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25  มิถุนายน  2564 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธและขอเชิญเขารวมประชุมวิชาการออนไลน 

เรียน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

สิ่งท่ีสงมาดวย โครงการประชุมวิชาการออนไลนและกำหนดการ     จำนวน  1  ชุด 

  ดวย ทันตแพทยสภา ได กำหนดจัดการประชุมวิชาการทันตแพทยสภาออนไลน            
ประจำป 2564 ระหวางวันท่ี 26 มิถุนายน 2564 ถึง 4 กันยายน 2564 ผานชองทาง Facebook 
Thaidentalcouncilce โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหทันตแพทยท่ีสนใจ ไดรับความรูและสามารถ และนำความรู 
ท่ีไดไปตอยอดในการทำงาน ใหการรักษาผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมท้ังเปนเวทีใหทันตแพทย
ท่ัวไปไดมีโอกาสเผยแพร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรูและประสบการณ ซ่ึงกันและกัน ซ่ึงจะเปนการสราง
บรรยากาศทางวิชาการระหวางวิทยากรและผูเขารวมประชุม (รายละเอียดปรากฏตามโครงการสิ่งท่ีสงมาดวย) 

ในการนี้  ส ำนั ก งาน เลขาธิก าร ทั นตแพทยสภ า ขอความอนุ เค ราะห ม ายั งท าน                             
เพ่ือประชาสัมพันธการจัดโครงการประชุมวิชาการออนไลนไปยังสถานพยาบาลบริการกระทรวงสาธารณสุข                  
และทันตแพทยภายในจังหวัดท่ีสนใจเขารวมประชุมวิชาการออนไลนดังกลาว ท้ังนี้ ขอความรวมมือสนับสนุน
คาลงทะเบียนใหแกทันตแพทยผูเขารวมประชุมจากหนวยงานตนสังกัด โดยสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมผาน
ท า ง  QR Code ห รื อ  https://www.dentalcouncil.or.th/th/committee_activities_info.php?id=34                      

ซ่ึงทันตแพทยผูเขารวมประชุมครั้งนี้จะไดรับคะแนนสะสมหนวยกิจกรรมของศูนยการศึกษาตอเนื่องของ                  
ทันตแพทย ทันตแพทยสภา    

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหประชาสัมพันธและอนุมัติใหทันตแพทย                   
ในสังกัดเขารวมประชุมออนไลนตามกำหนดการดังกลาว  สำนักงานเลขาธิการทันตแพทยสภาหวังเปนอยางยิ่งวา 
จะไดรับความอนุเคราะหจากทานและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(ทันตแพทยยุวบูรณ  จันทรแจมจรูญ) 
      เลขาธิการทันตแพทยสภา 

 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
งานประชาสัมพันธ 
โทรศัพท ๐ ๒580 7500-3   
โทรสาร ๐ ๒580 7504
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เพ่ือประชาสัมพันธการจัดโครงการประชุมวิชาการออนไลนไปยังสถานพยาบาลบริการกระทรวงสาธารณสุข                  
และทันตแพทยภายในจังหวัดท่ีสนใจเขารวมประชุมวิชาการออนไลนดังกลาว ท้ังนี้ ขอความรวมมือสนับสนุน
คาลงทะเบียนใหแกทันตแพทยผูเขารวมประชุมจากหนวยงานตนสังกัด โดยสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมผาน
ท า ง  QR Code ห รื อ  https://www.dentalcouncil.or.th/th/committee_activities_info.php?id=34                      

ซ่ึงทันตแพทยผูเขารวมประชุมครั้งนี้จะไดรับคะแนนสะสมหนวยกิจกรรมของศูนยการศึกษาตอเนื่องของ                  
ทันตแพทย ทันตแพทยสภา    

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหประชาสัมพันธและอนุมัติใหทันตแพทย                   
ในสังกัดเขารวมประชุมออนไลนตามกำหนดการดังกลาว  สำนักงานเลขาธิการทันตแพทยสภาหวังเปนอยางยิ่งวา 
จะไดรับความอนุเคราะหจากทานและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(ทันตแพทยยุวบูรณ  จันทรแจมจรูญ) 
      เลขาธิการทันตแพทยสภา 

 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
งานประชาสัมพันธ 
โทรศัพท ๐ ๒580 7500-3   
โทรสาร ๐ ๒580 7504

 



ท่ี ทพ 01๐4/ว 446             

25  มิถุนายน  2564 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธและขอเชิญเขารวมประชุมวิชาการออนไลน 

เรียน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

สิ่งท่ีสงมาดวย โครงการประชุมวิชาการออนไลนและกำหนดการ     จำนวน  1  ชุด 

  ดวย ทันตแพทยสภา ได กำหนดจัดการประชุมวิชาการทันตแพทยสภาออนไลน            
ประจำป 2564 ระหวางวันท่ี 26 มิถุนายน 2564 ถึง 4 กันยายน 2564 ผานชองทาง Facebook 
Thaidentalcouncilce โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหทันตแพทยท่ีสนใจ ไดรับความรูและสามารถ และนำความรู 
ท่ีไดไปตอยอดในการทำงาน ใหการรักษาผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมท้ังเปนเวทีใหทันตแพทย
ท่ัวไปไดมีโอกาสเผยแพร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรูและประสบการณ ซ่ึงกันและกัน ซ่ึงจะเปนการสราง
บรรยากาศทางวิชาการระหวางวิทยากรและผูเขารวมประชุม (รายละเอียดปรากฏตามโครงการสิ่งท่ีสงมาดวย) 

ในการนี้  ส ำนั ก งาน เลขาธิก าร ทั นตแพทยสภ า ขอความอนุ เค ราะห ม ายั งท าน                             
เพ่ือประชาสัมพันธการจัดโครงการประชุมวิชาการออนไลนไปยังสถานพยาบาลบริการกระทรวงสาธารณสุข                  
และทันตแพทยภายในจังหวัดท่ีสนใจเขารวมประชุมวิชาการออนไลนดังกลาว ท้ังนี้ ขอความรวมมือสนับสนุน
คาลงทะเบียนใหแกทันตแพทยผูเขารวมประชุมจากหนวยงานตนสังกัด โดยสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมผาน
ท า ง  QR Code ห รื อ  https://www.dentalcouncil.or.th/th/committee_activities_info.php?id=34                      

ซ่ึงทันตแพทยผูเขารวมประชุมครั้งนี้จะไดรับคะแนนสะสมหนวยกิจกรรมของศูนยการศึกษาตอเนื่องของ                  
ทันตแพทย ทันตแพทยสภา    

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหประชาสัมพันธและอนุมัติใหทันตแพทย                   
ในสังกัดเขารวมประชุมออนไลนตามกำหนดการดังกลาว  สำนักงานเลขาธิการทันตแพทยสภาหวังเปนอยางยิ่งวา 
จะไดรับความอนุเคราะหจากทานและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(ทันตแพทยยุวบูรณ  จันทรแจมจรูญ) 
      เลขาธิการทันตแพทยสภา 

 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
งานประชาสัมพันธ 
โทรศัพท ๐ ๒580 7500-3   
โทรสาร ๐ ๒580 7504

 



ท่ี ทพ 01๐4/ว 446             

25  มิถุนายน  2564 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธและขอเชิญเขารวมประชุมวิชาการออนไลน 

เรียน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

สิ่งท่ีสงมาดวย โครงการประชุมวิชาการออนไลนและกำหนดการ     จำนวน  1  ชุด 

  ดวย ทันตแพทยสภา ได กำหนดจัดการประชุมวิชาการทันตแพทยสภาออนไลน            
ประจำป 2564 ระหวางวันท่ี 26 มิถุนายน 2564 ถึง 4 กันยายน 2564 ผานชองทาง Facebook 
Thaidentalcouncilce โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหทันตแพทยท่ีสนใจ ไดรับความรูและสามารถ และนำความรู 
ท่ีไดไปตอยอดในการทำงาน ใหการรักษาผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมท้ังเปนเวทีใหทันตแพทย
ท่ัวไปไดมีโอกาสเผยแพร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรูและประสบการณ ซ่ึงกันและกัน ซ่ึงจะเปนการสราง
บรรยากาศทางวิชาการระหวางวิทยากรและผูเขารวมประชุม (รายละเอียดปรากฏตามโครงการสิ่งท่ีสงมาดวย) 

ในการนี้  ส ำนั ก งาน เลขาธิก าร ทั นตแพทยสภ า ขอความอนุ เค ราะห ม ายั งท าน                             
เพ่ือประชาสัมพันธการจัดโครงการประชุมวิชาการออนไลนไปยังสถานพยาบาลบริการกระทรวงสาธารณสุข                  
และทันตแพทยภายในจังหวัดท่ีสนใจเขารวมประชุมวิชาการออนไลนดังกลาว ท้ังนี้ ขอความรวมมือสนับสนุน
คาลงทะเบียนใหแกทันตแพทยผูเขารวมประชุมจากหนวยงานตนสังกัด โดยสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมผาน
ท า ง  QR Code ห รื อ  https://www.dentalcouncil.or.th/th/committee_activities_info.php?id=34                      

ซ่ึงทันตแพทยผูเขารวมประชุมครั้งนี้จะไดรับคะแนนสะสมหนวยกิจกรรมของศูนยการศึกษาตอเนื่องของ                  
ทันตแพทย ทันตแพทยสภา    

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหประชาสัมพันธและอนุมัติใหทันตแพทย                   
ในสังกัดเขารวมประชุมออนไลนตามกำหนดการดังกลาว  สำนักงานเลขาธิการทันตแพทยสภาหวังเปนอยางยิ่งวา 
จะไดรับความอนุเคราะหจากทานและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(ทันตแพทยยุวบูรณ  จันทรแจมจรูญ) 
      เลขาธิการทันตแพทยสภา 

 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
งานประชาสัมพันธ 
โทรศัพท ๐ ๒580 7500-3   
โทรสาร ๐ ๒580 7504

 



ท่ี ทพ 01๐4/ว 446             

25  มิถุนายน  2564 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธและขอเชิญเขารวมประชุมวิชาการออนไลน 

เรียน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สิ่งท่ีสงมาดวย โครงการประชุมวิชาการออนไลนและกำหนดการ     จำนวน  1  ชุด 

  ดวย ทันตแพทยสภา ได กำหนดจัดการประชุมวิชาการทันตแพทยสภาออนไลน            
ประจำป 2564 ระหวางวันท่ี 26 มิถุนายน 2564 ถึง 4 กันยายน 2564 ผานชองทาง Facebook 
Thaidentalcouncilce โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหทันตแพทยท่ีสนใจ ไดรับความรูและสามารถ และนำความรู 
ท่ีไดไปตอยอดในการทำงาน ใหการรักษาผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมท้ังเปนเวทีใหทันตแพทย
ท่ัวไปไดมีโอกาสเผยแพร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรูและประสบการณ ซ่ึงกันและกัน ซ่ึงจะเปนการสราง
บรรยากาศทางวิชาการระหวางวิทยากรและผูเขารวมประชุม (รายละเอียดปรากฏตามโครงการสิ่งท่ีสงมาดวย) 

ในการนี้  ส ำนั ก งาน เลขาธิก าร ทั นตแพทยสภ า ขอความอนุ เค ราะห ม ายั งท าน                             
เพ่ือประชาสัมพันธการจัดโครงการประชุมวิชาการออนไลนไปยังสถานพยาบาลบริการกระทรวงสาธารณสุข                  
และทันตแพทยภายในจังหวัดท่ีสนใจเขารวมประชุมวิชาการออนไลนดังกลาว ท้ังนี้ ขอความรวมมือสนับสนุน
คาลงทะเบียนใหแกทันตแพทยผูเขารวมประชุมจากหนวยงานตนสังกัด โดยสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมผาน
ท า ง  QR Code ห รื อ  https://www.dentalcouncil.or.th/th/committee_activities_info.php?id=34                      

ซ่ึงทันตแพทยผูเขารวมประชุมครั้งนี้จะไดรับคะแนนสะสมหนวยกิจกรรมของศูนยการศึกษาตอเนื่องของ                  
ทันตแพทย ทันตแพทยสภา    

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหประชาสัมพันธและอนุมัติใหทันตแพทย                   
ในสังกัดเขารวมประชุมออนไลนตามกำหนดการดังกลาว  สำนักงานเลขาธิการทันตแพทยสภาหวังเปนอยางยิ่งวา 
จะไดรับความอนุเคราะหจากทานและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(ทันตแพทยยุวบูรณ  จันทรแจมจรูญ) 
      เลขาธิการทันตแพทยสภา 

 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
งานประชาสัมพันธ 
โทรศัพท ๐ ๒580 7500-3   
โทรสาร ๐ ๒580 7504

 



ท่ี ทพ 01๐4/ว 446             

25  มิถุนายน  2564 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธและขอเชิญเขารวมประชุมวิชาการออนไลน 

เรียน คณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 

สิ่งท่ีสงมาดวย โครงการประชุมวิชาการออนไลนและกำหนดการ     จำนวน  1  ชุด 

  ดวย ทันตแพทยสภา ได กำหนดจัดการประชุมวิชาการทันตแพทยสภาออนไลน            
ประจำป 2564 ระหวางวันท่ี 26 มิถุนายน 2564 ถึง 4 กันยายน 2564 ผานชองทาง Facebook 
Thaidentalcouncilce โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหทันตแพทยท่ีสนใจ ไดรับความรูและสามารถ และนำความรู 
ท่ีไดไปตอยอดในการทำงาน ใหการรักษาผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมท้ังเปนเวทีใหทันตแพทย
ท่ัวไปไดมีโอกาสเผยแพร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรูและประสบการณ ซ่ึงกันและกัน ซ่ึงจะเปนการสราง
บรรยากาศทางวิชาการระหวางวิทยากรและผูเขารวมประชุม (รายละเอียดปรากฏตามโครงการสิ่งท่ีสงมาดวย) 

ในการนี้  ส ำนั ก งาน เลขาธิก าร ทั นตแพทยสภ า ขอความอนุ เค ราะห ม ายั งท าน                             
เพ่ือประชาสัมพันธการจัดโครงการประชุมวิชาการออนไลนไปยังสถานพยาบาลบริการกระทรวงสาธารณสุข                  
และทันตแพทยภายในจังหวัดท่ีสนใจเขารวมประชุมวิชาการออนไลนดังกลาว ท้ังนี้ ขอความรวมมือสนับสนุน
คาลงทะเบียนใหแกทันตแพทยผูเขารวมประชุมจากหนวยงานตนสังกัด โดยสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมผาน
ท า ง  QR Code ห รื อ  https://www.dentalcouncil.or.th/th/committee_activities_info.php?id=34                      

ซ่ึงทันตแพทยผูเขารวมประชุมครั้งนี้จะไดรับคะแนนสะสมหนวยกิจกรรมของศูนยการศึกษาตอเนื่องของ                  
ทันตแพทย ทันตแพทยสภา    

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหประชาสัมพันธและอนุมัติใหทันตแพทย                   
ในสังกัดเขารวมประชุมออนไลนตามกำหนดการดังกลาว  สำนักงานเลขาธิการทันตแพทยสภาหวังเปนอยางยิ่งวา 
จะไดรับความอนุเคราะหจากทานและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(ทันตแพทยยุวบูรณ  จันทรแจมจรูญ) 
      เลขาธิการทันตแพทยสภา 

 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
งานประชาสัมพันธ 
โทรศัพท ๐ ๒580 7500-3   
โทรสาร ๐ ๒580 7504

 



ท่ี ทพ 01๐4/ว 446             

25  มิถุนายน  2564 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธและขอเชิญเขารวมประชุมวิชาการออนไลน 

เรียน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

สิ่งท่ีสงมาดวย โครงการประชุมวิชาการออนไลนและกำหนดการ     จำนวน  1  ชุด 

  ดวย ทันตแพทยสภา ได กำหนดจัดการประชุมวิชาการทันตแพทยสภาออนไลน            
ประจำป 2564 ระหวางวันท่ี 26 มิถุนายน 2564 ถึง 4 กันยายน 2564 ผานชองทาง Facebook 
Thaidentalcouncilce โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหทันตแพทยท่ีสนใจ ไดรับความรูและสามารถ และนำความรู 
ท่ีไดไปตอยอดในการทำงาน ใหการรักษาผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมท้ังเปนเวทีใหทันตแพทย
ท่ัวไปไดมีโอกาสเผยแพร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรูและประสบการณ ซ่ึงกันและกัน ซ่ึงจะเปนการสราง
บรรยากาศทางวิชาการระหวางวิทยากรและผูเขารวมประชุม (รายละเอียดปรากฏตามโครงการสิ่งท่ีสงมาดวย) 

ในการนี้  ส ำนั ก งาน เลขาธิก าร ทั นตแพทยสภ า ขอความอนุ เค ราะห ม ายั งท าน                             
เพ่ือประชาสัมพันธการจัดโครงการประชุมวิชาการออนไลนไปยังสถานพยาบาลบริการกระทรวงสาธารณสุข                  
และทันตแพทยภายในจังหวัดท่ีสนใจเขารวมประชุมวิชาการออนไลนดังกลาว ท้ังนี้ ขอความรวมมือสนับสนุน
คาลงทะเบียนใหแกทันตแพทยผูเขารวมประชุมจากหนวยงานตนสังกัด โดยสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมผาน
ท า ง  QR Code ห รื อ  https://www.dentalcouncil.or.th/th/committee_activities_info.php?id=34                      

ซ่ึงทันตแพทยผูเขารวมประชุมครั้งนี้จะไดรับคะแนนสะสมหนวยกิจกรรมของศูนยการศึกษาตอเนื่องของ                  
ทันตแพทย ทันตแพทยสภา    

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหประชาสัมพันธและอนุมัติใหทันตแพทย                   
ในสังกัดเขารวมประชุมออนไลนตามกำหนดการดังกลาว  สำนักงานเลขาธิการทันตแพทยสภาหวังเปนอยางยิ่งวา 
จะไดรับความอนุเคราะหจากทานและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(ทันตแพทยยุวบูรณ  จันทรแจมจรูญ) 
      เลขาธิการทันตแพทยสภา 

 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
งานประชาสัมพันธ 
โทรศัพท ๐ ๒580 7500-3   
โทรสาร ๐ ๒580 7504

 



ท่ี ทพ 01๐4/ว 446             

25  มิถุนายน  2564 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธและขอเชิญเขารวมประชุมวิชาการออนไลน 

เรียน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 

สิ่งท่ีสงมาดวย โครงการประชุมวิชาการออนไลนและกำหนดการ     จำนวน  1  ชุด 

  ดวย ทันตแพทยสภา ได กำหนดจัดการประชุมวิชาการทันตแพทยสภาออนไลน            
ประจำป 2564 ระหวางวันท่ี 26 มิถุนายน 2564 ถึง 4 กันยายน 2564 ผานชองทาง Facebook 
Thaidentalcouncilce โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหทันตแพทยท่ีสนใจ ไดรับความรูและสามารถ และนำความรู 
ท่ีไดไปตอยอดในการทำงาน ใหการรักษาผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมท้ังเปนเวทีใหทันตแพทย
ท่ัวไปไดมีโอกาสเผยแพร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรูและประสบการณ ซ่ึงกันและกัน ซ่ึงจะเปนการสราง
บรรยากาศทางวิชาการระหวางวิทยากรและผูเขารวมประชุม (รายละเอียดปรากฏตามโครงการสิ่งท่ีสงมาดวย) 

ในการนี้  ส ำนั ก งาน เลขาธิก าร ทั นตแพทยสภ า ขอความอนุ เค ราะห ม ายั งท าน                             
เพ่ือประชาสัมพันธการจัดโครงการประชุมวิชาการออนไลนไปยังสถานพยาบาลบริการกระทรวงสาธารณสุข                  
และทันตแพทยภายในจังหวัดท่ีสนใจเขารวมประชุมวิชาการออนไลนดังกลาว ท้ังนี้ ขอความรวมมือสนับสนุน
คาลงทะเบียนใหแกทันตแพทยผูเขารวมประชุมจากหนวยงานตนสังกัด โดยสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมผาน
ท า ง  QR Code ห รื อ  https://www.dentalcouncil.or.th/th/committee_activities_info.php?id=34                      

ซ่ึงทันตแพทยผูเขารวมประชุมครั้งนี้จะไดรับคะแนนสะสมหนวยกิจกรรมของศูนยการศึกษาตอเนื่องของ                  
ทันตแพทย ทันตแพทยสภา    

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหประชาสัมพันธและอนุมัติใหทันตแพทย                   
ในสังกัดเขารวมประชุมออนไลนตามกำหนดการดังกลาว  สำนักงานเลขาธิการทันตแพทยสภาหวังเปนอยางยิ่งวา 
จะไดรับความอนุเคราะหจากทานและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(ทันตแพทยยุวบูรณ  จันทรแจมจรูญ) 
      เลขาธิการทันตแพทยสภา 

 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
งานประชาสัมพันธ 
โทรศัพท ๐ ๒580 7500-3   
โทรสาร ๐ ๒580 7504

 



ท่ี ทพ 01๐4/ว 446             

25  มิถุนายน  2564 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธและขอเชิญเขารวมประชุมวิชาการออนไลน 

เรียน คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

สิ่งท่ีสงมาดวย โครงการประชุมวิชาการออนไลนและกำหนดการ     จำนวน  1  ชุด 

  ดวย ทันตแพทยสภา ได กำหนดจัดการประชุมวิชาการทันตแพทยสภาออนไลน            
ประจำป 2564 ระหวางวันท่ี 26 มิถุนายน 2564 ถึง 4 กันยายน 2564 ผานชองทาง Facebook 
Thaidentalcouncilce โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหทันตแพทยท่ีสนใจ ไดรับความรูและสามารถ และนำความรู 
ท่ีไดไปตอยอดในการทำงาน ใหการรักษาผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมท้ังเปนเวทีใหทันตแพทย
ท่ัวไปไดมีโอกาสเผยแพร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรูและประสบการณ ซ่ึงกันและกัน ซ่ึงจะเปนการสราง
บรรยากาศทางวิชาการระหวางวิทยากรและผูเขารวมประชุม (รายละเอียดปรากฏตามโครงการสิ่งท่ีสงมาดวย) 

ในการนี้  ส ำนั ก งาน เลขาธิก าร ทั นตแพทยสภ า ขอความอนุ เค ราะห ม ายั งท าน                             
เพ่ือประชาสัมพันธการจัดโครงการประชุมวิชาการออนไลนไปยังสถานพยาบาลบริการกระทรวงสาธารณสุข                  
และทันตแพทยภายในจังหวัดท่ีสนใจเขารวมประชุมวิชาการออนไลนดังกลาว ท้ังนี้ ขอความรวมมือสนับสนุน
คาลงทะเบียนใหแกทันตแพทยผูเขารวมประชุมจากหนวยงานตนสังกัด โดยสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมผาน
ท า ง  QR Code ห รื อ  https://www.dentalcouncil.or.th/th/committee_activities_info.php?id=34                      

ซ่ึงทันตแพทยผูเขารวมประชุมครั้งนี้จะไดรับคะแนนสะสมหนวยกิจกรรมของศูนยการศึกษาตอเนื่องของ                  
ทันตแพทย ทันตแพทยสภา    

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหประชาสัมพันธและอนุมัติใหทันตแพทย                   
ในสังกัดเขารวมประชุมออนไลนตามกำหนดการดังกลาว  สำนักงานเลขาธิการทันตแพทยสภาหวังเปนอยางยิ่งวา 
จะไดรับความอนุเคราะหจากทานและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(ทันตแพทยยุวบูรณ  จันทรแจมจรูญ) 
      เลขาธิการทันตแพทยสภา 

 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
งานประชาสัมพันธ 
โทรศัพท ๐ ๒580 7500-3   
โทรสาร ๐ ๒580 7504

 



ท่ี ทพ 01๐4/ว 446             

25  มิถุนายน  2564 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธและขอเชิญเขารวมประชุมวิชาการออนไลน 

เรียน คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

สิ่งท่ีสงมาดวย โครงการประชุมวิชาการออนไลนและกำหนดการ     จำนวน  1  ชุด 

  ดวย ทันตแพทยสภา ได กำหนดจัดการประชุมวิชาการทันตแพทยสภาออนไลน            
ประจำป 2564 ระหวางวันท่ี 26 มิถุนายน 2564 ถึง 4 กันยายน 2564 ผานชองทาง Facebook 
Thaidentalcouncilce โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหทันตแพทยท่ีสนใจ ไดรับความรูและสามารถ และนำความรู 
ท่ีไดไปตอยอดในการทำงาน ใหการรักษาผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมท้ังเปนเวทีใหทันตแพทย
ท่ัวไปไดมีโอกาสเผยแพร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรูและประสบการณ ซ่ึงกันและกัน ซ่ึงจะเปนการสราง
บรรยากาศทางวิชาการระหวางวิทยากรและผูเขารวมประชุม (รายละเอียดปรากฏตามโครงการสิ่งท่ีสงมาดวย) 

ในการนี้  ส ำนั ก งาน เลขาธิก าร ทั นตแพทยสภ า ขอความอนุ เค ราะห ม ายั งท าน                             
เพ่ือประชาสัมพันธการจัดโครงการประชุมวิชาการออนไลนไปยังสถานพยาบาลบริการกระทรวงสาธารณสุข                  
และทันตแพทยภายในจังหวัดท่ีสนใจเขารวมประชุมวิชาการออนไลนดังกลาว ท้ังนี้ ขอความรวมมือสนับสนุน
คาลงทะเบียนใหแกทันตแพทยผูเขารวมประชุมจากหนวยงานตนสังกัด โดยสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมผาน
ท า ง  QR Code ห รื อ  https://www.dentalcouncil.or.th/th/committee_activities_info.php?id=34                      

ซ่ึงทันตแพทยผูเขารวมประชุมครั้งนี้จะไดรับคะแนนสะสมหนวยกิจกรรมของศูนยการศึกษาตอเนื่องของ                  
ทันตแพทย ทันตแพทยสภา    

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหประชาสัมพันธและอนุมัติใหทันตแพทย                   
ในสังกัดเขารวมประชุมออนไลนตามกำหนดการดังกลาว  สำนักงานเลขาธิการทันตแพทยสภาหวังเปนอยางยิ่งวา 
จะไดรับความอนุเคราะหจากทานและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(ทันตแพทยยุวบูรณ  จันทรแจมจรูญ) 
      เลขาธิการทันตแพทยสภา 

 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
งานประชาสัมพันธ 
โทรศัพท ๐ ๒580 7500-3   
โทรสาร ๐ ๒580 7504
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