ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นต้น รุ่นที่ 1”
ระหว่างวันที่ 22 – 26 เมษายน 2556 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ B ชั้น 6 อาคาร SC. 06 คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จํานวน 40 ท่าน ดังรายชื่อหน้าที่ 2 และ 3
ขอให้ ผู้ มี ร ายชื่ อ ดั ง กล่ า วลงทะเบี ย นเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมและรั บ เอกสารประกอบการฝึ ก อบรม
ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ B ชั้น 6 อาคาร SC. 06 คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 08.00 น. ทางศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะ
ผู้ที่มีรายชื่อตอบรับให้เข้าร่วมการฝึกอบรมเท่านั้น
หากผู้มีรายชื่อตอบรับให้เข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถมาเข้าร่วมการฝึกอบรม
ได้ และมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงชื่อหรือสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมการฝึกอบรม โปรดแจ้งให้ศูนย์ภูมิภาค
ทราบภายในวันที่ 2 เมษายน 2556 ทางอีเมล ammara@kku.ac.th หรือ ทางโทรศัพท์ หมายเลข
043-202742 จั ก ขอบพระคุ ณ ยิ่ ง เพื่ อ ทางศู น ย์ ภูมิ ภ าคฯ จะให้ สิท ธิ์ แ ก่ ห น่ว ยงานอื่น ในการเข้ าร่ ว มการ
ฝึกอบรมต่อไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
“เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขัน้ ต้น รุน่ ที่ 1”
ระหว่างวันที่ 22 – 26 เมษายน 2556 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ B ชั้น 6 อาคาร SC. 06
คณะวิทยาศาสาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

หน่วยงาน

1

นายเกรียงไกร ทองสาร

สํานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์

2

นางสาวเกษมณี แคว้นน้อย

เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม

3

นายขจร สว่างศรี

สํานักงานที่ดินจังหวัดนครพนม

4

นายคมกริช วรจินดา

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ

5

นางแคทลิยา เอกอุ่น

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์

6

นายจงจิตร คิดโสดา

โรงเรียนโพนงามศึกษา จังหวัดสกลนคร

7

นางสาวจันทร์จิรา จัดแสง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรการผลิตทางเกษตรขอนแก่น

8

นายเจริญ สังข์ทอง

สํานักงานที่ดินจังหวัดยโสธร

9

นายชิดพงษ์ โคตะนนท์

เทศบาลเมืองกระนวน

10

นางสาวณรรฐวรรณ์ พูลสน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

11

นายเดชศักดิ์ ป้องสีดา

สํานักงานจังหวัดยโสธร

12

นายทศพล บัวผัน

โครงการชลประทานร้อยเอ็ด

13

นายธนากร สอนชุน

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7

14

นางธัญญลักษณ์ เติมทรัพย์

ศูนย์ประสานงานป่าไม้ชัยภูมิ

15

นายนพวงศ์ พฤกษชาติ

อุทยานแห่งชาติตาดโตน

16

นายนภดล ตันติเมฆิน

สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

17

นางสาวนภาภร มณีเกี๋ยง

สํานักทรัพยากรน้ําบาดล เขต 11 (จ.อุบลราชธานี)

18

นายบดินทร์ คํามั่น

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว

19

นายปฏิพัทธ์ แขดอน

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

20

นายประยูร วิลัย

โรงไฟฟ้าพลังน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กฟผ)

ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

หน่วยงาน

21

นางสาวปิยาณี โคตะยันต์

สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา

22

นางสาวพลอยนพรัตน์ เหาะสูงเนิน

สํานักทรัพยากรน้ําบาดล เขต 11 (จ.อุบลราชธานี)

23

นายพันธุ์ธัช ศรีหาพล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

24

นายไพศาล เชษฐสิงห์

สํานักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์

25

นายมรรค ศรีขาว

สํานักงานทรัพยาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

26

นางสาวมัณฑนา อาจอุดร

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม

27

พ.จ.อ.วสุพล มาอุ้ย

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลาหมอ

28

นายวันชัย ลาดซ้าย

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

29

นายศักดิ์นิพนธ์ ดอกไม้ทอง

สํานักชลประทานที่ 7

30

นายสมชาย ยุทธศิลปเสวี

สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

31

นายสมบัติ ศรีไทย

สํานักงานจังหวัดสุรินทร์

32

นายสมศักดิ์ เขียวแจ่ม

สํานักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์

33

นางสาวสยุมพร ศรีวังสุ

เทศบาลตําบลน้ําพอง

34

นายสายชล เหล่าภักดี

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร

35

นายสิทธิวุฒิ คําโสม

สํานักงานเกษตรจังหวัดนครพนม

36

นางสาวสุรีรัตน์ โจกตะคุ

สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชัยภูมิ

37

นายเสมา พองช่อ

สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร

38

นางสาวอริสรา ภูเด่นผา

สํานักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

39

นางสาวอุมากรณ์ สําเภาเงิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

40

นายเอกราช ก้อนจันทร์

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

ติดต่อ/สอบถามเพิ่มเติม โทร 084-5137758 หรือ 043-202742 คุณอมรารัตน์

