
 1

 
รายชื่อโรงแรม และเบอร�โทรศัพท�ต�อ สําหรับการประชุม “มหกรรมสุขภาพชุมชน คร้ังท่ี 2” 

วันท่ี 12-14 ตุลาคม 2554 ณ อิมแพ็ค คอนเวอชั่นเซ็นเตอร� เมืองทองธานี 

ชื่อโรงแรม ราคาห1องพัก/ห1อง 
จํานวน
ห1องพัก 

ที่สํารองได1 

ชื่อผู1ติดต�อ 
(ฝ�ายสํารอง
ห�องพัก) 

Tel./Fax/e-mail  

1. โนโวเทล  อิมแพค  
                เมืองทองธานี 

1,400/1,600 (คู') 
walk able 

280 ห�อง คุณวุฒิพร (เก-) Tel.  02-833-4888 ต'อ 4710-4715 
Fax  02-833-4889 

2. รามาการ:เด�น 
               ถนนวิภาวดีรังสิต 
www.ramagardenshotel.co
m  

1,200/1,400 บาท (เดี่ยว/
คู') 

(รถ เที่ยวละ 100 บาท) 

100 ห�อง คุณเปMNล Tel.089-837-3390 
Tel.02-5587888 
rama@ramagardenshotel.co
m 

3. Bangkok Golf Spa  
Resort 

              
www.resort.th.com  

1,500 บาท (เดี่ยว/คู') 
(จัดรถรับ-ส'ง) 

100 ห�อง คุณนิตยา(โอ-) Tel. 02-963-9777ต'อ1201 
Fax  02-963-9711  

4. รร. เอเชีย แอร:พอร:ต 
          (ศูนย:การค�าเซียร:รังสิต) 
 

1,200 บาท  (เดี่ยว), 
1,400 บาท (คู'), 1,500 

บาท  เดี่ยว/คู' (จัดรถรับ-
ส'ง) 

100 ห�อง คุณสุวล ี
คุณรุ'งรัตน: 

Tel 02-992-6999 ต'อ7264,  
Fax 02-532-3193 
E-Mail : airport@asiahotel.co.th 

5. รร.นนทบุรีพาเลช 
www.nonthaburipalace.co
m  

900 บาท เดี่ยว/คู' 
1,200 เดี่ยว/คู' 
(จัดรถรับ-ส'ง) 

150 ห�อง คุณกรรณิการ: Tel.   02-969-0157 
Fax  02-969-0171 
 

        6.ริชมอนด:  
  ถ. รัตนาธิเบศก:   จ. นนทบุรี 

1,200 บาท  (เดี่ยว), 
1,400 บาท (คู') 

250 ห�อง คุณรจนา (นุ�ย) Tel.  02-831-8888 
Fax  02-831-8877 

7. ปทุมธานี เพลส 
www.pathumthaniplacehotel.

com  

1,000 บาท (เดี่ยว 
1,100 บาท (คู') 

100 ห�อง คุณสุนิสา Tel.  02-963-8299 
Fax  02-963-9259 

8. KU HOME 
    (ใน ม.เกษตรศาสตร: )           

1,250 บาท (เดี่ยว/คู') 
(ไม'มีรถรับ-ส'ง) 

40 ห�อง ฝ�ายสาํรอง
ห�องพัก 

Tel. 02-579-0010-5 
Fax. 02-579-9291 

9. รร.รีเจนท: อินน:& 
       อพาร:ทเม�น 
       (ถ.งามวงศ:วาน 9) 

650 บาท (เดี่ยว/คู') 
750 บาท (พัก 3 คน) 

(ไม'มีรถรับ-ส'ง) 

100 ห�อง ฝ�ายสาํรอง
ห�องพัก 

Tel.02-952-5500 
Fax.02-952-7348 
 

10. รร.อมารี แอร:พอร:ต 
        (ดอนเมือง) 

1,500 บาท (เดี่ยว/คู') 
(ไม'มีรถรับส'ง) 

100 ห�อง คุณจิดาภา Tel.02-566-1020 
Fax.02-566-1941 
e-mail:airport@amari.com  

11. รร.เซน สวีท กรุงเทพฯ 
        รร.ควอลิตี้ สวีท (เดิม) 
 

1,300  บาท( เดี่ยว/คู') 
(ไม'มีรถรับ-ส'ง) 

50 ห�อง คุณพิสุทธิ ์ Tel.02-982-2024ต'อ1102 
Fax.02-982-3558 

12. สถาบนัวิจัยจุฬาภรณ: 
        ถนนวิภาวดีรังสิต 

1,000 บาท (เดี่ยว) 
1,200 บาท (คู')  
(ไม'มีรถรับ-ส'ง) 

60 ห�อง คุณรัศมิดา 
 

Tel.02-984-8679 
Fax.029848665 
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ชื่อโรงแรม ราคาห1องพัก/ห1อง 
จํานวน
ห1องพัก 

ที่สํารองได1 

ชื่อผู1ติดต�อ 
(ฝ�ายสํารอง
ห�องพัก) 

Tel./Fax/e-mail  

13. รร.มิราเคิล แกรนด: 
        ถนนวิภาวดีรังสิต 

1,800 บาท (เดี่ยว/คู') 
(ไม'มีรถรับ-ส'ง) 

100 ห�อง คุณต�น 
 

Tel.02-575-5599 
Fax.02-575-55555 

14. รร.หลุยส: เทรเวล 
        ถนนวิภาวดีรังสิต 

1,200 บาท (เดี่ยว/คู') 
(ไม'มีรถรับ-ส'ง) 

70  ห�อง คุณสุนันทา 
 

Tel.02-551-2191-9 
Fax.02-521-3534 

15. รร.ไพร:เฮิร:ส   ( ใกล�  
        ม.ธรรมศาสตร: รังสิต) 

1,200บาท (เดี่ยว), 
1,320 บาท(คู') 
(ไม'มีรถรับ-ส'ง) 

100 ห�อง คุณธนฉัตร Tel.02-5516-8679-4 
Fax.02-575-55555 

16. รร.เจ�าพระยาปาร:ค 
       (ถนนรัชดาภิเษก) 
www.chaophyapark.com  

1,400 บาท (เดี่ยว/คู') 
1,800 บาท(เดี่ยว/คู') 

จัดรถรับ-ส'ง 

150 ห�อง คุณสุวิมล Tel.02-290-0125-7 ต'อ 7154 
Fax.02-2758577 
suwimol@chaophyapark.co
m 

17. รร.เอบีน'า เฮ�าท: 
       (ถนนวิภาวดีรังสิต  64) 

1,200 บาท(เดี่ยว)/1,300 
บาท (คู') 

 

100 ห�อง คุณแวน Tel.02-973-4501-29 
Tel 08-6310-7808 
Fax.02-973-4535 

18. รร.มารวย การ:เด�น  
www.maruaygardenhotel.co
m  

900 บาท (เดี่ยว), 
1,100 บาท(คู') 

100 ห�อง คุณเสาวลักษณ: Tel.02-561-0510-47 
Fax.02-579-1182 

19. Popular 
Condomimium (เมืองทอง
ธานี) 

2 เตียง  แอร: 600  บาท 
3 เตียง แอร: 900 บาท 

ไม'มีอาหารเช�า 

80 ห�อง 
30 ห�อง 

คุณไพรินทร: 
คุณวรวิทย: 

Tel. 02-981-2522 

 


