
 

 

 

 

 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว พรอมดวย สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี 

เสด็จพระราชดําเนินในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

แกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2562 - 2563 

 พระบาทสมเด็จพระวชิร เกล า เจ าอยูหั ว  พรอมดวย สมเด็จพระนางเจ าฯ พระบรมราชินี                      

เสด็จพระราชดําเนินในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจํา    

ปการศึกษา 2562 - 2563 ในวันท่ี 27-30 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2562 – 2563 ซ่ึงในป

การศึกษา 2562 มีจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา จํานวน 9,523 คน และในปการศึกษา 2563 มีจํานวนบัณฑิต

ท่ีสําเร็จการศึกษา จํานวน 9,049 คน แบงเปนระดับปริญญาตรีจํานวน 15,136 คน ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 

3,436 คน (ประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 68 คน ปริญญาโท จํานวน 3,121 คน และปริญญาเอก จํานวน 247 

คน) รวม ท้ังสิ้น 18,572 คน  โดยแบงออกเปน 8 กลุม ดังนี้  

วันศุกรท่ี 27 พฤษภาคม 2565 (บัณฑิตระดับปริญญาตรี) จํานวน 10 คณะ รวม 5,027 คน 

กลุม 1 : บัณฑิตระดับปริญญาตรี จํานวน 6 คณะ รวม 2,533 คน (ภาคแรก)  

 1. คณะศิลปศาสตร     1,750  เสร็จชุดท่ี 1 (1,750 คน) พัก 

   2. วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ  30     

 3. วิทยาลัยนวัตกรรม     334  

   4. วิทยาลัยพัฒนศาสตร ปวย อ๊ึงภากรณ   176  

   5. วิทยาลัยโลกคดีศึกษา      50 

  6. คณะวิทยาการเรียนรูและศึกษาศาสตร   193   เสร็จชุดท่ี 2 (783 คน) จบพิธ ี

กลุม 2 บัณฑิตระดับปริญญาตรี จํานวน 4 คณะ รวม 2,494 คน (ภาคหลัง)  

  1. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร   938   

  2. วิทยาลัยสหวิทยาการ     418 เสร็จชุดท่ี 1 (1,356 คน) พัก 

  3. คณะเศรษฐศาสตร     718  

4. คณะแพทยศาสตร      420  เสร็จชุดท่ี 2 (1,138 คน) จบพิธ ี

รวม   5,027 คน 

 



 

 

 

 

 

 

วันเสารท่ี 28 พฤษภาคม 2565 (บัณฑิตระดับปริญญาตรี) จํานวน 8 คณะ รวม 5,044 คน 

กลุม 3 : บัณฑิตระดับปริญญาตรี จํานวน 4 คณะ รวม 2,533 คน (ภาคแรก)  

 1. คณะนิติศาสตร     1,432  เสร็จชุดท่ี 1 (1,432 คน) พัก 

   2. คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน   560    

 3. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   378  

   4. คณะศิลปกรรมศาสตร     163  เสร็จชุดท่ี 2 (1,101 คน) จบพิธ ี

กลุม 4 บัณฑิตระดับปริญญาตรี จํานวน 4 คณะ รวม 2,511 คน (ภาคหลัง)  

  1. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี   1,434 เสร็จชุดท่ี 1 (1,434 คน) พัก 

  2. คณะเภสัชศาสตร     58 

  3. คณะทันตแพทยศาสตร     222  

4. คณะสหเวชศาสตร      797 เสร็จชุดท่ี 2 (1,077 คน) จบพิธ ี

รวม   5,044 คน  

วันอาทิตยท่ี 29 พฤษภาคม 2565 (บัณฑิตระดับปริญญาตรี) จํานวน 8 คณะ รวม 5,065 คน 

กลุม 5 : บัณฑิตระดับปริญญาตรี จํานวน 4 คณะ รวม 2,526 คน (ภาคแรก)  

 1. คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี   1,208 

   2. คณะพยาบาลศาสตร     186 เสร็จชุดท่ี 1 (1,394 คน) พัก 

 3. คณะสาธารณสุขศาสตร    407  

   4. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง  725  เสร็จชุดท่ี 2 (1,132 คน) จบพิธี 

กลุม 6 บัณฑิตระดับปริญญาตรี จํานวน 4 คณะ รวม 2,539 คน (ภาคหลัง)  

  1. คณะวิศวกรรมศาสตร     1,060 

  2. วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค   172 เสร็จชุดท่ี 1 (1,232 คน) พัก 

  3. คณะรัฐศาสตร     650 

4. คณะสังคมสงเคราะหศาสตร    657 เสร็จชุดท่ี 2 (1,307 คน) จบพิธ ี

รวม   5,065 คน  

 



 

 

 

 

 

 

วันจันทรท่ี 30 พฤษภาคม 2565 (ระดับบัณฑิตศึกษา)  

กลุม 7 : ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 5 คณะ รวม 1,759 คน (ภาคแรก)  

1. คณะนิติศาสตร      294     

  2. คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี    985      

  3. คณะรัฐศาสตร      270  ช้ันลาง 1,759 คน 

  4. คณะเศรษฐศาสตร     131  

 5. โครงการนิติเศรษฐศาสตรการคาระหวางประเทศ  2 

6. คณะสังคมสงเคราะหศาสตร     77  

 

กลุม 8 ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 22 คณะ รวม 1,677 คน (ภาคหลัง)  

  1. ศิลปศาสตร       108  

  2. วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน    182  

  3. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา     6  

4. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     169  

5. วิศวกรรมศาสตร      188  

6. แพทยศาสตร       58  

7. สหเวชศาสตร       50  

8. ทันตแพทยศาสตร      18  

9. พยาบาลศาสตร      30  

10. สถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง    193  

11. สาธารณสุขศาสตร      58  ช้ันลาง 1,677 คน 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

12. เภสัชศาสตร      1  

13. วิทยาการเรียนรูและศึกษาศาสตร    26  

14. สถาบันภาษา      169  

15. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ สิรินธร    226  

16. วิทยาลัยนวัตกรรม      104  

17. วิทยาลัยสหวิทยาการ     7  

18. วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค    1  

19. วิทยาลัยโลกคดีศึกษา     13  

20. วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ   33  

21. วิทยาลัยพัฒนศาสตรปวย อ๊ึงภากรณ    21  

22. สถาบันอาณาบริเวณศึกษา     16 

รวม   3,436 คน  

 

 

ขอมูล ณ วันท่ี 03/05/2565  

ฝายวิชาการ กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

 

 

 

  

 

 

 

 

 


