
 

ใบแสดงรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ

ระบบทดสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส สำนักงาน กศน.

ศูนยสอบ กศน.อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

การสอบ : การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-NET) ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ภาคเรียนที่ 1

ปการศึกษา 2564

ภาคเรียนที่ : 1 ปการศึกษา : 2564

วันที่สอบ : 13 ตุลาคม 2564 เวลาที่สอบ : 11:15 ถึง 12:45 น.

**ใหนักศึกษาใชเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการเขาสูระบบหนาจอสอบ**

เครื่องสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล วิชาที่สอบ

1 6113000783   นางสาวดวงนภา สุนทรา

  กศน.อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 พท35001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

2 6113001119   นางนฤมล สมหวัง

  กศน.อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 พท35001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

3 6113000943   นายนฤเบศ ทองสถิตย

  กศน.อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 พท35001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

4 6213002191   นายอนุวัตร สุรินทร

  กศน.อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 พท35001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

5 6213002119   นางสาววชิราภรณ ชัยตระกูลธนสาร

  กศน.อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 พท35001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

6 6123000566   นายชาติชาย จองปุก

  กศน.อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 พท35001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

7 6123000520   นางสาวณัฐกานต เด็กหลี

  กศน.อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 พท35001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

8 6123000502   นางสาวชนิดา เด็กหลี

  กศน.อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 พท35001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

9 6123000632   นายพลพล นาดี

  กศน.อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 พท35001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม
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ใบแสดงรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ

ระบบทดสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส สำนักงาน กศน.

ศูนยสอบ กศน.อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

การสอบ : การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-NET) ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ภาคเรียนที่ 1

ปการศึกษา 2564

ภาคเรียนที่ : 1 ปการศึกษา : 2564

วันที่สอบ : 13 ตุลาคม 2564 เวลาที่สอบ : 12:45 ถึง 13:45 น.

**ใหนักศึกษาใชเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการเขาสูระบบหนาจอสอบ**

เครื่องสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล วิชาที่สอบ

1 6113000783   นางสาวดวงนภา สุนทรา

  กศน.อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 พท35002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

2 6113001119   นางนฤมล สมหวัง

  กศน.อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 พท35002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

3 6113000943   นายนฤเบศ ทองสถิตย

  กศน.อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 พท35002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

4 6213002191   นายอนุวัตร สุรินทร

  กศน.อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 พท35002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

5 6213002119   นางสาววชิราภรณ ชัยตระกูลธนสาร

  กศน.อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 พท35002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

6 6123000566   นายชาติชาย จองปุก

  กศน.อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 พท35002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

7 6123000520   นางสาวณัฐกานต เด็กหลี

  กศน.อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 พท35002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

8 6123000502   นางสาวชนิดา เด็กหลี

  กศน.อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 พท35002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

9 6123000632   นายพลพล นาดี

  กศน.อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 พท35002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต
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ใบแสดงรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ

ระบบทดสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส สำนักงาน กศน.

ศูนยสอบ กศน.อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

การสอบ : การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-NET) ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ภาคเรียนที่ 1

ปการศึกษา 2564

ภาคเรียนที่ : 1 ปการศึกษา : 2564

วันที่สอบ : 13 ตุลาคม 2564 เวลาที่สอบ : 14:00 ถึง 15:30 น.

**ใหนักศึกษาใชเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการเขาสูระบบหนาจอสอบ**

เครื่องสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล วิชาที่สอบ

1 6113001557   นายณัฐนันท เนตรหาญ

  กศน.อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 พท35001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

2 6213000937   นางสาวมณีรัตน มณีโชติ

  กศน.อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 พท35001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

3 6113001472   นายอาทิตย อุตอามาตย

  กศน.อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 พท35001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

4 6223000475   นางสาวศิริลักษณ เวชกามา

  กศน.อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 พท35001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

5 6023000929   นายวัยวัฒน โคตรพงษ

  กศน.อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 พท35001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

6 6113003083   นายธีรวัฒน สมหวัง

  กศน.อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 พท35001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

7 6123000874   นายธีรพงศ ประทุม

  กศน.อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 พท35001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

8 6123001415   นางสาวจิตติพันธ เพ็งศรี

  กศน.อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 พท35001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

9 6113000626   นางสาวเจนจิรา โพธิ์กลาง

  กศน.อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 พท35001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม
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ใบแสดงรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ

ระบบทดสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส สำนักงาน กศน.

ศูนยสอบ กศน.อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

การสอบ : การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-NET) ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ภาคเรียนที่ 1

ปการศึกษา 2564

ภาคเรียนที่ : 1 ปการศึกษา : 2564

วันที่สอบ : 13 ตุลาคม 2564 เวลาที่สอบ : 15:30 ถึง 16:30 น.

**ใหนักศึกษาใชเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการเขาสูระบบหนาจอสอบ**

เครื่องสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล วิชาที่สอบ

1 6113001557   นายณัฐนันท เนตรหาญ

  กศน.อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 พท35002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

2 6213000937   นางสาวมณีรัตน มณีโชติ

  กศน.อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 พท35002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

3 6113001472   นายอาทิตย อุตอามาตย

  กศน.อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 พท35002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

4 6223000475   นางสาวศิริลักษณ เวชกามา

  กศน.อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 พท35002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

5 6023000929   นายวัยวัฒน โคตรพงษ

  กศน.อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 พท35002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

6 6113003083   นายธีรวัฒน สมหวัง

  กศน.อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 พท35002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

7 6123000874   นายธีรพงศ ประทุม

  กศน.อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 พท35002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

8 6123001415   นางสาวจิตติพันธ เพ็งศรี

  กศน.อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 พท35002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

9 6113000626   นางสาวเจนจิรา โพธิ์กลาง

  กศน.อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 พท35002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต
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