
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นต้น” รุ่นที่ 4 
ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A (LAB A) ช้ัน 6 อาคาร 
SC.06 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จํานวน 43 ท่าน ดังรายชื่อแนบท้าย 

 
ทางศูนย์ภูมิภาคฯ จะจัดส่งหนังสือแจ้งผลการสมัครและแบบฟอร์มใบตอบรับเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัติการไปยังหน่วยงานของท่านผู้มีรายชื่อทั้ง 43 ท่าน กรุณายืนยันรับสิทธิ์เข้าร่วมการฝึกอบรมโดยส่งใบ
ตอบรับทางไปรษณีย์ และ ทางอีเมล negistda@kku.ac.th หรือ ทางโทรสารหมายเลข 043-202743 
ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2557 หากช้ากว่ากําหนดถือว่าสละสิทธิ์ และลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม ใน
วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557 เวลา 08.15 - 09.00 น. บริเวณหน้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A (LAB A) 
ช้ัน 6 อาคาร SC.06 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทางศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้ที่มีรายชื่อตอบรับให้เข้าร่วมการฝึกอบรมเท่านั้น บุคคลที่ไม่มีส่วนเก่ียวข้องขอ
สงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เข้าภายในห้องปฏิบัติการ  
 
  

ติดต่อ/สอบถามเพิ่มเติม โทร 084-5137758 หรือ 043-202742 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อผู้มีสิทธิ์เขา้ร่วมฝึกอบรมเชงิปฏิบติัการ เรื่อง “เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขัน้ตน้” รุน่ที่ 4 
ระหว่างวนัที่ 30 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2557  

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A (LAB A) ชั้น 6 อาคาร SC.06 คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ชื่อหน่วยงาน 

1 นางสาวอําพร  ดัชถุยาวัตร์ คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

2 นายตะวัน  ไชยวังราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

3 นายจักรพล  จังวัฒนกุล โครงการชลประทานอุบลราชธานี 

4 นายจักริน  สมเลิศ เทศบาลตําบลในเมือง 

5 นายชิดพงษ์  โคตะนนท์ เทศบาลเมืองกระนวน 

6 นายศุภมิตร  จารุธัญลักษณ ์ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) 

7 นายไพบูลย์  ศรีคําม้วน ศูนย์ป้องกัและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น 

8 นายสาธร สาธุภาค สํานักชลประทานที่ 7 กรมชลประทาน 

9 นางสาวรัชนี  กุลศร ี สํานักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธ์ุ 

10 นางสาววรุณย์พันธ์  สัจจวณชิย์ สํานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น 

11 นางสาวลลิดา  ชัยเนตร สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ 

12 นางประคอง  รัตนเมือง สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ 

13 นายเชิดชัยชนะ  ยุทธกล้า สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา 

14 นางสาวจินตนา  ศรีตะวัน สํานักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ 

15 นางสาวอริสรา  ภูเด่นผา สํานักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม 

16 นางสาวเทพวดี  ช้างดี สํานักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม 

17 นางสาวธมกร  ไชยบุบผา สํานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร 

18 นางสาวมะลิวรรณ  จุรุทา สํานักงานเกษตรจังหวัดยโสธร 

19 นายสุริยา  บุญเย็น สํานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ 

20 นายสุรชัย  เติบสูงเนิน สํานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ 

21 นายฐิตินัย  เสนาสุ สํานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ 

22 นางสาวยุรดา  หอมอ่อน สํานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ 

23 นางสาวจุฑามาส  ภู่ทวี สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี 

24 นางสาวสุกัญญา  ศรีดาพันธ์ สํานักงานเกษตรอําเภอกันทรลักษ ์

25 นายสุวิท  บริสุทธ์ิ สํานักงานเกษตรอําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 



ลําดับ ชื่อ-สกุล ชื่อหน่วยงาน 

26 นายสอง  โสมเกษตรินทร ์ สํานักงานเกษตรอําเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 

27 นางสาวเกษร  สุตตะคาน สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจังหวัดบุรีรัมย์ 

28 นางสาวพัลลภา  คําสีทา สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจังหวัดเลย 

29 นางสาวมัสลิน  ดวงสมร สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจังหวัดศรีสะเกษ 

30 นายประยูร  อนุสุเรนทร ์ สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดขอนแก่น 

31 นายนายพัฒนพงศ์  โพธ์ิภักดี สํานักงานป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาพนมรุ้ง 

32 นางนิภาพร  ศรีบัณฑิต สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน 

33 นางสาวสุธาสินี  ดิลกกัลยากุล สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่10ขอนแก่น 

34 นายประเทศ  ปัญโญวัฒน ์ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 

35 นายศรัณยู  อ่อนบัวขาว สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 

36 นายทองดี  เกลี้ยงเกลา สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 

37 นางสาวนิตยา  จําวงศ์ลา สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 

38 นายยุทธภูมิ  สัตถาผล สํานักทางหลวงที่ 5 (ขอนแก่น) กรมทางหลวง 

39 นายปัญญา  ติดมา สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี 

40 นางสาวอําไพ  คําโสภา สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 

41 นายวิรัตน์  ทองเวียง สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น 

42 นางอรุณรัตน์  เอ่งฉ้วน สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา 

43 นายสุกร  แข็งแรง อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว 
 


