
 
 

ใบสมคัรเข้าประชุมวชิาการสมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทยประจ าปี 2564 
เร่ือง “วชิาชีพนักก าหนดอาหารกบัความยัง่ยนืของอาหาร โภชนาการและสุขภาพ” 

                  Dietetic Professional and Sustainable Food, Diet and Health   
วนัที ่13-15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

ณ Richmond Grand Ballroom ช้ัน 4 โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลชิ คอนเวนช่ัน จงัหวดันนทบุรี 
 

โปรดพิมพ/์เขียนตวับรรจง (ระบุค ำน ำหนำ้ใหช้ดัเจน) 
ช่ือ – สกลุ .................................................................................... โรงพยำบำล/ สถำบนั................................................................................. 
สมำชิกตลอดชีพ/เลขท่ี................. …................ต ำแหน่ง..............................................................วฒิุกำรศึกษำ………..………...........…..... 
ท่ีอยู/่ท่ีท ำงำน (ทีต่ดิต่อได้) เลขท่ี................หมู่................ซอย...............................................ถนน................................................................. 
แขวง/ต ำบล  ..........................................เขต/อ ำเภอ...................................จงัหวดั..................................รหสัไปรษณีย.์................................. 
โทรศพัท ์..........................................มือถือ.......................................โทรสำร............................E-mail.......................................................... 
รับประทำนอำหำร         ไทย     อิสลำม        มงัสวรัิติ 
ค่าลงทะเบียน  ONSITE   (จ ากดัผู้เข้าร่วมประชุม 350 - 500 คนเท่านั้น) 

 สมาชิก  ภำยในวนัท่ี  30    พฤศจิกำยน   พ.ศ. 2564  ท่ำนละ 3,000 บำท 
     ภำยในวนัท่ี  1 – 10 ธนัวำคม     พ.ศ. 2564  ท่ำนละ 3,200 บำท 

ไม่ใช่สมาชิก  ภำยในวนัท่ี  30    พฤศจิกำยน   พ.ศ. 2564  ท่ำนละ 3,300 บำท 
   ภำยในวนัท่ี  1 – 10 ธนัวำคม     พ.ศ. 2564  ท่ำนละ 3,500 บำท 

นิสิต/นักศึกษา   ภำยในวนัท่ี  30    พฤศจิกำยน   พ.ศ. 2564  ท่ำนละ    800 บำท 
   ภำยในวนัท่ี  1 – 10 ธนัวำคม     พ.ศ. 2564  ท่ำนละ 1,000 บำท 
*หมายเหตุ: นิสิต/นักศึกษา ให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวนิสิต/นักศึกษาในการสมัครด้วย จะได้รับเอกสาร          
การประชุม กระเป๋า อาหารว่างและอาหารกลางวนัแบบกล่อง 
 
 ONLINE  
 สมาชิก  ภำยในวนัท่ี  30    พฤศจิกำยน   พ.ศ. 2564  ท่ำนละ    800 บำท 

     ภำยในวนัท่ี  1 – 10 ธนัวำคม     พ.ศ. 2564  ท่ำนละ 1,000 บำท 
ไม่ใช่สมาชิก  ภำยในวนัท่ี  30    พฤศจิกำยน   พ.ศ. 2564  ท่ำนละ 1,000 บำท 

   ภำยในวนัท่ี  1 – 10 ธนัวำคม     พ.ศ. 2564  ท่ำนละ 1,200 บำท 
นิสิต/นักศึกษา   ภำยในวนัท่ี  30    พฤศจิกำยน   พ.ศ. 2564  ท่ำนละ    300 บำท 
   ภำยในวนัท่ี  1 – 10 ธนัวำคม     พ.ศ. 2564  ท่ำนละ    500 บำท 

      *หมายเหตุ นิสิต/นักศึกษา ให้แนบส าเนาบัตรประจ าตวันิสิต/นักศึกษาในการสมคัรด้วย     
 
 
 



 
การช าระค่าลงทะเบียน 

โอนเงนิเข้าบญัชี ออมทรัพย์เลขที ่405-791942-4 ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขา อเวนิว รัชโยธิน  
ช่ือบัญชี สมาคมนกัก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย 
กำรลงทะเบียนจะถือวำ่สมบูรณ์เม่ือสมำคมนกัก ำหนดอำหำรแห่งประเทศไทยไดรั้บค่ำลงทะเบียนพร้อมใบสมคัรและส ำเนำกำรโอนเงิน 
เรียบร้อยแลว้ โดยส่งไปท่ี 
บริษัท วายด์บลู จ ากดั  
19/2 เอกมยั ซอย10, สุขมุวทิ 63, แขวงคลองตนัเหนือ, เขตวฒันำ, กรุงเทพฯ, 10110   
ผู้ประสานงาน  คุณภูมิสิริ   ใจเยน็ 
E-mail: thaidietetics.conference@gmail.com   มอืถือ 091-0077-508  
หมดเขตรับสมคัร  ONSITE  และ ONLINE วนัที ่10 ธันวาคม พ.ศ. 2564 งดรับการลงทะเบียนและช าระเงนิในวนัประชุม 
Download ข้อมูลได้จาก  www.tdaconference.com และ www.thaidietetics.org 
 
วิธีการประชุมวิชาการ  กำรบรรยำย กำรอภิปรำย และกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร โดยจดัในรูปแบบ Hybrid Meeting ภำยใตม้ำตรกำร  

รับรองควำมปลอดภยัดำ้นสุขอนำมยัของกระทรวงสำธำรณสุขอย่ำงเขม้งวด เพ่ือป้องกนักำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ดงัรำยละเอียด

ต่อไปน้ี    

1.  สถำนท่ีจดังำนประชุมคร้ังน้ี คือ โรงแรมแกรนด ์ริชมอนด ์สไตลิช คอนเวอนชัน่ โฮเทล จงัหวดันนทบุรี ซ่ึงไดผ้ำ่นมำตรฐำน

กำรรับรองควำมปลอดภยัดำ้นสุขอนำมยั ตำมขอ้ก ำหนดของโครงกำร Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) ซ่ึง

กระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ ร่วมกบักระทรวง สำธำรณสุข และกำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยจดัตั้งข้ึน เพ่ือยกระดบัมำตรฐำนควำม

ปลอดภยัดำ้นสุขอนำมยั ใหส้อดคลอ้งกบัวถีิปกติใหม่ (New normal) ลดควำมเส่ียงจำกกำรแพร่กระจำยของโควดิ-19 

2.  ทำงโรงแรมไดด้ ำเนินกำรตำมแนวทำงปฏิบติัดำ้นสุขอนำมยัในกำรป้องกนัโควดิ-19 ดงัน้ี 
 2.1 จ ำกดัทำงเขำ้ – ออกอำคำรโรงแรมเพียง 2 ช่องทำง คือ โถงหนำ้ลิฟท์ชั้น G (ส ำหรับผูท่ี้เดินทำงโดยรถสำธำรณะ

และรถไฟฟ้ำ) และบริเวณชั้น L ซ่ึงเช่ือมต่อกบัลำนจอดรถชั้น LA (ส ำหรับผูเ้ดินทำงโดยรถส่วนตวั) 
 2.2 จดัตั้งจุดบริกำรแอลกอฮอล์ หรือเจลลำ้งมือ ทุกทำงเขำ้-ออก และบริเวณโดยรอบโรงแรมและสถำนท่ีจัดงำน 

พร้อมตั้งจุดคดักรอง ตรวจวดัอุณหภูมิ ส ำหรับทุกคนท่ีเขำ้พ้ืนท่ี ทั้งน้ี หำกพบผูมี้อำกำรตอ้งสงสัยเขำ้ข่ำยอำกำรโรคโควดิ-19 จะแยกและ
กนัไว ้เพ่ือสงัเกตอำกำรและแนะน ำกำรป้องกนักำรแพร่กระจำยโรค หรือน ำส่งโรงพยำบำล 

 2.3 ทุกคนท่ีเขำ้พ้ืนท่ีของโรงแรมตอ้งสวมหน้ำกำกอนำมยัตลอดเวลำ และตอ้งกรอกแบบฟอร์มเก่ียวกับสุขภำพ 
Health Risk Evaluation ใหก้บัทำงโรงแรมก่อนเขำ้พกั หรือก่อนเร่ิมงำน เพ่ือประโยชน์ในกำรติดตำมกรณีมีควำมเส่ียงต่อกำรแพร่กระจำย
ของโรค 

 2.4 เพ่ิมควำมถ่ีในกำรท ำควำมสะอำดและฆ่ำเช้ือโรคทุกบริเวณของโรงแรม โดยเฉพำะในบริเวณท่ีมีกำรสัมผสับ่อย 
ตำมมำตรฐำนของกระทรวงสำธำรณสุข 

 2.5 จดัแผนผงัของห้องประชุม ห้องอำหำร เพ่ือให้มีระยะห่ำงระหว่ำงผูเ้ขำ้ร่วมประชุม ผูใ้ชบ้ริกำร พร้อมทั้งเตรียม
อำหำรกลำงวนัและอำหำรวำ่งแบบ 1 ท่ำนต่อ 1 ชุด 
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3.  ผูล้งทะเบียนเขำ้ร่วมประชุม และเจำ้หนำ้ท่ีส่วนต่ำง ๆ ท่ีมิใช่ผูเ้ขำ้ร่วมประชุม ทุกคนตอ้งแสดงเอกสำรยนืยนั วำ่ไดรั้บวคัซีน
ครบ 2 คร้ัง ตำมท่ีรัฐบำลก ำหนดแลว้ ไม่นอ้ยกวำ่ 2 สปัดำห์ก่อนกำรประชุม  

4.  ผูเ้ขำ้ร่วมประชุมและเจำ้หน้ำท่ีส่วนต่ำง ๆ ท่ีมิใช่ผูเ้ขำ้ร่วมประชุมท่ีมีควำมเส่ียงต่อโควิด-19 ในช่วง 7 วนัก่อนกำรประชุม 
เช่น มีไข ้ไอ มีน ้ ำมูก จมูกไม่ไดก้ล่ิน ล้ินไม่รับรส หำยใจหอบเหน่ือย หรือหำยใจ ล ำบำก เดินทำงไปในพ้ืนท่ีท่ีมีกำรระบำดของโควดิ-19 
หรือเป็นผูส้มัผสัใกลชิ้ดกบัผูติ้ดเช้ือโควดิ-19 ขอควำมร่วมมืองดเขำ้ร่วมประชุม ณ ท่ีตั้ง (On site) และงดเขำ้พ้ืนท่ีจดักำรประชุม  

5. หำกผูล้งทะเบียนเขำ้ร่วมประชุมแบบ Onsite พบอำกำรหรือมีควำมเส่ียงดงักล่ำวขำ้งตน้ ทำงสมำคมฯ ขอให้ท่ำนเขำ้ร่วม
ประชุมผำ่นทำง Online โดยจะคืนส่วนต่ำงค่ำลงทะเบียนให ้

6.  ทั้งน้ีหำกสถำนกำรณ์กำรระบำดโควิด-19 มีควำมรุนแรงเพ่ิมข้ึน หรือมีกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยรัฐบำล และ ศบค.จงัหวดั
นนทบุรี สมำคมฯ ขอปรับรูปแบบกำรประชุมคร้ังน้ีเป็นรูปแบบ Online ทั้งหมด   เพ่ือควำมปลอดภยัของทุกคน โดยจะคืนส่วนต่ำงของ
ค่ำลงทะเบียนประชุมใหก้บัผูล้งทะเบียนแบบ On site 

7.  ถำ้หำกผูเ้ขำ้ร่วมประชุมแบบ On site และเจำ้หนำ้ท่ีส่วนต่ำง ๆ ท่ีมิใช่ผูเ้ขำ้ร่วมประชุมเคยผ่ำนกำรคดักรอง COVID-19 ดว้ย
วิธี ATK หรือ RT-PCR ในช่วง 7 วนัก่อนกำรประชุม ขอให้ท่ำนให้เตรียมเอกสำรรับรองผลกำรตรวจคดักรองติดตวัมำดว้ย เพ่ือแสดง
เพ่ิมเติม 
 
หมายเหตุ:  กำรจดักำรประชุมเป็นรูปแบบ Hybrid Meeting Platform ทั้งน้ีหำกมีกำรเปล่ียนแปลงของสถำนกำรณ์กำรระบำดหรือ

นโยบำยรัฐบำล และ ศคบ.จังหวดัทำงคณะผูจ้ ัดงำนยินดีน้อมรับค ำแนะน ำและค ำสั่งของคณะกรรมกำร ศคบ.      

จงัหวดันนทบุรี เพ่ือปรับเปล่ียนรูปแบบกำรจดังำนตำมควำมเหมำะสมต่อไป  

 

QR Code มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดโควดิ-19 New Normal: Grand Richmond Hotel 
 

 


