คำร้ องขอย้ ำยคณะ
งานทะเบียนและสถิตินกั ศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เขียนที่ …คณะวิทยาการสื่ อสาร.........…..……………
วันที่ ………. เดือน ……….…………….. พ.ศ. ………..……
เรื่ อง ขอย้ายคณะ
เรี ยน คณบดีคณะวิทยาการสื่ อสาร..........……………………………………………………………………………..…...
ข้าพเจ้า นาย/นางสาว …………………………………..……………. รหัสนักศึกษา …………..……...
ในปี การศึกษา ………….…….. มีฐานะชั้นปี ที่ ………………... คณะ วิทยาการสื่ อสาร...........………………....…….
สาขาวิชาเอก ……………….……….………………………. สาขาวิชาโท ….…….………………………..………...
มีความประสงค์ ขอย้ายเข้าศึกษาในคณะ ……………………………………..สาขาวิชาเอก …………………….….….....
เนื่องจาก ………………………………………………………………………………………………………………….…
พร้อมนี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณามาด้วยแล้วคือ
 ใบประมวลผลการศึกษา (Transcript)
 หนังสื อยินยอมจากผูป้ กครอง
 อื่นๆ……………………………. …………………………….…….
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ลงชื่อ)

.............................................…….
(...............................................................)
ที่อยูท่ ี่ติดต่อสะดวก …………-……………โทร. ……………….………..Facebook………………………………….

1. ควำมเห็นอำจำรย์ ทปี่ รึกษำ
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..………………………….
ลงชื่อ ……………….………………..
(……………………………………..)
……./…………./…….

2. สำหรับงำนทะเบียนและสถิตนิ ักศึกษำ
เรี ยน คณบดีคณะวิทยาการสื่ อสาร…………………………………………….
ด้วย นาย/นางสาว ……………………………….…………………….. รหัสนักศึกษา……………...........
มีความประสงค์ขอย้ายคณะ จากคณะ………………………………….…...เป็ นคณะ ………....……………..…………..
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา และเห็นควรเสนอคณะกรรมการประจาคณะ …………………..…………......
และคณะกรรมการประจาคณะ.. …………………………………………. …… ตามลาดับ
(ลงชื่อ) ……………………………………..
( ……………………………………….. )
………. / ……………. / ………….
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3. สำหรับคณะเดิม
3.1 ควำมเห็นของเจ้ ำหน้ ำทีท่ เี่ กี่ยวข้ องของคณะเดิม ……
.....เห็นควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา…………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ ………………………………………..…
(นายทวีศกั ดิ์ หมานเม๊าะ).
……….. / ………………….. / ……….
3.2 คำสั่ ง โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ…วิทยาการสื่ อสาร…………..………………..………………….
ในคราวประชุม / วาระเวียน ครั้งที่ …… เมื่อวันที่ …..……เดือน ………………………......… พ.ศ. ……..…………
 อนุมัติ ให้นาย/นางสาว……………………………………………. รหัสนักศึกษา …………….…..
ย้ายคณะได้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ………………….……ปี การศึกษา …………..………………...
 ไม่ อนุมัติ เนื่องจาก …………………………………………………………………………………
ลงชื่อ ………………………………………..…. คณบดี
(ดร.มูอสั ซัล บิลแสละ)

……….. / ………………….. / ……….

4. สำหรับคณะใหม่
4.1 ความเห็นของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของคณะใหม่
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ ………………………………………..….
……….. / ………………….. / ……….
4.2 คำสั่ ง โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ…………………………………..………………..…………..…
ในคราวประชุม / วาระเวียน ครั้งที่ ……… เมื่อวันที่ ………เดือน ………………………..… พ.ศ. …………..…….
 อนุมัติ ให้นาย/นางสาว…………………………………………………….. รหัส ……….……..
ย้ายคณะได้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ……………..…………ปี การศึกษา …..……………………….
 ไม่ อนุมัติ เนื่องจาก ….…………………………………………………………………….………
ลงชื่อ
………………………………………… คณบดี
……….. / ………………….. / ……….

5. สำหรับนักศึกษำ
 รับทราบผลการย้ายคณะ และได้แนบใบเสร็ จรับเงินค่าธรรมเนียมการย้ายคณะแล้ว จานวน ……บาท
เล่มที่……… เลขที่ ………….… ลงวันที่ …..…เดือน …….. ………………. ……… พ.ศ. …………
 ดาเนินการเทียบโอนหรื อรับโอนรายวิชาให้แล้วเสร็ จภายในภาคเรี ยนแรกที่ได้รับอนุมตั ิให้ยา้ ยคณะ
ลงชื่อ ……………………………………….…
……….. / ………………….. / ……….

หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง
งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
บ้เขี
านเลขที
ยนที่ ...................................................................….................
พ.ศ.
วันที.่ ................เดือน....................………................................พ.ศ.
..........................
ขอย้ายคณะ
เรื่อง…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………...…
คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร
เรียน ……………………………………………………………….……...................................................................................................................

ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว................................……......……………………………….……………….……… อายุ……………….….ปี
อาชีพ……………………………..…….. ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก บ้านเลขที่ ………………..หมู่ท…ี่ …………….ซอย………..................…….…….…
ถนน ……..........……………..……………..…..… ตาบล.................……....….........อาเภอ..............................………………………….....….......
จังหวัด…..........................….……..……………….………………...…รหัสไปรษณีย.์ ........………...........โทรศัพท์.......................….……………...

ข้าพเจ้าเป็นผู้ปกครองของนักศึกษาชื่อ นาย/นาง/นางสาว …………………………………….………….…………………………………
.ซึ่งมีความเกี่ยวช้องกับนักศึกษาโดยเป็น……………………………....…………………………โดยข้าพเจ้ายินยอมให้นักศึกษาผู้นี้
ลาออกจากสภาพการเป็นนักศึกษา
ลาพักการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ ..……..…/…………………….…….. และ…….……./………..…………..………..…..……….
โอนย้ายสถาบันการศึกษาไปที่ ……….………..……………..……………….……………………..…………………………..…..…..…..
คณะวิทยาการสื่อสาร
P ย้ายคณะจาก…………………………………………….…..…..
เป็น …………………………………..………….……………………………...
ย้ายสาขาวิชาเอกจาก…………………………………………... เป็น …………………………………………………………..………………..
รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากยังไม่ผ่านเกณฑ์ต่างๆ ตามทีก่ าหนด ภาคการศึกษาที่ …….…/…………….
รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากถูกสั่งพักการเรียน ภาคการศึกษาที่ …………..….…/………………………….
อื่น ๆ (ระบุ) ........................................……………………………………………………………………………………………….….…..

เนื่องจาก……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการด้วย
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) .............................................................
( ………………………………..………………………….. )

แบบสรุปการย้ ายต่างคณะเข้ าคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
1. เกณฑ์คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) สาขาวิชาวิชาที่จะย้ายเข้า

คะแนนเฉลี่ยสะสมที่ได้รวมทุกภาคการศึกษา
...........................................

…………………………………………………………….
2. รายวิชาที่ผ่านการเรียนตามเงื่อนไขคณะใหม่

เกรดที่ได้

2.1.............................................................................................
2.2…………………………………………………………………………………

....................................................
.....................................................

สาขาที่ต้องการจะย้าย......................................................................เกณฑ์คะแนนต่่าสุด..............คะแนนที่ได้........................
สอบเข้าโดยวิธี............................................................
3. ความเห็นหัวหน้าแผนก /โปรแกรมวิชาเอกเดิม.........................................คณะ................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................หัวหน้าแผนกวิชา
(...................................................)
4. ความเห็นหัวหน้าแผนก /โปรแกรมวิชาเอกใหม่.........................................คณะ................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................หัวหน้าแผนกวิชา
(...................................................)
พร้อมกันนี้ได้แนบหลักฐาน
( ) หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง ( ) ใบประกาศผลคะแนน O-NET ( ) รายงานผลการเรียนทุกภาคการศึกษา

