
รายงานขอมูลผูเขาสอบประจำวัน กศน.อำเภอเมืองนครปฐม

ศูนยทดสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส สำนักงาน กศน.

Non-formal education Electronic Examination Centre ( NEEC )

 การทดสอบเพื่อวัดสมรรถะนะความรูพื้นฐานของครู กศน. (ตรวจเลือดครู กศน.)

วันที่เขารับการสอบ 21 กุมภาพันธ 2560  เวลา 08:30:00 - 10:10:00

ศูนยทดสอบ กศน.อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัด นครปฐม

  ผูเขาสอบ คน  ผูขาดสอบ คน

 

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหนง หนวยงาน เครื่องสอบ

 1  น.ส.ชัญญา ดำรงคศิลป  ครู กศน.ตำบล  กศน.อำเภอดอนตูม  1

 2  นางรินนา รัตนวรางค  ครูอาสาสมัคร กศน.  กศน.อำเภอดอนตูม  2

 3  นางนวลลออ สุทธิงาม  ครูอาสาสมัคร กศน.  กศน.อำเภอดอนตูม  3

 4  น.ส.จันทะนิตย บูรพา  ครูอาสาสมัคร กศน.  กศน.อำเภอดอนตูม  4

 5  นางพัชรณัฎฐ อรุณพันธุ  ครู กศน.ตำบล  กศน.อำเภอดอนตูม  5

 6  นายกษิดิส สังขจันทร  ครู กศน.ตำบล  กศน.อำเภอดอนตูม  6

 7  นางสุชาดา ตรานกแกว  ครู กศน.ตำบล  กศน.อำเภอดอนตูม  7

 หมายเหตุ : 

1. ชื่อในการเขาระบบสอบคือ รหัสประจำตัวประชาชนของผูเขาสอบ 13 หลัก

2. รหัสผานในการสอบครั้งนี้ คือ 1702210830
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รายงานขอมูลผูเขาสอบประจำวัน กศน.อำเภอเมืองนครปฐม

ศูนยทดสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส สำนักงาน กศน.

Non-formal education Electronic Examination Centre ( NEEC )

 การทดสอบเพื่อวัดสมรรถะนะความรูพื้นฐานของครู กศน. (ตรวจเลือดครู กศน.)

วันที่เขารับการสอบ 21 กุมภาพันธ 2560  เวลา 10:20:00 - 12:00:00

ศูนยทดสอบ กศน.อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัด นครปฐม

  ผูเขาสอบ คน  ผูขาดสอบ คน

 

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหนง หนวยงาน เครื่องสอบ

 1  น.ส.พิชญชญาณี โชตินิธิวรกานต  ครู กศน.ตำบล  1

 2  นายสายัญ ทองดอนเตี้ย  ครู กศน.ตำบล  กศน.อำเภอดอนตูม  2

 3  น.ส.มะปราง ลีทองคำ  ครู ศรช.  กศน.อำเภอดอนตูม  3

 4  นายคมสันต กลัดกลีบ  ครู ศรช.  กศน.ตำบลหวยพระ  4

 หมายเหตุ : 

1. ชื่อในการเขาระบบสอบคือ รหัสประจำตัวประชาชนของผูเขาสอบ 13 หลัก

2. รหัสผานในการสอบครั้งนี้ คือ 1702211020
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รายงานขอมูลผูเขาสอบประจำวัน กศน.อำเภอเมืองนครปฐม

ศูนยทดสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส สำนักงาน กศน.

Non-formal education Electronic Examination Centre ( NEEC )

 การทดสอบเพื่อวัดสมรรถะนะความรูพื้นฐานของครู กศน. (ตรวจเลือดครู กศน.)

วันที่เขารับการสอบ 21 กุมภาพันธ 2560  เวลา 14:00:00 - 15:40:00

ศูนยทดสอบ กศน.อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัด นครปฐม

  ผูเขาสอบ คน  ผูขาดสอบ คน

 

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหนง หนวยงาน เครื่องสอบ

 1  น.ส.สุวรรณา หมื่นจง  ครูอาสาสมัคร กศน.  กศน.อำเภอเมืองนครปฐม  1

 2  น.ส.วนิดา สุริยาวงษ  ครูอาสาสมัคร กศน.  กศน.อำเภอเมืองนครปฐม  2

 3  นายวิกูล ชมภูศรี  ครูอาสาสมัคร กศน.  กศน.อำเภอเมืองนครปฐม  3

 4  น.ส.ทัศนชลิดา ทัศนงาม  ครู กศน.ตำบล  กศน.อำเภอเมืองนครปฐม  4

 5  นายวิริทธิพล ดวงเงิน  ครู กศน.ตำบล  กศน.อำเภอเมืองนครปฐม  5

 6  นายอวิสันต ส่ำประเสริฐ  ครู ศรช.  กศน.อำเภอเมืองนครปฐม  6

 หมายเหตุ : 

1. ชื่อในการเขาระบบสอบคือ รหัสประจำตัวประชาชนของผูเขาสอบ 13 หลัก

2. รหัสผานในการสอบครั้งนี้ คือ 1702211400
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รายงานขอมูลผูเขาสอบประจำวัน กศน.อำเภอเมืองนครปฐม

ศูนยทดสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส สำนักงาน กศน.

Non-formal education Electronic Examination Centre ( NEEC )

 การทดสอบเพื่อวัดสมรรถะนะความรูพื้นฐานของครู กศน. (ตรวจเลือดครู กศน.)

วันที่เขารับการสอบ 21 กุมภาพันธ 2560  เวลา 15:50:00 - 17:30:00

ศูนยทดสอบ กศน.อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัด นครปฐม

  ผูเขาสอบ คน  ผูขาดสอบ คน

 

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหนง หนวยงาน เครื่องสอบ

 1  น.ส.วลีพร ใจตั้ง  ครูอาสาสมัคร กศน.  กศน.อำเภอพุทธมณฑล  1

 2  นางนงคนุช พัฒนศักดิ์ศิริ  ครู กศน.ตำบล  กศน.อำเภอพุทธมณฑล  2

 3  นางสุเนตรา อินทรสุตต  ครู กศน.ตำบล  กศน.อำเภอพุทธมณฑล  3

 4  นายสมพงษ รุยปริง  ครู กศน.ตำบล  กศน.อำเภอพุทธมณฑล  4

 หมายเหตุ : 

1. ชื่อในการเขาระบบสอบคือ รหัสประจำตัวประชาชนของผูเขาสอบ 13 หลัก

2. รหัสผานในการสอบครั้งนี้ คือ 1702211550
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