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1/5
รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 19 สิงหาคม 2559
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบที่ 1
ขอมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2559

NO
1
2
3

ID

Name

7550300789 นาย รัฐกรณ ตีระพงษศักดิ์
7570202387 นาย ปยะพงษ ตรีสิรินิธิโชติ
7570300231 น.ส. ปภัสรา ถนอมทรัพย
THESIS*

Date of
Graduation
15 ก.ค. 59
15 ก.ค. 59
15 ก.ค. 59

BANK

Remark

KTB
KTB
TFB

ครั้งที่ 1/2559 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 19 สิงหาคม 2559
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2559
เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
* สงรูปถายไดต้ง
ั แตบัดนี้ - 10 สิงหาคม 2559 พรอมกับตรวจสอบขอมูลสวนตัวใน Personal Data
หากไมสงรูปภายในระยะเวลาที่กําหนด นักศึกษาจะไมไดรับใบรับรองสําเร็จการศึกษา จะไดรับเพียง
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) เทานั้น
* สํานักทะเบียนฯ จัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณียหลังการประชุมสภาฯ สามารถเขาไป
ี มสามารถจัดสงเอกสารใหไดท่ี
ตรวจสอบสถานะการนําสง และรายชื่อ พรอมกับเหตุผลของผูม่ไ
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html
* สํานักทะเบียนฯ ไมจัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณีย ในกรณีท่ไ
ี มมีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศึกษา
ในขณะนั้น ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนที่เหลือได ซึ่ง
1. นักศึกษาตองเขามาขอหลักฐานสําเร็จการศึกษาและชําระคาธรรมเนียมดวยตนเอง ทีมหาวิทยาลัย
(วิทยาเขตกลวยน้ําไท) อาคาร 2 ชั้น 1 เวลาทําการ จ.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2 ถา ยสํ
2.
สําเนาเลขบััญชีธนาคาร สงให
ใ แ
 ผนกการเงิน
ิ โดยตรง
โ
เพือ
ื่ สําหรับ
ั การคืน
ื เงิน
ิ ประกั
ป น
ั คา เสี
สียหาย
ถึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 2240-1561 หรือสอบถามขอมูล โทร. 02-350-3500 # 1929
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต ในระหวางวันที่ 27 - 31 มกราคม 2560
http://ursa2.bu.ac.th/commence/
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2/5
รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 19 สิงหาคม 2559
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบที่ 1
ขอมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

NO

ID

1
2
3
4
5
6
7

7550300292
7550500065
7570200787
7570200902
7570201090
7570201371
7570201652
THESIS*

Name
น.ส. ฝนทิพา ศรีสมบัติ *
นาย สุถี เสริฐศรี *
น.ส. วริษฐา อภัยนนท
น.ส. ระพีพรรณ อินหลี
น.ส. ฐิตาภัทร ธนารัฐอัครทวี
น.ส. พลอยไพลิน คําแกว
นาย ปณณวัชร พัชราวลัย

Date of
Graduation
29 ก.ค. 59
26 ก.ค. 59
27 ก.ค. 59
27 ก.ค. 59
27 ก.ค. 59
27 ก.ค. 59
27 ก.ค. 59

BANK

Remark

SCB
SCB
BBL
TFB
TFB
SCNB
TFB

ยังไมสงรูปชุดครุย

ครั้งที่ 1/2559 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 19 สิงหาคม 2559
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2559
เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
* สงรูปถายไดต้ง
ั แตบัดนี้ - 10 สิงหาคม 2559 พรอมกับตรวจสอบขอมูลสวนตัวใน Personal Data
หากไมสงรูปภายในระยะเวลาที่กําหนด นักศึกษาจะไมไดรับใบรับรองสําเร็จการศึกษา จะไดรับเพียง
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) เทานั้น
* สํานักทะเบียนฯ จัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณียหลังการประชุมสภาฯ สามารถเขาไป
ี มสามารถจัดสงเอกสารใหไดท่ี
ตรวจสอบสถานะการนําสง และรายชื่อ พรอมกับเหตุผลของผูม่ไ
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html
* สํานัก
ั ทะเบีียนฯ ไม
ไ จ
 ัดสงหลัก
ั ฐานสํ
สําเร็็จการศึ
ศึกษาทางไปรษณี
ไป
ี  ในกรณี
ย
ใ
ี ีไ
ท
่ มม
 ีเลขทีบ
่ี ัญชีธนาคารของนัักศึกษา
ในขณะนั้น ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนที่เหลือได ซึ่ง
1. นักศึกษาตองเขามาขอหลักฐานสําเร็จการศึกษาและชําระคาธรรมเนียมดวยตนเอง ทีมหาวิทยาลัย
(วิทยาเขตกลวยน้ําไท) อาคาร 2 ชั้น 1 เวลาทําการ จ.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถายสําเนาเลขบัญชีธนาคาร สงใหแผนกการเงินโดยตรง เพื่อสําหรับการคืนเงินประกันคาเสียหาย
ถึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 2240-1561 หรือสอบถามขอมูล โทร. 02-350-3500 # 1929
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต ในระหวางวันที่ 27 - 31 มกราคม 2560
http://ursa2.bu.ac.th/commence/
To Foreigner Student
1. About graduate documents (Transcript and certificate for graduation) , please sent the 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 20 August, 2016.
Pls. take internet online that you want to attend the ceremony for diploma or not
(on Jan. 27 - 31, 2017) you can read information on website; http://ursa2.bu.ac.th/commence/

5/8/201610:29

3/5
รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 19 สิงหาคม 2559
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบที่ 1
ขอมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

NO

ID

8
9
10
11
12
13

7570202528
7570203872
7570204011
7570204029
7570204110
7570300215
THESIS*

Name
MISS DAN HUANG
นาย กวีศักดิ์ ประสิทธิ์ธนาพร
นาย มงคล เอี่ยมวงศรี
นาย ชัยพัฒน อาภาสกุลเดช
น.ส. ปาริชาต ประภาสัย
น.ส. แพร ไกรฤกษ

Date of
Graduation
27-Jul-16
27 ก.ค. 59
27 ก.ค. 59
27 ก.ค. 59
27 ก.ค. 59
27 ก.ค. 59

BANK

Remark

SCB
TMB
TFB
TFB
BBL
BBL

ยังไมสงรูปชุดครุย

ครั้งที่ 1/2559 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 19 สิงหาคม 2559
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2559
เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
* สงรูปถายไดต้ง
ั แตบัดนี้ - 10 สิงหาคม 2559 พรอมกับตรวจสอบขอมูลสวนตัวใน Personal Data
หากไมสงรูปภายในระยะเวลาที่กําหนด นักศึกษาจะไมไดรับใบรับรองสําเร็จการศึกษา จะไดรับเพียง
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) เทานั้น
* สํานักทะเบียนฯ จัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณียหลังการประชุมสภาฯ สามารถเขาไป
ี มสามารถจัดสงเอกสารใหไดท่ี
ตรวจสอบสถานะการนําสง และรายชื่อ พรอมกับเหตุผลของผูม่ไ
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html
* สํานักทะเบียนฯ ไมจัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณีย ในกรณีท่ไ
ี มมีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศึกษา
ใ
ในขณะนั
ั้ ทําํ ให
น
ใ ไ
 มส
 ามารถหัก
ั เงิินและคืืนเงิินประกั
ป น
ั คา เสี
สียหายส
สวนทีเ่ี หลือ
ื ได
ไ  ซึง่
1. นักศึกษาตองเขามาขอหลักฐานสําเร็จการศึกษาและชําระคาธรรมเนียมดวยตนเอง ทีมหาวิทยาลัย
(วิทยาเขตกลวยน้ําไท) อาคาร 2 ชั้น 1 เวลาทําการ จ.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถายสําเนาเลขบัญชีธนาคาร สงใหแผนกการเงินโดยตรง เพื่อสําหรับการคืนเงินประกันคาเสียหาย
ถึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 2240-1561 หรือสอบถามขอมูล โทร. 02-350-3500 # 1929
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต ในระหวางวันที่ 27 - 31 มกราคม 2560
http://ursa2.bu.ac.th/commence/
To Foreigner Student
1. About graduate documents (Transcript and certificate for graduation) , please sent the 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 20 August, 2016.
Pls. take internet online that you want to attend the ceremony for diploma or not
(on Jan. 27 - 31, 2017) you can read information on website; http://ursa2.bu.ac.th/commence/

5/8/201610:29

4/5
รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 19 สิงหาคม 2559
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบที่ 1
ขอมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2559

NO

ID

1
2
3
4
5

7560300480
7570203880
7570204045
7570204078
7571100093
THESIS*

Name
MISS WENDI ZHONG
น.ส. ณัฐชยา ใจจูน
น.ส. จันทร พันธภักดีวงษ
น.ส. พิมพ ศรีทองคํา
น.ส. ปาริฉัตร หนูเซง *

Date of
Graduation
03-Aug-16
3 ส.ค. 59
3 ส.ค. 59
3 ส.ค. 59
28 ก.ค. 59

BANK

Remark

TFB
BBL
TFB
TFB

ครั้งที่ 1/2559 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 19 สิงหาคม 2559
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2559
เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
* สงรูปถายไดต้ง
ั แตบัดนี้ - 10 สิงหาคม 2559 พรอมกับตรวจสอบขอมูลสวนตัวใน Personal Data
หากไมสงรูปภายในระยะเวลาที่กําหนด นักศึกษาจะไมไดรับใบรับรองสําเร็จการศึกษา จะไดรับเพียง
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) เทานั้น
* สํานักทะเบียนฯ จัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณียหลังการประชุมสภาฯ สามารถเขาไป
ี มสามารถจัดสงเอกสารใหไดท่ี
ตรวจสอบสถานะการนําสง และรายชื่อ พรอมกับเหตุผลของผูม่ไ
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html
* สํานักทะเบียนฯ ไมจัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณีย ในกรณีท่ไ
ี มมีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศึกษา
ในขณะนั้น ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนที่เหลือได ซึ่ง
1 นัก
1.
ั ศึกษาตองเขามาขอหลัักฐานสํ
สําเร็็จการศึ
ศึกษาและชํ
ชําระคาธรรมเนีย
ี มดว ยตนเอง ทีม
ี หาวิท
ิ ยาลัย
ั
(วิทยาเขตกลวยน้ําไท) อาคาร 2 ชั้น 1 เวลาทําการ จ.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถายสําเนาเลขบัญชีธนาคาร สงใหแผนกการเงินโดยตรง เพื่อสําหรับการคืนเงินประกันคาเสียหาย
ถึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 2240-1561 หรือสอบถามขอมูล โทร. 02-350-3500 # 1929
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต ในระหวางวันที่ 27 - 31 มกราคม 2560
http://ursa2.bu.ac.th/commence/
To Foreigner Student
1. About graduate documents (Transcript and certificate for graduation) , please sent the 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 20 August, 2016.
Pls. take internet online that you want to attend the ceremony for diploma or not
(on Jan. 27 - 31, 2017) you can read information on website; http://ursa2.bu.ac.th/commence/

5/8/201610:29

5/5
รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 19 สิงหาคม 2559
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบที่ 1
ขอมูล ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2559

NO

ID

1
2
3

7504200093
7550300482
7570203765
THESIS*

Name
ร.อ.หญิง จุฑาทิพย วุฒิรณฤทธิ์
น.ส.รันติกาญ มันตลักษ *
นาย ชิตวร ประดิษฐรอด

Date of
Graduation
5 ส.ค. 59
2 ส.ค. 59
5 ส.ค. 59

BANK

Remark

ไมมี
TFB
SCB

ครั้งที่ 1/2559 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 19 สิงหาคม 2559
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2559
เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
* สงรูปถายไดต้ง
ั แตบัดนี้ - 10 สิงหาคม 2559 พรอมกับตรวจสอบขอมูลสวนตัวใน Personal Data
หากไมสงรูปภายในระยะเวลาที่กําหนด นักศึกษาจะไมไดรับใบรับรองสําเร็จการศึกษา จะไดรับเพียง
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) เทานั้น
* สํานักทะเบียนฯ จัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณียหลังการประชุมสภาฯ สามารถเขาไป
ี มสามารถจัดสงเอกสารใหไดท่ี
ตรวจสอบสถานะการนําสง และรายชื่อ พรอมกับเหตุผลของผูม่ไ
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html
* สํานักทะเบียนฯ ไมจัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณีย ในกรณีท่ไ
ี มมีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศึกษา
ในขณะนั้น ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนที่เหลือได ซึ่ง
1. นักศึกษาตองเขามาขอหลักฐานสําเร็จการศึกษาและชําระคาธรรมเนียมดวยตนเอง ทีมหาวิทยาลัย
(วิทยาเขตกลวยน้ําไท) อาคาร 2 ชั้น 1 เวลาทําการ จ.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2 ถา ยสํ
2.
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โ
เพือ
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ิ ประกั
ป น
ั คา เสี
สียหาย
ถึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 2240-1561 หรือสอบถามขอมูล โทร. 02-350-3500 # 1929
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต ในระหวางวันที่ 27 - 31 มกราคม 2560
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

