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Medal of
 Honor

1 7610202959 น.ส. ภรณ์เฉลมิ  สนัทดั 25 พ.ย. 63 1/2020 SCB
2 7610500055 นาย กนตธ์ร  อรุณไชย 6 พ.ย. 63 1/2020 TMB
3 7620300405 น.ส. นชิา  ภมุมา 18 พ.ย. 63 1/2020 SCB
4 7620300629 นาย ธนาดล  เป็นสขุ 18 พ.ย. 63 1/2020 TFB
5 7620300652 น.ส. อนัญญา  สรุชาติ 18 พ.ย. 63 1/2020 SCB
6 7620300686 น.ส. ศภุนิทรา  รุกขสวุรรณ 5 พ.ย. 63 1/2020 SCB
7 7620300900 น.ส. กติตภิัค  ดบัทกุข์ 5 พ.ย. 63 1/2020 TFB
8 7620300934 น.ส. สธุรีา  ลมิสกลุ 5 พ.ย. 63 1/2020 TFB
9 7620301056 น.ส. ณีรนุช  แกว้เนนิ 18 พ.ย. 63 1/2020 TFB

THESIS**

หมายเหต ุนักศกึษาจะตอ้งแจง้เลขทบีญัชธีนาคารของตนเองทางอนิเทอรเ์น็ตใน URSA Online for Graduate Students
 หัวขอ้ Bank Account Number http://ursa2.bu.ac.th/graduate/index_main.cfm
* ไมจั่ดสง่หลกัฐานสาํเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทไีมม่เีลขทบีญัชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกนัคา่เสยีหายสว่นทเีหลอืได ้ซงึ
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลกัฐานสาํเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลยัไดท้งั 2 วทิยาเขต  
ในวนัจันทร ์- เสาร ์ตงัแตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สาํเนาเลขบญัชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพอืสาํหรับการคนืเงนิประกนัคา่เสยีหาย
ถงึ 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 February 20, 2021 onwards.

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

ใบรับรองสาํเร็จการศกึษา ยกเลกิการตดิรูปถา่ยสวมชดุครุย (ดงันันตงัแต่ ภาค 1/2020 เป็นตน้ไป นักศกึษาไมต่อ้งสง่รูปถา่ยชดุครุย)
Those who graduate in the first semester of academic year 2020 onwards, photos are not a requirement.

ขนัตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 

รายชอืขออนุมตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพอืขออนุมัตผิูส้าํเร็จการศกึษา

ครังท ี3/2563  :  วนัที 19 ก.พ. 2564
The University's Board of Trustee approve on February 19, 2021
ขอ้มลู ณ วนัท ี1 ธันวาคม 2563 / Update on December 1, 2020

(Semester)

http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/Instruction_for_International_Students_th.pdf

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

NO ID Name Date of Graduation BANK Remark

How to file for Graduation for International Student 
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Medal of
 Honor

1 7590500125 น.ส. ประตมิากร  วงษ์ดี 25 พ.ย. 63 1/2020 SCB
2 7620300314 นาย กมลธร  โกมารทตั 1 ธ.ค. 63 1/2020 SCB
3 7620300702 น.ส. กนกพร  บํารุงนอก 1 ธ.ค. 63 1/2020 SCB

THESIS**

หมายเหต ุนักศกึษาจะตอ้งแจง้เลขทบีญัชธีนาคารของตนเองทางอนิเทอรเ์น็ตใน URSA Online for Graduate Students
 หัวขอ้ Bank Account Number http://ursa2.bu.ac.th/graduate/index_main.cfm
* ไมจั่ดสง่หลกัฐานสาํเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทไีมม่เีลขทบีญัชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกนัคา่เสยีหายสว่นทเีหลอืได ้ซงึ
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลกัฐานสาํเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลยัไดท้งั 2 วทิยาเขต  
ในวนัจันทร ์- เสาร ์ตงัแตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สาํเนาเลขบญัชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพอืสาํหรับการคนืเงนิประกนัคา่เสยีหาย
ถงึ 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 February 20, 2021 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

http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/Instruction_for_International_Students_th.pdf

Remark

ใบรับรองสาํเร็จการศกึษา ยกเลกิการตดิรูปถา่ยสวมชดุครุย (ดงันันตงัแต่ ภาค 1/2020 เป็นตน้ไป นักศกึษาไมต่อ้งสง่รูปถา่ยชดุครุย)

ขนัตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 

Those who graduate in the first semester of academic year 2020 onwards, photos are not a requirement.

ครังท ี3/2563  :  วนัที 19 ก.พ. 2564
The University's Board of Trustee approve on February 19, 2021

Date of Graduation

ขอ้มลู ณ วนัท ี2 ธันวาคม 2563 / Update on December 2, 2020

NO ID Name BANK
(Semester)

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

1 7580200355 MR. MOHAMMED SUHAIL  LOOJI** 16-Dec-20 1/2020 TFB
2 7580200363 MISS FERHEEN  LOOJI** 16-Dec-20 1/2020 TFB
3 7580200462 MR. NURA GAMBO RABIU** 16-Dec-20 1/2020 TFB
4 7590202920 MR. YE KO KO  HTET** 16-Dec-20 1/2020 KTB
5 7610200938 นาย ทรงยศ  ตงัธราธร 19 ธ.ค. 63 1/2020 BAY
6 7610201415 น.ส. ธนัชพร  ออ่งยมิ 19 ธ.ค. 63 1/2020 TFB
7 7610202892 MISS QUNLI  TANG 16-Dec-20 1/2020 TFB
8 7610202900 MISS DA  BAO 16-Dec-20 1/2020
9 7610202918 MISS WANG  JIJIA 1-Aug-20 3/2019 NBANK

THESIS**

หมายเหต ุนักศกึษาจะตอ้งแจง้เลขทบีญัชธีนาคารของตนเองทางอนิเทอรเ์น็ตใน URSA Online for Graduate Students
 หัวขอ้ Bank Account Number http://ursa2.bu.ac.th/graduate/index_main.cfm
* ไมจั่ดสง่หลกัฐานสาํเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทไีมม่เีลขทบีญัชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกนัคา่เสยีหายสว่นทเีหลอืได ้ซงึ
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลกัฐานสาํเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลยัไดท้งั 2 วทิยาเขต  
ในวนัจันทร ์- เสาร ์ตงัแตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สาํเนาเลขบญัชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพอืสาํหรับการคนืเงนิประกนัคา่เสยีหาย
ถงึ 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 February 20, 2021 onwards.

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

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

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

รายชอืขออนุมตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพอืขออนุมัตผิูส้าํเร็จการศกึษา

ครังท ี3/2563  :  วนัที 19 ก.พ. 2564
The University's Board of Trustee approve on February 19, 2021
ขอ้มลู ณ วนัท ี4 มกราคม 2564 / Update on January 4, 2021

NO ID Name Date of Graduation BANK Remark
(Semester)

ใบรับรองสาํเร็จการศกึษา ยกเลกิการตดิรูปถา่ยสวมชดุครุย (ดงันันตงัแต่ ภาค 1/2020 เป็นตน้ไป นักศกึษาไมต่อ้งสง่รูปถา่ยชดุครุย)
Those who graduate in the first semester of academic year 2020 onwards, photos are not a requirement.

How to file for Graduation for International Student 
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Medal of
 Honor

10 7620202270 MR. CHEN  CHEN 04-Dec-20 1/2020
11 7620202288 MISS CHEN  XIAODAN 04-Dec-20 1/2020
12 7620202296 MR. HUANG  YUNING 18-Dec-20 1/2020
13 7620202304 MISS JIAO  PEIZHEN 04-Dec-20 1/2020
14 7620202312 MISS LI  FEN 04-Dec-20 1/2020
15 7620202320 MISS LING  MIAO 18-Dec-20 1/2020
16 7620202338 MR. LI  ZONGWEI 18-Dec-20 1/2020
17 7620202346 MISS LU  JINYU 18-Dec-20 1/2020
18 7620202353 MR. LUO  MINGSHAN 18-Dec-20 1/2020

THESIS**

หมายเหต ุนักศกึษาจะตอ้งแจง้เลขทบีญัชธีนาคารของตนเองทางอนิเทอรเ์น็ตใน URSA Online for Graduate Students
 หัวขอ้ Bank Account Number http://ursa2.bu.ac.th/graduate/index_main.cfm
* ไมจั่ดสง่หลกัฐานสาํเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทไีมม่เีลขทบีญัชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกนัคา่เสยีหายสว่นทเีหลอืได ้ซงึ
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลกัฐานสาํเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลยัไดท้งั 2 วทิยาเขต  
ในวนัจันทร ์- เสาร ์ตงัแตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สาํเนาเลขบญัชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพอืสาํหรับการคนืเงนิประกนัคา่เสยีหาย
ถงึ 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 February 20, 2021 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 ี3/2563  :  วนัที 19 ก.พ. 2564
The University's Board of Trustee approve on February 19, 2021
ขอ้มลู ณ วนัท ี4 มกราคม 2564 / Update on January 4, 2021

NO ID Name Date of Graduation

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

Those who graduate in the first semester of academic year 2020 onwards, photos are not a requirement.

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

BANK Remark
(Semester)

ใบรับรองสาํเร็จการศกึษา ยกเลกิการตดิรูปถา่ยสวมชดุครุย (ดงันันตงัแต่ ภาค 1/2020 เป็นตน้ไป นักศกึษาไมต่อ้งสง่รูปถา่ยชดุครุย)
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Medal of
 Honor

19 7620202361 MISS NAI  XIN 18-Dec-20 1/2020
20 7620202379 MISS XU  YAN 18-Dec-20 1/2020
21 7620202387 MISS ZHAI  XIAOXIN 04-Dec-20 1/2020
22 7620202395 MISS WEI  PEIPEI 04-Dec-20 1/2020
23 7620300546 MISS YINGYING  LIANG 21 ธ.ค. 63 1/2020 TFB
24 7620300561 นาย วชัระ  เทพพทิกัษ์ศกัดิ 15 ธ.ค. 63 1/2020 TFB √
25 7620300579 น.ส. รวญิากร มหทิธกิรกลุ 17 ธ.ค. 63 1/2020 TFB
26 7620300751 นาย อภเิชษฐ  สขุสาํราญ 19 ธ.ค. 63 1/2020 TFB

THESIS**

หมายเหต ุนักศกึษาจะตอ้งแจง้เลขทบีญัชธีนาคารของตนเองทางอนิเทอรเ์น็ตใน URSA Online for Graduate Students
 หัวขอ้ Bank Account Number http://ursa2.bu.ac.th/graduate/index_main.cfm
* ไมจั่ดสง่หลกัฐานสาํเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทไีมม่เีลขทบีญัชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกนัคา่เสยีหายสว่นทเีหลอืได ้ซงึ
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลกัฐานสาํเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลยัไดท้งั 2 วทิยาเขต  
ในวนัจันทร ์- เสาร ์ตงัแตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สาํเนาเลขบญัชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพอืสาํหรับการคนืเงนิประกนัคา่เสยีหาย
ถงึ 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 February 20, 2021 onwards.

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

http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/Instruction_for_International_Students_th.pdf

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

ใบรับรองสาํเร็จการศกึษา ยกเลกิการตดิรูปถา่ยสวมชดุครุย (ดงันันตงัแต่ ภาค 1/2020 เป็นตน้ไป นักศกึษาไมต่อ้งสง่รูปถา่ยชดุครุย)
Those who graduate in the first semester of academic year 2020 onwards, photos are not a requirement.

ID Name Date of Graduation BANK

ขอ้มลู ณ วนัท ี4 มกราคม 2564 / Update on January 4, 2021

NO Remark
(Semester)

รายชอืขออนุมตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพอืขออนุมัตผิูส้าํเร็จการศกึษา

ครังท ี3/2563  :  วนัที 19 ก.พ. 2564
The University's Board of Trustee approve on February 19, 2021

ขนัตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 



11/2/2021 6/27

Medal of
 Honor

27 7620300777 น.ส. วรรณรัชต ์ แรงจรงิ 8 ธ.ค. 63 1/2020 SCB
28 7620300827 น.ส. รณดิา  อจักลบั 15 ธ.ค. 63 1/2020 SCB
29 7620301221 นาย กณัฐท์พั  เลศิฤทธเิศรษฐ์ 15 ธ.ค. 63 1/2020 BAY
30 7620301239 น.ส. ฐตินัินท ์ ทองมาเอง 19 ธ.ค. 63 1/2020 SCB
31 7621200018 นาย วรท  ประสานเสรมิสง่ 16 ธ.ค. 63 1/2020 TFB
32 7621200042 น.ส. สริรัิตน ์ องัเจรญิวรกลุ 16 ธ.ค. 63 1/2020 TFB √
33 7621200059 น.ส. อชริญา  จรจอ่ง 16 ธ.ค. 63 1/2020 TFB
34 7621200083 น.ส. ขวญัฤด ี กรัิมย์ 19 ธ.ค. 63 1/2020 SCB
35 7621200109 น.ส. พสิชา  เจยีโหงว 16 ธ.ค. 63 1/2020 TFB

THESIS**

หมายเหต ุนักศกึษาจะตอ้งแจง้เลขทบีญัชธีนาคารของตนเองทางอนิเทอรเ์น็ตใน URSA Online for Graduate Students
 หัวขอ้ Bank Account Number http://ursa2.bu.ac.th/graduate/index_main.cfm
* ไมจั่ดสง่หลกัฐานสาํเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทไีมม่เีลขทบีญัชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกนัคา่เสยีหายสว่นทเีหลอืได ้ซงึ
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลกัฐานสาํเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลยัไดท้งั 2 วทิยาเขต  
ในวนัจันทร ์- เสาร ์ตงัแตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สาํเนาเลขบญัชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพอืสาํหรับการคนืเงนิประกนัคา่เสยีหาย
ถงึ 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 February 20, 2021 onwards.

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

NO ID Name Date of Graduation BANK Remark
(Semester)

How to file for Graduation for International Student 

Those who graduate in the first semester of academic year 2020 onwards, photos are not a requirement.

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

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

ใบรับรองสาํเร็จการศกึษา ยกเลกิการตดิรูปถา่ยสวมชดุครุย (ดงันันตงัแต่ ภาค 1/2020 เป็นตน้ไป นักศกึษาไมต่อ้งสง่รูปถา่ยชดุครุย)

ขอ้มลู ณ วนัท ี4 มกราคม 2564 / Update on January 4, 2021

รายชอืขออนุมตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพอืขออนุมัตผิูส้าํเร็จการศกึษา

ครังท ี3/2563  :  วนัที 19 ก.พ. 2564
The University's Board of Trustee approve on February 19, 2021



11/2/2021 7/27

Medal of
 Honor

36 7621200117 น.ส. พรรณพัชนันท ์ มานะกจิรุ่งเรอืง 16 ธ.ค. 63 1/2020 TFB
37 7621200125 นาย ภชูชิญ ์ ภรูปิรชีา 16 ธ.ค. 63 1/2020 TFB
38 7621200166 น.ส. สรุางคนา  ศรสีทุธิ 16 ธ.ค. 63 1/2020 TFB
39 7621200174 นาย ธนากรณ์  โกวะประดษิฐ์ 16 ธ.ค. 63 1/2020 TFB
40 7621200182 น.ส. กนกวรรณ  ใหมออ่น 16 ธ.ค. 63 1/2020 TFB
41 7621200190 น.ส. วราภรณ์  ธัญพชืน์ 16 ธ.ค. 63 1/2020 TFB
42 7621200208 น.ส. ฐติทิพิย ์ บญุศรปีระภากจิ 16 ธ.ค. 63 1/2020 TFB
43 7621200216 น.ส. ชาลสิา  ไชยเสน 16 ธ.ค. 63 1/2020 TFB
44 7621200224 น.ส. ณัฐกฤตา  วนัเพ็ญ 16 ธ.ค. 63 1/2020 TFB

THESIS**

หมายเหต ุนักศกึษาจะตอ้งแจง้เลขทบีญัชธีนาคารของตนเองทางอนิเทอรเ์น็ตใน URSA Online for Graduate Students
 หัวขอ้ Bank Account Number http://ursa2.bu.ac.th/graduate/index_main.cfm
* ไมจั่ดสง่หลกัฐานสาํเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทไีมม่เีลขทบีญัชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกนัคา่เสยีหายสว่นทเีหลอืได ้ซงึ
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลกัฐานสาํเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลยัไดท้งั 2 วทิยาเขต  
ในวนัจันทร ์- เสาร ์ตงัแตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สาํเนาเลขบญัชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพอืสาํหรับการคนืเงนิประกนัคา่เสยีหาย
ถงึ 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 February 20, 2021 onwards.

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

ครังท ี3/2563  :  วนัที 19 ก.พ. 2564
The University's Board of Trustee approve on February 19, 2021
ขอ้มลู ณ วนัท ี4 มกราคม 2564 / Update on January 4, 2021

NO ID Name Date of Graduation BANK Remark
(Semester)

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

ใบรับรองสาํเร็จการศกึษา ยกเลกิการตดิรูปถา่ยสวมชดุครุย (ดงันันตงัแต่ ภาค 1/2020 เป็นตน้ไป นักศกึษาไมต่อ้งสง่รูปถา่ยชดุครุย)
Those who graduate in the first semester of academic year 2020 onwards, photos are not a requirement.

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

รายชอืขออนุมตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพอืขออนุมัตผิูส้าํเร็จการศกึษา
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Medal of
 Honor

45 7621200232 นาย ชวลัวทิย ์ สทิธมิงคลชยั 16 ธ.ค. 63 1/2020 SCB
46 7621200257 นาย รณกร  จันทรกานตานนท์ 16 ธ.ค. 63 1/2020 KTB
47 7621200265 นาย ธติวิฒัน ์ เธยีรสวสัดิ 16 ธ.ค. 63 1/2020 TFB
48 7621200273 น.ส. ฉัตรศติา  เทยีนสงค์ 16 ธ.ค. 63 1/2020 TFB
49 7621200299 น.ส. ภัทรหทยั  นรกานตก์ร 16 ธ.ค. 63 1/2020 SCB
50 7621200307 น.ส. ภัคชล ี ไทรฟัก 19 ธ.ค. 63 1/2020 TFB
51 7621200315 น.ส. ฐติยิาภรณ์  แจม่แจง้ 19 ธ.ค. 63 1/2020 SCB
52 7621200349 นาย พัชรพงศ ์ อทิธะรงค์ 16 ธ.ค. 63 1/2020 SCB
53 7621200356 น.ส. พัทธนันท ์ ตรงึจติรารัชต์ 16 ธ.ค. 63 1/2020 TMB

THESIS**

หมายเหต ุนักศกึษาจะตอ้งแจง้เลขทบีญัชธีนาคารของตนเองทางอนิเทอรเ์น็ตใน URSA Online for Graduate Students
 หัวขอ้ Bank Account Number http://ursa2.bu.ac.th/graduate/index_main.cfm
* ไมจั่ดสง่หลกัฐานสาํเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทไีมม่เีลขทบีญัชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกนัคา่เสยีหายสว่นทเีหลอืได ้ซงึ
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลกัฐานสาํเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลยัไดท้งั 2 วทิยาเขต  
ในวนัจันทร ์- เสาร ์ตงัแตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สาํเนาเลขบญัชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพอืสาํหรับการคนืเงนิประกนัคา่เสยีหาย
ถงึ 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 February 20, 2021 onwards.

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

ขอ้มลู ณ วนัท ี4 มกราคม 2564 / Update on January 4, 2021

NO ID Name Date of Graduation BANK Remark
(Semester)

http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/Instruction_for_International_Students_th.pdf

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

ใบรับรองสาํเร็จการศกึษา ยกเลกิการตดิรูปถา่ยสวมชดุครุย (ดงันันตงัแต่ ภาค 1/2020 เป็นตน้ไป นักศกึษาไมต่อ้งสง่รูปถา่ยชดุครุย)
Those who graduate in the first semester of academic year 2020 onwards, photos are not a requirement.

ขนัตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 

กําหนดการประชมุสภาฯ เพอืขออนุมัตผิูส้าํเร็จการศกึษา
ครังท ี3/2563  :  วนัที 19 ก.พ. 2564

The University's Board of Trustee approve on February 19, 2021

รายชอืขออนุมตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
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Medal of
 Honor

54 7621200364 นาย ภวศิ  จันทะภาโส 16 ธ.ค. 63 1/2020 TFB
55 7621200372 นาย ณัฐวฒุ ิ จงเทพ 16 ธ.ค. 63 1/2020 TFB
56 7621200398 นาย พงศป์ณต  ภาคภพ 16 ธ.ค. 63 1/2020 SCB √
57 7621200414 น.ส. พมิพร์ตา  วฒันสขุกลุวฒัน์ 16 ธ.ค. 63 1/2020 TFB
58 7621200422 น.ส. เมทติา  พรหมใจ 16 ธ.ค. 63 1/2020 TFB
59 7621200430 นาย นนทปก  ธรรมทตัตรยิา 16 ธ.ค. 63 1/2020 TFB
60 7621200448 น.ส. อาทติยา  สวุรรณครีี 16 ธ.ค. 63 1/2020 TFB
61 7621200463 นาย ฉาง  ซงหยวน 16 ธ.ค. 63 1/2020 TFB
62 7621200497 น.ส. จารวพีรรณ  เกษสขุสมวงษ์ 16 ธ.ค. 63 1/2020 TFB

THESIS**

หมายเหต ุนักศกึษาจะตอ้งแจง้เลขทบีญัชธีนาคารของตนเองทางอนิเทอรเ์น็ตใน URSA Online for Graduate Students
 หัวขอ้ Bank Account Number http://ursa2.bu.ac.th/graduate/index_main.cfm
* ไมจั่ดสง่หลกัฐานสาํเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทไีมม่เีลขทบีญัชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกนัคา่เสยีหายสว่นทเีหลอืได ้ซงึ
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลกัฐานสาํเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลยัไดท้งั 2 วทิยาเขต  
ในวนัจันทร ์- เสาร ์ตงัแตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สาํเนาเลขบญัชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพอืสาํหรับการคนืเงนิประกนัคา่เสยีหาย
ถงึ 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 February 20, 2021 onwards.

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

ขอ้มลู ณ วนัท ี4 มกราคม 2564 / Update on January 4, 2021

NO ID Name Date of Graduation BANK Remark
(Semester)

รายชอืขออนุมตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 

How to file for Graduation for International Student 

Those who graduate in the first semester of academic year 2020 onwards, photos are not a requirement.

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

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

ใบรับรองสาํเร็จการศกึษา ยกเลกิการตดิรูปถา่ยสวมชดุครุย (ดงันันตงัแต่ ภาค 1/2020 เป็นตน้ไป นักศกึษาไมต่อ้งสง่รูปถา่ยชดุครุย)

กําหนดการประชมุสภาฯ เพอืขออนุมัตผิูส้าํเร็จการศกึษา
ครังท ี3/2563  :  วนัที 19 ก.พ. 2564

The University's Board of Trustee approve on February 19, 2021
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Medal of
 Honor

63 7621200505 น.ส. บษุกร  ทศราช 16 ธ.ค. 63 1/2020 SCB
64 7621200513 น.ส. ปาณศิา  หงสธ์นโชติ 16 ธ.ค. 63 1/2020 TFB √
65 7621200521 น.ส. มนัสนันท ์ วฒุบิณุยสทิธิ 19 ธ.ค. 63 1/2020 TFB
66 7621200539 น.ส. ภัสสร  พัฒนะพรหมมาส 16 ธ.ค. 63 1/2020 KTB √
67 7621200554 น.ส. ณัฐรนิทร ์ วงศส์รุยิะคํา 16 ธ.ค. 63 1/2020 TFB
68 7621200653 นาย เพยีงพอ  คําสงิหน์อก 16 ธ.ค. 63 1/2020 SCB
69 7621200661 นาย กนกวรรษ  จงึสรุะ 16 ธ.ค. 63 1/2020 TFB

THESIS**

หมายเหต ุนักศกึษาจะตอ้งแจง้เลขทบีญัชธีนาคารของตนเองทางอนิเทอรเ์น็ตใน URSA Online for Graduate Students
 หัวขอ้ Bank Account Number http://ursa2.bu.ac.th/graduate/index_main.cfm
* ไมจั่ดสง่หลกัฐานสาํเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทไีมม่เีลขทบีญัชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกนัคา่เสยีหายสว่นทเีหลอืได ้ซงึ
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลกัฐานสาํเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลยัไดท้งั 2 วทิยาเขต  
ในวนัจันทร ์- เสาร ์ตงัแตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สาํเนาหนา้แรกของบญัชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพอืสาํหรับการคนืเงนิประกนัคา่เสยีหาย 
ถงึ 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 February 20, 2021 onwards.

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

(กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบตัร  (…….รอประกาศ…………..) 
How to file for Graduation for International Student 

รายชอืขออนุมตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพอืขออนุมัตผิูส้าํเร็จการศกึษา

ครังท ี3/2563  :  วนัที 19 ก.พ. 2564
The University's Board of Trustee approve on February 19, 2021
ขอ้มลู ณ วนัท ี4 มกราคม 2564 / Update on January 4, 2021

NO

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

http://commencement.bu.ac.th/

ID Name Date of Graduation BANK

ใบรับรองสาํเร็จการศกึษา ยกเลกิการตดิรูปถา่ยสวมชดุครุย (ดงันันตงัแต่ ภาค 1/2020 เป็นตน้ไป นักศกึษาไมต่อ้งสง่รูปถา่ยชดุครุย)

Remark
(Semester)

Those who graduate in the first semester of academic year 2020 onwards, photos are not a requirement.
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Medal of
 Honor

70 9570200015 MR. NONTHAPAT  PULSIRI** 14-Dec-20 1/2020 SCB

71 9580200021
MISS KANLAYAKORN  
SMUTTRASEN** 4-Jan-21 1/2020 TFB

72 9600300025 MR. SORA  KAITKANARAT** 16-Dec-20 1/2020 SCB
THESIS**

หมายเหต ุนักศกึษาจะตอ้งแจง้เลขทบีญัชธีนาคารของตนเองทางอนิเทอรเ์น็ตใน URSA Online for Graduate Students
 หัวขอ้ Bank Account Number http://ursa2.bu.ac.th/graduate/index_main.cfm
* ไมจั่ดสง่หลกัฐานสาํเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทไีมม่เีลขทบีญัชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกนัคา่เสยีหายสว่นทเีหลอืได ้ซงึ
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลกัฐานสาํเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลยัไดท้งั 2 วทิยาเขต  
ในวนัจันทร ์- เสาร ์ตงัแตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สาํเนาหนา้แรกของบญัชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพอืสาํหรับการคนืเงนิประกนัคา่เสยีหาย 
ถงึ 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 February 20, 2021 onwards.

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

BANK

รายชอืขออนุมตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพอืขออนุมัตผิูส้าํเร็จการศกึษา

How to file for Graduation for International Student 

ครังท ี3/2563  :  วนัที 19 ก.พ. 2564
The University's Board of Trustee approve on February 19, 2021
ขอ้มลู ณ วนัท ี4 มกราคม 2564 / Update on January 4, 2021

NO ID Name Date of Graduation

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

Remark
(Semester)

http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/Instruction_for_International_Students_th.pdf

ใบรับรองสาํเร็จการศกึษา ยกเลกิการตดิรูปถา่ยสวมชดุครุย (ดงันันตงัแต่ ภาค 1/2020 เป็นตน้ไป นักศกึษาไมต่อ้งสง่รูปถา่ยชดุครุย)
Those who graduate in the first semester of academic year 2020 onwards, photos are not a requirement.

ขนัตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 
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Medal of
 Honor

1 7580300536 น.ส. ณัฐณชิา พพิธิวณชิการ 16 ม.ค. 64 1/2020 TFB
2 7590200544 MR. ARBIN** 16-Dec-20 1/2020
3 7590300880 น.ส. กมลนัทธ ์ โกมลวาทนิ 16 ม.ค. 64 1/2020 SCB
4 7600200500 นาย โชตภิัทร ์ โชคชยัสริิ 29 ม.ค. 64 1/2020 TFB
5 7600202498 น.ส. พรรณปพร  เอยีมสาํอางค์ 27 ม.ค. 64 1/2020 SCB
6 7600202837 น.ส. จรรยา  ฉลาดแยม้ 27 ม.ค. 64 1/2020 TFB
7 7600300656 นาย กติตภิมู ิ สวุรรณโภคนิ** 31 ธ.ค. 63 1/2020 KTB
8 7610201076 นาย พรีวชิญ ์ วฒันศริพิร 27 ม.ค. 64 1/2020 BBL

THESIS**

หมายเหต ุนักศกึษาจะตอ้งแจง้เลขทบีญัชธีนาคารของตนเองทางอนิเทอรเ์น็ตใน URSA Online for Graduate Students
 หัวขอ้ Bank Account Number http://ursa2.bu.ac.th/graduate/index_main.cfm
* ไมจั่ดสง่หลกัฐานสาํเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทไีมม่เีลขทบีญัชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกนัคา่เสยีหายสว่นทเีหลอืได ้ซงึ
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลกัฐานสาํเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลยัไดท้งั 2 วทิยาเขต  
ในวนัจันทร ์- เสาร ์ตงัแตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สาํเนาหนา้แรกของบญัชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพอืสาํหรับการคนืเงนิประกนัคา่เสยีหาย 
ถงึ 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 February 20, 2021 onwards.

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

ใบรับรองสาํเร็จการศกึษา ยกเลกิการตดิรูปถา่ยสวมชดุครุย (ดงันันตงัแต่ ภาค 1/2020 เป็นตน้ไป นักศกึษาไมต่อ้งสง่รูปถา่ยชดุครุย)

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

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

Those who graduate in the first semester of academic year 2020 onwards, photos are not a requirement.

รายชอืขออนุมตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพอืขออนุมัตผิูส้าํเร็จการศกึษา

ครังท ี3/2563  :  วนัที 19 ก.พ. 2564
The University's Board of Trustee approve on February 19, 2021
ขอ้มลู ณ วนัท ี4 กมุภาพันธ์ 2564 / Update onFebruary 4, 2021

NO ID Name Date of Graduation BANK Remark(Semester)
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Medal of
 Honor

9 7610201282 น.ส. วรลกัษณ์  วชิยัประจักร์ 27 ม.ค. 64 1/2020 TFB
10 7610201449 นาย บวรนันท ์ ยวุยทุธ 27 ม.ค. 64 1/2020 SCB
11 7610201456 น.ส. ศริพิร  วฒุนิาม 27 ม.ค. 64 1/2020 TFB

12 7610201464
MR. NESTOR JAVIER GARCIA 
CANTILLO 30-Jan-21 2/2020

13 7610201589 น.ส. รวพิร  ภวูไพศาลกจิ 27 ม.ค. 64 1/2020 SCB
14 7610201837 นาย สทิธชิยั  อนันตว์ฒันาวทิย์ 27 ม.ค. 64 1/2020 TFB
15 7610201860 น.ส. วรีญาดา  มว่งสตีอง 27 ม.ค. 64 1/2020 TFB √
16 7610202207 นาย อจัชวนิ  เปรมออ่น 27 ม.ค. 64 1/2020 TFB √
17 7610202215 น.ส. วลยัพรรณ  แจม่วรรณา 27 ม.ค. 64 1/2020 TFB √

THESIS**

หมายเหต ุนักศกึษาจะตอ้งแจง้เลขทบีญัชธีนาคารของตนเองทางอนิเทอรเ์น็ตใน URSA Online for Graduate Students
 หัวขอ้ Bank Account Number http://ursa2.bu.ac.th/graduate/index_main.cfm
* ไมจั่ดสง่หลกัฐานสาํเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทไีมม่เีลขทบีญัชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกนัคา่เสยีหายสว่นทเีหลอืได ้ซงึ
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลกัฐานสาํเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลยัไดท้งั 2 วทิยาเขต  
ในวนัจันทร ์- เสาร ์ตงัแตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สาํเนาหนา้แรกของบญัชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพอืสาํหรับการคนืเงนิประกนัคา่เสยีหาย 
ถงึ 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 February 20, 2021 onwards.

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

(กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบตัร  (…….รอประกาศ…………..) 

ครังท ี3/2563  :  วนัที 19 ก.พ. 2564
The University's Board of Trustee approve on February 19, 2021
ขอ้มลู ณ วนัท ี4 กมุภาพันธ์ 2564 / Update onFebruary 4, 2021

Remark(Semester)

รายชอืขออนุมตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพอืขออนุมัตผิูส้าํเร็จการศกึษา

NO ID Name Date of Graduation BANK

ใบรับรองสาํเร็จการศกึษา ยกเลกิการตดิรูปถา่ยสวมชดุครุย (ดงันันตงัแต่ ภาค 1/2020 เป็นตน้ไป นักศกึษาไมต่อ้งสง่รูปถา่ยชดุครุย)
Those who graduate in the first semester of academic year 2020 onwards, photos are not a requirement.

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

How to file for Graduation for International Students 
http://commencement.bu.ac.th/
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Medal of
 Honor

18 7610500246 MR. HUYNH MINH TAN 29-Jan-21 1/2020
19 7610500329 MR. NGUYEN VAN CUONG 29-Jan-21 1/2020
20 7610500345 MR. PHAN VAN KHA 29-Jan-21 1/2020
21 7610500378 MR. NGUYEN VAN PHO 29-Jan-21 1/2020
22 7610500394 MR. HUYNH TAN DUC 29-Jan-21 1/2020
23 7620300058 น.ส. เจน่าห ์เลนน ์พารเ์มลี 10 ม.ค. 64 1/2020
24 7620300066 น.ส. ศวิาพร  พนาลี 10 ม.ค. 64 1/2020 SCB
25 7620300082 นาย ปาละศกัด ิ เรอืงศรี 10 ม.ค. 64 1/2020 KTB
26 7620300108 น.ส. ผานติา  ผาตนิาวนิ 10 ม.ค. 64 1/2020 TFB

THESIS**

หมายเหต ุนักศกึษาจะตอ้งแจง้เลขทบีญัชธีนาคารของตนเองทางอนิเทอรเ์น็ตใน URSA Online for Graduate Students
 หัวขอ้ Bank Account Number http://ursa2.bu.ac.th/graduate/index_main.cfm
* ไมจั่ดสง่หลกัฐานสาํเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทไีมม่เีลขทบีญัชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกนัคา่เสยีหายสว่นทเีหลอืได ้ซงึ
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลกัฐานสาํเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลยัไดท้งั 2 วทิยาเขต  
ในวนัจันทร ์- เสาร ์ตงัแตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สาํเนาหนา้แรกของบญัชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพอืสาํหรับการคนืเงนิประกนัคา่เสยีหาย 
ถงึ 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 February 20, 2021 onwards.

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

ใบรับรองสาํเร็จการศกึษา ยกเลกิการตดิรูปถา่ยสวมชดุครุย (ดงันันตงัแต่ ภาค 1/2020 เป็นตน้ไป นักศกึษาไมต่อ้งสง่รูปถา่ยชดุครุย)
Those who graduate in the first semester of academic year 2020 onwards, photos are not a requirement.

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

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

ขอ้มลู ณ วนัท ี4 กมุภาพันธ์ 2564 / Update onFebruary 4, 2021

NO ID Name Date of Graduation BANK Remark(Semester)

รายชอืขออนุมตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพอืขออนุมัตผิูส้าํเร็จการศกึษา

ครังท ี3/2563  :  วนัที 19 ก.พ. 2564
The University's Board of Trustee approve on February 19, 2021
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Medal of
 Honor

27 7620300181 น.ส. พงศภ์รณ์  วรจติตานุรักษ์ 10 ม.ค. 64 1/2020
28 7620300215 นาย ชลติ  ธรีะชติกลุ 20 ม.ค. 64 1/2020 TFB
29 7620300223 นาย กฤตภาส  แยม้นาม 10 ม.ค. 64 1/2020 SCB
30 7620300231 น.ส. กณัฑติา  เชยีงแขก 20 ม.ค. 64 1/2020 TMB
31 7620300280 น.ส. ณชิากร  รังษีสกรณ์ 10 ม.ค. 64 1/2020 BBL
32 7620300298 น.ส. สวุนยี ์ ธรีะกจิมานันทชยั 10 ม.ค. 64 1/2020 TFB
33 7620300306 น.ส. ณชิาดา  อนันตนธิิ 10 ม.ค. 64 1/2020
34 7620300397 น.ส. ณัฐธยาน ์ บวรพงษ์สกลุ 10 ม.ค. 64 1/2020 TFB
35 7620300439 น.ส. มณหทยั  หรัิญตรีพล 10 ม.ค. 64 1/2020

THESIS**

หมายเหต ุนักศกึษาจะตอ้งแจง้เลขทบีญัชธีนาคารของตนเองทางอนิเทอรเ์น็ตใน URSA Online for Graduate Students
 หัวขอ้ Bank Account Number http://ursa2.bu.ac.th/graduate/index_main.cfm
* ไมจั่ดสง่หลกัฐานสาํเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทไีมม่เีลขทบีญัชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกนัคา่เสยีหายสว่นทเีหลอืได ้ซงึ
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลกัฐานสาํเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลยัไดท้งั 2 วทิยาเขต  
ในวนัจันทร ์- เสาร ์ตงัแตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สาํเนาหนา้แรกของบญัชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพอืสาํหรับการคนืเงนิประกนัคา่เสยีหาย 
ถงึ 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 February 20, 2021 onwards.

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

ใบรับรองสาํเร็จการศกึษา ยกเลกิการตดิรูปถา่ยสวมชดุครุย (ดงันันตงัแต่ ภาค 1/2020 เป็นตน้ไป นักศกึษาไมต่อ้งสง่รูปถา่ยชดุครุย)
Those who graduate in the first semester of academic year 2020 onwards, photos are not a requirement.

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

http://commencement.bu.ac.th/

Remark(Semester)

(กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบตัร  (…….รอประกาศ…………..) 
How to file for Graduation for International Students 

รายชอืขออนุมตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพอืขออนุมัตผิูส้าํเร็จการศกึษา

ครังท ี3/2563  :  วนัที 19 ก.พ. 2564
The University's Board of Trustee approve on February 19, 2021
ขอ้มลู ณ วนัท ี4 กมุภาพันธ์ 2564 / Update onFebruary 4, 2021

NO ID Name Date of Graduation BANK



11/2/2021 16/27

Medal of
 Honor

36 7620300447 นาย พภิัทร  โสตถวิไิลพงศ์ 10 ม.ค. 64 1/2020 SCB
37 7620300462 นาย ศภุฤกษ์  หอโสภณพงษ์ 10 ม.ค. 64 1/2020 TFB
38 7620300470 น.ส. ณภาภัช  ทรัพยเ์ณร 10 ม.ค. 64 1/2020
39 7620300488 น.ส. ณธภีัสร ์ ดษิยาไตรพัฒน์ 10 ม.ค. 64 1/2020
40 7620300496 น.ส. ชตุมิณฑน ์ ทพิยจ์นิดาชยักลุ 10 ม.ค. 64 1/2020 TFB √
41 7620300504 นาย ดวษิ  ประภายนต์ 10 ม.ค. 64 1/2020 TFB √
42 7620300587 น.ส. ณพัฐอร  ฐติฐิานเ์ดชน์ 10 ม.ค. 64 1/2020
43 7620300645 น.ส. สภุาวด ี รอดประเสรฐิ 25 ม.ค. 64 1/2020 NBANK
44 7620300660 น.ส. กนัธยิา  ดํารหิก์ลุ 10 ม.ค. 64 1/2020 TFB
45 7620300678 นาย ราชณัย ์ ตะมารดิ 20 ม.ค. 64 1/2020 TFB

THESIS**

หมายเหต ุนักศกึษาจะตอ้งแจง้เลขทบีญัชธีนาคารของตนเองทางอนิเทอรเ์น็ตใน URSA Online for Graduate Students
 หัวขอ้ Bank Account Number http://ursa2.bu.ac.th/graduate/index_main.cfm
* ไมจั่ดสง่หลกัฐานสาํเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทไีมม่เีลขทบีญัชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกนัคา่เสยีหายสว่นทเีหลอืได ้ซงึ
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลกัฐานสาํเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลยัไดท้งั 2 วทิยาเขต  
ในวนัจันทร ์- เสาร ์ตงัแตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สาํเนาหนา้แรกของบญัชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพอืสาํหรับการคนืเงนิประกนัคา่เสยีหาย 
ถงึ 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 February 20, 2021 onwards.

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

ใบรับรองสาํเร็จการศกึษา ยกเลกิการตดิรูปถา่ยสวมชดุครุย (ดงันันตงัแต่ ภาค 1/2020 เป็นตน้ไป นักศกึษาไมต่อ้งสง่รูปถา่ยชดุครุย)
Those who graduate in the first semester of academic year 2020 onwards, photos are not a requirement.

ขอ้มลู ณ วนัท ี4 กมุภาพันธ์ 2564 / Update onFebruary 4, 2021

How to file for Graduation for International Students 

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

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

NO ID Name Date of Graduation BANK Remark(Semester)

รายชอืขออนุมตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพอืขออนุมัตผิูส้าํเร็จการศกึษา

ครังท ี3/2563  :  วนัที 19 ก.พ. 2564
The University's Board of Trustee approve on February 19, 2021



11/2/2021 17/27

Medal of
 Honor

46 7620300694 นาย สง  เหวย่ 25 ม.ค. 64 1/2020
47 7620300710 น.ส. ฐติารยี ์ เปรมสธุรี์ 10 ม.ค. 64 1/2020
48 7620300728 น.ส. พัณณ์ชติา  ชชัจริาคณุานนท์ 10 ม.ค. 64 1/2020
49 7620300819 นาย ชานนท ์ ขําฉาย 10 ม.ค. 64 1/2020 TFB
50 7620300918 นาย วรัญ  ู เวยีงสมิา 20 ม.ค. 64 1/2020 TFB
51 7620300926 น.ส. จรัิชญา  คา่ยใส 20 ม.ค. 64 1/2020 TFB
52 7620300942 นาย ธนติ  จันทรฉ์ายทอง 10 ม.ค. 64 1/2020
53 7620300967 นาย พงษ์พันธ ์ สนัตธิรรม 10 ม.ค. 64 1/2020

THESIS**

หมายเหต ุนักศกึษาจะตอ้งแจง้เลขทบีญัชธีนาคารของตนเองทางอนิเทอรเ์น็ตใน URSA Online for Graduate Students
 หัวขอ้ Bank Account Number http://ursa2.bu.ac.th/graduate/index_main.cfm
* ไมจั่ดสง่หลกัฐานสาํเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทไีมม่เีลขทบีญัชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกนัคา่เสยีหายสว่นทเีหลอืได ้ซงึ
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลกัฐานสาํเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลยัไดท้งั 2 วทิยาเขต  
ในวนัจันทร ์- เสาร ์ตงัแตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สาํเนาหนา้แรกของบญัชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพอืสาํหรับการคนืเงนิประกนัคา่เสยีหาย 
ถงึ 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 February 20, 2021 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 Students 

ใบรับรองสาํเร็จการศกึษา ยกเลกิการตดิรูปถา่ยสวมชดุครุย (ดงันันตงัแต่ ภาค 1/2020 เป็นตน้ไป นักศกึษาไมต่อ้งสง่รูปถา่ยชดุครุย)
Those who graduate in the first semester of academic year 2020 onwards, photos are not a requirement.

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

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

Remark(Semester)

รายชอืขออนุมตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพอืขออนุมัตผิูส้าํเร็จการศกึษา

ครังท ี3/2563  :  วนัที 19 ก.พ. 2564
The University's Board of Trustee approve on February 19, 2021
ขอ้มลู ณ วนัท ี4 กมุภาพันธ์ 2564 / Update onFebruary 4, 2021

NO ID Name Date of Graduation BANK



11/2/2021 18/27

Medal of
 Honor

54 7620300975 นาย กษิดศิ  พันธารยี์ 20 ม.ค. 64 1/2020 TFB
55 7620301023 น.ส. เขมกิา  วงศโ์กมลเชษฐ์ 10 ม.ค. 64 1/2020 BAY
56 7620301049 นาย วรว ี เฉกไพชยนต์ 10 ม.ค. 64 1/2020
57 7620301148 น.ส. นภัสสรณ์  สมบรูณ์ศลิป์ 16 ม.ค. 64 1/2020 SCB
58 7620301247 น.ส. กลุวด ี ศริบิรูณานนท์ 10 ม.ค. 64 1/2020 TFB
59 7620301460 น.ส. นัฏศมน  จติรศลิป์โสภณ 10 ม.ค. 64 1/2020 SCB
60 7620301486 น.ส. เขมรัตน ์ บญุหลอ่สวุรรณ์ 10 ม.ค. 64 1/2020 TFB

THESIS**

หมายเหต ุนักศกึษาจะตอ้งแจง้เลขทบีญัชธีนาคารของตนเองทางอนิเทอรเ์น็ตใน URSA Online for Graduate Students
 หัวขอ้ Bank Account Number http://ursa2.bu.ac.th/graduate/index_main.cfm
* ไมจั่ดสง่หลกัฐานสาํเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทไีมม่เีลขทบีญัชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกนัคา่เสยีหายสว่นทเีหลอืได ้ซงึ
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลกัฐานสาํเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลยัไดท้งั 2 วทิยาเขต  
ในวนัจันทร ์- เสาร ์ตงัแตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สาํเนาหนา้แรกของบญัชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพอืสาํหรับการคนืเงนิประกนัคา่เสยีหาย 
ถงึ 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 February 20, 2021 onwards.

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

ครังท ี3/2563  :  วนัที 19 ก.พ. 2564
The University's Board of Trustee approve on February 19, 2021
ขอ้มลู ณ วนัท ี4 กมุภาพันธ์ 2564 / Update onFebruary 4, 2021

NO

รายชอืขออนุมตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพอืขออนุมัตผิูส้าํเร็จการศกึษา

ใบรับรองสาํเร็จการศกึษา ยกเลกิการตดิรูปถา่ยสวมชดุครุย (ดงันันตงัแต่ ภาค 1/2020 เป็นตน้ไป นักศกึษาไมต่อ้งสง่รูปถา่ยชดุครุย)
Those who graduate in the first semester of academic year 2020 onwards, photos are not a requirement.

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

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

ID Name Date of Graduation BANK Remark(Semester)



11/2/2021 19/27

Medal of
 Honor

61 7621200489 นาย คฑาวธุ  ทงัศรี 30 ม.ค. 64 2/2020 SCB
62 7621200562 นาย กร  พบิลูยค์ณาทรัพย์ 14 ม.ค. 64 1/2020
63 7621200570 น.ส. ฐานนันท ์ เศวตโชตธินากร 14 ม.ค. 64 1/2020 TFB
64 7621200588 นาย คงภพ  รุจริาธาดากลู 14 ม.ค. 64 1/2020
65 7621200596 น.ส. นวรัตน ์ สอสวุงศ์ 14 ม.ค. 64 1/2020
66 7621200604 น.ส. รุจรัีตน ์ จันทรส์ขุ 14 ม.ค. 64 1/2020
67 7621200612 น.ส. อรนุช  ขอวจิติรไพศาล 14 ม.ค. 64 1/2020
68 7621200620 น.ส. ปรชิมน  ยมิอบุล 14 ม.ค. 64 1/2020
69 7621200687 น.ส. ศภุนันท ์ ลลีคันาวรีะ 16 ธ.ค. 63 1/2020 TMB

THESIS**

หมายเหต ุนักศกึษาจะตอ้งแจง้เลขทบีญัชธีนาคารของตนเองทางอนิเทอรเ์น็ตใน URSA Online for Graduate Students
 หัวขอ้ Bank Account Number http://ursa2.bu.ac.th/graduate/index_main.cfm
* ไมจั่ดสง่หลกัฐานสาํเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทไีมม่เีลขทบีญัชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกนัคา่เสยีหายสว่นทเีหลอืได ้ซงึ
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลกัฐานสาํเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลยัไดท้งั 2 วทิยาเขต  
ในวนัจันทร ์- เสาร ์ตงัแตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สาํเนาหนา้แรกของบญัชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพอืสาํหรับการคนืเงนิประกนัคา่เสยีหาย 
ถงึ 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 February 20, 2021 onwards.

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

ครังท ี3/2563  :  วนัที 19 ก.พ. 2564
The University's Board of Trustee approve on February 19, 2021
ขอ้มลู ณ วนัท ี4 กมุภาพันธ์ 2564 / Update onFebruary 4, 2021

รายชอืขออนุมตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพอืขออนุมัตผิูส้าํเร็จการศกึษา

NO ID Name Date of Graduation BANK Remark(Semester)

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

ใบรับรองสาํเร็จการศกึษา ยกเลกิการตดิรูปถา่ยสวมชดุครุย (ดงันันตงัแต่ ภาค 1/2020 เป็นตน้ไป นักศกึษาไมต่อ้งสง่รูปถา่ยชดุครุย)
Those who graduate in the first semester of academic year 2020 onwards, photos are not a requirement.

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



11/2/2021 20/27

Medal of
 Honor

1 7570400163 น.ส. วไิลลกัษณ์ ไกรลาศ** 28 ม.ค. 64 1/2020
2 7580500119 น.ส. ณัฐวรา  คชสทิธ*ิ* 27 ม.ค. 64 1/2020
3 7590200577 Mr. Masid Faheem** 27-Jan-21 1/2020
4 7590202649 MISS WANNISA  SEESUK 28-Jan-21 1/2020 SCB
5 7590203969 นาย กติตคิณุ วฒุพิศิาล 28 ม.ค. 64 1/2020 TFB
6 7590300401 MR. SORAVIT  AOPHON 28-Jan-21 1/2020 TFB
7 7590300963 นาย พรีณัฐ มว่งสมัฤทธ*ิ* 27 ม.ค. 64 1/2020

8 7600200120
MR. THANON NARUJ 
BAMPENPHON 28-Jan-21 1/2020 TMB

THESIS**

หมายเหต ุนักศกึษาจะตอ้งแจง้เลขทบีญัชธีนาคารของตนเองทางอนิเทอรเ์น็ตใน URSA Online for Graduate Students
 หัวขอ้ Bank Account Number http://ursa2.bu.ac.th/graduate/index_main.cfm
* ไมจั่ดสง่หลกัฐานสาํเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทไีมม่เีลขทบีญัชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกนัคา่เสยีหายสว่นทเีหลอืได ้ซงึ
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลกัฐานสาํเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลยัไดท้งั 2 วทิยาเขต  
ในวนัจันทร ์- เสาร ์ตงัแตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สาํเนาหนา้แรกของบญัชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพอืสาํหรับการคนืเงนิประกนัคา่เสยีหาย 
ถงึ 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 February 20, 2021 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 ี3/2563  :  วนัที 19 ก.พ. 2564
The University's Board of Trustee approve on February 19, 2021
ขอ้มลู ณ วนัท ี8 กมุภาพันธ์ 2564 / Update on February 8, 2021

NO ID Name Date of Graduation BANK Remark(Semester)

How to file for Graduation for International Students 

ใบรับรองสาํเร็จการศกึษา ยกเลกิการตดิรูปถา่ยสวมชดุครุย (ดงันันตงัแต่ ภาค 1/2020 เป็นตน้ไป นักศกึษาไมต่อ้งสง่รูปถา่ยชดุครุย)
Those who graduate in the first semester of academic year 2020 onwards, photos are not a requirement.

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

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



11/2/2021 21/27

Medal of
 Honor

9 7600200922 MISS INGYIN  YADANAR 28-Jan-21 1/2020
10 7600201383 MR. SAI HAN SAIN 28-Jan-21 1/2020
11 7600202639 MISS YAO  YAO 28-Jan-21 1/2020
12 7600202845 MR. SAI NAW SENG 28-Jan-21 1/2020
13 7610200029 MISS ZHANG  YINGYING 28-Jan-21 1/2020
14 7610200078 น.ส. สจุริา  พงึสขุ 28 ม.ค. 64 1/2020 BBL
15 7610200177 น.ส. ธมนพัชร ์ ดแีสน 28 ม.ค. 64 1/2020 TMB
16 7610200243 น.ส. ชมพูนุช  วฒันอาภา 28 ม.ค. 64 1/2020 TFB
17 7610200318 MISS YI  TINGZHU 28-Jan-21 1/2020
18 7610200334 MISS XIAOQIONG  XIA 28-Jan-21 1/2020

THESIS**

หมายเหต ุนักศกึษาจะตอ้งแจง้เลขทบีญัชธีนาคารของตนเองทางอนิเทอรเ์น็ตใน URSA Online for Graduate Students
 หัวขอ้ Bank Account Number http://ursa2.bu.ac.th/graduate/index_main.cfm
* ไมจั่ดสง่หลกัฐานสาํเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทไีมม่เีลขทบีญัชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกนัคา่เสยีหายสว่นทเีหลอืได ้ซงึ
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลกัฐานสาํเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลยัไดท้งั 2 วทิยาเขต  
ในวนัจันทร ์- เสาร ์ตงัแตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สาํเนาหนา้แรกของบญัชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพอืสาํหรับการคนืเงนิประกนัคา่เสยีหาย 
ถงึ 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 February 20, 2021 onwards.

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

BANK Remark

รายชอืขออนุมตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 

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

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

กําหนดการประชมุสภาฯ เพอืขออนุมัตผิูส้าํเร็จการศกึษา
ครังท ี3/2563  :  วนัที 19 ก.พ. 2564

The University's Board of Trustee approve on February 19, 2021
ขอ้มลู ณ วนัท ี8 กมุภาพันธ์ 2564 / Update on February 8, 2021

NO ID
(Semester)

ใบรับรองสาํเร็จการศกึษา ยกเลกิการตดิรูปถา่ยสวมชดุครุย (ดงันันตงัแต่ ภาค 1/2020 เป็นตน้ไป นักศกึษาไมต่อ้งสง่รูปถา่ยชดุครุย)
Those who graduate in the first semester of academic year 2020 onwards, photos are not a requirement.

Name Date of Graduation

How to file for Graduation for International Students 



11/2/2021 22/27

Medal of
 Honor

19 7610200417 น.ส. รตา  ศรธีวชัพงศ์ 28 ม.ค. 64 1/2020 BBL √
20 7610200433 น.ส. นันทกิานต์  ภริมยพ์ูล 28 ม.ค. 64 1/2020 SCB
21 7610200482 น.ส. สกุญัญา  วนัเลง่ 28 ม.ค. 64 1/2020 BBL
22 7610200490 น.ส. เจนจริา  ยอดยงิวรพันธุ์ 28 ม.ค. 64 1/2020 TFB
23 7610200581 น.ส. ทองทราย  กนัลอ้ม 28 ม.ค. 64 1/2020 KTB
24 7610200805 น.ส. นงิห ์ธรวี ์ดงั 28 ม.ค. 64 1/2020
25 7610200995 น.ส. วนศญิา  แสงเวช 28 ม.ค. 64 1/2020 TFB
26 7610201001 นาย ภัทรพันธุ ์ ประสพผล 28 ม.ค. 64 1/2020 TFB
27 7610201258 น.ส. วรางค ์ ทองสกุแกว้ 28 ม.ค. 64 1/2020 SCB

THESIS**

หมายเหต ุนักศกึษาจะตอ้งแจง้เลขทบีญัชธีนาคารของตนเองทางอนิเทอรเ์น็ตใน URSA Online for Graduate Students
 หัวขอ้ Bank Account Number http://ursa2.bu.ac.th/graduate/index_main.cfm
* ไมจั่ดสง่หลกัฐานสาํเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทไีมม่เีลขทบีญัชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกนัคา่เสยีหายสว่นทเีหลอืได ้ซงึ
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลกัฐานสาํเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลยัไดท้งั 2 วทิยาเขต  
ในวนัจันทร ์- เสาร ์ตงัแตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สาํเนาหนา้แรกของบญัชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพอืสาํหรับการคนืเงนิประกนัคา่เสยีหาย 
ถงึ 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 February 20, 2021 onwards.

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

Date of Graduation BANK Remark(Semester)

รายชอืขออนุมตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพอืขออนุมัตผิูส้าํเร็จการศกึษา

ครังท ี3/2563  :  วนัที 19 ก.พ. 2564
The University's Board of Trustee approve on February 19, 2021
ขอ้มลู ณ วนัท ี8 กมุภาพันธ์ 2564 / Update on February 8, 2021

ใบรับรองสาํเร็จการศกึษา ยกเลกิการตดิรูปถา่ยสวมชดุครุย (ดงันันตงัแต่ ภาค 1/2020 เป็นตน้ไป นักศกึษาไมต่อ้งสง่รูปถา่ยชดุครุย)
Those who graduate in the first semester of academic year 2020 onwards, photos are not a requirement.

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

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

NO ID Name

How to file for Graduation for International Students 



11/2/2021 23/27

Medal of
 Honor

28 7610201365 MISS YUJIE  HUO 28-Jan-21 1/2020 TFB
29 7610201480 น.ส. บณัฑติา  พุฒกิมลกลุ 28 ม.ค. 64 1/2020 SCB
30 7610201985 MISS YANYILUO  WEI 28-Jan-21 1/2020
31 7610202082 น.ส. กณัฐกิา  กอ้งสมทุร 28 ม.ค. 64 1/2020 TFB √
32 7610202116 นาย ทกัษิณ  จาวลา 28-Jan-21 1/2020 TFB
33 7610202165 MISS MIN  LUO 28 ม.ค. 64 1/2020 TFB
34 7610202173 MR. SIRAJI  BADRUL 28-Jan-21 1/2020 KTB
35 7610202280 นาย ภาคณิ  ปิยะวณชิย์ 28 ม.ค. 64 1/2020 TFB
36 7610202363 MISS MENG  YANG 28-Jan-21 1/2020

THESIS**

หมายเหต ุนักศกึษาจะตอ้งแจง้เลขทบีญัชธีนาคารของตนเองทางอนิเทอรเ์น็ตใน URSA Online for Graduate Students
 หัวขอ้ Bank Account Number http://ursa2.bu.ac.th/graduate/index_main.cfm
* ไมจั่ดสง่หลกัฐานสาํเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทไีมม่เีลขทบีญัชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกนัคา่เสยีหายสว่นทเีหลอืได ้ซงึ
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลกัฐานสาํเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลยัไดท้งั 2 วทิยาเขต  
ในวนัจันทร ์- เสาร ์ตงัแตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สาํเนาหนา้แรกของบญัชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพอืสาํหรับการคนืเงนิประกนัคา่เสยีหาย 
ถงึ 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 February 20, 2021 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 February 19, 2021
ขอ้มลู ณ วนัท ี8 กมุภาพันธ์ 2564 / Update on February 8, 2021

NO ID Name Date of Graduation BANK Remark(Semester)

How to file for Graduation for International Students 

ใบรับรองสาํเร็จการศกึษา ยกเลกิการตดิรูปถา่ยสวมชดุครุย (ดงันันตงัแต่ ภาค 1/2020 เป็นตน้ไป นักศกึษาไมต่อ้งสง่รูปถา่ยชดุครุย)
Those who graduate in the first semester of academic year 2020 onwards, photos are not a requirement.

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

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

รายชอืขออนุมตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพอืขออนุมัตผิูส้าํเร็จการศกึษา

ครังท ี3/2563  :  วนัที 19 ก.พ. 2564



11/2/2021 24/27

Medal of
 Honor

37 7610202439 น.ส. นภาดา  ลมิสขุะกร 28 ม.ค. 64 1/2020 TFB
38 7610202488 น.ส. ณัฐพร  มัชฌมิา 28 ม.ค. 64 1/2020 BAY
39 7610202579 น.ส. บณุยานุช  พรมเมา 28 ม.ค. 64 1/2020 SCB
40 7610202785 นาย กติตพิงษ์  ซวิ 28 ม.ค. 64 1/2020 TFB
41 7610202801 น.ส. ศริกิมล  ฉุนกลนิ 28 ม.ค. 64 1/2020 TMB √
42 7610202819 น.ส. กชกร  ชวิชาวนา 28 ม.ค. 64 1/2020 TFB
43 7610202926 น.ส. อฌกิาภัคฆ์  ชาวศรี 28 ม.ค. 64 1/2020 TFB
44 7610203023 น.ส. พมิพล์ดา  อนันตจ์ารุภัทร์ 28 ม.ค. 64 1/2020 TFB
45 7610301017 MRS. INDRACHAPA  SUDUWELLA 28-Jan-21 1/2020

THESIS**

หมายเหต ุนักศกึษาจะตอ้งแจง้เลขทบีญัชธีนาคารของตนเองทางอนิเทอรเ์น็ตใน URSA Online for Graduate Students
 หัวขอ้ Bank Account Number http://ursa2.bu.ac.th/graduate/index_main.cfm
* ไมจั่ดสง่หลกัฐานสาํเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทไีมม่เีลขทบีญัชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกนัคา่เสยีหายสว่นทเีหลอืได ้ซงึ
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลกัฐานสาํเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลยัไดท้งั 2 วทิยาเขต  
ในวนัจันทร ์- เสาร ์ตงัแตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สาํเนาหนา้แรกของบญัชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพอืสาํหรับการคนืเงนิประกนัคา่เสยีหาย 
ถงึ 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 February 20, 2021 onwards.

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

Remark(Semester)

รายชอืขออนุมตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพอืขออนุมัตผิูส้าํเร็จการศกึษา

ครังท ี3/2563  :  วนัที 19 ก.พ. 2564
The University's Board of Trustee approve on February 19, 2021
ขอ้มลู ณ วนัท ี8 กมุภาพันธ์ 2564 / Update on February 8, 2021

NO ID Name Date of Graduation BANK

ใบรับรองสาํเร็จการศกึษา ยกเลกิการตดิรูปถา่ยสวมชดุครุย (ดงันันตงัแต่ ภาค 1/2020 เป็นตน้ไป นักศกึษาไมต่อ้งสง่รูปถา่ยชดุครุย)
Those who graduate in the first semester of academic year 2020 onwards, photos are not a requirement.

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

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



11/2/2021 25/27

Medal of
 Honor

46 7620202262 นาย ปรัชญา รัชดานุวฒัน์ 7 ม.ค. 64 1/2020 BBL
47 7620300249 MISS LAIPING  HUANG 28-Jan-21 1/2020
48 7620300264 MISS JIAYE  LIU 28-Jan-21 1/2020
49 7620300330 MISS NARY  NAL 28-Jan-21 1/2020 SCB
50 7620300421 น.ส. ณภัสลดา  เรอืงเดช 28-Jan-21 1/2020 TMB
51 7620300736 MR. KOKI  NAKANO 28-Jan-21 1/2020
52 7620300744 MR. HTOO ZIN OO 28-Jan-21 1/2020
53 7620300785 MISS WU  JIAQI 28-Jan-21 1/2020
54 7620301015 นาย กลวชัร  เหลอืงอรชร 28-Jan-21 1/2020 SCB

THESIS**

หมายเหต ุนักศกึษาจะตอ้งแจง้เลขทบีญัชธีนาคารของตนเองทางอนิเทอรเ์น็ตใน URSA Online for Graduate Students
 หัวขอ้ Bank Account Number http://ursa2.bu.ac.th/graduate/index_main.cfm
* ไมจั่ดสง่หลกัฐานสาํเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทไีมม่เีลขทบีญัชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกนัคา่เสยีหายสว่นทเีหลอืได ้ซงึ
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลกัฐานสาํเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลยัไดท้งั 2 วทิยาเขต  
ในวนัจันทร ์- เสาร ์ตงัแตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สาํเนาหนา้แรกของบญัชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพอืสาํหรับการคนืเงนิประกนัคา่เสยีหาย 
ถงึ 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 February 20, 2021 onwards.

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

ID Name Date of Graduation BANK

How to file for Graduation for International Students 

รายชอืขออนุมตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพอืขออนุมัตผิูส้าํเร็จการศกึษา

ครังท ี3/2563  :  วนัที 19 ก.พ. 2564
The University's Board of Trustee approve on February 19, 2021
ขอ้มลู ณ วนัท ี8 กมุภาพันธ์ 2564 / Update on February 8, 2021

ใบรับรองสาํเร็จการศกึษา ยกเลกิการตดิรูปถา่ยสวมชดุครุย (ดงันันตงัแต่ ภาค 1/2020 เป็นตน้ไป นักศกึษาไมต่อ้งสง่รูปถา่ยชดุครุย)
Those who graduate in the first semester of academic year 2020 onwards, photos are not a requirement.

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

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

Remark(Semester)NO



11/2/2021 26/27

Medal of
 Honor

55 7620301064 MR. WEI  MEI 28-Jan-21 1/2020
56 7620301080 MISS SAGARIKA  RAI 28-Jan-21 1/2020
57 7620301130 MISS SOHANI  SHAHID 28-Jan-21 1/2020 √
58 7620301213 น.ส. วรัิสนันท ์ ถงึถนิ 28-Jan-21 1/2020 √
59 7620301288 MISS QINGYAN  LI 28-Jan-21 1/2020
60 7620301296 MISS CHEN  TING 28-Jan-21 1/2020
61 7620301320 MR. LI  YINGLIANG 28-Jan-21 1/2020 TFB
62 7620301353 MISS CHEN  DAN 28-Jan-21 1/2020
63 7620301536 MR. HAU  LE 28-Jan-21 1/2020
64 7630201841 นาย วฒุชิยั วงษ์เจรญิ 28 ม.ค. 64 1/2020
65 7630301476 น.ส. สมุลฑา  ปลกูพชื 28 ม.ค. 64 1/2020 TFB

THESIS**

หมายเหต ุนักศกึษาจะตอ้งแจง้เลขทบีญัชธีนาคารของตนเองทางอนิเทอรเ์น็ตใน URSA Online for Graduate Students
 หัวขอ้ Bank Account Number http://ursa2.bu.ac.th/graduate/index_main.cfm
* ไมจั่ดสง่หลกัฐานสาํเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทไีมม่เีลขทบีญัชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกนัคา่เสยีหายสว่นทเีหลอืได ้ซงึ
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลกัฐานสาํเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลยัไดท้งั 2 วทิยาเขต  
ในวนัจันทร ์- เสาร ์ตงัแตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สาํเนาหนา้แรกของบญัชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพอืสาํหรับการคนืเงนิประกนัคา่เสยีหาย 
ถงึ 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 February 20, 2021 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 ี3/2563  :  วนัที 19 ก.พ. 2564
The University's Board of Trustee approve on February 19, 2021
ขอ้มลู ณ วนัท ี8 กมุภาพันธ์ 2564 / Update on February 8, 2021

NO ID Name Date of Graduation BANK Remark(Semester)

How to file for Graduation for International Students 

ใบรับรองสาํเร็จการศกึษา ยกเลกิการตดิรูปถา่ยสวมชดุครุย (ดงันันตงัแต่ ภาค 1/2020 เป็นตน้ไป นักศกึษาไมต่อ้งสง่รูปถา่ยชดุครุย)
Those who graduate in the first semester of academic year 2020 onwards, photos are not a requirement.

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

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

1 7570500384 น.ส. บณุยพัต  จรญูธรรม 5 ม.ค. 64 1/2020 TFB
2 7620300538 น.ส. ตงเหมย  ฟาง 22 ม.ค. 64 1/2020
3 7620300850 น.ส. ธัญญลกัษณ์  เบญจมตรัยโย 22 ม.ค. 64 1/2021
4 7620300876 นาย ณัฐพัฒน ์ กวา้งศริพิร 22 ม.ค. 64 1/2022

THESIS**

หมายเหต ุนักศกึษาจะตอ้งแจง้เลขทบีญัชธีนาคารของตนเองทางอนิเทอรเ์น็ตใน URSA Online for Graduate Students
 หัวขอ้ Bank Account Number http://ursa2.bu.ac.th/graduate/index_main.cfm
* ไมจั่ดสง่หลกัฐานสาํเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทไีมม่เีลขทบีญัชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกนัคา่เสยีหายสว่นทเีหลอืได ้ซงึ
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลกัฐานสาํเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลยัไดท้งั 2 วทิยาเขต  
ในวนัจันทร ์- เสาร ์ตงัแตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สาํเนาหนา้แรกของบญัชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพอืสาํหรับการคนืเงนิประกนัคา่เสยีหาย 
ถงึ 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 February 20, 2021 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 Students 

Remark(Semester)

ใบรับรองสาํเร็จการศกึษา ยกเลกิการตดิรูปถา่ยสวมชดุครุย (ดงันันตงัแต่ ภาค 1/2020 เป็นตน้ไป นักศกึษาไมต่อ้งสง่รูปถา่ยชดุครุย)
Those who graduate in the first semester of academic year 2020 onwards, photos are not a requirement.

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

รายชอืขออนุมตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพอืขออนุมัตผิูส้าํเร็จการศกึษา

ครังท ี3/2563  :  วนัที 19 ก.พ. 2564
The University's Board of Trustee approve on February 19, 2021
ขอ้มลู ณ วนัท ี11 กมุภาพันธ์ 2564 / Update on February 11, 2021

NO ID Name Date of Graduation BANK


