
ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
เรื่อง รายชือ่ผู้มสีทิธิ์สอบข้อเขียนและแผนผังทีน่ั่งสอบ 

หลักสตูรรฐัศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการเมืองและการระหวา่งประเทศ (หลักสตูรนานาชาติ) 
คณะรฐัศาสตร ์ประจ าปีการศกึษา 2566 

รอบ Inter Program Admission 1 (เพิม่เตมิ) 

-------------------------------------------- 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 17 มีนาคม 2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ 

สอบข้อเขียนและแผนผังที่นั่งสอบ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ 
(หลักสูตรนานาชาติ) คณะรัฐศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2566 รอบ Inter Program Admission 1 นั้น 

ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยขอประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและแผนผังที่นั่งสอบ (เพ่ิมเติม) ดังรายนามต่อไปนี้ 

First Name – Last Name ชื่อ – นามสกลุ 

KONGPOB LAIKHOSIT ก้องภพ ไลยโฆษิต 

ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าสอบตามวันเวลาที่ก าหนด โดยปฏิบัติตามรายละเอียด 
การสอบข้อเขียนแนบท้ายประกาศนี้โดยเคร่งครัดด้วย 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  มีนาคม พ.ศ. 2566 

   (รองศาสตราจารย์ สมชาติ แตรตุลาการ) 
    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา 

     ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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รายละเอยีดและรายชื่อผูม้สีทิธิส์อบข้อเขยีน 
หลักสตูรรฐัศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการเมืองและการระหวา่งประเทศ (หลักสตูรนานาชาติ)  

คณะรฐัศาสตร ์ประจ าปีการศกึษา 2566 
รอบ Inter Program Admission 1 

1. ก าหนดการสอบผูส้มคัรทีพ่ านกัภายในประเทศไทย:  
วันที่ :  วันศุกร์ที ่24 มีนาคม 2566  
เวลา :  10.00 – 12.00 น. 
สถานที ่: อาคารคณะรัฐศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 
ก าหนดการสอบผูส้มคัรทีพ่ านกัภายนอกประเทศ: 
วันที่ :  วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566  
เวลา :  10.00 น. 
รูปแบบ : Online ผ่านโปรแกรม Auto Proctor 
 

2. สิง่ทีผู่ส้มัครเตรยีมมาในวนัสอบ:  

2.1 บัตรประชาชน (ผู้สมัครสัญชาติไทย) หรือหนังสือเดินทาง (ผู้สมัครชาวต่างประเทศ) 
2.2 ปากกาหมึกแห้ง (แบบลบไม่ได้) และดินสอ 2B  
2.3 น้ ายาลบค าผิดและยางลบ 
 

3. หมายเหตุ: 
3.1 ผู้เข้าสอบจะไม่สามารถเข้าสอบได้หลังจากเวลา 10.15 น.  
3.2 ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองและผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณอาคารสอบโดยเด็ดขาด 
3.3 ผู้เข้าสอบไม่สามารถออกจากห้องสอบได้จนกว่าจะหมดเวลาสอบ (12.00 น.) 
3.4 ไม่อนุญาตให้ผู้ เข้าสอบน าเครื่องมือสื่อสารทุกประเภท เช่น โทรศัพท์มือถือ Smart watch  

หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์อ่ืน ๆ รวมทั้งกระดาษโน้ตและต าราเข้าไปในห้องสอบ 
3.5 กล่องหรือถุงดินสอ จะต้องมีลักษณะโปร่งใส และไม่ใส่สิ่งของกระดาษโน้ตหรือสิ่งของต้องห้าม 

เข้าไปในห้องสอบ 
3.6 การเขียนตอบข้อสอบในส่วนของ English Essay Part นั้น อนุญาตให้ใช้เฉพาะปากกาสีด าหรือ 

น้ าเงินแบบหมึกแห้ง และเขียนอยู่ภายในบรรทัดที่ก าหนดเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้ปากกาลบได้      
ในทุกกรณ ี
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3.7 ขอความร่วมมือผู้เข้าสอบในการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณสนามสอบและ     
ในห้องสอบ  

3.8 หากผู้เข้าสอบมีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19 หรือ มีผลตรวจ ATK หรือ RT-PCR  
เป็นบวก ต้องด าเนินการแจ้งต่อโครงการ ฯ ทราบเพ่ือให้โครงการ ฯ จัดสนามสอบพิเศษให้         
โดยกรอกแบบฟอร์มที่ https://forms.gle/qJXoijHaxsWKTfYu5 ภายในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 
ก่อน 16.00 น. 

 

3.9 ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์คนละ 1 สิทธิ์ ในการตัดสินใจเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถ
สมัครได้หลายสาขาวิชาหรือสมัครรอบใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แต่เมื่อยืนยันสิทธิ์แล้วจะ    
ไม่สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกในรอบถัดไปได้ หากต้องการสมัครในรอบถัดไป  จะต้อง       
สละสิทธิ์ที่มีอยู่ก่อน ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และการสละสิทธิ์จะต้องด าเนินการผ่านระบบบริหารจัดการ
สิทธิ์ของ ทปอ. ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้ การสละสิทธิ์ที่ได้รับแล้วเพ่ือใช้สิทธิ์ใหม่ 
จะกระท าได้เพียงครั้งเดียว การสละสิทธิ์นอกเหนือจากระยะเวลาไม่นับเป็นการสละสิทธิ์ในระบบกลาง 

3.10 ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร                 
หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ            
การรับสมัครจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติ ไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา กรณีที่เสียค่าสมัครแล้ว จะไม่คืนเงิน
ค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

3.11 ผู้สมัครจะต้องเข้าสอบข้อเขียนและส่งเอกสารประกอบการสมัครตามวันที่ก าหนด มิฉะนั้นจะถอืวา่
ผู้นั้นไม่ผ่านคุณสมบัติการเข้าศึกษาตามที่โครงการฯ ก าหนดไว้ การพิจารณาและการตัดสินผล    
การสอบคัดเลือกของคณะกรรมการ/สถาบัน/มหาวิทยาลัย ถือเป็นที่สิ้นสุด

https://forms.gle/qJXoijHaxsWKTfYu5
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แผนผังทีน่ั่งสอบข้อเขยีน 

หลักสตูรรฐัศาสตรบัณฑิต สาขาการเมืองและการระหวา่งประเทศ หลักสตูรนานาชาติ 
คณะรฐัศาสตร ์ประจ าปีการศกึษา 2566 

รอบ Inter Program Admission 1 
วนัศุกร์ที ่24 มนีาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. 

ห้องสอบ ร.406 
เลขที ่ First Name-Last Name ชือ่-นามสกลุ 

25 KONGPOB LAIKHOSIT  ก้องภพ ไลยโฆษิต 

 




