รายชือ่ สถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ได้รับการรับรองหลักสูตร วุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตร ตามพระราชบัญญัตสิ ถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
ลาดับ
1

จังหวัด
เชียงใหม่

ชื่อหน่วยงาน/โรงเรียน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

2
3
4

ราชบุรี
ราชบุรี
ปทุมธานี

วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

5

ปทุมธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

6

แม่ฮ่องสอน สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน

หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

7

แม่ฮ่องสอน สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน

หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

8

แม่ฮ่องสอน สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน

หลักสูตรการนวดด้วยน้ามันหอมระเหย 150 ชั่วโมง

9

แม่ฮ่องสอน สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน

หลักสูตรการนวดสวีดิช 150 ชั่งโมง

10

สกลนคร

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

11

เชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตรผู้ดาเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง

12

ปทุมธานี

หลักสูตรผู้ดาเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง

13

กรุงเทพฯ

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
โรงเรียนพัฒนาสุขภาพและความงาม

หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

ที่อยู่
ประกาศครัง้ ที่
335 หมู่ 3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
1
50180
1 ถ.มนตรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
1
1 ถ.มนตรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
1
1 หมู่ 20 ต. คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.
1
ปทุมธานี 13180
1 หมู่ 20 ต. คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.
1
ปทุมธานี 13180
69 หมู่ 4 บ้านแม่สะกึด ตาบลผาบ่อง อาเภอ
1
เมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
69 หมู่ 4 บ้านแม่สะกึด ตาบลผาบ่อง อาเภอ
1
เมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
69 หมู่ 4 บ้านแม่สะกึด ตาบลผาบ่อง อาเภอ
1
เมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
69 หมู่ 4 บ้านแม่สะกึด ตาบลผาบ่อง อาเภอ
1
เมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
205 หมู่ 10 ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร
1
47160

ณ วันที่
๒๕ พ.ค. ๖๐

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนนอินทวโรรส ต.ศรีภมู ิ อเมือง จ.
เชียงใหม่ 50200
8 ถนนพหลโยธิน 87 ซอย 2 ต.ประชาธิปตั ย์
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ห้องเลขที่ C215,C216,C217 ชั้น 2 (โซนเอ)
อาคารโครงการ Pickadaily Bangkok เลขที่
2343 ถ.อ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม.

1

๒๕ พ.ค. ๖๐

1

๒๕ พ.ค. ๖๐

1

๒๕ พ.ค. ๖๐

๒๕ พ.ค. ๖๐
๒๕ พ.ค. ๖๐
๒๕ พ.ค. ๖๐
๒๕ พ.ค. ๖๐
๒๕ พ.ค. ๖๐
๒๕ พ.ค. ๖๐
๒๕ พ.ค. ๖๐
๒๕ พ.ค. ๖๐
๒๕ พ.ค. ๖๐

รายชือ่ สถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ได้รับการรับรองหลักสูตร วุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตร ตามพระราชบัญญัตสิ ถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
ลาดับ
14

จังหวัด
กรุงเทพฯ

ชื่อหน่วยงาน/โรงเรียน
โรงเรียนพัฒนาสุขภาพและความงาม

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

ที่อยู่
ประกาศครัง้ ที่
ห้องเลขที่ C215,C216,C217 ชั้น 2 (โซนเอ)
1
อาคารโครงการ Pickadaily Bangkok เลขที่
2343 ถ.อ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม.

ณ วันที่
๒๕ พ.ค. ๖๐

15

กรุงเทพฯ

โรงเรียนพัฒนาสุขภาพและความงาม

หลักสูตรผู้ให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ 500 ชั่วโมง

ห้องเลขที่ C215,C216,C217 ชั้น 2 (โซนเอ)
อาคารโครงการ Pickadaily Bangkok เลขที่
2343 ถ.อ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม.

1

๒๕ พ.ค. ๖๐

16

กรุงเทพฯ

โรงเรียนพัฒนาสุขภาพและความงาม

หลักสูตรการนวดด้วยน้ามันหอมระเหย 150 ชั่วโมง

ห้องเลขที่ C215,C216,C217 ชั้น 2 (โซนเอ)
อาคารโครงการ Pickadaily Bangkok เลขที่
2343 ถ.อ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม.

1

๒๕ พ.ค. ๖๐

17

กรุงเทพฯ

โรงเรียนพัฒนาสุขภาพและความงาม

หลักสูตรการบริการเพื่อความงาม 150 ชั่วโมง

ห้องเลขที่ C215,C216,C217 ชั้น 2 (โซนเอ)
อาคารโครงการ Pickadaily Bangkok เลขที่
2343 ถ.อ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม.

1

๒๕ พ.ค. ๖๐

18

เชียงใหม่

โรงเรียนลานนานวดแพทย์แผนไทย

หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

47 ถ.ช้างม่อยเก่า ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ 50300
81 หมู่ 8 ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.
นครราชสีมา 30190
81 หมู่ 8 ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.
นครราชสีมา 30190
81 หมู่ 8 ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.
นครราชสีมา 30190
61/32-41 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 11 ถนนจรัญ
สนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
กทม. 10600

1

๒๕ พ.ค. ๖๐

1

๒๕ พ.ค. ๖๐

1

๒๕ พ.ค. ๖๐

1

๒๕ พ.ค. ๖๐

1

๒๕ พ.ค. ๖๐

19

นครราชสีมา โรงเรียนมหาบุญการนวดไทย

หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

20

นครราชสีมา โรงเรียนมหาบุญการนวดไทย

หลักสูตรการนวดด้วยน้ามันหอมระเหย 150 ชั่วโมง

21

นครราชสีมา โรงเรียนมหาบุญการนวดไทย

หลักสูตรการนวดสวีดิช 150 ชั่งโมง

22

กรุงเทพฯ

ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ สมาคมคนตาบอดแห่ง
ประเทศไทย

หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพสาหรับผู้พกิ ารทางสายตา
255 ชั่วโมง

