ใบสมัครเข้ าประชุมวิชาการสมาคมนักกาหนดอาหารแห่ งประเทศไทยประจาปี 2564
เรื่ อง “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 (ระบุคานาหน้าให้ชดั เจน)
ชื่อ – สกุล .................................................................................... โรงพยาบาล/ สถาบัน.................................................................................
สมาชิกตลอดชีพ/เลขที่................. …................ตาแหน่ง..............................................................วุฒิการศึกษา………..………...........….....
ที่อยู/่ ที่ทางาน (ทีต่ ดิ ต่ อได้ ) เลขที่................หมู่................ซอย...............................................ถนน.................................................................
แขวง/ตาบล ..........................................เขต/อาเภอ...................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณี ย.์ .................................
โทรศัพท์ ..........................................มือถือ.......................................โทรสาร............................E-mail..........................................................
รับประทานอาหาร
ไทย
อิสลาม
มังสวิรัติ
ค่ าลงทะเบียน
ONSITE (จากัดผู้เข้ าร่ วมประชุม 350 - 500 คนเท่ านั้น)
สมาชิก
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ท่านละ 3,000 บาท
ภายในวันที่ 1 – 10 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ท่านละ 3,200 บาท
ไม่ ใช่ สมาชิก
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ท่านละ 3,300 บาท
ภายในวันที่ 1 – 10 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ท่านละ 3,500 บาท
นิสิต/นักศึกษา
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ท่านละ 800 บาท
ภายในวันที่ 1 – 10 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ท่านละ 1,000 บาท
*หมายเหตุ: นิ สิต /นั กศึ ก ษา ให้ แ นบส าเนาบัต รประจาตัว นิสิ ต /นัก ศึ กษาในการสมัครด้ วย จะได้ รับ เอกสาร
การประชุม กระเป๋า อาหารว่ างและอาหารกลางวันแบบกล่ อง
ONLINE
สมาชิก

ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ท่านละ 800 บาท
ภายในวันที่ 1 – 10 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ท่านละ 1,000 บาท
ไม่ ใช่ สมาชิก
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ท่านละ 1,000 บาท
ภายในวันที่ 1 – 10 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ท่านละ 1,200 บาท
นิสิต/นักศึกษา
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ท่านละ 300 บาท
ภายในวันที่ 1 – 10 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ท่านละ 500 บาท
*หมายเหตุ นิสิต/นักศึกษา ให้ แนบสาเนาบัตรประจาตัวนิสิต/นักศึกษาในการสมัครด้ วย

การชาระค่ าลงทะเบียน
โอนเงินเข้ าบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 405-791942-4 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา อเวนิว รัชโยธิน
ชื่ อบัญชี สมาคมนักกาหนดอาหารแห่ งประเทศไทย
การลงทะเบียนจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อสมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทยได้รับค่าลงทะเบียนพร้อมใบสมัครและสาเนาการโอนเงิน
เรี ยบร้อยแล้ว โดยส่งไปที่
บริษัท วายด์ บลู จากัด
19/2 เอกมัย ซอย10, สุขมุ วิท 63, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, 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 การบรรยาย การอภิปราย และการประชุมเชิ งปฏิบตั ิการ โดยจัดในรู ปแบบ Hybrid Meeting ภายใต้มาตรการ
รับรองความปลอดภัยด้านสุ ขอนามัยของกระทรวงสาธารณสุ ขอย่างเข้มงวด เพื่อป้ องกันการแพร่ ระบาดของโควิด-19 ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
1. สถานที่จดั งานประชุมครั้งนี้ คือ โรงแรมแกรนด์ ริ ชมอนด์ สไตลิช คอนเวอนชัน่ โฮเทล จังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้ผา่ นมาตรฐาน
การรับรองความปลอดภัยด้านสุ ขอนามัย ตามข้อกาหนดของโครงการ Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) ซึ่ ง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่ วมกับกระทรวง สาธารณสุข และการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยจัดตั้งขึ้น เพื่อยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยด้านสุขอนามัย ให้สอดคล้องกับวิถีปกติใหม่ (New normal) ลดความเสี่ ยงจากการแพร่ กระจายของโควิด-19
2. ทางโรงแรมได้ดาเนินการตามแนวทางปฏิบตั ิดา้ นสุขอนามัยในการป้ องกันโควิด-19 ดังนี้
2.1 จากัดทางเข้า – ออกอาคารโรงแรมเพียง 2 ช่องทาง คือ โถงหน้าลิฟท์ช้ นั G (สาหรับผูท้ ี่เดินทางโดยรถสาธารณะ
และรถไฟฟ้า) และบริ เวณชั้น L ซึ่งเชื่อมต่อกับลานจอดรถชั้น LA (สาหรับผูเ้ ดินทางโดยรถส่วนตัว)
2.2 จัดตั้งจุดบริ การแอลกอฮอล์ หรื อเจลล้างมือ ทุกทางเข้า-ออก และบริ เวณโดยรอบโรงแรมและสถานที่ จดั งาน
พร้อมตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ สาหรับทุกคนที่เข้าพื้นที่ ทั้งนี้ หากพบผูม้ ีอาการต้องสงสัยเข้าข่ายอาการโรคโควิด-19 จะแยกและ
กันไว้ เพื่อสังเกตอาการและแนะนาการป้ องกันการแพร่ กระจายโรค หรื อนาส่งโรงพยาบาล
2.3 ทุกคนที่ เข้าพื้นที่ ของโรงแรมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และต้องกรอกแบบฟอร์ มเกี่ ยวกับสุ ขภาพ
Health Risk Evaluation ให้กบั ทางโรงแรมก่อนเข้าพัก หรื อก่อนเริ่ มงาน เพื่อประโยชน์ในการติดตามกรณี มีความเสี่ ยงต่อการแพร่ กระจาย
ของโรค
2.4 เพิ่มความถี่ในการทาความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคทุกบริ เวณของโรงแรม โดยเฉพาะในบริ เวณที่มีการสัมผัสบ่อย
ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
2.5 จัดแผนผังของห้องประชุม ห้องอาหาร เพื่อให้มีระยะห่ างระหว่างผูเ้ ข้าร่ วมประชุม ผูใ้ ช้บริ การ พร้อมทั้งเตรี ยม
อาหารกลางวันและอาหารว่างแบบ 1 ท่านต่อ 1 ชุด

3. ผูล้ งทะเบียนเข้าร่ วมประชุม และเจ้าหน้าที่ส่วนต่าง ๆ ที่มิใช่ผเู ้ ข้าร่ วมประชุม ทุกคนต้องแสดงเอกสารยืนยัน ว่าได้รับวัคซี น
ครบ 2 ครั้ง ตามที่รัฐบาลกาหนดแล้ว ไม่นอ้ ยกว่า 2 สัปดาห์ก่อนการประชุม
4. ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและเจ้าหน้าที่ส่วนต่าง ๆ ที่มิใช่ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมที่มีความเสี่ ยงต่อโควิด-19 ในช่วง 7 วันก่อนการประชุม
เช่น มีไข้ ไอ มีน้ ามูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิน้ ไม่รับรส หายใจหอบเหนื่อย หรื อหายใจ ลาบาก เดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดของโควิด-19
หรื อเป็ นผูส้ มั ผัสใกล้ชิดกับผูต้ ิดเชื้อโควิด-19 ขอความร่ วมมืองดเข้าร่ วมประชุม ณ ที่ต้ งั (On site) และงดเข้าพื้นที่จดั การประชุม
5. หากผูล้ งทะเบี ยนเข้าร่ วมประชุมแบบ Onsite พบอาการหรื อมีความเสี่ ยงดังกล่าวข้างต้น ทางสมาคมฯ ขอให้ท่านเข้าร่ วม
ประชุมผ่านทาง Online โดยจะคืนส่วนต่างค่าลงทะเบียนให้
6. ทั้งนี้ หากสถานการณ์การระบาดโควิด-19 มีความรุ นแรงเพิ่มขึ้น หรื อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล และ ศบค.จังหวัด
นนทบุรี สมาคมฯ ขอปรับรู ปแบบการประชุมครั้งนี้ เป็ นรู ปแบบ Online ทั้งหมด เพื่อความปลอดภัยของทุกคน โดยจะคืนส่ วนต่างของ
ค่าลงทะเบียนประชุมให้กบั ผูล้ งทะเบียนแบบ On site
7. ถ้าหากผูเ้ ข้าร่ วมประชุมแบบ On site และเจ้าหน้าที่ส่วนต่าง ๆ ที่มิใช่ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมเคยผ่านการคัดกรอง COVID-19 ด้วย
วิธี ATK หรื อ RT-PCR ในช่วง 7 วันก่อนการประชุม ขอให้ท่านให้เตรี ยมเอกสารรับรองผลการตรวจคัดกรองติดตัวมาด้วย เพื่อแสดง
เพิ่มเติม
หมายเหตุ:

การจัดการประชุมเป็ นรู ปแบบ Hybrid Meeting Platform ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การระบาดหรื อ
นโยบายรั ฐ บาล และ ศคบ.จัง หวัด ทางคณะผูจ้ ัด งานยินดี น้อมรั บค าแนะนาและค าสั่ง ของคณะกรรมการ ศคบ.
จังหวัดนนทบุรี เพื่อปรับเปลี่ยนรู ปแบบการจัดงานตามความเหมาะสมต่อไป

QR Code มาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดโควิด-19 New Normal: Grand Richmond Hotel

