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งานประชุมวิชาการในครัง้ นี ้ได้ รับเกียรติจาก Prof. Rolf Gordon Behrents
วิทยากรมากประสบการณ์ ท่านเป็ นถึง Editor-in-chief วารสารชื่อดัง AJODO และยัง
เป็ น Orthodontic Program Director ที่ Saint Louis University มาให้ สมาชิกได้ เรี ยนรู้
เทคนิคและประสบการณ์ในการรักษาที่สงั่ สมมาในทุกขันตอนตั
้
งแต่
้ เริ่ ม Diagnosis และ
การใช้ evidence based จะช่วยชี ้ทางสว่างในการรักษาที่ยงั มี controversy เช่น
2-phase treatment, management of third molars, sleep apnea, etc. ได้ อย่างไร
พร้ อมด้ วยทีมวิทยากรไทยขันเทพจากทั
้
ว่ ประเทศมาอัพเดตเรื่ องน่ารู้ในงานจัดฟั น
// ลงทะเบียน Early bird ให้ ไว ราคาถูกใจ ได้ คะแนน CE ด้ วยจ้ า //
ใบลงทะเบียนงานประชุมวิชาการ 11-12 กรกฎาคม 2562
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