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NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

1 7590203506 นาย วรีภัทร  นรเศรษฐกีลุ 26 ก.พ. 63 2/2019 TFB ยังไมส่ง่รปูชดุครยุ
2 7600201078 MISS KRITTIYA  CHAIYASIT 17-Feb-20 2/2019 TFB
3 7610201019 นาย ณัฐนนท ์ เจรญิหรัิญ 14 ก.พ. 63 2/2019 TFB

THESIS**
ตัวอยา่งรปูชดุครยุ/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชอืพรอ้มกับเหตผุลของผูท้ไีมส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตงัแต ่25 กรกฎาคม 2563 ที

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีทไีมม่เีลขทบีัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทเีหลอืได ้ซงึ
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัย
ไดทั้ง 2 วทิยาเขต  ในวันจันทร ์- เสาร ์ตงัแตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบญัชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพอืสําหรับการคนืเงนิประกันคา่เสยีหาย 
ถงึ อ.เพ็ญศร ี(แผนกการเงนิ) ไปท ีFax: +66 407-3716  หรอืสอบถามขอ้มลู โทร. 02-407-3888 # 1929    
3. ขนึทะเบยีนบัณฑติท ีรอบท ี1 ระหวา่ง(รอประกาศ) และชําระเงนิภายใน (รอประกาศ)

     1. About graduate documents (Transcript and certificate for graduation) , please sent e-mail to your 
friend in Thailand that you authorize her/him (specify name of person)  to collect your Transcript and 
certificate for graduation and attached file of your passport too.
     2. About the deposit refund please write that you authorize her/him to receive the deposit refund.   
 (specify name of person) you can do since 25 July, 2020.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (Inprocess) you can read now in URSA for Graduate.

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

Date of Graduation 
(Semester)

(กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบัตร (รอประกาศ)

รายชอืขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพอืขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา

ครังท ี4/2562  :  วันที 24 ก.ค. 2563

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  

The University's Board of Trustee approve on July 24, 2020
ขอ้มลู ณ วันท ี6 มนีาคม 2563 / Update March 6, 2020

ขนัตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 

To Foreigner Student (Oversea)
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/Instruction_for_International_Students_eng.pdf

Commencement Ceremony:  XX - XX, May, 2021.  (Inprocess)

http://commencement.bu.ac.th/
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NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

1 7580500333 นาย กรกฎ พัวตระกลู 13 ม.ีค. 63 2/2019 BBL ยังไมส่ง่รปูชดุครยุ
2 7590500109 น.ส. เสาวคนธ์ ฟรายเกอ้** 6 ม.ีค. 63 2/2019 -
3 7600500131 น.ส. ศศนิภา กัลยาณวชิยั 13 ม.ีค. 63 2/2019 TFB ยังไมส่ง่รปูชดุครยุ
4 7610200045 MISS DIFAN  SONG 24-Apr-20 2/2019 TFB
5 7610200110 นาย ไชยศักด ิ พรกําศภุะไพศาล 24 เม.ย. 63 2/2019 TFB

THESIS**
ตัวอยา่งรปูชดุครยุ/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชอืพรอ้มกับเหตผุลของผูท้ไีมส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตงัแต ่25 กรกฎาคม 2563 ที

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีทไีมม่เีลขทบีัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทเีหลอืได ้ซงึ
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัย
ไดทั้ง 2 วทิยาเขต  ในวันจันทร ์- เสาร ์ตงัแตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบญัชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพอืสําหรับการคนืเงนิประกันคา่เสยีหาย 
ถงึ อ.เพ็ญศร ี(แผนกการเงนิ) ไปท ีFax: +66 407-3716  หรอืสอบถามขอ้มลู โทร. 02-407-3888 # 1929    
3. ขนึทะเบยีนบัณฑติท ีรอบท ี1 ระหวา่ง(รอประกาศ) และชําระเงนิภายใน (รอประกาศ)

     1. About graduate documents (Transcript and certificate for graduation) , please sent e-mail to your 
friend in Thailand that you authorize her/him (specify name of person)  to collect your Transcript and 
certificate for graduation and attached file of your passport too.
     2. About the deposit refund please write that you authorize her/him to receive the deposit refund.   
 (specify name of person) you can do since 25 July, 2020.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (Inprocess) you can read now in URSA for Graduate.

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

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

Commencement Ceremony:  XX - XX, May, 2021.  (Inprocess)

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/ (กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบัตร (รอประกาศ)
To Foreigner Student (Oversea)

รายชอืขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพอืขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา

ครังท ี4/2562  :  วันที 24 ก.ค. 2563
The University's Board of Trustee approve on July 24, 2020
ขอ้มลู ณ วันท ี24 เมษายน 2563 / Update April 24, 2020 

Date of Graduation 
(Semester)
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NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

6 7610200193 น.ส. อัจฉรา  แซเ่ฮง้ 24 เม.ย. 63 2/2019 TFB
7 7610200227 นาย ปรัชญา  นันทปถวี 24 เม.ย. 63 2/2019 SCB
8 7610200383 น.ส. เบญจมาศ  ทัพชา 24 เม.ย. 63 2/2019 SCB √
9 7610200516 น.ส. ณัฐนันธ ์เอยีมบญุฤทธิ 24 เม.ย. 63 2/2019 SCB

10 7610200557 น.ส. กงิฉัตร  โอฬารวัตร 24 เม.ย. 63 2/2019 SCB
11 7610200607 MRS. SHAN  ZHAO 24-Apr-20 2/2019 -

THESIS**
ตัวอยา่งรปูชดุครยุ/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชอืพรอ้มกับเหตผุลของผูท้ไีมส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตงัแต ่25 กรกฎาคม 2563 ที

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีทไีมม่เีลขทบีัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทเีหลอืได ้ซงึ
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัย
ไดทั้ง 2 วทิยาเขต  ในวันจันทร ์- เสาร ์ตงัแตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบญัชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพอืสําหรับการคนืเงนิประกันคา่เสยีหาย 
ถงึ อ.เพ็ญศร ี(แผนกการเงนิ) ไปท ีFax: +66 407-3716  หรอืสอบถามขอ้มลู โทร. 02-407-3888 # 1929    
3. ขนึทะเบยีนบัณฑติท ีรอบท ี1 ระหวา่ง(รอประกาศ) และชําระเงนิภายใน (รอประกาศ)

     1. About graduate documents (Transcript and certificate for graduation) , please sent e-mail to your 
friend in Thailand that you authorize her/him (specify name of person)  to collect your Transcript and 
certificate for graduation and attached file of your passport too.
     2. About the deposit refund please write that you authorize her/him to receive the deposit refund.   
 (specify name of person) you can do since 25 July, 2020.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (Inprocess) you can read now in URSA for Graduate.

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

To Foreigner Student (Oversea)
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/Instruction_for_International_Students_eng.pdf

Commencement Ceremony:  XX - XX, May, 2021.  (Inprocess)

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/ (กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบัตร (รอประกาศ)

รายชอืขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพอืขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา

ครังท ี4/2562  :  วันที 24 ก.ค. 2563
The University's Board of Trustee approve on July 24, 2020
ขอ้มลู ณ วันท ี24 เมษายน 2563 / Update April 24, 2020 

Date of Graduation 
(Semester)
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NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

12 7610200755 น.ส. สนุศิา  ศรอีทัุย 24 เม.ย. 63 2/2019 SCB

13 7610200821 MR. TATSUYA  KATO 24-Apr-20 2/2019 TFB
Not submit 4 photos in 
academic gown now.

14 7610200862 น.ส. นุชนาฏ  พูลเสม 24 เม.ย. 63 2/2019 BBL
15 7610200870 น.ส. กรัญญา  สกลุรักษ์ 24 เม.ย. 63 2/2019 BBL
16 7610200904 น.ส. ประกายดาว  ดปีาละ 24 เม.ย. 63 2/2019 BBL
17 7610200979 น.ส. ณัฐนวยีา  จารอุัครพัฒน์ 24 เม.ย. 63 2/2019 TMB √

THESIS**
ตัวอยา่งรปูชดุครยุ/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชอืพรอ้มกับเหตผุลของผูท้ไีมส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตงัแต ่25 กรกฎาคม 2563 ที

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีทไีมม่เีลขทบีัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทเีหลอืได ้ซงึ
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัย
ไดทั้ง 2 วทิยาเขต  ในวันจันทร ์- เสาร ์ตงัแตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบญัชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพอืสําหรับการคนืเงนิประกันคา่เสยีหาย 
ถงึ อ.เพ็ญศร ี(แผนกการเงนิ) ไปท ีFax: +66 407-3716  หรอืสอบถามขอ้มลู โทร. 02-407-3888 # 1929    
3. ขนึทะเบยีนบัณฑติท ีรอบท ี1 ระหวา่ง(รอประกาศ) และชําระเงนิภายใน (รอประกาศ)

     1. About graduate documents (Transcript and certificate for graduation) , please sent e-mail to your 
friend in Thailand that you authorize her/him (specify name of person)  to collect your Transcript and 
certificate for graduation and attached file of your passport too.
     2. About the deposit refund please write that you authorize her/him to receive the deposit refund.   
 (specify name of person) you can do since 25 July, 2020.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (Inprocess) you can read now in URSA for Graduate.

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

(กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบัตร (รอประกาศ)
To Foreigner Student (Oversea)

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

Commencement Ceremony:  XX - XX, May, 2021.  (Inprocess)

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/

รายชอืขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพอืขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา

ครังท ี4/2562  :  วันที 24 ก.ค. 2563
The University's Board of Trustee approve on July 24, 2020

ขอ้มลู ณ วันท ี24 เมษายน 2563 / Update April 24, 2020

Date of Graduation 
(Semester)
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NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

18 7610201159 นาย วรีวัฒน ์ สายสนีวล 24 เม.ย. 63 2/2019 TFB
19 7610201167 น.ส. กรรณกิาร์  วงศโ์พธสิาร 24 เม.ย. 63 2/2019 TFB
20 7610201233 นาย ณพวัฒน ์ บษุบกแกว้ 24 เม.ย. 63 2/2019 KTB
21 7610201357 นาย พตินัินท ์ กมลเนตร์ 24 เม.ย. 63 2/2019 TMB ยังไมส่ง่รปูชดุครยุ
22 7610201621 MISS YANXIN  HUANG 24-Apr-20 2/2019 -
23 7610201647 น.ส. ขวัญแกว้  กอบจติติ 24 เม.ย. 63 2/2019 TFB

THESIS**
ตัวอยา่งรปูชดุครยุ/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชอืพรอ้มกับเหตผุลของผูท้ไีมส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตงัแต ่25 กรกฎาคม 2563 ที

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีทไีมม่เีลขทบีัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทเีหลอืได ้ซงึ
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัย
ไดทั้ง 2 วทิยาเขต  ในวันจันทร ์- เสาร ์ตงัแตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบญัชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพอืสําหรับการคนืเงนิประกันคา่เสยีหาย 
ถงึ อ.เพ็ญศร ี(แผนกการเงนิ) ไปท ีFax: +66 407-3716  หรอืสอบถามขอ้มลู โทร. 02-407-3888 # 1929    
3. ขนึทะเบยีนบัณฑติท ีรอบท ี1 ระหวา่ง(รอประกาศ) และชําระเงนิภายใน (รอประกาศ)

     1. About graduate documents (Transcript and certificate for graduation) , please sent e-mail to your 
friend in Thailand that you authorize her/him (specify name of person)  to collect your Transcript and 
certificate for graduation and attached file of your passport too.
     2. About the deposit refund please write that you authorize her/him to receive the deposit refund.   
 (specify name of person) you can do since 25 July, 2020.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (Inprocess) you can read now in URSA for Graduate.

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

รายชอืขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพอืขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา

ครังท ี4/2562  :  วันที 24 ก.ค. 2563
The University's Board of Trustee approve on July 24, 2020

ขอ้มลู ณ วันท ี24 เมษายน 2563 / Update April 24, 2020

Date of Graduation 
(Semester)

http://commencement.bu.ac.th/ (กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบัตร (รอประกาศ)
To Foreigner Student (Oversea)

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

Commencement Ceremony:  XX - XX, May, 2021.  (Inprocess)

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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NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

24 7610201670 นาย วงศกร  พงษ์ชพี 24 เม.ย. 63 2/2019 TFB
25 7610201688 น.ส. ศริพิร  บญุเกรยีงชยั 24 เม.ย. 63 2/2019 KTB
26 7610201753 น.ส. สกุัลย ์ วนุิราช 24 เม.ย. 63 2/2019 SCB
27 7610201829 น.ส. อรณุรัตน ์ วลิะรัตน์ 24 เม.ย. 63 2/2019 BBL
28 7610201894 นาย อตวิชิญ ์ สาสนัส 24 เม.ย. 63 2/2019 BBL
29 7610201969 MISS MAO  MULONG 24-Apr-20 2/2019 -

THESIS**
ตัวอยา่งรปูชดุครยุ/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชอืพรอ้มกับเหตผุลของผูท้ไีมส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตงัแต ่25 กรกฎาคม 2563 ที

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีทไีมม่เีลขทบีัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทเีหลอืได ้ซงึ
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัย
ไดทั้ง 2 วทิยาเขต  ในวันจันทร ์- เสาร ์ตงัแตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบญัชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพอืสําหรับการคนืเงนิประกันคา่เสยีหาย 
ถงึ อ.เพ็ญศร ี(แผนกการเงนิ) ไปท ีFax: +66 407-3716  หรอืสอบถามขอ้มลู โทร. 02-407-3888 # 1929    
3. ขนึทะเบยีนบัณฑติท ีรอบท ี1 ระหวา่ง(รอประกาศ) และชําระเงนิภายใน (รอประกาศ)

     1. About graduate documents (Transcript and certificate for graduation) , please sent e-mail to your 
friend in Thailand that you authorize her/him (specify name of person)  to collect your Transcript and 
certificate for graduation and attached file of your passport too.
     2. About the deposit refund please write that you authorize her/him to receive the deposit refund.   
 (specify name of person) you can do since 25 July, 2020.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (Inprocess) you can read now in URSA for Graduate.

http://commencement.bu.ac.th/
Commencement Ceremony:  XX - XX, May, 2021.  (Inprocess)

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/ (กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบัตร (รอประกาศ)
To Foreigner Student (Oversea)

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

ขนัตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 

Date of Graduation 
(Semester)

รายชอืขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพอืขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา

ครังท ี4/2562  :  วันที 24 ก.ค. 2563
The University's Board of Trustee approve on July 24, 2020
ขอ้มลู ณ วันท ี24 เมษายน 2563 / Update April 24, 2020 
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NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

30 7610201977 MISS CHUN  ZHANG 24-Apr-20 2/2019 SCB

31 7610202074 MISS KAEDE  FUJII 24-Apr-20 2/2019 BAY
Not submit 4 photos in 
academic gown now.

32 7610202181 MISS XIYUAN  JIANG 24-Apr-20 2/2019 -
33 7610202272 น.ส. ปาจรยี ์ จันทรศ์รี 24 เม.ย. 63 2/2019 TFB
34 7610202298 น.ส. เพ็ญณภา  พศินอก 24 เม.ย. 63 2/2019 BBL
35 7610202314 น.ส. อทุมุพร  กลว้ยไม ้ 24 เม.ย. 63 2/2019 BBL

THESIS**
ตัวอยา่งรปูชดุครยุ/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชอืพรอ้มกับเหตผุลของผูท้ไีมส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตงัแต ่25 กรกฎาคม 2563 ที

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีทไีมม่เีลขทบีัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทเีหลอืได ้ซงึ
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัย
ไดทั้ง 2 วทิยาเขต  ในวันจันทร ์- เสาร ์ตงัแตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบญัชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพอืสําหรับการคนืเงนิประกันคา่เสยีหาย 
ถงึ อ.เพ็ญศร ี(แผนกการเงนิ) ไปท ีFax: +66 407-3716  หรอืสอบถามขอ้มลู โทร. 02-407-3888 # 1929    
3. ขนึทะเบยีนบัณฑติท ีรอบท ี1 ระหวา่ง(รอประกาศ) และชําระเงนิภายใน (รอประกาศ)

     1. About graduate documents (Transcript and certificate for graduation) , please sent e-mail to your 
friend in Thailand that you authorize her/him (specify name of person)  to collect your Transcript and 
certificate for graduation and attached file of your passport too.
     2. About the deposit refund please write that you authorize her/him to receive the deposit refund.   
 (specify name of person) you can do since 25 July, 2020.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (Inprocess) you can read now in URSA for Graduate.

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

To Foreigner Student (Oversea)
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/Instruction_for_International_Students_eng.pdf

Commencement Ceremony:  XX - XX, May, 2021.  (Inprocess)

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/ (กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบัตร (รอประกาศ)

รายชอืขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพอืขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา

ครังท ี4/2562  :  วันที 24 ก.ค. 2563
The University's Board of Trustee approve on July 24, 2020
ขอ้มลู ณ วันท ี24 เมษายน 2563 / Update April 24, 2020 

Date of Graduation 
(Semester)
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NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

36 7610202322 นาย บญุฤทธ ิ เหมปราชญ์ 24 เม.ย. 63 2/2019 TFB
37 7610202330 น.ส. ปณุชญา  ปัทมก์ชกร 24 เม.ย. 63 2/2019 TFB √

38 7610202454 MISS HUANG  YINGYING 24-Apr-20 2/2019 -
Not submit 4 photos in 
academic gown now.

39 7610202595 น.ต. โชตวิทิย ์ วัฒนะครีี 24 เม.ย. 63 2/2019 TMB
40 7610202603 MISS YING  HE 24-Apr-20 2/2019 -

THESIS**
ตัวอยา่งรปูชดุครยุ/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชอืพรอ้มกับเหตผุลของผูท้ไีมส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตงัแต ่25 กรกฎาคม 2563 ที

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีทไีมม่เีลขทบีัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทเีหลอืได ้ซงึ
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัย
ไดทั้ง 2 วทิยาเขต  ในวันจันทร ์- เสาร ์ตงัแตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบญัชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพอืสําหรับการคนืเงนิประกันคา่เสยีหาย 
ถงึ อ.เพ็ญศร ี(แผนกการเงนิ) ไปท ีFax: +66 407-3716  หรอืสอบถามขอ้มลู โทร. 02-407-3888 # 1929    
3. ขนึทะเบยีนบัณฑติท ีรอบท ี1 ระหวา่ง(รอประกาศ) และชําระเงนิภายใน (รอประกาศ)

     1. About graduate documents (Transcript and certificate for graduation) , please sent e-mail to your 
friend in Thailand that you authorize her/him (specify name of person)  to collect your Transcript and 
certificate for graduation and attached file of your passport too.
     2. About the deposit refund please write that you authorize her/him to receive the deposit refund.   
 (specify name of person) you can do since 25 July, 2020.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (Inprocess) you can read now in URSA for Graduate.

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

http://commencement.bu.ac.th/ (กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบัตร (รอประกาศ)
To Foreigner Student (Oversea)

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

Commencement Ceremony:  XX - XX, May, 2021.  (Inprocess)

รายชอืขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพอืขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา

ครังท ี4/2562  :  วันที 24 ก.ค. 2563
The University's Board of Trustee approve on July 24, 2020
ขอ้มลู ณ วันท ี24 เมษายน 2563 / Update April 24, 2020 

Date of Graduation 
(Semester)



16/7/2020 9/17

NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

41 7610202611 MISS THANYAKAN  
METEEWATCHARAKIAT 24-Apr-20 2/2019 BBL √ Not submit 4 photos in 

academic gown now.
42 7610202629 นาย นธิศิ  ตริวบิลูสนิ 24 เม.ย. 63 2/2019 TFB

43 7610202686 MISS PRAPAKORN  SUEAKATE 24-Apr-20 2/2019 SCB √
Not submit 4 photos in 
academic gown now.

44 7610202835 น.ส. อังศมุาล ี อสุาใจ 24 เม.ย. 63 2/2019 SCB
45 7610203007 นาง วาสนา  ปัญญารัตนกลุ 24 เม.ย. 63 2/2019 TFB √

THESIS**
ตัวอยา่งรปูชดุครยุ/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชอืพรอ้มกับเหตผุลของผูท้ไีมส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตงัแต ่25 กรกฎาคม 2563 ที

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีทไีมม่เีลขทบีัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทเีหลอืได ้ซงึ
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัย
ไดทั้ง 2 วทิยาเขต  ในวันจันทร ์- เสาร ์ตงัแตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบญัชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพอืสําหรับการคนืเงนิประกันคา่เสยีหาย 
ถงึ อ.เพ็ญศร ี(แผนกการเงนิ) ไปท ีFax: +66 407-3716  หรอืสอบถามขอ้มลู โทร. 02-407-3888 # 1929    
3. ขนึทะเบยีนบัณฑติท ีรอบท ี1 ระหวา่ง(รอประกาศ) และชําระเงนิภายใน (รอประกาศ)

     1. About graduate documents (Transcript and certificate for graduation) , please sent e-mail to your 
friend in Thailand that you authorize her/him (specify name of person)  to collect your Transcript and 
certificate for graduation and attached file of your passport too.
     2. About the deposit refund please write that you authorize her/him to receive the deposit refund.   
 (specify name of person) you can do since 25 July, 2020.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (Inprocess) you can read now in URSA for Graduate.

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

(กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบัตร (รอประกาศ)
To Foreigner Student (Oversea)

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

Commencement Ceremony:  XX - XX, May, 2021.  (Inprocess)

ครังท ี4/2562  :  วันที 24 ก.ค. 2563
The University's Board of Trustee approve on July 24, 2020
ขอ้มลู ณ วันท ี24 เมษายน 2563 / Update April 24, 2020 

Date of Graduation 
(Semester)

รายชอืขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพอืขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา

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/



16/7/2020 10/17

NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

1 7580600299 นาย ธนาวฒุ ิ แกว้อนิทร*์* 14 พ.ค. 63 2/2019 TMB ยังไมส่ง่รปูชดุครยุ
2 7590201120 นาย สทิธพิร  ปานเปาว์ 12 พ.ค. 63 2/2019 TFB
3 7610202132 นาย เปรมยศ  ประสมศักดิ 12 พ.ค. 63 2/2019 TFB

THESIS**
ตัวอยา่งรปูชดุครยุ/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชอืพรอ้มกับเหตผุลของผูท้ไีมส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตงัแต ่25 กรกฎาคม 2563 ที

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีทไีมม่เีลขทบีัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทเีหลอืได ้ซงึ
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัย
ไดทั้ง 2 วทิยาเขต  ในวันจันทร ์- เสาร ์ตงัแตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบญัชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพอืสําหรับการคนืเงนิประกันคา่เสยีหาย 
ถงึ อ.เพ็ญศร ี(แผนกการเงนิ) ไปท ีFax: +66 407-3716  หรอืสอบถามขอ้มลู โทร. 02-407-3888 # 1929    
3. ขนึทะเบยีนบัณฑติท ีรอบท ี1 ระหวา่ง(รอประกาศ) และชําระเงนิภายใน (รอประกาศ)

     1. About graduate documents (Transcript and certificate for graduation) , please sent e-mail to your 
friend in Thailand that you authorize her/him (specify name of person)  to collect your Transcript and 
certificate for graduation and attached file of your passport too.
     2. About the deposit refund please write that you authorize her/him to receive the deposit refund.   
 (specify name of person) you can do since 25 July, 2020.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (Inprocess) you can read now in URSA for Graduate.

http://commencement.bu.ac.th/
Commencement Ceremony:  XX - XX, May, 2021.  (Inprocess)

http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/Instruction_for_International_Students_eng.pdf
To Foreigner Student (Oversea)

http://commencement.bu.ac.th/ (กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบัตร (รอประกาศ)

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

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

Date of Graduation 
(Semester)

ขอ้มลู ณ วันท ี22 พฤษภาคม 2563 / Update May 22, 2020 
The University's Board of Trustee approve on July 24, 2020

ครังท ี4/2562  :  วันที 24 ก.ค. 2563
กําหนดการประชมุสภาฯ เพอืขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา

รายชอืขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 



16/7/2020 11/17

NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

1 7570400080 น.ส. นันทว์ลัย  ภักดศิรวีงศ*์* 4 ม.ิย. 63 2/2019 BAY
2 7580301724 นาย ภาสกร  เจยาคม 12 พ.ค. 63 2/2019 -
3 7600500354 นาย ขจรพงศ ์ เตอืนวรีะเดช** 25 พ.ค. 63 2/2019 TFB
4 7610201068 นาย ชนาวฒุ ิ มังมี 10 ม.ิย. 63 2/2019 TFB
5 7620202130 นาย พรีวชัร  สงิหอ์ังกรุะ 14 ม.ิย. 63 2/2019 TFB

THESIS**
ตัวอยา่งรปูชดุครยุ/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชอืพรอ้มกับเหตผุลของผูท้ไีมส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตงัแต ่25 กรกฎาคม 2563 ที

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีทไีมม่เีลขทบีัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทเีหลอืได ้ซงึ
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัย
ไดทั้ง 2 วทิยาเขต  ในวันจันทร ์- เสาร ์ตงัแตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบญัชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพอืสําหรับการคนืเงนิประกันคา่เสยีหาย 
ถงึ อ.เพ็ญศร ี(แผนกการเงนิ) ไปท ีFax: +66 407-3716  หรอืสอบถามขอ้มลู โทร. 02-407-3888 # 1929    
3. ขนึทะเบยีนบัณฑติท ีรอบท ี1 ระหวา่ง(รอประกาศ) และชําระเงนิภายใน (รอประกาศ)

     1. About graduate documents (Transcript and certificate for graduation) , please sent e-mail to your 
friend in Thailand that you authorize her/him (specify name of person)  to collect your Transcript and 
certificate for graduation and attached file of your passport too.
     2. About the deposit refund please write that you authorize her/him to receive the deposit refund.   
 (specify name of person) you can do since 25 July, 2020.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (Inprocess) you can read now in URSA for Graduate.

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

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

Commencement Ceremony:  XX - XX, May, 2021.  (Inprocess)

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/ (กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบัตร (รอประกาศ)
To Foreigner Student (Oversea)

รายชอืขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพอืขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา

ครังท ี4/2562  :  วันที 24 ก.ค. 2563
The University's Board of Trustee approve on July 24, 2020
ขอ้มลู ณ วันท ี12 มถินุายน 2563 / Update June 12, 2020

Date of Graduation 
(Semester)



16/7/2020 12/17

NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

1 7550500115 นาย พาดสาย นาคพรต** 26 ม.ิย. 63 3/2019 - ยังไมส่ง่รปูชดุครยุ
2 7580300130 MISS    LI        YANGLING 19-Jun-20 2/2019 - Not submit 4 photos in 

academic gown now.
3 7580300171 MISS VICTORIA  DAVIS 19-Jun-20 2/2019 -

4 7580300189 MISS THU ANH DO 19-Jun-20 2/2019 - Not submit 4 photos in 
academic gown now.

5 7610202447 น.ส. อารยา  บญุปลกู 19 ม.ิย. 63 2/2019 TFB
THESIS**

ตัวอยา่งรปูชดุครยุ/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชอืพรอ้มกับเหตผุลของผูท้ไีมส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตงัแต ่25 กรกฎาคม 2563 ที

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีทไีมม่เีลขทบีัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทเีหลอืได ้ซงึ
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัย
ไดทั้ง 2 วทิยาเขต  ในวันจันทร ์- เสาร ์ตงัแตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบญัชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพอืสําหรับการคนืเงนิประกันคา่เสยีหาย 
ถงึ อ.เพ็ญศร ี(แผนกการเงนิ) ไปท ีFax: +66 407-3716  หรอืสอบถามขอ้มลู โทร. 02-407-3888 # 1929    
3. ขนึทะเบยีนบัณฑติท ีรอบท ี1 ระหวา่ง(รอประกาศ) และชําระเงนิภายใน (รอประกาศ)

     1. About graduate documents (Transcript and certificate for graduation) , please sent e-mail to your 
friend in Thailand that you authorize her/him (specify name of person)  to collect your Transcript and 
certificate for graduation and attached file of your passport too.
     2. About the deposit refund please write that you authorize her/him to receive the deposit refund.   
 (specify name of person) you can do since 25 July, 2020.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (Inprocess) you can read now in URSA for Graduate.

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

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

Commencement Ceremony:  XX - XX, May, 2021.  (Inprocess)

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/ (กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบัตร (รอประกาศ)
To Foreigner Student (Oversea)

รายชอืขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพอืขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา

ครังท ี4/2562  :  วันที 24 ก.ค. 2563
The University's Board of Trustee approve on July 24, 2020

ขอ้มลู ณ วันท ี2 กรกฎาคม 2563 / Update July 2, 2020 

Date of Graduation 
(Semester)



16/7/2020 13/17

NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

1 7600500651 MISS VY DAC LE HO 2-Jul-20 3/2019 -
2 7600500669 MR. TRUNG HOANG LE 2-Jul-20 3/2019 - √
3 7600500685 MISS ANH NGUYET NGUYEN 2-Jul-20 3/2019 -

4 7600500693 MR. THANG NGUYEN QUOC  PHAN 2-Jul-20 3/2019 -

5 7600500701 MR. NGUYEN HUYNH TRAN 2-Jul-20 3/2019 -
THESIS**

ตัวอยา่งรปูชดุครยุ/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชอืพรอ้มกับเหตผุลของผูท้ไีมส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตงัแต ่25 กรกฎาคม 2563 ที

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีทไีมม่เีลขทบีัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทเีหลอืได ้ซงึ
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัย
ไดทั้ง 2 วทิยาเขต  ในวันจันทร ์- เสาร ์ตงัแตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบญัชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพอืสําหรับการคนืเงนิประกันคา่เสยีหาย 
ถงึ อ.เพ็ญศร ี(แผนกการเงนิ) ไปท ีFax: +66 407-3716  หรอืสอบถามขอ้มลู โทร. 02-407-3888 # 1929    
3. ขนึทะเบยีนบัณฑติท ีรอบท ี1 ระหวา่ง(รอประกาศ) และชําระเงนิภายใน (รอประกาศ)

     1. About graduate documents (Transcript and certificate for graduation) , please sent e-mail to your 
friend in Thailand that you authorize her/him (specify name of person)  to collect your Transcript and 
certificate for graduation and attached file of your passport too.
     2. About the deposit refund please write that you authorize her/him to receive the deposit refund.   
 (specify name of person) you can do since 25 July, 2020.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (Inprocess) you can read now in URSA for Graduate.

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

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

Commencement Ceremony:  XX - XX, May, 2021.  (Inprocess)

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/ (กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบัตร (รอประกาศ)
To Foreigner Student (Oversea)

รายชอืขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพอืขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา

ครังท ี4/2562  :  วันที 24 ก.ค. 2563
The University's Board of Trustee approve on July 24, 2020
ขอ้มลู ณ วันท ี16 กรกฎาคม 2563 / Update July 16, 2020 

Date of Graduation 
(Semester)



16/7/2020 14/17

NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

6 7600500719 MISS NGA THI VO 2-Jul-20 3/2019 -
7 7600500727 MR. SON THANH HO 2-Jul-20 3/2019 -
8 7600500768 MR. QUANG DUC NGUYEN 2-Jul-20 3/2019 -
9 7600500776 MR. THANH MINH NGUYEN 2-Jul-20 3/2019 -

10 7600500784 MR. THANH HA TRUONG 2-Jul-20 3/2019 -
11 7600500818 MR. SON XUAN DOAN 2-Jul-20 3/2019 -

THESIS**
ตัวอยา่งรปูชดุครยุ/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชอืพรอ้มกับเหตผุลของผูท้ไีมส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตงัแต ่25 กรกฎาคม 2563 ที

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีทไีมม่เีลขทบีัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทเีหลอืได ้ซงึ
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัย
ไดทั้ง 2 วทิยาเขต  ในวันจันทร ์- เสาร ์ตงัแตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบญัชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพอืสําหรับการคนืเงนิประกันคา่เสยีหาย 
ถงึ อ.เพ็ญศร ี(แผนกการเงนิ) ไปท ีFax: +66 407-3716  หรอืสอบถามขอ้มลู โทร. 02-407-3888 # 1929    
3. ขนึทะเบยีนบัณฑติท ีรอบท ี1 ระหวา่ง(รอประกาศ) และชําระเงนิภายใน (รอประกาศ)

     1. About graduate documents (Transcript and certificate for graduation) , please sent e-mail to your 
friend in Thailand that you authorize her/him (specify name of person)  to collect your Transcript and 
certificate for graduation and attached file of your passport too.
     2. About the deposit refund please write that you authorize her/him to receive the deposit refund.   
 (specify name of person) you can do since 25 July, 2020.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (Inprocess) you can read now in URSA for Graduate.

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

http://commencement.bu.ac.th/ (กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบัตร (รอประกาศ)

รายชอืขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพอืขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา

ครังท ี4/2562  :  วันที 24 ก.ค. 2563
The University's Board of Trustee approve on July 24, 2020
ขอ้มลู ณ วันท ี16 กรกฎาคม 2563 / Update July 16, 2020 

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

Date of Graduation 
(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  

Commencement Ceremony:  XX - XX, May, 2021.  (Inprocess)

To Foreigner Student (Oversea)



16/7/2020 15/17

NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

12 7580300411 น.ส. ภาวนิ ีสจุรติสาธติ 10 ก.ค. 63 3/2019 SCB
13 7580301419 นาย ธร  สถติวทิยา** 1 ก.ค. 63 3/2019 BBL
14 7590204116 นาย ณชิกลุ  สริธินบลูย์ 3 ก.ค. 63 3/2019 TFB
15 7600201391 MISS PING  LIN 11-Jun-20 2/2019 -
16 7600300714 น.ส. ฤทัยชนก จอ้ยบํารงุ 10 ก.ค. 63 3/2019 SCB

17 7600301191 MISS LING  GUANGYI 13-Jul-20 3/2019 - Not submit 4 photos in 
academic gown now.

THESIS**
ตัวอยา่งรปูชดุครยุ/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชอืพรอ้มกับเหตผุลของผูท้ไีมส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตงัแต ่25 กรกฎาคม 2563 ที

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีทไีมม่เีลขทบีัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทเีหลอืได ้ซงึ
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัย
ไดทั้ง 2 วทิยาเขต  ในวันจันทร ์- เสาร ์ตงัแตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบญัชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพอืสําหรับการคนืเงนิประกันคา่เสยีหาย 
ถงึ อ.เพ็ญศร ี(แผนกการเงนิ) ไปท ีFax: +66 407-3716  หรอืสอบถามขอ้มลู โทร. 02-407-3888 # 1929    
3. ขนึทะเบยีนบัณฑติท ีรอบท ี1 ระหวา่ง(รอประกาศ) และชําระเงนิภายใน (รอประกาศ)

     1. About graduate documents (Transcript and certificate for graduation) , please sent e-mail to your 
friend in Thailand that you authorize her/him (specify name of person)  to collect your Transcript and 
certificate for graduation and attached file of your passport too.
     2. About the deposit refund please write that you authorize her/him to receive the deposit refund.   
 (specify name of person) you can do since 25 July, 2020.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (Inprocess) you can read now in URSA for Graduate.

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

รายชอืขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพอืขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา

ครังท ี4/2562  :  วันที 24 ก.ค. 2563
The University's Board of Trustee approve on July 24, 2020
ขอ้มลู ณ วันท ี16 กรกฎาคม 2563 / Update July 16, 2020 

Date of Graduation 
(Semester)

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

Commencement Ceremony:  XX - XX, May, 2021.  (Inprocess)

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/ (กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบัตร (รอประกาศ)
To Foreigner Student (Oversea)



16/7/2020 16/17

NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

18 7610200623 นาย วรธน เหลา่ปิยกติตกิลุ 3 ก.ค. 63 3/2019 SCB

19 7610200888 MR. MOHAMMAD MOHAIMENUL 
ISLAM 09-Jul-20 3/2019 BBL

20 7610300779 นาย สทิธพิงษ์  ประชากลุ 10 ก.ค. 63 3/2019 TFB ยังไมส่ง่รปูชดุครยุ
21 7610301306 MISS LIU  JINGXUE 19-Jun-20 2/2019 - Not submit 4 photos in 

academic gown now.
THESIS**

ตัวอยา่งรปูชดุครยุ/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชอืพรอ้มกับเหตผุลของผูท้ไีมส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตงัแต ่25 กรกฎาคม 2563 ที

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีทไีมม่เีลขทบีัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทเีหลอืได ้ซงึ
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัย
ไดทั้ง 2 วทิยาเขต  ในวันจันทร ์- เสาร ์ตงัแตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบญัชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพอืสําหรับการคนืเงนิประกันคา่เสยีหาย 
ถงึ อ.เพ็ญศร ี(แผนกการเงนิ) ไปท ีFax: +66 407-3716  หรอืสอบถามขอ้มลู โทร. 02-407-3888 # 1929    
3. ขนึทะเบยีนบัณฑติท ีรอบท ี1 ระหวา่ง(รอประกาศ) และชําระเงนิภายใน (รอประกาศ)

     1. About graduate documents (Transcript and certificate for graduation) , please sent e-mail to your 
friend in Thailand that you authorize her/him (specify name of person)  to collect your Transcript and 
certificate for graduation and attached file of your passport too.
     2. About the deposit refund please write that you authorize her/him to receive the deposit refund.   
 (specify name of person) you can do since 25 July, 2020.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (Inprocess) you can read now in URSA for Graduate.

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

ขอ้มลู ณ วันท ี16 กรกฎาคม 2563 / Update July 16, 2020 

Date of Graduation 
(Semester)

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

Commencement Ceremony:  XX - XX, May, 2021.  (Inprocess)

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/ (กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบัตร (รอประกาศ)
To Foreigner Student (Oversea)

รายชอืขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพอืขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา

ครังท ี4/2562  :  วันที 24 ก.ค. 2563
The University's Board of Trustee approve on July 24, 2020



16/7/2020 17/17

NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

1 7600300706 น.ส. บษุยมาส แกว้ทอง 10 ก.ค. 63 3/2019 TFB

ตัวอยา่งรปูชดุครยุ/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชอืพรอ้มกับเหตผุลของผูท้ไีมส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตงัแต ่25 กรกฎาคม 2563 ที

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีทไีมม่เีลขทบีัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทเีหลอืได ้ซงึ
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัย
ไดทั้ง 2 วทิยาเขต  ในวันจันทร ์- เสาร ์ตงัแตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบญัชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพอืสําหรับการคนืเงนิประกันคา่เสยีหาย 
ถงึ อ.เพ็ญศร ี(แผนกการเงนิ) ไปท ีFax: +66 407-3716  หรอืสอบถามขอ้มลู โทร. 02-407-3888 # 1929    
3. ขนึทะเบยีนบัณฑติท ีรอบท ี1 ระหวา่ง(รอประกาศ) และชําระเงนิภายใน (รอประกาศ)

     1. About graduate documents (Transcript and certificate for graduation) , please sent e-mail to your 
friend in Thailand that you authorize her/him (specify name of person)  to collect your Transcript and 
certificate for graduation and attached file of your passport too.
     2. About the deposit refund please write that you authorize her/him to receive the deposit refund.   
 (specify name of person) you can do since 25 July, 2020.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (Inprocess) you can read now in URSA for Graduate.

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

รายชอืขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพอืขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา

ครังท ี4/2562  :  วันที 24 ก.ค. 2563
The University's Board of Trustee approve on July 24, 2020
ขอ้มลู ณ วันท ี17 กรกฎาคม 2563 / Update July 17, 2020 

Date of Graduation 
(Semester)

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

Commencement Ceremony:  XX - XX, May, 2021.  (Inprocess)

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/ (กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบัตร (รอประกาศ)
To Foreigner Student (Oversea)


