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จดหมายพิเศษฉบับที่ 58/2561
24 สิงหาคม 2561
เรื่อง แจงพานั
กเรียนไปรับบริการทำฟันฟรี
้
เรียน ผูปกครองนั
กเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2
้
สิ่งที่แนบมาดวย
น สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 และป. 2
้ แบบบันทึกผลการตรวจสุขภาพชองปากและฟั
่
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
นตแพทยเ์ อกชนไทยดำเนินโครงการสรางเสริ
ม
่ มนี โยบายสนับสนุนงบประมาณใหสมาคมทั
้
้
สุขภาพและป้องกันโรค ดานทั
กและเห็นความสำคัญ
้ นตกรรม ใหแก
้ นั่ กเรียนในระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1 และ 2 โรงเรียนเลิศหลาตระหนั
้
ของการดูแลสุขภาพชองปาก
จึงสมัครเขาร
างเสริ
มสุขภาพและป้องกันโรคดานทั
่
้ วมโครงการสร
่
้
้ นตกรรมของสมาคมทันตแพทยเ์ อกชนไทย
หลังจากที่คณะทันตแพทยไ์ ดเข
คัดกรองสุขภาพชองปากเมื
่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ที่ผานมา
โรงเรียนไดรั้ บแบบบันทึกผล
้ ามาตรวจ
้
่
่
การตรวจสุขภาพช่องปากและฟันโดยระบุรายชื่อคลินิกทันตกรรมที่เข้าร่วมโครงการ สำหรับผู้ปกครองเพื่อนำนักเรียนไปรับบริการทำฟัน
ได้แก่ ตรวจสุขภาพปาก ช่องปาก และให้คำแนะนำการถอนฟัน อุดฟัน การเคลือบหลุมร่องฟันแท้ เคลือบฟลูออไรด์เจลหรือวานิช
รักษาโพรงประสาทฟันน้ำนม ขูดหินปูนและทำความสะอาดฟันทั้งปาก ฟรี ในวันและเวลาตามที่ระบุในเอกสาร
โรงเรียนจึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือจากผู้ปกครองนำนักเรียนไปรับบริการทำฟันฟรี ตามที่แจ้งไว้ข้างต้น ตามวันที่
กำหนดโดยผูปกครองไม
เสี
้
่ ยคาใช
่ จ้ ายใดๆ
่
ดวยรั
้ กและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้

ใบตอบรับ
จดหมายพิเศษฉบับที่ 58 / 2561
ขาพเจ
/ ด.ญ ...............................................นามสกุล.................................................................ชั้น..................
้ าผู
้ ปกครองของด.ช.
้
ไดรั้ บจดหมายแจงพานั
กเรียนไปรับบริการทำฟันฟรีเรียบรอยแล
ว้
้
้
มีความประสงคท์ ี่จะนำนักเรียนเขารั
้ บบริการทำฟันฟรี
ไมประสงค
ท์ ี่จะนำนักเรียนเขารั
่
้ บบริการทำฟันฟรี เนื่องจาก ................................................................................................
มีขอเสนอแนะดั
งนี้ .........................................................................................................................................................................
้
.....................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................ผูปกครอง
้
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Special Newsletter No.58/2018
August 24, 2018

Subject: Free Dental Health Checkup
Dear Parents/Guardians of Primary 1 – 2 both in International and English Program
Attached : Dental Health Checkup Record
The Office of National Health Insurance and the Private Dentist Association of Thailand provided a free dental
checkup for all Primary 1 and 2 students. For your child’s dental health, Lertlah School participated in this project
and a group of dentists provided our students with a free dental health check on August 2, 2018 at the school
nurse’s office. The school has received the Dental Health Checkup Record for each student that shows the
dental clinic where you can take your child to have free of charge services, such as extraction, filling, pit and
fissure sealant, fluoride treatment, scaling, etc. from now during the time mentioned in the Dental Health
Checkup Record
Thank you for your kind attention and consideration.

With Best Regards,
Lertlah School

Reply Form
Special Newsletter No.58/2018
I, Parent of ______________________________________________________________ Class ___________
Have received the letter entitled "Free Dental Health Checkup" and:
Would like to bring my child to receive free dental services
Do not wish to bring my child to receive free dental services because ____________________________
Comments: __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Acknowledged by ________________________

