
สมาคมรังสีเทคนิคแหงประเทศไทย    

ภาควิชารังสีเทคนิค  คณะเทคนิคการแพทย

โรงพยาบาลศิริราช  กรุงเทพฯ  10700     

โทร. 02-419-7173 , 092-257-5985 

 

 

THAI SOCIETY OF RADIOLOGICAL TECHNOLOGISTS 

DEPARTMENT OF RADIOLOGICAL TECHNOLOGY 

FACULTY OF MEDICAL TECHNOLOGY 

SIRIRAJ HOSPITAL, BANGKOK 10700, THAILAND 

www.tsrt.or.th 

พ.ศ. 2560-2562 
ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ 
ผศ.นพ.สุพจน  อางแกว 
รศ.จิตตชัย  สุริยะไชยากร 
รศ.ชวลิต  วงษเอก 
รศ.มานัส  มงคลสุข 
รศ.นพ.จิตเจริญ  ไชยาคํา 
 

นายกสมาคมฯ 
นายสละ  อุบลฉาย 
 

อุปนายก 
นางสมศรี  เอื้อรัตนวงศ 
 

เลขาธิการ 
อ.ดร.นวลเพ็ญ  ดํารงกิจอุดม 
 

ผูชวยเลขาธิการ 
นส.ธราทิพย  นาราวงศ 
 

เหรัญญิก 
นายบุญชยั  นิตยสุภาภรณ 
 

ประธานวิชาการ 
ผศ.ดร.นภาพงษ  พงษนภางค 
 

ผูชวยวิชาการ/ISRRT council member 

ผศ.ดร.ยุทธพล  วิเชยีรอินทร 
 

ตางประเทศ 
ผศ.ดร.กิติวัฒน  คําวัน 
 

ปฏิคม 
พ.ต.จักรพงษ  ประกอบกิจ 
 

ผูชวยปฏิคม 
ร.ท.ปกรณ  เกียรติมงคล 
นายบังลังกศักด์ิ  พาณิชปฐมพงศ 
 

ทะเบียน 
นายเสริมศักด์ิ  เกตุกลา 
 

ประชาสัมพันธ 
นายอนันต  ขนุนกอน 
 

กรรมการกลาง 
ผศ.ดร.เสาวนีย  อัศวผาติบุญ 
อ.ดร.ทวีป  แสงแหงธรรม 
นายสุรวุฒิ  บุญประกอบ 
นายอดุลย  รัตโส 
นายจกัรพรรด์ิ  เหลืองวุฒิวงษ 
นส.วรญา  เงินเถื่อน 
 
เลขานุการ 
นางกุลธิดา  โพธิ์แดง 

 

สรท. 129/2561 

                                                       19  ธันวาคม  2561  
  

เรื่อง ขออนุญาตใหบุคลากรเขารวมประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งท่ี 27 
  

เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาล/นายแพทยสาธารณสุขประจําจังหวัด/อธิการบดี/คณบดี 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย  1. แผนการประชุมวิชาการ  

                  2. หมายกําหนดการประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งท่ี 27  

                  3. ใบลงทะเบียน/แบบขอเสนอผลงาน/ใบจองหองพัก  
  

             ดวย สมาคมรังสีเทคนิคแหงประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการประจําป   ครั้งท่ี 27 

รวมกับ The 6th ASEAN Conference of Radiographers and Radiological 

Technologists และ The 7th Asian Radiation Therapy Symposium  ระหวางวันท่ี 24 

- 26  เมษายน  2562 ณ โรงแรม แอมบาสเดอร สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร  เพ่ือเปนการเผยแพร

ความรูทางวิชาการ ดานรังสีวินิจฉัย ดานรังสีรักษา และดานเวชศาสตรนิวเคลียร และเพ่ือเปน

แลกเปลี่ยนประสบการณ ความคิดเห็นทางดานรังสีระหวางนักรังสีเทคนิค นักรังสีการแพทย 

นักวิทยาศาสตร เจาหนาท่ีรังสีการแพทย ตลอดจนผูสนใจ ดานรังสีเทคนิคทุกทาน  
 

             ในการนี้ทางสมาคมฯ ไดเชิญผูทรงคุณวุฒิ และผูเชี่ยวชาญในดานรังสีเทคนิค มารวม

บรรยายวิชาการครั้งนี้ สมาคมฯ จึงใครขอเรียนเชิญผูสนใจเขารวมประชุมวิชาการดังกลาว และ

ทานสามารถ เบิกคาใชจายในการประชุมวิชาการครั้งนี้ได ตามระเบียบราชการ เม่ือทานไดรับ

อนุ มัติจากผูบังคับบัญชา ตามหนังสือของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการคลัง                 

ท่ี กค 0526.5/ว 8 ลงวันท่ี 31 มกราคม 2539  
  

             จึงเรียนมาเพ่ือโปรดอนุญาต ใหบุคลากรสังกัดเขารวมประชุมวิชาการดังกลาว โดยไม

ถือเปนวันลา ทางสมาคมรังสีเทคนิคแหงประเทศไทย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือ

จากทาน และขอขอบคุณลวงหนามา ณ โอกาสนี้  

 

                                                                   ขอแสดงความนับถือ 

 

 

                                                                    (นายสละ อุบลฉาย) 

                                                      นายกสมาคมรังสีเทคนิคแหงประเทศไทย 

 

 

 



 

แผนการประชุมวิชาการรังสีเทคนิค 

 

หัวเรื่อง  การประชุมวิชาการรังสีเทคนิคประจําป ครั้งท่ี 27 

The 6th ASEAN Conference of Radiographers and Radiological Technologists  

และ The 7th Asian Radiation Therapy Symposium   

กําหนดเวลาท่ีจัด วันท่ี 24 – 26  เมษายน  2562 

คุณสมบัติผูเขา

ประชุม 

นักรังสีเทคนิค พนักงานรังสีเทคนิค นักรังสีการแพทย เจาหนาท่ีรังสีการแพทย  นักวิทยาศาสตร  

และผูสนใจ 

หนวยงานท่ีจัด สมาคมรังสีเทคนิคแหงประเทศไทย   http://ww.tsrt.or.th  

วัตถุประสงค 1. แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นทางดานรังสีเทคนิค และรังสีการแพทย ระหวางบุคคลตางๆ  

   และผูทํางานเก่ียวกับรังสี 

 2. ฟนฟูวิชาการและเผยแพรความรูวิทยาการความกาวหนาทางดานรังสีเทคนิค  

   และรังสีการแพทย 

 3. ทราบเก่ียวกับใบประกอบโรคศิลปะสาขารังสเีทคนิค 

จํานวนผูเขาประชุม 300 ทาน 

แหลงงบประมาณ ตนสังกัด 

สถานท่ี  โรงแรม  ขุมวิท กรุงเทพมหานครแอมบาสเดอร สุ  

คาลงทะเบียน    ประเภทบุคคลท่ัวไป         5,500  บาท       

ประเภทสมาชิกตลอดชีพ    5,000   บาท 

ชําระคาลงทะเบียนภายในวันท่ี    20 เมษายน  2562 

หากชําระหนางาน หรือหลังวันท่ี  20 เมษายน  2562 ตองเสียคาธรรมเนียมเพ่ิม  500 บาท      

สถานท่ีรับสมัคร สมาคมรังสีเทคนิคแหงประเทศไทย 

ภาควิชารังสีเทคนิค  คณะเทคนิคการแพทย  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ภายในโรงพยาบาลศิริราช  แขวงศิริราช เขตบางกอกนอย  กทม  10700 

โทรศัพท 092-257-5985   ID Line : @snu6512j ,  E-mail: tsrtthailand@gmail.com 

ผูประสานงาน นางกุลธิดา   โพธิ์แดง   

มือถือ 09 2-257-5985 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ww.tsrt.or.th/


 

สมาคมรังสีเทคนิคแหงประเทศไทย 
การประชุมวิชาการประจําป คร้ังที่ 27  

The 6th ASEAN Conference of Radiographers and Radiological Technologists 
The 7th Asian Radiation Therapy Symposium 

ระหวางวันที่ 24 - 26  เมษายน  2562 
ณ โรงแรม แอมบาสเดอร สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 
 

 

   วันท่ี  24  เมษายน  2562 

เวลา หองประชุมใหญ 

8.00-8.45 ลงทะเบียน 

8.45-9.30 พิธีเปด 

9.30-10.10 ปาฐกถา สุพจน อางแกว ครั้งท่ี 13 

10.10-10.30 พิธีเปดนิทรรศการ และ พักรับประทานชา กาแฟ 

การบรรยายพิเศษ: ความกาวหนาดานเครื่องมือทางรังสีวิทยา 

10.30-11.00 รังสีรักษาดวยโปรตอน 

11.00-11.30 ความกาวหนาของการถายภาพรังสีระบบดิจิตอล 

11.30-12.00 การประเมินและเฝาติดตามปริมาณรังสีท่ีผูปวยไดรับในงานรังสีวิทยา 

12.00-12.30 Spectral CT : อนาคตของเอกซเรยคอมพิวเตอร 

12.30-13.30 รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 
หองประชุม 1 

 

หองประชุม 2 

(English program) 

หองประชุม 3 

(International Session) 

13.30-15.00 

การนําเสนอผลงานทาง

วิชาการและนวัตกรรม   

รังสีเทคนิค 

The Fifth ASEAN School 

of MRI Technology 

“Applications of MRI in 

MSK” 

Oral Presentation 

15.00-15.15 พักรับประทานชา กาแฟ 

15.15-16.30 

การนําเสนอผลงานทาง

วิชาการและนวัตกรรม

รังสีเทคนิค 

The Fifth ASEAN School 

of MRI Technology 

“Applications of MRI in 

MSK” 

Oral Presentation 



 

    วันท่ี  25  เมษายน  2562 

เวลา 

หองท่ี 1 

มาตรฐานการ

ปองกันอันตรายและ

ประเมินเฝาติดตาม

ปริมาณรังสีท่ีผูปวย

ไดรับตามมาตรฐาน 

HA และ JCI 

หองท่ี 2 

เสวนามาตรฐาน

วิชาชีพ มาตรฐานการ

บริการ และความเปน

เฉพาะทางของ

นักรังสีเทคนิคใน

ภูมิภาคอาเซียน 

หองท่ี 3 

Refresher Course 

(English program) 

หองท่ี 4 

The 7th Asian 

Radiation Therapy 

Symposium 

 

9.00-9.45 
อันตรกิริยาของรังสีท่ี

ใช ทางการแพทย 

จัดโดย 
สํานักสถานพยาบาล
และการประกอบโรค

ศิลปะ รวมกับ 
สมาคมรังสีเทคนิคแหง

ประเทศไทย และ
สมาชิกอาเซียน 

คณะกรรมการวิชาชีพ
สาขารังสีเทคนิค 

และ 
สถาบันผูผลิตบัณฑิต

สาขารังสีเทคนิค
ภูมิภาคอาเซียน 

The Fifth ASEAN 

School of MRI 

Technology 

“Applications of MRI 

in MSK” 

 

การประชุมรังสีเทคนิค

สาขารังสีรักษา 

ประจําภูมิภาค

เอเซีย 

9.45-10.30 ชีวรังสีวิทยา 

10.30-10.45 พักรับประทานชา กาแฟ 

10.30-11.15 

มาตรฐานสากลใน

การปองกันอันตราย

จากรังสี 

เสวนามาตรฐานวิชาชีพ 

มาตรฐานการบริการ 

และความเปนเฉพาะ

ทางของนักรังสีเทคนิค

ในภูมิภาคอาเซียน 

The Fifth ASEAN School 

of MRI Technology 

“Applications of MRI in 

MSK” 
การประชุมรังสีเทคนิค

สาขารังสีรักษา 

ประจําภูมิภาคเอเซีย 
11.15-12.00 

มาตฐาน JCI  

ในงานรังสีวิทยา 

 

 

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-13.45 การประเมิน เฝา

ติดตามปริมาณรังสีท่ี

ผูปวยไดรับ และคา

ปริมาณรังสีอางอิง 

เสวนามาตรฐานวิชาชีพ 

มาตรฐานการบริการ 

และความเปนเฉพาะ

ทางของนักรังสีเทคนิค

ในภูมิภาคอาเซียน 

The Fifth ASEAN 

School of MRI 

Technology 

“Cardiovascular 

MRI” 

การประชุมรังสีเทคนิค

สาขารังสีรักษา 

ประจําภูมิภาคเอเซีย 13.45-14.30 การประเมินปริมาณ

รังสีสวนบุคคล 

14.30-15.00 พักรับประทานชา กาแฟ 
 
 
 
 



 
    วันท่ี  25  เมษายน  2562 

เวลา 

หองท่ี 1 

มาตรฐานการ

ปองกันอันตรายและ

ประเมินเฝาติดตาม

ปริมาณรังสีท่ีผูปวย

ไดรับตามมาตรฐาน 

HA และ JCI 

หองท่ี 2 

เสวนามาตรฐาน

วิชาชีพ มาตรฐานการ

บริการ และความเปน

เฉพาะทางของ

นักรังสีเทคนิคใน

ภูมิภาคอาเซียน 

หองท่ี 3 

Refresher Course 

(English program) 

หองท่ี 4 

The 7th Asian 

Radiation Therapy 

Symposium 

 

15.00-16.30 

มาตรฐาน HA 

กับงานรังสีวิทยา 

 

เสวนามาตรฐานวิชาชีพ 

มาตรฐานการบริการ 

และความเปนเฉพาะ

ทางของนักรังสีเทคนิค

ในภูมิภาคอาเซียน 

The Fifth ASEAN 

School of MRI 

Technology 

“Cardiovascular 

MRI” 

 

การประชุมรังสีเทคนิค

สาขารังสีรักษา 

ประจําภูมิภาคเอเซีย 

18.30-22.00 งานรังสีเทคนิคสัมพันธ 
 

 

    วันท่ี  26 เมษายน 2562 

เวลา 
หองท่ี 1 

วิชาชีพรังสีเทคนิค 

หองท่ี 2 

รังสีเทคนิคชุมชน 

หองท่ี 3 

เวชศาสตรนิวเคลียร 

9.00-9.45 รายงานสถานการณกําลังคน 

สาขารังสีเทคนิค 

ของประเทศไทย 

การถายภาพรังสีและประเมิน 

พยาธิสภาพในงานเวชศาสตร

ฉุกเฉิน 

Updates in Nuclear 

Medicine 
9.45-10.30 แนวทางการกําหนดสาขาเฉพาะ

ทางในวิชาชีพรังสีเทคนิค 

10.30-10.45 พักรับประทานชา กาแฟ 

10.45-12.00 ความคืบหนา สภารังสีเทคนิค 

นายสละ อุบลฉาย 

นายกสมาคมรังสีเทคนิค 

แหงประเทศไทย 

การถายภาพรังสีและประเมินพยาธิ

สภาพในงานเวชศาสตรฉุกเฉิน 

Asian network for 

Nuclear Medicine 

Technologists 

12.00-12.30 พิธีปดการประชุมและรับประทานอาหารกลางวัน 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDybFCCphRAwwbPxJ4GY5CHNrSwm_iy

9QZX3YuitFNUT42yA/viewform?usp=sf_link 

 
 

          ลงทะเบียนแจงความประสงคเขารวมประชุมออนไลน ที่นี ่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDybFCCphRAwwbPxJ4GY5CHNrSwm_iy9QZX3YuitFNUT42yA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDybFCCphRAwwbPxJ4GY5CHNrSwm_iy9QZX3YuitFNUT42yA/viewform?usp=sf_link


ใบลงทะเบียน 
การประชุมวิชาการประจําป คร้ังที่ 27  

                           The 6th ASEAN Conference of Radiographers and Radiological Technologists 

The 7th Asian Radiation Therapy Symposium 

          ระหวางวันที ่24 - 26  เมษายน  2562 ณ โรงแรม แอมบาสเดอร สุขุมวิท กทม 
1.  กรอกรายละเอียดการลงทะเบียน (Registration details) )กรุณาเขียนตัวบรรจง(  

  นาย      นาง    

นางสาว 

 

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

สถานท่ีทํางาน ...............................................................................................................  
 

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

ตั้งอยูเลขท่ี.......................หมู...................ตําบล.........................................................อําเภอ............................................................... 
 

จังหวัด .......................................................รหัสไปรษณีย.............................................โทรศัพท........................................................  
 

แฟกซ ............ .............. ...............................มือถือ.................................................. E-mail................................................................ 

2.  การชําระเงินคาลงทะเบียนรวมงานเลี้ยงกลางคืน (Registration Fee included Gala dinner) 

  ประเภทบุคคลท่ัวไป       ชําระภายในวันท่ี  20  เมษายน  2562  คาลงทะเบียน    5,500  บาท 
  ประเภทสมาชิกตลอดชีพ ชําระภายในวันท่ี  20  เมษายน  2562   คาลงทะเบียน     5,000  บาท  เลขสมาชิก.................. 
  ประเภทบุคคลท่ัวไป       ชําระหลังวันท่ี     20  เมษายน  2562   คาลงทะเบียน     6,000  บาท 
  ประเภทสมาชิกตลอดชีพ ชําระหลังวันท่ี     20  เมษายน  2562   คาลงทะเบียน     5,500  บาท  เลขสมาชิก.................. 
3.  การชําระเงินคาลงทะเบียน (Payment options) 

  ชําระเงินโอนผานบัญชีธนาคาร ไทยพาณชิย  สาขา   สภากาชาดไทย   ประเภท  ออมทรัพย  สามารถโอนผานตู ATM ได 
ชื่อบัญชี  “MR.BUNCHAI  NITTAYASUPAPORN  AND  MISS  WORAYA  NGOENTHUAN”  
หรือ “นายบุญชัย นิตยสุภาภรณ และ นางสาววรญา  เงินเถื่อน”  เลขท่ีบัญชี  428-018825-8  โปรดเก็บหลกัฐานการ
ชําระเงินไวยื่นยันดวย และสงหลักฐานการชําระเงินมาท่ี  E-mail: tsrtthailand@gmail.com  หรือ ID Line : @snu6512j  
*กรุณาเขียนช่ือ-นามสกุล บนหลักฐานการโอนดวยคะ* 
 เช็คสั่งจายในนาม  “สมาคมรังสีเทคนิคแหงประเทศไทย” 

ใบเสร็จออกในนาม )กรุณาเขียนตัวบรรจง(  
 

 ชื่อผูเขารวมประชุม    บริษัท )โปรดระบุชื่อบริษัท..............................................................................................................(  
 

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

ตั้งอยูเลขท่ี ........................หมู................ตําบล...................................................อําเภอ.....................................................................  
 

จังหวัด .......................................................รหัสไปรษณีย...........................................โทรศัพท..........................................................  
 

แฟกซ .............................................มือถือ................................................... E-mail............................................................................ 

เลขท่ีผูเสียภาษีของหนวยงาน/บริษัท................................................................................................................................................ 

4.  อาหาร (Dietray  Requestment) 

   อิสลาม          เจ              มังสวิรสั           สมาคมจัดให 

 

(สาํหรับเจา้หนา้ท่ีสมาคมฯ) 
 

ลาํดบัท่ี........................ 
............/.............../........

.... 



สมาคมรังสีเทคนิคแหงประเทศไทย    

ภาควิชารังสีเทคนิค  คณะเทคนิคการแพทย  

โรงพยาบาลศิริราช  กรุงเทพฯ  10700     

โทร. 02-419-7173 , 092-257-5985 

www.tsrt.or.th 
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นําเสนอผลงาน 

การประชุมวิชาการประจําป คร้ังที่ 27  
                           The 6th ASEAN Conference of Radiographers and Radiological Technologists 

The 7th Asian Radiation Therapy Symposium 

          ระหวางวันที ่24 - 26  เมษายน  2562 ณ โรงแรม แอมบาสเดอร สุขุมวิท กทม 

ชือ่ผูเสนอผลงาน........................................................................................................................................................................... 

ชือ่ผูรวมผลงาน............................................................................................................................................................................. 

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

ท่ีอยูท่ีทํางาน................................................................................................................................................................................. 

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

เบอรโทรศัพท....................................................................เบอรโทรสาร....................................................................................... 

เบอรมือถือ.......................................................................................E-mail……………………………………………..........………………… 

ชนิดของผลงานท่ีเสนอ      บรรยาย    โปสเตอร    บรรยาย/โปสเตอร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุณาสงผลงานภายในวันท่ี  31 มีนาคม  2555 

สงผลงานมาท่ี ผศ.ดร.กิติวัฒน  คําวัน   ท่ี numultra@hotmail.com และ tsrtthailand@gmail.com  

ระบุช่ือเรื่อง (Subject) Abstract2019 

แจงความจํานงคการนําเสนอผลงานแบบ online ท่ีนี่ 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9Q5Urxy1xIAcQgJ_im4FE3fa3UkKdouJCG6M5s

_NLm5CFJQ/viewform?usp=sf_link 

  

 
 
 
 

 

http://www.tsrt.or.th/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9Q5Urxy1xIAcQgJ_im4FE3fa3UkKdouJCG6M5s_NLm5CFJQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9Q5Urxy1xIAcQgJ_im4FE3fa3UkKdouJCG6M5s_NLm5CFJQ/viewform?usp=sf_link
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ตัวอยางการนําเสนอผลงาน 
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          ระหวางวันที ่24 - 26  เมษายน  2562 ณ โรงแรม แอมบาสเดอร สุขุมวิท กทม 

ชือ่ผูเสนอผลงาน........................................................................................................................................................................... 

ชือ่ผูรวมผลงาน............................................................................................................................................................................. 

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

ท่ีอยูท่ีทํางาน................................................................................................................................................................................. 

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

เบอรโทรศัพท....................................................................เบอรโทรสาร....................................................................................... 

เบอรมือถือ.......................................................................................E-mail……………………………………………..........………………… 

ชนิดของผลงานท่ีเสนอ      บรรยาย    โปสเตอร    บรรยาย/โปสเตอร 

 

ช่ือเรื่อง               ความหนาท่ีเหมาะสมของแทงออสตัลลอย-158 เมื่อใชก้ันรังสีแกรมมาโคบอลต-60และรังสีเอ็กซ 4 MeV 

ช่ือผูแตง และ        ชวลติ  วงษเอก    จิราภรณ  เอ่ียมจุฬา   นิสากร  มานะตระกูล 

ผูรวมงาน             ภาควิชารังสีเทคนิค   คณะเทคนิคการแพทย    มหาวิทยาลัยมหิดล 

สถานท่ีทํางาน       ภาควิชารังสีเทคนิค   คณะเทคนิคการแพทย    มหาวิทยาลัยมหิดล 

เน้ือเรื่อง  การตรวจหาความหนาท่ีเหมาะสมของแทงออสตัลลอลย-158 เมื่อใชเปนวัสดุก้ันรังสีแกมมาโคบอลต-60 และ รังสีเอกซ 

  รังสีเอกซ 4 MeV ทําโดการวัดกราฟทรานสมสิชันดวยรังสีแคบๆ ผลท่ีไดนํามาเปรียบเทียบกับทรานสมิสชัน ท่ีเกิดใน 

                        แทงตะก่ัวและเม็ดตะก่ัว จากการวัดพบวาออสตัลลอยหนา 5.45 ซม. และ 6.55 ซม. เหมาะสมท่ีจะใชก้ันรังสีโคบอลต-60  

                     และรังสีเอกซ 4 MeV ตามลําดับ 

 

 

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


 

 

ตดิ Slip การโอนเงนิ ที่น่ี 

 

แบบฟอร์มการจองห้องพกั  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ 

วนัท่ีทาํการสาํรองหอ้งพกั                ช่ือหน่วยงาน/ช่ือกรุ๊ป   สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 

ช่ือ-นามสกลุ  (ภาษาไทย)        นาย   นาง  นางสาว.................................................................................................................... 

ช่ือ-สกลุ  (ภาษาองักฤษ)   Mr.    Ms.   Mrs. ...............................................................................................................................  

ท่ีอยู.่...................................................ตาํบล..........................................อาํเภอ............................................จงัหวดั.....................................

รหสัไปรษณีย.์............................โทรศพัท.์.....................................โทรสาร...................................อีเมลล.์................................................. 

เขา้พกัวนัท่ี.......................................................ออกวนัท่ี......................................................... จาํนวน ..................................................คืน 

พกัคู่กบั..................................................................................................เบอร์โทรศพัท.์.............................................................................. 

ราคาห้องพกั (รวมอาหารเช้า) 

ตกึเมนวงิ      หอ้งแสตนดาร์ด      พกัเด่ียว   ราคา  1,700.- บาท/คืน/หอ้ง   พกัคู่   ราคา 1,700.- บาท/คืน/หอ้ง 

ตกึทาวเวอร์วงิ       หอ้งซูพีเรีย  พกัเด่ียว   ราคา  2,000.- บาท/คืน/หอ้ง   พกัคู่   ราคา 2,000.- บาท/คืน/หอ้ง 

ขั้นตอนการสํารองห้องพกั 

1. เช็คหอ้งวา่งท่ีฝ่ายสาํรองหอ้งพกั ท่ีเบอร์โทรศพัท:์ 02-254-0444 ต่อ 1220-1224   หลงัจากไดรั้บการยนืยนัหอ้งวา่งจากฝ่ายสาํรอง

หอ้งพกัแลว้ กรุณาส่งแฟ็กซ์หรืออีเมลลเ์อกสารการจอง ท่ีโทรสาร: 02-254-7503   E-mail: rsvbkk@amtel.co.th / rsvmbkk@amtel.co.th  

2.  หลงัจากไดรั้บการยนืยนัการจองหอ้งพกั กรุณาชาํระเงินค่ามดัจาํหอ้งพกัอยา่งนอ้ย 1 คืน โดยโอนเขา้บญัชีของโรงแรม  

     ตามรายละเอียดดงัน้ี 

- ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั สาขาบางกะปิ เลขท่ีบญัชี  105 -3 -21668 - 3    สัง่จ่ายในนาม  “ บริษัทชวริน  จาํกดั ” 

3.  กรุณาส่งแฟ็กซ์หรืออีเมลลเ์อกสารการจองพร้อมทั้งแนบสลิปการโอนเงินมาท่ีฝ่ายสาํรองหอ้งพกั หากไม่ชําระเงนิ ตามวนัและเวลาที ่  

     กาํหนดไว้ ทางโรงแรมขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิการจองโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

4.  กรุณาถือใบจองน้ีพร้อมทั้งสลิปการโอนเงินตวัจริงมาแสดงในวนัเขา้พกัดว้ย เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบ 

5.  ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลง วนัและเวลาเขา้พกั กรุณาแจง้ใหฝ่้ายสาํรองหอ้งพกัทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 3 วนั 

6.  ในกรณีท่ีผูเ้ขา้พกัไม่มาเขา้พกัตามวนัและเวลาท่ีไดส้าํรองหอ้งพกัไว ้ทางโรงแรมขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่ามดัจาํหอ้งพกั 

7. ในกรณียกเลิกการจองหอ้งพกั ตอ้งแจง้ยกเลิกภายใน 7 วนั (มิฉะนั้นทางโรงแรมขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่ามดัจาํหอ้งพกั) 

8.  กรุณาสาํรองหอ้งพกัภายในวนัที ่     17 เมษายน  2562      และ ชําระเงินภายในวนัที ่    19  เมษายน  2562 

       หากสาํรองหอ้งพกัและชาํระเงินล่าชา้กวา่ท่ีทางโรงแรมกาํหนดไว ้ทางโรงแรมสามารถยกเลิกการจองหอ้งพกัไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ให ้

      ทราบล่วงหนา้ และขอสงวนสิทธ์ิการไม่คืนเงินค่าหอ้งพกัดงักล่าว 

สําหรับเจ้าหน้าที่โรงแรมเท่าน้ัน 

 
 

 

หมายเลขยนืยนัการจองหอ้งพกั เจา้หนา้ท่ีฝ่ายสาํรองห้องพกั วนัท่ีรับจอง 

   
 

mailto:rsvbkk@amtel.co.th
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