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ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2555 เรื่อง “การประยุกต์ใช้ข้อมูลจาก
ดาวเทียม THEOS จัดทําฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2555 ณ ห้องฝึกอบรมชั้น
4 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จํานวน 30 ท่าน ดังรายชื่อหน้าที่ 2
ขอให้ผู้มารายชื่อดังกล่าวลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมและรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม ในวัน
จันทร์ที่ 23 เมษายน 2555 ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 4 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 08.30
น. ทางศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้ที่มีรายชื่อตอบรับให้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมเท่านั้น และขอจัดเอกสารประกอบการฝึกอบรมครบชุดให้สําหรับผู้มาลงทะเบียน 25 ท่านแรก
เท่านั้น
หากผู้มีรายชื่อตอบรับให้เข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถมาเข้าร่วมการฝึกอบรมได้
และมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงชื่อหรือสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมการฝึกอบรม โปรดแจ้งให้ศูนย์ภูมิภาค
ทราบภายในวันที่ 10 เมษายน 2555 ทางอีเมล ammara@kku.ac.th หรือ ทางโทรศัพท์ หมายเลข 043202742 จักขอบพระคุณยิ่ง เพื่อทางศูนย์ภูมิภาคฯ จะให้สิทธิ์แก่หน่วยงานอื่นในการเข้าร่วมการฝึกอบรมต่อไป
สํ า หรั บ ผู้ ที่ ส่ ง ใบสมั ค รเข้ า ร่ ว มการฝึ ก อบรมที่ ไ ม่ มี ร ายชื่ อ ในการฝึ ก อบรมครั้ ง ที่ 1/2555 นี้ ทาง
ศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอให้สิทธิ์ในการเข้าร่วมฝึกอบรมครั้งที่ 2/2555 เรื่อง “การประยุกต์ใช้
ภาพถ่ายดาวเทียม THEOS และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น” ระหว่างวันที่ 2 – 6 กรกฎาคม 2555 ณ
ห้องฝึกอบรมชั้น 4 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้ส่งแบบฟอร์มรับสิทธิ์ให้ทางหน่วยงาน
ต้นสังกัด หากต้องการรับสิทธิ์ดังกล่าว โปรดแจ้งตอบรับตามรายละเอียดในแบบฟอร์มภายในวันที่ 30 เมษายน
2555
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ชื่อ - นามสกุล
นายอนันท์ วงษ์ศักดา
นางสาววรัชญา สําราญใจ
นายครรชิต โม้ลี
นางเพ็ญผกา วงค์ศรียา
นายกิตติภูมิ ศรีพรรณ
นายสุปัญญา เคยพุดซา
นายกิตติศักดิ์ พิมพ์เครือ
นายเทวัต งอกวงษ์
นายเดชพล ตาลสุก
นายภคพล ส่งเสริม
นายนเรศ เสนามนตรี
สิบเอกไกรสิทธิ จําปามี
นายณัฐวุฒิ แสงสุวรรณ
นางสาวสาริศา คูสกุล
นายสุริยัน พรนิคม
นายศุภชัย กล้าหาญ
นายก่อเกียรติ วรรณชัย
นางสาวศิรินันท์ หล้าทุม
นางสาวเคลือวัลย์ หล้าทุม
นายวิสิทธ์ แก้วอุดม
นายอภิชาติ เพียรแก้ว
นายสุรพัศ แสนโสภา
นายเกียรติคุณ ศรีโนนม่วง
นายไพรัชน์ ใบบ้ง
นายประสาน บุญชิต
สิบเอกสุวรวุฒิ บัญหนองสา
นางสาวเนตรชนก พาคํา
นายมนตรี ภูดินดง
นายนเรศ กิติอาษา
นายณัฐวุธ มัฆนาโส

หน่วยงาน
เทศบาลตําบลเหนือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
เทศบาลตําบลกุดน้ําใส อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น
เทศบาลตําบลกุดน้ําใส อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น
เทศบาลตําบลเขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
เทศบาลตําบลเขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
เทศบาลตําบลท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
เทศบาลตําบลน้ําพอง อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น
เทศบาลตําบลน้ําพอง อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น
เทศบาลตําบลโนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
เทศบาลตําบลบ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
เทศบาลตําบลบ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
เทศบาลตําบลโพธิ์ชัย อ.โคกโพธิ์ชัย จ.ขอนแก่น
เทศบาลตําบลภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
เทศบาลตําบลภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
เทศบาลตําบลม่วงหวาน อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น
เทศบาลตําบลม่วงหวาน อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น
องค์การบริหารส่วนตําบลนาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
องค์การบริหารส่วนตําบลยางคํา อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
องค์การบริหารส่วนตําบลยางคํา อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
องค์การบริหารส่วนตําบลศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยเตย อ.ซําสูง จ.ขอนแก่น
เทศบาลตําบลนาแก อ.นาแก จ.นครพนม
องค์การบริหารส่วนตําบลเกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแอ่ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม
เทศบาลตําบลโพนทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
เทศบาลตําบลนาอ้อ อ.เมือง จ.เลย
เทศบาลตําบลน้ําสวย อ.เมืองเลย จ.เลย
เทศบาลตําบลบ้านเดื่อ อ.เมือง จ.หนองคาย
เทศบาลเมืองบ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

