
 

 

 

 

กลุ่มที่ 1 : ดุษฎบีัณฑิตกติติมศักดิ์ และบัณฑิตระดบัปริญญาตรี 6 คณะ 
             ได้แก่ ศิลปศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
             วทิยาลัยนวัตกรรม วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 
             วทิยาลัยโลกคดีศึกษา วิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์*  
             (รวม 2,533 คน) 

 กลุ่มที่ 2 : บัณฑิตระดับปริญญาตรี 4 คณะ ได้แก่ 
             สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร วิทยาลัยสหวิทยาการ 
             เศรษฐศาสตร์ แพทยศาสตร์ (รวม 2,494 คน) 

ซ้อมใหญ่            พฤหัสบดีที่ 19 พ.ค. 65     :  09.00 – 12.00 น. 
                      (ยกเว้นคณะวิทยาการเรียนรู้ฯ  ซ้อมใหญ่ 
                      วันท่ี 20 พ.ค. 65 เวลา 19.00-20.00 น.) 

 ซ้อมใหญ่ พฤหัสบดีที่ 19 พ.ค. 65 :  12.00 – 15.00 น. 

รับจริง         ศุกร์ท่ี 27 พ.ค. 65 :  14.00 – 18.00 น.  รับจริง         ศุกร์ท่ี 27 พ.ค. 65 :  17.30 – 21.00 น. 
 

กลุ่มที่ 3 : บัณฑิตระดับปริญญาตรี 4 คณะ ได้แก่ 
             นติิศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  
             สงัคมวิทยาละมานุษยวิทยา ศิลปกรรมศาสตร์                            
             (รวม 2,533 คน) 

 กลุ่มที่ 4 : บัณฑิตระดับปริญญาตรี 4 คณะ ได้แก่ 
             วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เภสัชศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ 
             สหเวชศาสตร์  (รวม 2,511 คน) 

ซ้อมใหญ่ พฤหัสบดีที่ 19 พ.ค. 65 :  15.00 – 18.00 น.  ซ้อมใหญ่ พฤหัสบดีที่ 19 พ.ค. 65 :  18.00 – 21.00 น. 
รับจริง         เสาร์ท่ี 28 พ.ค. 65 :  14.00 – 18.00 น.  รับจริง         เสาร์ท่ี 28 พ.ค. 65 :  17.30 – 21.00 น. 

 

ก าหนดการฝึกซ้อม และการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562-2563 



กลุ่มที่ 5 : บัณฑิตระดับปริญญาตรี 4 คณะ ได้แก่ 
             พาณิชยศาสตร์และการบัญชี พยาบาลศาสตร์  
             สาธารณสุขศาสตร์  
             สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง (รวม 2,526 คน) 

 กลุ่มที่ 6 : บัณฑิตระดับปริญญาตรี 4 คณะ ได้แก่ 
             วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์  
             รัฐศาสตร ์สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (รวม 2,539 คน) 

ซ้อมใหญ่ ศุกร์ท่ี 20 พ.ค. 65 :  09.00 – 12.00 น.  ซ้อมใหญ่ ศุกร์ท่ี 20 พ.ค. 65 :  12.00 – 15.00 น. 
รับจริง         อาทิตย์ที่ 29 พ.ค. 65 :  14.00 – 18.00 น.  รับจริง         อาทิตย์ที่ 29 พ.ค. 65 :  17.30 – 21.00 น. 

 

กลุ่มที่ 7 : ดุษฎบีัณฑิต มหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต  
             5 คณะ ได้แก่ นิติศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
             รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
             (รวม 1,759 คน) 

 กลุ่มที่ 8 : ดุษฎบีัณฑิต มหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต  
             ศิลปศาสตร์ วารสารศาสตร์ฯ สังคมวิทยาฯ วิทยาศาสตร์ฯ               
             วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์  
             ทันตแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  
             สาธารณสุขศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิทยาการเรียนรู้ฯ  
             สถาบันภาษา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  
             วทิยาลัยนวัตกรรม วิทยาลัยสหวิทยาการ  
             วทิยาลัยนานาชาติปรีดีฯ วิทยาลัยโลกคดีศึกษา  
             วทิยาลัยแพทยศาสตร์ฯ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ฯ    
             สถาบันอาณาบริเวณฯ  (รวม 1,677 คน) 

ซ้อมใหญ่ ศุกร์ท่ี 20 พ.ค. 65 :  15.00 – 17.00 น.  ซ้อมใหญ่ ศุกร์ท่ี 20 พ.ค. 65 :  17.00 – 19.00 น. 
รับจริง         จันทร์ท่ี 30 พ.ค. 65 :  09.00 – 11.00 น.  รับจริง         จันทร์ท่ี 30 พ.ค. 65 :  13.00 – 15.00 น. 

 
 

 


