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ประกาศสมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย 

ก าหนดการสอบเพื่อการรับรองเป็นนักก าหนดอาหาร (กอ.ช.) 
Certified Dietitian of Thailand (CDT) 

ประจ าปี พ.ศ. 2565 

 สมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย ตระหนักในความจ าเป็นถึงการรบัรองคุณภาพนักก าหนดอาหารและเพื่อสนับสนุน 
ยกระดับวิทยฐานะของนักก าหนดอาหารไทยให้ทัดเทียมกับวิชาชีพอื่น ๆ เป็นที่ยอมรบัในระดับประเทศ และระดับสากล จึงได้ก าหนด
หลกัเกณฑก์ารสอบความรูเ้พื่อการรบัรองเป็นนกัก าหนดอาหารในประเทศไทยขึน้ ดงัต่อไปนี ้

ข้อ 1. คุณสมบัติของผู้สอบ 
1.1 เป็นสมาชิกสามญัตลอดชีพของสมาคมนกัก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย 
1.2 การศกึษาและประสบการณ ์ส าเรจ็การศกึษาระดบัใดระดบัหนึ่ง ดงัต่อไปนี ้
 1.2.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 - สาขาอาหารและโภชนาการ 
 - มีประสบการณก์ารท างานดา้นโภชนาการในโรงพยาบาลอย่างนอ้ย 6 ปี 
 1.2.2 ปริญญาตร ี
 1.2.2.1 สาขาอาหารและโภชนาการ และไดร้บัปรญิญาใดปรญิญาหนึ่งดงัต่อไปนี ้
 ก. วิทยาศาสตรบ์ัณฑิต (วท.บ.) โภชนาการและการก าหนดอาหาร, โภชนวิทยาและการก าหนดอาหาร, โภชนศาสตร ์

และการก าหนดอาหาร, การก าหนดอาหารและโภชนศาสตร,์ การก าหนดอาหารและโภชนบ าบัด, โภชนาการและ
โภชนบ าบดั, โภชนบ าบดัและการก าหนดอาหาร, อาหารโภชนาการและการก าหนดอาหาร, โภชนศาสตรอ์าหารและ
โภชนาการ, โภชนศาสตรก์ารก าหนดอาหารและอาหารปลอดภยั, โภชนศาสตร,์ ชีวเวชศาสตร ์(โภชนบ าบดั) 

 ข. คหกรรมศาสตร ์(คศ.บ.) สาขาคหกรรมศาสตร ์อาหารและโภชนาการ การก าหนดและการประกอบอาหาร 
 และมีประสบการณข์้อใดข้อหน่ึง ดังต่อไปนี ้
 - ผ่านการฝึกงานดา้นอาหาร/โภชนาการในโรงพยาบาลอย่างนอ้ย 900 ชั่วโมง หรือ 
 - ผ่านการฝึกงานดา้นอาหาร/โภชนาการในโรงพยาบาลอย่างนอ้ย 250 ชั่วโมง และตอ้งมีประสบการณ์การท างาน

ทางดา้นโภชนาการในโรงพยาบาลอย่างนอ้ย 1 ปี หรือ 
 - หากไม่ผ่านการฝึกงานทางดา้นโภชนาการในโรงพยาบาล ตอ้งมีประสบการณ์การท างานทางดา้นโภชนาการใน

โรงพยาบาลอย่างนอ้ย 2 ปี 
1.2.2.2 สาขาที่เก่ียวขอ้งกบัอาหารและโภชนาการดา้นอื่น ๆ  

 - ตอ้งมีประสบการณก์ารท างานทางดา้นโภชนาการในโรงพยาบาลอย่างนอ้ย 3 ปี 
 1.2.2.3 สาขาที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัอาหารและโภชนาการ 
 - ตอ้งมีประสบการณก์ารท างานทางดา้นโภชนาการในโรงพยาบาลอย่างนอ้ย 4 ปี 
 1.2.3 ปริญญาโท / ปริญญาเอก 
 1.2.3.1 สาขาอาหารและโภชนาการ และไดร้บัปรญิญาใดปรญิญาหนึ่งดงัต่อไปนี ้
  วิทยาศาสตรม์หาบณัฑติ (วท.ม.) / วิทยาศาสตรด์ษุฎีบณัฑิต (วท.ด.) โภชนาการและการก าหนดอาหาร, โภชนวิทยา

และการก าหนดอาหาร, โภชนศาสตรแ์ละการก าหนดอาหาร, การก าหนดอาหารและโภชนศาสตร,์ โภชนาการและ
โภชนบ าบดั, โภชนบ าบดัและการก าหนดอาหาร, อาหารโภชนาการและการก าหนดอาหาร, โภชนศาสตรอ์าหารและ
โภชนาการ, โภชนศาสตรก์ารก าหนดอาหารและอาหารปลอดภยั, โภชนศาสตร,์ ชีวเวชศาสตร ์(โภชนบ าบดั) 
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 และมีประสบการณข์้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปนี ้
 - ผ่านการฝึกงานดา้นอาหาร/โภชนาการในโรงพยาบาลอย่างนอ้ย 900 ชั่วโมง หรือ 
 - ผ่านการฝึกงานดา้นอาหาร/โภชนาการในโรงพยาบาลอย่างนอ้ย 250 ชั่วโมง และตอ้งมีประสบการณ์การท างาน

ทางดา้นโภชนาการในโรงพยาบาลอย่างนอ้ย 1 ปี หรือ 
 - หากไม่ผ่านการฝึกงานทางดา้นโภชนาการในโรงพยาบาล ตอ้งมีประสบการณ์การท างานทางดา้นโภชนาการใน

โรงพยาบาลอย่างนอ้ย 2 ปี 
1.2.3.2 สาขาที่เก่ียวขอ้งกบัอาหารและโภชนาการดา้นอื่น ๆ 

 - ตอ้งมีประสบการณก์ารท างานทางดา้นโภชนาการในโรงพยาบาลอย่างนอ้ย 3 ปี 
 1.2.3.3 สาขาที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัอาหารและโภชนาการ 
 - ตอ้งมีประสบการณก์ารท างานทางดา้นโภชนาการในโรงพยาบาลอย่างนอ้ย 4 ปี 

ข้อ 2. เอกสารและหลักฐานในการสมัครสอบ 
2.1 แบบขอสมคัรสอบเพื่อการรบัรองเป็นนกัก าหนดอาหาร (กอ.ช.) 
2.2 รูปถ่ายหนา้ตรงขนาด 1 นิว้ จ านวน 3 รูป (รูปถ่ายรูปเดียวกัน เขียนชื่อ / สกุล ด้านหลังรูปให้ชัดเจน) 
2.3 ส าเนาวฒุิการศกึษา (ประกาศนียบตัร และ Transcript หรือ ปรญิญาบตัร และ Transcript) ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
2.4 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
2.5 ส าเนาบตัรสมาชิกสามญัตลอดชีพ ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
2.5 ในกรณีชื่อ/สกุล ไม่ตรงกับส าเนาวุฒิการศึกษา ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาบัตรสมาชิกฯ ตอ้งแนบหลักฐานการ

เปล่ียนแปลงพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งเช่น ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ-นามสกลุ หรือส าเนาใบทะเบียนสมรส หรือส าเนาใบหย่า  
2.6 ใบรบัรองการปฏิบตัิงานดา้นโภชนาการ/โภชนบ าบดัในโรงพยาบาล ฉบับจริงจากผู้อ านวยการหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจาก

ผู้อ านวยการเท่าน้ัน และประทับตราโรงพยาบาล 
2.7 ส าหรับการฝึกงานด้านอาหาร/โภชนาการ ในโรงพยาบาล 900 / 250 ชั่วโมง จะต้องมีใบรับรองการฝึกงานจาก

มหาวิทยาลัย แนบมาพร้อมกันด้วย 
2.8 ค่าธรรมเนียมการสอบ  
 สอบครัง้แรก จ านวนเงิน 1,000  
 สอบซ า้ จ านวนเงิน 500 บาท  

 โอนเงินชื่อบัญชี “ สมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย “ เลขที่บัญชี 404-481991-0 ธนาคารไทยพาณิชย ์ 
พร้อมแนบส าเนาหลักฐานการโอนเงนิ (สามารถโอนเงนิผ่าน App Mobile banking ได้) 

ข้อ 3. วิชา คะแนนทีส่อบ และเกณฑก์ารตัดสิน 
3.1 วิชาและคะแนนทีส่อบ ส าหรบัการรบัรองเป็นนกัก าหนดอาหารวิชาชีพ (กอ.ช.) 
 3.1.1 องคค์วามรูด้า้นโภชนบ าบัดทางการแพทย ์(Medical Nutrition Therapy) และการใหค้  าปรกึษา 

(Diet Counseling) รอ้ยละ 30 
 3.1.2 องคค์วามรูด้า้นโภชนาการพืน้ฐาน (Basic Nutrition) รอ้ยละ 25 
 3.1.3 องคค์วามรูด้า้นการบรหิารจดัการงานโภชนาการ (Food Service Management) รอ้ยละ 30 
 3.1.4 องคค์วามรูด้า้นวิทยาศาสตรก์ารอาหาร (Food Sciences) รอ้ยละ 10 
 3.1.5 องคค์วามรูด้า้นการวิจยั (Nutrition and Dietetics Research) รอ้ยละ 5 
3.2 เกณฑก์ารตัดสิน ตอ้งผ่านการสอบ โดยไดค้ะแนนรอ้ยละ 60 ของคะแนนรวมทัง้ 5 องคค์วามรู ้
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ข้อ 4. วิธีการสอบ 
 ใชว้ิธีสอบขอ้เขียนแบบปรนยั (Multiple choices) 

ข้อ 5. การย่ืนเอกสารและหลักฐานในการสมัครสอบ 
 ย่ืนเอกสารและหลักฐานทั้งหมดมาทีส่มาคมฯ ภายในวันจันทรท์ี่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2565 ย่ืนเอกสารด้วยตนเองหรือ

กรอกข้อมูลและแนบเอกสารทัง้หมดผ่าน Link: https://forms.gle/uBKHxb4Q3BMJ1nbS6   
 หรือส่งหลักฐานทัง้หมดทางไปรษณีย ์มาที ่ 
 
 สมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย 
 1845/11 ซอยบริรักษ ์(ซอยส่วนบุคคล) ถนนพหลโยธิน 
 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
 โทรศัพท ์080-338-7443, 02-939-7782  

         ส าหรับการย่ืนแบบขอสมัครสอบทางไปรษณียใ์ห้ถือตามวันทีป่ระทับตราไปรษณียต์้นทางเท่าน้ัน 

ขอ้ 6. ก าหนดการสอบประจ าปี พ.ศ. 2565 
6.1 วันเสาร ์ที ่19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.  
6.2 สถานท่ีสอบ ณ หอ้งประชมุพิบลูสงคราม ชัน้ 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โรงพยาบาลราชวิถี 

ข้อ 7. ประกาศผลสอบ 
7.1 ประกาศผลสอบภายใน 60 วนั หลงัจากวนัสอบ 
7.2 แจง้ผลสอบทางไปรษณียเ์ป็นรายบคุคล 

 
 
                    ประกาศ ณ วันที ่ 23  กันยายน พ.ศ. 2565 

                                

 (ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ) 
 นายกสมาคมนกัก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย 

 
หมายเหตุ:  หากคณุสมบตัิไม่เป็นไปตามที่ก าหนด สมาคมฯ จะคืนเงินค่าสมคัรสอบให ้

สมคัรสมาชิกที่ลิงก ์https://www.thaidietetics.org/?page_id=43 หรือ  
สแกน QR code สมคัรสมาชิก 

 
ดาวนโ์หลดแบบฟอรม์สมคัรสอบไดท้ี่ www.thaidietetics.org  

 

 

https://forms.gle/uBKHxb4Q3BMJ1nbS6
https://www.thaidietetics.org/?page_id=43
http://www.thaidietetics.org/

