
รายงานขอมูลผูเขาสอบประจำวัน กศน.อำเภอเมืองนครปฐม

ศูนยทดสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส สำนักงาน กศน.

Non-formal education Electronic Examination Centre ( NEEC )

 การทดสอบเพื่อวัดสมรรถะนะความรูพื้นฐานของครู กศน. (ตรวจเลือดครู กศน.)

วันที่เขารับการสอบ 24 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.มุจลินท สุวิกรม  ครูอาสาสมัคร กศน.  กศน.อำเภอนครชัยศรี  1

 2  นายพยนต ยืนยง  ครู กศน.ตำบล  กศน.ตำบลขุนแกว  2

 3  น.ส.เสาวนีย ธูปทอง  ครู กศน.ตำบล  กศน.อำเภอนครชัยศรี  3

 4  น.ส.นิตยา ศักดิ์คำ  ครู กศน.ตำบล  กศน.อำเภอนครชัยศรี  4

 5  นายกรเทพ ดิษฐขำ  ครู กศน.ตำบล  กศน.อำเภอนครชัยศรี  5

 6  นางปรารถนา ยิ้มสีใส  ครู กศน.ตำบล  กศน.อำเภอนครชัยศรี  6

 7  นายสันธาร แกวละเอียด  ครู กศน.ตำบล  กศน.อำเภอนครชัยศรี  7

 หมายเหตุ : 

1. ชื่อในการเขาระบบสอบคือ รหัสประจำตัวประชาชนของผูเขาสอบ 13 หลัก

2. รหัสผานในการสอบครั้งนี้ คือ 1702240830
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รายงานขอมูลผูเขาสอบประจำวัน กศน.อำเภอเมืองนครปฐม

ศูนยทดสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส สำนักงาน กศน.

Non-formal education Electronic Examination Centre ( NEEC )

 การทดสอบเพื่อวัดสมรรถะนะความรูพื้นฐานของครู กศน. (ตรวจเลือดครู กศน.)

วันที่เขารับการสอบ 24 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.รัตติกร ภิรมยโครง  ครู กศน.ตำบล  กศน.อำเภอนครชัยศรี  1

 2  น.ส.สุภาภรณ ตั้งจิตพัฒนกุล  ครู กศน.ตำบล  กศน.อำเภอนครชัยศรี  2

 3  น.ส.ธาราทิพย สอดศรีจันทร  ครู กศน.ตำบล  กศน.อำเภอนครชัยศรี  3

 4  น.ส.เกศราพร กองศรีพิลารมย  ครู กศน.ตำบล  กศน.อำเภอนครชัยศรี  4

 5  น.ส.เบญจา สงอุบล  ครู กศน.ตำบล  กศน.อำเภอนครชัยศรี  5

 6  นายพงษศักดิ์ เหลาชัยศรี  ครู กศน.ตำบล  กศน.ตำบลวัดสำโรง  6

 7  น.ส.กฤตยา บุญทิพย  ครู กศน.ตำบล  กศน.อำเภอนครชัยศรี  7

 หมายเหตุ : 

1. ชื่อในการเขาระบบสอบคือ รหัสประจำตัวประชาชนของผูเขาสอบ 13 หลัก

2. รหัสผานในการสอบครั้งนี้ คือ 1702241020
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รายงานขอมูลผูเขาสอบประจำวัน กศน.อำเภอเมืองนครปฐม

ศูนยทดสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส สำนักงาน กศน.

Non-formal education Electronic Examination Centre ( NEEC )

 การทดสอบเพื่อวัดสมรรถะนะความรูพื้นฐานของครู กศน. (ตรวจเลือดครู กศน.)

วันที่เขารับการสอบ 24 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  นายชูศักดิ์ โพกะชา  ครู กศน.ตำบล  กศน.อำเภอนครชัยศรี  1

 2  น.ส.อุมล ตั้งจิตพัฒนกุล  ครู กศน.ตำบล  กศน.อำเภอนครชัยศรี  2

 3  นายคณิศร มีฤทธิ์  ครู กศน.ตำบล  กศน.อำเภอนครชัยศรี  3

 4  น.ส.จิราภรณ ศรีสุข  ครู กศน.ตำบล  กศน.อำเภอนครชัยศรี  4

 5  น.ส.จิราภรณ สุขสวาง  ครู กศน.ตำบล  กศน.อำเภอนครชัยศรี  5

 6  น.ส.มุกดา มะลิสุวรรณ  ครู กศน.ตำบล  กศน.อำเภอนครชัยศรี  6

 7  นายกิตติพันธ กานขวา  ครู กศน.ตำบล  กศน.อำเภอนครชัยศรี  7

 หมายเหตุ : 

1. ชื่อในการเขาระบบสอบคือ รหัสประจำตัวประชาชนของผูเขาสอบ 13 หลัก

2. รหัสผานในการสอบครั้งนี้ คือ 1702241400
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