
 



                                                                                                                                                                                                                                                          

 
ใบลงทะเบียนเขาร�วมประชุมวิชาการยาเสพติดแห�งชาติ คร้ังที่ ๑๕ ป$ ๒๕๕๗ 

“ความทาทาย: การบําบัดรักษาการติดยาเสพติดในอนาคต (Addiction treatment : Future challenges and opportunities)” 
วันที่ ๑๑-๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

โดย สถาบันบําบัดรักษาและฟ !นฟูผู$ติดยาเสพติดแห)งชาติบรมราชชนน ีกรมการแพทย, กระทรวงสาธารณสุข 
ณ อิมแพ็คคอนเวนช่ันเซนเตอร, ฮอลล, ๙ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
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หมายเหตุสําคัญ 
- กรุณายืนยันการส)งเอกสารทุกฉบับ หากตกหล)น/ไม)ชัดเจน สถาบันฯไม)รับผิดชอบ 
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- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมท่ีงานจัดการความรู$และถ)ายทอดเทคโนโลยี โทรศัพท, ๐-๒๕๓๑-๐๐๘๐-๘ ต)อ ๔๕๑, ๔๗๙  
โทรสาร ๐-๒๕๓๒-๕๑๘๗  
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แบบแสดงความจํานงการนําเสนอผลงานวิชาการยาเสพติด 
“ความท�าทาย: การบําบัดรักษาการติดยาเสพติดในอนาคต (Addiction treatment : Future challenges and opportunities)” 

วันท่ี ๑๑-๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
โดย สถาบันบําบัดรักษาและฟ>?นฟูผู�ติดยาเสพติดแหCงชาติบรมราชชนนี กรมการแพทยF กระทรวงสาธารณสุข 

ณ อิมแพ็คคอนเวนช่ันเซนเตอรF ฮอลลF ๙ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
 
๑. ช่ือผู�นําเสนอผลงาน 
  (ภาษาไทย) (นางสาว/นาง/นาย) ........................................................................................................................................................................................... 

  (ภาษาอังกฤษ) (Miss./Mrs./Mr.) .......................................................................................................................................................................................... 

  ที่อยู- (สถานที่ทํางาน) ................................................................................................................................................................................................................... 

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

  โทรศพัท1 .......................................... โทรสาร ..........................................  มือถอื ....................................  E-Mail ……………….……………………………………. 

 
๒. ช่ือเรื่องของผลงาน 
  (ภาษาไทย) ......................................................................................................................................................................................................................................... 

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

 (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................................................................................................................................................. 

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

(พิมพ1/เขียนข�อมูลให�ชัดเจนเพื่อประโยชน1ของท-าน) 

๓. รูปแบบการนําเสนอ  

  � Oral presentation  

  � Poster presentation โดยสถาบันฯ จะจัดเตรยีมขาตัง้บอรFดไวนิลขนาดกว�าง ๘๐ เซนติเมตร สูง ๑๘๐ เซนติเมตร 
 
๔. การนําเสนอผลงานวิชาการ/วิจัย แบบนําเสนอบนเวที (Oral presentation) 
  ๔.๑ กรุณาอCานรายละเอียด ข�อเสนอแนะในการเตรียมไฟลFการบรรยายฯ และกรอกแบบฟอรFมการเตรียมส่ือประกอบ                
การบรรยายฯ ให�ครบถ�วน 
  ๔.๒ สCงไฟลFประกอบการบรรยายฯ และแบบฟอรFมการเตรียมส่ือประกอบการบรรยายฯ ลCวงหน�าได�ท่ี งานถCายทอดเทคโนโลยี            
E-mail: development_@hotmail.com  
  ๔.๓ กรณีท่ีไมCสามารถสCงไฟลFประกอบการบรรยายฯ ลCวงหน�าได� ให�นําไฟลFมาลงทะเบียนการนําเสนอได�ท่ีห�องทดลองส่ือ               
ในวันงานโดยเร็วท่ีสุด พร�อมทําการทดลองส่ือเพื่อเตรียมความพร�อม 
  ๔.๔ เวลาในการนําเสนอผลงานประมาณ ๑๐ นาที และเวลาในการตอบข�อซักถามประมาณ ๓ นาที 
 
๕. การอนุญาตให�เผยแพร- 

  � อนุญาต    
  � ไมCอนุญาต 
  

หมายเหตุ : กรุณาแจ�งกลับงานจดัการความรู�และถCายทอดเทคโนโลยี สถาบันบําบัดรักษาและฟ>?นฟูผู�ติดยาเสพติดแหCงชาติบรมราชชนนี 
หลังจากสCงโทรสารมาแล�ว     โทรศัพทF ๐-๒๕๓๑-๐๐๘๐-๘ ตCอ ๔๕๑, ๔๗๙  โทรสาร ๐-๒๕๓๒-๕๑๘๗ 

                  **อาจมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการนําเสนอจากท่ีทCานระบุไว� เพ่ือความเหมาะสม โดยจะแจ�งให�ทราบโดยเร็ว 

เอกสารหมายเลข ๒ 



แบบฟอร�มเตรียมสื่อประกอบการนําเสนอผลงาน 

“ความท�าทาย: การบําบัดรักษาการติดยาเสพติดในอนาคต (Addiction treatment : Future challenges and opportunities)” 
วันที่ ๑๑-๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

โดย สถาบันบําบัดรักษาและฟ>?นฟูผู�ติดยาเสพติดแหCงชาติบรมราชชนนี กรมการแพทยF กระทรวงสาธารณสุข 
ณ อิมแพ็คคอนเวนชั่นเซนเตอรF ฮอลลF ๙ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

 

 
 
ชื่อวิทยากรผู�บรรยาย/นําเสนอ………………………………...……………………………………………………………………. 

หน วยงาน ............................................................................................................................................................................................ 

หัวข�อบรรยาย/นําเสนอ ....................................................................................................................................................................... 
 
๑. ผู�นําเสนอมีการใช�อุปกรณ�ประกอบการบรรยาย/นําเสนอผลงานหรือไม  
  � ม ี(กรณุากรอกข�อมูลข�อท่ี ๒ – ๗ ให�ครบถ�วน)  � ไมCใช�อุปกรณFนําเสนอ (ไมCต�องกรอกข�อมูลสCวนท่ีเหลือ) 
 
๒. อุปกรณ�ท่ีใช�บรรยาย/นําเสนอผลงาน 
  � Notebook ประจําห�องบรรยาย    � Notebook นํามาเอง 
  � Over Head (เครื่องฉายแผCนใส)    � เครื่องเลCนแผCน DVD 
  � อ่ืนๆ โปรดระบุ ............................................................................................................................................................ 
 
๓. ประเภทของสื่อประกอบการบรรยาย/นําเสนอผลงาน 
  � MS-PowerPoint ๒๐๐๓/๒๐๐๗    � MS-Word ๒๐๐๓/๒๐๐๗ 
  � แผCนใส (เตรยีมมาเอง)     � แผCนใส (ให�ทางสถาบันจัดเตรยีมไว�) 
  � แผCน CD/DVD หนัง     � แผCน CD/DVD เพลง 
  � อ่ืนๆ โปรดระบุอุปกรณF/โปรแกรมท่ีใช�นําเสนอ........................................................................................................... 
 
๔. รูปแบบของไฟล�ประกอบบรรยาย/นําเสนอผลงาน 
  � ภาพน่ิง/สไลดF   � สไลดFผสมเสียงประกอบ   � สไลดFผสมภาพเคล่ือนไหวพร�อมเสียง 
 
๕. การบรรยาย/นําเสนอผลงาน 
  � นําเสนอด�วยตนเอง  � มีผู�ชCวยในการนําเสนอ    
 
๖. การอนุญาตให�เผยแพร /คัดลอกไฟล�ต�นฉบับประกอบบรรยาย/นําเสนอผลงานแก ผู�เข�าร วมประชุม 
  � อนุญาต   � ไมCอนุญาต 
 
๗. การอนุญาตให�เผยแพร /คัดลอกไฟล�ประกอบบรรยาย/นําเสนอผลงานทางเว็บไซต�สถาบันธัญญารักษ� 
(www.thanyarak.go.th) 
  � อนุญาตให�ไฟลFต�นฉบับ  � อนุญาต แตCให�แปลงไฟลFต�นฉบับเปiนไฟลFท่ีไมCสามารถแก�ไขเน้ือหาได� 
  � ไมCอนุญาต 
 

*กรุณาส งคืนแบบฟอร�มท่ีงานจัดการความรู�และถ ายทอดเทคโนโลยี  
สถาบันบําบดัรักษาและฟJKนฟูผู�ติดยาเสพติดแห งชาติบรมราชชนนี โทรสาร ๐-๒๕๓๒-๕๑๘๗  

ล วงหน�าก อนวันงาน หรือท่ีห�องทดลองสื่อในวันงาน* 

   เอกสารหมายเลข ๓ 



 

 

คําแนะนําในการส�งผลงานวิชาการยาเสพติด  
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ณ อิมแพ็คคอนเวนชั่นเซนเตอรF ฮอลลF ๙ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

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

๑. วัตถุประสงค�ของการนําเสนอผลงานวิชาการ (Free paper)  

  เพ่ือเปRนการนําเสนอผลงานวิชาการท่ีได�จากการศึกษาวิจัย หรือทบทวนเอกสาร หรือการปฏิบัติงานประจํา เพ่ือให�เกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู�ระหวCางชุมชน นักวิชาการ นักวิจัย และผู�ปฏิบัติงานด�านการปWองกัน แก�ไขปXญหายาเสพติดและเปRนการรวบรวม             
องคFความรู�ด�านการแก�ไขปXญหายาเสพติดในประเทศไทยและนานาชาติ อันจะนําไปสูCการพัฒนางาน และการผลักดันนโยบายด�านการแก�ไข
ปXญหายาเสพติดท่ีสําคัญตCอไป 

๒. ลักษณะของผลงาน 
ผลงานวิชาการท่ีสามารถนําเสนอในรูปแบบบทความวิชาการ ม ี๓ ลักษณะ คือ  

  ๒.๑ งานวิจัย (Original Article) บทความท่ีเปRนรายงานการวิจัย หรือค�นคว�าจากโครงการวิจัยท้ังการวิจัยพ้ืนฐานการวิจัย
ประยุกตFและการวิจัยและพัฒนา 
 ๒.๒ บทความจากรายงานการปฏิบัติงาน (Case Report) บทความจากรายงานการปฏิบัติงานประจําในหนCวยงาน/องคFกร             
ซ่ึงเปRนรายงานเก่ียวกับยาเสพติดท่ีนCาสนใจ 
  ๒.๓ งานโครงการ บทความท่ีเปRนรายงานการดําเนินงานโครงการท่ีครอบคลุมท้ังบริบทความเปRนมา ข้ันตอนดําเนินงานและการ
ประเมินผล 

๓. การเตรียม Paper ผลงานวิชาการ (Free paper) 
  ๓.๑ รูปแบบ ความยาวของ paper ไมC เกิน ๑๐ หน�ากระดาษ A๔ เว�นขอบกระดาษด�านละ ๓ เซนติ เมตร พิมพFด�วย                 
font Angsana New ขนาด ๑๔  
  ๓.๒ เนื้อหา  ควรประกอบด�วยหัวข�อตCอไปน้ี 
  ชื่อเร่ือง (Title) ควรเปRนวลีส้ัน ๆ แตCได�ใจความ สามารถส่ือให�ผู�อCานคาดเดาถึงแนวทางและผลการวิจัยได� 
  ชื่อผูFนิพนธ�และสังกัด (Author & by-line) เขียนช่ือ นามสกุล วุฒิการศึกษาสูงสุดและตัวยCอ ในกรณีท่ีมีผู�นิพนธFหลายคน            
ให�เรียงช่ือตามลําดับความสําคัญท่ีแตCละคนมีสCวนในงานวิจัยน้ัน ช่ือสถานท่ีทํางานหรือหนCวยงาน และสถาบันของผู�เขียนท่ีเปRนปXจจุบัน เพ่ือ
สะดวกในการติดตCอ  
  บทคัดย�อ (Abstract) ต�องเปRนความเรียงยCอหน�าเดียวท่ีมีความสมบูรณFครบถ�วน โดยมีสาระสังเขปประกอบด�วย วัตถุประสงคF 
วิธีการ และสรุปผล  
  บทนํา (Introduction) ให�ข�อมูลสารสนเทศและประเด็นสําคัญทางวิชาการ รวมท้ังวัตถุประสงคFของการวิจัยน้ัน 
 วัสดุและวิธีการ (Materials and methods) กลCาวถึงการออกแบบกลุCมตัวอยCาง เครื่องมือท่ีใช�เก็บรวบรวมข�อมูลและการ
วิเคราะหFทางสถิติ โดยเรียบเรียงตามข้ันตอน ดังน้ี 
    สําหรับผลงานวิจัย 
   - รูปแบบการศึกษา (Study design) 
   - ประชากรศึกษา/กลุCมตัวอยCาง (Study subjects) 
   - สถานท่ีศึกษา (Setting) 
   - เครื่องมือและวิธีการเก็บข�อมูล(Measurements and data collection) 
   - การวิเคราะหFข�อมูล (Data analysis) 

 
 
 

 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๔/๑ 



 
 
 

-๒- 
 
สําหรับบทความจากรายงานการปฏิบัติงาน 

   - บริบทของหนCวยงาน (Context) 
  - กระบวนการปฏิบัติงาน วิธีการการบําบัดรักษา (Practice Process) 
   - รายงานผู�ปmวยซ่ึงบอกลักษณะอาการของผู�ปmวยผลการตรวจ (Finding) 
   - การรักษาและผลจากการรักษาบําบัด 

สําหรับงานโครงการ 
  - การวิเคราะหFบริบทและเหตุผลความจําเปRนในการดําเนินโครงการ 
  - ข้ันตอนการดําเนินงาน 
  - วิธีการประเมินผล 

 ผล (Result) รายงานอธิบายผลท่ีสําคัญท่ีเปRนจรงิ อาจมีตารางและภาพประกอบไมCเกิน ๔ ตาราง หรือภาพ  
 วิจารณ� (Discussion) นําประเด็นท่ีเปRนจริงของผลการวิจัย มาศึกษาอธิบายเรียงลําดับท่ีนําเสนอในผลวCาเหมือนหรือตCางจากผล
การศึกษาของผู�อ่ืนอยCางไร โดยมีหลักฐานอ�างอิงท่ีนCาเช่ือถือ การนําผลมาประยุกตFใช� 
  สรุปและขFอเสนอแนะ (Conclusion and recommendation)  
  กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) เขียนขอบคุณบุคคลท่ีชCวยเหลือเปRนกรณีพิเศษ โดยเขียนหมวดของผลงาน            
ความถูกต�องของภาษาให�ส้ันเรียบงCาย ชัดเจน แสดงความมีนํ้าใจแตCไมCเกินจริงและกลCาวถึงแหลCงสนับสนุนด�วย (มีหรือไมCมีก็ได�) 
  เอกสารอFางอิง (Reference)  
  หมวดของผลงาน ให�ผู�สCง Free paper ระบุ paper ของทCานจัดอยูCในหมวดงานใดท�ายบทคัดยCอด�วย 
   ก. งานวิจัย  ข. บทความทบทวนองคFความรู�  ค. บทความจากรายงานการปฏิบัติงาน 
  ความถูกตFองของภาษา ผู�เสนอผลงานควรตรวจสอบการสะกดและไวยากรณFของบทคัดยCอท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษให�ถูกต�อง
สมบูรณF เพราะกรรมการจัดงานจะบรรจุสําเนา paper ของทCาน ลงในหนังสือรวบรวม paper การประชุมตามท่ีทCานสCงมาโดยไมCมีการ
เปล่ียนแปลงแก�ไข 

๔. การพิจารณา  
  ๔.๑  กรณีเอกสารมีข�อมูลสCวนใดสCวนหน่ึง ไมCครบถ�วน/ถูกต�อง สถาบันฯจะแจ�งให�ทCานทราบโดยเร็ว 
   ๔.๒ การแจ�งผลการพิจารณา จะแจ�งให�ทราบ ทาง E-mail หรือ ตามท่ีอยูC และเบอรFโทรศัพทF (ขอท่ีชัดเจนและติดตCอได�สะดวก) ท่ี
ทCานระบุไว�ในใบสมัคร/ใบแสดงความจํานงนําเสนอผลงานฯ  

๕. การนําเสนอผลงานทางวิชาการ แบบนําเสนอบนเวที (Oral presentation) 
๕.๑ เสนอในรูปของ เพาเวอรFพ�อยทF (Power point presentation) 
๕.๒ เวลาในการนําเสนอประมาณ ๑๐ นาที เวลาซักถาม ๓ นาที และจะมีสัญญาณเตือนทันทีเมื่อหมดเวลา 
๕.๓ นํา File ท่ีจะนําเสนอ มาลงทะเบียนนําเสนอได�ท่ีโตsะลงทะเบียนในชCวงเช�าของวันประชุมพร�อมทดลองส่ือ 

๖. การนําเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร� (Poster presentation) 
๖.๑ ขนาดโปสเตอรF ๘๐ x ๑๘๐  เซนติเมตร(แนวตัง้) พิมพFในรูปแบบผ�าไวนิล เจาะตาไกC ขนาด ๔ ซม. ท้ัง ๔ มุม จํานวน ๑ แผCน 
๖. ๒ ติดตCอเจ�าหน�าท่ีจัดงานท่ีโตsะลงทะเบียน เพ่ือรับหมายเลขการติดตั้งโปสเตอรF  
๖.๓ ให�ติดตั้ งโปสเตอรF ท่ีบริเวณจัดแสดงผลงานวิชาการ ตามหมายเลขท่ีกําหนด ได�ตั้ งแตC วันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗                       

ชCวงกCอนเวลา ๐๘.๓๐ น. และทําการเก็บออกได�หลังการประชุมส้ินสุดลง 

๗. การส�งผลงานวิชาการ 
   ๖.๑ สCงเปRน Attached file ทาง E-mail: development_@hotmail.com  

๖.๒ สCงต�นฉบับพร�อมแผCน Diskette/CD ท่ีมีข�อมูลด�วยตนเอง หรือทางไปรษณียF   
ท่ีงานจัดการความรูFและถ�ายทอดเทคโนโลยี สถาบันบําบัดรักษาและฟbcนฟูผูFติดยาเสพติดแห�งชาติบรมราชชนนี เลขท่ี ๖๐ ตําบล

ประชาธิปeตย� อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๓๐ 
 

หากท�านไม�ไดFรับการติดต�อกลับ กรุณาโทรสอบถามโดยเร็ว ไดFท่ีงานจัดการความรูFและถ�ายทอดเทคโนโลยี 
สถาบันบําบดัรักษาและฟbcนฟูผูFติดยาเสพติดแห�งชาติบรมราชชนนี ในเวลาราชการ  

เบอร�โทร  ๐๒ ๕๓๒ ๕๑๘๗  หรือ ๐๒ ๕๓๑ ๐๐๘๐-๘ ต�อ ๔๕๑, ๔๗๙ 

เอกสารหมายเลข ๔/๒ 



 
คําแนะนําการส�งบทคัดย�อผลงานวิชาการยาเสพติด 

“ความท�าทาย: การบําบัดรักษาการติดยาเสพติดในอนาคต (Addiction treatment : Future challenges and opportunities)” 
วันท่ี ๑๑-๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

โดย สถาบันบําบัดรักษาและฟ>?นฟูผู�ติดยาเสพติดแหCงชาติบรมราชชนนี กรมการแพทยF กระทรวงสาธารณสุข 
ณ อิมแพ็คคอนเวนช่ันเซนเตอรF ฮอลลF ๙ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

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

การเขียนบทคัดย�อ 

๑. ภาษาที่ใช#  เขียนบทคัดยCอเปRนภาษาไทยเทCาน้ัน (ถ�าเปRนคําเฉพาะหรือศัพทFเทคนิคอนุโลมให�ใช�ภาษาอังกฤษสําหรับคําน้ันได�)                   
โดยใช�ตัวอักษร Angsana UPC ขนาดตัวอักษร ๑๔ ไมCเว�นบรรทัด พิมพFด�วย Microsoft word ๙๗ ข้ึนไป มีความยาวไมCเกิน ๓๐ บรรทัด            
หรือ ๑ หน�ากระดาษ A๔ ระยะขอบกระดาษด�านบน ลCาง ซ�ายและขวา เทCากับ ๒.๕ เซนติเมตร   

“ตัวอย�างการเขียนบทคัดย�อ” 
ป'ญหาสุขภาพจิตของครอบครัวผู#ติดยาเสพติด 
ลักขณา  ใจตรง๑, จินตนา เทพดินินทรF๒  
๑สถาบันบําบัดรักษาและฟ>?นฟูผู�ติดยาเสพติดแหCงชาติบรมราชชนนี 
๒โรงพยาบาล........................................................................................  
 

บทคัดย�อ 
ความสําคัญ     ครอบครัวอาจเปRนปdจจัยหนึง่ท่ีกCอให�เกิดการติดสารเสพติด............................................................................................ 
วัตถุประสงค/   (๑) เพ่ือศึกษาปdญหา......................................................................................................................................................... 
                          (๒) เพื่อเปรยีบเทียบ................................................................................................................................................ 
วิธีการศึกษา   สุCมตัวอยCางแบบเฉพาะเจาะจงจากครอบครัวผู�ติดยาเสพติดท่ีนําผู�ติดยาเสพติดมารับการบําบัดรักษาท้ังแบบผู�ปfวยนอก          
และผู�ปfวยใน ณ สถาบันบําบัดรักษาและฟ>?นฟูผู�ติดยาเสพติดแหCงชาติบรมราชชนนีรักษF จังหวัดปทุมธานี ระหวCางเดือนสิงหาคมถึง 
ตุลาคม ๒๕๔๘ จํานวน ๑๔๕ คน เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยประกอบด�วย
............................................................................................................................................................................................................... 
วิเคราะหFข�อมูลในรูปของคCาร�อยละ   คCาเฉล่ีย และ................................................................................................................................ 
ผลการศึกษา  พบวCา (๑)ปdญหาสุขภาพจิตของครอบครัวผู�ตดิยาเสพติดอยูCในระดับปกติทุกด�าน  
                                 (๒) ............................................................................................................................................................. 
สรุปและวิจารณ/   การท่ีครอบครวัผู�ติดยาเสพติดท่ีมีจาํนวนครัง้ท่ีผู�ติดยาเสพตดิเข�ารับการบําบดัรักษา 
ท่ีแตกตCางมีปdญหาสุขภาพจิตแตกตCาง  เน่ืองจาก.................................................................................................................................... 
 
ข#อเสนอแนะ   ควรมีการคดักรองปdญหาสุขภาพจิตของสมาชิกครอบครัวผู�ติดยาเสพติด เพ่ือ................................................................... 
 
๕. การส�งบทคัดย�อ 
  ๑) สCงเปRน Attached files ทาง E-mail address: thanyarak_tida@hotmail.com / development_@hotmail.com 
  ๒) สCงต�นฉบับพร�อมแผCน diskette/CD ท่ีมีข�อมูลด�วยตนเองหรือทางไปรษณียF ท่ีงานจัดการความรู�ถCายทอดเทคโนโลยี  
สถาบันบําบัดรักษาและฟ>?นฟูผู�ติดยาเสพติดแหCงชาติบรมราชชนนีรักษF ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ หากพ�นกําหนดนี้  
จะไมCรับพิจารณา 
  ๓) ไมCรับบทคัดยCอท่ีสCงทางโทรสาร 

๖. การพิจารณา 
๖.๑ กรณีบทคัดย�อมีข#อมูลส�วนใดส�วนหน่ึง ไม�ครบถ#วน/ถูกต#อง 

 สถาบันฯจะแจ�งให�ทCานทราบภายในวันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖  และขอให�ทCานสCงบทคัดยCอท่ีได�รับการแก�ไขกลับมาทาง E-mail 
address: thanyarak_tida@hotmail.com / development_@hotmail.com 
  ๖.๒ ผลการพิจารณา จะแจ�งให�ทราบ ทาง E-mail หรือ ตามท่ีอยูCและเบอรFโทรศัพทF (ท่ีตดิตCอสะดวก) ตามท่ีทCานระบุไว�ในใบสมัคร 
ภายในวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

เอกสารหมายเลข ๕ 



 
 

เพื่อป�องกันความผิดพลาด
เอกสารตกหล�น/ไม�ชัดเจน  
กรุณาโทรฯ ยืนยันหลังจาก 

ส�งใบสมัครหรือเอกสาร 
ทุกครั้ง! .. 

   

 

 

 

 

 

การประชุมวิชาการยาเสพติดแห�งชาติ  
ครั้งที่ ๑๕ ป. ๒๕๕๗ 

  

“ความท1าทาย: การบําบัดรักษาการติดยาเสพติด 
ในอนาคต (Addiction treatment : Future 

challenges and opportunities)” 

    

วันที่ ๑๑ - ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

ณ อิมแพ็คคอนเวนชั่นเซ็นเตอรN ฮอลลN ๙ 
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

 
 

 
 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขั้นตอนการสมัคร.. 
 
๑. ผู�สนใจสามารถ Download ใบสมัครได�ที่ .. 

www.thanyarak.go.th   
  
๒. กรอกรายละเอียดในใบสมัครให�อ.านออก  
    ชัดเจน ครบถ�วน 
 
๓. ส.งใบสมัครได�ที่เบอร3โทรสาร ๐๒ ๕๓๒ ๕๑๘๗  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
ขั้นตอนการส.งผลงานนําเสนอ 
 
   ๑. ส�งเปSน Attached file ทาง E-mail :  

development_@hotmail.com 
๒. ส�งต1นฉบับพร1อมแผ�น CD ที่มีข1อมูล ด1วยตนเอง      

                หรือทางไปรษณียN มาที่งานจัดการความรู1และถ�ายทอด 
                เทคโนโลยี สถาบันบําบัดรักษาและฟ[\นฟูผู1ติดยาเสพตดิ  
               แห�งชาติบรมราชชนนีรักษN  อําเภอธัญบุรี  
                จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๓๐ 
    ๓. ไม.รับส.งต�นฉบับทางโทรสาร 

 
เขตบริการสุขภาพท.านต�องทราบ...จําให�ขึ้นใจ 

  เครือข.าย 

  ที่ 
ชื่อจังหวัด 
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รายชื่อโรงแรมที่พักใกล�เคียง 
 

๑. โรงแรม ปทุมธานีเพลส 
    คุณสมพร ๐๘๖ ๓๑๗๖๙๑๑ โทรศัพทN ๐๒ ๙๖๓๘๒๙๙  
    โทรสาร ๐๒ ๙๖๓๙๒๕๙   
๒. โรงแรมบางกอกกอฟล3 แอนด3รีสอร3ท ปทุมธาน ี
    ติดต�อคุณตูน  
   โทรศัพทN ๐๘๑ ๘๓๙ ๔๔๖๘ , ๐๒ ๙๖๓๙๗๗๗ 
๓. โรงแรมจัมโปเทล (ตั้งอยู�ติดกับโรงพยาบาล 
    มงกุฎวัฒนะ ถนนแจ1งวัฒนะ)   
    โทรศัพทN ๐๒ ๕๗๔ ๑๐๑๕ 
๔. โรงแรมเอเชียแอร3พอร3ท  
    โทรศัพทN ๐๒ ๙๙๒ ๖๙๙๙ 
๕. โรงแรมลักซอร3 โฮเทล  

โทรศัพทN ๐๒ ๑๙๒ ๔๐๐๐  
๖. โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร3พอร3ต    
    โทรสาร ๐๒ ๕๖๖ ๑๙๔๑   
    มือถือ ๐๘๔ ๓๒๔๙๙๘๘ คุณจิดาภา 
๗. โรงแรมเทวนตี้โฟร3 แอทโฮม 
    โทรศัพทN ๐๒ ๕๘๒ ๒๒๕๕  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
    

   
    

  
 
 

 
 

 
 

งานจัดการความรู�และ 
ถ.ายทอดเทคโนโลยี 

สถาบันบําบัดรักษาและฟ[\นฟูผู1ติดยาเสพติด
แห�งชาติบรมราชชนนีรักษN 

๖๐ ตําบลประชาธิปLตย3  อําเภอธัญบุรี                            
จังหวัดปทุมธานี  ๑๒๑๓๐ 

โทร. ๐ ๒๕๓๑ ๐๐๘๐ – ๘ ต.อ ๔๕๑, ๔๗๙ 
โทรสาร. ๐ ๒๕๓๒ ๕๑๘๗ 




