
 
 

 
 

 
 

ทนุ TDA Soybean Study Award  
ทนุสนับสนุนการวิจยัและพฒันางานโภชนาการส าหรบันักก าหนดอาหาร 

ผูไ้ด้รบัทนุ TDA Soybean Study Award ประจ าปี 2565 
 

ทนุ TDA Soybean  Study Award จ ำนวน 12 ทนุ 
ล ำดบัท่ี 1 ทุนสนับสนุน จ านวน 35,000 บาท 

 เรือ่ง  “น ้าพรกิชอุ่ม” 

 โดย  นางสาว วราพรรณ อยูเ่มีย่ง 

   กลุ่มงานโภชนศาสตร ์โรงพยาบาลสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 

 

ล ำดบัท่ี 2 ทุนสนับสนุน จ านวน 30,000 บาท 

 เรือ่ง “ทอดมนัหมผูกัรวมมติร Soy Protein สุขใจ” 

 โดย นาง ชลดิา ถมยาปรวิตั ิ

  กลุ่มงานโภชนศาสตร ์ภารกจิดา้นวชิาการและการแพทย ์โรงพยาบาลมะเรง็อุบลราชธานี 

จงัหวดัอุบลราชธานี 

 

ล ำดบัท่ี 3 ทุนสนับสนุน จ านวน 25,000 บาท 

 เรื่อง “ทอดมนัโดนทัสามเกลอ” 

 โดย นาง นิตยา กจิชอบ 

   กลุ่มงานโภชนศาสตร ์โรงพยาบาลยีง่อเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา จงัหวดันราธวิาส 

 

 



 
 

 

ล ำดบัท่ี 4 ทุนสนับสนุน จ านวน 20,000 บาท 

 เรือ่ง “ละแซเสรมิโปรตนีจาก Soybean” 

 โดย นางสาว ณชิชา บุญสนอง    

   กลุ่มงานโภชนศาสตร ์โรงพยาบาลพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

 

ล ำดบัท่ี 5 ทุนสนับสนุน จ านวน 15,000 บาท 

 เรือ่ง “เกีย๊วซ่าทา้ลอง” 

 โดย นางสาว สาวติร ีทุมประเสน 

  กลุ่มงานโภชนศาสตร ์โรงพยาบาลสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 

 

ล ำดบัท่ี 6 ทุนสนับสนุน จ านวน 10,000 บาท 

 เรือ่ง “แซบนวัหลาย...กบัขา้วปุ้นน ้ายาถัว่เหลอืง Hight Protein” 

 โดย นางสาว จนัทมิา ตาพัว้ 

  กลุ่มงานโภชนศาสตร ์โรงพยาบาลสตกึ จงัหวดับุรรีมัย ์

 

รำงวลัชมเชย ทุนสนับสนุน จ านวน 8,000 บาท 

 เรือ่ง  “แพนเคก้กลว้ยหอมฟิวชัน่เสรมิโปรตนีถัว่เหลอืง” 

 โดย  นาง มารนิี เปาะสู 

  กลุ่มงานโภชนศาสตร ์โรงพยาบาลยีง่อเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา จงัหวดันราธวิาส 

 

รำงวลัชมเชย ทุนสนับสนุน จ านวน 8,000 บาท 

 เรือ่ง “ปอเป๊ียะสดสอดไสล้าบอสิานแซลมอนหลง Soy bean” 

 โดย นางสาว ธญัลกัษณ์ โมราษฏร ์

  กลุ่มงานโภชนศาสตร ์โรงพยาบาลขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น  

 

 

 



 
 

รำงวลัชมเชย  ทุนสนบัสนุน จ านวน 8,000 บาท 

 เรือ่ง “Soybean Cake With Banana” 

 โดย นางสาว วรญัญ ูหริญัสุนทร 

  แผนกโภชนาการ โรงพยาบาลบางปะกอก 3 จงัหวดัสมุทรปราการ 

 

รำงวลัชมเชย ทุนสนับสนุน จ านวน 8,000 บาท 

 เรือ่ง “เบอรเ์กอร”์ 

 โดย นาง สุนิสา เงนิทพิย ์  

  กลุ่มงานโภชนศาสตร ์โรงพยาบาลสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 

 

รำงวลัชมเชย ทุนสนับสนุน จ านวน 8,000 บาท 

 เรือ่ง “โจก๊ถัว่เหลอืงเสรมิโปรตนีเพื่อการฝึกกลนืในผูส้งูอายุ” 

 โดย นางสาว นิตยา นาประจกัษ์ และคณะ 

  กลุ่มงานโภชนศาสตร ์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 

 

รำงวลัชมเชย ทุนสนับสนุน จ านวน 8,000 บาท 

 เรือ่ง “ขนมหวัผกักาด Next Level” 

 โดย นางสาว โชตกิา ศรแีกว้ และ นางสาว พณิฑกา บุญสวน 

  กลุ่มงานโภชนาการ โรงพยาบาลศรธีญัญา จงัหวดันนทบุร ี

 

หมำยเหต ุ 1.  ผู้ได้ร ับทุน  TDA Soybean Study Award ทุกคนจะได้ร ับการสนับสนุนจาก             

สมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย เพิ่มอีกคนละ 6,000 บาท เป็น

ค่าลงทะเบยีนเขา้ประชุมวชิาการ ค่าทีพ่กั 1 คนื , ค่าท า E-Poster และ VDO 

  2. ทางสมาคมฯ จะโอนเงนิ 60% ไปใหภ้ายในเดอืนมนีาคม พรอ้มผลติภณัฑถ์ัว่เหลอืง,

รายละเอยีดในการท า VDO, รายละเอยีดในการเขยีน E-Poster และ Abstract 

  3. ผู้ได้ร ับทุนจะต้องส่งรูปเล่มต ารับอาหาร และท า VDO โดยการสาธิตอาหาร

ก าหนดเวลาประมาณ 5 นาท ีและน าเสนอ E-Poster + VDO ในงานประชุมวชิาการ      

ปี 2565 ถา้ผูร้บัทุนคนใดไมส่่ง E-Poster + VDO จะได้รบัเงินส่วนท่ีเหลือ 20%  


