โครงการประชุมวิชาการสมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทยประจาปี 2564
“วิชาชีพนักกาหนดอาหารกับความยั่งยืนของอาหาร โภชนาการ และสุขภาพ”
Dietetic Professional and Sustainable Food, Diet and Health
วันที่ 13 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ณ Richmond Grand Ballroom ชั้น 4 โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี
(Hybrid Meeting Platform)

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับสถำนกำรณ์ที่ผันแปรทั้งจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสภำวะอำกำศ ภัยพิบัติ
และภัยจำกกำรระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) ประกอบกับกำรเพิ่มขึ้นของประชำกรโลกที่จะ
เพิ่มจำนวนถึง 8,500 ล้ำนคนในปี ค.ศ.2030 ส่งผลให้ควำมต้องกำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจำกัดเพิ่มมำกขึ้ น
แบบทวีคูณ โดยเฉพำะในเรื่อง ระบบอำหำร ซึ่งถือ เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่สำคัญอย่ำงยิ่งในกำรดำรงชีวิตของ
มนุษย์ ดังนั้น ทั่วโลกจึงให้ควำมสำคัญกับกำรสร้ำงระบบอำหำรที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้น จำกกำรประชุมสุดยอดผู้นำ
ระบบอำหำรโลก (UN Food systems summit 2021) ได้กำหนดกรอบกำรดำเนินกำรเพื่อสร้ำงควำมยั่งยืน
ของระบบอำหำรไว้ 5 ด้ ำ น ประกอบด้ ว ย กำรเข้ ำ ถึ ง อำหำรที่ ป ลอดภั ย และมี คุ ณ ค่ ำ ทำงโภชนำกำร ,
กำรปรับเปลี่ยนกำรบริโภคเพื่อควำมยั่งยืน , กำรส่งเสริมระบบกำรผลิตที่เพียงพอและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม,
กำรส่งเสริมควำมเป็ นอยู่ที่เสมอภำคและกระจำยควำมเท่ ำเทียม และกำรสร้ำงควำมยืดหยุ่นปรับตัวได้ใน
ทุกวิกฤตเพื่อลดผลกระทบในด้ำนต่ำง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยของประเทศไทย เรื่อง “ควำมมั่นคงทำง
อำหำรในภำวะวิกฤต” ที่ได้รับฉันทมติจำกสมัชชำสุขภำพแห่งชำติ ให้เป็นนโยบำยสำธำรณะ เมื่อปี พ.ศ.2563
โดยมีกำรเตรียมพร้อมและปรับเปลี่ยนระบบอำหำรของไทยในปัจจุบันให้ก้ำวไปสู่ระบบอำหำรที่ยั่งยืน ผ่ำนกำร
ขับเคลื่อนโครงกำรต่ำง ๆ ในระดั บชำติ เช่น กำรจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้ำ เกษตรระดับจังหวัด กำรจัดทำ
ระบบฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) ด้ำนกำรเกษตร กำรขับเคลื่อนนโยบำย 3S คือ Safety Security และ
Sustainability รวมไปถึงกำรนำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ในกำรสร้ำงระบบอำหำรของไทย
ให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดยมุ่งเน้นให้ทุกภำคส่วนของสังคมมีส่วนร่วม เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจว่ำในทุกภำวะวิกฤติ
ประชำชนในทุกพื้นที่ของประเทศไทยจะสำมำรถเข้ำถึงอำหำรที่เพียงพอ ปลอดภัย และมีคุณค่ำทำงโภชนำกำร
ได้อย่ำงเป็นธรรม นักกำหนดอำหำรจัดเป็นวิชำชีพหนึ่งที่ เปรียบเสมือนห่วงโซ่ที่เชื่อมโยงระหว่ำงระบบอำหำร
กับสุขภำพของประชำชน โดยมีบทบำทสำคัญให้กำรส่งต่ออำหำรที่มีคุณภำพ เพื่อสร้ำงสุขภำพและคุณภำพ

ชีวิตที่ดีของผู้บริโภค โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ในกลุ่ม ผู้ป่วยที่รับกำรรักษำตัวในโรงพยำบำล และผู้ป่วยที่พักฟื้น
รักษำตัว อย่ ำงต่อเนื่ องที่ บ้ ำนในชุ มชน บทบำทของนั กกำหนดอำหำรมีควำมสั มพั นธ์กับระบบอำหำรและ
สุขภำพตั้งแต่กระบวนกำรเริ่มต้นในกำรผลิตและคัดเลือกวัตถุดิบที่มีทั้งคุณภำพและควำมปลอดภัย เพื่อนำมำ
เตรียม เก็บรักษำ ปรุงประกอบ และบริกำรจัดส่งอำหำรที่ปลอดภัยและมีคุณค่ำทำงโภชนำกำรที่เหมำะสมกับ
สภำวะโภชนำกำรและโรคของผู้ป่วย
สำหรับ กำรประชุม วิชำกำรครั้งนี้ สมำคมฯ ให้ ควำมส ำคัญในเรื่องบทบำทของนักกำหนดอำหำร/
นักโภชนำกำร/โภชนำกร กับควำมยั่งยืนของอำหำร โภชนำกำร และสุขภำพ ซึ่งประกอบด้วยควำมยั่งยืนใน
ด้ำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนโภชนำกำรและกำรกำหนดอำหำร ได้แก่ ควำมยั่งยืนของวิชำชีพนักกำหนด
อำหำร ควำมยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมกับกำรบริกำรอำหำร กำรนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำประยุกต์ใช้ในงำน
โภชนำกำรและโภชนบำบัด กำรพัฒนำงำนวิจัยกับควำมยั่งยืนของวิชำชีพนักกำหนดอำหำร รวมทั้งยังมีกำร
นำเสนอองค์ควำมรู้และแนวทำงปฏิบัติด้ำนโภชนำกำรและโภชนบำบัดที่ทันสมัย เพื่อให้นำมำปรับใช้ในกำร
ปฏิ บั ติ ง ำนในฐำนะวิ ช ำชี พ นั ก ก ำหนดอำหำรได้ อ ย่ ำงมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ ดั ง นั้ น สมำคมนั ก ก ำหนดอำหำร
แห่งประเทศไทยซึ่งเป็น องค์กรวิชำชีพด้ำนโภชนำกำรและกำรกำหนดอำหำร มีเครือข่ำยเกือบทุกจังหวัดใน
ประเทศ มีศักยภำพในกำรเป็นจุดศูนย์กลำงในกำรสร้ำงเผยแพร่องค์ควำมรู้ และนวัตกรรมต่ำงๆ ประสำน
ควำมร่วมมือระหว่ำงเครือข่ำยนั กกำหนดอำหำรและสหสำขำวิชำชีพในกำรพัฒ นำศักยภำพคน สนับสนุน
เครือข่ำยในกำรสร้ำงและเผยแพร่ องค์ควำมรู้เรื่องอำหำรบ ำบัดโรค และอำหำรป้ องกัน โรคต่ำงๆ รวมทั้ ง
ภำคเอกชนและกลุ่มธุรกิจอำหำรสุขภำพ อำหำรทำงกำรแพทย์ได้อย่ำงครอบคลุม จึงถือว่ำ สมำคมนักกำหนด
อำหำรแห่ งประเทศไทยเป็ น ศู น ย์ ก ลำงที่ จ ะเสริม ศั ก ยภำพให้ กั บ นั ก กำหนดอำหำร/ นั ก โภชนำกำร และ
โภชนำกร ให้มีทั้งองค์ควำมรู้ด้ำนอำหำร โภชนำกำรและโภชนบำบัดที่ถูกต้อง ทันสมัย และมีกำรฝึกฝนเพิ่มพูน
ทักษะด้ำนต่ำง ๆ เพื่ อให้ เป็ น กำลังส ำคั ญ ในกำรสร้ำงควำมยั่งยืนของอำหำร โภชนำกำร และสุ ขภำพของ
ประเทศไทย ดังนั้น สมำคมฯ จึงได้จัดให้มีกำรประชุมวิชำกำรประจำปี พ.ศ. 2564 เป็นครั้งที่ 41 ในหัวข้อ
เรื่อง “วิชำชีพนักกำหนดอำหำรกับควำมยั่งยืนของอำหำร โภชนำกำร และสุขภำพ”
วัตถุประสงค์ เพือ่ ให้ผู้เข้ำประชุม และสมำชิกในเครือข่ำย
1. ได้รับควำมรู้ข้อมูลเกี่ยวกับบทบำทของนักกำหนดอำหำร/นักโภชนำกำร/โภชนำกร ที่มีส่วนใน
กำรสร้ำงควำมยั่งยืนของอำหำร โภชนำกำร และสุขภำพ
2. ได้นำมำตรฐำนงำนโภชนำกำรทั้งในกำรป้องกัน ฟื้นฟู และรักษำโรคไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและทันสมัย
3. ได้รับควำมรู้ข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมอำหำรสุขภำพ และอำหำรทำงกำรแพทย์ที่ทันสมัย
4. เข้ำใจกำรบริหำรจัดกำรอำหำรในบริบทต่ำงๆ
5. นำข้อมูลในเครือข่ำยวิชำชีพ และสหสำขำวิชำชีพ มำศึกษำวิเครำะห์ วิจัย เป็นนวัตกรรมด้ำน
อำหำร โภชนำกำร และโภชนบำบัด
6. มีโอกำสพบปะ แลกเปลี่ยนควำมรู้ ควำมคิดเห็น ประสบกำรณ์ต่ำง ๆ ในสหสำขำวิชำชีพ

หัวข้อการประชุมวิชาการ ประกอบด้วยกำรนำเสนอสำระสำคัญต่ำงๆ ดังนี้
 บรรยายพิเศษ
“Sustainability of Food and Nutrition for Good Health and Well-Being: Roles
of Dietetic Professional”
 Build Dietetic Communication Networks to Promote a Healthy Sustainable
Food System
- Integrated Sustainability Between Food Services and Nutrition Care
Process in Hospital
- Promotion of Healthy and Sustainable Diet-Related Practices for Clients
with NCDs
- Develop Recipes for Better Health, Support Community and
Sustainability
 Food Service Management Toward Sustainable Environment
- Environmental Sustainability in the Food Service
- Quality of Hospital Meals and Environmental Impact
- Outsourcing Food Service and Environmental Sustainability
 Technology Assisted Nutrition Care Process
- Food Image Recognition in NCD Management
- AI Technology for Carbohydrate Counting
- EATWELL Teledietetic Platform– Sharing Story
- Tech Software & Tools- to Monitor Patient Diet
 Sustainability of the Dietetic profession
- กฎหมำยพระรำชบัญญัติวิชำชีพนักกำหนดอำหำรและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
- มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน จริยธรรมและจรรยำบรรณของนักกำหนดอำหำรวิชำชีพ
- ระบบกำรศึกษำด้ำนโภชนำกำรและกำรกำหนดอำหำร
 Genomics, precision medicine and dietetic practice
- Genomics and precision medicine in Thailand
- Nutrigenetics through Personalized Diets
 The Longevity Diet: What to Eat to Live Longer and Healthier
- Nutrients and the Brain
- How Hormones Have Impact on Anti-Aging or Longevity
- Dietary Patterns and Longevity

 Research Development and the Sustainability of the Dietetic Profession
- Research Guide in Dietetic Profession and Clinical Practice
- Research Guide in Dietetic Community Research / School Nutrition
- Research Guide in Food Development for Dietetics
 Updated Clinical Practice Guidelines
- DM Remission; MNT to Reverse Fatty Beta Cell
- Nutrition Support in Liver Disease
 เส้นทางการกาหนดอาหารตาแหน่งชานาญการพิเศษวิชาชีพนักกาหนดอาหาร
- ตำแหน่งประเภทวิชำกำรและเกณฑ์กลำงของกำรกำหนดตำแหน่ง
- 10 ข้อคำถำมของผลงำนวิชำกำร/แลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรเขียนผลงำน
 Alternative Diet Therapy and Sustainable Health
- Evidence-Based Practice in Plant-Based Diet and Cardiovascular Health
- Roles of Thai Herb as Therapeutic Food?
 กำรนำเสนอผลงำนวิชำกำร
วิ ธี ก ารประชุ ม วิ ช าการ กำรบรรยำย กำรอภ ิป รำย และกำรประชุ ม เช ิง ปฏ ิบั ติ ก ำร โดยจั ด ในรู ป แบบ
Hybrid Meeting ภำยใต้มำตรกำรรับรองควำมปลอดภัยด้ำนสุขอนำมัยของกระทรวงสำธำรณสุขอย่ำงเข้มงวด
เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
1. สถำนที่จัดงำนประชุมครั้งนี้ คือ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวอนชั่น โฮเทล จังหวัด
นนทบุรี ซึ่งได้ผ่ำนมำตรฐำนกำรรับรองควำมปลอดภัยด้ำนสุขอนำมัย ตำมข้อกำหนดของโครงกำร Amazing
Thailand Safety & Health Administration (SHA) ซึ่งกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ ร่วมกับกระทรวง
สำธำรณสุข และกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้น เพื่อยกระดับมำตรฐำนควำมปลอดภัยด้ำนสุขอนำมัย
ให้สอดคล้องกับวิถีปกติใหม่ (New normal) ลดควำมเสี่ยงจำกกำรแพร่กระจำยของโควิด-19
2. ทำงโรงแรมได้ดำเนินกำรตำมแนวทำงปฏิบัติด้ำนสุขอนำมัยในกำรป้องกันโควิด-19 ดังนี้
2.1 จำกัดทำงเข้ำ – ออกอำคำรโรงแรมเพียง 2 ช่องทำง คือ โถงหน้ำลิฟท์ชั้น G (สำหรับผู้ที่
เดินทำงโดยรถสำธำรณะและรถไฟฟ้ำ) และบริเวณชั้น L ซึ่งเชื่อมต่อกับลำนจอดรถชั้น LA (สำหรับผู้เดินทำง
โดยรถส่วนตัว)
2.2 จั ด ตั้ งจุ ด บริ ก ำรแอลกอฮอล์ หรื อเจลล้ ำงมื อ ทุ ก ทำงเข้ ำ -ออก และบริเวณโดยรอบ
โรงแรมและสถำนที่จัดงำน พร้อมตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ สำหรับทุกคนที่เข้ำพื้นที่ ทั้งนี้ หำกพบผู้มี
อำกำรต้องสงสัยเข้ำข่ำยอำกำรโรคโควิด -19 จะแยกและกันไว้ เพื่อสังเกตอำกำรและแนะนำกำรป้องกันกำร
แพร่กระจำยโรค หรือนำส่งโรงพยำบำล

2.3 ทุ ก คนที่ เข้ ำ พื้ น ที่ ข องโรงแรมต้ อ งสวมหน้ ำ กำกอนำมั ย ตลอดเวลำ และต้ อ งกรอก
แบบฟอร์มเกี่ยวกับ สุขภำพ Health Risk Evaluation ให้กับทำงโรงแรมก่อนเข้ำพัก หรือก่อนเริ่มงำน เพื่อ
ประโยชน์ในกำรติดตำมกรณีมีควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่กระจำยของโรค
2.4 เพิ่มควำมถี่ในกำรทำควำมสะอำดและฆ่ำเชื้อโรคทุกบริเวณของโรงแรม โดยเฉพำะใน
บริเวณที่มีกำรสัมผัสบ่อย ตำมมำตรฐำนของกระทรวงสำธำรณสุข
2.5 จั ดแผนผั งของห้ องประชุ ม ห้ อ งอำหำร เพื่ อ ให้ มี ระยะห่ ำงระหว่ำงผู้ เข้ ำร่ว มประชุ ม
ผู้ใช้บริกำร พร้อมทั้งเตรียมอำหำรกลำงวันและอำหำรว่ำงแบบ 1 ท่ำนต่อ 1 ชุด
3. ผู้ลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม และเจ้ำหน้ำที่ส่วนต่ำง ๆ ที่มิใช่ผู้เข้ำร่วมประชุ ม ทุกคนต้องแสดง
เอกสำรยืนยัน ว่ำได้รับวัคซีนครบ 2 ครั้ง ตำมที่รัฐบำลกำหนดแล้ว ไม่น้อยกว่ำ 2 สัปดำห์ก่อนกำรประชุม
4. ผู้ เข้ ำร่ว มประชุม และเจ้ ำหน้ ำที่ ส่ ว นต่ ำง ๆ ที่ มิ ใช่ ผู้ เ ข้ำร่ว มประชุ มที่ มี ค วำมเสี่ ยงต่อ โควิด -19
ในช่วง 7 วันก่อนกำรประชุม เช่น มีไข้ ไอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หำยใจหอบเหนื่อย หรือหำยใจ
ลำบำก เดินทำงไปในพื้นที่ที่มีกำรระบำดของโควิด -19 หรือเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด -19 ขอควำม
ร่วมมืองดเข้ำร่วมประชุม ณ ที่ตั้ง (On site) และงดเข้ำพื้นที่จัดกำรประชุม
5. หำกผู้ลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมแบบ On site พบอำกำรหรือมีควำมเสี่ยงดังกล่ำวข้ำงต้น ทำง
สมำคมฯ ขอให้ท่ำนเข้ำร่วมประชุมผ่ำนทำง Online โดยจะคืนส่วนต่ำงค่ำลงทะเบียนให้
6. ทั้งนี้หำกสถำนกำรณ์กำรระบำดโควิด -19 มีควำมรุนแรงเพิ่มขึ้น หรือมีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำย
รัฐบำล และ ศบค.จังหวัด นนทบุรี สมำคมฯ ขอปรับรูปแบบกำรประชุม ครั้งนี้เป็นรูปแบบ Online ทั้งหมด
เพื่อควำมปลอดภัยของทุกคน โดยจะคืนส่วนต่ำงของค่ำลงทะเบียนประชุมให้กับผู้ลงทะเบียนแบบ On site
7. ถ้ำหำกผู้เข้ำร่วมประชุม แบบ On site และเจ้ำหน้ำที่ส่วนต่ำง ๆ ที่มิใช่ผู้เข้ำร่วมประชุมเคยผ่ ำน
กำรคัดกรอง COVID-19 ด้วยวิธี ATK หรือ RT-PCR ในช่วง 7 วันก่อนกำรประชุม ขอให้ท่ำนให้เตรียมเอกสำร
รับรองผลกำรตรวจคัดกรองติดตัวมำด้วย เพื่อแสดงเพิ่มเติม
วิทยากร แพทย์ อำจำรย์ นักกำหนดอำหำร นักโภชนำกำร โภชนำกร และผู้ชำนำญกำรจำกสหสำขำวิชำชีพ
จานวนผู้เข้าประชุม ประมำณ 1,000 คน ประกอบด้วย แบบ onsite จำนวน 500 คน และแบบ online
จำนวน 500 คน
คุณสมบัติของผู้เข้าประชุม
1. นักกำหนดอำหำร นักโภชนำกำร โภชนำกรที่ปฏิบัติงำนด้ำนโภชนำกำรในโรงพยำบำล
2. อำจำรย์ที่สอนด้ำนโภชนำกำร โภชนบำบัด และกำรกำหนดอำหำร (Nutrition and Dietetics)
3. นิสิต นักศึกษำที่กำลังศึกษำด้ำนโภชนำกำร โภชนบำบัด และกำรกำหนดอำหำร
* ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกคนต้องแสดงเอกสำรยืนยันว่ำได้รับวัคซีนครบ 2 ครั้ง ตำมที่รัฐบำลกำหนดแล้ว ไม่น้อย
กว่ำ 2 สัปดำห์ก่อนกำรประชุม

** ถ้ำหำกผู้เข้ำร่วมประชุมแบบ On site และเจ้ำหน้ำที่ส่วนต่ำง ๆ ที่มิใช่ผู้เข้ำร่วมประชุมเคยผ่ำนกำรคัดกรอง
COVID-19 ด้วยวิธี ATK หรือ RT-PCR ในช่วง 7 วันก่อนกำรประชุม ขอให้ท่ำนให้เตรียมเอกสำรรับรองผลกำร
ตรวจคัดกรองติดตัวมำด้วย เพื่อแสดงเพิ่มเติม
ระยะเวลาในการประชุมวิชาการ วันที่ 13 – 15 ธันวำคม พ.ศ. 2564 รวม 3 วัน
สถานที่จัดประชุมวิชาการ

โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี

ประโยชน์ที่ได้รับ เมื่อจบกำรประชุมวิชำกำร ผู้เข้ำประชุม
1. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในบทบำทของนักกำหนดอำหำร/นักโภชนำกำร/โภชนำกร ที่มีส่วนในกำร
สร้ำงควำมยั่งยืนของอำหำร โภชนำกำร และสุขภำพ
2. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อแนวทำงปฏิบัติเฉพำะโรคต่ำง ๆ ที่ทันสมัย และสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้
ในกำรให้โภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยเฉพำะโรค
3. สำมำรถน ำนวั ต กรรมอำหำรสุ ข ภำพ อำหำรเฉพำะโรค อำหำรทำงกำรแพทย์ ไปใช้ ในกำร
ปฏิบัติงำน และเผยแพร่ทั้งในกำรป้องกันและรักษำโรคได้อย่ำงเป็นระบบ
4. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรอำหำรในบริบทต่ำงๆได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
5. มีกำรประสำนงำน ร่วมมือ ร่วมใจ ในกำรขยำยเครือข่ำยวิชำชีพนักกำหนดอำหำร
6. ได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและประสบกำรณ์
ผู้รับผิดชอบโครงการ
อัตราค่าลงทะเบียน
แบบ Onsite
สถานะภาพ
สมาชิกสมาคมฯ
ไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯ
นิสิต นักศึกษา*

สมำคมนักกำหนดอำหำรแห่งประเทศไทย

กาหนดเวลา
ภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564
วันที่ 1 – 10 ธันวำคม พ.ศ. 2564
ภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564
วันที่ 1 – 10 ธันวำคม พ.ศ. 2564
ภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564
วันที่ 1 – 10 ธันวำคม พ.ศ. 2564

ค่าลงทะเบียน (บาท)
3,000
0
3,200
3,300
3,500
800
1,000

*หมำยเหตุ นิสิต/นักศึกษำ ให้แนบสำเนำบัตรประจำตัวนิสิต/นักศึกษำในกำรสมัครด้วย จะได้รับเอกสำร
กำรประชุม กระเปำ อำหำรว่ำงและอำหำรกลำงวันแบบกล่อง

อัตราค่าลงทะเบียน
แบบ Online
สถานะภาพ
สมาชิกสมาคมฯ

กาหนดเวลา
ค่าลงทะเบียน (บาท)
ภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564
800
วันที่ 1 – 10 ธันวำคม พ.ศ. 2564
1,000
ไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯ
ภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564
1,000
วันที่ 1 – 10 ธันวำคม พ.ศ. 2564
1,200
นิสิต นักศึกษา*
300
ภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564
500
วันที่ 1 – 10 ธันวำคม พ.ศ. 2564
*หมำยเหตุ นิสิต/นักศึกษำ ให้แนบสำเนำบัตรประจำตัวนิสิต/นักศึกษำในกำรสมัครด้วย
การชาระค่าลงทะเบียน
โอนเงินเข้ำบัญชี ออมทรัพย์เลขที่ 405-791942-4 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอเวนิว รัชโยธิน
ชื่อบัญชี สมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย
กำรลงทะเบี ย นจะถือว่ำสมบู ร ณ์ เมื่อสมำคมน ักกำหนดอำหำรแห่ งประเทศไทยได้รับ ค ่ำลงทะเบียนพร้อ ม
ใบสมัครและสำเนำกำรโอนเงินเรียบร้อยแล้ว โดยส่งไปที่
บริษัท วายด์บลู จากัด
19/2 เอกมัย ซอย10, สุขุมวิท 63, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนำ, กรุงเทพฯ, 10110
ผู้ประสานงาน
คุณภูมิสิริ ใจเย็น
E-mail: thaidietetics.conference@gmail.com
Tel: 091-0077-508
หมดเขตรับสมัคร วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2564 งดรับการลงทะเบียนและชำระเงินในวันประชุม
Download ข้อมูลได้จาก www.tdaconference.com
โรงแรมและที่พัก
โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น นนทบุรี
ฝ่ำยขำยโรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์
โทรศัพท์ 02-8318815, 02-8318818
โทรสำร 02-8318866 กรณีโทรตรวจสอบเรื่องกำรส่งโทรสำร 02-8318818
E-mail: gov@richmondhotelgroup.com
Government Rate: ห้องพักเดี่ยว 1,400 บำท รวมอำหำรเช้ำ ห้องพักคู่ 1,600 บำท รวมอำหำรเช้ำ
เตียงเสริม 1,000 บำท/ห้อง
*กรณีจองห้องพักหลังจำก 7 ธ.ค. 64 โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ปรับอัตรำค่ำห้องพักเป็น
ห้องพักเดี่ยว/ห้องพักคู่ 1,900 บำท

ห้องพักเดี่ยว/ห้องพักคู่ 1,900 บำท รวมอำหำรเช้ำ
เตียงเสริม 1,000 บำท/ห้อง
ภายในวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 หรือจนกว่ำห้องพักเต็ม หำกลงทะเบียนหลังกำหนดตำมที่แจ้งไว้ และ
ห้องจองเต็มแล้วท่ำนอำจไม่ได้รำคำห้องดังกล่ำว
- ถ้ำมีกำรเปลี่ยนแปลงกำหนดกำรเข้ำพัก กรุณำแจ้งกับทำงโรงแรมล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วัน ก่อนเข้ำพักและ
ให้ขึ้นกับห้องพักว่ำง ณ ขณะนั้น
- Check in ตั้งแต่เวลำ 15.00 น. เป็นต้นไป, Check out ไม่เกินเวลำ 12.00 น.
- ในกรณีห้องพักเต็มทำงโรงแรมจะแนะนำโรงแรมข้ำงเคียงให้อีกครั้ง
- เช็คประเภทห้องว่ำงและสำรองห้องพักได้ที่ ฝ่ำยขำยโรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์
Corporate Rate:

หมายเหตุ:

กำรจัดกำรประชุมเป็นรูปแบบ Hybrid Meeting Platform ทั้งนี้หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงของ
สถำนกำรณ์กำรระบำดหรือนโยบำยรัฐบำล และ ศคบ.จังหวัดทำงคณะผู้จัดงำนยินดีน้อมรับ
ค ำแนะน ำและค ำสั่ งของคณะกรรมกำร ศคบ.จั งหวั ด นนทบุ รี เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบ
กำรจัดงำนตำมควำมเหมำะสมต่อไป

QR Code มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 New Normal: Grand Richmond Hotel

