สมาคมทันตแพทย์ จดั ฟั นแห่ งประเทศไทย
Thai Association of Orthodontists
สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟั น ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
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ที่ สทจ.ลธ. 4/2560
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่ อง

ขอให้ ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เป็ นทันตแพทย์เข้ าร่วมประชุมวิชาการ
The Asian Damon Forum 2017
เรี ยน ผู้วา่ ราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดี เลขาธิการ ผู้อํานวยการ อธิการบดี
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย กําหนดการประชุม
เนื่องจากจะมีการประชุมวิชาการ The Asian Damon Forum 2017 ในวันที่ 12 – 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ณ โรงแรมแชงกรี -ลา กรุ งเทพมหานคร โดยมี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อให้ ทัน ตแพทย์ ได้ รับ ความรู้ ทางทัน ตกรรมจัดฟั น
อันก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ เู ข้ าร่วมประชุม เพื่อที่จะสามารถนําไปใช้ ในการปฏิบตั ิงานในหน่วยงานต่าง ๆ ได้
สมาคมทันตแพทย์จดั ฟั นแห่งประเทศไทย จึงใคร่ขอให้ ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เป็ นทันตแพทย์
ในสังกัดของท่าน มีโอกาสเข้ าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็ นวันลา เมื่อได้ รับอนุญาตจากผู้บงั คับบัญชา โดยถือปฏิบตั ิตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยค่าใช้ จ่าย ในการฝึ กอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. 2539
อนึง่ ในการประชุมวิชาการครัง้ นี ้ ได้ มีการกําหนดค่าลงทะเบียนสําหรับการประชุมดังนี ้
Forum Tuition
500 USD
Pre-Forum (optional) & Forum Tuition
550 USD
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิ รวมทังแจ้
้ งให้ พนักงานข้ าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด
ของท่านได้ ทราบ เพื่อดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(รศ.ดร.ทพ.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์)
นายกสมาคมทันตแพทย์จดั ฟั นแห่งประเทศไทย

โปรแกรมการบรรยาย The Asian Damon Forum 2017
Wednesday, July 12 (Pre-Forum)
7:30am - 8:30am
Pre-Forum Registration
8:30am - 4:00pm
Pre-Forum: Damon Essentials Seminar*
• Dr. Frank Bogdan
Pre-Forum: Alias PSL Lingual Straight-Wire System*
• Dr. Kyoto Takemoto
3:00pm - 5:00pm
6:00pm - 8:00pm
Thursday, July 13
7:30am - 8:30am
8:30am - 12:30pm

Early Forum Registration Open
Welcome Reception

Forum Registration
General Session
• Dr. John Lin
•

12:30pm - 1:30pm
1:30pm - 4:30pm

Friday, July 14
8:30am - 1:00pm

Lunch
General Session
• Dr. Sonia Palleck
•

Dr. Sabrina Chiung-Hua Huang

•

Dr. Park Chang Suk

General Session
• Dr. Frank Bogdan
•

1:00pm - 2:00pm
2:00pm - 5:00pm

Dr. David Birnie

Dr. Kyoto Takemoto

Lunch
General Session
• Dr. Chris Chang

ประวัตวิ ิทยากร

Dr. David Birnie — United Kingdom
Dr. Birnie graduated from Edinburgh Dental School and completed his orthodontic training at Royal
Dental Hospital and the Eastman Dental Hospital in London. Until 2012, he was a consultant orthodontist
at Queen Alexandra Hospital, Portsmouth and is now a orthodontic consultant at Newcastle Dental
School, holding honorary academic appointments at Bristol, Newcastle and Edinburgh Universities. With
Dr. Nigel Harradine, he has co-presented a course, Excellence in Orthodontics, in the UK for 30 years
and given related courses in Australia, Europe, Asia, the Middle East and the Republic of Ireland. His
clinical interests include computerized clinical applications, PSL, digital orthodontics, clinical application
of biomaterials research, TADs and orthognathic surgery.

Dr. Frank Bogdan — United States of America
Dr. Bogdan received his doctoral degree in dental medicine and certificate in orthodontics from the
University of Medicine and Dentistry of New Jersey (UMDNJ) and has guest-lectured at the university
since 2001, joining the faculty on a part-time basis in 2003. He is president of the UMDNJ Orthodontic
Alumni Society, a post at which he has been serving since 1997. In private practice, Dr. Bogdan has
conducted lectures across the globe on passive mechanics and advancements in jaw orthopedics.

Dr. Chris Chang — Taiwan
A diplomate of the American Board of Orthodontics, Dr. Chang received his PhD in bone physiology and
certificate in orthodontics from Indiana University. He is publisher of the International Journal of
Orthodontics and Implantology (iJoI), author of the workbook for the International Association of
Orthodontists and Implantologists and co-author of Orthodontics, Volumes I, II & III. In private practice, Dr.
Chang also lectures worldwide on a wide range of topics, including impaction therapy, PSL mechanics,
gummy smiles, TADS, and Steve Jobs’s effective presentations. As a private instructor, he has taught
over 2,000 doctors from 21 countries and has been actively involved in the design of TADs and their
application in impaction treatment.

Dr. Sabrina Chiung-Hua Huang — Taiwan
In private practice, Dr. Huang is also a clinical consultant in the department of orthodontics at the
National Cheng Kung University Hospital. Dr. Huang is an active and well-respected lecturer on PSL
mechanics, focusing on advanced techniques for simplifying the treatment of complex cases. She has
established an online study group where Damon System users worldwide collaborate and share the latest
advances in PSL orthodontic care.

