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ที่ รหัสนิสิต ลงชื่อ วันที่
1 6010401623 นาย รัตนพงศ์ มะณีแสง D01 คณิตศาสตร์
2 6010401666 น.ส. สินวดี ภูนุพา D01 คณิตศาสตร์
3 6010401704 น.ส. อรสา โสมทอง D01 คณิตศาสตร์
4 6010400309 นาย พิจิตรพัฒน์ ปิยะกิจ D02 เคมี
5 6010401917 น.ส. เนตรนภา ศิริปิน่ D02 เคมี
6 6010402018 น.ส. พิพิศน์อร กัณหสิงห์ D02 เคมี
7 6010402298 นาย ชนสรณ์ สุนทรนนท์ D03 ชีววิทยา
8 6010402794 นาย พงศกร จ ารัสพิพัฒน์อาทร D04 สถิติ
9 6010402948 น.ส. หทัยภัทร ช่วยเดชะ D04 สถิติ
10 6010450900 น.ส. วิภาริณี อติชาติวิศิษฏ์ D04 สถิติ
11 6010450942 นาย อังกฤษ บุญรอด D04 สถิติ
12 6010451299 น.ส. กัญญนิตย์ จงคง D04 สถิติ
13 6010451337 นาย ชาครีย์ นามวันสา D04 สถิติ
14 6010451396 นาย ธนวิชญ์ สุขธรรมรัตน์ D04 สถิติ
15 6010451469 น.ส. นุชญา ค าแว่น D04 สถิติ
16 6010451485 นาย ปรัชญา อินทรสิริ D04 สถิติ
17 6010451558 นาย ภูริณัฐ จันทราสูงเนิน D04 สถิติ
18 6010402999 น.ส. กัญญารัตน์ หนูชู D07 ฟิสิกส์
19 6010403235 น.ส. สุเมธินี มงคลแท้ D07 ฟิสิกส์
20 6010403332 น.ส. ชลลวิสส์ ทองนาคพันธ์ D09 จุลชีววิทยา
21 6010403626 น.ส. วรัญญา การุณ D09 จุลชีววิทยา
22 6010403952 น.ส. พิชามญช์ วงษ์ไทย D10 พันธุศาสตร์
23 6010404088 น.ส. สโรชา วิไลศรี D10 พันธุศาสตร์
24 6010404151 น.ส. อารยา แสงทรัพย์ D10 พันธุศาสตร์
25 6010404622 น.ส. มัลลิกา พึง่ฉ่ า D12 สัตววิทยา
26 6010450136 นาย จิรัฎฐ์ เสง่ียมพงษ์ D14 วิทยาการคอมพิวเตอร์
27 6010450152 นาย ชนกันต์ ทัตติยพงศ์ D14 วิทยาการคอมพิวเตอร์
28 6010450195 น.ส. ชาครีญา ไชยสัจ D14 วิทยาการคอมพิวเตอร์
29 6010450446 นาย ปิยะสวัสด์ิ ทองแท้ D14 วิทยาการคอมพิวเตอร์
30 6010450454 นาย พงศกร ทองศักด์ิ D14 วิทยาการคอมพิวเตอร์
31 6010450519 นาย พัสกร เจริญร่าง D14 วิทยาการคอมพิวเตอร์
32 6010450543 น.ส. พิมพ์พิสุทธิ์ สาครินทร์ D14 วิทยาการคอมพิวเตอร์
33 6010450624 นาย เมธาวุฒิ มีสมบัติ D14 วิทยาการคอมพิวเตอร์
34 6010450659 นาย วงศกร อุตรพงศ์ D14 วิทยาการคอมพิวเตอร์

ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา
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ที่ รหัสนิสิต ลงชื่อ วันที่ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา
35 6010406781 นาย สราวุฒิ ปฐมวงษ์สถาพร D19 วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
36 6010400571 นาย เฉลิมพล จงเลิศตระกูล D32 เตรียมแพทยศาสตร์
37 6010401241 นาย ศรัณย์พฤกษ์ เคียงศิริ D32 เตรียมแพทยศาสตร์
38 6010401283 นาย ศิริพงษ์ เผ่าพงษ์ D32 เตรียมแพทยศาสตร์

ใหน้ิสิตติดต่อ งานบริการการศึกษา ส านักงานเลขานุการ คณะวทิยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารทว ีญาณสุคนธ ์ภายในวนัจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560
มิฉะนั้นจะมีผลต่อสถานภาพนิสิต
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