
ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
เรือ่ง  รายชือ่ผูม้สีทิธิส์อบสมัภาษณ์ในโครงการพเิศษ ระดบัปรญิญาตรี 

หลักสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิานวตักรรมการบรกิาร (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
วทิยาลยันวตักรรม มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ประจ าปกีารศกึษา 2564 

รอบ Inter Program Admission 1 
................................................................. 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบ Inter Program Admission 1 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นั้น 

บัดนี้ การพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์ ตามรายชื่อแนบท้ายนี้ 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  19 เมษายน พ.ศ. 2564 

(รองศาสตราจารย์  ดร.พิภพ อุดร) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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รายละเอยีดและรายชือ่ผูม้สีทิธิส์อบสมัภาษณ ์ 
หลักสตูรปรญิญาตร ีโครงการพเิศษ  

หลักสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิานวตักรรมการบรกิาร (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
วทิยาลยันวตักรรม มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ประจ าปกีารศกึษา 2564 

รอบ Inter Program Admission 1  
 
1.    วนัสอบสมัภาษณ์:    วันศุกรท์ี่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 เริ่มเวลา 09.00 น. 
 
2.    รปูแบบการสอบสมัภาษณ์: สัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่านช่องทาง LINE Vido Call 
 
3.    วธิีการสอบสมัภาษณ ์ 

1.  ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์แจ้ง LINE ID ของตนเอง มาที่อีเมล serviceinnovation@citu.tu.ac.th  
ภายในวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 น. รายละเอียดในอีเมลดังกล่าวประกอบด้วย 

   - ล าดับที่สอบตามประกาศ 
   - เลขที่ใบสมัคร 
   - ชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ 
   - LINE ID 
2.  วิทยาลัยจะเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อในบัญชี LINE ที่จะใช้สัมภาษณ์ เตรียมความพร้อมส าหรับการสัมภาษณ์ 

เพื่อยืนยันตัวตน 
3.  ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เตรียมความพร้อมส าหรับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564  

ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยวิทยาลัยจะติดต่อท่านผ่านช่องทาง LINE Video Call 
 
4.    ขอ้ปฏบิตัิในการสอบสมัภาษณ ์ 

1.  ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์จะต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียน 
2.  ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ จะต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มี

รูปถ่าย ลายมือชื่อ และมีเลขประจ าตัว 13 หลัก ระบุชัดเจน ต่อคณะกรรมการสัมภาษณ์ (กรณีผู้เข้ารับ
การสัมภาษณ์ไม่น าบัตรตามที่ระบุมาแสดงในวันสอบ จะไม่อนญุาตให้เข้ารับการสัมภาษณ์ และจะถูก
ตัดสิทธิ์ในการสัมภาษณ์) 

 
5.    รายชือ่ผูม้สีทิธิส์อบสมัภาษณ ์ 

ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ค าน าหนา้ ชื่อ สกุล 

1 640300048 นาย วีรอินท์ ลาภประชา 

2 640300050 นาย เสฏฐนันท ์ รุ่งรังสิมากุล 

3 640300053 นางสาว แพรวา อภิรมย์ฤกษ์ 
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ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ค าน าหนา้ ชื่อ สกุล 

4 640300055 นาย สหรัถ ยงชัยชาญ 

5 640300060 นางสาว ภาวิตา ประจักษ์ธรรม 

6 640300061 นาย วัศพล เอ้ืออนันต ์

7 640300062 นางสาว มัฑณวลัย วัฒนศิริสุข 

8 640300063 นางสาว พิชญาพร จุฑารัตนพงศ ์

9 640300066 นางสาว สุณัฏฐา แซ่ลี 

10 640300067 นาย สรัล  ชาดา 

11 640300068 นางสาว สิรีธร พงษารัตน ์

12 640300069 นางสาว พัชนพ หยดย้อย 

13 640300070 นางสาว นวภัทร ลีลาบูรณธนกูร 

14 640300071 นางสาว เจียระไน เจียมกนก 

15 640300072 นางสาว ณัฎฐณิชา กรวยสวัสดิ ์

16 640300073 นาย ธนดล  ศรีเพียร 

17 640300074 นาย รัชพล เชาวลิตถวิล 

18 640300077 นางสาว ญาณิตา  ซอโสตถิกุล 

19 640300079 นางสาว พิมชนก เรืองอารีย์รัชต์ 

20 640300081 นางสาว ณภัทร ว่องไตรรัตน ์

21 640300084 นาย ชินวชิญ ์ จริยวงศ์ศิริ 

22 640300086 นางสาว ชนากานต ์ นิยมเจริญสุข 

23 640300087 นาย ชัชวิสร ์ หวั่งหลี 

24 640300091 นางสาว ปวิชญา เทวคุปต์ 

25 640300095 นางสาว นภเกตน์ อัครพิพัฒน์เดโช 

26 640300102 นางสาว ณิชารีย ์ วิชชไุตรภพ 

27 640300104 นางสาว วรรณวนัช สิงห์โตแก้ว 

28 640300105 นาย ภูขวัญ สารากรบริรักษ ์

29 640300107 นาย พงศ์พล เหล่าสุนทรศิร ิ

30 640300109 นางสาว หทัยกาญจน ์ เลาหกรรณวนิช 

31 640300111 นาย ธนิก เลิศอ ารุงวัฒนา 

32 640300112 นางสาว ชวัลญา ตระกูลชื่นวิรัตน ์

33 640300113 นางสาว ญาติกา รักษ์ศรีทอง 
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ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ค าน าหนา้ ชื่อ สกุล 

34 640300114 นางสาว ศิริพร พิบูลย์พงศ ์

35 640300118 นางสาว ภรภัทร ตุลารักษ ์

36 640300120 นางสาว นิชาภา ลี้ศิริวัฒนกุล 

37 640300121 นางสาว ปิ่นขวัญ ศิริวิจิตรกุล 

38 640300122 นางสาว นลินรัตน ์ แสงอุทัยวัฒนา 

39 640300124 นางสาว พิชญาภา ตั้งใจตรง 

40 640300125 นางสาว นาราภัทร วีระพงษ ์

 

 ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กรุณาตรวจสอบรายชื่อ ล าดับที่สอบ และด าเนินการสอบตามวัน เวลาและรูปแบบที่
ก าหนดข้างต้น 
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รายละเอียดและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  

หลักสูตรปริญญาตรี โครงการพิเศษ  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) 

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ประจ าปีการศกึษา 2564 

รอบ Inter Program Admission 1  

 

1.    วันสอบสัมภาษณ์:    วันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 เริ่มเวลา 09.00 น. 

 

2.    รูปแบบการสอบสัมภาษณ์: สัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่านช่องทาง LINE Vido Call 

 

3.    วิธีการสอบสัมภาษณ ์ 

1.  ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์แจ้ง LINE ID ของตนเอง มาที่อีเมล serviceinnovation@citu.tu.ac.th  

ภายในวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 น. รายละเอียดในอีเมลดังกล่าวประกอบด้วย 

   - ล าดับที่สอบตามประกาศ 

   - เลขที่ใบสมัคร 

   - ชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ 

   - LINE ID 

2.  วิทยาลัยจะเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อในบัญชี LINE ที่จะใช้สัมภาษณ์ เตรียมความพร้อมส าหรับการสัมภาษณ์ 

เพื่อยืนยันตัวตน 

3.  ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เตรียมความพร้อมส าหรับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564  

ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยวิทยาลัยจะติดต่อท่านผ่านช่องทาง LINE Video Call 

 

4.    ข้อปฏิบัติในการสอบสัมภาษณ ์ 

1.  ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์จะต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียน 

2.  ผูม้ีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ จะต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มี

รูปถ่าย ลายมือชื่อ และมีเลขประจ าตัว 13 หลัก ระบุชัดเจน ต่อคณะกรรมการสัมภาษณ์ (กรณีผู้เข้ารับ

การสัมภาษณ์ไม่น าบัตรตามที่ระบุมาแสดงในวันสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสัมภาษณ์ และจะถูก

ตัดสิทธิ์ในการสมัภาษณ์) 

 

5.    รายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบสัมภาษณ ์ 

ล าดับ เลขทีใ่บสมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

1 640300048 นาย วีรอินท ์ ลาภประชา 

2 640300050 นาย เสฏฐนันท ์ รุ่งรังสิมากุล 

3 640300053 นางสาว แพรวา อภิรมย์ฤกษ ์
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ล าดับ เลขทีใ่บสมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

4 640300055 นาย สหรัถ ยงชัยชาญ 

5 640300060 นางสาว ภาวิตา ประจักษ์ธรรม 

6 640300061 นาย วัศพล เอื้ออนันต ์

7 640300062 นางสาว มัฑณวลัย วัฒนศิริสุข 

8 640300063 นางสาว พิชญาพร จุฑารัตนพงศ์ 

9 640300066 นางสาว สุณัฏฐา แซ่ล ี

10 640300067 นาย สรัล  ชาดา 

11 640300068 นางสาว สิรีธร พงษารัตน ์

12 640300069 นางสาว พัชนพ หยดย้อย 

13 640300070 นางสาว นวภัทร ลีลาบูรณธนกรู 

14 640300071 นางสาว เจียระไน เจียมกนก 

15 640300072 นางสาว ณัฎฐณิชา กรวยสวัสดิ ์

16 640300073 นาย ธนดล  ศรีเพียร 

17 640300074 นาย รัชพล เชาวลิตถวิล 

18 640300077 นางสาว ญาณิตา  ซอโสตถิกุล 

19 640300079 นางสาว พิมชนก เรืองอารีย์รัชต์ 

20 640300081 นางสาว ณภัทร ว่องไตรรตัน ์

21 640300084 นาย ชินวิชญ ์ จริยวงศ์ศิร ิ

22 640300086 นางสาว ชนากานต ์ นิยมเจริญสุข 

23 640300087 นาย ชัชวิสร ์ หวั่งหล ี

24 640300091 นางสาว ปวิชญา เทวคุปต ์

25 640300095 นางสาว นภเกตน ์ อัครพิพัฒน์เดโช 

26 640300102 นางสาว ณิชารีย ์ วิชชุไตรภพ 

27 640300104 นางสาว วรรณวนัช สิงห์โตแก้ว 

28 640300105 นาย ภูขวัญ สารากรบริรกัษ ์

29 640300107 นาย พงศ์พล เหล่าสุนทรศิร ิ

30 640300109 นางสาว หทัยกาญจน ์ เลาหกรรณวนิช 

31 640300111 นาย ธนิก เลิศอ ารุงวัฒนา 

32 640300112 นางสาว ชวัลญา ตระกูลชื่นวริัตน์ 

33 640300113 นางสาว ญาติกา รักษ์ศรีทอง 
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ล าดับ เลขทีใ่บสมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

34 640300114 นางสาว ศิริพร พิบูลย์พงศ ์

35 640300118 นางสาว ภรภัทร ตุลารักษ ์

36 640300120 นางสาว นิชาภา ลี้ศิริวัฒนกุล 

37 640300121 นางสาว ปิ่นขวัญ ศิริวิจิตรกุล 

38 640300122 นางสาว นลินรัตน ์ แสงอุทัยวัฒนา 

39 640300124 นางสาว พิชญาภา ตั้งใจตรง 

40 640300125 นางสาว นาราภัทร วีระพงษ ์

 

 ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กรุณาตรวจสอบรายชื่อ ล าดับที่สอบ และด าเนินการสอบตามวัน เวลาและรูปแบบที่

ก าหนดข้างต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


