
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นต้น” รุ่นที่ 6 
ระหว่างวันที่ 6-10 กรกฎาคม 2558  เป็น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8512 IT ชั้น 5 อาคาร SC.08 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม จํานวน  
45 ท่าน สํารอง 5 ท่าน ดังรายชื่อแนบท้าย 
 
 เนื่องจากมีผู้สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมเป็นจํานวนมาก ห้องปฏิบัติการสามารถรองรับผู้เข้าร่วม
การฝึกอบรมได้เพียง 45 คน ท่านที่อยู่ในรายชื่อสํารอง ทางศูนย์จะติดต่อกลับไปหากมีผู้ได้รับสิทธิ์แจ้งสละ
สิทธิ์หรือไม่ตอบรับเข้าร่วมการฝึกอบรม แต่หากท่านที่อยู่ในรายชื่อสํารองสามารถนําเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊คมาใช้ ในห้องปฏิบั ติการเองได้และต้องการเข้าร่วมการฝึกอบรม  กรุณาแจ้งทางอี เมล 
negistda@kku.ac.th  

 
ทางศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะจัดส่งหนังสือแจ้งผลการสมัครและแบบฟอร์มใบ

ตอบรับเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ไปยังหน่วยงานของท่านผู้มีรายชื่อได้รับสิทธ์ิเข้าร่วมการฝึกอบรม 
กรุณายืนยันรับสิทธิ์เข้าร่วมการฝึกอบรมโดยส่งใบตอบรับ ทางอีเมล negistda@kku.ac.th ภายใน 
วันที่ 26 มิถุนายน 2558 พร้อมส่งใบตอบรับฉบับจริงทางไปรษณีย์หรือนํามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับ
ลงทะเบียน ในวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558  ต้ังแต่เวลา 08.15 - 09.00 น. บริเวณหน้าห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 8512 IT ช้ัน 5 อาคาร SC.08 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทางศูนย์ภูมิภาคฯ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้ที่ส่งใบตอบรับเข้าร่วมการฝึกอบรมเท่านั้น บุคคลที่ไม่มี
รายชื่อตอบรับและไม่มีส่วนเก่ียวข้องขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เข้ามาภายในห้องปฏิบัติการ  
 
 หากผู้มีรายชื่อตอบรับให้เข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถมาเข้าร่วมการฝึกอบรม
ได้ และมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงชื่อหรือสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมการฝึกอบรม โปรดแจ้งให้ศูนย์ภูมิภาค 
ทราบภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 จักขอบพระคุณยิ่ง เพื่อทางศูนย์ภูมิภาคฯ จะให้สิทธ์ิแก่ผู้มีรายช่ือในสํา
ดับสํารองเข้ารับการฝึกอบรมต่อไป หากบุคลากรของหน่วยงานใดไม่มาเข้าร่วมการฝึกอบรมโดยไม่แจ้งสละ
สิทธ์ิ ทางศูนย์ภูมิภาคฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาไม่รับบุคลากรจากหน่วยงานนั้นในโอกาสต่อไป 
 

ติดต่อ/สอบถามเพิ่มเติมได้ทางอีเมล  negistda@kku.ac.th 
 
 
 
 



รายชื่อผู้มีสิทธิ์เขา้ร่วมฝึกอบรมเชงิปฏิบติัการ เรื่อง “เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขัน้ตน้” รุ่นที่ 6 
ระหว่างวนัที่ 6-10 กรกฎาคม 2558  

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

1 นางสาวกนษิฐา  อินธิชิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

2 นางสาวกานดา  สารินทร ์ สํานักงานโยธาธิการและผังเมอืงจงัหวัดอุบลราชธานี 

3 พ.อ.อ.กิตตพินธ ์ บํารุงกิจ ศูนย์โทรคมนาคม ชั้น ๒ ภูเขียว สกลนคร 

4 นายเกรียงศกัดิ์  บุญเที่ยง สาขาเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

5 นายเกรียงศกัดิ์  อารีย ์ องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสมบูรณ์ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ ์

6 นายโกวิท  พหนุันต์ สํานักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ 

7 นายไกรศร  ฤทธิญาณ โรงเรียนสุรนารวีิทยา 

8 นายจักรฤทธิ์  ตรีนาจ ส่วนบริหารจัดการน้ําและบํารงุรกัษา สํานักชลประทานที่ 7 

9 นางจันทร  สุวรรณบูลย ์ โครงการชลประทานยโสธร สํานักงานชลประทานที่ 7 กรมชลประทาน 

10 นายจีระศักดิ์  ทูลพุทธา อุทยานแหง่ชาติภูผาม่าน 

11 นางสาวจุฬาภรณ์  แสนมงคล โครงการส่งน้ําและบํารุงรกัษาเสียวใหญ ่

12 นายฉัตรชัย  โสมี สํานักงานกองทนุสงเคราะห์การทําสวนยางจงัหวัดกาฬสินธุ ์

13 นายชัยธวัฒน์  หาดแก้ว สํานักจัดการทรพัยากรธรรมชาติที่ 8 (นครราชสีมา) 

14 ผศ.ดร.ชยัธัช  จนัทร์สมุด สาขาวิชาการจดัการอนามัยส่ิงแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ์

15 นางสาวชุติกาญจน์  คําสวัสดิ์ องค์การบริหารส่วนจังหวดัหนองบัวลําภู 

16 นายไชยนันต์  ไตรดํารง โครงการส่งน้ําและบํารุงรกัษาหว้ยโมง สํานักงานชลประทานที ่5 

17 นายณฐกร  ตลอดไธสง สํานักงานทีด่ินจังหวดับุรรีัมย ์

18 นางสาวณัฐธยาน์  คํากรอง สํานักงานโยธาธิการและผังเมอืงจงัหวัดบึงกาฬ 

19 นางสาวทิพวรรณ  ไชยศิร ิ สํานักงานโยธาธิการและผังเมอืง จ.ขอนแก่น กรมโยธาธิการและผังเมือง 

20 นายเทวินทร์  ฟักเอม สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

21 นายนพดล  เถงินํามา อุทยานแหง่ชาติภูพาน 

22 นายปรัชญา  ไชยเมือง กลุ่มโปรแกรมวชิาคอมพิวเตอร ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

23 นายปิยวิทย์  เอีย่มพริง้ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

24 นางสาวปิยะพร  นิตย์สุวรรณ สํานักงานเกษตรอําเภอหนองหาน จังหวดัอุดรธานี 



ลําดับที่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 
25 นายพรศักดิ์  เขยีวสระคู โครงการชลประทานบึงกาฬ 

26 นายภัครพล  อาจอาษา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

27 นางสาวภัทรา  สวนโสกเชือก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

28 นายภากรณ์  บญุโสม สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมจังหวดับึงกาฬ 

29 นายภิญโญ  บุญบําเรอ ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนรุักษ์ สํานักบรหิารพื้นที่อนรุักษ์ที่ 9 
(อุบลราชธานี) 

30 นายมนตรี  ซึมรัมย ์ สํานักงานชลประทานที่ 8 

31 นายมิรินทร์  พาลึก แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร 

32 นายเมธี  อํานาจเจรญิ เทศบาลตําบลนิคม อําเภอสหัสขันธ์ จงัหวัดกาฬสินธุ ์

33 นายรักษ์ศักดิ์  พันธุ์วัฒนา สํานักงานโยธาธิการและผังเมอืงจงัหวัดมกุดาหาร 

34 นางสาววนิดา  อนุยันต ์ สํานักงานกองทนุสงเคราะห์การทําสวนยางจงัหวัดขอนแก่น 

35 นายวรพล  ดีปราสัย อุทยานแหง่ชาติไทรทอง 

36 นายวิรัตน์  สุวรรณแก้ว สํานักงานทีด่ินจังหวดัขอนแกน่ 

37 นายวิษณุสรรค์  หมั่นผดุง องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสมบูรณ์ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ ์

38 นายสานิต  เพียงสุวรรณ ์ โครงการชลประทานชัยภูมิ 

39 นายสําเริง  กาญจนวาส สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจงัหวดัอํานาจเจริญ 

40 นายสุพจน์  คําแสน สํานักงานทีด่ินจังหวดับึงกาฬ 

41 นางสุพรรณี  มสุีข สํานักงานเทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จงัหวดักาฬสินธุ ์

42 นายสุภสิงห์  โพธิสนธ ์ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต5 ขอนแก่น 

43 นายสุภัทรชัย  สนหอม โครงการส่งน้ําและบํารุงรกัษาลาํปลายมาศ 

44 นางสาวสุภาพรณ์  งาจันทึก สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา 

45 นายอานนท์  วเิศษศร ี โครงการชลประทานอํานาจเจริญ 
 
อันดับสํารอง 
สํารอง 1 นายบุญส่ง  ไสยกานนท์  สํานักชลประทานที่ 6 
สํารอง 2 นางสาวมาลัยทิพย์  สรรพโส สํานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร 
สํารอง 3 นายขวัญชัย  จันทพร  โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 
สํารอง 4 นางดรุณี  ทาทะสุทธ์ิ  โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาหนองหวาย สํานักงานชลประทานที่ 6 
สํารอง 5 นางสาวฐิติยา  โกษา  อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ําโสม 
 
หมายเหตุ 1. ผู้ตอบรับยืนยันเข้าร่วมฝึกอบรมต้องสามารถเข้าร่วมฝึกอบรมได้ครบท้ัง 5 วัน และขอสงวนสิทธ์ิมอบใบ
ประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 80% เท่านั้น 
  2. กรณีผู้มีรายชื่อไม่สามารถเข้าร่วมฝึกอบรมได้และขอเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจากหน่วยงานเดียวกัน 
แต่เป็นชื่อของผู้เคยเข้ารับการฝึกอบรมในรุ่น 1-5 แล้ว ขอสงวนสิทธ์ิให้เฉพาะผู้ท่ีไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น 


