
ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

๑ กรุงเทพฯ ๐๐๑ ๐๐๐๑ น.ส. สุชาดา สิทธิสรศักด์ิ
๒ กรุงเทพฯ ๐๐๒ ๐๐๐๒ น.ส. วาสนา ธนะรัตน์
๓ กรุงเทพฯ ๐๐๓ ๐๐๐๓ น.ส. ศิริลักษณ์ กองสุข
๔ กรุงเทพฯ ๐๐๔ ๐๐๐๔ น.ส. รุจิกานต์ มวยลี
๕ กรุงเทพฯ ๐๐๕ ๐๐๐๕ น.ส. ศรัญพร เยอเซาะ
๖ กรุงเทพฯ ๐๐๖ ๐๐๐๖ น.ส. วิภาพร ผ่องแผ้ว
๗ กรุงเทพฯ ๐๐๗ ๐๐๐๗ น.ส. แสงหล้า ดวงดี
๘ กรุงเทพฯ ๐๐๘ ๐๐๐๘ น.ส. กฤติกา จันทร์นุช
๙ กรุงเทพฯ ๐๐๙ ๐๐๐๙ น.ส. นฤมล สุจริต

๑๐ กรุงเทพฯ ๐๑๐ ๐๐๑๐ น.ส. อาสา ทองดอนขันธ์
๑๑ กรุงเทพฯ ๐๑๑ ๐๐๑๑ น.ส. จิรวรรณ พงษ์พานทอง
๑๒ กรุงเทพฯ ๐๑๒ ๐๐๑๒ น.ส. จุฑามาศ ยางชัยภูมิ
๑๓ กรุงเทพฯ ๐๑๓ ๐๐๑๓ น.ส. ดวงจันทร์ สุขกาย
๑๔ กรุงเทพฯ ๐๑๔ ๐๐๑๔ น.ส. วรนุช สาริยา
๑๕ กรุงเทพฯ ๐๑๕ ๐๐๑๕ น.ส. จิรัชญา สุระชาติ
๑๖ กรุงเทพฯ ๐๑๖ ๐๐๑๖ น.ส. นภัสวรรณ เชยฉิมพลี
๑๗ กรุงเทพฯ ๐๑๗ ๐๐๑๗ น.ส. วิไลลักษณ์ นาคจรุง
๑๘ กรุงเทพฯ ๐๑๘ ๐๐๑๘ น.ส. รัตนา ขวัญวาที
๑๙ กรุงเทพฯ ๐๑๙ ๐๐๑๙ น.ส. อภิญญา เหล่าหว้าน
๒๐ กรุงเทพฯ ๐๒๐ ๐๐๒๐ น.ส. อาริดา ซาเสน
๒๑ กรุงเทพฯ ๐๒๑ ๐๐๒๑ น.ส. เสาวคนธ์ ภาษี
๒๒ กรุงเทพฯ ๐๒๒ ๐๐๒๒ น.ส. อาทิตยา จันทร์เภา
๒๓ กรุงเทพฯ ๐๒๓ ๐๐๒๓ น.ส. สุกัญญา อินแสน
๒๔ กรุงเทพฯ ๐๒๔ ๐๐๒๔ น.ส. พาฝัน ขวัญข้าว
๒๕ กรุงเทพฯ ๐๒๕ ๐๐๒๕ น.ส. สุพัตรา ค าบึงกาง
๒๖ กรุงเทพฯ ๐๒๖ ๐๐๒๖ น.ส. อลิสรา แท่นรัตน์

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

หน้าที ่๑ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๒๗ กรุงเทพฯ ๐๒๗ ๐๐๒๗ น.ส. นฤมล ศรีสวัสด์ิ
๒๘ กรุงเทพฯ ๐๒๘ ๐๐๒๘ น.ส. อังคนา นิจรมย์
๒๙ กรุงเทพฯ ๐๒๙ ๐๐๒๙ น.ส. รัชนีกร ชารีพร
๓๐ กรุงเทพฯ ๐๓๐ ๐๐๓๐ น.ส. บุสยา ระทะนาม
๓๑ กรุงเทพฯ ๐๓๑ ๐๐๓๑ น.ส. นฤมล รังโคตร
๓๒ กรุงเทพฯ ๐๓๒ ๐๐๓๒ น.ส. วีณา ใจซ่ือ
๓๓ กรุงเทพฯ ๐๓๓ ๐๐๓๓ น.ส. สาวิกา ปันทะวงค์
๓๔ กรุงเทพฯ ๐๓๔ ๐๐๓๔ น.ส. ศันศนีย์ พะละ
๓๕ กรุงเทพฯ ๐๓๕ ๐๐๓๕ น.ส. นรินภรณ์ ศรีหะ
๓๖ กรุงเทพฯ ๐๓๖ ๐๐๓๖ น.ส. ทัศนีย์ สร้อยหล้า
๓๗ กรุงเทพฯ ๐๓๗ ๐๐๓๗ น.ส. สุดารัตน์ ศิริปี
๓๘ กรุงเทพฯ ๐๓๘ ๐๐๓๘ น.ส. วนัดดา เหลาทอง
๓๙ กรุงเทพฯ ๐๓๙ ๐๐๓๙ น.ส. พัชรี พรหมอยู่
๔๐ กรุงเทพฯ ๐๔๐ ๐๐๔๐ น.ส. พรพิมล ช้างสาร
๔๑ กรุงเทพฯ ๐๔๑ ๐๐๔๑ น.ส. แพรวมณี ลิศรี
๔๒ กรุงเทพฯ ๐๔๒ ๐๐๔๒ น.ส. จิราพร ชาวยศ
๔๓ กรุงเทพฯ ๐๔๔ ๐๐๔๓ น.ส. ขวัญหทัย สกุลมีเกียรติ
๔๔ กรุงเทพฯ ๐๔๕ ๐๐๔๔ น.ส. ณัฏฐ์รมณ กล่ินมาลัย
๔๕ กรุงเทพฯ ๐๔๖ ๐๐๔๕ น.ส. จันทร์เพ็ญ วงษ์โคคุ้ม
๔๖ กรุงเทพฯ ๐๔๗ ๐๐๔๖ น.ส. วัลยา เพชรสุข
๔๗ กรุงเทพฯ ๐๔๘ ๐๐๔๗ น.ส. เกตุแก้ว แก้วประสงค์
๔๘ กรุงเทพฯ ๐๔๙ ๐๐๔๘ น.ส. สิทธิญา ขอสวัสด์ิ
๔๙ กรุงเทพฯ ๐๕๐ ๐๐๔๙ น.ส. ณัฏฐวรรณ โห้หาญ
๕๐ กรุงเทพฯ ๐๕๑ ๐๐๕๐ น.ส. วรวลัญช์ วงษ์สา
๕๑ กรุงเทพฯ ๐๕๒ ๐๐๕๑ น.ส. สุปราณี เกษมสานต์
๕๒ กรุงเทพฯ ๐๕๓ ๐๐๕๒ น.ส. สกุลดาว ชูเชิดเชื้อ

หน้าที ่๒ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๕๓ กรุงเทพฯ ๐๕๔ ๐๐๕๓ น.ส. ปวีณา กันแต่ง
๕๔ กรุงเทพฯ ๐๕๕ ๐๐๕๔ น.ส. ภัคจิรา ซีแพง
๕๕ กรุงเทพฯ ๐๕๖ ๐๐๕๕ น.ส. นิตยา เครือวัลย์
๕๖ กรุงเทพฯ ๐๕๗ ๐๐๕๖ น.ส. ศิวาพร ทุพันธ์
๕๗ กรุงเทพฯ ๐๕๘ ๐๐๕๗ น.ส. อรวรรณ ยิ่งนอก
๕๘ กรุงเทพฯ ๐๕๙ ๐๐๕๘ น.ส. ธนพร แสงกล้า
๕๙ กรุงเทพฯ ๐๖๐ ๐๐๕๙ น.ส. วัลลี อินสวน
๖๐ กรุงเทพฯ ๐๖๑ ๐๐๖๐ น.ส. ไอริณ สุนทรินคะ
๖๑ กรุงเทพฯ ๐๖๒ ๐๐๖๑ น.ส. วริศรา ขันขาว
๖๒ กรุงเทพฯ ๐๖๓ ๐๐๖๒ น.ส. เทวิกา โพธิแ์ก้ว
๖๓ กรุงเทพฯ ๐๖๔ ๐๐๖๓ น.ส. วาสิกา กิติราช
๖๔ กรุงเทพฯ ๐๖๕ ๐๐๖๔ น.ส. วิภาวดี ศรีลาฤทธิ์
๖๕ กรุงเทพฯ ๐๖๖ ๐๐๖๕ น.ส. อังคนาง ผ่องแผ้ว
๖๖ กรุงเทพฯ ๐๖๗ ๐๐๖๖ น.ส. พรสุดา พุม่จันทร์
๖๗ กรุงเทพฯ ๐๖๘ ๐๐๖๗ น.ส. วลัญช์ภัทร จิรเดชโยธิน
๖๘ กรุงเทพฯ ๐๖๙ ๐๐๖๘ น.ส. พิมพ์ประภา พรหมธิ
๖๙ กรุงเทพฯ ๐๗๐ ๐๐๖๙ น.ส. พิชยา ถิระการ
๗๐ กรุงเทพฯ ๐๗๑ ๐๐๗๐ น.ส. สิรินยา รู้ท านอง
๗๑ กรุงเทพฯ ๐๗๒ ๐๐๗๑ น.ส. ธัญญาลักษณ์ ชื่นชมภู
๗๒ กรุงเทพฯ ๐๗๓ ๐๐๗๒ น.ส. ฉวีวรรณ หวังดี
๗๓ กรุงเทพฯ ๐๗๔ ๐๐๗๓ น.ส. พิชญพร มงคลชาติ
๗๔ กรุงเทพฯ ๐๗๕ ๐๐๗๔ น.ส. ภานุมาศ บุดดา
๗๕ กรุงเทพฯ ๐๗๖ ๐๐๗๕ น.ส. อรุณรัตน์ ปัญทะนา
๗๖ กรุงเทพฯ ๐๗๗ ๐๐๗๖ น.ส. อรชพร ชนะชัย
๗๗ กรุงเทพฯ ๐๗๘ ๐๐๗๗ น.ส. สุธินี บุญเกิด
๗๘ กรุงเทพฯ ๐๗๙ ๐๐๗๘ น.ส. ศศิธร รัตนรุ่งรังษี

หน้าที ่๓ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๗๙ กรุงเทพฯ ๐๘๐ ๐๐๗๙ น.ส. ฤดีกร ดาเพ็ง
๘๐ กรุงเทพฯ ๐๘๑ ๐๐๘๐ น.ส. ชนัดดา วรดาสินธร
๘๑ กรุงเทพฯ ๐๘๒ ๐๐๘๑ น.ส. ธนันท์ลดา รัตนรังษี
๘๒ กรุงเทพฯ ๐๘๓ ๐๐๘๒ น.ส. อริสรา ค าอยู่
๘๓ กรุงเทพฯ ๐๘๔ ๐๐๘๓ น.ส. ศิริณชยาภรณ์ พิพพ์ประเสริฐ
๘๔ กรุงเทพฯ ๐๘๕ ๐๐๘๔ น.ส. เชษฐ์สุดา ชูจันทร์สุดา
๘๕ กรุงเทพฯ ๐๘๖ ๐๐๘๕ น.ส. ณัฐฐิยา เจริญวัย
๘๖ กรุงเทพฯ ๐๘๗ ๐๐๘๖ น.ส. กรวิการ์ สะสาง
๘๗ กรุงเทพฯ ๐๘๘ ๐๐๘๗ น.ส. นิตยา ชุ่มตระครุ
๘๘ กรุงเทพฯ ๐๘๙ ๐๐๘๘ น.ส. จันทกานต์ มนต์อ่อน
๘๙ กรุงเทพฯ ๐๙๐ ๐๐๘๙ น.ส. ชนกสุดา บุดดีมี
๙๐ กรุงเทพฯ ๐๙๑ ๐๐๙๐ น.ส. ธมลวรรณ เทียมศรี
๙๑ กรุงเทพฯ ๐๙๒ ๐๐๙๑ น.ส. มิณฑิตา จิรสินเมธาพร
๙๒ กรุงเทพฯ ๐๙๓ ๐๐๙๒ น.ส. เสาวลักษณ์ สลางสิงห์
๙๓ กรุงเทพฯ ๐๙๔ ๐๐๙๓ น.ส. อมรรัตน์ วงค์พาน
๙๔ กรุงเทพฯ ๐๙๕ ๐๐๙๔ น.ส. จีระพร ศรีบุญเรือง
๙๕ กรุงเทพฯ ๐๙๖ ๐๐๙๕ น.ส. จุฬาลักษณ์ แซ่ตัน
๙๖ กรุงเทพฯ ๐๙๗ ๐๐๙๖ น.ส. มัญณัฎฐ์ สินศาสตร์ภากร
๙๗ กรุงเทพฯ ๐๙๘ ๐๐๙๗ น.ส. ยศวิมล นามแก้ว
๙๘ กรุงเทพฯ ๐๙๙ ๐๐๙๘ น.ส. ทิพย์สุดา แสงสง่า
๙๙ กรุงเทพฯ ๑๐๐ ๐๐๙๙ น.ส. นิภาพร อาจสมัย

๑๐๐ กรุงเทพฯ ๑๐๑ ๐๑๐๐ น.ส. บุปผา ดวงบุญชู
๑๐๑ กรุงเทพฯ ๑๐๒ ๐๑๐๑ น.ส. นิภาพรรณ หงษ์สิบสาม
๑๐๒ กรุงเทพฯ ๑๐๓ ๐๑๐๒ น.ส. ชุติมาศ ดอกรัง
๑๐๓ กรุงเทพฯ ๑๐๔ ๐๑๐๓ น.ส. จุฑารัตน์ พนาสุวรรณรัตน์
๑๐๔ กรุงเทพฯ ๑๐๕ ๐๑๐๔ น.ส. พรรณลัทธิ แซ่แต้
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ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๑๐๕ กรุงเทพฯ ๑๐๖ ๐๑๐๕ น.ส. ครองขวัญ โยอินชัย
๑๐๖ กรุงเทพฯ ๑๐๗ ๐๑๐๖ น.ส. พรพรรณ พีง่หอย
๑๐๗ กรุงเทพฯ ๑๐๘ ๐๑๐๗ น.ส. ปัทมาภรณ์ มากเขียนไป
๑๐๘ กรุงเทพฯ ๑๐๙ ๐๑๐๘ น.ส. สิรินาฎ ชาญครไทย
๑๐๙ กรุงเทพฯ ๑๑๐ ๐๑๐๙ น.ส. ภักตรา ภัทรอัครรัฐ
๑๑๐ กรุงเทพฯ ๑๑๑ ๐๑๑๐ น.ส. ปานตะวัน เชอหมื่อ
๑๑๑ กรุงเทพฯ ๑๑๒ ๐๑๑๑ น.ส. อรพรรณ เกรียงไกรสีห์
๑๑๒ กรุงเทพฯ ๑๑๓ ๐๑๑๒ น.ส. ชนากานต์ อ่อนบัตร
๑๑๓ กรุงเทพฯ ๑๑๔ ๐๑๑๓ น.ส. ผกามาศ สุนทร
๑๑๔ กรุงเทพฯ ๑๑๕ ๐๑๑๔ น.ส. จินตนา หม่อมบ่าว
๑๑๕ กรุงเทพฯ ๑๑๖ ๐๑๑๕ น.ส. จินตนา ช านาญ
๑๑๖ กรุงเทพฯ ๑๑๗ ๐๑๑๖ น.ส. ไพลิน พันไธสง
๑๑๗ กรุงเทพฯ ๑๑๘ ๐๑๑๗ น.ส. วราภรณ์ เทพเดช
๑๑๘ กรุงเทพฯ ๑๑๙ ๐๑๑๘ น.ส. ลภัสรดา พุทธวงศ์
๑๑๙ กรุงเทพฯ ๑๒๐ ๐๑๑๙ น.ส. ปณาลี เจียมจันทร์
๑๒๐ กรุงเทพฯ ๑๒๑ ๐๑๒๐ น.ส. สุมินตรา พันธุไ์พโรจน์
๑๒๑ กรุงเทพฯ ๑๒๒ ๐๑๒๑ น.ส. อพิชญา ทวีทรัพย์
๑๒๒ กรุงเทพฯ ๑๒๓ ๐๑๒๒ น.ส. จุฑาลักษณ์ คันทีท้าว
๑๒๓ กรุงเทพฯ ๑๒๕ ๐๑๒๓ น.ส. ศิริพร แก้วหลักดี
๑๒๔ กรุงเทพฯ ๑๒๖ ๐๑๒๔ น.ส. รัศมี ศรีจันทร์
๑๒๕ กรุงเทพฯ ๑๒๗ ๐๑๒๕ น.ส. ดวงกมล ผลเอนก
๑๒๖ กรุงเทพฯ ๑๒๘ ๐๑๒๖ น.ส. ปาริฉัตร จ าปาทอง
๑๒๗ กรุงเทพฯ ๑๒๙ ๐๑๒๗ น.ส. อินทุพิมพ์ สุภาวรรณ์
๑๒๘ กรุงเทพฯ ๑๓๐ ๐๑๒๘ น.ส. เหมือนฝัน ซ้อนเปียยุง
๑๒๙ กรุงเทพฯ ๑๓๑ ๐๑๒๙ น.ส. เจนจิรา ชาดง
๑๓๐ กรุงเทพฯ ๑๓๒ ๐๑๓๐ น.ส. ปลิดา บทมาตย์

 หน้า ๕ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๑๓๑ กรุงเทพฯ ๑๓๓ ๐๑๓๑ น.ส. ปาจรีย์ เปีย้วนิ่ม
๑๓๒ กรุงเทพฯ ๑๓๔ ๐๑๓๒ น.ส. สุลาวัลย์ โชคบัณฑิต
๑๓๓ กรุงเทพฯ ๑๓๕ ๐๑๓๓ น.ส. จามจุรี วงค์มณี
๑๓๔ กรุงเทพฯ ๑๓๖ ๐๑๓๔ น.ส. ดารุณี ศรีเพ็ญ
๑๓๕ กรุงเทพฯ ๑๓๗ ๐๑๓๕ น.ส. ปวีณา เวกสูงเนิน
๑๓๖ กรุงเทพฯ ๑๓๘ ๐๑๓๖ น.ส. สาริศา พืชทอง
๑๓๗ กรุงเทพฯ ๑๓๙ ๐๑๓๗ น.ส. สินจัย ทองเพริศพรรณ
๑๓๘ กรุงเทพฯ ๑๔๐ ๐๑๓๘ น.ส. นิลวรรณ โสดาลี
๑๓๙ กรุงเทพฯ ๑๔๑ ๐๑๓๙ น.ส. ดอกไม้ ไกรโหล
๑๔๐ กรุงเทพฯ ๑๔๒ ๐๑๔๐ น.ส. ณัชชาวีร์ ทองปล่ัง
๑๔๑ กรุงเทพฯ ๑๔๓ ๐๑๔๑ น.ส. ทักษภร โสวัน
๑๔๒ กรุงเทพฯ ๑๔๔ ๐๑๔๒ น.ส. นารีนารถ ป๊กค า
๑๔๓ กรุงเทพฯ ๑๔๕ ๐๑๔๓ น.ส. บุษยา มกราคม
๑๔๔ กรุงเทพฯ ๑๔๖ ๐๑๔๔ น.ส. ฉันทิสา แซ่กัง
๑๔๕ กรุงเทพฯ ๑๔๗ ๐๑๔๕ น.ส. ศิริพร พงษ์ขุนทด
๑๔๖ กรุงเทพฯ ๑๔๘ ๐๑๔๖ น.ส. อัจฉรา ชูชื่น
๑๔๗ กรุงเทพฯ ๑๔๙ ๐๑๔๗ น.ส. ภรณ์ทิพย์ จัดสม
๑๔๘ กรุงเทพฯ ๑๕๐ ๐๑๔๘ น.ส. สโรชา แก้วมณี
๑๔๙ กรุงเทพฯ ๑๕๑ ๐๑๔๙ น.ส. สุวิชา ศรีนอก
๑๕๐ กรุงเทพฯ ๑๕๒ ๐๑๕๐ น.ส. กัญญาณัฐ มิ่งด่าง
๑๕๑ กรุงเทพฯ ๑๕๓ ๐๑๕๑ น.ส. ล าพูล วิเวก
๑๕๒ กรุงเทพฯ ๑๕๔ ๐๑๕๒ น.ส. จริยา สุทธิวรรณา
๑๕๓ กรุงเทพฯ ๑๕๕ ๐๑๕๓ น.ส. กมลทรรศน์ เผ่ากันทะ
๑๕๔ กรุงเทพฯ ๑๕๖ ๐๑๕๔ น.ส. มนทิรา ภูต่ลาด
๑๕๕ กรุงเทพฯ ๑๕๗ ๐๑๕๕ น.ส. ฉัตรกมล คุณสมบัติ
๑๕๖ กรุงเทพฯ ๑๕๘ ๐๑๕๖ น.ส. สุทธิดา ฟองจ า
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ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๑๕๗ กรุงเทพฯ ๑๕๙ ๐๑๕๗ น.ส. กัญณิชา ภูวนาถอภิรมย์
๑๕๘ กรุงเทพฯ ๑๖๐ ๐๑๕๘ น.ส. ชฎาภรณ์ จูลม่วง
๑๕๙ กรุงเทพฯ ๑๖๑ ๐๑๕๙ น.ส. ยุพเรศ กิตติยังกุล
๑๖๐ กรุงเทพฯ ๑๖๒ ๐๑๖๐ น.ส. อรพรรณ มูลจันทร์
๑๖๑ กรุงเทพฯ ๑๖๓ ๐๑๖๑ น.ส. พนิดา นุ่นทองหอม
๑๖๒ กรุงเทพฯ ๑๖๔ ๐๑๖๒ น.ส. อารีย์ แซ่โซ้ง
๑๖๓ กรุงเทพฯ ๑๖๕ ๐๑๖๓ น.ส. นุอร เลิศไธสง
๑๖๔ กรุงเทพฯ ๑๖๖ ๐๑๖๔ น.ส. เขมวรกรณ์ ก๋าเกตุ
๑๖๕ กรุงเทพฯ ๑๖๗ ๐๑๖๕ น.ส. วิสารัตน์ ชัยบุตร
๑๖๖ กรุงเทพฯ ๑๖๘ ๐๑๖๖ น.ส. จันทร์เพ็ญ มหสถาพร
๑๖๗ กรุงเทพฯ ๑๖๙ ๐๑๖๗ น.ส. พรนิภา เพ็งแจ่มแจ้ง
๑๖๘ กรุงเทพฯ ๑๗๑ ๐๑๖๘ น.ส. ชัญญาทิพย์ ก าธรรุ่งวิวัฒน์
๑๖๙ กรุงเทพฯ ๑๗๒ ๐๑๖๙ น.ส. เสาวพัฒน์ ด าเนินงาม
๑๗๐ กรุงเทพฯ ๑๗๓ ๐๑๗๐ น.ส. นฤมล สนองหงอก
๑๗๑ กรุงเทพฯ ๑๗๔ ๐๑๗๑ น.ส. พิกุลทอง จันทร์ต๊ะ
๑๗๒ กรุงเทพฯ ๑๗๕ ๐๑๗๒ น.ส. ภัสสร พุทธแสง
๑๗๓ กรุงเทพฯ ๑๗๖ ๐๑๗๓ น.ส. ภาวิณี ชมจันทร์
๑๗๔ กรุงเทพฯ ๑๗๗ ๐๑๗๔ น.ส. นันทิดา เนตรโสภา
๑๗๕ กรุงเทพฯ ๑๗๘ ๐๑๗๕ น.ส. ปาริฉัตร ภูเลียนศรี
๑๗๖ กรุงเทพฯ ๑๗๙ ๐๑๗๖ น.ส. พิมลพร ก าลังทวี
๑๗๗ กรุงเทพฯ ๑๘๐ ๐๑๗๗ น.ส. เมทินี กิ้วรัดแยง
๑๗๘ กรุงเทพฯ ๑๘๑ ๐๑๗๘ น.ส. วิภาดา พัสสร
๑๗๙ กรุงเทพฯ ๑๘๒ ๐๑๗๙ น.ส. พิมพ์ผกา เบ้าสองศรี
๑๘๐ กรุงเทพฯ ๑๘๓ ๐๑๘๐ น.ส. อภิญญา กมลทัต
๑๘๑ กรุงเทพฯ ๑๘๔ ๐๑๘๑ น.ส. กาญจนา ชนิดไทย
๑๘๒ กรุงเทพฯ ๑๘๕ ๐๑๘๒ น.ส. แพรวพรรณ สิริจิราสิทธิ์

 หน้า ๗ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๑๘๓ กรุงเทพฯ ๑๘๖ ๐๑๘๓ น.ส. มุกวลินทร์ จิระดล
๑๘๔ กรุงเทพฯ ๑๘๗ ๐๑๘๔ น.ส. อชิรากรณ์ คงสมรส
๑๘๕ กรุงเทพฯ ๑๘๘ ๐๑๘๕ น.ส. อนงค์นาถ ยานิพันธ์
๑๘๖ กรุงเทพฯ ๑๘๙ ๐๑๘๖ น.ส. มลฤดี ศรีจันทร์
๑๘๗ กรุงเทพฯ ๑๙๐ ๐๑๘๗ น.ส. ดาราพร มูลนานัด
๑๘๘ กรุงเทพฯ ๑๙๑ ๐๑๘๘ น.ส. ปริศนา ต่างโอฐ
๑๘๙ กรุงเทพฯ ๑๙๒ ๐๑๘๙ น.ส. พัชรินทร์ เพชระบูรณิน
๑๙๐ กรุงเทพฯ ๑๙๓ ๐๑๙๐ น.ส. สุจิตตรา เกิดแสง
๑๙๑ กรุงเทพฯ ๑๙๔ ๐๑๙๑ น.ส. จินตนา มาลีศรีสุกใส
๑๙๒ กรุงเทพฯ ๑๙๕ ๐๑๙๒ น.ส. สุลัยพร แก้วยม
๑๙๓ กรุงเทพฯ ๑๙๖ ๐๑๙๓ น.ส. ชุรีพร พิมพา
๑๙๔ กรุงเทพฯ ๑๙๗ ๐๑๙๔ น.ส. สุจิรา วิจิตทาดา
๑๙๕ กรุงเทพฯ ๑๙๘ ๐๑๙๕ น.ส. ญาณิศา สุปัญญา
๑๙๖ กรุงเทพฯ ๑๙๙ ๐๑๙๖ น.ส. วรดา เหมือนใจ
๑๙๗ กรุงเทพฯ ๒๐๐ ๐๑๙๗ น.ส. อัญชลี จักขุประสาท
๑๙๘ กรุงเทพฯ ๒๐๑ ๐๑๙๘ น.ส. นภัสนันท์ ไหลหล่ัง
๑๙๙ กรุงเทพฯ ๒๐๒ ๐๑๙๙ น.ส. สุดารัตน์ บุง้ทอง
๒๐๐ กรุงเทพฯ ๒๐๓ ๐๒๐๐ น.ส. โสรยา สีสวย
๒๐๑ กรุงเทพฯ ๒๐๔ ๐๒๐๑ น.ส. ฐานิดา ทีปต์พิภพ
๒๐๒ กรุงเทพฯ ๒๐๕ ๐๒๐๒ น.ส. พวงผกา สมมิตตะ
๒๐๓ กรุงเทพฯ ๒๐๖ ๐๒๐๓ น.ส. กิตติยา แสนสอาด
๒๐๔ กรุงเทพฯ ๒๐๗ ๐๒๐๔ น.ส. รุ่งอรุณ วงศ์คูณ
๒๐๕ กรุงเทพฯ ๒๐๘ ๐๒๐๕ น.ส. แก้วเกษรา แท่นแก้ว
๒๐๖ กรุงเทพฯ ๒๐๙ ๐๒๐๖ น.ส. กิตติมา ศรีศุภสันต์
๒๐๗ กรุงเทพฯ ๒๑๐ ๐๒๐๗ เกษกุล
๒๐๘ กรุงเทพฯ ๒๑๑ ๐๒๐๘ น.ส. ภัทราวดี จ่าแก้ว

ว่าที ่ร.ต.หญิง พัทฒ์ศรัณ

 หน้า ๘ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๒๐๙ กรุงเทพฯ ๒๑๒ ๐๒๐๙ น.ส. พนิดา นิมิตวงศ์ศิริ
๒๑๐ กรุงเทพฯ ๒๑๓ ๐๒๑๐ น.ส. ฐิติพร สมคิด
๒๑๑ กรุงเทพฯ ๒๑๔ ๐๒๑๑ น.ส. ศมน ปุหร่ิง
๒๑๒ กรุงเทพฯ ๒๑๕ ๐๒๑๒ น.ส. อุมาพร อุทิศ
๒๑๓ กรุงเทพฯ ๒๑๖ ๐๒๑๓ น.ส. สาวิตรา สมบูรณ์
๒๑๔ กรุงเทพฯ ๒๑๗ ๐๒๑๔ น.ส. ทัศนีย์ ขาวล าเนา
๒๑๕ กรุงเทพฯ ๒๑๘ ๐๒๑๕ น.ส. พรธาดา ไชยยะปัญโน
๒๑๖ กรุงเทพฯ ๒๑๙ ๐๒๑๖ น.ส. ประกายเดือน แต้มชายสงค์
๒๑๗ กรุงเทพฯ ๒๒๐ ๐๒๑๗ น.ส. ทิพเกษร พัสดร
๒๑๘ กรุงเทพฯ ๒๒๑ ๐๒๑๘ น.ส. กานดา จุรารัมย์
๒๑๙ กรุงเทพฯ ๒๒๒ ๐๒๑๙ น.ส. จามจุรี ใจวะดี
๒๒๐ กรุงเทพฯ ๒๒๓ ๐๒๒๐ น.ส. รัชนีกร เกษศิริ
๒๒๑ กรุงเทพฯ ๒๒๔ ๐๒๒๑ น.ส. พิกุล น้องดี
๒๒๒ กรุงเทพฯ ๒๒๕ ๐๒๒๒ น.ส. สุธิรา กีรติวโรฬาร
๒๒๓ กรุงเทพฯ ๒๒๖ ๐๒๒๓ น.ส. รุจยา อิ่มแก้ว
๒๒๔ กรุงเทพฯ ๒๒๗ ๐๒๒๔ น.ส. วิไล อัคสิงห์
๒๒๕ กรุงเทพฯ ๒๒๘ ๐๒๒๕ น.ส. อัฐสรณ์สิริ เมธาวงศ์
๒๒๖ กรุงเทพฯ ๒๒๙ ๐๒๒๖ น.ส. เกตน์สิรี กุลค าแดง
๒๒๗ กรุงเทพฯ ๒๓๐ ๐๒๒๗ น.ส. สุธัชชา ศรอ าพล
๒๒๘ กรุงเทพฯ ๒๓๑ ๐๒๒๘ น.ส. สุวรรณา บ ารุงทรัพย์
๒๒๙ กรุงเทพฯ ๒๓๒ ๐๒๒๙ น.ส. ชลธิชา ตุ่มพงษ์
๒๓๐ กรุงเทพฯ ๒๓๓ ๐๒๓๐ น.ส. เจนจิรา โชคเจริญ
๒๓๑ กรุงเทพฯ ๒๓๔ ๐๒๓๑ น.ส. อนันดา โชคเจริญ
๒๓๒ กรุงเทพฯ ๒๓๕ ๐๒๓๒ น.ส. เอื้ยงค า แสงวงศ์
๒๓๓ กรุงเทพฯ ๒๓๖ ๐๒๓๓ น.ส. รัชดาภรณ์ โยธะชัย
๒๓๔ กรุงเทพฯ ๒๓๗ ๐๒๓๔ น.ส. ศิรินารถ กวนสมบัติ

 หน้า ๙ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๒๓๕ กรุงเทพฯ ๒๓๘ ๐๒๓๕ น.ส. พรนัชชา ซุยกระโทก
๒๓๖ กรุงเทพฯ ๒๓๙ ๐๒๓๖ น.ส. วิระยา ขัดสงคราม
๒๓๗ กรุงเทพฯ ๒๔๐ ๐๒๓๗ น.ส. อรพรรณ สัมโพธิวงศ์
๒๓๘ กรุงเทพฯ ๒๔๑ ๐๒๓๘ น.ส. สุเมตตา ค ามุงคุณ
๒๓๙ กรุงเทพฯ ๒๔๒ ๐๒๓๙ น.ส. กิติภรณ์ เอี่ยมไธสง
๒๔๐ กรุงเทพฯ ๒๔๓ ๐๒๔๐ น.ส. สุพัตรา จงดี
๒๔๑ กรุงเทพฯ ๒๔๔ ๐๒๔๑ น.ส. วันวิสาข์ เพชร์รัตน์
๒๔๒ กรุงเทพฯ ๒๔๕ ๐๒๔๒ น.ส. จินตนา ใจกล้า
๒๔๓ กรุงเทพฯ ๒๔๖ ๐๒๔๓ น.ส. พัชรดา ธนูศร
๒๔๔ กรุงเทพฯ ๒๔๗ ๐๒๔๔ น.ส. พัชนี อินทจร
๒๔๕ กรุงเทพฯ ๒๔๘ ๐๒๔๕ น.ส. ภัทธิญา สุวรรณสนธิ์
๒๔๖ กรุงเทพฯ ๒๔๙ ๐๒๔๖ น.ส. ธนาภรณ์ วังตา
๒๔๗ กรุงเทพฯ ๒๕๐ ๐๒๔๗ น.ส. นัฐพร พวงสร้อย
๒๔๘ กรุงเทพฯ ๒๕๑ ๐๒๔๘ น.ส. มนสิชา จีวนารังสรรค์
๒๔๙ กรุงเทพฯ ๒๕๒ ๐๒๔๙ น.ส. นิศารัตน์ ค ามุงคุณ
๒๕๐ กรุงเทพฯ ๒๕๓ ๐๒๕๐ น.ส. ดวงใจ ทองไสย์
๒๕๑ กรุงเทพฯ ๒๕๔ ๐๒๕๑ น.ส. นภษกร ต้ังสมบูรณ์
๒๕๒ กรุงเทพฯ ๒๕๕ ๐๒๕๒ น.ส. กาญจนา เหมือนทอง
๒๕๓ กรุงเทพฯ ๒๕๖ ๐๒๕๓ น.ส. ชลธิดา อินต๊ะปัญโญ
๒๕๔ กรุงเทพฯ ๒๕๗ ๐๒๕๔ น.ส. วนิดา เถื่อนนาดี
๒๕๕ กรุงเทพฯ ๒๕๘ ๐๒๕๕ น.ส. ณัฐทิตา บุญสะอาด
๒๕๖ กรุงเทพฯ ๒๕๙ ๐๒๕๖ น.ส. วิยะดา แสงประทุม
๒๕๗ กรุงเทพฯ ๒๖๐ ๐๒๕๗ น.ส. เร่ืองฤดี หงษาวงษ์
๒๕๘ กรุงเทพฯ ๒๖๑ ๐๒๕๘ น.ส. สุนารี เพชรล้ า
๒๕๙ กรุงเทพฯ ๒๖๒ ๐๒๕๙ น.ส. นารี เวียงสิมา
๒๖๐ กรุงเทพฯ ๒๖๓ ๐๒๖๐ น.ส. ทิพกฤดา บุญมา

 หน้า ๑๐ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๒๖๑ กรุงเทพฯ ๒๖๔ ๐๒๖๑ น.ส. วราภรณ์ พันธ์เทศ
๒๖๒ กรุงเทพฯ ๒๖๕ ๐๒๖๒ น.ส. ฐิติพร การะพัตร
๒๖๓ กรุงเทพฯ ๒๖๖ ๐๒๖๓ น.ส. พรนภา ศรีมันตะ
๒๖๔ กรุงเทพฯ ๒๖๗ ๐๒๖๔ น.ส. พาฝัน กันยา
๒๖๕ กรุงเทพฯ ๒๖๘ ๐๒๖๕ น.ส. อภิญญา ปารีสร้อย
๒๖๖ กรุงเทพฯ ๒๖๙ ๐๒๖๖ น.ส. ญาณนันท์ บ ารุงภักดี
๒๖๗ กรุงเทพฯ ๒๗๐ ๐๒๖๗ น.ส. ศิรินทิพย์ วงศ์ใหญ่
๒๖๘ กรุงเทพฯ ๒๗๑ ๐๒๖๘ น.ส. เสาวลักษณ์ สุประเทา
๒๖๙ กรุงเทพฯ ๒๗๒ ๐๒๖๙ น.ส. ณัฐธิดา ลุนสะแกวงศ์
๒๗๐ กรุงเทพฯ ๒๗๓ ๐๒๗๐ น.ส. บุปผา เขตกลาง
๒๗๑ กรุงเทพฯ ๒๗๔ ๐๒๗๑ น.ส. จริยา วงค์ปาน
๒๗๒ กรุงเทพฯ ๒๗๕ ๐๒๗๒ น.ส. สุทธิดา อุตส่าห์
๒๗๓ กรุงเทพฯ ๒๗๖ ๐๒๗๓ น.ส. รัตน์สุดา ธิมาทา
๒๗๔ กรุงเทพฯ ๒๗๗ ๐๒๗๔ น.ส. วโรชา ชมพู
๒๗๕ กรุงเทพฯ ๒๗๘ ๐๒๗๕ น.ส. สุกาญจนา บัวหอม
๒๗๖ กรุงเทพฯ ๒๗๙ ๐๒๗๖ น.ส. สุรีรัตน์ รังรส
๒๗๗ กรุงเทพฯ ๒๘๐ ๐๒๗๗ น.ส. จิตรา ภูดี
๒๗๘ กรุงเทพฯ ๒๘๑ ๐๒๗๘ น.ส. ณัฐธยามน แซ่เต๋ิน
๒๗๙ กรุงเทพฯ ๒๘๒ ๐๒๗๙ น.ส. อนงค์ วงศ์นภาไพศาล
๒๘๐ กรุงเทพฯ ๒๘๓ ๐๒๘๐ น.ส. จินตรา วงศ์นภาไพศาล
๒๘๑ กรุงเทพฯ ๒๘๔ ๐๒๘๑ น.ส. กรรณิการ์ ชูรันธ์
๒๘๒ กรุงเทพฯ ๒๘๕ ๐๒๘๒ น.ส. ลักขณา วงษ์นุรักษ์
๒๘๓ กรุงเทพฯ ๒๘๖ ๐๒๘๓ น.ส. วริณี ก๋ายอด
๒๘๔ กรุงเทพฯ ๒๘๗ ๐๒๘๔ น.ส. สุวรรณี ดารา
๒๘๕ กรุงเทพฯ ๒๘๘ ๐๒๘๕ น.ส. ศศิธร ผลเจริญ
๒๘๖ กรุงเทพฯ ๒๘๙ ๐๒๘๖ น.ส. อษรศรี ชาวล าเนา

 หน้า ๑๑ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๒๘๗ กรุงเทพฯ ๒๙๐ ๐๒๘๗ น.ส. พรพรรณ ฤกษ์ดี
๒๘๘ กรุงเทพฯ ๒๙๑ ๐๒๘๘ น.ส. ศันสนีย์ ถาลี
๒๘๙ กรุงเทพฯ ๒๙๒ ๐๒๘๙ น.ส. จิราภรณ์ โสภา
๒๙๐ กรุงเทพฯ ๒๙๓ ๐๒๙๐ น.ส. ชฎาพร พุทธพงษ์
๒๙๑ กรุงเทพฯ ๒๙๔ ๐๒๙๑ น.ส. วิรัชนา แซ่จาง
๒๙๒ กรุงเทพฯ ๒๙๕ ๐๒๙๒ น.ส. กรวรรณ กับปินะ
๒๙๓ กรุงเทพฯ ๒๙๖ ๐๒๙๓ น.ส. ปภัชญา ดิษฐกรชัยกุล
๒๙๔ กรุงเทพฯ ๒๙๗ ๐๒๙๔ น.ส. สมกณภัทร ธรรมสอน
๒๙๕ กรุงเทพฯ ๒๙๘ ๐๒๙๕ น.ส. จุฑามาศ ศรีบุบผา
๒๙๖ กรุงเทพฯ ๒๙๙ ๐๒๙๖ น.ส. นัจวา ดาวชมพู
๒๙๗ กรุงเทพฯ ๓๐๐ ๐๒๙๗ น.ส. อารฎา สุขยานุดิษฐ์
๒๙๘ กรุงเทพฯ ๓๐๑ ๐๒๙๘ น.ส. สุภาภรณ์ พันธะสา
๒๙๙ กรุงเทพฯ ๓๐๒ ๐๒๙๙ น.ส. ภัทร์ชยานันท์ กิตติเขมรักษ์
๓๐๐ กรุงเทพฯ ๓๐๓ ๐๓๐๐ น.ส. กนกวรรณ วัดส าโรง
๓๐๑ กรุงเทพฯ ๓๐๔ ๐๓๐๑ น.ส. ปวีณา สาระค า
๓๐๒ กรุงเทพฯ ๓๐๕ ๐๓๐๒ น.ส. วิลาศิณี ซารีนาค
๓๐๓ กรุงเทพฯ ๓๐๖ ๐๓๐๓ น.ส. โสภา ฉัตรแก้วเกษม
๓๐๔ กรุงเทพฯ ๓๐๗ ๐๓๐๔ น.ส. ธนารีย์ วีละแสง
๓๐๕ กรุงเทพฯ ๓๐๘ ๐๓๐๕ น.ส. ปุณยานุช แก้วค า
๓๐๖ กรุงเทพฯ ๓๐๙ ๐๓๐๖ น.ส. อนุโมทนา อมรพันธ์
๓๐๗ กรุงเทพฯ ๓๑๐ ๐๓๐๗ น.ส. ประไพ ศรีสุวรรณ
๓๐๘ กรุงเทพฯ ๓๑๑ ๐๓๐๘ น.ส. ลัดดา อายุวงศ์
๓๐๙ กรุงเทพฯ ๓๑๒ ๐๓๐๙ น.ส. พัทธ์ธีรา ต๊ิบอ้าย
๓๑๐ กรุงเทพฯ ๓๑๓ ๐๓๑๐ น.ส. ชลชญา บุญเส็ง
๓๑๑ กรุงเทพฯ ๓๑๔ ๐๓๑๑ น.ส. ทัศน์วรรณ วรรณชนะ
๓๑๒ กรุงเทพฯ ๓๑๕ ๐๓๑๒ น.ส. อลิษา มูฮ าหมัดอารี

 หน้า ๑๒ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๓๑๓ กรุงเทพฯ ๓๑๖ ๐๓๑๓ น.ส. จันสุดา บุญสิงห์
๓๑๔ กรุงเทพฯ ๓๑๗ ๐๓๑๔ น.ส. กฤษสุดา ลิขิตจรรยากุล
๓๑๕ กรุงเทพฯ ๓๑๘ ๐๓๑๕ น.ส. อัจฉราพรรณ อินพุม่
๓๑๖ กรุงเทพฯ ๓๑๙ ๐๓๑๖ น.ส. กมลมาลย์ เสวตวงษ์
๓๑๗ กรุงเทพฯ ๓๒๐ ๐๓๑๗ น.ส. ตุลยาณี ศรีจรรยา
๓๑๘ กรุงเทพฯ ๓๒๑ ๐๓๑๘ น.ส. นันทพร คงสว่าง
๓๑๙ กรุงเทพฯ ๓๒๒ ๐๓๑๙ น.ส. จิรณัฐ สมบัติวงค์
๓๒๐ กรุงเทพฯ ๓๒๓ ๐๓๒๐ น.ส. พรพิมล ภูเหิน
๓๒๑ กรุงเทพฯ ๓๒๔ ๐๓๒๑ น.ส. อมรรัตน์ พรมสีหา
๓๒๒ กรุงเทพฯ ๓๒๕ ๐๓๒๒ น.ส. ณปภัช ลาภธนวรรณ
๓๒๓ กรุงเทพฯ ๓๒๖ ๐๓๒๓ น.ส. กิติยา โรจน์เกาะ
๓๒๔ กรุงเทพฯ ๓๒๗ ๐๓๒๔ น.ส. อุมาพร ค านาเวช
๓๒๕ กรุงเทพฯ ๓๒๘ ๐๓๒๕ น.ส. ปิยะพร ศรีจรรยา
๓๒๖ กรุงเทพฯ ๓๒๙ ๐๓๒๖ น.ส. ฝากฝัน สมแพน
๓๒๗ กรุงเทพฯ ๓๓๐ ๐๓๒๗ น.ส. ศรัญญา วโรกร
๓๒๘ กรุงเทพฯ ๓๓๑ ๐๓๒๘ น.ส. จันทร์สุดา นรดี
๓๒๙ กรุงเทพฯ ๓๓๒ ๐๓๒๙ น.ส. วิภาวี ไตรวีระกุล
๓๓๐ กรุงเทพฯ ๓๓๓ ๐๓๓๐ น.ส. อนิสรา ขุนไกร
๓๓๑ กรุงเทพฯ ๓๓๔ ๐๓๓๑ น.ส. ธันวา ทวีสุข
๓๓๒ กรุงเทพฯ ๓๓๕ ๐๓๓๒ น.ส. กชพรรณ ศิริ
๓๓๓ กรุงเทพฯ ๓๓๖ ๐๓๓๓ น.ส. สุทธญาณ์ พงษ์ภมร
๓๓๔ กรุงเทพฯ ๓๓๗ ๐๓๓๔ น.ส. พิมพ์พรรณ จันทร์สว่าง
๓๓๕ กรุงเทพฯ ๓๓๘ ๐๓๓๕ น.ส. เพ็ญนภา วงศ์สวัสด์ิ
๓๓๖ กรุงเทพฯ ๓๓๙ ๐๓๓๖ น.ส. ยุพิน แซ่ลี
๓๓๗ กรุงเทพฯ ๓๔๐ ๐๓๓๗ น.ส. สุภาพร สีทา
๓๓๘ กรุงเทพฯ ๓๔๑ ๐๓๓๘ น.ส. นกสร จิตตะปุตตะ

 หน้า ๑๓ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๓๓๙ กรุงเทพฯ ๓๔๒ ๐๓๓๙ น.ส. วรรณพร โทกุล
๓๔๐ กรุงเทพฯ ๓๔๓ ๐๓๔๐ น.ส. ชลธิชา เกิดอินทร์
๓๔๑ กรุงเทพฯ ๓๔๔ ๐๓๔๑ น.ส. วันเพ็ญ สิงกล้า
๓๔๒ กรุงเทพฯ ๓๔๕ ๐๓๔๒ น.ส. พรธิดี อร่ามรัตนา
๓๔๓ กรุงเทพฯ ๓๔๖ ๐๓๔๓ น.ส. ศรีสุดา วิถียุทธ
๓๔๔ กรุงเทพฯ ๓๔๗ ๐๓๔๔ น.ส. นุสรา น่วมเจริญ
๓๔๕ กรุงเทพฯ ๓๔๘ ๐๓๔๕ น.ส. พัชรี วงษ์แหล้
๓๔๖ กรุงเทพฯ ๓๔๙ ๐๓๔๖ น.ส. พรพนา อบสิน
๓๔๗ กรุงเทพฯ ๓๕๐ ๐๓๔๗ น.ส. อรพรรณ วิโสภา
๓๔๘ กรุงเทพฯ ๓๕๑ ๐๓๔๘ น.ส. เบญจวรรณ ศรีละโคตร
๓๔๙ กรุงเทพฯ ๓๕๒ ๐๓๔๙ น.ส. กาญจนาพร ชัยปัญหา
๓๕๐ กรุงเทพฯ ๓๕๓ ๐๓๕๐ น.ส. อภิญญา ขัวเนาว์
๓๕๑ กรุงเทพฯ ๓๕๔ ๐๓๕๑ น.ส. ขวัญแก้ว จันทร์พวง
๓๕๒ กรุงเทพฯ ๓๕๕ ๐๓๕๒ น.ส. คชาภรณ์ ศรีสมบูรณ์
๓๕๓ กรุงเทพฯ ๓๕๖ ๐๓๕๓ น.ส. สุมิลตรา รถทอง
๓๕๔ กรุงเทพฯ ๓๕๗ ๐๓๕๔ น.ส. เสาวลักษณ์ ศรีจันแก้ว
๓๕๕ กรุงเทพฯ ๓๕๘ ๐๓๕๕ น.ส. สุดารัตน์ สัตย์ซ่ือ
๓๕๖ กรุงเทพฯ ๓๕๙ ๐๓๕๖ น.ส. นารีรัตน์ สอนกลาง
๓๕๗ กรุงเทพฯ ๓๖๐ ๐๓๕๗ น.ส. สุพัตรา กุงไธสง
๓๕๘ กรุงเทพฯ ๓๖๑ ๐๓๕๘ น.ส. นารินทร์ วงษ์แสนสุข
๓๕๙ กรุงเทพฯ ๓๖๒ ๐๓๕๙ โจมสว่าง
๓๖๐ กรุงเทพฯ ๓๖๓ ๐๓๖๐ น.ส. วรรณภา มหาสมเหลา
๓๖๑ กรุงเทพฯ ๓๖๔ ๐๓๖๑ น.ส. ธัญญารัตน์ พึง่เกษม
๓๖๒ กรุงเทพฯ ๓๖๕ ๐๓๖๒ น.ส. เกสรา เหมือนกอง
๓๖๓ กรุงเทพฯ ๓๖๖ ๐๓๖๓ น.ส. วิภาวรรณ ทองฟัก
๓๖๔ สจก. ๑ ๐๐๑ ๐๓๖๔ น.ส. นิชาภา บุญขยาย

ว่าที ่ร.ต.หญิง พวงจินดา

 หน้า ๑๔ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๓๖๕ สจก. ๑ ๐๐๓ ๐๓๖๕ น.ส. ประภาพร เกษมชัยชุติพันธ์

๓๖๖ สจก. ๑ ๐๐๔ ๐๓๖๖ น.ส. จิราภรณ์ สุราโพธิ ์

๓๖๗ สจก. ๑ ๐๐๕ ๐๓๖๗ น.ส. จรัญญา แก้วละมุล

๓๖๘ สจก. ๑ ๐๐๘ ๐๓๖๘ น.ส. รุจิพร บุษบถ

๓๖๙ สจก. ๑ ๐๐๙ ๐๓๖๙ น.ส. จารินี สิงจ๊ะ 

๓๗๐ สจก. ๑ ๐๑๐ ๐๓๗๐ น.ส. วันใหม่ ก าบังตน

๓๗๑ สจก. ๑ ๐๑๑ ๐๓๗๑ น.ส. นิภาภรณ์ อุ้มพิมาย

๓๗๒ สจก. ๑ ๐๑๒ ๐๓๗๒ น.ส. รติชา อยู่เจริญ 

๓๗๓ สจก. ๑ ๐๑๓ ๐๓๗๓ น.ส. ทิพวรรณ ป้องพันธ์

๓๗๔ สจก. ๑ ๐๑๔ ๐๓๗๔ น.ส. วริยา แย้มพวง

๓๗๕ สจก. ๑ ๐๑๕ ๐๓๗๕ น.ส. วรรณปพร แย้มพวง

๓๗๖ สจก. ๑ ๐๑๖ ๐๓๗๖ น.ส. จินตหรา ชมพันธ์

๓๗๗ สจก. ๒ ๐๐๑ ๐๓๗๗ น.ส. กฤษวรรณ แสนดี 

๓๗๘ สจก. ๒ ๐๐๒ ๐๓๗๘ น.ส. สุวิชาดา นนท์ศิลา

๓๗๙ สจก. ๒ ๐๐๓ ๐๓๗๙ น.ส. วิภาวรรณ จันทร์แก้ว

๓๘๐ สจก. ๒ ๐๐๔ ๐๓๘๐ น.ส. นนทวรรณ วัชรพงศ์เสถียร

๓๘๑ สจก. ๒ ๐๐๕ ๐๓๘๑ น.ส. หนึ่งฤดี อ่อนสาท้าว

๓๘๒ สจก. ๒ ๐๐๖ ๐๓๘๒ น.ส. พจมาน เจียรผัน

๓๘๓ สจก. ๒ ๐๐๗ ๐๓๘๓ น.ส. กชกร จะมี

๓๘๔ สจก. ๒ ๐๐๘ ๐๓๘๔ น.ส. วรรณศรี พันโยศรี

๓๘๕ สจก. ๒ ๐๐๙ ๐๓๘๕ น.ส. สุภัทรา วงษ์ค า

๓๘๖ สจก. ๒ ๐๑๐ ๐๓๘๖ น.ส. ปิยะนันท์ สมบัติธนพัฒน์

๓๘๗ สจก. ๒ ๐๑๑ ๐๓๘๗ น.ส. ชลลธรณ์ อยู่เกตุ

 หน้า ๑๕ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๓๘๘ สจก. ๒ ๐๑๒ ๐๓๘๘ น.ส. เจนจิรา ช้อนใจ

๓๘๙ สจก. ๒ ๐๑๓ ๐๓๘๙ น.ส. นงลักษมีญ์ พุม่เจริญ

๓๙๐ สจก. ๒ ๐๑๔ ๐๓๙๐ น.ส. ลลิอิน ปักกาโล

๓๙๑ สจก. ๒ ๐๑๕ ๐๓๙๑ น.ส. นพรัตน์ พารารักษ์

๓๙๒ สจก. ๒ ๐๑๖ ๐๓๙๒ น.ส. อริสา ชาณุภาต

๓๙๓ สจก. ๒ ๐๑๗ ๐๓๙๓ น.ส. ชุติมา นพศิริวงศ์

๓๙๔ สจก. ๒ ๐๑๘ ๐๓๙๔ น.ส. สรัญญา มุ่งดี

๓๙๕ สจก. ๓ ๐๐๑ ๐๓๙๕ น.ส. พิชามญชุ์ เกตุหอม

๓๙๖ สจก. ๓ ๐๐๒ ๐๓๙๖ น.ส. กันยา เวียงค า

๓๙๗ สจก. ๓ ๐๐๔ ๐๓๙๗ น.ส. ชุดาภรณ์ เกื้อพะระ

๓๙๘ สจก. ๓ ๐๐๕ ๐๓๙๘ น.ส. รัชฎา จรภัย

๓๙๙ สจก. ๓ ๐๐๖ ๐๓๙๙ น.ส. กชกร ยศเชียง

๔๐๐ สจก. ๓ ๐๐๗ ๐๔๐๐ น.ส. อาริยา กองอาสา

๔๐๑ สจก. ๓ ๐๐๘ ๐๔๐๑ น.ส. วิยดา เวียงอินทร์

๔๐๒ สจก. ๓ ๐๐๙ ๐๔๐๒ น.ส. พรวลัย ปานสมบัติ

๔๐๓ สจก. ๓ ๐๑๐ ๐๔๐๓ น.ส. วิไลวรรณ แว่นแคว้น

๔๐๔ สจก. ๓ ๐๑๑ ๐๔๐๔ น.ส. ธิดารัตน์ ชุ่มชูใจ

๔๐๕ สจก. ๓ ๐๑๒ ๐๔๐๕ น.ส. พุทธณี เลาหวิทยะรัตน์

๔๐๖ สจก. ๓ ๐๑๓ ๐๔๐๖ น.ส. ธัญญลักษณ์ เพิม่พูน 

๔๐๗ สจก. ๓ ๐๑๔ ๐๔๐๗ น.ส. ทิพวรรณ พลเยี่ยม

๔๐๘ สจก. ๓ ๐๑๕ ๐๔๐๘ น.ส. วิภาพร พลเยี่ยม

๔๐๙ สจก. ๓ ๐๑๖ ๐๔๐๙ น.ส. ปวีณา ค าประภา

 หน้า ๑๖ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๔๑๐ สจก. ๓ ๐๑๗ ๐๔๑๐ น.ส. ปุณิกา ค าผ่อง

๔๑๑ สจก. ๓ ๐๑๘ ๐๔๑๑ น.ส. อภิญญา วีระตระกูล

๔๑๒ สจก. ๓ ๐๑๙ ๐๔๑๒ น.ส. ยุพา ทองเหล็ง 

๔๑๓ สจก. ๓ ๐๒๐ ๐๔๑๓ น.ส. พนิดา สุขพันธ์

๔๑๔ สจก. ๓ ๐๒๑ ๐๔๑๔ น.ส. เดือนเพ็ญ สิมมาจันทร์

๔๑๕ สจก. ๓ ๐๒๒ ๐๔๑๕ น.ส. ธัญญารัตน์ นนทะค าจันทร์

๔๑๖ สจก. ๓ ๐๒๓ ๐๔๑๖ น.ส. ศรัญญา เจ๊ะระหวัง

๔๑๗ สจก. ๓ ๐๒๔ ๐๔๑๗ น.ส. จตุรภรณ์ บัวแสง

๔๑๘ สจก. ๓ ๐๒๕ ๐๔๑๘ น.ส. สมใจ ศรีบุญเร่ือง

๔๑๙ สจก. ๓ ๐๒๖ ๐๔๑๙ น.ส. กนิษฐา บวรฤทธิเดช

๔๒๐ สจก. ๓ ๐๒๗ ๐๔๒๐ น.ส. อรนาถ หงส์สิทธิพันธุ์

๔๒๑ สจก. ๓ ๐๒๘ ๐๔๒๑ น.ส. อภัสนันท์ จันทา

๔๒๒ สจก. ๓ ๐๒๙ ๐๔๒๒ น.ส. ดุจดาว จันทร์ฉิม 

๔๒๓ สจก. ๓ ๐๓๐ ๐๔๒๓ น.ส. ชรินทร์ทิพย์ เจิดพิมาย 

๔๒๔ สจก. ๓ ๐๓๑ ๐๔๒๔ น.ส. มยุรินทร์ สมานคงศักด์ิ 

๔๒๕ สจก. ๓ ๐๓๒ ๐๔๒๕ น.ส. นพรัตน์ พรประทาน 

๔๒๖ สจก. ๓ ๐๓๓ ๐๔๒๖ น.ส. กนกวรรณ ล้นเหลือ 

๔๒๗ สจก. ๓ ๐๓๔ ๐๔๒๗ น.ส. มณีรัตน์ จันทะบุญ 

๔๒๘ สจก. ๓ ๐๓๕ ๐๔๒๘ น.ส. พรปวีณ์ จรรยา

๔๒๙ สจก. ๓ ๐๓๖ ๐๔๒๙ น.ส. อนุสรา ปัดชากาว

๔๓๐ สจก. ๓ ๐๓๗ ๐๔๓๐ น.ส. เกศกนก จงแช่ม 

๔๓๑ สจก. ๓ ๐๓๘ ๐๔๓๑ น.ส. ชไมพร พันธุป์รีดา 

 หน้า ๑๗ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๔๓๒ สจก. ๓ ๐๓๙ ๐๔๓๒ น.ส. ภารดี สอนระวัตร์ 

๔๓๓ สจก. ๓ ๐๔๐ ๐๔๓๓ น.ส. พัชรี แก้วบุตรดี 

๔๓๔ สจก. ๓ ๐๔๑ ๐๔๓๔ น.ส. กมลทิพย์ อ าพันทอง 

๔๓๕ สจก. ๓ ๐๔๒ ๐๔๓๕ น.ส. เสาวณี คชวงค์ 

๔๓๖ สจก. ๓ ๐๔๓ ๐๔๓๖ น.ส. แป้งพร พรรณา

๔๓๗ สจก. ๓ ๐๔๔ ๐๔๓๗ น.ส. แสงดาว เมฆกกตาล 

๔๓๘ สจก. ๓ ๐๔๕ ๐๔๓๘ น.ส. จรรยาภรณ์ ก้อนค า

๔๓๙ สจก. ๓ ๐๔๖ ๐๔๓๙ น.ส. กริษฐารัชต์ แวงสุข

๔๔๐ สจก. ๓ ๐๔๗ ๐๔๔๐ น.ส. อทิตฐาน ทันนิเทศ 

๔๔๑ สจก. ๓ ๐๔๘ ๐๔๔๑ น.ส. พรสุดา รัตนโสภา

๔๔๒ สจก. ๓ ๐๔๙ ๐๔๔๒ น.ส. วันวิสา สีภูมิมา

๔๔๓ สจก. ๓ ๐๕๐ ๐๔๔๓ น.ส. สุนิศา ค าน้อย 

๔๔๔ สจก. ๓ ๐๕๑ ๐๔๔๔ น.ส. ภาพิมล เดชาภูติการย์ 

๔๔๕ สจก. ๓ ๐๕๒ ๐๔๔๕ น.ส. วันวิสา ลามคาญ 

๔๔๖ สจก. ๓ ๐๕๓ ๐๔๔๖ น.ส. วิมลมาส ลีลาธีระกุล

๔๔๗ สจก. ๓ ๐๕๔ ๐๔๔๗ น.ส. พรรนิษา สุ่มเมา 

๔๔๘ สจก. ๓ ๐๕๕ ๐๔๔๘ น.ส. นัชชา พวงดอกไม้

๔๔๙ สจก. ๓ ๐๕๖ ๐๔๔๙ น.ส. อรวรรณ ธัญญาวรรณ์

๔๕๐ สจก. ๔ ๐๐๑ ๐๔๕๐ น.ส. จุฑาทิพย์ เดชรักษา 

๔๕๑ สจก. ๔ ๐๐๒ ๐๔๕๑ น.ส. ขวัญตา เกษแก้ว 

๔๕๒ สจก. ๔ ๐๐๓ ๐๔๕๒ น.ส. สินิทรา ศรีวงค์แสง

๔๕๓ สจก. ๔ ๐๐๔ ๐๔๕๓ น.ส. จุฑามาศ เทพพรหม

 หน้า ๑๘ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๔๕๔ สจก. ๔ ๐๐๕ ๐๔๕๔ น.ส. กัลยา ปฎิบัติ 

๔๕๕ สจก. ๔ ๐๐๖ ๐๔๕๕ น.ส. วิชญาพร โรจน์เจริญวัฒนา 

๔๕๖ สจก. ๔ ๐๐๗ ๐๔๕๖ น.ส. ภิญญาพัชณ์ สินธพ

๔๕๗ สจก. ๔ ๐๐๘ ๐๔๕๗ น.ส. สุภัตรา ไทรรุณ 

๔๕๘ สจก. ๔ ๐๐๙ ๐๔๕๘ น.ส. จินตหรา นวลงาม

๔๕๙ สจก. ๔ ๐๑๐ ๐๔๕๙ น.ส. ชื่นสุมนธนิ ฉันทวิริยวัฒน์

๔๖๐ สจก. ๔ ๐๑๑ ๐๔๖๐ น.ส. ศิรดา วุฒิมานพ 

๔๖๑ สจก. ๔ ๐๑๒ ๐๔๖๑ น.ส. กรกนก ทองโรย 

๔๖๒ สจก. ๔ ๐๑๓ ๐๔๖๒ น.ส. กมลชนก ศรีสารคาม

๔๖๓ สจก. ๔ ๐๑๔ ๐๔๖๓ น.ส. กัญรัตน์ ราชคม 

๔๖๔ สจก. ๔ ๐๑๕ ๐๔๖๔ น.ส. เอมอร นิคมคีรี

๔๖๕ สจก. ๔ ๐๑๖ ๐๔๖๕ น.ส. จินตนา ชื่นเจริญ 

๔๖๖ สจก. ๔ ๐๑๗ ๐๔๖๖ น.ส. กชพรรณ สุผา

๔๖๗ สจก. ๔ ๐๑๘ ๐๔๖๗ น.ส. สุพรรษา บัวน าพร 

๔๖๘ สจก. ๔ ๐๑๙ ๐๔๖๘ น.ส. แก้วกานดา พุม่อรุณ 

๔๖๙ สจก. ๔ ๐๒๐ ๐๔๖๙ น.ส. เอมอร ลิขิตการไพบูลย์

๔๗๐ สจก. ๔ ๐๒๑ ๐๔๗๐ น.ส. สิริพร ถิ่นทับ

๔๗๑ สจก. ๔ ๐๒๒ ๐๔๗๑ น.ส. ขนิษฐา สุทธา 

๔๗๒ สจก. ๔ ๐๒๓ ๐๔๗๒ น.ส. มณีกาญจน์ เสง่ียมรัตน์ 

๔๗๓ สจก. ๔ ๐๒๔ ๐๔๗๓ น.ส. ศิรประภา สัมพันธ์พงศ์

๔๗๔ สจก. ๔ ๐๒๖ ๐๔๗๔ น.ส. ปทิตตา จันทวงค์ 

๔๗๕ สจก. ๔ ๐๒๗ ๐๔๗๕ น.ส. พิชญาภรณ์ วิวัฒนพูนพล 

 หน้า ๑๙ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๔๗๖ สจก. ๔ ๐๒๘ ๐๔๗๖ น.ส. ชาลินี ภูเ่สือ

๔๗๗ สจก. ๔ ๐๒๙ ๐๔๗๗ น.ส. ชญานิศวร์ ศุภสวัสด์ิด ารงกุล 

๔๗๘ สจก. ๔ ๐๓๐ ๐๔๗๘ น.ส. ภัทรวรรณ ศรีอินทร์เขียว

๔๗๙ สจก. ๔ ๐๓๑ ๐๔๗๙ น.ส. กนกวรรณ ธนศรีสถิตย์ 

๔๘๐ สจก. ๔ ๐๓๒ ๐๔๘๐ ส.อ. หญิง ลินดา แก้วมงคล

๔๘๑ สจก. ๔ ๐๓๓ ๐๔๘๑ น.ส. กิติยา ค านวรพร

๔๘๒ สจก. ๔ ๐๓๔ ๐๔๘๒ น.ส. น้ าทิพย์ โชติกเสถียร

๔๘๓ สจก. ๔ ๐๓๕ ๐๔๘๓ น.ส. ดัสนีม แวฮีแต 

๔๘๔ สจก. ๔ ๐๓๖ ๐๔๘๔ น.ส. นวลหงษ์ แสนแก้ว

๔๘๕ สจก. ๕ ๐๐๑ ๐๔๘๕ น.ส. สุกัลยา พระนคร 

๔๘๖ สจก. ๕ ๐๐๒ ๐๔๘๖ น.ส. ลดาวัลย์ รักรงค์

๔๘๗ สจก. ๕ ๐๐๓ ๐๔๘๗ น.ส. กรพินธ์ วิชัยต๊ะ 

๔๘๘ สจก. ๕ ๐๐๔ ๐๔๘๘ น.ส. บุญญาอร พรมปัญญา 

๔๘๙ สจก. ๕ ๐๐๕ ๐๔๘๙ น.ส. จุรีรัตน์ นุ่มสนิท 

๔๙๐ สจก. ๕ ๐๐๖ ๐๔๙๐ น.ส. ปิยฉัตร เชื้อประทุม 

๔๙๑ สจก. ๕ ๐๐๗ ๐๔๙๑ น.ส. อภิชยาพร แจ้งนคร 

๔๙๒ สจก. ๕ ๐๐๘ ๐๔๙๒ น.ส. ธนภรณี ประกังล าภู

๔๙๓ สจก. ๕ ๐๐๙ ๐๔๙๓ น.ส. วาสนา อุดมจิตร

๔๙๔ สจก. ๕ ๐๑๐ ๐๔๙๔ น.ส. กัญญาวีร์ หึกขุนทด

๔๙๕ สจก. ๕ ๐๑๑ ๐๔๙๕ น.ส. สุชาดา ดิเรกโชค

๔๙๖ สจก. ๕ ๐๑๒ ๐๔๙๖ น.ส. กุลภรณ์ ตองอ่อน

๔๙๗ สจก. ๕ ๐๑๓ ๐๔๙๗ น.ส. ฐาปนี ทุมสอน

 หน้า ๒๐ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๔๙๘ สจก. ๕ ๐๑๔ ๐๔๙๘ น.ส. นุสรา นวนค าสิงห์

๔๙๙ สจก. ๕ ๐๑๕ ๐๔๙๙ น.ส. วนิดา พิศวิมล

๕๐๐ สจก. ๕ ๐๑๖ ๐๕๐๐ น.ส. รัตนา บุดสาระค า

๕๐๑ สจก. ๕ ๐๑๗ ๐๕๐๑ น.ส. กุลจิรา บุตรสวัสด์ิ 

๕๐๒ สจก. ๕ ๐๑๘ ๐๕๐๒ น.ส. วัลญา สอนอาจ

๕๐๓ สจก. ๕ ๐๑๙ ๐๕๐๓ น.ส. ปาริชาติ แซ่จ๋าว

๕๐๔ สจก. ๕ ๐๒๐ ๐๕๐๔ น.ส. ยุพา ดวงแก้ว

๕๐๕ สจก. ๕ ๐๒๑ ๐๕๐๕ น.ส. ศรันย์พร แสงอุ่น

๕๐๖ สจก. ๕ ๐๒๒ ๐๕๐๖ น.ส. พุทธิดา เฉลิมแสน

๕๐๗ สจก. ๕ ๐๒๓ ๐๕๐๗ น.ส. มุกลดา หาวงค์

๕๐๘ สจก. ๕ ๐๒๔ ๐๕๐๘ น.ส. นิสารัตน์ ศรีวิเศษ

๕๐๙ สจก. ๕ ๐๒๕ ๐๕๐๙ น.ส. กมลชนก เจริญศิลป์ 

๕๑๐ สจก. ๕ ๐๒๖ ๐๕๑๐ น.ส. รุ่งนภา พลสอน

๕๑๑ สจก. ๕ ๐๒๗ ๐๕๑๑ น.ส. อัญชนา เจริญผล

๕๑๒ สจก. ๕ ๐๒๘ ๐๕๑๒ น.ส. วารุณี พลวี

๕๑๓ สจก. ๕ ๐๒๙ ๐๕๑๓ น.ส. สิรีธร ธุลีวงศ์ชัย

๕๑๔ สจก. ๕ ๐๓๐ ๐๕๑๔ น.ส. มุธรส ทุมพิลา

๕๑๕ สจก. ๕ ๐๓๑ ๐๕๑๕ น.ส. กิตติยา สีภาแสน 

๕๑๖ สจก. ๕ ๐๓๒ ๐๕๑๖ น.ส. พรัชสรัณย์ ศรีเครือดง 

๕๑๗ สจก. ๕ ๐๓๓ ๐๕๑๗ น.ส. ชนิดาภา จงเจริญพิศาล

๕๑๘ สจก. ๕ ๐๓๔ ๐๕๑๘ น.ส. หทัยมิตร นวกิจวิบูลย์ 

๕๑๙ สจก. ๕ ๐๓๕ ๐๕๑๙ น.ส. อุศนา วันหมัด 

 หน้า ๒๑ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๕๒๐ สจก. ๕ ๐๓๖ ๐๕๒๐ น.ส. ปวริศา เสาหล่อน

๕๒๑ สจก. ๕ ๐๓๗ ๐๕๒๑ น.ส. บังอร อยู่เย็น

๕๒๒ สจก. ๕ ๐๓๘ ๐๕๒๒ น.ส. จารุวรรณ พรชนะไพศาล

๕๒๓ สจก. ๕ ๐๓๙ ๐๕๒๓ น.ส. ปิยธิดา แสงจาง

๕๒๔ สจก. ๕ ๐๔๐ ๐๕๒๔ น.ส. ศศิประภา จ่นกลาง

๕๒๕ สจก. ๕ ๐๔๑ ๐๕๒๕ น.ส. วิภารัตน์ สุวรรณรัตน์ 

๕๒๖ สจก. ๕ ๐๔๒ ๐๕๒๖ น.ส. พิมพ์พันธุ์ สมตัว

๕๒๗ สจก. ๕ ๐๔๓ ๐๕๒๗ น.ส. พิมพิรา ภิรมย์ครุฑ

๕๒๘ สจก. ๕ ๐๔๔ ๐๕๒๘ น.ส. ณฐนนท์ ผลกิจ

๕๒๙ สจก. ๕ ๐๔๕ ๐๕๒๙ น.ส. อรวรรณ มลิวัลย์ 

๕๓๐ สจก. ๕ ๐๔๖ ๐๕๓๐ น.ส. ณหทัย แก้วปัดชา 

๕๓๑ สจก. ๕ ๐๔๗ ๐๕๓๑ น.ส. วัชรินทร์ วงษ์จันทร์ 

๕๓๒ สจก. ๕ ๐๔๘ ๐๕๓๒ น.ส. รัตนาภรณ์ แซ่ล้ี

๕๓๓ สจก. ๕ ๐๔๙ ๐๕๓๓ น.ส. แพนฐฎา นิลโขง

๕๓๔ สจก. ๕ ๐๕๐ ๐๕๓๔ น.ส. กานต์พิมล ภัทรจิรพานิช

๕๓๕ สจก. ๕ ๐๕๑ ๐๕๓๕ น.ส. สุดาพร สมร

๕๓๖ สจก. ๖ ๐๐๑ ๐๕๓๖ น.ส. สุทิศา เนกขัมม์

๕๓๗ สจก. ๖ ๐๐๒ ๐๕๓๗ น.ส. วีร์ธิมา วุฒินันทติวงค์ 

๕๓๘ สจก. ๖ ๐๐๓ ๐๕๓๘ น.ส. ธันยพร ทองค า 

๕๓๙ สจก. ๖ ๐๐๔ ๐๕๓๙ น.ส. ปาริฉัตร เบียดกลาง

๕๔๐ สจก. ๖ ๐๐๕ ๐๕๔๐ น.ส. สุริศา สุริสุรัก

๕๔๑ สจก. ๖ ๐๐๖ ๐๕๔๑ น.ส. สุธาสินี มาตรา

 หน้า ๒๒ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๕๔๒ สจก. ๖ ๐๐๗ ๐๕๔๒ น.ส. สุภานัน เพิม่ฤทธิ ์

๕๔๓ สจก. ๖ ๐๐๘ ๐๕๔๓ น.ส. สุพิชชา วงเสนา ณ อยุธยา

๕๔๔ สจก. ๖ ๐๐๙ ๐๕๔๔ น.ส. ธณาภรณ์ อารีราษฎร์

๕๔๕ สจก. ๖ ๐๑๐ ๐๕๔๕ น.ส. ภรนภา บุญเต้ีย

๕๔๖ สจก. ๖ ๐๑๑ ๐๕๔๖ น.ส. สุกัญญา รองฤทธิ์

๕๔๗ สจก. ๖ ๐๑๒ ๐๕๔๗ น.ส. อนามิกา จอมค า

๕๔๘ สจก. ๖ ๐๑๓ ๐๕๔๘ น.ส. นฤมล ศรีนคร

๕๔๙ สจก. ๖ ๐๑๔ ๐๕๔๙ น.ส. วริศรา ธีรวิทยาอาจ

๕๕๐ สจก. ๖ ๐๑๕ ๐๕๕๐ น.ส. กานต์กมล แซ่เต๋ิน

๕๕๑ สจก. ๖ ๐๑๖ ๐๕๕๑ น.ส. ปาริชาติ ฐิติมณี

๕๕๒ สจก. ๖ ๐๑๗ ๐๕๕๒ น.ส. ณัจญ์มา เทศอาเส็น

๕๕๓ สจก. ๖ ๐๑๘ ๐๕๕๓ น.ส. รุ่งรัตน์ บุง้แป้น

๕๕๔ สจก. ๗ ๐๐๑ ๐๕๕๔ น.ส. อมราวดี บุญชัย 

๕๕๕ สจก. ๗ ๐๐๒ ๐๕๕๕ น.ส. วาริษา พุม่ม่วง 

๕๕๖ สจก. ๗ ๐๐๓ ๐๕๕๖ น.ส. ชฏานุช จิตร์พลชนะ 

๕๕๗ สจก. ๗ ๐๐๔ ๐๕๕๗ น.ส. พิชญา สร้อยแก้ว

๕๕๘ สจก. ๗ ๐๐๕ ๐๕๕๘ น.ส. พรพนิต ชุ่มทรัพย์ 

๕๕๙ สจก. ๗ ๐๐๖ ๐๕๕๙ น.ส. พัชรินทร์ จันทร

๕๖๐ สจก. ๗ ๐๐๗ ๐๕๖๐ น.ส. จรรยารักษ์ ฤทธิเดช

๕๖๑ สจก. ๗ ๐๐๘ ๐๕๖๑ น.ส. รัตนาพร ภูบุญอบ

๕๖๒ สจก. ๗ ๐๐๙ ๐๕๖๒ น.ส. สุนิสา ศรีสวัสด์ิ 

๕๖๓ สจก. ๗ ๐๑๐ ๐๕๖๓ น.ส. ศิริพักตร์ แก้วลอดหล้า 

 หน้า ๒๓ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๕๖๔ สจก. ๗ ๐๑๑ ๐๕๖๔ น.ส. ขวัญนภา จันแดง

๕๖๕ สจก. ๗ ๐๑๒ ๐๕๖๕ น.ส. จันทร์เพ็ญ กุลไธสง

๕๖๖ สจก. ๗ ๐๑๓ ๐๕๖๖ น.ส. ฉัตรสุดา ทองแม้น

๕๖๗ สจก. ๗ ๐๑๔ ๐๕๖๗ น.ส. อรุโณทัย อ้องาม

๕๖๘ สจก. ๗ ๐๑๕ ๐๕๖๘ น.ส. กวินทิพย์ ดอนอินผล

๕๖๙ สจก. ๗ ๐๑๖ ๐๕๖๙ น.ส. พนิตพิชา สมสุวรรณ 

๕๗๐ สจก. ๗ ๐๑๗ ๐๕๗๐ น.ส. ภัทรสุดา รัตนเครือ

๕๗๑ สจก. ๗ ๐๑๘ ๐๕๗๑ น.ส. จิรวรรณ ศรีวิชัยแก้ว 

๕๗๒ สจก. ๗ ๐๑๙ ๐๕๗๒ น.ส. พรรณรายณ์ ตันติสุขารมย์ 

๕๗๓ สจก. ๘ ๐๐๑ ๐๕๗๓ น.ส. วรรณวิศา พุทชาค า

๕๗๔ สจก. ๘ ๐๐๒ ๐๕๗๔ น.ส. สุมิตรา อิ้นมณี 

๕๗๕ สจก. ๘ ๐๐๓ ๐๕๗๕ น.ส. ศิริภา สงวนดี 

๕๗๖ สจก. ๘ ๐๐๔ ๐๕๗๖ น.ส. อิสรีย์ ชูมงคลรัตน์ 

๕๗๗ สจก. ๘ ๐๐๕ ๐๕๗๗ น.ส. จินตนา แม่นศรรา

๕๗๘ สจก. ๘ ๐๐๖ ๐๕๗๘ น.ส. อังสรา วีรสุขวาณิช

๕๗๙ สจก. ๙ ๐๐๑ ๐๕๗๙ น.ส. ชญานิศ หนูน้อย 

๕๘๐ สจก. ๙ ๐๐๒ ๐๕๘๐ น.ส. เบญจวรรณ ชัยสุวรรณ 

๕๘๑ สจก. ๙ ๐๐๓ ๐๕๘๑ น.ส. พัชรสิริ กล่ินพิกุล

๕๘๒ สจก. ๙ ๐๐๔ ๐๕๘๒ น.ส. จิรัฐิวรรณ มีเพ็ชร

๕๘๓ สจก. ๙ ๐๐๕ ๐๕๘๓ น.ส. พสิตา สุวรรณพงษ์

๕๘๔ สจก. ๙ ๐๐๖ ๐๕๘๔ น.ส. ธีราภรณ์ ราตรี

๕๘๕ สจก. ๙ ๐๐๗ ๐๕๘๕ น.ส. จันทร์จิรา รสหอม

 หน้า ๒๔ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๕๘๖ สจก. ๙ ๐๐๘ ๐๕๘๖ น.ส. หทัยรัตน์ กล่ินสุวรรณ

๕๘๗ สจก. ๙ ๐๐๙ ๐๕๘๗ น.ส. พัทธนันท์ บุญวิจิตรัศมิ์

๕๘๘ สจก. ๑๐ ๐๐๑ ๐๕๘๘ น.ส. อนุสรา เฮงสุวรรณ

๕๘๙ สจก. ๑๐ ๐๐๒ ๐๕๘๙ น.ส. อริสรา กล่ันแก้ว

๕๙๐ กระบี ่๐๐๑ ๐๕๙๐ น.ส. นันฐ์ณภัทร พิลึก 

๕๙๑ กระบี ่๐๐๒ ๐๕๙๑ น.ส. อนุธิดา อินทรชูด

๕๙๒ กระบี ่๐๐๓ ๐๕๙๒ น.ส. ฐิดากร บัวเพชร

๕๙๓ กาญจนบุรี ๐๐๑ ๐๕๙๓ น.ส. นันทิตา พงษ์กังสนานันท์ 

๕๙๔ กาญจนบุรี ๐๐๒ ๐๕๙๔ น.ส. เมธีรา แย้มศักด์ิ 

๕๙๕ กาญจนบุรี ๐๐๓ ๐๕๙๕ น.ส. ณัฐชญา บุญมีมา

๕๙๖ กาญจนบุรี ๐๐๔ ๐๕๙๖ น.ส. ณัฏยา กู้อัจฉริยกุล

๕๙๗ กาญจนบุรี ๐๐๕ ๐๕๙๗ น.ส. ชลธิชา ม้าเทศ

๕๙๘ กาญจนบุรี ๐๐๖ ๐๕๙๘ น.ส. ธนพร ผลดี

๕๙๙ กาญจนบุรี ๐๐๗ ๐๕๙๙ น.ส. เกตุวดี โสภัณนา

๖๐๐ กาฬสินธุ ์๐๐๑ ๐๖๐๐ น.ส. นิภาพร จันโสภา 

๖๐๑ กาฬสินธุ ์๐๐๒ ๐๖๐๑ น.ส. จิราภรณ์ พันธุออน

๖๐๒ กาฬสินธุ ์๐๐๓ ๐๖๐๒ น.ส. ณัฐวิภา วรรณทอง 

๖๐๓ กาฬสินธุ ์๐๐๔ ๐๖๐๓ น.ส. เกื้อกูล มหาคาม

๖๐๔ กาฬสินธุ ์๐๐๕ ๐๖๐๔ น.ส. วราภรณ์ งามข า

๖๐๕ กาฬสินธุ ์๐๐๖ ๐๖๐๕ น.ส. ระพีพรรณ ทรงแสงฤทธิ์

๖๐๖ กาฬสินธุ ์๐๐๗ ๐๖๐๖ น.ส. สรารัตน์ อาจหาญ 

๖๐๗ กาฬสินธุ ์๐๐๘ ๐๖๐๗ น.ส. อารีรัตน์ ศรีใหม

 หน้า ๒๕ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๖๐๘ กาฬสินธุ ์๐๐๙ ๐๖๐๘ น.ส. ยุพาพร ถวิลการ 

๖๐๙ กาฬสินธุ ์๐๑๐ ๐๖๐๙ น.ส. วริดา เรืองแสน 

๖๑๐ กาฬสินธุ ์๐๑๑ ๐๖๑๐ น.ส. ธิดารัตน์ เหลือผล

๖๑๑ กาฬสินธุ ์๐๑๒ ๐๖๑๑ น.ส. สุดารัตน์ สุรทิพย์

๖๑๒ ก าแพงเพชร ๐๐๑ ๐๖๑๒ น.ส. นิตยา ศรสกุล

๖๑๓ ก าแพงเพชร ๐๐๒ ๐๖๑๓ น.ส. ปิยวรรณ์ มั่นศิลป์ 

๖๑๔ ก าแพงเพชร ๐๐๔ ๐๖๑๔ น.ส. อรุโณทัย วันดี

๖๑๕ ก าแพงเพชร ๐๐๕ ๐๖๑๕ น.ส. รสริน เพียรเกิด

๖๑๖ ก าแพงเพชร ๐๐๖ ๐๖๑๖ น.ส. สุพัตรา ลุทภาพ

๖๑๗ ก าแพงเพชร ๐๐๗ ๐๖๑๗ น.ส. กาญจนา ญานแก้ว

๖๑๘ ก าแพงเพชร ๐๐๘ ๐๖๑๘ น.ส. ศดานันท์ ค าด า

๖๑๙ ขอนแก่น ๐๐๑ ๐๖๑๙ น.ส. ทิลาวรรณ คงค า

๖๒๐ ขอนแก่น ๐๐๒ ๐๖๒๐ น.ส. ฐานิตา พลตรี

๖๒๑ ขอนแก่น ๐๐๓ ๐๖๒๑ น.ส. อัมพร งามล้ า

๖๒๒ ขอนแก่น ๐๐๔ ๐๖๒๒ น.ส. อรอุมา วรเจริญ

๖๒๓ ขอนแก่น ๐๐๕ ๐๖๒๓ น.ส. ศศิวรรณ สีแก้ว

๖๒๔ ขอนแก่น ๐๐๖ ๐๖๒๔ น.ส. สุนิษา เสร็จอาจ

๖๒๕ ขอนแก่น ๐๐๗ ๐๖๒๕ น.ส. พิชชาภรณ์ ชุมพล

๖๒๖ ขอนแก่น ๐๐๘ ๐๖๒๖ น.ส. วรินทร์ฤดี ยืนยั่ง

๖๒๗ ขอนแก่น ๐๐๙ ๐๖๒๗ น.ส. ยุวดี โพธิศ์รี

๖๒๘ ขอนแก่น ๐๑๐ ๐๖๒๘ น.ส. กันยกร ทุมพันธ์

๖๒๙ ขอนแก่น ๐๑๑ ๐๖๒๙ น.ส. สายใจ ดอกไม้เทศ

 หน้า ๒๖ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๖๓๐ ขอนแก่น ๐๑๒ ๐๖๓๐ น.ส. วราพร รีชมรัตน์

๖๓๑ ขอนแก่น ๐๑๓ ๐๖๓๑ น.ส. พิกุล ขุนจันทร์ดี

๖๓๒ ขอนแก่น ๐๑๔ ๐๖๓๒ น.ส. สุดธิดา แก้วกียูร

๖๓๓ ขอนแก่น ๐๑๕ ๐๖๓๓ น.ส. วรรณิการ์ เซ็นกลาง

๖๓๔ ขอนแก่น ๐๑๖ ๐๖๓๔ น.ส. พลอยชฎา บัวงาม

๖๓๕ ขอนแก่น ๐๑๗ ๐๖๓๕ น.ส. นฤมล ภูคะลุน

๖๓๖ ขอนแก่น ๐๑๘ ๐๖๓๖ น.ส. สุนิสา ศรีนาง

๖๓๗ ขอนแก่น ๐๑๙ ๐๖๓๗ น.ส. ชฏาภรณ์ บุญมี

๖๓๘ ขอนแก่น ๐๒๐ ๐๖๓๘ น.ส. ชนิดา โสระถาวร

๖๓๙ ขอนแก่น ๐๒๑ ๐๖๓๙ น.ส. อรวรร บุญมี

๖๔๐ ขอนแก่น ๐๒๒ ๐๖๔๐ น.ส. สุธาทิพย์ ศรีจันทร์

๖๔๑ ขอนแก่น ๐๒๓ ๐๖๔๑ น.ส. มยุรี เนตร์ฝาง

๖๔๒ ขอนแก่น ๐๒๔ ๐๖๔๒ น.ส. เจนจิรา ไสวเงิน

๖๔๓ ขอนแก่น ๐๒๕ ๐๖๔๓ น.ส. พรทิพภา บุญมาไชย

๖๔๔ ขอนแก่น ๐๒๖ ๐๖๔๔ น.ส. ณัฐจันทร์พร ศรีดาเคน

๖๔๕ ขอนแก่น ๐๒๗ ๐๖๔๕ น.ส. สุภาวดี โคตะบุตร

๖๔๖ ขอนแก่น ๐๒๘ ๐๖๔๖ น.ส. ธัญทิพย์ ทาแดง

๖๔๗ ขอนแก่น ๐๒๙ ๐๖๔๗ น.ส. กาญจนา ทาแดง

๖๔๘ ขอนแก่น ๐๓๐ ๐๖๔๘ น.ส. สุพัตรา แตกหนองใน

๖๔๙ ขอนแก่น ๐๓๑ ๐๖๔๙ น.ส. จรัชฌา มีบ้านเกิ้ง

๖๕๐ ขอนแก่น ๐๓๒ ๐๖๕๐ น.ส. ศุภลักษณ์ สุขบรม

๖๕๑ ขอนแก่น ๐๓๓ ๐๖๕๑ น.ส. วิภาวี บุญศิริ

 หน้า ๒๗ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๖๕๒ ขอนแก่น ๐๓๔ ๐๖๕๒ น.ส. กานต์รวี ศรศักดา

๖๕๓ ขอนแก่น ๐๓๕ ๐๖๕๓ น.ส. พรพิมล ยศปัญญา

๖๕๔ ขอนแก่น ๐๓๖ ๐๖๕๔ น.ส. มัทนา จันทร์ภักดี

๖๕๕ ขอนแก่น ๐๓๗ ๐๖๕๕ น.ส. รัตนาวดี มาตย์นอก

๖๕๖ ขอนแก่น ๐๓๘ ๐๖๕๖ น.ส. วิลาวัลย์ เพชรศรี

๖๕๗ ขอนแก่น ๐๓๙ ๐๖๕๗ น.ส. วิชชุดา จ้ายหนองบัว

๖๕๘ ขอนแก่น ๐๔๐ ๐๖๕๘ น.ส. กนกกาญจ์ เกษมทรัพย์

๖๕๙ ขอนแก่น ๐๔๑ ๐๖๕๙ น.ส. กนกกาญจน์ เด่ียวชัยภูมิ

๖๖๐ ขอนแก่น ๐๔๒ ๐๖๖๐ น.ส. อังสุมา สีโลนตุ้ม

๖๖๑ ขอนแก่น ๐๔๓ ๐๖๖๑ น.ส. พจมาน อุดม

๖๖๒ ขอนแก่น ๐๔๔ ๐๖๖๒ น.ส. พิยะดา ค าชมพู

๖๖๓ ขอนแก่น ๐๔๕ ๐๖๖๓ น.ส. กฤษณา พิกุลทอง

๖๖๔ ขอนแก่น ๐๔๖ ๐๖๖๔ น.ส. พฤษฎากร แต้มสี

๖๖๕ ขอนแก่น ๐๔๗ ๐๖๖๕ น.ส. พัชราภรณ์ โทท า

๖๖๖ ขอนแก่น ๐๔๘ ๐๖๖๖ น.ส. พัชริดา สาระผล

๖๖๗ ขอนแก่น ๐๔๙ ๐๖๖๗ น.ส. ภัทรวดี ภูสีดิน

๖๖๘ ขอนแก่น ๐๕๐ ๐๖๖๘ น.ส. ประภาสิณี กรจตุพรหม

๖๖๙ ขอนแก่น ๐๕๑ ๐๖๖๙ น.ส. วาสนา อินทรีย์

๖๗๐ ขอนแก่น ๐๕๒ ๐๖๗๐ น.ส. กมลวรรณ เกตุแก้ว

๖๗๑ ขอนแก่น ๐๕๓ ๐๖๗๑ น.ส. ปิยมล ปากเมย

๖๗๒ ขอนแก่น ๐๕๔ ๐๖๗๒ น.ส. วิไลลักษณ์ กัณหา

๖๗๓ ขอนแก่น ๐๕๕ ๐๖๗๓ น.ส. อัจฉรา ปาณศรี

 หน้า ๒๘ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๖๗๔ ขอนแก่น ๐๕๖ ๐๖๗๔ น.ส. อรทัย วรรณศรี

๖๗๕ ขอนแก่น ๐๕๗ ๐๖๗๕ น.ส. กนกพร จิตรบรรจง

๖๗๖ ขอนแก่น ๐๕๘ ๐๖๗๖ น.ส. นรัตติกาล ศรีนาง

๖๗๗ ขอนแก่น ๐๕๙ ๐๖๗๗ น.ส. อภิญญา เพ็ชรสีเขียว

๖๗๘ ขอนแก่น ๐๖๐ ๐๖๗๘ น.ส. แอมภิรา ต้นโพธิ์

๖๗๙ ขอนแก่น ๐๖๑ ๐๖๗๙ น.ส. ชุติมา อ้วนมะโฮง

๖๘๐ ขอนแก่น ๐๖๒ ๐๖๘๐ น.ส. เรียมศรี โนนสุวรรณ

๖๘๑ ขอนแก่น ๐๖๓ ๐๖๘๑ น.ส. สาวิตรี สีภูแพน

๖๘๒ ขอนแก่น ๐๖๔ ๐๖๘๒ น.ส. ชมพูนุช โคตรบุรี

๖๘๓ ขอนแก่น ๐๖๕ ๐๖๘๓ น.ส. มณีรัตน์ อัศจรรย์

๖๘๔ ขอนแก่น ๐๖๖ ๐๖๘๔ น.ส. นุศรา พิเมย

๖๘๕ ขอนแก่น ๐๖๗ ๐๖๘๕ น.ส. ฉัตรยาพร ทองวิเศษ

๖๘๖ ขอนแก่น ๐๖๘ ๐๖๘๖ น.ส. ธนิดา คณานิตย์

๖๘๗ ขอนแก่น ๐๖๙ ๐๖๘๗ น.ส. กรดา ผดุงจิตด์

๖๘๘ ขอนแก่น ๐๗๐ ๐๖๘๘ น.ส. ธิภาภรณ์ เฉลยพจน์

๖๘๙ ขอนแก่น ๐๗๑ ๐๖๘๙ น.ส. สุพัตรา รัศมี

๖๙๐ ขอนแก่น ๐๗๒ ๐๖๙๐ น.ส. กนกพร กุลมิ่ง

๖๙๑ ขอนแก่น ๐๗๓ ๐๖๙๑ น.ส. สรญา บุญแนบ

๖๙๒ ขอนแก่น ๐๗๔ ๐๖๙๒ น.ส. ศิริพร สังสิราช

๖๙๓ ขอนแก่น ๐๗๕ ๐๖๙๓ น.ส. กมลวรรณ วิรักษา

๖๙๔ ขอนแก่น ๐๗๖ ๐๖๙๔ น.ส. กรรณิกา ขยันท า

๖๙๕ ขอนแก่น ๐๗๗ ๐๖๙๕ น.ส. มิรินทร์ ชลพงษ์

 หน้า ๒๙ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๖๙๖ ขอนแก่น ๐๗๘ ๐๖๙๖ น.ส. จันทนาพร บุญพรม

๖๙๗ ขอนแก่น ๐๗๙ ๐๖๙๗ น.ส. อุไรนุช โมริ

๖๙๘ ขอนแก่น ๐๘๐ ๐๖๙๘ น.ส. ภาวินี มงคล

๖๙๙ ขอนแก่น ๐๘๑ ๐๖๙๙ น.ส. กมลชนก แสนเห็มทอง

๗๐๐ ขอนแก่น ๐๘๒ ๐๗๐๐ น.ส. นุชรีย์ รัตนวงษ์

๗๐๑ ขอนแก่น ๐๘๓ ๐๗๐๑ น.ส. ชลภัสสรณ์ สุนาโท

๗๐๒ ขอนแก่น ๐๘๔ ๐๗๐๒ น.ส. ดวงฤทัย ดูวิเศษ

๗๐๓ ขอนแก่น ๐๘๕ ๐๗๐๓ น.ส. นัยนา ศรีนา

๗๐๔ ขอนแก่น ๐๘๖ ๐๗๐๔ น.ส. ชนิดาภา ไชยศรี

๗๐๕ ขอนแก่น ๐๘๗ ๐๗๐๕ น.ส. ชฏาพร วรรณศรี

๗๐๖ ขอนแก่น ๐๘๘ ๐๗๐๖ น.ส. ปาริฉัตร จาเราะ

๗๐๗ ขอนแก่น ๐๘๙ ๐๗๐๗ น.ส. กาญจนา คะละยาง

๗๐๘ ขอนแก่น ๐๙๐ ๐๗๐๘ น.ส. สุชาวดี ธรรมดิษฐ

๗๐๙ ขอนแก่น ๐๙๑ ๐๗๐๙ น.ส. จริญาพร หวานเสร็จ

๗๑๐ ขอนแก่น ๐๙๒ ๐๗๑๐ น.ส. สุพรรณี อินต๊ะกันหา

๗๑๑ ขอนแก่น ๐๙๓ ๐๗๑๑ น.ส. อมรรัตน์ พรมชัย

๗๑๒ ขอนแก่น ๐๙๔ ๐๗๑๒ น.ส. วรรณิภา ภูครองตา

๗๑๓ ขอนแก่น ๐๙๕ ๐๗๑๓ น.ส. เจตนภา จ ารัสภูมิ

๗๑๔ ขอนแก่น ๐๙๖ ๐๗๑๔ น.ส. รุ่งอรุณ ณะจ านงค์

๗๑๕ ขอนแก่น ๐๙๗ ๐๗๑๕ น.ส. อ้อยใจ มูลอารีย์

๗๑๖ ขอนแก่น ๐๙๘ ๐๗๑๖ น.ส. หทัยชนก วุฒิยา

๗๑๗ ขอนแก่น ๐๙๙ ๐๗๑๗ น.ส. รุ่งนภา สังกะค า

 หน้า ๓๐ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๗๑๘ ขอนแก่น ๑๐๐ ๐๗๑๘ น.ส. อุมาพรรณ ศึกษา

๗๑๙ ขอนแก่น ๑๐๑ ๐๗๑๙ น.ส. กุสุมา จันทร์ภักดี

๗๒๐ ขอนแก่น ๑๐๒ ๐๗๒๐ น.ส. น้ าฝน อิติปิ

๗๒๑ ขอนแก่น ๑๐๓ ๐๗๒๑ น.ส. นิรัญญา จันทร์แสง

๗๒๒ ขอนแก่น ๑๐๔ ๐๗๒๒ น.ส. พิมพ์ฤทัย ราชบาศรี

๗๒๓ ขอนแก่น ๑๐๕ ๐๗๒๓ น.ส. ฤทัยวรรณ มูลน้อย

๗๒๔ ขอนแก่น ๑๐๖ ๐๗๒๔ น.ส. จีระภา วงค์วีระขันต์

๗๒๕ ขอนแก่น ๑๐๗ ๐๗๒๕ น.ส. นภาวัณย์ ไทยสงคราม

๗๒๖ ขอนแก่น ๑๐๘ ๐๗๒๖ น.ส. พัชริดา ดวงกะลา

๗๒๗ ขอนแก่น ๑๐๙ ๐๗๒๗ น.ส. ปรียาภรณ์ ศิริกิจเจริญ

๗๒๘ ขอนแก่น ๑๑๐ ๐๗๒๘ น.ส. งามนิจ จิกชาตรี

๗๒๙ ขอนแก่น ๑๑๑ ๐๗๒๙ น.ส. มุทิตา ฐานะ

๗๓๐ ขอนแก่น ๑๑๒ ๐๗๓๐ น.ส. มยุรฉัตร ฉัตรศรี

๗๓๑ ขอนแก่น ๑๑๓ ๐๗๓๑ น.ส. สินีนุช ริยาพันธุ์

๗๓๒ ขอนแก่น ๑๑๔ ๐๗๓๒ น.ส. พันธุเ์ครือ ต่อยอด

๗๓๓ ขอนแก่น ๑๑๕ ๐๗๓๓ น.ส. รริดาภัทร ขาวสร้อย

๗๓๔ ขอนแก่น ๑๑๖ ๐๗๓๔ น.ส. ขนิษฐา ทรัพย์เรืองเนตร

๗๓๕ ขอนแก่น ๑๑๗ ๐๗๓๕ น.ส. พรปวีณ์ พนมเสริฐ

๗๓๖ ขอนแก่น ๑๑๘ ๐๗๓๖ น.ส. นภาพร บุญวาด

๗๓๗ ขอนแก่น ๑๑๙ ๐๗๓๗ น.ส. สุภิจิตร แสนแก้ว

๗๓๘ ขอนแก่น ๑๒๐ ๐๗๓๘ น.ส. คณารักษ์ เสียงเลิศ

๗๓๙ ขอนแก่น ๑๒๑ ๐๗๓๙ น.ส. วารุณี สหเจริญชัย

 หน้า ๓๑ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๗๔๐ ขอนแก่น ๑๒๒ ๐๗๔๐ น.ส. วาสนา ไชยศรี

๗๔๑ ขอนแก่น ๑๒๓ ๐๗๔๑ น.ส. กานต์พิชชา วัฒนกุลโรจน์

๗๔๒ ขอนแก่น ๑๒๔ ๐๗๔๒ น.ส. พัชรา ภูโยฮาด

๗๔๓ ขอนแก่น ๑๒๕ ๐๗๔๓ น.ส. ชไมพร ดรชานนท์

๗๔๔ ขอนแก่น ๑๒๖ ๐๗๔๔ น.ส. จิราภรณ์ บุญรุ่ง

๗๔๕ ขอนแก่น ๑๒๗ ๐๗๔๕ น.ส. กมนมาศ นวลศรี

๗๔๖ ขอนแก่น ๑๒๘ ๐๗๔๖ น.ส. สุวนันท์ บุญพา

๗๔๗ ขอนแก่น ๑๒๙ ๐๗๔๗ น.ส. วาสนา จ าปาฝน

๗๔๘ จันทบุรี ๐๐๑ ๐๗๔๘ น.ส. กนกกานต์ ฤกษ์งาม

๗๔๙ จันทบุรี ๐๐๒ ๐๗๔๙ น.ส. อารีรัตน์ บาฬี

๗๕๐ จันทบุรี ๐๐๓ ๐๗๕๐ น.ส. สุทธิจิต เจริญจนาวัฒน์

๗๕๑ จันทบุรี ๐๐๔ ๐๗๕๑ น.ส. ศศิธร สุขอยู่

๗๕๒ ฉะเชิงเทรา ๐๐๑ ๐๗๕๒ น.ส. ณปภา ศรีจันทร์

๗๕๓ ฉะเชิงเทรา ๐๐๒ ๐๗๕๓ น.ส. มนัสชนก จุ้ยนิยม

๗๕๔ ฉะเชิงเทรา ๐๐๓ ๐๗๕๔ น.ส. มุกดา ใจดี

๗๕๕ ฉะเชิงเทรา ๐๐๔ ๐๗๕๕ น.ส. ขนิษฐา สระทองทา

๗๕๖ ฉะเชิงเทรา ๐๐๕ ๐๗๕๖ น.ส. ภริดา เจริญสุข

๗๕๗ ฉะเชิงเทรา ๐๐๖ ๐๗๕๗ น.ส. พัชราภรณ์ พึง่ถนอมใจ

๗๕๘ ฉะเชิงเทรา ๐๐๗ ๐๗๕๘ น.ส. ชลดา นันทจ ารูญ

๗๕๙ ฉะเชิงเทรา ๐๐๘ ๐๗๕๙ น.ส. เวรุกา ดวงดารา

๗๖๐ ฉะเชิงเทรา ๐๐๙ ๐๗๖๐ น.ส. เจนจิรา ทองชาวนา

๗๖๑ ฉะเชิงเทรา ๐๑๐ ๐๗๖๑ น.ส. ฑิสณัฐ สุทธิหอม

 หน้า ๓๒ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๗๖๒ ฉะเชิงเทรา ๐๑๑ ๐๗๖๒ น.ส. วรรณิศา กล่ินสุด

๗๖๓ ฉะเชิงเทรา ๐๑๒ ๐๗๖๓ น.ส. มณีนุช ทองชาวนา

๗๖๔ ชลบุรี ๐๐๑ ๐๗๖๔ น.ส. วรรณมาศ ควรชื่นใจ

๗๖๕ ชลบุรี ๐๐๓ ๐๗๖๕ น.ส. อมรรัตน์ ชุมค าน้อย

๗๖๖ ชลบุรี ๐๐๔ ๐๗๖๖ น.ส. ธิดารัตน์ แก้วเนตร

๗๖๗ ชลบุรี ๐๐๕ ๐๗๖๗ น.ส. ปนัดดา จันทร์ตัน

๗๖๘ ชลบุรี ๐๐๖ ๐๗๖๘ น.ส. พนาวัน ปรักเจริญ

๗๖๙ ชลบุรี ๐๐๗ ๐๗๖๙ น.ส. แพรววนิด กุลสุขประเสริฐ

๗๗๐ ชลบุรี ๐๐๘ ๐๗๗๐ น.ส. สุพัตรา ชาค าจันทร์

๗๗๑ ชลบุรี ๐๐๙ ๐๗๗๑ น.ส. ภริฎา สิทธิสังข์

๗๗๒ ชลบุรี ๐๑๐ ๐๗๗๒ น.ส. สุดจดี ไพรพฤกษ์

๗๗๓ ชลบุรี ๐๑๑ ๐๗๗๓ น.ส. พัทธนันท์ จักสาน

๗๗๔ ชลบุรี ๐๑๓ ๐๗๗๔ น.ส. อโลฌา ศรีลาชัย

๗๗๕ ชลบุรี ๐๑๔ ๐๗๗๕ น.ส. ธนภรณ์ น้อยวงษ์

๗๗๖ ชลบุรี ๐๑๗ ๐๗๗๖ น.ส. อนุธิดา ผาจวง

๗๗๗ ชลบุรี ๐๑๘ ๐๗๗๗ น.ส. พันธ์ทิพย์ พลเสน

๗๗๘ ชลบุรี ๐๑๙ ๐๗๗๘ น.ส. อภิษฎา น้อยลา

๗๗๙ ชลบุรี ๐๒๐ ๐๗๗๙ น.ส. วรรณภา จันทมาตร์

๗๘๐ ชลบุรี ๐๒๒ ๐๗๘๐ น.ส. วรรณิภา เนตรปัญจะ

๗๘๑ ชลบุรี ๐๒๓ ๐๗๘๑ น.ส. พรรชกร ไชโยธา

๗๘๒ ชลบุรี ๐๒๔ ๐๗๘๒ น.ส. บุญพิทักษ์ ศรีแก้วใส

๗๘๓ ชลบุรี ๐๒๕ ๐๗๘๓ น.ส. ศศิธร บ่อไทย

 หน้า ๓๓ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๗๘๔ ชลบุรี ๐๒๖ ๐๗๘๔ น.ส. สุภาดา ศรีชาทุม

๗๘๕ ชลบุรี ๐๒๗ ๐๗๘๕ น.ส. พิลัยวรรณ หลักทอง

๗๘๖ ชลบุรี ๐๒๘ ๐๗๘๖ น.ส. สุภาพัทธ์ อุ่นใจศรี

๗๘๗ ชลบุรี ๐๒๙ ๐๗๘๗ น.ส. ไพลิน อินสิงห์

๗๘๘ ชลบุรี ๐๓๐ ๐๗๘๘ น.ส. หทัยภัทร สุธรรมแจ่ม

๗๘๙ ชลบุรี ๐๓๑ ๐๗๘๙ น.ส. ณัฐภัทร สมพงษ์

๗๙๐ ชลบุรี ๐๓๒ ๐๗๙๐ น.ส. สุวรรณี แก้วมณีชัย

๗๙๑ ชลบุรี ๐๓๓ ๐๗๙๑ น.ส. ฐิติมา กองไชย

๗๙๒ ชลบุรี ๐๓๔ ๐๗๙๒ น.ส. ทิพนภา แขรัตนะ

๗๙๓ ชลบุรี ๐๓๕ ๐๗๙๓ น.ส. กชกร บุญชู

๗๙๔ ชลบุรี ๐๓๖ ๐๗๙๔ น.ส. ณฐมล มนประภากมล

๗๙๕ ชลบุรี ๐๓๗ ๐๗๙๕ น.ส. นันท์นิชา สถาวรวุฒิพงศ์

๗๙๖ ชลบุรี ๐๓๙ ๐๗๙๖ น.ส. ภรณ์ไพลิน จันมาลา

๗๙๗ ชลบุรี ๐๔๐ ๐๗๙๗ น.ส. จิราวรรณ มั่งจันทึก

๗๙๘ ชลบุรี ๐๔๑ ๐๗๙๘ น.ส. นิตยา พรมสวัสด์ิ

๗๙๙ ชลบุรี ๐๔๓ ๐๗๙๙ น.ส. กัญญาวีร์ ไข่มุก

๘๐๐ ชลบุรี ๐๔๔ ๐๘๐๐ น.ส. เจนจิราภรณ์ ทองสี

๘๐๑ ชลบุรี ๐๔๕ ๐๘๐๑ น.ส. มณฑิตา แสงวรนุช

๘๐๒ ชลบุรี ๐๔๗ ๐๘๐๒ น.ส. ณภัสสรา มากอยู่ดี

๘๐๓ ชลบุรี ๐๔๘ ๐๘๐๓ น.ส. นุชจรินทร์ คุณอุดม

๘๐๔ ชลบุรี ๐๔๙ ๐๘๐๔ น.ส. ศุภรัตน์ ศรีจันทร์อินทร์

๘๐๕ ชลบุรี ๐๕๐ ๐๘๐๕ น.ส. เบ็ญจพร ผสมทรัพย์

 หน้า ๓๔ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๘๐๖ ชลบุรี ๐๕๒ ๐๘๐๖ น.ส. สิราวรรณ บุญเรือง

๘๐๗ ชลบุรี ๐๕๓ ๐๘๐๗ น.ส. ชนิตา ทองอ่อน

๘๐๘ ชลบุรี ๐๕๔ ๐๘๐๘ น.ส. นันทพร สุขสวัสด์ิ

๘๐๙ ชลบุรี ๐๕๕ ๐๘๐๙ น.ส. วรรณิภา แสนสามารถ

๘๑๐ ชลบุรี ๐๕๖ ๐๘๑๐ น.ส. นภัสรพี ผันเจริญฐกรกุล

๘๑๑ ชลบุรี ๐๕๗ ๐๘๑๑ น.ส. รุ่งนภา แซ่เล้า

๘๑๒ ชลบุรี ๐๕๘ ๐๘๑๒ น.ส. ประภัสษร นพเคาะห์

๘๑๓ ชลบุรี ๐๕๙ ๐๘๑๓ น.ส. กนกวรรณ พรทอง

๘๑๔ ชลบุรี ๐๖๐ ๐๘๑๔ น.ส. สิริลักษณ์ เปรมเจริญพร

๘๑๕ ชลบุรี ๐๖๑ ๐๘๑๕ น.ส. วนิดา กุลกัลยา

๘๑๖ ชลบุรี ๐๖๒ ๐๘๑๖ น.ส. มนทกานต์ิ ปาปะนัง

๘๑๗ ชลบุรี ๐๖๓ ๐๘๑๗ น.ส. ชนิกานต์ สุขนิรันดร์

๘๑๘ ชลบุรี ๐๖๕ ๐๘๑๘ น.ส. ชฎาพร แซ่จาง

๘๑๙ ชลบุรี ๐๖๗ ๐๘๑๙ น.ส. จินตนา ชาดี

๘๒๐ ชลบุรี ๐๖๘ ๐๘๒๐ น.ส. วราภรณ์ พิลัยพงษ์

๘๒๑ ชลบุรี ๐๖๙ ๐๘๒๑ น.ส. ปุญญิศา นาวีรัตนวิทยา

๘๒๒ ชลบุรี ๐๗๐ ๐๘๒๒ น.ส. วันวิสาข์ สุวรรณศรี

๘๒๓ ชลบุรี ๐๗๑ ๐๘๒๓ น.ส. อารีวัลย์ หาญเสมอ

๘๒๔ ชลบุรี ๐๗๒ ๐๘๒๔ น.ส. จุฬาลักษณ์ โมหิรัญ

๘๒๕ ชลบุรี ๐๗๓ ๐๘๒๕ น.ส. ธิดารัตน์ จันทมูล

๘๒๖ ชลบุรี ๐๗๔ ๐๘๒๖ น.ส. จารุวรรณ หาจัตุรัส

๘๒๗ ชลบุรี ๐๗๕ ๐๘๒๗ น.ส. วารินทร์ อ่ ามาก

 หน้า ๓๕ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๘๒๘ ชลบุรี ๐๗๖ ๐๘๒๘ น.ส. วริษา อยู่บาง

๘๒๙ ชลบุรี ๐๗๗ ๐๘๒๙ น.ส. มนัสชนก ค าชมภู

๘๓๐ ชลบุรี ๐๗๘ ๐๘๓๐ น.ส. ณัฐฑริกา ศรีจันทร์งาม

๘๓๑ ชลบุรี ๐๗๙ ๐๘๓๑ น.ส. นัฐยาภรณ์ ข าเครือ

๘๓๒ ชลบุรี ๐๘๐ ๐๘๓๒ น.ส. สุกัญญา ตาคุ้ม

๘๓๓ ชลบุรี ๐๘๑ ๐๘๓๓ น.ส. ทิชานันท์ บุญทุโสภณ

๘๓๔ ชลบุรี ๐๘๒ ๐๘๓๔ น.ส. อินทิรา ลุสุข

๘๓๕ ชลบุรี ๐๘๓ ๐๘๓๕ น.ส. นิศาชล จุ้งลก

๘๓๖ ชลบุรี ๐๘๕ ๐๘๓๖ น.ส. วัลลภา แซ่ชื้อ

๘๓๗ ชลบุรี ๐๘๖ ๐๘๓๗ น.ส. พัชรินทร์ สาโนนสูง

๘๓๘ ชลบุรี ๐๘๗ ๐๘๓๘ น.ส. ภิญญมาศ ชาแสน

๘๓๙ ชลบุรี ๐๘๙ ๐๘๓๙ น.ส. เบญจพร วงษ์หาแก้ว

๘๔๐ ชลบุรี ๐๙๐ ๐๘๔๐ น.ส. เกวรี หิรัญค า

๘๔๑ ชลบุรี ๐๙๒ ๐๘๔๑ น.ส. ศรินยา ปัญจมาส

๘๔๒ ชลบุรี ๐๙๓ ๐๘๔๒ น.ส. รุ่งนภา แป้นหาญ

๘๔๓ ชลบุรี ๐๙๔ ๐๘๔๓ น.ส. สุมิตรา พูลมาก

๘๔๔ ชลบุรี ๐๙๕ ๐๘๔๔ น.ส. นิภาพร มหาอุป

๘๔๕ ชลบุรี ๐๙๖ ๐๘๔๕ น.ส. ญาณกัญญ์ พรามณี

๘๔๖ ชลบุรี ๐๙๗ ๐๘๔๖ น.ส. ธีรนุช ถาวร

๘๔๗ ชลบุรี ๐๙๘ ๐๘๔๗ น.ส. นันชญา การบรรจง

๘๔๘ ชลบุรี ๐๙๙ ๐๘๔๘ น.ส. อ าไพร ฝ้ายขาว

๘๔๙ ชลบุรี ๑๐๒ ๐๘๔๙ น.ส. นฤมล พลอยไพบูลย์

 หน้า ๓๖ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๘๕๐ ชลบุรี ๑๐๓ ๐๘๕๐ น.ส. อนัญญา จุฬา

๘๕๑ ชลบุรี ๑๐๔ ๐๘๕๑ น.ส. ยุภาภรณ์ พิมศักด์ิ

๘๕๒ ชลบุรี ๑๐๕ ๐๘๕๒ น.ส. นภัสนันท์ วิวรรธนะพงศ์

๘๕๓ ชลบุรี ๑๐๖ ๐๘๕๓ น.ส. จันทร์จิรา โสภากุล

๘๕๔ ชลบุรี ๑๐๗ ๐๘๕๔ น.ส. พรฤดี เลไธสง

๘๕๕ ชลบุรี ๑๐๘ ๐๘๕๕ น.ส. ณัฐวดี สิโสพล

๘๕๖ ชลบุรี ๑๐๙ ๐๘๕๖ น.ส. อภิญญา โทนสี

๘๕๗ ชลบุรี ๑๑๑ ๐๘๕๗ น.ส. อรอนงค์ หอระเวก

๘๕๘ ชลบุรี ๑๑๒ ๐๘๕๘ น.ส. ณัฐทนันท์ สุภา

๘๕๙ ชลบุรี ๑๑๓ ๐๘๕๙ น.ส. วิชุพร เจียมรอด

๘๖๐ ชลบุรี ๑๑๔ ๐๘๖๐ น.ส. สุวภัทร ชินะประยูร

๘๖๑ ชลบุรี ๑๑๕ ๐๘๖๑ น.ส. ลลิดา เหรียญทอง

๘๖๒ ชลบุรี ๑๑๖ ๐๘๖๒ น.ส. กรวรินทร์ เดชนะ

๘๖๓ ชลบุรี ๑๑๘ ๐๘๖๓ น.ส. กนกพร ปัญญาเลิศศรัทธา

๘๖๔ ชลบุรี ๑๒๐ ๐๘๖๔ น.ส. ธีราภรณ์ ทองศิริ

๘๖๕ ชลบุรี ๑๒๑ ๐๘๖๕ น.ส. ชนัญชิดา โพธิข า

๘๖๖ ชลบุรี ๑๒๒ ๐๘๖๖ น.ส. พิชญากร ศรีบาล

๘๖๗ ชลบุรี ๑๒๓ ๐๘๖๗ น.ส. ลักษณวรรณ เวียงทอง

๘๖๘ ชัยนาท ๐๐๑ ๐๘๖๘ น.ส. ประภัสสร พรหมประทีป

๘๖๙ ชัยภูมิ ๐๐๑ ๐๘๖๙ น.ส. วัชรี เชียรโคกกรวด

๘๗๐ ชัยภูมิ ๐๐๒ ๐๘๗๐ น.ส. เอมอร ข าชาลี

๘๗๑ ชัยภูมิ ๐๐๓ ๐๘๗๑ น.ส. ศิริพร ชุ่มกิ่ง

 หน้า ๓๗ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๘๗๒ ชัยภูมิ ๐๐๔ ๐๘๗๒ น.ส. อุบลวรรณ ดีนอก

๘๗๓ ชัยภูมิ ๐๐๕ ๐๘๗๓ น.ส. ผุสดี สมัตถะ

๘๗๔ ชัยภูมิ ๐๐๖ ๐๘๗๔ น.ส. สุดารัตน์ แจ้งไพร

๘๗๕ ชัยภูมิ ๐๐๗ ๐๘๗๕ น.ส. นันทนา ค าภาพันธุ์

๘๗๖ ชัยภูมิ ๐๐๘ ๐๘๗๖ น.ส. กันต์กนิษฐ์ โพธิน์อก

๘๗๗ ชัยภูมิ ๐๐๙ ๐๘๗๗ น.ส. นงลักษณ์ ดาวนอก

๘๗๘ ชัยภูมิ ๐๑๐ ๐๘๗๘ ว่าที ่ร.ต.หญิง วรรษมน พุทธเสน

๘๗๙ ชัยภูมิ ๐๑๑ ๐๘๗๙ น.ส. นารีรัตน์ มุนนท์

๘๘๐ ชัยภูมิ ๐๑๒ ๐๘๘๐ น.ส. สุกัญญา จ าเริญดี

๘๘๑ ชัยภูมิ ๐๑๓ ๐๘๘๑ น.ส. กฤษณ์สุดา วงษ์สาหร่าย

๘๘๒ ชัยภูมิ ๐๑๔ ๐๘๘๒ น.ส. อรพรรณ พลยางนอก

๘๘๓ ชัยภูมิ ๐๑๕ ๐๘๘๓ น.ส. เกวลิน เปล้ืองกลาง

๘๘๔ ชัยภูมิ ๐๑๖ ๐๘๘๔ น.ส. พรธิดา ศรียะ

๘๘๕ ชัยภูมิ ๐๑๗ ๐๘๘๕ น.ส. สุภาวิณี กุลพรม

๘๘๖ ชัยภูมิ ๐๑๘ ๐๘๘๖ น.ส. อภิญญา ปะมาคะโม

๘๘๗ ชัยภูมิ ๐๑๙ ๐๘๘๗ น.ส. อลิษา พึง่เสือ

๘๘๘ ชัยภูมิ ๐๒๐ ๐๘๘๘ น.ส. กาญจนา อัมพะวัน

๘๘๙ ชัยภูมิ ๐๒๑ ๐๘๘๙ น.ส. ปิยณัฐ ชัยนารถ

๘๙๐ ชัยภูมิ ๐๒๒ ๐๘๙๐ น.ส. ศิราลักษณ์ เตชะธีมาพร

๘๙๑ ชัยภูมิ ๐๒๓ ๐๘๙๑ น.ส. กนิษฐา หมั่นมา

๘๙๒ ชัยภูมิ ๐๒๔ ๐๘๙๒ น.ส. นิภาพร ท้าวจัตุรัส

๘๙๓ ชัยภูมิ ๐๒๖ ๐๘๙๓ น.ส. สุณี ศรีบุญ

 หน้า ๓๘ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๘๙๔ ชัยภูมิ ๐๒๗ ๐๘๙๔ น.ส. เต็มสิริ เบ้าศิลป์

๘๙๕ ชัยภูมิ ๐๒๘ ๐๘๙๕ น.ส. พิชามญชุ์ ประทุมแสง

๘๙๖ ชัยภูมิ ๐๒๙ ๐๘๙๖ น.ส. สุเมรินทร์ ส านักแก้ว

๘๙๗ ชัยภูมิ ๐๓๐ ๐๘๙๗ น.ส. อรพรรณ กัดโกนา

๘๙๘ ชัยภูมิ ๐๓๑ ๐๘๙๘ น.ส. ณัชยา โยธาธร

๘๙๙ ชัยภูมิ ๐๓๒ ๐๘๙๙ น.ส. ณัฐมล อาจเวทย์

๙๐๐ ชัยภูมิ ๐๓๓ ๐๙๐๐ น.ส. ณัฐธิดา กุลแดง

๙๐๑ ชัยภูมิ ๐๓๔ ๐๙๐๑ น.ส. เรณุกา สุสมบูรณ์

๙๐๒ ชัยภูมิ ๐๓๖ ๐๙๐๒ น.ส. เกศรา ข่าชันมะลี

๙๐๓ ชัยภูมิ ๐๓๗ ๐๙๐๓ น.ส. กมลธิดา คนสนิท

๙๐๔ ชัยภูมิ ๐๓๘ ๐๙๐๔ น.ส. ศิริลักษณ์ ค ามาดี

๙๐๕ ชัยภูมิ ๐๓๙ ๐๙๐๕ น.ส. สุพัฒน์รพี ชะนะกูล

๙๐๖ ชุมพร ๐๐๑ ๐๙๐๖ น.ส. ชัชชญา สุดใจ

๙๐๗ เชียงราย ๐๐๑ ๐๙๐๗ นาง กรรณิกา อาสาม

๙๐๘ เชียงราย ๐๐๒ ๐๙๐๘ น.ส. โสภา เล่ือมใสใจดี

๙๐๙ เชียงราย ๐๐๓ ๐๙๐๙ น.ส. หทัยทิพย์ ใจสุข

๙๑๐ เชียงราย ๐๐๔ ๐๙๑๐ น.ส. อาภาภรณ์ ไวยะกรรณ์

๙๑๑ เชียงราย ๐๐๕ ๐๙๑๑ น.ส. ชมพูนุท มะโนนึก

๙๑๒ เชียงราย ๐๐๖ ๐๙๑๒ นาง. อ าพร ชัยสุรินทร์

๙๑๓ เชียงราย ๐๐๗ ๐๙๑๓ น.ส. ชรินทร์ทิพย์ วัสสานะบรูณ์

๙๑๔ เชียงราย ๐๐๘ ๐๙๑๔ น.ส. อมรรัตน์ ปทุมไพโรจน์

๙๑๕ เชียงราย ๐๐๙ ๐๙๑๕ น.ส. พรนิภา ท ามา

 หน้า ๓๙ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๙๑๖ เชียงราย ๐๑๐ ๐๙๑๖ น.ส. อัมพร พรหมชัยวุฒิ

๙๑๗ เชียงราย ๐๑๑ ๐๙๑๗ น.ส. พรพิมล แบทู

๙๑๘ เชียงราย ๐๑๒ ๐๙๑๘ น.ส. มัณทนี สุมัชยา

๙๑๙ เชียงราย ๐๑๓ ๐๙๑๙ น.ส. มาลินี เมฆบนจันทร์

๙๒๐ เชียงราย ๐๑๔ ๐๙๒๐ น.ส. อรทัย ทวีเดชากุล

๙๒๑ เชียงราย ๐๑๕ ๐๙๒๑ น.ส. กรรณิกา ทะกัน

๙๒๒ เชียงราย ๐๑๖ ๐๙๒๒ น.ส. อมรรัตน์ วัฒนา

๙๒๓ เชียงราย ๐๑๗ ๐๙๒๓ น.ส. พรนัชชา กันธิยาใจ

๙๒๔ เชียงราย ๐๑๘ ๐๙๒๔ น.ส. ศุภรัตน์ เหมัง

๙๒๕ เชียงราย ๐๑๙ ๐๙๒๕ น.ส. ประภัสสร พลมั่น

๙๒๖ เชียงราย ๐๒๐ ๐๙๒๖ น.ส. สุพัตรา บุญสิมมา

๙๒๗ เชียงราย ๐๒๑ ๐๙๒๗ น.ส. นภจร นาทร

๙๒๘ เชียงราย ๐๒๒ ๐๙๒๘ น.ส. วิไลวัลย์ โชคชัยรัตนกุล

๙๒๙ เชียงราย ๐๒๓ ๐๙๒๙ น.ส. นันทณัฐ เขื่อนค า

๙๓๐ เชียงราย ๐๒๔ ๐๙๓๐ น.ส. พรพรรณ บรรณสาร

๙๓๑ เชียงราย ๐๒๕ ๐๙๓๑ น.ส. รัชณีพร ปัญญานาย

๙๓๒ เชียงราย ๐๒๖ ๐๙๓๒ น.ส. ทิพกา อิสระไพศาล

๙๓๓ เชียงราย ๐๒๗ ๐๙๓๓ น.ส. ณฐกานต์ มะโนสมบัติ

๙๓๔ เชียงราย ๐๒๘ ๐๙๓๔ น.ส. ศิริโชค พิชัย

๙๓๕ เชียงราย ๐๒๙ ๐๙๓๕ น.ส. รุ่งทิวา ไชยจ าเริญ

๙๓๖ เชียงราย ๐๓๐ ๐๙๓๖ น.ส. เปมิกา วงศ์สาม

๙๓๗ เชียงราย ๐๓๑ ๐๙๓๗ น.ส. ณัธนันท์ สมศรี

 หน้า ๔๐ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๙๓๘ เชียงราย ๐๓๒ ๐๙๓๘ น.ส. ธนัสฐา กาต๊ิบ

๙๓๙ เชียงราย ๐๓๓ ๐๙๓๙ น.ส. นารินทร์ อินทะจักร์

๙๔๐ เชียงราย ๐๓๔ ๐๙๔๐ น.ส. ศศิคุณ นันทะเสน

๙๔๑ เชียงราย ๐๓๕ ๐๙๔๑ น.ส. จริญญา มลิวรรณ์

๙๔๒ เชียงราย ๐๓๖ ๐๙๔๒ น.ส. จิตสุภา นภัสประภากุล

๙๔๓ เชียงราย ๐๓๗ ๐๙๔๓ น.ส. ช่อผกา ฟอกค า

๙๔๔ เชียงราย ๐๓๘ ๐๙๔๔ น.ส. อชิรญา นวลสุข

๙๔๕ เชียงราย ๐๓๙ ๐๙๔๕ น.ส. เวณิกา วงศ์ชัย

๙๔๖ เชียงราย ๐๔๐ ๐๙๔๖ น.ส. ศิริวรรณ สุขเจริญ

๙๔๗ เชียงราย ๐๔๑ ๐๙๔๗ น.ส. กมลชนก แซ่ลี

๙๔๘ เชียงราย ๐๔๒ ๐๙๔๘ น.ส. ธมกร พรหมมาลี

๙๔๙ เชียงราย ๐๔๓ ๐๙๔๙ น.ส. ศุกลภัทร ศรีหวัง

๙๕๐ เชียงราย ๐๔๔ ๐๙๕๐ น.ส. ศิริวรรณ กันทะสอน

๙๕๑ เชียงราย ๐๔๕ ๐๙๕๑ น.ส. สุพัตรา ค าแปง

๙๕๒ เชียงราย ๐๔๖ ๐๙๕๒ ว่าทีร่.ต.หญิง ศิริวรรณ อินถาโท

๙๕๓ เชียงราย ๐๔๗ ๐๙๕๓ น.ส. จรรยารัตน์ ยศต๊ะมะ

๙๕๔ เชียงราย ๐๔๘ ๐๙๕๔ น.ส. เกตย์นิภา สละทาน

๙๕๕ เชียงราย ๐๔๙ ๐๙๕๕ น.ส. มนัสนันท์ เมอแล

๙๕๖ เชียงราย ๐๕๐ ๐๙๕๖ น.ส. อัจฉรา ปันติค า

๙๕๗ เชียงราย ๐๕๑ ๐๙๕๗ น.ส. นวรัฐ ค าภีระ

๙๕๘ เชียงราย ๐๕๒ ๐๙๕๘ น.ส. เยาวพา บัง้เงิน

๙๕๙ เชียงราย ๐๕๓ ๐๙๕๙ น.ส. ศิรินทรา ไชยวุฒิ

 หน้า ๔๑ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๙๖๐ เชียงราย ๐๕๔ ๐๙๖๐ น.ส. เนตรนภา รักขัน

๙๖๑ เชียงราย ๐๕๕ ๐๙๖๑ น.ส. วิไลลักษณ์ ราชสมบัติ

๙๖๒ เชียงราย ๐๕๖ ๐๙๖๒ น.ส. นิด ชัยชื่อ

๙๖๓ เชียงราย ๐๕๗ ๐๙๖๓ น.ส. ณัฎฐ์นิชา ฉั่วริยะกุล

๙๖๔ เชียงราย ๐๕๘ ๐๙๖๔ น.ส. ธัญชนก เพ็ชรย้อย

๙๖๕ เชียงราย ๐๕๙ ๐๙๖๕ น.ส. ณัฐกาญจน์ บาหลา

๙๖๖ เชียงราย ๐๖๐ ๐๙๖๖ น.ส. วิราพร โอฬารกิจพานิช

๙๖๗ เชียงราย ๐๖๑ ๐๙๖๗ น.ส. เจนจิรา มีมา

๙๖๘ เชียงราย ๐๖๒ ๐๙๖๘ น.ส. ทิพวรรณ นันชัย

๙๖๙ เชียงราย ๐๖๓ ๐๙๖๙ น.ส. กุลนิดา เต๋จ๊ะ

๙๗๐ เชียงราย ๐๖๕ ๐๙๗๐ น.ส. ชิดชนก กาวงค์

๙๗๑ เชียงราย ๐๖๖ ๐๙๗๑ น.ส. อ าพร เชอมือ

๙๗๒ เชียงราย ๐๖๗ ๐๙๗๒ น.ส. จิรัชญา สิงห์แก้ว

๙๗๓ เชียงราย ๐๖๘ ๐๙๗๓ น.ส. ฐิติญา แก้วอ้าย

๙๗๔ เชียงราย ๐๖๙ ๐๙๗๔ น.ส. วันเพ็ญ ไชยนันทอง

๙๗๕ เชียงราย ๐๗๐ ๐๙๗๕ น.ส. มาลี แซ่โซ้ง

๙๗๖ เชียงราย ๐๗๒ ๐๙๗๖ น.ส. พลอยไพลิน มังคละ

๙๗๗ เชียงราย ๐๗๓ ๐๙๗๗ น.ส. ภัสพิรา มั่งมูล

๙๗๘ เชียงราย ๐๗๔ ๐๙๗๘ น.ส. จุฑาทิพย์ ขัตติยะ

๙๗๙ เชียงราย ๐๗๕ ๐๙๗๙ น.ส. หนึ่งฤทัย ขะแนง

๙๘๐ เชียงราย ๐๗๖ ๐๙๘๐ น.ส. นันท์นลิน ระเรือง

๙๘๑ เชียงราย ๐๗๗ ๐๙๘๑ น.ส. ปวีณ์กร ชัยชนะ

 หน้า ๔๒ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๙๘๒ เชียงราย ๐๗๘ ๐๙๘๒ น.ส. พัชราภรณ์ สุใจยา

๙๘๓ เชียงราย ๐๗๙ ๐๙๘๓ น.ส. อรอนงค์ วงษายา

๙๘๔ เชียงราย ๐๘๐ ๐๙๘๔ น.ส. วรัญญา กุณา

๙๘๕ เชียงราย ๐๘๑ ๐๙๘๕ น.ส. ณัฐชนา นนทะสายา

๙๘๖ เชียงราย ๐๘๒ ๐๙๘๖ น.ส. ศรีสุดา แซ่เต๋ิน

๙๘๗ เชียงใหม่ ๐๐๒ ๐๙๘๗ น.ส. จารุวรรณ ภักบุตร

๙๘๘ เชียงใหม่ ๐๐๓ ๐๙๘๘ น.ส. พรพิมล พรมพนัส

๙๘๙ เชียงใหม่ ๐๐๔ ๐๙๘๙ น.ส. วนัสนันท์ เนื้อนิ่ม

๙๙๐ เชียงใหม่ ๐๐๕ ๐๙๙๐ น.ส. ยุวดี สุทธวงค์

๙๙๑ เชียงใหม่ ๐๐๖ ๐๙๙๑ น.ส. นิภาพร ขาวศรี

๙๙๒ เชียงใหม่ ๐๐๗ ๐๙๙๒ น.ส. พรพิมล ต่อเรือน

๙๙๓ เชียงใหม่ ๐๐๘ ๐๙๙๓ น.ส. สายน้ าฝ้ึง หมื่นเงิน

๙๙๔ เชียงใหม่ ๐๐๙ ๐๙๙๔ น.ส. กรรณิการ์ แก้วสลัก

๙๙๕ เชียงใหม่ ๐๑๐ ๐๙๙๕ น.ส. กมลทิพย์ ทิพวงค์

๙๙๖ เชียงใหม่ ๐๑๑ ๐๙๙๖ น.ส. สุกัญญา ศักด์ิเจริญชัยกุล

๙๙๗ เชียงใหม่ ๐๑๒ ๐๙๙๗ น.ส. รัชฎาพร ค าเทีย่ง

๙๙๘ เชียงใหม่ ๐๑๓ ๐๙๙๘ น.ส. วรรณรภา อัศวเจริญกุล

๙๙๙ เชียงใหม่ ๐๑๔ ๐๙๙๙ น.ส. กชกร พละพันธ์

๑๐๐๐ เชียงใหม่ ๐๑๕ ๑๐๐๐ น.ส. ศิริลักษณ์ ตุ้ยสมุทร

๑๐๐๑ เชียงใหม่ ๐๑๖ ๑๐๐๑ น.ส. ภาไยเรศ พันธ์ศิริ

๑๐๐๒ เชียงใหม่ ๐๑๗ ๑๐๐๒ น.ส. รัชฎาพร กิจการนา

๑๐๐๓ เชียงใหม่ ๐๑๘ ๑๐๐๓ น.ส. ชุณห์พิทาน ชุ่มฝน

 หน้า ๔๓ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๑๐๐๔ เชียงใหม่ ๐๑๙ ๑๐๐๔ น.ส. อรพินท์ วิโสภา

๑๐๐๕ เชียงใหม่ ๐๒๐ ๑๐๐๕ น.ส. กมลรัตน์ เจริญพร

๑๐๐๖ เชียงใหม่ ๐๒๑ ๑๐๐๖ น.ส. กัญจกรศ์ อภิรมย์วนิช

๑๐๐๗ เชียงใหม่ ๐๒๒ ๑๐๐๗ น.ส. นุชนภาพร คล้ายไทย

๑๐๐๘ เชียงใหม่ ๐๒๓ ๑๐๐๘ น.ส. พรจรัส แย้มประเสริฐ

๑๐๐๙ เชียงใหม่ ๐๒๔ ๑๐๐๙ น.ส. ภาวี เด่นด ารงฤทธิ์

๑๐๑๐ เชียงใหม่ ๐๒๕ ๑๐๑๐ น.ส. ลดาวัลย์ ปัญญาเรือน

๑๐๑๑ เชียงใหม่ ๐๒๖ ๑๐๑๑ น.ส. ชิดชนก วงศ์สายใย

๑๐๑๒ เชียงใหม่ ๐๒๗ ๑๐๑๒ น.ส. กรกช สนธิ

๑๐๑๓ เชียงใหม่ ๐๒๘ ๑๐๑๓ น.ส. วิไลพร ศิริเครือวัลย์

๑๐๑๔ เชียงใหม่ ๐๒๙ ๑๐๑๔ น.ส. เพ็ญจันทร์ เกียรติยากุล

๑๐๑๕ เชียงใหม่ ๐๓๐ ๑๐๑๕ น.ส. กรรณิการ์ แก้วนิคมพาณิชย์

๑๐๑๖ เชียงใหม่ ๐๓๑ ๑๐๑๖ น.ส. พิมพ์ชนก เต๋จ๊ะ

๑๐๑๗ เชียงใหม่ ๐๓๒ ๑๐๑๗ น.ส. พิชญ์ชญาลักษณ์ ว่องชิงชัย

๑๐๑๘ เชียงใหม่ ๐๓๓ ๑๐๑๘ น.ส. สิริกาญจน์ สุขร่ืน

๑๐๑๙ เชียงใหม่ ๐๓๔ ๑๐๑๙ ว่าที ร.ต.หญิง ณัฐกานต์ สมร

๑๐๒๐ เชียงใหม่ ๐๓๕ ๑๐๒๐ น.ส. นันท์ชิราภรณ์ ศรีรุวัฒน์

๑๐๒๑ เชียงใหม่ ๐๓๖ ๑๐๒๑ น.ส. กนคพร กรวดนอก

๑๐๒๒ เชียงใหม่ ๐๓๗ ๑๐๒๒ น.ส. ระพีพรรณ ว่องสาริกิจ

๑๐๒๓ เชียงใหม่ ๐๓๘ ๑๐๒๓ น.ส. อารยา พรหมแปง

๑๐๒๔ เชียงใหม่ ๐๓๙ ๑๐๒๔ น.ส. สุมาลี เบลเซ

๑๐๒๕ เชียงใหม่ ๐๔๐ ๑๐๒๕ น.ส. ปัทมา จินะทอง

 หน้า ๔๔ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๑๐๒๖ เชียงใหม่ ๐๔๑ ๑๐๒๖ น.ส. พณพร จิตโสภา

๑๐๒๗ เชียงใหม่ ๐๔๒ ๑๐๒๗ น.ส. ฐิติธนัญญา อุตมะ

๑๐๒๘ เชียงใหม่ ๐๔๓ ๑๐๒๘ น.ส. ปิยธิดา ตุ่ยไธสง

๑๐๒๙ เชียงใหม่ ๐๔๔ ๑๐๒๙ น.ส. พัชมณ บุญพร้อม

๑๐๓๐ เชียงใหม่ ๐๔๕ ๑๐๓๐ น.ส. นิภาพร ธิมา

๑๐๓๑ เชียงใหม่ ๐๔๖ ๑๐๓๑ น.ส. ศิริมา แดงสาย

๑๐๓๒ เชียงใหม่ ๐๔๗ ๑๐๓๒ น.ส. ศิริรัตน์ ขัตติวงค์

๑๐๓๓ เชียงใหม่ ๐๔๘ ๑๐๓๓ น.ส. ชลพินทุ์ แก้วก๋อง

๑๐๓๔ เชียงใหม่ ๐๔๙ ๑๐๓๔ น.ส. ณัฐชญา ขันไชย

๑๐๓๕ เชียงใหม่ ๐๕๐ ๑๐๓๕ น.ส. อโณทัย คุณา

๑๐๓๖ เชียงใหม่ ๐๕๑ ๑๐๓๖ น.ส. สุธาวัลย์ แม๊ะบ้าน

๑๐๓๗ เชียงใหม่ ๐๕๒ ๑๐๓๗ น.ส. วิภาณี สุรินไชย

๑๐๓๘ เชียงใหม่ ๐๕๓ ๑๐๓๘ น.ส. กัญญาณัฐ ต๊ะสุทา

๑๐๓๙ เชียงใหม่ ๐๕๔ ๑๐๓๙ น.ส. เบญชพา แซ่เห่อ

๑๐๔๐ เชียงใหม่ ๐๕๕ ๑๐๔๐ น.ส. พิรินันท์ สอาดล้วน

๑๐๔๑ เชียงใหม่ ๐๕๖ ๑๐๔๑ น.ส. ทิพย์วรา กาสนิท

๑๐๔๒ เชียงใหม่ ๐๕๗ ๑๐๔๒ น.ส. สาริกา แซ่ท้าว

๑๐๔๓ เชียงใหม่ ๐๕๘ ๑๐๔๓ น.ส. จีรนันท์ ชุ่มสวัสด์ิ

๑๐๔๔ เชียงใหม่ ๐๕๙ ๑๐๔๔ น.ส. ชวนพิศ โรจน์วิไลศรี

๑๐๔๕ เชียงใหม่ ๐๖๐ ๑๐๔๕ น.ส. สุวิมล ศรีกันยา

๑๐๔๖ เชียงใหม่ ๐๖๑ ๑๐๔๖ น.ส. สุพรรษา วรมิตร

๑๐๔๗ เชียงใหม่ ๐๖๒ ๑๐๔๗ ว่าที ่ร.ต.หญิง ฬุจภัณฑ์ ไทยวิบูลย์

 หน้า ๔๕ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๑๐๔๘ เชียงใหม่ ๐๖๓ ๑๐๔๘ น.ส. ชนาภา ลาภา

๑๐๔๙ เชียงใหม่ ๐๖๔ ๑๐๔๙ น.ส. กมลชนก พลเคน

๑๐๕๐ เชียงใหม่ ๐๖๕ ๑๐๕๐ น.ส. สุวิมล ธรรมไทสง

๑๐๕๑ เชียงใหม่ ๐๖๖ ๑๐๕๑ น.ส. ธันชนก กันชนะ

๑๐๕๒ เชียงใหม่ ๐๖๗ ๑๐๕๒ น.ส. นฤมล ไชยเคร่ือง

๑๐๕๓ เชียงใหม่ ๐๖๘ ๑๐๕๓ น.ส. ธิดารัตน์ คชสีห์

๑๐๕๔ เชียงใหม่ ๐๖๙ ๑๐๕๔ น.ส. จริญญา แก้วนารี

๑๐๕๕ เชียงใหม่ ๐๗๐ ๑๐๕๕ น.ส. วรรณิกา บุญฤทธิ์

๑๐๕๖ เชียงใหม่ ๐๗๑ ๑๐๕๖ น.ส. ปิยะกาญจน์ คูหพันธ์

๑๐๕๗ เชียงใหม่ ๐๗๒ ๑๐๕๗ น.ส. ณัฐญาภรณ์ บุญรัตน์

๑๐๕๘ เชียงใหม่ ๐๗๓ ๑๐๕๘ น.ส. สุชาดา แก้วผัด

๑๐๕๙ เชียงใหม่ ๐๗๔ ๑๐๕๙ น.ส. สริญญา ใจชื่น

๑๐๖๐ ตรัง ๐๐๑ ๑๐๖๐ น.ส. ศุภิสรา ลัคนาศิโรรัตน์

๑๐๖๑ ตาก ๐๐๑ ๑๐๖๑ น.ส. ภัทราพร อย่างยั่งยืน

๑๐๖๒ ตาก ๐๐๒ ๑๐๖๒ น.ส. ขวัญชนก พุฒิไชยจรรยา

๑๐๖๓ ตาก ๐๐๕ ๑๐๖๓ น.ส. อภิชญา ค ามีหล้า

๑๐๖๔ ตาก ๐๐๖ ๑๐๖๔ น.ส. ฑิฆมัพร ทองไทยแท้

๑๐๖๕ ตาก ๐๐๗ ๑๐๖๕ น.ส. สุทธาทิพย์ เสมบาง

๑๐๖๖ ตาก ๐๐๘ ๑๐๖๖ น.ส. สุวดี อินทร์วิเชียร

๑๐๖๗ ตาก ๐๐๙ ๑๐๖๗ น.ส. ราตรี บัวเข็ม

๑๐๖๘ ตาก ๐๑๐ ๑๐๖๘ น.ส. ธัญญาลักษณ์ อ่อนละออ

๑๐๖๙ นครนายก ๐๐๑ ๑๐๖๙ น.ส. ญาณิกา พิมพ์จุฬา

 หน้า ๔๖ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๑๐๗๐ นครนายก ๐๐๒ ๑๐๗๐ น.ส. สุภามาส คงคาเพชรสกุล

๑๐๗๑ นครนายก ๐๐๓ ๑๐๗๑ น.ส. นพวรรณ แก้ววารี

๑๐๗๒ นครนายก ๐๐๔ ๑๐๗๒ น.ส. กมลชนก ช่วยจันทร์

๑๐๗๓ นครปฐม ๐๐๑ ๑๐๗๓ น.ส. ธานุรัตน์ หลงชิน

๑๐๗๔ นครปฐม ๐๐๒ ๑๐๗๔ น.ส. ศิริโสภา บุษยพินิจ

๑๐๗๕ นครปฐม ๐๐๓ ๑๐๗๕ น.ส. วิภวานี แก้วประสงค์

๑๐๗๖ นครปฐม ๐๐๔ ๑๐๗๖ น.ส. โกสุมภ์ พันธ์ศรี

๑๐๗๗ นครปฐม ๐๐๕ ๑๐๗๗ น.ส. ภัณฑิรา ปรีชาบริสุทธิก์ุล

๑๐๗๘ นครปฐม ๐๐๖ ๑๐๗๘ นาง ศิริพร มั่งมีผล

๑๐๗๙ นครปฐม ๐๐๗ ๑๐๗๙ น.ส. ธมกร เล้ียงพฤกษา

๑๐๘๐ นครปฐม ๐๐๘ ๑๐๘๐ น.ส. โชติรส สินทอน

๑๐๘๑ นครพนม ๐๐๑ ๑๐๘๑ น.ส. ชลธิชา บริบูรณ์

๑๐๘๒ นครพนม ๐๐๒ ๑๐๘๒ น.ส. พัชรี พรมบุตร

๑๐๘๓ นครพนม ๐๐๓ ๑๐๘๓ น.ส. วราพร นวลงาม

๑๐๘๔ นครพนม ๐๐๔ ๑๐๘๔ น.ส. ชัญญา พ่อชมภู

๑๐๘๕ นครพนม ๐๐๕ ๑๐๘๕ น.ส. พิลัยพร มหาสมเหลา

๑๐๘๖ นครพนม ๐๐๖ ๑๐๘๖ น.ส. สุภาวรรณ บัวค า

๑๐๘๗ นครพนม ๐๐๗ ๑๐๘๗ น.ส. ปิยาพัชร ใจศิริ

๑๐๘๘ นครพนม ๐๐๘ ๑๐๘๘ น.ส. จันทร์ฉาย วังวร

๑๐๘๙ นครพนม ๐๐๙ ๑๐๘๙ น.ส. รัตติกา รินทอน

๑๐๙๐ นครพนม ๐๑๐ ๑๐๙๐ น.ส. มัสยา ขุนนาดี

๑๐๙๑ นครพนม ๐๑๑ ๑๐๙๑ น.ส. วิมล เทวะประกาย

 หน้า ๔๗ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๑๐๙๒ นครพนม ๐๑๒ ๑๐๙๒ น.ส. รมิตา  แสนเขื่อน

๑๐๙๓ นครพนม ๐๑๓ ๑๐๙๓ น.ส. จุฑารัตน์ บุพศิริ

๑๐๙๔ นครพนม ๐๑๔ ๑๐๙๔ น.ส. ปิยนุช มัชชัยยา

๑๐๙๕ นครพนม ๐๑๕ ๑๐๙๕ น.ส. อรัญชยา ถาวร

๑๐๙๖ นครพนม ๐๑๖ ๑๐๙๖ น.ส. พัสดา โคตรตา

๑๐๙๗ นครพนม ๐๑๗ ๑๐๙๗ น.ส. น้ ามน สอนบัว

๑๐๙๘ นครพนม ๐๑๘ ๑๐๙๘ น.ส. ชัชฏาภรณ์ โมธรรม

๑๐๙๙ นครพนม ๐๑๙ ๑๐๙๙ น.ส. วรรณวิศา นครังสุ

๑๑๐๐ นครพนม ๐๒๐ ๑๑๐๐ น.ส. ศิริญญา พรประสิทธิ์

๑๑๐๑ นครพนม ๐๒๑ ๑๑๐๑ น.ส. จุฬารัตน์ ศิริบุตร

๑๑๐๒ นครพนม ๐๒๒ ๑๑๐๒ น.ส. อรุณโปรย จันอบ

๑๑๐๓ นครพนม ๐๒๓ ๑๑๐๓ น.ส. น้ าฝน โยลัย

๑๑๐๔ นครพนม ๐๒๔ ๑๑๐๔ น.ส. สุดารัตน์ พรหมชัย

๑๑๐๕ นครพนม ๐๒๕ ๑๑๐๕ น.ส. รัตนาพร พรมกสิกร

๑๑๐๖ นครพนม ๐๒๖ ๑๑๐๖ น.ส. ริญาพร บุญก้อน

๑๑๐๗ นครพนม ๐๒๗ ๑๑๐๗ น.ส. จิราภรณ์ ขันตะ

๑๑๐๘ นครพนม ๐๒๘ ๑๑๐๘ น.ส. มลมิลตรา พัฒธาญานนท์

๑๑๐๙ นครพนม ๐๒๙ ๑๑๐๙ น.ส. ชัชรี หลับจันทร์

๑๑๑๐ นครพนม ๐๓๐ ๑๑๑๐ น.ส. อัจจิมา ชามาตร

๑๑๑๑ นครพนม ๐๓๑ ๑๑๑๑ น.ส. ธารทิพย์ นิตยาคม

๑๑๑๒ นครพนม ๐๓๒ ๑๑๑๒ น.ส. นันริกา พูดเพราะ

๑๑๑๓ นครพนม ๐๓๓ ๑๑๑๓ น.ส. สกุลรัตน์ พรหมชัย

 หน้า ๔๘ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๑๑๑๔ นครพนม ๐๓๔ ๑๑๑๔ น.ส. วิจิตรา มาโพธิ์

๑๑๑๕ นครพนม ๐๓๕ ๑๑๑๕ น.ส. วิวธิวรรณ ภูมิชัย

๑๑๑๖ นครพนม ๐๓๖ ๑๑๑๖ น.ส. รัตนา ศรีหานาม

๑๑๑๗ นครพนม ๐๓๗ ๑๑๑๗ น.ส. นราพร จันทวงศ์

๑๑๑๘ นครพนม ๐๓๘ ๑๑๑๘ น.ส. ดวงฤดี แก้วพรหม

๑๑๑๙ นครพนม ๐๓๙ ๑๑๑๙ น.ส. อภิญญา  วรติยะ

๑๑๒๐ นครพนม ๐๔๐ ๑๑๒๐ น.ส. ภัณฑิรา จารีรัตน์

๑๑๒๑ นครพนม ๐๔๑ ๑๑๒๑ น.ส. รักษชนก ถามัน

๑๑๒๒ นครพนม ๐๔๒ ๑๑๒๒ น.ส. นภารัตน์ ค าสีดา

๑๑๒๓ นครพนม ๐๔๓ ๑๑๒๓ น.ส. วิมล จันทะคูณ

๑๑๒๔ นครพนม ๐๔๔ ๑๑๒๔ น.ส. วิริยาภรณ์ หอมกล่ิน

๑๑๒๕ นครพนม ๐๔๕ ๑๑๒๕ น.ส. ภาศิณี นาศรี

๑๑๒๖ นครพนม ๐๔๖ ๑๑๒๖ น.ส. ภัทราภรณ์ เถียงมี

๑๑๒๗ นครพนม ๐๔๗ ๑๑๒๗ น.ส. กมลรัตน์ ค าเพ็ชรดี

๑๑๒๘ นครพนม ๐๔๘ ๑๑๒๘ น.ส. เนตรดาว ทองตาม

๑๑๒๙ นครพนม ๐๔๙ ๑๑๒๙ น.ส. อัญชลี เมหิ

๑๑๓๐ นครพนม ๐๕๐ ๑๑๓๐ น.ส. กันยารัตน์ รามฤทธิ์

๑๑๓๑ นครพนม ๐๕๑ ๑๑๓๑ น.ส. ชุติมา สานา

๑๑๓๒ นครพนม ๐๕๒ ๑๑๓๒ นาง ชนิตรนันท์ ยศไกร

๑๑๓๓ นครพนม ๐๕๓ ๑๑๓๓ น.ส. ปวริศา อ้วนแก้ว

๑๑๓๔ นครพนม ๐๕๔ ๑๑๓๔ น.ส. กิตรัตน์ นันนวน

๑๑๓๕ นครพนม ๐๕๕ ๑๑๓๕ น.ส. ภรณ์ทิพย์ ภาโสม

 หน้า ๔๙ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๑๑๓๖ นครพนม ๐๕๖ ๑๑๓๖ น.ส. ปาริฉัตร สุวรรณศักด์ิ

๑๑๓๗ นครราชสีมา ๐๐๑ ๑๑๓๗ น.ส. กุสุมา พุฒกลาง

๑๑๓๘ นครราชสีมา ๐๐๒ ๑๑๓๘ น.ส. อภิญญา  กิตตินิธิพัฒน์

๑๑๓๙ นครราชสีมา ๐๐๓ ๑๑๓๙ น.ส. ภาวิณี ปฏิบัติ

๑๑๔๐ นครราชสีมา ๐๐๔ ๑๑๔๐ น.ส. จันทร์ทิพย์ บดสูงเนิน

๑๑๔๑ นครราชสีมา ๐๐๕ ๑๑๔๑ น.ส. นวลปราง จงยัง

๑๑๔๒ นครราชสีมา ๐๐๖ ๑๑๔๒ น.ส. ภาวิณีย์ ช่างหล่อ

๑๑๔๓ นครราชสีมา ๐๐๗ ๑๑๔๓ น.ส. จินต์จุฑา พินไทยสง

๑๑๔๔ นครราชสีมา ๐๐๘ ๑๑๔๔ น.ส. สุภิญญา ภิรมย์จิตร

๑๑๔๕ นครราชสีมา ๐๐๙ ๑๑๔๕ น.ส. ณัฐภัสสร อย่าเสียสัตย์

๑๑๔๖ นครราชสีมา ๐๑๐ ๑๑๔๖ น.ส. ดวงพร บัง้จันอัด

๑๑๔๗ นครราชสีมา ๐๑๑ ๑๑๔๗ น.ส. อาภาภรณ์ แสนโฮม

๑๑๔๘ นครราชสีมา ๐๑๒ ๑๑๔๘ น.ส. ปรารถนา เหล่านารายณ์

๑๑๔๙ นครราชสีมา ๐๑๓ ๑๑๔๙ น.ส. วาสนา ถ่ายสูงเนิน

๑๑๕๐ นครราชสีมา ๐๑๔ ๑๑๕๐ น.ส. เนตรวลี แก้วเขียว

๑๑๕๑ นครราชสีมา ๐๑๕ ๑๑๕๑ น.ส. ปิยนุช สินธุสกุล

๑๑๕๒ นครราชสีมา ๐๑๖ ๑๑๕๒ น.ส. หทัยชนก ล้อมขุนทด

๑๑๕๓ นครราชสีมา ๐๑๗ ๑๑๕๓ น.ส. ธัญญาลักษณ์ สุขกลาง

๑๑๕๔ นครราชสีมา ๐๑๘ ๑๑๕๔ น.ส. ศรินญา อุ่นเกิด

๑๑๕๕ นครราชสีมา ๐๑๙ ๑๑๕๕ น.ส. ศิริพร สวนดี

๑๑๕๖ นครราชสีมา ๐๒๐ ๑๑๕๖ น.ส. ขนิษฐา อุ่นเมือง

๑๑๕๗ นครราชสีมา ๐๒๑ ๑๑๕๗ น.ส. กนกรัตน์ แก้วตะพาน

 หน้า ๕๐ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๑๑๕๘ นครราชสีมา ๐๒๒ ๑๑๕๘ น.ส. กนกกานต์ แก้วตะพาน

๑๑๕๙ นครราชสีมา ๐๒๓ ๑๑๕๙ น.ส. ลัดดา อุทัยรัตน์

๑๑๖๐ นครราชสีมา ๐๒๔ ๑๑๖๐ น.ส. ทิวาพร เลิกนอก

๑๑๖๑ นครราชสีมา ๐๒๕ ๑๑๖๑ น.ส. ปิยวรรณ ขอมอบกลาง

๑๑๖๒ นครราชสีมา ๐๒๖ ๑๑๖๒ น.ส. กนกพร หงษา

๑๑๖๓ นครราชสีมา ๐๒๗ ๑๑๖๓ น.ส. ณัฐวดี จันทร์ไทย

๑๑๖๔ นครราชสีมา ๐๒๘ ๑๑๖๔ น.ส. ดวงสมร บ่อพิมาย

๑๑๖๕ นครราชสีมา ๐๒๙ ๑๑๖๕ น.ส. นวลปรางค์ มีดา

๑๑๖๖ นครราชสีมา ๐๓๐ ๑๑๖๖ น.ส. อุไรพร แตบไธสง

๑๑๖๗ นครราชสีมา ๐๓๑ ๑๑๖๗ น.ส. วราพร สุภาพ

๑๑๖๘ นครราชสีมา ๐๓๒ ๑๑๖๘ น.ส. พีรญา ทับทิมไสย

๑๑๖๙ นครราชสีมา ๐๓๓ ๑๑๖๙ ว่าที ่ร.ต หญิง ณัฐสินี หลักชัย

๑๑๗๐ นครราชสีมา ๐๓๔ ๑๑๗๐ น.ส. วรวรรณ พรมมาหลง

๑๑๗๑ นครราชสีมา ๐๓๕ ๑๑๗๑ น.ส. กุลธิดา ไกรคุ้ม

๑๑๗๒ นครราชสีมา ๐๓๖ ๑๑๗๒ น.ส. วิชุดา ตุงไธสง

๑๑๗๓ นครราชสีมา ๐๓๗ ๑๑๗๓ น.ส. สุนันท์ ต้ายไธสง

๑๑๗๔ นครราชสีมา ๐๓๘ ๑๑๗๔ น.ส. สุกัญญา โสมขุนทด

๑๑๗๕ นครราชสีมา ๐๓๙ ๑๑๗๕ น.ส. นวรัตน์ มาอินทร์

๑๑๗๖ นครราชสีมา ๐๔๐ ๑๑๗๖ น.ส. วรารัตน์ เพิม่พูน

๑๑๗๗ นครราชสีมา ๐๔๑ ๑๑๗๗ น.ส. อรณิชา ทอจะโป๊ะ

๑๑๗๘ นครราชสีมา ๐๔๒ ๑๑๗๘ น.ส. รุ้งทิวา ซุงเฮงกุล

๑๑๗๙ นครราชสีมา ๐๔๓ ๑๑๗๙ น.ส. จริยา พงษ์สงวน

 หน้า ๕๑ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๑๑๘๐ นครราชสีมา ๐๔๔ ๑๑๘๐ น.ส. ปิยธิดา บัวจัตุรัส

๑๑๘๑ นครราชสีมา ๐๔๕ ๑๑๘๑ น.ส. วารินทร์  เพียมขุนทด

๑๑๘๒ นครราชสีมา ๐๔๖ ๑๑๘๒ น.ส. พัชราภรณ์ บุญร่วม

๑๑๘๓ นครราชสีมา ๐๔๗ ๑๑๘๓ น.ส. ชลธิชา แสนจังหรีด

๑๑๘๔ นครราชสีมา ๐๔๘ ๑๑๘๔ น.ส. ปรางค์ทอง กล้าหาญ

๑๑๘๕ นครราชสีมา ๐๔๙ ๑๑๘๕ น.ส. อัญชลี หุนทะเล

๑๑๘๖ นครราชสีมา ๐๕๐ ๑๑๘๖ น.ส. เชษฐ์ธิดา จรัสกิตติชัย

๑๑๘๗ นครราชสีมา ๐๕๑ ๑๑๘๗ น.ส. ณีรญา แดงไหม่

๑๑๘๘ นครราชสีมา ๐๕๒ ๑๑๘๘ น.ส. กัญญาณัฐ ปักการะนัง

๑๑๘๙ นครราชสีมา ๐๕๓ ๑๑๘๙ น.ส. ศรินญา กงไชยา

๑๑๙๐ นครราชสีมา ๐๕๔ ๑๑๙๐ น.ส. ปณิดา จันทีนอก

๑๑๙๑ นครราชสีมา ๐๕๕ ๑๑๙๑ น.ส. วันเพ็ญ หน่วงกระโทก

๑๑๙๒ นครราชสีมา ๐๕๖ ๑๑๙๒ น.ส. ขวัญสุดา บุญเรืองเศษ

๑๑๙๓ นครราชสีมา ๐๕๗ ๑๑๙๓ จ.ส.อ.หญิง ขนิษฐา บัวลอย

๑๑๙๔ นครราชสีมา ๐๕๘ ๑๑๙๔ น.ส. ปรียานุช แสงเพ็ง

๑๑๙๕ นครราชสีมา ๐๕๙ ๑๑๙๕ น.ส. ศุภลักษณ์ สุนนทะนาม

๑๑๙๖ นครราชสีมา ๐๖๐ ๑๑๙๖ น.ส. สุวรรณณา กวดนอก

๑๑๙๗ นครราชสีมา ๐๖๑ ๑๑๙๗ น.ส. วาสนา ยอดรัก

๑๑๙๘ นครราชสีมา ๐๖๒ ๑๑๙๘ น.ส. รุ่งนภา สังสีแก้ว

๑๑๙๙ นครราชสีมา ๐๖๓ ๑๑๙๙ น.ส. สาวิตรี แถวไธสง

๑๒๐๐ นครราชสีมา ๐๖๔ ๑๒๐๐ น.ส. จ ารัจ โลหะรัตน์

๑๒๐๑ นครราชสีมา ๐๖๕ ๑๒๐๑ น.ส. ประภาภรณ์ จันทวงษ์

 หน้า ๕๒ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๑๒๐๒ นครราชสีมา ๐๖๖ ๑๒๐๒ น.ส. วนิดา มาชุมแสง

๑๒๐๓ นครราชสีมา ๐๖๗ ๑๒๐๓ น.ส. พัชรี แสงวิเชียร

๑๒๐๔ นครราชสีมา ๐๖๘ ๑๒๐๔ น.ส. ศิริลักษณ์ เทีย่งธรรม

๑๒๐๕ นครราชสีมา ๐๖๙ ๑๒๐๕ น.ส. จริยาภา กรีมกระโทก

๑๒๐๖ นครราชสีมา ๐๗๐ ๑๒๐๖ น.ส. สุภลักษณ์ ประเสริฐสิงห์

๑๒๐๗ นครราชสีมา ๐๗๑ ๑๒๐๗ น.ส. สาวิตรี ป้อมกระโทก

๑๒๐๘ นครราชสีมา ๐๗๒ ๑๒๐๘ น.ส. เกศราภรณ์ พึง่กุศล

๑๒๐๙ นครราชสีมา ๐๗๓ ๑๒๐๙ น.ส. ดาริณี หาญสุโพธิ์

๑๒๑๐ นครราชสีมา ๐๗๔ ๑๒๑๐ น.ส. ปาริชาต รอสูงเนิน

๑๒๑๑ นครราชสีมา ๐๗๕ ๑๒๑๑ น.ส. นภาวรรณ ทองโพธิ์

๑๒๑๒ นครราชสีมา ๐๗๖ ๑๒๑๒ น.ส. นัยนา ศรีวังวงษ์

๑๒๑๓ นครราชสีมา ๐๗๗ ๑๒๑๓ น.ส. ศิราณี สินนอก

๑๒๑๔ นครราชสีมา ๐๗๘ ๑๒๑๔ น.ส. สุพัตรา สุรพยัคฆพงษ์

๑๒๑๕ นครราชสีมา ๐๗๙ ๑๒๑๕ น.ส. จีระพา ประดิษฐจา

๑๒๑๖ นครราชสีมา ๐๘๐ ๑๒๑๖ น.ส. มาฆฌา ธนัชณิชชกุล

๑๒๑๗ นครราชสีมา ๐๘๑ ๑๒๑๗ น.ส. บุญยวีร์ บารมีพัชรศักด์ิ

๑๒๑๘ นครราชสีมา ๐๘๒ ๑๒๑๘ น.ส. รุ่งนภา ค าดี

๑๒๑๙ นครราชสีมา ๐๘๓ ๑๒๑๙ น.ส. พรลภัส พาภัทรชัยอนันต์

๑๒๒๐ นครราชสีมา ๐๘๔ ๑๒๒๐ น.ส. วาสนา พรหนองแสน

๑๒๒๑ นครราชสีมา ๐๘๕ ๑๒๒๑ น.ส. สิรินทรา สุระการ

๑๒๒๒ นครราชสีมา ๐๘๖ ๑๒๒๒ น.ส. สุภาวดี ค าพลทัน

๑๒๒๓ นครราชสีมา ๐๘๗ ๑๒๒๓ น.ส. ชนิกานต์ แก้วใจบุญ

 หน้า ๕๓ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๑๒๒๔ นครราชสีมา ๐๘๘ ๑๒๒๔ น.ส. สุรัตน์ติกานต์ ค าริมา

๑๒๒๕ นครราชสีมา ๐๘๙ ๑๒๒๕ น.ส. ชนกนันท์ ฉุนกระโทก

๑๒๒๖ นครราชสีมา ๐๙๐ ๑๒๒๖ น.ส. กิตติวรา เกตุขุนทด

๑๒๒๗ นครราชสีมา ๐๙๑ ๑๒๒๗ น.ส. ชนิศา พรมศักด์ิ

๑๒๒๘ นครราชสีมา ๐๙๒ ๑๒๒๘ น.ส. จิตราพร โตสูงเนิน

๑๒๒๙ นครราชสีมา ๐๙๓ ๑๒๒๙ น.ส. เบญจา บุราณรักษ์

๑๒๓๐ นครราชสีมา ๐๙๔ ๑๒๓๐ น.ส. ภาริณี เศษบุบผา

๑๒๓๑ นครราชสีมา ๐๙๕ ๑๒๓๑ น.ส. ลลิตตา  ทองพรมราช

๑๒๓๒ นครราชสีมา ๐๙๖ ๑๒๓๒ น.ส. ชาลินี พานแก้ว

๑๒๓๓ นครราชสีมา ๐๙๗ ๑๒๓๓ น.ส. พิมพิชา เหล็กพิมาย

๑๒๓๔ นครราชสีมา ๐๙๘ ๑๒๓๔ น.ส. วรรณวิศา เสวกระโทก

๑๒๓๕ นครราชสีมา ๐๙๙ ๑๒๓๕ น.ส. ประภาภรณ์ จ าเริญลาภ

๑๒๓๖ นครราชสีมา ๑๐๐ ๑๒๓๖ น.ส. ฐานิดา กล้าหาญ

๑๒๓๗ นครราชสีมา ๑๐๑ ๑๒๓๗ น.ส. วิมล คิดส าราญ

๑๒๓๘ นครราชสีมา ๑๐๒ ๑๒๓๘ น.ส. อรอุมา อุ่นทรัพย์

๑๒๓๙ นครราชสีมา ๑๐๓ ๑๒๓๙ น.ส. สุพรรณี บุตรชานนท์

๑๒๔๐ นครราชสีมา ๑๐๔ ๑๒๔๐ น.ส. วรรณวิษา มุ่งแถมกลาง

๑๒๔๑ นครราชสีมา ๑๐๕ ๑๒๔๑ น.ส. จิราวรรณ ถองกระโทก

๑๒๔๒ นครราชสีมา ๑๐๖ ๑๒๔๒ น.ส. ชัญญา วัดศรีพะเนาว์

๑๒๔๓ นครราชสีมา ๑๐๗ ๑๒๔๓ น.ส. ดาราวรรณ แดงสีอ่อน

๑๒๔๔ นครราชสีมา ๑๐๘ ๑๒๔๔ น.ส. ประภากร กล่อมใจ

๑๒๔๕ นครราชสีมา ๑๐๙ ๑๒๔๕ น.ส. ศิโรรัตน์ กองพรหมราช

 หน้า ๕๔ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๑๒๔๖ นครราชสีมา ๑๑๐ ๑๒๔๖ น.ส. ศิริลักษณ์ เนียมสันเทียะ

๑๒๔๗ นครราชสีมา ๑๑๑ ๑๒๔๗ น.ส. เบญจพร เทพจิตร

๑๒๔๘ นครราชสีมา ๑๑๒ ๑๒๔๘ น.ส. สุวรรณี ดวงกระโทก

๑๒๔๙ นครราชสีมา ๑๑๓ ๑๒๔๙ น.ส. ประวีณา เสนนอก

๑๒๕๐ นครราชสีมา ๑๑๔ ๑๒๕๐ น.ส. ณัฐธิดา ไขลายหงษ์

๑๒๕๑ นครราชสีมา ๑๑๕ ๑๒๕๑ น.ส. ชะมัยภรณ์ พวงสันเทียะ

๑๒๕๒ นครราชสีมา ๑๑๖ ๑๒๕๒ น.ส. ภัทชา เหล่าพิทักษ์โยธิน

๑๒๕๓ นครราชสีมา ๑๑๗ ๑๒๕๓ น.ส. ประภัสสร โคตรสมบัติ

๑๒๕๔ นครราชสีมา ๑๑๘ ๑๒๕๔ น.ส. สุวนันท์ เกไธสง

๑๒๕๕ นครราชสีมา ๑๑๙ ๑๒๕๕ น.ส. ศิริลักษณ์ ขจัดภัย

๑๒๕๖ นครราชสีมา ๑๒๐ ๑๒๕๖ น.ส. อมรรัตน์ จงอ่อนกลาง

๑๒๕๗ นครศรีธรรมราช ๐๐๑ ๑๒๕๗ น.ส. นริสา อาจไพรินทร์

๑๒๕๘ นครสวรรค์ ๐๐๑ ๑๒๕๘ น.ส. รศนา สายสิงห์

๑๒๕๙ นครสวรรค์ ๐๐๒ ๑๒๕๙ น.ส. บุษกร ค าพร

๑๒๖๐ นครสวรรค์ ๐๐๓ ๑๒๖๐ น.ส. ดวงกมล พลพัฒน์

๑๒๖๑ นครสวรรค์ ๐๐๔ ๑๒๖๑ น.ส. ม่านฟ้า งานศิลป์

๑๒๖๒ นครสวรรค์ ๐๐๕ ๑๒๖๒ น.ส. อุบลวรรณ เจนเขตการ

๑๒๖๓ นครสวรรค์ ๐๐๖ ๑๒๖๓ น.ส. นุชจรี เอมสกุล

๑๒๖๔ นครสวรรค์ ๐๐๗ ๑๒๖๔ น.ส. ศรัณยา หิรัญญิก

๑๒๖๕ นครสวรรค์ ๐๐๘ ๑๒๖๕ น.ส. อ าพันธ์ กล่ืนหอม

๑๒๖๖ นครสวรรค์ ๐๐๙ ๑๒๖๖ น.ส. ธณาพร คล้ายแจ่ม

๑๒๖๗ นครสวรรค์ ๐๑๐ ๑๒๖๗ น.ส. วลีพร วราหไพทูรย์

 หน้า ๕๕ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๑๒๖๘ นครสวรรค์ ๐๑๑ ๑๒๖๘ น.ส. ฐิตาภรณ์ ชีนาวุธ

๑๒๖๙ นครสวรรค์ ๐๑๓ ๑๒๖๙ น.ส. ปรางทิพย์ แย้มเจริญ

๑๒๗๐ นครสวรรค์ ๐๑๔ ๑๒๗๐ น.ส. กรกมล สุ่มทอง

๑๒๗๑ นครสวรรค์ ๐๑๕ ๑๒๗๑ น.ส. ดลฤดี ทับโต

๑๒๗๒ นครสวรรค์ ๐๑๖ ๑๒๗๒ น.ส. ทัศนาภรณ์ มารศรี

๑๒๗๓ นนทบุรี ๐๐๑ ๑๒๗๓ น.ส. พัชราภรณ์ คงถิ่นฐาน

๑๒๗๔ นนทบุรี ๐๐๒ ๑๒๗๔ น.ส. โสภิตา ทัศดีทัณฑ์

๑๒๗๕ นนทบุรี ๐๐๓ ๑๒๗๕ น.ส. ศรัญญา มาลัยทอง

๑๒๗๖ นนทบุรี ๐๐๔ ๑๒๗๖ น.ส. ปิยะนารถ มะโน

๑๒๗๗ นนทบุรี ๐๐๕ ๑๒๗๗ น.ส. อภิญญา  ค าอ่อง

๑๒๗๘ นนทบุรี ๐๐๖ ๑๒๗๘ น.ส. รวิศรา ศิริรัตน์สกุล

๑๒๗๙ นนทบุรี ๐๐๗ ๑๒๗๙ น.ส. สุทธาภา พุม่เจ้า

๑๒๘๐ นนทบุรี ๐๐๘ ๑๒๘๐ น.ส. ภาวิณี พันธ์ศรี

๑๒๘๑ นนทบุรี ๐๐๙ ๑๒๘๑ น.ส. ขวัญนิภา คุชิตา

๑๒๘๒ นนทบุรี ๐๑๐ ๑๒๘๒ น.ส. นภัสกร บัวเผ่ือน

๑๒๘๓ นนทบุรี ๐๑๑ ๑๒๘๓ น.ส. สุดารัตน์ ไชยรัตน์

๑๒๘๔ นนทบุรี ๐๑๒ ๑๒๘๔   ว่าที ่ร.ต หญิง ปภาวดี พลพวก

๑๒๘๕ นนทบุรี ๐๑๓ ๑๒๘๕ น.ส. ลัดดาวัลย์ หาญสุโพธิ์

๑๒๘๖ นนทบุรี ๐๑๔ ๑๒๘๖ น.ส. อัจฉรา กาจธัญการ

๑๒๘๗ นนทบุรี ๐๑๕ ๑๒๘๗ น.ส. กัญญารัตน์ จันทร์ดี

๑๒๘๘ นนทบุรี ๐๑๖ ๑๒๘๘ น.ส. วิจิตรา ศรีจันทร์

๑๒๘๙ นนทบุรี ๐๑๗ ๑๒๘๙ น.ส. อสมาภรณ์ โคตะรุ

 หน้า ๕๖ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๑๒๙๐ นนทบุรี ๐๑๘ ๑๒๙๐ น.ส. ณัฐชยา จันทรแก้ว

๑๒๙๑ นนทบุรี ๐๑๙ ๑๒๙๑ น.ส. อภิญญา  กลางสุพันธ์

๑๒๙๒ นนทบุรี ๐๒๐ ๑๒๙๒ น.ส. ชไมพร สิงหภูมิ

๑๒๙๓ นนทบุรี ๐๒๑ ๑๒๙๓ น.ส. ระพีพรรณ เชษฐ์รัมย์

๑๒๙๔ น่าน ๐๐๑ ๑๒๙๔ น.ส. อัญชลี กิตติวิริยะสกุล

๑๒๙๕ น่าน ๐๐๒ ๑๒๙๕ น.ส. อารยา เอกภศินลภัส

๑๒๙๖ น่าน ๐๐๓ ๑๒๙๖ น.ส. นิศาชล พรมภิชัย

๑๒๙๗ น่าน ๐๐๔ ๑๒๙๗ น.ส. เมธิณี จันต๊ะละ

๑๒๙๘ น่าน ๐๐๕ ๑๒๙๘ น.ส. วชิราภรณ์ แซ่เล้า

๑๒๙๙ น่าน ๐๐๖ ๑๒๙๙ น.ส. ภัชรี ท้าวสุวรรณกุล

๑๓๐๐ น่าน ๐๐๗ ๑๓๐๐ น.ส. มะลิวัลย์ แซ่เติน

๑๓๐๑ น่าน ๐๐๘ ๑๓๐๑ น.ส. ภัทรานิษฐ์ ไชยศิลป์

๑๓๐๒ น่าน ๐๐๙ ๑๓๐๒ น.ส. วรรณวิสาข์ สายใจ

๑๓๐๓ น่าน ๐๑๐ ๑๓๐๓ น.ส. จิตรานุช โพธิวัง

๑๓๐๔ น่าน ๐๑๑ ๑๓๐๔ น.ส. ชุรีพร แซ่โช้ง

๑๓๐๕ บึงกาฬ ๐๐๑ ๑๓๐๕ น.ส. อภิฤดี ทิพย์อินพรม

๑๓๐๖ บึงกาฬ ๐๐๒ ๑๓๐๖ น.ส. สุทธิกานต์ จันทราช

๑๓๐๗ บึงกาฬ ๐๐๓ ๑๓๐๗ น.ส. อ าพร โพธิราช

๑๓๐๘ บึงกาฬ ๐๐๔ ๑๓๐๘ น.ส. กรรณิกา สมพินิจ

๑๓๐๙ บึงกาฬ ๐๐๕ ๑๓๐๙ น.ส. รุ้งนภา สุระการ

๑๓๑๐ บึงกาฬ ๐๐๖ ๑๓๑๐ น.ส. วาสนา มีมาตร

๑๓๑๑ บึงกาฬ ๐๐๗ ๑๓๑๑ น.ส. สุวชา จันทร์เมือง

 หน้า ๕๗ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๑๓๑๒ บึงกาฬ ๐๐๘ ๑๓๑๒ น.ส. นัดตยา โพธิสว่าง

๑๓๑๓ บึงกาฬ ๐๐๙ ๑๓๑๓ น.ส. ศิราวดี แพนดอน

๑๓๑๔ บึงกาฬ ๐๑๐ ๑๓๑๔ น.ส. ประภารัตน์ หล้าสอน

๑๓๑๕ บึงกาฬ ๐๑๑ ๑๓๑๕ น.ส. น้ าฝน ทุมช้าย

๑๓๑๖ บึงกาฬ ๐๑๒ ๑๓๑๖ น.ส. กัญญา แขกวันวงค์

๑๓๑๗ บึงกาฬ ๐๑๓ ๑๓๑๗ น.ส. อาริยา จันไทย

๑๓๑๘ บึงกาฬ ๐๑๔ ๑๓๑๘ น.ส. นารีรัตน์ โพธิสว่าง

๑๓๑๙ บึงกาฬ ๐๑๕ ๑๓๑๙ น.ส. กมลชนก สิงห์หาร

๑๓๒๐ บึงกาฬ ๐๑๖ ๑๓๒๐ น.ส. พรพิมล โคธิเสน

๑๓๒๑ บึงกาฬ ๐๑๗ ๑๓๒๑ น.ส. ณัฐธิตา ไชยสุระ

๑๓๒๒ บึงกาฬ ๐๑๘ ๑๓๒๒ น.ส. กัลยกร ร้านบุญมี

๑๓๒๓ บุรีรัมย์  ๐๐๑ ๑๓๒๓ น.ส. วรัญญภัทร์ ธนกฤตย์ธีรกุล

๑๓๒๔ บุรีรัมย์  ๐๐๒ ๑๓๒๔ น.ส. ศิริพร ฉิมจารย์

๑๓๒๕ บุรีรัมย์  ๐๐๓ ๑๓๒๕ น.ส. จิราวรรณ กองไธสง

๑๓๒๖ บุรีรัมย์  ๐๐๔ ๑๓๒๖ น.ส. ชุติมา มีแก้ว

๑๓๒๗ บุรีรัมย์  ๐๐๕ ๑๓๒๗ น.ส. สกุณา สวัสด์ิไธสง

๑๓๒๘ บุรีรัมย์  ๐๐๖ ๑๓๒๘ น.ส. สาวิตรี เม็งไธสง

๑๓๒๙ บุรีรัมย์  ๐๐๗ ๑๓๒๙ น.ส. เกศสุริยา มะตะราช

๑๓๓๐ บุรีรัมย์  ๐๐๘ ๑๓๓๐ น.ส. ธาริกา บุญศิริ

๑๓๓๑ บุรีรัมย์  ๐๐๙ ๑๓๓๑ น.ส. พรพิมล กิรัมย์ 

๑๓๓๒ บุรีรัมย์  ๐๑๐ ๑๓๓๒ น.ส. สาวิตรี กางรัมย์

๑๓๓๓ บุรีรัมย์  ๐๑๑ ๑๓๓๓ น.ส. สุภารักษ์ เจริญไธสง

 หน้า ๕๘ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๑๓๓๔ บุรีรัมย์  ๐๑๒ ๑๓๓๔ น.ส. กานต์ติมา สุขรัตน์ 

๑๓๓๕ บุรีรัมย์  ๐๑๓ ๑๓๓๕ น.ส. กนกรัตน์ สุขรัตน์ 

๑๓๓๖ บุรีรัมย์  ๐๑๔ ๑๓๓๖ น.ส. อลิษา ส ารวจวงค์

๑๓๓๗ บุรีรัมย์  ๐๑๕ ๑๓๓๗ น.ส. กิ่งกัลยา จันทร์จะบวก

๑๓๓๘ บุรีรัมย์  ๐๑๖ ๑๓๓๘ น.ส. นิชาภา นพวารินทร์ 

๑๓๓๙ บุรีรัมย์  ๐๑๗ ๑๓๓๙ น.ส. ภัทรสุดา เตียงนิล

๑๓๔๐ บุรีรัมย์  ๐๑๘ ๑๓๔๐ น.ส. รุ่งทิวา วิริยะนุสรณ์

๑๓๔๑ บุรีรัมย์  ๐๑๙ ๑๓๔๑ น.ส. กุลกาญจน์ เติมงาม

๑๓๔๒ บุรีรัมย์  ๐๒๐ ๑๓๔๒ น.ส. อรพรรณ เกิดผล

๑๓๔๓ บุรีรัมย์  ๐๒๑ ๑๓๔๓ น.ส. ปรารถนา นาราษฎร์

๑๓๔๔ บุรีรัมย์  ๐๒๒ ๑๓๔๔ น.ส. สุภารัตน์ รวมธรรม

๑๓๔๕ บุรีรัมย์  ๐๒๓ ๑๓๔๕ น.ส. พิชญธิดา สืบสิงห์

๑๓๔๖ บุรีรัมย์  ๐๒๔ ๑๓๔๖ น.ส. ศาตนันท์ แสงแดง

๑๓๔๗ บุรีรัมย์  ๐๒๕ ๑๓๔๗ น.ส. สุดารัตน์ สุระวรรณะ

๑๓๔๘ บุรีรัมย์  ๐๒๖ ๑๓๔๘ น.ส. อาริตา สวัสดี

๑๓๔๙ บุรีรัมย์  ๐๒๗ ๑๓๔๙ น.ส. พัชรินทร์ ชินนะภา

๑๓๕๐ บุรีรัมย์  ๐๒๘ ๑๓๕๐ น.ส. ธันยพร แกรัมย์

๑๓๕๑ บุรีรัมย์  ๐๒๙ ๑๓๕๑ น.ส. ศิรภัสสร เทีย่งธรรม

๑๓๕๒ บุรีรัมย์  ๐๓๐ ๑๓๕๒ น.ส. วราภรณ์ สงกูล

๑๓๕๓ บุรีรัมย์  ๐๓๑ ๑๓๕๓ น.ส. นฤมล วรรณปะโก

๑๓๕๔ บุรีรัมย์  ๐๓๒ ๑๓๕๔ น.ส. อภิญญา ไชยชมพู

๑๓๕๕ ปทุมธานี ๐๐๑ ๑๓๕๕ น.ส. สุกันญา ปิน่แก้ว

 หน้า ๕๙ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๑๓๕๖ ปทุมธานี ๐๐๒ ๑๓๕๖ น.ส. ฐปนัท รัศนา

๑๓๕๗ ปทุมธานี ๐๐๓ ๑๓๕๗ น.ส. วิภาวรรณ กรรเจียกพงษ์

๑๓๕๘ ปทุมธานี ๐๐๔ ๑๓๕๘ น.ส. อรษา แหล้จันทร์ค า

๑๓๕๙ ปทุมธานี ๐๐๕ ๑๓๕๙ น.ส. อัจฉราพร ฐานะ

๑๓๖๐ ปทุมธานี ๐๐๖ ๑๓๖๐ น.ส. ปภัสมน แจ้งเปล่ียน

๑๓๖๑ ปทุมธานี ๐๐๗ ๑๓๖๑ น.ส. นันทิดา ยุยรัมย์

๑๓๖๒ ปทุมธานี ๐๐๘ ๑๓๖๒ น.ส. อ าไพพรรณ กล่ินทรัพย์

๑๓๖๓ ปทุมธานี ๐๐๙ ๑๓๖๓ น.ส. เสาวลักษณ์ เพิม่พูล 

๑๓๖๔ ปทุมธานี ๐๑๐ ๑๓๖๔ น.ส. วารี กรแก้ว

๑๓๖๕ ปทุมธานี ๐๑๑ ๑๓๖๕ น.ส. ธารีรัตน์ จินดามัง

๑๓๖๖ ปทุมธานี ๐๑๒ ๑๓๖๖ น.ส. แสงรวี รอดจันทร์ 

๑๓๖๗ ปทุมธานี ๐๑๓ ๑๓๖๗ น.ส. นารี พรมชาติ

๑๓๖๘ ปทุมธานี ๐๑๔ ๑๓๖๘ น.ส. วาณี อินนอก

๑๓๖๙ ปทุมธานี ๐๑๕ ๑๓๖๙ น.ส. อัมพร ค าเมทา

๑๓๗๐ ปทุมธานี ๐๑๖ ๑๓๗๐ น.ส. สมฤทัย สวามิภักด์ิ

๑๓๗๑ ปทุมธานี ๐๑๗ ๑๓๗๑ น.ส. จิราพัชร เศวตอมรกุล

๑๓๗๒ ปทุมธานี ๐๑๘ ๑๓๗๒ นาง ระพีพร เธียรจินดากุล

๑๓๗๓ ปทุมธานี ๐๑๙ ๑๓๗๓ น.ส. กนกวรรณ อันทะนัย

๑๓๗๔ ปทุมธานี ๐๒๐ ๑๓๗๔ ว่าที ่ร.ต.หญิง นิพาดา อัมพรดิษฐ์

๑๓๗๕ ปทุมธานี ๐๒๑ ๑๓๗๕ น.ส. ปัทมา สุขสมโภชน์

๑๓๗๖ ปทุมธานี ๐๒๒ ๑๓๗๖ น.ส. อัมพิกา เพ่งพิศ

๑๓๗๗ ปทุมธานี ๐๒๓ ๑๓๗๗ น.ส. วัชราพร กุลพรม

 หน้า ๖๐ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๑๓๗๘ ปทุมธานี ๐๒๔ ๑๓๗๘ น.ส. ภัชราพร สอยโว

๑๓๗๙ ปทุมธานี ๐๒๕ ๑๓๗๙ น.ส. ปัญจรี ไขสะอาด

๑๓๘๐ ปทุมธานี ๐๒๖ ๑๓๘๐ น.ส. กุลิสรา จันทเขต 

๑๓๘๑ ปทุมธานี ๐๒๗ ๑๓๘๑ น.ส. สกาวเดือน คุณาพรพิพัฒน์กิจ

๑๓๘๒ ปทุมธานี ๐๒๘ ๑๓๘๒ น.ส. วิภาวรรณ ขันธ์โฮม

๑๓๘๓ ปทุมธานี ๐๒๙ ๑๓๘๓ น.ส. พิชญ์ศิณี กล่ินสุคนธ์

๑๓๘๔ ปทุมธานี ๐๓๐ ๑๓๘๔ น.ส. ญาดา โภคาสัมฤทธิ์

๑๓๘๕ ปทุมธานี ๐๓๑ ๑๓๘๕ น.ส. พิมล สุพรรณ์

๑๓๘๖ ปทุมธานี ๐๓๒ ๑๓๘๖ น.ส. อริญชยา พิมสอน

๑๓๘๗ ปทุมธานี ๐๓๓ ๑๓๘๗ น.ส. มณีรัตน์ ทองนาค

๑๓๘๘ ปทุมธานี ๐๓๔ ๑๓๘๘ น.ส. ยุภาภรณ์ มัดทะปานัง

๑๓๘๙ ปทุมธานี ๐๓๕ ๑๓๘๙ น.ส. ศิรินาถ พรมอ่อน

๑๓๙๐ ปทุมธานี ๐๓๖ ๑๓๙๐ น.ส. ดวงพร ผิวหูม

๑๓๙๑ ปทุมธานี ๐๓๗ ๑๓๙๑ น.ส. ศุภลักษณ์ วุฒิสาร

๑๓๙๒ ปทุมธานี ๐๓๘ ๑๓๙๒ น.ส. ขวัญฤดี แวดอุดม

๑๓๙๓ ปทุมธานี ๐๓๙ ๑๓๙๓ น.ส. สุปราณี จันทะเกษ

๑๓๙๔ ปทุมธานี ๐๔๐ ๑๓๙๔ น.ส. พรทิพย์ ศิริบูรณ์

๑๓๙๕ ปทุมธานี ๐๔๑ ๑๓๙๕ น.ส. สุวลี ณรงค์ศักด์ิ

๑๓๙๖ ปทุมธานี ๐๔๒ ๑๓๙๖ น.ส. นิภา วงษ์ลา

๑๓๙๗ ปทุมธานี ๐๔๓ ๑๓๙๗ น.ส. นฤมล วณิชย์พันธุ์

๑๓๙๘ ปทุมธานี ๐๔๔ ๑๓๙๘ น.ส. ปิลันธสุทธิ ์ เสรีนวกุล

๑๓๙๙ ปทุมธานี ๐๔๕ ๑๓๙๙ น.ส. เสาวภาคย์ แสนเสนา
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ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๑๔๐๐ ปราจีนบุรี ๐๐๑ ๑๔๐๐ น.ส. ยุวดี กันธรรม

๑๔๐๑ ปราจีนบุรี ๐๐๒ ๑๔๐๑ น.ส. ภรณ์วิภา นิธิโภคารัตน์

๑๔๐๒ ปราจีนบุรี ๐๐๓ ๑๔๐๒ น.ส. จุรีรัตน์  ทะนวนรัมย์

๑๔๐๓ ปราจีนบุรี ๐๐๔ ๑๔๐๓ น.ส. กิตติยา โคตรทองทิพย์

๑๔๐๔ ปราจีนบุรี ๐๐๕ ๑๔๐๔ น.ส. ดาริกา สิมสีพิมพ์

๑๔๐๕ ปราจีนบุรี ๐๐๖ ๑๔๐๕ น.ส. อรวรรณ ใจแก้ว

๑๔๐๖ ปราจีนบุรี ๐๐๗ ๑๔๐๖ น.ส. ปราณี รังพงษ์

๑๔๐๗ ปราจีนบุรี ๐๐๘ ๑๔๐๗ ว่าที่ ร.ต.หญิง ญาติกา ปะนะทัง

๑๔๐๘ ปราจีนบุรี ๐๐๙ ๑๔๐๘ น.ส. ธนพรรษ ทิพยาวงษ์

๑๔๐๙ ปราจีนบุรี ๐๑๐ ๑๔๐๙ น.ส. นภาพร จันตราพรมราช

๑๔๑๐ ปราจีนบุรี ๐๑๑ ๑๔๑๐ น.ส. ศิริวรรณ กันทรัพย์ 

๑๔๑๑ อยุธยา ๐๐๑ ๑๔๑๑ น.ส. มนัสสา เกษีสังข์

๑๔๑๒ อยุธยา ๐๐๒ ๑๔๑๒ น.ส. รัชฎาภรณ์ ชนชนะกุล

๑๔๑๓ อยุธยา ๐๐๓ ๑๔๑๓ น.ส. นิภาดา สระทองเติม

๑๔๑๔ อยุธยา ๐๐๔ ๑๔๑๔ น.ส. ฉันทนา ภิรมย์ญาน

๑๔๑๕ อยุธยา ๐๐๕ ๑๔๑๕ น.ส. ปัทมา แซ่ล้ิม

๑๔๑๖ อยุธยา ๐๐๖ ๑๔๑๖ น.ส. สุญาภา ไทยธานี

๑๔๑๗ อยุธยา ๐๐๗ ๑๔๑๗ น.ส. พัชรินทร์ อินทร์พรม

๑๔๑๘ อยุธยา ๐๐๘ ๑๔๑๘ น.ส. เกษรา ตรีสัตย์

๑๔๑๙ อยุธยา ๐๐๙ ๑๔๑๙ น.ส. เบญจมาศ สีทอง

๑๔๒๐ อยุธยา ๐๑๐ ๑๔๒๐ น.ส. ศิราภรณ์ คนไว

๑๔๒๑ อยุธยา ๐๑๑ ๑๔๒๑ น.ส. วิลาวัณย์ บุญสิงมา
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ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๑๔๒๒ อยุธยา ๐๑๒ ๑๔๒๒ น.ส. ปวีณา แก้วเสน่หา 

๑๔๒๓ อยุธยา ๐๑๓ ๑๔๒๓ น.ส. ประภัสสร พุม่แสง

๑๔๒๔ อยุธยา ๐๑๔ ๑๔๒๔ น.ส. หฤทัย นวลศรีฟู

๑๔๒๕ อยุธยา ๐๑๕ ๑๔๒๕ น.ส. สุปรียา บัวพล

๑๔๒๖ อยุธยา ๐๑๖ ๑๔๒๖ น.ส. ดวงใจ ยศประสงค์ 

๑๔๒๗ อยุธยา ๐๑๗ ๑๔๒๗ น.ส. ศิริ ทองสุทธิ์

๑๔๒๘ อยุธยา ๐๑๘ ๑๔๒๘ น.ส. รัชนี สุไชยสงค์

๑๔๒๙ อยุธยา ๐๑๙ ๑๔๒๙ น.ส. สุภาพร พิมพ์สมาน

๑๔๓๐ อยุธยา ๐๒๐ ๑๔๓๐ น.ส. สุภาพร ไชยต้นเชื้อ

๑๔๓๑ อยุธยา ๐๒๑ ๑๔๓๑ น.ส. เกตุมณี ทองใบ

๑๔๓๒ อยุธยา ๐๒๒ ๑๔๓๒ น.ส. บุญฑรีก์ เสมา

๑๔๓๓ อยุธยา ๐๒๓ ๑๔๓๓ น.ส. วรรณิภา สระทองเติม

๑๔๓๔ อยุธยา ๐๒๔ ๑๔๓๔ น.ส. บูรณี สุวนิธิ

๑๔๓๕ อยุธยา ๐๒๕ ๑๔๓๕ น.ส. พรทิพย์ สิงห์โรทัย

๑๔๓๖ อยุธยา ๐๒๖ ๑๔๓๖ ว่าที่ ร.ต.หญิงอารีรัตน์ คุ้มรอบ

๑๔๓๗ อยุธยา ๐๒๗ ๑๔๓๗ น.ส. กุลธิดา ทิพย์สมบูรณ์

๑๔๓๘ อยุธยา ๐๒๘ ๑๔๓๘ น.ส. ธัญทิพ เคล้าสี

๑๔๓๙ อยุธยา ๐๒๙ ๑๔๓๙ น.ส. สุวรรณา ทองทา 

๑๔๔๐ อยุธยา ๐๓๐ ๑๔๔๐ น.ส. สิริโฉม จันทะนา

๑๔๔๑ อยุธยา ๐๓๑ ๑๔๔๑ น.ส. พนิดา นุขเจริญ

๑๔๔๒ อยุธยา ๐๓๒ ๑๔๔๒ น.ส. ศิริพร ระวังญาติ

๑๔๔๓ อยุธยา ๐๓๓ ๑๔๔๓ น.ส. พรพิมล สนหอม

 หน้า ๖๓ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๑๔๔๔ อยุธยา ๐๓๔ ๑๔๔๔ น.ส. สิตานัน ขันธนิยม

๑๔๔๕ อยุธยา ๐๓๕ ๑๔๔๕ น.ส. รุ่งนภา รอดไม้

๑๔๔๖ พังงา  ๐๐๑ ๑๔๔๖ น.ส. อนุสา สินจ้าง

๑๔๔๗ พังงา  ๐๐๒ ๑๔๔๗ น.ส. ศีตลา ตู้ลารักษ์

๑๔๔๘ พิจิตร  ๐๐๑ ๑๔๔๘ น.ส. ปัทมาภรณ์ บัวชุมพล

๑๔๔๙ พิจิตร  ๐๐๒ ๑๔๔๙ น.ส. อันธิกา นวลละออง

๑๔๕๐ พิจิตร  ๐๐๓ ๑๔๕๐ น.ส. จีราพร ค าใหญ่

๑๔๕๑ พิจิตร  ๐๐๔ ๑๔๕๑ น.ส. ศกลวรรณ มณีเสวตร์

๑๔๕๒ พิษณุโลก ๐๐๑ ๑๔๕๒ น.ส. อักษรจัณ แซ่ย่าง

๑๔๕๓ พิษณุโลก ๐๐๒ ๑๔๕๓ น.ส. ศิริภัทร เอี่ยมละออ

๑๔๕๔ พิษณุโลก ๐๐๓ ๑๔๕๔ น.ส. พรสวรรค์ สิลาเหล่ียม

๑๔๕๕ พิษณุโลก ๐๐๔ ๑๔๕๕ น.ส. นฤมล มูลตรีเสา

๑๔๕๖ พิษณุโลก ๐๐๕ ๑๔๕๖ น.ส. รุจิรา จันชนวน

๑๔๕๗ พิษณุโลก ๐๐๖ ๑๔๕๗ น.ส. พรพิมล ป้องแก้ว

๑๔๕๘ พิษณุโลก ๐๐๗ ๑๔๕๘ น.ส. นิราวรรณ พิลาเปล่า

๑๔๕๙ พิษณุโลก ๐๐๘ ๑๔๕๙ น.ส. ขวัญเรือน ตาแก้ว

๑๔๖๐ พิษณุโลก ๐๐๙ ๑๔๖๐ นาง กวินณา ถิ่นพฤกษา

๑๔๖๑ พิษณุโลก ๐๑๐ ๑๔๖๑ น.ส. กนิษฐา เลิศฤทธิส์กุล

๑๔๖๒ พิษณุโลก ๐๑๑ ๑๔๖๒ น.ส. พรรณนิตา โมทะนี

๑๔๖๓ พิษณุโลก ๐๑๒ ๑๔๖๓ น.ส. วิภาวดี เครือนันชัย

๑๔๖๔ พิษณุโลก ๐๑๓ ๑๔๖๔ ว่าที ่ร.ต.หญิง ประภัสรา ค าพึง่

๑๔๖๕ พิษณุโลก ๐๑๔ ๑๔๖๕ นาง ศิริพร ชมภูหลง

 หน้า ๖๔ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๑๔๖๖ พิษณุโลก ๐๑๕ ๑๔๖๖ น.ส. พรนภา รอดเทศ

๑๔๖๗ พิษณุโลก ๐๑๖ ๑๔๖๗ น.ส. เสาวนีย์ อ้นน่วม

๑๔๖๘ พิษณุโลก ๐๑๗ ๑๔๖๘ น.ส. ธนารักษ์ มณีท่าโพธิ์

๑๔๖๙ พิษณุโลก ๐๑๘ ๑๔๖๙ น.ส. สุวารินทร์ สุนันต๊ะ

๑๔๗๐ พิษณุโลก ๐๑๙ ๑๔๗๐ น.ส. วัชรินทร์ บุญยิ้ม

๑๔๗๑ พิษณุโลก ๐๒๐ ๑๔๗๑ น.ส. ธิดาพร ศิวปรียานุพงษ์

๑๔๗๒ พิษณุโลก ๐๒๑ ๑๔๗๒ น.ส. กนกกร ค าเหล็ก

๑๔๗๓ พิษณุโลก ๐๒๒ ๑๔๗๓ น.ส. สุธิดา สังวาล

๑๔๗๔ พิษณุโลก ๐๒๓ ๑๔๗๔ น.ส. ณัฏฐนิช หน่อค า

๑๔๗๕ พิษณุโลก ๐๒๔ ๑๔๗๕ น.ส. วันวิสาข์ ศรีสวัสด์ิ 

๑๔๗๖ พิษณุโลก ๐๒๕ ๑๔๗๖ น.ส. ฐิติพร มีภูเ่พ็ง

๑๔๗๗ พิษณุโลก ๐๒๖ ๑๔๗๗ น.ส. ศิริชนก ปิระกะ

๑๔๗๘ พิษณุโลก ๐๒๗ ๑๔๗๘ น.ส. วิไลรัตน์ สิวพิมล

๑๔๗๙ พิษณุโลก ๐๒๘ ๑๔๗๙ น.ส. ภักตร์ภิมล แตกฉาน

๑๔๘๐ พิษณุโลก ๐๒๙ ๑๔๘๐ น.ส. ศศิธร จันทร

๑๔๘๑ พิษณุโลก ๐๓๐ ๑๔๘๑ น.ส. ธัญลักษณ์ ปานโท้

๑๔๘๒ เพชรบุรี ๐๐๑ ๑๔๘๒ น.ส. ปิยะวรรณ จันดี

๑๔๘๓ เพชรบุรี ๐๐๒ ๑๔๘๓ น.ส. ฑิฆมัพร เขียววิจิตร

๑๔๘๔ เพชรบุรี ๐๐๓ ๑๔๘๔ น.ส. นภัสสร ชื่นอารมณ์

๑๔๘๕ เพชรบุรี ๐๐๔ ๑๔๘๕ น.ส. ณัฐกานต์ ประกรณ์

๑๔๘๖ เพชรบุรี ๐๐๕ ๑๔๘๖ น.ส. เกตุชญา เสมเถื่อน

๑๔๘๗ เพชรบูรณ์ ๐๐๑ ๑๔๘๗ น.ส. ปิยธิดา เข็มด้วง

 หน้า ๖๕ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๑๔๘๘ เพชรบูรณ์ ๐๐๒ ๑๔๘๘ น.ส. อรพรรณ จันทะรัตน์

๑๔๘๙ เพชรบูรณ์ ๐๐๓ ๑๔๘๙ น.ส. อรทัย กางพันเทศ

๑๔๙๐ เพชรบูรณ์ ๐๐๔ ๑๔๙๐ น.ส. กรกนก อันเพชร

๑๔๙๑ เพชรบูรณ์ ๐๐๕ ๑๔๙๑ น.ส. สุนารี ธรรมการุณย์

๑๔๙๒ เพชรบูรณ์ ๐๐๖ ๑๔๙๒ น.ส. ศิริรัตน์ สุขวานิช

๑๔๙๓ แพร่ ๐๐๑ ๑๔๙๓ น.ส. มินตรา นันทะเชม

๑๔๙๔ แพร่  ๐๐๒ ๑๔๙๔ น.ส. แสงระวี มนัสมโนธรรม

๑๔๙๕ แพร่ ๐๐๓ ๑๔๙๕ น.ส. ภัททิยา ม้าเมือง

๑๔๙๖ แพร่ ๐๐๔ ๑๔๙๖ น.ส. จุฑามาศ อินจันทร์

๑๔๙๗ แพร่ ๐๐๕ ๑๔๙๗ น.ส. เยาวเรศ ค าสม

๑๔๙๘ แพร่ ๐๐๖ ๑๔๙๘ น.ส. กัญญาภัค พุฒิวงค์

๑๔๙๙ แพร่ ๐๐๗ ๑๔๙๙ น.ส. ปุณยนุช เผ่าพันธุ์

๑๕๐๐ แพร่ ๐๐๘ ๑๕๐๐ น.ส. กชามาศ พูลเกตุ

๑๕๐๑ แพร่ ๐๐๙ ๑๕๐๑ น.ส. ประภัสสร ธรรมใจ

๑๕๐๒ แพร่ ๐๑๐ ๑๕๐๒ น.ส. พิราวรรณ สอิ้งแก้ว

๑๕๐๓ แพร่ ๐๑๑ ๑๕๐๓ ว่าที ่ร.ต หญิง อนันตญา วิยะ

๑๕๐๔ แพร่ ๐๑๒ ๑๕๐๔ น.ส. สุนันญา เกิดเปีย่ม

๑๕๐๕ แพร่ ๐๑๓ ๑๕๐๕ น.ส. ยศศวดี สุทธนะ

๑๕๐๖ แพร่ ๐๑๔ ๑๕๐๖ น.ส. ยูมิ อิโต้

๑๕๐๗ แพร่ ๐๑๕ ๑๕๐๗ น.ส. วราภรณ์ กองต๊ะ

๑๕๐๘ พะเยา ๐๐๑ ๑๕๐๘ น.ส. ณัฐกฤตา วงศ์ใหญ่

๑๕๐๙ พะเยา ๐๐๒ ๑๕๐๙ น.ส. ภาวิณี พรมเสน

 หน้า ๖๖ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๑๕๑๐ พะเยา ๐๐๓ ๑๕๑๐ น.ส. สุภารัตน์ วงศ์เรือง

๑๕๑๑ พะเยา ๐๐๔ ๑๕๑๑ น.ส. ปรียานุช กันทะวงค์

๑๕๑๒ พะเยา ๐๐๕ ๑๕๑๒ น.ส. ขวัญณภัทร คิดหา

๑๕๑๓ พะเยา ๐๐๖ ๑๕๑๓ น.ส. นิภาพร จ าเริญหิรัญ

๑๕๑๔ พะเยา ๐๐๗ ๑๕๑๔ น.ส. ทิพวรรณ กันทะเนตร

๑๕๑๕ พะเยา ๐๐๘ ๑๕๑๕ น.ส. วัชรินทร์ วนาพงศากุล

๑๕๑๖ พะเยา ๐๐๙ ๑๕๑๖ น.ส. ณัฐนันท์ เบิกบาน

๑๕๑๗ พะเยา ๐๑๐ ๑๕๑๗ น.ส. อังคณา ชุ่มวงค์

๑๕๑๘ พะเยา ๐๑๑ ๑๕๑๘ น.ส. เพ็ญสิริ สุยะต๊ะ

๑๕๑๙ พะเยา ๐๑๒ ๑๕๑๙ น.ส. พรสวรรค์ ติณราช

๑๕๒๐ พะเยา ๐๑๓ ๑๕๒๐ น.ส. อรอนงค์  บุญไชยวงค์

๑๕๒๑ พะเยา ๐๑๔ ๑๕๒๑ น.ส. สราณี จิตต์สุทธิ

๑๕๒๒ พะเยา ๐๑๕ ๑๕๒๒ น.ส. ชุติกาญจน์ แก้วก้อน

๑๕๒๓ พะเยา ๐๑๖ ๑๕๒๓ น.ส. บุณยรัตน์ วิรัตน์เกษม

๑๕๒๔ พะเยา ๐๑๗ ๑๕๒๔ น.ส. ฑีรธิชา เจนใจ

๑๕๒๕ พะเยา ๐๑๘ ๑๕๒๕ น.ส. กรณิการ์ ไชยมงคล

๑๕๒๖ พะเยา ๐๑๙ ๑๕๒๖ น.ส. วรรณะประภา มหาไชย

๑๕๒๗ พะเยา ๐๒๐ ๑๕๒๗ น.ส. ศิรินาถ เครือมา

๑๕๒๘ พะเยา ๐๒๑ ๑๕๒๘ น.ส. น้ าผ้ึง อุดรเขต

๑๕๒๙ ภูเก็ต ๐๐๑ ๑๕๒๙ น.ส. วิภาดา รากพุฒ

๑๕๓๐ ภูเก็ต ๐๐๒ ๑๕๓๐ น.ส. นันทพร สังคโห

๑๕๓๑ ภูเก็ต ๐๐๓ ๑๕๓๑ น.ส. ภัทราทิพย์ สกุลชิต

 หน้า ๖๗ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๑๕๓๒ ภูเก็ต ๐๐๔ ๑๕๓๒ น.ส. ธนภร อุดมวัธนากุล

๑๕๓๓ ภูเก็ต ๐๐๕ ๑๕๓๓ น.ส. อรอุมา วงษ์ช านาญ

๑๕๓๔ ภูเก็ต ๐๐๖ ๑๕๓๔ น.ส. ยุพาวดี สุขราช

๑๕๓๕ ภูเก็ต ๐๐๗ ๑๕๓๕ น.ส. วิมลศรี สุนทรศิริ

๑๕๓๖ ภูเก็ต ๐๐๘ ๑๕๓๖ น.ส. พรรณทิวา ยศถามี

๑๕๓๗ ภูเก็ต ๐๐๙ ๑๕๓๗ น.ส. พุทธรักษา ศิริทอง 

๑๕๓๘ ภูเก็ต ๐๑๐ ๑๕๓๘ น.ส. เสาวลักษณ์ จ าปาดะ 

๑๕๓๙ ภูเก็ต ๐๑๑ ๑๕๓๙ น.ส. อรทัย จันสุขไสย

๑๕๔๐ ภูเก็ต ๐๑๒ ๑๕๔๐ น.ส. สุชีรา ตีนแท่น 

๑๕๔๑ มหาสารคาม ๐๐๑ ๑๕๔๑ น.ส. ชญาฎา พิพัฒไพศาลกุล

๑๕๔๒ มหาสารคาม ๐๐๒ ๑๕๔๒ น.ส. สุธัญญา สังหมื่นเม้า

๑๕๔๓ มหาสารคาม ๐๐๓ ๑๕๔๓ น.ส. ณัชชนิกานต์ วงศาระ

๑๕๔๔ มหาสารคาม ๐๐๔ ๑๕๔๔ น.ส. นุชบา จันทร์โท

๑๕๔๕ มหาสารคาม ๐๐๕ ๑๕๔๕ น.ส. วันวิสาข์ เนื่องกัลยา

๑๕๔๖ มหาสารคาม ๐๐๖ ๑๕๔๖ น.ส. มลฤดี พะชัย

๑๕๔๗ มหาสารคาม ๐๐๗ ๑๕๔๗ น.ส. นนท์ธิกา ศรีสุทัศน์

๑๕๔๘ มหาสารคาม ๐๐๘ ๑๕๔๘ น.ส. แสงดาว ศรีโคตร์

๑๕๔๙ มหาสารคาม ๐๐๙ ๑๕๔๙ น.ส. ปภาดา ขาดรัมย์ 

๑๕๕๐ มหาสารคาม ๐๑๐ ๑๕๕๐ น.ส. วัชราภรณ์ โนนวงษา

๑๕๕๑ มหาสารคาม ๐๑๑ ๑๕๕๑ น.ส. อรอนงค์ กันพล 

๑๕๕๒ มหาสารคาม ๐๑๒ ๑๕๕๒ น.ส. หนึ่งฤทัย ค่าสมนึก

๑๕๕๓ มหาสารคาม ๐๑๓ ๑๕๕๓ น.ส. ณัฐฐินันท์ วงศ์คุลี

 หน้า ๖๘ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๑๕๕๔ มหาสารคาม ๐๑๔ ๑๕๕๔ น.ส. กัญญา ปรีเปรม

๑๕๕๕ มหาสารคาม ๐๑๕ ๑๕๕๕ น.ส. ชนากานต์ จันทะรัง

๑๕๕๖ มหาสารคาม ๐๑๖ ๑๕๕๖ น.ส. อภิญญา ปัดตายะสา

๑๕๕๗ มหาสารคาม ๐๑๗ ๑๕๕๗ น.ส. ศรินณา หลุนบูชา

๑๕๕๘ มหาสารคาม ๐๑๘ ๑๕๕๘ น.ส. วราภรณ์ คารมร่ืน 

๑๕๕๙ มหาสารคาม ๐๑๙ ๑๕๕๙ น.ส. ภัทราภรณ์ อัคลา

๑๕๖๐ มหาสารคาม ๐๒๐ ๑๕๖๐ น.ส. ภคินี สุขรมย์

๑๕๖๑ มหาสารคาม ๐๒๑ ๑๕๖๑ น.ส. ไอลดา อัมพวา

๑๕๖๒ แม่ฮ่องสอน ๐๐๑ ๑๕๖๒ น.ส. อารยา ทามัน 

๑๕๖๓ มุกดาหาร ๐๐๑ ๑๕๖๓ น.ส. ชุติพร ยืนยง

๑๕๖๔ มุกดาหาร ๐๐๒ ๑๕๖๔ น.ส. วิไลพร สาธุชาติ

๑๕๖๕ มุกดาหาร ๐๐๓ ๑๕๖๕ น.ส. อรทัย บุทธิจักร

๑๕๖๖ มุกดาหาร ๐๐๔ ๑๕๖๖ น.ส. สุดาพร วงศ์ใหญ่

๑๕๖๗ มุกดาหาร ๐๐๕ ๑๕๖๗ น.ส. รัตยา เมืองโคตร

๑๕๖๘ ยโสธร ๐๐๑ ๑๕๖๘ น.ส. พัชรียา ชาตะชาติ

๑๕๖๙ ยโสธร ๐๐๒ ๑๕๖๙ น.ส. ปรียาภรณ์ ศรีสุข

๑๕๗๐ ยโสธร ๐๐๓ ๑๕๗๐ น.ส. ชนากานต์ มายนต์

๑๕๗๑ ยโสธร ๐๐๔ ๑๕๗๑ น.ส. นิสา วงศ์พาณิชย์

๑๕๗๒ ยโสธร ๐๐๕ ๑๕๗๒ น.ส. สุภาวรรณ ชูรัตน์ 

๑๕๗๓ ยโสธร ๐๐๖ ๑๕๗๓ น.ส. จารุวรรณ บุญโยธา

๑๕๗๔ ยโสธร ๐๐๗ ๑๕๗๔ น.ส. อังคณา บุญโยธา

๑๕๗๕ ร้อยเอ็ด ๐๐๑ ๑๕๗๕ น.ส. หัทยา เจียมตัว 

 หน้า ๖๙ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๑๕๗๖ ร้อยเอ็ด ๐๐๒ ๑๕๗๖ น.ส. ธนกร ทวีจิตร

๑๕๗๗ ร้อยเอ็ด ๐๐๓ ๑๕๗๗ นาง พนิดา ด าคง

๑๕๗๘ ร้อยเอ็ด ๐๐๔ ๑๕๗๘ น.ส. กรกนก ศรีไชยบาล

๑๕๗๙ ร้อยเอ็ด ๐๐๕ ๑๕๗๙ น.ส. ปิยนุช จ าปาแถม

๑๕๘๐ ร้อยเอ็ด ๐๐๖ ๑๕๘๐ น.ส. ฐิษสัชฌาภรณ์ เขียนชัยนาจ

๑๕๘๑ ร้อยเอ็ด ๐๐๗ ๑๕๘๑ น.ส. อาภาภรณ์ นาระษี

๑๕๘๒ ร้อยเอ็ด ๐๐๘ ๑๕๘๒ น.ส. อรุณี ป่งแก้ว

๑๕๘๓ ร้อยเอ็ด ๐๐๙ ๑๕๘๓ น.ส. วิภาภรณ์ บุญวิเศษ

๑๕๘๔ ระยอง ๐๐๑ ๑๕๘๔ น.ส. นิภาพร วงรักษา

๑๕๘๕ ระยอง ๐๐๒ ๑๕๘๕ น.ส. ธันยวันต์ มังษาอุดม

๑๕๘๖ ระยอง ๐๐๓ ๑๕๘๖ น.ส. พรพิมล สีเพชร

๑๕๘๗ ระยอง ๐๐๔ ๑๕๘๗ น.ส. ปนัดดา ผ้ึงโสภา

๑๕๘๘ ระยอง ๐๐๕ ๑๕๘๘ น.ส. สุมินตรา โปธิยะ

๑๕๘๙ ระยอง ๐๐๖ ๑๕๘๙ น.ส. อรทัย กะถิน

๑๕๙๐ ระยอง ๐๐๗ ๑๕๙๐ น.ส. เสาวลักษณ์ สาริยา

๑๕๙๑ ระยอง ๐๐๘ ๑๕๙๑ น.ส. สุธิดา ศรีบุญ

๑๕๙๒ ระยอง ๐๐๙ ๑๕๙๒ น.ส. อรอุมา เจิมรัมย์

๑๕๙๓ ระยอง ๐๑๐ ๑๕๙๓ น.ส. ประภัสรา ดงประทีป

๑๕๙๔ ระยอง ๐๑๑ ๑๕๙๔ น.ส. ภัทริตา เมืองวัง

๑๕๙๕ ระยอง ๐๑๒ ๑๕๙๕ น.ส. วิจิตรา หมอยาดี

๑๕๙๖ ระยอง ๐๑๓ ๑๕๙๖ น.ส. เกษราภรณ์ รอดแสง

๑๕๙๗ ระยอง ๐๑๔ ๑๕๙๗ น.ส. สุภาพร เดชชัยภูมิ

 หน้า ๗๐ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๑๕๙๘ ระยอง ๐๑๕ ๑๕๙๘ น.ส. นุชสุตา ทองชัยภูมิ

๑๕๙๙ ระยอง ๐๑๖ ๑๕๙๙ น.ส. รมิตรา พรมน้ า

๑๖๐๐ ระยอง ๐๑๗ ๑๖๐๐ น.ส. ไพรินทร์ ตาเกิด

๑๖๐๑ ระยอง ๐๑๘ ๑๖๐๑ น.ส. พรพรรณ ข าส าอางค์

๑๖๐๒ ระยอง ๐๑๙ ๑๖๐๒ น.ส. อิสริยา สถาวร

๑๖๐๓ ระยอง ๐๒๐ ๑๖๐๓ น.ส. ณิชาภัทร จิระอรุณ

๑๖๐๔ ระยอง ๐๒๑ ๑๖๐๔ น.ส. มนัสวี วะลาศรี

๑๖๐๕ ระยอง ๐๒๒ ๑๖๐๕ น.ส. ปัทมา มณหางาม

๑๖๐๖ ระยอง ๐๒๓ ๑๖๐๖ น.ส. รัชฏาพร เทพคนดี

๑๖๐๗ ระยอง ๐๒๔ ๑๖๐๗ น.ส. รุ่งนภา ปัดถาเน

๑๖๐๘ ระยอง ๐๒๕ ๑๖๐๘ น.ส. อรสา ชาภักดี

๑๖๐๙ ระยอง ๐๒๖ ๑๖๐๙ น.ส. ยุภา แซ่ท้าว

๑๖๑๐ ระยอง ๐๒๗ ๑๖๑๐ น.ส. อรุโนทัย อินทร์ภู่

๑๖๑๑ ระยอง ๐๒๘ ๑๖๑๑ น.ส. ศริพร ร่าเริง

๑๖๑๒ ระยอง ๐๒๙ ๑๖๑๒ น.ส. ศรัญญา สิมาชัย

๑๖๑๓ ระยอง ๐๓๐ ๑๖๑๓ น.ส. ญาณาธร แสนโคตร

๑๖๑๔ ระยอง ๐๓๑ ๑๖๑๔ น.ส. ชลธิดา แซ่อ๊วง

๑๖๑๕ ระยอง ๐๓๒ ๑๖๑๕ น.ส. พรทิพย์ นนทบุตร

๑๖๑๖ ระยอง ๐๓๓ ๑๖๑๖ น.ส. ราณี สิงหาคุณ

๑๖๑๗ ระยอง ๐๓๔ ๑๖๑๗ น.ส. วรรณิดา เรืองรัมย์

๑๖๑๘ ระยอง ๐๓๕ ๑๖๑๘ น.ส. โชติกา ลาภทวี

๑๖๑๙ ระยอง ๐๓๖ ๑๖๑๙ น.ส. ภัทรเนตร ยะนิล

 หน้า ๗๑ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๑๖๒๐ ระยอง ๐๓๗ ๑๖๒๐ น.ส. ฤดีพร ตากลม

๑๖๒๑ ระยอง ๐๓๘ ๑๖๒๑ น.ส. ชนินาถ อาจอ านวย

๑๖๒๒ ระยอง ๐๓๙ ๑๖๒๒ น.ส. นิรัญญา ดวงแสนจันทร์

๑๖๒๓ ระยอง ๐๔๐ ๑๖๒๓ น.ส. อนุสรา ธรรมเกิด

๑๖๒๔ ระยอง ๐๔๑ ๑๖๒๔ น.ส. ฐิติวรดา บรรดาศักด์ิ

๑๖๒๕ ระยอง ๐๔๒ ๑๖๒๕ น.ส. วิภาดา ศรีหนองแสง

๑๖๒๖ ระยอง ๐๔๓ ๑๖๒๖ น.ส. นฤมล ทรัพย์สนอง

๑๖๒๗ ระยอง ๐๔๔ ๑๖๒๗ น.ส. ละมัย สีมี

๑๖๒๘ ระยอง ๐๔๕ ๑๖๒๘ น.ส. ภาณุมาศ พัลดี

๑๖๒๙ ระยอง ๐๔๖ ๑๖๒๙ น.ส. พรรณิศา ดวงบุญทัน

๑๖๓๐ ระยอง ๐๔๗ ๑๖๓๐ น.ส. ยุพิรัตน์ ค าล้ิม

๑๖๓๑ ระยอง ๐๔๘ ๑๖๓๑ น.ส. จริยา ภูครองตา

๑๖๓๒ ระยอง ๐๔๙ ๑๖๓๒ น.ส. นิสสรณ์ เติมประยูร

๑๖๓๓ ระยอง ๐๕๐ ๑๖๓๓ น.ส. สุกัญญา คงสืบชาติ

๑๖๓๔ ระยอง ๐๕๑ ๑๖๓๔ น.ส. วัชรียา สุพร

๑๖๓๕ ระยอง ๐๕๒ ๑๖๓๕ น.ส. สุนิสา ส าลีเงิน

๑๖๓๖ ราชบุรี  ๐๐๑ ๑๖๓๖ น.ส. สุภัทรา จ านงค์ 

๑๖๓๗ ราชบุรี  ๐๐๒ ๑๖๓๗ น.ส. วนิดา รุ่งเรือง 

๑๖๓๘ ราชบุรี  ๐๐๓ ๑๖๓๘ น.ส. อัจฉรา พงษ์แสวง

๑๖๓๙ ลพบุรี  ๐๐๑ ๑๖๓๙ น.ส. ธิดาพร เข็มสุวรรณ 

๑๖๔๐ ลพบุรี  ๐๐๒ ๑๖๔๐ น.ส. สมัชญา ทรัพย์กอง

๑๖๔๑ ลพบุรี  ๐๐๓ ๑๖๔๑ น.ส. กณิฐา หวังล้อมกลาง

 หน้า ๗๒ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๑๖๔๒ ลพบุรี  ๐๐๔ ๑๖๔๒ น.ส. สุวัฒนา เกล้ียงดา

๑๖๔๓ ลพบุรี  ๐๐๕ ๑๖๔๓ น.ส. ภัทรวรินทร์ เครือโสม

๑๖๔๔ ลพบุรี  ๐๐๖ ๑๖๔๔ น.ส. น้ าทิพย์ ไพรวรรณ์ 

๑๖๔๕ ลพบุรี  ๐๐๗ ๑๖๔๕ น.ส. ยุคลฉัตร แก้วโยธา 

๑๖๔๖ ลพบุรี  ๐๐๘ ๑๖๔๖ น.ส. อริศรา บูท่องจันทร์ 

๑๖๔๗ ล าปาง  ๐๐๑ ๑๖๔๗ น.ส. ดารุณี แสนค างาม

๑๖๔๘ ล าปาง  ๐๐๒ ๑๖๔๘ น.ส. กมลรัตน์ จะวะนะ

๑๖๔๙ ล าปาง  ๐๐๓ ๑๖๔๙ น.ส. สุรีวรรณ ปิงวงค์

๑๖๕๐ ล าปาง  ๐๐๔ ๑๖๕๐ น.ส. สุภาวดี พรแสนสี

๑๖๕๑ ล าปาง  ๐๐๕ ๑๖๕๑ น.ส. กรรณิการ์ แก่นใจ

๑๖๕๒ ล าปาง  ๐๐๖ ๑๖๕๒ น.ส. สายฝน ฟูธรรม

๑๖๕๓ ล าปาง  ๐๐๗ ๑๖๕๓ น.ส. ทรรศนีย์ ใจแปง

๑๖๕๔ ล าปาง  ๐๐๘ ๑๖๕๔ น.ส. ยุพดี จันทร์ต๊ะ

๑๖๕๕ ล าปาง  ๐๐๙ ๑๖๕๕ น.ส. ณัฐริกา มีข้าว

๑๖๕๖ ล าปาง  ๐๑๐ ๑๖๕๖ น.ส. สายฝน กูลพรม

๑๖๕๗ ล าปาง  ๐๑๑ ๑๖๕๗ นาง สุวราภรณ์ ไชยเชษฐ์

๑๖๕๘ ล าปาง  ๐๑๒ ๑๖๕๘ น.ส. สุดารัตน์ หล้าปวงค า

๑๖๕๙ ล าปาง  ๐๑๓ ๑๖๕๙ น.ส. วรีรัตน์ ใจบ่อแป้น

๑๖๖๐ ล าปาง  ๐๑๔ ๑๖๖๐ น.ส. แสงระวี สิงห์ค า

๑๖๖๑ ล าปาง  ๐๑๕ ๑๖๖๑ น.ส. กิตติภรณ์ พันธ์งามเครือ

๑๖๖๒ ล าปาง  ๐๑๖ ๑๖๖๒ น.ส. เสาวภา สิงห์ใจมา

๑๖๖๓ ล าปาง  ๐๑๗ ๑๖๖๓ น.ส. สุนีย์ สิบต๊ะ

 หน้า ๗๓ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๑๖๖๔ ล าปาง  ๐๑๘ ๑๖๖๔ น.ส. จรัสศรี ใจเย็น

๑๖๖๕ ล าปาง  ๐๑๙ ๑๖๖๕ น.ส. อารียา ค าบุญกลาง

๑๖๖๖ ล าปาง  ๐๒๐ ๑๖๖๖ น.ส. กนกศรี ใจอินต๊ะ

๑๖๖๗ ล าปาง  ๐๒๑ ๑๖๖๗ น.ส. พัชรินทร์ พรมปิง

๑๖๖๘ ล าปาง  ๐๒๒ ๑๖๖๘ น.ส. ดลยา เทพเสาร์

๑๖๖๙ ล าปาง  ๐๒๓ ๑๖๖๙ น.ส. ธิดารัตน์ แก้วมูล

๑๖๗๐ ล าปาง  ๐๒๕ ๑๖๗๐ น.ส. อารี ชุ่มธิ

๑๖๗๑ ล าปาง  ๐๒๗ ๑๖๗๑ น.ส. ประภัสรา ยอดกันทา

๑๖๗๒ ล าปาง  ๐๒๘ ๑๖๗๒ น.ส. สภัคจิราภรณ์ สุขเจริญ 

๑๖๗๓ ล าปาง  ๐๒๙ ๑๖๗๓ น.ส. ปาวีณา ต้าวใจ

๑๖๗๔ ล าปาง  ๐๓๐ ๑๖๗๔ น.ส. ชัญญาพัชญ์ ทิพย์ธันยพร

๑๖๗๕ ล าปาง  ๐๓๑ ๑๖๗๕ น.ส. วิภาวรินทร์ มีดี

๑๖๗๖ ล าปาง  ๐๓๒ ๑๖๗๖ น.ส. จีราพร ใจค า

๑๖๗๗ ล าปาง  ๐๓๓ ๑๖๗๗ น.ส. จิรัชยา จันทร์อินตา

๑๖๗๘ ล าปาง  ๐๓๔ ๑๖๗๘ น.ส. โสรยา หน่อปา

๑๖๗๙ ล าปาง  ๐๓๕ ๑๖๗๙ น.ส. สุรัตนา อะสุระพงษ์

๑๖๘๐ ล าปาง  ๐๓๖ ๑๖๘๐ น.ส. ปิยภรณ์ ทะหลวย

๑๖๘๑ ล าปาง  ๐๓๗ ๑๖๘๑ น.ส. ปภัสรา เชียงค า

๑๖๘๒ ล าปาง  ๐๓๘ ๑๖๘๒ นาง ทิพย์เนตร พลบม่วง

๑๖๘๓ ล าปาง  ๐๓๙ ๑๖๘๓ น.ส. ญานิภา ใหม่ทรายเปียง

๑๖๘๔ ล าปาง  ๐๔๐ ๑๖๘๔ น.ส. พัชราภรณ์ มีทรัพย์

๑๖๘๕ ล าปาง  ๐๔๑ ๑๖๘๕ น.ส. สุดารัตน์ มาวิเลิศ

 หน้า ๗๔ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๑๖๘๖ ล าปาง  ๐๔๒ ๑๖๘๖ น.ส. อารีวรรณ วงศปัน๋

๑๖๘๗ ล าปาง  ๐๔๓ ๑๖๘๗ น.ส. วิภา ธาริน 

๑๖๘๘ ล าปาง  ๐๔๔ ๑๖๘๘ น.ส. กนกกานต์ จีนามูล

๑๖๘๙ ล าปาง  ๐๔๕ ๑๖๘๙ น.ส. จรรยาพร ค าสีวงศ์

๑๖๙๐ ล าปาง  ๐๔๖ ๑๖๙๐ น.ส. อังคณา ฉัตรหลวง

๑๖๙๑ ล าปาง  ๐๔๗ ๑๖๙๑ น.ส. จรัญญา เทพสาร

๑๖๙๒ ล าปาง  ๐๔๘ ๑๖๙๒ น.ส. สุธิดา อุดถา 

๑๖๙๓ ล าปาง  ๐๔๙ ๑๖๙๓ น.ส. ปัญญาพร ปัญญะ

๑๖๙๔ ล าปาง  ๐๕๐ ๑๖๙๔ น.ส. อาภาภรณ์ วงศ์เป็ง

๑๖๙๕ ล าปาง  ๐๕๑ ๑๖๙๕ น.ส. จิราภรณ์ คงราศรี

๑๖๙๖ ล าปาง  ๐๕๒ ๑๖๙๖ น.ส. อนุสรา แว่นต๊ิบ

๑๖๙๗ ล าปาง  ๐๕๓ ๑๖๙๗ น.ส. พิมพ์ชนก จะวะนะ

๑๖๙๘ ล าปาง  ๐๕๔ ๑๖๙๘ น.ส. ชลัยพร สายมี

๑๖๙๙ ล าปาง  ๐๕๕ ๑๖๙๙ น.ส. เบญจภรณ์ ดวงสุภา 

๑๗๐๐ ล าปาง  ๐๕๖ ๑๗๐๐ น.ส. พรนิภา ปิงวงศ์

๑๗๐๑ ล าปาง  ๐๕๗ ๑๗๐๑ น.ส. นัทชนันท์ แก่นจันทร์ 

๑๗๐๒ ล าปาง  ๐๕๘ ๑๗๐๒ น.ส. จิรประภา ราชตัน

๑๗๐๓ ล าปาง  ๐๕๙ ๑๗๐๓ น.ส. ทิพย์สุดา นวลจันทร์

๑๗๐๔ ล าปาง  ๐๖๐ ๑๗๐๔ น.ส. กนกวรรณ ชุมภู

๑๗๐๕ ล าปาง  ๐๖๑ ๑๗๐๕ น.ส. บุษยามาศ ธรรมวันตา

๑๗๐๖ ล าปาง  ๐๖๒ ๑๗๐๖ น.ส. นิภาพร จันทบ

๑๗๐๗ ล าปาง  ๐๖๓ ๑๗๐๗ ว่าที ่ร.ต หญิง ธัญญรัตน์ จิงจู

 หน้า ๗๕ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๑๗๐๘ ล าปาง  ๐๖๔ ๑๗๐๘ น.ส. วิภาวรรณ ใจนันจา

๑๗๐๙ ล าปาง  ๐๖๕ ๑๗๐๙ น.ส. ณหทัย แสนเงิน

๑๗๑๐ ล าปาง  ๐๖๖ ๑๗๑๐ น.ส. กรณิการ์ ช่างทอง

๑๗๑๑ ล าปาง  ๐๖๗ ๑๗๑๑ น.ส. ศิริวัฒนา สุวรรณราช

๑๗๑๒ ล าปาง  ๐๖๘ ๑๗๑๒ น.ส. จีรภา เยี่ยมวัฒนาพร

๑๗๑๓ ล าปาง  ๐๖๙ ๑๗๑๓ น.ส. ณัฐพร ภาชิต

๑๗๑๔ ล าปาง  ๐๗๐ ๑๗๑๔ น.ส. นิษฐิดา ต๊ิบมา

๑๗๑๕ ล าปาง  ๐๗๑ ๑๗๑๕ น.ส. หนึ่งฤทัย วาปิโส

๑๗๑๖ ล าปาง  ๐๗๒ ๑๗๑๖ น.ส. อันนิภา ค าฟู

๑๗๑๗ ล าปาง  ๐๗๓ ๑๗๑๗ น.ส. กรรณิการ์ ช านาญการ

๑๗๑๘ ล าปาง  ๐๗๔ ๑๗๑๘ น.ส. พัชราพร ทิพสร

๑๗๑๙ ล าปาง  ๐๗๕ ๑๗๑๙ น.ส. ทวิปิยา เจริญศักด์ิ

๑๗๒๐ ล าปาง  ๐๗๖ ๑๗๒๐ น.ส. ยุภารัตน์ สวยงาม

๑๗๒๑ ล าปาง  ๐๗๗ ๑๗๒๑ น.ส. เมริน มะนุภา

๑๗๒๒ ล าปาง  ๐๗๙ ๑๗๒๒ น.ส. นภัส มูลเมือง

๑๗๒๓ ล าพูน  ๐๐๑ ๑๗๒๓ น.ส. จิตรา พรมเชียงคูณ

๑๗๒๔ ล าพูน  ๐๐๒ ๑๗๒๔ น.ส. วารุณี ค าแสน

๑๗๒๕ ล าพูน  ๐๐๓ ๑๗๒๕ น.ส. เวนิกา พรมเสพศักด์ิ

๑๗๒๖ ล าพูน  ๐๐๔ ๑๗๒๖ น.ส. วิภาพร ค าวังเง้ียว

๑๗๒๗ ล าพูน  ๐๐๕ ๑๗๒๗ นาง รัตนประภา จินาเดช

๑๗๒๘ ล าพูน  ๐๐๖ ๑๗๒๘ น.ส. พรกมล ปกปิงเมือง

๑๗๒๙ ล าพูน  ๐๐๗ ๑๗๒๙ น.ส. พิชชาภัทร์ ราชสัก

 หน้า ๗๖ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๑๗๓๐ ล าพูน  ๐๐๘ ๑๗๓๐ น.ส. วรางคณา วิหล้ากว้าง

๑๗๓๑ ล าพูน  ๐๐๙ ๑๗๓๑ น.ส. ขวัญดาว ขุอินต๊ะ

๑๗๓๒ ล าพูน  ๐๑๐ ๑๗๓๒ น.ส. นารีรัตน์ สุค าตา

๑๗๓๓ ล าพูน  ๐๑๑ ๑๗๓๓ น.ส. วรรณิศา สืบแสน

๑๗๓๔ ล าพูน  ๐๑๒ ๑๗๓๔ น.ส. พัชราวรรณ ฟองบัว

๑๗๓๕ ล าพูน  ๐๑๓ ๑๗๓๕ น.ส. กมลทิพย์ มหาไม้

๑๗๓๖ ล าพูน  ๐๑๔ ๑๗๓๖ น.ส. ณทิพรดา ใหญ่หลวง

๑๗๓๗ ล าพูน  ๐๑๕ ๑๗๓๗ น.ส. นันท์ธนัษฐ์ ธรรมนันท์ 

๑๗๓๘ ล าพูน  ๐๑๖ ๑๗๓๘ น.ส. เจนจิรา ปาป้อม 

๑๗๓๙ ล าพูน  ๐๑๗ ๑๗๓๙ น.ส. กนกพร มาธิ

๑๗๔๐ ล าพูน  ๐๑๘ ๑๗๔๐ ว่าที ่ร.ต หญิง กนกวรรณ ค าเกตุ

๑๗๔๑ ล าพูน  ๐๑๙ ๑๗๔๑ น.ส. สุนันทา ยางสวาย

๑๗๔๒ ล าพูน  ๐๒๐ ๑๗๔๒ น.ส. มัชญา มะโนนัย

๑๗๔๓ ล าพูน  ๐๒๑ ๑๗๔๓ ว่าที่ ร.ต.หญิง อรณี ปัญโญใหญ่

๑๗๔๔ ล าพูน  ๐๒๒ ๑๗๔๔ น.ส. ไอรดา วรกิจพาณิชย์

๑๗๔๕ ล าพูน  ๐๒๓ ๑๗๔๕ น.ส. ณัฐมล ศรีวนาลาภสิริ

๑๗๔๖ ล าพูน  ๐๒๔ ๑๗๔๖ นาง ชลมาศ วงค์หล่ิงห้า

๑๗๔๗ ล าพูน  ๐๒๕ ๑๗๔๗ น.ส. มณีวรรณ ปัญญาคุณ

๑๗๔๘ เลย  ๐๐๑ ๑๗๔๘ น.ส. วิภาฝัน ชัยศรี

๑๗๔๙ เลย  ๐๐๓ ๑๗๔๙ น.ส. วรัญญา ปรมา

๑๗๕๐ เลย  ๐๐๔ ๑๗๕๐ น.ส. ชุลีพร ต าลึงทอง

๑๗๕๑ เลย  ๐๐๕ ๑๗๕๑ น.ส. เกษร พรมราช

 หน้า ๗๗ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๑๗๕๒ เลย  ๐๐๖ ๑๗๕๒ น.ส. อรอนงค์ ศรียางนอก

๑๗๕๓ เลย  ๐๐๗ ๑๗๕๓ น.ส. ณัชชาภา ศรีวงห์

๑๗๕๔ ศรีสะเกษ  ๐๐๑ ๑๗๕๔ น.ส. สุภลักษณ์ อ่อนค า

๑๗๕๕ ศรีสะเกษ  ๐๐๒ ๑๗๕๕ น.ส. จิราภรณ์ พันธุม์ี

๑๗๕๖ ศรีสะเกษ  ๐๐๓ ๑๗๕๖ น.ส. อารียา ประถมภาส

๑๗๕๗ ศรีสะเกษ  ๐๐๔ ๑๗๕๗ น.ส. ภัทรวรรณ ธัญญากรสกุล

๑๗๕๘ ศรีสะเกษ  ๐๐๕ ๑๗๕๘ น.ส. ขวัญประภา นามวงษา

๑๗๕๙ ศรีสะเกษ  ๐๐๖ ๑๗๕๙ น.ส. พิมประพร สุวรรณดี

๑๗๖๐ ศรีสะเกษ  ๐๐๗ ๑๗๖๐ น.ส. กนกชฎา พรหมเหล่าล้อ

๑๗๖๑ ศรีสะเกษ  ๐๐๘ ๑๗๖๑ น.ส. สกุลรัตน์ ดีวงศ์

๑๗๖๒ ศรีสะเกษ  ๐๐๙ ๑๗๖๒ น.ส. ธัญสุดา มณีนิล

๑๗๖๓ สกลนคร  ๐๐๑ ๑๗๖๓ น.ส. อินทิรา สารบาล

๑๗๖๔ สกลนคร  ๐๐๒ ๑๗๖๔ น.ส. ศิริลักษณ์ ท้าวนาง

๑๗๖๕ สกลนคร  ๐๐๓ ๑๗๖๕ น.ส. นวรัตน์ เหลืองวิภู

๑๗๖๖ สกลนคร  ๐๐๔ ๑๗๖๖ น.ส. ลักขณา อริยสัจจานนท์

๑๗๖๗ สกลนคร  ๐๐๕ ๑๗๖๗ น.ส. พรทิพย์ สายแก้ว

๑๗๖๘ สกลนคร  ๐๐๖ ๑๗๖๘ น.ส. วิมลรัตน์ หลินภู

๑๗๖๙ สกลนคร  ๐๐๗ ๑๗๖๙ น.ส. ปัทมา เชื้อตาพระ

๑๗๗๐ สกลนคร  ๐๐๘ ๑๗๗๐ น.ส. จันทิมา อุ่นวิเศษ

๑๗๗๑ สกลนคร  ๐๐๙ ๑๗๗๑ น.ส. พรพิไล ดอนปามี

๑๗๗๒ สกลนคร  ๐๑๐ ๑๗๗๒ น.ส. ปิติรัตน์ พรหมค า

๑๗๗๓ สกลนคร  ๐๑๑ ๑๗๗๓ น.ส. พรพิมล มาตราช

 หน้า ๗๘ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๑๗๗๔ สกลนคร  ๐๑๒ ๑๗๗๔ น.ส. ภัทรพร แก้วก่อ

๑๗๗๕ สกลนคร  ๐๑๓ ๑๗๗๕ น.ส. แก้วตา หงษ์ทอง

๑๗๗๖ สกลนคร  ๐๑๔ ๑๗๗๖ น.ส. วรรณภา ศิริกิจ

๑๗๗๗ สกลนคร  ๐๑๕ ๑๗๗๗ น.ส. ยุพิน นามยศขวา

๑๗๗๘ สกลนคร  ๐๑๖ ๑๗๗๘ น.ส. ธนธรณ์ สุนทร

๑๗๗๙ สกลนคร  ๐๑๗ ๑๗๗๙ น.ส. จุฑามาศ พรมพินิจ

๑๗๘๐ สกลนคร  ๐๑๘ ๑๗๘๐ น.ส. อัญธิกา มะเด่ือ

๑๗๘๑ สกลนคร  ๐๑๙ ๑๗๘๑ น.ส. รพีพรรณ ภูมี

๑๗๘๒ สกลนคร  ๐๒๐ ๑๗๘๒ น.ส. อัญวิกา ปันแสน

๑๗๘๓ สกลนคร  ๐๒๑ ๑๗๘๓ น.ส. ปิยะทิพย์ นาคสระเกษ 

๑๗๘๔ สกลนคร  ๐๒๒ ๑๗๘๔ น.ส. มิถุนา กวนฮางฮอง

๑๗๘๕ สกลนคร  ๐๒๓ ๑๗๘๕ น.ส. ประภาพร โคตรพรหม

๑๗๘๖ สกลนคร  ๐๒๔ ๑๗๘๖ น.ส. ชไมพร แสงพรหมชารี

๑๗๘๗ สกลนคร  ๐๒๕ ๑๗๘๗ น.ส. กัญญรัตน์ บ้งชมโพธิ์

๑๗๘๘ สกลนคร  ๐๒๖ ๑๗๘๘ น.ส. เสาวลักษณ์ ถวิลค า

๑๗๘๙ สกลนคร  ๐๒๗ ๑๗๘๙ ส.อ.หญิง วิชุตา ไพค านาม 

๑๗๙๐ สกลนคร  ๐๒๘ ๑๗๙๐ น.ส. วิมลรัตน์ แก้ววงศ์

๑๗๙๑ สกลนคร  ๐๒๙ ๑๗๙๑ น.ส. วัชราภรณ์ ประทุมเขต

๑๗๙๒ สกลนคร  ๐๓๐ ๑๗๙๒ น.ส. ชลิตตา บุญนาง

๑๗๙๓ สกลนคร  ๐๓๑ ๑๗๙๓ น.ส. จุฬารัตน์ รัตนะ

๑๗๙๔ สกลนคร  ๐๓๒ ๑๗๙๔ น.ส. จริยา น้อยจัตุรัส

๑๗๙๕ สกลนคร  ๐๓๓ ๑๗๙๕ น.ส. ณัฎฐวี เสนาสี

 หน้า ๗๙ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๑๗๙๖ สกลนคร  ๐๓๔ ๑๗๙๖ น.ส. ณาตาฌา ทวีกิจ

๑๗๙๗ สกลนคร  ๐๓๕ ๑๗๙๗ น.ส. หยกทิพย์ แซ่ล้ิม

๑๗๙๘ สกลนคร  ๐๓๖ ๑๗๙๘ น.ส. ศิริลักษณ์ พิลาโฮม

๑๗๙๙ สกลนคร  ๐๓๗ ๑๗๙๙ น.ส. วิภารัตน์ บุระเนตร

๑๘๐๐ สกลนคร  ๐๓๘ ๑๘๐๐ น.ส. กาญจนา ค าทะเนตร

๑๘๐๑ สกลนคร  ๐๓๙ ๑๘๐๑ น.ส. จันทร์ทิพา ศูนย์ศร

๑๘๐๒ สกลนคร  ๐๔๐ ๑๘๐๒ น.ส. พัชรินทร์ มิ่งขวัญ

๑๘๐๓ สกลนคร  ๐๔๑ ๑๘๐๓ น.ส. นุชธิดา ศรีโคตร

๑๘๐๔ สงขลา  ๐๐๑ ๑๘๐๔ น.ส. นวพร วรรละออ

๑๘๐๕ สงขลา  ๐๐๒ ๑๘๐๕ น.ส. อรทัย แซ่ฟุง้

๑๘๐๖ สงขลา  ๐๐๓ ๑๘๐๖ น.ส. เบญจพรรณ ดิสโร

๑๘๐๗ สงขลา  ๐๐๔ ๑๘๐๗ น.ส. คริษฐา ไชยคีรี

๑๘๐๘ สงขลา  ๐๐๕ ๑๘๐๘ น.ส. วาสนา บุญวิเศษ

๑๘๐๙ สงขลา  ๐๐๖ ๑๘๐๙ น.ส. มัญชุสา เทพเสนา

๑๘๑๐ สงขลา  ๐๐๗ ๑๘๑๐ น.ส. วรพรรณ สังข์แก้ว

๑๘๑๑ สงขลา  ๐๐๘ ๑๘๑๑ น.ส. ธัญญารัตน์ โลตุฤทธิ์

๑๘๑๒ สงขลา  ๐๐๙ ๑๘๑๒ น.ส. อัจฉรา โพชนุกูล

๑๘๑๓ สตูล  ๐๐๑ ๑๘๑๓ น.ส. เรวดี โซ่บุญสิทธิ์

๑๘๑๔ สมุทรปราการ ๐๐๑ ๑๘๑๔ น.ส. อรทัย รัฐถากร

๑๘๑๕ สมุทรปราการ ๐๐๒ ๑๘๑๕ น.ส. ประภากร ศรีศาสตร์

๑๘๑๖ สมุทรปราการ ๐๐๓ ๑๘๑๖ น.ส. ณัฐวรรณ ชนะสัตย์

๑๘๑๗ สมุทรปราการ ๐๐๔ ๑๘๑๗ น.ส. กันตินันท์ ดวงใจ

 หน้า ๘๐ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๑๘๑๘ สมุทรปราการ ๐๐๕ ๑๘๑๘ น.ส. กาญจนา กองเมือง

๑๘๑๙ สมุทรปราการ ๐๐๖ ๑๘๑๙ น.ส. ฉัตรธิดา ศรีเขียว

๑๘๒๐ สมุทรปราการ ๐๐๗ ๑๘๒๐ น.ส. จันทนา แสงนาค

๑๘๒๑ สมุทรปราการ ๐๐๘ ๑๘๒๑ น.ส. ศรุตา สอดสี

๑๘๒๒ สมุทรปราการ ๐๐๙ ๑๘๒๒ น.ส. เมวดี คะเซ็นเชื้อ

๑๘๒๓ สมุทรปราการ ๐๑๐ ๑๘๒๓ น.ส. กรรณิการ์ ราชใจยา

๑๘๒๔ สมุทรปราการ ๐๑๑ ๑๘๒๔ น.ส. จันทร์นิภา มาลีงาม

๑๘๒๕ สมุทรปราการ ๐๑๒ ๑๘๒๕ น.ส. นิรมล ศรีน้อย

๑๘๒๖ สมุทรปราการ ๐๑๓ ๑๘๒๖ น.ส. อัจฉรา วงษ์สารี

๑๘๒๗ สมุทรปราการ ๐๑๔ ๑๘๒๗ น.ส. ดวงดาว ไกรษร

๑๘๒๘ สมุทรปราการ ๐๑๕ ๑๘๒๘ น.ส. สินีนาถ ชมเกียรติกุล

๑๘๒๙ สมุทรปราการ ๐๑๖ ๑๘๒๙ น.ส. อาทิตยา การัญวิจิตร

๑๘๓๐ สมุทรปราการ ๐๑๗ ๑๘๓๐ น.ส. อาทิตยา ดอยวิไล

๑๘๓๑ สมุทรปราการ ๐๑๘ ๑๘๓๑ น.ส. สิริรดา สาณศิลปิน

๑๘๓๒ สมุทรปราการ ๐๑๙ ๑๘๓๒ น.ส. อรอุมา จ าวัน

๑๘๓๓ สมุทรปราการ ๐๒๐ ๑๘๓๓ ส.อ.หญิง เพชรดี สิงหามาตร์

๑๘๓๔ สมุทรปราการ ๐๒๑ ๑๘๓๔ น.ส. สุธิดา ทุมชะ

๑๘๓๕ สมุทรปราการ ๐๒๒ ๑๘๓๕ น.ส. ภาพัชรินทร์ พุม่ปรีดา

๑๘๓๖ สมุทรปราการ ๐๒๓ ๑๘๓๖ น.ส. พิมภัชรา พุม่ปรีดา

๑๘๓๗ สมุทรปราการ ๐๒๔ ๑๘๓๗ น.ส. ศุภลักษณ์ สุขขา

๑๘๓๘ สมุทรปราการ ๐๒๕ ๑๘๓๘ น.ส. สุดารัตน์ เบ้าวัน

๑๘๓๙ สมุทรปราการ ๐๒๖ ๑๘๓๙ น.ส. ศิริพร เข็มเพ็ชร์

 หน้า ๘๑ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๑๘๔๐ สมุทรปราการ ๐๒๗ ๑๘๔๐ น.ส. ศศิชา ศรีวัฒนา

๑๘๔๑ สมุทรปราการ ๐๒๘ ๑๘๔๑ น.ส. คัทลียา สัตนาโค

๑๘๔๒ สมุทรปราการ ๐๒๙ ๑๘๔๒ น.ส. ณัฐนันท์ ชุ่มสูงเนิน

๑๘๔๓ สมุทรปราการ ๐๓๐ ๑๘๔๓ น.ส. หรรษา แสงทับทิม

๑๘๔๔ สมุทรปราการ ๐๓๑ ๑๘๔๔ น.ส. วีนัส ทองไสล

๑๘๔๕ สมุทรปราการ ๐๓๒ ๑๘๔๕ น.ส. กาญจณา อบเชย

๑๘๔๖ สมุทรปราการ ๐๓๓ ๑๘๔๖ น.ส. ขันทิพย์ ค าทอง

๑๘๔๗ สมุทรปราการ ๐๓๔ ๑๘๔๗ น.ส. ศศิธร พะวร

๑๘๔๘ สมุทรปราการ ๐๓๕ ๑๘๔๘ น.ส. ปนัดดา อุตมูล

๑๘๔๙ สมุทรปราการ ๐๓๖ ๑๘๔๙ น.ส. มายาวีร์ พรลิขิตบุญรัตน์

๑๘๕๐ สมุทรปราการ ๐๓๗ ๑๘๕๐ น.ส. ลัลลดา ประทุมทอง

๑๘๕๑ สมุทรปราการ ๐๓๘ ๑๘๕๑ น.ส. วารุณี อนุสี

๑๘๕๒ สมุทรปราการ ๐๓๙ ๑๘๕๒ น.ส. ยุวดี บุญพัน

๑๘๕๓ สมุทรปราการ ๐๔๐ ๑๘๕๓ น.ส. ไพพรรณ จันทร์ล้วน

๑๘๕๔ สมุทรปราการ ๐๔๑ ๑๘๕๔ น.ส. นุชนภา ธานี

๑๘๕๕ สมุทรสงคราม ๐๐๑ ๑๘๕๕ น.ส. ศุภลักษณ์ บุราณผาย

๑๘๕๖ สมุทรสาคร ๐๐๑ ๑๘๕๖ น.ส. รัตติยากร ฉายหิรัญ

๑๘๕๗ สมุทรสาคร ๐๐๒ ๑๘๕๗ น.ส. รจรินทร์ นัยต๊ิบ

๑๘๕๘ สมุทรสาคร ๐๐๓ ๑๘๕๘ น.ส. มนัสพร ผุยรอด

๑๘๕๙ สมุทรสาคร ๐๐๔ ๑๘๕๙ น.ส. นิรัชพร ไทยแท้

๑๘๖๐ สมุทรสาคร ๐๐๕ ๑๘๖๐ น.ส. สุชาดา กิยะแพทย์

๑๘๖๑ สระบุรี ๐๐๑ ๑๘๖๑ น.ส. วิชุดา อินทร์อุดม

 หน้า ๘๒ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๑๘๖๒ สระบุรี ๐๐๒ ๑๘๖๒ น.ส. กนกวรรณ ภูมิวิริยะ

๑๘๖๓ สระบุรี ๐๐๓ ๑๘๖๓ น.ส. ชาลิสา เอียงชัยภูมิ

๑๘๖๔ สระบุรี ๐๐๔ ๑๘๖๔ น.ส. จันทร์จิรา พันธุจินะ

๑๘๖๕ สระบุรี ๐๐๕ ๑๘๖๕ น.ส. ธนารัตน์ นุชแย้ม

๑๘๖๖ สระบุรี ๐๐๖ ๑๘๖๖ น.ส. ปรางทิพย์ ปานฮวด

๑๘๖๗ สระบุรี ๐๐๗ ๑๘๖๗ น.ส. มัลลิกา นวลบัติ

๑๘๖๘ สระบุรี ๐๐๘ ๑๘๖๘ น.ส. ศศิธร เปล้ืองกลาง 

๑๘๖๙ สระบุรี ๐๐๙ ๑๘๖๙ น.ส. ราตรี พุทชนะ

๑๘๗๐ สระบุรี ๐๑๐ ๑๘๗๐ น.ส. ฐิติพร แซ่อึ้ง

๑๘๗๑ สระบุรี ๐๑๑ ๑๘๗๑ น.ส. กัลยาณี แย้มเอิบสิน 

๑๘๗๒ สระบุรี ๐๑๒ ๑๘๗๒ น.ส. กรณิการ์ ยานะโค

๑๘๗๓ สระบุรี ๐๑๓ ๑๘๗๓ น.ส. วริศรา จันทร์ดาหาร

๑๘๗๔ สระบุรี ๐๑๔ ๑๘๗๔ น.ส. สุภาพร คล้ายมณีหาร

๑๘๗๕ สระบุรี ๐๑๕ ๑๘๗๕ น.ส. ศศิธร ภูษา

๑๘๗๖ สระบุรี ๐๑๖ ๑๘๗๖ น.ส. พิชญา ทวีสุข

๑๘๗๗ สระบุรี ๐๑๗ ๑๘๗๗ น.ส. ชญานุช โพธิมา

๑๘๗๘ สระบุรี ๐๑๘ ๑๘๗๘ น.ส. ปรัชญาภรณ์ สังวาลวงษ์

๑๘๗๙ สระบุรี ๐๑๙ ๑๘๗๙ น.ส. พิริยากร จันทชาติ

๑๘๘๐ สระบุรี ๐๒๐ ๑๘๘๐ น.ส. ปริชญา กาจุลศรี

๑๘๘๑ สระแก้ว ๐๐๑ ๑๘๘๑ น.ส. กัลญารัตน์ จารย์หมื่น

๑๘๘๒ สระแก้ว ๐๐๒ ๑๘๘๒ น.ส. อมรรัตน์ รติพรเลิศ

๑๘๘๓ สระแก้ว ๐๐๓ ๑๘๘๓ น.ส. พัชรินทร์ ริตพรเลิศ

 หน้า ๘๓ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๑๘๘๔ สุโขทัย ๐๐๑ ๑๘๘๔ น.ส. ภิญญาพัชญ์ อยู่ดี

๑๘๘๕ สุโขทัย ๐๐๒ ๑๘๘๕ น.ส. พรเพ็ญ เนื้อไม้

๑๘๘๖ สุโขทัย ๐๐๓ ๑๘๘๖ น.ส. ไพลิน หมอนทอง

๑๘๘๗ สุโขทัย ๐๐๔ ๑๘๘๗ น.ส. สุพรรณา อุ่นใจ

๑๘๘๘ สุโขทัย ๐๐๕ ๑๘๘๘ น.ส. รุ่งทิวา เจริญ

๑๘๘๙ สุโขทัย ๐๐๖ ๑๘๘๙ น.ส. ณัฐภัสสร อินทหอม

๑๘๙๐ สุโขทัย ๐๐๗ ๑๘๙๐ น.ส. สุภาวดี ไทยเจริญ

๑๘๙๑ สุโขทัย ๐๐๘ ๑๘๙๑ น.ส. น้ าฝน คงนา

๑๘๙๒ สุโขทัย ๐๐๙ ๑๘๙๒ น.ส. รพีพร ค าผอง

๑๘๙๓ สุโขทัย ๐๑๐ ๑๘๙๓ น.ส. เบญจา ทัดไทย

๑๘๙๔ สุโขทัย ๐๑๑ ๑๘๙๔ น.ส. ธนพร ยิ้มย่อง

๑๘๙๕ สุโขทัย ๐๑๒ ๑๘๙๕ น.ส. กฤษชกร ผิดผุด

๑๘๙๖ สุโขทัย ๐๑๓ ๑๘๙๖ น.ส. พังงา พนมขาว

๑๘๙๗ สุโขทัย ๐๑๔ ๑๘๙๗ น.ส. สุธามาศ ปานเรือง

๑๘๙๘ สุโขทัย ๐๑๕ ๑๘๙๘ น.ส. นทีทิพย์ พึง่มีสุข

๑๘๙๙ สุโขทัย ๐๑๖ ๑๘๙๙ น.ส. อัญชรี ไรนุ่น

๑๙๐๐ สุโขทัย ๐๑๗ ๑๙๐๐ น.ส. เกษรา ฟองสวัสด์ิ

๑๙๐๑ สุโขทัย ๐๑๘ ๑๙๐๑ น.ส. สุรีรัตน์ อยู่แย้ม

๑๙๐๒ สุโขทัย ๐๑๙ ๑๙๐๒ น.ส. เลิศขวัญ มิดชิด

๑๙๐๓ สุโขทัย ๐๒๐ ๑๙๐๓ น.ส. ขวัญรัตน์ ยุรยาตร์

๑๙๐๔ สุโขทัย ๐๒๑ ๑๙๐๔ น.ส. มนธิชา อุ่นบุรมย์

๑๙๐๕ สุโขทัย ๐๒๒ ๑๙๐๕ น.ส. ศศิภรณ์ ปัน้งามวงค์

 หน้า ๘๔ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๑๙๐๖ สุโขทัย ๐๒๓ ๑๙๐๖ น.ส. จรัญญา นาคแย้ม

๑๙๐๗ สุโขทัย ๐๒๔ ๑๙๐๗ น.ส. สุภาพรรณ พงษ์ภู่

๑๙๐๘ สุโขทัย ๐๒๕ ๑๙๐๘ น.ส. ศิราณี เสือกระจ่าง

๑๙๐๙ สุพรรณบุรี ๐๐๑ ๑๙๐๙ น.ส. สุธามาศ ไกรเหมา

๑๙๑๐ สุพรรณบุรี ๐๐๒ ๑๙๑๐ น.ส. ธิดารัตน์ วงษ์เจริญ

๑๙๑๑ สุพรรณบุรี ๐๐๓ ๑๙๑๑ น.ส. จิราวรรณ อยู่คง

๑๙๑๒ สุพรรณบุรี ๐๐๔ ๑๙๑๒ น.ส. วรรธรท คชสาร

๑๙๑๓ สุพรรณบุรี ๐๐๕ ๑๙๑๓ น.ส. กัตติมา มะกรูดอินทร์ 

๑๙๑๔ สุพรรณบุรี ๐๐๖ ๑๙๑๔ น.ส. ประทุมพร เกษประทุม

๑๙๑๕ สุรินทร์ ๐๐๑ ๑๙๑๕ น.ส. ปภาวดี มาลาศรี

๑๙๑๖ สุรินทร์ ๐๐๒ ๑๙๑๖ น.ส. วาสนา อ่อนไทย

๑๙๑๗ สุรินทร์ ๐๐๓ ๑๙๑๗ น.ส. วารุณี ดาศรี

๑๙๑๘ สุรินทร์ ๐๐๔ ๑๙๑๘ น.ส. พียาพร เขียวทันใจ

๑๙๑๙ สุรินทร์ ๐๐๕ ๑๙๑๙ น.ส. วรชนก บุตรดี

๑๙๒๐ สุรินทร์ ๐๐๖ ๑๙๒๐ น.ส. ประภาสิริ มะลิหอม

๑๙๒๑ สุรินทร์ ๐๐๗ ๑๙๒๑ น.ส. จันทิมา ชุ่มจิตร์

๑๙๒๒ สุรินทร์ ๐๐๘ ๑๙๒๒ น.ส. จุฑามาศ ช่ออินทร์

๑๙๒๓ สุรินทร์ ๐๐๙ ๑๙๒๓ น.ส. เกตน์นิภา ปานขวัญ

๑๙๒๔ สุรินทร์ ๐๑๐ ๑๙๒๔ น.ส. กมลชนก ธานี

๑๙๒๕ สุรินทร์ ๐๑๑ ๑๙๒๕ น.ส. สรัลรัตน์ สุวรรณโรจน์

๑๙๒๖ สุรินทร์ ๐๑๒ ๑๙๒๖ น.ส. สุธิดา ยะระขันธ์

๑๙๒๗ สุรินทร์ ๐๑๓ ๑๙๒๗ น.ส. ประณยา เกิดศรี

 หน้า ๘๕ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๑๙๒๘ สุรินทร์ ๐๑๔ ๑๙๒๘ น.ส. เมธาพร เกิดศรี

๑๙๒๙ สุรินทร์ ๐๑๕ ๑๙๒๙ น.ส. นัตยา ลมสวย

๑๙๓๐ สุรินทร์ ๐๑๖ ๑๙๓๐ น.ส. ฐปาณกานต์ อุไร

๑๙๓๑ สุรินทร์ ๐๑๗ ๑๙๓๑ น.ส. นิดนิรันดร์ กิจสูงเนิน

๑๙๓๒ สุรินทร์ ๐๑๘ ๑๙๓๒ น.ส. นันท์ทมนัส ตระกูลชยานันท์

๑๙๓๓ หนองคาย ๐๐๑ ๑๙๓๓ น.ส. ชะเอม พิสัยสุข

๑๙๓๔ หนองคาย ๐๐๒ ๑๙๓๔ น.ส. อนุสรา อุณารักษ์

๑๙๓๕ หนองคาย ๐๐๓ ๑๙๓๕ น.ส. บูรณา โคตรชมภู

๑๙๓๖ หนองคาย ๐๐๕ ๑๙๓๖ น.ส. เพ็ญยุพา ทันมา

๑๙๓๗ หนองคาย ๐๐๖ ๑๙๓๗ น.ส. จันทร์เพ็ญ ชาพิพักษ์

๑๙๓๘ หนองคาย ๐๐๗ ๑๙๓๘ น.ส. สุมาลิน นิลเกตุ

๑๙๓๙ หนองคาย ๐๐๙ ๑๙๓๙ น.ส. ชาลิสา ชาวสกล

๑๙๔๐ หนองคาย ๐๑๐ ๑๙๔๐ น.ส. ฐิติพร ม่วงผุย

๑๙๔๑ หนองคาย ๐๑๑ ๑๙๔๑ น.ส. พิกุลทอง แก้วอุ่น

๑๙๔๒ หนองคาย ๐๑๒ ๑๙๔๒ น.ส. สาลินี บุญชีวิต

๑๙๔๓ หนองคาย ๐๑๓ ๑๙๔๓ น.ส. ดารุณี ธาตุวิสัย

๑๙๔๔ หนองคาย ๐๑๔ ๑๙๔๔ น.ส. กุสุมา ภูมิวัต

๑๙๔๕ หนองคาย ๐๑๕ ๑๙๔๕ น.ส. จิราวรรณ วงษ์จ านงค์

๑๙๔๖ หนองคาย ๐๑๖ ๑๙๔๖ น.ส. ศรัญญา โคตพรม

๑๙๔๗ หนองคาย ๐๑๗ ๑๙๔๗ น.ส. วลัยพร สาบุญมา

๑๙๔๘ หนองคาย ๐๑๘ ๑๙๔๘ น.ส. สุจิตตรา ศรีภูมิภักด์ิ

๑๙๔๙ หนองคาย ๐๑๙ ๑๙๔๙ น.ส. สุภาพร ส าเภา

 หน้า ๘๖ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๑๙๕๐ หนองคาย ๐๒๐ ๑๙๕๐ น.ส. จิราพร ค าใบ

๑๙๕๑ หนองคาย ๐๒๑ ๑๙๕๑ น.ส. กรรณิกา จันทาคีรี

๑๙๕๒ หนองคาย ๐๒๓ ๑๙๕๒ น.ส. อรฤทัย ถิ่นไกล

๑๙๕๓ หนองคาย ๐๒๔ ๑๙๕๓ น.ส. สุภา โคตรชมภู

๑๙๕๔ หนองคาย ๐๒๕ ๑๙๕๔ น.ส. กรรณิการ์ เคณาภูมิ

๑๙๕๕ หนองคาย ๐๒๖ ๑๙๕๕ จ.ส.อ.หญิง ณัฐฐาพร ป้องสนาม

๑๙๕๖ หนองคาย ๐๒๗ ๑๙๕๖ น.ส. นุสรา ภักดีสุจริต

๑๙๕๗ หนองคาย ๐๒๘ ๑๙๕๗ น.ส. เบญจมาพร ตะรีสูญ

๑๙๕๘ หนองคาย ๐๒๙ ๑๙๕๘ น.ส. ปพิชญาภา อ านวยการ

๑๙๕๙ หนองคาย ๐๓๐ ๑๙๕๙ น.ส. อารยา ผาณิบุศย์

๑๙๖๐ หนองคาย ๐๓๑ ๑๙๖๐ น.ส. อาภัสรา โสตะราษฎร์

๑๙๖๑ หนองคาย ๐๓๒ ๑๙๖๑ น.ส. สุณิสา แสงไสย์

๑๙๖๒ หนองคาย ๐๓๓ ๑๙๖๒ น.ส. เยาวรัตน์ นาลุน

๑๙๖๓ หนองคาย ๐๓๔ ๑๙๖๓ น.ส. นิดาวรรณ สลักษร

๑๙๖๔ หนองคาย ๐๓๕ ๑๙๖๔ น.ส. พรสุดา ปราบยุทธ

๑๙๖๕ หนองคาย ๐๓๖ ๑๙๖๕ น.ส. อรอุมา หลักค า

๑๙๖๖ หนองคาย ๐๓๗ ๑๙๖๖ น.ส. ศุภรัตน์ รัตนวงษ์

๑๙๖๗ หนองคาย ๐๓๘ ๑๙๖๗ น.ส. จุฬารัตน์ เล่ือนแก้ว

๑๙๖๘ หนองคาย ๐๓๙ ๑๙๖๘ น.ส. พรรณธิภา โคตะวัน

๑๙๖๙ หนองคาย ๐๔๐ ๑๙๖๙ น.ส. ปิยะพร สิงหาคุณ

๑๙๗๐ หนองคาย ๐๔๒ ๑๙๗๐ น.ส. ศศิธร คูณจันทร์

๑๙๗๑ หนองคาย ๐๔๓ ๑๙๗๑ น.ส. สุมลทิพย์ พรมบุบผา

 หน้า ๘๗ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๑๙๗๒ หนองคาย ๐๔๔ ๑๙๗๒ น.ส. จินตรา ต่างโอฐ์

๑๙๗๓ หนองคาย ๐๔๕ ๑๙๗๓ น.ส. ปรัชญวดี ต่างโอฐ

๑๙๗๔ หนองคาย ๐๔๖ ๑๙๗๔ น.ส. ดาวพร สีต่างค า

๑๙๗๕ หนองคาย ๐๔๗ ๑๙๗๕ น.ส. สุไพริน ช่องวารินทร์

๑๙๗๖ หนองคาย ๐๔๘ ๑๙๗๖ น.ส. ลักขณา สุทธิบุญ

๑๙๗๗ หนองคาย ๐๔๙ ๑๙๗๗ น.ส. จิราภรณ์ หนันค า

๑๙๗๘ หนองคาย ๐๕๐ ๑๙๗๘ น.ส. ดวงฤทัย ผาทอง

๑๙๗๙ หนองคาย ๐๕๑ ๑๙๗๙ น.ส. ศิริลักษณ์ หาบุญมี

๑๙๘๐ หนองคาย ๐๕๒ ๑๙๘๐ น.ส. ขวัญฤดี จันทะสี

๑๙๘๑ หนองคาย ๐๕๓ ๑๙๘๑ น.ส. กาญจนา ต่างโอษฐ

๑๙๘๒ หนองคาย ๐๕๕ ๑๙๘๒ น.ส. นิภาภรณ์ ผาทอง

๑๙๘๓ หนองคาย ๐๕๖ ๑๙๘๓ ว่าที่ ร.ต.หญิงชนกธิดา มงคล

๑๙๘๔ หนองคาย ๐๕๗ ๑๙๘๔ น.ส. จิตรลดา ไชยอินทร์ศูนย์ 

๑๙๘๕ หนองคาย ๐๕๘ ๑๙๘๕ น.ส. พรรณิภา บทมาตย์

๑๙๘๖ หนองคาย ๐๕๙ ๑๙๘๖ น.ส. วรัญญา อินปาว

๑๙๘๗ หนองคาย ๐๖๐ ๑๙๘๗ น.ส. ชลลดา ตันนารัตน์

๑๙๘๘ หนองคาย ๐๖๑ ๑๙๘๘ น.ส. จุฬารัตน์ โลศิริ

๑๙๘๙ หนองคาย ๐๖๒ ๑๙๘๙ น.ส. อาทิตย์ติยา สุวรรณระ

๑๙๙๐ หนองคาย ๐๖๓ ๑๙๙๐ น.ส. สิริญญา แก้วเมือง

๑๙๙๑ หนองคาย ๐๖๔ ๑๙๙๑ น.ส. ดอกไม้ สีใส

๑๙๙๒ หนองคาย ๐๖๕ ๑๙๙๒ น.ส. สายใจ วงษ์ตา

๑๙๙๓ หนองคาย ๐๖๖ ๑๙๙๓ น.ส. ภัทรวดี เจริญไทย

 หน้า ๘๘ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๑๙๙๔ หนองคาย ๐๖๘ ๑๙๙๔ น.ส. จันทร์ประภา พรมสุข

๑๙๙๕ หนองคาย ๐๖๙ ๑๙๙๕ น.ส. อระวี เมืองแสน

๑๙๙๖ หนองคาย ๐๗๐ ๑๙๙๖ น.ส. เมธิณี รุ่งเรือง

๑๙๙๗ หนองคาย ๐๗๑ ๑๙๙๗ น.ส. วัชราภรณ์ ทองชู

๑๙๙๘ หนองคาย ๐๗๒ ๑๙๙๘ น.ส. อมรทิพย์ เพียปาน

๑๙๙๙ หนองบัวล าภู ๐๐๑ ๑๙๙๙ น.ส. สุรีมาศ กองศรี

๒๐๐๐ หนองบัวล าภู ๐๐๒ ๒๐๐๐ น.ส. นิภาพร ทองผล

๒๐๐๑ หนองบัวล าภู ๐๐๓ ๒๐๐๑ น.ส. เกษณีย์ กันทะวงศ์

๒๐๐๒ หนองบัวล าภู ๐๐๔ ๒๐๐๒ น.ส. ทัศวรรณ บุญสอน

๒๐๐๓ หนองบัวล าภู ๐๐๕ ๒๐๐๓ น.ส. วิลัยพร ขานยา

๒๐๐๔ หนองบัวล าภู ๐๐๖ ๒๐๐๔ น.ส. น้ าผ้ึง แก้วสุวรรณ

๒๐๐๕ หนองบัวล าภู ๐๐๗ ๒๐๐๕ น.ส. เยาวลักษณ์ โสภาเลิศ

๒๐๐๖ หนองบัวล าภู ๐๐๘ ๒๐๐๖ น.ส. ทิพาวรรณ พลชารี

๒๐๐๗ หนองบัวล าภู ๐๐๙ ๒๐๐๗ น.ส. สุนิสา พลพันธ์

๒๐๐๘ หนองบัวล าภู ๐๑๐ ๒๐๐๘ น.ส. โยธการ์ หิรัญเขต

๒๐๐๙ หนองบัวล าภู ๐๑๑ ๒๐๐๙ น.ส. สุชาดา ถุนพุฒดม

๒๐๑๐ หนองบัวล าภู ๐๑๒ ๒๐๑๐ น.ส. พรสุดา กันยาบรรดิษฐ์

๒๐๑๑ หนองบัวล าภู ๐๑๓ ๒๐๑๑ น.ส. ปราวีณา บริบูรณ์มังสา

๒๐๑๒ หนองบัวล าภู ๐๑๔ ๒๐๑๒ น.ส. พิมพิไล ยศถา

๒๐๑๓ หนองบัวล าภู ๐๑๕ ๒๐๑๓ น.ส. สุทธิดา โพธิศ์รี

๒๐๑๔ หนองบัวล าภู ๐๑๖ ๒๐๑๔ น.ส. นฤมล บริบูรณ์มังสา

๒๐๑๕ หนองบัวล าภู ๐๑๗ ๒๐๑๕ น.ส. ศันสนีย์ ศรีสุโพธิ์

 หน้า ๘๙ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๒๐๑๖ หนองบัวล าภู ๐๑๘ ๒๐๑๖ น.ส. บุญสิตา ดามะนาว

๒๐๑๗ หนองบัวล าภู ๐๑๙ ๒๐๑๗ น.ส. ปวีณา ปุรีจันทร์

๒๐๑๘ หนองบัวล าภู ๐๒๐ ๒๐๑๘ น.ส. ปนัดดา นามภูมี

๒๐๑๙ หนองบัวล าภู ๐๒๑ ๒๐๑๙ น.ส. ยุพาพิณ ดวงเกตุ

๒๐๒๐ หนองบัวล าภู ๐๒๒ ๒๐๒๐ น.ส. พิมพ์พร ชาวไทย

๒๐๒๑ หนองบัวล าภู ๐๒๓ ๒๐๒๑ น.ส. นิรามัย ไชยโก

๒๐๒๒ อ่างทอง ๐๐๑ ๒๐๒๒ น.ส. สุพรรณิการ์ แต่งงาม

๒๐๒๓ อ่างทอง ๐๐๒ ๒๐๒๓ น.ส. ศิรินภา อิ่มอ่อน

๒๐๒๔ อ่างทอง ๐๐๓ ๒๐๒๔ น.ส. อนุสรา แก้วกลัด

๒๐๒๕ อ่างทอง ๐๐๔ ๒๐๒๕ น.ส. ชวลี ทองขุนนา

๒๐๒๖ อุดรธานี ๐๐๑ ๒๐๒๖ น.ส. ประภาพร ราชจ าปี

๒๐๒๗ อุดรธานี ๐๐๒ ๒๐๒๗ น.ส. ลัดดาวัลย์ ภูเทียมศรี

๒๐๒๘ อุดรธานี ๐๐๓ ๒๐๒๘ น.ส. หฤทัย ศิริคุณ

๒๐๒๙ อุดรธานี ๐๐๔ ๒๐๒๙ น.ส. กมลพรรณ บุตรเต

๒๐๓๐ อุดรธานี ๐๐๕ ๒๐๓๐ น.ส. อมรรัตน์ น้อยมนตรี

๒๐๓๑ อุดรธานี ๐๐๖ ๒๐๓๑ น.ส. ชวนพิศ สุระพันธ์ 

๒๐๓๒ อุดรธานี ๐๐๗ ๒๐๓๒ น.ส. กริยา นาขันโท

๒๐๓๓ อุดรธานี ๐๐๘ ๒๐๓๓ น.ส. รัญชิดา วงษ์รินยอง

๒๐๓๔ อุดรธานี ๐๐๙ ๒๐๓๔ น.ส. พฤษภา อินทร์ศรีเชียงใหม่

๒๐๓๕ อุดรธานี ๐๑๐ ๒๐๓๕ น.ส. ปภาณิณ เลิศเศียร

๒๐๓๖ อุดรธานี ๐๑๑ ๒๐๓๖ น.ส. บุษบา หล้าบุญมา

๒๐๓๗ อุดรธานี ๐๑๒ ๒๐๓๗ น.ส. อังคณา ทองกัลยา

 หน้า ๙๐ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๒๐๓๘ อุดรธานี ๐๑๓ ๒๐๓๘ น.ส. ภริดา บุตรโคตร

๒๐๓๙ อุดรธานี ๐๑๔ ๒๐๓๙ น.ส. รัศมี ชาวเชียงยืน

๒๐๔๐ อุดรธานี ๐๑๕ ๒๐๔๐ น.ส. ภราดา ปราบพาล

๒๐๔๑ อุดรธานี ๐๑๖ ๒๐๔๑ น.ส. วิภาวรรณ วงศ์ษา

๒๐๔๒ อุดรธานี ๐๑๗ ๒๐๔๒ น.ส. จิตรา สุขสาเกต

๒๐๔๓ อุดรธานี ๐๑๘ ๒๐๔๓ น.ส. น้ าทิพย์ พุทธโคตร

๒๐๔๔ อุดรธานี ๐๑๙ ๒๐๔๔ น.ส. รุ้งนภา ร่องกลาง

๒๐๔๕ อุดรธานี ๐๒๐ ๒๐๔๕ น.ส. สุธิดา ค าแสนกุล

๒๐๔๖ อุดรธานี ๐๒๑ ๒๐๔๖ น.ส. ปนัดดา พาลี

๒๐๔๗ อุดรธานี ๐๒๒ ๒๐๔๗ น.ส. อรุณรัตน์ สินอยู่

๒๐๔๘ อุดรธานี ๐๒๓ ๒๐๔๘ น.ส. สุดาลักษ์ สีดาแจ่ม

๒๐๔๙ อุดรธานี ๐๒๔ ๒๐๔๙ น.ส. สุดธิดา ผาวิชัย

๒๐๕๐ อุดรธานี ๐๒๕ ๒๐๕๐ น.ส. สุดารัตน์ อ่อนสี

๒๐๕๑ อุดรธานี ๐๒๖ ๒๐๕๑ น.ส. อริษา บุญมาตุ่น

๒๐๕๒ อุดรธานี ๐๒๗ ๒๐๕๒ น.ส. สุกัลยา วิมานทอง

๒๐๕๓ อุดรธานี ๐๒๘ ๒๐๕๓ น.ส. วริศรา เสียงเลิศ

๒๐๕๔ อุดรธานี ๐๒๙ ๒๐๕๔ น.ส. ชุติมา ศรีนา

๒๐๕๕ อุดรธานี ๐๓๐ ๒๐๕๕ น.ส. พรพรรณ พันธุพ์รม

๒๐๕๖ อุดรธานี ๐๓๑ ๒๐๕๖ น.ส. เพ็ญนภา ศรีวงค์ษา

๒๐๕๗ อุดรธานี ๐๓๒ ๒๐๕๗ น.ส. จิราภรณ์ ประมูลจักโก

๒๐๕๘ อุดรธานี ๐๓๓ ๒๐๕๘ น.ส. รุ่งธิวา หลักหนองบุ

๒๐๕๙ อุดรธานี ๐๓๔ ๒๐๕๙ น.ส. ไพลิน พันธุพรม

 หน้า ๙๑ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๒๐๖๐ อุดรธานี ๐๓๕ ๒๐๖๐ น.ส. ทวินันท์ จันทา

๒๐๖๑ อุดรธานี ๐๓๖ ๒๐๖๑ น.ส. อรวรรณ รูปสวย

๒๐๖๒ อุดรธานี ๐๓๗ ๒๐๖๒ น.ส. พรรณวิไล ชาญฉลาด

๒๐๖๓ อุดรธานี ๐๓๘ ๒๐๖๓ น.ส. อารีรัตน์ รัตนโชติ

๒๐๖๔ อุดรธานี ๐๓๙ ๒๐๖๔ น.ส. จุฬารัตน์ หอมค า

๒๐๖๕ อุดรธานี ๐๔๐ ๒๐๖๕ น.ส. วรรณอุษา จันทวงษ์

๒๐๖๖ อุดรธานี ๐๔๑ ๒๐๖๖ น.ส. ธิวากรณ์ ทิพย์ห้วยหว้า

๒๐๖๗ อุดรธานี ๐๔๒ ๒๐๖๗ น.ส. สุกัญญา พลรักษา

๒๐๖๘ อุดรธานี ๐๔๓ ๒๐๖๘ น.ส. ณิรมล บัวละคร

๒๐๖๙ อุดรธานี ๐๔๔ ๒๐๖๙ น.ส. ศิวนาถ อินทปัทถา

๒๐๗๐ อุดรธานี ๐๔๕ ๒๐๗๐ น.ส. ผกามาศ ทองค าขวาง

๒๐๗๑ อุดรธานี ๐๔๖ ๒๐๗๑ น.ส. กิตติยา จอมพล

๒๐๗๒ อุดรธานี ๐๔๗ ๒๐๗๒ นาง พชรนรรฐ ณสีหโต

๒๐๗๓ อุดรธานี ๐๔๘ ๒๐๗๓ น.ส. นริศรา บุญพา

๒๐๗๔ อุดรธานี ๐๔๙ ๒๐๗๔ น.ส. เนตรนภา ไสยาน้อย

๒๐๗๕ อุดรธานี ๐๕๐ ๒๐๗๕ น.ส. อักษร จันทา

๒๐๗๖ อุดรธานี ๐๕๑ ๒๐๗๖ น.ส. วรรณวิศา ว่องไว

๒๐๗๗ อุดรธานี ๐๕๒ ๒๐๗๗ น.ส. พรทิวา ดวงบุปผา

๒๐๗๘ อุดรธานี ๐๕๓ ๒๐๗๘ น.ส. ฐิติมา ดวงขวาง

๒๐๗๙ อุดรธานี ๐๕๔ ๒๐๗๙ น.ส. วราภรณ์ บุตรดี

๒๐๘๐ อุดรธานี ๐๕๕ ๒๐๘๐ น.ส. เนียรนภา บุรินิตย์

๒๐๘๑ อุดรธานี ๐๕๖ ๒๐๘๑ น.ส. ชลดา ธาตุทอง

 หน้า ๙๒ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๒๐๘๒ อุดรธานี ๐๕๗ ๒๐๘๒ น.ส. ชุติมา เนตรภักดี

๒๐๘๓ อุดรธานี ๐๕๘ ๒๐๘๓ น.ส. สุนิดา คนฉลาด

๒๐๘๔ อุดรธานี ๐๕๙ ๒๐๘๔ น.ส. จันทร์สุดา ป้องพาล

๒๐๘๕ อุดรธานี ๐๖๐ ๒๐๘๕ น.ส. ยุพิน นามภักดี

๒๐๘๖ อุดรธานี ๐๖๑ ๒๐๘๖ น.ส. รุ่งนภา สีราษฎร์

๒๐๘๗ อุดรธานี ๐๖๒ ๒๐๘๗ น.ส. นิชนันท์ จันทร์กอง

๒๐๘๘ อุดรธานี ๐๖๓ ๒๐๘๘ น.ส. นัดดาวัลย์ จันทร์ประชา

๒๐๘๙ อุดรธานี ๐๖๔ ๒๐๘๙ น.ส. ทิพย์ประชา พานิช

๒๐๙๐ อุดรธานี ๐๖๕ ๒๐๙๐ น.ส. วิลัยวรรณ สาระกุล

๒๐๙๑ อุดรธานี ๐๖๖ ๒๐๙๑ น.ส. ยุภา สีแนน

๒๐๙๒ อุดรธานี ๐๖๗ ๒๐๙๒ น.ส. ณัฐธิดา เพียนกลาง

๒๐๙๓ อุดรธานี ๐๖๘ ๒๐๙๓ น.ส. พัชรา ปานสว่าง

๒๐๙๔ อุดรธานี ๐๖๙ ๒๐๙๔ น.ส. พิศมัย ปานสว่าง

๒๐๙๕ อุดรธานี ๐๗๐ ๒๐๙๕ น.ส. เนตรนภิศ บุญช่วย

๒๐๙๖ อุดรธานี ๐๗๑ ๒๐๙๖ น.ส. ศิริภรณ์ เย็นดี

๒๐๙๗ อุดรธานี ๐๗๒ ๒๐๙๗ น.ส. เจนจิรา แก้วเชียงหวาง

๒๐๙๘ อุดรธานี ๐๗๓ ๒๐๙๘ น.ส. วิภาวดี อนุมาตย์

๒๐๙๙ อุดรธานี ๐๗๔ ๒๐๙๙ น.ส. กนกกร ชินอ่อน

๒๑๐๐ อุดรธานี ๐๗๕ ๒๑๐๐ น.ส. พรรณนิภา แก้วอินศรี

๒๑๐๑ อุดรธานี ๐๗๖ ๒๑๐๑ น.ส. มณีรัตน์ ถ าวาปี

๒๑๐๒ อุดรธานี ๐๗๗ ๒๑๐๒ น.ส. พรสุดา บุตรจรัญ

๒๑๐๓ อุดรธานี ๐๗๘ ๒๑๐๓ น.ส. ทวีวรรณ สองเมือง

 หน้า ๙๓ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๒๑๐๔ อุดรธานี ๐๗๙ ๒๑๐๔ น.ส. สุปณิดา สิงสุก 

๒๑๐๕ อุดรธานี ๐๘๐ ๒๑๐๕ น.ส. พัตร์พิมล จันทพันธ์

๒๑๐๖ อุดรธานี ๐๘๑ ๒๑๐๖ น.ส. ปวีณา ไชยวัน

๒๑๐๗ อุดรธานี ๐๘๒ ๒๑๐๗ น.ส. ณัฐกานต์ แสนสุธา

๒๑๐๘ อุดรธานี ๐๘๓ ๒๑๐๘ น.ส. สาวิตรี พิลาลัย

๒๑๐๙ อุดรธานี ๐๘๔ ๒๑๐๙ น.ส. ภัชรา อุดอามาตร

๒๑๑๐ อุดรธานี ๐๘๕ ๒๑๑๐ น.ส. รุ่งอรุณ ศูนย์นอก

๒๑๑๑ อุดรธานี ๐๘๖ ๒๑๑๑ น.ส. วิมลรัตน์ บัวเงิน

๒๑๑๒ อุดรธานี ๐๘๗ ๒๑๑๒ น.ส. วราพร บัวเงิน

๒๑๑๓ อุดรธานี ๐๘๘ ๒๑๑๓ น.ส. หทัยทิพย์ แสนขอนยาง

๒๑๑๔ อุดรธานี ๐๘๙ ๒๑๑๔ น.ส. พรชนก จอมทอง

๒๑๑๕ อุดรธานี ๐๙๐ ๒๑๑๕ น.ส. พิชชาวีร์ ปราบพาล

๒๑๑๖ อุดรธานี ๐๙๑ ๒๑๑๖ น.ส. แสงนภา จิตรนอก

๒๑๑๗ อุดรธานี ๐๙๒ ๒๑๑๗ น.ส. อริศา โยคสิงห์

๒๑๑๘ อุดรธานี ๐๙๓ ๒๑๑๘ น.ส. ธนัฎฐา พรหมสุขันธ์

๒๑๑๙ อุดรธานี ๐๙๔ ๒๑๑๙ น.ส. ภัทรวดี กชรัชต์นาคา

๒๑๒๐ อุดรธานี ๐๙๕ ๒๑๒๐ น.ส. ณัชฐา พิทยาคุณ

๒๑๒๑ อุดรธานี ๐๙๖ ๒๑๒๑ น.ส. ผกาพันธุ์ สีใส

๒๑๒๒ อุดรธานี ๐๙๗ ๒๑๒๒ น.ส. นัฐธิดา เบิกบานดี

๒๑๒๓ อุดรธานี ๐๙๘ ๒๑๒๓ น.ส. วราภรณ์ ไชยเพ็งจัน

๒๑๒๔ อุดรธานี ๐๙๙ ๒๑๒๔ น.ส. นิภาพร สาวงศ์นาม

๒๑๒๕ อุดรธานี ๑๐๐ ๒๑๒๕ น.ส. วรรณวิภา โสภาลุน

 หน้า ๙๔ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๒๑๒๖ อุดรธานี ๑๐๑ ๒๑๒๖ น.ส. วลัยลักษณ์ ปาทอง

๒๑๒๗ อุดรธานี ๑๐๒ ๒๑๒๗ น.ส. วาสนา รัตนทิพย์

๒๑๒๘ อุดรธานี ๑๐๓ ๒๑๒๘ น.ส. พรพรรณ วิไลกุลโคตร

๒๑๒๙ อุดรธานี ๑๐๔ ๒๑๒๙ น.ส. น้ าผ้ึง ชินสงคราม

๒๑๓๐ อุดรธานี ๑๐๕ ๒๑๓๐ น.ส. อัจฉรา รุขขะเชต

๒๑๓๑ อุดรธานี ๑๐๖ ๒๑๓๑ น.ส. จันทร์เพ็ญ หล้าศักด์ิ

๒๑๓๒ อุดรธานี ๑๐๗ ๒๑๓๒ น.ส. สาวิตรี เทพอินทร์แดง

๒๑๓๓ อุดรธานี ๑๐๘ ๒๑๓๓ น.ส. วิภาวี วงษ์อามาตย์

๒๑๓๔ อุดรธานี ๑๐๙ ๒๑๓๔ น.ส. วาสนา เวียงสุข

๒๑๓๕ อุดรธานี ๑๑๐ ๒๑๓๕ น.ส. วิยะดา ศรีโบราณ

๒๑๓๖ อุดรธานี ๑๑๑ ๒๑๓๖ น.ส. มริกา สังสีราช

๒๑๓๗ อุดรธานี ๑๑๒ ๒๑๓๗ น.ส. วิชุดา ชานันโท

๒๑๓๘ อุดรธานี ๑๑๓ ๒๑๓๘ น.ส. ยุพยงค์ สีนนตรี

๒๑๓๙ อุดรธานี ๑๑๔ ๒๑๓๙ น.ส. อัญธิกา ชนะสะแบง

๒๑๔๐ อุดรธานี ๑๑๕ ๒๑๔๐ น.ส. จรัสศรี ค าภูเงิน

๒๑๔๑ อุดรธานี ๑๑๖ ๒๑๔๑ น.ส. มธุรส โคตะมี

๒๑๔๒ อุดรธานี ๑๑๗ ๒๑๔๒ น.ส. ศิริวรรณ สรวงศิริ

๒๑๔๓ อุดรธานี ๑๑๘ ๒๑๔๓ น.ส. อารียา แก้วศรีคราม

๒๑๔๔ อุดรธานี ๑๑๙ ๒๑๔๔ น.ส. สุนิสา ศรียาเทพ

๒๑๔๕ อุดรธานี ๑๒๐ ๒๑๔๕ น.ส. นิติรัตน์ นาวะดี

๒๑๔๖ อุดรธานี ๑๒๑ ๒๑๔๖ น.ส. วราพร พลอยพุฒ

๒๑๔๗ อุดรธานี ๑๒๒ ๒๑๔๗ น.ส. วิชุตา มาตย์วิเศษ

 หน้า ๙๕ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๒๑๔๘ อุดรธานี ๑๒๓ ๒๑๔๘ น.ส. นวรัตน์ กันสีชา

๒๑๔๙ อุดรธานี ๑๒๔ ๒๑๔๙ น.ส. สุวนันท์ สีระกาฬ

๒๑๕๐ อุดรธานี ๑๒๕ ๒๑๕๐ น.ส. ชิดชนก พลางวัน

๒๑๕๑ อุดรธานี ๑๒๖ ๒๑๕๑ น.ส. ศนัญฐิชา ขารบ

๒๑๕๒ อุดรธานี ๑๒๗ ๒๑๕๒ น.ส. อนุสรา ทิมาพัด

๒๑๕๓ อุดรธานี ๑๒๘ ๒๑๕๓ น.ส. สุภาวี ศรีสมบัติ

๒๑๕๔ อุดรธานี ๑๒๙ ๒๑๕๔ น.ส. มาธินี พิมพา

๒๑๕๕ อุดรธานี ๑๓๐ ๒๑๕๕ น.ส. สุวาณี ธงทาสี

๒๑๕๖ อุดรธานี ๑๓๑ ๒๑๕๖ น.ส. จิราพร ศรีหาวงศ์

๒๑๕๗ อุดรธานี ๑๓๒ ๒๑๕๗ น.ส. กรองแก้ว โงนข า

๒๑๕๘ อุดรธานี ๑๓๓ ๒๑๕๘ น.ส. พิชามล มาดี

๒๑๕๙ อุดรธานี ๑๓๔ ๒๑๕๙ น.ส. ทองธิชา ภักด์ิวาปี

๒๑๖๐ อุดรธานี ๑๓๕ ๒๑๖๐ น.ส. เจนจิรา ถึงเพียงพันธ์

๒๑๖๑ อุดรธานี ๑๓๖ ๒๑๖๑ น.ส. ศุภาวรรณ วรรณพัฒน์

๒๑๖๒ อุดรธานี ๑๓๗ ๒๑๖๒ น.ส. เกศริน พูนสุข

๒๑๖๓ อุดรธานี ๑๓๘ ๒๑๖๓ น.ส. พัชรินทร์ ทรายก่า

๒๑๖๔ อุดรธานี ๑๓๙ ๒๑๖๔ น.ส. อุมาพร เมรินทร์

๒๑๖๕ อุดรธานี ๑๔๐ ๒๑๖๕ น.ส. ช่อชบา สายแคน

๒๑๖๖ อุดรธานี ๑๔๑ ๒๑๖๖ น.ส. ดอกเอื้อง ละดาดาษ

๒๑๖๗ อุดรธานี ๑๔๒ ๒๑๖๗ น.ส. กัลญา เหลืองงาม

๒๑๖๘ อุดรธานี ๑๔๓ ๒๑๖๘ น.ส. สุชาดา วงษ์สุวรรณ

๒๑๖๙ อุดรธานี ๑๔๔ ๒๑๖๙ น.ส. วรรณพร พินิจ

 หน้า ๙๖ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๒๑๗๐ อุดรธานี ๑๔๕ ๒๑๗๐ น.ส. สุภาวดี บุตรธนู

๒๑๗๑ อุดรธานี ๑๔๖ ๒๑๗๑ น.ส. ไพรรินทร์ สุธรรมราช

๒๑๗๒ อุดรธานี ๑๔๗ ๒๑๗๒ น.ส. กาญจนา วิหาร

๒๑๗๓ อุดรธานี ๑๔๘ ๒๑๗๓ น.ส. อรัญญา ทองเพ็ญ

๒๑๗๔ อุดรธานี ๑๔๙ ๒๑๗๔ น.ส. จารุวรรณ มาละอินทร์

๒๑๗๕ อุดรธานี ๑๕๐ ๒๑๗๕ น.ส. อาริสา พลพิทักษ์

๒๑๗๖ อุดรธานี ๑๕๑ ๒๑๗๖ น.ส. พรรณี ไชยแก้ว

๒๑๗๗ อุดรธานี ๑๕๒ ๒๑๗๗ น.ส. ลฎาภา สาพิมาน

๒๑๗๘ อุดรธานี ๑๕๓ ๒๑๗๘ น.ส. วรณัน สาพิมาน

๒๑๗๙ อุดรธานี ๑๕๔ ๒๑๗๙ น.ส. ปานทอง วัชระปาน

๒๑๘๐ อุดรธานี ๑๕๕ ๒๑๘๐ น.ส. ยุพา ขาวข า

๒๑๘๑ อุดรธานี ๑๕๖ ๒๑๘๑ น.ส. สุมลทิพย์ โคตศรีวงศ์

๒๑๘๒ อุดรธานี ๑๕๗ ๒๑๘๒ น.ส. เมษยา เพ็งกล้า

๒๑๘๓ อุดรธานี ๑๕๘ ๒๑๘๓ น.ส. วัชรี น้อยสุพรรณ์

๒๑๘๔ อุดรธานี ๑๕๙ ๒๑๘๔ น.ส. น้ าตาล ศรีด า

๒๑๘๕ อุดรธานี ๑๖๐ ๒๑๘๕ น.ส. จีราภรณ์ การกระสัง

๒๑๘๖ อุดรธานี ๑๖๑ ๒๑๘๖ น.ส. ยุพาวดี สกุลณี

๒๑๘๗ อุดรธานี ๑๖๒ ๒๑๘๗ น.ส. สุฐิตา บุตรวาปี

๒๑๘๘ อุดรธานี ๑๖๓ ๒๑๘๘ น.ส. ปริยากร ขวานอก

๒๑๘๙ อุดรธานี ๑๖๔ ๒๑๘๙ น.ส. ปิยาภัทร สิตวงศ์

๒๑๙๐ อุดรธานี ๑๖๕ ๒๑๙๐ น.ส. จุลัยรัตน์ พรมสุวรรณ

๒๑๙๑ อุดรธานี ๑๖๖ ๒๑๙๑ น.ส. รัญญา โพธิดอกไม้

 หน้า ๙๗ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๒๑๙๒ อุดรธานี ๑๖๗ ๒๑๙๒ น.ส. ยุพดี ทองภู

๒๑๙๓ อุดรธานี ๑๖๘ ๒๑๙๓ น.ส. เมวดี ภูศรีฤทธิ์

๒๑๙๔ อุดรธานี ๑๖๙ ๒๑๙๔ น.ส. วรรณวิไล มหาจันทร์

๒๑๙๕ อุดรธานี ๑๗๐ ๒๑๙๕ น.ส. จิตราภรณ์ อุทัยศรี

๒๑๙๖ อุดรธานี ๑๗๑ ๒๑๙๖ น.ส. ชลธิชา ทัพอาสา

๒๑๙๗ อุดรธานี ๑๗๒ ๒๑๙๗ น.ส. กัญญาภัค หวานเพราะ

๒๑๙๘ อุดรธานี ๑๗๓ ๒๑๙๘ น.ส. อุษณีย์ เสียงเลิศ

๒๑๙๙ อุดรธานี ๑๗๔ ๒๑๙๙ น.ส. อรรยาณัฐ ศรีภิรมย์

๒๒๐๐ อุดรธานี ๑๗๕ ๒๒๐๐ น.ส. วิลาวัลย์ สุระการ

๒๒๐๑ อุดรธานี ๑๗๖ ๒๒๐๑ น.ส. กนกเนตร สวัสด์ิเมือง

๒๒๐๒ อุดรธานี ๑๗๗ ๒๒๐๒ น.ส. พรศิริ หมายชัย

๒๒๐๓ อุดรธานี ๑๗๘ ๒๒๐๓ น.ส. สุวรรณี เสวี

๒๒๐๔ อุดรธานี ๑๗๙ ๒๒๐๔ น.ส. พรธิดา ดีแก้ว

๒๒๐๕ อุดรธานี ๑๘๐ ๒๒๐๕ น.ส. ฐนิตา อ านาจเจริญ

๒๒๐๖ อุดรธานี ๑๘๑ ๒๒๐๖ น.ส. อุบลพโยม แสนละคร

๒๒๐๗ อุดรธานี ๑๘๒ ๒๒๐๗ น.ส. จุฑามาศ ประนมไพร

๒๒๐๘ อุดรธานี ๑๘๓ ๒๒๐๘ น.ส. อนุสรา อุทัยสว่าง

๒๒๐๙ อุดรธานี ๑๘๔ ๒๒๐๙ น.ส. อภิญญา  อินทะนิน

๒๒๑๐ อุดรธานี ๑๘๕ ๒๒๑๐ น.ส. วารินทิพย์ จาดฮามรด

๒๒๑๑ อุดรธานี ๑๘๖ ๒๒๑๑ น.ส. นฤมล ด ารงวุฒิวงศ์

๒๒๑๒ อุดรธานี ๑๘๗ ๒๒๑๒ น.ส. นิภาภรณ์ วิเศษทรัพย์ 

๒๒๑๓ อุดรธานี ๑๘๘ ๒๒๑๓ น.ส. สุดารักษ์ นามเสนา

 หน้า ๙๘ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๒๒๑๔ อุดรธานี ๑๘๙ ๒๒๑๔ น.ส. อมรรัตน์ ใจดี

๒๒๑๕ อุดรธานี ๑๙๐ ๒๒๑๕ น.ส. กมลพรรณ จันทร์เหลือ

๒๒๑๖ อุดรธานี ๑๙๑ ๒๒๑๖ น.ส. ศศิธร เทียนเทศน์

๒๒๑๗ อุดรธานี ๑๙๒ ๒๒๑๗ น.ส. ยุวดี ใบภักดี

๒๒๑๘ อุดรธานี ๑๙๓ ๒๒๑๘ น.ส. ศศิฉาย บุตรจันทร์

๒๒๑๙ อุดรธานี ๑๙๔ ๒๒๑๙ จ.ส.อ. หญิง นิภาพร วงค์อินอยู่

๒๒๒๐ อุดรธานี ๑๙๕ ๒๒๒๐ น.ส. เยาวเรศ บ ารุงทรัพย์

๒๒๒๑ อุดรธานี ๑๙๖ ๒๒๒๑ น.ส. สุทธิดา หนูแดง

๒๒๒๒ อุดรธานี ๑๙๗ ๒๒๒๒ น.ส. มาลี พิจารณ์

๒๒๒๓ อุดรธานี ๑๙๘ ๒๒๒๓ น.ส. ชญาภา นรินทร์

๒๒๒๔ อุดรธานี ๑๙๙ ๒๒๒๔ น.ส. กฤษณา ทัศนิยม

๒๒๒๕ อุดรธานี ๒๐๐ ๒๒๒๕ น.ส. วรรณนิศา อาคภักดี

๒๒๒๖ อุดรธานี ๒๐๑ ๒๒๒๖ น.ส. พุทธิวา ฟูมบุญ

๒๒๒๗ อุดรธานี ๒๐๒ ๒๒๒๗ น.ส. สุปราณี บัวสิม

๒๒๒๘ อุดรธานี ๒๐๓ ๒๒๒๘ น.ส. ปวีณา อินทร์ภูวงษ์

๒๒๒๙ อุดรธานี ๒๐๔ ๒๒๒๙ น.ส. ดวงแก้ว ศรีสะอาด

๒๒๓๐ อุดรธานี ๒๐๕ ๒๒๓๐ น.ส. กนกอร รัตน์ถานู

๒๒๓๑ อุดรธานี ๒๐๖ ๒๒๓๑ น.ส. รัตน์ชนก อ้อมนอก

๒๒๓๒ อุดรธานี ๒๐๗ ๒๒๓๒ น.ส. สุจิตรา ลาสม

๒๒๓๓ อุดรธานี ๒๐๘ ๒๒๓๓ น.ส. ประภัสสร แก้วบ่อ

๒๒๓๔ อุดรธานี ๒๐๙ ๒๒๓๔ น.ส. ดลยา ไชยค า

๒๒๓๕ อุดรธานี ๒๑๐ ๒๒๓๕ น.ส. ภัทธิรา หมื่นสาย

 หน้า ๙๙ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๒๒๓๖ อุดรธานี ๒๑๑ ๒๒๓๖ น.ส. พิลาวัลย์ พาสันจร

๒๒๓๗ อุดรธานี ๒๑๒ ๒๒๓๗ น.ส. อาภาพร บุญแสน

๒๒๓๘ อุดรธานี ๒๑๓ ๒๒๓๘ น.ส. ประภาพร รัตนปัญญา

๒๒๓๙ อุดรธานี ๒๑๔ ๒๒๓๙ น.ส. อรทัย สุวรรณสิงห์

๒๒๔๐ อุดรธานี ๒๑๕ ๒๒๔๐ น.ส. นันทนา สิทธิมาตย์

๒๒๔๑ อุดรธานี ๒๑๖ ๒๒๔๑ น.ส. สุกัญญา พิลาอุ่น

๒๒๔๒ อุดรธานี ๒๑๗ ๒๒๔๒ น.ส. วิจิตตรา ค าสะอาด

๒๒๔๓ อุดรธานี ๒๑๘ ๒๒๔๓ น.ส. อรอุษา ทองการ

๒๒๔๔ อุดรธานี ๒๑๙ ๒๒๔๔ น.ส. ปิยะวรรณ เนื่องชัยยศ

๒๒๔๕ อุดรธานี ๒๒๐ ๒๒๔๕ น.ส. บุษยา ขุมค า

๒๒๔๖ อุดรธานี ๒๒๑ ๒๒๔๖ นาง นิลชฎา ชื่นใจ

๒๒๔๗ อุดรธานี ๒๒๒ ๒๒๔๗ น.ส. จิตร์ลดา จันทร์ลาพา

๒๒๔๘ อุดรธานี ๒๒๓ ๒๒๔๘ น.ส. จิราพร สายทองทิพย์

๒๒๔๙ อุดรธานี ๒๒๔ ๒๒๔๙ น.ส. ตีรณา พรมกุล

๒๒๕๐ อุดรธานี ๒๒๕ ๒๒๕๐ น.ส. ภัทธิยา หานารถ

๒๒๕๑ อุดรธานี ๒๒๖ ๒๒๕๑ น.ส. นิญากร แสงจันทร์

๒๒๕๒ อุดรธานี ๒๒๗ ๒๒๕๒ น.ส. ศศิธร ปิน่ทอง

๒๒๕๓ อุดรธานี ๒๒๘ ๒๒๕๓ น.ส. จันทร์จิรา พร้อมจิตร์

๒๒๕๔ อุดรธานี ๒๒๙ ๒๒๕๔ น.ส. อรินดา ธงชัย

๒๒๕๕ อุดรธานี ๒๓๐ ๒๒๕๕ น.ส. เหมือนฝัน ไชยพันธ์

๒๒๕๖ อุดรธานี ๒๓๑ ๒๒๕๖ น.ส. สิริจันทร์ ขันทอง 

๒๒๕๗ อุดรธานี ๒๓๒ ๒๒๕๗ น.ส. จารวี จุกแก้ว

 หน้า ๑๐๐ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๒๒๕๘ อุดรธานี ๒๓๓ ๒๒๕๘ น.ส. ชลธิชา จ าปาน้อย

๒๒๕๙ อุดรธานี ๒๓๔ ๒๒๕๙ น.ส. ศศิประภา งามดี

๒๒๖๐ อุดรธานี ๒๓๕ ๒๒๖๐ น.ส. นิภาพร อ่อนบ ารุง

๒๒๖๑ อุดรธานี ๒๓๖ ๒๒๖๑ น.ส. ณัฎฐิดา เพิม่พูน

๒๒๖๒ อุดรธานี ๒๓๗ ๒๒๖๒ น.ส. ธีรดา สุทันต์

๒๒๖๓ อุดรธานี ๒๓๘ ๒๒๖๓ น.ส. นิราวรรณ บุญพา

๒๒๖๔ อุดรธานี ๒๓๙ ๒๒๖๔ น.ส. สาวิตรี ศรีหาภูธร

๒๒๖๕ อุดรธานี ๒๔๐ ๒๒๖๕ น.ส. เมวดี จันทร์ครุฑ

๒๒๖๖ อุดรธานี ๒๔๑ ๒๒๖๖ น.ส. หัทยา พานนท์

๒๒๖๗ อุดรธานี ๒๔๒ ๒๒๖๗ น.ส. อรอนงค์ วงษ์ภักดี

๒๒๖๘ อุดรธานี ๒๔๓ ๒๒๖๘ น.ส. อรนิชา อินทะวงษ์

๒๒๖๙ อุดรธานี ๒๔๔ ๒๒๖๙ น.ส. อุมาพร สิทธิเชียงพิณ

๒๒๗๐ อุดรธานี ๒๔๕ ๒๒๗๐ น.ส. วิลัยพร พันฆอ้ง

๒๒๗๑ อุดรธานี ๒๔๖ ๒๒๗๑ น.ส. ศศินิภา หาญชัย

๒๒๗๒ อุดรธานี ๒๔๗ ๒๒๗๒ น.ส. ศรีประภา พาธุระ

๒๒๗๓ อุดรธานี ๒๔๘ ๒๒๗๓ น.ส. กิ่งกาญจน์ สายพันธ์

๒๒๗๔ อุดรธานี ๒๔๙ ๒๒๗๔ น.ส. นฤมล จ าปาศิลป์

๒๒๗๕ อุดรธานี ๒๕๐ ๒๒๗๕ น.ส. มลเทียน บุตรโคตร

๒๒๗๖ อุดรธานี ๒๕๑ ๒๒๗๖ น.ส. วรารมย์ อินทร์ส าราญ

๒๒๗๗ อุดรธานี ๒๕๒ ๒๒๗๗ น.ส. จุฑามาศ ศรีจ าปา

๒๒๗๘ อุดรธานี ๒๕๓ ๒๒๗๘ น.ส. นัฐธิดา เสียงใส

๒๒๗๙ อุดรธานี ๒๕๔ ๒๒๗๙ น.ส. ณัฎฐ์ณิชา โชพลกัง

 หน้า ๑๐๑ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๒๒๘๐ อุดรธานี ๒๕๕ ๒๒๘๐ น.ส. ณัฐกานต์ สงวนนาม

๒๒๘๑ อุดรธานี ๒๕๖ ๒๒๘๑ น.ส. ชุวธิดา ศรีสวัสด์ิ

๒๒๘๒ อุดรธานี ๒๕๗ ๒๒๘๒ น.ส. สิริพิมพ์ อินทร์เจริญ

๒๒๘๓ อุดรธานี ๒๕๘ ๒๒๘๓ น.ส. อรณภัทร วงษ์ไชยา

๒๒๘๔ อุดรธานี ๒๕๙ ๒๒๘๔ น.ส. เชษฐ์สุดา เจริญรัมย์

๒๒๘๕ อุดรธานี ๒๖๐ ๒๒๘๕ น.ส. ยุวดี กิ่งชา

๒๒๘๖ อุดรธานี ๒๖๑ ๒๒๘๖ น.ส. สุกัญญา ค าโมง

๒๒๘๗ อุดรธานี ๒๖๒ ๒๒๘๗ น.ส. ดวงพร สีหาบุตร

๒๒๘๘ อุดรธานี ๒๖๓ ๒๒๘๘ น.ส. อมรรัตน์ คุณาวัฒน์

๒๒๘๙ อุดรธานี ๒๖๔ ๒๒๘๙ น.ส. นิภาพร จ้านกันหา

๒๒๙๐ อุดรธานี ๒๖๕ ๒๒๙๐ น.ส. นฏกร บุญขันธ์

๒๒๙๑ อุดรธานี ๒๖๖ ๒๒๙๑ น.ส. วัชรา นาทา

๒๒๙๒ อุตรดิตถ์ ๐๐๑ ๒๒๙๒ นาง เนตรนภา เลิศพิพัฒน์สกุล

๒๒๙๓ อุตรดิตถ์ ๐๐๒ ๒๒๙๓ น.ส. จิราภรณ์ วันนาหม่อง

๒๒๙๔ อุตรดิตถ์ ๐๐๓ ๒๒๙๔ น.ส. ภัทราภรณ์ สมจิตร

๒๒๙๕ อุตรดิตถ์ ๐๐๔ ๒๒๙๕ น.ส. จินตนา ค าปล้อง

๒๒๙๖ อุตรดิตถ์ ๐๐๕ ๒๒๙๖ น.ส. กนิษฐา ต๊ิบปาลวงศ์

๒๒๙๗ อุตรดิตถ์ ๐๐๖ ๒๒๙๗ น.ส. สุดารัตน์ ค าปล้อง

๒๒๙๘ อุตรดิตถ์ ๐๐๗ ๒๒๙๘ น.ส. จุฑารัตน์ นันท์แลบ

๒๒๙๙ อุทัยธานี ๐๐๑ ๒๒๙๙ น.ส. รติกร ราชบัวโคตร

๒๓๐๐ อุทัยธานี ๐๐๒ ๒๓๐๐ น.ส. ปิยะนุช จันสุกไส

๒๓๐๑ อุบลราชธานี ๐๐๑ ๒๓๐๑ น.ส. ภัทรา มหาลี

 หน้า ๑๐๒ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๒๓๐๒ อุบลราชธานี ๐๐๒ ๒๓๐๒ น.ส. สริญญา เหลาสิงห์

๒๓๐๓ อุบลราชธานี ๐๐๓ ๒๓๐๓ น.ส. สาวิตรี เติมสุข

๒๓๐๔ อุบลราชธานี ๐๐๔ ๒๓๐๔ น.ส. เกษฎาภรณ์ ป้อมสุวรรณ

๒๓๐๕ อุบลราชธานี ๐๐๕ ๒๓๐๕ น.ส. ปรางทิพย์ หงษ์สุวรรณ

๒๓๐๖ อุบลราชธานี ๐๐๖ ๒๓๐๖ น.ส. สุวนันท์ นนท์ศิริ

๒๓๐๗ อุบลราชธานี ๐๐๗ ๒๓๐๗ น.ส. ฐิตาภา พรชัยวัฒนากร

๒๓๐๘ อุบลราชธานี ๐๐๘ ๒๓๐๘ น.ส. อรอุมา พรมตา

๒๓๐๙ อุบลราชธานี ๐๐๙ ๒๓๐๙ น.ส. คณาภรณ์ มะโนธรรม

๒๓๑๐ อุบลราชธานี ๐๑๐ ๒๓๑๐ น.ส. พัชรินทร์ หวังผล

๒๓๑๑ อุบลราชธานี ๐๑๑ ๒๓๑๑ น.ส. ศินาถมณี สดวกดี

๒๓๑๒ อุบลราชธานี ๐๑๒ ๒๓๑๒ น.ส. สุมณฑา จันทร์จิตร

๒๓๑๓ อุบลราชธานี ๐๑๓ ๒๓๑๓ น.ส. ปริทัศน์ เชื้อประทุม

๒๓๑๔ อุบลราชธานี ๐๑๔ ๒๓๑๔ น.ส. ณัฐณิชา ตาสี

๒๓๑๕ อุบลราชธานี ๐๑๕ ๒๓๑๕ น.ส. จรัญญา เส้นเกษ

๒๓๑๖ อุบลราชธานี ๐๑๖ ๒๓๑๖ น.ส. กระจ่างจิต จันสีโห

๒๓๑๗ อุบลราชธานี ๐๑๗ ๒๓๑๗ น.ส. ธิติสุดา ทิพรัตน์ 

๒๓๑๘ อุบลราชธานี ๐๑๘ ๒๓๑๘ น.ส. วิชุดา ยุบลพันธุ ์

๒๓๑๙ อุบลราชธานี ๐๑๙ ๒๓๑๙ น.ส. วรางคนา ไชยรัตน์ 

๒๓๒๐ อุบลราชธานี ๐๒๐ ๒๓๒๐ น.ส. ธนัชญา พรมดาว

๒๓๒๑ อุบลราชธานี ๐๒๑ ๒๓๒๑ น.ส. พุทธวรรณ ปทุมชาติ

๒๓๒๒ อุบลราชธานี ๐๒๒ ๒๓๒๒ น.ส. รัชดาภรณ์ พิมพะไกร

๒๓๒๓ อุบลราชธานี ๐๒๓ ๒๓๒๓ น.ส. วิชญาภรณ์ วิริยะพันธ์

 หน้า ๑๐๓ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๒๓๒๔ อุบลราชธานี ๐๒๔ ๒๓๒๔ น.ส. ณัฐฐิยา ศิริผล

๒๓๒๕ อุบลราชธานี ๐๒๕ ๒๓๒๕ น.ส. วิไลพร หอมทรัพย์ 

๒๓๒๖ อุบลราชธานี ๐๒๖ ๒๓๒๖ น.ส. อัจฉราภรณ์ ปณะจิตร

๒๓๒๗ อุบลราชธานี ๐๒๗ ๒๓๒๗ น.ส. ปิยาพร บุญกล้า

๒๓๒๘ อุบลราชธานี ๐๒๘ ๒๓๒๘ น.ส. ละอองดาว แก้วพวงดี

๒๓๒๙ อุบลราชธานี ๐๒๙ ๒๓๒๙ น.ส. ธิดารัตน์ สารีพวง

๒๓๓๐ อุบลราชธานี ๐๓๐ ๒๓๓๐ น.ส. วิภาภรณ์ สีสม

๒๓๓๑ อุบลราชธานี ๐๓๑ ๒๓๓๑ น.ส. ณัฐนิชา ปิน่แก้วน้อย

๒๓๓๒ อุบลราชธานี ๐๓๒ ๒๓๓๒ น.ส. จิราภรณ์ บัวโรย

๒๓๓๓ อุบลราชธานี ๐๓๓ ๒๓๓๓ น.ส. มุกมณี สามงามยา

๒๓๓๔ อุบลราชธานี ๐๓๔ ๒๓๓๔ น.ส. ขนิษฐา ศรีธรรมมา

๒๓๓๕ อุบลราชธานี ๐๓๕ ๒๓๓๕ น.ส. ลัทธวรรณ จุสูงเนิน

๒๓๓๖ อุบลราชธานี ๐๓๖ ๒๓๓๖ น.ส. อรอนงค์ ฮามเนียม

๒๓๓๗ อุบลราชธานี ๐๓๗ ๒๓๓๗ น.ส. วัจนารัตน์ ตังคะวานิช

๒๓๓๘ อุบลราชธานี ๐๓๘ ๒๓๓๘ น.ส. พรชนัตถ์ ประโมทะกะ

๒๓๓๙ อุบลราชธานี ๐๓๙ ๒๓๓๙ น.ส. พัชราวดี ค่ าคูณ

๒๓๔๐ อุบลราชธานี ๐๔๐ ๒๓๔๐ น.ส. กรรณิการ์ มาสุ

๒๓๔๑ อุบลราชธานี ๐๔๑ ๒๓๔๑ น.ส. ศุภรดา สุดชาวงศ์

๒๓๔๒ อุบลราชธานี ๐๔๒ ๒๓๔๒ น.ส. อรวรรณ ค าเมือง

๒๓๔๓ อุบลราชธานี ๐๔๓ ๒๓๔๓ น.ส. จินตนา บุราไกร

๒๓๔๔ อุบลราชธานี ๐๔๔ ๒๓๔๔ น.ส. พิมพ์วิภา ตรกสังข์

๒๓๔๕ อุบลราชธานี ๐๔๕ ๒๓๔๕ น.ส. ชญาดา สีชมภูพาน

 หน้า ๑๐๔ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



ล ำดบัที่ เลขสมคัรจังหวัด เลขทีส่อบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

เลขทีส่อบ ๑๒๐๑ -  ๒๓๕๑ สอบวันเสำร์ที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.
เลขทีส่อบ ๐๐๐๑ -  ๑๒๐๐ สอบวันเสำร์ที ่๒๔ มถุินำยน ๒๕๖๐ เวลำสอบ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น.

บัญชแีนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุน่
เรื่อง รำยชื่อผู้มสีิทธิสอบคัดเลือกผู้รับกำรฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัตงิำนเทคนิคในประเทศญี่ปุน่

โดยผ่ำนองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๒ เพศหญิง ระยะเวลำกำรฝึกปฏิบัตงิำน ๓ ปี

สถำนทีส่อบ โรงเรียนวิชทูิศ เลขที ่๔๐๙๕/๑ ซอยประชำสงเครำะห์ ๑๓  

 ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร

๒๓๔๖ อุบลราชธานี ๐๔๖ ๒๓๔๖ น.ส. วันทนา แสนทวีสุข

๒๓๔๗ อุบลราชธานี ๐๔๗ ๒๓๔๗ น.ส. เฟือ่งฟ้า หวังดี

๒๓๔๘ อุบลราชธานี ๐๔๘ ๒๓๔๘ น.ส. ฑิฆมัพร พลนอก

๒๓๔๙ อุบลราชธานี ๐๔๙ ๒๓๔๙ น.ส. สุดารัตน์ ผลเสนา

๒๓๕๐ อ านาจเจริญ ๐๐๑ ๒๓๕๐ น.ส. นุศรา สอนโกษา

๒๓๕๑ อ านาจเจริญ ๐๐๒ ๒๓๕๑ น.ส. จุฑาทิพย์ จันลาภา

 หน้า ๑๐๕ จากทัง้หมด ๑๐๕ หน้า



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































