
 

ใบแสดงรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ

ระบบทดสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส สำนักงาน กศน.

ศูนยสอบ กศน.อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

การสอบ : การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-NET) ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ภาคเรียนที่ 1

ปการศึกษา 2563

ภาคเรียนที่ : 1 ปการศึกษา : 2563

วันที่สอบ : 10 พฤศจิกายน 2563 เวลาที่สอบ : 11:15 ถึง 12:45 น.

**ใหนักศึกษาใชเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการเขาสูระบบหนาจอสอบ**

เครื่องสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล วิชาที่สอบ

1 5822000563   นายนนทธา ยศปญญา

  กศน.อำเภอคำเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร

 พท25001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

2 5822000554   นายอัฐพร สีละโคตร

  กศน.อำเภอคำเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร

 พท25001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

3 6013000829   นายสันติภาพ ไชยชมภู

  กศน.อำเภอคำเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร

 พท35001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

4 6113001632   นายวายุ สานนท

  กศน.อำเภอคำเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร

 พท35001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

5 5912000381   นายปวินท สิงหสุข

  กศน.อำเภอคำเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร

 พท25001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

6 6121000010   เด็กชายชยานันต สิทธิชัย

  กศน.อำเภอคำเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร

 พท15001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

7 6111000031   นายสกล ธุระหาย

  กศน.อำเภอคำเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร

 พท15001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

8 6112000034   นายวุฒิ เทียบมาก

  กศน.อำเภอคำเขื่อนแกว 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 : 10 พฤศจิกายน 2563 เวลาที่สอบ : 12:45 ถึง 13:45 น.

**ใหนักศึกษาใชเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการเขาสูระบบหนาจอสอบ**

เครื่องสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล วิชาที่สอบ

1 5822000563   นายนนทธา ยศปญญา

  กศน.อำเภอคำเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร

 พท25002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

2 5822000554   นายอัฐพร สีละโคตร

  กศน.อำเภอคำเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร

 พท25002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

3 6013000829   นายสันติภาพ ไชยชมภู

  กศน.อำเภอคำเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร

 พท35002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

4 6113001632   นายวายุ สานนท

  กศน.อำเภอคำเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร

 พท35002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

5 5912000381   นายปวินท สิงหสุข

  กศน.อำเภอคำเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร

 พท25002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

6 6121000010   เด็กชายชยานันต สิทธิชัย

  กศน.อำเภอคำเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร

 พท15002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

7 6111000031   นายสกล ธุระหาย

  กศน.อำเภอคำเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร

 พท15002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

8 6112000034   นายวุฒิ เทียบมาก

  กศน.อำเภอคำเขื่อนแกว 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 : 10 พฤศจิกายน 2563 เวลาที่สอบ : 14:00 ถึง 15:30 น.

**ใหนักศึกษาใชเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการเขาสูระบบหนาจอสอบ**

เครื่องสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล วิชาที่สอบ

1 5913001475   นางอรทัย แพงไทย

  กศน.อำเภอคำเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร

 พท35001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

2 6113000103   นายอนิรุต แพงไทย

  กศน.อำเภอคำเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร

 พท35001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

4 6022000113   นายอภิสิทธิ์ กลบกลิ่น

  กศน.อำเภอคำเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร

 พท25001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

5 5722000186   นางสาวมณี สายตา

  กศน.อำเภอคำเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร

 พท25001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

6 6113000916   นายสาคร หินเทา

  กศน.อำเภอคำเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร

 พท35001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

7 5923000354   นายสันตฤทัย ฝูงใหญ

  กศน.อำเภอคำเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร

 พท35001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

8 6012000152   นายปญจพล โอฬารวงษ

  กศน.อำเภอคำเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร

 พท25001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

3 6111000059   นายพัริยะ เปรี่ยมนอง

  กศน.อำเภอคำเขื่อนแกว 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 : 10 พฤศจิกายน 2563 เวลาที่สอบ : 15:30 ถึง 16:30 น.

**ใหนักศึกษาใชเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการเขาสูระบบหนาจอสอบ**

เครื่องสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล วิชาที่สอบ

1 5913001475   นางอรทัย แพงไทย

  กศน.อำเภอคำเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร

 พท35002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

2 6113000103   นายอนิรุต แพงไทย

  กศน.อำเภอคำเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร

 พท35002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

4 6022000113   นายอภิสิทธิ์ กลบกลิ่น

  กศน.อำเภอคำเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร

 พท25002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

5 5722000186   นางสาวมณี สายตา

  กศน.อำเภอคำเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร

 พท25002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

6 6113000916   นายสาคร หินเทา

  กศน.อำเภอคำเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร

 พท35002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

7 5923000354   นายสันตฤทัย ฝูงใหญ

  กศน.อำเภอคำเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร

 พท35002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

8 6012000152   นายปญจพล โอฬารวงษ

  กศน.อำเภอคำเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร

 พท25002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

3 6111000059   นายพัริยะ เปรี่ยมนอง

  กศน.อำเภอคำเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร

 พท15002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

                               4 / 5



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               5 / 5

http://www.tcpdf.org

