
/สาขาวิชา... 

 
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

เรื่อง ที่นั่งว่างสาขาวิชาเอก ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปกีารศึกษา 2563 
 
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศที่นั่งว่างสาขาวิชาเอก ประจ าภาคการศึกษา
ที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายสาขาวิชาเอก ได้ยื่นค าร้องขอย้ายสาขาวิชาเอก ในภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เปิดภาคการศึกษา วันที่ 21 มิถุนายน 2564) ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

สาขาวิชา หลักสูตรฯ ชั้นปี จ านวนที่นั่งว่าง เงื่อนไขเพิ่มเติม 
วิทยาศาสตร์กายภาพ เคม ี ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) 7 ท่ีนั่ง ต้องผ่านรายวิชาบังคับ

ชั้นปีที่ 1 โดยไม่ติด E 
ทุกรายวิชา และผลการ
เรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.00 

ชั้นปีที่ 2 (รหัส 62) ไม่มีที่นั่งว่าง  
ชั้นปีที่ 3 (รหัส 61) ไม่มีที่นั่งว่าง  

ฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) 26 ท่ีน่ัง  
ชั้นปีที่ 2 (รหัส 62) 25 ท่ีน่ัง  
ชั้นปีที่ 3 (รหัส 61) 34 ท่ีน่ัง  

วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) 7 ท่ีน่ัง  
ชั้นปีที่ 2 (รหัส 62) 40 ท่ีน่ัง  
ชั้นปีที่ 3 (รหัส 61) 40 ท่ีน่ัง  

วัสดุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) 32 ท่ีน่ัง  
ชั้นปีที่ 2 (รหัส 62) 43 ท่ีนั่ง  
ชั้นปีที่ 3 (รหัส 61) ไม่มีที่นั่งว่าง  

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) 1 ท่ีน่ัง  
ชั้นปีที่ 2 (รหัส 62) 23 ท่ีน่ัง  
ชั้นปีที่ 3 (รหัส 61) ไม่มีที่นั่งว่าง  

จุลชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) 1 ท่ีน่ัง  
ชั้นปีที่ 2 (รหัส 62) ไม่มีที่นั่งว่าง  
ชั้นปีที่ 3 (รหัส 61) ไม่มีที่นั่งว่าง  

เทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) 2 ท่ีน่ัง ผลการเรียนเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 2.50 

ชั้นปีที่ 2 (รหัส 62) ไม่มีที่นั่งว่าง  
ชั้นปีที่ 3 (รหัส 61) ไม่มีที่นั่งว่าง  

วิทยาศาสตร์การค านวณ คณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) 6 ท่ีน่ัง ไม่ติด E รายวิชา
แคลคูลัส 1 และ
แคลคูลัส 2 

ชั้นปีที่ 2 (รหัส 62) 26 ท่ีน่ัง 

ชั้นปีที่ 3 (รหัส 61) ไม่มีที่นั่งว่าง  



สาขาวิชา หลักสูตรฯ ชั้นปี จ านวนที่นั่งว่าง เงื่อนไขเพิ่มเติม 
สถิติ ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) 25 ท่ีน่ัง  

ชั้นปีที่ 2 (รหัส 62) 30 ท่ีน่ัง  
ชั้นปีที ่3 (รหัส 61) ไม่มีที่นั่งว่าง  

วิทยาการคอมพิวเตอร ์ ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) 3 ท่ีน่ัง  
ชั้นปีที่ 2 (รหัส 62) ไม่มีที่นั่งว่าง  
ชั้นปีที่ 3 (รหัส 61) ไม่มีที่นั่งว่าง  

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) 1 ท่ีน่ัง  
ชั้นปีที่ 2 (รหัส 62) ไม่มีที่นั่งว่าง  
ชั้นปีที่ 3 (รหัส 61) 7 ท่ีน่ัง  

วิทยาศาสตร์สุขภาพ
และวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ 

เคม-ีชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) 2 ท่ีน่ัง ต้องผ่านรายวิชาเคมี
และชีววิทยาในชั้นปีที่ 
1 แล้ว 

ชั้นปีที่ 2 (รหัส 62) ไม่มีที่นั่งว่าง  
ชั้นปีที่ 3 (รหัส 61) 8 ท่ีน่ัง ต้องผ่านรายวิชาเคมี

และชีววิทยาในชั้นปีที่ 
1 แล้ว 

 
  ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายสาขาวิชาเอก ให้ยื่นค าร้องขอย้ายสาขาวิชาพร้อมแนบเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ผ่านทางอีเมล์ sci-academic@group.psu.ac.th  หรือผ่านช่องทาง
ออนไลน์อื่น ๆ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มผ่านทาง QR Code ท้ายประกาศนี้ และขอให้ด าเนินการภายในเวลาที่
ก าหนดอย่างเคร่งครัด 
 
  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ ณ วันที่  29  เมษายน พ.ศ. 256๔ 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธดิา  รักกะเปา) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษา ปฏิบตัิการแทน 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

 

 
    ค าร้องขอย้ายสาขาวิชา 

 

0069/2564 



/สาขาวิชา... 

 
 

(ส าเนา) 
 
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง ที่นั่งว่างสาขาวิชาเอก ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปกีารศึกษา 2563 

 
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศที่นั่งว่างสาขาวิชาเอก ประจ าภาคการศึกษา
ที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายสาขาวิชาเอก ได้ยื่นค าร้องขอย้ายสาขาวิชาเอก ในภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เปิดภาคการศึกษา วันที่ 21 มิถุนายน 2564) ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

สาขาวิชา หลักสูตรฯ ชั้นปี จ านวนที่นั่งว่าง เงื่อนไขเพิ่มเติม 
วิทยาศาสตร์กายภาพ เคม ี ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) 7 ท่ีน่ัง ต้องผ่านรายวิชาบังคับ

ชั้นปีที่ 1 โดยไม่ติด E 
ทุกรายวิชา และผลการ
เรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.00 

ชั้นปีที่ 2 (รหัส 62) ไม่มีที่นั่งว่าง  
ชั้นปีที่ 3 (รหัส 61) ไม่มีที่นั่งว่าง  

ฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) 26 ท่ีน่ัง  
ชั้นปีที่ 2 (รหัส 62) 25 ท่ีน่ัง  
ชั้นปีที่ 3 (รหัส 61) 34 ท่ีน่ัง  

วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) 7 ท่ีน่ัง  
ชั้นปีที่ 2 (รหัส 62) 40 ท่ีน่ัง  
ชั้นปีที่ 3 (รหัส 61) 40 ท่ีน่ัง  

วัสดุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) 32 ท่ีน่ัง  
ชั้นปีที่ 2 (รหัส 62) 43 ท่ีน่ัง  
ชั้นปีที่ 3 (รหัส 61) ไม่มีที่นั่งว่าง  

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) 1 ท่ีน่ัง  
ชั้นปีที่ 2 (รหัส 62) 23 ท่ีน่ัง  
ชั้นปีที่ 3 (รหัส 61) ไม่มีที่นั่งว่าง  

จุลชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) 1 ท่ีน่ัง  
ชั้นปีที่ 2 (รหัส 62) ไม่มีที่นั่งว่าง  
ชั้นปีที่ 3 (รหัส 61) ไม่มีที่นั่งว่าง  

เทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) 2 ท่ีน่ัง ผลการเรียนเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 2.50 

ชั้นปีที่ 2 (รหัส 62) ไม่มีที่นั่งว่าง  
ชั้นปีที่ 3 (รหัส 61) ไม่มีที่นั่งว่าง  

วิทยาศาสตร์การค านวณ คณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) 6 ท่ีน่ัง ไม่ติด E รายวิชา
แคลคูลัส 1 และ
แคลคูลัส 2 

ชั้นปีที่ 2 (รหัส 62) 26 ท่ีน่ัง 

ชั้นปีที่ 3 (รหัส 61) ไม่มีที่นั่งว่าง  



สาขาวิชา หลักสูตรฯ ชั้นปี จ านวนที่นั่งว่าง เงื่อนไขเพิ่มเติม 
สถิติ ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) 25 ท่ีน่ัง  

ชั้นปีที่ 2 (รหัส 62) 30 ท่ีน่ัง  
ชั้นปีที่ 3 (รหัส 61) ไม่มีที่นั่งว่าง  

วิทยาการคอมพิวเตอร ์ ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) 3 ท่ีน่ัง  
ชั้นปีที่ 2 (รหัส 62) ไม่มีทีน่ั่งว่าง  
ชั้นปีที่ 3 (รหัส 61) ไม่มีที่นั่งว่าง  

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) 1 ท่ีน่ัง  
ชั้นปีที่ 2 (รหัส 62) ไม่มีที่นั่งว่าง  
ชั้นปีที่ 3 (รหัส 61) 7 ท่ีน่ัง  

วิทยาศาสตร์สุขภาพ
และวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ 

เคม-ีชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) 2 ท่ีน่ัง ต้องผ่านรายวิชาเคมี
และชีววิทยาในชั้นปีที่ 
1 แล้ว 

ชั้นปีที่ 2 (รหัส 62) ไม่มีที่นั่งว่าง  
ชั้นปีที่ 3 (รหัส 61) 8 ท่ีน่ัง ต้องผ่านรายวิชาเคมี

และชีววิทยาในชั้นปีที่ 
1 แล้ว 

 
  ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายสาขาวิชาเอก ให้ยื่นค าร้องขอย้ายสาขาวิชาพร้อมแนบเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ผ่านทางอีเมล์ sci-academic@group.psu.ac.th  หรือผ่านช่องทาง
ออนไลน์อื่น ๆ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มผ่านทาง QR Code ท้ายประกาศนี้ และขอให้ด าเนินการภายในเวลาที่
ก าหนดอย่างเคร่งครัด 
 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ ณ วันที่     29   เมษายน พ.ศ. 2564 

 
     (ลงชื่อ)                สุทธิดา  รักกะเปา 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธดิา  รักกะเปา) 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษา ปฏิบัติการแทน 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 

        
 
 

  ค าร้องขอย้ายสาขาวิชา 
 
     ส าเนาถูกตอ้ง 
     ภุมริน  ทนหมัด 
(นางสาวภุมริน ทนหมัด)            ภุมริน /ร่าง/พิมพ์ 
 นักวิชาการอุดมศึกษา               กฤตยภร /ทาน 

0069/2564 


