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รายละเอียดและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนในโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) 

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
รอบ Inter Program Admission 1 ประจ าปีการศึกษา 2564 

 
1. วันและเวลาสอบข้อเขียน 

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น. 
 

2. การยืนยันตัวตนและ active อีเมลที่ใช้ในการสอบ 
2.1  ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนจะต้องท าข้อสอบด้วยอีเมลที่วิทยาลัยก าหนดให้ ดังนั้น กรุณาตรวจสอบ 

account อีเมลที่ใช้ในการสอบ ตามรายละเอียด ข้อ 5. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน โดยให้  
ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน log in เข้าใช้งานอีเมลที่ URL: mail.citu.tu.ac.th 
ทั้งนี้ password ที่ใช้ส าหรับ log in  ให้พิมพ์เลขที่บัตรประชาชน หรือเลขหนังสือเดินทาง 
ตัวอย่างเช่น หากเลขที่บัตรประชาชนคือ 111222333444 ดังนั้น password ส าหรับ log in 
คือ 111222333444 

2.2  Active การใช้งานอีเมลและยืนยันตัวตนโดยส่งอีเมลมาที่ serviceinnovation@citu.tu.ac.th 
ภายในวันพฤหัสบดีที ่ 1 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. โดยตั้งหัวข้ออีเมลว่า “ [Email 
Confirmation] BSI Written Exam” รายละเอียดในอีเมลดังกล่าวประกอบด้วย 

- ล าดับที่สอบตามประกาศ 
- เลขที่ใบสมัคร 
- ชื่อ-นามสกุล ของผู้เข้าสอบเป็นภาษาอังกฤษ 
- แนบไฟล์ใบสมัคร (ประวัติ) ที่ดาวน์โหลดจากระบบรับสมัครออนไลน์ทาง    
  อ ินเตอร ์ เน ็ตท ี ่ เว ็บไซต ์  https://www.citutadmissions.in.th/ โดยเข้า   
  ระบบ และเลือกรายการใบสมัคร/ตรวจสอบสถานะการสมัคร 

หากพบปัญหาการใช้งาน account อีเมลให้รีบติดต่องานบริการการศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรม  
ที่อีเมล serviceinnovation@citu.tu.ac.th 
 
3. วิธีการสอบแบบออนไลน์ 

3.1   ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนต้องจัดเตรียม Computer Notebook iPad หรือ Tablet หรืออุปกรณ์ 
       อ่ืน ๆ ที ่จะใช ้ในการท าข้อสอบให้พร้อมใช้งาน รวมถึงตรวจสอบว่าสามารถใช้งาน   
       อินเตอร์เน็ตได้ในวันสอบ 
3.2  วิทยาลัยจะส่ง link และ QR Code การสอบให้ผู ้มีส ิทธิ ์สอบข้อเขียน ไปยัง account  
       อีเมลที่วิทยาลัยจัดให้ตามข้อ 5. 
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3.3  การสอบครั้งที ่เป็นการสอบออนไลน์ผ่าน Google Form ให้ผู ้มีสิทธิ ์สอบข้อเขียนกรอก 
      ข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน และท าข้อสอบตามระยะเวลาที่ก าหนด 
3.4  เมื่อท าข้อสอบเรียบร้อยแล้ว ให้ผู ้มีสิทธิ ์สอบข้อเขียนส่งข้อสอบโดยกด “submit” เพื่อ 
      เป็นการยืนยันการส่งข้อสอบ 
3.5  เนื่องจากบางครั้งท่านอาจ log in ด้วยบัญชีอีเมล Google อื่น ๆ ในอุปกรณ์ที่ท่านจะใช้ 
      ท าข้อสอบ Google Form อาจให้ยืนยันบัญชีที ่จะใช้ในการท าหรือส่งข้อสอบอีกครั้ง   
      กรุณาตรวจสอบและเลือกให้ถูกต้องว่าท่านก าลังใช้อีเมลที่วิทยาลัยก าหนดให้ ในการท า  
      หรือการส่งข้อสอบดังกล่าว 

 
4. เกี่ยวกับการสอบข้อเขียนรอบ Inter Program Admission 1 

การสอบข้อเขียนรอบ Inter Program Admission 1 เป็นแบบอัตนัย จ านวน 2 ข้อ ข้อสอบเป็น
ภาษาอังกฤษ เน้นในประเด็นดังต่อไปนี้ 

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการ เช่น โรงแรม ภัตตาคาร สายการบิน บริษัททัวร์ เป็นต้น 
- ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการบริการ เช่น เทคโนโลยี การออกแบบการบริการ  
  และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
- ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ 

 
5. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 

ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ค าน าหนา้ ชื่อ สกุล 
อีเมลที่ใช้ในการสอบ 

(เข้าใช้งานที่ mail.citu.tu.ac.th) 

1 640300045 นาย ทัชพัฒน ์ ภมรสิงห์ bsi640300045@citu.tu.ac.th 

2 640300046 นางสาว ปวีณ์ธิดา สินสิริวาณิชย ์ bsi640300046@citu.tu.ac.th 
3 640300047 นางสาว พิชญ์สนิ ี บุญชชู่วย bsi640300047@citu.tu.ac.th 

4 640300048 นาย วีรอินท์ ลาภประชา bsi640300048@citu.tu.ac.th 
5 640300049 นาย ปีรติ วงศ์ตระกูล bsi640300049@citu.tu.ac.th 

6 640300050 นาย เสฏฐนันท ์ รุ่งรังสิมากุล bsi640300050@citu.tu.ac.th 
7 640300051 นางสาว นันทน์ภัส อัครธีรวีร์ bsi640300051@citu.tu.ac.th 

8 640300053 นางสาว แพรวา อภิรมย์ฤกษ์ bsi640300053@citu.tu.ac.th 
9 640300054 นางสาว สุธีมนต ์ สุขโหตุ bsi640300054@citu.tu.ac.th 

10 640300055 นาย สหรัถ ยงชัยชาญ bsi640300055@citu.tu.ac.th 
11 640300057 นางสาว ชัญญา เชียงศรี bsi640300057@citu.tu.ac.th 

12 640300060 นางสาว ภาวิตา ประจักษ์ธรรม bsi640300060@citu.tu.ac.th 

13 640300061 นาย วัศพล เอ้ืออนันต ์ bsi640300061@citu.tu.ac.th 
14 640300062 นางสาว มัฑณวลัย วัฒนศิริสุข bsi640300062@citu.tu.ac.th 
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ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ค าน าหนา้ ชื่อ สกุล 
อีเมลที่ใช้ในการสอบ 

(เข้าใช้งานที่ mail.citu.tu.ac.th) 
15 640300063 นางสาว พิชญาพร จุฑารัตนพงศ ์ bsi640300063@citu.tu.ac.th 

16 640300064 นางสาว นนทล ี ว่องกมลชัย bsi640300064@citu.tu.ac.th 
17 640300065 นาย พิสิษฐ ์ อุดมนนท์ศักดิ ์ bsi640300065@citu.tu.ac.th 

18 640300066 นางสาว สุณัฏฐา แซ่ลี bsi640300066@citu.tu.ac.th 
19 640300067 นาย สรัล ชาดา bsi640300067@citu.tu.ac.th 

20 640300068 นางสาว สิรีธร พงษารัตน ์ bsi640300068@citu.tu.ac.th 

21 640300069 นางสาว พัชนพ หยดย้อย bsi640300069@citu.tu.ac.th 
22 640300070 นางสาว นวภัทร ลีลาบูรณธนกูร bsi640300070@citu.tu.ac.th 

23 640300071 นางสาว เจียระไน เจียมกนก bsi640300071@citu.tu.ac.th 
24 640300072 นางสาว ณัฎฐณิชา กรวยสวัสดิ ์ bsi640300072@citu.tu.ac.th 

25 640300073 นาย ธนดล ศรีเพียร bsi640300073@citu.tu.ac.th 
26 640300074 นาย รัชพล เชาวลิตถวิล bsi640300074@citu.tu.ac.th 

27 640300075 นาย เชษฐ์ภากร ภูมิศุข bsi640300075@citu.tu.ac.th 
28 640300077 นางสาว ญาณิตา ซอโสตถิกุล bsi640300077@citu.tu.ac.th 

29 640300078 นางสาว กานต์ชนิต สุทธาศวนิ bsi640300078@citu.tu.ac.th 
30 640300079 นางสาว พิมชนก เรืองอารีย์รัชต์ bsi640300079@citu.tu.ac.th 

31 640300080 นาย ชนม์เสถียร พูลวรลักษณ ์ bsi640300080@citu.tu.ac.th 
32 640300081 นางสาว ณภัทร ว่องไตรรัตน ์ bsi640300081@citu.tu.ac.th 

33 640300082 นาย ศิลา สิมะโรจน ์ bsi640300082@citu.tu.ac.th 

34 640300083 นางสาว อรนลิน อุดมผลวณิช bsi640300083@citu.tu.ac.th 
35 640300084 นาย ชิณวิชญ ์ จริยวงศ์ศิร ิ bsi640300084@citu.tu.ac.th 

36 640300085 นางสาว รมิตา ยงปิยะกุล bsi640300085@citu.tu.ac.th 
37 640300086 นางสาว ชนากานต ์ นิยมเจริญสุข bsi640300086@citu.tu.ac.th 

38 640300087 นาย ชัชวิสร ์ หวั่งหลี bsi640300087@citu.tu.ac.th 
39 640300088 นางสาว เอนะ อากิตะ bsi640300088@citu.tu.ac.th 

40 640300090 นางสาว พิรญาณ ์ พรหมสวัสดิ์ bsi640300090@citu.tu.ac.th 
41 640300091 นางสาว ปวิชญา เทวคุปต์ bsi640300091@citu.tu.ac.th 

42 640300092 นางสาว ณัฐรดา ตาตะนันทน ์ bsi640300092@citu.tu.ac.th 
43 640300093 นางสาว รสิตา ยงปิยะกุล bsi640300093@citu.tu.ac.th 

44 640300095 นางสาว นภเกตน์ อัครพิพัฒน์เดโช bsi640300095@citu.tu.ac.th 

45 640300097 นางสาว นิชนิภา สินไชยกุล bsi640300097@citu.tu.ac.th 
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ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ค าน าหนา้ ชื่อ สกุล 
อีเมลที่ใช้ในการสอบ 

(เข้าใช้งานที่ mail.citu.tu.ac.th) 
46 640300098 นาย ปวริศ ธเนศวิวัฒน ์ bsi640300098@citu.tu.ac.th 

47 640300099 นางสาว พิชญ์สนิ ี มณีศร bsi640300099@citu.tu.ac.th 
48 640300101 นางสาว ณัฐชนน เจิ้ง bsi640300101@citu.tu.ac.th 

49 640300102 นางสาว ณิชารีย ์ วิชชไุตรภพ bsi640300102@citu.tu.ac.th 
50 640300104 นางสาว วรรณวนัช สิงห์โตแก้ว bsi640300104@citu.tu.ac.th 

51 640300105 นาย ภูขวัญ สารากรบริรักษ ์ bsi640300105@citu.tu.ac.th 

52 640300107 นาย พงศ์พล เหล่าสุนทรศิร ิ bsi640300107@citu.tu.ac.th 
53 640300108 นางสาว ปารณีย ์ วาณิชย์เสริมกุล bsi640300108@citu.tu.ac.th 

54 640300109 นางสาว หทัยกาญจน ์ เลาหกรรณวนิช bsi640300109@citu.tu.ac.th 
55 640300110 นางสาว สิริมา แก้วมณี bsi640300110@citu.tu.ac.th 

56 640300111 นาย ธนิก เลิศอ ารุงวัฒนา bsi640300111@citu.tu.ac.th 
57 640300112 นางสาว ชวัลญา ตระกูลชื่นวิรัตน ์ bsi640300112@citu.tu.ac.th 

58 640300113 นางสาว ญาติกา รักษ์ศรีทอง bsi640300113@citu.tu.ac.th 
59 640300114 นางสาว ศิริพร พิบูลย์พงศ ์ bsi640300114@citu.tu.ac.th 

60 640300115 นาย ทัตพงศ ์ เสริมพรวิวัฒน ์ bsi640300115@citu.tu.ac.th 
61 640300116 นางสาว อภิชญา ระนองธาน ี bsi640300116@citu.tu.ac.th 

62 640300118 นางสาว ภรภัทร ตุลารักษ ์ bsi640300118@citu.tu.ac.th 
63 640300120 นางสาว นิชาภา ลี้ศิริวัฒนกุล bsi640300120@citu.tu.ac.th 

64 640300121 นางสาว ปิ่นขวัญ ศิริวิจิตรกุล bsi640300121@citu.tu.ac.th 

65 640300122 นางสาว นลินรัตน ์ แสงอุทัยวัฒนา bsi640300122@citu.tu.ac.th 
66 640300124 นางสาว พิชญาภา ตั้งใจตรง bsi640300124@citu.tu.ac.th 

67 640300125 นางสาว นาราภัทร วีระพงษ ์ bsi640300125@citu.tu.ac.th 
68 640300129 นาย ธนวัฒน ์ คงวิวัฒนากุล bsi640300129@citu.tu.ac.th 

69 640300133 นางสาว ทอฝัน เอมอ่อง bsi640300133@citu.tu.ac.th 
70 640300134 นางสาว สหัสศร หนูสันเทียะ bsi640300134@citu.tu.ac.th 

 
ขอให้ผู ้มีสิทธิ ์สอบข้อเขียนกรุณาตรวจสอบรายชื่อ ล าดับที่สอบ และด าเนินการสอบตามวัน เวลาและ

รูปแบบที่ก าหนดข้างต้น 

mailto:bsi640300098@citu.tu.ac.th
mailto:bsi640300099@citu.tu.ac.th
mailto:bsi640300101@citu.tu.ac.th
mailto:bsi640300102@citu.tu.ac.th
mailto:bsi640300104@citu.tu.ac.th
mailto:bsi640300105@citu.tu.ac.th
mailto:bsi640300107@citu.tu.ac.th
mailto:bsi640300108@citu.tu.ac.th
mailto:bsi640300109@citu.tu.ac.th
mailto:bsi640300110@citu.tu.ac.th
mailto:bsi640300111@citu.tu.ac.th
mailto:bsi640300112@citu.tu.ac.th
mailto:bsi640300113@citu.tu.ac.th
mailto:bsi640300114@citu.tu.ac.th
mailto:bsi640300115@citu.tu.ac.th
mailto:bsi640300116@citu.tu.ac.th
mailto:bsi640300118@citu.tu.ac.th
mailto:bsi640300120@citu.tu.ac.th
mailto:bsi640300121@citu.tu.ac.th
mailto:bsi640300122@citu.tu.ac.th
mailto:bsi640300124@citu.tu.ac.th
mailto:bsi640300125@citu.tu.ac.th
mailto:bsi640300129@citu.tu.ac.th
mailto:bsi640300133@citu.tu.ac.th
mailto:bsi640300134@citu.tu.ac.th



