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ที่ สพท. 14/2562
วันที่ 14 กรกฎาคม 2562
เรื่อง

ขยายระยะเวล่าการเสนอชื่อผู้รั้งตาแหน่งนายก อุปนายก และเหรัญญิก สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย
ประจาปี 2563-2564

เรียน

สมาชิกสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือสพท.ที่ 3/2562 การเสนอชื่อผู้รั้งตาแหน่งนายก อุปนายก และเหรัญญิก สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศ
ไทย ประจาปี 2563-2564 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย

แบบฟอร์มการเสนอชื่อผู้รั้งตาแหน่งนายกฯ อุปนายกฯ และเหรัญญิก

ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯได้ดาเนินการแจ้งสมาชิกสมาคมพิษวิทยาให้เสนอชื่อผู้รั้งตาแหน่งนายก อุปนายก
และเหรัญญิก สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย ประจาปี 2563-2564 ภายในวันที่ 15 กกฎาคม 2562 รายละเอียดตาม
หนังสือที่อ้างถึงนั้น ทั้งนี้ปรากฏว่า สมาชิกสมาคมที่เสนอชื่อกลับมายังคณะกรรมการสรรหาฯ มีจานวนน้อยและอยู่ใน
วงจากัด คณะกรรมการสรรหาฯจึงได้ปรึกษาและมีมติร่วมกันว่า เห็นควรให้มีการขยายระยะเวลาการเสนอชื่อผู้รั้งตาแหน่ง
ฯ ต่อไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 พร้อมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์ไปยังสมาชิกสมาคมในหลายช่องทางเพิ่มขึ้น เพื่อเปิด
โอกาสให้สมาชิกสมาคมได้มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อครั้งนี้มากยิ่งขึ้น
จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ ทุกท่านเสนอชื่อผูส้ มควรดารงตาแหน่งนายกฯ อุปนายก และเหรัญญิกของ
สมาคมพิษวิทยาฯประจาปี พ.ศ. 2563-2564 (ทั้งนี้การเสนอชือ่ ครั้งนี้มิใช่เป็นการใช้สทิ ธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง) และช่วย
ประชาสัมพันธ์ไปยังเพื่อนสมาชิกสมาคมให้ทราบโดยทั่วกัน โดยขอให้สมาชิกสมาคมเสนอชื่อตามแบบฟอร์มที่แนบมา
พร้อมนี้และจัดส่งมายังคณะกรรมการสรรหาด้วยวิธีการดังนี้
1) เสนอชื่อในแบบฟอร์ม และส่งทางไปรณีย์กลับตามที่อยู่ที่ระบุด้านหลัง หรือ
2) เสนอชื่อในแบบฟอร์ม และสแกนส่งมาทางอีเมล์: pensri.4@gmail.com
3) เสนอชื่อในแบบฟอร์ม และส่งทางโทรสารหมายเลข 02-5162708 (ผศ.ดร.เพ็ญศรี วัจฉละญาณ)
ทั้งนี้กรุณาเลือกเพียงวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น ส่งถึงประธานฯ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.30 น.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอชื่อผู้รั้งตาแหน่งดังกล่าวด้วย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(ผศ.ดร.เพ็ญศรี วัจฉละญาณ)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและดาเนินการเ
ลือกตั้งฯ
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แบบฟอร์มเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งนายก อุปนายก และเหรัญญิก
สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทยประจาปี 2563-2564
ข้าพเจ้า .............................................................................................. สมาชิกสมาคมฯ เลขที่ ............................
(หากจาไม่ได้ไม่ต้องระบุ หรือสามารถตรวจสอบเลขที่สมาชิกสมาคมฯ ได้ที่ http://www.thaitox.org )
อีเมล์ ...................................................................................................................... ..............................................
เบอร์โทรศัพท์ ......................................................................................................................................................
หน่วยงาน ............................................................................................................................. ...............................
( ) ขอเสนอชื่อผู้รั้งตาแหน่งนายกฯ อุปนายก และเหรัญญิกสมาคมพิษวิทยาฯ ตาแหน่งละ 1 ท่าน ดังนี้
ตาแหน่ง
1. ตาแหน่งนายกฯ

ชื่อ-สกุล

หน่วยงาน/อีเมล์/เบอร์โทรติดต่อ

2. อุปนายก

3. เหรัญญิก

( ) ไม่ประสงค์จะเสนอรายชื่อ
ลงชื่อ................................................................
วันที่.................................................................

หมดเขตรับการเสนอรายชื่อภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
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