
ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ N-NET รายบบคคล
ระดบบประถมศศกษา ครบรงททท 1  ปปการศศกษา 2556

รายงานผลการทดสอบระดบบชาตตดดานการศศกษานอกระบบโรงเรทยน (N-NET)

รหบสสถานศศกษา   1292060000 ชชทอสถานศศกษา   กศน.ออาเภอหดวยยอด
ออาเภอ  หดวยยอด จบงหวบด   ตรบง ภภมตภาค   ใตด

หนนา 1/ 3

2 401740164014401340124011402740264024402340224021รวม
คะแนนชบดททท

1
ชบดทททชชทอ - สกบลลอาดบบ เลขทททนบทงสอบ

ประชาชน
เลขประจอาตบว

40154025

คะแนนจอาแนกตามรายวตชา

จรรยา แกนวพรม 50.0040.00 25.00 13.33 13.33 40.00 40.00 46.67 60.00 55.00 10.00 60.00 60.00 30.0038.5015.00 23.50 1 92000841 3920600785561

รรสา ยกซซซอ 30.0035.00 25.00 26.67 33.33 50.00 30.00 - - - - - - -16.0016.00 - 2 92000842 1929900611101

ออสมา ทองสสงศรร -- - - - - - - - - - - - --- - 3 92000843 1901001131843

อารมณณ ชอบงาน 70.0040.00 15.00 46.67 20.00 60.00 20.00 43.33 60.00 55.00 20.00 50.00 50.00 40.0041.0018.00 23.00 4 92000844 3920600801647

 ทบรงหมด    4  คน

วอนทรซ 30/09/2013 11:31:19

ชชดทรซ 1 ประกอบดนวย คะแนนจาก วรชาภาษาไทย(4021), วรชาภาษาอองกฤษ(4022), วรชาคณรตศาสตรณ(4023), วรชาวรทยาศาสตรณ(4024), วรชาสองคมศศกษา(4025), วรชาศาสนาและหนนาทรซพลเมซอง(4026), วรชาการพอฒนาตนเอง ชชมชนและสองคม(4027)

ชชดทรซ 2 ประกอบดนวย คะแนนจาก วรชาทอกษะการเรรยนรรน(4011), วรชาชสองทางการเขนาสรสอาชรพ(4012), วรชาทอกษะการประกอบอาชรพ(4013), วรชาพอฒนาอาชรพใหนมรอยรสมรกรน(4014), วรชาสชขศศกษา พลศศกษา(4015), วรชาเศรษฐกรจพอเพรยง(4016), วรชาศรลปะและสชนทรรยะ(4017)

หมายเหตบ :
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รหบสวตชา ชชทอวตชา คะแนนเตตม

รายละเอทยดวตชา

4021 ภาษาไทย 100.00

4022 ภาษาอองกฤษ 100.00

4023 คณรตศาสตรณ 100.00

4024 วรทยาศาสตรณ 100.00

4025 สองคมศศกษา 100.00

4026 ศาสนา และหนนาทรซพลเมซอง 100.00

4027 การพอฒนาตนเอง ชชมชน สองคม 100.00

4011 ทอกษะการเรรยนรรน 100.00

4012 ชสองทางการเขนาสรสอาชรพ 100.00

4013 ทอกษะการประกอบอาชรพ 100.00

4014 พอฒนาอาชรพใหนมรอยรสมรกรน 100.00

4015 สชขศศกษา พลศศกษา 100.00

4016 เศรษฐกรจพอเพรยง 100.00

4017 ศรลปะและสชนทรรยะ 100.00
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รายชชทอเดตกพตเศษ ไมมนอามาคตดคมาสถตตต

ลอาดบบ เลขทททนบทงสอบ เลขประจอาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล ประเภทเดตกพตเศษ

- - - - -
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