
คณะเทคนิคการแพทยขอแสดงความยินดีกับคุณ สุทธิลักษณ พัดเพ็ง ที่ไดรับแตงตั้งจากทางมหาวิทยาลัยขอนแกน
ใหดำรงตำแหนงบรรณารักษชำนาญการ ถือเปนบรรณารักษชำนาญการคนที่ 317 ของมหาวิทยาลัยขอนแกนและเปน
คนที ่13 ของป พ.ศ. 2553

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิวพร พิมพพิทักษนักศึกษาปริญญาโท สาขากายภาพบำบัด ชั้นปที่ 2  ที่สามารถ
ควารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการนำเสนอผลงานประเภทบรรยาย หัวขอเรื่อง "ความถี่และระยะเวลาการปฎิบัติ
โปรแกรมการรกัษาทางกายภาพบำบดัแบบมผีปูวยเปนศนูยกลางของผทูีม่อีาการปวดเขาในชมุชน" ในงานประชมุวชิาการ
คณะกายภาพบำบดั มหาวทิยาลยัมหดิล "Research day" วนัที ่ 14 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมแกรนดฟอรจนู กรงุเทพ

นางสาวสุทธิลักษณ พัดเพ็ง
บรรณารักษชำนาญการ

นางสาวศิวพร พิมพพิทักษ นักศึกษาปริญญาโท
สาขากายภาพบำบดั ชัน้ปที2่
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