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NO ID Name BANK Remark

1 7560500014 นาย นาวิน  เกตุรวม ** 7 ธ.ค. 59 1/2016 BBL
2 7560500121 นาย ฉัตรชัย  สิริวาณีปกรณ ** 7 ธ.ค. 59 1/2016 TFB
3 7560500220 น.ส. นุชนารถ  จันทรแรม ** 7 ธ.ค. 59 1/2016 TFB
4 7570201769 น.ส. ชลิตา  บุญนภา 9 ธ.ค. 59 1/2016 TFB
5 7570500236 น.ส. อัจฉรา  ศรีลาชัย ** 7 ธ.ค. 59 1/2016 ไมแจง

THESIS**
คร้ังท่ี 4/2559 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย  วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2560
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันท่ี 26 มกราคม 2560

เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
*  สงรูปถายไดตั้งแตบัดน้ี - 26 มกราคม 2560 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 17 กุมภาพันธ 2560

* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบท่ี 2
ขอมูล ณ วันท่ี 16 ธันวาคม 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    

*  ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ตวันท่ี 20 - 22 ก.พ.2560 ชําระเงินภายในวันท่ี 23 ก.พ.2560
http://ursa2.bu.ac.th/commence/
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NO ID Name BANK Remark

1 7570203427 น.ส. เบญจพร  สุวรรณแสนทวี 5 ม.ค. 60 1/2016 SCB
2 7570204243 น.ส. ณัฐชยา  รักประกอบกิจ 5 ม.ค. 60 1/2016 SCB
3 7570204466 MISS XIAOMEI LIU 5-Jan-17 1/2016 SCB
4 7570204540 น.ส. นภัทร  ไตรเจตน 5 ม.ค. 60 1/2016 TFB
5 7570204557 นาย สุทธิชัย  เกศยานนท 5 ม.ค. 60 1/2016 TFB
6 7570204573 น.ส. พิชญปยา  เพ็งผอง 5 ม.ค. 60 1/2016 SCB

THESIS**
คร้ังท่ี 4/2559 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย  วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2560
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันท่ี 26 มกราคม 2560

เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
*  สงรูปถายไดตั้งแตบัดน้ี - 26 มกราคม 2560 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 17 กุมภาพันธ 2560

* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบท่ี 2
ขอมูล ณ วันท่ี 6 มกราคม 2560

Date of Graduation 
(Semester)

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

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    

*  ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ตวันท่ี 20 - 22 ก.พ.2560 ชําระเงินภายในวันท่ี 23 ก.พ.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 18  February 2017.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on Feb. 20 - 22, 2017) you can read now in URSA for Graduate.
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NO ID Name BANK Remark

7 7570204599 นาย ณัฐวุฒิ  รุงเสถียรภูธร 5 ม.ค. 60 1/2016 SCB
8 7570204615 นาย พงษปกรณ  สุจิตจร 5 ม.ค. 60 1/2016 TFB
9 7570204706 น.ส. วรชนก  เต็งวงษวัฒนะ 5 ม.ค. 60 1/2016 TFB
10 7570204714 น.ส. รนิดา  จันทรพรหม 5 ม.ค. 60 1/2016 SCB ยังไมสงรูปชุดครุย
11 7570204755 น.ส. ณัฐิยาภรณ  ภูทอง 5 ม.ค. 60 1/2016 SCB
12 7570204771 นาย ณัฐวัฒน  เจียรประดิษฐ 5 ม.ค. 60 1/2016 TFB
13 7570204789 น.ส. ปรียานุช  แดงเดช 5 ม.ค. 60 1/2016 SCB
14 7570204813 น.ส. ณัฏฐชิสา  อัฐศักดิ์ 5 ม.ค. 60 1/2016 TFB

THESIS**
คร้ังท่ี 4/2559 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย  วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2560
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันท่ี 26 มกราคม 2560

เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
*  สงรูปถายไดตั้งแตบัดน้ี - 26 มกราคม 2560 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

ประชุมสภาฯ 17 กุมภาพันธ 2560
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบท่ี 2

ขอมูล ณ วันท่ี 6 มกราคม 2560

Date of Graduation 
(Semester)

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

รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา

* สํานักทะเบียนฯ ไมจัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณีย ในกรณีทีไมมีเลขทีบัญชีธนาคารของนักศึกษา
ในขณะน้ัน ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนท่ีเหลือได ซึ่ง
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    

*  ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ตวันท่ี 20 - 22 ก.พ.2560 ชําระเงินภายในวันท่ี 23 ก.พ.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 18  February 2017.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on Feb. 20 - 22, 2017) you can read now in URSA for Graduate.
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NO ID Name BANK Remark

15 7570204839 MISS JIA BAO  CHEN 5-Jan-17 1/2016 No
16 7570204870 น.ส. อาริยา  ลีลารัศมี 5 ม.ค. 60 1/2016 BBL
17 7570400106 น.ส. ระพีพร  เกียรติศิริกุล 5 ม.ค. 60 1/2016 TFB
18 7570400221 นาย พันธกานต  ชูจันทร 5 ม.ค. 60 1/2016 KTB
19 7570400239 น.ส. อิษยา  ศักดิ์เดชะมณี 5 ม.ค. 60 1/2016 BAY
20 7580301211 น.ส. กนกรัตน  จงเรืองทรัพย 5 ม.ค. 60 1/2016 ไมแจง
21 7580301716 น.ส. ศุภภัทรา  บุณยสุรักษ 5 ม.ค. 60 1/2016 ไมแจง

THESIS**
คร้ังท่ี 4/2559 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย  วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2560
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันท่ี 26 มกราคม 2560

เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
*  สงรูปถายไดตั้งแตบัดน้ี - 26 มกราคม 2560 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 17 กุมภาพันธ 2560

ขอมูล ณ วันท่ี 6 มกราคม 2560

Date of Graduation 
(Semester)

* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบท่ี 2

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

ในขณะนัน ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนทีเหลือได ซึง
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    

*  ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ตวันท่ี 20 - 22 ก.พ.2560 ชําระเงินภายในวันท่ี 23 ก.พ.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 18  February 2017.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on Feb. 20 - 22, 2017) you can read now in URSA for Graduate.
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NO ID Name BANK Remark

1 7540200990 น.ส. ณฐอร  อุทัยวรรณ ** 6 ม.ค. 60 1/2016 ไมแจง
2 7540300147 นาย  พรนภัส  ไชยสถาน ** 6 ม.ค. 60 1/2016 BBL
3 7550500172 น.ส. นํ้าฝน  นันทะวงค ** 6 ม.ค. 60 1/2016 BBL
4 7550500230 นาย  สมภพ  ศรานุรักษ ** 6 ม.ค. 60 1/2016 SCB

THESIS**
คร้ังท่ี 4/2559 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย  วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2560
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันท่ี 26 มกราคม 2560

เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
*  สงรูปถายไดตั้งแตบัดน้ี - 26 มกราคม 2560 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.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2  สํ ั ชี ส ใ  ิ โ ื่ สํ ั ื ิ ป ั  สี

รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 17 กุมภาพันธ 2560

* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบท่ี 2
ขอมูล ณ วันท่ี 10 มกราคม 2560

Date of Graduation 
(Semester)

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

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

*  ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ตวันท่ี 20 - 22 ก.พ.2560 ชําระเงินภายในวันท่ี 23 ก.พ.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 18  February 2017.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on Feb. 20 - 22, 2017) you can read now in URSA for Graduate.



16/2/2017 15:04 6/41

NO ID Name BANK Remark

1 7550201912 น.ส. ปญชาน  นากสุวรรณ 16 ม.ค. 60 2/2016 ไมแจง ยังไมสงรูปชุดครุย
2 7550500073 น.ส. กัญสุดา  เชิดชูถิ่น 16 ม.ค. 60 2/2016 BBL
3 7560300241 นาย พรเทพ  อินพรหม 16 ม.ค. 60 2/2016 ไมแจง
4 7560400231 นาย ธีรภัทร  ลออเอี่ยม 16 ม.ค. 60 2/2016 ไมแจง
5 7570202957 น.ส. แพรววรี  เปานิล  16 ม.ค. 60 2/2016 TFB ยังไมสงรูปชุดครุย
6 7570203500 น.ส. กัญจพร  วงศศิริสิน 16 ม.ค. 60 2/2016 TFB

THESIS**
คร้ังท่ี 4/2559 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย  วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2560
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันท่ี 26 มกราคม 2560

เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
*  สงรูปถายไดตั้งแตบัดน้ี - 26 มกราคม 2560 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 17 กุมภาพันธ 2560

* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบท่ี 2
ขอมูล ณ วันท่ี 18 มกราคม 2560

Date of Graduation 
(Semester)

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

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    

*  ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ตวันท่ี 20 - 22 ก.พ.2560 ชําระเงินภายในวันท่ี 23 ก.พ.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 18  February 2017.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on Feb. 20 - 22, 2017) you can read now in URSA for Graduate.



16/2/2017 15:04 7/41

NO ID Name BANK Remark

7 7570204177 น.ส. เขมณัฎฐ  ศรีศุภชัยยา 16 ม.ค. 60 2/2016 TFB
8 7570204631 นาย อุกฤษฏ  เอื้อวัฒนสกุล 16 ม.ค. 60 2/2016 TFB
9 7570204821 น.ส. ปยะนันท  ทวีชัยนพรัตน 16 ม.ค. 60 2/2016 SCB
10 7570300926 น.ส. สุธิดา  แซอึ้ง 16 ม.ค. 60 2/2016 SCB
11 7570301411 น.ส. ประภาภรณ  ศรีผง 16 ม.ค. 60 2/2016 TFB
12 7570500129 น.ส. ศศิวรรณ  ตันวานิชกุล 16 ม.ค. 60 2/2016 TFB

THESIS**
คร้ังท่ี 4/2559 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย  วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2560
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันท่ี 26 มกราคม 2560

เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
*  สงรูปถายไดตั้งแตบัดน้ี - 26 มกราคม 2560 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 2
ขอมูล ณ วันท่ี 18 มกราคม 2560

Date of Graduation 
(Semester)

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

รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 17 กุมภาพันธ 2560

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    

*  ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ตวันท่ี 20 - 22 ก.พ.2560 ชําระเงินภายในวันท่ี 23 ก.พ.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 18  February 2017.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on Feb. 20 - 22, 2017) you can read now in URSA for Graduate.



16/2/2017 15:04 8/41

NO ID Name BANK Remark

13 7570500145 น.ส. นุตนลิน  ลิมาพร 16 ม.ค. 60 2/2016 TFB
14 7571100036 นาย นันทวัฒน  ตติยพันธุ ** 7 ม.ค. 60 1/2016 BAY

15 7571200166 MISS YOUDI  TONG 22-Dec-16 1/2016 No
Not submit 4 photos in 
academic gown now.

16 7580500234 นาย นนทกร  วงษสุวรรณ 16 ม.ค. 60 2/2016 TFB
THESIS**

คร้ังท่ี 4/2559 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย  วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2560
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันท่ี 26 มกราคม 2560

เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
*  สงรูปถายไดตั้งแตบัดน้ี - 26 มกราคม 2560 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 -ศ 8 30 น - 17 00 น

รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 17 กุมภาพันธ 2560

* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบท่ี 2
ขอมูล ณ วันท่ี 18 มกราคม 2560

Date of Graduation 
(Semester)

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

(วทยาเขตกลวยนาไท) อาคาร 2 ชน 1 เวลาทาการ 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    

*  ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ตวันท่ี 20 - 22 ก.พ.2560 ชําระเงินภายในวันท่ี 23 ก.พ.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 18  February 2017.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on Feb. 20 - 22, 2017) you can read now in URSA for Graduate.



16/2/2017 15:04 9/41

NO ID Name BANK Remark

1 7540204042 MR. JACOB  DRANNAN ** 08-Dec-16 1/2016 No
Not submit 4 photos in 
academic gown now.

2 7550300177 MISS  LIANG  HUANG ** 08-Dec-16 1/2016 TFB
3 7560202645 MISS  HONGQIAN  JIA ** 08-Dec-16 1/2016 No
4 7560300076 นาย พิชญ  เดชาติวงศ ณ อยุธยา 19 ม.ค. 60 2/2016 BBL ยังไมสงรูปชุดครุย
5 7560300381 น.ส. กุลกานต  เชิดชูธรรม 19 ม.ค. 60 2/2016 BBL
6 7570204698 น.ส. สุกฤตา  ศิริรัตนรุงเรือง 19 ม.ค. 60 2/2016 BBL
7 7570300744 น.ส. ชุติกาญจน  ม่ิงรัตนติกรณ 19 ม.ค. 60 2/2016 SCB
8 7570301262 นาย จักรพันธ  กรรณสูต 19 ม.ค. 60 2/2016 ไมแจง
9 7570400049 นาย อาณัติ  จินดามณี 19 ม.ค. 60 2/2016 TFB

THESIS**
คร้ังท่ี 4/2559 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย  วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2560
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันท่ี 26 มกราคม 2560
เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
*  สงรูปถายไดตั้งแตบัดน้ี - 26 มกราคม 2560 พรอมกับตรวจสอบขอมูลสวนตัวใน Personal Data
หากไมสงรูปภายในระยะเวลาท่ีกําหนด นักศึกษาจะไมไดรับใบรับรองสําเร็จการศึกษา จะไดรับเพียง
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) เทาน้ัน
* สํานักทะเบียนฯ จัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณียหลังการประชุมสภาฯ สามารถเขาไป
ตรวจสอบสถานะการนําสง และรายชื่อ พรอมกับเหตุผลของผูม่ีไมสามารถจัดสงเอกสารใหไดท่ี

* สํานักทะเบียนฯ ไมจัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณีย ในกรณีท่ีไมมีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศึกษา
ในขณะน้ัน ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนท่ีเหลือได ซึ่ง

ประชุมสภาฯ 17 กุมภาพันธ 2560
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบท่ี 2

ขอมูล ณ วันท่ี 20 มกราคม 2560

Date of Graduation 
(Semester)

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

รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา

ในขณะนน ทาใหไมสามารถหกเงนและคนเงนประกนคาเสยหายสวนทเหลอได ซง
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    
*  ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ตวันท่ี 20 - 22 ก.พ.2560 ชําระเงินภายในวันท่ี 23 ก.พ.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 18  February 2017.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on Feb. 20 - 22, 2017) you can read now in URSA for Graduate.



16/2/2017 15:04 10/41

NO ID Name BANK Remark

1 7570204912 น.ส. กิ่งดาว  ชางจันทร 23 ม.ค. 60 2/2016 ไมแจง
2 7570204920 น.ส. ชนิศรณ  วีระชิงชัย 23 ม.ค. 60 2/2016 ไมแจง
3 7570204938 น.ส. สิวภา  ฟกเจริญ 23 ม.ค. 60 2/2016 ไมแจง
4 7570204946 นาง ณัฐนันท  พลัดเกตุ 23 ม.ค. 60 2/2016 ไมแจง
5 7570204961 น.ส. นิตยา  คําสวนจิก 23 ม.ค. 60 2/2016 ไมแจง
6 7570205091 น.ส. สมบูรณ  ภุมรินทร 23 ม.ค. 60 2/2016 ไมแจง
7 7570205117 น.ส. ฉัตรราณี  หนูจันทร 23 ม.ค. 60 2/2016 ไมแจง

THESIS**
คร้ังท่ี 4/2559 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย  วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2560
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันท่ี 26 มกราคม 2560

เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
*  สงรูปถายไดตั้งแตบัดน้ี - 26 มกราคม 2560 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 17 กุมภาพันธ 2560

* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบท่ี 2
ขอมูล ณ วันท่ี 26 มกราคม 2560

Date of Graduation 
(Semester)

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

ในขณะนัน ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนทีเหลือได ซึง
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    

*  ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ตวันท่ี 20 - 22 ก.พ.2560 ชําระเงินภายในวันท่ี 23 ก.พ.2560
http://ursa2.bu.ac.th/commence/



16/2/2017 15:04 11/41

NO ID Name BANK Remark

1 7550200625 MR.  SAICHAO  LI  26 ม.ค. 60 2/2016 NO
Not submit 4 photos in 
academic gown now.

2 7550201524 น.ส. อรรัมภา  จริงรักวงษ 26 ม.ค. 60 2/2016 TFB
3 7550203561 นาย ณัฐวุฒิ  เลิศวัฒนเกษม 26 ม.ค. 60 2/2016 TFB
4 7550301043 นาย ชาคริต  ชาญบัญชี 26 ม.ค. 60 2/2016 TFB
5 7560202405 น.ส. กนกวรรณ  เชาวโชติ 26 ม.ค. 60 2/2016 SCB
6 7560202777 นาย จอมพล  เวชการ 26 ม.ค. 60 2/2016 ไมแจง ยังไมสงรูปชุดครุย

THESIS**
คร้ังท่ี 4/2559 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย  วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2560
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันท่ี 26 มกราคม 2560
เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
*  สงรูปถายไดตั้งแตบัดน้ี - 26 มกราคม 2560 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.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2 ถายสําเนาเลขบัญชีธนาคาร สงใหแผนกการเงินโดยตรง เพื่อสําหรับการคืนเงินประกันคาเสียหาย

ประชุมสภาฯ 17 กุมภาพันธ 2560
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบท่ี 2

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

ขอมูล ณ วันท่ี 31 มกราคม 2560

รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา

Date of Graduation 
(Semester)

2. ถายสาเนาเลขบญชธนาคาร สงใหแผนกการเงนโดยตรง เพอสาหรบการคนเงนประกนคาเสยหาย 
 ถึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปท่ี Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอมูล โทร. 02-350-3500 # 1929    
*  ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ตวันท่ี 20 - 22 ก.พ.2560 ชําระเงินภายในวันท่ี 23 ก.พ.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 18  February 2017.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on Feb. 20 - 22, 2017) you can read now in URSA for Graduate.



16/2/2017 15:04 12/41

NO ID Name BANK Remark

7 7560202900 นาย เมธี  ปญญาพัชรกุล 26 ม.ค. 60 2/2016 TFB
8 7570200217 นาย ชุติมันต  วิศิษฐวาณิชย 26 ม.ค. 60 2/2016 SCB
9 7570200233 น.ส. อัญมณี  ฉัตรปราโมทย 26 ม.ค. 60 2/2016 BBL
10 7570200449 MISS PHYO LAI YEE WIN 26 ม.ค. 60 2/2016 TFB
11 7570200472 MR. RAMESH  KOERI 26 ม.ค. 60 2/2016 SCB
12 7570200712 น.ส. ไพสิฐ  กลอมคงทอง 26 ม.ค. 60 2/2016 TFB
13 7570200720 MISS SONAM  KUMARI 26 ม.ค. 60 2/2016 BBL

THESIS**
คร้ังท่ี 4/2559 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย  วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2560
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันท่ี 26 มกราคม 2560
เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
*  สงรูปถายไดตั้งแตบัดน้ี - 26 มกราคม 2560 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.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2  สํ ั ชี ส ใ  ิ โ ื่ สํ ั ื ิ ป ั  สี

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

รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา

ขอมูล ณ วันท่ี 31 มกราคม 2560

Date of Graduation 
(Semester)

ประชุมสภาฯ 17 กุมภาพันธ 2560
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบท่ี 2

2. ถายสําเนาเลขบัญชีธนาคาร สงใหแผนกการเงินโดยตรง เพือสําหรับการคืนเงินประกันคาเสียหาย 
 ถึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปท่ี Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอมูล โทร. 02-350-3500 # 1929    
*  ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ตวันท่ี 20 - 22 ก.พ.2560 ชําระเงินภายในวันท่ี 23 ก.พ.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 18  February 2017.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on Feb. 20 - 22, 2017) you can read now in URSA for Graduate.



16/2/2017 15:04 13/41

NO ID Name BANK Remark

14 7570200811 น.ส. เบญจวรรณ  จูแหลมฟา 26 ม.ค. 60 2/2016 TMB
15 7570200878 นาย อัครินทร  หาญสมบูรณเดช 26 ม.ค. 60 2/2016 TFB
16 7570201124 น.ส. พิสชา  บานมะหิงษ 26 ม.ค. 60 2/2016 TFB
17 7570201132 น.ส. ดารารัตน  เท่ียงธรรม 26 ม.ค. 60 2/2016 SCB
18 7570201298 นาย ชุติพงค  หิรัญกุล 26 ม.ค. 60 2/2016 TFB
19 7570201553 น.ส. จุฑารัตน  สายโรจนพันธ 26 ม.ค. 60 2/2016 SCB
20 7570201900 น.ส. ทิพสุคนธ  วารีดี 26 ม.ค. 60 2/2016 KTB
21 7570201991 น.ส. กัณฐมณี  พลูปราชญ 26 ม.ค. 60 2/2016 KTB
22 7570202924 น.ส. กรวิกา  โพชาธาร 26 ม.ค. 60 2/2016 SCB
23 7570203021 นาย ขวัญพงศ  พันธเจริญวรกุล 26 ม.ค. 60 2/2016 TFB

THESIS**
คร้ังท่ี 4/2559 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย  วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2560
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันท่ี 26 มกราคม 2560

เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
*  สงรูปถายไดตั้งแตบัดน้ี - 26 มกราคม 2560 พรอมกับตรวจสอบขอมูลสวนตัวใน Personal Data
หากไมสงรูปภายในระยะเวลาท่ีกําหนด นักศึกษาจะไมไดรับใบรับรองสําเร็จการศึกษา จะไดรับเพียง
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) เทาน้ัน

* สํานักทะเบียนฯ จัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณียหลังการประชุมสภาฯ สามารถเขาไป
ตรวจสอบสถานะการนําสง และรายชื่อ พรอมกับเหตุผลของผูม่ีไมสามารถจัดสงเอกสารใหไดท่ี
htt // d ffi b th/N D t ht l

รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา

* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบท่ี 2
ขอมูล ณ วันท่ี 31 มกราคม 2560

Date of Graduation 
(Semester)

ประชุมสภาฯ 17 กุมภาพันธ 2560

* สํานักทะเบียนฯ ไมจัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณีย ในกรณีท่ีไมมีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศึกษา
ในขณะน้ัน ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนท่ีเหลือได ซึ่ง
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    

*  ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ตวันท่ี 20 - 22 ก.พ.2560 ชําระเงินภายในวันท่ี 23 ก.พ.2560
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

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

24 7570203054 MISS XIAOYUN  LUO 26 ม.ค. 60 2/2016 NO
25 7570203062 MISS SIYU  WANG 26 ม.ค. 60 2/2016 NO
26 7570203088 MR. LIN  LEI 26 ม.ค. 60 2/2016 NO
27 7570203385 น.ส. บุญสิตา  เนียมหมวด 26 ม.ค. 60 2/2016 KTB
28 7570203898 น.ส. นภัสวันต  ชมภูนุช 26 ม.ค. 60 2/2016 SCB
29 7570203906 นาย กตัญู  คณิตศาตรานนท 26 ม.ค. 60 2/2016 TFB
30 7570203963 นาย พุฒิพงศ  รอดเจริญ 26 ม.ค. 60 2/2016 TFB
31 7570204334 MISS RUI  HE 26 ม.ค. 60 2/2016 NO

THESIS**
คร้ังท่ี 4/2559 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย  วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2560
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันท่ี 26 มกราคม 2560
เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
*  สงรูปถายไดตั้งแตบัดน้ี - 26 มกราคม 2560 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 ํ ศ 8 30 17 00

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

รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 17 กุมภาพันธ 2560

* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบท่ี 2
ขอมูล ณ วันท่ี 31 มกราคม 2560

Date of Graduation 
(Semester)

(วิทยาเขตกลวยนําไท) อาคาร 2 ชัน 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    
*  ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ตวันท่ี 20 - 22 ก.พ.2560 ชําระเงินภายในวันท่ี 23 ก.พ.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 18  February 2017.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on Feb. 20 - 22, 2017) you can read now in URSA for Graduate.
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NO ID Name BANK Remark

32 7570204375 นาย โอฬาร  เลิศศักดิ์นรินทร 26 ม.ค. 60 2/2016 KTB
33 7570204391 นาย ปวิณ  ภิรมยทอง 26 ม.ค. 60 2/2016 SCB
34 7570204441 น.ส. สาวิตรี  ศรีวิมลศิริ 26 ม.ค. 60 2/2016 TFB
35 7570204458 น.ส. สวินดา  ถิรวงศจินดา 26 ม.ค. 60 2/2016 NBANK
36 7570204474 น.ส. สุพิชชา  แกวตา 26 ม.ค. 60 2/2016 BBL
37 7570204482 น.ส. เมธาวี  กลิ่นกุหลาบ 26 ม.ค. 60 2/2016 TFB
38 7570204730 นาย ณรงค  คุนวานิช 26 ม.ค. 60 2/2016 SCB
39 7570204862 นาย ณธีพัฒน  กุลปรีชาเศรษฐ 26 ม.ค. 60 2/2016 ไมแจง

THESIS**
คร้ังท่ี 4/2559 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย  วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2560
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันท่ี 26 มกราคม 2560

เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
*  สงรูปถายไดตั้งแตบัดน้ี - 26 มกราคม 2560 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

* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบท่ี 2
ขอมูล ณ วันท่ี 31 มกราคม 2560

Date of Graduation 
(Semester)

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

รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 17 กุมภาพันธ 2560

* สํานักทะเบียนฯ ไมจัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณีย ในกรณีทีไมมีเลขทีบัญชีธนาคารของนักศึกษา
ในขณะน้ัน ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนท่ีเหลือได ซึ่ง
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    

*  ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ตวันท่ี 20 - 22 ก.พ.2560 ชําระเงินภายในวันท่ี 23 ก.พ.2560
http://ursa2.bu.ac.th/commence/
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NO ID Name BANK Remark

40 7570204888 น.ส. อริยา  สงแสงชัย 23 ม.ค. 60 2/2016 ไมแจง
41 7570204896 น.ส. เกศณรินทร  งามเลิศ 23 ม.ค. 60 2/2016 ไมแจง
42 7570204904 น.ส. ลินดา  พงษศักดิ์ 23 ม.ค. 60 2/2016 ไมแจง
43 7570204953 นาย รัชพล  ธนกาศพาณิชย 23 ม.ค. 60 2/2016 ไมแจง
44 7570204979 นาย บรรจง  วงษชาลี 23 ม.ค. 60 2/2016 ไมแจง
45 7570204987 นาย ชํานาญ  แสวงนาม 23 ม.ค. 60 2/2016 ไมแจง
46 7570204995 นาง ขวัญฤทัย  เทพพิทักษ 23 ม.ค. 60 2/2016 ไมแจง
47 7570205000 น.ส. อุษณี  วงศศักดิ์ 23 ม.ค. 60 2/2016 ไมแจง
48 7570205018 นาย เกียรติขจร  แซไต 23 ม.ค. 60 2/2016 ไมแจง

THESIS**
คร้ังท่ี 4/2559 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย  วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2560
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันท่ี 26 มกราคม 2560

เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
*  สงรูปถายไดตั้งแตบัดน้ี - 26 มกราคม 2560 พรอมกับตรวจสอบขอมูลสวนตัวใน Personal Data
หากไมสงรูปภายในระยะเวลาท่ีกําหนด นักศึกษาจะไมไดรับใบรับรองสําเร็จการศึกษา จะไดรับเพียง
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) เทาน้ัน

* สํานักทะเบียนฯ จัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณียหลังการประชุมสภาฯ สามารถเขาไป
ตรวจสอบสถานะการนําสง และรายชื่อ พรอมกับเหตุผลของผูม่ีไมสามารถจัดสงเอกสารใหไดท่ี
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

ขอมูล ณ วันท่ี 31 มกราคม 2560

Date of Graduation 
(Semester)

รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 17 กุมภาพันธ 2560

* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบท่ี 2

* สํานักทะเบียนฯ ไมจัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณีย ในกรณีท่ีไมมีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศึกษา
ในขณะน้ัน ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนท่ีเหลือได ซึ่ง
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    

*  ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ตวันท่ี 20 - 22 ก.พ.2560 ชําระเงินภายในวันท่ี 23 ก.พ.2560
http://ursa2.bu.ac.th/commence/
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NO ID Name BANK Remark

49 7570205026 นาง ศันธนีย  อุนจิตติ 23 ม.ค. 60 2/2016 ไมแจง
50 7570205034 น.ส. นฤมล  เหรียญมหาสาร 23 ม.ค. 60 2/2016 ไมแจง
51 7570205042 น.ส. จันฑิสา  ศิริสุนทร 23 ม.ค. 60 2/2016 ไมแจง
52 7570205059 น.ส. วรัญญา  ทิพยมณฑา 23 ม.ค. 60 2/2016 ไมแจง
53 7570205067 นาย ธํารง  อังสุรัตนโกมล 23 ม.ค. 60 2/2016 ไมแจง
54 7570205075 น.ส. พลอยฉัตรี  ศิริพัฒน 23 ม.ค. 60 2/2016 ไมแจง
55 7570205083 นาย อนุรักษ  บูรณะวิริยะกุล 23 ม.ค. 60 2/2016 ไมแจง
56 7570205109 น.ส. ลักขณา  ศิริรัตน 23 ม.ค. 60 2/2016 ไมแจง
57 7570205125 น.ส. ธิญาดา  ใจใหมคราม 23 ม.ค. 60 2/2016 ไมแจง

THESIS**
คร้ังท่ี 4/2559 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย  วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2560
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันท่ี 26 มกราคม 2560

เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
*  สงรูปถายไดตั้งแตบัดน้ี - 26 มกราคม 2560 พรอมกับตรวจสอบขอมูลสวนตัวใน Personal Data
หากไมสงรูปภายในระยะเวลาท่ีกําหนด นักศึกษาจะไมไดรับใบรับรองสําเร็จการศึกษา จะไดรับเพียง
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) เทาน้ัน

* สํานักทะเบียนฯ จัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณียหลังการประชุมสภาฯ สามารถเขาไป
ตรวจสอบสถานะการนําสง และรายชื่อ พรอมกับเหตุผลของผูม่ีไมสามารถจัดสงเอกสารใหไดท่ี

Date of Graduation 
(Semester)

* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบท่ี 2
ขอมูล ณ วันท่ี 31 มกราคม 2560

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

รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 17 กุมภาพันธ 2560

* สํานักทะเบียนฯ ไมจัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณีย ในกรณีท่ีไมมีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศึกษา
ในขณะน้ัน ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนท่ีเหลือได ซึ่ง
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    

*  ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ตวันท่ี 20 - 22 ก.พ.2560 ชําระเงินภายในวันท่ี 23 ก.พ.2560
http://ursa2.bu.ac.th/commence/
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NO ID Name BANK Remark

58 7570300694 นาย วัชรา  บูรณะสุบรรณ 26 ม.ค. 60 2/2016 SCB
59 7570301023 MISS MAO  SHULIN 26 ม.ค. 60 2/2016 NO
60 7570301122 MISS ZHIGE  LIU 26 ม.ค. 60 2/2016 NO
61 7570301148 MR. TIANYU  CAO 26 ม.ค. 60 2/2016 NO
62 7570301486 นาย สฤษดิ์กานต  พึ่งบํารุง 26 ม.ค. 60 2/2016 TFB
63 7570400189 นาย ภาณุวัฒน  เรือนทอง 26 ม.ค. 60 2/2016 TMB
64 7570500160 น.ส. อารดา  ลายละเอียด 26 ม.ค. 60 2/2016 KTB

THESIS**
คร้ังท่ี 4/2559 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย  วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2560
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันท่ี 26 มกราคม 2560
เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
*  สงรูปถายไดตั้งแตบัดน้ี - 26 มกราคม 2560 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.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2  สํ ั ชี ส ใ  ิ โ ื่ สํ ั ื ิ ป ั  สี

รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 17 กุมภาพันธ 2560

* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบท่ี 2

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

ขอมูล ณ วันท่ี 31 มกราคม 2560

Date of Graduation 
(Semester)

2. ถายสําเนาเลขบัญชีธนาคาร สงใหแผนกการเงินโดยตรง เพือสําหรับการคืนเงินประกันคาเสียหาย 
 ถึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปท่ี Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอมูล โทร. 02-350-3500 # 1929    
*  ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ตวันท่ี 20 - 22 ก.พ.2560 ชําระเงินภายในวันท่ี 23 ก.พ.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 18  February 2017.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on Feb. 20 - 22, 2017) you can read now in URSA for Graduate.
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NO ID Name BANK Remark

65 7570500210 น.ส. ฐิตาภัทร  ทรัพยเจริญกุล 26 ม.ค. 60 2/2016 TFB
66 7580201817 น.ส. วรัญญา  คงจิตราภา 26 ม.ค. 60 2/2016 SCB
67 7580201825 น.ส. สิริพร  ตันติวชิรฐากูร 26 ม.ค. 60 2/2016 TFB
68 7580201833 น.ส. ปาริชาติ  ทองอุบล 26 ม.ค. 60 2/2016 TMB
69 7580201874 น.ส. สิรีธร  หม่ันสุข 26 ม.ค. 60 2/2016 TFB
70 7580201890 น.ส. สรีพร  โพธิ์งาม 26 ม.ค. 60 2/2016 TFB
71 7580201908 น.ส. อลงกรณ  กริชนิกร 26 ม.ค. 60 2/2016 TFB
72 7580201916 น.ส. ฤดีรัตน  สิทธิบริบูรณ 26 ม.ค. 60 2/2016 TFB

THESIS**
คร้ังท่ี 4/2559 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย  วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2560
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันท่ี 26 มกราคม 2560

เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
*  สงรูปถายไดตั้งแตบัดน้ี - 26 มกราคม 2560 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

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

รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา

ขอมูล ณ วันท่ี 31 มกราคม 2560

Date of Graduation 
(Semester)

ประชุมสภาฯ 17 กุมภาพันธ 2560
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบท่ี 2

* สํานักทะเบียนฯ ไมจัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณีย ในกรณีทีไมมีเลขทีบัญชีธนาคารของนักศึกษา
ในขณะน้ัน ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนท่ีเหลือได ซึ่ง
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    

*  ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ตวันท่ี 20 - 22 ก.พ.2560 ชําระเงินภายในวันท่ี 23 ก.พ.2560
http://ursa2.bu.ac.th/commence/
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NO ID Name BANK Remark

73 7580201924 นาย บดินทรภัทร  สิงหโต 26 ม.ค. 60 2/2016 BBL
74 7580201932 นาย ณัฐปคัลภ  ปนทอง 26 ม.ค. 60 2/2016 KTB
75 7580201940 น.ส. ณัฐกฤตา  นาคนิยม 26 ม.ค. 60 2/2016 TFB
76 7580201957 นาย ธนภัทร  จอมแกว 26 ม.ค. 60 2/2016 KTB
77 7580201965 นาย นัฐพล  จํากําจร 26 ม.ค. 60 2/2016 SCB
78 7580201973 นาย ณัฐภัทร  วัฒนถาวร 26 ม.ค. 60 2/2016 TFB
79 7580201981 น.ส. ชื่นพฤกษา  สุโรจนรัตน 26 ม.ค. 60 2/2016 BBL
80 7580202005 นาย ธนดล  แกวนคร 26 ม.ค. 60 2/2016 SCB

THESIS**
คร้ังท่ี 4/2559 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย  วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2560
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันท่ี 26 มกราคม 2560

เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
*  สงรูปถายไดตั้งแตบัดน้ี - 26 มกราคม 2560 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
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* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบท่ี 2
ขอมูล ณ วันท่ี 31 มกราคม 2560

Date of Graduation 
(Semester)

ประชุมสภาฯ 17 กุมภาพันธ 2560
รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา

* สํานักทะเบียนฯ ไมจัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณีย ในกรณีทีไมมีเลขทีบัญชีธนาคารของนักศึกษา
ในขณะน้ัน ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนท่ีเหลือได ซึ่ง
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    

*  ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ตวันท่ี 20 - 22 ก.พ.2560 ชําระเงินภายในวันท่ี 23 ก.พ.2560
http://ursa2.bu.ac.th/commence/
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NO ID Name BANK Remark

81 7580202112 น.ส. ภัณฑิรา  สุคนธเขตร 26 ม.ค. 60 2/2016 TFB
82 7580202120 น.ส. จิรกาญจน  คูเจริญไพศาล 26 ม.ค. 60 2/2016 TFB
83 7580202146 น.ส. เขมจิรา  กิรติภัทรธนากร 26 ม.ค. 60 2/2016 TFB
84 7580202153 น.ส. หทัยรัตน  ชาวเมืองกรุง 26 ม.ค. 60 2/2016 TFB
85 7580300593 นาย ณัฐภณ  กิตติทนนทชัย 26 ม.ค. 60 2/2016 TFB
86 7580301229 นาง ฉัตรพรรณ  รัตนะฉายทอง 26 ม.ค. 60 2/2016 UOBT
87 7580301831 น.ส. วรัชญา  โคตรพัฒน 26 ม.ค. 60 2/2016 BBL

THESIS**
คร้ังท่ี 4/2559 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย  วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2560
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันท่ี 26 มกราคม 2560

เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
*  สงรูปถายไดตั้งแตบัดน้ี - 26 มกราคม 2560 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 17 กุมภาพันธ 2560

* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบท่ี 2
ขอมูล ณ วันท่ี 31 มกราคม 2560

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

Date of Graduation 
(Semester)

ในขณะนัน ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนทีเหลือได ซึง
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    

*  ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ตวันท่ี 20 - 22 ก.พ.2560 ชําระเงินภายในวันท่ี 23 ก.พ.2560
http://ursa2.bu.ac.th/commence/



16/2/2017 15:04 22/41

NO ID Name BANK Remark

1 7540300402 นาย วสันต  สุขจุย 26 ม.ค. 60 2/2016 KTB
2 7560300431 น.ส. อิสรีย  เหลืองอิงคะสุต 25 ม.ค. 60 2/2016 TFB
3 7570203591 น.ส. กานดา  ศรีจันทร 26 ม.ค. 60 2/2016 KTB
4 7570204342 น.ส.  ปญญจทรัพย    ปญญาไว 26 ม.ค. 60 2/2016 TFB
5 7570500137 น.ส.  ชลธิชา    เตชวัชรมงคล 26 ม.ค. 60 2/2016 TFB
6 7580500101 น.ส. ณัฐพร  ดิสนีเวทย 26 ม.ค. 60 2/2016 TFB
7 7580600026 น.ส.  ณิฐชมนต    ฐิติภัทรเลิศเดช 26 ม.ค. 60 2/2016 SCB
8 7580600109 น.ส. ชุษณางค  ไตรเสถียรพงศ 26 ม.ค. 60 2/2016 SCB
9 7580600281 นาย สายรุง  แกวสังข 26 ม.ค. 60 2/2016 SCB

THESIS**
คร้ังท่ี 4/2559 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย  วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2560
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันท่ี 26 มกราคม 2560

เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
*  สงรูปถายไดตั้งแตบัดน้ี - 26 มกราคม 2560 พรอมกับตรวจสอบขอมูลสวนตัวใน Personal Data
หากไมสงรูปภายในระยะเวลาท่ีกําหนด นักศึกษาจะไมไดรับใบรับรองสําเร็จการศึกษา จะไดรับเพียง
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) เทาน้ัน

* สํานักทะเบียนฯ จัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณียหลังการประชุมสภาฯ สามารถเขาไป
ตรวจสอบสถานะการนําสง และรายชื่อ พรอมกับเหตุผลของผูม่ีไมสามารถจัดสงเอกสารใหไดท่ี

ประชุมสภาฯ 17 กุมภาพันธ 2560
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบท่ี 2

ขอมูล ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2560

Date of Graduation 
(Semester)

รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา

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

* สํานักทะเบียนฯ ไมจัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณีย ในกรณีท่ีไมมีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศึกษา
ในขณะน้ัน ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนท่ีเหลือได ซึ่ง
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    

*  ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ตวันท่ี 20 - 22 ก.พ.2560 ชําระเงินภายในวันท่ี 23 ก.พ.2560
http://ursa2.bu.ac.th/commence/



16/2/2017 15:04 23/41

NO ID Name BANK Remark

1 7520300133 น.ส. พรรัมภา  พรรณลึก 27 ม.ค. 60 2/2016 BBL
2 7520301727 น.ส.  พัชรสิตา    รัฐโชติพิริยกร 27 ม.ค. 60 2/2016 BBL
3 7530300990 นาย พล  เน่ืองจํานงค ** 7 ม.ค. 60 1/2016 TMB
4 7550202084 นาย ธนเวศน  โพธิ์นํ้าเท่ียง 27 ม.ค. 60 2/2016 SCB
5 7560200490 น.ส. ฉัทชนัน  อัศวเดชาชาญ 27 ม.ค. 60 2/2016 SCB
6 7560200730 นาย ภาณุพงศ  รักงานชาง 27 ม.ค. 60 2/2016 KTB
7 7560201910 น.ส. ชาคริยา  รุงพิทยานนท 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB
8 7560201944 น.ส. พิมพชนก  ทองแยม 27 ม.ค. 60 2/2016 KTB
9 7560203031 น.ส. พัชรินทร  ตันติวัฒนไพศาล 27 ม.ค. 60 2/2016 BBL
10 7570200126 น.ส. ศรีนพรัตน  หิรัญฤทธ์ิ 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB

THESIS**
คร้ังท่ี 4/2559 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย  วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2560
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันท่ี 26 มกราคม 2560

เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
*  สงรูปถายไดตั้งแตบัดน้ี - 26 มกราคม 2560 พรอมกับตรวจสอบขอมูลสวนตัวใน Personal Data
หากไมสงรูปภายในระยะเวลาท่ีกําหนด นักศึกษาจะไมไดรับใบรับรองสําเร็จการศึกษา จะไดรับเพียง
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) เทาน้ัน

* สํานักทะเบียนฯ จัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณียหลังการประชุมสภาฯ สามารถเขาไป
ตรวจสอบสถานะการนําสง และรายชื่อ พรอมกับเหตุผลของผูม่ีไมสามารถจัดสงเอกสารใหไดท่ี

ประชุมสภาฯ 17 กุมภาพันธ 2560
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบท่ี 2

ขอมูล ณ วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2560

Date of Graduation 
(Semester)

htt // d ffi b th/N D t ht l

รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา

* สํานักทะเบียนฯ ไมจัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณีย ในกรณีท่ีไมมีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศึกษา
ในขณะน้ัน ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนท่ีเหลือได ซึ่ง
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    

*  ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ตวันท่ี 20 - 22 ก.พ.2560 ชําระเงินภายในวันท่ี 23 ก.พ.2560
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

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



16/2/2017 15:04 24/41

NO ID Name BANK Remark

11 7570200142 น.ส. นิชุดา  จอเจริญรักษ 27 ม.ค. 60 2/2016 SCB
12 7570200191 นาย กันตพงศ  ฤทธิ์วีระเดช 27 ม.ค. 60 2/2016 SCB
13 7570200274 น.ส. พิมพิมล  เดชคูหะภูมิพิทักษ 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB
14 7570200282 น.ส. พิมพณัฏฐ  นาคเฉลิม 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB
15 7570200308 น.ส. ศยามล  วิชุภากรณกุล 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB
16 7570200423 น.ส. ปยะพร  สายเสน 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB ยังไมสงรูปชุดครุย
17 7570200605 น.ส. เนตรนภา  โอรสานนท 27 ม.ค. 60 2/2016 SCB
18 7570200647 น.ส. ธาริน  ยอดมงคลฤกษ 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB
19 7570200704 น.ส. จุฑารัตน  ปรุงสุข 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB
20 7570200761 นาย ธนศักดิ์  เข่ือนขันธเจริญ 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB

THESIS**
คร้ังท่ี 4/2559 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย  วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2560
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันท่ี 26 มกราคม 2560

เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
*  สงรูปถายไดตั้งแตบัดน้ี - 26 มกราคม 2560 พรอมกับตรวจสอบขอมูลสวนตัวใน Personal Data
หากไมสงรูปภายในระยะเวลาท่ีกําหนด นักศึกษาจะไมไดรับใบรับรองสําเร็จการศึกษา จะไดรับเพียง
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) เทาน้ัน

* สํานักทะเบียนฯ จัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณียหลังการประชุมสภาฯ สามารถเขาไป
ตรวจสอบสถานะการนําสง และรายชื่อ พรอมกับเหตุผลของผูม่ีไมสามารถจัดสงเอกสารใหไดท่ี

Date of Graduation 
(Semester)

รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 17 กุมภาพันธ 2560

* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบท่ี 2
ขอมูล ณ วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2560

htt // d ffi b th/N D t ht l

* สํานักทะเบียนฯ ไมจัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณีย ในกรณีท่ีไมมีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศึกษา
ในขณะน้ัน ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนท่ีเหลือได ซึ่ง
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    

*  ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ตวันท่ี 20 - 22 ก.พ.2560 ชําระเงินภายในวันท่ี 23 ก.พ.2560
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

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



16/2/2017 15:04 25/41

NO ID Name BANK Remark

21 7570200829 น.ส. ศิริวรรณ  อุดมเวชภัณฑ 27 ม.ค. 60 2/2016 BBL
22 7570200860 นาย รัฐพล  ทอนแกว 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB
23 7570200894 น.ส. ธัญรัตน  รัตนกุล 27 ม.ค. 60 2/2016 BBL
24 7570200969 นาย ธนวัฒน  ชาญชยศึก 27 ม.ค. 60 2/2016 BBL
25 7570201017 น.ส. ณัชชารีย  จํารัสดิลกพัฒน 27 ม.ค. 60 2/2016 BBL
26 7570201108 น.ส. วาสนา  การเขวา 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB ยังไมสงรูปชุดครุย
27 7570201181 น.ส. วิไล  เพ็ชรัตน 27 ม.ค. 60 2/2016 BAY
28 7570201199 น.ส. นริศรา  อุดมกิจมงคล 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB
29 7570201272 น.ส. ฐิติรัตน  เลิศศักดิ์ศรีสกุล 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB
30 7570201355 นาย สุเมธา  การาม 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB

THESIS**
คร้ังท่ี 4/2559 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย  วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2560
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันท่ี 26 มกราคม 2560

เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
*  สงรูปถายไดตั้งแตบัดน้ี - 26 มกราคม 2560 พรอมกับตรวจสอบขอมูลสวนตัวใน Personal Data
หากไมสงรูปภายในระยะเวลาท่ีกําหนด นักศึกษาจะไมไดรับใบรับรองสําเร็จการศึกษา จะไดรับเพียง
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) เทาน้ัน

* สํานักทะเบียนฯ จัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณียหลังการประชุมสภาฯ สามารถเขาไป
ตรวจสอบสถานะการนําสง และรายชื่อ พรอมกับเหตุผลของผูม่ีไมสามารถจัดสงเอกสารใหไดท่ี

รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 17 กุมภาพันธ 2560

* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบท่ี 2
ขอมูล ณ วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2560

Date of Graduation 
(Semester)

htt // d ffi b th/N D t ht l

* สํานักทะเบียนฯ ไมจัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณีย ในกรณีท่ีไมมีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศึกษา
ในขณะน้ัน ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนท่ีเหลือได ซึ่ง
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    

*  ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ตวันท่ี 20 - 22 ก.พ.2560 ชําระเงินภายในวันท่ี 23 ก.พ.2560
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

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

31 7570201363 น.ส. ธัญพิชชา  ปญญาพาณิชย 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB
32 7570201397 น.ส. ปทุมวดี  พรอิสสระเสรี 27 ม.ค. 60 2/2016 BAY
33 7570201470 นาย กิตติธัช  ตันตระกูล 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB
34 7570201496 น.ส. รัตชนก  หวังเจริญ 27 ม.ค. 60 2/2016 BBL
35 7570201504 นาย เรวัตร  แสนราช 27 ม.ค. 60 2/2016 BBL
36 7570201512 น.ส. สุดารัตน  ยอดแสงจันทร 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB
37 7570201520 นาย อธิพัชร  โภคินธนประเสริฐ 27 ม.ค. 60 2/2016 KTB
38 7570201561 นาย กนกกร  โชคนาวีสกุลรักษ 27 ม.ค. 60 2/2016 TMB
39 7570201694 น.ส. วิชุดา  เลาอรุณ 27 ม.ค. 60 2/2016 ไมแจง
40 7570201751 น.ส. วิจิตตรา  ครูเจาปญญา 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB

THESIS**
คร้ังท่ี 4/2559 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย  วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2560
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันท่ี 26 มกราคม 2560

เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
*  สงรูปถายไดตั้งแตบัดน้ี - 26 มกราคม 2560 พรอมกับตรวจสอบขอมูลสวนตัวใน Personal Data
หากไมสงรูปภายในระยะเวลาท่ีกําหนด นักศึกษาจะไมไดรับใบรับรองสําเร็จการศึกษา จะไดรับเพียง
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) เทาน้ัน

* สํานักทะเบียนฯ จัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณียหลังการประชุมสภาฯ สามารถเขาไป
ตรวจสอบสถานะการนําสง และรายชื่อ พรอมกับเหตุผลของผูม่ีไมสามารถจัดสงเอกสารใหไดท่ี

รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 17 กุมภาพันธ 2560

* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบท่ี 2
ขอมูล ณ วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2560

Date of Graduation 
(Semester)

htt // d ffi b th/N D t ht l

* สํานักทะเบียนฯ ไมจัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณีย ในกรณีท่ีไมมีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศึกษา
ในขณะน้ัน ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนท่ีเหลือได ซึ่ง
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    

*  ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ตวันท่ี 20 - 22 ก.พ.2560 ชําระเงินภายในวันท่ี 23 ก.พ.2560
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

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

41 7570201785 น.ส. วษิมน  หัศไทย 27 ม.ค. 60 2/2016 SCB
42 7570201918 น.ส. ลีลานุช  อารยะกุล 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB
43 7570201926 น.ส. ณิศา  พงษไชยวรฤทธิ์ 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB
44 7570201975 น.ส. รัสรินทร  พึ่งพิพัฒนสกุล 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB ยังไมสงรูปชุดครุย
45 7570202007 น.ส. วรัญญา  ตันตินันท 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB
46 7570202031 น.ส. กัญญา  รัตนเพชร 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB
47 7570202247 น.ส. อรพลินทร  สมบุญรัตนเจริญ 27 ม.ค. 60 2/2016 SCB
48 7570202254 น.ส. ธรรมภรณ  สิงหกฤตยา 27 ม.ค. 60 2/2016 KTB
49 7570202296 น.ส. นภัสสร  จิระอุดมรัตน 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB
50 7570202304 นาย ธีรพล  กิตติไพโรจนเจริญ 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB

THESIS**
คร้ังท่ี 4/2559 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย  วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2560
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันท่ี 26 มกราคม 2560

เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
*  สงรูปถายไดตั้งแตบัดน้ี - 26 มกราคม 2560 พรอมกับตรวจสอบขอมูลสวนตัวใน Personal Data
หากไมสงรูปภายในระยะเวลาท่ีกําหนด นักศึกษาจะไมไดรับใบรับรองสําเร็จการศึกษา จะไดรับเพียง
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) เทาน้ัน

* สํานักทะเบียนฯ จัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณียหลังการประชุมสภาฯ สามารถเขาไป
ตรวจสอบสถานะการนําสง และรายชื่อ พรอมกับเหตุผลของผูม่ีไมสามารถจัดสงเอกสารใหไดท่ี

รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา

htt // d ffi b th/N D t ht l

ประชุมสภาฯ 17 กุมภาพันธ 2560
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบท่ี 2

ขอมูล ณ วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2560

Date of Graduation 
(Semester)

* สํานักทะเบียนฯ ไมจัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณีย ในกรณีท่ีไมมีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศึกษา
ในขณะน้ัน ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนท่ีเหลือได ซึ่ง
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    

*  ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ตวันท่ี 20 - 22 ก.พ.2560 ชําระเงินภายในวันท่ี 23 ก.พ.2560
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

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

51 7570202346 น.ส. พุทธชาด  สมพันธสาทิตย 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB
52 7570202353 นาย ปยุต  ทองรุงเกียรติ 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB
53 7570202403 น.ส. นุสรา  เรืองสม 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB
54 7570202437 น.ส. อัญชฎา  สายสน่ัน ณ อยุธยา 27 ม.ค. 60 2/2016 KTB
55 7570202445 นาย เจตริน  ศรีโสมะสัจจะกุล 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB
56 7570202452 นาย ทวีวัฒน  ติยะวงศมานะ 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB
57 7570202486 นาย บริพัตร  กมลลิ้มสกุล 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB
58 7570202494 นาย วิทวัส  จันทรลาภ 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB
59 7570202502 น.ส.  กนกวรรณ    สันธิโร 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB
60 7570202510 น.ส. เคียงชนก  บุญสุวรรณ 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB

THESIS**
คร้ังท่ี 4/2559 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย  วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2560
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันท่ี 26 มกราคม 2560

เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
*  สงรูปถายไดตั้งแตบัดน้ี - 26 มกราคม 2560 พรอมกับตรวจสอบขอมูลสวนตัวใน Personal Data
หากไมสงรูปภายในระยะเวลาท่ีกําหนด นักศึกษาจะไมไดรับใบรับรองสําเร็จการศึกษา จะไดรับเพียง
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) เทาน้ัน

* สํานักทะเบียนฯ จัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณียหลังการประชุมสภาฯ สามารถเขาไป
ตรวจสอบสถานะการนําสง และรายชื่อ พรอมกับเหตุผลของผูม่ีไมสามารถจัดสงเอกสารใหไดท่ี

ประชุมสภาฯ 17 กุมภาพันธ 2560
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบท่ี 2

ขอมูล ณ วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2560

Date of Graduation 
(Semester)

htt // d ffi b th/N D t ht l

รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา

* สํานักทะเบียนฯ ไมจัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณีย ในกรณีท่ีไมมีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศึกษา
ในขณะน้ัน ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนท่ีเหลือได ซึ่ง
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    

*  ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ตวันท่ี 20 - 22 ก.พ.2560 ชําระเงินภายในวันท่ี 23 ก.พ.2560
http://ursa2.bu.ac.th/commence/
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NO ID Name BANK Remark

61 7570202551 น.ส.  วิมลลักษณ    หลอสุวรรณ 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB
62 7570202569 น.ส. พรพัชรนันท  อัครธัญถาวร 27 ม.ค. 60 2/2016 SCB
63 7570202593 นาย ธนะพัฒน  ศรีจันทร 27 ม.ค. 60 2/2016 KTB
64 7570202619 น.ส. เสาวกุล  โอสถานนท 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB
65 7570202676 น.ส. อรวรรณ  วาทยา 27 ม.ค. 60 2/2016 SCB
66 7570202684 นาย เอกรัฐ  กันสุข 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB
67 7570202734 น.ส. ธัญญภัทท  ศักดาเดชาเรืองศรี 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB
68 7570202742 นาย ฐิติพงษ  กุยออง 27 ม.ค. 60 2/2016 SCB
69 7570202759 นาย ชนัญพงศ  บุรฉัตรเจริญกุล 27 ม.ค. 60 2/2016 SCB
70 7570202775 น.ส. ธัญญนันท  ปณณพรพิชญ 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB

THESIS**
คร้ังท่ี 4/2559 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย  วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2560
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันท่ี 26 มกราคม 2560

เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)

*  สงรูปถายไดตั้งแตบัดน้ี - 26 มกราคม 2560 พรอมกับตรวจสอบขอมูลสวนตัวใน Personal Data
หากไมสงรูปภายในระยะเวลาท่ีกําหนด นักศึกษาจะไมไดรับใบรับรองสําเร็จการศึกษา จะไดรับเพียง
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) เทาน้ัน

* สํานักทะเบียนฯ จัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณียหลังการประชุมสภาฯ สามารถเขาไป
ส ส ํ ส ชื่  ั  ี่ไ ส ั ส ส ใ ไ  ี่

รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 17 กุมภาพันธ 2560

* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบท่ี 2
ขอมูล ณ วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2560

Date of Graduation 
(Semester)

ตรวจสอบสถานะการนําสง และรายชือ พรอมกับเหตุผลของผูมีไมสามารถจัดสงเอกสารใหไดที

* สํานักทะเบียนฯ ไมจัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณีย ในกรณีท่ีไมมีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศึกษา
ในขณะน้ัน ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนท่ีเหลือได ซึ่ง
1. นักศึกษาตองเขามาขอหลักฐานสําเร็จการศึกษาและชําระคาธรรมเนียมดวยตนเอง ทีมหาวิทยาลัย 
(วิทยาเขตกลวยนํ้าไท) อาคาร 2 ชั้น 1 เวลาทําการ จ.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถายสําเนาเลขบัญชีธนาคาร สงใหแผนกการเงินโดยตรง เพื่อสําหรับการคืนเงินประกันคาเสียหาย 

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

*  ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ตวันท่ี 20 - 22 ก.พ.2560 ชําระเงินภายในวันท่ี 23 ก.พ.2560
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

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

71 7570202825 MISS JIE  LUO 27-Jan-17 2/2016 ไมแจง
72 7570202866 น.ส. ฐิติกาญจน  รุงทอง 27 ม.ค. 60 2/2016 SCB
73 7570202916 นาย วัชริศ  ถนอมทรัพย 27 ม.ค. 60 2/2016 KTB
74 7570203039 น.ส. วริญญา  แกวรอดวงษ 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB
75 7570203187 นาย อดิเทพ  หัตถการุณย 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB
76 7570203252 น.ส. อารีรัตน  จิตประสพเนตร 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB
77 7570203294 น.ส. รุงเพชร  ดิษฐศิริ 27 ม.ค. 60 2/2016 SCB

THESIS**
คร้ังท่ี 4/2559 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย  วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2560
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันท่ี 26 มกราคม 2560
เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
*  สงรูปถายไดตั้งแตบัดน้ี - 26 มกราคม 2560 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.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2  สํ ั ชี ส ใ  ิ โ ื่ สํ ั ื ิ ป ั  สี

รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 17 กุมภาพันธ 2560

* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบท่ี 2
ขอมูล ณ วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2560

Date of Graduation 
(Semester)

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

2. ถายสําเนาเลขบัญชีธนาคาร สงใหแผนกการเงินโดยตรง เพือสําหรับการคืนเงินประกันคาเสียหาย 
 ถึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปท่ี Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอมูล โทร. 02-350-3500 # 1929    
*  ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ตวันท่ี 20 - 22 ก.พ.2560 ชําระเงินภายในวันท่ี 23 ก.พ.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 18  February 2017.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on Feb. 20 - 22, 2017) you can read now in URSA for Graduate.
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NO ID Name BANK Remark

78 7570203302 น.ส. ธัญวรรณ  จิระประเสริฐศักดิ์ 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB
79 7570203310 นาย พงศกร  เต็มสิรินันท 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB
80 7570203328 นาย หิรัญ  หิรัญประทีป 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB
81 7570203344 น.ส. ณัฐนพิน  อิสระกาญจนกุล 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB
82 7570203351 น.ส. พิมพมาดา  เข่ือนพิมพ 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB
83 7570203369 นาย อภิเบศร  จันตรี 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB
84 7570203401 น.ส. พิมลพรรณ  เหลาประชาสกุล 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB
85 7570203450 น.ส. ณัฐชยา  พรสัมฤทธิ์ 27 ม.ค. 60 2/2016 BBL
86 7570203526 น.ส. จิตติกานต  แกวงาม 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB
87 7570203534 น.ส. เบญจรงค  ควรสนอง 27 ม.ค. 60 2/2016 BBL

THESIS**
คร้ังท่ี 4/2559 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย  วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2560
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันท่ี 26 มกราคม 2560

เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
*  สงรูปถายไดตั้งแตบัดน้ี - 26 มกราคม 2560 พรอมกับตรวจสอบขอมูลสวนตัวใน Personal Data
หากไมสงรูปภายในระยะเวลาท่ีกําหนด นักศึกษาจะไมไดรับใบรับรองสําเร็จการศึกษา จะไดรับเพียง
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) เทาน้ัน

* สํานักทะเบียนฯ จัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณียหลังการประชุมสภาฯ สามารถเขาไป
ตรวจสอบสถานะการนําสง และรายชื่อ พรอมกับเหตุผลของผูม่ีไมสามารถจัดสงเอกสารใหไดท่ี

รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 17 กุมภาพันธ 2560

* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบท่ี 2
ขอมูล ณ วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2560

Date of Graduation 
(Semester)

htt // d ffi b th/N D t ht l

* สํานักทะเบียนฯ ไมจัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณีย ในกรณีท่ีไมมีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศึกษา
ในขณะน้ัน ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนท่ีเหลือได ซึ่ง
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    

*  ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ตวันท่ี 20 - 22 ก.พ.2560 ชําระเงินภายในวันท่ี 23 ก.พ.2560
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

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

88 7570203633 น.ส. ชุติมาศ  ปนตระกูล 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB
89 7570203658 น.ส. ภูริชา  กรพุฒินันท 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB
90 7570203674 นาย ปยะชัย  ไผสุวัฒน 27 ม.ค. 60 2/2016 SCB
91 7570203682 นาย ธนกร  หนอชัย 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB
92 7570203724 นาย ปองพล  วรพิชิตพงศ 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB
93 7570203757 น.ส. พิชชาอร  เอี่ยมวิบูลย 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB
94 7570203781 นาย รักษพล  ภูประดิษฐ 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB
95 7570203807 นาย อรภกุล  คํานักดิษฐ 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB
96 7570203930 น.ส. ทิพรัตน  ฤทธิ์วีระเดช 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB
97 7570203948 น.ส. ณัฐนรินทร  เพ็งอุน 27 ม.ค. 60 2/2016 SCB

THESIS**
คร้ังท่ี 4/2559 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย  วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2560
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันท่ี 26 มกราคม 2560

เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
*  สงรูปถายไดตั้งแตบัดน้ี - 26 มกราคม 2560 พรอมกับตรวจสอบขอมูลสวนตัวใน Personal Data
หากไมสงรูปภายในระยะเวลาท่ีกําหนด นักศึกษาจะไมไดรับใบรับรองสําเร็จการศึกษา จะไดรับเพียง
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) เทาน้ัน

* สํานักทะเบียนฯ จัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณียหลังการประชุมสภาฯ สามารถเขาไป
ตรวจสอบสถานะการนําสง และรายชื่อ พรอมกับเหตุผลของผูม่ีไมสามารถจัดสงเอกสารใหไดท่ี

รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 17 กุมภาพันธ 2560

* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบท่ี 2
ขอมูล ณ วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2560

Date of Graduation 
(Semester)

htt // d ffi b th/N D t ht l

* สํานักทะเบียนฯ ไมจัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณีย ในกรณีท่ีไมมีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศึกษา
ในขณะน้ัน ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนท่ีเหลือได ซึ่ง
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    

*  ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ตวันท่ี 20 - 22 ก.พ.2560 ชําระเงินภายในวันท่ี 23 ก.พ.2560
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

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

98 7570203955 น.ส. ฐิตารีย  จันทพันธ 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB
99 7570203971 นาย เสกสรรค  ปทมารัตน 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB
100 7570203989 น.ส. เจริญขวัญ  วงคเพ็ญ 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB
101 7570203997 น.ส. ณัฐกานต  ทองมวน 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB
102 7570204060 น.ส. นัฐธิณีย  คหาปนะ 27 ม.ค. 60 2/2016 TMB
103 7570204102 น.ส. มยุรี  ไขมวง 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB
104 7570204219 น.ส. นินนะ  รัตนประภาพร 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB
105 7570204284 นาย ภูษิต  อยูยง 27 ม.ค. 60 2/2016 BBL
106 7570204326 น.ส. จุฑารัตน  คําสุรินทร 27 ม.ค. 60 2/2016 BBL
107 7570300116 น.ส. ดวงหทัย  ธีรสวัสดิ์ 3 ก.พ. 60 2/2016 TFB

THESIS**
คร้ังท่ี 4/2559 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย  วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2560
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันท่ี 26 มกราคม 2560

เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
*  สงรูปถายไดตั้งแตบัดน้ี - 26 มกราคม 2560 พรอมกับตรวจสอบขอมูลสวนตัวใน Personal Data
หากไมสงรูปภายในระยะเวลาท่ีกําหนด นักศึกษาจะไมไดรับใบรับรองสําเร็จการศึกษา จะไดรับเพียง
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) เทาน้ัน

* สํานักทะเบียนฯ จัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณียหลังการประชุมสภาฯ สามารถเขาไป
ตรวจสอบสถานะการนําสง และรายชื่อ พรอมกับเหตุผลของผูม่ีไมสามารถจัดสงเอกสารใหไดท่ี

รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 17 กุมภาพันธ 2560

* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบท่ี 2
ขอมูล ณ วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2560

Date of Graduation 
(Semester)

htt // d ffi b th/N D t ht l

* สํานักทะเบียนฯ ไมจัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณีย ในกรณีท่ีไมมีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศึกษา
ในขณะน้ัน ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนท่ีเหลือได ซึ่ง
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    

*  ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ตวันท่ี 20 - 22 ก.พ.2560 ชําระเงินภายในวันท่ี 23 ก.พ.2560
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

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

108 7570300173 น.ส. พลอยไพลิน  ตองออน 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB
109 7570300199 นาย ธนกฤต  คลังทอง 27 ม.ค. 60 2/2016 SCB
110 7570300330 นาย ปยภัทร  ภัทรปรีดา 27 ม.ค. 60 2/2016 UOBT
111 7570300421 น.ส. จันทิมา  แกวม่ัน 31 ม.ค. 60 2/2016 SCB
112 7570300553 นาย ชนะชัย  ดินจันทรา 3 ก.พ. 60 2/2016 TFB
113 7570300660 น.ส. สุธาวรรณ  หนูครองสิน 27 ม.ค. 60 2/2016 TMB
114 7570300728 นาย  จิรภัทร    ทองบุญเรือง 3 ก.พ. 60 2/2016 TFB
115 7570300884 น.ส. กนกลักษณ  ธนรักษกิตติโชติ ** 7 ม.ค. 60 1/2016 BAY
116 7570300942 นาย บัญชา  เจนปยพงศ 3 ก.พ. 60 2/2016 TFB

THESIS**
คร้ังท่ี 4/2559 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย  วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2560
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันท่ี 26 มกราคม 2560

เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
*  สงรูปถายไดตั้งแตบัดน้ี - 26 มกราคม 2560 พรอมกับตรวจสอบขอมูลสวนตัวใน Personal Data
หากไมสงรูปภายในระยะเวลาท่ีกําหนด นักศึกษาจะไมไดรับใบรับรองสําเร็จการศึกษา จะไดรับเพียง
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) เทาน้ัน

* สํานักทะเบียนฯ จัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณียหลังการประชุมสภาฯ สามารถเขาไป
ตรวจสอบสถานะการนําสง และรายชื่อ พรอมกับเหตุผลของผูม่ีไมสามารถจัดสงเอกสารใหไดท่ี

รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 17 กุมภาพันธ 2560

* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบท่ี 2
ขอมูล ณ วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2560

Date of Graduation 
(Semester)

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

* สํานักทะเบียนฯ ไมจัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณีย ในกรณีท่ีไมมีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศึกษา
ในขณะน้ัน ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนท่ีเหลือได ซึ่ง
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    

*  ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ตวันท่ี 20 - 22 ก.พ.2560 ชําระเงินภายในวันท่ี 23 ก.พ.2560
http://ursa2.bu.ac.th/commence/
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NO ID Name BANK Remark

117 7570301031 MISS  WANXING  CHEN 27-Jan-17 2/2016 ไมแจง
118 7570301189 น.ส. วราลักษณ  อุนจิตร 27 ม.ค. 60 2/2016 BBL
119 7570301197 น.ส. ภัทรหทัย  เฑียรเดช 27 ม.ค. 60 2/2016 SCB
120 7570301205 น.ส. ชนิดาภา  นุมประสงค 27 ม.ค. 60 2/2016 SCB
121 7570301536 น.ส. ณัฐพร  สมิทธิปรีชาวงษ 27 ม.ค. 60 2/2016 BBL
122 7570400023 น.ส. อิสรัตน  ธํารงมาศ 27 ม.ค. 60 2/2016 BBL
123 7570400122 นาย สุเมธ  ทํามาพร 27 ม.ค. 60 2/2016 BBL
124 7570500079 น.ส. กิติยา  มโนธรรมรักษา 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB

THESIS**
คร้ังท่ี 4/2559 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย  วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2560
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันท่ี 26 มกราคม 2560
เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
*  สงรูปถายไดตั้งแตบัดน้ี - 26 มกราคม 2560 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 ํ ศ 8 30 17 00

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

รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 17 กุมภาพันธ 2560

* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบท่ี 2
ขอมูล ณ วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2560

Date of Graduation 
(Semester)

(วิทยาเขตกลวยนําไท) อาคาร 2 ชัน 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    
*  ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ตวันท่ี 20 - 22 ก.พ.2560 ชําระเงินภายในวันท่ี 23 ก.พ.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 18  February 2017.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on Feb. 20 - 22, 2017) you can read now in URSA for Graduate.
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NO ID Name BANK Remark

125 7570500202 น.ส. พิชญา  ดวงฟู 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB
126 7580202013 นาย ธนกฤต  โกมารภัจกุล 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB
127 7580202021 น.ส. กุลธิดา  ลิมปไพฑูรย 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB
128 7580202039 น.ส. ธัญวลัย  เมธีสุวิบูลย 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB
129 7580202047 นาย กฤษณ  กําเนิดกาญจน 27 ม.ค. 60 2/2016 SCB
130 7580202054 น.ส. พรวิภา  ลาภประเสริฐ 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB
131 7580202104 น.ส. แพรพลอย  ตันเฮง 27 ม.ค. 60 2/2016 BBL
132 7580202203 นาย ธีรวัฒน  บุตรรัตน 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB
133 7580202211 นาย ชลธิวัฒน  ยอดดําเนิน 27 ม.ค. 60 2/2016 SCB
134 7580300304 นาย ชัยพร  ภูทัตโต 27 ม.ค. 60 2/2016 BBL

THESIS**
คร้ังท่ี 4/2559 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย  วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2560
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันท่ี 26 มกราคม 2560

เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
*  สงรูปถายไดตั้งแตบัดน้ี - 26 มกราคม 2560 พรอมกับตรวจสอบขอมูลสวนตัวใน Personal Data
หากไมสงรูปภายในระยะเวลาท่ีกําหนด นักศึกษาจะไมไดรับใบรับรองสําเร็จการศึกษา จะไดรับเพียง
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) เทาน้ัน

* สํานักทะเบียนฯ จัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณียหลังการประชุมสภาฯ สามารถเขาไป
ตรวจสอบสถานะการนําสง และรายชื่อ พรอมกับเหตุผลของผูม่ีไมสามารถจัดสงเอกสารใหไดท่ี
htt // d ffi b th/N D t ht l

รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 17 กุมภาพันธ 2560

* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบท่ี 2
ขอมูล ณ วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2560

Date of Graduation 
(Semester)

* สํานักทะเบียนฯ ไมจัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณีย ในกรณีท่ีไมมีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศึกษา
ในขณะน้ัน ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนท่ีเหลือได ซึ่ง
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    

*  ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ตวันท่ี 20 - 22 ก.พ.2560 ชําระเงินภายในวันท่ี 23 ก.พ.2560
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

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

135 7580300320 นาย วศิน  อุยเต็กเคง 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB
136 7580300627 น.ส. บุหงา  ทองดีวงษ 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB
137 7580301450 นาย ชญานิศ  จิตรีปลื้ม 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB
138 7580301880 น.ส. จิตา  วานิชการชัย 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB
139 7580500317 น.ส. ชัญญา  เตชมหามงคล 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB
140 7580500408 น.ส. ณัฐณิชา  หนองหงอก 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB
141 7580500432 น.ส. เบญญทิพย  ทองวิไล 27 ม.ค. 60 2/2016 SCB
142 7580600067 น.ส. สุนันทา  พรมมาศ 27 ม.ค. 60 2/2016 SCB
143 7580600075 น.ส. บุลพร  วุฒิวาณิชยกุล 27 ม.ค. 60 2/2016 SCB
144 7580600083 น.ส. พิมพลภัชญ  พัฒนชัย 27 ม.ค. 60 2/2016 SCB

THESIS**
คร้ังท่ี 4/2559 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย  วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2560
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันท่ี 26 มกราคม 2560

เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
*  สงรูปถายไดตั้งแตบัดน้ี - 26 มกราคม 2560 พรอมกับตรวจสอบขอมูลสวนตัวใน Personal Data
หากไมสงรูปภายในระยะเวลาท่ีกําหนด นักศึกษาจะไมไดรับใบรับรองสําเร็จการศึกษา จะไดรับเพียง
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) เทาน้ัน

* สํานักทะเบียนฯ จัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณียหลังการประชุมสภาฯ สามารถเขาไป
ตรวจสอบสถานะการนําสง และรายชื่อ พรอมกับเหตุผลของผูม่ีไมสามารถจัดสงเอกสารใหไดท่ี

ประชุมสภาฯ 17 กุมภาพันธ 2560

Date of Graduation 
(Semester)

htt // d ffi b th/N D t ht l

รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา

* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบท่ี 2
ขอมูล ณ วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2560

* สํานักทะเบียนฯ ไมจัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณีย ในกรณีท่ีไมมีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศึกษา
ในขณะน้ัน ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนท่ีเหลือได ซึ่ง
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    

*  ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ตวันท่ี 20 - 22 ก.พ.2560 ชําระเงินภายในวันท่ี 23 ก.พ.2560
http://ursa2.bu.ac.th/commence/
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NO ID Name BANK Remark

145 7580700024 น.ส. วิไลภรณ  ภูกองชัย 27 ม.ค. 60 2/2016 TMB
146 7580700032 นาย วิชญพล  เกตุชัยโกศล 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB
147 7580700040 นาย ศุภกร  ยงพิพัฒน 27 ม.ค. 60 2/2016 SCB
148 7580700057 น.ส. ชลธาร  กาญจนโยธิน 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB
149 7580700073 น.ส. สิริลักษณ  หมูประเสริฐชัย 27 ม.ค. 60 2/2016 BBL
150 7580700081 นาย ธนพนธ  สุพัฒนกิจกุล 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB
151 7580700099 นาย ชลธิศ  เถาทอง 27 ม.ค. 60 2/2016 BBL
152 7580700107 นาย ศุภวิชญ  แพฟน 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB
153 7580700123 น.ส. เบญจมาศ  ปยะ 27 ม.ค. 60 2/2016 KTB
154 7580700131 นาย คมสัน  จิตพินิจกุล 27 ม.ค. 60 2/2016 TFB

THESIS**
คร้ังท่ี 4/2559 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย  วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2560
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันท่ี 26 มกราคม 2560

เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
*  สงรูปถายไดตั้งแตบัดน้ี - 26 มกราคม 2560 พรอมกับตรวจสอบขอมูลสวนตัวใน Personal Data
หากไมสงรูปภายในระยะเวลาท่ีกําหนด นักศึกษาจะไมไดรับใบรับรองสําเร็จการศึกษา จะไดรับเพียง
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) เทาน้ัน

* สํานักทะเบียนฯ จัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณียหลังการประชุมสภาฯ สามารถเขาไป
ตรวจสอบสถานะการนําสง และรายชื่อ พรอมกับเหตุผลของผูม่ีไมสามารถจัดสงเอกสารใหไดท่ี

รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 17 กุมภาพันธ 2560

* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบท่ี 2

htt // d ffi b th/N D t ht l

ขอมูล ณ วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2560

Date of Graduation 
(Semester)

* สํานักทะเบียนฯ ไมจัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณีย ในกรณีท่ีไมมีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศึกษา
ในขณะน้ัน ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนท่ีเหลือได ซึ่ง
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    

*  ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ตวันท่ี 20 - 22 ก.พ.2560 ชําระเงินภายในวันท่ี 23 ก.พ.2560
http://ursa2.bu.ac.th/commence/
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NO ID Name BANK Remark

1 7580600018 น.ส. อรทิชา  อินทาปจ 26 ม.ค. 60 2/2016 SCB
2 7580600034 น.ส. สุจิตรา  จิตรีเมต 26 ม.ค. 60 2/2016 SCB
3 7580600042 นาย  สัมภาส    จันผะกา 26 ม.ค. 60 2/2016 SCB
4 7580600059 นาย ตุลย  เตชะอดิศักดิ์ 26 ม.ค. 60 2/2016 SCB
5 7580600091 น.ส. ชุติกานต  จันทรโพธิ์ศรี 26 ม.ค. 60 2/2016 SCB
6 7580600117 น.ส. มารินี  สังขแกว 26 ม.ค. 60 2/2016 SCB
7 7580600125 น.ส. รพีพรรณ  ฤทธิโรจน 26 ม.ค. 60 2/2016 SCB
8 7580600133 น.ส. นันทกา  แซเอง 26 ม.ค. 60 2/2016 SCB
9 7580600141 นาย  ธนกฤต    สังขรัตน 26 ม.ค. 60 2/2016 SCB
10 7580600158 น.ส. กัลยาวัสถ  ภูงามดี 26 ม.ค. 60 2/2016 SCB

THESIS**
คร้ังท่ี 4/2559 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย  วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2560
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันท่ี 26 มกราคม 2560

เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
*  สงรูปถายไดตั้งแตบัดน้ี - 26 มกราคม 2560 พรอมกับตรวจสอบขอมูลสวนตัวใน Personal Data

หากไมสงรูปภายในระยะเวลาท่ีกําหนด นักศึกษาจะไมไดรับใบรับรองสําเร็จการศึกษา จะไดรับเพียง
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) เทาน้ัน

* สํานักทะเบียนฯ จัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณียหลังการประชุมสภาฯ สามารถเขาไป
ส ส ํ ส ชื่  ั  ี่ไ ส ั ส ส ใ ไ  ี่

รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 17 กุมภาพันธ 2560

* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบท่ี 2
ขอมูล ณ วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2560

Date of Graduation 
(Semester)

ตรวจสอบสถานะการนําสง และรายชือ พรอมกับเหตุผลของผูมีไมสามารถจัดสงเอกสารใหไดที

* สํานักทะเบียนฯ ไมจัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณีย ในกรณีท่ีไมมีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศึกษา
ในขณะน้ัน ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนท่ีเหลือได ซึ่ง
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    

*  ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ตวันท่ี 20 - 22 ก.พ.2560 ชําระเงินภายในวันท่ี 23 ก.พ.2560
http://ursa2.bu.ac.th/commence/
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NO ID Name BANK Remark

11 7580600174 น.ส. ประภาพรรณ  แกวพิทักษ 26 ม.ค. 60 2/2016 SCB
12 7580600182 นาง สาวิตรี  อธิเกิด 26 ม.ค. 60 2/2016 SCB
13 7580600190 นาย กิตติศักดิ์  เคลือบหิรัญ 26 ม.ค. 60 2/2016 SCB
14 7580600208 น.ส. ณัฐชานันท  พัฒนจิระเมธา 26 ม.ค. 60 2/2016 KTB
15 7580600216 น.ส. ณัฏฐาธีรกานต  ทีลิ้นฟา 26 ม.ค. 60 2/2016 SCB
16 7580600240 น.ส. วนิดา  โคษา 26 ม.ค. 60 2/2016 KTB
17 7580600307 น.ส. เจดมะณี  วงคภักดี 26 ม.ค. 60 2/2016 SCB

THESIS**
คร้ังท่ี 4/2559 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย  วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2560
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันท่ี 26 มกราคม 2560

เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
*  สงรูปถายไดตั้งแตบัดน้ี - 26 มกราคม 2560 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

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

รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 17 กุมภาพันธ 2560

* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบท่ี 2
ขอมูล ณ วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2560

Date of Graduation 
(Semester)

ในขณะนัน ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนทีเหลือได ซึง
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    

*  ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ตวันท่ี 20 - 22 ก.พ.2560 ชําระเงินภายในวันท่ี 23 ก.พ.2560
http://ursa2.bu.ac.th/commence/



16/2/2017 15:04 41/41

NO ID Name BANK Remark

1 7570400205 นาย ภูวรา  ครอบตะคุ 10 ก.พ. 60 2/2016 KTB
THESIS**

คร้ังท่ี 4/2559 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย  วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2560
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันท่ี 26 มกราคม 2560

เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
*  สงรูปถายไดตั้งแตบัดน้ี - 26 มกราคม 2560 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.-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    

* ึ้ ี ั ิ ิ  ็ ั ี ่ 20 22 2560 ชํ ิ ใ ั ี่ 23 2560

* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบท่ี 2
ขอมูล ณ วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2560

Date of Graduation 
(Semester)

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

รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 17 กุมภาพันธ 2560

*  ขึนทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ตวันที 20 - 22 ก.พ.2560 ชําระเงินภายในวันที 23 ก.พ.2560
http://ursa2.bu.ac.th/commence/


