
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เรื่อง รายชื่อผูผานการคัดเลือก 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการระหวางประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 

คณะรัฐศาสตร ประจําปการศึกษา 2565 

รอบ Inter Program Admission 1 

-------------------------------------------- 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เรื่อง การรับสมัครบุคคล 

เขาศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการระหวางประเทศ 

(หลักสูตรนานาชาติ) คณะรัฐศาสตร ประจําปการศกึษา 2565 รอบ Inter Program Admission 1 นั้น 

บัดนี้ การพิจารณาผลการคัดเลือกไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว มหาวิทยาลัยจึงขอ

ประกาศรายชื่อผูผานการคดัเลือกตามรายชื่อแนบทายประกาศนี ้ท้ังนี้ ขอแจงรายละเอียดใหผูผานการคัดเลือก

ทราบและปฏิบัติโดยเครงครัด ดังนี ้

1. ผูผานการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา ผานระบบ Clearing House วันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2565

ที่ student.mytcas.com

2. มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา (ท่ียืนยันสิทธิ์เขาศึกษา) วันที่ 1 มิถุนายน 2565

ที่ www.birpolsci.com

ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาใหเปนไปตามการบริหารจัดการและขั้นตอนของที่ประชุม

อธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) กําหนดใหยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาโดยเลือกสาขาวิชาที่ผานการคัดเลือกเพียง

สาขาเดียวในระบบ TCAS หากไมเลือกสาขาวิชาที่ตองการเขาศึกษาภายในชวงเวลาที่กําหนด (เวลา 23.59 น.

ของวันสุดทายที่เปดระบบใหยืนยันสิทธิ์) จะถือวาผูสมัครไมตองการใชสิทธิ์ในการเขาศึกษา และการคดัเลือกใน

รอบนั้นเปนโมฆะ ผูสมัครสามารถสมัครคัดเลือกไดในรอบถัดไป แตจะไมสามารถขอใชสิทธิ์เขาศึกษาใน

สาขาวิชาที่ไดรับการคดัเลือกในภายหลังได 

จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่   เมษายน พ.ศ. 2565 

 (รองศาสตราจารย ดร.ชาลี  เจริญลาภนพรัตน) 

 ผูชวยอธิการบดีฝายรับเขาศึกษา 

 ปฏิบัติการแทนอธิการบดี
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