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NO ID Name BANK Remark

1 7570201215 พระมหา ประสงค  แสงอุน 14 ต.ค. 59 1/2016 TFB
สถานภาพเปนพระ ไม
ตองสงรูป

2 7570201843 น.ส. ระพีพรรณ  ตนะทิพย 14 ต.ค. 59 1/2016 TFB ยังไมสงรูปชุดครุย
3 7570202726 นาย กฤติน  ชลิตาภรณ 14 ต.ค. 59 1/2016 TFB

THESIS**

คร้ังท่ี 3/2559 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย  วันท่ี 16 ธันวาคม 2559
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2559

เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
*  สงรูปถายไดตั้งแตบัดน้ี - 9 ธันวาคม 2559 พรอมกับตรวจสอบขอมูลสวนตัวใน Personal Data
หากไมสงรูปภายในระยะเวลาท่ีกําหนด นักศึกษาจะไมไดรับใบรับรองสําเร็จการศึกษา จะไดรับเพียง
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) เทาน้ัน

* สํานักทะเบียนฯ จัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณียหลังการประชุมสภาฯ สามารถเขาไป
ตรวจสอบสถานะการนําสง และรายชื่อ พรอมกับเหตุผลของผูม่ีไมสามารถจัดสงเอกสารใหไดท่ี

* สํานักทะเบียนฯ ไมจัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณีย ในกรณีท่ีไมมีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศึกษา
ในขณะน้ัน ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนท่ีเหลือได ซึ่ง
1 ั ศึ   ั สํ ็ ศึ ชํ  ี  ี ิ ั

รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 16 ธันวาคม 2559

* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบท่ี 1
ขอมูล ณ วันท่ี 18 ตุลาคม 2559

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

Date of Graduation 
(Semester)

***Semester Break : December 23, 2016 – January 3, 2017***

1. นักศึกษาตองเขามาขอหลักฐานสําเร็จการศึกษาและชําระคาธรรมเนียมดวยตนเอง ทีมหาวิทยาลัย 
(วิทยาเขตกลวยนํ้าไท) อาคาร 2 ชั้น 1 เวลาทําการ จ.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถายสําเนาเลขบัญชีธนาคาร สงใหแผนกการเงินโดยตรง เพื่อสําหรับการคืนเงินประกันคาเสียหาย 
 ถึง อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงิน) ไปท่ี Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอมูล โทร. 02-350-3500 # 1929    

*  ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต วันท่ี 27 - 31  ม.ค. 2560 ชําระเงินภายในวันท่ี 31 ม.ค. 2560
http://ursa2.bu.ac.th/commence/
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NO ID Name BANK Remark

1 7540300030 นาง อังควรา  เพียรธรรม ** 31 ต.ค. 59 1/2016 ไมแจง
2 7540300055 นาย ชูศักดิ์  นพถาวร ** 31 ต.ค. 59 1/2016 KTB
3 7540301418 น.ส. ปภาวี  ศรีวารี ** 31 ต.ค. 59 1/2016 TFB
4 7550300607 น.ส. ฐาปนี  เปยมศิริ ** 31 ต.ค. 59 1/2016 TFB
5 7550500214 น.ส. ศิลาพร วิภาสสุวรรณ ** 31 ต.ค. 59 1/2016 ไมแจง

THESIS**

คร้ังท่ี 3/2559 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย  วันท่ี 16 ธันวาคม 2559
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2559

เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
*  สงรูปถายไดตั้งแตบัดน้ี - 9 ธันวาคม 2559 พรอมกับตรวจสอบขอมูลสวนตัวใน Personal Data
หากไมสงรูปภายในระยะเวลาท่ีกําหนด นักศึกษาจะไมไดรับใบรับรองสําเร็จการศึกษา จะไดรับเพียง
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) เทาน้ัน

* สํานักทะเบียนฯ จัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณียหลังการประชุมสภาฯ สามารถเขาไป
ตรวจสอบสถานะการนําสง และรายชื่อ พรอมกับเหตุผลของผูม่ีไมสามารถจัดสงเอกสารใหไดท่ี

* สํานักทะเบียนฯ ไมจัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณีย ในกรณีท่ีไมมีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศึกษา
ใ ั้ ํ ใ ไ ส ั ิ ื ิ ป ั  สี ส ี่ ื ไ  ซึ่

รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 16 ธันวาคม 2559

* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบท่ี 1
ขอมูล ณ วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2559

Date of Graduation 
(Semester)

***Semester Break : December 23, 2016 – January 3, 2017***

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

ในขณะนัน ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนทีเหลือได ซึง
1. นักศึกษาตองเขามาขอหลักฐานสําเร็จการศึกษาและชําระคาธรรมเนียมดวยตนเอง ทีมหาวิทยาลัย 
(วิทยาเขตกลวยนํ้าไท) อาคาร 2 ชั้น 1 เวลาทําการ จ.-ส. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถายสําเนาเลขบัญชีธนาคาร สงใหแผนกการเงินโดยตรง เพื่อสําหรับการคืนเงินประกันคาเสียหาย 
 ถึง อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงิน) ไปท่ี Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอมูล โทร. 02-350-3500 # 1929    

*  ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต วันท่ี 27 - 31  ม.ค. 2560 ชําระเงินภายในวันท่ี 31 ม.ค. 2560
http://ursa2.bu.ac.th/commence/
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NO ID Name BANK Remark

6 7570203542 MISS PHAM  HONG GIANG 25-Oct-16 1/2016 No
7 7570500244 นาย  พงศเสวก  เอนกจํานงคพร ** 31 ต.ค. 59 1/2016 BBL

THESIS**

คร้ังท่ี 3/2559 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย  วันท่ี 16 ธันวาคม 2559
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2559

เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
*  สงรูปถายไดตั้งแตบัดน้ี - 9 ธันวาคม 2559 พรอมกับตรวจสอบขอมูลสวนตัวใน Personal Data
หากไมสงรูปภายในระยะเวลาท่ีกําหนด นักศึกษาจะไมไดรับใบรับรองสําเร็จการศึกษา จะไดรับเพียง
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) เทาน้ัน

* สํานักทะเบียนฯ จัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณียหลังการประชุมสภาฯ สามารถเขาไป
ตรวจสอบสถานะการนําสง และรายชื่อ พรอมกับเหตุผลของผูม่ีไมสามารถจัดสงเอกสารใหไดท่ี

* สํานักทะเบียนฯ ไมจัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณีย ในกรณีท่ีไมมีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศึกษา
ในขณะน้ัน ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนท่ีเหลือได ซึ่ง
1. นักศึกษาตองเขามาขอหลักฐานสําเร็จการศึกษาและชําระคาธรรมเนียมดวยตนเอง ทีมหาวิทยาลัย 
(วิทยาเขตกลวยนํ้าไท) อาคาร 2 ชั้น 1 เวลาทําการ จ.-ส. 8.30 น. - 17.00 น.
2  สํ ั ชี ส ใ  ิ โ ื่ สํ ั ื ิ ป ั  สี

รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 16 ธันวาคม 2559

* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบท่ี 1
ขอมูล ณ วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2559

Date of Graduation 
(Semester)

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

***Semester Break : December 23, 2016 – January 3, 2017***

2. ถายสําเนาเลขบัญชีธนาคาร สงใหแผนกการเงินโดยตรง เพือสําหรับการคืนเงินประกันคาเสียหาย 
 ถึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปท่ี Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอมูล โทร. 02-350-3500 # 1929    

*  ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต วันท่ี 27 - 31  ม.ค. 2560 ชําระเงินภายในวันท่ี 31 ม.ค. 2560
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

To Foreigner Student (Oversea)
     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 17 December, 2016.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on Jan. 27 - 31, 2017) you can read now in URSA for Graduate.
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NO ID Name BANK Remark

1 7570200100 น.ส. จุรีย  พานทอง 8 พ.ย. 59 1/2016 UOBT
2 7570200399 น.ส. ภารดี  ผิวขาว 8 พ.ย. 59 1/2016 TFB
3 7570200456 น.ส. สวิตา  เดชวรสุทธิ 8 พ.ย. 59 1/2016 BBL
4 7570200506 น.ส. บงกช  กิตติวาณิชยกุล 8 พ.ย. 59 1/2016 BAY
5 7570200621 น.ส. ภคภร  ลุมเพชรมงคล 8 พ.ย. 59 1/2016 BBL
6 7570200670 นาย จิรพงศ  มหจิตรเลิศนันท 8 พ.ย. 59 1/2016 SCB
7 7570201033 น.ส. สุมาลี  เวียงอินทร 8 พ.ย. 59 1/2016 BBL
8 7570201140 น.ส. กรรณิการ  พวงมาลา 8 พ.ย. 59 1/2016 TFB
9 7570201173 นาย เชิดชาติ  ตะโกจีน 8 พ.ย. 59 1/2016 TFB
10 7570201413 น.ส. ฉัฐสุรีย  สิทธิทรัพยไพศาล 8 พ.ย. 59 1/2016 TFB

THESIS**

คร้ังท่ี 3/2559 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย  วันท่ี 16 ธันวาคม 2559
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2559

เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
*  สงรูปถายไดตั้งแตบัดน้ี - 9 ธันวาคม 2559 พรอมกับตรวจสอบขอมูลสวนตัวใน Personal Data
หากไมสงรูปภายในระยะเวลาท่ีกําหนด นักศึกษาจะไมไดรับใบรับรองสําเร็จการศึกษา จะไดรับเพียง
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) เทาน้ัน

* สํ ั ี ั ส ั ฐ สํ ร็ รศึ ไปร ี  ั รปร ช ส ส  ไป

รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 16 ธันวาคม 2559

* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบท่ี 1
ขอมูล ณ วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2559

Date of Graduation 
(Semester)

***Semester Break : December 23, 2016 – January 3, 2017***

* สํานักทะเบียนฯ จัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณียหลังการประชุมสภาฯ สามารถเขาไป
ตรวจสอบสถานะการนําสง และรายชื่อ พรอมกับเหตุผลของผูม่ีไมสามารถจัดสงเอกสารใหไดท่ี

* สํานักทะเบียนฯ ไมจัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณีย ในกรณีท่ีไมมีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศึกษา
ในขณะน้ัน ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนท่ีเหลือได ซึ่ง
1. นักศึกษาตองเขามาขอหลักฐานสําเร็จการศึกษาและชําระคาธรรมเนียมดวยตนเอง ทีมหาวิทยาลัย 
(วิทยาเขตกลวยนํ้าไท) อาคาร 2 ชั้น 1 เวลาทําการ จ.-ส. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถายสําเนาเลขบัญชีธนาคาร สงใหแผนกการเงินโดยตรง เพื่อสําหรับการคืนเงินประกันคาเสียหาย 
 ถึง อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงิน) ไปท่ี Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอมูล โทร. 02-350-3500 # 1929    

*  ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต วันท่ี 27 - 31  ม.ค. 2560 ชําระเงินภายในวันท่ี 31 ม.ค. 2560
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  
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NO ID Name BANK Remark

11 7570201686 น.ส. สุกัญญา  แซลอ 8 พ.ย. 59 1/2016 TFB
12 7570202239 นาย วราพงษ  กล่ําเพ็ชร 8 พ.ย. 59 1/2016 SCB ยังไมสงรูปชุดครุย
13 7570202379 น.ส. พัชชรินทร  อดออม 8 พ.ย. 59 1/2016 TFB ยังไมสงรูปชุดครุย
14 7570203161 น.ส. มาริสา  วองเวศน 8 พ.ย. 59 1/2016 TFB
15 7570203211 นาย ศิริมงคล  ราชสันเทียะ 8 พ.ย. 59 1/2016 TMB

THESIS**

คร้ังท่ี 3/2559 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย  วันท่ี 16 ธันวาคม 2559
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2559

เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
*  สงรูปถายไดตั้งแตบัดน้ี - 9 ธันวาคม 2559 พรอมกับตรวจสอบขอมูลสวนตัวใน Personal Data
หากไมสงรูปภายในระยะเวลาท่ีกําหนด นักศึกษาจะไมไดรับใบรับรองสําเร็จการศึกษา จะไดรับเพียง
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) เทาน้ัน

* สํานักทะเบียนฯ จัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณียหลังการประชุมสภาฯ สามารถเขาไป
ตรวจสอบสถานะการนําสง และรายชื่อ พรอมกับเหตุผลของผูม่ีไมสามารถจัดสงเอกสารใหไดท่ี

* สํานักทะเบียนฯ ไมจัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณีย ในกรณีท่ีไมมีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศึกษา
ใ ั้ ํ ใ ไ ส ั ิ ื ิ ป ั  สี ส ี่ ื ไ  ซึ่

ประชุมสภาฯ 16 ธันวาคม 2559
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบท่ี 1

ขอมูล ณ วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2559

Date of Graduation 
(Semester)

***Semester Break : December 23, 2016 – January 3, 2017***

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

รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา

ในขณะนัน ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนทีเหลือได ซึง
1. นักศึกษาตองเขามาขอหลักฐานสําเร็จการศึกษาและชําระคาธรรมเนียมดวยตนเอง ทีมหาวิทยาลัย 
(วิทยาเขตกลวยนํ้าไท) อาคาร 2 ชั้น 1 เวลาทําการ จ.-ส. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถายสําเนาเลขบัญชีธนาคาร สงใหแผนกการเงินโดยตรง เพื่อสําหรับการคืนเงินประกันคาเสียหาย 
 ถึง อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงิน) ไปท่ี Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอมูล โทร. 02-350-3500 # 1929    

*  ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต วันท่ี 27 - 31  ม.ค. 2560 ชําระเงินภายในวันท่ี 31 ม.ค. 2560
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

To Foreigner Student (Oversea)
     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 17 December, 2016.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on Jan. 27 - 31, 2017) you can read now in URSA for Graduate.



2/12/201615:25 6/21

NO ID Name BANK Remark

16 7570204433 MISS  ZIWEI  JIANG 08-Nov-16 1/2016 No
17 7570204524 นาย สุรพงษ  ฉันทพัฒนพงศ 8 พ.ย. 59 1/2016 BBL
18 7570500293 น.ส. เพ็ญนภา  เพ็งประไพ 8 พ.ย. 59 1/2016 SCB

THESIS**

คร้ังท่ี 3/2559 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย  วันท่ี 16 ธันวาคม 2559
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2559

เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
*  สงรูปถายไดตั้งแตบัดน้ี - 9 ธันวาคม 2559 พรอมกับตรวจสอบขอมูลสวนตัวใน Personal Data
หากไมสงรูปภายในระยะเวลาท่ีกําหนด นักศึกษาจะไมไดรับใบรับรองสําเร็จการศึกษา จะไดรับเพียง
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) เทาน้ัน

* สํานักทะเบียนฯ จัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณียหลังการประชุมสภาฯ สามารถเขาไป
ตรวจสอบสถานะการนําสง และรายชื่อ พรอมกับเหตุผลของผูม่ีไมสามารถจัดสงเอกสารใหไดท่ี

* สํานักทะเบียนฯ ไมจัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณีย ในกรณีท่ีไมมีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศึกษา
ในขณะน้ัน ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนท่ีเหลือได ซึ่ง
1. นักศึกษาตองเขามาขอหลักฐานสําเร็จการศึกษาและชําระคาธรรมเนียมดวยตนเอง ทีมหาวิทยาลัย 
( ิ  ้ํ ไ ) 2 ชั้ 1 ํ ส 8 30 17 00

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

***Semester Break : December 23, 2016 – January 3, 2017***

รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 16 ธันวาคม 2559

* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบท่ี 1
ขอมูล ณ วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2559

Date of Graduation 
(Semester)

(วิทยาเขตกลวยนําไท) อาคาร 2 ชัน 1 เวลาทําการ จ.-ส. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถายสําเนาเลขบัญชีธนาคาร สงใหแผนกการเงินโดยตรง เพื่อสําหรับการคืนเงินประกันคาเสียหาย 
 ถึง อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงิน) ไปท่ี Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอมูล โทร. 02-350-3500 # 1929    

*  ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต วันท่ี 27 - 31  ม.ค. 2560 ชําระเงินภายในวันท่ี 31 ม.ค. 2560
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

To Foreigner Student (Oversea)
     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 17 December, 2016.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on Jan. 27 - 31, 2017) you can read now in URSA for Graduate.



2/12/201615:25 7/21

NO ID Name BANK Remark

1 7571200109 นาย ชุติมันต  สิรวิชญจรรยา 30 ต.ค. 59 1/2016 ไมแจง
2 7571200125 น.ส. ณัฐนันท  ศิรินันทธนานนท 12 ต.ค. 59 1/2016 ไมแจง

THESIS**

คร้ังท่ี 3/2559 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย  วันท่ี 16 ธันวาคม 2559
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2559

เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
*  สงรูปถายไดตั้งแตบัดน้ี - 9 ธันวาคม 2559 พรอมกับตรวจสอบขอมูลสวนตัวใน Personal Data
หากไมสงรูปภายในระยะเวลาท่ีกําหนด นักศึกษาจะไมไดรับใบรับรองสําเร็จการศึกษา จะไดรับเพียง
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) เทาน้ัน

* สํานักทะเบียนฯ จัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณียหลังการประชุมสภาฯ สามารถเขาไป
ตรวจสอบสถานะการนําสง และรายชื่อ พรอมกับเหตุผลของผูม่ีไมสามารถจัดสงเอกสารใหไดท่ี

* สํานักทะเบียนฯ ไมจัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณีย ในกรณีท่ีไมมีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศึกษา
ในขณะน้ัน ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนท่ีเหลือได ซึ่ง
1. นักศึกษาตองเขามาขอหลักฐานสําเร็จการศึกษาและชําระคาธรรมเนียมดวยตนเอง ทีมหาวิทยาลัย 
(วิทยาเขตกลวยนํ้าไท) อาคาร 2 ชั้น 1 เวลาทําการ จ.-ส. 8.30 น. - 17.00 น.
2  สํ ั ชี ส ใ  ิ โ ื่ สํ ั ื ิ ป ั  สี

***Semester Break : December 23, 2016 – January 3, 2017***

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

รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 16 ธันวาคม 2559

* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบท่ี 1
ขอมูล ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2559

Date of Graduation 
(Semester)

2. ถายสําเนาเลขบัญชีธนาคาร สงใหแผนกการเงินโดยตรง เพือสําหรับการคืนเงินประกันคาเสียหาย 
 ถึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปท่ี Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอมูล โทร. 02-350-3500 # 1929    

*  ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต วันท่ี 27 - 31  ม.ค. 2560 ชําระเงินภายในวันท่ี 31 ม.ค. 2560
http://ursa2.bu.ac.th/commence/
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NO ID Name BANK Remark

1 7570200530 นาย วรสรณ  ศุภเจียรพันธ 15 พ.ย. 59 1/2016 TFB ยังไมสงรูปชุดครุย
2 7570202338 น.ส. สุภัสสรา  คงชม 15 พ.ย. 59 1/2016 SCB
3 7570202395 น.ส. ธารี  เลิศรัตนศาสตร 15 พ.ย. 59 1/2016 KTB
4 7570204409 น.ส. วรรณวิสา  แยมเกตุ 15 พ.ย. 59 1/2016 BBL
5 7570204722 นาย สยมภู  สุวรรณเนตร 15 พ.ย. 59 1/2016 BBL

THESIS**

คร้ังท่ี 3/2559 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย  วันท่ี 16 ธันวาคม 2559
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2559

เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
*  สงรูปถายไดตั้งแตบัดน้ี - 9 ธันวาคม 2559 พรอมกับตรวจสอบขอมูลสวนตัวใน Personal Data
หากไมสงรูปภายในระยะเวลาท่ีกําหนด นักศึกษาจะไมไดรับใบรับรองสําเร็จการศึกษา จะไดรับเพียง
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) เทาน้ัน

* สํานักทะเบียนฯ จัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณียหลังการประชุมสภาฯ สามารถเขาไป
ตรวจสอบสถานะการนําสง และรายชื่อ พรอมกับเหตุผลของผูม่ีไมสามารถจัดสงเอกสารใหไดท่ี

* สํานักทะเบียนฯ ไมจัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณีย ในกรณีท่ีไมมีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศึกษา
ใ ั้ ํ ใ ไ ส ั ิ ื ิ ป ั  สี ส ี่ ื ไ  ซึ่

รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 16 ธันวาคม 2559

* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบท่ี 1
ขอมูล ณ วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2559

Date of Graduation 
(Semester)

***Semester Break : December 23, 2016 – January 3, 2017***

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

ในขณะนัน ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนทีเหลือได ซึง
1. นักศึกษาตองเขามาขอหลักฐานสําเร็จการศึกษาและชําระคาธรรมเนียมดวยตนเอง ทีมหาวิทยาลัย 
(วิทยาเขตกลวยนํ้าไท) อาคาร 2 ชั้น 1 เวลาทําการ จ.-ส. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถายสําเนาเลขบัญชีธนาคาร สงใหแผนกการเงินโดยตรง เพื่อสําหรับการคืนเงินประกันคาเสียหาย 
 ถึง อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงิน) ไปท่ี Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอมูล โทร. 02-350-3500 # 1929    

*  ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต วันท่ี 27 - 31  ม.ค. 2560 ชําระเงินภายในวันท่ี 31 ม.ค. 2560
http://ursa2.bu.ac.th/commence/
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NO ID Name BANK Remark

6 7550500024 น.ส. อภิชญา  ศักดิ์ศรีพยัคฆ 15 พ.ย. 59 1/2016 KTB
7 7570500046 น.ส. สิชล  กุลอําภา 15 พ.ย. 59 1/2016 BBL
8 9540200111 MR.PETER MAURICE CAUWELIER 20-Sep-16 1/2016 SCB

THESIS**

คร้ังท่ี 3/2559 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย  วันท่ี 16 ธันวาคม 2559
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2559

เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
*  สงรูปถายไดตั้งแตบัดน้ี - 9 ธันวาคม 2559 พรอมกับตรวจสอบขอมูลสวนตัวใน Personal Data
หากไมสงรูปภายในระยะเวลาท่ีกําหนด นักศึกษาจะไมไดรับใบรับรองสําเร็จการศึกษา จะไดรับเพียง
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) เทาน้ัน

* สํานักทะเบียนฯ จัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณียหลังการประชุมสภาฯ สามารถเขาไป
ตรวจสอบสถานะการนําสง และรายชื่อ พรอมกับเหตุผลของผูม่ีไมสามารถจัดสงเอกสารใหไดท่ี

* สํานักทะเบียนฯ ไมจัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณีย ในกรณีท่ีไมมีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศึกษา
ในขณะน้ัน ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนท่ีเหลือได ซึ่ง
1. นักศึกษาตองเขามาขอหลักฐานสําเร็จการศึกษาและชําระคาธรรมเนียมดวยตนเอง ทีมหาวิทยาลัย 
( ิ  ้ํ ไ ) 2 ชั้ 1 ํ ส 8 30 17 00

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

รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 16 ธันวาคม 2559

* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบท่ี 1
ขอมูล ณ วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2559

Date of Graduation 
(Semester)

***Semester Break : December 23, 2016 – January 3, 2017***

(วิทยาเขตกลวยนําไท) อาคาร 2 ชัน 1 เวลาทําการ จ.-ส. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถายสําเนาเลขบัญชีธนาคาร สงใหแผนกการเงินโดยตรง เพื่อสําหรับการคืนเงินประกันคาเสียหาย 
 ถึง อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงิน) ไปท่ี Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอมูล โทร. 02-350-3500 # 1929    

*  ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต วันท่ี 27 - 31  ม.ค. 2560 ชําระเงินภายในวันท่ี 31 ม.ค. 2560
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

To Foreigner Student (Oversea)
     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 17 December, 2016.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on Jan. 27 - 31, 2017) you can read now in URSA for Graduate.
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NO ID Name BANK Remark

1 7571200034 นาย ศุภวัฒน  อุนไพศาลกุล 14 พ.ย. 59 1/2016 BBL
THESIS**

คร้ังท่ี 3/2559 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย  วันท่ี 16 ธันวาคม 2559
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2559

เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
*  สงรูปถายไดตั้งแตบัดน้ี - 9 ธันวาคม 2559 พรอมกับตรวจสอบขอมูลสวนตัวใน Personal Data
หากไมสงรูปภายในระยะเวลาท่ีกําหนด นักศึกษาจะไมไดรับใบรับรองสําเร็จการศึกษา จะไดรับเพียง
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) เทาน้ัน

* สํานักทะเบียนฯ จัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณียหลังการประชุมสภาฯ สามารถเขาไป
ตรวจสอบสถานะการนําสง และรายชื่อ พรอมกับเหตุผลของผูม่ีไมสามารถจัดสงเอกสารใหไดท่ี

* สํานักทะเบียนฯ ไมจัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณีย ในกรณีท่ีไมมีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศึกษา
ในขณะน้ัน ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนท่ีเหลือได ซึ่ง
1. นักศึกษาตองเขามาขอหลักฐานสําเร็จการศึกษาและชําระคาธรรมเนียมดวยตนเอง ทีมหาวิทยาลัย 
(วิทยาเขตกลวยนํ้าไท) อาคาร 2 ชั้น 1 เวลาทําการ จ.-ส. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถายสําเนาเลขบัญชีธนาคาร สงใหแผนกการเงินโดยตรง เพื่อสําหรับการคืนเงินประกันคาเสียหาย 
ึ ็ ศ ี ( ิ ) ไป ี่ F +66 2240 1561 ื ส  โ 02 350 3500 # 1929

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

รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 16 ธันวาคม 2559

* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบท่ี 1
ขอมูล ณ วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2559

Date of Graduation 
(Semester)

***Semester Break : December 23, 2016 – January 3, 2017***

 ถึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอมูล โทร. 02-350-3500 # 1929    

*  ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต วันท่ี 27 - 31  ม.ค. 2560 ชําระเงินภายในวันท่ี 31 ม.ค. 2560
http://ursa2.bu.ac.th/commence/
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NO ID Name BANK Remark

1 7560200177 น.ส. กมลมาส  จ่ันเพชร ** 22 พ.ย. 59 1/2016 KTB
THESIS**

คร้ังท่ี 3/2559 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย  วันท่ี 16 ธันวาคม 2559
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2559

เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
*  สงรูปถายไดตั้งแตบัดน้ี - 9 ธันวาคม 2559 พรอมกับตรวจสอบขอมูลสวนตัวใน Personal Data
หากไมสงรูปภายในระยะเวลาท่ีกําหนด นักศึกษาจะไมไดรับใบรับรองสําเร็จการศึกษา จะไดรับเพียง
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) เทาน้ัน

* สํานักทะเบียนฯ จัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณียหลังการประชุมสภาฯ สามารถเขาไป
ตรวจสอบสถานะการนําสง และรายชื่อ พรอมกับเหตุผลของผูม่ีไมสามารถจัดสงเอกสารใหไดท่ี

* สํานักทะเบียนฯ ไมจัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณีย ในกรณีท่ีไมมีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศึกษา
ในขณะน้ัน ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนท่ีเหลือได ซึ่ง
1. นักศึกษาตองเขามาขอหลักฐานสําเร็จการศึกษาและชําระคาธรรมเนียมดวยตนเอง ทีมหาวิทยาลัย 
(วิทยาเขตกลวยนํ้าไท) อาคาร 2 ชั้น 1 เวลาทําการ จ.-ส. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถายสําเนาเลขบัญชีธนาคาร สงใหแผนกการเงินโดยตรง เพื่อสําหรับการคืนเงินประกันคาเสียหาย 
ึ ็ ศ ี ( ิ ) ไป ี่ F +66 2240 1561 ื ส  โ 02 350 3500 # 1929

ขอมูล ณ วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2559

Date of Graduation 
(Semester)

***Semester Break : December 23, 2016 – January 3, 2017***

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

รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 16 ธันวาคม 2559

* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบท่ี 1

 ถึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอมูล โทร. 02-350-3500 # 1929    

*  ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต วันท่ี 27 - 31  ม.ค. 2560 ชําระเงินภายในวันท่ี 31 ม.ค. 2560
http://ursa2.bu.ac.th/commence/
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NO ID Name BANK Remark

1 7550204056 นาง วิไลวรรณ  ภานุวิศิทธ์ิแสง 24 พ.ย. 59 1/2016 TFB ยังไมสงรูปชุดครุย
2 7560500436 น.ส. วรรณวิศา  จิตใจกลา 24 พ.ย. 59 1/2016 TFB
3 7570200290 นาย ณัฐรัฐ  พรหมคํา 24 พ.ย. 59 1/2016 KTB
4 7570200365 น.ส. แสงทิพ  โอฬารฤทธินันท 24 พ.ย. 59 1/2016 TFB
5 7570200613 น.ส. อลิสา  เพกานนท 24 พ.ย. 59 1/2016 TFB
6 7570200654 น.ส. มาจิตตรี  กิจพิศุทธิ์ 24 พ.ย. 59 1/2016 TFB
7 7570200688 น.ส. กัญจนนภทีป  ชลสินธนากุลย 24 พ.ย. 59 1/2016 KTB
8 7570200852 น.ส. ชนากานต  ศรีราชพัฒน 24 พ.ย. 59 1/2016 BBL
9 7570201157 น.ส. ณัฐรดา  ประสงคทรัพย 24 พ.ย. 59 1/2016 TMB
10 7570201231 น.ส. สุธินี  ภัทรปญญาภรณ 24 พ.ย. 59 1/2016 TFB
11 7570201264 น.ส. อัจฉรา  มีประสพ 24 พ.ย. 59 1/2016 SCB
12 7570201280 นาย ณรงครัฐ  รวมพรภาณุ 24 พ.ย. 59 1/2016 TFB
13 7570201322 น.ส. สุภลักษม  รุงเรือง 24 พ.ย. 59 1/2016 TFB
14 7570201348 นาย ปรมินทร  จันทรสกุล 24 พ.ย. 59 1/2016 KTB

THESIS**

คร้ังท่ี 3/2559 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย  วันท่ี 16 ธันวาคม 2559
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2559

เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
* ส ป  ไ  ั้  ั ี้ 9 ั 2559  ั ส  ส ั ใ P l D t

รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 16 ธันวาคม 2559

* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบท่ี 1
ขอมูล ณ วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2559

Date of Graduation 
(Semester)

***Semester Break : December 23, 2016 – January 3, 2017***

*  สงรูปถายไดตังแตบัดนี - 9 ธันวาคม 2559 พรอมกับตรวจสอบขอมูลสวนตัวใน Personal Data
หากไมสงรูปภายในระยะเวลาท่ีกําหนด นักศึกษาจะไมไดรับใบรับรองสําเร็จการศึกษา จะไดรับเพียง
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) เทาน้ัน

* สํานักทะเบียนฯ จัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณียหลังการประชุมสภาฯ สามารถเขาไป
ตรวจสอบสถานะการนําสง และรายชื่อ พรอมกับเหตุผลของผูม่ีไมสามารถจัดสงเอกสารใหไดท่ี

* สํานักทะเบียนฯ ไมจัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณีย ในกรณีท่ีไมมีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศึกษา
ในขณะน้ัน ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนท่ีเหลือได ซึ่ง
1. นักศึกษาตองเขามาขอหลักฐานสําเร็จการศึกษาและชําระคาธรรมเนียมดวยตนเอง ทีมหาวิทยาลัย 
(วิทยาเขตกลวยนํ้าไท) อาคาร 2 ชั้น 1 เวลาทําการ จ.-ส. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถายสําเนาเลขบัญชีธนาคาร สงใหแผนกการเงินโดยตรง เพื่อสําหรับการคืนเงินประกันคาเสียหาย 
 ถึง อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงิน) ไปท่ี Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอมูล โทร. 02-350-3500 # 1929    

*  ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต วันท่ี 27 - 31  ม.ค. 2560 ชําระเงินภายในวันท่ี 31 ม.ค. 2560
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  
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NO ID Name BANK Remark

15 7570201579 น.ส. เกฏิก  พันธุพิพัฒน 24 พ.ย. 59 1/2016 TFB
16 7570201637 น.ส. นฤมล  แกวมณี 24 พ.ย. 59 1/2016 TFB
17 7570201710 น.ส. ภัทราภร  รุจิระเศรษฐ 24 พ.ย. 59 1/2016 TFB
18 7570202601 นาย พีระ  จ่ึงสกุล 24 พ.ย. 59 1/2016 KTB
19 7570202627 น.ส. ธนัชญา  วิสิฐศุภากร 24 พ.ย. 59 1/2016 TFB
20 7570202965 น.ส. ศศิประภา  เจริญทรัพย 24 พ.ย. 59 1/2016 SCB ยังไมสงรูปชุดครุย
21 7570202999 น.ส.  ภัศยารินท์ิ    เลิศอภิสิทธิ 24 พ.ย. 59 1/2016 BBL
22 7570204268 น.ส. รัศมาวรรณ  ละมัยเกศ 24 พ.ย. 59 1/2016 KTB ยังไมสงรูปชุดครุย
23 7570204276 น.ส. ธันยา  ศิริลาภพานิช 24 พ.ย. 59 1/2016 BBL ยังไมสงรูปชุดครุย
24 7570204300 นาย จิรัฏฐ  ใจสําราญ 24 พ.ย. 59 1/2016 TFB

THESIS**

คร้ังท่ี 3/2559 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย  วันท่ี 16 ธันวาคม 2559
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2559

เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
*  สงรูปถายไดตั้งแตบัดน้ี - 9 ธันวาคม 2559 พรอมกับตรวจสอบขอมูลสวนตัวใน Personal Data
หากไมสงรูปภายในระยะเวลาท่ีกําหนด นักศึกษาจะไมไดรับใบรับรองสําเร็จการศึกษา จะไดรับเพียง
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) เทาน้ัน

* สํ ั ี ั ส ั ฐ สํ ร็ รศึ ไปร ี  ั รปร ช ส ส  ไป

รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 16 ธันวาคม 2559

* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบท่ี 1
ขอมูล ณ วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2559

***Semester Break : December 23, 2016 – January 3, 2017***

Date of Graduation 
(Semester)

* สํานักทะเบียนฯ จัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณียหลังการประชุมสภาฯ สามารถเขาไป
ตรวจสอบสถานะการนําสง และรายชื่อ พรอมกับเหตุผลของผูม่ีไมสามารถจัดสงเอกสารใหไดท่ี

* สํานักทะเบียนฯ ไมจัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณีย ในกรณีท่ีไมมีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศึกษา
ในขณะน้ัน ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนท่ีเหลือได ซึ่ง
1. นักศึกษาตองเขามาขอหลักฐานสําเร็จการศึกษาและชําระคาธรรมเนียมดวยตนเอง ทีมหาวิทยาลัย 
(วิทยาเขตกลวยนํ้าไท) อาคาร 2 ชั้น 1 เวลาทําการ จ.-ส. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถายสําเนาเลขบัญชีธนาคาร สงใหแผนกการเงินโดยตรง เพื่อสําหรับการคืนเงินประกันคาเสียหาย 
 ถึง อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงิน) ไปท่ี Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอมูล โทร. 02-350-3500 # 1929    

*  ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต วันท่ี 27 - 31  ม.ค. 2560 ชําระเงินภายในวันท่ี 31 ม.ค. 2560
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  
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NO ID Name BANK Remark

25 7570204359 MR.HAOQIANG  ZHU 24-Nov-16 1/2016
26 7570204532 น.ส. นันธินี  ทิพยประไพ 24 พ.ย. 59 1/2016 TFB
27 7570204623 น.ส. วิภาวรรณ  กลิ่นหอม 24 พ.ย. 59 1/2016 TFB
28 7570204672 น.ส. ดลญา  ดุลยประภา 24 พ.ย. 59 1/2016 TFB
29 7570204680 น.ส. อุมาพร  เอี๋ยวประดิษฐ 24 พ.ย. 59 1/2016 KTB
30 7570204847 น.ส. สุดารัตน  เสงี่ยมชื่น 24 พ.ย. 59 1/2016 TFB

THESIS**

คร้ังท่ี 3/2559 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย  วันท่ี 16 ธันวาคม 2559
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2559

เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
*  สงรูปถายไดตั้งแตบัดน้ี - 9 ธันวาคม 2559 พรอมกับตรวจสอบขอมูลสวนตัวใน Personal Data
หากไมสงรูปภายในระยะเวลาท่ีกําหนด นักศึกษาจะไมไดรับใบรับรองสําเร็จการศึกษา จะไดรับเพียง
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) เทาน้ัน

* สํานักทะเบียนฯ จัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณียหลังการประชุมสภาฯ สามารถเขาไป
ตรวจสอบสถานะการนําสง และรายชื่อ พรอมกับเหตุผลของผูม่ีไมสามารถจัดสงเอกสารใหไดท่ี

* สํ ั ี ไ  ั ส ั สํ ็ ศึ ไป ี  ใ ี ี่ไ  ี ี่ ั ชี ั ศึ

***Semester Break : December 23, 2016 – January 3, 2017***

รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 16 ธันวาคม 2559

* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบท่ี 1
ขอมูล ณ วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2559

Date of Graduation 
(Semester)

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

* สํานักทะเบียนฯ ไมจัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณีย ในกรณีทีไมมีเลขทีบัญชีธนาคารของนักศึกษา
ในขณะน้ัน ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนท่ีเหลือได ซึ่ง
1. นักศึกษาตองเขามาขอหลักฐานสําเร็จการศึกษาและชําระคาธรรมเนียมดวยตนเอง ทีมหาวิทยาลัย 
(วิทยาเขตกลวยนํ้าไท) อาคาร 2 ชั้น 1 เวลาทําการ จ.-ส. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถายสําเนาเลขบัญชีธนาคาร สงใหแผนกการเงินโดยตรง เพื่อสําหรับการคืนเงินประกันคาเสียหาย 
 ถึง อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงิน) ไปท่ี Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอมูล โทร. 02-350-3500 # 1929    

*  ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต วันท่ี 27 - 31  ม.ค. 2560 ชําระเงินภายในวันท่ี 31 ม.ค. 2560
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

To Foreigner Student (Oversea)
     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 17 December, 2016.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on Jan. 27 - 31, 2017) you can read now in URSA for Graduate.
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NO ID Name BANK Remark

31 7570300322 น.ส. ธัญชนก  ศิริโสภิตกุล 24 พ.ย. 59 1/2016 KTB
32 7570301049 MISS  WEI  YIJUN 24-Nov-16 1/2016
33 7570301072 MISS  RAN  LI 24-Nov-16 1/2016
34 7570301171 น.ส. วิภาภรณ  นันทสุทธิวารี 24 พ.ย. 59 1/2016 TFB

THESIS**

คร้ังท่ี 3/2559 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย  วันท่ี 16 ธันวาคม 2559
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2559

เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
*  สงรูปถายไดตั้งแตบัดน้ี - 9 ธันวาคม 2559 พรอมกับตรวจสอบขอมูลสวนตัวใน Personal Data
หากไมสงรูปภายในระยะเวลาท่ีกําหนด นักศึกษาจะไมไดรับใบรับรองสําเร็จการศึกษา จะไดรับเพียง
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) เทาน้ัน

* สํานักทะเบียนฯ จัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณียหลังการประชุมสภาฯ สามารถเขาไป
ตรวจสอบสถานะการนําสง และรายชื่อ พรอมกับเหตุผลของผูม่ีไมสามารถจัดสงเอกสารใหไดท่ี

* สํานักทะเบียนฯ ไมจัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณีย ในกรณีท่ีไมมีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศึกษา
ในขณะน้ัน ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนท่ีเหลือได ซึ่ง
1 ั ศึ   ั สํ ็ ศึ ชํ  ี  ี ิ ั

* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบท่ี 1

รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา

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

ประชุมสภาฯ 16 ธันวาคม 2559

Date of Graduation 
(Semester)

***Semester Break : December 23, 2016 – January 3, 2017***

ขอมูล ณ วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2559

1. นักศึกษาตองเขามาขอหลักฐานสําเร็จการศึกษาและชําระคาธรรมเนียมดวยตนเอง ทีมหาวิทยาลัย 
(วิทยาเขตกลวยนํ้าไท) อาคาร 2 ชั้น 1 เวลาทําการ จ.-ส. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถายสําเนาเลขบัญชีธนาคาร สงใหแผนกการเงินโดยตรง เพื่อสําหรับการคืนเงินประกันคาเสียหาย 
 ถึง อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงิน) ไปท่ี Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอมูล โทร. 02-350-3500 # 1929    

*  ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต วันท่ี 27 - 31  ม.ค. 2560 ชําระเงินภายในวันท่ี 31 ม.ค. 2560
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

To Foreigner Student (Oversea)
     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 17 December, 2016.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on Jan. 27 - 31, 2017) you can read now in URSA for Graduate.
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NO ID Name BANK Remark

1 7550202472 น.ส. เกศริน  ปงกวาน 25 พ.ย. 59 1/2016 SCB ยังไมสงรูปชุดครุย
2 7570201256 นาย สิรภพ  ฉ่ําฉิม 25 พ.ย. 59 1/2016 TFB
3 7570203641 น.ส. ชลิตา  แคมจันทึก 25 พ.ย. 59 1/2016 TFB

THESIS**

คร้ังท่ี 3/2559 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย  วันท่ี 16 ธันวาคม 2559
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2559

เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
*  สงรูปถายไดตั้งแตบัดน้ี - 9 ธันวาคม 2559 พรอมกับตรวจสอบขอมูลสวนตัวใน Personal Data
หากไมสงรูปภายในระยะเวลาท่ีกําหนด นักศึกษาจะไมไดรับใบรับรองสําเร็จการศึกษา จะไดรับเพียง
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) เทาน้ัน

* สํานักทะเบียนฯ จัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณียหลังการประชุมสภาฯ สามารถเขาไป
ตรวจสอบสถานะการนําสง และรายชื่อ พรอมกับเหตุผลของผูม่ีไมสามารถจัดสงเอกสารใหไดท่ี

* สํานักทะเบียนฯ ไมจัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณีย ในกรณีท่ีไมมีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศึกษา
ในขณะน้ัน ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนท่ีเหลือได ซึ่ง
1. นักศึกษาตองเขามาขอหลักฐานสําเร็จการศึกษาและชําระคาธรรมเนียมดวยตนเอง ทีมหาวิทยาลัย 
( ิ  ้ํ ไ ) 2 ชั้ 1 ํ ส 8 30 17 00

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

รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 16 ธันวาคม 2559

* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบท่ี 1
ขอมูล ณ วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2559

Date of Graduation 
(Semester)

***Semester Break : December 23, 2016 – January 3, 2017***

(วิทยาเขตกลวยนําไท) อาคาร 2 ชัน 1 เวลาทําการ จ.-ส. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถายสําเนาเลขบัญชีธนาคาร สงใหแผนกการเงินโดยตรง เพื่อสําหรับการคืนเงินประกันคาเสียหาย 
 ถึง อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงิน) ไปท่ี Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอมูล โทร. 02-350-3500 # 1929    

*  ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต วันท่ี 27 - 31  ม.ค. 2560 ชําระเงินภายในวันท่ี 31 ม.ค. 2560
http://ursa2.bu.ac.th/commence/
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NO ID Name BANK Remark

1 7550204304 นาย พงศกร  ปาลกะวงศ ณ อยุธยา 2 ธ.ค. 59 1/2016 BBL ยังไมสงรูปชุดครุย
2 7560200029 น.ส. รินรดา  กรติกากุล 2 ธ.ค. 59 1/2016 TFB ยังไมสงรูปชุดครุย
3 7560204484 น.ส. กฤตพร  สีนํ้าเพชร 2 ธ.ค. 59 1/2016 BBL
4 7560300456 MR. ZIRUI  DANG 02-Dec-16 1/2016
5 7570200027 นาย ณัฐธัญพงศ  แมนเจริญ 2 ธ.ค. 59 1/2016 TFB

THESIS**

คร้ังท่ี 3/2559 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย  วันท่ี 16 ธันวาคม 2559
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2559

เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
*  สงรูปถายไดตั้งแตบัดน้ี - 9 ธันวาคม 2559 พรอมกับตรวจสอบขอมูลสวนตัวใน Personal Data
หากไมสงรูปภายในระยะเวลาท่ีกําหนด นักศึกษาจะไมไดรับใบรับรองสําเร็จการศึกษา จะไดรับเพียง
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) เทาน้ัน

* สํานักทะเบียนฯ จัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณียหลังการประชุมสภาฯ สามารถเขาไป
ตรวจสอบสถานะการนําสง และรายชื่อ พรอมกับเหตุผลของผูม่ีไมสามารถจัดสงเอกสารใหไดท่ี

* สํานักทะเบียนฯ ไมจัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณีย ในกรณีท่ีไมมีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศึกษา
ใ ั้ ํ ใ ไ ส ั ิ ื ิ ป ั  สี ส ี่ ื ไ  ซึ่

***Semester Break : December 23, 2016 – January 3, 2017***

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

รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 16 ธันวาคม 2559

* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบท่ี 1
ขอมูล ณ วันท่ี 2 ธันวาคม 2559

Date of Graduation 
(Semester)

ในขณะนัน ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนทีเหลือได ซึง
1. นักศึกษาตองเขามาขอหลักฐานสําเร็จการศึกษาและชําระคาธรรมเนียมดวยตนเอง ทีมหาวิทยาลัย 
(วิทยาเขตกลวยนํ้าไท) อาคาร 2 ชั้น 1 เวลาทําการ จ.-ส. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถายสําเนาเลขบัญชีธนาคาร สงใหแผนกการเงินโดยตรง เพื่อสําหรับการคืนเงินประกันคาเสียหาย 
 ถึง อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงิน) ไปท่ี Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอมูล โทร. 02-350-3500 # 1929    

*  ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต วันท่ี 27 - 31  ม.ค. 2560 ชําระเงินภายในวันท่ี 31 ม.ค. 2560
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

To Foreigner Student (Oversea)
     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 17 December, 2016.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on Jan. 27 - 31, 2017) you can read now in URSA for Graduate.



2/12/201615:25 18/21

NO ID Name BANK Remark

6 7570200324 น.ส. ภรภัทร  วุฒิวัฒนกุล 2 ธ.ค. 59 1/2016 SCB
7 7570200597 น.ส. วริศรา  เพ็ชรนิล 2 ธ.ค. 59 1/2016 KTB ยังไมสงรูปชุดครุย
8 7570200738 MR. WUYI HUANG 2 ธ.ค. 59 1/2016 TFB ยังไมสงรูปชุดครุย
9 7570200795 น.ส. ภัทรวดี  เหรียญมณี 2 ธ.ค. 59 1/2016 TFB
10 7570201207 น.ส. จารุณี  โฉมงาม 2 ธ.ค. 59 1/2016 TFB ยังไมสงรูปชุดครุย

THESIS**

คร้ังท่ี 3/2559 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย  วันท่ี 16 ธันวาคม 2559
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2559

เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
*  สงรูปถายไดตั้งแตบัดน้ี - 9 ธันวาคม 2559 พรอมกับตรวจสอบขอมูลสวนตัวใน Personal Data
หากไมสงรูปภายในระยะเวลาท่ีกําหนด นักศึกษาจะไมไดรับใบรับรองสําเร็จการศึกษา จะไดรับเพียง
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) เทาน้ัน

* สํานักทะเบียนฯ จัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณียหลังการประชุมสภาฯ สามารถเขาไป
ตรวจสอบสถานะการนําสง และรายชื่อ พรอมกับเหตุผลของผูม่ีไมสามารถจัดสงเอกสารใหไดท่ี

* สํานักทะเบียนฯ ไมจัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณีย ในกรณีท่ีไมมีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศึกษา
ใ ั้ ํ ใ ไ ส ั ิ ื ิ ป ั  สี ส ี่ ื ไ  ซึ่

รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 16 ธันวาคม 2559

* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบท่ี 1
ขอมูล ณ วันท่ี 2 ธันวาคม 2559

Date of Graduation 
(Semester)

***Semester Break : December 23, 2016 – January 3, 2017***

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

ในขณะนัน ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนทีเหลือได ซึง
1. นักศึกษาตองเขามาขอหลักฐานสําเร็จการศึกษาและชําระคาธรรมเนียมดวยตนเอง ทีมหาวิทยาลัย 
(วิทยาเขตกลวยนํ้าไท) อาคาร 2 ชั้น 1 เวลาทําการ จ.-ส. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถายสําเนาเลขบัญชีธนาคาร สงใหแผนกการเงินโดยตรง เพื่อสําหรับการคืนเงินประกันคาเสียหาย 
 ถึง อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงิน) ไปท่ี Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอมูล โทร. 02-350-3500 # 1929    

*  ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต วันท่ี 27 - 31  ม.ค. 2560 ชําระเงินภายในวันท่ี 31 ม.ค. 2560
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

To Foreigner Student (Oversea)
     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 17 December, 2016.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on Jan. 27 - 31, 2017) you can read now in URSA for Graduate.
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NO ID Name BANK Remark

11 7570201488 นาย ทินพงศ  ธชาภินทร 2 ธ.ค. 59 1/2016 TFB
12 7570201959 น.ส. บุญธิดา  เตชมหามงคล 2 ธ.ค. 59 1/2016 TFB
13 7570202577 นาย สุพัฒน  ประยุทธพร 2 ธ.ค. 59 1/2016 TFB
14 7570202668 นาย วรท  แสงสวางวัฒนะ 2 ธ.ค. 59 1/2016 BBL
15 7570202973 นาย วีระชัย  กิตติศิริพรกุล 2 ธ.ค. 59 1/2016 BAY

THESIS**

คร้ังท่ี 3/2559 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย  วันท่ี 16 ธันวาคม 2559
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2559

เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
*  สงรูปถายไดตั้งแตบัดน้ี - 9 ธันวาคม 2559 พรอมกับตรวจสอบขอมูลสวนตัวใน Personal Data
หากไมสงรูปภายในระยะเวลาท่ีกําหนด นักศึกษาจะไมไดรับใบรับรองสําเร็จการศึกษา จะไดรับเพียง
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) เทาน้ัน

* สํานักทะเบียนฯ จัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณียหลังการประชุมสภาฯ สามารถเขาไป
ตรวจสอบสถานะการนําสง และรายชื่อ พรอมกับเหตุผลของผูม่ีไมสามารถจัดสงเอกสารใหไดท่ี

* สํานักทะเบียนฯ ไมจัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณีย ในกรณีท่ีไมมีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศึกษา
ใ ั้ ํ ใ ไ ส ั ิ ื ิ ป ั  สี ส ี่ ื ไ  ซึ่

***Semester Break : December 23, 2016 – January 3, 2017***

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

รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 16 ธันวาคม 2559

* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบท่ี 1
ขอมูล ณ วันท่ี 2 ธันวาคม 2559

Date of Graduation 
(Semester)

ในขณะนัน ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนทีเหลือได ซึง
1. นักศึกษาตองเขามาขอหลักฐานสําเร็จการศึกษาและชําระคาธรรมเนียมดวยตนเอง ทีมหาวิทยาลัย 
(วิทยาเขตกลวยนํ้าไท) อาคาร 2 ชั้น 1 เวลาทําการ จ.-ส. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถายสําเนาเลขบัญชีธนาคาร สงใหแผนกการเงินโดยตรง เพื่อสําหรับการคืนเงินประกันคาเสียหาย 
 ถึง อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงิน) ไปท่ี Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอมูล โทร. 02-350-3500 # 1929    

*  ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต วันท่ี 27 - 31  ม.ค. 2560 ชําระเงินภายในวันท่ี 31 ม.ค. 2560
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

To Foreigner Student (Oversea)
     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 17 December, 2016.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on Jan. 27 - 31, 2017) you can read now in URSA for Graduate.



2/12/201615:25 20/21

NO ID Name BANK Remark

16 7570202981 นาย ธนิษฐ  แกวสวาง 2 ธ.ค. 59 1/2016 TFB
17 7570203096 นาย อรรถพงศ  ศิริลัทธยากร 2 ธ.ค. 59 1/2016 BBL
18 7570203732 นาย ณัฏฐ  ณ ตะกั่วทุง 2 ธ.ค. 59 1/2016 BAY
19 7570203773 น.ส. ภัทฐิตา  ชัยรัตนมโนกร 2 ธ.ค. 59 1/2016 TFB
20 7570300348 น.ส. วิกุล  เคางาม 2 ธ.ค. 59 1/2016 TFB ยังไมสงรูปชุดครุย

THESIS**

คร้ังท่ี 3/2559 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย  วันท่ี 16 ธันวาคม 2559
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2559

เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
*  สงรูปถายไดตั้งแตบัดน้ี - 9 ธันวาคม 2559 พรอมกับตรวจสอบขอมูลสวนตัวใน Personal Data
หากไมสงรูปภายในระยะเวลาท่ีกําหนด นักศึกษาจะไมไดรับใบรับรองสําเร็จการศึกษา จะไดรับเพียง
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) เทาน้ัน

* สํานักทะเบียนฯ จัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณียหลังการประชุมสภาฯ สามารถเขาไป
ตรวจสอบสถานะการนําสง และรายชื่อ พรอมกับเหตุผลของผูม่ีไมสามารถจัดสงเอกสารใหไดท่ี

* สํานักทะเบียนฯ ไมจัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณีย ในกรณีท่ีไมมีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศึกษา
ใ ั้ ํ ใ ไ ส ั ิ ื ิ ป ั  สี ส ี่ ื ไ  ซึ่

***Semester Break : December 23, 2016 – January 3, 2017***

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

รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 16 ธันวาคม 2559

* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบท่ี 1
ขอมูล ณ วันท่ี 2 ธันวาคม 2559

Date of Graduation 
(Semester)

ในขณะนัน ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนทีเหลือได ซึง
1. นักศึกษาตองเขามาขอหลักฐานสําเร็จการศึกษาและชําระคาธรรมเนียมดวยตนเอง ทีมหาวิทยาลัย 
(วิทยาเขตกลวยนํ้าไท) อาคาร 2 ชั้น 1 เวลาทําการ จ.-ส. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถายสําเนาเลขบัญชีธนาคาร สงใหแผนกการเงินโดยตรง เพื่อสําหรับการคืนเงินประกันคาเสียหาย 
 ถึง อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงิน) ไปท่ี Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอมูล โทร. 02-350-3500 # 1929    

*  ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต วันท่ี 27 - 31  ม.ค. 2560 ชําระเงินภายในวันท่ี 31 ม.ค. 2560
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

To Foreigner Student (Oversea)
     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 17 December, 2016.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on Jan. 27 - 31, 2017) you can read now in URSA for Graduate.



2/12/201615:25 21/21

NO ID Name BANK Remark

21 7570301064 MISS JING  ZHAO 02-Dec-16 1/2016
22 7570600044 นาย อุกฤษ  เชื้อตราพระ 2 ธ.ค. 59 1/2016 SCB ยังไมสงรูปชุดครุย
23 7580201841 นาย สุวรรณศร  ใจหาญ 2 ธ.ค. 59 1/2016 TFB ยังไมสงรูปชุดครุย

THESIS**

คร้ังท่ี 3/2559 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย  วันท่ี 16 ธันวาคม 2559
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2559

เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
*  สงรูปถายไดตั้งแตบัดน้ี - 9 ธันวาคม 2559 พรอมกับตรวจสอบขอมูลสวนตัวใน Personal Data
หากไมสงรูปภายในระยะเวลาท่ีกําหนด นักศึกษาจะไมไดรับใบรับรองสําเร็จการศึกษา จะไดรับเพียง
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) เทาน้ัน

* สํานักทะเบียนฯ จัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณียหลังการประชุมสภาฯ สามารถเขาไป
ตรวจสอบสถานะการนําสง และรายชื่อ พรอมกับเหตุผลของผูม่ีไมสามารถจัดสงเอกสารใหไดท่ี

* สํานักทะเบียนฯ ไมจัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณีย ในกรณีท่ีไมมีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศึกษา
ในขณะน้ัน ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนท่ีเหลือได ซึ่ง
1. นักศึกษาตองเขามาขอหลักฐานสําเร็จการศึกษาและชําระคาธรรมเนียมดวยตนเอง ทีมหาวิทยาลัย 
( ิ  ้ํ ไ ) 2 ชั้ 1 ํ ส 8 30 17 00

ประชุมสภาฯ 16 ธันวาคม 2559
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบท่ี 1

ขอมูล ณ วันท่ี 2 ธันวาคม 2559

Date of Graduation 
(Semester)

***Semester Break : December 23, 2016 – January 3, 2017***

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

รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา

(วิทยาเขตกลวยนําไท) อาคาร 2 ชัน 1 เวลาทําการ จ.-ส. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถายสําเนาเลขบัญชีธนาคาร สงใหแผนกการเงินโดยตรง เพื่อสําหรับการคืนเงินประกันคาเสียหาย 
 ถึง อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงิน) ไปท่ี Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอมูล โทร. 02-350-3500 # 1929    

*  ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต วันท่ี 27 - 31  ม.ค. 2560 ชําระเงินภายในวันท่ี 31 ม.ค. 2560
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

To Foreigner Student (Oversea)
     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 17 December, 2016.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on Jan. 27 - 31, 2017) you can read now in URSA for Graduate.


