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คนรุ่ นใหม่ไฟแรงจากดินแดนอนุรักษ์นิยม เขาคิดอย่างไรกับทันตกรรมจัดฟัน
พบกับ Dr. Padhraig Fleming Reader/Consultant, Clinical Lead in Orthodontics,
Institute of Dentistry, Queen Mary University of London. เจ้าของรางวัลวิจยั ยอดเยีย: มจาก
สถาบัน British Orthodontic Society และรางวัล B.F. and Helen E. Dewel Award จาก the
American Association of Orthodontists ผูแ้ ต่งตํารา 'Clinical Cases in Orthodontics' และ
'Functional Appliances: Theory and Practice'. บรรณาธิการร่ วมของวารสารทางวิชาการ
อันดับหนึ:งของ วงการทันตกรรมจัดฟัน American Journal of Orthodontics and Dentofacial
Orthopedics, the Journal of Dentistry และ Progress in Orthodontics
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