
 
 
 
 
 

เลขที่ ส.น.อ. 795/2564 
 วันที่   23    มิถุนายน   พ.ศ.2564 

เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครอบรมเพื่อต่ออายุใบรับรองนักก าหนดอาหารวิชาชีพ CDT (ครั้งที่ 7) 

เรียน สมาชิกสามัญสมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย 
สิ่งที่ส่งมาด้วย   ใบสมัครอบรมเพื่อต่ออายุใบรับรองนักก าหนดอาหารวิชาชีพ CDT 

  ตามที่คณะกรรมการสมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย ได้มีมติให้ด าเนินการต่ออายุ
ส าหรับนักก าหนดอาหารที่ได้รับการรับรองเป็นนักก าหนดอาหารวิชาชีพ (Certified Dietitian of Thailand) 
ที่ครบก าหนด 5 ปี ได้แก่ ผู้ที่ถือบัตรประจ าตัว (CDT) หมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2563, วันที่ 1 มกราคม 
2564, วันที ่21 มิถุนายน 2564 และปีก่อนหน้าที่ยังไม่ได้ต่ออาย ุโดยก าหนดให้มีหลักฐานข้อใดข้อหนึ่งที่แสดง
ถึงการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดังต่อไปนี ้ 

   1. การเข้าร่วมประชุมวิชาการประจ าปีของสมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย หรือ
สมาคม องค์กรอื่นๆ ในระหว่างป ีพ.ศ.2559-2563 
   2.  การตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านโภชนบ าบัดและโภชนาการใน
วารสารวิชาการ หรือแสดงโปสเตอร์ E-poster และบทคัดย่อ ในการประชุมวิชาการต่างๆ ในระหว่างปี พ.ศ. 
2559-2563 
  3. เอกสารการเป็นวิทยากรด้านโภชนบ าบัดและโภชนาการให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในสห
สาขาวิชาชีพ นิสิตนักศึกษา และประชาชน ในระหว่างป ีพ.ศ. 2559-2563 
         4. เอกสารผ่านการอบรมในหลักสูตรหลังปริญญาหรือศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า        
ในสาขาอาหารและโภชนาการโภชนบ าบัดและการก าหนดอาหารหรือในสาขาที่เกี่ยวข้องในระหว่างปี พ.ศ.
2559-2563    
                สมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย ได้ก าหนดการจัดอบรมต่ออายุ (CDT) ผ่านระบบ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวิดีโอผ่านหน้าเว็บไซต์สมาคมฯ ส าหรับสมาชิกนักก าหนดอาหารวิชาชีพที่ครบก าหนดการ
ต่ออายุใบรับรอง (CDT) สามารถสมัครเพื่อเข้ารับการอบรมพร้อมแนบหลักฐานได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 30 
มิถุนายน 2564 สมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะเล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
เพื่อความเป็นมาตรฐานในวิชาชีพ  
   ขอแสดงความนับถือ 

                         
     ( ผศ. ดร.ชนิดา  ปโชติการ ) 

                           นายกสมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย 

สมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย   www.thaidietetics.org 
เลขที่ 1845/11 ซอยบริรักษ์ (ซอยส่วนบุคคล) ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
 โทรศัพท์ /โทรสาร 02-9397782 E-mail : thaidietetics@gmail.com 
Thai Dietetic Association (TDA)   
1845/11 Soi Boriruk Phahonyothin Road, Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900 
 

 

Tel/Fax +662-939-7782 E-mail : thaidietetics@gmail.com 
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หมายเหตุ  
1. เอกสารที่ตอ้งแนบมาพร้อมใบสมัคร  

1.1. รูปถ่ายสี 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป  
1.2. ส าเนาบัตรประจ าตัวนักก าหนดอาหารวิชาชีพ หรือ ส าเนาใบประกาศนียบัตรนักก าหนดอาหาร
วิชาชีพ (CDT) พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง (ถ้ามี) 
1.3. ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง (ถ้ามี) 
1.4. หลักฐานการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องระหว่างปี พ.ศ. 2559-2563 (จ านวน 1 ฉบับ) 
1.5. ค่าลงทะเบียนอบรม 300 บาท   
โอนเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาอเวนิวรัชโยธิน เลขที่ บัญชี 404-481991-0 
ชื่อบัญชี สมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย  

การลงทะเบียน จะถือว่าสมบูรณ์เมื่อสมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย ได้รับใบสมัคร พร้อมเอกสาร
ตามที่ก าหนด และส าเนาการโอนเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว โดยส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารตามที่ก าหนด
ได้ 3 ช่องทาง (เลือกช่องทางใดช่องทางหน่ึง) ดังนี้ 
ช่องทางที่ 1 ส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารตามที่ก าหนดมาที่ 

สมานักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย 
1845/11 ซอยบริรักษ์ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 02-939-7782 , 080-338-7443 

ช่องทางที่ 2 สแกนใบสมัครพร้อมเอกสารตามที่ก าหนด ส่งมาที่ E-mail:  thaidietetics@gmail.com  
ช่องทางที่ 3 สมัครรปูแบบออนไลน์ สามารถสแกนแนบไฟล์ หรือ ถา่ยภาพดิจิตอลเอกสารได้ทนัที  
 
 
 
 
 
2. ภายหลังการ “สมัคร” อบรมต่ออายุใบรับรองนักก าหนดอาหารวิชาชีพ (CDT) เรียบร้อยแล้ว สมาคมฯ จะ
ลงวิดีโอผ่านหน้าเว็บไซต์ www.thaidietetics.org ขอให้ผู้สมัคร “ลงทะเบียน” เข้าชมวิดีโอได้ระหว่างวันที่ 
23 มิถุนายน  -  31 กรกฎาคม 2564  (ผู้ลงทะเบียนที่เข้าชมวิดีโอ ครบทั้ง 5 องค์ความรู้จะได้รับใบรับรองการ
ต่ออายุ (CDT) ) 

ผู้ประสานงาน   
นางสาวจันทร์สุดา จันทร์แย้ 082-563-9179 
สมาคมนักก าหนดอาหารแหง่ประเทศไทย : โทรศัพท์ 02-939-7782, 080-338-7443 

 
https://forms.gle/8BRr27d5xF2NcMNi6  
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