สมาคมทันตแพทย์ จัดฟั นแห่ งประเทศไทย
Thai Association of Orthodontists
ภาควิชาทันตกรรมจัดฟั น คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนอังรี ดนู งั ต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
www.thaiortho.org E-mail: thaiortho@gmail.com
ที่ สทจ.ลธ. 22-1/2562
วันที่ 3 สิงหาคม 2562
เรื่ อง ขอให้ ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เป็ นทันตแพทย์เข้ าร่วมประชุมวิชาการ
ของสมาคมทันตแพทย์จดั ฟั นแห่งประเทศไทย
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Thai Association of Orthodontists’ Scientific Conference 2/2019
“Broadening Your Horizons in Orthodontics”
29 – 30 October 2019
JW Marriott PHUKET RESORT & SPA, Phuket, THAILAND
Tuesday, 29 October 2019
8.00 – 9.00

Registration

9.00 – 9.15

Opening Remarks
by Dr. Tanan Jaruprakorn
President of the Thai Association of Orthodontists

9.15 – 10.30

“Ectopic Teeth and Guidance into Occlusion”
by Dr. Prashant Zaveri

10.30 – 10.45

Coffee break

10.45 – 12.00

“Dento-Alveolar Trauma & Orthodontics Management”
by Dr. Prashant Zaveri

12.00 – 13.30

Lunch break

13.30 – 14.45

“Orthodontics and Periodontics Interrelationship - Current Trends”
by Dr. Prashant Zaveri

14.45 – 15.00

Coffee break

15.00 – 16.00

“Multi-disciplinary cases and Treatment Protocol”
by Dr. Prashant Zaveri

Wednesday, 30 October 2019
9.00 – 9.45

“Orthodontic Considerations in Surgery First”
by Dr. Chng Chai Kiat

9.45 – 10.30**

“Center of Mass in Maxillary Dentition and Orthodontic Biomechanics”
โดย ศ. ทพ.ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร

10.30 – 10.45

Coffee break

10.45 – 11.30**

“จบสวยต้องช่วยกัน Restore-Ortho Collaboration”
โดย ผศ. ดร. ทญ.ศิริจนั ทร์ เจียรพุฒิ และ อ. ทพ.ชิษณุ เลิศถวิลจิร

11.30 – 12.15**

“Perio-Implant-Ortho in Congenital Missing Teeth”
โดย ผศ. ทพ.ขจร กังสดาลพิภพ

12.15 – 13.45

Lunch break

13.45 – 14.30**

“Misfit Got Fixed"
โดย รศ. ดร. ทพ.อุดม ทองอุดมพร

14.30 – 14.45

Coffee break

14.45 – 15.30**

“Complexity of Class III Treatment”
โดย รศ. (พิเศษ) ทญ. ดร.สมใจ สาตราวาหะ

15.30 – 15.45

Closing Remarks
by Dr. Tanan Jaruprakorn
President of the Thai Association of Orthodontists

**Lectures are given in Thai
**การบรรยายเป็ นภาษาไทย

