
รายงานขอมูลผูเขาสอบประจำวัน กศน.อำเภอเมืองนครปฐม

ศูนยทดสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส สำนักงาน กศน.

Non-formal education Electronic Examination Centre ( NEEC )

 การทดสอบเพื่อวัดสมรรถะนะความรูพื้นฐานของครู กศน. (ตรวจเลือดครู กศน.)

วันที่เขารับการสอบ 23 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  นายชนาธิป ขำโสภา  ครูอาสาสมัคร กศน.  กศน.อำเภอบางเลน  1

 2  น.ส.รรินทร ใจเยือกเย็น  ครู กศน.ตำบล  กศน.อำเภอบางเลน  2

 3  นายนรินทร บุษษะ  ครู กศน.ตำบล  กศน.อำเภอบางเลน  3

 4  นายอนุรัตน ศรีบัว  ครู กศน.ตำบล  กศน.อำเภอบางเลน  4

 5  น.ส.สุรีย รัตนภิรมย  ครู กศน.ตำบล  กศน.อำเภอบางเลน  5

 6  น.ส.พิลาวัลย สุนประชา  ครู กศน.ตำบล  กศน.อำเภอบางเลน  6

 7  น.ส.วิชญาพร แกวเลาขวัญ  ครู กศน.ตำบล  กศน.ตำบลบางปลา  7

 หมายเหตุ : 

1. ชื่อในการเขาระบบสอบคือ รหัสประจำตัวประชาชนของผูเขาสอบ 13 หลัก

2. รหัสผานในการสอบครั้งนี้ คือ 1702230830
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รายงานขอมูลผูเขาสอบประจำวัน กศน.อำเภอเมืองนครปฐม

ศูนยทดสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส สำนักงาน กศน.

Non-formal education Electronic Examination Centre ( NEEC )

 การทดสอบเพื่อวัดสมรรถะนะความรูพื้นฐานของครู กศน. (ตรวจเลือดครู กศน.)

วันที่เขารับการสอบ 23 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.จิตรลดา บุญธรรม  ครู กศน.ตำบล  กศน.อำเภอบางเลน  1

 2  น.ส.กรุณา ศรีพัฒนอินทร  ครู กศน.ตำบล  กศน.อำเภอบางเลน  2

 3  น.ส.นิมิตรา มาดวง  ครู กศน.ตำบล  กศน.อำเภอบางเลน  3

 4  น.ส.มาวดี บัวผัน  ครู กศน.ตำบล  กศน.ตำบลบางภาษี  4

 5  นายพานิชย พลมุก  ครู กศน.ตำบล  กศน.ตำบลดอนตูม  5

 6  น.ส.กัลยกร ทั่งนาค  ครู กศน.ตำบล  กศน.ตำบลบางเลน  6

 หมายเหตุ : 

1. ชื่อในการเขาระบบสอบคือ รหัสประจำตัวประชาชนของผูเขาสอบ 13 หลัก

2. รหัสผานในการสอบครั้งนี้ คือ 1702231020
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รายงานขอมูลผูเขาสอบประจำวัน กศน.อำเภอเมืองนครปฐม

ศูนยทดสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส สำนักงาน กศน.

Non-formal education Electronic Examination Centre ( NEEC )

 การทดสอบเพื่อวัดสมรรถะนะความรูพื้นฐานของครู กศน. (ตรวจเลือดครู กศน.)

วันที่เขารับการสอบ 23 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  นายสุรชัย ปลาบูทอง  ครูอาสาสมัคร กศน.  กศน.อำเภอนครชัยศรี  1

 2  นางณัฎฐธิดา นินนาท  ครูอาสาสมัคร กศน.  กศน.อำเภอนครชัยศรี  2

 3  นายกานตทัศน สุโกสิ  ครูอาสาสมัคร กศน.  กศน.อำเภอนครชัยศรี  3

 4  น.ส.เขมจิรา พึ่งบำรุง  ครูอาสาสมัคร กศน.  กศน.อำเภอนครชัยศรี  4

 5  นายณรงค มากอิ่ม  ครูอาสาสมัคร กศน.  กศน.อำเภอนครชัยศรี  5

 6  นายพีระพัฒน ฉินนะโสต  ครูอาสาสมัคร กศน.  กศน.อำเภอนครชัยศรี  6

 หมายเหตุ : 

1. ชื่อในการเขาระบบสอบคือ รหัสประจำตัวประชาชนของผูเขาสอบ 13 หลัก

2. รหัสผานในการสอบครั้งนี้ คือ 1702231400
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