ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 1 เมษายน 2565 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2565) วิทยาลัยนวัตกรรม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
บัดนี้ การรับสมัครและการพิจารณาคุณสมบัติเสร็จสิ้นแล้ว จึง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและ
สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2565) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์)
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม
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รายละเอียดและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์พัทยา)
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
1. วันและเวลาสอบข้อเขียน: วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 10.30 น.
2. การยืนยันตัวตน
2.1 ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนจะต้องทาข้อสอบใน Google Form โดย Log in ด้วยอีเมลที่นักศึกษากรอกข้อมูล
ในระบบรับสมัคร master.cituadmissions.in.th
2.2 ยืนยันตัวตนโดยส่งอีเมลมาที่ citu_admissions@citu.tu.ac.th ภายในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.
2565 เวลา 15.00 น. โดยตั้งหัวข้ออีเมลว่า “[Confirmation] MTT Written Exam” รายละเอียดในอีเมลดังกล่าว
ประกอบด้วย
- ลาดับที่สอบตามประกาศ
- เลขที่ใบสมัคร
- ชื่อ-นามสกุล ของผู้เข้าสอบเป็นภาษาไทย
- แนบไฟล์ ใ บสมั ค ร (ประวั ติ ) ที่ ด าวน์ โ หลดจากระบบรั บ สมั ค รออนไลน์ ท างอิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ เ ว็ บ ไซต์
https://master.cituadmissions.in.th โดยเข้าระบบ และเลือกรายการใบสมัคร/ตรวจสอบสถานะการสมัคร หาก
พบปั ญ หาการใช้ ง าน account อี เ มลให้ รี บ ติ ด ต่ อ หน่ ว ยประชาสั ม พั น ธ์ วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรม ที่ อี เ มล
citu_admissions@citu.tu.ac.th
3. วิธีการสอบแบบออนไลน์
3.1 ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ดาวน์โหลดโปรแกรม ZOOM ล่วงหน้า ตรวจสอบการใช้งานอินเทอร์เน็ตและ
จั ด เตรี ย ม Computer Notebook / Tablet / iPad หรื อ อุ ป กรณ์ อื่ น ๆ ที่ จ าเป็ น ในการสอบ เช่ น สายชาร์ จ
แบตเตอรี่ เพื่อให้พร้อมใช้งานในวันสอบ
3.2 วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยจะส่ง Link ห้องสอบไปยัง อีเมลที่กรอกข้อมูล ในระบบรับสมั คร
master.cituadmissions.in.th
3.3 วันที่ 16 กรกฎาคม 2565 ให้ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนกด Link ห้องสอบ และกด Join เพื่อเข้าห้องสอบก่อน
เวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที โดยให้เตรียมบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนเข้ารับการสอบ
3.4 เมื่อเข้าห้องสอบบนระบบ ZOOM เรียบร้อยแล้ว กรรมการคุมสอบจะชี้แจงระเบียบการสอบ และส่ง
Link ข้อสอบไปยังอีเมลของผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเวลา 08.55 น.
3.5 การสอบครั้งนี้เป็นการสอบออนไลน์ผ่าน Google Form ให้ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนกรอกข้อมูลส่วนตัวให้
ครบถ้วน และทาข้อสอบตามระยะเวลาที่กาหนด
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3.6 ในระหว่างการสอบจะต้องเปิดกล้องตลอดเวลา สถานที่ควรมีความเหมาะสมในการทาข้อสอบหรือมี
ความเป็นส่วนตัว และไม่อนุญาตให้ลุกออกจากที่นั่งจนกว่าจะส่งข้อสอบเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
3.7 กรณีที่มีปัญหาการรับ - ส่งข้อสอบ หรือปัญหาอื่น ๆ ในระหว่างการสอบ ให้แจ้งกรรมการคุมสอบทันที
และถ่ายภาพหน้าจอที่มีปัญหาในขณะนั้นเพื่อแสดงเป็นหลักฐาน
3.8 เมื่อทาข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งข้อสอบโดยการกด “Submit” เพื่อยืนยันการส่งข้อสอบภายใน
เวลา 10.30 น.
4. การสอบข้อเขียน: เป็นแบบปรนัย จานวน 50 ข้อ ข้อสอบเป็นภาษาไทย
5. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
ลาดับที่
1
2
3
4
5

เลขที่ใบสมัคร
651000162
651000171
651000173
651000178
651000191

ชื่อ - นามสกุล
นาย ภากร ธนาภรณ์
นางสาว แพรวพัชร จิระเดชะ
นาย จุมพล เกียรติพงศ์ยิ้ม
นางสาว อรอนงค์ เกตุแจ้
นางสาว บงกชทิพย์ ประยูร

ขอให้ผู้มีสิทธิ์ส อบข้อเขียน กรุณาตรวจสอบรายชื่อ ลาดับที่สอบ และดาเนินการสอบตามวัน เวลาและ
รูปแบบที่กาหนดข้างต้น
ทั้งนี้ กรณีที่ยังส่งเอกสารการสมัครไม่ครบ ขอให้นาส่งทางอีเมล citu_admissions@citu.tu.ac.th
ดังรายการต่อไปนี้
1. ผลสอบ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS ตัวจริง 1 ฉบับ
2. หนังสือรับรองตามแบบของวิทยาลัย จานวน 2 ฉบับ
3. สาเนา Transcript จานวน 1 ฉบับ
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รายละเอียดและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์พัทยา)
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
1. วันและเวลาสอบสัมภาษณ์: วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เริ่มเวลา 10.30 น.
2. รูปแบบการสอบสัมภาษณ์: สัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่านช่องทาง Zoom
3. วิธีการสอบสัมภาษณ์
3.1 วิทยาลัยจะส่งลิงก์ Zoom Meeting ที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ และลาดับการเข้าสัมภาษณ์ไปทางอีเมล
ของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
3.2 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องเตรียมความพร้อมสาหรับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
4. ข้อปฏิบัติในการสอบสัมภาษณ์
4.1 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ
4.2 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มี รูปถ่าย
ลายมือชื่อ และมีเลขประจาตัว 13 หลัก ระบุชัดเจน ต่อคณะกรรมการสัมภาษณ์ (กรณีผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ไม่นา
บัตรตามที่ระบุมาแสดงในวันสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสัมภาษณ์ และจะถูกตัดสิทธิ์ในการสัมภาษณ์)
5. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ลาดับที่
1
2
3
4
5

เลขที่ใบสมัคร
651000162
651000171
651000173
651000178
651000191

ชื่อ - นามสกุล
นาย ภากร ธนาภรณ์
นางสาว แพรวพัชร จิระเดชะ
นาย จุมพล เกียรติพงศ์ยิ้ม
นางสาว อรอนงค์ เกตุแจ้
นางสาว บงกชทิพย์ ประยูร

ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กรุณาตรวจสอบรายชื่อ ลาดับที่สอบ และดาเนินการสอบตามวัน เวลา และ
รูปแบบที่กาหนดข้างต้น
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ทั้งนี้ กรณีที่ยังส่งเอกสารการสมัครไม่ครบ ขอให้นาส่งทางอีเมล citu_admissions@citu.tu.ac.th
ดังรายการต่อไปนี้
1. ผลสอบ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS ตัวจริง 1 ฉบับ
2. หนังสือรับรองตามแบบของวิทยาลัย จานวน 2 ฉบับ
3. สาเนา Transcript จานวน 1 ฉบับ
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รายละเอียดและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
1. วันและเวลาสอบข้อเขียน: วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 10.30 น.
2. การยืนยันตัวตน
2.1 ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนจะต้องทาข้อสอบใน Google Form โดย Log in ด้วยอีเมลที่นักศึกษากรอกข้อมูล
ในระบบรับสมัคร master.cituadmissions.in.th
2.2 ยืนยันตัวตนโดยส่งอีเมลมาที่ citu_admissions@citu.tu.ac.th ภายในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.
2565 เวลา 15.00 น. โดยตั้งหัวข้ออีเมลว่า “[Confirmation] MTT Written Exam” รายละเอียดในอีเมลดังกล่าว
ประกอบด้วย
- ลาดับที่สอบตามประกาศ
- เลขที่ใบสมัคร
- ชื่อ-นามสกุล ของผู้เข้าสอบเป็นภาษาไทย
- แนบไฟล์ ใ บสมั ค ร (ประวั ติ ) ที่ ด าวน์ โ หลดจากระบบรั บ สมั ค รออนไลน์ ท างอิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ เ ว็ บ ไซต์
https://master.cituadmissions.in.th โดยเข้าระบบ และเลือกรายการใบสมัคร/ตรวจสอบสถานะการสมัคร หาก
พบปั ญ หาการใช้ ง าน account อี เ มลให้ รี บ ติ ด ต่ อ หน่ ว ยประชาสั ม พั น ธ์ วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรม ที่ อี เ มล
citu_admissions@citu.tu.ac.th
3. วิธีการสอบแบบออนไลน์
3.1 ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ดาวน์โหลดโปรแกรม ZOOM ล่วงหน้า ตรวจสอบการใช้งานอินเทอร์เน็ตและ
จั ด เตรี ย ม Computer Notebook / Tablet / iPad หรื อ อุ ป กรณ์ อื่ น ๆ ที่ จ าเป็ น ในการสอบ เช่ น สายชาร์ จ
แบตเตอรี่ เพื่อให้พร้อมใช้งานในวันสอบ
3.2 วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยจะส่ง Link ห้องสอบไปยัง อีเมลที่กรอกข้อมูล ในระบบรับสมั คร
master.cituadmissions.in.th
3.3 วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 ให้ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนกด Link ห้องสอบ และกด Join เพื่อเข้าห้องสอบก่อน
เวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที โดยให้เตรียมบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนเข้ารับการสอบ
3.4 เมื่อเข้าห้องสอบบนระบบ ZOOM เรียบร้อยแล้ว กรรมการคุมสอบจะชี้แจงระเบียบการสอบ และส่ง
Link ข้อสอบไปยังอีเมลของผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนในเวลา 08.55 น.
3.5 การสอบครั้งนี้เป็นการสอบออนไลน์ผ่าน Google Form ให้ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนกรอกข้อมูลส่วนตัวให้
ครบถ้วน และทาข้อสอบตามระยะเวลาที่กาหนด
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3.6 ในระหว่างการสอบจะต้องเปิดกล้องตลอดเวลา สถานที่ควรมีความเหมาะสมในการทาข้อสอบหรือมี
ความเป็นส่วนตัว และไม่อนุญาตให้ลุกออกจากที่นั่งจนกว่าจะส่งข้อสอบเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
3.7 กรณีที่มีปัญหาการรับ - ส่งข้อสอบ หรือปัญหาอื่น ๆ ในระหว่างการสอบ ให้แจ้งกรรมการคุมสอบทันที
และถ่ายภาพหน้าจอที่มีปัญหาในขณะนั้นเพื่อแสดงเป็นหลักฐาน
3.8 เมื่อทาข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งข้อสอบโดยการกด “Submit” เพื่อยืนยันการส่งข้อสอบภายใน
เวลา 10.30 น.
4. การสอบข้อเขียน: เป็นแบบปรนัย จานวน 50 ข้อ ข้อสอบเป็นภาษาไทย
5. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

เลขที่ใบสมัคร
651000163
651000164
651000168
651000169
651000172
651000174
651000175
651000176
651000177
651000179
651000180
651000181
651000183
651000186
651000189
651000194
651000195

ชื่อ - นามสกุล
นางสาว ธนันพัชร วงศ์กสิวัฒน์
นางสาว นทีทิพย์ ไชยเดช
นาย อังคาร คะชาวังศรี
นางสาว พิชชานันท์ พัฒนานุโรจน์
นางสาว อังคณา วันศรี
นางสาว อารีรัตน์ ทองเสทื้อน
นางสาว เลิศลักษณ์ บุญถนอม
นางสาว ณัฐกานต์ จงประจิต
นางสาว ชนินาถ อมรรัตน์ธารงค์
นางสาว เข็มทอง ชัยสุวรรณ์
นาย สุรภาพ มณีพงษ์
นางสาว ฐิติกานต์ อณารัตน์
นางสาว ณัฐวารี ราชพิบูลย์
นาย ธนโชติ ลีนา
นาย สุริยันต์ บุดดี
นาย สมภพ สว่างวารีสกุล
นาย อภิวัฒน์ ปัญญารัตนกุล

ขอให้ผู้มีสิทธิ์ส อบข้อเขียน กรุณาตรวจสอบรายชื่อ ลาดับที่สอบ และดาเนินการสอบตามวัน เวลาและ
รูปแบบที่กาหนดข้างต้น
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ทั้งนี้ กรณีที่ยังส่งเอกสารการสมัครไม่ครบ ขอให้นาส่งทางอีเมล citu_admissions@citu.tu.ac.th
ดังรายการต่อไปนี้
1. ผลสอบ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS ตัวจริง 1 ฉบับ
2. หนังสือรับรองตามแบบของวิทยาลัย จานวน 2 ฉบับ
3. สาเนา Transcript จานวน 1 ฉบับ
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รายละเอียดและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

1. วันและเวลาสอบสัมภาษณ์: วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เริ่มเวลา 10.30 น.
2. รูปแบบการสอบสัมภาษณ์: สัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่านช่องทาง Zoom
3. วิธีการสอบสัมภาษณ์
3.1 วิทยาลัยจะส่งลิงก์ Zoom Meeting ที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ และลาดับการเข้าสัมภาษณ์ไปทางอีเมล
ของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
3.2 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องเตรียมความพร้อมสาหรับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
4. ข้อปฏิบัติในการสอบสัมภาษณ์
4.1 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ
4.2 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มี รูปถ่าย
ลายมือชื่อ และมีเลขประจาตัว 13 หลัก ระบุชัดเจน ต่อคณะกรรมการสัมภาษณ์ (กรณีผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ไม่นา
บัตรตามที่ระบุมาแสดงในวันสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสัมภาษณ์ และจะถูกตัดสิทธิ์ในการสัมภาษณ์)
5. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เลขที่ใบสมัคร
651000163
651000164
651000168
651000169
651000172
651000174
651000175
651000176
651000177
651000179

ชื่อ - นามสกุล
นางสาว ธนันพัชร วงศ์กสิวัฒน์
นางสาว นทีทิพย์ ไชยเดช
นาย อังคาร คะชาวังศรี
นางสาว พิชชานันท์ พัฒนานุโรจน์
นางสาว อังคณา วันศรี
นางสาว อารีรัตน์ ทองเสทื้อน
นางสาว เลิศลักษณ์ บุญถนอม
นางสาว ณัฐกานต์ จงประจิต
นางสาว ชนินาถ อมรรัตน์ธารงค์
นางสาว เข็มทอง ชัยสุวรรณ์
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ลาดับที่
11
12
13
14
15
16
17
18

เลขที่ใบสมัคร
651000180
651000181
651000183
651000186
651000187
651000189
651000194
651000195

ชื่อ - นามสกุล
นาย สุรภาพ มณีพงษ์
นางสาว ฐิติกานต์ อณารัตน์
นางสาว ณัฐวารี ราชพิบูลย์
นาย ธนโชติ ลีนา
นาย อัครวินท์ วงษ์ประยูร
นาย สุริยันต์ บุดดี
นาย สมภพ สว่างวารีสกุล
นาย อภิวัฒน์ ปัญญารัตนกุล

ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กรุณาตรวจสอบรายชื่อ ลาดับที่สอบ และดาเนินการสอบตามวัน เวลา และ
รูปแบบที่กาหนดข้างต้น
ทั้งนี้ กรณีที่ยังส่งเอกสารการสมัครไม่ครบ ขอให้นาส่งทางอีเมล citu_admissions@citu.tu.ac.th
ดังรายการต่อไปนี้
1. ผลสอบ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS ตัวจริง 1 ฉบับ
2. หนังสือรับรองตามแบบของวิทยาลัย จานวน 2 ฉบับ
3. สาเนา Transcript จานวน 1 ฉบับ

