
 
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เรื่อง ผลการรับนักศึกษาเข้าสาขาวิชาเอก ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
 

  ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ที่นั่งว่างสาขาวิชาเอก ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 
2563 เพ่ือให้นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายสาขาวิชาเอก ได้ยื่นค าร้องขอย้ายสาขาวิชาเอกในภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2564 (เปิดภาคการศึกษา วันที่ 21 มิถุนายน 2564) ไปแล้วนั้น บัดนี้การด าเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้น
แล้ว จึงขอประกาศผลการพิจารณาการรับเข้าสาขาวิชาเอก ดังนี้ 
 

ล าดับที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาท่ีจะขอย้ายเข้า ผลการพิจารณา 
1 6310210315 นายมนัสวี อนันตโิย ชีววิทยา เคม ี รับ 
2 6310210316 นางสาวมลธิชา  บัวจันทร ์ ชีววิทยา เคม ี ไม่รับ 
3 6310210653 นางสาวอุทุมพร ศรีมงคล สถิต ิ เคม ี ไม่รับ 
4 6310210040 นางสาวเกวลิน ปานสีนุ่น ชีววิทยา จุลชีววิทยา ไม่รับ 
5 6310210353 นางสาววณิชยา บุญเกิด ชีววิทยา จุลชีววิทยา รับ 
6 6310210505 นางสาวเกษรา ธรรมชาต ิ ชีววิทยา จุลชีววิทยา ไม่รับ 
7 6310210604 นางสาวลลิตา  เซซัง เทคโนโลยีชีวภาพ จุลชีววิทยา ไม่รับ 
8 6310210686 นางสาวอัสมารา นาปาเลน ชีววิทยา จุลชีววิทยา ไม่รับ 
9 6310210723 นางสาวนาอีละห์  บากา เทคโนโลยีชีวภาพ จุลชีววิทยา ไม่รับ 

10 6310210257 นางสาวปาริชาติ มุ้งง้าว วิทยาศาสตร์พอลิเมอร ์ ชีววิทยา รับ 
11 6310210570 นางสาวนูฮา  แย้มจังหวัด สถิต ิ ชีววิทยา รับ 
12 6310210349 นางสาวรูสนตีา เจะ๊มะ วัสดุศาสตร ์ เทคโนโลยีชีวภาพ รับ 
13 6310210544 นายนนทิวรรธน์ สุบรรณกูล เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
เทคโนโลยีชีวภาพ รับ 

14 6310210007 นางสาวกรกนก วงศ์เพ็ญ วิทยาการคอมพิวเตอร ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

รับ 

 
ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ด าเนินการขอโอน/เทียบโอนรายวิชาให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 
 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ ณ วันที่    ๒0  พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธดิา  รักกะเปา) 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษา ปฏิบัติการแทน 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
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