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ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นต้น” รุ่นที่ 7
ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8512 IT ชั้น 5 อาคาร SC.08 คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จํานวน 40 ท่าน สํารอง 5 ท่าน ดังรายชื่อแนบท้าย
เนื่องจากมีผู้สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมเป็นจํานวนมาก สามารถรับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้ตาม
จํานวนที่เปิดรับ ท่านที่อยู่ในรายชื่อสํารอง ทางศูนย์จะติดต่อกลับไปหากมีผู้ได้รับสิทธิ์แจ้งสละสิทธิ์หรือไม่
ตอบรับเข้าร่วมการฝึกอบรม
สํ า หรั บ ท่ า นที่ มี ร ายชื่ อ ได้ รั บ สิ ท ธิ์ เ ข้ า ร่ ว มการฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร ทางศู น ย์ ภู มิ ภ าคฯ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จะจัดส่งหนังสือแจ้งผลการสมัครและแบบฟอร์มใบตอบรับเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ไปยังหน่วยงานของท่าน กรุณายืนยันรับสิทธิ์เข้าร่วมการฝึกอบรมโดยส่งใบตอบรับ ทางอีเมล
negistda@kku.ac.th ภายในวั น ที่ 13 มิ ถุ น ายน 2559 พร้ อ มส่ ง ใบตอบรั บ ฉบั บ จริ ง ทางไปรษณี ย์
(ลงทะเบียน/EMS) หรือนํามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน ในวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา
08.30 - 09.00 น. บริเวณหน้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8512 IT ชั้น 5 อาคาร SC.08 คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทางศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้ที่ส่งใบตอบ
รับเข้าร่วมการฝึกอบรมเท่านั้น บุคคลที่ไม่มีรายชื่อตอบรับและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาต
ให้เข้ามาภายในห้องปฏิบัติการ
หากผู้มีรายชื่อได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถมาเข้าร่วมการฝึกอบรม
ได้ และมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงชื่อหรือสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมการฝึกอบรม โปรดแจ้งให้ศูนย์ภูมิภาค
ทราบภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 จักขอบพระคุณยิ่ง เพื่อทางศูนย์ภูมิภาคฯ จะให้สิทธิ์แก่ผู้มีรายชื่อในสํา
ดับสํารองเข้ารับการฝึกอบรมต่อไป หากบุคลากรของหน่วยงานใดไม่มาเข้าร่วมการฝึกอบรมโดยไม่แจ้งสละ
สิทธิ์ ทางศูนย์ภูมิภาคฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบุคลากรจากหน่วยงานนั้นในโอกาสต่อไป
ติดต่อ/สอบถามเพิ่มเติมได้ทางอีเมล negistda@kku.ac.th
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง “เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขัน้ ต้น” รุ่นที่ 7
ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2559
ณ ห้องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์ 8512 IT ชั้น 5 อาคาร SC.08 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลําดับ
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ชื่อ-นามสกุล
นายการุณ จันทะเลิง
นายกิติพงษ์ เคี้ยนสมบูรณ์
นายเกรียงไกร คําภาพงษ์
น.ส.ขนิษฐา ประทุมชาติ
นายจงรัก ฮาดภักดี
น.ส.จิรัญญา สุราวุธ
นายธนกฤต โพธิ์หล้า
นายนครินทร์ นาสอ้าน
นายนันทพจน์ บุญประสิทธิ์
นายปณิธาน ไวว่อง
นายประจักษ์ จันทรจิตร
น.ส.ปริศนา สุตะพันธ์
น.ส.ปัญญาพร โคตะมะ
นายปัณณวิชญ์ ภวภูตานนท์
นายพลวรรธน์ สีทาแก
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น.ส.พลีสา พรกุณา
น.ส.พิมพ์อัมพร ตั้งตระกูล
นายไพฑูรย์ พรหมเทศ
นายไพวงศ์ แสงชัชวาลวงศ์
น.ส.มันทนา แก้วมา
น.ส.รัชนีกรณ์ สารส
นางรุจาภา เอี่ยมเอ็ม
นายวิโรจน์ กงเพชร
นายวีระศักดิ์ อุปมะ
น.ส.เวธิกา เนธิบุตร
นายศักดิ์สิทธิ์ รูปสูง
นายสมภาวรรณ์ ภาคภูมิ
นายสรัณกร สมภักดี

หน่วยงาน
อุทยานแห่งชาติภูเก้า - ภูพานคํา
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์

สํานักงานเกษตรอําเภอเชียงยืน
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี สาขาวิชาคณิตศาสตร์
เทศบาลเมืองศิลา
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ สํานักชลประทานที่ 6
สํานักงานเทศบาลตําบลบ้านเป็ด
สํานักงานเทศบาลตําบลบ้านเป็ด
สํานักงานทีด่ ินจังหวัดนครพนม
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10
สํานักงานทีด่ ินจังหวัดหนองคาย
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาหนองหวาย (ฝ่ายส่งน้ําและ
บํารุงรักษาที่ 4)
เทศบาลเมืองศิลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการวิจัยโรคตับ
โรงพยาบาลสิรนิ ธร จังหวัดขอนแก่น
สํานักงานเกษตรอําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลําภู
สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
สํานักงานเกษตรอําเภอนาเชือก
เทศบาลเมืองศิลา
เทศบาลนครขอนแก่น สํานักการช่าง
โครงการชลประทานอุบลราชธานี
เทศบาลนครขอนแก่น
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาหนองหวาย
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ลําดับ
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ชื่อ-นามสกุล
นางสายสุดา โม้ทอง
นายสิริศักดิ์ สารส
น.ส.สุจิตร โกรพิมาย
นายสุทธิลักษณ์ วงษ์แสน
นายสุพจน์ เพิ่มพูล
นายสุพจน์ สร้อยไข
นายสุพลเชษฐ์ เพ็ญนาดี
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นายอนุศิษฏ์ วางขุนทด
นายอาทิตย์ พิมพ์บุญมา
นายอิทธินันท์ แสนไชย
นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง
นายเอกสิทธิ์ อักษร

อันดับสํารอง
สํารอง 1 น.ส.เปรมากร หยาดไธสง
สํารอง 2 นายพิชัย คําประเทือง
สํารอง 3 นายลิขิต แก้วศิริ
สํารอง 4 นายชัยวัฒน์ ประกิระเค
สํารอง 5 นายพงศกร วงศ์ศรีแก้ว

หน่วยงาน
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น)
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี คณะวิทยาศาสตร์
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามูลกลาง
อุทยานแห่งชาติภูเก้า - ภูพานคํา
เทศบาลนครขอนแก่น
สํานักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาชีกลาง กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โครงการชลประทานนครราชสีมา
สํานักบริหารพืน้ ที่อนุรกั ษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สํานักงานทางหลวงชนบทที6่ (ขอนแก่น)
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ (ส.ป.ก.บุรีรัมย์)
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9

โครงการวิจัยโรคตับ
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์
สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)

หมายเหตุ
1. ผู้ตอบรับยืนยันเข้าร่วมฝึกอบรมต้องสามารถเข้าร่วมฝึกอบรมได้ครบทั้ง 5 วัน และขอสงวนสิทธิ์มอบ
ใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 80% เท่านั้น
2. ในการฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารไม่ มี ก ารเก็ บ ค่ า ลงทะเบี ย น โดยทางศู น ย์ ภู มิ ภ าคฯ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เตรียมเอกสาร ของที่ระลึก เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ
อาหารว่างเช้า-บ่าย อาหารกลางวัน ไว้สําหรับผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วม สําหรับค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆ
ผู้เข้าร่วมสามารถเบิกจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของทางราชการ

