
 

 

 

ที่ สทภท.     27  / ๒๕๖๐ 

                               ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 

เรื่อง การคัดเลือกทันตาภิบาลดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๐ 

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑. คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และการคัดเลือกทันตาภิบาลดีเด่น                     จ านวน   ๑   ชุด 
       ๒. ใบเสนอชื่อ (เอกสารหมายเลข ๑)                    จ านวน   ๑   ชุด 
                  ๓. แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล ผลงานดีเด่นฯ(เอกสารหมายเลข ๒)  จ านวน   ๑   ชุด                    

  ด้วย สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย จะด าเนินการคัดเลือกทันตาภิบาลดีเด่นประจ าปี ๒๕๖๐ 
เพ่ือเป็นการเสริมสร้างขวัญ ก าลังใจ และยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับทันตาภิบาลผู้ปฏิบัติงาน เผยแพร่ผลงานและ
ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด     ซึ่งจะมีพิธีมอบโล่รางวัล และ
เกียรติบัตรในการประชุมวิชาการของสมาคมฯ ครั้งที ่๙ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐   ณ โรงแรม
นารายณ์  กรุงเทพมหานคร   

  ในการนี้  ขอให้จังหวัดด าเนินการการคัดเลือกทันตาภิบาลดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๐  ตามแบบฟอร์มที่
ก าหนด และโปรดส่งชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จังหวัดละ ๑ คน  ให้สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย  ภายใน
วันที่  30 กันยายน  ๒๕๖๐  เพ่ือสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย จะได้พิจารณาคัดเลือกในระดับประเทศ
ต่อไป 

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
(นางชลิดา นครินทร์) 

นายกสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย 
 

 

สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย  ชั้น ๖ อาคาร ๔ ตึกกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข                                                                                                                       
ถ.ติวานนท์  อ.เมือง จ.นนทบุรี  ๑๑๐๐๐ www.tantathai.org ,   e-mail : iamtanta@gmail.com                                                                                                                                                       
โทรศัพท์ ๐๒-๕๙๐-๔๒๐๔     โทรสาร ๐๒-๕๙๐-๔๒๐๘     มือถือ ๐๘๖-๕๖๗-๑๖๒๗ 
 

 

 
 

 
 

 

http://www.tantathai.org/
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ที่ สทภท.    ๒๗   / ๒๕๖๐ 

                          ๓   กรกฏาคม  ๒๕๖๐ 

เรื่อง ขอความร่วมมือคัดเลือกทันตาภิบาลดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๐ 

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑. คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และการคัดเลือกทันตาภิบาลดีเด่น                     จ านวน   ๑   ชุด 
       ๒. ใบเสนอชื่อ (เอกสารหมายเลข ๑)             จ านวน   ๑   ชุด 
                  ๓. แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล ผลงานดีเด่นฯ  (เอกสารหมายเลข ๒)  จ านวน   ๑   ชุด                 

  ด้วย สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย จะด าเนินการคัดเลือกทันตาภิบาลดีเด่นประจ าปี ๒๕๖๐
เพ่ือเป็นการเสริมสร้างขวัญ ก าลังใจ และยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับทันตาภิบาลผู้ปฏิบัติงาน เผยแพร่ผลงานและ
ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด     ซึ่งจะมีพิธีมอบโล่รางวัล และ
เกียรติบัตรในการประชุมวิชาการของสมาคมฯ ครั้งที ่๙ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐   ณ โรงแรม
นารายณ์  กรุงเทพมหานคร               

  ในการนี้  ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การคัดเลือกทันตาภิบาลดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๐ ให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีทันตาภิบาลปฏิบัติงานในสังกัด ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย และส่งชื่อผู้ที่ผ่านการ
คัดเลือกจาก อปท. แห่งละ ๑  คน  ไปยังสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย   ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐     
เพ่ือสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย จะได้พิจารณาคัดเลือกในระดับประเทศต่อไปและขอขอบคุณมา ณ 
โอกาสนี้ 
 
      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณ 

 

 

 

 

สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย  ชั้น ๖ อาคาร ๔ ตึกกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข                                                                                                                       
ถ.ติวานนท์  อ.เมือง จ.นนทบุรี  ๑๑๐๐๐ www.tantathai.org ,   e-mail : iamtanta@gmail.com                                                                                                                                                       
โทรศัพท์ ๐๒-๕๙๐-๔๒๐๔     โทรสาร ๐๒-๕๙๐-๔๒๐๘     มือถือ ๐๘๖-๕๖๗-๑๖๒๗ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นางชลิดา นครินทร์) 
นายกสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย 

 

 

http://www.tantathai.org/
mailto:iamtanta@gmail.com


 

 

 

ที่ สทภท.     ๒๗    / ๒๕๖๐ 

    ๓   กรกฏาคม  ๒๕๖๐                                                    

เรื่อง ขอความร่วมมือคัดเลือกทันตาภิบาลดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๐ 

เรียน ผู้อ านวยการส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑. คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และการคัดเลือกทันตาภิบาลดีเด่น                     จ านวน   ๑   ชุด 
      ๒. ใบเสนอชื่อ (เอกสารหมายเลข ๑)            จ านวน   ๑   ชุด 
                    ๓. แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล ผลงานดีเด่นฯ  (เอกสารหมายเลข ๒)  จ านวน   ๑   ชุด            

 ด้วย สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย จะด าเนินการคัดเลือกทันตาภิบาลดีเด่นประจ าปี ๒๕๖๐ เพ่ือ
เป็นการเสริมสร้างขวัญ ก าลังใจ และยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับทันตาภิบาลผู้ปฏิบัติงาน เผยแพร่ผลงานและ
ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด     ซึ่งจะมีพิธีมอบโล่รางวัล และ
เกียรติบัตรในการประชุมวิชาการของสมาคมฯ ครั้งที ่๙ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐   ณ โรงแรม
นารายณ์  กรุงเทพมหานคร  
       

 ในการนี้ ขอความร่วมมือจากท่านในการประชาสัมพันธ์การคัดเลือกทันตาภิบาลดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๐ 
ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย  โดยส่งชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนของสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน ๑ 
ท่าน  ให้สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เพ่ือสมาคมทันตาภิบาลแห่ง
ประเทศไทย จะได้พิจารณาคัดเลือกในระดับประเทศต่อไปและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย  
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
(นางชลิดา นครินทร์) 

นายกสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย 
 

 

สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย  ชั้น ๖ อาคาร ๔ ตึกกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข                                                                                                                       
ถ.ติวานนท์  อ.เมือง จ.นนทบุรี  ๑๑๐๐๐ www.tantathai.org ,   e-mail : iamtanta@gmail.com                                                                                                                                                       
โทรศัพท์ ๐๒-๕๙๐-๔๒๐๔     โทรสาร ๐๒-๕๙๐-๔๒๐๘     มือถือ ๐๘๖-๕๖๗-๑๖๒๗ 
 

 

http://www.tantathai.org/
mailto:iamtanta@gmail.com

