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สรท. 97/2560 
                                                       7  กันยายน  2560  
  

เรื่อง ขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 26 
  

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาล/นายแพทย์สาธารณสุขประจ าจังหวัด/อธิการบดี/คณบดี 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. แผนการประชุมวิชาการ  
                  2. หมายก าหนดการประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 26  
                  3. ใบลงทะเบียน/แบบขอเสนอผลงาน/ใบจองห้องพัก  
  

             ด้วยสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่ทางวิชาการ ประจ าปี     
ครั้งที่ 26 หัวข้อ เรื่อง  “90 ปี รังสีวิทยาไทย และ 50 ปี  รังสีเทคนิคไทย” ระหว่าง วันที่  24 - 26  
มกราคม  2561 ณ  โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว  จังหวัดเชียงใหม่  เพ่ือเป็นการเผยแพร่ความรู้ทาง
วิชาการ ด้านรังสีวินิจฉัย ด้านรังสีรักษา และด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ และเพ่ือเป็นแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ความคิดเห็นทางด้านรังสีระหว่างนักรังสีเทคนิค นักรังสีการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ 
เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ ตลอดจนผู้สนใจ  

ด้านรังสีเทคนิคทุกท่าน  
 

             ในการนี้ทางสมาคมฯ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญในด้านรังสีเทคนิค มาร่วม
บรรยายวิชาการครั้งนี้ สมาคมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว และ
ท่านสามารถ เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการครั้งนี้ได้ ตามระเบียบราชการ เมื่อท่ านได้รับ
อนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ตามหนังสือของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการคลัง                 ที่ 
กค 0526.5/ว 8 ลงวันที่ 31 มกราคม 2539  
  

             จึงเรียนมาเพ่ือโปรดอนุญาต ให้บุคลากรสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยไม่ถือ
เป็นวันลา ทางสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจาก
ท่าน และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้  
 

                                                                   ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                                    (นายสละ อุบลฉาย) 
                                                      นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 

 

 

 

http://www.tsrt.or.th/


 
แผนการประชุมวิชาการรังสีเทคนิค 

 
หัวเรื่อง  การประชุมวิชาการรังสีเทคนิคประจ าปี ครั้งที่ 26 

“90 ปี รังสีวิทยาไทย และ 50 ปี  รังสีเทคนิคไทย”  
ก าหนดเวลาที่จัด วันที่ 24 – 26  มกราคม  2561 
คุณสมบัติผู้เข้า
ประชุม 

นักรังสีเทคนิค พนักงานรังสีเทคนิค นักรังสีการแพทย์ เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์  นักวิทยาศาสตร์ และ
ผู้สนใจ 

หน่วยงานที่จัด สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย   http://ww.tsrt.or.th 
วัตถุประสงค์ 1. แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นทางด้านรังสีเทคนิค และรังสีการแพทย์ ระหว่างบุคคลต่างๆ  

   และผู้ท างานเก่ียวกับรังสี 
 2. ฟ้ืนฟูวิชาการและเผยแพร่ความรู้วิทยาการความก้าวหน้าทางด้านรังสีเทคนิค  

   และรังสีการแพทย์ 
 3. ทราบเกี่ยวกับใบประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค 
จ านวนผู้เข้าประชุม 300 ท่าน  
แหล่งงบประมาณ ต้นสังกัด 
สถานที่  โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว  จงัหวัดเชียงใหม่   
ค่าลงทะเบียน    ประเภทบุคคลทั่วไป         ,5005  บาท       

ประเภทสมาชิกตลอดชีพ    ,0005   บาท 
ช าระค่าลงทะเบียนภายในวันที่    20 มกราคม  2561    
หากช าระหน้างาน หรือหลังวันที่  20 มกราคม  2561   ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม 500 บาท  

สถานที่รับสมัคร สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 
ภาควิชารังสีเทคนิค  คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ภายในโรงพยาบาลศิริราช  แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย  กทม  10700 
โทรศัพท์ 092-257-5985   ID Line : kuntida-rt,  E-mail: siriraj.212@hotmail.com 

ผู้ประสานงาน นางกุลธิดา   โพธิ์แดง   
มือถือ 09 2-257-5985 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ww.tsrt.or.th/
http://ww.tsrt.or.th/
mailto:siriraj.212@hotmail.com


 
 

ก าหนดการประชุมวิชาการประจ าปี พ.ศ. 2561 
สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 

หัวข้อ เรื่อง  “90 ปี รังสีวิทยาไทย และ 50 ปี รังสีเทคนิคไทย” 
 

 

วันที่  24 - 26  มกราคม พ.ศ. 2561 
โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  จงัหวัดเชียงใหม่ 

 
วันที่  24  มกราคม  2561 
 

เวลา ห้องประชุมใหญ่ 

8.00-8.45 ลงทะเบียน 

8.45-9.00 พิธีเปิด 

9.00-9.40 ปาฐกถา สุพจน์ อ่างแก้ว ครั้งที่ 12 

หัวข้อ เรื่อง  “90 ปี รังสีวิทยาไทย และ 50 ปี รังสีเทคนิคไทย” 

รศ.พญ.อัญชลี  ชูโรจน ์

ประธานราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย 

9.45-10.30 พิธีเปิดนิทรรศการ และ พักรับประทานชา กาแฟ  

10.30-11.15 มาตรฐาน HA  ฉบับใหม่กับงานด้านรังสีวิทยา 

11.15-12.00 การประเมินและเฝ้าติดตามปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับในมาตรฐาน JCI ด้านรังสีวิทยา 

11.30-12.00 Vendor Talk 1 

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา ห้องประชุม 1 ห้องประชุม 2 

13.00-15.00 การน าเสนอผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมรังสีเทคนิค The Fourth ASEAN School of MRI 

Technology 

“Clinical Applications of Body MRI” 

15.00-15.15 พักรับประทานชา กาแฟ 

15.15-16.30 การน าเสนอผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมรังสีเทคนิค 

 
 
 
 



วันที่  25 มกราคม  2561 
 

เวลา 

ห้องท่ี 1 
รังสีเทคนิคร่วมกับองค์การ 
อนามัยโลกต้านภัยวัณโรค 

และคณะ 

ห้องท่ี 2 
Refresher Course 

ห้องท่ี 3 
Refresher Course 

9.00-9.45 สถานการณ์ของวัณโรค 
พญ.ผลิน กมลวัทน์  
ผอ.ส านักวัณโรค 

The Fourth ASEAN School 
of MRI Technology 

“Clinical Applications of 
Body MRI” 

Patient Setup and Image 
guide  in Radiotherapy 

Work shop patient setup 
and Immobiliztion 

 
อ.ดร.นวลเพ็ญ  ด ารงกิจอุดม 

อ.ดร.ทวีป แสงแห่งธรรม 

9.45-10.30 บทบาทของ CXR ในการวินิจฉัย
วัณโรค 

พญ.ศรีประภา เนตรนิยม 
แพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรม

ป้องกัน 

10.30-10.45 พักรับประทานชา กาแฟ 
10.30-11.15 การเกิดโรคของวัณโรค 

รศ.นพ.วิวัฒนา ถนอมเกียรติ 
คณะแพทยศาสตร์ 
ม.สงขลานครินทร์ The Fourth ASEAN School 

of MRI Technology 
“Clinical Applications of 

Body MRI” 

Patient Setup and Image 
guide  in Radiotherapy 

Work shop patient setup 
and Immobiliztion 

 
อ.ดร.นวลเพ็ญ  ด ารงกิจอุดม 

อ.ดร.ทวีป แสงแห่งธรรม 

11.15-12.00 ภาพรังสีที่ผิดปรกติและ 
การวินิจฉัย 

รศ.นพ.วิวัฒนา ถนอมเกียรติ 
คณะแพทยศาสตร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-13.45 รังสีเทคนิคกับภาพรังสีที่มี 

คุณภาพ 
อ.บุญชัย นิตยสุภาภรณ์ 

รพ. จุฬาลงกรณ์ 

The Fourth ASEAN School 
of MRI Technology 

“Clinical Applications of 
Body MRI” 

 
Advanced Breast Imaging  

“PEM technology and 
Imaging technique 
นส.ธราทิพย์ นาราวงศ์ 

 
 

 

 

 

 



วันที่  25 มกราคม  2561 
 

เวลา 

ห้องท่ี 1 
รังสีเทคนิคร่วมกับองค์การ 
อนามัยโลกต้านภัยวัณโรค 

และคณะ 

ห้องท่ี 2 
Refresher Course 

ห้องท่ี 3 
Refresher Course 

13.45-14.30 การป้องกันการแพร่กระจายโรค 
ในโรงพยาบาล และการปฏิบัติตัว

เมื่อทราบว่า 
สัมผัสผู้ป่วยวัณโรค 

ศ.นพ.ขจรศักดิ์ ศิลปโภชากุล 
คณะแพทยศาสตร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

The Fourth ASEAN School 
of MRI Technology 

“Clinical Applications of 
Body MRI” 

 
Advanced Breast Imaging  

“PEM application 
พญ.อารยา  บุญยะลีพรรณ 

 
ผู้ด าเนินรายการ 

ดร.กิติวัฒน์  ค าวัน 
14.30-15.00 พักรับประทานชา กาแฟ 
15.00-16.30 การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เรื่อง 
รังสีเทคนิคกับการบริหารจัดการ
บริการถ่ายภาพรังสีในผู้ป่วยกลุ่ม

โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 

The Fourth ASEAN School 
of MRI Technology 

“Clinical Applications of 
Body MRI” 

 
 

18.30 - 22.00 งานรังสีเทคนิคสัมพันธ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันที่  26 มกราคม  2561 
 

เวลา ห้องท่ี 1 

Seminar 

ห้องท่ี 2 

Refresher Course  

9.00-9.45 การเก็บคะแนนการศึกษาต่อเนื่องและการต่ออายุใบ 

ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค 
The Third ASEAN School of MRI 

Technology 

“MRI in Neuro-Radiology” 
9.45-10.30 แนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการวิชาชีพ 

สาขารังสีเทคนิค วาระปี 2560-2563 

10.30-10.45 พักรับประทานชา กาแฟ 

10.45-12.00 การเสวนา สภารังสีเทคนิค 

นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 

นายกสมาคมรังสีการแพทย์แห่งประเทศไทย 

นายกสมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี 

นายกสมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิค รพ.จุฬาลงกรณ์ 

รศ.มานัส มงคลสุข 

ด าเนินรายการ 

The Third ASEAN School of MRI 

Technology 

“MRI in Neuro-Radiology” 

12.00-12.30 พิธีปิดการประชุมและรับประทานอาหารกลางวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบลงทะเบียน 
ประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งท่ี 26 

  หัวข้อ เรื่อง  “90 ปี รังสีวิทยาไทย และ 50 ปี รังสีเทคนิคไทย” 
ระหว่างวันที่  24 – 26  มกราคม  2561 
ณ  โรงแรม โลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ 

1.  กรอกรายละเอียดการลงทะเบียน (Registration details) )กรุณาเขียนตัวบรรจง(  

  นาย      นาง      นางสาว 
 

ชื่อ ..........................................................นามสกุล..................................................................  
 

สถานที่ท างาน...............................................................................................................  
 

แผนก.................................................. 
 

ตั้งอยู่เลขที่ .......................หมู่..............ต าบล........................................................อ าเภอ...................................................................  
 

จังหวัด .......................................................ไปรษณีย์รหัส.............................................โทรศัพท์........................................................  
 

แฟกซ์ ...........................................มือถือ.................................................. E-mail...............................................................................  
2.  การช าระเงินค่าลงทะเบียนรวมงานเลี้ยงกลางคืน (Registration Fee included Gala dinner) 
 

  ประเภทบุคคลทั่วไป       ช าระภายในวันที่  20  มกราคม  2561    ค่าลงทะเบียน    005,5  บาท 
  ประเภทสมาชิกตลอดชีพ ช าระภายในวันที่  20  มกราคม  2561    ค่าลงทะเบียน    5,000  บาท  เลขสมาชิก ..................  
   ประเภทบุคคลทั่วไป       ช าระหลังวันที่  20  มกราคม  2561       ค่าลงทะเบียน    6,000  บาท 
  ประเภทสมาชิกตลอดชีพ ช าระหลังวันที่  20  มกราคม  2561       ค่าลงทะเบียน     5,500  บาท  เลขสมาชิก ..................  
3.  การช าระเงินค่าลงทะเบียน (Payment options) 

  ช าระเงินโอนผ่านบัญชีธนาคาร ไทยพาณิชย์  สาขา   ศิริราช   ประเภท  ออมทรัพย์  สามารถโอนผ่านตู้ ATM ได ้
ชื่อบัญชี  “สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย”  หรือ “THE SOCIETY OF RADIOLOGICAL TECHNOLOGISTS” 

เลขที่บัญชี  016-265280-8  โปรดเก็บหลักฐานการช าระเงินไว้ยื่นยันด้วย และส่งหลักฐานการช าระเงินมาที่                  
E-mail:siriraj.212@hotmail.com  หรือ ID Line : kuntida-rt  *กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุล บนหลักฐานการโอนด้วยคะ* 
 เช็คสั่งจ่ายในนาม  “สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย” 

ใบเสร็จออกในนาม  
(กรุณาเขียนตัวบรรจง)  

 

 ชื่อผู้เข้าร่วมประชุม    บริษัท )โปรดระบุชื่อบริษัท...................(...........................................................................................  
 

ชื่ออาคาร/ตึก ....................................................................................................................................................................................  
 

ตั้งอยู่เลขที่ ........................หมู่................ต าบล...................................................อ าเภอ.....................................................................  
 

จังหวัด .......................................................รหัสไปรษณีย์...........................................โทรศพัท์..........................................................  
 

แฟกซ์ .............................................มือถือ................................................... E-mail ............................................................................  

เลขที่ผู้เสียภาษีของหน่วยงาน/บริษัท...................................................................................... .......................................................... 

4.  อาหาร (Dietray  Requestment) 

   อิสลาม          เจ              มังสวิรสั           สมาคมจัดให้ 

 

(ส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ีสมำคมฯ) 
 

ล ำดบัท่ี............................. 
............/.............../............ 



สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย    
ภาควิชารังสีเทคนิค  คณะเทคนิคการแพทย์  

โรงพยาบาลศิริราช  กรุงเทพฯ  10700     
โทร. 02-419-7173 , 092-257-5985 

www.tsrt.or.th 
 

 

THAI SOCIETY OF RADIOLOGICAL TECHNOLOGISTS 
DEPARTMENT OF RADIOLOGICAL TECHNOLOGY 
FACULTY OF MEDICAL TECHNOLOGY 
SIRIRAJ HOSPITAL, BANGKOK 10700, THAILAND 
www.tsrt.or.th 

 
น าเสนอผลงาน 

ประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 26 
หัวข้อ เรื่อง  “90 ปี รังสีวิทยาไทย และ 50 ปี รังสีเทคนิคไทย” 

วันที่  24 - 26  กุมภาพันธ์  2561 
ณ  โรงแรม โลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม ่

 
ชื่อผู้เสนอผลงาน............................................................................................................. .............................................................. 

ชื่อผู้ร่วมผลงาน.................................................... .........................................................................................................................  

                   ................................................................................................................... ......................................................... 

ที่อยู่ที่ท างาน.............................................................................................................. ................................................................... 

                 ............................................................................. .................................................................................................  

เบอร์โทรศัพท์....................................................................เบอร์โทรสาร.......................................................................................  

เบอร์มือถือ.......................................................................................E-mail……………………………………………..........………………… 

ชนิดของผลงานที่เสนอ      บรรยาย    โปสเตอร ์    บรรยาย/โปสเตอร์ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

กรุณาส่งผลงานภายในวันที่  31 มีนาคม  2555 
ผศ.ดร.นภาพงษ์   พงษ์นภางค์    โทรศัพท์  02-419-7173 หรือ mtnpp@mahidol.ac.th 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.tsrt.or.th/
mailto:mtnpp@mahidol.ac.th


สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย    
ภาควิชารังสีเทคนิค  คณะเทคนิคการแพทย์  

โรงพยาบาลศิริราช  กรุงเทพฯ  10700     
โทร. 02-419-7173 , 092-257-5985 

www.tsrt.or.th 
 

 

THAI SOCIETY OF RADIOLOGICAL TECHNOLOGISTS 
DEPARTMENT OF RADIOLOGICAL TECHNOLOGY 
FACULTY OF MEDICAL TECHNOLOGY 
SIRIRAJ HOSPITAL, BANGKOK 10700, THAILAND 
www.tsrt.or.th 

   
               

น าเสนอผลงาน 
ประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 26 

หัวข้อ เรื่อง  “90 ปี รังสีวิทยาไทย และ 50 ปี รังสีเทคนิคไทย” 

วันที่  24 – 26  มกราคม  2561 
ณ  โรงแรม โลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม ่

 
ชื่อผู้เสนอผลงาน............................................................................................................. .............................................................. 

ชื่อผู้ร่วมผลงาน............................................................................................................. ................................................................ 

                   ............................................................................................................................................................................  

ที่อยู่ที่ท างาน.............................................................................................................. ................................................................... 

                 ............................................................................. .................................................................................................  

เบอร์โทรศัพท์....................................................................เบอร์โทรสาร.................................. ..................................................... 

เบอร์มือถือ.......................................................................................E-mail……………………………………………..........………………… 

ชนิดของผลงานที่เสนอ      บรรยาย    โปสเตอร ์    บรรยาย/โปสเตอร์ 

 

ช่ือเรื่อง               ความหนาที่เหมาะสมของแท่งออสตัลลอย-158 เมื่อใช้กั้นรังสีแกรมมาโคบอลต์-60และรังสีเอ็กซ์ 4 MeV 

ช่ือผู้แต่ง และ        ชวลิต  วงษ์เอก    จิราภรณ์  เอี่ยมจุฬา   นิสากร  มานะตระกูล 

ผู้ร่วมงาน             ภาควิชารังสีเทคนิค   คณะเทคนิคการแพทย์    มหาวิทยาลัยมหิดล 

สถานท่ีท างาน       ภาควิชารังสีเทคนิค   คณะเทคนิคการแพทย์    มหาวิทยาลัยมหิดล 

เนื้อเรื่อง  การตรวจหาความหนาที่เหมาะสมของแทงออสตัลลอลย-158 เมื่อใช้เป็นวัสดุกั้นรังสีแกมมาโคบอลต์-60 และ รังสีเอกซ ์

  รังสีเอกซ์ 4 MeV ท าโด้การวัดกราฟทรานสมสิชันด้วยรังสีแคบๆ ผลที่ได้น ามาเปรียบเทียบกับทรานสมิสชัน ที่เกิดใน 

                        แท่งตะกั่วและเม็ดตะกั่ว จากการวัดพบว่าออสตัลลอยหนา 5.45 ซม. และ 6.55 ซม. เหมาะสมท่ีจะใช้กั้นรังสีโคบอลต์-60  

                     และรังสีเอกซ ์4 MeV ตามล าดับ 
 

 

http://www.tsrt.or.th/


แบบการจองห้องพัก 
สมาคมรังสเีทคนิค 

วันที ่ 24 – 26  มกราคม  2561 
ณ   โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว   จังหวัดเชยีงใหม่ 

 

1.1  ชื่อผู้เข้าพัก  นาย/นาง/นางสาว.........................................................นามสกลุ............................................................. 
หน่วยงาน.............................................................................................................................................................................  
เบอรโ์ทรศัพท.์........................................โทรสาร...................................โทรศัพทมื์อถือ........................................................  
 

 1.2 พักร่วมกับ  นาย/นาง/นางสาว.........................................................นามสกลุ............................................................. 
หน่วยงาน...........................................................................................................................................................................  
เบอรโ์ทรศัพท.์........................................โทรสาร...................................โทรศัพทมื์อถือ...................................................... 
 

2.1  มีความประสงค์  ขอจองห้องพักที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  จ. เชียงใหม่   
เข้าพักวันที.่....................................................................เชค็เอาท์วันที่............................................................................  
ห้องพัก Superior รวมอาหารเช้า  พัก 1 – 2 ท่าน จ านวน...............ห้อง       ราคาห้องละ   1,600.- บาท    
ห้องพัก Deluxe   รวมอาหารเช้า  พัก 1 – 2 ท่าน จ านวน...............ห้อง       ราคาห้องละ   2,000.- บาท    
ห้องพัก Jr. Suite  รวมอาหารเช้า  พัก 1 – 2 ท่าน จ านวน...............ห้อง       ราคาห้องละ   2,700.- บาท     
เตียงเสริม รวมอาหารเช้า )600 บาท(  จ านวน ...............เตียง )เสริมเตียงได้ห้องละ 1 เตียง(  
 

3.1  บริการรถรับ-ส่งสนามบนิ        

   สนามบิน –โรงแรม ใหบ้ริการฟรี    วันที.่.....................เที่ยวบนิ........................เวลา....................จ านวน..............ท่าน    

   โรงแรม–สนามบนิ 100 บาท/ทาน วันที.่......................เที่ยวบนิ........................เวลา....................จ านวน..............ท่าน    
 

4.1  การช าระเงิน  ค่าห้องพัก  ช าระโดย :   
     เงินสด   จ านวน..........................................บาท โอนเงินเขาบัญชี:  ชื่อบญัช ีบริษัท กาดสวนแก้ว 2545 จ ากัด   
     ธนาคารกรุงไทย  จ ากัด )มหาชน( สาขาศรียาน  บัญชอีอมทรัพย์   เลขท่ีบัญชี  012-1-70746-6  
    บัตรเครดิต   ชือ่เจ้าของบัตรเครดิต.............................................................................................................................    
    ประเภทบัตร Visa Master หมายเลขบตัร......................................................วันหมดอาย.ุ.........................................  
    ข้าพเจ้ายนิยอมให้ตดับตัรเครดิตเป็นคา่ห้องพัก จ านวนเงิน.................................................................................บาท  
                    

              ลงช่ือ...........................................................................................  
 

กรุณาส่งแบบฟอร์มการจองห้องพักและช าระเงิน มาที่ฝ่ายส ารองห้องพัก โทรศัพท ์ 053-224-333  โทรสาร 053-224-493  หรือ            
E-mail : rsvn_pskhotel@hotmail.com กอ่นวนัที่ 30 ธันวาคม  2560 หลังจากนั้นทาง โรงแรมฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการงดรับจองห้องพัก  
 
หมายเหต   
-  กรณุยกเลิกการเข้าพัก หรือ เลื่อนก าหนดการเดินทางกรณุาแจ้งฝ่ายส ารองห้องพักก่อนวนัเข้าพักล่วงหน้า 15 วันเปน็อย่างน้อย   
มิเช่นนั้น  ทางโรงแรมฯ จะไม่คืนเงินมัดจ าในกรณีใดๆ ทัง้สิ้น  และในกรุณแจ้งยกเลิกการเข้าพักลว่งหน้า  15  วัน  ทางโรงแรมจะคน 
เงินมัดจ าให ้โดยหักค่าด าเนินการโอนเงนิคน 10% ของยอดเงินโอน 


