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     วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ที ่ สอท. ๐๐๒๒๓/๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการประจ าปีของสมาคมเอ็นโดดอนติกส์ไทย  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เรื่อง “Microendodontics: Meet the Experts” 

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์ / ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทั่วไป / 
 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน / อธิการบดี / คณบดี / ผู้อ านวยการวิทยาลัยทุกแห่ง 

สิ่งที่แนบมาด้วย  
๑) ก าหนดการงานประชุมวิชาการประจ าปี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 

 ด้วยสมาคมเอ็นโดดอนติกส์ไทยซึ่งได้ก่อตั้งและด าเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ความรู้
ทางทันตกรรมสาขาเอ็นโดดอนติกส์และมีการจัดงานประชุมวิชาการเป็นประจ าขึ้นทุกปีมาโดยตลอด ทาง
สมาคมเอ็นโดดอนติกส์ไทยได้ก าหนดจัดประชุมวิชาการประจ าปี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เรื่อง “Microendodontics: 
Meet the Experts” ผู้เข้ารว่มงานประมาณ ๓๐๐ ท่าน มีหน่วยกิจกรรมเท่ากับ ๕ โดยจะจัดขึ้นแบบ hybrid 
ทั้งแบบ onsite, online รวมทั้ง workshop โดยจะจัดขึ้น ณ โรงแรมในวันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ 
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์   รายละเอียดของงานและค่าลงทะเบียนส าหรับงานประชุมตามเอกสาร
แนบ ในการนี้ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ตามระเบียบ
ของทางราชการ และเข้าร่วมการประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา  เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ผู้สนใจ
สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.thaiendodontics.com   
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ในหน่วยงานของ
ท่านทราบต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง              

 
  ขอแสดงความนับถือ 

 
 
       ................................................................... 
                       รศ.ดร.ทพญ.จีรภัทร จันทรัตน์ 
                   นายกสมาคมเอ็นโดดอนติกส์ไทย 
 



Microendodontics: Meet the Experts 
วนัเสาร ์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 8.45 -19.30 น. 

ณ โรงแรม Centara Grand @ Central World 

บรรยาย 

8.45-9.00 เปิดงาน โดยนายกสมาคมเอ็นโดดอนติกสไ์ทย 
9.00-10.30 

 

 “Advance in Endodontic Microsurgery”   
โดย Dr. Bertrand Khayat 

10.30-11.00 พกัรบัประทานอาหารวา่ง 
11.00-12.00 

 

“Advance in Endodontic Retreatment”   
โดย Dr. Bertrand Khayat 

12.00-12.30 ประชมุใหญ่สามญัประจ าปี  จบัรางวลั 
12.30-13.30 พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 
13.30-15.00 

 

“Problems solving in Endodontic re-treatment Part I: Calcification and ledges”   
โดย Dr. Antonis Chaniotis 

15.00-15.30 พกัรบัประทานอาหารวา่ง 
15.30-16.30 

 

“Problems solving in Endodontic re-treatment Part II: broken files”   
โดย Dr. Antonis Chaniotis 

16.30 จบัรางวลั ปิดงาน 
 

Workshop 

17.00-19.30 
  

“Workshop: The ultimate evolution of endodontic 
instrumentation” 

โดย Dr. Bertrand Khayat 
ศ.คลินิก ทพญ.สายสวาท ทองสพุรรณ 

อ.ทพญ.ธาราธร สนุทรเกียรติ 

“Workshop: Bypassing ledges and false canals. 
Instruments and techniques”   
โดย Dr. Antonis Chaniotis 

รศ.ดร.ทพ.ไพโรจน ์หลินศวุนนท ์
ผศ.ดร.ทพญ.ธนิดา ศรสีวุรรณ 

 

ด าเนินรายการโดย นฎาสิณีย ์จารุโชตริตันสกลุ   

หน่วยกิจกรรม บรรยาย = 5, หน่วยกิจกรรม workshop = 2.5   

 

อัตราค่าลงทะเบียน 

 
 

ประเภทลงทะเบียน 

บรรยาย บรรยาย + Workshop 
(รับเพียง session ละ 20 ท่าน) 

Onsite 
เปิดรบัลงทะเบียนถึง  

10 ธค 65 

Online 
เปิดรบัลงทะเบียนถึง  

16 ธค 65 

Dr. Antonis Chaniotis  
เปิดรบัลงทะเบียนถึง  

10 ธค 65 

Dr. Bertrand Khayat 
เปิดรบัลงทะเบียนถึง  

10 ธค 65 

สมาชิกสมาคมฯ / นักศึกษา 
ไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯ 

2,000 บาท 
3,000 บาท 

1,500 บาท 
2,000 บาท 

4,500 บาท 
5,500 บาท 

4,500 บาท 
5,500 บาท 

 


