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สรท. 10/2564 
                                                       11  มีนาคม  2564  
  

เรื่อง ขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 29 
  

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาล/นายแพทย์สาธารณสุขประจ าจังหวัด/อธิการบดี/คณบดี 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.แผนการประชุมวิชาการ  
                  2. ก าหนดการประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 29 
                  3. ใบลงทะเบียน/แบบขอเสนอผลงาน/ใบจองห้องพัก  
  

             ด้วย สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการ ประจ าปี   ครั้งที่ 29
ระหว่างวันที่ 28-30  เมษายน  2564  ณ โรงแรมเอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส  พัทยา  จังหวัดชลบุรี  
เพ่ือเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ด้านรังสีวินิจฉัย ด้านรังสีรักษา และด้านเวชศาสตร์
นิวเคลียร์ และเพ่ือเป็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นทางด้านรังสีระหว่างนักรังสีเทคนิค 
นักรังสีการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานทางด้าน
รังสีวิทยา ตลอดจนผู้สนใจ ด้านรังสีเทคนิคทุกท่าน  

 

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

             จึงเรียนมาเพ่ือโปรดอนุญาต ให้บุคลากรสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยไม่
ถือเป็นวันลา ทางสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือ
จากท่าน และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้  
 
                                                                   ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                                    (นายสละ อุบลฉาย) 
                                                      นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 

 
 

 

 

 



 แผนการประชุมวิชาการรังสีเทคนิค 
 

หัวเรื่อง  การประชุมวิชาการรังสีเทคนิคประจ าปี ครั้งที่ 29 
ก าหนดเวลาที่จัด วันที่ 28-30  เมษายน  2564 
คุณสมบัติผู้เข้า
ประชุม 

นักรังสีเทคนิค พนักงานรังสีเทคนิค นักรังสีการแพทย์ เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์  นักวิทยาศาสตร์  
พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานทางด้านรังสีวิทยา และผู้สนใจ 

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

   และผู้ท างานเก่ียวกับรังสี 
 2. ฟ้ืนฟูวิชาการและเผยแพร่ความรู้วิทยาการความก้าวหน้าทางด้านรังสีเทคนิค  

   และรังสีการแพทย์ 
 3. ทราบเกี่ยวกับใบประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค 
จ านวนผู้เข้าประชุม 200 ท่าน 
แหล่งงบประมาณ ต้นสังกัด 
สถานที่  โรงแรมเอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส  พัทยา  จังหวัดชลบุรี   
ค่าลงทะเบียน    ประเภทบุคคลทั่วไป         5,500  บาท       

ประเภทสมาชิกตลอดชีพ    5,000   บาท 
ช าระค่าลงทะเบียนภายในวันที่    23 เมษายน  2564 
หากช าระหน้างาน หรือหลังวันที่  23 เมษายน  2564 ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม 500   บาท      

สถานที่รับสมัคร สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 
ภาควิชารังสีเทคนิค  คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ภายในโรงพยาบาลศิริราช  แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย  กทม  10700 
โทรศัพท์ 092-257-5985,  ID Line: kuntida-rt,  E-mail: mtmu.kpd@gmail.com & 
tsrtthailand@gmail.com  

ผู้ประสานงาน นางกุลธิดา   โพธิ์แดง   
มือถือ 09 2-257-5985 

ลงทะเบียนออนไลน์ https://forms.gle/YGzNU7TW57Bojj7k8 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

การประชุมวิชาการประจ าปี คร้ังที่ 29  
ระหว่างวันที่ 28-30  เมษายน  2564 
ณ โรงแรมเอวัน พัทยา จังหวัดชลบุร ี

 

28 เมษายน 2564 
เวลา ห้องประชุมใหญ่ 

8.00-8.45 ลงทะเบียน 
8.45-9.30 พิธีเปิด 

 
9.30-10.10 

 

ปาฐกถา สุพจน์ อ่างแก้วครั้งท่ี 15 
รศ.นพ.วิวัฒนา ถนอมเกียรติ 

ประธานราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย 
 

10.10-11.00 
 

พิธีเปิดนิทรรศการ และ พักรับประทานชา กาแฟ  
 

11.00-12.30 
                    

 การบรรยายพิเศษ: ความก้าวหน้าด้านเครื่องมือทางรังสีวิทยา  
 

12.30-13.30 รับประทานอาหารกลางวัน 
 การประชุมวิชาการจัดโดยความร่วมมือจากราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย 

Head and Neck CT for Technologists 
13.30-14.15 

 
ผศ.พญ.ณัฏฐา สังหาร 

ภาควิชารังสีวิทยา  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
“Advanced CT Technique in Head and Neck Imaging” 

 
14.15-15.00 

อ.พญ.พัชลิน พาทพุทธิพงศ์ 
ภาควิชารังสีวิทยา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล 

“Imaging technique in head and neck cancers” 
15.00-15.15 พักรับประทานชา กาแฟ 
15.15-16.00 อ.นพ.จักรี  หมัดล่า 

ภาควิชารังสีวิทยา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
“CT technique for neck masses and vascular lesions" 

16.00-16.30 DRLs in Head and Neck CT 
รศ.พญ.ปานฤทัย ตรีนวรัตน์ 

 
 
 
 
 
 
 



 29 เมษายน 2564    
 

เวลา 
ห้องประชุม 1 

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศ
ไทย-กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

ห้องประชุม 2 
การศึกษาต่อเนื่องทาง 

รังสีเทคนิค 
(ใช้ต่อใบ IABSRT) 

 
ห้องประชุม 3 

 

9.00-10.30 การวัด ประเมินและเฝ้าติดตาม
ปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับ 

DRLs กับวิชาชีพรังสีเทคนิค 
โดย 

รศ.พญ.ปานฤทัย ตรีนวรัตน์ 
ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์ 

คุณอนงค์ สิงกาวงไซย์ 

TSRT CT School 
 

การอบรมการศึกษาต่อเนื่อง
เพ่ือต่อใบรับรองคุณสมบัตินัก
รังสีเฉพาะทางภาคพ้ืนเอเซีย 

ประชุมวิชาการทางรังสีรักษา 
 

IGRT Reference Guide in 
Thailand 

โดย 
ผศ.ดร.ทวีป แสงแห่งธรรม

และคณะ 
10.30-10.45 พักรับประทานชา กาแฟ 
10.30-12.00 Update DRLs ส าหรับการ

ถ่ายภาพเอกซเรย์ทั่วไป 
National Dose Index Registry 

ส าหรับประเทศไทย 
โดย 

รศ.พญ.ปานฤทัย ตรีนวรัตน์ 
ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์ 

คุณอนงค์ สิงกาวงไซย์ 

TSRT CT School 
 

การอบรมการศึกษาต่อเนื่อง
เพ่ือต่อใบรับรองคุณสมบัตินัก
รังสีเฉพาะทางภาคพ้ืนเอเซีย 

ประชุมวิชาการทางรังสีรักษา 
Radiation therapy VR 

software for enhancing 
patient staff education 

โดย 
ผศ.ดร.ทวีป แสงแห่งธรรม

และคณะ 

12.30-13.30 รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 เสวนามาตรฐานการประเมิน

คุณภาพงานรังสีเทคนิค 
โดยเครือข่ายรังสีเทคนิค 
คุณอันยา เพชรวิเศษ 

 คุณสุภักดิ์  อินทรก าแหง  
คุณธนาพร ทองเกิด  

และผู้แทน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

TSRT MRI School 
 

การอบรมการศึกษาต่อเนื่อง
เพ่ือต่อใบรับรองคุณสมบัตินัก
รังสีเฉพาะทางภาคพ้ืนเอเซีย 

ประชุมวิชาการทาง 
เวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

Diagnostic Reference 
Levels (DRLs) in Nuclear 

Medicine 
 

ผศ.ดร.กิตติวัฒน์ ค าวัน 
คุณธราทิพย์ นาราวงศ์ 

14.30-15.00 รับประทานอาหารกลางวัน 
15.00-16.30 เสวนามาตรฐานการประเมิน

คุณภาพงานรังสีเทคนิค 
โดยเครือข่ายรังสีเทคนิค  
คุณอันยา เพชรวิเศษ 

คุณสุภักดิ์  อินทรก าแหง  
คุณธนาพร ทองเกิด  

และผู้แทน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

TSRT MRI School 
 

การอบรมการศึกษาต่อเนื่อง
เพ่ือต่อใบรับรองคุณสมบัตินัก
รังสีเฉพาะทางภาคพ้ืนเอเซีย 

ประชุมวิชาการทาง 
เวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

 
Local to National DRLs 

 
ผศ.ดร.กิตติวัฒน์ ค าวัน 
คุณธราทิพย์ นาราวงศ์ 

 
 



 30 เมษายน 2564 
เวลา ห้องประชุมใหญ่ 

 
9.00-10.30 

 
การน าเสนอผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมรังสีเทคนิค 

 
10.30-10.45 พักรับประทานชา กาแฟ 
10.45-12.00 

 
ความคืบหน้าสภาวิชาชีพรังสีเทคนิค 

นายสละ อุบลฉาย นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 
ผศ.ดร.นภาพงษ์  พงษ์นภางค์ ประธานคณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค 

 
 

12.00-12.30 
 

พิธีปิดการประชุมและรับประทานอาหารกลางวัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



  
ใบลงทะเบียน 

การประชุมวิชาการประจ าปี คร้ังที่ 29  
                                                 ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2564  

โรงแรมเอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส  พัทยา  จังหวัดชลบุรี 
1.  กรอกรายละเอียดการลงทะเบียน (Registration details) )กรุณาเขียนตัวบรรจง(  
  นาย      นาง    
นางสาว 

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

 

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

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

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

จังหวัด .......................................................รหัสไปรษณีย์.............................................โทรศัพท์........................................................  
 

แฟกซ์.......................... ...............................มือถือ.................................................. E-mail................................................................ 
2.  การช าระเงินค่าลงทะเบียนรวมงานเลี้ยงกลางคืน (Registration Fee included Gala dinner) 
  ประเภทบุคคลทั่วไป       ช าระภายในวันที่  23 เมษายน  2564  ค่าลงทะเบียน    5,500  บาท 
  ประเภทสมาชิกตลอดชีพ ช าระภายในวันที่  23 เมษายน  2564  ค่าลงทะเบียน     5,000  บาท  เลขสมาชิก.................. 
  ประเภทบุคคลทั่วไป       ช าระหลังวันที่     23 เมษายน  2564  ค่าลงทะเบียน     6,000  บาท 
  ประเภทสมาชิกตลอดชีพ ช าระหลังวันที่     23 เมษายน  2564  ค่าลงทะเบียน     5,500  บาท  เลขสมาชิก.................. 
3.  การช าระเงินค่าลงทะเบียน (Payment options) 
  ช าระเงินโอนผ่านบัญชีธนาคาร ไทยพาณิชย์  สาขา  ศิริราช  ประเภท  ออมทรัพย์  สามารถโอนผ่านตู้ ATM ได้ 
ชื่อบัญชี  “สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย”  
เลขที่บัญชี  0162652808 โปรดเก็บหลักฐานการช าระเงินไว้ยื่นยันด้วย และส่งหลักฐานการช าระเงินมาที่      
E-mail: mtmu.kpd@gmail.com  *กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุล บนหลักฐานการโอนด้วยคะ* 
 เช็คสั่งจ่ายในนาม  “สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย” 

ใบเสร็จออกในนาม )กรุณาเขียนตัวบรรจง(  
 

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

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

ตั้งอยู่เลขที่ ................................................................อ าเภอหมู.่...............ต าบล................................................................................  
 

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

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

เลขที่ผู้เสียภาษีของหน่วยงาน/บริษัท.......................................................................................... ...................................................... 
4.  อาหาร (Dietray  Requestment) 
   อิสลาม          เจ              มังสวิรัติ       สมาคมจัดให้ 

  

 

(ส าหรับเจ้าหน้าที่สมาคมฯ) 
 

ล าดับที่........................ 
............/.............../........

.... 



 สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย    
ภาควิชารังสีเทคนิค  คณะเทคนิคการแพทย์  

โรงพยาบาลศิริราช  กรุงเทพฯ  10700     
โทร. 02-441-4370 ต่อ 2116, 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 

การประชุมวิชาการประจ าปี คร้ังที่ 29 
          ระหว่างวันที ่28-30 เมษายน  2564  

โรงแรมเอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส  พัทยา  จังหวัดชลบุรี 
ชื่อผู้เสนอผลงาน............................................................................................................. .............................................................. 
ชื่อผู้ร่วมผลงาน.................................................... .........................................................................................................................  
                   ................................................................................................................... ......................................................... 
ที่อยู่ที่ท างาน.............................................................................................................. ................................................................... 
                 ............................................................................................................................. ................................................. 
เบอร์โทรศัพท์....................................................................เบอร์โทรสาร.......................................................................................  
เบอร์มือถือ.......................................................................................E-mail……………………………………………..........………………… 
ชนิดของผลงานที่เสนอ      บรรยาย    โปสเตอร ์    บรรยาย/โปสเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรุณาส่งผลงานภายในวันที่  10 เมษายน  2564 
ส่งผลงานมาที่ ผศ.ดร.กิติวัฒน์  ค าวัน  numultra@hotmail.com และส าเนาถึง kitiwat.K@chula.ac.th 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.tsrt.or.th/
mailto:numultra@hotmail.com


 สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย    
ภาควิชารังสีเทคนิค  คณะเทคนิคการแพทย์  

โรงพยาบาลศิริราช  กรุงเทพฯ  10700     
โทร. 02-441-4370 ต่อ 2116, 092-257-5985 

www.tsrt.or.th 
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ตัวอย่างการน าเสนอผลงาน 

การประชุมวิชาการประจ าปี คร้ังที่ 29 
          ระหว่างวันที ่28-30 เมษายน  2564  

โรงแรมเอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส  พัทยา  จังหวัดชลบุรี 
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/


  
 
 

แบบฟอร์มการจองห้องพัก 
สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 

วันที่ 28-30 เมษายน  2564 
ณ โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี 

 
 

          วันท่ี      เดือน            พ.ศ.  
ช่ือ-นามสกุล ผู้เขา้พัก            
ช่ือ และ ท่ีอยู่ หรือ หน่วยงาน               
โทรศัพท ์      มือถือ        
โทรสาร      E-Mail (ถ้ามี) :       
มีความประสงค์ขอจองห้องพัก โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยลั ครสู พัทยา ดังนี้ 
 

ประเภทห้อง ราคาห้องพัก 
พร้อมอาหารเช้า 

CHECK IN 
วันเข้าพัก 

CHECK OUT 
วันออก 

จ านวนหอ้ง จ านวนคืน 

ห้องพัก เด่ียว-คู่  New Wing  1,600.-     
ห้องพัก ดีย่ว-คู่ Main Wing  2,000.-     
เตียงเสริม พร้อมอาหารเช้า 1,000.-     

 
การช าระเงิน :  ทางโรงแรมฯ ขอเรียกเก็บเงินค่ามดัจ าล่วงหน้า  1 คืน ก่อนเข้าพัก 15 วัน ส่วนท่ีเหลือท้ังหมดช าระ ณ วันเข้าพัก 

- กรุณาเช็คห้องพักก่อนส่งใบจองหอ้งพักที่แผนกส ารองห้องพัก พร้อมเอกสารการโอนเงิน  
- โอนเงินเข้าบัญช ี ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด  สาขา ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 

ชื่อบัญช ี บริษัท วันทมิตร จ ากัด เลขที่บัญชี  153-309 0955  
- ในกรณีต้องการเปลี่ยนแปลงการจองห้องพัก ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนเข้าพักอย่างน้อย 15 วัน 
- หากมีการยกเลิกห้องพัก หลังจากจ่ายเงินมัดจ าแล้ว ทางโรงแรม เอ-วัน ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินมดัจ าในทุกกรณ ี

หมายเหตุ   -  รายละเอียดในการออกใบก ากับภาษี กรุณาแจ้งรายละเอียดให้ถูกตอ้งก่อนท่ีจะให้เจ้าหน้าท่ีออกใบก ากับภาษีให้   
                               เพราะจะไมส่ามารถ   แก้ไขได้ โดยกรอกข้อมูลในเอกสารแบบฟอร์มที่โรงแรมฯ เตรียมไว้ให้ในวันท่ีเช็คอิน 
 - กรุณาส่งใบจอง ห้องพักภายใน วันที่ 5 เมษายน 2564  (ถ้าหลังจากนั้น กรุณาโทรสอบถามห้องว่างอีกครั้ง) 

*สามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่เติม ได้ที่ฝา่ยส ารองห้องพักโทรศพัท์ 038-259500 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-18.30 น. 
  สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมติดต่อ คุณจันทรส์ุดา สุวัฑฒิต (จอย) 092-415-4228 หรือท่ีแผนกส ารองห้องพัก 038-259-500 

 
Reservation Center 
499 North Pattaya Beach Rd, Pattaya City Chonburi 20150 
Reservation Center: 038-259-500-55 
E-Mail: Rsvnpty@a-onehotel.com  

 

ผู้ประสานงานของสมาคม คุณบญุชัย  นิตยสุภาภรณ์  0949259542 
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