ใบสมัครเข้ าประชุมวิชาการสมาคมนักกาหนดอาหารแห่ งประเทศไทยประจาปี 2564
เรื่อง “วิชาชีพนักกาหนดอาหารกับความยัง่ ยืนของอาหาร โภชนาการและสุขภาพ”
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
โปรดพิมพ์/เขียนตัวบรรจง (ระบุคำนำหน้ำให้ชดั เจน)
ชื่อ – สกุล .................................................................................... โรงพยำบำล/ สถำบัน.................................................................................
สมำชิกตลอดชีพ/เลขที่................. …................ตำแหน่ง..............................................................วุฒิกำรศึกษำ………..………...........….....
ที่อยู/่ ที่ทำงำน (ทีต่ ดิ ต่ อได้ ) เลขที่................หมู่................ซอย...............................................ถนน.................................................................
แขวง/ตำบล ..........................................เขต/อำเภอ...................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณี ย.์ .................................
โทรศัพท์ ..........................................มือถือ.......................................โทรสำร............................E-mail..........................................................
รับประทำนอำหำร
ไทย
อิสลำม
มังสวิรัติ
ค่ าลงทะเบียน
ONSITE (จากัดผู้เข้ าร่ วมประชุม 350 - 500 คนเท่ านั้น)
สมาชิก
ภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564
ท่ำนละ 3,000 บำท
ภำยในวันที่ 1 – 10 ธันวำคม พ.ศ. 2564
ท่ำนละ 3,200 บำท
ไม่ ใช่ สมาชิก
ภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564
ท่ำนละ 3,300 บำท
ภำยในวันที่ 1 – 10 ธันวำคม พ.ศ. 2564
ท่ำนละ 3,500 บำท
นิสิต/นักศึกษา
ภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564
ท่ำนละ 800 บำท
ภำยในวันที่ 1 – 10 ธันวำคม พ.ศ. 2564
ท่ำนละ 1,000 บำท
*หมายเหตุ : นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษา ให้ แนบส าเนาบั ต รประจาตัว นิ สิ ต /นั กศึ ก ษาในการสมัค รด้ ว ย จะได้ รับ เอกสาร
การประชุม กระเป๋ า อาหารว่ างและอาหารกลางวันแบบกล่ อง
ONLINE
สมาชิก

ภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564
ท่ำนละ 800 บำท
ภำยในวันที่ 1 – 10 ธันวำคม พ.ศ. 2564
ท่ำนละ 1,000 บำท
ไม่ ใช่ สมาชิก
ภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564
ท่ำนละ 1,000 บำท
ภำยในวันที่ 1 – 10 ธันวำคม พ.ศ. 2564
ท่ำนละ 1,200 บำท
นิสิต/นักศึกษา
ภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564
ท่ำนละ 300 บำท
ภำยในวันที่ 1 – 10 ธันวำคม พ.ศ. 2564
ท่ำนละ 500 บำท
*หมายเหตุ นิสิต/นักศึกษา ให้ แนบสาเนาบัตรประจาตัวนิสิต/นักศึกษาในการสมัครด้ วย

การชาระค่ าลงทะเบียน
โอนเงินเข้ าบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 405-791942-4 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา อเวนิว รัชโยธิน
ชื่อบัญชี สมาคมนักกาหนดอาหารแห่ งประเทศไทย
กำรลงทะเบียนจะถือว่ำสมบูรณ์เมื่อสมำคมนักกำหนดอำหำรแห่งประเทศไทยได้รับค่ำลงทะเบียนพร้อมใบสมัครและสำเนำกำรโอนเงิน
เรี ยบร้อยแล้ว โดยส่งไปที่
บริษัท วายด์ บลู จากัด
19/2 เอกมัย ซอย10, สุขมุ วิท 63, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนำ, กรุ งเทพฯ, 10110
ผู้ประสานงาน คุณภูมิสิริ ใจเย็น
E-mail: thaidietetics.conference@gmail.com มือถือ 091-0077-508
หมดเขตรับสมัคร ONSITE และ ONLINE วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2564 งดรับการลงทะเบียนและชาระเงินในวันประชุม
Download ข้ อมูลได้ จาก www.tdaconference.com และ www.thaidietetics.org
วิธีการประชุ มวิชาการ กำรบรรยำย กำรอภิ ปรำย และกำรประชุมเชิ งปฏิ บัติกำร โดยจัดในรู ปแบบ Hybrid Meeting ภำยใต้มำตรกำร
รับรองควำมปลอดภัยด้ำนสุ ขอนำมัยของกระทรวงสำธำรณสุ ขอย่ำงเข้มงวด เพื่อป้ องกันกำรแพร่ ระบำดของโควิด-19 ดังรำยละเอียด
ต่อไปนี้
1. สถำนที่จดั งำนประชุมครั้งนี้ คือ โรงแรมแกรนด์ ริ ชมอนด์ สไตลิช คอนเวอนชัน่ โฮเทล จังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้ผำ่ นมำตรฐำน
กำรรับรองควำมปลอดภัยด้ำนสุ ขอนำมัย ตำมข้อกำหนดของโครงกำร Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) ซึ่ ง
กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ ร่ วมกับกระทรวง สำธำรณสุ ข และกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้น เพื่อยกระดับมำตรฐำนควำม
ปลอดภัยด้ำนสุขอนำมัย ให้สอดคล้องกับวิถีปกติใหม่ (New normal) ลดควำมเสี่ ยงจำกกำรแพร่ กระจำยของโควิด-19
2. ทำงโรงแรมได้ดำเนินกำรตำมแนวทำงปฏิบตั ิดำ้ นสุขอนำมัยในกำรป้ องกันโควิด-19 ดังนี้
2.1 จำกัดทำงเข้ำ – ออกอำคำรโรงแรมเพียง 2 ช่องทำง คือ โถงหน้ำลิฟท์ช้ นั G (สำหรับผูท้ ี่ เดินทำงโดยรถสำธำรณะ
และรถไฟฟ้ ำ) และบริ เวณชั้น L ซึ่งเชื่อมต่อกับลำนจอดรถชั้น LA (สำหรับผูเ้ ดินทำงโดยรถส่วนตัว)
2.2 จัดตั้งจุดบริ กำรแอลกอฮอล์ หรื อเจลล้ำงมือ ทุ กทำงเข้ำ-ออก และบริ เวณโดยรอบโรงแรมและสถำนที่ จัดงำน
พร้อมตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ สำหรับทุกคนที่เข้ำพื้นที่ ทั้งนี้ หำกพบผูม้ ีอำกำรต้องสงสัยเข้ำข่ำยอำกำรโรคโควิด-19 จะแยกและ
กันไว้ เพื่อสังเกตอำกำรและแนะนำกำรป้ องกันกำรแพร่ กระจำยโรค หรื อนำส่งโรงพยำบำล
2.3 ทุ กคนที่ เข้ำพื้ นที่ ของโรงแรมต้องสวมหน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำ และต้องกรอกแบบฟอร์ มเกี่ ยวกับ สุ ขภำพ
Health Risk Evaluation ให้กบั ทำงโรงแรมก่อนเข้ำพัก หรื อก่อนเริ่ มงำน เพื่อประโยชน์ในกำรติดตำมกรณี มีควำมเสี่ ยงต่อกำรแพร่ กระจำย
ของโรค
2.4 เพิ่มควำมถี่ในกำรทำควำมสะอำดและฆ่ำเชื้อโรคทุกบริ เวณของโรงแรม โดยเฉพำะในบริ เวณที่มีกำรสัมผัสบ่อย
ตำมมำตรฐำนของกระทรวงสำธำรณสุข
2.5 จัดแผนผังของห้องประชุม ห้องอำหำร เพื่อให้มีระยะห่ ำงระหว่ำงผูเ้ ข้ำร่ วมประชุม ผูใ้ ช้บริ กำร พร้อมทั้งเตรี ยม
อำหำรกลำงวันและอำหำรว่ำงแบบ 1 ท่ำนต่อ 1 ชุด

3. ผูล้ งทะเบียนเข้ำร่ วมประชุม และเจ้ำหน้ำที่ส่วนต่ำง ๆ ที่มิใช่ผเู ้ ข้ำร่ วมประชุม ทุกคนต้องแสดงเอกสำรยืนยัน ว่ำได้รับวัคซี น
ครบ 2 ครั้ง ตำมที่รัฐบำลกำหนดแล้ว ไม่นอ้ ยกว่ำ 2 สัปดำห์ก่อนกำรประชุม
4. ผูเ้ ข้ำร่ วมประชุมและเจ้ำหน้ำที่ ส่วนต่ำง ๆ ที่ มิใช่ผูเ้ ข้ำร่ วมประชุมที่ มีควำมเสี่ ยงต่อโควิด-19 ในช่วง 7 วันก่อนกำรประชุม
เช่น มีไข้ ไอ มีน้ ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิน้ ไม่รับรส หำยใจหอบเหนื่อย หรื อหำยใจ ลำบำก เดินทำงไปในพื้นที่ที่มีกำรระบำดของโควิด-19
หรื อเป็ นผูส้ มั ผัสใกล้ชิดกับผูต้ ิดเชื้อโควิด-19 ขอควำมร่ วมมืองดเข้ำร่ วมประชุม ณ ที่ต้ งั (On site) และงดเข้ำพื้นที่จดั กำรประชุม
5. หำกผูล้ งทะเบี ยนเข้ำร่ วมประชุมแบบ Onsite พบอำกำรหรื อมีควำมเสี่ ยงดังกล่ำวข้ำงต้น ทำงสมำคมฯ ขอให้ท่ำนเข้ำร่ วม
ประชุมผ่ำนทำง Online โดยจะคืนส่วนต่ำงค่ำลงทะเบียนให้
6. ทั้งนี้ หำกสถำนกำรณ์กำรระบำดโควิด-19 มีควำมรุ นแรงเพิ่มขึ้น หรื อมีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยรัฐบำล และ ศบค.จังหวัด
นนทบุรี สมำคมฯ ขอปรับรู ปแบบกำรประชุมครั้งนี้ เป็ นรู ปแบบ Online ทั้งหมด เพื่อควำมปลอดภัยของทุกคน โดยจะคืนส่ วนต่ำงของ
ค่ำลงทะเบียนประชุมให้กบั ผูล้ งทะเบียนแบบ On site
7. ถ้ำหำกผูเ้ ข้ำร่ วมประชุมแบบ On site และเจ้ำหน้ำที่ส่วนต่ำง ๆ ที่มิใช่ผเู ้ ข้ำร่ วมประชุมเคยผ่ำนกำรคัดกรอง COVID-19 ด้วย
วิธี ATK หรื อ RT-PCR ในช่วง 7 วันก่อนกำรประชุม ขอให้ท่ำนให้เตรี ยมเอกสำรรับรองผลกำรตรวจคัดกรองติดตัวมำด้วย เพื่อแสดง
เพิ่มเติม
หมายเหตุ:

กำรจัดกำรประชุมเป็ นรู ปแบบ Hybrid Meeting Platform ทั้งนี้ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์กำรระบำดหรื อ
นโยบำยรั ฐ บำล และ ศคบ.จังหวัด ทำงคณะผูจ้ ัด งำนยิน ดี น้อ มรั บ ค ำแนะน ำและค ำสั่ง ของคณะกรรมกำร ศคบ.
จังหวัดนนทบุรี เพื่อปรับเปลี่ยนรู ปแบบกำรจัดงำนตำมควำมเหมำะสมต่อไป

QR Code มาตรการป้ องกันการแพร่ ระบาดโควิด-19 New Normal: Grand Richmond Hotel

