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Medal of
ตวัอยา่งรปูชดุครยุ Graduation 

Gowns
 Honor http://commencement.bu.ac.t

h/gownandhood/
1 7570500392 น.ส. ภัทรว์รัญญา  เศรษฐนนทว์ณชิ 22 ก.ย. 63 1/2020 TFB
2 7600500677 MR. LUONG DAI NGUYEN 23 ก.ย. 63 1/2020
3 7600500735 MR. HOP TRONG CAO 23 ก.ย. 63 1/2020
4 7600500750 MISS NGUYET THI KIM PHAM 23 ก.ย. 63 1/2020
5 7610200573 นาย ธนากร  เปียคง 7 ต.ค. 63 1/2020 BBL ยังไมส่ง่รูปชดุครุย
6 7610200854 น.ส. ขนษิฐา  สทิธาจารย์ 7 ต.ค. 63 1/2020 TFB
7 7610500022 น.ส. สหุรรษา  อนิสี 6 ต.ค. 63 1/2020 TFB ยังไมส่ง่รูปชดุครุย
8 7610500063 น.ส. วนัสนันทน ์ โพธเิพชร 6 ต.ค. 63 1/2020 TFB

THESIS**

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชอืพรอ้มกบัเหตผุลของผูท้ไีมส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตงัแต่ 17 พฤศจกิายน 2563 ที

* ไมจั่ดสง่หลกัฐานสาํเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทไีมม่เีลขทบีญัชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกนัคา่เสยีหายสว่นทเีหลอืได ้ซงึ
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลกัฐานสาํเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลยัไดท้งั 2 วทิยาเขต  
ในวนัจันทร ์- เสาร ์ตงัแตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สาํเนาเลขบญัชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพอืสาํหรับการคนืเงนิประกนัคา่เสยีหาย
ถงึ อ.เพ็ญศร ี(แผนกการเงนิ) ไปท ีFax: +66 407-3716  หรอืสอบถามขอ้มลู โทร. 02-407-3888 # 1929    
3. ขนึทะเบยีนบณัฑติท ีรอบท ี1 ระหวา่ง (…….รอประกาศ…………..) และชาํระเงนิภายใน (…….รอประกาศ…………..) 

Please visit 
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/Instruction_for_International_Students_eng.pdf
         For those who stay overseas, and are not be able to pick up the documents by yourself, please assign
someone to pick up one copy of Official Transcript and one copy of the Certificate for Graduation documents  
and get the 2,000 THB Deposit Refund for you. They are required to submit the power of attorney form
authorized by you, the copy of their passport/National I.D. Card together with the copy of your passport.

Please notice that the documents and the Deposit Refund Fee will be ready to pick up on November 17, 2020 onwards.

Please visit the link below to confirm the attending of the Graduation Ceremony. 
http://commencement.bu.ac.th/

Name

รายชอืขออนุมตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพอืขออนุมัตผิูส้าํเร็จการศกึษา

ครังท ี2/2563  :  วนัที 16 พ.ย. 2563
The University's Board of Trustee approve on November 16, 2020

ขอ้มลู ณ วนัท ี8 ตลุาคม 2563 / Update on October 8, 2020

Date of GraduationNO ID BANK
(Semester)

http://commencement.bu.ac.th/ (กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบตัร  (…….รอประกาศ…………..) 
How to file for Graduation for International Student 

ขนัตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/Instruction_for_International_Students_th.pdf

http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  
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Medal of
ตวัอยา่งรปูชดุครยุ Graduation 

Gowns
 Honor http://commencement.bu.ac.t

h/gownandhood/
9 7620202403 น.ส. นันทว์ภัส  ชยัเลศิวราภัทร์ 7 ต.ค. 63 1/2020

10 7620300033 นาย ววิรรธน ์ ทองงามขํา 30 ก.ย. 63 1/2020 SCB
11 7620300256 น.ส. ณัฐธดิา  เสถยีรพันธุ์ 30 ก.ย. 63 1/2020 SCB √
12 7620300322 น.ส. กมลรัตน ์ พุ่มเฟือง 30 ก.ย. 63 1/2020 TFB √ ยังไมส่ง่รูปชดุครุย
13 7620300520 นาย สรุพงษ์  การาม 30 ก.ย. 63 1/2020 TFB √
14 7620300983 น.ส. อมุา  พงึเมอืง 7 ต.ค. 63 1/2020 TFB
15 7620301155 น.ส. ธชิานันท ์ แกว้สนีวล 30 ก.ย. 63 1/2020 TFB √ ยังไมส่ง่รูปชดุครุย
16 7620301163 นาย สมมาตร  สมาคม 30 ก.ย. 63 1/2020 TFB √ ยังไมส่ง่รูปชดุครุย
17 7620301205 น.ส. วยิดา  พรีรัฐกลุ 7 ต.ค. 63 1/2020 TFB

THESIS**

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชอืพรอ้มกบัเหตผุลของผูท้ไีมส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตงัแต่ 17 พฤศจกิายน 2563 ที

* ไมจั่ดสง่หลกัฐานสาํเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทไีมม่เีลขทบีญัชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกนัคา่เสยีหายสว่นทเีหลอืได ้ซงึ
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลกัฐานสาํเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลยัไดท้งั 2 วทิยาเขต  
ในวนัจันทร ์- เสาร ์ตงัแตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สาํเนาเลขบญัชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพอืสาํหรับการคนืเงนิประกนัคา่เสยีหาย
ถงึ อ.เพ็ญศร ี(แผนกการเงนิ) ไปท ีFax: +66 407-3716  หรอืสอบถามขอ้มลู โทร. 02-407-3888 # 1929    
3. ขนึทะเบยีนบณัฑติท ีรอบท ี1 ระหวา่ง (…….รอประกาศ…………..) และชาํระเงนิภายใน (…….รอประกาศ…………..) 

Please visit 
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/Instruction_for_International_Students_eng.pdf
         For those who stay overseas, and are not be able to pick up the documents by yourself, please assign
someone to pick up one copy of Official Transcript and one copy of the Certificate for Graduation documents  
and get the 2,000 THB Deposit Refund for you. They are required to submit the power of attorney form
authorized by you, the copy of their passport/National I.D. Card together with the copy of your passport.

Please notice that the documents and the Deposit Refund Fee will be ready to pick up on November 17, 2020 onwards.

Please visit the link below to confirm the attending of the Graduation Ceremony. 
http://commencement.bu.ac.th/

How to file for Graduation for International Student 

ขนัตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/Instruction_for_International_Students_th.pdf

http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

(กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบตัร  (…….รอประกาศ…………..) http://commencement.bu.ac.th/

กําหนดการประชมุสภาฯ เพอืขออนุมัตผิูส้าํเร็จการศกึษา
ครังท ี2/2563  :  วนัที 16 พ.ย. 2563

The University's Board of Trustee approve on November 16, 2020
ขอ้มลู ณ วนัท ี8 ตลุาคม 2563 / Update on October 8, 2020

NO ID Name Date of Graduation BANK
(Semester)

รายชอืขออนุมตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
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Medal of
ตวัอยา่งรปูชดุครยุ Graduation 

Gowns
 Honor http://commencement.bu.ac.t

h/gownandhood/

1 7590204462 MISS TINGTING  LI 30-Oct-20 1/2020
Not submit 4 photos in 
academic gown now.

2 7590300591 น.ส. สริภัทร  ลาภวไิลพงศ์ 29 ต.ค. 63 1/2020 TFB
3 7590300831 น.ส. ภัณฑริา  สมประเสรฐิสขุ 29 ต.ค. 63 1/2020 TFB
4 7590500075 น.ส. ปทมุมา อนิทรอ์อ่น** 24 ต.ค. 63 1/2020 TFB
5 7600202910 น.ส. อจัฉราพรรณ  เนตรขํา 30 ต.ค. 63 1/2020 TFB
6 7600203009 นาย ภาณุพงศ ์ พ่วงพันธ์ 30 ต.ค. 63 1/2020 TMB ยังไมส่ง่รูปชดุครุย
7 7600500149 น.ส. ทชัชญา  ทรงอทิธสิขุ 13 ต.ค. 63 1/2020 SCB ยังไมส่ง่รูปชดุครุย
8 7600900018 MR. EIDI MOHAMMAD ATEF 9-Oct-20 1/2020

THESIS**

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชอืพรอ้มกบัเหตผุลของผูท้ไีมส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตงัแต่ 17 พฤศจกิายน 2563 ที

* ไมจั่ดสง่หลกัฐานสาํเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทไีมม่เีลขทบีญัชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกนัคา่เสยีหายสว่นทเีหลอืได ้ซงึ
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลกัฐานสาํเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลยัไดท้งั 2 วทิยาเขต  
ในวนัจันทร ์- เสาร ์ตงัแตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สาํเนาเลขบญัชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพอืสาํหรับการคนืเงนิประกนัคา่เสยีหาย
ถงึ อ.เพ็ญศร ี(แผนกการเงนิ) ไปท ีFax: +66 407-3716  หรอืสอบถามขอ้มลู โทร. 02-407-3888 # 1929    
3. ขนึทะเบยีนบณัฑติท ีรอบท ี1 ระหวา่ง (…….รอประกาศ…………..) และชาํระเงนิภายใน (…….รอประกาศ…………..) 

Please visit 
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/Instruction_for_International_Students_eng.pdf
         For those who stay overseas, and are not be able to pick up the documents by yourself, please assign
someone to pick up one copy of Official Transcript and one copy of the Certificate for Graduation documents  
and get the 2,000 THB Deposit Refund for you. They are required to submit the power of attorney form
authorized by you, the copy of their passport/National I.D. Card together with the copy of your passport.

Please notice that the documents and the Deposit Refund Fee will be ready to pick up on November 17, 2020 onwards.

Please visit the link below to confirm the attending of the Graduation Ceremony. 
http://commencement.bu.ac.th/

http://commencement.bu.ac.th/ (กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบตัร  (…….รอประกาศ…………..) 
How to file for Graduation for International Student 

(Semester)

ขนัตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/Instruction_for_International_Students_th.pdf

http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

รายชอืขออนุมตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพอืขออนุมัตผิูส้าํเร็จการศกึษา

ครังท ี2/2563  :  วนัที 16 พ.ย. 2563
The University's Board of Trustee approve on November 16, 2020

ขอ้มลู ณ วนัท ี30 ตลุาคม 2563 / Update on October 30, 2020

NO ID Name Date of Graduation BANK
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Medal of
ตวัอยา่งรปูชดุครยุ Graduation 

Gowns
 Honor http://commencement.bu.ac.t

h/gownandhood/

9 7610201498 MISS WENJUN  JIANG 30 ต.ค. 63 1/2020
Not submit 4 photos in 
academic gown now.

10 7610500030 MISS ZHANG  QU 10-Oct-20 1/2020
11 7610500139 น.ส. พรรณราย  พนิจิ 15 ต.ค. 63 1/2020 TFB
12 7610500212 น.ส. พัทธมน  ภมรานนท์ 15 ต.ค. 63 1/2020 BBL
13 7620300355 น.ส. อภญิญา  ตงัประสทิธศิลิป์ 30 ต.ค. 63 1/2020 BAY
14 7620300769 น.ส. สภุาวด ี ลมิสกลุ 30 ต.ค. 63 1/2020 TFB ยังไมส่ง่รูปชดุครุย
15 7620300843 น.ส. ณัฐกานต ์ มลูประเสรฐิ 24 ต.ค. 63 1/2020 TFB

THESIS**

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชอืพรอ้มกบัเหตผุลของผูท้ไีมส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตงัแต่ 17 พฤศจกิายน 2563 ที

* ไมจั่ดสง่หลกัฐานสาํเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทไีมม่เีลขทบีญัชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกนัคา่เสยีหายสว่นทเีหลอืได ้ซงึ
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลกัฐานสาํเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลยัไดท้งั 2 วทิยาเขต  
ในวนัจันทร ์- เสาร ์ตงัแตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สาํเนาเลขบญัชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพอืสาํหรับการคนืเงนิประกนัคา่เสยีหาย
ถงึ อ.เพ็ญศร ี(แผนกการเงนิ) ไปท ีFax: +66 407-3716  หรอืสอบถามขอ้มลู โทร. 02-407-3888 # 1929    
3. ขนึทะเบยีนบณัฑติท ีรอบท ี1 ระหวา่ง (…….รอประกาศ…………..) และชาํระเงนิภายใน (…….รอประกาศ…………..) 

Please visit 
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/Instruction_for_International_Students_eng.pdf
         For those who stay overseas, and are not be able to pick up the documents by yourself, please assign
someone to pick up one copy of Official Transcript and one copy of the Certificate for Graduation documents  
and get the 2,000 THB Deposit Refund for you. They are required to submit the power of attorney form
authorized by you, the copy of their passport/National I.D. Card together with the copy of your passport.

Please notice that the documents and the Deposit Refund Fee will be ready to pick up on November 17, 2020 onwards.

Please visit the link below to confirm the attending of the Graduation Ceremony. 
http://commencement.bu.ac.th/

The University's Board of Trustee approve on November 16, 2020
ขอ้มลู ณ วนัท ี31 ตลุาคม 2563 / Update on October 31, 2020

NO ID Name Date of Graduation BANK
(Semester)

รายชอืขออนุมตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพอืขออนุมัตผิูส้าํเร็จการศกึษา

ครังท ี2/2563  :  วนัที 16 พ.ย. 2563

How to file for Graduation for International Student 

ขนัตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/Instruction_for_International_Students_th.pdf

http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

http://commencement.bu.ac.th/ (กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบตัร  (…….รอประกาศ…………..) 
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Medal of
ตวัอยา่งรปูชดุครยุ Graduation 

Gowns
 Honor http://commencement.bu.ac.t

h/gownandhood/
1 7610200300 นาย ชษิณุพงศ ์ เออือารยี์ 3 พ.ย. 63 1/2020 TFB
2 7610201209 น.ส. สรวีรรณ  เจรญิภักดิ 3 พ.ย. 63 1/2020 KTB
3 7610201845 นาย สริพสษิฐ ์ ปันสทีอง 3 พ.ย. 63 1/2020 SCB
4 7610201852 นาย ธญัพสิษิฐ ์ รอดนําพา 3 พ.ย. 63 1/2020 SCB ยังไมส่ง่รูปชดุครุย
5 7610202389 น.ส. กฤตยิาณี  เรอืงสนิทรัพย์ 3 พ.ย. 63 1/2020 BBL
6 7610202660 นาย ยอดขวญั  ผลอดุม 3 พ.ย. 63 1/2020 TFB
7 7610202678 น.ส. จดิาภา  สารากรบรรัิกษ์ 3 พ.ย. 63 1/2020 KTB
8 7610202694 น.ส. วณชิยา  เสอืเกตุ 3 พ.ย. 63 1/2020 SCB ยังไมส่ง่รูปชดุครุย
9 7610202777 น.ส. ณัฐนันท ์ บญุทนัเจรญิพงศ์ 3 พ.ย. 63 1/2020 TFB

10 7610202850 น.ส. รัตนาภรณ์  ชรีะรมย์ 3 พ.ย. 63 1/2020 TMB
11 7610202967 น.ส. อภชิญา  ประชาราษฎรน์ยิม 3 พ.ย. 63 1/2020 SCB

THESIS**

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชอืพรอ้มกบัเหตผุลของผูท้ไีมส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตงัแต่ 17 พฤศจกิายน 2563 ที

* ไมจั่ดสง่หลกัฐานสาํเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทไีมม่เีลขทบีญัชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกนัคา่เสยีหายสว่นทเีหลอืได ้ซงึ
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลกัฐานสาํเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลยัไดท้งั 2 วทิยาเขต  
ในวนัจันทร ์- เสาร ์ตงัแตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สาํเนาเลขบญัชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพอืสาํหรับการคนืเงนิประกนัคา่เสยีหาย
ถงึ อ.เพ็ญศร ี(แผนกการเงนิ) ไปท ีFax: +66 407-3716  หรอืสอบถามขอ้มลู โทร. 02-407-3888 # 1929    
3. ขนึทะเบยีนบณัฑติท ีรอบท ี1 ระหวา่ง (…….รอประกาศ…………..) และชาํระเงนิภายใน (…….รอประกาศ…………..) 

Please visit 
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/Instruction_for_International_Students_eng.pdf
         For those who stay overseas, and are not be able to pick up the documents by yourself, please assign
someone to pick up one copy of Official Transcript and one copy of the Certificate for Graduation documents  
and get the 2,000 THB Deposit Refund for you. They are required to submit the power of attorney form
authorized by you, the copy of their passport/National I.D. Card together with the copy of your passport.

Please notice that the documents and the Deposit Refund Fee will be ready to pick up on November 17, 2020 onwards.

Please visit the link below to confirm the attending of the Graduation Ceremony. 
http://commencement.bu.ac.th/

รายชอืขออนุมตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพอืขออนุมัตผิูส้าํเร็จการศกึษา

ครังท ี2/2563  :  วนัที 16 พ.ย. 2563
The University's Board of Trustee approve on November 16, 2020
ขอ้มลู ณ วนัท ี4 พฤศจกิายน 2563 / Update on November 4, 2020

NO ID Name Date of Graduation BANK

How to file for Graduation for International Student 

(Semester)

ขนัตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/Instruction_for_International_Students_th.pdf

http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

http://commencement.bu.ac.th/ (กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบตัร  (…….รอประกาศ…………..) 
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Medal of
ตวัอยา่งรปูชดุครยุ Graduation 

Gowns
 Honor http://commencement.bu.ac.t

h/gownandhood/
1 7600202092 น.ส. ฐติาภรณ์ วงัตาล 4 พ.ย. 63 1/2020 TFB ยังไมส่ง่รูปชดุครุย

THESIS**

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชอืพรอ้มกบัเหตผุลของผูท้ไีมส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตงัแต่ 17 พฤศจกิายน 2563 ที

* ไมจั่ดสง่หลกัฐานสาํเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทไีมม่เีลขทบีญัชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกนัคา่เสยีหายสว่นทเีหลอืได ้ซงึ
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลกัฐานสาํเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลยัไดท้งั 2 วทิยาเขต  
ในวนัจันทร ์- เสาร ์ตงัแตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สาํเนาเลขบญัชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพอืสาํหรับการคนืเงนิประกนัคา่เสยีหาย
ถงึ อ.เพ็ญศร ี(แผนกการเงนิ) ไปท ีFax: +66 407-3716  หรอืสอบถามขอ้มลู โทร. 02-407-3888 # 1929    
3. ขนึทะเบยีนบณัฑติท ีรอบท ี1 ระหวา่ง (…….รอประกาศ…………..) และชาํระเงนิภายใน (…….รอประกาศ…………..) 

Please visit 
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/Instruction_for_International_Students_eng.pdf
         For those who stay overseas, and are not be able to pick up the documents by yourself, please assign
someone to pick up one copy of Official Transcript and one copy of the Certificate for Graduation documents  
and get the 2,000 THB Deposit Refund for you. They are required to submit the power of attorney form
authorized by you, the copy of their passport/National I.D. Card together with the copy of your passport.

Please notice that the documents and the Deposit Refund Fee will be ready to pick up on November 17, 2020 onwards.

Please visit the link below to confirm the attending of the Graduation Ceremony. 
http://commencement.bu.ac.th/

How to file for Graduation for International Student 

(Semester)

ขนัตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/Instruction_for_International_Students_th.pdf

http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

http://commencement.bu.ac.th/ (กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบตัร  (…….รอประกาศ…………..) 

รายชอืขออนุมตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพอืขออนุมัตผิูส้าํเร็จการศกึษา

ครังท ี2/2563  :  วนัที 16 พ.ย. 2563
The University's Board of Trustee approve on November 16, 2020
ขอ้มลู ณ วนัท ี6 พฤศจกิายน 2563 / Update on November 6, 2020

NO ID Name Date of Graduation BANK


