
 

ใบแสดงรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ

ระบบทดสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส สำนักงาน กศน.

ศูนยสอบ กศน.อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

การสอบ : การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-NET) ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ภาคเรียนที่ 1

ปการศึกษา 2563

ภาคเรียนที่ : 1 ปการศึกษา : 2563

วันที่สอบ : 4 พฤศจิกายน 2563 เวลาที่สอบ : 11:15 ถึง 12:45 น.

**ใหนักศึกษาใชเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการเขาสูระบบหนาจอสอบ**

เครื่องสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล วิชาที่สอบ

1 6112000395   นายณัฐวุฒิ หลอดแกว

  กศน.อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 พท25001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

2 5922000041   นายศุภโชค นางาม

  กศน.อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 พท25001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

3 6112000041   นายธีระศักดิ์ ศรแผลง

  กศน.อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 พท25001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

4 6022000915   นายจักรกฤษณ งามสาย

  กศน.อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 พท25001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

5 6112000416   นางสาววงเดือน ศรีมานพ

  กศน.อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 พท25001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

6 5822000093   นางสาวณัชชา แซคู

  กศน.อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 พท25001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

7 5922000032   นางสาวณัฐภัทร มาตโคง

  กศน.อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 พท25001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

8 6112000809   นางทองคำ สัตรูพาย

  กศน.อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 พท25001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม
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ใบแสดงรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ

ระบบทดสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส สำนักงาน กศน.

ศูนยสอบ กศน.อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

การสอบ : การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-NET) ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ภาคเรียนที่ 1

ปการศึกษา 2563

ภาคเรียนที่ : 1 ปการศึกษา : 2563

วันที่สอบ : 4 พฤศจิกายน 2563 เวลาที่สอบ : 12:45 ถึง 13:45 น.

**ใหนักศึกษาใชเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการเขาสูระบบหนาจอสอบ**

เครื่องสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล วิชาที่สอบ

1 6112000395   นายณัฐวุฒิ หลอดแกว

  กศน.อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 พท25002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

2 5922000041   นายศุภโชค นางาม

  กศน.อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 พท25002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

3 6112000041   นายธีระศักดิ์ ศรแผลง

  กศน.อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 พท25002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

4 6022000915   นายจักรกฤษณ งามสาย

  กศน.อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 พท25002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

5 6112000416   นางสาววงเดือน ศรีมานพ

  กศน.อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 พท25002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

6 5822000093   นางสาวณัชชา แซคู

  กศน.อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 พท25002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

7 5922000032   นางสาวณัฐภัทร มาตโคง

  กศน.อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 พท25002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

8 6112000809   นางทองคำ สัตรูพาย

  กศน.อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 พท25002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต
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ใบแสดงรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ

ระบบทดสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส สำนักงาน กศน.

ศูนยสอบ กศน.อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

การสอบ : การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-NET) ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ภาคเรียนที่ 1

ปการศึกษา 2563

ภาคเรียนที่ : 1 ปการศึกษา : 2563

วันที่สอบ : 4 พฤศจิกายน 2563 เวลาที่สอบ : 14:00 ถึง 15:30 น.

**ใหนักศึกษาใชเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการเขาสูระบบหนาจอสอบ**

เครื่องสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล วิชาที่สอบ

1 6112000667   นายอุเทน หลักคำ

  กศน.อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 พท25001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

2 6012000235   นายสิทธิพร จรัญพงษ

  กศน.อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 พท25001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

3 5922000694   นางสาววรัญญา ดวงเกษ

  กศน.อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 พท25001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

5 6122001090   นางซอนกลิ่น พงษศรี

  กศน.อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 พท25001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

6 6112000256   นายธนกร พิระภาค

  กศน.อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 พท25001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

7 6023000552   นายชาญชัย ปูพะบุญ

  กศน.อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 พท35001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

8 6022000045   นางสาวพฤกษชาติ โพธิ์ศรี

  กศน.อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 พท25001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

4 6112000724   นางสาววนัดดา อรุณานนท

  กศน.อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 พท25001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม
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ใบแสดงรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ

ระบบทดสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส สำนักงาน กศน.

ศูนยสอบ กศน.อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

การสอบ : การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-NET) ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ภาคเรียนที่ 1

ปการศึกษา 2563

ภาคเรียนที่ : 1 ปการศึกษา : 2563

วันที่สอบ : 4 พฤศจิกายน 2563 เวลาที่สอบ : 15:30 ถึง 16:30 น.

**ใหนักศึกษาใชเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการเขาสูระบบหนาจอสอบ**

เครื่องสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล วิชาที่สอบ

1 6112000667   นายอุเทน หลักคำ

  กศน.อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 พท25002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

2 6012000235   นายสิทธิพร จรัญพงษ

  กศน.อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 พท25002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

3 5922000694   นางสาววรัญญา ดวงเกษ

  กศน.อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 พท25002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

5 6122001090   นางซอนกลิ่น พงษศรี

  กศน.อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 พท25002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

6 6112000256   นายธนกร พิระภาค

  กศน.อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 พท25002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

7 6023000552   นายชาญชัย ปูพะบุญ

  กศน.อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 พท35002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

8 6022000045   นางสาวพฤกษชาติ โพธิ์ศรี

  กศน.อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 พท25002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

4 6112000724   นางสาววนัดดา อรุณานนท

  กศน.อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 พท25002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต
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