
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นต้น” รุ่นที่ 3 
ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A (LAB A) ช้ัน 6 อาคาร 
SC.06 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จํานวน 52 ท่าน ดังรายชื่อแนบท้าย 

 
ทางศูนย์ภูมิภาคฯ จะจัดส่งหนังสือแจ้งผลการสมัครและแบบฟอร์มใบตอบรับเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัติการไปยังหน่วยงานของท่านผู้มีรายชื่อทั้ง 52 ท่าน กรุณายืนยันรับสิทธิ์เข้าร่วมการฝึกอบรมโดยส่งใบ
ตอบรับทางไปรษณีย์ และทางอีเมล negistda@kku.ac.th หรือ ทางโทรสารหมายเลข 043-202743 
ภายในวันที่ 9 เมษายน 2557 หากช้ากว่ากําหนดถือว่าสละสิทธิ์ และมาลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม ใน
วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557 ต้ังแต่เวลา 08.15 - 09.00 น. บริเวณหน้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A (LAB 
A) ช้ัน 6 อาคาร SC.06 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทางศูนย์ภูมิภาคฯ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้ที่มีรายชื่อตอบรับให้เข้าร่วมการฝึกอบรมเท่านั้น บุคคลที่ไม่
มีส่วนเก่ียวข้องขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เข้าภายในห้องปฏิบัติการ  
 
 หากผู้มีรายชื่อตอบรับให้เข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถมาเข้าร่วมการฝึกอบรม
ได้ และมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงชื่อหรือสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมการฝึกอบรม โปรดแจ้งให้ศูนย์ภูมิภาค 
ทราบภายในวันที่ 9 เมษายน 2557 จักขอบพระคุณยิ่ง เพื่อทางศูนย์ภูมิภาคฯ จะให้สิทธ์ิแก่ผู้มีรายชื่อในสํา
ดับสํารองเข้ารับการฝึกอบรมต่อไป หากบุคลากรของหน่วยงานใดไม่มาเข้าร่วมการฝึกอบรมโดยไม่แจ้งสละ
สิทธ์ิ ทางศูนย์ภูมิภาคฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาไม่รับบุคลากรจากหน่วยงานนั้นในโอกาสต่อไป 
 

สําหรับผู้มีรายชื่อในลําดับสํารอง หากมีผู้สละสิทธ์ิทางศูนย์ฯ จะประสานงานไปยังผู้มีรายชื่อสํารอง
ตามลําดับ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2557 
 

ติดต่อ/สอบถามเพิ่มเติม โทร 084-5137758 หรือ 043-202742 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อผู้มีสิทธิ์เขา้ร่วมฝึกอบรมเชงิปฏิบติัการ เรื่อง “เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขัน้ตน้ รุ่นที่ 3” 
ระหว่างวนัที่ 28 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2557  

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A (LAB A) ชั้น 6 อาคาร SC.06 คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
ลําดับที่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

1 นายเดชา เจนกลรบ สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดกาฬสินธุ์ 

2 นายพณศักด์ิ สุดาเดช สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดกาฬสินธุ์ 

3 นางสาวจีระวรรณ แสงจันทร์ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 

4 นายขวัญชัย มัชฌิมะบุระ สํานักงานที่ดินจงัหวัดมุกดาหาร 

5 นายณัฐพร ยอดไกรศรี สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอํานาจเจริญ 

6 นายเกรียงไกร ศรีฟ้า สํานักงานที่ดินจงัหวัดบุรีรัมย์ 

7 นางสาวภารณี กฤษฎาเรืองศรี สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสมีา 

8 นางสาวเจนจิรา มีชัย สํานักชลประทานที่ 8 

9 นายพรเทพ สวัสดิสรรพ์ สํานักงานที่ดินจงัหวัดกาฬสินธุ์ 

10 นางสาวอนงคณี เรือนทิพย์ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 (ขอนแก่น) 

11 นายจิตกรวัฒน์ สาแก้ว สํานักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ 

12 นายชริน สิทธิสังข์ ศูนย์ประสานงานป่าไม้กาฬสินธุ์ 

13 นางสาวสาริกา จนัทร์ชมภู สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลําภู 

14 ส.ต.ต.หญิงวิภัสสร พัสสร สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร 

15 นางสาวจีระนันท ์พุทธสอน สํานักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร 

16 นายศุภกร แสงส่อง สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ 

17 นายสามารถ พิมพ์บูลย์ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น 

18 นายวันชัย เกาะสูงเนิน สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 

19 นายทนงศักด์ิ อนุไวยา สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ 

20 นายปวริศ เหล่าเกิด คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม 

21 นายแสนสุรีย์ เชื้อวังคํา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

22 นางสาวเกสรารัก กุจะพันธ์ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 

23 นายบุญรักษ์ ศิริเวช สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 7 สาขาอุบลราชธานี 

24 นายนวรัตน์ ผาสุข สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม 

25 นายสาธร สาธุภาค สํานักชลประทานที่ 7 กรมชลประทาน 

26 นายวีรวัตร คําภู คณะเทคโนโลยีสารสนเทศอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี

27 นายสุริยา เจริญเขตร์ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองฉิม 

28 นายอุเทน รัญชัย องค์การบริหารส่วนตําบลหนองฉิม 

29 นางสาวอัจฉราวรรณ อุดมคํา สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม 

30 นางสาวยุพิน ประทัด สํานักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ 

 



ลําดับที่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 
31 นายวัฒนา นิลบรรพต สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 

32 ว่าท่ีร.ต.อิสระพงศ์ ไตรศร สํานักงานเกษตรอําเภอโพนทอง 

33 นายนริศ คําบอล สํานักทางหลวงที่ 5 (ขอนแก่น) 

34 นางสาวบังอร แสนศรี สํานักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด 

35 นางณิชาบูล จันนรา สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 8 (นครราชสีมา) 

36 นายประยูรภัทร์ ศรีศักด์ินอก สํานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น 

37 นายจํารัส ธรรมภิบาล สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ 

38 นายขวัญชัย ขําวงษ์ ศูนย์ประสานงานป่าไม้บุรีรัมย์ 

39 นายสมาน ศรีทองอินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอวาปีปทุม 

40 นายสุวิทย์ จงจิตวิบูลย์ผล สํานักงานเกษตรอําเภอจตุรพักตรพิมาน 

41 นายนพคุณ เพ็ชรมาก สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 

42 นายสุริยันต์ แสงสุริยะ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี 

43 นางสาวลําดวน ขันซ้อน สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี 

44 นางสาวภาวดี พันธรักษ์ สาขาสังคมศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

45 นายณฤทธิ์ สิรินันท์ถาวร องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

46 นายปัญญา สุวรรณทา เทศบาลตําบลชลีอง 

47 นายภาณุวัฒน์ กุดนอก เทศบาลตําบลชลีอง 

48 นายพรประสิทธ์ิ ประสานเนตร องค์การบริหารส่วนตําบลโคกเพชรพัฒนา 

49 นายนพรัตน์ โพธิ์สิงห์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

50 นางสาวขนิษฐา ชั้นงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

51 นายฉัตรชัย นาอ้อม สํานักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด 

52 นายศุภฤกษ์ วิภาคะ สํานักงานเกษตรอําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 

อันดับสํารอง  
สํารอง 1 นางสาวสุรางคณา ฤทธิ์อนันต์ชัย สํานักชลประทานที่ 8 
สํารอง 2 นางสาวขวัญจิรา แก้วปาน สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ 
สํารอง 3 นายไกรสิทธ์ ทองหนุน สํานักชลประทานที่ 7 
สํารอง 4 นายธนัช นิลสลัว สํานักชลประทานที่ 7 
สํารอง 5 นางสาวสุพรรณี ปิยะวงศ์ สํานักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ 
สํารอง 6 นายประดิษฐ์ อินทา สํานักงานเกษตรจังหวดัร้อยเอ็ด 

   
หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแจ้งความประสงค์เข้ามาเป็นจํานวนมาก ทางศูนย์ฯ พิจารณาเพิ่มจํานวนผู้
เข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จากเดิม 35 คน เป็น 52 คน ดังรายชื่อข้างต้น ผู้ท่ีมีรายชื่อในลําดับสํารองหรือไม่มีรายชื่อตาม
ประกาศสามารถเข้าร่วมรับการฝกึอบรมได้ในรุ่นถัดไป ประมาณเดือนมิถุนายน 2557 ซ่ึงทางศูนย์จะทําการประชาสัมพันธ์การ
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมรุ่นที่ 4 ให้ทราบในโอกาสต่อไป ทางเว็บไซด์ http://negistda.kku.ac.th/ หรือ 
https://www.facebook.com/NEGISTDA 


