
 

ใบแสดงรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ

ระบบทดสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส สำนักงาน กศน.

ศูนยสอบ กศน.อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

การสอบ : การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-NET) ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ภาคเรียนที่ 1

ปการศึกษา 2563

ภาคเรียนที่ : 1 ปการศึกษา : 2563

วันที่สอบ : 3 พฤศจิกายน 2563 เวลาที่สอบ : 11:15 ถึง 12:45 น.

**ใหนักศึกษาใชเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการเขาสูระบบหนาจอสอบ**

เครื่องสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล วิชาที่สอบ

1 6022000227   นางสาวสายสมร บุญทวี

  กศน.อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

 พท25001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

2 6023000088   นายศุภโชค สังขจันทร

  กศน.อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

 พท35001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

4 6023000190   นายอิทธิพล สิงจะ

  กศน.อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

 พท35001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

5 5923000468   นางสาวสุนิสา สาสิงห

  กศน.อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

 พท35001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

6 6113000356   นางสาวพินอนงค คาธา

  กศน.อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

 พท35001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

7 6113000936   นางสาวอรุณวดี พังสะอาด

  กศน.อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

 พท35001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

8 6013000362   นางสาวนริศรา อุตมา

  กศน.อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

 พท35001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

3 6013000326   นางสาวภุมรินทร ถินมานัด

  กศน.อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

 พท35001 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 : 3 พฤศจิกายน 2563 เวลาที่สอบ : 12:45 ถึง 13:45 น.

**ใหนักศึกษาใชเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการเขาสูระบบหนาจอสอบ**

เครื่องสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล วิชาที่สอบ

1 6022000227   นางสาวสายสมร บุญทวี

  กศน.อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

 พท25002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

2 6023000088   นายศุภโชค สังขจันทร

  กศน.อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

 พท35002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

4 6023000190   นายอิทธิพล สิงจะ

  กศน.อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

 พท35002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

5 5923000468   นางสาวสุนิสา สาสิงห

  กศน.อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

 พท35002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

6 6113000356   นางสาวพินอนงค คาธา

  กศน.อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

 พท35002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

7 6113000936   นางสาวอรุณวดี พังสะอาด

  กศน.อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

 พท35002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

8 6013000362   นางสาวนริศรา อุตมา

  กศน.อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

 พท35002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

3 6013000326   นางสาวภุมรินทร ถินมานัด

  กศน.อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

 พท35002 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 : 3 พฤศจิกายน 2563 เวลาที่สอบ : 14:00 ถึง 15:30 น.

**ใหนักศึกษาใชเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการเขาสูระบบหนาจอสอบ**

เครื่องสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล วิชาที่สอบ

1 5923000383   นางสาวฐิติรัตน จันทรกลางเดือน

  กศน.อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

 พท35001 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 : 3 พฤศจิกายน 2563 เวลาที่สอบ : 15:30 ถึง 16:30 น.

**ใหนักศึกษาใชเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการเขาสูระบบหนาจอสอบ**

เครื่องสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล วิชาที่สอบ

1 5923000383   นางสาวฐิติรัตน จันทรกลางเดือน

  กศน.อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

 พท35002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต
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