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Medal of
ตวัอยา่งรปูชดุครยุ Graduation 

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

gownandhood/
1 7570300108 นาย ณัฐนันท ์ ลพัีฒนกจิ 29 ก.ค. 63 3/2019 TFB ยังไมส่ง่รูปชดุครุย
2 7581100117 MISS YUJIE  JIANG** 15-Jul-20 3/2019 SCB
3 7600202944 น.ส. นฤมล  ทรัพยม์ี 25 ก.ค. 63 3/2019 KTB
4 7600500586 MR. NGUYEN VAN TIEN 3-Aug-20 3/2019
5 7610200201 น.ส. ณัชชา  ดวงพลอย 22 ก.ค. 63 3/2019 BBL
6 7610200631 น.ส. กนกวรรณ  ราโชกาญจน์ 22 ก.ค. 63 3/2019 SCB

THESIS**

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกบัเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต ่26 กนัยายน 2563 ที่

* ไมจั่ดสง่หลกัฐานสาํเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ญัชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกนัคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลกัฐานสาํเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลยัไดท้ัง้ 2 วทิยาเขต  
ในวนัจันทร ์- เสาร ์ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สาํเนาเลขบญัชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สาํหรับการคนืเงนิประกนัคา่เสยีหาย 
ถงึ อ.เพ็ญศร ี(แผนกการเงนิ) ไปที ่Fax: +66 407-3716  หรอืสอบถามขอ้มลู โทร. 02-407-3888 # 1929    
3. ขึน้ทะเบยีนบณัฑติที ่รอบที ่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 September 26, 2020 onwards.

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

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

(Semester)

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา 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  

รายชือ่ขออนุมตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูส้าํเร็จการศกึษา 

ครัง้ที ่1/2563  :  วนัที ่25 ก.ย. 2563
The University's Board of Trustee approve on September 25, 2020

ขอ้มลู ณ วนัที ่5 สงิหาคม 2563 / Update on August 5, 2020

NO ID Name Date of Graduation BANK
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Medal of
ตวัอยา่งรปูชดุครยุ Graduation 

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

gownandhood/
7 7610200771 นาย วศะ  ธรรมจักร 22 ก.ค. 63 3/2019 SCB
8 7610200813 น.ส. สรัลชนา  ลิม้พรชยัเจรญิ 22 ก.ค. 63 3/2019 TFB
9 7610201043 นาง ชญัญกลัย ์ เลอ วอง ฮวน 22 ก.ค. 63 3/2019 SCB
10 7610201050 น.ส. ขวญัชนก  พะลงั 22 ก.ค. 63 3/2019 SCB
11 7610201241 น.ส. วรรณวจ ี ดสิกะประกาย 25 ก.ค. 63 3/2019 SCB
12 7610201340 น.ส. วรศิรา  ศรภีริมยรั์กษ์ 22 ก.ค. 63 3/2019 TFB
13 7610201431 น.ส. นรรัีตน ์ มาทอง 25 ก.ค. 63 3/2019 SCB

THESIS**

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกบัเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต ่26 กนัยายน 2563 ที่

* ไมจั่ดสง่หลกัฐานสาํเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ญัชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกนัคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลกัฐานสาํเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลยัไดท้ัง้ 2 วทิยาเขต  
ในวนัจันทร ์- เสาร ์ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สาํเนาเลขบญัชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สาํหรับการคนืเงนิประกนัคา่เสยีหาย 
ถงึ อ.เพ็ญศร ี(แผนกการเงนิ) ไปที ่Fax: +66 407-3716  หรอืสอบถามขอ้มลู โทร. 02-407-3888 # 1929    
3. ขึน้ทะเบยีนบณัฑติที ่รอบที ่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 September 26, 2020 onwards.

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

How to file for Graduation for International Student 

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

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

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

The University's Board of Trustee approve on September 25, 2020
ขอ้มลู ณ วนัที ่5 สงิหาคม 2563 / Update on August 5, 2020

NO ID Name Date of Graduation BANK
(Semester)

รายชือ่ขออนุมตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูส้าํเร็จการศกึษา 

ครัง้ที ่1/2563  :  วนัที ่25 ก.ย. 2563
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Medal of
ตวัอยา่งรปูชดุครยุ Graduation 

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

gownandhood/
1 7561100202 น.ส. จไุรรัตน ์บตุรประเสรฐิวชิา** 14 ส.ค. 63 3/2019 TFB
2 7570400072 นาย ณณฐ สอนสะอาด** 26 ส.ค. 63 1/2020 BBL

3 7580300098 น.ส. กฤตพร ขะวลิยั** 14 ก.ค. 63 3/2019
ยังไมส่ง่รูปชดุครุย/คา้งคา่
รักษาสถานภาพ

4 7580301435 น.ส. ฑติาพร รุ่งสถาพร 15 ส.ค. 63 3/2019
5 7580301609 MISS LI  RAN 4-Aug-20 3/2019
6 7600201441 นาย พงศกร  งามววิฒันสวา่ง 5 ก.ย. 63 1/2020 TFB
7 7600201656 นาย กําพล  ลไีพบลูยว์งศ์ 5 ก.ย. 63 1/2020 TFB

THESIS**

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกบัเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต ่26 กนัยายน 2563 ที่

* ไมจั่ดสง่หลกัฐานสาํเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ญัชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกนัคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลกัฐานสาํเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลยัไดท้ัง้ 2 วทิยาเขต  
ในวนัจันทร ์- เสาร ์ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สาํเนาเลขบญัชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สาํหรับการคนืเงนิประกนัคา่เสยีหาย 
ถงึ อ.เพ็ญศร ี(แผนกการเงนิ) ไปที ่Fax: +66 407-3716  หรอืสอบถามขอ้มลู โทร. 02-407-3888 # 1929    
3. ขึน้ทะเบยีนบณัฑติที ่รอบที ่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 September 26, 2020 onwards.

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

How to file for Graduation for International Student 

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

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

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

NO ID Name Date of Graduation BANK
(Semester)

รายชือ่ขออนุมตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูส้าํเร็จการศกึษา 

ครัง้ที ่1/2563  :  วนัที ่25 ก.ย. 2563
The University's Board of Trustee approve on September 25, 2020
ขอ้มลู ณ วนัที ่11 กนัยายน 2563 / Update on September 11, 2020
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Medal of
ตวัอยา่งรปูชดุครยุ Graduation 

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

gownandhood/
8 7600500180 น.ส. พัชรนิทร ์พัชรศรอีารยิะ** 1 ก.ย. 63 1/2020 TFB
9 7610200169 น.ส. นชิาภา  นัคราภบิาล 4 ก.ย. 63 1/2020 SCB
10 7610200508 น.ส. นรศิรา  บญุเทีย่ง 4 ก.ย. 63 1/2020 BBL
11 7610200680 น.ส. ธนกร  ขตัยิศ 4 ก.ย. 63 1/2020 TFB
12 7610200987 น.ส. บญุชญา  เปรมสวสัดิ์ 4 ก.ย. 63 1/2020 SCB
13 7610201118 น.ส. ธนัชพร  ศรเีวชนันต์ 14 ส.ค. 63 3/2019 TFB √
14 7610201472 น.ส. วรรณกมล  กอ้งกดิาการสกลุ 4 ก.ย. 63 1/2020 UOBT

THESIS**

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกบัเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต ่26 กนัยายน 2563 ที่

* ไมจั่ดสง่หลกัฐานสาํเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ญัชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกนัคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลกัฐานสาํเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลยัไดท้ัง้ 2 วทิยาเขต  
ในวนัจันทร ์- เสาร ์ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สาํเนาเลขบญัชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สาํหรับการคนืเงนิประกนัคา่เสยีหาย 
ถงึ อ.เพ็ญศร ี(แผนกการเงนิ) ไปที ่Fax: +66 407-3716  หรอืสอบถามขอ้มลู โทร. 02-407-3888 # 1929    
3. ขึน้ทะเบยีนบณัฑติที ่รอบที ่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 September 26, 2020 onwards.

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

How to file for Graduation for International Student 

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

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

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

NO ID Name Date of Graduation BANK
(Semester)

รายชือ่ขออนุมตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูส้าํเร็จการศกึษา 

ครัง้ที ่1/2563  :  วนัที ่25 ก.ย. 2563
The University's Board of Trustee approve on September 25, 2020
ขอ้มลู ณ วนัที ่11 กนัยายน 2563 / Update on September 11, 2020
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Medal of
ตวัอยา่งรปูชดุครยุ Graduation 

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

gownandhood/
15 7610201548 น.ส. นัทธมน  เล็บขาว 4 ก.ย. 63 1/2020 SCB
16 7610201571 น.ส. รงรอง  สามสาหร่าย 14 ส.ค. 63 3/2019 TFB
17 7610201639 นาย สรรเสรญิ กติตโิชตพัินธุ์ 4 ก.ย. 63 1/2020 TFB
18 7610201761 นาย ณัฐพล พลพันงาม 4 ก.ย. 63 1/2020 TFB
19 7610201951 น.ส. พธิารัตน ์ สขุะนนิทร์ 4 ก.ย. 63 1/2020 BBL
20 7610202306 น.ส. ภัทราภรณ์  วงศว์รอาภรณ์ 4 ก.ย. 63 1/2020 BBL
21 7610202561 น.ส. ธรีดา  ยังสนัเทยีะ 4 ก.ย. 63 1/2020 BBL
22 7610202769 น.ส. ณัฐธดิา  อรุณลกัษณ์ 4 ก.ย. 63 1/2020 BBL
23 7630301419 นาย เจสณัห ์จฑุาภัทร คตีสนิ   15 ก.ย. 63 1/2020

THESIS**

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกบัเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต ่26 กนัยายน 2563 ที่

* ไมจั่ดสง่หลกัฐานสาํเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ญัชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกนัคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลกัฐานสาํเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลยัไดท้ัง้ 2 วทิยาเขต  
ในวนัจันทร ์- เสาร ์ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สาํเนาเลขบญัชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สาํหรับการคนืเงนิประกนัคา่เสยีหาย 
ถงึ อ.เพ็ญศร ี(แผนกการเงนิ) ไปที ่Fax: +66 407-3716  หรอืสอบถามขอ้มลู โทร. 02-407-3888 # 1929    
3. ขึน้ทะเบยีนบณัฑติที ่รอบที ่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 September 26, 2020 onwards.

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

How to file for Graduation for International Student 

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

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

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

NO ID Name Date of Graduation BANK
(Semester)

รายชือ่ขออนุมตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูส้าํเร็จการศกึษา 

ครัง้ที ่1/2563  :  วนัที ่25 ก.ย. 2563
The University's Board of Trustee approve on September 25, 2020
ขอ้มลู ณ วนัที ่11 กนัยายน 2563 / Update on September 11, 2020
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Medal of
ตวัอยา่งรปูชดุครยุ Graduation 

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

gownandhood/
1 7610200599 น.ส. มนตช์นก  พรมประสานสขุ 10 ก.ย. 63 1/2020 SCB
2 7610201316 น.ส. อสมาภรณ์  เขยีวมสีว่น 11 ก.ย. 63 1/2020 TMB

THESIS**

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกบัเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต ่26 กนัยายน 2563 ที่

* ไมจั่ดสง่หลกัฐานสาํเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ญัชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกนัคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลกัฐานสาํเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลยัไดท้ัง้ 2 วทิยาเขต  
ในวนัจันทร ์- เสาร ์ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สาํเนาเลขบญัชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สาํหรับการคนืเงนิประกนัคา่เสยีหาย 
ถงึ อ.เพ็ญศร ี(แผนกการเงนิ) ไปที ่Fax: +66 407-3716  หรอืสอบถามขอ้มลู โทร. 02-407-3888 # 1929    
3. ขึน้ทะเบยีนบณัฑติที ่รอบที ่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 September 26, 2020 onwards.

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

How to file for Graduation for International Student 

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

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

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

NO ID Name Date of Graduation BANK
(Semester)

รายชือ่ขออนุมตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูส้าํเร็จการศกึษา 

ครัง้ที ่1/2563  :  วนัที ่25 ก.ย. 2563
The University's Board of Trustee approve on September 25, 2020
ขอ้มลู ณ วนัที ่16 กนัยายน 2563 / Update on September 16, 2020


