
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นต้น” รุ่นที่ 5 
ระหว่างวันที่ 4 – 8 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8512 IT ชั้น 5 อาคาร SC.08 คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จํานวน 46 ท่าน ดังรายชื่อแนบท้าย 

 
ทางศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะจัดส่งหนังสือแจ้งผลการสมัครและแบบฟอร์มใบ

ตอบรับเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ไปยังหน่วยงานของท่านผู้มีรายชื่อได้รับสิทธ์ิเข้าร่วมการฝึกอบรม 
กรุณายื นยั น รั บสิทธิ์ เ ข้ า ร่ วมการฝึ กอบรมโดยส่ ง ใบตอบรับทาง ไปรษณี ย์  และทางอี เ มล 
negistda@kku.ac.th หรือ ทางโทรสารหมายเลข 043-202743 ภายในวันที่ 27 เมษายน 2558 และมา
ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม ในวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2558  ต้ังแต่เวลา 08.15 - 09.00 น. บริเวณหน้า
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8512 IT ช้ัน 5 อาคาร SC.08 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง
ศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้ที่มีรายชื่อตอบรับให้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมเท่านั้น บุคคลที่ไม่มีส่วนเก่ียวข้องขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เข้าภายในห้องปฏิบัติการ  
 
 หากผู้มีรายชื่อตอบรับให้เข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถมาเข้าร่วมการฝึกอบรม
ได้ และมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงชื่อหรือสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมการฝึกอบรม โปรดแจ้งให้ศูนย์ภูมิภาค 
ทราบภายในวันที่ 27 เมษายน 2558 จักขอบพระคุณยิ่ง เพื่อทางศูนย์ภูมิภาคฯ จะให้สิทธ์ิแก่ผู้มีรายชื่อในสํา
ดับสํารองเข้ารับการฝึกอบรมต่อไป หากบุคลากรของหน่วยงานใดไม่มาเข้าร่วมการฝึกอบรมโดยไม่แจ้งสละ
สิทธ์ิ ทางศูนย์ภูมิภาคฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาไม่รับบุคลากรจากหน่วยงานนั้นในโอกาสต่อไป 
 

ติดต่อ/สอบถามเพิ่มเติม โทร 084-5137758 หรือ 043-202742 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อผู้มีสิทธิ์เขา้ร่วมฝึกอบรมเชงิปฏิบติัการ เรื่อง “เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขัน้ตน้” รุ่นที่ 5 
ระหว่างวนัที่ 4 – 8 พฤษภาคม 2558  

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8512 IT ชั้น 5 อาคาร SC.08 คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
ลําดับที่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

1 นายเดชาวุฒิ พรมดี กรมพัฒนาที่ดิน 

2 นายทนงศักด์ิ ดาวังปา เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูหลวง 

3 นายชูเกียรติ พินิจมนตรี โครงการชลประทานบึงกาฬ 

4 นายกิตขจร ขนัโอฬาร เทศบาลตําบลกลางหมื่น อ.เมือง จ.กาฬสินธ์ุ 

5 นายธวิทย์ พันธ์ละออ เทศบาลตําบลกลางหมื่น อ.เมือง จ.กาฬสินธ์ุ 

6 นายวัชระ ครองสุข เทศบาลตําบลกลางหมื่น อ.เมือง จ.กาฬสินธ์ุ 

7 นายพิศิษฐพงษ์ สําราญพงษ ์ เทศบาลตําบลโพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธ์ุ 

8 นายวิทวัฒน์ สิงหาสาร เทศบาลตําบลโพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธ์ุ 

9 นายณัฐวุฒิ ทนัวงษา เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ อ.เมือง จ.กาฬสินธ์ุ 

10 นายวินิจ แสงแก่นสาร เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ อ.เมือง จ.กาฬสินธ์ุ 

11 นายชฎล นาคใหม ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 

12 นายวิชญ์ จอมวิญญาณ ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 

13 นายคมกริช ทองนาค มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุ 

14 นายธีระ สาธุพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

15 นายเกียรติศักด์ิ พระเนตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

16 นายเชาวลิต วอนเก่าน้อย ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 

17 นายทินกร เพียภูเขียว สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ 

18 นายนายบพิตร ณ วงค ์ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด 

19 นายเชาวลิต ปาระภา สํานักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธ์ุ 

20 นายสุนันทา โรจนชาลี สํานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น 

21 นางสาวกนิษฐา วรรณชาติ สํานักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม 

22 นางสาวเกษศิรินทร์ กลิ่นวิชัย สํานักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม 

23 นายสุรชัย เติบสูงเนิน สํานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ 

24 นายไพบูลย์ คงทะมาตร์ สํานักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร 

25 นายพินิตย์ โนวะ สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย 

26 นางสาววิภารัตน์ วงศ์พัง สํานักงานเกษตรอําเภอเมยวดี 

27 นางสาวนันทนา มูลมาตย์ สํานักงานเกษตรอําเภอหนองพอก 
 



ลําดับที่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

28 นายปรัชญา พรมอารักษ์ สํานักงานชลประทานที่ 7 
29 นายศักด์ินิพนธ์ ดอกไม้ทอง สํานักงานชลประทานที่ 7 
30 นายวิวัฒน์ ฐิติรัตนอัศว์ สํานักงานชลประทานที่ 8 
31 นางสาวเกื้อ ซันมิน สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจังหวัดบึงกาฬ 
32 นายประชา อินแก้วภะเนา สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจังหวัดหนองบัวลําภู 
33 นายศักดา แสงคําฉาย สํานักงานปฏิรูปที่ดิน จังหวัดเลย 
34 นางสาวจุฑามาส แสงวุธ สํานักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดชัยภูมิ 
35 นางสาวระวีวรรณ วงศ์ละคร สํานักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดบึงกาฬ 
36 นางสาวสุธาสินี ดิลกกัลยากลุ สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10  (ขอนแก่น) 
37 นางสาวนิตยา จําวงศ์ลา สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (นครพนม) 
38 นายสมถวิล ลลีามโนธรรม สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 
39 นายพัฒนวิทย์ จิตต์พิทักษ์ สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 5 นครราชสีมา 
40 นายสรไกร จันทอง สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที ่10 (อุดรธานี) 
41 นางสาวอําไพ คําโสภา สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที ่9 (อุบลราชธานี) 
42 นายวีระศักด์ิ แกล้วกล้า สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น 
43 นายอนุชา กระแสอินทร ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
44 นางอมรรัตน์ แสนพาน องค์การบริหารส่วนตําบลหมูม่น 
45 นายจิตติพร โนนสินชัย องค์การบริหารส่วนตําบลหมูม่น 
46 นายรังสรรค์ บางทราย อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ 

 
หมายเหตุ เนื่องจากในช่วงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตรงกับวันหยุดของบางหน่วยงาน ผู้ตอบรับยืนยันเข้าร่วมฝึกอบรม
ต้องสามารถเข้าร่วมฝึกอบรมได้ครบทั้ง 5 วัน และขอสงวนสิทธ์ิมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 
80% เท่านั้น 


