จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประจําปการศึกษา 2561
จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2561 ซึ่งจะเขาพิธี
พระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร ในวั น ศุ ก ร ที่ 30 และวั น เสาร ที่ 31 ตุ ล าคม 2563 ณ หอประชุ ม ใหญ
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ท า พระจั น ทร ซึ่ ง ในป ก ารศึ ก ษา 2561 มี จํ า นวนบั ณ ฑิ ต ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา
จํ า นวน 9 ,623 คน แบ ง เป น ระดั บ ปริ ญ ญาตรี จํ า นวน 7 ,756 คน ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาจํ า นวน 1,867 คน
(ประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 61 คน ปริญญาโท จํานวน 1,698 คน และปริญญาเอก จํานวน 108 คน)
โดยแบงออกเปน 5 กลุม ดังนี้
วันศุกรที่ 30 ตุลาคม 2563 (บัณฑิตระดับปริญญาตรี)
กลุม 1 : บัณฑิตระดับปริญญาตรี จํานวน 5 คณะ รวม 1,932 คน (รอบแรก)
1. คณะนิติศาสตร
2. วิทยาลัยนวัตกรรม
3. คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
4. คณะแพทยศาสตร
5. คณะเภสัชศาสตร

809
187
719
197
20
รวม
กลุม 2 บัณฑิตระดับปริญญาตรี จํานวน 7 คณะ รวม 1,934 คน (รอบสอง)
1. คณะสังคมสงเคราะหศาสตร
399
2. คณะสหเวชศาสตร
319
3. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
184
4. คณะทันตแพทยศาสตร
54
5. คณะวิศวกรรมศาสตร
591
6. คณะศิลปกรรมศาสตร
112
7. วิทยาลัยสหวิทยาการ
275
รวม

996 คน พักครั้งที่ 1

936 คน จบพิธี
1,932 คน

956 คน พักครั้งที่ 1

978 คน จบพิธี
1,934 คน

วันเสารที่ 31 ตุลาคม 2563 (บัณฑิตระดับปริญญาตรี)
กลุมที่ 3 บัณฑิตระดับปริญญาตรี จํานวน 6 คณะ รวม 1,927 คน (รอบแรก)
1. คณะศิลปศาสตร
845
2. วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค
87
3. วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
28
4. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
558
5. คณะรัฐศาสตร
328
6. คณะพยาบาลศาสตร
81
รวม
กลุมที่ 4 บัณฑิตระดับปริญญาตรี จํานวน 6 คณะ รวม 1,963 คน (รอบสอง)
1. คณะเศรษฐศาสตร
420
2. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
318
3. คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
260
4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
820
5. คณะสาธารณสุขศาสตร
133
6. วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ
12
รวม
กลุมที่ 5 ระดับบัณฑิตศึกษา รวม 1,869 คน (รับจริง : เสารที่ 31 ตุลาคม 2563)
1. คณะนิติศาสตร
212
2. คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
531
3. คณะรัฐศาสตร
108
4. คณะเศรษฐศาสตร
75
5. โครงการนิติเศรษฐศาสตรการคาระหวางประเทศ 8
6. คณะสังคมสงเคราะหศาสตร
32
7. คณะศิลปศาสตร
80
8. คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
94
9. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
8
10. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
105
11. คณะวิศวกรรมศาสตร
93
12. คณะแพทยศาสตร
18

960 คน พักครั้งที่ 1

967 คน จบพิธี
1,927 คน

998 คน พักครั้งที่ 1

965 คน จบพิธี
1,963 คน

13. คณะสหเวชศาสตร
14. คณะทันตแพทยศาสตร
15. คณะพยาบาลศาสตร
16. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
17. คณะสาธารณสุขศาสตร
18. คณะวิทยาการเรียนรูและศึกษาศาสตร
19. สถาบันภาษา
20. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
21. วิทยาลัยนวัตกรรม
22. วิทยาลัยสหวิทยาการ
23. วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค
24. วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ
25. วิทยาลัยพัฒนศาสตร ปวย อึ๊งภากรณ
26. สถาบันอาณาบริเวณศึกษา

ขอมูล ณ วันที่ 09/10/2563
ฝายวิชาการ กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

26
3
27
98
40
5
96
78
67
7
3
27
18
10
รวม

1,869 คน

