
 

ใบแสดงรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ

ระบบทดสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส สำนักงาน กศน.

ศูนยสอบ กศน.อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

การสอบ : การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-NET) ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ภาคเรียนที่ 1

ปการศึกษา 2563

ภาคเรียนที่ : 1 ปการศึกษา : 2563

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

**ใหนักศึกษาใชเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการเขาสูระบบหนาจอสอบ**

เครื่องสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล วิชาที่สอบ

1 6012000125   นายภานรินทร ชื่นบาน

  กศน.อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 พท25001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

2 6012001234   นายประดับพรรณ เวชกามา

  กศน.อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 พท25001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

3 6013001479   นายกิตติพงษ ปรึกษาการ

  กศน.อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 พท35001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

4 6113001913   นายวุฒิเกียรติ ชัยศรี

  กศน.อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 พท35001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

5 6113002189   นายณัฐรัชต ชัยนาท

  กศน.อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 พท35001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

6 6023000479   นายศรชัย แหมงปง

  กศน.อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 พท35001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

7 6013002896   พลทหารวัชรชัย พิมพทวี

  กศน.อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 พท35001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

8 5921000013   นางจันทา ปสสาวะเท

  กศน.อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 พท15001 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 : 12 พฤศจิกายน 2563 เวลาที่สอบ : 12:45 ถึง 13:45 น.

**ใหนักศึกษาใชเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการเขาสูระบบหนาจอสอบ**

เครื่องสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล วิชาที่สอบ

1 6012000125   นายภานรินทร ชื่นบาน

  กศน.อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 พท25002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

2 6012001234   นายประดับพรรณ เวชกามา

  กศน.อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 พท25002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

3 6013001479   นายกิตติพงษ ปรึกษาการ

  กศน.อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 พท35002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

4 6113001913   นายวุฒิเกียรติ ชัยศรี

  กศน.อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 พท35002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

5 6113002189   นายณัฐรัชต ชัยนาท

  กศน.อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 พท35002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

6 6023000479   นายศรชัย แหมงปง

  กศน.อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 พท35002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

7 6013002896   พลทหารวัชรชัย พิมพทวี

  กศน.อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 พท35002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

8 5921000013   นางจันทา ปสสาวะเท

  กศน.อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 พท15002 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 : 12 พฤศจิกายน 2563 เวลาที่สอบ : 14:00 ถึง 15:30 น.

**ใหนักศึกษาใชเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการเขาสูระบบหนาจอสอบ**

เครื่องสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล วิชาที่สอบ

1 6113001614   นายสรางศัลย เชื้อดี

  กศน.อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 พท35001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

                               3 / 5



ใบแสดงรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ

ระบบทดสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส สำนักงาน กศน.

ศูนยสอบ กศน.อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

การสอบ : การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-NET) ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ภาคเรียนที่ 1

ปการศึกษา 2563

ภาคเรียนที่ : 1 ปการศึกษา : 2563

วันที่สอบ : 12 พฤศจิกายน 2563 เวลาที่สอบ : 15:30 ถึง 16:30 น.

**ใหนักศึกษาใชเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการเขาสูระบบหนาจอสอบ**

เครื่องสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล วิชาที่สอบ

1 6113001614   นายสรางศัลย เชื้อดี

  กศน.อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 พท35002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

                               4 / 5



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               5 / 5

http://www.tcpdf.org

