
ตามทีม่หาวทิยาลยัขอนแกน ไดจดังานประเพณลีอยกระทง  ประจำป 2551 ขึน้ บรเิวณบงึสฐีาน
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 ที่ผานมานั้น  เปนที่ประจักษแกสายตาแลววาขบวนแหกระทงของ
คณะเทคนิคการแพทย ในปนี้  สวยงาม  ปราณีตอยางหาที่ติมิได  จนไดรับรางวัลชนะเลิศของการ
ประกวดขบวนแหกระทง ซึง่คณะเทคนคิการแพทยเองเปนแชมปเกาของปทีผ่านมา  โดยมนีายธนะรตัน
ทองสขุ  เปนประธานโครงการ  และในปนีข้บวนทีอ่อกมาสวยงาม  การบรหิารและจดัการอยางเปนระบบ
ผนวกกับความสามารถในเชิงศิลปะชนิดที่หาคนเทียบยาก ไดพยายามถายทอดออกสูสายตาทุกคูนั้น
เกดิจากความรกัและความมงุมัน่ของนกัศกึษาคนหนึง่ ทีร่บัเปนประธานจดังาน  คอื "นายธนารตัน เรอืงสาย"
นักศึกษาคณะเเทคนิคการแพทย สาขากายภาพบำบัด ชั้นปที่ 3 ปจจุบันดำรงตำแหนง อุปนายกสโมสร
นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน และประธานโครงการลอยกระทง
คณะเทคนคิการแพทย  ประจำป 2551 นี้
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