรรค์ โรงพยาบาลลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ๖๐ ชั่วโมง

782 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

31 12 พ.ค. 53

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

411

นครสวรรค์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์
นครสวรรค์

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

45 ถ. อรรถกวี อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

34 2 ธ.ค. 53

412

นครสวรรค์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์
นครสวรรค์

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ๖๐ ชั่วโมง

45 ถ. อรรถกวี อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

34 2 ธ.ค. 53

413

นครสวรรค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์

นวดแผนไทย 60 ชั่วโมง

45 ถ.อรรถกวี อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

3

414

นครสวรรค์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ กรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

เลขที่ ๑๕๙ หมู่ 1 ถนนสายเอเชีย ตาบล
นครสวรรค์ออก อาเภอเมือง จ.นครสวรรค์

56 11 ส.ค. 59

415

นครสวรรค์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ กรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

เลขที่ ๑๕๙ หมู่ 1 ถนนสายเอเชีย ตาบล
นครสวรรค์ออก อาเภอเมือง จ.นครสวรรค์

56 11 ส.ค. 59

19 ส.ค. 47

ลำดับ

จังหวัด

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ณ วันที่

416

นครสวรรค์ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

782 ม. 10 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ 60000

24 19 ก.พ. 52

417

นครสวรรค์ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

นวดเท้าเพื่อสุขภาพ ๖๐ ชั่วโมง

782 ม. 10 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ 60000

24 19 ก.พ. 52

418

นนทบุรี

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

สปาไทยเพื่อสุขภาพ 500 ชั่วโมง

กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

10 23 ส.ค. 49

419

นนทบุรี

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง (เทียบเท่าหลักสูตร
นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง)

88/23 ม.4 ตาบลตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

56 11 ส.ค. 59

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วืชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านการนวดไทย 1,300
ชั่วโมง (เทียบเท่าหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150
ชั่วโมง)

88/23 ม.4 ตาบลตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

56 11 ส.ค. 59

420

นนทบุรี

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

421

นนทบุรี

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นวดไทย 80 ชั่วโมง

422

นนทบุรี

เทศบาลนครปากเกร็ด

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ๖๐ ชั่วโมง

1 ม. 5 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.
นนทบุรี 11120

30 10 มี.ค. 53

423

นนทบุรี

มูลนิธชิ ่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยศูนย์พฒ
ั นา
สมรรถภาพคนตาบอด

นวดแผนไทยหลักสูตรเพื่อคนตาบอด 1500 ชั่วโมง

78/2 ซ.สถานสงเคราะห์ ถ.ติวานนท์ อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120

1

๑๕ มิ.ย. ๔๗

424

นนทบุรี

โรงเรียนนวดแผนโบราณเชตวันแจ้งวัฒนะ

หลักสูตรนวดแผนไทย 60 ชั่วโมง

50/89 อาคารสายลม ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.
นนทบุรี

1

๑๕ มิ.ย. ๔๗

425

นนทบุรี

โรงเรียนนวดแผนโบราณเชตวันแจ้งวัฒนะ จังหวัด
นนทบุรี

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 165 ชั่วโมง (เทียบเท่านวดไทยเพื่อ ชั้น 3-4 อาคารสายลม เลขที่50/89 ซอยปาก
สุขภาพ 150 ชั่วโมง)
เกร็ด-แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

46 15 พ.ค. 57

56 11 ส.ค. 59

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ณ วันที่

426

นนทบุรี

โรงเรียนส่งเสริมวิชาชีพสุขภาพเบเลสซ่า

นวดเท้าเพื่อสุขภาพ ๖๐ ชั่วโมง

68/128-9 ม.8 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.
เมือง

35 14 ก.พ. 54

427

นนทบุรี

โรงเรียนส่งเสริมวิชาชีพสุขภาพเบเลสซ่า

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

68/128-9 ม.8 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.
เมือง จ.นนทบุรี 11000

32 15 ก.ค. 53

428

นนทบุรี

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข
กาญจนาภิเษก

นวดไทย ๘๐ ชั่วโมง

56 ม.1 ถ.ราษฎร์นิยม ต.ไทรน้อย นนทบุรี
11150

15 25 ก.ย. 50

429

นนทบุรี

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข
กาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรี

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

56 ม.1 ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
11150

26 29 ก.ค. 52

430

นนทบุรี

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข
กาญจนาภิเษก สถาบันพระบรมราชชนก

ประกาศนียบัตรการแพทย์แผนไทย หลักสูตร 2 ปี

56หมู1่ ต.ราษฏร์นิยม อ.ไทรน้อย
จ.นนทบุรี 11150

2

๒๕ มิ.ย. ๔๗

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

431

นนทบุรี

ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง
จังหวัดนนทบุรี

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

78/3 หมู่ 1 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.
นนทบุรี

59 21 ธค.59

432

นนทบุรี

ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง
จังหวัดนนทบุรี

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

78/3 หมู่ 1 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.
นนทบุรี

59 21 ธค.59

433

นนทบุรี

ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง
จังหวัดนนทบุรี

การนวดด้วยน้ามันหอมระเหย 150 ชั่วโมง

78/3 หมู่ 1 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.
นนทบุรี

59 21 ธค.59

434

นนทบุรี

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

ต. บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

23 24 ธ.ค. 51

435

นนทบุรี

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

นวดไทย ๘๐ ชั่วโมง

ต. บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

23 24 ธ.ค. 51

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

436

นนทบุรี

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี

นวดเท้าเพื่อสุขภาพ ๖๐ ชั่วโมง

22737 2 - - บางม่วง บางใหญ่ นนทบุรี
11140

21 9 ก.ย. 51

437

นนทบุรี

สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์
ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

นวดไทยเพื่อสุขภาพสาหรับผู้พกิ ารทางสายตา 225
ชั่วโมง

กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

9

16 พ.ค. 49

438

นนทบุรี

สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์
ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

นวดไทยสาหรับผู้พกิ ารทางสายตา1,200 ชั่วโมง

กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

9

16 พ.ค. 49

439

นนทบุรี

สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

1

๑๕ มิ.ย. ๔๗

440

นนทบุรี

สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

1

๑๕ มิ.ย. ๔๗

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

จังหวัด

441

นนทบุรี

สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย นวดไทย 372 ชั่วโมง

กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

1

๑๕ มิ.ย. ๔๗

442

นนทบุรี

สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย นวดไทย 800 ชั่วโมง

กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

1

๑๕ มิ.ย. ๔๗

443

นนทบุรี

สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย นวดไทยเพื่อสุขภาพ 70 ชั่วโมง

กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

5

31-มี.ค.-48

444

นนทบุรี

สถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข

สถาบันพระบรมราชชนก สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 1100

6

31-ต.ค.-48

445

นนทบุรี

สถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข

สถาบันพระบรมราชชนก สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 1100

9

16 พ.ค. 49

ผู้ให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ 450 ชั่วโมง

ไทยสปาเพื่อสุขภาพระดับ 1 480 ชั่วโมง

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

ณ วันที่

ลำดับ

จังหวัด

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

446

นนทบุรี

สถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข

447

นนทบุรี

448

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ณ วันที่

สถาบันพระบรมราชชนก สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 1100

10 23 ส.ค. 49

สถาบันส่งเสริมการแพทย์แผนไทย มูลนิธกิ ารแพทย์แผน
นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง
ไทยพัฒนา

88 / 23 ม.4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
11000

1

๑๕ มิ.ย. ๔๗

นนทบุรี

สถาบันส่งเสริมการแพทย์แผนไทย มูลนิธกิ ารแพทย์แผน
นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง(นวดเชลยศักดิ)์
ไทยพัฒนา

88 / 23 ม.4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
11000

1

๑๕ มิ.ย. ๔๗

449

นนทบุรี

สถาบันส่งเสริมการแพทย์แผนไทย มูลนิธกิ ารแพทย์แผน
นวดแผนไทย 372 ชั่วโมง
ไทยพัฒนา

88 / 23 ม.4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
11000

1

๑๕ มิ.ย. ๔๗

450

นนทบุรี

สถาบันส่งเสริมการแพทย์แผนไทย มูลนิธกิ ารแพทย์แผน
นวดไทย 800 ชั่วโมง
ไทยพัฒนา

88 / 23 ม.4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
11000

1

๑๕ มิ.ย. ๔๗

อบรมครู ก.ไทยสปา 100 ชั่วโมง

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

451

นนทบุรี

สถาบันส่งเสริมการแพทย์แผนไทย มูลนิธกิ ารแพทย์แผน
นวดไทย 800 ชั่วโมง(Inter)
ไทยพัฒนา

88 / 23 ม.4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
11000

1

๑๕ มิ.ย. ๔๗

452

นนทบุรี

สถาบันส่งเสริมการแพทย์แผนไทย มูลนิธกิ ารแพทย์แผน
นวดแผนไทย 372 ชั่วโมง(Inter)
ไทยพัฒนา

88 / 23 ม.4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
11000

1

๑๕ มิ.ย. ๔๗

453

นนทบุรี

สถาบันส่งเสริมการแพทย์แผนไทย มูลนิธกิ ารแพทย์แผน
นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง(Inter)
ไทยพัฒนา

88 / 23 ม.4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
11000

1

๑๕ มิ.ย. ๔๗

454

นนทบุรี

สถาบันส่งเสริมการแพทย์แผนไทย มูลนิธกิ ารแพทย์แผน
นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง(Inter)
ไทยพัฒนา

88 / 23 ม.4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
11000

1

๑๕ มิ.ย. ๔๗

455

นนทบุรี

สถาบันส่งเสริมการแพทย์แผนไทย มูลนิธกิ ารแพทย์แผน
สปาตะวันตก 300 ชั่วโมง
ไทยพัฒนา

88 / 23 ม.4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
11000

1

๑๕ มิ.ย. ๔๗

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

456

นนทบุรี

สถาบันส่งเสริมการแพทย์แผนไทย มูลนิธกิ ารแพทย์แผน
ไทยสปา 300 ชั่วโมง
ไทยพัฒนา

88 / 23 ม.4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
11000

1

๑๕ มิ.ย. ๔๗

457

นนทบุรี

สถาบันส่งเสริมการแพทย์แผนไทย มูลนิธกิ ารแพทย์แผน
ไทยสัปปายะ 300 ชั่วโมง
ไทยพัฒนา

88 / 23 ม.4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
11000

1

๑๕ มิ.ย. ๔๗

458

นนทบุรี

สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย

การนวดไทย 60 ชั่วโมง

อาคาร DMS 6 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์อ.
เมือง จ.นนทบุรี 11000

3

19 ส.ค. 47

459

นนทบุรี

สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย

การนวดกดจุดสะท้อนเท้า 60 ชั่วโมง

อาคาร DMS 6 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์อ.
เมือง จ.นนทบุรี 11000

3

19 ส.ค. 47

460

นนทบุรี

สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย

การนวดไทย 150 ชั่วโมง

อาคาร DMS 6 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์อ.
เมือง จ.นนทบุรี 11000

3

19 ส.ค. 47

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

461

นนทบุรี

สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย

นวดน้ามันหอมระเหย 60 ชั่วโมง

อาคาร DMS 6 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์อ.
เมือง จ.นนทบุรี 11000

3

462

นราธิวาส

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

นวดแผนไทย ๘๐ ชั่วโมง

36 ม. 9 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

19 2 มิ.ย. 51

463

น่าน

โรงพยาบาลแม่จริม จังหวัดน่าน

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ๖๐ ชั่วโมง

218 ม.4 ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน

14 11 ก.ค. 50

464

น่าน

วิทยาลัยชุมชนน่าน

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

10 ม.5 ถ.ยันตรโกศล ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน

46 15 พ.ค. 57

465

น่าน

วิทยาลัยชุมชนน่าน จังหวัดน่าน

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

10 ม.5 ถ.ยันตรกิจโกศล ต. ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน

48 11 ธ.ค. 57

19 ส.ค. 47

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

466

น่าน

ศูนย์พฒ
ั นาการแพทย์แผนไทยวัดพญาวัด สมาคมแพทย์
หลักสูตรวิชาการนวดแผนไทย 60 ชั่วโมง
แผนไทยแห่งประเทศไทยวัดพญาวัด

วัดพญาวัด อ.เมือง จ.น่าน

3

467

น่าน

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน

การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ ๖๐ ชั่วโมง

ถ.น่าน - ทุ่งช้างกิโลเมตรที่ 5 ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.
น่าน 55000

15 25 ก.ย. 50

468

น่าน

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน

การนวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

ถ.น่าน - ทุ่งช้างกิโลเมตรที่ 5 ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.
น่าน 55000

15 25 ก.ย. 50

469

น่าน

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

นวดเท้าเพื่อสุขภาพ ๖๐ ชั่วโมง

ถ.วรวิชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.น่าน 55001

15 25 ก.ย. 50

470

น่าน

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

ถ.วรวิชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.น่าน 55001

15 25 ก.ย. 50

19 ส.ค. 47

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

471

น่าน

องค์การบริหารส่วนตาบลฝายแก้ว จังหวัดน่าน

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

388 ม.2 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000

25 22 พ.ค. 52

472

บุรีรัมย์

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

นวดไทยเพื่อสุขภาพ(เชลยศักดิ)์ 150 ชั่วโมง

9 ถ.รมย์บรุ ี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

10 23 ส.ค. 49

473

บุรีรัมย์

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

9 ถ.รมย์บรุ ี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

10 23 ส.ค. 49

474

บุรีรัมย์

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

นวดแผนไทย 372 ชั่วโมง

สสจ.บุรีรัมย์ ถ.จิระ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

9

16 พ.ค. 49

475

บุรีรัมย์

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

นวดแผนไทย 150 ชั่วโมง

สสจ.บุรีรัมย์ ถ.จิระ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

9

16 พ.ค. 49

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

476

บุรีรัมย์

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

นวดเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

สสจ.บุรีรัมย์ ถ.จิระ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์31000

10 23 ส.ค. 49

477

ปทุมธานี

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การนวดแผนไทย 150 ชั่วโมง

ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
12120

4

16 พ.ย. 47

478

ปทุมธานี

มหาวิทยาลัยรังสิต

วิชาชีพสปา

52/347 เมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง
จ.ปทุมธานี 12000

2

๒๕ มิ.ย. ๔๗

479

ปทุมธานี

โรงเรียนนวดเพื่อสุขภาพเฟรนวัน กรุงเทพฯ

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

807/225 ม. 8 ต.คูคด อ.ลาลูกกา

41 21 ส.ค. 55

480

ปทุมธานี

โรงเรียนพนาแพทย์แผนไทย

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

21/28 หมู่ 10 ถ.เลียบคลองสาม ต.ลาดสวาย อ.
ลาลูกกา จ.ปทุมธานี

54 15 มิ.ย. 59

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

481

ปทุมธานี

โรงเรียนพนาแพทย์แผนไทย

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

21/28 หมู่ 10 ถ.เลียบคลองสาม ต.ลาดสวาย อ.
ลาลูกกา จ.ปทุมธานี

54 15 มิ.ย. 59

482

ปทุมธานี

โรงเรียนพนาแพทย์แผนไทย

นวดสวีดิช 150 ชั่วโมง

21/28 หมู่ 10 ถนนเลียบคลอง3 ต ลาดสวาย อ
ลาลูกกา จ ปทุมธานี

55 8 ก.ค. 59

483

ปทุมธานี

โรงเรียนพนาแพทย์แผนไทย

การนวดด้วยน้ามันหอมระเหย 150 ชั่วโมง

21/28 หมู่ 10 ถนนเลียบคลอง3 ต.ลาดสวาย อ.
ลาลูกกาจ.ปทุมธานี

56 11 ส.ค. 59

484

ปทุมธานี

โรงเรียนพนาแพทย์แผนไทย

การบริการเพื่อความงาม 150 ชั่วโมง

21/28 หมู่ 10 ถนนเลียบคลอง3 ต.ลาดสวาย อ.
ลาลูกกาจ.ปทุมธานี

56 11 ส.ค. 59

485

ปทุมธานี

โรงเรียนพนาแพทย์แผนไทย

การดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ 150
ชั่วโมง

21/28 หมู่ 10 ถนนเลียบคลอง3 ต.ลาดสวาย อ.
ลาลูกกาจ.ปทุมธานี

56 11 ส.ค. 59

ลำดับ

จังหวัด

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ณ วันที่

486

ปทุมธานี

โรงเรียนพนาแพทย์แผนไทย

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง ต่อยอด 60/80
ชั่วโมง (เทียบเท่าหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150
ชั่วโมง)

487

ปทุมธานี

โรงเรียนพนาแพทย์แผนไทย

ผู้ให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ 500 ชั่วโมง

21/28 หมู่ 10 ถนนเลียบคลอง3 ต.ลาดสวาย อ.
ลาลูกกาจ.ปทุมธานี

56 11 ส.ค. 59

488

ปทุมธานี

โรงเรียนเพ็ญแขแพทย์แผนไทย จังหวัดปทุมธานี

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

17/86 หมู่ 6 ซอย6/5 ตาบลคลองสามอ.คลอง
หลวง จ.ปทุมธานี

56 11 ส.ค. 59

489

ปทุมธานี

โรงเรียนเพ็ญแขแพทย์แผนไทย จังหวัดปทุมธานี

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

17/86 หมู่ 6 ซอย6/5 ตาบลคลองสามอ.คลอง
หลวง จ.ปทุมธานี

56 11 ส.ค. 59

490

ปทุมธานี

โรงเรียนเพ็ญแขแพทย์แผนไทย จังหวัดปทุมธานี

การดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ 150
ชั่วโมง

17/86 หมู่ 6 ซอย6/5 ตาบลคลองสามอ.คลอง
หลวง จ.ปทุมธานี

56 11 ส.ค. 59

21/28 หมู่ 10 ถนนเลียบคลอง3 ต.ลาดสวาย อ.
ลาลูกกาจ.ปทุมธานี

56 11 ส.ค. 59

ลำดับ

จังหวัด

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ประกาศ
ครั้งที่

ที่อยู่

ณ วันที่

491

ปทุมธานี

โรงเรียนเพ็ญแขแพทย์แผนไทย จังหวัดปทุมธานี

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง ต่อยอด 60/80
ชั่วโมง (เทียบเท่าหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150
ชั่วโมง)

492

ปทุมธานี

โรงเรียนเพ็ญแขแพทย์แผนไทย จังหวัดปทุมธานี

การนวดสวีดิช 150 ชั่วโมง

17/86 หมู่ 6 ซอย6/5 ตาบลคลองสามอ.คลอง
หลวง จ.ปทุมธานี

56 11 ส.ค. 59

493

ปทุมธานี

โรงเรียนสปาออฟสยาม

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

801/155-156 ถนนพหลโยธิน 72 ต.คูคต อ.ลา
ลูกกา

58 27 ตค.59

494

ปทุมธานี

โรงเรียนสปาออฟสยาม

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

801/155-156 ถนนพหลโยธิน 72 ต.คูคต อ.ลา
ลูกกา

58 27 ตค.59

495

ปทุมธานี

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

นวดไทย ๘๐ ชั่วโมง

8 ถ. พหลโยธิน 87 ซอย 2
ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

19 2 มิ.ย. 51

17/86 หมู่ 6 ซอย6/5 ตาบลคลองสามอ.คลอง
หลวง จ.ปทุมธานี

56 11 ส.ค. 59

ต.ประชาธิปตั ย์ อ.

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

496

ปทุมธานี

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

8 ถ.พหลโยธิน 87 ซอย 2 ต.ประชาธิปตั ย์ อ.ธัญบุรี
จ. ปทุมธานี 12130

40 20 มิ.ย. 55

497

ปทุมธานี

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

ผู้ดาเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง

8 ถ.พหลโยธิน 87 ซอย 2 ต.ประชาธิปตั ย์ อ.ธัญบุรี
จ. ปทุมธานี 12130

49 16 มี.ค. 58

498

ปทุมธานี

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ผู้ให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ ๒,๑๘๕ ชั่วโมง (รับรอง
2 ถ.พหลโยธิน ๘๗ ซอย ๒ ต.ประชาธิปตั ย์ อ.ธัญบุรี
เทียบเท่าหลักสูตรกลางผู้ให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ 500
จ.ปทุมธานี 12130
ชั่วโมง)

43 23 พ.ค. 56

499

ปทุมธานี

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดปทุมธานี

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

2/89 ม.2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
12110

18 25 มี.ค. 51

500

ปทุมธานี

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดปทุมธานี

นวดเท้าเพื่อสุขภาพ ๖๐ ชั่วโมง

2/89 ม.2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
12110

18 25 มี.ค. 51

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

501

ปทุมธานี

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตปทุมธานี

นวดแผนไทย 60 ชั่วโมง

2 ถ.พหลโยธิน 87 ซ. 2 ต.ประชาธิปตั ย์ อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12130

2

๒๕ มิ.ย. ๔๗

502

ปทุมธานี

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตปทุมธานี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
(การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

2 ถ.พหลโยธิน 87 ซ. 2 ต.ประชาธิปตั ย์ อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12130

2

๒๕ มิ.ย. ๔๗

503

ปทุมธานี

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตปทุมธานี

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิตเอกการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์

2 ถ.พหลโยธิน 87 ซ. 2 ต.ประชาธิปตั ย์ อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12130

2

๒๕ มิ.ย. ๔๗

504

ปทุมธานี

สมาคมแพทย์แผนไทย ศูนย์ฝึกอาชีพ ตาบลคลองสาม
จ.ปทุมธานี

การนวดไทย 60 ชั่วโมง

17/87 ม.6 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
12120

3

19 ส.ค. 47

505

ปทุมธานี

สมาคมแพทย์แผนไทย ศูนย์ฝึกอาชีพ ตาบลคลองสาม
จ.ปทุมธานี

การนวดไทย 150 ชั่วโมง

17/87 ม.6 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
12120

3

19 ส.ค. 47

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

506

ปทุมธานี

สมาคมแพทย์แผนไทย ศูนย์ฝึกอาชีพ ตาบลคลองสาม
จ.ปทุมธานี

การนวดกดจุดสะท้อนเท้า 60 ชั่วโมง

17/87 ม.6 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
12120

3

19 ส.ค. 47

507

ปทุมธานี

สมาคมแพทย์แผนไทย ศูนย์ฝึกอาชีพ ตาบลคลองสาม
จ.ปทุมธานี

นวดน้ามันหอมระเหย 60 ชั่วโมง

17/87 ม.6 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
12120

3

19 ส.ค. 47

508

ปทุมธานี

โรงเรียนเพ็ญแขแพทย์แผนไทย

การนวดด้วยน้ามันหอมระเหย 150 ชั่วโมง

17/86 หมู่ 6 ซอย 6/5 ตาบลคลองสาม อาเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

59 21 ธค.59

509

ปทุมธานี

โรงเรียนสปาออฟสยาม

การนวดสวีดิช 150 ชั่วโมง

801/155-156 ถนนพหลโยธิน 72 ต.คูคต อ.ลา
ลูกกา จ.ปทุมธานี

59 21 ธค.59

510

ปทุมธานี

โรงเรียนสปาออฟสยาม

การนวดด้วยน้ามันหอมระเหย 150 ชั่วโมง

801/155-156 ถนนพหลโยธิน 72 ต.คูคต อ.ลา
ลูกกา จ.ปทุมธานี

59 21 ธค.59

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

511

ปทุมธานี

โรงเรียนสปาออฟสยาม

การบริการเพื่อความงาม 150 ชั่วโมง

801/155-156 ถนนพหลโยธิน 72 ต.คูคต อ.ลา
ลูกกา จ.ปทุมธานี

59 21 ธค.59

512

ปทุมธานี

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

ผู้ดาเนินการสปาเพื่อสุขภาพ ๑๐๐ ชั่วโมง

๕๒/๓๔๗ หมู่บา้ นเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก
อ.เมือง

57 26 กย.59

513

ปทุมธานี

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

๘ ถนนพหลโยธิน ๘๗ ซอย ๒ ตาบลประชาธิปตั ย์
อาเภอธัญบุรี

57 26 กย.59

514

ปทุมธานี

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

นวดสวีดิช 150 ชั่วโมง

๘ ถนนพหลโยธิน ๘๗ ซอย ๒ ตาบลประชาธิปตั ย์
อาเภอธัญบุรี

57 26 กย.59

515

ปทุมธานี

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

การดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ ๑๕๐
ชั่วโมง

๘ ถนนพหลโยธิน ๘๗ ซอย ๒ ตาบลประชาธิปตั ย์
อาเภอธัญบุรี

57 26 กย.59

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

จังหวัด

516

ปทุมธานี

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

การนวดด้วยน้ามันหอมระเหย ๑๕๐ ชั่วโมง

๘ ถนนพหลโยธิน ๘๗ ซอย ๒ ตาบลประชาธิปตั ย์
อาเภอธัญบุรี

57 26 กย.59

517

ปทุมธานี

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

การบริการเพื่อความงาม ๑๕๐ ชั่วโมง

๘ ถนนพหลโยธิน ๘๗ ซอย ๒ ตาบลประชาธิปตั ย์
อาเภอธัญบุรี

57 26 กย.59

518

ปทุมธานี

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

ผู้ให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ 500 ชั่วโมง

๘ ถนนพหลโยธิน ๘๗ ซอย ๒ ตาบลประชาธิปตั ย์
อาเภอธัญบุรี

57 26 กย.59

519

ปทุมธานี

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

นวดเพื่อสุขภาพขั้นสูง ๖๐๐ ชั่วโมง

๘ ถนนพหลโยธิน ๘๗ ซอย ๒ ตาบลประชาธิปตั ย์
อาเภอธัญบุรี

57 26 กย.59

นวดแผนไทย 372 ชั่วโมง

94 หมู่ 5 ต.กาเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.
ประจวบคีรีขันธ์

9

520 ประจวบคีรีขันธ์ โรงพยาบาลบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

ณ วันที่

16 พ.ค. 49

ลำดับ

จังหวัด

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ณ วันที่

521 ประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การนวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

311 ม. 3 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
77000

23 24 ธ.ค. 51

522 ประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ ๖๐ ชั่วโมง

311 ม. 3 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
77000

23 24 ธ.ค. 51

523 ประจวบคีรีขันธ์ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

53 29 ธ.ค. 58

524 ประจวบคีรีขันธ์ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

53 29 ธ.ค. 58

525

นวดน้ามันอภัยภูเบศร 120 ชั่วโมง

ปราจีนบุรี

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

32/7 หมู่ 12 ถนนปราจีนอนุสรณ์ อาเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี 25000

11 30 พ.ย. 49

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

526

ปราจีนบุรี

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

32/7 หมู่ 12 ถนนปราจีนอนุสรณ์ อาเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี 25001

11 30 พ.ย. 49

527

ปราจีนบุรี

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 90 ชั่วโมง

32/7 หมู่ 12 ถนนปราจีนอนุสรณ์ อาเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี 25002

11 30 พ.ย. 49

528

ปราจีนบุรี

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ 500 ชั่วโมง

37/2 หมู่ 12 ตาบล ท่างาม อาเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี 25000

44 20 ม.ค. 57

529

พระนครศรีอยุธ
โรงเรียนอนันตสุข นวดแผนไทย
ยา

วิชานวดแผนไทย 180 ชั่วโมง

ค.23/3 - 4 ม.3 ถ.คลองมะขามเรียง ต.หอรัตนไชย
อ.พระนครศรีอยุธยาจ.พระนครศรีอยุธยา

1

๑๕ มิ.ย. ๔๗

530

พระนครศรีอยุธ
โรงเรียนอนันตสุข นวดแผนไทย
ยา

วิชานวดแผนไทย 60 ชั่วโมง

ค.23/3 - 4 ม.3 ถ.คลองมะขามเรียง ต.หอรัตนไชย
อ.พระนครศรีอยุธยาจ.พระนครศรีอยุธยา

1

๑๕ มิ.ย. ๔๗

ลำดับ

จังหวัด

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ณ วันที่

531

พระนครศรีอยุธ
โรงเรียนอนันตสุข นวดแผนไทย
ยา

โหราศาสตร์เพื่อการนวด 60 ชั่วโมง

ค.23/3 - 4 ม.3 ถ.คลองมะขามเรียง ต.หอรัตนไชย
อ.พระนครศรีอยุธยาจ.พระนครศรีอยุธยา

3

19 ส.ค. 47

532

พระนครศรีอยุธ
โรงเรียนอนันตสุข นวดแผนไทย
ยา

น้ามันหอมระเหยเพื่อสุขภาพเบื้องต้น 65 ชั่วโมง

ค.23/3 - 4 ม.3 ถ.คลองมะขามเรียง ต.หอรัตนไชย
อ.พระนครศรีอยุธยาจ.พระนครศรีอยุธยา

3

19 ส.ค. 47

533

พระนครศรีอยุธ
โรงเรียนอนันตสุข นวดแผนไทย
ยา

น้ามันหอมระเหยเพื่อสุขภาพชั้นสูง 144 ชั่วโมง

ค.23/3 - 4 ม.3 ถ.คลองมะขามเรียง ต.หอรัตนไชย
อ.พระนครศรีอยุธยาจ.พระนครศรีอยุธยา

3

19 ส.ค. 47

534

พระนครศรีอยุธ ศูนย์บริการการศึกษา
ยา
นอกโรงเรียน จ.พระนครศรีอยุธยา

การนวดกดจุด 60 ชั่วโมง

115 ม.6 ต.ไผ่ลิง ถ.โรจนะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา 13000

3

19 ส.ค. 47

535

พระนครศรีอยุธ
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน จ.พระนครศรีอยุธยา การนวดพื้นฐาน 60 ชั่วโมง
ยา

115 ม.6 ต.ไผ่ลิง ถ.โรจนะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา 13000

3

19 ส.ค. 47

ลำดับ

จังหวัด

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ณ วันที่

536

พระนครศรีอยุธ
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน จ.พระนครศรีอยุธยา การนวดฝ่าเท้า 60 ชั่วโมง
ยา

115 ม.6 ต.ไผ่ลิง ถ.โรจนะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา 13000

3

19 ส.ค. 47

537

หลักสูตรระยะสั้น วิชาการส่งเสริมสุขภาพแผนไทย 250 115 ม.6 ต.ไผ่ลิง ถ.โรจนะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธ
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน จ.พระนครศรีอยุธยา
ยา
ชั่วโมง
พระนครศรีอยุธยา 13000

3

19 ส.ค. 47

538

พระนครศรีอยุธ
ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยา

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

ต.บางระกา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
13260

23 24 ธ.ค. 51

539

พระนครศรีอยุธ
ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยา

นวดไทย ๘๐ ชั่วโมง

ต.บางระกา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
13260

23 24 ธ.ค. 51

540

พระนครศรีอยุธ
ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยา

นวดเท้าเพื่อสุขภาพ ๖๐ ชั่วโมง

ต.บางระกา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
13260

23 24 ธ.ค. 51

ลำดับ

จังหวัด

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

541

พระนครศรีอยุธ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยา

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

542

พระนครศรีอยุธ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยา

นวดไทยเพื่อสุขภาพ(เชลยศักดิ)์

ที่อยู่

150 ชั่วโมง

ประกาศ
ครั้งที่

ณ วันที่

สสจ.อยุธยา ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชยอ.
พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา

10 23 ส.ค. 49

สสจ.อยุธยา ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชยอ.
พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา

10 23 ส.ค. 49

543

พะเยา

โรงเรียนพะเยาบริบาลเวชรักษ์

หลักสูตรนวดแผนไทย 260 ชั่วโมง

574/ 6 - 7 ม.5 ถ.พะเยา - ป่าแดด ต.ท่าวังทอง อ.
เมือง จ.พะเยา 56000

2

๒๕ มิ.ย. ๔๗

544

พะเยา

โรงเรียนพะเยาบริบาลเวชรักษ์

หลักสูตรนวดไทย 380 ชั่วโมง

574/ 6 - 7 ม.5 ถ.พะเยา - ป่าแดด ต.ท่าวังทอง อ.
เมือง จ.พะเยา 56000

2

๒๕ มิ.ย. ๔๗

545

พะเยา

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงาน

การฝึกยกระดับฝีมือสาขาพนักงานนวดไทย 150 ชั่วโมง

493 ม.6 บ้านใหม่ ต.แม่กา อ.เมืองจ.พะเยา
56000

9

16 พ.ค. 49

จังหวัดพะเยา

จังหวัด

546

พะเยา

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงาน จังหวัดพะเยา

การฝึกยกระดับฝีมือสาขาพนักงานนวดไทย 100 ชั่วโมง

493 ม.6 บ้านใหม่ ต.แม่กา อ.เมืองจ.พะเยา
56000

9

16 พ.ค. 49

547

พะเยา

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงาน จังหวัดพะเยา

การฝึกยกระดับฝีมือสาขาการนวดน้ามัน 80 ชั่วโมง

493 ม.6 บ้านใหม่ ต.แม่กา อ.เมืองจ.พะเยา
56000

9

16 พ.ค. 49

548

พะเยา

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงาน จังหวัดพะเยา

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

493 หมู่ 6 ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา

59 21 ธค.59

549

พะเยา

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงาน จังหวัดพะเยา

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

493 หมู่ 6 ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา

59 21 ธค.59

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงาน จังหวัดพะเยา

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง ต่อยอด 60/80
ชั่วโมง (เทียบเท่าหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150
ชั่วโมง)

493 หมู่ 6 ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา

59 21 ธค.59

550

พะเยา

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

ณ วันที่

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

551

พะเยา

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงาน จังหวัดพะเยา

การนวดสวีดิช 150 ชั่วโมง

493 หมู่ 6 ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา

59 21 ธค.59

552

พังงา

โรงเรียนเขาหลักสปา อคาเดมี

นวดไทย 80 ชั่วโมง

57/13 ม.5 ซ.บางเนียง ต. คึกคัก อ.ตะกั่วป่า
จ.พังงา 82190

29 8 ม.ค. 53

553

พังงา

โรงเรียนเขาหลักสปา อคาเดมี

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

57/14 ม. 5 ซ.บางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.
พังงา 82190

30 10 มี.ค. 53

554

พังงา

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ๖๐ ชั่วโมง

168 ม. 6 ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา 82000

24 19 ก.พ. 52

555

พังงา

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา

นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ๘๐ ชั่วโมง

168 ม. 6 ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา 82000

24 19 ก.พ. 52

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

556

พังงา

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

168 ม. 6 ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา 82000

24 19 ก.พ. 52

557

พังงา

สานักงานสาธารณสุขอาเภอตะกั่วป่า จ.พังงา

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

172 ถนนศรีเมือง ตาบลตะกั่วป่า อาเภอตะกั่วป่า
จังหวัดพังงา

59 21 ธค.59

558

พัทลุง

สมาคมแพทย์แผนไทย จังหวัดพัทลุง (ปัญญาวุธ)

หลักสูตรวิชาการนวดแผนไทย 100 ชั่วโมง

231 ม.5 ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93000

3

19 ส.ค. 47

559

พัทลุง

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

วิชานวดแผนไทยขั้นพื้นฐาน 60 ชั่วโมง

ถ.ราเมศวร์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000

4

16 พ.ย. 47

560

พัทลุง

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

วิชานวดฝ่าเท้าขั้นพื้นฐาน 60 ชั่วโมง

ถ.ราเมศวร์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000

4

16 พ.ย. 47

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

561

พัทลุง

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

นวดไทย 80 ชั่วโมง

ถ.ราเมศวร์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000

10 23 ส.ค. 49

562

พัทลุง

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

นวดไทย 150 ชั่วโมง

ถ.ราเมศวร์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000

11 30 พ.ย. 49

563

พิจิตร

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร

การนวดไทยเพื่อสุขภาพ ( นวดราชสานัก ) 150 ชั่วโมง

33 หมู่ 2.ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร

12 31 ม.ค. 50

564

พิจิตร

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร

การนวดไทยเพื่อสุขภาพ ( นวดเชลยศักดิ์ ) 150 ชั่วโมง

33 หมู่ 2.ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร

12 31 ม.ค. 50

565

พิษณุโลก

สถาบันฝึกอบรมแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

653 หมู่ 8 ตาบลวังทอง อาเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก 6500

59 21 ธค.59

ลำดับ

จังหวัด

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ณ วันที่

การฝึกเตรียมเข้าทางานสาขานวดไทยและนวดเท้าเพื่อ
สุขภาพ 449 ชั่วโมง(รับรองเทียบเท่าหลักสูตรกลางนวด 99 ม. 6 ต.มะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมงและรับรองเทียบเท่า
65150
หลักสูตรกลางนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง)

42 13 ก.พ. 56

566

พิษณุโลก

567

พิษณุโลก

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

99 ม. 6 ต.มะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
65150

42 13 ก.พ. 56

568

พิษณุโลก

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

99 ม. 6 ต.มะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
65150

42 13 ก.พ. 56

569

เพชรบุรี

มูลนิธธิ รรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดเพชรบุรี

นวดไทยเพื่อสุขภาพสาหรับผู้พกิ ารทางสายตา 255
ชั่วโมง

เลขที่ 128 หมู่ที่ 1 ตาบลสระพัง อาเภอเขาย้อย
จังหวัดเพชรบุรี 76140

59 21 ธค.59

570

เพชรบุรี

โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

20/2 ม.2 ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
76170

41 21 ส.ค. 55

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

571

เพชรบุรี

โรงเรียนชะอาโปร นวดแผนไทย จังหวัดเพชรบุรี

การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ ๘๐ ชั่วโมง

1362/1 เขตวนา ต.ชะอา อ.ชะอา จ.เพชรบุรี

15 25 ก.ย. 50

572

เพชรบุรี

โรงเรียนชะอาโปร นวดแผนไทย จังหวัดเพชรบุรี

นวดแผนไทย ๑๐๐ ชั่วโมง

1362/1 เขตวนา ต.ชะอา อ.ชะอา จ.เพชรบุรี

15 25 ก.ย. 50

3

19 ส.ค. 47

19 ส.ค. 47

573

เพชรบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี

วิชาชีพระยะสั้น (หลักสูตรภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น) รายวิชา
นวดแผนไทย 105 ชั่วโมง และนวดประคบสมุนไพรไทย 93 หมู่ 9 ถ.บันไดอิฐ ต.ไร่ส้ม อ.เมือง เพชรบุรี
45 ชั่วโมง รวม 150 ชั่วโมง

574

เพชรบุรี

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงาน จ.เพชรบุรี

การฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการนวดแผนไทย 90 ชั่วโมง

58 หมู2่ ต.เขาใหญ่ อ.เมือง อ.เมือง จ.เพชรบุรี

3

575

เพชรบุรี

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี

นวดเท้าเพื่อสุขภาพ ๖๐ ชั่วโมง

58 ม. 2 ต. เขาใหญ่ อ.ชะอา จ.เพชรบุรี 76120

33 30 ก.ย. 53

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ณ วันที่

576

เพชรบุรี

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี

นวดไทยและนวดเท้าเพื่อสุขภาพ ๔๔๙ ชั่วโมง

58 ม. 2 ต. เขาใหญ่ อ.ชะอา จ.เพชรบุรี 76120

34 2 ธ.ค. 53

577

เพชรบุรี

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

58 ม.2 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอา จ.เพชรบุรี 76120

23 24 ธ.ค. 51

578

เพชรบุรี

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

นวดไทย ๘๐ ชั่วโมง

58 ม.2 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอา จ.เพชรบุรี 76120

23 24 ธ.ค. 51

579

เพชรบุรี

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

48 ถ.ราชวิถี ต. คลองกระแซง อ.เมือง จ.เพชรบุรี

49 16 มี.ค. 58

580

เพชรบุรี

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

48 ถ.ราชวิถี ต. คลองกระแซง อ.เมือง จ.เพชรบุรี

49 16 มี.ค. 58

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

581

เพชรบูรณ์

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 80 ชั่วโมง

60 ถ.นิกรบารุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

12 31 ม.ค. 50

582

เพชรบูรณ์

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

60 ถ.นิกรบารุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

12 31 ม.ค. 50

583

เพชรบูรณ์

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงาน จังหวัดเพชรบูรณ์

การนวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๐๐ ชั่วโมง

237 ม.5 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก
จ.เพชรบูรณ์ 67110

16 4 ธ.ค. 50

584

เพชรบูรณ์

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์

นวดเท้าเพื่อสุขภาพ ๖๐ ชั่วโมง

237 ม.5 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก
จ.เพชรบูรณ์ 67110

17 30 ม.ค. 51

585

เพชรบูรณ์

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

72 ถ.นิกรบารุง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

39 20 มี.ค. 55

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

586

แพร่

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงาน จังหวัดแพร่

การนวดไทยเพื่อสุขภาพ (๑๕๐ ชั่วโมง)

165 ม. 3 ต.ร่องอากาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130

23 24 ธ.ค. 51

587

แพร่

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

ถ.บ้านใหม่ ต. ในเมือง อ.เมือง จ.แพร่ 54000

36 19 เม.ย. 54

588

ภูเก็ต

บันยันทรี สปา อคาเดมี

หลักสูตรนวดแผนไทย 180 ชั่วโมง

33 ม.4 ถ.ศรีสุนทร ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
83110

1

589

ภูเก็ต

โรงพยาบาลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

นวดไทยเพื่อสุขภาพ (เชลยศักดิ)์

เลขที่ 57ถ.ไสน้าเย็น ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
83000

10 23 ส.ค. 49

590

ภูเก็ต

โรงพยาบาลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

นวดไทย 372 ชั่วโมง

เลขที่ 57ถ.ไสน้าเย็น ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
83000

10 23 ส.ค. 49

150ชั่วโมง

ณ วันที่

๑๕ มิ.ย. ๔๗

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

591

ภูเก็ต

โรงเรียน สุโข สปา อคาเดมี่

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

5/10 หมู่ 3 ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ตาบลวิชิต อาเภอ
เมือง จังหวัดภูเก็ต

59 21 ธค.59

592

ภูเก็ต

โรงเรียน สุโข สปา อคาเดมี่

ผู้ให้บริการ สปาเพื่อสุขภาพ 500 ชั่วโมง

5/10 หมู่ 3 ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ตาบลวิชิต อาเภอ
เมือง จังหวัดภูเก็ต

59 21 ธค.59

593

ภูเก็ต

โรงเรียนการนวดไทยภูเก็ต

การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

อาคารเลขที่ 47 นิมิตซอย 1 ถ.ชนะเจริญ ต.
ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

5

31 มี.ค. 48

594

ภูเก็ต

โรงเรียนการนวดไทยภูเก็ต

เสริมความรู้สาหรับผู้ให้บริการนวด 60 ชั่วโมง

อาคารเลขที่ 47 นิมิตซอย 1 ถ.ชนะเจริญ ต.
ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

5

31 มี.ค. 48

595

ภูเก็ต

โรงเรียนการนวดไทยภูเก็ต

การนวดไทยสร้างเสริมสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

47 ซ.1 ถ.ชนะเจริญ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.
ภูเก็ต 83000

20 28 ก.ค. 51

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

จังหวัด

596

ภูเก็ต

โรงเรียนสุโข สปาอคาเดมี่ จังหวัดภูเก็ต

นวดฝ่าเท้า 60 ชั่วโมง

151/4 ถ.ปฎิพทั ธิ์ ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
83000

10 23 ส.ค. 49

597

ภูเก็ต

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงาน จ.ภูเก็ต

การนวดเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

139 หมู่ 4ต.ศรีสุนทร อ.ถลางจ.ภูเก็ต83110

3

19 ส.ค. 47

598

ภูเก็ต

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

การนวดไทยพื้นฐาน 150 ชั่วโมง

ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

9

16 พ.ค. 49

599

ภูเก็ต

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

นวดฝ่าเท้า 60 ชั่วโมง

ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

10 23 ส.ค. 49

260/3 ถ.โกสุม-ท่าพระ ต.หัวขวางอ.โกสุมพิสัย จ.
มหาสารคาม

9

600 มหาสารคาม โรงเรียนศิลปศาสตร์สุขภาพแผนไทย จังหวัดมหาสารคาม นวดแผนไทย 150 ชั่วโมง

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

ณ วันที่

16 พ.ค. 49

ลำดับ

จังหวัด

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ณ วันที่

601

แม่ฮ่องสอน ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

การนวดแผนไทย ๑๕๐ ชั่วโมง

69 ม.4 ถ. ขุนยวม -แม่ฮ่องสอน ต.ผ่าบอง อ.เมือง
จ.แม่ฮ่องสอน 58000

14 11 ก.ค. 50

602

แม่ฮ่องสอน ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

การนวดแผนไทย ๘๐ ชั่วโมง

69 ม.4 ถ. ขุนยวม -แม่ฮ่องสอน ต.ผ่าบอง อ.เมือง
จ.แม่ฮ่องสอน 58000

14 11 ก.ค. 50

603

แม่ฮ่องสอน ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

การนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ๖๐ ชั่วโมง

69 ม.4 ถ. ขุนยวม -แม่ฮ่องสอน ต.ผ่าบอง อ.เมือง
จ.แม่ฮ่องสอน 58000

14 11 ก.ค. 50

604

ยโสธร

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร

การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ ๖๐ ชั่วโมง

234 ม.1 ต.เขื่องคา อ.เมือง จ.ยโสธร 35000

16 4 ธ.ค. 50

605

ยะลา

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

129 ถนนเทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา

53 29 ธ.ค. 58

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

606

ยะลา

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

129 ถนนเทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา

53 29 ธ.ค. 58

607

ยะลา

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

นวดไทย ๘๐ ชั่วโมง

93 ถ.เทศบาล 1 อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

19 2 มิ.ย. 51

608

ยะลา

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

หลักสูตรนวดเท้าเพื่อสุขภาพ ๖๐ ชั่วโมง

93 ถ.เทศบาล 1 อ. เมืองยะลา จ0ยะลา 95000 35 14 ก.พ. 54

609

ยะลา

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

93 ถ.เทศบาล 1 อ. เมืองยะลา จ0ยะลา 95000 35 14 ก.พ. 54

610

ยะลา

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

ผู้ให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ ๕๐๐ ชั่วโมง

93 ถ.เทศบาล1 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

38 1 ก.ย. 54

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

611

ร้อยเอ็ด

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

224 ม.15 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

53 29 ธ.ค. 58

612

ร้อยเอ็ด

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

224 ม.15 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

53 29 ธ.ค. 58

613

ร้อยเอ็ด

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด

พนักงานนวดไทย 280 ชั่วโมง (รับรองเทียบเท่า
หลักสูตรกลางนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง)

224 ม.15 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

53 29 ธ.ค. 58

614

ระนอง

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงาน จังหวัดระนอง

นวดเท้าเพื่อสุขภาพ ๖๐ ชั่วโมง

777 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง
85000

14 11 ก.ค. 50

615

ระนอง

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงาน จังหวัดระนอง

การนวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

777 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง
85000

14 11 ก.ค. 50

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

616

ระยอง

โรงเรียนนวดแผนไทยบ้านดอน

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

60/4 หมู่ที่ 4 ซอย 28 ถนนพัฒนประเสริฐ ตาบล
เชิงเนิน อาเภอเมืองระยอง

58 27 ตค.59

617

ระยอง

โรงเรียนนวดแผนไทยบ้านดอน

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

60/4 หมู่ที่ 4 ซอย 28 ถนนพัฒนประเสริฐ ตาบล
เชิงเนิน อาเภอเมืองระยอง

58 27 ตค.59

618

ราชบุรี

โรงพยาบาลราชบุรี

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

85/1 ถ.สมบูรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี

40 20 มิ.ย. 55

619

ราชบุรี

ศูนย์อบรมแพทย์แผนไทย ชุมชนเทศบาล 3 เทศบาล
เมืองราชบุรี

วิชานวดแผนไทย 60 ชั่วโมง

โรงเรียนเทศบาล 3(เทศบาลสงเคราะห์) ถ.มนตรีสุริ
ยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

3

620

ราชบุรี

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี

พนักงานนวดแผนไทย 280 ชั่วโมง (รับรองเทียบเท่า
หลักสูตรกลางนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง)

113 ม. 10 ถ. เขาวัง-บ้านน้าพุ ต.เจดีย์หกั อ.เมือง
จ.ราชบุรี 70000

50 29 พ.ค. 58

19 ส.ค. 47

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ณ วันที่

621

ราชบุรี

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๔ ราชบุรี

พนักงานนวดแผนไทย ๘๐ ชั่วโมง

447 ม.4 ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ราชบุรี 17000

16 4 ธ.ค. 50

622

ลพบุรี

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

150 ม.3 ต.ป่าตล อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

38 1 ก.ย. 54

623

ลพบุรี

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๘๐ ชั่วโมง

150 ม.3 ต.ป่าตล อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

38 1 ก.ย. 54

624

ลพบุรี

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี

นวดเท้าเพื่อสุขภาพ ๖๐ ชั่วโมง

150 ม.3 ต.ป่าตล อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

38 1 ก.ย. 54

625

ลาปาง

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ จังหวัดลาปาง นวดไทยเพื่อสุขภาพ 240 ชั่วโมง

140 ม.6 ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลาปาง
52000

9

16 พ.ค. 49

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

626

ลาปาง

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลาปาง

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

398 ม.15 ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลาปาง

53 29 ธ.ค. 58

627

ลาปาง

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลาปาง

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

398 ม.15 ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลาปาง

53 29 ธ.ค. 58

628

ลาปาง

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10ลาปาง

การฝึกยกระดับฝีมือแรงงานสาขาพนักงานนวดแผนไทย
150 ชั่วโมง

88 ถ.ลาปาง - เชียงใหม่ ต.ปงแสนทอง อ.เมืองจ.
ลาปาง 52100

5

31 มี.ค. 48

629

ลาปาง

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10ลาปาง

การฝึกเสริมทักษะสาขาการนวดเท้าเพื่อสุขภาพ 60
ชั่วโมง

88 ถ.ลาปาง - เชียงใหม่ ต.ปงแสนทอง อ.เมืองจ.
ลาปาง 52100

5

31 มี.ค. 48

630

ลาปาง

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาปาง

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

3 ถ.ป่าขาม 1 อ.เมือง จ.ลาปาง 52000

5

31 มี.ค. 48

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ณ วันที่

631

ลาพูน

โรงเรียนศิลปะการนวดไทย จังหวัดลาพูน

หลักสูตร วิชาชีพการนวดแผนไทย260 ชั่วโมง

180 บ้านสันต้นธง ม.1 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลาพูน
51000

2

632

ลาพูน

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดลาพูน

นวดเท้าเพื่อสุขภาพ 80 ชั่วโมง

129 หมู่ 10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลาพูน

12 31 ม.ค. 50

633

ลาพูน

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดลาพูน

การนวดไทยเพื่อสุขภาพ ( นวดราชสานัก ) 150 ชั่วโมง

129 หมู่ 10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลาพูน

12 31 ม.ค. 50

634

ลาพูน

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดลาพูน

การนวดไทยเพื่อสุขภาพ ( นวดเชลยศักดิ์ ) 150 ชั่วโมง

129 หมู่ 10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลาพูน

12 31 ม.ค. 50

635

ลาพูน

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาพูน

นวดไทย ๑๕๐ ชั่วโมง

ถ. เชียงใหม่-ลาพูน อ.เมือง จ. ลาพูน 51000

15 25 ก.ย. 50

๒๕ มิ.ย. ๔๗

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

636

ลาพูน

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาพูน

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ๖๐ ชั่วโมง

ถ. เชียงใหม่-ลาพูน ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ. ลาพูน

20 28 ก.ค. 51

637

เลย

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย

นวดเท้าเพื่อสุขภาพ ๖๐ ชั่วโมง

323 ซ.บ้านเพีย ต.น้าสวย อ.เมือง จ.เลย

18 25 มี.ค. 51

638

เลย

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย

นวดไทย ๘๐ ชั่วโมง

323 ซ.บ้านเพีย ต.น้าสวย อ.เมือง จ.เลย

18 25 มี.ค. 51

639

เลย

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

323 ซ.บ้านเพีย ต.น้าสวย อ.เมือง จ.เลย

18 25 มี.ค. 51

640

เลย

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

255 ม.6 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย

52 1 ก.ย. 58

ลำดับ

จังหวัด

641

เลย

642

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ณ วันที่

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

255 ม.6 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย

52 1 ก.ย. 58

ศรีสะเกษ

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจ.ศรีสะเกษ

นวดเพื่อสุขภาพ 300 ชั่วโมง

ถนนวันลูกเสือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

3

643

ศรีสะเกษ

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ

การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

320 ม.9 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

12 31 ม.ค. 50

644

ศรีสะเกษ

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ

การนวดแผนไทย 80 ชั่วโมง

320 ม.9 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

12 31 ม.ค. 50

645

ศรีสะเกษ

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

320 ม. 9 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

17 30 ม.ค. 51

19 ส.ค. 47

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

646

ศรีสะเกษ

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ

นวดไทยและนวดเท้าเพื่อสุขภาพ ๔๔๙ ชั่วโมง

320 ม. 9 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

35 14 ก.พ. 54

647

ศรีสะเกษ

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

485 ม. 6 ต.โพนข่า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

19 2 มิ.ย. 51

648

สกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

นวดไทย 80 ชั่วโมง

680 หมู่ 11ถนน นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองจ.
สกลนคร 47000

11 30 พ.ย. 49

649

สกลนคร

โรงเรียนส่งเสริมการแพทย์แผนไทยสกลนคร

การนวดไทย 300 ชั่วโมง

256/1 ม.1 ถ.นิตโย ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร
47160

4

650

สกลนคร

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร

นวดเท้าเพื่อสุขภาพ ๖๐ ชั่วโมง

8 ม.14 ถ.บ้านหนองแฝกพัฒนา - ห้วยยาง อ.
เมือง จ.สกลนคร

18 25 มี.ค. 51

16 พ.ย. 47

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

651

สกลนคร

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

1859 ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาติเชิงชุม อ.เมือง จ.
สกลนคร 47000

45 3 มี.ค. 57

652

สงขลา

โรงเรียนเวชศาสตร์แผนไทยสงขลา

วิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย
300 ชั่วโมง

161/1 ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา

1

๑๕ มิ.ย. ๔๗

653

สงขลา

โรงเรียนเวชศาสตร์แผนไทยสงขลา

วิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย
60 ชั่วโมง

161/1 ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา

1

๑๕ มิ.ย. ๔๗

654

สงขลา

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแผนไทย จังหวัดสงขลา

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๘๐ ชั่วโมง

385 ถ.ราษฎร์อุทศิ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่จ.สงขลา
90110

39 20 มี.ค. 55

655

สงขลา

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแผนไทย จังหวัดสงขลา

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

60 ซอยเลื่อนอนุสรณ์ ถนนราษฎร์อุทศิ ตาบล
หาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่

58 27 ตค.59

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

656

สงขลา

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค ๑๒ สงขลา

การนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ๖๐ ชั่วโมง

167 ม. 4 ต. เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา

16 4 ธ.ค. 50

657

สงขลา

สมาคมแพทย์แผนไทยหาดใหญ่

การนวดไทย 600 ชั่วโมง

385 ถ.ราษฎร์อุทศิ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110

3

19 ส.ค. 47

658

สงขลา

สมาคมเภสัชและอายุรเวชแผนโบราณ จ.สงขลา

นวดแผนไทย 60 ชั่วโมง

108 ตึกพยาบาลสงฆ์ วัดดอนแย้ ถ.นาทวี ต.บ่อยาง
อ.เมือง จ.สงขลา 90000

3

19 ส.ค. 47

659

สงขลา

สมาคมเภสัชและอายุรเวชแผนโบราณ จ.สงขลา

ผู้ช่วยนวดแผนไทย 372 ชั่วโมง

108 ตึกพยาบาลสงฆ์ วัดดอนแย้ ถ.นาทวี ต.บ่อยาง
อ.เมือง จ.สงขลา 90000

3

19 ส.ค. 47

660

สงขลา

สมาคมเภสัชและอายุรเวชแผนโบราณ จ.สงขลา

นวดแผนไทยสาหรับทางานต่างประเทศ 800 ชั่วโมง

108 ตึกพยาบาลสงฆ์ วัดดอนแย้ ถ.นาทวี ต.บ่อยาง
อ.เมือง จ.สงขลา 90000

3

19 ส.ค. 47

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

661

สงขลา

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

นวดไทย 80 ชั่วโมง

ถ.รามวิถี อ.เมือง จ.สงขลา

10 23 ส.ค. 49

662

สงขลา

มูลนิธแิ พทย์แผนไทยศรีวชิ ัยพัฒนา

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

วัดดอนแย้ 108 ถนนนาทวี ต.บ่อยาง อ.เมือง

57 26 กย.59

663

สงขลา

มูลนิธแิ พทย์แผนไทยศรีวชิ ัยพัฒนา

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

วัดดอนแย้ 108 ถนนนาทวี ต.บ่อยาง อ.เมือง

57 26 กย.59

664

สตูล

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

นวดแผนไทย 150 ชั่วโมง

ถ.ยาตราสวัสดี ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000

4

665

สตูล

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลร่วมกับศูนย์พฒ
ั นา
ฝีมือแรงงานจังหวัดสตูล

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค เลขที่ 18 ถ.ยาตราสวัสดี
ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล

59 21 ธค.59

16 พ.ย. 47

ลำดับ

จังหวัด

666

สตูล

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลร่วมกับศูนย์พฒ
ั นา
ฝีมือแรงงานจังหวัดสตูล

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ณ วันที่

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค เลขที่ 18 ถ.ยาตราสวัสดี
ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล

59 21 ธค.59

667 สมุทรปราการ โรงเรียนส่งเสริมนวดแผนไทยสมุทรปราการ

หลักสูตรการนวดแผนไทย(ระดับต้น) 60 ชั่วโมง

420/32-33 ม.ทิพวัล 1 ถ.เทพารักษ์ ต.สาโรง
เหนือ จ.สมุทรปราการ 10270

5

31 มี.ค. 48

668 สมุทรปราการ โรงเรียนส่งเสริมนวดแผนไทยสมุทรปราการ

หลักสูตรการนวดแผนไทย(ระดับกลาง) 180 ชั่วโมง

420/32-33 ม.ทิพวัล 1 ถ.เทพารักษ์ ต.สาโรง
เหนือ จ.สมุทรปราการ 10270

5

31 มี.ค. 48

669 สมุทรปราการ โรงเรียนส่งเสริมนวดแผนไทยสมุทรปราการ

การนวดน้ามันหอมระเหย 60 ชั่วโมง

420/32-33 ม.ทิพวัล 1 ถ.เทพารักษ์ ต.สาโรง
เหนือ จ.สมุทรปราการ 10270

6

31 ต.ค. 48

670 สมุทรปราการ โรงเรียนส่งเสริมนวดแผนไทยสมุทรปราการ

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

420/32-33 ม.ทิพวัล 1 ถ.เทพารักษ์ ต.สาโรง
เหนือ จ.สมุทรปราการ 10270

6

31 ต.ค. 48

ลำดับ

จังหวัด

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ณ วันที่

671 สมุทรปราการ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.พระประแดง

นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง

ที่วา่ การอาเภอพระประแดง ชั้น 4 จ.สมุทรปราการ

3

19 ส.ค. 47

672 สมุทรปราการ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอาเภอบางเสาธง

การนวดเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง

52/1 หมู่ 7 ต.บางเสาธง กิ่งอ.บางเสาธง จ.
สมุทรปราการ

3

19 ส.ค. 47

673 สมุทรปราการ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

นวดเท้าเพื่อสุขภาพ ๖๐ ชั่วโมง

19 ซ.35 ถ.อัศวนนท์ ต.ปากน้า อ.เมือง จ.
สมุทรปราการ 10270

39 20 มี.ค. 55

674 สมุทรปราการ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

675 สมุทรสงคราม ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม

นวดเท้าเพื่อสุขภาพ ๖๐ ชั่วโมง

52 1 ก.ย. 58

190 ม.3 ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.
สมุทรสงคราม 75000

23 24 ธ.ค. 51

ลำดับ

จังหวัด

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ณ วันที่

676 สมุทรสงคราม ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๘๐ ชั่วโมง

190 ม.3 ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.
สมุทรสงคราม 75000

23 24 ธ.ค. 51

677 สมุทรสงคราม ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

190 ม.3 ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.
สมุทรสงคราม 75000

23 24 ธ.ค. 51

678 สมุทรสงคราม ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม

การฝึกเตรียมเข้าทางานสาขานวดไทยและนวดเท้าเพื่อ
สุขภาพ ๔๔๙ ชั่วโมง (รับรองเทียบเท่าหลักสูตรกลางนวด ถ. เอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุครสงคราม
ไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมงและรับรองเทียบเท่า
75000
หลักสูตรกลางนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ๖๐ ชั่วโมง)

43 23 พ.ค. 56

679

สมุทรสาคร วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

101 ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

19 2 มิ.ย. 51

680

สมุทรสาคร วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

นวดเท้าเพื่อสุขภาพ ๖๐ ชั่วโมง

101 ต. บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

20 28 ก.ค. 51

ลำดับ

จังหวัด

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ณ วันที่

681

สมุทรสาคร ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

59/4 หมู่ 1 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
74000

12 31 ม.ค. 50

682

สมุทรสาคร ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

การนวดเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

59/4 หมู่ 1 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
74000

12 31 ม.ค. 50

683

สมุทรสาคร สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

24/87 หมู่ 3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.
สมุทรสาคร 74000

10 23 ส.ค. 49

684

สมุทรสาคร สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

นวดเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

24/87 หมู่ 3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.
สมุทรสาคร 74000

11 30 พ.ย. 49

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ๖๐ ชั่วโมง

230 ม.11 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
27160

43 23 พ.ค. 56

685

สระแก้ว

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

686

สระแก้ว

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว

นวดไทย ๘๐ ชั่วโมง

230 ม.11 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
27160

43 23 พ.ค. 56

687

สระแก้ว

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

230 ม.11 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
27160

43 23 พ.ค. 56

688

สระบุรี

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงาน จังหวัดสระบุรี

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๘๐ ชั่วโมง

111 ม.1 ต.บ้านโป่ง อ.หนองโดน จ.สระบุรี
18190

32 15 ก.ค. 53

689

สระบุรี

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงาน จังหวัดสระบุรี

การนวดไทย ๑๕๐ ชั่วโมง

111 ม.1 ต.บ้านโป่ง อ.หนองโดน จ.สระบุรี
18190

32 15 ก.ค. 53

690

สระบุรี

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงาน จังหวัดสระบุรี

การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ ๖๐ ชั่วโมง

111 ม.1 ต.บ้านโป่ง อ.หนองโดน จ.สระบุรี
18190

32 15 ก.ค. 53

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

691

สิงห์บรุ ี

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงาน จังหวัดสิงห์บรุ ี

นวดเท้าเพื่อสุขภาพ ๖๐ ชั่วโมง

50 ม. 3 ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บรุ ี 16000

30 10 มี.ค. 53

692

สิงห์บรุ ี

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงาน จังหวัดสิงห์บรุ ี

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

50 ม. 3 ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บรุ ี 16000

30 10 มี.ค. 53

693

สิงห์บรุ ี

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บรุ ี

นวดไทยและนวดเท้าเพื่อสุขภาพ ๔๔๙ ชั่วโมง

50 ม.3 ถ.สายเอเซีย ต.บางมัญ อ.เมือง จ.
สิงห์บรุ ี 16000

36 19 เม.ย. 54

694

สุพรรณบุรี

โรงเรียนปิยราษฎร์อินเตอร์แคร์

นวดเท้าเพื่อสุขภาพ ๖๐ ชั่วโมง

1618/1 ม.6 ถ.อู่ทอง-ด่านช้าง ต.อู่ทอง อ. อู่
ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160

34 2 ธ.ค. 53

695

สุพรรณบุรี

โรงเรียนปิยราษฎร์อินเตอร์แคร์

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๘๐ ชั่วโมง

1618/1 ม.6 ถ.อู่ทอง-ด่านช้าง ต.อู่ทอง อ. อู่
ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160

34 2 ธ.ค. 53

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

696

สุพรรณบุรี

โรงเรียนปิยราษฎร์อินเตอร์แคร์

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

1618/1 ม.6 ถ.อู่ทอง-ด่านช้าง ต.อู่ทอง อ. อู่
ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160

34 2 ธ.ค. 53

697

สุพรรณบุรี

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค2 สุพรรณบุรี

การนวดไทยเพื่อสุขภาพ ( นวดเชลยศักดิ์ ) 150 ชั่วโมง

13/1 หมู่ 4 ต.ไผ่ขวาง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
72000

12 31 ม.ค. 50

698

สุพรรณบุรี

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค2สุพรรณบุรี

การนวดไทยเพื่อสุขภาพ ( นวดราชสานัก ) 150 ชั่วโมง

13/1 หมู่ 4 ต.ไผ่ขวาง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
72000

12 31 ม.ค. 50

699 สุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

สานักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ถ.ภักดีอนุสรณ์
ต.ตลาด อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 84000

20 28 ก.ค. 51

700 สุราษฎร์ธานี โรงเรียนหัตถศาสตร์นวดแผนไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นวดไทย ๑๕๐ ชั่วโมง

210/85 ม.1 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ. สุราษฎร์
ธานี 84000

24 19 ก.พ. 52

ลำดับ

จังหวัด

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ณ วันที่

701 สุราษฎร์ธานี ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จ.สุราษฎร์ธานี

การนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง

ถนนอาเภอ 9 หมู่ที่ 4 ตาบลมะขามเตี้ย อาเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

3

19 ส.ค. 47

702 สุราษฎร์ธานี ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จ.สุราษฎร์ธานี

การนวดฝ่าเท้าเพื่อ

ถนนอาเภอ 9 หมู่ที่ 4 ตาบลมะขามเตี้ย อาเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

3

19 ส.ค. 47

703 สุราษฎร์ธานี ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จ.สุราษฎร์ธานี

การนวดสมุนไพรไทย80 ชั่วโมง

ถนนอาเภอ 9 หมู่ที่ 4 ตาบลมะขามเตี้ย อาเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

3

19 ส.ค. 47

704 สุราษฎร์ธานี ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จ.สุราษฎร์ธานี

การนวดน้ามันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง

ถนนอาเภอ 9 หมู่ที่ 4 ตาบลมะขามเตี้ย อาเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

3

19 ส.ค. 47

705 สุราษฎร์ธานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑๑ สุราษฎร์ธานี

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

433 ม.5 ถ.สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000

25 22 พ.ค. 52

สุขภาพ 60 ชั่วโมง

ลำดับ

จังหวัด

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ณ วันที่

การนวดเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

วัดพัฒนาราม ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี
84000

4

707 สุราษฎร์ธานี สานักงานเทศบาลเมืองเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

29/1 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมัย จ.สุราษฎร์ธานี
84140

40 20 มิ.ย. 55

708 สุราษฎร์ธานี สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

ถ.การุณราษฎร์ อ.เมือง จ.สุราษฎรณ์ 8400

12 31 ม.ค. 50

709 สุราษฎร์ธานี สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นวดไทย ๘๐ ชั่วโมง

ถ.การุณราษฎร์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

16 4 ธ.ค. 50

710

นวดเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

ถ.ศรีกรุงนอก อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

10 23 ส.ค. 49

706 สุราษฎร์ธานี

สุรินทร์

สมาคมส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์แผนไทย จ.
สุราษฏร์ธานี

ชื่อหลักสูตร

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

16 พ.ย. 47

ลำดับ

จังหวัด

711

สุรินทร์

712

713

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ณ วันที่

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

ถ.ศรีกรุงนอก อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

10 23 ส.ค. 49

หนองคาย

สสจ. หนองคาย

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

229 ถนนศูนย์ราชการ ตาบลหนองกอมเกาะ อ.เมือง
จ.หนองคาย

56 11 ส.ค. 59

หนองคาย

สสจ. หนองคาย

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

229 ถนนศูนย์ราชการ ตาบลหนองกอมเกาะ อ.เมือง
จ.หนองคาย

56 11 ส.ค. 59

714 หนองบัวลาภู ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลาภู

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

97 ม.7 บ้านโคกน้าเลี้ยง ต.โพธิช์ ั้ย อ.เมือง จ.
หนองบัวลาภู 39000

48 11 ธ.ค. 57

715 หนองบัวลาภู ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลาภู

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

97 ม.7 บ้านโคกน้าเลี้ยง ต.โพธิช์ ั้ย อ.เมือง จ.
หนองบัวลาภู 39000

48 11 ธ.ค. 57

ลำดับ

จังหวัด

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

716 หนองบัวลาภู สานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลาภู

ชื่อหลักสูตร

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ณ วันที่

ถ.พระวอพระตา อ.เมือง จ.หนองบัวลาภู 39000

7

29 ธ.ค. 48

29 ธ.ค. 48

717 หนองบัวลาภู สานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลาภู

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

ถ.พระวอพระตา อ.เมือง จ.หนองบัวลาภู 39000

7

718

อ่างทอง

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง

นวดไทย ๘๐ ชั่วโมง

59 ม.4 ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140

17 30 ม.ค. 51

719

อ่างทอง

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง

การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ ๖๐ ชั่วโมง

59 ม.4 ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140

17 30 ม.ค. 51

720

อ่างทอง

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

59 ม.4 ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140

17 30 ม.ค. 51

ลำดับ

จังหวัด

721

อ่างทอง

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ณ วันที่

นวดไทย ๘๐ ชั่วโมง

122 ถ.โพธิพ์ ระยา-ท่าเรือ อ.เมือง จ.อ่างทอง
14000

16 4 ธ.ค. 50

722 อานาจเจริญ ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงาน จังหวัดอานาจเจริญ

นวดไทย ๘๐ ชั่วโมง

130 ม.3 ต.ไก่คา อ.เมือง จ.อานาจเจริญ
37000

17 30 ม.ค. 51

723 อานาจเจริญ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ

นวดเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

ถ.ชยางกูร อ.เมือง จ.อานาจเจริญ 37000

10 23 ส.ค. 49

724 อานาจเจริญ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ

นวดไทยเพื่อสุขภาพ150 ชั่วโมง

ถ.ชยางกูร อ.เมือง จ.อานาจเจริญ 37000

10 23 ส.ค. 49

725

นวดเท้าเพื่อสุขภาพ ๖๐ ชั่วโมง

33 ถ. เพาะนิยม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
41000

25 22 พ.ค. 52

อุดรธานี

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

โรงพยาบาลอุดรธานี

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

726

อุดรธานี

โรงเรียนการอาชีพไทยพัฒ

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

56/42 ถนนบ้านเหล่า ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมือง

58 27 ตค.59

727

อุดรธานี

โรงเรียนนวดแผนไทยและส่งเสริมสุขภาพ อุดรธานี

หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

177/1 ซอยศรีชมชื่น 5 ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมือง

58 27 ตค.59

728

อุดรธานี

โรงเรียนนวดแผนไทยและส่งเสริมสุขภาพ อุดรธานี

การนวดสวีดิช 150 ชั่วโมง

177/1 ซอยศรีชมชื่น 5 ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมือง

58 27 ตค.59

729

อุดรธานี

โรงเรียนนวดแผนไทยและส่งเสริมสุขภาพ อุดรธานี

การนวดด้วยน้ามันหอมระเหย ๑๕๐ ชั่วโมง

177/1 ซอยศรีชมชื่น 5 ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมือง

58 27 ตค.59

730

อุดรธานี

โรงเรียนนวดแผนไทยและส่งเสริมสุขภาพ อุดรธานี

การดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ ๑๕๐
ชั่วโมง

177/1 ซอยศรีชมชื่น 5 ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมือง

58 27 ตค.59

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

731

อุดรธานี

โรงเรียนนวดแผนไทยและส่งเสริมสุขภาพ อุดรธานี

การบริการเพื่อความงาม ๑๕๐ ชั่วโมง

177/1 ซอยศรีชมชื่น 5 ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมือง

58 27 ตค.59

732

อุดรธานี

โรงเรียนนวดแผนไทยและส่งเสริมสุขภาพ อุดรธานี

ผู้ให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ 500 ชั่วโมง

177/1 ซอยศรีชมชื่น 5 ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมือง

58 27 ตค.59

733

อุดรธานี

โรงเรียนฝึกอาชีพเรือนพิไล

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

19 หมู่ 10 ถนนจิประสงค์ ตาบลกุมภวาปี อาเภอ
กุมภวาปี

58 27 ตค.59

734

อุดรธานี

โรงเรียนฝึกอาชีพเรือนพิไล

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

19 หมู่ 10 ถนนจิประสงค์ ตาบลกุมภวาปี อาเภอ
กุมภวาปี

58 27 ตค.59

735

อุดรธานี

โรงเรียนส่งเสริมภูมิปญ
ั ญาไทย อุดรธานี

นวดแผนไทย 60 ชั่วโมง

115 ม.5 ถ.รอบเมือง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี

1

๑๕ มิ.ย. ๔๗

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

นวดแผนไทย 180 ชั่วโมง

115 ม.5 ถ.รอบเมือง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี

1

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

นวดไทย ๘๐ ชั่วโมง

137 ถ.อาเภอ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
41000

19 2 มิ.ย. 51

อุดรธานี

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ๖๐ ชั่วโมง

137 ถ.อาเภอ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
41000

19 2 มิ.ย. 51

739

อุดรธานี

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

137 ถนนอาเภอ ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมือง

58 27 ตค.59

740

อุดรธานี

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

137 ถนนอาเภอ ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมือง

58 27 ตค.59

ลำดับ

จังหวัด

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

736

อุดรธานี

โรงเรียนส่งเสริมภูมิปญ
ั ญาไทยอุดรธานี

737

อุดรธานี

738

ชื่อหลักสูตร

ณ วันที่

๑๕ มิ.ย. ๔๗

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

741

อุดรธานี

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

นวดสวีดิช 150 ชั่วโมง

137 ถนนอาเภอ ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมือง

58 27 ตค.59

742

อุดรธานี

โรงเรียนนวดแผนไทยและส่งเสริมสุขภาพอุดรธานี

หลักสูตรนวดแผนไทย400 ชั่วโมง

177 ถ.ศรีชมชื่น ซ.5 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.
อุดรธานี 41000

1

๑๕ มิ.ย. ๔๗

743

อุดรธานี

โรงเรียนนวดแผนไทยและส่งเสริมสุขภาพอุดรธานี

หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

177 ถ.ศรีชมชื่น ซ.5 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.
อุดรธานี 41000

1

๑๕ มิ.ย. ๔๗

744

อุดรธานี

โรงเรียนนวดแผนไทยและส่งเสริมสุขภาพอุดรธานี

หลักสูตร อบ/ประคบสมุนไพร 100 ชั่วโมง

177 ถ.ศรีชมชื่น ซ.5 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.
อุดรธานี 41000

1

๑๕ มิ.ย. ๔๗

745

อุดรธานี

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

นวดแผนไทยพื้นฐาน 60 ชั่วโมง

สสจ.อุดรธานี ถ.อธิบดี จ.อุดรธานี 41000

6

31 ต.ค. 48

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

จังหวัด

ณ วันที่

746

อุดรธานี

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

นวดเท้าเพื่อสุขภาพ ๖๐ ชั่วโมง

4 ถ.อธิบดี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
41000

24 19 ก.พ. 52

747

อุดรธานี

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

4 ถ. อธิบดี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
41000

28 28 ก.ย. 52

748

อุตรดิตถ์

โรงพยาบาลพิชัย

อบรมนวดพื้นฐานด้านการแพทย์แผนไทย 60 ชั่วโมง 5
วัน

139 ม.1 ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

4

749

อุตรดิตถ์

วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

17 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

45 3 มี.ค. 57

750

อุตรดิตถ์

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

นวดตัวเพื่อสุขภาพ(ราชสานัก) 153 ชั่วโมง

201 หมู่ 9ต.น้าริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

7

16 พ.ย. 47

29 ธ.ค. 48

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

จังหวัด

751

อุตรดิตถ์

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

นวดตัวเพื่อสุขภาพ(เชลยศักดิ)์ 153 ชั่วโมง

201 หมู่ 9ต.น้าริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

7

29 ธ.ค. 48

752

อุตรดิตถ์

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

นวดเท้าเพื่อสุขภาพ 93 ชั่วโมง

201 หมู่ 9ต.น้าริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

7

29 ธ.ค. 48

753

อุทยั ธานี

โรงพยาบาลทัพทัน

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

375 ม. 1ถ.อุทยั -หนองฉาง ต. ทัพทัน อ.ทัพทัน
จ.อุทยั ธานี 61000

29 8 ม.ค. 53

754

อุทยั ธานี

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดอุทยั ธานี

นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

78 ม.2 ต.หนองไผ่แบน อ.เมือง จ.อุทยั ธานี 61000

36 19 เม.ย. 54

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

175/1 หมู่ 4 ถ.สมเด็จ เทศบาลคาน้าแซบ อ.วาริน
ชาราบ

58 27 ตค.59

755 อุบลราชธานี โรงเรียนแพทย์แผนไทยกฤษณา

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ลำดับ

ณ วันที่

ลำดับ

จังหวัด

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

ที่อยู่

ประกาศ
ครั้งที่

ณ วันที่

175/1 หมู่ 4 ถ.สมเด็จ เทศบาลคาน้าแซบ อ.วาริน
ชาราบ

58 27 ตค.59

757 อุบลราชธานี โรงเรียนภูมิปญ
ั ญาไทยบ้านหมอช้าง จังหวัดอุบลราชธานี นวดแผนไทย 180 ชั่วโมง

145/2 ถ.ธรรมวิถีต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

9

758 อุบลราชธานี โรงเรียนสุดารัตน์การแพทย์แผนไทย

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

156/3-4 ถ.อุปลีสาน ต.ในเมือง อ.เมือง

57 26 กย.59

759 อุบลราชธานี โรงเรียนสุดารัตน์การแพทย์แผนไทย

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

156/3-4 ถ.อุปลีสาน ต.ในเมือง อ.เมือง

57 26 กย.59

2 ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

18 25 มี.ค. 51

756 อุบลราชธานี โรงเรียนแพทย์แผนไทยกฤษณา

การนวดด้วยน้ามันหอมระเหย ๑๕๐ ชั่วโมง

760 อุบลราชธานี วิทยาลัยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกอุบลราชธานี การนวดไทยเพื่อสุขภาพ ๘๐ ชั่วโมง

16 พ.ค. 49

ลำดับ

จังหวัด

ชื่อหน่วยงำน/โรงเรียน

ชื่อหลักสูตร

761 อุบลราชธานี วิทยาลัยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกอุบลราชธานี การนวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง

ที่อยู่

2 ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

ประกาศ
ครั้งที่

ณ วันที่

18 25 มี.ค. 51

762 อุบลราชธานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี

เตรียมเข้าทางาน สาขานวดไทยและนวดเท้าเพื่อสุขภาพ
449 ชั่วโมง (รับรองเทียบเท่าหลักสูตรกลางนวดไทยเพื่อ ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
สุขภาพ 150 ชั่วโมงและรับรองเทียบเท่าหลักสูตรกลาง 34000
นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง)

763 อุบลราชธานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๗ อุบลราชธานี

นวดแผนไทย ๑๕๐ ชั่วโมง

300 ม. 11 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี 34000

20 28 ก.ค. 51

764 อุบลราชธานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๗อุบลราชธานี

การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ ๖๐ ชั่วโมง

300 ม.11 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ .เมือง จ.
อุบลราชธานี 34000

15 25 ก.ย. 50

765 อุบลราชธานี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

นวดไทย ๘๐ ชั่วโมง

187 ม. 3 ต. เมืองศรีไค อ. วารินชาราบ จ.
อุบลราชธานี 34190

15 25 ก.ย. 50

51 5 ส.ค. 58

