
 

 

 

 

 

 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

เสด็จพระราชด าเนินในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562-2563 

 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราช
ด าเนินในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2562-2563      ในวันที่ 27-30 พฤษภาคม 2565  ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติ      
มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา 2562  ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้ แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี         

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา นอกจากนี้ได้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ผู้ทรงคุณวุฒิ       

จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ นางสุกัญญา ชลศึกษ์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภาษาไทย และProfessor 

Scott D.Nelson, MD ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิทยาศาสตร์ชีวคลินิก และในการประชุม           

สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติมอบปริญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์  ประจ าปีการศึกษา 2563 จ านวน 1 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.มิทสึรุ อิเคดะ 

(Prof.Dr.Mitsuru lkeda (Mr.) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

ส าหรับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562-2563 
ซึ่งในปีการศึกษา 2562 มีจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา จ านวน 9,523 คน และในปีการศึกษา 2563 มีจ านวน
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา จ านวน 9,049 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี จ านวน 15,136 คน ระดับบัณฑิตศึกษา      
จ านวน 3,436 คน (ประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 68 คน ปริญญาโท จ านวน 3,121 คน และปริญญาเอก 
จ านวน 247 คน) รวมทั้งสิ้น 18,572 คน โดยแบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม ดังนี้ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

วันศุกร์ที่  27 พฤษภาคม 2565  (บัณฑิตระดับปริญญาตรี) จ านวน 10 คณะ รวม 5,027 คน                

กลุ่ม 1 บัณฑิตระดับปริญญาตรี จ านวน 6 คณะ รวม 2,533 คน ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ 1,750 คน          

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 30 คน วิทยาลัยนวัตกรรม 334 คน วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย          
อ๊ึงภากรณ์ 176 คน วิทยาลัยโลกคดีศึกษา 50 คน คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 193 คน 

กลุ่มที่ 2 บัณฑิตระดับปริญญาตรี จ านวน 4 คณะ รวม 2,494 คน ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร    

938 คน   วิทยาลัยสหวิทยาการ 418 คน  คณะเศรษฐศาสตร์ 718 คน   คณะแพทยศาสตร์ 420 คน 

 วันเสาร์ที่  28 พฤษภาคม 2565  (บัณฑิตระดับปริญญาตรี) จ านวน 8 คณะ รวม 5,044 คน               

กลุ่ม 3 บัณฑิตระดับปริญญาตรี  จ านวน 4 คณะ รวม 2,533 คน  ได้แก่  คณะนิติศาสตร์  1 ,432 คน                 

คณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชน 560  คน  คณะสั งคมวิทยาและมานุษยวิทยา  378  คน                            
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 163 คน 

กลุ่มที่ 4 บัณฑิตระดับปริญญาตรี จ านวน 4 คณะ รวม 2,511 คน ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        

1,434 คน     คณะเภสัชศาสตร์ 58 คน     คณะทันตแพทยศาสตร์ 222 คน    คณะสหเวชศาสตร์ 797 คน 

 วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565  (บัณฑิตระดับปริญญาตรี) จ านวน 8 คณะ รวม 5,065 คน             

กลุ่มที่ 5 บัณฑิตระดับปริญญาตรี จ านวน 4 คณะ รวม 2,526 คน ได้แก่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี        

1,208 คน   คณะพยาบาลศาสตร์ 186 คน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 407 คน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ผังเมือง 725 คน 

กลุ่มที่ 6 บัณฑิตระดับปริญญาตรี จ านวน 4 คณะ รวม 2,539 คน ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1,060 คน 

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ 172 คน   คณะรัฐศาสตร์ 650 คน   คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 657 คน 

 บัณฑิตพิการที่ส าเร็จการศึกษาในโครงการนักศึกษาพิการ ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 18 คน และ
บัณฑิตพิการที่ส าเร็จการศึกษาในโครงการนักศึกษาพิการ ประจ าปีการศึกษา 2563 จ านวน 11 คน                  
รวมทั้งสิ้น 29 คน 

 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2562 - 2563 
รวมจ านวนทั้งสิ้น 3,436 คน จะเข้าพระราชทานปริญญาบัตรจากพานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์          

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 


