
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร” 
ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2559 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จํานวน 40 ท่าน สํารอง 4 ท่าน ดังรายชื่อแนบท้าย 
 
 เนื่องจากมีผู้สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมเป็นจํานวนมาก ห้องปฏิบัติการสามารถรองรับผู้เข้าร่วม
การฝึกอบรมได้จํานวน ท่านที่อยู่ในรายชื่อสํารอง ทางศูนย์จะติดต่อกลับไปหากมีผู้ได้รับสิทธิ์แจ้งสละสิทธิ์
หรือไม่ตอบรับเข้าร่วมการฝึกอบรม  

 
ทางศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะจัดส่งหนังสือแจ้งผลการสมัครและแบบฟอร์มใบ

ตอบรับเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ไปยังหน่วยงานของท่านผู้มีรายชื่อได้รับสิทธ์ิเข้าร่วมการฝึกอบรม 
กรุณายืนยันรับสิทธิ์เข้าร่วมการฝึกอบรมโดยส่งใบตอบรับ ทางอีเมล negistda@kku.ac.th ภายใน 
วันที่ 11 เมษายน 2559 พร้อมส่งใบตอบรับฉบับจริงทางไปรษณีย์หรือนํามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับ
ลงทะเบียน ในวันที่ 20 เมษายน 2559  ต้ังแต่เวลา 08.30 - 09.00 น. บริเวณหน้าห้องฝึกอบรม ช้ัน 4 อาคาร
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทางศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอสงวน
สิทธิ์รับเฉพาะผู้ที่ส่งใบตอบรับเข้าร่วมการฝึกอบรมเท่านั้น บุคคลที่ไม่มีรายชื่อตอบรับและไม่มีส่วน
เก่ียวข้องขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เข้ามาภายในห้องปฏิบัติการ  
 
 หากผู้มีรายชื่อตอบรับให้เข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถมาเข้าร่วมการฝึกอบรม
ได้ และมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงชื่อหรือสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมการฝึกอบรม โปรดแจ้งให้ศูนย์ภูมิภาค 
ทราบภายในวันที่ 11 เมษายน 2559 จักขอบพระคุณยิ่ง เพื่อทางศูนย์ภูมิภาคฯ จะให้สิทธ์ิแก่ผู้มีรายชื่อในสํา
ดับสํารองเข้ารับการฝึกอบรมต่อไป หากบุคลากรของหน่วยงานใดไม่มาเข้าร่วมการฝึกอบรมโดยไม่แจ้งสละ
สิทธ์ิ ทางศูนย์ภูมิภาคฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาไม่รับบุคลากรจากหน่วยงานนั้นในโอกาสต่อไป 
 

ติดต่อ/สอบถามเพิ่มเติมได้ทางอีเมล  negistda@kku.ac.th 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อผู้มีสิทธิ์เขา้ร่วมฝึกอบรมเชงิปฏิบติัการ เรื่อง “เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร”  
ระหว่างวนัที่ 20-22 เมษายน 2559  

ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสาํนักเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน 

1 นางสาวกนษิฐา  ศรีขันธ ์ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 

2 นางสาวกฤษณา  กล้าหาญ สํานักงานเกษตรอําเภอหนองหาน จ.อุดรธาน ี

3 นางสาวแก้วมณี  กองคําฟ ู สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา 

4 นางสาวจีระนันท ์ พุทธสอน สํานักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม 

5 นางชลณภัทร  บริบูรณ ์ สํานักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย ์

6 นางสาวณัฐชา  แจ่มปัญญา สํานักงานเกษตรอําเภอสีชมพู จ.ขอนแก่น 

7 นางดวงจินตน ์ เอระน้อย สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านฝาง จ.ขอนแก่น 

8 นายดํารัส  อ่อนทรวง สํานักงานเกษตรอําเภอกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 

9 นายแทนรัฐ  สุจาร ี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

10 นายเธียรธวัช  สุขะ สํานักงานเกษตรจังหวัดเลย 

11 นายนวกร  แป้นบูชา สํานักงานเกษตรอําเภอวาปีปทมุ จ.มหาสารคาม 

12 นางสาวนิภาภรณ์  ดู่ป้อง สํานักงานเกษตรอําเภอชื่นชม จ.มหาสารคาม 

13 นางประคอง  รตันเมือง สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยภูม ิ

14 นายปิยวิทย ์ หาปัญนะ สํานักงานเกษตรอําเภอกระนวน จ.ขอนแก่น 

15 นางสาวปิยะพร  นิตย์สุวรรณ สํานักงานเกษตรอําเภอหนองหาน จ.อุดรธาน ี

16 นางสาวพรรณทิพา  ทองคําเปลว สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านฝาง จ.ขอนแก่น 

17 นางสาวพรสวรรค์  นิลสนธิ สํานักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย ์ 

18 นางสาวพัชยา  แดนสีแก้ว สํานักงานเกษตรอําเภอซําสูง จ.ขอนแก่น 

19 นางพัชรินทร ์ ประทุมพล สํานักงานเกษตรอําเภอแกดํา จ.มหาสารคาม 

20 นายพาดอน  ปุเรชะตัง สํานักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร 

21 นายพิชัย  ทองกร สํานักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร 

22 นายภาณุ  สุทธปิระดิษฐ ์ การยางแห่งประเทศไทยจงัหวดักาฬสินธุ ์

23 นายมนวัฒน ์ บุณยพรหม สํานักงานเกษตรจังหวัดขอนแกน่ 

24 นายมั่นคง  หงส์สิงห์ สํานักงานเกษตรอําเภอยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 

25 นายยุทธนา  รตันวิสุทธิพันธ ์ สํานักงานเกษตรอําเภอหนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 

26 ว่าที่รอ้ยตรีหญงิยุภารัตน ์ พนมพรม สํานักงานเกษตรอําเภอภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 

27 นางระเบียบ  นาไชยเวศน ์ สํานักงานเกษตรอําเภอชื่นชม จ.มหาสารคาม 

28 นางสาวลลิดา  ชัยเนตร สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยภูม ิ

29 นางสาวลักขณา  เมืองแวง สํานักงานเกษตรอําเภอภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน 

30 นายศุภกร  เลาะหะนะ สํานักงานกองทนุสงเคราะห์การทําสวนยางจงัหวัดบุรรีัมย ์

31 นางสมนึก  ด่านซ้าย สํานักงานเกษตรอําเภอซําสูง จ.ขอนแก่น 

32 นางสาวสมโภชน์  บุญชื่น สํานักงานเกษตรจังหวัดเลย 

33 นายสสิทร ์ ทับทิมธงไชย สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา 

34 นายสุนันทา  โรจนชาลี สํานักงานเกษตรจังหวัดขอนแกน่ 

35 นางสาวสุพัตรา  สารแสน สํานักงานเกษตรอําเภอแกดํา จ.มหาสารคาม 

36 นางสาวสุวรีย ์ เคนหงษ ์ สํานักงานเกษตรอําเภอวาปีปทมุ จ.มหาสารคาม 

37 นางสาวอมรรัตน์  ประสพมงคล สํานักงานเกษตรอําเภอยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 

38 นางอรวรรณ  ภักดีไทย สํานักงานเกษตรจังหวัดขอนแกน่ 

39 นายอํานาจ  อุ่นแก้ว สํานักงานเกษตรอําเภอหว้ยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 

40 นายเอกรัตน ์ สัชฌุกร สํานักงานเกษตรอําเภอน้ําพอง จ.ขอนแก่น 
 
อันดับสํารอง 
สํารอง 1 นางสาวณัฏฐ์ฎาพร  ทรัพย์ขอกิ่ง สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สํารอง 2 นางสาวธรพร  บุศย์น้ําเพชร สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   
                     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
สํารอง 3 นายแสนสุรีย์  เชื้อวังคํา  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สํารอง 4 นางสาวพัทธนันท์  ชมภูนุช สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
หมายเหตุ   ผู้ตอบรับยืนยันเข้าร่วมฝึกอบรมต้องสามารถเข้าร่วมฝึกอบรมได้ครบท้ัง 3 วัน และขอสงวนสิทธ์ิมอบใบ
ประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 80% เท่านั้น 


