
 



 

แบบแสดงความจ านงการน าเสนอผลงานวิชาการ 
ประชุมวิชาการพยาบาลยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ปี ๒๕๖๑  

Addiction Nursing ๔.๐ : The Best for The Most 
วันที่ ๒๒ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  

ณ โรงแรมดิอิมเพรส น่าน จังหวัดน่าน  

๑. ชื่อผู้น ำเสนอผลงำน 
  (ภำษำไทย) (นำงสำว/นำง/นำย) ........................................................................................................................................... 
  (ภำษำอังกฤษ) (Miss./Mrs./Mr.) ........................................................................................................................................... 
  ที่อยู่ (สถำนที่ท ำงำน) .............................................................................................................................................................. 
 โทรศัพท์ ................................................. โทรสำร .....................................................  มือถือ .................................................  
 E-Mail ……………….…………………………………………………………………………. 

๒. ชื่อเรื่องของผลงำน 
  (ภำษำไทย) ............................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................................................... 
 (ภำษำอังกฤษ)........................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................................................... 

(พิมพ์/เขียนข้อมูลให้ชัดเจนเพื่อประโยชน์ของท่ำน) 

๓. รูปแบบกำรน ำเสนอ  
   Oral presentation  
   Poster presentation โดยสถาบนัฯ จะจดัเตรียมขาตั้งบอร์ดไวนิลขนาดกว้าง ๘๕ เซนตเิมตร สูง ๑๘๐ เซนติเมตร 
๔. กำรน ำเสนอผลงำนวิชำกำร/วิจัย แบบน ำเสนอบนเวที (Oral presentation) 
  ๔.๑ กรุณาอ่านรายละเอียด ข้อเสนอแนะในการเตรียมไฟล์การบรรยายฯ และกรอกแบบฟอร์มการเตรียมสื่อประกอบ                
การบรรยายฯ ให้ครบถ้วน 
  ๔.๒ ส่งไฟล์ประกอบการบรรยายฯ และแบบฟอร์มการเตรียมสื่อประกอบการบรรยายฯ ล่วงหน้าได้ที่ งาน วิชาการพยาบาล        
E-mail: n.pmnidat@gmail.com  
  ๔.๓ เวลาในการน าเสนอผลงานประมาณ ๑๒ นาที และเวลาในการตอบข้อซักถามประมาณ ๓ นาที 
๕. กำรอนุญำตให้เผยแพร่ 
   อนุญาต    
   ไม่อนุญาต 

หมำยเหตุ : ลงทะเบียนแสดงควำมจ ำนงกำรน ำเสนอผลงำนวิชำกำรยำเสพติดภำยในวันที่ ๑๕ มกรำคม ๒๕๖๑ 
             สำมำรถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์สถำบันธญัญำรักษ์  http://www. pmnidat.go.th   
กรุณาแจ้งกลับงานวชิาการพยาบาล สถาบนับ าบดัรักษาและฟืน้ฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาตบิรมราชชนนี (นางพรชนก  ทรัพย์เกิด ผู้ประสานงาน) 
โทรศัพท์    ๐-๒๕๓๑-๐๐๘๐-๘ ต่อ ๕๑๔, ๔๒๙  E-mail: n.pmnidat@gmail.com 
**อาจมีการเปลีย่นแปลงรูปแบบการน าเสนอจากที่ทา่นระบไุว้ เพื่อความเหมาะสม โดยจะแจง้ให้ทราบโดยเร็ว 

เอกสารหมายเลข 1 



 
ค ำแนะน ำในกำรส่งผลงำนวิชำกำร  

ประชุมวิชำกำรพยำบำลยำเสพติดแห่งชำติ ครั้งที่ ๙ ปี ๒๕๖๑  
Addiction Nursing ๔.๐ : The Best for The Most 

วันที่ ๒๒ - ๒๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ เวลำ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
ณ โรงแรมดิอิมเพรส น่ำน จังหวัดน่ำน  

******************************************************************************** 

๑. วัตถุประสงค์ของการน าเสนอผลงานวิชาการ (Free paper)  

  เพื่อเป็นการน าเสนอผลงานวิชาการที่ได้จากการศึกษาวิจัย หรือทบทวนเอกสาร หรือการปฏิบัติงานประจ า เพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพยาบาลผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและเป็นการรวบรวม องค์ความรู้ด้านการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในประเทศไทยและนานาชาติ อันจะน าไปสู่การพัฒนางาน และการผลักดันนโยบายด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ส าคัญต่อไป 

๒. ลักษณะของผลงาน 
ผลงานวชิาการทีส่ามารถน าเสนอในรูปแบบบทความวชิาการ มี ๓ ลักษณะ คือ  

  ๒.๑ งานวิจัย (Original Article) บทความที่เป็นรายงานการวิจัย หรือค้นคว้าจากโครงการวิจัยทั้งการวิจัยพื้นฐานการวิจัย
ประยุกต์และการวิจัยและพัฒนา 
 ๒.๒ บทความจากรายงานการปฏิบัติงาน (Case Report) บทความจากรายงานการปฏิบัติงานประจ าในหน่วยงาน/องค์กร ซึ่ง
เป็นรายงานเก่ียวกับยาเสพติดที่น่าสนใจ 
  ๒.๓ งานโครงการ บทความที่เป็นรายงานการด าเนินงานโครงการที่ครอบคลุมทั้งบริบทความเป็นมา ขั้นตอนด าเนินงานและการ
ประเมินผล 

๓. การเตรียม Paper ผลงานวิชาการ (Free paper) 
  ๓.๑ รูปแบบ ความยาวของ paper ไม่เกิน ๑๐ หน้ากระดาษ A๔ เว้นขอบกระดาษด้านละ ๓ เซนติเมตร พิมพ์ด้วย                 
font Angsana New ขนาด ๑๔  
  ๓.๒ เนื้อหา  ควรประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ 
  ชื่อเรื่อง (Title) ควรเป็นวลีสั้น ๆ แต่ได้ใจความ สามารถสื่อให้ผู้อ่านคาดเดาถึงแนวทางและผลการวิจัยได้ 
  ชื่อผู้นิพนธ์และสังกัด (Author & by-line) เขียนชื่อ นามสกุล วุฒิการศึกษาสูงสุดและตัวย่อ ในกรณีที่มีผู้นิพนธ์หลายคน            
ให้เรียงชื่อตามล าดับความส าคัญที่แต่ละคนมีส่วนในงานวิจัยนั้น ชื่อสถานที่ท างานหรือหน่วยงาน และสถาบันของผู้เขียนที่เป็นปัจจุบัน เพื่อ
สะดวกในการติดต่อ  
  บทคัดย่อ (Abstract) ต้องเป็นความเรียงย่อหน้าเดียวที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วน โดยมีสาระสังเขปประกอบด้วย วัตถุประสงค์ 
วิธีการ และสรุปผล  
  บทน า (Introduction) ให้ข้อมูลสารสนเทศและประเด็นส าคัญทางวิชาการ รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัยนั้น 
 วัสดุและวิธีการ (Materials and methods) กล่าวถึงการออกแบบกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลและการ
วิเคราะห์ทางสถิติ โดยเรียบเรียงตามขั้นตอน ดังนี้ 
    ส าหรับผลงานวิจัย 
   - รูปแบบการศึกษา (Study design) 
   - ประชากรศึกษา/กลุ่มตัวอย่าง (Study subjects) 
   - สถานที่ศึกษา (Setting) 
   - เครื่องมือและวิธีการเก็บข้อมูล(Measurements and data collection) 
   - การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) 

 
 
 

 
 

-๒- 
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ส าหรับบทความจากรายงานการปฏิบัติงาน 

   - บริบทของหน่วยงาน (Context) 
  - กระบวนการปฏบิัติงาน วิธีการการบ าบัดรักษา (Practice Process) 
   - รายงานผู้ปว่ยซึ่งบอกลักษณะอาการของผู้ป่วยผลการตรวจ (Finding) 
   - การรักษาและผลจากการรักษาบ าบัด 

ส าหรับงานโครงการ 
  - การวิเคราะห์บริบทและเหตุผลความจ าเป็นในการด าเนนิโครงการ 
  - ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
  - วิธีการประเมินผล 

 ผล (Result) รายงานอธบิายผลที่ส าคัญที่เป็นจริง อาจมีตารางและภาพประกอบไม่เกิน ๔ ตาราง หรือภาพ  
 วิจารณ์ (Discussion) น าประเด็นที่เป็นจริงของผลการวิจัย มาศึกษาอธิบายเรียงล าดับที่น าเสนอในผลว่าเหมือนหรือต่างจากผล
การศึกษาของผู้อื่นอย่างไร โดยมีหลักฐานอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ การน าผลมาประยุกต์ใช้ 
  สรุปและข้อเสนอแนะ (Conclusion and recommendation)  
  กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) เขียนขอบคุณบุคคลที่ช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ โดยเขียนหมวดของผลงาน            
ความถูกต้องของภาษาให้สั้นเรียบง่าย ชัดเจน แสดงความมีน้ าใจแต่ไม่เกินจริงและกล่าวถึงแหล่งสนับสนุนด้วย (มีหรือไม่มีก็ได้) 
  เอกสารอ้างอิง (Reference)  
  หมวดของผลงาน ให้ผู้ส่ง Free paper ระบุ paper ของท่านจดัอยู่ในหมวดงานใดทา้ยบทคัดยอ่ด้วย 
   ก. งานวิจัย  ข. บทความทบทวนองค์ความรู้  ค. บทความจากรายงานการปฏบิัติงาน 
  ความถูกต้องของภาษา ผู้เสนอผลงานควรตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ของบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง
สมบูรณ์ เพราะกรรมการจัดงานจะบรรจุส าเนา paper ของท่าน ลงในหนังสือรวบรวม paper การประชุมตามที่ท่านส่งมาโดยไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไข 

๔. การพิจารณา  
  ๔.๑  กรณีเอกสารมีข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ครบถ้วน/ถูกต้อง สถาบันฯจะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็ว 
   ๔.๒ การแจ้งผลการพิจารณา จะแจ้งให้ทราบ ทาง E-mail หรือ ตามที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ (ขอที่ชัดเจนและติดต่อได้สะดวก)     
ที่ท่านระบุไว้ในใบสมัคร/ใบแสดงความจ านงน าเสนอผลงานฯ  

๕. การน าเสนอผลงานทางวิชาการ แบบน าเสนอบนเวที (Oral presentation) 
๕.๑ เสนอในรูปของ เพาเวอร์พ้อยท์ (Power point presentation) 
๕.๒ เวลาในการน าเสนอประมาณ ๑๒ นาที เวลาซักถาม ๓ นาที และจะมีสัญญาณเตือนทันทีเมื่อหมดเวลา 

๖. การน าเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์ (Poster presentation) 
๖.๑ ขนาดโปสเตอร์ ๘๕ x ๑๘๐  เซนติเมตร(แนวตั้ง) พิมพ์ในรูปแบบผา้ไวนิล เจาะตาไก่      

ขนาด ๔ ซม. ทั้ง ๔ มุม จ านวน ๑ แผ่น 
๖. ๒ ติดต่อเจ้าหน้าที่จัดงานที่โต๊ะลงทะเบียน เพื่อรับหมายเลขการติดตั้งโปสเตอร์  
๖.๓ ให้ ติ ดตั้ ง โปสเตอร์ ที่ บริ เ วณจั ดแสดงผลงานวิ ช าการ ตามหมายเลขที่ ก าหนด     

ได้วันที่ ๒๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. และท าการเก็บออกได้หลังการประชุมสิ้นสุดลง 

๗. การส่งผลงานวิชาการ 
   ๖.๑ ส่งเปน็ Attached file ทาง E-mail address: n.pmnidat@gmail.com  

 
หากท่านไม่ได้รับการตดิต่อกลบั กรุณาโทรสอบถามโดยเร็ว ได้ที่งานวิชาการพยาบาล 
สถาบันบ าบดัรักษาและฟื้นฟูผูต้ิดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ในเวลาราชการ  

เบอร์โทร ๐๒ ๕๓๑ ๐๐๘๐-๖ ต่อ ๕๑๔, ๔๒๙ 
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85 ซม 

180 
ซม 

ตัวอย่าง
โปสเตอร์
แนวตั้ง 



 

ค ำแนะน ำกำรส่งบทคัดย่อผลงำนวิชำกำรยำเสพติด 
ประชุมวิชำกำรพยำบำลยำเสพติดแห่งชำติ ครั้งที่ ๙ ปี ๒๕๖๑  

Addiction Nursing ๔.๐ : The Best for The Most 
วันที่ ๒๒ - ๒๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ เวลำ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  

ณ โรงแรมดิอิมเพรส น่ำน จังหวัดน่ำน  
 

การเขียนบทคัดย่อ 
๑. ภาษาที่ใช้  เขียนบทคัดย่อเป็นภาษาไทยเท่านั้น (ถ้าเป็นค าเฉพาะหรือศัพท์เทคนิคอนุโลมให้ใช้ภาษาอังกฤษส าหรับค านั้นได้)                   
โดยใช้ตัวอักษร Angsana UPC ขนาดตัวอักษร ๑๔ ไม่เว้นบรรทัด พิมพ์ด้วย Microsoft word ๙๗ ขึ้นไป มีความยาวไม่เกิน ๓๐ บรรทัด 
หรือ ๑ หน้ากระดาษ A๔ ระยะขอบกระดาษด้านบน ล่าง ซ้ายและขวา เท่ากับ ๒.๕ เซนติเมตร   

“ตัวอย่างการเขียนบทคัดย่อ” 
ปัญหาสุขภาพจิตของครอบครัวผู้ติดยาเสพติด 
ลักขณา  ใจตรง๑, จินตนา เทพดินินทร์๒  
๑สถาบันบ าบัดรักษาและฟื้นฟผููต้ิดยาเสพติดแห่งชาตบิรมราชชนนี 
๒โรงพยาบาล........................................................................................  

บทคัดย่อ 
ความส าคัญ  ครอบครัวอาจเป็นปัจจัยหนึง่ที่ก่อให้เกิดการติดสารเสพติด........................................................................................... 
วัตถุประสงค ์(๑) เพื่อศึกษาปัญหา....................................................................................................................................................... 
                 (๒) เพื่อเปรียบเทียบ...................................................................................................................................................... 
วิธีการศึกษา สุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจากครอบครัวผู้ตดิยาเสพติดทีน่ าผู้ติดยาเสพติดมารับการบ าบัดรักษาทั้งแบบผูป้ว่ยนอก             
                และผู้ปว่ยใน ณ สถาบันบ าบัดรักษาและฟื้นฟผูู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนรีักษ์ จังหวัดปทุมธานี ระหว่างเดือน  
                สิงหาคมถึงตุลาคม ๒๕๔๘ จ านวน ๑๔๕ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย...................................................... 

     วิเคราะห์ข้อมูลในรูปของค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ........................................................................................................... 
ผลการศึกษา พบว่า (๑)ปัญหาสุขภาพจิตของครอบครัวผู้ติดยาเสพติดอยู่ในระดบัปกติทุกดา้น  
                         (๒) ....................................................................................................................................................................... 
สรุปและวิจารณ์   การที่ครอบครัวผู้ติดยาเสพติดที่มีจ านวนคร้ังที่ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษาที่แตกต่างมีปัญหาสุขภาพจิต  
                       แตกต่าง  เนือ่งจาก.................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะ   ควรมีการคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตของสมาชิกครอบครัวผู้ติดยาเสพติด เพื่อ............................................................ 
 
๕. การส่งบทคัดย่อ 
  ๑) ส่งเป็น Attached files ทาง E-mail address:n.pmnidat@gmail.com  ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ หากพ้น
ก าหนดนี้ จะไม่รับพิจารณา 
  ๓) ไม่รับบทคัดย่อที่สง่ทางโทรสาร 

๖. การพิจารณา 
๖.๑ กรณีบทคัดย่อมีข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ครบถ้วน/ถูกต้อง สถาบันฯจะแจ้งให้ท่านทราบภายในวันที่ 3๑ มกราคม ๒๕๖๑  

และขอให้ท่านส่งบทคัดย่อที่ได้รับการแก้ไขกลับมาทาง E-mail address: n.pmnidat@gmail.com 
  ๖.๒ ผลการพิจารณา จะแจ้งให้ทราบ ทาง E-mail หรือ ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ (ที่ติดต่อสะดวก) ตามที่ทา่นระบุไว้ในใบสมัคร 
ภายในวันที่ 31 มกราคม ๒๕60 
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วันท่ี  เวลา เร่ือง 

22 ก.พ. 61 
 

09.00-10.00 พิธีเปิดและบรรยายพิเศษเร่ือง  Addiction Nurse 4.0 
นพ. สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ 

10.00-12.00 Nursing Excellence to Thailand 4.0 
ดร.กาญจนา จันทร์ไทย ผู้อํานวยการสํานักการพยาบาล 

12.00-13.00  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.00 บทบาทพยาบาลกับการรองรับประมวลกฎหมายยาเสพติด 
นพ.สรายุทธ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อํานวยการสถาบันบําบัดรักษาและฟ้ืนฟูฯ 

14.00-16.30 นําเสนอผลงานวิชาการ  
ผู้วิพากษ์ ผศ.ดร.สุชาดา รัชชุกูล, ดร.สุกุมา  แสงเดือนฉาย, ดร.นันทา ชัยพิชิตพันธ์ 

18.00-21.00 อภิปราย มาตรฐานการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด 
และประชุมสมาชิกสมาคมพยาบาลยาเสพติดไทย 
พว.ธนิกา พงษ์พิทักษ์ รองผู้อํานวยการด้านการพยาบาล สถาบันบําบัดรักษาฯ 
และ รองผู้อํานวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาค 
พว.ดวงดาว ไวยปราชญ์ ผู้ดําเนินรายการ 

23ก.พ. 61 
 

09.00-10.30 ความสุขกับงานยาเสพติด 
นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัตน์  อธิบดีกรมสุขภาพจิต 

10.30 -12.00 การบริหารการพยาบาลยุคไทยแลนด์ 4.0 
อ.อัจฉรา คงกิตติมาลากุล ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาพยาบาลทางคลินิก  
รพ.สมิติเวช สุขุมวิท  

12.00-13.00  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.30 ถอดบทเรียนงานพัฒนาเครือข่ายการบําบัดรักษายาเสพติดโดยชุมชนมีส่วนร่วม  
ดร.สุชาดา  รัชชุกูล,พว.อรัญญา ฤทธิเดช,พว.จันทนา วิมลจิตรสะอาด,พว.อรณุช  
บาดกลางและ พว.โสภิดา  ดาวสดใส ผู้ดําเนินรายการ 

14.30-16.30 แบ่งกลุ่มอภิปราบและประเมินผลการประชุม 
พว.ดวงดาว ไวยปราชญ์ ผู้ดําเนินรายการ 

 หมายเหต ุ รับประทานอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม เวลา 10.30 น. และ 14.30 น. 
 

การประชุมวิชาการพยาบาลยาเสพติดแห่งชาติ คร้ังที่ 9 

Addiction Nursing 4.0 : The Best for the Most 

วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมดิอิมเพรสน่าน จังหวัดน่าน 



***กรุณำส ำรองห้องพักด้วยตัวเอง*** 
ใบส ำรองห้องพักโรงแรม ดิอิมเพรส น่ำน  จังหวัดน่ำน 

 

วันที่.................................... 
“ กำรประชุมวิชำกำรพยำบำลยำเสพติดแหง่ชำติ ครั้งที่ 9” 
จัดโดย .. สถำบันบ ำบัดรักษำและฟื้นฟูผู้ติดยำเสพติดแห่งชำติบรมรำชชนนี 

วันที่  22 – 23  กุมภำพันธ์  2561  ณ  โรงแรม ดิอิมเพรส น่ำน  จังหวัดน่ำน 

ค ำน ำหน้ำชื่อ  /  ชื่อ  / สกุล    ........................................................................................................................  

สถำนที่ท ำงำน/หน่วยงำน ............................................................................................................................. ..... 

ต ำแหน่ง................................................................................................................................................... ........... 

ที่อยู่ที่ท ำงำน........................................................................................................ ................................................ 

E-mail  Address   ............................................................................................................................. .............. 

เบอร์โทรศัพท์......................................  โทรสำร  ...................................โทรศัพท์มือถือ................................... 

มีความประสงค์จองห้องพัก โรงแรมดิอิมเพรส น่ำน   รวมอำหำรเช้ำ (ห้องละ 2 ท่ำน) 
โดยเข้าพักวันที่   ....................................................  ออกวันที่   ...................................................... 

      ห้อง Standard    พักเดี่ยว / พักคู่   รำคำ     800   บำท    จ ำนวน    ...............ห้อง 

      ห้อง Superior   พักเดี่ยว / พักคู่   รำคำ    1,200  บำท    จ ำนวน    ...............ห้อง 

โดยพักกบั  ชื่อ-สกุล............................................................................................................................... 

หรือ         ประสงค์ให้ทำง โรงแรม จับห้องพักคู่ให้ (กรณีมำท่ำนเดียว)  

การช าระเงิน กรุณายืนยันการเข้าใช้บริการ   ก่อน 15 วัน   และวางมัดจ า   50%   ล่วงหน้าก่อน
วันจัดงาน ในนาม“อาทิมา ตั้งเที่ยงธรรม”  ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด    เลขที่บัญชี  114-2-50333-2   บัญชีออม
ทรัพย์  สาขาน่านและกรุณาส่งหลักฐานยืนยันการโอนเงินที่  Fax 054-7763135 หรือ Email ของโรงแรมท่ี
theimpressnanhotel@gmail.com 

ที่อยู่กำรออกใบเสร็จ (กรุณาเขียนช่ือและสกลุ ด้วยตัวบรรจง ให้ชัดเจน เพื่อความถูกต้องในการออกใบเสร็จรับเงิน) 
..................................................................................... ...................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................................
............................................................................................................................. ...........................................................
.......................................................................................................................................................................... ..............
..................................................................................................................... ...................................................................
..........................................................................................  
ควำมต้องกำรอื่น(ถ้ำมี) 
........................................................................... .............................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................................
............................................................................................................................. ............................. 
หมายเหตุ   
  -กรณีที่ทางโรงแรมยังไม่ได้รับใบโอนเงิน ทางโรงแรมจะไม่มีการส ารองห้องพัก  
  -กรณีผู้จองห้องพักไม่สามารถเข้าพักตามเวลาที่ก าหนด ต้องแจ้งให้โรงแรมให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั้นโรงแรมจะตัดช่ือผู้จองออกใน
เวลา 18.00 น  
*** ที่อยู่โรงแรมดิอิมเพรส น่ำน  
99 ม.4 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน 55000โทร.054-775575-6  หรือ ติดต่อคุณกันยารัตน์   (ฝ่ายส ารองห้องพัก) โทร.
081-7831140  E-Mail : theimpressnanhotel@gmail.com 

เอกสำรหมำยเลข ๔ 

mailto:theimpressnanhotel@gmail.com



