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ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/2555 เรื่อง “การประยุกต์ใช้ข้อมูลจาก
ดาวเทียม THEOS และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น” ระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2555 ณ 
ห้องฝึกอบรมชั้น 4 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จํานวน 50 ท่าน ดังรายชื่อหน้าที่ 2 และ 3 

 
ขอให้ผู้มารายช่ือดังกล่าวลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมและรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม  

ในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 4 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
เวลา 08.30 น. ทางศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้ที่มีรายชื่อตอบรับให้
เข้าร่วมการฝึกอบรมเท่านั้น และขอจัดเอกสารประกอบการฝึกอบรมครบชุดให้สําหรับผู้มาลงทะเบียน 40 
ท่านแรกเท่านั้น 
 
 หากผู้มีรายชื่อตอบรับให้เข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถมาเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ 
และมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงชื่อหรือสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมการฝึกอบรม โปรดแจ้งให้ศูนย์ภูมิภาค 
ทราบภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2555 ทางอีเมล ammara@kku.ac.th หรือ ทางโทรศัพท์ หมายเลข  
043-202742 จักขอบพระคุณยิ่ง เพื่อทางศูนย์ภูมิภาคฯ จะให้สิทธ์ิแก่หน่วยงานอื่นในการเข้าร่วมการฝึกอบรม
ต่อไป 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์เขา้ร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม THEOS และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องตน้” 

ระหว่างวนัที่ 2-6 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องฝึกอบรมชัน้ 4 อาคารศนูย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

1 นายตรีเพชร  ภาษี สํานักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

2 นายสมพงษ์  มณีก้อน สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวักกาฬสินธุ์ 

3 นายคมสันต์  วิลัย สํานักงานปฎิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรมจังหวัดอุบลราชธาน ี

4 นายฉลาด คงมี สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 

5 นายเกรียงไกร  ทองสาร สํานักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ 

6 น.ส.ภูริชญา วันทา สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 

7 นายอนุกูล  บุญศรี บริษัท น้ําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)  

8 นายภัทรชัย  มีชูทรัพย์ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ 

9 นายธีระ  แก้วแสนชัย สํานักทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) 

10 น.ส.ณัฏฐินา  สาระรักษ์ สํานักงานอุตสหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 

11 นายสมคิด  สาค ี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 

12 นายสุรพงษ์  คําตานิตย์ เทศบาลนครขอนแก่น 

13 นายอภิรักษ์  ศรีกุลวงศ ์ โครงการชลประทานร้อยเอ็ด 

14 นายมานัส  จอมพุทรา สํานักงานการปฎิรูปท่ีดินจังหวัดร้อยเอ็ด 

15 นายบรรจงศักด์ิ  หลวงอินทร์ โครงการชลประทานขอนแก่น 

16 นายธีระพงษ์  พันธะไชย สํานักงานปศสุัตว์จังหวัดเลย 

17 นายวิษณุ  งิ้วงาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 

18 นายสานิต  เพียงสุวรรณ โครงการชลประทานชัยภูมิ 

19 นางจันทิรา  ชะธินทร์วงศ์ เทศบาลนครขอนแก่น (กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

20 กิติพงษ์  โพธิ์ทอน สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ 

21 นายธนกร  ราชพิลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

22 นายนิคม  ศรมณี สํานักงานจงัหวัดบึงกาฬ 

23 น.ส.ภัทรพร  พิมดี มหาวิทยลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

24 นายจีรศักด์ิ  จรัสศรี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

25 นายวีระพงษ์  หวังดี สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร 

26 นายชัยวัฒน์  ประกิระเล สํานักงานสิง่แวดล้อมภาคท่ี 10 (ขอนแก่น) 

27 น.ส.ภิญญาพัชญ์  วังภูงา มหาวิทยลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

28 นายสมคิด  ศัตวศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

29 นายสมเกียรติ  จนิตนาผล สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 

30 นายสุทธิดล  เจริญมี อุทยานแห่งชาติภูเวียง 

31 นายพิเชษฐ์  ธีระวัชรกร สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม 

32 นายธีรศักด์ิ  เนื่องทะบาล สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดมหาสารคาม 

33 นายพินิตย์  โนวะ สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย 

34 น.ส.สาริกา  จันทร์ชมภู สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลําภู 

35 นายจักรพงษ์  กิ่งวงศา สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลําภู 

36 น.ส.นพมาศ  บัวหอม สํานักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 9 (อุบลราชธานี) 

37 นายลัญจกร  จ่าสิงห์ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต6 ขอนแก่น 

38 นายอานนท์  ศรีบุรินทร์ อุทยานแห่งชาติภูเรือ 

39 น.ส.นุจร ี วิงวาท สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกาฬสินธุ์ 

40 นายศุภมิตร  จารุธัญลักษณ์ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 8 (ขอนแก่น) 

41 นายนพดล  สีสอบ สํานักงานเกษตรจังหวัดนครพนม 

42 น.ส.กฤตยาภรณ์  สําราญพัฒน์ สํานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น 

43 น.ส.ปิยะมาศ  กองอุดม สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 

44 น.ส.ผกาสวรรค ์ ปรัชญถุปต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

45 นายมงคล  ทองจีน สํานักชลประทานที่ 7 กรมชลประทาน (ส่วนวิศวกรรมบริหาร) 

46 นายสุภาพ  เมตุลา โครงการชลประทานนครพนม  

47 นายกําพล สุวงศ์วรรณ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 สาขาอุบลราชธานี 

48 นายณัฐพิสิษฐ์  อ่อนสําลี สํานักชลประทานที่ 6 ส่วนจัดสรรน้ํา ฝ่ายปรับปรุงบํารุงรักษาทางชลประทาน 

49 นายไพวรรณ์  เขียวอ่อน สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา 

50 น.ส.ชาลิน ี มุขสมบัติ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอํานาจเจริญ 

 


