
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เร่ือง เลื่อนก าหนดการฝึกซ้อมและการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

    
 
 ตามที่  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า           
โปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์      
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘   
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ความละเอียด    
แจ้งแล้วนั้น 

 บัดนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อน
ก าหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร เป็นวันเสาร์ที่ ๑๒ และวันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอเลื่อนก าหนดการฝึกซ้อมและวันพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร จากเดิมเป็น
ดังนี้ 

  วันพิธี  กลุ่มท่ี ๑ – ๒ วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
    กลุ่มท่ี ๓ – ๕ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

  ซ้อมรวม วันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

  ซ้อมใหญ ่ วันอาทิตย์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ส าหรับก าหนดการซ้อมย่อยของแต่ละคณะ  
ขอให้บัณฑิตติดตามรายละเอียดจากคณะต่อไป 
 

ประกาศ ณ วันที่      ๑๗    ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 

(ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด  เลิศไพฑูรย์) 
อธิการบดี 

 



ก ำหนดกำรฝึกซ้อม 
และรับพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ (ฉบับแก้ไข) 

บัณฑิตที่จะเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร แบ่งเป็น ๕ กลุ่ม โดยกลุ่มที่ ๑ – ๔ เป็นระดับปริญญำตรี  กลุม่ที่ ๕  เป็นระดับบัณฑิตศึกษำ 

กลุ่มที่ ๑ : นิติศำสตร์  พยำบำลศำสตร์ 
ศิลปศำสตร์  สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ  (รวม ๑,๖๘๖ คน) 

 กลุ่มที่ ๒ : วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  สำธำรณสุขศำสตร์ 
แพทยศำสตร์  รัฐศำสตร์  วิศวกรรมศำสตร์  (รวม ๑,๗๒๘ คน) 

ซ้อมรวม เสำร์ ๕ พ.ย. ๕๙ เวลำ ๐๘.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.  ซ้อมรวม เสำร์ ๕ พ.ย. ๕๙ เวลำ ๑๐.๓๑ – ๑๓.๐๐ น. 
ซ้อมใหญ่ อำทิตย์ ๖ พ.ย. ๕๙ เวลำ ๐๘.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.  ซ้อมใหญ่ อำทิตย์ ๖ พ.ย. ๕๙ เวลำ ๑๐.๓๑ – ๑๓.๐๐ น. 
รับจริง เสำร์ ๑๒ พ.ย. ๕๙ เวลำ ๑๔.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.  รับจริง เสำร์ ๑๒ พ.ย. ๕๙ เวลำ ๑๗.๔๕ – ๒๑.๐๐ น. 

 

กลุ่มที่ ๓ : พำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี  ทันตแพทยศำสตร์ 
สังคมสงเครำะห์ศำสตร์  เศรษฐศำสตร์ 

สถำบันเทคโนโลยีนำนำชำตสิิรินธร  (รวม ๑,๘๐๐ คน) 

 กลุ่มที่ ๔ : วำรสำรศำสตร์และสื่อสำรมวลชน  ศิลปกรรมศำสตร์ 
สถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรผังเมือง  สหเวชศำสตร์ 

วิทยำลัยสหวิทยำกำร  วิทยำลัยฯ ปรีดี พนมยงค์  (รวม ๘๓๙ คน) 
ซ้อมรวม เสำร์ ๕ พ.ย. ๕๙ เวลำ ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.  ซ้อมรวม เสำร์ ๕ พ.ย. ๕๙ เวลำ ๑๖.๐๑ – ๑๘.๐๐ น. 
ซ้อมใหญ่ อำทิตย์ ๖ พ.ย. ๕๙ เวลำ ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.  ซ้อมใหญ่ อำทิตย์ ๖ พ.ย. ๕๙ เวลำ ๑๖.๐๑ – ๑๘.๐๐ น. 
รับจริง อำทิตย์ ๑๓ พ.ย. ๕๙ เวลำ ๑๔.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.  รับจริง อำทิตย์ ๑๓ พ.ย. ๕๙ เวลำ ๑๗.๔๕ – ๒๐.๓๐ น. 

 

กลุ่มที่ ๕ : ดุษฎีบัณฑิต  มหำบัณฑิต  ประกำศนียบัตรบัณฑิต (รวม ๒,๐๐๙ คน) 

 
ฝ่ำยวิชำกำร มธ.,  ๑๗ ตุลำคม ๒๕๕๙ 

ซ้อมรวม เสำร์ ๕ พ.ย. ๕๙ เวลำ ๑๘.๐๑ – ๒๐.๓๐ น. 

ซ้อมใหญ่ อำทิตย์ ๖ พ.ย. ๕๙ เวลำ ๑๘.๐๑ – ๒๐.๓๐ น. 
รับจริง อำทิตย์ ๑๓ พ.ย. ๕๙ เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.  

หมำยเหตุ :  ก ำหนดเวลำกำรฝึกซ้อม และในวันพิธีของแต่ละกลุ่ม อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมสถำนกำรณ์ โปรดติดตำมรำยละเอียดได้ที่เพจ ฝ่ำยวิชำกำร มธ. 
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