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จดหมายข่
า
ว
สำนั ก ทะเบี ย นและประมวลผล
n ปี ที่ 4 ฉบั บ ที่ 37 เดื อ นสิ ง หาคม 2553 n

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2552

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช
กุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริ ญ ญาบั ต รแก่ ผู้ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552 ในวันศุกร์ที่ 13
สิงหาคม 2553 ในภาคเช้า เวลา 11.30 น. และภาคบ่าย
เวลา 15.00 น. ณ หอประชุ ม ใหญ่ มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
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พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2552
รูปภาพกิจกรรม
คุณภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2551

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ จันทโชติ ผู้อำนวยการ
สำนั ก ทะเบี ย นและประมวลผล กล่ า วว่ า ในปี นี้ มี จ ำนวน
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 ทั้งสิ้น
จำนวน 7,470 คน และสำหรับปีการศึกษา 2552 นี้ บัณฑิต
ที่สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตรุ่นแรกที่ศึกษาที่มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตั้งแต่ปีที่หนึ่ง (ปีการศึกษา 2549)
จนสำเร็จการศึกษา โดยจำแนกตามคณะ/สถาบัน/ระดับการ
ศึกษา ได้ดังนี้
ต่อหน้า 7

ในเล่ม
1
4-5
8

❷
❹
❻

นักศึกษาช้างเผือก กับรางวัลทุนภูมิพล
Inside สนท.
คุยท้ายเล่ม
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โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท
: บัณฑิตช้างเผือกทุนภูมิพล
โดย อัศนีวุธ บุญโญ : งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา

บัณฑิตจากโครงการนักศึกษาเรียนดีชนบทและเขต
เมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับปริญญาตรีเกียรติ
นิยม และได้รับรางวัลเรียนดีทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา
2552
รางวัลเรียนดี ทุนภูมิพล เป็นรางวัลพระราชทานจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินตั้งเป็นทุนการศึกษาชื่อ
ว่า ทุนภูมิพล เพื่อเก็บดอกผลให้เป็นทุนรางวัลแก่นักศึกษา
ชั้นปริญญาตรี ซึ่งสอบไล่ได้ปริญญาตรีเกียรตินิยม และได้
คะแนนยอดเยี่ยมในการสอบไล่วิชาเอกของแต่ละสาขาวิชา
โดยมหาวิ ท ยาลั ย ได้ ว างระเบี ย บว่ า ด้ ว ยรางวั ล ทุ น ภู มิ พ ล
พ.ศ.2534 ไว้แล้ว
บัณฑิตช้างเผือกจากชนบทและเขตเมือง ที่ได้รับรางวัล
ทุนพระราชทาน “ทุนภูมิพล” มีจำนวน 4 คน คือ
1. นางสาวประภาพร แก้วศรี คณะสังคมสงเคราะห์
		 ศาสตร์ (เกียรติยมอันดับหนึ่ง)
2. นางสาวกมลพร อมรสุ ภั ค คณะสหเวชศาสตร์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (เกียรตินยิ มอันดับหนึง่ )
3. นางสาวปวี ณ า บำรุ ง จิ ต ร์ คณะสหเวชศาสตร์
		 สาขาวิชากายภาพบำบัด (เกียรตินิยมอันดับสอง)
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4. นางสาวคณิตา หอมทรัพย์ คณะศิลปศาสตร์ สาขา
		 วิชาภาษาไทย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
ปั จ จุ บั น นางสาวประภาพร แก้ ว ศรี เป็ น นั ก สั ง คม
สงเคราะห์อยู่ที่บ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา มูลนิธิคุณพ่อเรย์
เป็ น องค์ ก รเอกชนในความดู แ ลของคณะพระมหาไถ่ แ ห่ ง
ประเทศไทย นางสาวกมลพร อมรสุภัค กำลังศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท-เอก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขา
ภูมิคุ้มกันวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล (ได้รับทุน คปก.) นาง
สาวปวี ณ า บำรุ ง จิ ต ร์ ปั จ จุ บั น ทำงานที่ Healing Hand
Physiotherapy Clinic และนางสาวคณิตา หอมทรัพย์ได้รับ
ทุน สกอ. ตามโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้รับทุนศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท-เอก ภาควิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บัณฑิตช้างเผือกทั้ง 4 คน ได้ทำตามความฝัน และได้ใช้
ความรู้ความสามารถของตนเองไปพัฒนาบ้านเมืองตามสาขา
วิชาของตนเอง ฝ่ายการนักศึกษาจึงได้คัดบทสัมภาษณ์บาง
ตอนจากการพูดคุยมานำเสนอเพื่อเป็นข้อคิดที่ดีแก่น้องๆ นัก
ศึกษาทั่วไป

Office of the Registrar Thammasat University

นางสาวประภาพร แก้วศรี บัณฑิตช้างเผือก ทุนบาง
ส่วน สำเร็จการศึกษามัธยมจากโรงเรียนปราจีนกัลยาณี มี
ข้อคิดในการเรียนและการทำกิจกรรมอย่างน่าสนใจว่า “ให้
ทำให้ดีที่สุดในทุกเรื่อง จะเรียนจะเล่นก็ทำให้ดี ตั้งใจ ขยัน
รู้จักแบ่งเวลา อย่าทุ่มกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเกินไปจนทำให้เกิด
ผลเสียต่อด้านอื่นๆ คนที่ทำกิจกรรมก็อย่าลืมตั้งใจเรียน
ก่อนสอบก็หาหนังสือมาอ่านก่อนประมาณ 1 เดือน อ่าน
หลาย ๆ ครั้ง งานที่อาจารย์สั่งก็รีบทำส่ง ถ้าเป็นงานกลุ่มก็
ช่วยเพื่อนทำ ไม่ควรเห็นแก่ตัว บริหารความคิดในกลุ่มให้ดี
ส่วนกิจกรรมก็มีความสำคัญ เพราะคนที่มีประสบการณ์หรือ
ผ่านกิจกรรมมาเยอะก็จะมีประโยชน์ต่อไปในการสมัครงาน
การทำงานและการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆได้
ที่สำคัญควรตั้งเป้าหมายในชีวิต คนเราต้องพัฒนา ความยาก
ดีมีจนไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตของเรา สิ่งที่สำคัญคือ เรา
ต้องรู้ตัวเรา ควบคุมตัวเราให้อยู่ในทางที่เหมาะสมได้และสู้
ต่อไป”

นางสาวกมลพร อมรสุภัค บัณฑิตช้างเผือก ทุนเต็ม
สำเร็จการศึกษามัธยมจากโรงเรียนสตรีวัดระฆัง มีข้อคิดใน
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข ได้อย่างน่าสนใจ
ว่า “ชีวิตในมหาวิทยาลัย 4 ปีถือว่าสั้นมากในการเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆซึ่งถือเป็นประสบการณ์ชีวิตที่มีค่า ได้รับมิตรภาพที่ดี
จากเพื่อน แง่คิดที่ดีจากกิจกรรมซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงมุมมอง
ชีวิตของเราไป มีความสุขมากมายที่รอให้เราเข้าไปคว้ามา
เราเองอาจต้องเป็นฝ่ายวิ่งหาโอกาสไม่ใช่มัวแต่รอคอยให้คน
อื่นหยิบยื่นให้ เรียนและเล่นอย่างมีความสุข ทำทุกนาทีให้ดี
ที่สุด”

นางสาวปวีณา บำรุงจิตร์ บัณฑิตช้างเผือก ทีน่ งั่ สำเร็จ
การศึกษามัธยมจากโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ให้ความ
สำคัญในเรื่องการบริหารเวลาในระหว่างเรียนว่า “จะต้อง
แบ่งเวลาระหว่างการเรียน และการทำกิจกรรมให้ดี เวลา
เรียนของเราก็เรียนเต็มที่เก็บเกี่ยวความรู้มาให้ได้มากที่สุด
และกลับมาทบทวนอ่านหนังสือบ้าง และเมื่อมีเวลาว่างจาก
การเรียนก็ทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ของคณะ หรือของ
ชุมนุมต่างๆ เพื่อให้เราได้พบเจอกับสิ่งใหม่ๆ เพื่อนใหม่ๆ
ความรู้ แ ละประสบการณ์ ใ หม่ ๆ ที่ ห าไม่ ไ ด้ จ ากห้ อ งเรี ย น
ของเรา”

นางสาวคณิตา หอมทรัพย์ บัณฑิตช้างเผือก ทุนเต็ม
สำเร็จการศึกษามัธยมจากโรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย
กล่าวถึงความมุ่งมั่นตั้งใจนับแต่ก้าวแรกที่เข้ามาเป็นนักศึกษา
ช้างเผือกว่า “เป็นความตั้งใจจริงแต่แรกอยู่แล้วว่าถ้าฉันเรียน
จบปริญญาตรี ฉับจะกลับไปเป็นครูที่บ้านเกิด เคยคิดไว้อย่าง
นี้ตั้งแต่ตอนแรกๆ ที่เข้ามา ... พ่อกับแม่ฉันเป็นชาวนา ฐานะ
ของเราก็ไม่ดี แต่สิ่งหนึ่งที่เรามีคือความตั้งใจและความเพียร
พยายาม”
จดหมายข่าว
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สำนักทะเบียนฯ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนิน
งานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระดับปริญญาตรี โดยมหาวิทยาลัยดำเนินงานคัดเลือกเอง
โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 15
กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี 1
ชั้น 2 มธ. ศูนย์รังสิต
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  สำนักทะเบียนฯ เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาที่
โรงเรียนต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางการตัดสินใจใน
การเข้าศึกษาต่อที่ธรรมศาสตร์ ทั้งยังเป็นการ
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วย
โดยเข้าร่วมโรงเรียนต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1. โรงเรียน
สารสาสน์วเิ ทศศึกษา วันที่ 5 กรกฎาคม 2553,
2. โรงเรี ย นสารสาสน์ วิ เ ทศร่ ม เกล้ า วั น ที่ 8
กรกฎาคม 2553 และ 3. โรงเรียนเซนต์ฟรังซีส
ซาเวียร์ คอนแวนต์ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553

นางดวงรั ต น์ เอนกเวี ย ง
หั ว หน้ า ฝ่ า ยทะเบี ย นศึ ก ษา
เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องข้อ
ควรปฎิบัติและขั้นตอนการลง
ทะเบี ย นเรี ย นแบบ Online
ในวั น ปฐมนิ เ ทศโครงการ
วารสารศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาสื่อมวลชนศึกษา (B.J.M)
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2553 ณ JC CINEMA คณะ
วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
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สำนักทะเบียนฯ รับการตรวจคุณภาพภายใน (QA.) จากคณะกรรมการตรวจคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม
2553 ซึ่งผู้อำนวยการ และประชาคม ได้ร่วมมือร่วมใจกันต้อนรับและตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการเต็มที่ ครับ

โครงการสานใจสร้างสุข ประจำเดือนกรกฏาคม 2553 ประชาคม
สำนักทะเบียนฯ ร่วมอกร่วมใจ ทำบุญ ณ วัดทับทิมแดง เนื่องใน
วันเข้าพรรษา ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2553

สุ ข สั น ต์ วั น เกิ ด ประจำเดื อ นกรกฎาคม 2553 มี พี่ น้ อ งสำนั ก
ทะเบียนฯ ที่เกิดในเดือนนี้คือ วันที่ 20 พี่จินตนา วันที่ 23 พี่
ธี ร ารั ต น์ วั น ที่ 27 พี่ ลั ก ขณา และพี่ หิ รั ณ ยา ขอให้ มี ค วามสุ ข
อย่าเจ็บอย่าจน นะครับ
จดหมายข่าว
สำนักทะเบียนและประมวลผล
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ต่อจากหน้า 1
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คณะ/สถาบัน
ปริญญาตรี
คณะนิติศาสตร์
718
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
566
คณะรัฐศาสตร์
246
คณะเศรษฐศาสตร์
349
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
254
คณะศิลปศาสตร์
642
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
305
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
100
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
559
คณะวิศวกรรมศาสตร์
349
คณะแพทยศาสตร์
140
คณะสหเวชศาสตร์
104
คณะทันตแพทยศาสตร์
43
คณะพยาบาลศาสตร์
87
คณะศิลปกรรมศาสตร์
64
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
111
คณะสาธารณสุขศาสตร์
58
สถาบันภาษา
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
467
สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร
วิทยาลัยนวัตกรรม
วิทยาลัยสหวิทยาการ
91
รวม
5,253

ประกาศนียบัตร
72
46
22
14
20
21
195

ปริญญาโท
141
594
172
103
177
66
133
5
63
135
4
14
64
18
118
23
3
138
13
1,984

ปริญญาเอก
1
3
2
2
1
6
2
4
1
5
1
9
1
38

รวม
932
1,209
420
452
433
731
444
119
624
488
145
109
44
101
64
175
76
138
499
24
138
105
7,470

ในปีนี้มีผู้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและอันดับสองรวมทั้งสิ้น 1,151 คน แยกเป็นคณะได้ดังนี้
คณะ
		
1. คณะนิติศาสตร์
2. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
3. คณะรัฐศาสตร์
4. คณะเศรษฐศาสตร์
5. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
6. คณะศิลปศาสตร์
7. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
8. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10. คณะวิศวกรรมศาสตร์
11. คณะแพทยศาสตร์
12. คณะสหเวชศาสตร์
13. คณะทันตแพทยศาสตร์
14. คณพยาบาลศาสตร์
14. คณะศิลปกรรมศาสตร์
15. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
16. คณะสาธารณสุขศาสตร์
17. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
18. วิทยาลัยสหวิทยาการ
      รวมทุกคณะ

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
(จำนวน)
9
113
18
42
12
44
34
5
8
4
35
2
2
4
1
2
36
371

เกียรตินิยมอันดับสอง
(จำนวน)
166
137
57
48
47
106
59
8
18
13
35
18
11
9
6
1
5
31
5
780

รวมทั้งสิ้น
(จำนวน)
175
250
75
90
59
150
93
13
26
17
70
20
13
13
7
3
5
67
5
1,151

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สำเร็จในปีการศึกษา 2552 ทุกท่าน
หากมีอะไรก็แวะมาหาเรา.....สำนักทะเบียน พี่ ๆ ทุกคน คอยให้บริการอยู่ค่ะ
จดหมายข่าว
สำนักทะเบียนและประมวลผล
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คุณภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2551
กองแผนงานได้ ส ำรวจภาวะการมี ง านทำของบั ณ ฑิ ต
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ปี ก ารศึ ก ษา 2551 เมื่ อ วั น ที่ 9
สิงหาคม 2552 พบว่า ผูส้ ำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาค
ปกติ รุ่นปีการศึกษา 2551 (ไม่นับรวมบัณฑิตจากหลักสูตร
นิตศิ าสตร์ ภาคบัณฑิต) จำนวน 4,663 คน มีผตู้ อบแบบสำรวจ
4,434 คน คิดเป็นร้อยละ 95.09
สำหรับข้อมูลทีม่ งี านทำ พบว่า กำลังศึกษาต่อ/จะศึกษาต่อ
1,169 คน คิดเป็นร้อยละ 26.36 มีงานทำแล้ว 2,683 คน คิด
เป็นร้อยละ 82.17 และยังไม่มงี านทำงาน 582 คน คิดเป็นร้อย
ละ 17.83 โดยมีสดั ส่วน ทำงานแล้ว : กำลังศึกษาต่อ/จะศึกษา
ต่อ : ยังไม่มงี านทำงาน เท่ากับ 6.1 : 2.6 : 1.3
ผูท้ ที่ ำงานแล้ว 2,683 คน ทำงานตรงสาขาจำนวน 2,612
คน คิดเป็นร้อยละ 97.35 และจากข้อมูลผูร้ ะบุเงินเดือน 2,578
คน คิดเป็นร้อยละ 96.09 ได้รบั เงินเดือนตามเกณฑ์ 7,940 บาท
จำนวน 2,553 คน คิดเป็นร้อยละ 99.03
สำหรับความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2551
ค่าเฉลีย่ ของคุณสมบัตบิ ณ
ั ฑิตธรรมศาสตร์ตามการประเมิน
ของนายจ้าง รุน่ ปีการศึกษา 2551 จำแนกตามคณะ มีภาพรวม
ความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มีคา่ เฉลีย่ 4.09 คณะทีม่ ภี าพรวมความพึงพอใจของนายจ้างต่อ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มากทีส่ ดุ คือ คณะนิตศิ าสตร์ มี
ค่าเฉลี่ย 4.35 วิทยาลัยสหวิทยาการ 4.33 และคณะทันต
แพทยศาสตร์ 4.33
ความพึงพอใจด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีค่า
เฉลีย่ 3.95 คณะทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุดคือ คณะนิตศิ าสตร์ มีคา่ เฉลีย่
4.24 คณะวารสารศาสตร์และสือ่ สารมวลชน 4.21 วิทยาลัยสห
วิทยาการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และคณะทันตแพทย
ศาสตร์ 4.20
ด้านบุคลิกภาพ มีคา่ เฉลีย่ 4.09 คณะทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุดคือ
คณะนิตศิ าสตร์ มีคา่ เฉลีย่ 4.38 คณะทันตแพทยศาสตร์ 4.36
และวิทยาลัยสหวิทยาการ 4.34
ด้านความสามารถพื้นฐานในการทำงาน มีค่าเฉลี่ย 4.07
คณะที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ คณะทันตแพทยศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย
4.37 คณะนิตศิ าสตร์ 4.32 และคณะวารสารศาสตร์และสือ่ สาร
มวลชน 4.29
ด้านคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย 4.26
คณะทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุดคือ วิทยาลัยสหวิทยาการ มีคา่ เฉลีย่ 4.67
คณะรัฐศาสตร์ 4.46 และคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 4.45
ทีม่ า : กองแผนงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กุมภาพันธ์ 2553

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จ
พระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผสู้ ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา
2552 ในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2553 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยในปีนมี้ ผี สู้ ำเร็จการศึกษา
ทุกระดับชัน้ 7,470 คน และเป็นผูส้ ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีรนุ่ แรกทีเ่ รียนทีศ่ นู ย์รงั สิตตัง้ แต่แรกเข้าปีการศึกษา 2549 จน
กระทัง่ สำเร็จการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลได้จดั เตรียมปริญญาบัตรให้แก่ผสู้ ำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว
ในจำนวนผูส้ ำเร็จการศึกษาทีม่ คี ะแนนสูงสุด(เกียรตินยิ มอันดับหนึง่ )ในแต่ละคณะ/สาขาวิชาได้รบั พระราชทานรางวัล
ทุนภูมพิ ล บัณฑิตจากโครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบทและเขตเมืองได้รบั รางวัลถึง 4 คน สำนักทะเบียนฯ ขอร่วมแสดงความ
ยินดีกบั บัณฑิตช้างเผือกชนบททุกคนทีไ่ ด้รบั รางวัลนีด้ ว้ ย ทุกคนเป็นความภาคภูมใิ จของมหาวิทยาลัยทีเ่ มือ่ ได้รบั โอกาสทางการ
ศึกษาแล้ว ทุกคนทำได้สำเร็จในขัน้ สูงสุด
เมื่อผู้สำเร็จการศึกษาออกไปสู่ภาวะของการทำงาน ขอนำข้อมูลประเมินคุณภาพบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากกองแผนงานทีไ่ ด้เก็บข้อมูลผูส้ ำเร็จการศึกษาเมือ่ ปีทแี่ ล้วคือปีการศึกษา
2551 มาแสดงโดยบัณฑิตของธรรมศาสตร์สว่ นใหญ่มงี านทำและได้รบั เงินเดือนตามเกณฑ์ และมีความ
พึงพอใจจากนายจ้างมาก
ในโอกาสนี้ สำนักทะเบียนและประมวลผลของร่วมแสดงความยินดีกบั ผูส้ ำเร็จการศึกษาทุก
ท่าน จากนีไ้ ปสำนักทะเบียนจะบริการทุกคนในฐานะศิษย์เก่า “มีอะไรก็แวะมา...หาเราสำนักทะเบียน”.
นางศรีสรุ างค์ จันทรสมบัติ

หัวหน้ากองบรรณาธิการ Reg-pr@tu.ac.th
คณะผู้จัดทำจดหมายข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ จันทโชติ, นายเกษมศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร, นางวิลาภรณ์ ไวโรจนกุล,
นางดวงรัตน์ เอนกเวียง, นางอังคณา เวศาขวรินธ์, นางลักขณา โกเมนเอก, นางสาวสุวดี เมฆา, นางกาญจนา โพบุญเรือง, นางสาวสาริยา นวมจิต
กองบรรณาธิ
การ :าวนางศรีสุรางค์ จันทรสมบัติ หัวหน้ากองบรรณาธิการ, นางผกาพันธ์ โสดามุข เลขานุการกองบรรณาธิการ,
นางณัทภัทร เจริญไชย ผู้ช่วยเลขานุการกองบรรณาธิการ, นายปฐมพงษ์ พุ่มพฤกษ์ ผู้ช่วยเลขานุการกองบรรณาธิการ
 จดหมายข่
สำนักทะเบียนและประมวลผล

