
รายงานขอมูลผูเขาสอบประจำวัน กศน.อำเภอเมืองนครปฐม

ศูนยทดสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส สำนักงาน กศน.

Non-formal education Electronic Examination Centre ( NEEC )

 การทดสอบเพื่อวัดสมรรถะนะความรูพื้นฐานของครู กศน. (ตรวจเลือดครู กศน.)

วันที่เขารับการสอบ 27 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.อมรรัตน ธนธนานนท  ครูอาสาสมัคร กศน.  กศน.อำเภอสามพราน  1

 2  นางประคองศรี โพธิ์เพชร  ครูอาสาสมัคร กศน.  กศน.อำเภอสามพราน  2

 3  น.ส.ศศิยาพัชญ อินทรกรุงเกา  ครูอาสาสมัคร กศน.  กศน.อำเภอสามพราน  3

 4  น.ส.ชญานุช ชิ้นจิ้น  ครู กศน.ตำบล  กศน.อำเภอสามพราน  4

 5  น.ส.มาลา กัณฑโย  ครูอาสาสมัคร กศน.  กศน.อำเภอสามพราน  5

 6  น.ส.สาวิตรี มุมสิน  ครูอาสาสมัคร กศน.  กศน.ตำบลกระทุมลม  6

 7  นางวันเพ็ญ ปนทอง  ครู กศน.ตำบล  กศน.อำเภอสามพราน  7

 8  น.ส.จุฑารัตน บุญปลูก  ครู กศน.ตำบล  กศน.อำเภอสามพราน  8

 หมายเหตุ : 

1. ชื่อในการเขาระบบสอบคือ รหัสประจำตัวประชาชนของผูเขาสอบ 13 หลัก

2. รหัสผานในการสอบครั้งนี้ คือ 1702270830
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รายงานขอมูลผูเขาสอบประจำวัน กศน.อำเภอเมืองนครปฐม

ศูนยทดสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส สำนักงาน กศน.

Non-formal education Electronic Examination Centre ( NEEC )

 การทดสอบเพื่อวัดสมรรถะนะความรูพื้นฐานของครู กศน. (ตรวจเลือดครู กศน.)

วันที่เขารับการสอบ 27 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.จิตรา เซี่ยงเทศ  ครู กศน.ตำบล  กศน.อำเภอสามพราน  1

 2  น.ส.อัญชลีย วองไว  ครู กศน.ตำบล  กศน.อำเภอสามพราน  2

 3  นางอารีย ศรีทิพย  ครู กศน.ตำบล  กศน.อำเภอสามพราน  3

 4  น.ส.นาฏยา พรมพันธุ  ครู กศน.ตำบล  กศน.อำเภอสามพราน  4

 5  นายวรพจน ศรีเพ็ชรธาราพันธ  ครู กศน.ตำบล  กศน.อำเภอสามพราน  5

 6  นางบุษกร พรมเพียงชาง  ครู กศน.ตำบล  กศน.ตำบลบางชาง  6

 7  น.ส.จินตนา โพธิ์ศรีทอง  ครู กศน.ตำบล  กศน.อำเภอสามพราน  7

 หมายเหตุ : 

1. ชื่อในการเขาระบบสอบคือ รหัสประจำตัวประชาชนของผูเขาสอบ 13 หลัก

2. รหัสผานในการสอบครั้งนี้ คือ 1702271020
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รายงานขอมูลผูเขาสอบประจำวัน กศน.อำเภอเมืองนครปฐม

ศูนยทดสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส สำนักงาน กศน.

Non-formal education Electronic Examination Centre ( NEEC )

 การทดสอบเพื่อวัดสมรรถะนะความรูพื้นฐานของครู กศน. (ตรวจเลือดครู กศน.)

วันที่เขารับการสอบ 27 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.อนงค พวงทรัพยสิน  ครู กศน.ตำบล  กศน.อำเภอสามพราน  1

 2  นางอารีรัตน พุทธารักษา  ครู กศน.ตำบล  กศน.อำเภอสามพราน  2

 3  น.ส.ณัฐฐาวลัญช จีนประชา  ครู กศน.ตำบล  กศน.อำเภอสามพราน  3

 4  นายชูเกียรติ คลายสุบรรณ  ครู ศรช.  กศน.อำเภอสามพราน  4

 5  น.ส.ทัตติยา นอยพิทักษ  ครู กศน.ตำบล  กศน.อำเภอสามพราน  5

 6  น.ส.ญาณิศา หมื่นจง  ครู กศน.ตำบล  กศน.อำเภอสามพราน  6

 7  นายภีระ มายืนยง  ครู กศน.ตำบล  กศน.อำเภอสามพราน  7

 หมายเหตุ : 

1. ชื่อในการเขาระบบสอบคือ รหัสประจำตัวประชาชนของผูเขาสอบ 13 หลัก

2. รหัสผานในการสอบครั้งนี้ คือ 1702271400
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