สมาคมทันตแพทย์ จดั ฟั นแห่ งประเทศไทย
Thai Association of Orthodontists
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“Broadening Your Horizons in Orthodontics”

งานประชุมวิชาการ 2/2562 : 29 – 30 ตุลาคม 2562 / JW Marriott Phuket Resort and Spa

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗
อีกครัง้ กับงานประชุมวิชาการสมาคมทันตแพทย์จดั ฟั นแห่งประเทศไทยนอกกรุงเทพมหานคร!
ประชุมวิชาการ 2/2562
ครัง้ นี ้เราจะไปสัมผัสหาดทราย ทะเล และแสงแดดกันถึงจังหวัดภูเก็ต โดยได้ รับเกียรติจาก Dr. Prashant
Dr. Prashant Zaveri
Zaveri วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการจัดการ multi-disciplinary cases ท่านจบปริ ญญาโทสาขา
Orthodontics และปริญญาโทและปริญญาเอกสาขา Periodontics และจะมาให้ แง่คิดในการจัดฟันให้ มี
Dr. Chng Chai Kiat and Thai Speakers
ประสิทธิภาพโดยใช้ periodontal procedures เข้ ามาช่วยในการแก้ ไข muco-gingival defect และ
29 – 30 October 2019
bone loss ใน impacted teeth รวมไปถึงฟั นที่เกิด trauma อีกด้ วย นอกจากนี ้ เรายังได้ รับเกียรติจาก
JW Marriott Phuket Resort and Spa
Dr. Chng Chai Kiat จากสิงคโปร์ ที่จะมาอัปเดตความรู้เกี่ยวกับเรื่ อง surgery first อีกด้ วย
ลงทะเบียนแล้ ว วันที่.......................................
จองตั๋วเครื่องบินและที่พักให้ พร้ อม! งานนี ้แต่งกายสบาย ๆ สไตล์ลาํ ลองตลอดการประชุม
ชําระโดย........................................................
พร้ อมพบกับกิจกรรม หลากหลาย อาทิ White Beach Party, Yoga on the Beach และกิจกรรม
ทันตแพทย์จดั ฟันเพื่อสังคม
จํานวนเงิน ___________ ผู้รับ _____________

ใบลงทะเบียนงานประชุมวิชาการ 29 – 30 ตุลาคม 2562
ชื่อ-สกุล...............................................................................................................................
สมาชิกประเภท สามัญ
สมทบ
นักศึกษา
ไม่ใช่สมาชิก สมาชิกอาวุโส
ที่อยู่.....................................................................................................................................
.............................................................................โทร..........................................................
e-mail……………………………………………......เลขใบประกอบโรคศิลป์ .............................
ค่ าลงทะเบียน
Early bird
ภายใน 30 ก.ย. 62 หลัง 30 ก.ย. 62
(เฉพาะ 11-12 กค.62เท่านัน)
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(สมาชิกสามัญอายุเกิน 65 ปี )
กรรมการมูลนิธิฯ อดีตประธานชมรม/สมาคมฯ ลงทะเบียนฟรี ภายใน 30 ก.ย. 62
หลัง 30 ก.ย. 62 / 4,000 บาท
หมายเหตุ: หากชําระค่าลงทะเบียนแล้ วไม่สามารถเข้ าร่วมการประชุมได้ กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าอย่ างน้ อย
2 สัปดาห์ ก่อนวันประชุม มิฉะนันทางสมาคมฯ
้
จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียน

วิธีชําระค่ าลงทะเบียน
กรุ ณาจับภาพหน้ าจอ (screen capture) หรื อถ่ายภาพหลักฐานการชําระเงินเพื่อแนบใน
แบบฟอร์ มลงทะเบียนออนไลน์
1) ชําระผ่านบัตรเครดิตที่ www.thaiortho.org (คลิกเลือกเมนู “PAYMENT”)
2) โอนเงินเข้ าบัญชี ธ.กรุ งศรี อยุธยา สาขาสยามสแควร์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 123-1-16694-5 ชื่อบัญชี “สมาคมทันตแพทย์จดั ฟั นแห่งประเทศไทย”

แบบฟอร์ มลงทะเบียนงานประชุมออนไลน์
เพือ่ ให้ ข้อมูลการลงทะเบียนถูกต้ องและครบถ้ วน
กรุณาลงทะเบียนโดยกรอกแบบฟอร์ มออนไลน์ผา่ น
QR code พร้ อมแนบรูปหลักฐานการชําระเงิน
หรื อสมัครได้ ทาง www.thaiortho.org

ติดต่ อฝ่ ายทะเบียน
ทพญ. สุธาทิพย์ จงบรรดาล 086-338-6966
Email: thaiorthoepay@gmail.com
หรื อส่ง ทพญ. สุธาทิพย์ จงบรรดาล
ตู้ปณ. 2 ปณฝ.สีแ่ ยกเฉลิมไทย จ.ชลบุรี 20002
สําหรับฝ่ ายทะเบียน
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