ปร ก ศม วทย ลยธรรมศ ตร
ร ง ร ยช ผม ทธ บข ขยน ลก ตรปรญญ ตร ครงก รพ ศ
ลก ตรศลปศ ตรบณฑต ข วช นวตกรรมก รบรก ร ( ลก ตรน น ช ต)
วทย ลยนวตกรรม ม วทย ลยธรรมศ ตร
ร บ Inter Program Admission 2 ปร จ ปก รศก 2563
.............................................................................................
ตามที มหาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตร เปดรั บ สมัครบุ ค คลเขาศึกษา ระดั บ ปริ ญญาตรี โครงการพิเศษ หลั กสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร
ประจำปการศึกษา 2563 นัน
บัดนี การรับสมัครและการพิจารณาคุ ณสมบัติเสรจสินแลว จึงขอประกาศรายชือผูมีสิทธิสอบขอเขียน หลักสูตร
ปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัย
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รอบ Inter Program Admission 2 ประจำปการศึกษา 2563 รายละเอียดตาม
เอกสารแนบทายประกาศนี
จึงประกาศมาใหทราบโดยทัวกัน

ประกาศ ณ วันที 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน)
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี
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ร ยล ยด ล ร ยช ผม ทธ บข ขยน
ลก ตรปรญญ ตร ครงก รพ ศ
ลก ตรศลปศ ตรบณฑต ข วช นวตกรรมก รบรก ร ( ลก ตรน น ช ต)
วทย ลยนวตกรรม ม วทย ลยธรรมศ ตร
ร บ Inter Program Admission 2 ปร จ ปก รศก 2563
1. วน ล วล

บข ขยน
วันศุกรที 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 – 11.00 น.

2. ก รยนยนตวตน ล activate มลท ช นก ร บ
2.1 ผู มีสิทธิ สอบขอเขียนจะตองทำขอสอบดวยอี เมลที วิทยาลัย กำหนดให ดังนั น กรุณาตรวจสอบ
account อีเมลทีใชในการสอบ ตามรายละเอียด ขอ 5. รายชือผูมีสิทธิสอบขอเขียน โดยใหผูมีสิทธิ
สอบขอเขียน log in เขาใชงานอีเมลที URL: mail.citu.tu.ac.th
ทังนี password ทีใชสำหรับ log in ใหพิมพ bsi และตามดวยเลขที บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
เลขหนังสือเดินทาง ตัวอยางเชน หากเลขทีบัตรประจำตัวประชาชน คือ 1112223333444 ดังนัน
password สำหรับ log in คือ bsi1112223333444
2.2 Activate การใชงานอีเมล และยืนยันตัวตนโดยสงอีเมลมาที serviceinnovation@citu.tu.ac.th
ภายในวันพฤหั สบดีที 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. โดยตั งชื อหั วขออี เมลวา [Email
Confirmation] BSI Written Exam รายละเอียดในอีเมลดังกลาว ประกอบดวย
- ลำดับทีสอบตามประกาศ
- เลขทีใบสมัคร
- ชือ-นามสกุล ของผูเขาสอบเปนภาษาอังกฤษ
- แนบ ฟลใบสมัคร (ประวัติ) ทีดาวนโหลดจากระบบรับสมัครออน ลนทางอินเตอรเนต
ทีเวบ ซต https://www.cituadmissions.in.th/ โดยเขาระบบ และเลือกรายการใบ
สมัคร/ตรวจสอบสถานะการสมัคร
หากพบปญหาในการเขาใชงาน account อีเมลใหรีบติดตองานบริการการศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรม
ทีอีเมล serviceinnovation@citu.tu.ac.th
3. วธก ร บ บบ น ลน
3.1 ผูมีสิทธิสอบขอเขียนตองจัดเตรียม Computer Notebook iPad หรือ Tablet หรืออุปกรณอืน ที
จะใชในการทำขอสอบใหพรอมใชงาน รวมถึงตรวจสอบวาสามารถใชงานอินเตอรเนต ดในวันสอบ
3.2 วิทยาลัยจะสง link และ QR Code การสอบใหผูมีสิทธิสอบขอเขียน ปยัง account อีเมลทีวิทยาลัย
จัดทำใหตามขอ 5.
3.3 การสอบครังนีเปนการสอบออน ลนผาน Google Form ใหผูมีสิทธิสอบขอเขียนกรอกขอมูลสวนตัว
ใหครบถวน และทำขอสอบตามระยะเวลาทีกำหนด
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3.4 เมือทำขอสอบเรียบรอยแลว ใหผูมีสิทธิสอบขอเขียนสงขอสอบโดยกด submit” เพือเปนการยืนยัน
การสงขอสอบ
3.5 เนืองจากบางครังทานอาจ log in ดวยบัญชีอีเมล Google อืน ในอุปกรณทีทานจะใชทำขอสอบ
Google Form อาจใหยืนยันบัญชีทีจะใชในการทำหรือการสงขอสอบอีกครัง กรุณาตรวจสอบและ
เลือกใหถูกตองวาทานกำลังใชอีเมลทีวิทยาลัยกำหนดให ในการทำหรือการสงขอสอบดังกลาว
4. กยวกบก ร บข ขยนร บ Inter Program Admission 2
การสอบขอเขี ย น รอบ Inter Program Admission 2 เปนแบบอั ต นั ย จำนวน 2 ขอ ขอสอบเปน
ภาษาอังกฤษ เนนในประเดนดังตอ ปนี
- ความรูทัว ปเกียวกับอุตสาหกรรมการบริการ เชน โรงแรม ภัตตาคาร สายการบิน บริษัททัวร เปนตน
- ความเขาใจในการประยุกตใชนวัตกรรมการบริการ เชน เทคโนโลยี การออกแบบการบริการ และการ
พัฒนาทียังยืน
- ทักษะการสือสารภาษาอังกฤษ การวิเคราะห ความคิดสรางสรรค
5. ร ยช ผม ทธ บข ขยน
ลำดับ

เลขทีใบสมัคร

1

630400135

นางสาว

ศกลณัท

ปทุมพรรุจี

อีเมลทีใชในการสอบ
(เขาใชงานที mail.citu.tu.ac.th)
bsi630400135@citu.tu.ac.th

2

630400136

นาย

กฤตณัฐ

ปุญญกริยากร

bsi630400136@citu.tu.ac.th

3

630400137

นางสาว

รดามณี

ลอคำ

bsi630400137@citu.tu.ac.th

4

630400138

นางสาว

พัชรบงกช

สุขี

bsi630400138@citu.tu.ac.th

5

630400139

นางสาว

บุญยกานดา

ชัยสมภาร

bsi630400139@citu.tu.ac.th

6

630400145

นางสาว

อรนลิน

ลีลาบูรณธนกูร

bsi630400145@citu.tu.ac.th

7

630400148

นางสาว

ชณิกัณดา

ศรีจันทรา

bsi630400148@citu.tu.ac.th

8

630400149

นาย

ฉัตรณรงค

มโนจรัสกุล

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

ณพวุฒิ

สุขุม

bsi630400159@citu.tu.ac.th

13

630400160

นางสาว

ณัชชา

ลำเลิศวิพุธ

bsi630400160@citu.tu.ac.th

14

630400161

นางสาว

พรรณแพรว

คงดำรงเกียรติ

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

คำนำหนา

ชือ

สกุล

-4ชือ

สกุล

นางสาว

ณัฏฐณิชา

ชีวพิทักษผล

อีเมลทีใชในการสอบ
(เขาใชงานที mail.citu.tu.ac.th)
bsi630400168@citu.tu.ac.th

630400169

นางสาว

จริยา

เตง

bsi630400169@citu.tu.ac.th

20

630400170

นางสาว

พิชญานิษฐ

เจียมวิจติ ร

bsi630400170@citu.tu.ac.th

21

630400172

นางสาว

นพรัตน

ธรรมวิวัฒน

bsi630400172@citu.tu.ac.th

ลำดับ

เลขทีใบสมัคร

18

630400168

19

คำนำหนา

ขอใหผูมีสิทธิสอบขอเขียนกรุณาตรวจสอบรายชื อ ลำดับที สอบ และดำเนินการสอบตามวัน เวลาและรูปแบบที
กำหนดขางตน

