
 
 
 

ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น 
โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔ เพศชาย ระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงานเทคนิค ๓ ปี 

_____________________________________________ 

   ตามที่คณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นได้มีประกาศ
ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงาน               
เทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔ เพศชาย ระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงาน
เทคนิค ๓ ปี ซึ่งมีก าหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ ๓๐ ตุลาคม – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  นั้น 

   บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงาน
ในประเทศญี่ปุ่นจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิค
ในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔ เพศชาย ระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงานเทคนิค ๓ ป ี
จ านวน ๔๘๐ คน ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้เข้าสอบคัดเลือกปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้   

   ๑. ก าหนดการสอบ  

     วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น. มีรายละเอียด
ดังนี้ ก าหนดสอบข้อเขียน ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั ้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน  

และห้องอบรมชั้น ๑๑ อาคารส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ ๓  ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 

 

วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๕ น. 

 

สถานที่สอบ 
 

วิชาที่สอบ 
 

เวลาสอบ  
 
 
ณ ห้องประชุมจอมพล ป. 
พิบูลสงคราม ชั้น ๕ อาคาร
กระทรวงแรงงาน และห้อง
อบรมชั้น ๑๑ อาคาร
ส านักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ ๓      
  
 

 

ภาคความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์และด้านช่าง  
 ๑. ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ทั่วไป จ านวน ๒๐ ข้อ ๒๐ คะแนน ๐๙.๓๐ - ๑๐.๑๐ น. 
 ๒. ความรู้ด้านคณิตศาสตร์คิดเร็ว จ านวน ๒๐ ข้อ ๒๐ คะแนน ๑๐.๒๕ - ๑๐.๔๐ น. 
 ๓. ความรู้ความสามารถด้านช่าง จ านวน ๒๐ ข้อ ๒๐ คะแนน ๑๐.๕๕ - ๑๑.๒๐ น. 
ภาคความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น  
 ๑. การเขียนตัวอักษรฮิระงะนะ ๒๕ ตัวอักษร ๒๕ คะแนน  

๑๑.๓๕ - ๑๒.๐๕ น. 
  ๒. การเขียนตัวอักษรคะตะคะนะ ๒๕ ตัวอักษร ๒๕ คะแนน 

 

 

 

 

 



-๒- 
       
 ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบเลขประจ าตัวสอบใหม่ สถานที่สอบและห้องสอบตามบัญชีแนบท้ายประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM 
ปี ๒๕๖๐ ครั้งที ่๔ เพศชาย ระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงานเทคนิค ๓ ปี 

   ๒. ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
     ๒.๑  แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน     
ห้ามสวมกางเกงขาสั้นหรือเสื้อไม่มีแขน 
     ๒.๒  เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ และห้องสอบ 
     ๒.๓  ต้องน าบัตรประจ าตัวสอบและบัตรประจ าตัวประชาชนไปแสดงในวันสอบ หากไม่
มีบัตรดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ คณะท างานควบคุมการสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
     ๒.๔  เรียกผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบเวลา ๐๙.๐๐ น. 
      ๒.๕  หากไปถึงห้องสอบหลังเวลา ๐๙.๓๐ น. จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
      ๒.๖  ไม่น าต ารา หนังสือ บันทึกข้อความ หรือวัสดุอุปกรณ์อ่ืน ๆ เข้าห้องสอบ 
      ๒.๗  ห้ามใช้เครื่องค านวณ กล้องถ่ายภาพ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องมือสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดในห้องสอบ 
      ๒.๘  เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของคณะท างานควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด 
      ๒.๙  เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก 
      ๒.๑๐  ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ 
      ๒.๑๑  ห้ามคัดลอกข้อสอบ ห้ามน าข้อสอบและกระดาษค าตอบออกจากห้องสอบ 
      ๒.๑๒  เมื่อหมดเวลาสอบ คณะท างานควบคุมการสอบจะสั่งให้หยุดท าข้อสอบ ผู้เข้าสอบ
จะต้องหยุดทันทีและจะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะท างานควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว 
      ๒.๑๓  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต ให้ยุติ    
การสอบและปรับตกทุกวิชา 

    ๓. เกณฑ์การสอบผ่านข้อเขียน 
      ผู้สมัครที่มีรายชื่อผ่านการสอบข้อเขียน คือผู้สมัครที่สอบได้ภาคความรู้ความสามารถ  
ด้านคณิตศาสตร์และด้านช่างรวมกันแล้วไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ของคะแนนรวมทั้งหมด และสอบได้                
ภาคความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔๐ ของคะแนนรวมการสอบภาษาญี่ปุ่น 

    ๔. ก าหนดประกาศผลสอบข้อเขียน 
     ประกาศผลสอบข้อเขียนวันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์                   
ชั้น ๑ อาคารส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ ๓ ภายในกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 

    ๕. การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
      วันอาทิตยท์ี่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๕.๓๐ น. ให้ผู้สอบผ่านข้อเขียน มารายงาน
ตัวเพ่ือเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ สนามกีฬาโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ถนนดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 
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     ๖. การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์  
     วันอาทิตย์ท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. ให้ผู้ผ่านการทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกาย มารายงานตัวเพ่ือเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ณ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ชั้น ๑๐ อาคาร
ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ ๓ ภายในกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร      

           

          

 

 
       
 



ลําดับที่ เลขสมัครจังหวัด เลขที่สอบใหม่
1 กรุงเทพฯ๐๐๑ ๐๐๑ นาย พงษ์พัฒน์ วิโรจน์รัตนชัย
2 กรุงเทพฯ๐๐2 002 นาย ภานุวัฒน์ ปากหวาน
3 กรุงเทพฯ๐๐๓ 003 นาย ธนกร ปองนาน
4 กรุงเทพฯ๐๐๔ 004 นาย วัฒนากร แสนศิริ
5 กรุงเทพฯ๐๐๕ 005 นาย ธันเฉลิม ณ นครพนม
6 กรุงเทพฯ๐๐๖ 006 นาย ปรารภ แดงอร่าม
7 กรุงเทพฯ๐๐๗ 007 นาย อินทัช อินทร์เจริญ
8 กรุงเทพฯ๐๐๘ 008 นาย ชินชวกร ทองทิพย์
9 กรุงเทพฯ๐๐๙ 009 นาย อานนท์ กลัดแปน้

10 กรุงเทพฯ๐๑๐ 010 นาย ทักษพล มาตแพง
11 กรุงเทพฯ๐๑๑ 011 นาย ณชพงษกร จินตนุกูล
12 กรุงเทพฯ๐๑๒ 012 นาย กันต์ ทรัพย์คุ้ม
13 กรุงเทพฯ๐๑๓ 013 นาย ปราจีณ พันธ์สน
14 กรุงเทพฯ๐๑๔ 014 นาย ณัฎฐ์ ริ้วทอง
15 กรุงเทพฯ๐๑๕ 015 นาย มนัส ปนิทานัง
16 กรุงเทพฯ๐๑๖ 016 นาย ณัฐพล จิตสม
17 กรุงเทพฯ๐๑๗ 017 นาย อัศวิน อินทรเชษฐ
18 กรุงเทพฯ๐๑๘ 018 นาย ชิตณรงค์ แก้วสุติน
19 กรุงเทพฯ๐๑๙ 019 นาย พิสุทธิ์ เชียงปา
20 กรุงเทพฯ๐๒๐ 020 นาย เทวินทร์ อุตรวิเชียร
21 กรุงเทพฯ๐๒๑ 021 นาย กันตภณ ขยันกิจ
22 กรุงเทพฯ๐๒๒ 022 นาย พงศธร โมรา
23 กรุงเทพฯ๐๒๓ 023 นาย อนุวัตร เงางาม
24 กรุงเทพฯ๐๒๔ 024 นาย ศิริชัย จันทา
25 กรุงเทพฯ๐๒๕ 025 นาย พิพัฒน์พงษ์ ศรีปญัญา
26 กรุงเทพฯ๐๒๖ 026 นาย อํานาจ ศรีรักษา
27 กรุงเทพฯ๐๒๗ 027 นาย นพพิจิตร วงค์ลาหู
28 กรุงเทพฯ๐๒๘ 028 นาย ธนาวัฒน์ ศิริประยงค์
29 กรุงเทพฯ๐๒๙ 029 นาย ธีระศักดิ์ หวะสุวรรณ
30 กรุงเทพฯ๐๓๐ 030 นาย กิตติพงษ์ เหยิบไธสง
31 กรุงเทพฯ๐๓๑ 031 นาย เอกรัตน์ ฉุนหอม
32 กรุงเทพฯ๐๓๒ 032 นาย วิษณุกร เก๋ียงภาลัก

                  ชื่อ - สกุล 

บญัชีแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญีปุ่่น
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฎบิตัิงานเทคนิคในประเทศญีปุ่่น

โดยผ่านองค์กร IM Japan ป ี๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔ เพศชาย ระยะเวลาการฝึกปฏบิตัิงานเทคนิค ๓ ปี
ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร สถานที่สอบ ห้องประชุม จอมพล ป. พิบลูสงคราม ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน

และ ห้องอบรมชั้น ๑๑ อาคารสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 3  
วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลาสอบ ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๕ น.



ลําดับที่ เลขสมัครจังหวัด เลขที่สอบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

บญัชีแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญีปุ่่น
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฎบิตัิงานเทคนิคในประเทศญีปุ่่น

โดยผ่านองค์กร IM Japan ป ี๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔ เพศชาย ระยะเวลาการฝึกปฏบิตัิงานเทคนิค ๓ ปี
ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร สถานที่สอบ ห้องประชุม จอมพล ป. พิบลูสงคราม ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน

และ ห้องอบรมชั้น ๑๑ อาคารสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 3  
วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลาสอบ ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๕ น.

33 กรุงเทพฯ๐๓๓ 033 นาย นราศักดิ์ ศรีสิงห์
34 กรุงเทพฯ๐๓๔ 034 นาย ทินกร มณีวงษ์
35 กรุงเทพฯ๐๓๕ 035 นาย จักรรินทร์ ภทูองเงิน
36 กรุงเทพฯ๐๓๖ 036 นาย คงเดช เจตะภยั
37 กรุงเทพฯ๐๓๗ 037 นาย จตุพงษ์ วงศ์ษา
38 กรุงเทพฯ๐๓๘ 038 นาย สิทธิชัย ละมุล
39 กรุงเทพฯ๐๓๙ 039 นาย วิทวัส รัตติยา
40 กรุงเทพฯ๐๔๐ 040 ว่าที่ ร.ต.ธนพล คูณขาว
41 กรุงเทพฯ๐๔๑ 041 นาย สมชาย แถวปดัถา
42 กรุงเทพฯ๐๔๒ 042 นาย ณัฐสิทธิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
43 กรุงเทพฯ๐๔๓ 043 นาย ธงชัย อันชม
44 กรุงเทพฯ๐๔๔ 044 นาย วรวิทย์ วงษ์ภกัดี
45 กรุงเทพฯ๐๔๕ 045 นาย กิตติชล พิทักษ์คีรี
46 กรุงเทพฯ๐๔๖ 046 นาย กชกาญจน์ ก้อนเพชร
47 กรุงเทพฯ๐๔๗ 047 นาย ชรินทร์ สุขโชค
48 กรุงเทพฯ๐๔๘ 048 นาย จตุพล พิมุ
49 กรุงเทพฯ๐๔๙ 049 นาย สัญชัย พิมพ์สุวรรณ์
50 กรุงเทพฯ๐๕๐ 050 นาย กฤษฎา ชื่นใจ
51 กรุงเทพฯ๐๕๑ 051 นาย สุนทร บารมี
52 กรุงเทพฯ๐๕๒ 052 นาย ประสิทธิ์ วรรณทวี
53 กรุงเทพฯ๐๕๓ 053 นาย กัญจน์พงศ์ เดือนพงษ์
54 กรุงเทพฯ๐๕๔ 054 นาย กิตติคุณ เจนวิถี
55 กรุงเทพฯ๐๕๕ 055 นาย หัสดีษ์ สุดคุ้ม
56 สจก.2 ๐๐๑ 056 นาย ธนากร บญุหล้า
57 สจก.2 ๐๐2 057 นาย อานันท์ วังศิริไพศาล
58 สจก.2 ๐๐3 058 นาย อนุรักษ์ นาคดี
59 สจก.๓ ๐๐๑ 059 นาย นภาพล หงษ์จอหอ
60 สจก.๓ ๐๐2 060 นาย เชิดตระกูล บญุภา
61 สจก.๓ ๐๐๓ 061 นาย ทรงศศักดิ์ อินทร์กลาง
62 สจก.๓ ๐๐๔ 062 นาย กีรกิต ยอดอ้าย
63 สจก.๓ ๐๐๕ 063 นาย อนุชา ทิพย์เนตร
64 สจก.๓ ๐๐๖ 064 นาย จีระศักดิ์ ปนัดี



ลําดับที่ เลขสมัครจังหวัด เลขที่สอบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

บญัชีแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญีปุ่่น
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฎบิตัิงานเทคนิคในประเทศญีปุ่่น

โดยผ่านองค์กร IM Japan ป ี๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔ เพศชาย ระยะเวลาการฝึกปฏบิตัิงานเทคนิค ๓ ปี
ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร สถานที่สอบ ห้องประชุม จอมพล ป. พิบลูสงคราม ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน

และ ห้องอบรมชั้น ๑๑ อาคารสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 3  
วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลาสอบ ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๕ น.

65 สจก.๓ ๐๐๗ 065 นาย ยุทธการ โยธินะเวคิน
66 สจก.๓ ๐๐๘ 066 นาย ยุทธภมูิ โยธินะเวคิน
67 สจก.๓ ๐๐๙ 067 นาย ธันวา กนกหงษ์
68 สจก.๓ ๐๑๐ 068 นาย บณัฑพงค์ ตาดํานิล
69 สจก.๓ ๐๑๑ 069 นาย วรพจน์ ล้าํเลิศ
70 สจก.๓ ๐๑๒ 070 นาย อรุษ ทองทวีชัยกิจ้
71 สจก.4 001 071 นาย วัฒนา ศรีดาพันธ์
72 สจก.4 002 072 นาย ปยิะณัฐ มาแล
73 สจก.4 003 073 นาย ญาณวุฒิ เตชะเวชเจริญ
74 สจก.4 004 074 นาย ณฐกันต์ สุขมานพ
75 สจก.4 005 075 นาย เชษฐา เธียรฉัตรตระกูล
76 สจก.5001 076 นาย นูรลัน หะเด็ง
77 สจก.5002 077 นาย กฤษฎา มีสุข
78 สจก.5 003 078 นาย ชยพัทย์ ศรีพิพัฒน์
79 สจก.5 004 079 นาย ทศพร สมภาร
80 สจก.6 ๐๐๑ 080 นาย อัครพล ผ่องใส
81 สจก.6 ๐๐2 081 นาย ยุติพงษ์ หลวงแก้ว
82 สจก.6 ๐๐๓ 082 นาย ฐิติกร สอนสุภาพ
83 สจก.7 ๐๐๑ 083 นาย ธรรพ์ณธร ธัญวัฒนาภวูพงษ์
84 สจก.7 ๐๐2 084 นาย นุกูล ศรีอ้วน
85 สจก.8 ๐๐๑ 085 นาย ทิวา ลุงวิ
86 กาญจนบรุี 001 086 นาย ชัยจิตต์ แก้ววิเศษ
87 กาญจนบรุี 002 087 นาย ไชยพศ กระดานฉลาด
88 กาฬสินธุ ์001 088 นาย กีรติ แซ่ตั้ง
89 กาฬสินธุ ์002 089 นาย พงษ์ภสิิทธิ์ แก่นกอ
90 กาฬสินธุ ์003 090 นาย เกรียงศักดิ์ พิมพ์มหา
91 กาฬสินธุ ์004 091 นาย ชัชวิทย์ คําก้อน
92 กาฬสินธุ ์005 092 นาย ไกรสรณ์ เสาเหีย
93 กาฬสินธุ ์006 093 นาย ประวิทย์ การรีรัตน์
94 กาฬสินธุ ์007 094 นาย ณัฐวุฒิ ภเูขม่า
95 กาฬสินธุ ์008 095 นาย ธนาสิทธิ์ ภกูาสอน
96 กาฬสินธุ ์009 096 นาย สมชาย ศรีภมูิ



ลําดับที่ เลขสมัครจังหวัด เลขที่สอบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

บญัชีแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญีปุ่่น
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฎบิตัิงานเทคนิคในประเทศญีปุ่่น

โดยผ่านองค์กร IM Japan ป ี๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔ เพศชาย ระยะเวลาการฝึกปฏบิตัิงานเทคนิค ๓ ปี
ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร สถานที่สอบ ห้องประชุม จอมพล ป. พิบลูสงคราม ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน

และ ห้องอบรมชั้น ๑๑ อาคารสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 3  
วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลาสอบ ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๕ น.

97 กําแพงเพชร 001 097 นาย อรรถพล จันทร์แจ่ม
98 กําแพงเพชร 002 098 นาย เกตุนรินทร์ มะสิทธิ์
99 กําแพงเพชร 003 099 นาย ณรงค์ศักดิ์ กันหาคํา

100 ขอนแก่น 001 100 นาย ชนะชีพ ยินดีมาก

101 ขอนแก่น 002 101 นาย ธรณินทร์ ศรีจันทร์บญุ

102 ขอนแก่น 003 102 นาย ศรัณย์ จบศรี

103 ขอนแก่น 004 103 นาย ชัชวาล ลาสม

104 ขอนแก่น 005 104 นาย พีระพงศ์ ชัยชนะสมบตัิ

105 ขอนแก่น 006 105 นาย ณัฐวุฒิ ศรีชัยโย

106 ขอนแก่น 007 106 นาย อนุรักษ์ เชิดเขว้า

107 ขอนแก่น 008 107 นาย สุรศักดิ์ สุดทอง

108 ขอนแก่น 009 108 นาย ธีรวุฒิ ทับวิเศษ

109 ขอนแก่น 010 109 นาย อดิศักดิ์ ประสมสี

110 ขอนแก่น 011 110 นาย เรวุฒิ พันธุวงศ์

111 ขอนแก่น 012 111 นาย ชนาธิป ดวงท้าวเศษ

112 ขอนแก่น 013 112 นาย เกียรติศักดิ์ วิชัยศร

113 ขอนแก่น 014 113 นาย สมโภชน์ อินทร์มาตย์

114 ขอนแก่น 015 114 นาย สนธยา สุวรรณสุขา

115 ขอนแก่น 016 115 นาย นวพล อนุศรี

116 ขอนแก่น 017 116 นาย ณัฐพงษ์ แก้วปอ้ง

117 ขอนแก่น 018 117 นาย วีระยุทธ บานยางศรี

118 ขอนแก่น 019 118 นาย เชษฐาณัฎฐ์ ชือเติมสิน

119 ขอนแก่น 020 119 นาย สุชล รักษาภกัดี

120 ขอนแก่น 021 120 นาย มุขพล นาพรม

121 ขอนแก่น 022 121 นาย ศุภจิต พ้ัวเหล็ก

122 ขอนแก่น 023 122 นาย ณัฐวัฒน์ มูลผล



ลําดับที่ เลขสมัครจังหวัด เลขที่สอบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

บญัชีแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญีปุ่่น
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฎบิตัิงานเทคนิคในประเทศญีปุ่่น

โดยผ่านองค์กร IM Japan ป ี๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔ เพศชาย ระยะเวลาการฝึกปฏบิตัิงานเทคนิค ๓ ปี
ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร สถานที่สอบ ห้องประชุม จอมพล ป. พิบลูสงคราม ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน

และ ห้องอบรมชั้น ๑๑ อาคารสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 3  
วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลาสอบ ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๕ น.

123 จันทบรุี 001 123 นาย ธนนท์ วิเศษภตูิ

124 จันทบรุี 002 124 นาย อนุพงษ์ อามันพงษ์

125 ฉะเชิงเทรา 001 125 นาย ธนวิศว์ วงศ์เอกพันธ์

126 ฉะเชิงเทรา 002 126 นาย พงษ์สิทธิ์ ไชยงาม
127 ชลบรุี 001 127 นาย นภา โสภากุล
128 ชลบรุี 002 128 นาย โยธิน ช่ออบเชย
129 ชลบรุี 003 129 นาย วิวัฒน์ ธันยาปภานิจ
130 ชลบรุี 004 130 นาย พรชัย สั่งสอน
131 ชลบรุี 005 131 นาย วุฒิชัย เจริญสุข
132 ชลบรุี 006 132 นาย ณัฐนที สังข์แดง
133 ชลบรุี 007 133 นาย ณัฐภมูิ กลิ่นหอม
134 ชลบรุี 008 134 นาย ศุภชัย แหน่งน้อย
135 ชลบรุี 009 135 นาย พงศภคั โสภณพิชญโ์ชติกีรติเวชพงศ์
136 ชลบรุี 010 136 นาย ยุรนันต์ แควปา่สัก
137 ชลบรุี 011 137 นาย ธีระศักดิ์ ต้นคําใบ
138 ชลบรุี 012 138 นาย จักรพงธ์ คําสาร
139 ชลบรุี 013 139 นาย ณัฐวุฒิ เสาศิริ
140 ชลบรุี 014 140 นาย ดัสกรณ์ ดวงพิลา
141 ชลบรุี 015 141 นาย ธนินทร์ ปณิินทรีย์
142 ชลบรุี 016 142 นาย พงศธร สันตะพันธ์
143 ชลบรุี 017 143 นาย จักรกฤษณ์ รัตติยา
144 ชัยนาท 001 144 นาย มนูศักดิ์ นันโท
145 ชัยนาท 002 145 นาย ดนุช ทองตะนุนาม
146 ชัยภมูิ 001 146 นาย เอกศรัณย์ สมานกุล
147 ชัยภมูิ 002 147 นาย นพวงศ์ หาญนอก
148 ชัยภมูิ 003 148 นาย สิวา ศรพลธรรม
149 ชัยภมูิ 004 149 นาย อิศรายุ เทียบแสน
150 ชัยภมูิ 005 150 นาย ศราวุธ แจ้งไพร
151 ชัยภมูิ 006 151 นาย ภานุพงศ์ ค้าโค
152 ชัยภมูิ 007 152 นาย ธนาวุฒิ ปลายชัยภมูิ
153 ชัยภมูิ 008 153 นาย ธวรัตน์ แสนวงค์



ลําดับที่ เลขสมัครจังหวัด เลขที่สอบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

บญัชีแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญีปุ่่น
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฎบิตัิงานเทคนิคในประเทศญีปุ่่น

โดยผ่านองค์กร IM Japan ป ี๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔ เพศชาย ระยะเวลาการฝึกปฏบิตัิงานเทคนิค ๓ ปี
ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร สถานที่สอบ ห้องประชุม จอมพล ป. พิบลูสงคราม ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน

และ ห้องอบรมชั้น ๑๑ อาคารสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 3  
วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลาสอบ ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๕ น.

154 ชัยภมูิ 009 154 นาย นิคม โยธารักษ์

155 ชัยภมูิ 010 155 นาย วัชร์ชพล พลตาล

156 เชียงราย 001 156 นาย เจษฎา สิริโชติรุ่งโรจน์

157 เชียงราย 002 157 นาย สมคิด โพธิปญัญา

158 เชียงราย 003 158 นาย ณัฐพล กลางโบราณ

159 เชียงราย 004 159 นาย ปณิธาน ทองเชื้อ

160 เชียงราย 005 160 นาย นพรุจ แซ่จ๋าว

161 เชียงราย 006 161 นาย อาทิตย์ วงศ์ใหญ่

162 เชียงราย 007 162 นาย อภเิชษฐ์ กันทะเดช

163 เชียงราย 008 163 นาย วุฒิภทัร ใจวงษา

164 เชียงราย 009 164 นาย ธีระนันท์ สอนเงิน

165 เชียงราย 010 165 นาย ณรงค์ จะแฮ

166 เชียงราย 011 166 นาย กิตติพงษ์ วงศ์วุฒิ

167 เชียงราย 012 167 นาย อภวิัฒน์ ต่างใจ

168 เชียงใหม่ 001 168 นาย อิสริยายศ กิตติพิชญะ

169 เชียงใหม่ 002 169 นาย ธีรพล ไชยเฉพาะ

170 เชียงใหม่ 003 170 นาย อนุสรณ์ วรโชติวนาไพร

171 เชียงใหม่ 004 171 นาย ชัยมงคล หล้าสกุล

172 เชียงใหม่ 005 172 นาย กัมปนาท ศรีขวาชัย

173 เชียงใหม่ 006 173 นาย ชินาธิป สมใจอ้าย

174 เชียงใหม่ 007 174 นาย อลงกรณ์ จําปา

175 เชียงใหม่ 008 175 นาย ชัยวัฒน์ กันธะวัน

176 เชียงใหม่ 009 176 นาย อนุชิต เยเงียวกู่

177 เชียงใหม่ 010 177 นาย วรวุฒิ จินดาหลวง

178 เชียงใหม่ 011 178 นาย พีรวิชญ์ เพ็ญจันทร์
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โดยผ่านองค์กร IM Japan ป ี๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔ เพศชาย ระยะเวลาการฝึกปฏบิตัิงานเทคนิค ๓ ปี
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179 เชียงใหม่ 012 179 นาย จิรวัมน์ รู้บญุ

180 เชียงใหม่ 013 180 นาย รัชภมูิ บญุชูช่วย

181 เชียงใหม่ 014 181 นาย อภเิดช ชมถ่ิน

182 เชียงใหม่ 015 182 นาย รัฐ กสิธิกสิกรรม

183 เชียงใหม่ 016 183 นาย บณุยวิสุทธิ์ ใจปญัญา

184 ตรัง 001 184 นาย คเณศวร์ ซกอ๋ิน

185 ตาก 001 185 นาย เอกธนดล โพธา

186 ตาก 002 186 นาย ณัฐพล จินคํา

187 ตาก 003 187 นาย กิตติศักดิ์ ปกัศรี

188 นครพนม 001 188 นาย ปยิณัฐ อรรคสังข์

189 นครพนม 002 189 นาย สุจริตกุล มณีชัย

190 นครพนม 003 190 นาย ศราวุธ หลาบเงิน

191 นครพนม 004 191 นาย ฉัตรชัย คํามุก

192 นครพนม 005 192 นาย พงษ์สิทธิ์ แสนโบราณ

193 นครพนม 006 193 นาย สุรศักดิ์ เขียวแสง

194 นครพนม 007 194 นาย สุวิทย์ กํ่าเสริฐ

195 นครพนม 008 195 นาย สิทธิชัย ดาตื๋น

196 นครพนม 009 196 นาย อิทธิชัย จันทร์แดง

197 นครพนม 010 197 นาย ชัยยุทธ มองบญุ

198 นครราชสีมา 001 198 นาย ชัยณรงค์ ชาวสวน

199 นครราชสีมา 002 199 นาย จริศักดิ์ โสดาจิตร์

200 นครราชสีมา 003 200 นาย ภาณุพงศ์ วรพรธนา

201 นครราชสีมา 004 201 นาย เสกสรร หมั่นจํารูญ

202 นครราชสีมา 005 202 นาย สาวิตร เกขุนทด

203 นครราชสีมา 006 203 นาย หัสนัย สาหร่ายสังข์
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วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลาสอบ ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๕ น.

204 นครราชสีมา 007 204 นาย วรุตม์ วิชิตยุทธภมูิ

205 นครราชสีมา 008 205 นาย ชัชรเกียรติ มีนา

206 นครราชสีมา 009 206 นาย อภริักษ์ สวนแก้ว

207 นครราชสีมา 010 207 นาย ณัฐพล ณรงค์สระน้อง

208 นครราชสีมา 011 208 นาย นัฐวุฒิ ศรีอภยั

209 นครราชสีมา 012 209 นาย สมเกียรติ แก้วบบัพา

210 นครราชสีมา 013 210 นาย จรูญ หงษ์สุวรรณ

211 นครราชสีมา 014 211 นาย ศิริวัฒน์ ประกําแหง

212 นครราชสีมา 015 212 นาย กริชวรินทร์ วรจินดา

213 นครราชสีมา 016 213 นาย นิพนธ์ ยอดนครจง

214 นครราชสีมา 017 214 นาย ธวัชชัย เกณฑ์พิมาย

215 นครราชสีมา 018 215 นาย ประมุข ยงค์บรรทม

216 นครราชสีมา 019 216 นาย เกียรติศักดิ์ ดังกลาง

217 นครราชสีมา 020 217 นาย สัญชญาภทัร์ หาญนาดี

218 นครสวรรค์ 001 218 นาย สมยศ สูงปานเขา

219 นครสวรรค์ 002 219 นาย กัญจน์ ภู่จีน

220 นครสวรรค์ 003 220 นาย พชรภพ เพชรโสภณ

221 นครสวรรค์ 004 221 นาย สิทธิเดช งามสมชน

222 นนทบรุี 001 222 นาย อภวิัฒน์ บญุทรง

223 นนทบรุี 002 223 นาย เชิดพันธ์ ศรีบศุย์ดี

224 นนทบรุี 003 224 นาย สกลธร บํารุงวิภษูณะ

225 นนทบรุี 004 225 นาย ธนิตพล ชาํนาญกุล

226 น่าน 001 226 นาย ภวินท์ ท่อศิลปะ

227 น่าน 002 227 นาย ทรงพล ธารปติิ
228 น่าน 003 228 นาย อาทิตย์ คงภริักษ์
229 น่าน 004 229 นาย วิจิตร ว่างวงศ์เจริญชัย
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และ ห้องอบรมชั้น ๑๑ อาคารสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 3  
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230 น่าน 005 230 นาย เจษฎา แสนใหญ่
231 น่าน 006 231 นาย พงษ์สวัสดิ์ แซ่ว่าง
232 บงึกาฬ 001 232 นาย พลวัฒน์ สุวรรณอําไพ
233 บงึกาฬ 002 233 นาย ธีรพงศ์ รัตนวงษ์
234 บงึกาฬ 003 234 นาย ณัฐวุฒิ สินวร
235 บงึกาฬ 004 235 นาย ธีรพัฒน์ รัตนะ
236 บงึกาฬ 005 236 นาย ทศพล พฤกษชาติ
237 บงึกาฬ 006 237 นาย วุฒิชัย สีมาวงษ์
238 บรุีรัมย์ 001 238 นาย วสินธิ์ แย้มประโคน
239 บรุีรัมย์ 002 239 นาย ธีรวุธ กระฉอดนอก
240 บรุีรัมย์ 003 240 นาย กิจรุ่งเรือง ชุมเกตุ
241 บรุีรัมย์ 004 241 นาย เฉลิมศักดิ์ วงศ์หล้า
242 บรุีรัมย์ 005 242 นาย ศตวรรษ คิดได้
243 บรุีรัมย์ 006 243 นาย สมพร จูงรัมย์
244 บรุีรัมย์ 007 244 นาย วัชระ ศรีพรม
245 บรุีรัมย์ 008 245 นาย สุภาวรรณ เถาว์กลาง
246 ปทุมธานี 001 246 นาย พงษ์สวัสดิ์ ขาลมา
247 ปทุมธานี 002 247 นาย ประยงค์ ด้วงหว้า
248 ปทุมธานี 003 248 นาย นพคุณ จรัสบญุเสรี
249 ปทุมธานี 004 249 นาย พรัฐศักดิ์ สมร
250 ปทุมธานี 005 250 นาย ธวัชชัย แสงท่าน่ัง
251 ปทุมธานี 006 251 นาย ยุติธรรม คีรีเทียมเมฆา
252 ประจวบคีรีขันธ์ 001 252 นาย สิทธา เปรมปรีดิ์
253 ประจวบคีรีขันธ์ 002 253 นาย พรรหล นามมูลน้อย
254 ปราจีนบรุี 001 254 นาย นนธวัช พลแสน
255 ปราจีนบรุี 002 255 นาย วิชัย ดาสันทัด
256 ปราจีนบรุี 003 256 นาย สถิระ สีดาคุณ
257 พระนครศรีอยุธยา 001 257 นาย สงคราม คิมบตุร
258 พระนครศรีอยุธยา 002 258 นาย อนันต์ สาธารณะ
259 พระนครศรีอยุธยา 003 259 นาย อัตรพล เรียมแสน
260 พระนครศรีอยุธยา 004 260 นาย เศรษฐา แซ่ย่าง
261 พระนครศรีอยุธยา 005 261 นาย กันต์ แซ่ย่าง
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262 พระนครศรีอยุธยา 006 262 นาย สันติภาพ อ้นอินทร์
263 พิจิตร 001 263 นาย พงศกร จักรรัตนโนดม
264 พิจิตร 002 264 นาย สุทธนากร กล่อมตระกูล
265 พิษณุโลก 001 265 นาย พันธ์เอก สอนดี
266 พิษณุโลก 002 266 นาย ชัยวุฒิ สังคนันท์
267 เพชรบรุี 001 267 นาย ธนชัย ยี่พบาง
268 เพชรบรุี 002 268 นาย ชิดพล มธุรส
269 เพชรบรุี 003 269 นาย เฉลิมชัย โพธิกุดไสย์
270 เพชรบรุี 004 270 นาย เฉลิมเกียรติ โพธิกุดไสย์
271 เพชรบรูณ์ 001 271 นาย ณัฐชัย บญุแก้ว
272 เพชรบรูณ์ 002 272 นาย โกวิท ตรงพาณิชย์
273 เพชรบรูณ์ 003 273 นาย มัชถานนท์ ชัยงาม
274 แพร่ 001 274 นาย ทรงพล ปลอดโปร่ง
275 แพร่ 002 275 นาย อัศนี ศรีสวัสดิ์
276 พะเยา 001 276 นาย เจริญ วงศ์ชมภู
277 พะเยา 002 277 นาย อุเทน ปงิวงค์
278 พะเยา 003 278 นาย วริทธรน์ หยุ่น
279 พะเยา 004 279 นาย ยงยุทธ บญุวงค์
280 พะเยา 005 280 นาย ชัยนัฐ อายุยืน
281 พะเยา 006 281 นาย นเรน แก้วไหล
282 พะเยา 007 282 นาย กฤษดา ใหญว่งค์
283 มหาสารคาม 001 283 นาย เอกพล กองแก้ม
284 มหาสารคาม 002 284 นาย เจริญทรัพย์ ดีละอ่อน
285 มหาสารคาม 003 285 นาย สุนทร ศรีกุญจร
286 มหาสารคาม 004 286 นาย คงฤทธิ์ แสนศรี
287 มหาสารคาม 005 287 นาย รชฎ ต.สุวรรณ
288 มหาสารคาม 006 288 นาย วิรุต ศรีบญุเรือง
289 มหาสารคาม 007 289 นาย วรากร ลอดสอึ
290 มหาสารคาม 008 290 นาย สุทีป ยอดศิริ
291 มหาสารคาม 009 291 นาย มนัส สีมูลมาตย์
292 มุกดาหาร 001 292 นาย ไพวัลย์ คํานนท์
293 มุกดาหาร 002 293 นาย ทศพร พิมพ์สาร
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เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฎบิตัิงานเทคนิคในประเทศญีปุ่่น

โดยผ่านองค์กร IM Japan ป ี๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔ เพศชาย ระยะเวลาการฝึกปฏบิตัิงานเทคนิค ๓ ปี
ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร สถานที่สอบ ห้องประชุม จอมพล ป. พิบลูสงคราม ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน

และ ห้องอบรมชั้น ๑๑ อาคารสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 3  
วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลาสอบ ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๕ น.

294 มุกดาหาร 003 294 นาย วชิรพันธุ์ มหาวงค์
295 มุกดาหาร 004 295 นาย กฤษฎา บยัภาร
296 มุกดาหาร 005 296 นาย ธราวิชญ์ ธัมมวปญัญา
297 มุกดาหาร 006 297 นาย สาโรจน์ องค์ภาษี
298 ร้อยเอ็ด 001 298 นาย ธีรดนย์ ศิริสาขา
299 ระยอง 001 299 นาย พลวัฒน์ แก้วไชย
300 ระยอง 002 300 นาย ติรยุทธ์ แสวงสุข
301 ระยอง 003 301 นาย มนัสวี หมูยา
302 ระยอง 004 302 นาย วีระพล นาทา
303 ระยอง 005 303 นาย ประวันวิทย์ บญุหมั้น
304 ระยอง 006 304 นาย กิตติศักดิ์ ดวงศรี
305 ระยอง 007 305 นาย พงศกร ธรรมจิตร
306 ระยอง 008 306 นาย อํานาจ จุลศรี
307 ระยอง 009 307 นาย คาวี โคตรสีเมือง
308 ระยอง 010 308 นาย กิตติพงษ์ จันแหล้
309 ระยอง 011 309 ว่าที่ ร.ต.พิเชษฐ ไผ่ปาน
310 ระยอง 012 310 นาย อัครสิษฐ์ ช่างงาน
311 ระยอง 013 311 นาย ภษิดิ์เดช จันทร์ประโคน
312 ระยอง 014 312 นาย ฌานิศ จันทร์พิทักษ์
313 ระยอง 015 313 นาย ธนภทัร โคนชัยภมูิ
314 ลพบรุี 001 314 นาย อรรศนัย เอ่ียมสอาด
315 ลพบรุี 002 315 นาย จิรพงษ์ เชิดฉาย
316 ลําปาง 001 316 นาย เกียรติชัย พูลประสาท
317 ลําปาง 002 317 นาย สราวุธ อารีย์
318 ลําปาง 003 318 นาย เจษฎาภรณ์ สันวรรณ
319 ลําปาง 004 319 นาย สุรพงษ์ สุดาหล้า
320 ลําปาง 005 320 นาย ณัฐราธร ศรีสุข
321 ลําปาง 006 321 นาย จารุกิตต์ คงทน
322 ลําปาง 007 322 นาย ทิชากร ไชยวงศ์
323 ลําปาง 008 323 นาย ณัฐพล ทาอาสา
324 ลําปาง 009 324 นาย สมชาย ยอดยิ่งหทัยกุล
325 ลําปาง 010 325 นาย จีรพงศ์ คําสันทราย



ลําดับที่ เลขสมัครจังหวัด เลขที่สอบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

บญัชีแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญีปุ่่น
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฎบิตัิงานเทคนิคในประเทศญีปุ่่น

โดยผ่านองค์กร IM Japan ป ี๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔ เพศชาย ระยะเวลาการฝึกปฏบิตัิงานเทคนิค ๓ ปี
ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร สถานที่สอบ ห้องประชุม จอมพล ป. พิบลูสงคราม ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน

และ ห้องอบรมชั้น ๑๑ อาคารสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 3  
วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลาสอบ ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๕ น.

326 ลําปาง 011 326 นาย พิสิฐ ไหวมา
327 ลําปาง 012 327 นาย เจนณรงค์ พุทธสอน
328 ลําปาง 013 328 นาย จักรพงศ์ พรหมมาศ
329 ลําปาง 014 329 นาย กฤษณะ เขียวคําปนั
330 ลําปาง 015 330 นาย วีระชัย ฮาวคําฟู
331 ลําปาง 016 331 นาย ธนกฤต สีทอง
332 ลําปาง 017 332 นาย อภสิิทธิ์ อินทรพรหม
333 ลําปาง 018 333 นาย ชัชวาล แก้วลังกา
334 ลําพูน 001 334 นาย จีรายุทธ แดงอ้าย
335 ลําพูน 002 335 นาย ธนวัฒน์ ญานะพันธ์
336 ลําพูน 003 336 นาย กฤษฎา วรรณะภลิะ
337 ลําพูน 004 337 นาย ไกรราช มาน้อย
338 ลําพูน 005 338 นาย อดิศร แจ้น้อย
339 ลําพูน 006 339 นาย ณัฐวร ศรีวงค์
340 ลําพูน 007 340 นาย วชิรกร บญุเรือง
341 ลําพูน 008 341 นาย ภาสกร ต๊ะมาศรี
342 เลย 001 342 นาย ธนาวุฒิ วุฒิชัยไพบลูย์
343 เลย 002 343 นาย ชินวงษ์ ชินวังโส
344 ศรีสะเกษ 001 344 นาย สถาพร ปู่หะบญุ
345 ศรีสะเกษ 002 345 นาย ธวัชชัย บญุปก
346 ศรีสะเกษ 003 346 นาย ภาสกร บรูกรณ์
347 ศรีสะเกษ 005 347 นาย ธานี สุระ
348 ศรีสะเกษ 006 348 นาย ประยูร สืบสิมมา
349 สกลนคร 001 349 นาย การยโกวิท ศรีนา
350 สกลนคร 002 350 นาย ปรีชา บญุรินทร์
351 สกลนคร 003 351 นาย นนทวัฒน์ คําสุขุม
352 สกลนคร 004 352 นาย วัฒนา พิมพ์นาจ
353 สกลนคร 005 353 นาย อธิเบศร์ ไชยหาวงศ์
354 สกลนคร 006 354 นาย นิรัตน์ บอ่ชน
355 สกลนคร 007 355 นาย ชาญชล นักผล
356 สกลนคร 008 356 นาย สุวิกร ตองตาสี
357 สกลนคร 009 357 นาย ชัยทวี นามโยธา



ลําดับที่ เลขสมัครจังหวัด เลขที่สอบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

บญัชีแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญีปุ่่น
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฎบิตัิงานเทคนิคในประเทศญีปุ่่น

โดยผ่านองค์กร IM Japan ป ี๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔ เพศชาย ระยะเวลาการฝึกปฏบิตัิงานเทคนิค ๓ ปี
ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร สถานที่สอบ ห้องประชุม จอมพล ป. พิบลูสงคราม ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน

และ ห้องอบรมชั้น ๑๑ อาคารสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 3  
วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลาสอบ ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๕ น.

358 สกลนคร 010 358 นาย วุฒิชาญ บญุไกร
359 สกลนคร 011 359 นาย อรรถชัย โคตรผาบ
360 สกลนคร 012 360 นาย อดิศักดิ์ วิดีสา
361 สกลนคร 013 361 นาย ธีระ ชุมปลา
362 สกลนคร 014 362 นาย เศรษฐาปวีร์ ภผิูวเงิน
363 สกลนคร 015 363 นาย ธวัชชัย จันผาย
364 สกลนคร 016 364 นาย ฤทธิเกียรติ แก้วคําสอน
365 สมุทรปราการ 001 365 นาย อดิศร โพธิสาร
366 สมุทรปราการ 002 366 นาย วิศรุต แสนสาร
367 สมุทรปราการ 003 367 นาย วรายุทธ วรพุฒ
368 สมุทรปราการ 004 368 นาย พสกร ทองอยู่คง
369 สมุทรปราการ 005 369 นาย จงใจ ชัยจันดี
370 สมุทรปราการ 006 370 นาย นนทไชย เกาะพราหมณ์
371 สมุทรสาคร 001 371 นาย ธนพล ชัยบงั
372 สมุทรสาคร 002 372 นาย สิทธิกานต์ โภคสมบตัิ
373 สระบรุี 001 373 นาย นรินทร กองเงิน
374 สระบรุี 002 374 นาย กฤติกา ขาวรุ่งเรือง
375 สระบรุี 003 375 นาย ชัยเลิศ พนากําเหนิด
376 สระบรุี 004 376 นาย คุณากร สุขตระกูล
377 สระบรุี 005 377 นาย เจริญพงษ์ สําเภาทอง
378 สระบรุี 006 378 นาย กฤษธิศักดิ์ มดแสง
379 สิงห์บรุี 001 379 นาย พีระณัฐ จิโรชคงกษัตริย์
380 สิงห์บรุี 002 380 นาย วิเศษศักดิ์ ก้อนทอง
381 สุโขทัย 001 381 นาย ฤทธิชัย มะโน
382 สุโขทัย 002 382 นาย อัศนี จีนโบ
383 สุโขทัย 003 383 นาย บวรภทัร์ มิดชิด
384 สุรินทร์ 001 384 นาย จตุรงค์ มีแก้ว
385 สุรินทร์ 002 385 นาย จักรพงษ์ คุชิดา
386 สุรินทร์ 003 386 นาย ประยุทธ์ จันงาม
387 สุรินทร์ 004 387 นาย วิศวะ บตุรตา
388 สุรินทร์ 005 388 นาย พลสยาม เจริญศิริ
389 สุรินทร์ 006 389 นาย วานิช ทองอัม
390 สุรินทร์ 007 390 นาย สมศักดิ์ ทวีโภค



ลําดับที่ เลขสมัครจังหวัด เลขที่สอบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

บญัชีแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญีปุ่่น
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฎบิตัิงานเทคนิคในประเทศญีปุ่่น

โดยผ่านองค์กร IM Japan ป ี๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔ เพศชาย ระยะเวลาการฝึกปฏบิตัิงานเทคนิค ๓ ปี
ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร สถานที่สอบ ห้องประชุม จอมพล ป. พิบลูสงคราม ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน

และ ห้องอบรมชั้น ๑๑ อาคารสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 3  
วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลาสอบ ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๕ น.

391 สุรินทร์ 008 391 นาย เดชา สมัครสมาน
392 สุรินทร์ 009 392 นาย ชุติมันต์ พหลทัพ
393 สุรินทร์ 010 393 นาย อดุลวิทย์ แข่งขัน
394 สุรินทร์ 011 394 นาย อนุสรณ์ ศิริเรืองศรี
395 หนองคาย 001 395 นาย เกียรติศักดิ์ แผ้วภบูาล
396 หนองคาย 002 396 นาย พัชรพงษ์ โคตรชมภู
397 หนองคาย 003 397 นาย อภวิัฒน์ โคตรชมภู
398 หนองคาย 004 398 นาย สุประดิษฐ์ โคตรวงษ์
399 หนองคาย 005 399 นาย ศราวุธ สินหะนิส
400 หนองคาย 006 400 นาย จักรี ฝ้ายขาว
401 หนองคาย 007 401 นาย ปยิะพงษ์ รัตนะ
402 หนองคาย 008 402 นาย สุริยา วงศ์มาตร์
403 หนองคาย 009 403 นาย ภมูินทร์ สู่ทรัพย์
404 หนองคาย 010 404 นาย ศิริศักดิ์ สีแก้วต่างวงศ์
405 หนองคาย 011 405 นาย นฤเบศ ศิริเชษฐ
406 หนองคาย 012 406 นาย อดิศักดิ์ โฮมชัย
407 หนองคาย 013 407 นาย วิศรุต มีพงษ์
408 หนองคาย 014 408 นาย กมลวัฒน์ บวัโรย
409 หนองคาย 015 409 นาย จักรกฤษณ์ โคตรพันธ์
410 หนองคาย 016 410 นาย ประดิษฐ์ โคตรพันธ์
411 หนองคาย 017 411 นาย จีระศักดิ์ เสริมศรี
412 หนองคาย 018 412 นาย สายธาร วงษ์คํา
413 หนองคาย 019 413 นาย วีระพล วรรณขันธ์
414 หนองบวัลําภ ู001 414 นาย จิตรกร จุฬา
415 หนองบวัลําภ ู002 415 นาย ศุภกิจ สุวรรณบตุร
416 หนองบวัลําภ ู003 416 นาย สุนทร สาโรจน์
417 หนองบวัลําภ ู004 417 นาย วัชรพงษ์ สร้อยมี
418 หนองบวัลําภ ู005 418 นาย เอกรินทร์ บงึสพาน
419 หนองบวัลําภ ู006 419 นาย ประพัฒน์ สุทาวัน
420 หนองบวัลําภ ู007 420 นาย ขจรศักดิ์ พิทักษ์ไพรสันต์
421 หนองบวัลําภ ู008 421 นาย ศรราม คําบอนพิทักษ์
422 หนองบวัลําภ ู009 422 นาย อภชิาต มหาฤทธิ์
423 หนองบวัลําภ ู010 423 นาย พัชรพงษ์ ยืนยาว



ลําดับที่ เลขสมัครจังหวัด เลขที่สอบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

บญัชีแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญีปุ่่น
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฎบิตัิงานเทคนิคในประเทศญีปุ่่น

โดยผ่านองค์กร IM Japan ป ี๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔ เพศชาย ระยะเวลาการฝึกปฏบิตัิงานเทคนิค ๓ ปี
ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร สถานที่สอบ ห้องประชุม จอมพล ป. พิบลูสงคราม ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน

และ ห้องอบรมชั้น ๑๑ อาคารสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 3  
วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลาสอบ ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๕ น.

424 หนองบวัลําภ ู011 424 นาย กิติศักดิ์ ศรีสุพรม
425 หนองบวัลําภ ู012 425 นาย รพีพัฒน์ มหารันด์
426 อุดรธานี 001 426 นาย ทรรศกร โคตรขุม
427 อุดรธานี 002 427 นาย วิชากรณ์ คุณานนท์วิทยา
428 อุดรธานี 003 428 นาย ธีระพงษ์ อุดมลาภ
429 อุดรธานี 004 429 นาย อาวุธ สองศรี
430 อุดรธานี 005 430 นาย อรรถพล เพ็งสวรรค์
431 อุดรธานี 006 431 นาย ภเูบศร์ โคตะมูล
432 อุดรธานี 007 432 นาย อนิรุต พรมโคตร
433 อุดรธานี 008 433 นาย ทินกร สีม่วง
434 อุดรธานี 009 434 นาย กิตติกร พงษ์พิมพ์
435 อุดรธานี 010 435 นาย ฉัตรชัย บดุดีมี
436 อุดรธานี 011 436 นาย อภนัินท์ เหลาทอง
437 อุดรธานี 012 437 นาย กชกร ไชยหาญ
438 อุดรธานี 013 438 นาย เจนณรงค์ พูนเพ็ชร์
439 อุดรธานี 014 439 นาย วิเชษฐ์ ศรีต่างคํา
440 อุดรธานี 015 440 นาย กฤษฎา ศิริภกัดิ์
441 อุดรธานี 016 441 นาย อภริักษ์ มีชาติ
442 อุดรธานี 017 442 นาย ปฎภิาณ บรรณาการ
443 อุดรธานี 018 443 นาย ไกรวิทย์ สุวรรณบตุร
444 อุดรธานี 019 444 นาย อภริัช กลางโยธี
445 อุดรธานี 020 445 นาย ปฎภิาณ สรวงศิริ
446 อุดรธานี 021 446 นาย จีรวัฒน์ ปสิันเทียะ
447 อุดรธานี 022 447 นาย ศตวรรษ สืบสุโท
448 อุดรธานี 023 448 นาย วัระวัฒน์ ปทัทุม
449 อุดรธานี 024 449 นาย นพรัตน์ มีเพียร
450 อุดรธานี 025 450 นาย สมหมาย ทินจันทร์
451 อุดรธานี 026 451 นาย อนุชา ยศอ่อน
452 อุดรธานี 027 452 นาย พลากร บญุส่ง
453 อุดรธานี 028 453 นาย พลากร คําลือ
454 อุดรธานี 029 454 นาย อธิพงษ์ สุวรรณศรี
455 อุดรธานี 030 455 นาย ราชภมูิ ดาใหม่
456 อุดรธานี 031 456 นาย พิชิตชัย นาพัง



ลําดับที่ เลขสมัครจังหวัด เลขที่สอบใหม่                   ชื่อ - สกุล 

บญัชีแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญีปุ่่น
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพ่ือจัดส่งไปฝึกปฎบิตัิงานเทคนิคในประเทศญีปุ่่น

โดยผ่านองค์กร IM Japan ป ี๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔ เพศชาย ระยะเวลาการฝึกปฏบิตัิงานเทคนิค ๓ ปี
ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร สถานที่สอบ ห้องประชุม จอมพล ป. พิบลูสงคราม ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน

และ ห้องอบรมชั้น ๑๑ อาคารสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 3  
วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลาสอบ ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๕ น.

457 อุดรธานี 032 457 นาย ทศพล โพธิห์ล้า
458 อุดรธานี 033 458 นาย ณัฐพล ทองอ่อน
459 อุดรธานี 034 459 นาย ธีระพล แพงน้อย
460 อุดรธานี 035 460 นาย จักรพันธ์ ชมชัยรัตน์
461 อุดรธานี 036 461 นาย ดนัย สีหาบตุร
462 อุดรธานี 037 462 นาย ธีทัต บวัโสภา
463 อุดรธานี 038 463 นาย ยอดรัก สมบรูณ์
464 อุดรธานี 039 464 นาย ศักดิ์สิทธิ์ พิกุลทอง
465 อุดรธานี 040 465 นาย ณัฐพล เจริญเขต
466 อุดรธานี 041 466 นาย ทวยเทพ เจริญเขต
467 อุดรธานี 042 467 นาย อานนท์ วงศ์สูง
468 อุดรธานี 043 468 นาย เข็มเพชร หิรัญบํารุง
469 อุดรธานี 044 469 นาย จงรักษ์ แสงรัง
470 อุตรดิตถ์ 001 470 นาย สิรภพ ฟูทะนันชัย
471 อุบลราชธานี 001 471 นาย อนุชิต จันทร์สายทอง
472 อุบลราชธานี 002 472 นาย ภมูิพัฒน์ เนินทราย
473 อุบลราชธานี 003 473 นาย ปรัชญา มนัส
474 อุบลราชธานี 004 474 นาย วีระยุทธ แก้วมหาวงค์
475 อุบลราชธานี 005 475 นาย วัชเรนทร์ แก้วแรมเรือน
476 อุบลราชธานี 006 476 นาย สิทธิพงษ์ โพธา
477 อุบลราชธานี 007 477 นาย ศาตนันท์ โสภา
478 อุบลราชธานี 008 478 นาย ลิทธิชัย วรสุข
479 อุบลราชธานี 009 479 นาย สังเวียน โสภากุล
480 อํานาจเจริญ 001 480 นาย วีระยุทธ เนตรวงค์


