
 

ใบแสดงรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ

ระบบทดสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส สำนักงาน กศน.

ศูนยสอบ กศน.อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

การสอบ : การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-NET) ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ภาคเรียนที่ 1

ปการศึกษา 2563

ภาคเรียนที่ : 1 ปการศึกษา : 2563

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

**ใหนักศึกษาใชเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการเขาสูระบบหนาจอสอบ**

เครื่องสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล วิชาที่สอบ

1 5823001161   นางสาวณัฐธิดา ภูตะอินทร

  กศน.อำเภอคำเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร

 พท35001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

2 5922000922   นายรณชัย ทองหอม

  กศน.อำเภอคำเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร

 พท25001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

3 6112000708   นายคณิตนันท ฝูงใหญ

  กศน.อำเภอคำเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร

 พท25001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

4 6113001696   นายธีระพงษ ฝูงใหญ

  กศน.อำเภอคำเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร

 พท35001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

5 6013000052   นายโรจนศักดิ์ แสงพันธ

  กศน.อำเภอคำเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร

 พท35001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

6 5823000623   นางสาวเอ็นดู ปญญารัตน

  กศน.อำเภอคำเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร

 พท35001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

8 6112000436   นายธีรพัฒน ทองทา

  กศน.อำเภอคำเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร

 พท25001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

7 6022000588   นายชลสิทธิ์ นักผูก

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

**ใหนักศึกษาใชเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการเขาสูระบบหนาจอสอบ**

เครื่องสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล วิชาที่สอบ

1 5823001161   นางสาวณัฐธิดา ภูตะอินทร

  กศน.อำเภอคำเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร

 พท35002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

2 5922000922   นายรณชัย ทองหอม

  กศน.อำเภอคำเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร

 พท25002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

3 6112000708   นายคณิตนันท ฝูงใหญ

  กศน.อำเภอคำเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร

 พท25002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

4 6113001696   นายธีระพงษ ฝูงใหญ

  กศน.อำเภอคำเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร

 พท35002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

5 6013000052   นายโรจนศักดิ์ แสงพันธ

  กศน.อำเภอคำเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร

 พท35002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

6 5823000623   นางสาวเอ็นดู ปญญารัตน

  กศน.อำเภอคำเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร

 พท35002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

8 6112000436   นายธีรพัฒน ทองทา

  กศน.อำเภอคำเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร

 พท25002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

7 6022000588   นายชลสิทธิ์ นักผูก

  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 : 11 พฤศจิกายน 2563 เวลาที่สอบ : 14:00 ถึง 15:30 น.

**ใหนักศึกษาใชเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการเขาสูระบบหนาจอสอบ**

เครื่องสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล วิชาที่สอบ

1 6113001418   นางสาวทิพยประภา นาลธรรม

  กศน.อำเภอคำเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร

 พท35001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

2 6112000070   นางสาวบัว พานสายตา

  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 : 11 พฤศจิกายน 2563 เวลาที่สอบ : 15:30 ถึง 16:30 น.

**ใหนักศึกษาใชเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการเขาสูระบบหนาจอสอบ**

เครื่องสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล วิชาที่สอบ

1 6113001418   นางสาวทิพยประภา นาลธรรม

  กศน.อำเภอคำเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร

 พท35002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

2 6112000070   นางสาวบัว พานสายตา

  กศน.อำเภอคำเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร

 พท25002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต
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