
 

ใบแสดงรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ

ระบบทดสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส สำนักงาน กศน.

ศูนยสอบ กศน.อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

การสอบ : การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-NET) ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ภาคเรียนที่ 1

ปการศึกษา 2563

ภาคเรียนที่ : 1 ปการศึกษา : 2563

วันที่สอบ : 5 พฤศจิกายน 2563 เวลาที่สอบ : 11:15 ถึง 12:45 น.

**ใหนักศึกษาใชเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการเขาสูระบบหนาจอสอบ**

เครื่องสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล วิชาที่สอบ

1 5923000071   นางสาวเยาวลักษณ ใตโพธิ์

  กศน.อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 พท35001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

2 6113000240   นายจักรพรรณ เหนือสุวรรณ

  กศน.อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 พท35001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

3 6113001498   นางสาวศิริวรรณ โชตอพะนัด

  กศน.อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 พท35001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

4 6113000996   นายทรัพยศิลา อูสุวรรณ

  กศน.อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 พท35001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

5 6023000114   นางสาวสรัญญา ชื่นชม

  กศน.อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 พท35001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

6 6013001301   นางอุดมชัย ลายเมฆ

  กศน.อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 พท35001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

7 6113000419   นางสาวหฤทัย ออนประไพ

  กศน.อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 พท35001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

8 6023000673   นายพุฒิพงศ บุญหนุน

  กศน.อำเภอมหาชนะชัย 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 : 5 พฤศจิกายน 2563 เวลาที่สอบ : 12:45 ถึง 13:45 น.

**ใหนักศึกษาใชเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการเขาสูระบบหนาจอสอบ**

เครื่องสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล วิชาที่สอบ

1 5923000071   นางสาวเยาวลักษณ ใตโพธิ์

  กศน.อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 พท35002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

2 6113000240   นายจักรพรรณ เหนือสุวรรณ

  กศน.อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 พท35002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

3 6113001498   นางสาวศิริวรรณ โชตอพะนัด

  กศน.อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 พท35002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

4 6113000996   นายทรัพยศิลา อูสุวรรณ

  กศน.อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 พท35002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

5 6023000114   นางสาวสรัญญา ชื่นชม

  กศน.อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 พท35002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

6 6013001301   นางอุดมชัย ลายเมฆ

  กศน.อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 พท35002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

7 6113000419   นางสาวหฤทัย ออนประไพ

  กศน.อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 พท35002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

8 6023000673   นายพุฒิพงศ บุญหนุน

  กศน.อำเภอมหาชนะชัย 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 : 5 พฤศจิกายน 2563 เวลาที่สอบ : 14:00 ถึง 15:30 น.

**ใหนักศึกษาใชเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการเขาสูระบบหนาจอสอบ**

เครื่องสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล วิชาที่สอบ

1 6023001278   นางสาวฐิตินันท อุนเพ็ง

  กศน.อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 พท35001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

2 6113000334   นายอริยธัช ไหมทอง

  กศน.อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 พท35001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

3 5823000872   นายพรสวรรค สวัสดิ์วงษ

  กศน.อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 พท35001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

4 6113000437   นางสาววรัญญา คาคลอง

  กศน.อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 พท35001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

5 6013000890   นางสาวปนสุดา สายทองคำ

  กศน.อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 พท35001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

6 6113001247   นายณิชากรณ เลิศขามปอม

  กศน.อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 พท35001 สาระความรูพื้นฐานและสาระ

การพัฒนาสังคม

7 5913000494   นางสาวปรางคทราย อุดมแกว

  กศน.อำเภอมหาชนะชัย 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 : 5 พฤศจิกายน 2563 เวลาที่สอบ : 15:30 ถึง 16:30 น.

**ใหนักศึกษาใชเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการเขาสูระบบหนาจอสอบ**

เครื่องสอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล วิชาที่สอบ

1 6023001278   นางสาวฐิตินันท อุนเพ็ง

  กศน.อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 พท35002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

2 6113000334   นายอริยธัช ไหมทอง

  กศน.อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 พท35002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

3 5823000872   นายพรสวรรค สวัสดิ์วงษ

  กศน.อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 พท35002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

4 6113000437   นางสาววรัญญา คาคลอง

  กศน.อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 พท35002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

5 6013000890   นางสาวปนสุดา สายทองคำ

  กศน.อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 พท35002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

6 6113001247   นายณิชากรณ เลิศขามปอม

  กศน.อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 พท35002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

7 5913000494   นางสาวปรางคทราย อุดมแกว

  กศน.อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 พท35002 สาระการประกอบอาชีพและ

สาระทักษะการดำเนินชีวิต
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