
   
  

  
⌫⌫       
  ⌫ ⌦
⌫⌫

 
 ⌫   
 ⌫ 
 ⌫⌫
 ⌫ ⌫

⌫
⌫



  ⌫
⌫⌫
  
 ⌫ 
⌦⌫ 
  ⌦     
  ⌦⌫⌫
   
⌦ ⌫   
 ⌫  
⌫  ⌫
⌫ 
 

⌫       
⌫     
  ⌫ ⌫⌫
       ⌫
   

       
⌫⌫       
 ⌫  ⌫ 
  
      
       
      

    
    
    
   
    
    
    

⌫  ⌦ 
   ⌫
     

    
⌫

⌫




⌫    ⌫  ⌦ 
   ⌫
  
  ⌦
 ⌫
  ⌫  ⌫
 ⌫⌦
  ⌦⌫
  ⌫


รองศาสตราจารย ดร. เกรยีงไกร  กจิเจริญ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
มอบของท่ีระลึกใหแกทานศาสตราจารยนายแพทยสุทธิพันธ  จิตพิมลมาศ
ศาสตราจารยนายแพทยสุทธิพันธ  จิตพิมลมาศ มอบหนังสือใหแกคณะเค
นิคการแพทย
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