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ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล 
วิชาเอกนโยบายและการบริหารดิจิทัล 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล วิชาเอกนโยบายและการ
บริหารดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 

บัดนี้ การรับสมัครและการพิจารณาคุณสมบัติเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและ
สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล วิชาเอกนโยบายและการ
บริหารดิจิทัล ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่         ธันวาคม พ.ศ. 2564 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์) 
       คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม 
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รายละเอียดและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล  

วิชาเอกนโยบายและการบริหารดิจิทัล  
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
 

1. วันและเวลาสอบข้อเขียน: วันอาทิตยท์ี่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 10.30 น.  
 
2. การยืนยันตัวตน  
 2.1 ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนจะต้องท าข้อสอบใน Google Form โดย Log in ด้วยอีเมลที่นักศึกษากรอกข้อมูล
ในระบบรับสมัคร master.cituadmissions.in.th  
 2.2 ยืนยันตัวตนโดยส่งอีเมลมาที่ citu_admissions@citu.tu.ac.th ภายในวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 
2564 เวลา 15.00 น. โดยตั้งหัวข้ออีเมลว่า “[Confirmation] MDX Written Exam” รายละเอียดในอีเมลดังกล่าว
ประกอบด้วย   
  - ล าดับที่สอบตามประกาศ  
  - เลขที่ใบสมัคร  
  - ชื่อ-นามสกุล ของผู้เข้าสอบเป็นภาษาไทย 
  - แนบไฟล์ใบสมัคร (ประวัติ) ที่ดาวน์โหลดจากระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ 
https://master.cituadmissions.in.th/ โดยเข้าระบบ และเลือกรายการใบสมัคร/ตรวจสอบสถานะการสมัคร 
หากพบปัญหาการใช้งาน account อีเมลให้รีบติดต่อหน่วยประชาสัมพันธ์  วิทยาลัยนวัตกรรม ที่ อี เมล 
citu_admissions@citu.tu.ac.th 
 
3. วิธีการสอบแบบออนไลน์  
 3.1 ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนต้องจัดเตรียม Computer Notebook iPad หรือ Tablet หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่จะ
ใช้ในการท าข้อสอบให้พร้อมใช้งาน รวมถึงตรวจสอบว่าสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ในวันสอบ  
 3.2 วิทยาลัยจะส่ง link และ QR Code การสอบให้ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ไปยังอีเมลที่นักศึกษากรอกข้อมูล
ในระบบรับสมัคร master.cituadmissions.in.th 
 3.3 การสอบครั้งนี้เป็นการสอบออนไลน์ผ่าน Google Form ให้ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนกรอกข้อมูลส่วนตัวให้
ครบถ้วน และท าข้อสอบตามระยะเวลาที่ก าหนด  
 3.4 เมื่อท าข้อสอบเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนส่งข้อสอบโดยกด “submit” เพ่ือเป็นการยืนยัน
การส่งข้อสอบ   
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4. การสอบข้อเขียน: เป็นแบบปรนัย จ านวน 50 ข้อ ข้อสอบเป็นภาษาไทย  
 
5. รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 
 

ล าดับที่ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ - นามสกุล 

1 640700129 นางสาว จริญญา ลออ า  
2 640700139 นางสาว กัญญารัตน์ นุชนารถ 

3 640700140 นางสาว พีรยา เวชชศาสตร์ 

4 640700153 นาง ศศิธร สุระกุล 
5 640700158 นางสาว อชิรญา ปานทรัพย์ 

6 640700159 นาย วศิน เจริญเกียรติ 

 
 ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน กรุณาตรวจสอบรายชื่อ ล าดับที่สอบ และด าเนินการสอบตามวัน เวลาและ 
รูปแบบที่ก าหนดข้างต้น  
 ทั้งนี้ กรณีท่ียังส่งเอกสารการสมัครไม่ครบ ขอให้น าส่งทางอีเมล citu_admissions@citu.tu.ac.th  
ดังรายการต่อไปนี้ 
  1.  ผลสอบ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS ตัวจริง 1 ฉบับ 
  2.  หนังสือรับรองตามแบบของวิทยาลัย จ านวน 2 ฉบับ 
  3.  ส าเนา Transcript จ านวน 1 ฉบับ 
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รายละเอียดและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล  

วิชาเอกนโยบายและการบริหารดิจิทัล  
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

 

1. วันสอบสัมภาษณ์: วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เริ่มเวลา 10.30 น.  
 
2. รูปแบบการสอบสัมภาษณ์: สัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่านช่องทาง LINE Video Call  
 
3. วิธีการสอบสัมภาษณ์  
 3.1 ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์แจ้ง LINE ID ของตนเอง มาที่อีเมล citu_admissions@citu.tu.ac.th 
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น. รายละเอียดในอีเมลดังกล่าวประกอบด้วย  
  - ล าดับที่สอบตามประกาศ  
  - เลขที่ใบสมัคร  
  - ชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาไทย 
  - LINE ID  
 3.2 วิทยาลัยจะเพ่ิมรายชื่อผู้ติดต่อในบัญชี LINE ที่จะใช้สัมภาษณ์ เตรียมความพร้อมส าหรับการสัมภาษณ์ 
เพ่ือยืนยันตัวตน  
 3.3 ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เตรียมความพร้อมส าหรับการสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 
2564 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป โดยวิทยาลัยจะติดต่อท่านผ่านช่องทาง LINE Video Call ตามล าดับที่สอบ
สัมภาษณ์ 
 
4. ข้อปฏิบัติในการสอบสัมภาษณ์  
 4.1 ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์จะต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ  
 4.2. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์จะต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มี 
รูปถ่าย ลายมือชื่อ และมีเลขประจ าตัว 13 หลัก ระบุชัดเจน ต่อคณะกรรมการสัมภาษณ์ (กรณีผู้เข้ารับการ
สัมภาษณ์ไม่น าบัตรตามที่ระบุมาแสดงในวันสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสัมภาษณ์ และจะถูกตัดสิทธิ์ในการ
สัมภาษณ์)  
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5. รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ล าดับที่ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ - นามสกุล 

1 640700129 นางสาว จริญญา ลออ า 
2 640700139 นางสาว กัญญารัตน์ นุชนารถ 

3 640700140 นางสาว พีรยา เวชชศาสตร์ 

4 640700153 นาง ศศิธร สุระกุล 
5 640700158 นางสาว อชิรญา ปานทรัพย์ 

6 640700159 นาย วศิน เจริญเกียรติ 

ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กรุณาตรวจสอบรายชื่อ ล าดับที่สอบ และด าเนินการสอบตามวัน เวลา และ
รูปแบบที่ก าหนดข้างต้น  

ทั้งนี้ กรณีท่ียังส่งเอกสารการสมัครไม่ครบ ขอให้น าส่งทางอีเมล citu_admissions@citu.tu.ac.th 
ดังรายการต่อไปนี้ 

1. ผลสอบ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS ตัวจริง 1 ฉบับ
2. หนังสือรับรองตามแบบของวิทยาลัย จ านวน 2 ฉบับ
3. ส าเนา Transcript จ านวน 1 ฉบับ
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