
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เรื่อง  รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน หลักสูตรปริญญาตรี โครงการพิเศษ  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) 

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

รอบ Inter Program Admission 2 ประจำปการศึกษา 2563 

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

ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปดรับสมัครบุคคลเขาศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตร    

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร 

ประจำปการศึกษา 2563 นั้น 

บัดนี้ การรับสมัครและการพิจารณาคุณสมบัติเสร็จสิ้นแลว จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน หลักสูตร

ปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัย

นวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รอบ Inter Program Admission 2 ประจำปการศึกษา 2563 รายละเอียดตาม

เอกสารแนบทายประกาศนี้  

จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 

  

                               ประกาศ ณ วันที่       พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

(รองศาสตราจารย ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน) 

รองอธิการบดีฝายวชิาการ 

ปฏิบัติการแทนอธิการบด ี
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รายละเอียดและรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน 

หลักสูตรปริญญาตรี โครงการพิเศษ  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) 

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

รอบ Inter Program Admission 2 ประจำปการศึกษา 2563 

1.   วันและเวลาสอบขอเขียน  

วันศุกรที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 – 11.00 น. 

2.   การยืนยันตัวตนและ activate อีเมลที่ใชในการสอบ

2.1 ผูมีสิทธิ ์สอบขอเขียนจะตองทำขอสอบดวยอีเมลที ่วิทยาลัยกำหนดให ดังนั้น กรุณาตรวจสอบ 

account อีเมลที่ใชในการสอบ ตามรายละเอียด ขอ 5. รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน โดยใหผูมีสิทธิ์

สอบขอเขียน log in เขาใชงานอีเมลที่ URL: mail.citu.tu.ac.th  

ทั้งนี้ password ที่ใชสำหรับ log in ใหพิมพ bsi และตามดวยเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือ 

เลขหนังสือเดินทาง ตัวอยางเชน หากเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน คือ 1112223333444 ดังนั้น 

password สำหรับ log in คือ bsi1112223333444  

2.2 Activate การใชงานอีเมล และยืนยันตัวตนโดยสงอีเมลมาที่ serviceinnovation@citu.tu.ac.th 

ภายในวันพฤหัสบดีที ่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. โดยตั้งชื ่อหัวขออีเมลวา “[Email 

Confirmation] BSI Written Exam” รายละเอียดในอีเมลดังกลาว ประกอบดวย  

- ลำดับที่สอบตามประกาศ

- เลขที่ใบสมัคร

- ชื่อ-นามสกุล ของผูเขาสอบเปนภาษาอังกฤษ

- แนบไฟลใบสมัคร (ประวัติ) ที่ดาวนโหลดจากระบบรับสมัครออนไลนทางอินเตอรเน็ต 

ที่เว็บไซต https://www.cituadmissions.in.th/ โดยเขาระบบ และเลือกรายการใบ

สมัคร/ตรวจสอบสถานะการสมัคร

หากพบปญหาในการเขาใชงาน account อีเมลใหรีบติดตองานบริการการศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรม      

ที่อีเมล serviceinnovation@citu.tu.ac.th 

3.   วิธีการสอบแบบออนไลน

3.1 ผูมีสิทธิ์สอบขอเขียนตองจัดเตรียม Computer Notebook iPad หรือ Tablet หรืออุปกรณอ่ืน ๆ ที่

จะใชในการทำขอสอบใหพรอมใชงาน รวมถึงตรวจสอบวาสามารถใชงานอินเตอรเน็ตไดในวันสอบ   

3.2 วิทยาลัยจะสง link และ QR Code การสอบใหผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน ไปยัง account อีเมลที่วิทยาลัย

จัดทำใหตามขอ 5.   

3.3 การสอบครั้งนี้เปนการสอบออนไลนผาน Google Form ใหผูมีสิทธิ์สอบขอเขียนกรอกขอมูลสวนตัว

ใหครบถวน และทำขอสอบตามระยะเวลาที่กำหนด 
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3.4 เมื่อทำขอสอบเรียบรอยแลว ใหผูมีสิทธิ์สอบขอเขียนสงขอสอบโดยกด “submit” เพื่อเปนการยืนยัน

การสงขอสอบ 

3.5 เนื่องจากบางครั้งทานอาจ log in ดวยบัญชีอีเมล Google อื่น ๆ ในอุปกรณที่ทานจะใชทำขอสอบ 

Google Form อาจใหยืนยันบัญชีที่จะใชในการทำหรือการสงขอสอบอีกครั้ง กรุณาตรวจสอบและ

เลือกใหถูกตองวาทานกำลังใชอีเมลที่วิทยาลัยกำหนดให ในการทำหรือการสงขอสอบดังกลาว 

4.   เกี่ยวกับการสอบขอเขียนรอบ Inter Program Admission 2

 การสอบขอเขียน รอบ Inter Program Admission 2 เป นแบบอัตนัย จำนวน 2 ขอ ขอสอบเปน

ภาษาอังกฤษ เนนในประเด็นดังตอไปนี้ 

- ความรูทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการ เชน โรงแรม ภัตตาคาร สายการบิน บริษัททัวร เปนตน 

- ความเขาใจในการประยุกตใชนวัตกรรมการบริการ เชน เทคโนโลยี การออกแบบการบริการ และการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 

- ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ การวิเคราะห ความคิดสรางสรรค 

5. รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน

ลำดับ เลขท่ีใบสมัคร คำนำหนา ช่ือ สกุล 
อีเมลที่ใชในการสอบ 

(เขาใชงานท่ี mail.citu.tu.ac.th) 

1 630400135 นางสาว ศกลณัท ปทุมพรรุจ ี bsi630400135@citu.tu.ac.th 

2 630400136 นาย กฤตณัฐ ปุญญกรยิากร bsi630400136@citu.tu.ac.th 

3 630400137 นางสาว รดามณ ี ลอคำ bsi630400137@citu.tu.ac.th 

4 630400138 นางสาว พัชรบงกช สุข ี bsi630400138@citu.tu.ac.th 

5 630400139 นางสาว บุญยกานดา ชัยสมภาร bsi630400139@citu.tu.ac.th 

6 630400145 นางสาว อรนลิน ลีลาบรูณธนกูร bsi630400145@citu.tu.ac.th 

7 630400148 นางสาว ชณิกัณดา ศรีจันทรา bsi630400148@citu.tu.ac.th 

8 630400149 นาย ฉัตรณรงค มโนจรสักุล bsi630400149@citu.tu.ac.th 

9 630400150 นางสาว ชณัญญา ชุมเเจม bsi630400150@citu.tu.ac.th 

10 630400151 นางสาว อรณิชา สิทธิเชาวนะ bsi630400151@citu.tu.ac.th 

11 630400158 นาย ปณณวิชญ เลิศพงศนิภาส bsi630400158@citu.tu.ac.th 

12 630400159 นาย ณพวุฒ ิ สุขุม bsi630400159@citu.tu.ac.th 

13 630400160 นางสาว ณัชชา ล้ำเลิศวิพุธ bsi630400160@citu.tu.ac.th 

14 630400161 นางสาว พรรณแพรว คงดำรงเกียรต ิ bsi630400161@citu.tu.ac.th 

15 630400163 นางสาว กมลวรรณ วานิชยานนท bsi630400163@citu.tu.ac.th 

16 630400164 นาย นรัช หุนนิรันดร bsi630400164@citu.tu.ac.th 

17 630400167 นางสาว เลอทีญา นันทเสน bsi630400167@citu.tu.ac.th 
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ลำดับ เลขท่ีใบสมัคร คำนำหนา ช่ือ สกุล 
อีเมลที่ใชในการสอบ 

(เขาใชงานท่ี mail.citu.tu.ac.th) 

18 630400168 นางสาว ณัฏฐณิชา ชีวพิทักษผล bsi630400168@citu.tu.ac.th 

19 630400169 นางสาว จริยา  เตง bsi630400169@citu.tu.ac.th 

20 630400170 นางสาว พิชญานิษฐ เจียมวิจติร bsi630400170@citu.tu.ac.th 

21 630400172 นางสาว นพรัตน ธรรมวิวัฒน bsi630400172@citu.tu.ac.th 

ขอใหผูมีสิทธิ์สอบขอเขียนกรุณาตรวจสอบรายชื่อ ลำดับที่สอบ และดำเนินการสอบตามวัน เวลาและรูปแบบที่

กำหนดขางตน 


