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Upcoming meeting: "FROM TOP TO TOE, A TRICK TO II"
กลเม็ ด เคล็ ด (ไม่ )ลั บ สั ป ระยุ ท ธ์ Class II

งานประชุมวิชาการ 2/2559 : 21-22 พฤศจิกายน 2559 / โรงแรม Centara Grand at Central World
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗
21 พฤศจิกายน 2559:

พูดถึงClass II ก็คงจะขาดคนนี ้ไปไม่ได้ Prof.Dr.Sabine Ruf ผู้ครํ่าหวอดในวงการ Class II
และได้ เดินทางไปบรรยายมาแล้ วทัว่ โลก ปั จจุบนั ท่านมีตําแหน่งเป็ นถึง Professor and Chair
of the Department of Orthodontics ที่ University of Giessen ประเทศ Germany งานตีพิมพ์
ของท่านเคยได้ รับรางวัลทั ้งระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก การเดินทางมาครัง้ นี ้
ท่านจะมาเปิ ดเผยกลเม็ดเด็ดๆในการทํานายผลการรักษา วิธีรักษาที่ไม่ได้ เป็ นไปตามตําราเสมอไป
และอะไรอยูภ่ ายใต้ ความสําเร็จเหล่านัน้ จากประสบการณ์ที่สงั่ สมมาส่งตรงถึงเวทีของ TAO!
22 พฤศจิกายน 2559:

ต่อเนื่องด้ วยการบรรยายจากกูรู Class II ระดับแนวหน้ าของเมืองไทย ที่จดั ขบวนทัพกันมาชี ้แนะ
วิธีทําศึกกับ Class II ให้ เราได้ เรี ยนรู้อย่างลึกซึ ้ง เคล็ดลับที่จะไม่เป็ นความลับอีกต่อไป
และไม่ได้ หาซื ้อได้ ตามห้ างสรรพสินค้ าชันนํ
้ า แต่จะพบตัวจริ งเสียงจริ งของพวกเค้ าได้ ที่นี่ที่เดียว.....
ลงทะเบียนเลยค่ะ....จะรออะไร

ใบลงทะเบียน ประชุมวิชาการ 21-22 พฤศจิกายน 2559
ชื่อ-สกุล...............................................................................................................................
สมาชิกประเภท สามัญ สมทบ นักศึกษา ไม่ใช่สมาชิก สมาชิกอาวุโส
ที่อยู.่ ....................................................................................................................................
.............................................................................โทร..........................................................
e-mail……………………………………………..เลขใบประกอบโรคศิลป์ ......................
ลง ทะเบียน
ค่ าลงทะเบียน
ภายใน 9 พ.ย.
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ลงทะเบียนฟรี ภายใน 9พ.ย. 4,000
(สมาชิกสามัญอายุเกิน60ปี ) ขอความกรุ ณาแจ้งฝ่ ายทะเบียน***ก่อน 9 พ.ย.59***
วิธีชําระค่ าลงทะเบียน
1) ลงทะเบียน online ผ่านบัตรเครดิต ที่ www.thaiortho.org
2) เช็ค a/c payee only สัง่ จ่าย “สมาคมทันตแพทย์จดั ฟันแห่งประเทศไทย”
ธนาคาร.........................................สาขา.................................เลขที่........................
3) โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุ งศรี อยุธยา สาขาสยามสแควร์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 123-1-16694-5

Pocket Note
ประชุมวิชาการ 2/2559
Prof.Dr.Sabine Ruf
Thai Speaker Team
21-22 พฤศจิกายน 2559

Centara Grand (Central World ราชดําริ)
ลงทะเบียนแล้ ว วันที่.......................................
ชําระโดย........................................................

ต้ องการลงทะเบียนผ่ านบัตรเครดิต
กรุณาลงทะเบียน ONLINE ผ่ าน

www.thaiortho.org

หลังได้เมลจากธนาคาร กรุ ณาส่ ง
ชื่ อ นามสกุล ภาษาไทย ประเภทสมาชิก
(สมาชิกนักศึกษา กรุ ณาแจ้งมหาวิทยาลัย)
**เลขทีใ่ บประกอบโรคศิลป์ **( สํ าหรับ CE )
ส่ ง E-mail: thaiorthoepay@gmail.com
------------------------------------------------------

ติดต่อฝ่ ายทะเบียน
ทพญ. รัตติยา ฉัว่ เจริ ญ 081-807-3664
ทพญ. ปิ ยะธิดา จิตตานันท์ 081-426-4514
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