ที่ สธ ๐๔๑๕.๔๑/ ว ๗

สถาบันบําราศนราดูร
๓๘ ถนนติวานนท อ.เมือง
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๗

สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเชิญเขารวมอบรมหลักสูตร การใหความรูสําหรับ แพทย เภสัชกร พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย ครั้งที่ ๑๔
เรื่อง “การปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล”
เรียน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด/ผูอํานวยการโรงพยาบาล/ผูอํานวยการสถาบัน/ผูอํานวยการสํานักการแพทย
กรุงเทพมหานคร/ผูอํานวยการสํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร
ด ว ยสถาบั น บํ า ราศนราดู ร กรมควบคุ ม โรค ร ว มกั บ ชมรมควบคุ ม โรคติ ด เชื้ อ ในโรงพยาบาล
แหงประเทศไทย จะจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเรื่อง “การปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล สําหรับแพทย
เภสัชกร พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย” ซึ่งไดมีการดําเนินงานตอเนื่องปนี้เปนปที่ ๑๔ โดยจัดอบรมระหวางวันที่
๒๕ พฤศจิ กายน – ๖ ธัน วาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมริ ชมอนด สไตลิช คอนเวนชั่ น

อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
สถาบันบําราศนราดูร ไดพิจารณาเห็นวาหลักสูตรดังกลาวขางตนจะเปนประโยชนในการพัฒนาองค
ความรูดานการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ทันสมัยแกหนวยงานของทาน จึงใครขอเชิญบุคลากร
ในหนวยงานของทานไดแก แพทย เภสัชกร พยาบาล นักเทคนิคการแพทย ที่ปฏิบัติงานใน รพศ. รพท. รพช. รพสต.
ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักวิชาการ และบุคคลที่สนใจเขารวมอบรมโดยแบงการอบรมเปน ๓ กลุม ดังนี้
- กลุมแพทย
วันที่ ๒๕ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
คาลงทะเบียน ๒,๕๐๐ บาท
- กลุมเทคนิคการแพทย วันที่ ๒๕ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
คาลงทะเบียน ๓,๕๐๐ บาท
- กลุมพยาบาล
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน – ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ คาลงทะเบียน ๗,๐๐๐ บาท
โดยการอบรมครั้งนี้ เปนหลักสูตรการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลขั้นพื้นฐานระดับชุมชนและโรงพยาบาล
ทั่วไปผูเขารับการอบรมควรเปนทีมที่ดําเนินงานปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลนั้นๆ และสามารถกลับไป
ดํ า เนิ น การต อ เนื่ อ งได เพื่ อ ให เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด ต อ โรงพยาบาล ผู เ ข า ร ว มอบรมสามารถเบิ ก ค า ใช จ า ยได
จากหนวยงานตนสังกัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง เมื่อไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชา ทั้งนี้สามารถ Download เอกสารการ
อบรมไดที่h ttp://bamras.ddc.moph.go.th และดูรายละเอียดและชองทางการสมัครลงทะเบียนเขารวมการอบรมได
ที่ http://bamras.ddc.moph.go.th/amrtraining ไดตั้งแตวันนี้ ถึง ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (มีหนวยคะแนน
จากสภาการพยาบาลและสภาเทคนิคการแพทย)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาประชาสัมพันธใหบุคลากรในสังกัดหนวยงานของทานทราบและอนุญาตให
เขารวมอบรม ตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตนดวย จะเปนพระคุณ
ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชาต วชิรพันธ)
ผูอํานวยการสถาบันบําราศนราดูร
สํานักงานปองกัน ควบคุมโรคติดเชื้อและเชื้อดื้อยาฯ สถาบันบําราศนราดูร
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๓๖๕๒
โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๓๔๔๓
ผูประสานงาน นส.ออยใจ โคตรหนองปง ๐ ๘๑๘๕๙๐๑๑๙

กําหนดการอบรมหลักสูตรการใหความรูสําหรับแพทย เภสัชกร พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย ครั้งที่ 14
เรื่อง “การปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล” สําหรับพยาบาล
วันที่ 25 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมริชมอนด สไตลลิส คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี
วันจันทรที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 บรรยายรวม 3 หลักสูตร
08.00 - 08.30
08.30 – 08.45
08.45 – 09.10

ลงทะเบียน
Pre – Test
กลาวเปดงานโดย
นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
กลาวรายงาน โดย นพ.อภิชาต วชิรพันธ
บรรยาย: Course Introduction
ศ.เกียรติคุณ นพ.สมหวัง ดานชัยวิจิตร

อธิบดีกรมควบคุมโรค
ผูอํานวยการสถาบันบําราศนราดูร
ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค

09.10 – 10.00

บรรยาย: ยุทธศาสตรการดําเนินงานการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
ระดับชาติ National Infection Control Strategies
ศ.เกียรติคุณ นพ.สมหวัง ดานชัยวิจิตร
ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค

10.00 – 10.30

พักรับประทานอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม

10.30 – 12.00

อภิปรายหมู: พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 กับพรบ.เชื้อโรค และพิษจากสัตว
ดร.นพ.โสภณ

เอี่ยมศิริถาวร

อ.จุฑามาศ ศิริปาณี
12.00 – 13.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00

บรรยาย: กฎหมายเกี่ยวกับการติดเชื้อในโรงพยาบาล
(Legal Issues in N.I.)
รศ.ดร.นพ.วิชัย วงศชนะภัย
อภิปรายหมู : โรคติดเชื้ออุบัติใหม/โรคติดตอที่สําคัญ
(Important EID) และการเตรียมรับการระบาด
- Virus/ Ebola, AHF, Influenza, TB
รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท

14.00 – 15.25

นพ.โรม บัวทอง
15.25 – 15.40
15.40 – 16.40

ผอ.กองโรคติดตอ
กรมควบคุมโรค
หัวหนางานพรบ.เชื้อโรค
และพิษจากสัตว
กรมวิทยาศาสตรการแพทย

รองผูอํานวยการ รพ.ศิริราช

ผูทรงคุณวุฒิกรมการแพทย
กองระบาดวิทยา

พักรับประทานอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม
บรรยาย: Patient’s Safety Program & The Role of I.C.
พญ.ปยวรรณ

ลิ้มปญญาเลิศ

สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องคการมหาชน)

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 หลักสูตรพยาบาล
08.30 – 10.00
10.00 – 10.30
10.30 – 12.00

12.00 – 13.00
13.00 – 14.30

14.30 – 15.00
15.00 – 16.30

บรรยาย: จุลชีววิทยาสําหรับการควบคุมการติดเชื้อ Microbiology for I.C.
รศ.ดร.นพ.ชาญวิทย ตรีพุทธรัตน
พักรับประทานอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม
บรรยาย: Rapid & Molecular test for
bacteria
รศ.ดร.นพ.ชาญวิทย ตรีพุทธรัตน
พักรับประทานอาหารกลางวัน
อภิปราย: วิธีจัดการมูลฝอยอยางเหมาะสม
Appropriate Waste Management
พญ.จริยา แสงสัจจา
ผศ.นพ.ยงค รงครุงเรือง
พักรับประทานอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม
บรรยาย: การเลือกใชยาตานจุลชีพโดยอาศัย
ขอมูลทางหองปฏิบัติการ
Appropriate use of Antibiotics utilizing
lab data
ผศ.นพ.ยงค รงครุงเรือง

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
เฉพาะพยาบาล และนักเทคนิคการแพทย
รองผูอํานวยการศูนยแพทยพัฒนา
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 หลักสูตรพยาบาล
08.30 – 09.30

บรรยาย: การควบคุมการติดเชื้อในงานบริการผา
IC. in Laundry
อ.รัชดา
เจิดรังษี

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

09.30 – 10.30

บรรยาย: การปองกันการติดเชื้อในผูปวยไป - กลับ
Prevention of Infection in Ambulatory Care
Patients
ผศ.นพ.ธเนศ ชัยสถาผล
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

10.30 – 11.00

พักรับประทานอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม

11.00 – 12.00

บรรยาย: องคกรสําหรับการควบคุมการติดเชื้อ
Organization for I.C.
อ.นพ.สุสัณห อาศนะเสน

12.00 – 13.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00

Prevention of VAP & CLABSI
อ.นพ. สุสัณห อาสนะเสน

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

14.00 – 14.30

พักรับประทานอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม

14.30 – 16.30

การจัดการสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลเพื่อการปองกันโรคติดเชื้อ
Environmental management in hospitals to prevent infections
อ.สุวัฒน
ดํานิล
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

วันพฤหัสที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 หลักสูตรพยาบาล
08.30 - 09.30

อภิปราย: การประสานงานกับหองปฏิบัตกิ ารจุลชีววิทยาในการสอบสวนการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล Collaboration with Microbiology Laboratory in Investigation of N.I.
รศ.นพ.ชาญวิทย ตรีพุทธรัตน
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
อ.อัญชนา

ถาวรวัน

09.30 – 10.00

พักรับประทานอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม

10.00 – 12.00

บรรยาย: หลักและวิธีวิจัย Research
รศ.นพ.นิรันดร วรรณประภา

12.00 – 13.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00

บรรยาย: วิทยาการระบาดของการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล Epidemiology of N.I.
ศ. เกียรติคุณ นพ.สมหวัง ดานชัยวิจิตร

14.00 – 14.30

พักรับประทานอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม

14.30 – 16.30

บรรยาย: การบริการหนวยจายกลาง CSSD Service
อ.นิตยา ฉันทกิจ

สถาบันบําราศนราดูร

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค

โรงพยาบาลตากสิน

วันศุกรที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 หลักสูตรพยาบาล
08.30 – 10.00

อภิปรายหมู: การปองกันและควบคุมการแพรเชื้อวัณโรคในสถานพยาบาล
Prevention of Hospital-acquired tuberculosis
นพ.เจริญ
ชูโชติถาวร
ผูทรงคุณวุฒิสถาบันโรคทรวงอก
รศ.พญ.เกษวดี
นพ.ณยศ

ลาภพระ
ปณิธานธรรม

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
สถาบันบําราศนราดูร

10.00 – 10.30

พักรับประทานอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม

10.30 – 12.00

อภิปรายหมู: การแยกผูปวยและการใชเครื่องปองกันรางกาย : ปฏิบัติการ (1)
Isolation Precaution , and Use of Personal Protective Equipment (workshop I)
ผศ.นพ. ยงค รงครุงเรือง
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
อ.ยุวดี ตันติวัฒนาไพบูลย

ขาราชการบํานาญ

อ.วราภรณ เทียนทอง

สถาบันบําราศนราดูร

12.00 – 13.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00

อภิปรายหมู: การแยกผูปวยและการใชเครื่องปองกันรางกาย : ปฏิบัติการ (2)
Isolation Precaution , and Use of Personal Protective Equipment (workshop II )
ผศ.นพ. ยงค รงครุงเรือง
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
อ.ยุวดี ตันติวัฒนาไพบูลย

ขาราชการบํานาญ

อ.วราภรณ เทียนทอง

สถาบันบําราศนราดูร

15.00 – 15.30

พักรับประทานอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม

15.30 – 16.30

Prevention of CAUTI & SSI
ผศ.นพ.ยงค

รงครุงเรือง

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

วันจันทรที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 หลักสูตรพยาบาล
08.30 – 10.30

อภิปรายหมู: การปองกันและควบคุมจุลชีพดื้อยา Prevention and Control of M.D.R.O
ผศ.นพ. กําธร มาลาธรรม
อ.นพ.สุสัณห อาศนะเสน

คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

ดร. วันทนา ปวีณกิตติพร

กรมวิทยาศาสตรการแพทย

อ.ดวงพร จินตโนทัยถาวร

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

10.30 – 11.00

พักรับประทานอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม

11.00 – 12.00

อภิปรายหมูและการปฏิบัติการ 1: การเฝาระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล (กรณีศึกษา)
Surveillance: Workshop I
ผศ.นพ.กําธร มาลาธรรม
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
อ.เทพนิมิตร

จุแดง

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

12.00 – 13.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30

อภิปรายหมูและการปฏิบัติการ 1: การเฝาระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล (กรณีศึกษา)
Surveillance: Workshop II
ผศ.นพ. กําธร มาลาธรรม
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
อ.เทพนิมิตร จุแดง

14.30 – 15.00

พักรับประทานอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม

15.00 - 16.30

บรรยาย: Statistical Process Control Chart
รศ.นพ. เชิดชัย นพมณีจํารัสเลิศ

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 หลักสูตรพยาบาล
08.30 – 09.30

09.30 – 11.00

อภิปรายหมู: การจัดการการระบาดของการติดเชื้อในโรงพยาบาล (1)
Management of N.I Outbreak (รวมLab)
ผศ.นพ. ยงค รงครุงเรือง
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
อ.อัญชนา

ถาวรวัน

สถาบันบําราศนราดูร

อ.วราภรณ

พุมสุวรรณ

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

อภิปรายหมู: การเก็บและขนสงสิ่งสงตรวจ
Specimen Collection and Transportation
อ.วราภรณ เทียนทอง
สถาบันบําราศนราดูร
อ.อัญชนา

ถาวรวัน

สถาบันบําราศนราดูร

พักรับประทานอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม
11.00 – 12.00

บรรยาย: การปองกันและควบคุมการติดเชื้อในหออภิบาล
Prevention & Control of Infection in I.C.U.
รศ.นพ.ไชยรัตน เพิ่มพิกุล
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

12.00 – 13.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30

บรรยาย: การปองกัน เอ็ช ไอ วี ไวรัสตับอักเสบ บี หลังสัมผัส
H.I.V & Hepatitis B Post Exposure Prophylaxis
นพ.วีรวัฒน

มโนสุทธิ

สถาบันบําราศนราดูร

14.30 – 15.00

พักรับประทานอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม

15.00 – 16.30

อภิปราย: การควบคุมการติดเชื้อระหวาง
กอสรางและซอมแซม
IC. in Construction and Renovation
พญ.จริยา แสงสัจจา

รองผูอํานวยการศูนยแพทยพัฒนา

อ.ภัทร วัฒนธรรม

บริษัท เนเชอรัล กรีน อินโนเวชั่น จํากัด

วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 หลักสูตรพยาบาล
08.30 – 09.30

บรรยาย: การปองกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานดูแลผูปวยระยะยาว
Prevention and Control of Infection in Long Stay Facilities
ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

09.30 – 10.00

พักรับประทานอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม

10.00 – 12.00

อภิปรายหมูอนามัยมือที่สะอาด: ปฏิบัติการ
Hand Hygiene : Workshop
ผศ.นพ. กําธร มาลาธรรม

คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผศ.คัคนางค

ขาราชการบํานาญ

อ.สุมาวดี

นาคสวัสดิ์
สกุนตนิยม

12.00 – 13.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00

บรรยาย: การติดเชื้อในโรงพยาบาลในกุมารเวช
ศาสตร IC. in Pediatrics
นพ.วิศัลย มูลศาสตร

14.00 – 14.30

พักรับประทานอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม

14.30 – 16.00

บรรยาย: เศรษฐศาสตรสุขภาพ
Health Economics
อ.ดร.สุธิดา มาสุธน

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

นายแพทยทรงคุณวุฒิ
กรมควบคุมโรค
สถาบันบําราศนราดูร

คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี

วันพฤหัสที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562 หลักสูตรพยาบาล
08.30 – 09.30

09.30 – 11.00

บรรยาย: การปองกันการติดเชื้อในการฟอกไต
Prevention of Infection in Renal Dialysis
อ.นพ.สมเกียรติ วสุวัฏฏกุล

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

บรรยาย: Human skills for ICN
ผศ.ดร.วไลลักษณ พุมพวง

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

พักรับประทานอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม
11.00 – 12.00

อนามัยอาหารในโรงพยาบาล
Hospital Food Hygiene
อ.กาญจนา คชินทร

12.00 – 13.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00

บรรยาย: การบําบัดน้ําเสีย Waste water
management
วาที่รอยตรีอักษร ใชบางยาง

ขาราชการบํานาญ

หัวหนางานบําบัดน้ําเสีย
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

15.00 – 15.30

พักรับประทานอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม

15.30 – 16.30

บรรยาย: การพัฒนาพยาบาลควบคุมการติดเชื้อสูความ
เปนเลิศ
รศ.ดร.วิมลรัตน ภูวราวุฒิพานิช
คณะพยาบาลศาสตรศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

วันศุกรที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 หลักสูตรพยาบาล
08.30 – 09.30

09.30 – 10.30

บรรยาย: การจัดการผูปวยติดเชื้อหลังจําหนายจาก
โรงพยาบาล
Post Discharge Management of N.I. patients
ผศ.คัคนางค นาคสวัสดิ์

ขาราชการบํานาญ

อภิปราย: การแนะนําผูปวย Counseling/Advice
ผศ.คัคนางค

นาคสวัสดิ์

ขาราชการบํานาญ

อ.วราภรณ

เทียนทอง

สถาบันบําราศนราดูร

10.30 – 11.00

พักรับประทานอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม

11.00 – 12.00

การทดสอบหลังการอบรม Post - Test
การอภิปรายทั่วไป ถาม - ตอบ
Open Discussion, Q & A
ศ.เกียรติคุณ นพ.สมหวัง ดานชัยวิจิตร

ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค

อ.วราภรณ

สถาบันบําราศนราดูร

เทียนทอง

12.00 – 13.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.30

อภิปรายหมู: ประสบการณการรับผูปวยโรคติด
โรคติดตอรายแรง และแนวทางการดูแลผูปวยของ
สถาบันบําราศนราดูร
อ.วราภรณ
เทียนทอง

สถาบันบําราศนราดูร

อ.เอื้อใจ

แจมศักดิ์

สถาบันบําราศนราดูร

อ.วินนะดา

คงเดชศักดา

สถาบันบําราศนราดูร

อ.จิตรลดา

รุจิทิพย

สถาบันบําราศนราดูร

ปดการอบรม

แบบสสสำรองหห้องพพัก (ฉบพับททที่ 1)

อบรมหลพักสส ตร กสำรใหห้ควสำมรสห้สสสำหรพับแพทยย์ เภสพัชกร พยสำบสำล และนพักเทคนนิคกสำรแพทยย์ ครพัรั้งททที่ 14
เรรที่อง กสำรปห้องกพันและควบคคมกสำรตนิดเชรอรั้ ในโรงพยสำบสำล
ระหวว่สำงวพันททที่ 25 พ.ย.- 6 ธ.ค.62
ณ โรงแรมรนิชมอนดย์ สไตลนิช คอนเวนชพันที่ จพังหวพัดนนทบครท
******************************
โปรดตติดตตอสสสำรองหห้องพพักโดยตรงททที่โรงแรมรติชมอนดด์ “ ภสำยในวพันททที่ 1 พฤศจนิกสำยน พ.ศ 2562 ”
โดยสต งโทรสสำรหรรืออทเมลลด์ ถถึง คคณ เสกสรร ประเกทยร หมสำยเลขโทรศพัพทด์มรือถรือ 084-8777481
กรค ณสำสต งเอกสสำร
โทรสสำร: 02-831-8866
โทรเชช็คเรรอที่ งโทรสสำร: 02-8318815

E-Mail :Seksan@richmondhotel-resort.com

ขอสสสำรองหห้องพพัก ( กรณทผห้เส ขห้สำพพักเปช็นรสำชกสำรและออกใบเสรช็จในนสำมสพังกพัดกรมกองของสว่วนรสำชกสำรเทว่สำนพันรั้ )
О หห้องพพักเดทที่ยว
รสำคสำ 1,400.- บสำท รวมอสำหสำรเชห้สำ จสสำนวน …............ หห้อง
О หห้องพพักคสว่
รสำคสำ 1,600.- บสำท รวมอสำหสำรเชห้สำ จสสำนวน..…...........หห้อง
เตทยงเสรติมรสำคสำ 800 บสำท / หห้อง
ชรืที่อผผห้เขห้สำพพัก
1.....................................................................หมสำยเลขโทรศพัพทด์มรือถรือ.......................................
พพักคผตกบพั ............................................................หมสำยเลขโทรศพัพทด์มรือถรือ.......................................
2.....................................................................หมสำยเลขโทรศพัพทด์มรือถรือ.......................................
พพักคผตกบพั ............................................................หมสำยเลขโทรศพัพทด์มรือถรือ.......................................
วพันททที่เขห้สำพพัก….............................เวลสำ …...........น. วพันททที่ออก …............................จสสำนวน …........ครืน
รสำยละเอทยดผสห้จอง ( ตห้องกรอกเอกสสำรใหห้ครบ )
ชรืที่อ ….....................................................................หมสำยเลขโทรศพัพทด์มรือถรือ........................................................................
หนตวยงสำน........................................จพังหวพัด...................................อทเมลลด์..............................................................................
***หห้องพพักททที่ทว่สำนจองขห้สำงตห้นจะยพังไมว่ไดห้รพับกสำรยรนยพันจนกวว่สำทสำงโรงแรมฯ จะสว่งเลขททที่บพัญชทธนสำคสำรของโรงแรมฯ
ใหห้กพับทว่สำนเพรที่อใหห้ทว่สำนทสสำกสำรโอนเงนินคว่สำหห้องพพักทพัรั้งหมดกว่อน***
*กรณทหห้องพพักเตช็มทสำงโรงแรมทสำงโรงแรมจะทสสำกสำรแนะนสสำโรงแรมขห้สำงเคทยงใหห้อทกครพัรั้ง *
*กรณทจองหห้องพพักหลพังจสำกวพันททที่ 1 พฤศจนิกสำยน 2562 โรงแรมขอสงวนสนิทธนิธิ์ปรพับอพัตรสำคว่สำหห้องพพักเปช็นพพักเดทที่ยว / พพักคสว่ รสำคสำ 1800 บสำท

