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Master Shares, Newgen Shines on “Ortho stage”

งานประชุมวิชาการ 1/2560 : 11-12 พฤษภาคม 2560 / โรงแรม Centara Grand at CentralWorld

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗
11 พฤษภาคม 2560:
Pocket Note
Dr. Eric Liou ผู้โด่งดังในวงการทันตกรรมจัดฟันในยุคสมัยนี ้ จากการตีพิมพ์ผลงานที่มากมาย
หลากหลายทั ้งในเรื่อง accelerated orthodontic tooth movement, maxillary orthopedic
ประชุมวิชาการ 1/2560
protraction, surgery first accelerated orthognathic surgery และ TADs.จะบินตรงมา
Dr. Eric Liou
จากไต้ หวันสูเ่ วทีของเราเพื่อบรรยายในหัวข้ อ Comprehensive Treatment of Class II &
Thai Speaker Team
Class III Malocclusion from Teenage to Adulthood งานนี ้ได้ รับความรู้อย่างเต็มอิ่มแน่นอน
11-12 พฤษภาคม 2560
12 พฤษภาคม 2560:
วิทยากรไทยระดับตํานานอย่าง ศ.สมรตรี วิถีพร รศ.มนเทียร มโนสุดประสิทธิ์ รศ.สุปาณี สุนทรโลหะนะกูล และ รศ.ทพญ.มารศรี
ชัยวรวิทatย์กCentralWorld
ลุ
Centara Grand
จะนําประสบการณ์ทสี่ งั่ สมมาตลอดระยะเวลาการทํางานมาแบ่งปั นสูว่ งการทันตกรรมจัดฟั น
ลงทะเบียนแล้ ว วันที่.......................................
และพิเศษยิ่งกว่านั ้นยังจับคูม่ ากับเหล่าวิทยากรไทยเลือดใหม่ไฟแรงอย่าง อ.พูนศักดิ์ พิเศก
ชําระโดย........................................................
อ.พิชานัน ศรีสมหมาย อ.อมรัตน์ มโนสุดประสิทธิ์ และ อ.เอกสิทธิ์ มโนสุดประสิทธิ์ ที่
จํานวนเงิน ___________ ผู้รับ _____________
จะมาสร้ างสีสนั บนเวที TAO อย่างเต็มเปี่ ยม

ใบลงทะเบียนงานประชุมวิชาการ 11-12 พฤษภาคม 2560
ชื่อ-สกุล...............................................................................................................................
สมาชิกประเภท สามัญ
สมทบ
นักศึกษา
ไม่ใช่สมาชิก สมาชิกอาวุโส
ที่อยู.่ ....................................................................................................................................
.............................................................................โทร..........................................................
e-mail……………………………………………......เลขใบประกอบโรคศิลป์ .............................
ลงทะเบียน
ค่ าลงทะเบียน
ภายใน 30 เม.ย. 60
หลัง 30 เม.ย. 60
สมาชิกนักศึกษาสาขาจัดฟัน
4,000
5,000
สมาชิกสามัญสมาคมฯ
5,000
6,000
สมาชิกสมทบ
5,001
6,001
6,000
7,000
ไม่ใช่สมาชิก
สมาชิกอาวุโส
ลงทะเบียนฟรี ภายใน 30 เม.ย. 60 4,000
(สมาชิกสามัญอายุเกิน 60 ปี ) ขอความกรุ ณาแจ้ งฝ่ ายทะเบียน***ก่ อน 30 เม.ย. 60***
หมายเหตุ: หากชําระค่าลงทะเบียนแล้ วไม่สามารถเข้ าร่วมการประชุมได้ กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าอย่ างน้ อย
2 สัปดาห์ ก่อนวันประชุม มิฉะนันทางสมาคมฯ
้
จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียน

วิธีชาํ ระค่ าลงทะเบียน
1) ลงทะเบียนผ่านบัตรเครดิตที่ www.thaiortho.org (คลิก ONLINE PAYMENT)
2) เช็ค a/c payee only สัง่ จ่าย “สมาคมทันตแพทย์จดั ฟั นแห่งประเทศไทย”
ธนาคาร.................................สาขา.................................เลขที่........................
3) โอนเงินเข้ าบัญชี ธ.กรุงศรี อยุธยา สาขาสยามสแควร์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 123-1-16694-5

ต้ องการลงทะเบียนผ่ านบัตรเครดิต
กรุ ณาลงทะเบียน ONLINE ผ่ าน
www.thaiortho.org (คลิก ONLINE PAYMENT)
หลังได้ อีเมล์จากธนาคาร กรุณาส่ง
ชื่อ นามสกุล ภาษาไทย ประเภทสมาชิก
(สมาชิกนักศึกษา กรุณาแจ้ งมหาวิทยาลัย)
**เลขที่ใบประกอบโรคศิลป์ **( สําหรับ CE )
ส่ง E-mail: thaiorthoepay@gmail.com

------------------------------------------------------

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

ชําระค่าลงทะเบียนโดยวิธี 2) , 3) ส่งใบลงทะเบียน
และเช็ค หรื อเอกสารโอนเงิน ที่
ทพญ. รัตติยา ฉัว่ เจริ ญ
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