
เมือ่วันที ่27 ตลุาคม 2554 รองศาสตราจารย ดร.เกรยีงไกร กจิเจรญิ คณบดี
และทีมบริหาร คณะเทคนิคการแพทย ใหการตอนรับ ผูชวยศาสตราจารย
อไุรวรรณ อนิทมาโส รองคณบดฝีายวชิาการและคณะฯ จากคณะสหเวชศาสตร
มหาวทิยาลยับรูพา ณ หองประชมุสำนกังานคณบด ีชัน้ 2
ซึง่ไดเดนิทางมาศกึษาดงูานจากคณะเทคนคิการแพทย
มหาวทิยาลยัขอนแกน ในดานการเตรยีมความพรอม
การจดัทำเอกสาร ขอมลู เพือ่ขอรบัการตรวจประเมนิ
รบัรองหลกัสตูร จากสภาเทคนคิการแพทยตอไป

ในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2554 ที่ผานมา Miss
Yaginuma Rie Kaori และ Miss Hori Arisa นกัศกึษา
แลกเปลีย่นจาก Faculty of Medical Technology, School
of Health Sciences, Fujita Health University ประเทศญีป่นุ
ไดนำเสนอสรุปผลการเขารวมโครงการแลกเปลี่ยน
นกัศกึษาฯ ณ หองประชมุสำนกังานคณบด ีคณะเทคนคิ
การแพทย โดยม ี รองศาสตราจารย ดร.นงนชุ เศรษฐเสถยีร
รองคณบดฝีายวชิาการ , รองศาสตราจารย ดร.นนัทรตัน
โฆมานะสนิ ผชูวยคณบดฝีายวชิาการ, รองศาสตราจารย
พพิฒัน ศรเีบญจลกัษณ หวัหนาสายวชิาเทคนคิการแพทย ,
รองศาสตราจารยอรุณลักษณ ลุลิตานนท หัวหนา

กลุมวิชาจุลชีววิทยาคลินิก
และ ผูชวยศาสตราจารย
ไพศาล มงคลวงศโรจน
พรอมกับนักศึกษาเขารวม
ฟงการนำเสนอในครัง้นี้

นักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้งสองไดกลาวถึงความประทับใจและ
สิ่งที่ไดจากการศึกษาดูงาน รวมถึงฝกปฏิบัติการในหองวิจัย
หองปฏบิตักิารทางการแพทยและการแลกเปลีย่นวฒันธรรมรวมกบั
คณาจารยและนกัศกึษาสาขาวชิาเทคนคิการแพทย ในระหวางวนัที่
29 กนัยายน - 11 ตลุาคม 2554 ซึง่ในการนีค้ณะเทคนคิการแพทย
ยังไดจัดเลี้ยงอำลาใหแกนักศึกษากอนที่จะเดินทางกลับไปยัง
ประเทศญีป่นุในชวงเยน็ของวนัที ่11 ตลุาคม 2554 อกีดวย
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            ในวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2554  ที่ผานมา
รองศาสตราจารย ดร.พชัร ีเจยีรนยักรู รองคณบดฝีายแผนฯ
รักษาการคณบดีคณะเทคนิคการแพทย และ ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.ชลุ ีโจนส หวัหนาสายวชิากายภาพบำบดั
ไดรวมใหการตอนรบั Mr.Cornelius Bottcher และ Mr.Ralf
Kraft นกัศกึษาสาขาวชิากายภาพบำบดัจาก University of
Alice Salomon กรงุเบอรลนิ ประเทศเยอรมน ีณ สำนกังาน
คณบดี ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานทางดานกายภาพบำบัด

ณ คณะเทคนคิการแพทย มหาวทิยาลยัขอนแกน ในระหวางวนัที ่12-14 ตลุาคม 2554 โดยในการนี้
นกัศกึษาทัง้สองไดนำเสนอเกีย่วกบั University of Alice Salomon และระบบการศกึษาสาขาวชิา
กายภาพบำบัดของประเทศเยอรมนี ณ หองประชุมพิสิษฐ-เนตรเฉลียว ซึ่งไดรับ
ความสนใจจากอาจารย, นกัศกึษาไทยและนกัศกึษานานาชาตขิองคณะเทคนคิการแพทย
เขารวมฟงกวา 125 คน

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2554 ที่ผานมา สโมสรนักศึกษา
คณะเทคนิคการแพทย รวมกับฝายพัฒนานักศึกษา จริยธรรมและ
ศลิปวฒันธรรม ชมรมเทคนคิการแพทยชมุชนแหงประเทศไทย สมาคม
ศิษยเกาเทคนิคการแพทยและกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยขอนแกน
ไดจดัใหมกีจิกรรมการแขงขนักฬีา "ฟตุบอลประเพณศีษิยเกา-ศษิยปจจบุนั
เลอืดสนี้ำเงนิครัง้ที ่2"ขึน้ ทีส่นามกฬีา Soccer cube ใกลประตทูางออก
มหาวทิยาลยัดานหนองแวง ซึง่เปนสนามหญาเทยีมของเอกชนจำนวน
3 สนาม ในการแขงขันในครั้งนี้มีทีมเขารวมการแขงขัน 14 ทีม
ประกอบไปดวยทีมวีไอพีทีมีอาจารยและศิษยเกาอาวุโสแขงขันกัน
จำนวน 2 ทีมและทีมประเภททั่วไปที่มีศิษยเกา-ศิษยปจจุบันและ
ผทูีส่นใจอกี 12ทมี โดยไดรบัเกยีรตจิากรองศาสตราจารย ดร.เกรยีงไกร
กจิเจรญิ เปนประธานกลาวเปดงานในครัง้นี ้หลงัจากการแขงขนัเสรจ็
แลวมกีารมอบถวยรางวลัในงานเลีย้งตอนรบัการคนืสเูหยาของศษิยเกา
ทีค่ณะเทคนคิการแพทย และในโอกาสนีจ้ากการทีป่ระเทศไทยประสบ
อทุกภยัขึน้ในหลายพืน้ที ่สภาพการณดงักลาวทำใหประชาชนเดอืดรอน
เสยีหายในหลายดาน ชมรมเทคนคิการแพทยชมุชนแหงประเทศไทย
สมาคมศษิยเกาเทคนคิการแพทยและกายภาพบำบดัมหาวทิยาลยัขอนแกน
และสโมสรนกัศกึษาฯ จงึไดนำเงนิจากการบรจิาคจดัจากกจิกรรมในครัง้นี้
ไปชวยเหลอืผปูระสบอทุกภยัโดยจะมอบผานสภาเทคนคิการแพทยตอไป
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เมือ่วนัเสารที ่15 ตลุาคม  พ.ศ. 2554 ทีผ่านมา ฝายพฒันา
นักศึกษา จริยธรรมและศิลปวัฒนธรรมไดจัดโครงการ
ฝายพฒันานกัศกึษา จรยิธรรมและศลิปวฒันธรรมพบนกัศกึษา
โดยนักศึกษาที่รวมกิจกรรมในครั้งนี้เปนนักศึกษาสาขาวิชา
กายภาพบำบัดชั้นปที่1-4ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้ งนี้
ไดรับเกียรติจาก รองศาสตราจารยอรุณรัฐ รมพฤกษ
รองคณบดฝีายบรหิาร ในการกลาวเปดงานและมอบเกยีรตบิตัร
จากมหาวทิยาลยัขอนแกน ใหนกัศกึษาทีแ่ตงกายถกูระเบยีบ
ของมหาวทิยาลยัขอนแกน คอืน.ส.รตันมขุย  วโิรจน นกัศกึษา
สาขาวชิากายภาพบำบดัชัน้ปที ่4 จากนัน้เปนกจิกรรมพบบคุคล
สำคัญ โดย ผูชวยศาสตราจารยพิศมัย มะลิลา รองคณบดี
ฝายพฒันานกัศกึษา จรยิธรรมและศลิปวฒันธรรม และอาจารย
ดร.อคัราน ีทมินิกลุ ผชูวยคณบดฝีายพฒันานกัศกึษา จรยิธรรม

และศลิปวฒันธรรม เปนกจิกรรมทีใ่ห
นักศึกษาไดเล็งเห็นถึงความสำคัญ
ของตนเอง ตอไปเปนกจิกรรม สวยเก เทห
อยางมทีาเมือ่มาเรยีนทีค่ณะเทคนคิการ
แพทย เปนกิจกรรมที่ใหนักศึกษา
ระดมสมองเพื่อแสดงความคิดเห็น

ในประเดน็หวัขอตาง ๆ  ทีไ่ดรบัมอบหมาย และนำเสนอใหเพือ่น ๆ
ไดแลกเปลีย่นเรยีนรกูนั ตอดวยการบรรยายโดย  อาจารยกลวยไม
พรหมด ีเรือ่ง นกักายภาพบำบดักบัสภาวชิาชพีฯ จากนัน้เปนกจิกรรม
PT Idol พบนองๆ เปนกจิกรรมทีร่นุพีค่อื น.ส.อาทติยา ชมพนูมิติ
นักกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาลอุบลรัตน และน.ส.ปยะเรศ
สากระจาย นักกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาลพระยืน มาเลาและ
แลกเปลีย่นประสบการณใหกบันอง ๆ ไดทราบถงึชวีติการทำงาน
เกี่ยวกับวิชาชีพ และการปรับตัวใหอยูอยางมีความสุขในสังคม
ปจจบุนั จากนัน้เปนกจิกรรมถงึเวลาขาตองเขาเรยีน2 เปนกจิกรรม
ทีน่กัศกึษาสาขากายภาพบำบดัชัน้ปที ่3 ทำสือ่รณรงค (วดิโีอ) เกีย่วกบั
การเขาเรยีนใหตรงเวลาของนกัศกึษาพรอมทัง้ผลกระทบของการ
เขาเรียนสายของนักศึกษา  พรอมใหนักศึกษาทำแบบสอบถาม
เพือ่เสนอความคดิเหน็ จากนัน้เปนการนำเสนอกายภาพบำบดักบั
นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ซึ่งสิ่งประดิษฐที่สรางชื่อเสียงใหกับคณะ
โดย รองศาสตราจารย ดร.วชิยั  องึพนิจิพงศ  จากนัน้เปนการนำเสนอ
สิ่งประดิษฐโดยนักศึกษาสาขากายภาพบำบัด
ชัน้ปที ่3 พรอมใหนกัศกึษาทกุคนใหคะแนนกบั
สิง่ประดษิฐทีต่นเองชืน่ชอบหลงัจากนัน้เปนการ
ประชาสัมพันธขาวสารจากฝายพัฒนานักศึกษา
จรยิธรรม และศลิปวฒันธรรม โดยคณุโลมใจ สนิเธาว ในชวงทาย
ของกิจกรรมไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และประเมินผลการ
จัดกิจกรรมของนักศึกษาโดยใหนักศึกษาทำแบบสอบถาม
เพือ่ประเมนิผลกจิกรรมในครัง้นี้
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เมื่อวันอังคารที่ 18 ตุลาคม   พ.ศ. 2554 ที่ผานมา
ฝายพฒันานกัศกึษา จรยิธรรมและศลิปวฒันธรรมไดจดัโครงการ
ฝายพฒันานกัศกึษา จรยิธรรมและศลิปวฒันธรรมพบนกัศกึษา
โดยนักศึกษาที่รวมกิจกรรมในครั้งนี้เปนนักศึกษาสาขาวิชา
เทคนิคการแพทยชั้นปที่1-4ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
ไดรบัเกยีรตจิากรองศาสตราจารยอรณุรฐั รมพฤกษ  รองคณบดี
ฝายบรหิาร ในการกลาวเปดงานและมอบเกยีรตบิตัร ใหนกัศกึษา
ทีแ่ตงกายถกูระเบยีบของมหาวทิยาลยัขอนแกน คอื นายปยะพงษ
สิมทอง นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทยชั้นปที่ 4 จากนั้น
รองศาสตราจารยพิพัฒน ศรีเบญจลักษณ  ไดพบปะนักศึกษา
พรอมบรรยายเกีย่วกบัวชิาชพีเทคนคิการแพทย เพือ่ใหนกัศกึษา
เขาใจและตระหนกัถงึความสำคญัของวชิาชพีทีต่นเองกำลงัศกึษา
เลาเรยีนอย ูกจิกรรมตอไปเปนกจิกรรม ทีม่ชีือ่วาพบบคุคลสำคญั
ดำเนินกิจกรรมโดย  ผูชวยศาสตราจารยพิศมัย มะลิลา

รองคณบดฝีายพฒันานกัศกึษา จรยิธรรมและ     ศลิปวฒันธรรม
อาจารย ดร.อคัราน ีทมินิกลุ และอาจารย ดร.ราตร ีทวชิากรตระกลู
เปนกจิกรรมทีใ่หนกัศกึษาไดเลง็เหน็ถงึความสำคญัของตนเอง
จากนัน้เปนกจิกรรม  MT Idol พบนอง โดยไดรบัเกยีรตจิาก
ผชูวยศาสตราจารยนพมาศ  เขม็ทองหลาง มาเลาถงึประสบการณ
และความสำเร็จในชวงชีวิตที่ผ านมาทั้ งด านวิชาชีพ
ลำการดำเนินชีวิตในนาม ศิษยเกาเทคนิคการแพทย ใหกับ
นักศึกษาเทคนิคการแพทย ไดฟงเพื่อเปนแบบอยางที่ดี
ในการดำเนนิชวีติ หลังจากนัน้ เปนการประชาสมัพนัธขาวสาร
จากฝายพฒันานกัศกึษา จรยิธรรม และศลิปวฒันธรรม โดยคณุ
โลมใจ สนิเธาว ในชวงทายของกจิกรรมไดมกีารแลกเปลีย่น
เรียนรู และประเมินผลการจัดกิจกรรมของนักศึกษาโดยให
นกัศกึษาทำแบบสอบถาม เพือ่ประเมนิผลกจิกรรมในครัง้นี้
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เมือ่วนัที ่ 30 กนัยายน 2554 ทีผ่านมา ศนูยวจิยัและพฒันาการตรวจวนิจิฉยัทางหองปฏบิตักิารทางการแพทย โครงการ
Cellular and Molecular Immunology Unit คณะเทคนคิการแพทย มหาวทิยาลยัขอนแกน นำโดย รองศาสตราจารยอรณุรฐั
รมพฤกษ รองคณบดฝีายบรหิาร คณะเทคนคิการแพทย และ ผชูวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา เลศิมมีงคลชยั หวัหนาโครงการฯ
และสมาชกิ ไดเขาแสดงมทุติาจติ นายแพทยวฒันชยั สแุสงรตัน ในวาระเกษยีณอายรุาชการ ประจำป 2554 ณ โรงพยาบาลศนูย
ขอนแกน อาคาร 9 ชัน้ 2

จากนัน้ตวัแทนศนูยวจิยัและพฒันาการตรวจวนิฉิยัทางหองปฏบิตักิารทางการแพทย โครงการ Cellular and Molecular
Immunology Unit นำโดย รองศาสตราจารยอรณุรฐั รมพฤกษ รองคณบดฝีายบรหิาร ไดกลาวแสดงมทุติาจติตอ นายแพทย วฒันชยั
สุแสงรัตน ในฐานะเปนผูที่บุกเบิกการวิจัยดานเมลิออยโดสิสและมีอุปการคุณอยางยิ่งตอโครงการๆเสมอมา ทั้งนี้ในวาระ
เกษยีณอายรุาชการ ไดมอบของทีร่ะลกึและในโอกาสนีไ้ดรบัของทีร่ะลกึจาก นายแพทยวฒันชยั สแุสงรตัน เปนหนงัสอืธรรมะ
ชื่อเรื่อง "อยูก็สบาย ไปก็มีสุข" เขียนโดย พระครูภาวนาโพธิคุณ,ดร.(สมชาย กนุตสีโล) พรอมทั้งใหพรและกำลังใจ
โดยเฉพาะใหสมาชิกรุนใหมตระหนักในโอกาสที่ดีงาม และใหมีความมุงมั่นทำงานวิจัยที่เปนประโยชนตอประชาชน
ในภาคอสีานและประเทศไทยอยางตอเนือ่งตอไป สดุทายไดถายภาพหมรูวมกนั
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เมือ่วนัที ่ 25 ตลุาคม 2554 ทีผ่านมา Cellular and Molecular
Immunology Unit, ศูนยวิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทาง
หองปฏบิตักิาร ทางการแพทย คณะเทคนคิการแพทย ไดจดัการ
บรรยายพเิศษ ในหวัขอเรือ่ง T cells in respiratory health and
asthma: A role for vitamin D? ในวันที่ 25 ตุลาคม 2554
เวลา 14.00 - 15.-30 น. ณ หองสมัมนา ชัน้ 2 อาคาร 2 คณะเทคนคิ
การแพทย มหาวทิยาลยัขอนแกน โดยเชญิ Professor Catherine

Hawrylowicz  จากสถาบนั Department of Asthma, Allergy and
Respiratory Science King's College London, United Kingdom
เปนผูบรรยาย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมเขาเยี่ยมและ
ฟงรายงานความกาวหนาของนกัศกึษาทีอ่ยใูนความดแูล รวมถงึ
รบัฟงปญหาและใหคำปรกึษาเกีย่วกบังานวจิยั ซึง่เปนสวนหนึง่
ในการจดัทำวทิยานพินธของนกัศกึษาทนุโครงการปรญิญาเอก
กาญจนาภเิษก นางสาวดวงจนัทร  สวุรรณแสน นกัศกึษา
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ทั้งนี้ Professor Catherine Hawrylowicz อยูระหวาง
การเดนิทางมาเยอืนมหาวทิยาลยัขอนแกน ในชวงวนัที ่ 21-25
ตลุาคม 2554  และ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม วนัที ่26-28 ตลุาคม 2554
โดยไดรบัการสนบัสนนุจากโครงการปรญิญาเอกกาญจนาภเิษก
ในโอกาสนี้ ได เ ข าพบและรับมอบของที่ ร ะลึ กจาก ,

รองศาสตราจารย ดร. พัชรี เจียรนัยกูร รองคณบดีฝายแผน
และสารสนเทศ โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร. กาญจนา
เลิศมีมงคลชัย หัวหนาโครงการ Cellular and Molecular
Immunology Unit และเจาหนาทีร่วมใหการตอนรบั



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth 8
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14400.000 14400.000]
>> setpagedevice


