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LIST OF EXPECTANT GRADUATES
Board of trustee approval on February 19, 2016
Attend the ceremony for diploma on the First Registration From
http://ursa2.bu.ac.th/commence/index_en.cfm
Update 17 December 2015

No.
1
2

Student ID
7530203442
7560201019
THESIS*

Name-Surname
MR.SAMAD AKBAR
MR.YUNUSEMRE BULUT

Graduation Date

Bank

Remark

2-Dec-15
3-Dec-15

To student
1. About graduate document (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 23 February , 2016.
Pls. take internet online that you want to attend the ceremony for diploma or not
(on Feb. 23 - 25, 2016) you can read now in URSA for Graduate.
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รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 19 กุมภาพันธ 2559
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบที่ 2
ขอมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2558

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รหัสนักศึกษา
7540300048
7550204809
7550300037
7550300219
7550300425
7550300680
7560204385
7560204559
7560300332
7560300787
7560400132
7560400165
7570700117
THESIS*

ชื่อ-นามสกุล
นาย ณัฏฐธชัย โพธิ์ทองนาค
นาย พสุสรณ สกุลทอง
นาย ณัฎฐประชา สิริกาญจวงศ
น.ส. นฤมล หัตถวนิชากรกุล
น.ส. สัญษนี รัตนวราหะ
นาย ไรวินท มนธาตุผลิน
นาย อนุชา อรุณทองวิไล
นาย ชัยวัฒน ชลานันต
น.ส. ฉัฐมณฑน ตั้งกิจถาวร
น.ส. สุชญา หมวดเมือง
น.ส. หัทญา อัศวนิเวศน
น.ส. ธนาภา ธนทรัพยสิน
นาย กฤษณ คงทวีศักดิ์

วันที่สําเร็จฯ
17 ธ.ค. 58
17 ธ.ค. 58
17 ธ.ค. 58
17 ธ.ค. 58
17 ธ.ค. 58
17 ธ.ค. 58
17 ธ.ค. 58
17 ธ.ค. 58
17 ธ.ค. 58
17 ธ.ค. 58
17 ธ.ค. 58
17 ธ.ค. 58
17 ธ.ค. 58

BANK
BBL
SCB
BBL
TFB
BBL
TFB
BBL
BBL
TFB
SCB
BAY
TFB
TFB

หมายเหตุ

ครั้งที่ 5/2558 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 19 กุมภาพันธ 2559
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันที่ 28 มกราคม 2559
เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
* สงรูปถายไดต้ง
ั แตบัดนี้ - 28 มกราคม 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
ี มมีเลขที่บัญชีBANKของนักศึกษา
ในขณะนั้น ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนที่เหลือได ซึ่ง
1. นักศึกษาตองเขามาขอหลักฐานสําเร็จการศึกษาและชําระคาธรรมเนียมดวยตนเอง ทีมหาวิทยาลัย
(วิทยาเขตกลวยน้ําไท) อาคาร 2 ชั้น 1 เวลาทําการ จ.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถายสําเนาเลขบัญชีBANK สงใหแผนกการเงินโดยตรง เพื่อสําหรับการคืนเงินประกันคาเสียหาย
ถึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 2240-1561 หรือสอบถามขอมูล โทร. 02-350-3500 # 1929
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต วันที่ 23 กุมภาพันธ 2559 เวลา 09.00 น. ถึง วันที่ 25 กุมภาพันธ 2559
http://ursa2.bu.ac.th/commence/
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รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 19 กุมภาพันธ 2559
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบที่ 2
ขอมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2559

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รหัสนักศึกษา
7520300828
7540300808
7540301111
7550201318
7550201862
7550202191
7550204684
7550300185
7550300615
7550301001
7550301118
7550400019
THESIS*

ชื่อ-นามสกุล
น.ส. ประภากร แปนจันทร
นาย ภูธิณัฐศ รัตนวิริยะชัย
น.ส. จุฬามณี มาลานนท
นาย กมล ศรีนฤหลา
MISS TEJASVI VASUDEVAN
นาย อภิวิทย ยั่งยืนสถาพร
นาย ภูริพัฒน ติระชูศักดิ์
น.ส. สิรี จิตตรีกวีผล
นาย คฑาวุธ จันทนแดง
น.ส. สุรีรัตน แซจง
น.ส. กชพร พิพรรณพร
นาย สุรัฐกิจ กิตติธัชสุข

วันที่สําเร็จฯ
13 ม.ค. 59
13 ม.ค. 59
13 ม.ค. 59
13 ม.ค. 59
13-Jan-2016
13 ม.ค. 59
13 ม.ค. 59
8 ม.ค. 59
13 ม.ค. 59
13 ม.ค. 59
13 ม.ค. 59
13 ม.ค. 59

BANK
ไมมี
SCB
SCB
TFB

หมายเหตุ
ยังไมสงรูปชุดครุย

TFB
KTB
SCB
SCB
BBL
TFB
BBL

ครั้งที่ 5/2558 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 19 กุมภาพันธ 2559
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันที่ 28 มกราคม 2559
เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
* สงรูปถายไดต้ง
ั แตบัดนี้ - 28 มกราคม 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
ี มมีเลขที่บัญชีBANKของนักศึกษา
ในขณะนั้น ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนที่เหลือได ซึ่ง
1. นักศึกษาตองเขามาขอหลักฐานสําเร็จการศึกษาและชําระคาธรรมเนียมดวยตนเอง ทีมหาวิทยาลัย
(วิทยาเขตกลวยน้ําไท) อาคาร 2 ชั้น 1 เวลาทําการ จ.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถายสําเนาเลขบัญชีBANK สงใหแผนกการเงินโดยตรง เพื่อสําหรับการคืนเงินประกันคาเสียหาย
ถึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 2240-1561 หรือสอบถามขอมูล โทร. 02-350-3500 # 1929
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต วันที่ 23 กุมภาพันธ 2559 เวลา 09.00 น. ถึง วันที่ 25 กุมภาพันธ 2559
http://ursa2.bu.ac.th/commence/
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รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 19 กุมภาพันธ 2559
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบที่ 2
ขอมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2559

ที่
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

รหัสนักศึกษา
7560200219
7560200458
7560201118
7560201662
7560201688
7560201720
7560202199
7560202207
7560202249
7560202314
7560202355
7560202371
THESIS*

ชื่อ-นามสกุล
น.ส. ชนิดา สินธนนพคุณ
นาย กฤตภาส ชัยสุพพัต
น.ส. จาตุรยา คลังจันทร
นาย พชร วงษแกว
นาย ณัฐ เจิมเฮงเจริญ
น.ส. อังกิตา มาโลทรา
น.ส. ธนิฐาณัฐิ จรุงพันธุ
นาย ศุภวิทย บวรศักดิ์สิทธิ์
น.ส. จุฑามาศ เตาไห
น.ส. ธนัชชา สิทธิตถะวงศ
น.ส. กาญจนา พัฒนไชย
น.ส. อชิรญา เฉลิมสวัสดิ์วงศ

วันที่สําเร็จฯ
13 ม.ค. 59
13 ม.ค. 59
13 ม.ค. 59
13 ม.ค. 59
13 ม.ค. 59
13 ม.ค. 59
13 ม.ค. 59
13 ม.ค. 59
13 ม.ค. 59
13 ม.ค. 59
13 ม.ค. 59
13 ม.ค. 59

BANK
TFB
SCB
TFB
SCB
TFB
TFB
BAY
SCB
BBL
BBL
SCB
KTB

หมายเหตุ

ยังไมสงรูปชุดครุย

ครั้งที่ 5/2558 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 19 กุมภาพันธ 2559
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันที่ 28 มกราคม 2559
เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
* สงรูปถายไดต้ง
ั แตบัดนี้ - 28 มกราคม 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
ี มมีเลขที่บัญชีBANKของนักศึกษา
ในขณะนั้น ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนที่เหลือได ซึ่ง
1. นักศึกษาตองเขามาขอหลักฐานสําเร็จการศึกษาและชําระคาธรรมเนียมดวยตนเอง ทีมหาวิทยาลัย
(วิทยาเขตกลวยน้ําไท) อาคาร 2 ชั้น 1 เวลาทําการ จ.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถายสําเนาเลขบัญชีBANK สงใหแผนกการเงินโดยตรง เพื่อสําหรับการคืนเงินประกันคาเสียหาย
ถึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 2240-1561 หรือสอบถามขอมูล โทร. 02-350-3500 # 1929
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต วันที่ 23 กุมภาพันธ 2559 เวลา 09.00 น. ถึง วันที่ 25 กุมภาพันธ 2559
http://ursa2.bu.ac.th/commence/
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รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 19 กุมภาพันธ 2559
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบที่ 2
ขอมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2559

ที่
25
26
27
28
29
30
31
32

รหัสนักศึกษา
7560202579
7560202769
7560202819
7560202827
7560203072
7560203080
7560203239
7560203288

33

7560203742

34
35
36

7560203759
7560203767
7560204179
THESIS*

ชื่อ-นามสกุล
นาง นุสราภรณ การุณพักตร

วันที่สําเร็จฯ
13 ม.ค. 59
13 ม.ค. 59
13 ม.ค. 59
13 ม.ค. 59
13 ม.ค. 59
13 ม.ค. 59
13 ม.ค. 59
13 ม.ค. 59

BANK
TFB
SCB
BBL
BBL
SCB
SCB
SCB
TFB

MR. DIFAN CUI

13-Jan-16

BAY

นาย อิสยศ แพเรือนทอง
น.ส. สุลาภี อังศุธรไพบูลย
น.ส. มัชชิมา เปรมพูลสวัสดิ์

13 ม.ค. 59
13 ม.ค. 59
13 ม.ค. 59

SCB
SCB
TFB

น.ส. กาญจนณภัทร ลีกิจแสงเจริญกุล

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

ไอริณ วณิชยวรนันต
ภัทรพร อนันตวณิชย
กัญญาณัฐ คุยกระบวน
พัชราภา เกตุศักดิ์
ถนอมรัชต โพธิ์รักษา
ธีรภรณ อิศรนาเวศ

หมายเหตุ

Not submit 4 photos in
academic gown now.

ครั้งที่ 5/2558 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 19 กุมภาพันธ 2559
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันที่ 28 มกราคม 2559
เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
* สงรูปถายไดต้ง
ั แตบัดนี้ - 28 มกราคม 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
ี มมีเลขที่บัญชีBANKของนักศึกษา
ในขณะนั้น ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนที่เหลือได ซึ่ง
1. นักศึกษาตองเขามาขอหลักฐานสําเร็จการศึกษาและชําระคาธรรมเนียมดวยตนเอง ทีมหาวิทยาลัย
(วิทยาเขตกลวยน้ําไท) อาคาร 2 ชั้น 1 เวลาทําการ จ.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถายสําเนาเลขบัญชีBANK สงใหแผนกการเงินโดยตรง เพื่อสําหรับการคืนเงินประกันคาเสียหาย
ถึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 2240-1561 หรือสอบถามขอมูล โทร. 02-350-3500 # 1929
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต วันที่ 23 กุมภาพันธ 2559 เวลา 09.00 น. ถึง วันที่ 25 กุมภาพันธ 2559
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

12/2/20169:17

6/19
รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 19 กุมภาพันธ 2559
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบที่ 2
ขอมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2559

ที่
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

รหัสนักศึกษา
7560204187
7560204294
7560204435
7560204591
7560204641
7560204716
7560300225
7560300233
7560300514
7560300647
7560300753
7560400140
THESIS*

ชื่อ-นามสกุล
น.ส. ทวีพร พนานิรามัย
นาย พยุงศักดิ์ บํารุงกิจเจริญ
น.ส. ชุติมา มีสกุล
นาย ติณณวรรธน สิริทรัพยทวี
น.ส. ญาณิศา พลอยชุม
นาย อลงกรณ ศุภธํารง
นาย สุรเชษฐ หุนสะดี
น.ส. ธุวพร อยูยง
น.ส. ดารภา ทัฬหิกรณ
น.ส. ลินิน แสงพัฒนะ
MISS QIN XIAOYI
นาย ดนุภัทร ถือตรง

วันที่สําเร็จฯ
13 ม.ค. 59
13 ม.ค. 59
13 ม.ค. 59
13 ม.ค. 59
13 ม.ค. 59
13 ม.ค. 59
13 ม.ค. 59
13 ม.ค. 59
13 ม.ค. 59
13 ม.ค. 59
13-Jan-16
13 ม.ค. 59

BANK
TFB
TFB
TFB
SCB
BBL
SCB
BAY
SCB
BBL
TFB

หมายเหตุ

BT

ครั้งที่ 5/2558 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 19 กุมภาพันธ 2559
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันที่ 28 มกราคม 2559
เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
* สงรูปถายไดต้ง
ั แตบัดนี้ - 28 มกราคม 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
ี มมีเลขที่บัญชีBANKของนักศึกษา
ในขณะนั้น ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนที่เหลือได ซึ่ง
1. นักศึกษาตองเขามาขอหลักฐานสําเร็จการศึกษาและชําระคาธรรมเนียมดวยตนเอง ทีมหาวิทยาลัย
(วิทยาเขตกลวยน้ําไท) อาคาร 2 ชั้น 1 เวลาทําการ จ.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถายสําเนาเลขบัญชีBANK สงใหแผนกการเงินโดยตรง เพื่อสําหรับการคืนเงินประกันคาเสียหาย
ถึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 2240-1561 หรือสอบถามขอมูล โทร. 02-350-3500 # 1929
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต วันที่ 23 กุมภาพันธ 2559 เวลา 09.00 น. ถึง วันที่ 25 กุมภาพันธ 2559
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

12/2/20169:17

7/19
รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 19 กุมภาพันธ 2559
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบที่ 2
ขอมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2559

ที่
49
50
51
52

รหัสนักศึกษา
7560400157
7560500030
7560500154
7561100186
THESIS*

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

ชื่อ-นามสกุล
หทัยชนก ชอบผล
พิชญา วัฒนรังสรรค
ฌาฆฤณ พิชญพงศา
พนิดา ศิลปกิจ

วันที่สําเร็จฯ
13 ม.ค. 59
13 ม.ค. 59
13 ม.ค. 59
8 ม.ค. 59

BANK
SCB
TFB
SCB
SCB

หมายเหตุ

ครั้งที่ 5/2558 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 19 กุมภาพันธ 2559
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันที่ 28 มกราคม 2559
เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
* สงรูปถายไดต้ง
ั แตบัดนี้ - 28 มกราคม 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
ี มมีเลขที่บัญชีBANKของนักศึกษา
ในขณะนั้น ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนที่เหลือได ซึ่ง
1. นักศึกษาตองเขามาขอหลักฐานสําเร็จการศึกษาและชําระคาธรรมเนียมดวยตนเอง ทีมหาวิทยาลัย
(วิทยาเขตกลวยน้ําไท) อาคาร 2 ชั้น 1 เวลาทําการ จ.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถายสําเนาเลขบัญชีBANK สงใหแผนกการเงินโดยตรง เพื่อสําหรับการคืนเงินประกันคาเสียหาย
ถึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 2240-1561 หรือสอบถามขอมูล โทร. 02-350-3500 # 1929
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต วันที่ 23 กุมภาพันธ 2559 เวลา 09.00 น. ถึง วันที่ 25 กุมภาพันธ 2559
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

12/2/20169:17

8/19
รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 19 กุมภาพันธ 2559
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบที่ 2
ขอมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ 2559

ที่
1
2
3
4
5

รหัสนักศึกษา
7520300752
7520301065
7520301214
7530300271
7530301865

ชื่อ-นามสกุล
นาย ธนพัฒน ชิตโสภณดิลก
วาที่ ร.ต. รุจน ขาวมาลา
น.ส. ณัฐธินี ชัยตรี
น.ส. ปญจนุช ศราภัยวานิช
น.ส. ชลธิดา ศรีดามา

วันที่สําเร็จฯ
21 ม.ค. 59
15 ม.ค. 59
21 ม.ค. 59
29 ม.ค. 59
29 ม.ค. 59

BANK
หมายเหตุ
SCB
BBL
TFB
TFB
TFB ยังไมสงรูปชุดครุย

6

7540201964

MISS LEA VEERA MEA VELASCO

22-Jan-16

7
8
9
10
11

7540204497
7540204612
7540400376
7540500241
7550201649

น.ส. ปยพร อํามสุทธิ์
MISS LI JING
น.ส. มาตา สินดํา
นาย วงศกร จันทระ
MISS PEILING XIAO

26 ม.ค. 59
21-Jan-16
28 ม.ค. 59
21 ม.ค. 59
29-Jan-16

BAY

12

7550202076 น.ส. กาญจนา ซิงห

29 ม.ค. 59

BBL

SCB
BBL
Not submit 4 photos in
academic gown now.

THESIS*
ครั้งที่ 5/2558 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 19 กุมภาพันธ 2559
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันที่ 28 มกราคม 2559
เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
* สงรูปถายไดต้ง
ั แตบัดนี้ - 28 มกราคม 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
ี มมีเลขที่บัญชีBANKของนักศึกษา
ในขณะนั้น ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนที่เหลือได ซึ่ง
1. นักศึกษาตองเขามาขอหลักฐานสําเร็จการศึกษาและชําระคาธรรมเนียมดวยตนเอง ทีมหาวิทยาลัย
(วิทยาเขตกลวยน้ําไท) อาคาร 2 ชั้น 1 เวลาทําการ จ.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถายสําเนาเลขบัญชีBANK สงใหแผนกการเงินโดยตรง เพื่อสําหรับการคืนเงินประกันคาเสียหาย
ถึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 2240-1561 หรือสอบถามขอมูล โทร. 02-350-3500 # 1929
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต วันที่ 23 กุมภาพันธ 2559 เวลา 09.00 น. ถึง วันที่ 25 กุมภาพันธ 2559
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา

12/2/20169:17

9/19
ประชุมสภาฯ 19 กุมภาพันธ 2559
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบที่ 2
ขอมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ 2559

ที่
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
7550203165 MISS XIN GUAN
MISS NILUKSHIKA MENDIS
7550203488
ABEYSEKERA
7550203553 น.ส. ชุติมา ดวงจันทร
7550203694 นาย พีรพัฒน ชัยศรี
7550300573 นาย ทศพร ตันพิพัฒนอารีย
7550700020 นาย วิชชุทัศน ภาคภูมิไพศาล
7550800135 น.ส. กิตติยา วงษาเนาว
7560200011 นาย ทวีศักดิ์ อํามฤคโชค
7560200094 นาย กันตภณ ตั้งเทียนชัย
7560200110 น.ส. ชุตินธร โพธิสุนทร
7560200227 น.ส. นันทัชพร หอมระรื่น
7560200623 นาย ณัฐวุฒิ ศรีมาวงศ
THESIS*

วันที่สําเร็จฯ
26-Jan-16

BANK

Not submit 4 photos in
academic gown now.

29-Jan-16
26 ม.ค.
26 ม.ค.
26 ม.ค.
26 ม.ค.
28 ม.ค.
26 ม.ค.
26 ม.ค.
29 ม.ค.
21 ม.ค.
29 ม.ค.

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

หมายเหตุ

BAY
TFB
SCB
TFB
SCB
TFB
BAY
SCB
SCB
SCB

ยังไมสงรูปชุดครุย

ครั้งที่ 5/2558 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 19 กุมภาพันธ 2559
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันที่ 28 มกราคม 2559
เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
* สงรูปถายไดต้ง
ั แตบัดนี้ - 28 มกราคม 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
ี มมีเลขที่บัญชีBANKของนักศึกษา
ในขณะนั้น ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนที่เหลือได ซึ่ง
1. นักศึกษาตองเขามาขอหลักฐานสําเร็จการศึกษาและชําระคาธรรมเนียมดวยตนเอง ทีมหาวิทยาลัย
(วิทยาเขตกลวยน้ําไท) อาคาร 2 ชั้น 1 เวลาทําการ จ.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถายสําเนาเลขบัญชีBANK สงใหแผนกการเงินโดยตรง เพื่อสําหรับการคืนเงินประกันคาเสียหาย
ถึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 2240-1561 หรือสอบถามขอมูล โทร. 02-350-3500 # 1929
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต วันที่ 23 กุมภาพันธ 2559 เวลา 09.00 น. ถึง วันที่ 25 กุมภาพันธ 2559
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
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ประชุมสภาฯ 19 กุมภาพันธ 2559
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบที่ 2
ขอมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ 2559

ที่
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

รหัสนักศึกษา
7560200748
7560200755
7560201068
7560201183
7560201258
7560201340
7560201548
7560201761
7560202090
7560202108
7560202181
7560202306
THESIS*

ชื่อ-นามสกุล
น.ส. คุณิตา เทพวงค
นาย ธีรศักดิ์ คําแกว
น.ส. วิษา อินทรทับทัน
นาย บุญเสริฐ นันทปรีชาชาญ
น.ส. อรชา คําสุวรรณ
นาย วทัญู รินทาว
น.ส. กนกวรรณ แสงสวาง
นาย กฤตณพัทธ สุขประเสริฐ
MR. JIAO YANG
MR. ZHANWEI LI
น.ส. ภรัณยา ไพบูลยถาวรยิ่ง
น.ส. วิศินี รวมลาภ

วันที่สําเร็จฯ
29 ม.ค. 59
29 ม.ค. 59
29 ม.ค. 59
29 ม.ค. 59
26 ม.ค. 59
21 ม.ค. 59
26 ม.ค. 59
29 ม.ค. 59
29-Jan-16
29-Jan-16
29 ม.ค. 59
26 ม.ค. 59

BANK

หมายเหตุ

TFB
TFB ยังไมสงรูปชุดครุย
TFB
NBANK
TFB
TFB
TFB
TFB
BBL

ครั้งที่ 5/2558 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 19 กุมภาพันธ 2559
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันที่ 28 มกราคม 2559
เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
* สงรูปถายไดต้ง
ั แตบัดนี้ - 28 มกราคม 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
ี มมีเลขที่บัญชีBANKของนักศึกษา
ในขณะนั้น ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนที่เหลือได ซึ่ง
1. นักศึกษาตองเขามาขอหลักฐานสําเร็จการศึกษาและชําระคาธรรมเนียมดวยตนเอง ทีมหาวิทยาลัย
(วิทยาเขตกลวยน้ําไท) อาคาร 2 ชั้น 1 เวลาทําการ จ.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถายสําเนาเลขบัญชีBANK สงใหแผนกการเงินโดยตรง เพื่อสําหรับการคืนเงินประกันคาเสียหาย
ถึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 2240-1561 หรือสอบถามขอมูล โทร. 02-350-3500 # 1929
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต วันที่ 23 กุมภาพันธ 2559 เวลา 09.00 น. ถึง วันที่ 25 กุมภาพันธ 2559
http://ursa2.bu.ac.th/commence/
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รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 19 กุมภาพันธ 2559
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบที่ 2
ขอมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ 2559

ที่
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

รหัสนักศึกษา
7560202637
7560202835
7560202850
7560202884
7560203007
7560203015
7560203114
7560203213
7560203346
7560203502
7560203569
7560203619
THESIS*

ชื่อ-นามสกุล
MISS SHUQING WEI
น.ส. จิรัสยชา รัตนเพียร
น.ส. ธิญภา
กุลวัตวธัญู
น.ส. ติรพร กิจชวลิต
นาย วัชรพล คงเจริญ
น.ส. ทิพยสุภา สุวรรณอทาน
นาย ทศพล ตั้งพิทักษเสมอ
นาย สิทธิชัย พันธธญ
ั กิจ
นาย ณศตวรรษ กอพาราภิรมย
นาย กรวินท กรประเสริฐวิทย
น.ส. ราณี ปานเดย
น.ส. จริยา บุญมี

วันที่สําเร็จฯ
29-Jan-16
26 ม.ค. 59
21 ม.ค. 59
21 ม.ค. 59
21 ม.ค. 59
26 ม.ค. 59
26 ม.ค. 59
21 ม.ค. 59
21 ม.ค. 59
26 ม.ค. 59
26 ม.ค. 59
26 ม.ค. 59

BANK
BBL
BBL
TFB
BBL
TFB
TFB
TFB
TFB
SCB
BAY
TFB

หมายเหตุ

ยังไมสงรูปชุดครุย

ครั้งที่ 5/2558 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 19 กุมภาพันธ 2559
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันที่ 28 มกราคม 2559
เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
* สงรูปถายไดต้ง
ั แตบัดนี้ - 28 มกราคม 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
ี มมีเลขที่บัญชีBANKของนักศึกษา
ในขณะนั้น ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนที่เหลือได ซึ่ง
1. นักศึกษาตองเขามาขอหลักฐานสําเร็จการศึกษาและชําระคาธรรมเนียมดวยตนเอง ทีมหาวิทยาลัย
(วิทยาเขตกลวยน้ําไท) อาคาร 2 ชั้น 1 เวลาทําการ จ.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถายสําเนาเลขบัญชีBANK สงใหแผนกการเงินโดยตรง เพื่อสําหรับการคืนเงินประกันคาเสียหาย
ถึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 2240-1561 หรือสอบถามขอมูล โทร. 02-350-3500 # 1929
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต วันที่ 23 กุมภาพันธ 2559 เวลา 09.00 น. ถึง วันที่ 25 กุมภาพันธ 2559
http://ursa2.bu.ac.th/commence/
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รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 19 กุมภาพันธ 2559
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบที่ 2
ขอมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ 2559

ที่
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

รหัสนักศึกษา
7560203643
7560203676
7560203775
7560203825
7560203866
7560204161
7560204245
7560204328
7560204336
7560204351
7560204377
7560204393
THESIS*

ชื่อ-นามสกุล
นาย วิริยะ แกวเจริญศรี
นาย ชาญวิทย เชียงทอง
น.ส. ฝนทิพย มะมวงแกว
นาย ชินวัฒน จงกอรปเมธากุล
น.ส. ขวัญขาว อภินันทร
น.ส. ชุติกาญจน แกนโส
นาย ศุภวิชญ ศรีพาณิชย
น.ส. มลิสา มิลินทางกูร
น.ส. ชนิดาภา หิรัญสุรงค
นาย อาทิตย อุทัย
นาย ธนกฤต แซโคว
นาย ศรัณย หวังชิงชัย

วันที่สําเร็จฯ
21 ม.ค. 59
26 ม.ค. 59
29 ม.ค. 59
21 ม.ค. 59
29 ม.ค. 59
21 ม.ค. 59
26 ม.ค. 59
29 ม.ค. 59
21 ม.ค. 59
26 ม.ค. 59
29 ม.ค. 59
29 ม.ค. 59

BANK
หมายเหตุ
TFB
TFB ยังไมสงรูปชุดครุย
SCB
TFB ยังไมสงรูปชุดครุย
TFB
SCB
SCB
SCB
TFB
SCB
TFB

ยังไมสงรูปชุดครุย

ครั้งที่ 5/2558 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 19 กุมภาพันธ 2559
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันที่ 28 มกราคม 2559
เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
* สงรูปถายไดต้ง
ั แตบัดนี้ - 28 มกราคม 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
ี มมีเลขที่บัญชีBANKของนักศึกษา
ในขณะนั้น ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนที่เหลือได ซึ่ง
1. นักศึกษาตองเขามาขอหลักฐานสําเร็จการศึกษาและชําระคาธรรมเนียมดวยตนเอง ทีมหาวิทยาลัย
(วิทยาเขตกลวยน้ําไท) อาคาร 2 ชั้น 1 เวลาทําการ จ.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถายสําเนาเลขบัญชีBANK สงใหแผนกการเงินโดยตรง เพื่อสําหรับการคืนเงินประกันคาเสียหาย
ถึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 2240-1561 หรือสอบถามขอมูล โทร. 02-350-3500 # 1929
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต วันที่ 23 กุมภาพันธ 2559 เวลา 09.00 น. ถึง วันที่ 25 กุมภาพันธ 2559
http://ursa2.bu.ac.th/commence/
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รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 19 กุมภาพันธ 2559
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบที่ 2
ขอมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ 2559

ที่
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

รหัสนักศึกษา
7560204401
7560204443
7560204518
7560204534
7560204583
7560204609
7560204625
7560204633
7560204690
7560204708
7560204724
7560300050
THESIS*

ชื่อ-นามสกุล
นาย วรากร เลิศสุภนิมิตต
น.ส. วันวิสาข พิมลวิทยา
นาย วทัญู ลีวงศวรกุล
น.ส. ฐิติมา ศรีเจริญ
นาย ธนพงศ กําเหนิดชูตระกูล
นาย ธนพล ทิพยชโยดม
นาย สุรัติ กอบการุณ
น.ส. ณัฏฐากานต วงศจําเริญ
น.ส. ชลดา ประเสริฐอุย
น.ส. กุลปริยา นกดี
นาย อัครเดช ปนสุข
น.ส. ศิริพร เชาวโชติ

วันที่สําเร็จฯ
29 ม.ค. 59
29 ม.ค. 59
26 ม.ค. 59
29 ม.ค. 59
21 ม.ค. 59
26 ม.ค. 59
21 ม.ค. 59
21 ม.ค. 59
21 ม.ค. 59
21 ม.ค. 59
21 ม.ค. 59
21 ม.ค. 59

BANK
SCB
SCB
SCB
SCB
TFB
SCB
SCB
SCB
SCB
SCB
NBANK
BBL

หมายเหตุ

ครั้งที่ 5/2558 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 19 กุมภาพันธ 2559
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันที่ 28 มกราคม 2559
เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
* สงรูปถายไดต้ง
ั แตบัดนี้ - 28 มกราคม 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
ี มมีเลขที่บัญชีBANKของนักศึกษา
ในขณะนั้น ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนที่เหลือได ซึ่ง
1. นักศึกษาตองเขามาขอหลักฐานสําเร็จการศึกษาและชําระคาธรรมเนียมดวยตนเอง ทีมหาวิทยาลัย
(วิทยาเขตกลวยน้ําไท) อาคาร 2 ชั้น 1 เวลาทําการ จ.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถายสําเนาเลขบัญชีBANK สงใหแผนกการเงินโดยตรง เพื่อสําหรับการคืนเงินประกันคาเสียหาย
ถึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 2240-1561 หรือสอบถามขอมูล โทร. 02-350-3500 # 1929
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต วันที่ 23 กุมภาพันธ 2559 เวลา 09.00 น. ถึง วันที่ 25 กุมภาพันธ 2559
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

12/2/20169:17

14/19
รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 19 กุมภาพันธ 2559
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบที่ 2
ขอมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ 2559

ที่
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

รหัสนักศึกษา
7560300472
7560400066
7560400074
7560400082
7560400116
7560400173
7560500196
7560500295
7560500303
7560500311
7560500345
7560500386
THESIS*

ชื่อ-นามสกุล
MISS RUIJUN YANG
น.ส. คริษฐา ศรีขวัญเจริญ
น.ส. จุฑามาศ ดีนวลพะเนาว
นาย ดารพุธ ศรีธรรมวุฒิ
น.ส. อรรัตน
อยูวัฒนา
นาย สิปปวัฒน กัมทรทิพย
น.ส. มัทนี คําสําราญ
น.ส. ชมัยพร แกวรอด
น.ส. สุกัญญา สุขวงศ
นาย ชัยวัฒน ชัยสิริพร
น.ส. ศศิโสม ดวงรักษา
น.ส. จิริฒิพา เรืองกล

วันที่สําเร็จฯ
26-Jan-16
29 ม.ค. 59
29 ม.ค. 59
29 ม.ค. 59
29 ม.ค. 59
29 ม.ค. 59
29 ม.ค. 59
29 ม.ค. 59
21 ม.ค. 59
29 ม.ค. 59
21 ม.ค. 59
29 ม.ค. 59

BANK

หมายเหตุ

TFB
TMB
KTB
KTB
SCB
BBL
KTB
TFB
BAY

ครั้งที่ 5/2558 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 19 กุมภาพันธ 2559
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันที่ 28 มกราคม 2559
เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
* สงรูปถายไดต้ง
ั แตบัดนี้ - 28 มกราคม 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
ี มมีเลขที่บัญชีBANKของนักศึกษา
ในขณะนั้น ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนที่เหลือได ซึ่ง
1. นักศึกษาตองเขามาขอหลักฐานสําเร็จการศึกษาและชําระคาธรรมเนียมดวยตนเอง ทีมหาวิทยาลัย
(วิทยาเขตกลวยน้ําไท) อาคาร 2 ชั้น 1 เวลาทําการ จ.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถายสําเนาเลขบัญชีBANK สงใหแผนกการเงินโดยตรง เพื่อสําหรับการคืนเงินประกันคาเสียหาย
ถึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 2240-1561 หรือสอบถามขอมูล โทร. 02-350-3500 # 1929
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต วันที่ 23 กุมภาพันธ 2559 เวลา 09.00 น. ถึง วันที่ 25 กุมภาพันธ 2559
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

12/2/20169:17

15/19
รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 19 กุมภาพันธ 2559
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบที่ 2
ขอมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ 2559

ที่
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

รหัสนักศึกษา
7570300595
7570300868
7570301080
7570500467
7570600036
7570600051
7570600069
7570600077
7570600085
7570600093
7570600101
7570600119
THESIS*

ชื่อ-นามสกุล
น.ส. กัญญารัตน ตรีสิน
MR.HUANG SHANG
นาย พงศวิชญ คงเจริญ
น.ส. ธนานุช วชิรานันท
นาย ณัฐกิต การยเกรียงไกร
นาย สมยศ กิตติสุขเจริญ
นาย ภูริวัจน อดิเรก
นาย เกรียงไกร ลิมปนะสุคนธ
น.ส. ธนภร จิระรัตนรังษี
น.ส. จิตฤดี สีวัน
น.ส. ชาลินี แสงสรอย
นาย ฐสิษฐ สวโรจนกิจเตโช

วันที่สําเร็จฯ
29 ม.ค. 59
21 ม.ค. 59
21 ม.ค. 59
29 ม.ค. 59
29 ม.ค. 59
29 ม.ค. 59
29 ม.ค. 59
29 ม.ค. 59
29 ม.ค. 59
29 ม.ค. 59
29 ม.ค. 59
29 ม.ค. 59

BANK
TFB

หมายเหตุ

SCB
TFB
BBL
BBL
TFB
SCB
SCB
SCB
SCB
SCB

ครั้งที่ 5/2558 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 19 กุมภาพันธ 2559
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันที่ 28 มกราคม 2559
เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
* สงรูปถายไดต้ง
ั แตบัดนี้ - 28 มกราคม 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
ี มมีเลขที่บัญชีBANKของนักศึกษา
ในขณะนั้น ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนที่เหลือได ซึ่ง
1. นักศึกษาตองเขามาขอหลักฐานสําเร็จการศึกษาและชําระคาธรรมเนียมดวยตนเอง ทีมหาวิทยาลัย
(วิทยาเขตกลวยน้ําไท) อาคาร 2 ชั้น 1 เวลาทําการ จ.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถายสําเนาเลขบัญชีBANK สงใหแผนกการเงินโดยตรง เพื่อสําหรับการคืนเงินประกันคาเสียหาย
ถึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 2240-1561 หรือสอบถามขอมูล โทร. 02-350-3500 # 1929
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต วันที่ 23 กุมภาพันธ 2559 เวลา 09.00 น. ถึง วันที่ 25 กุมภาพันธ 2559
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

12/2/20169:17

16/19
รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 19 กุมภาพันธ 2559
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบที่ 2
ขอมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ 2559

ที่
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

รหัสนักศึกษา
7570600127
7570600135
7570600143
7570600150
7570600168
7570600176
7570600184
7570600192
7570600200
7570600218
7570600226
7570600234
THESIS*

ชื่อ-นามสกุล
น.ส. ณภาสอัญญ พิบูลพาณิชยการ
น.ส. ณัฐชา บุญชื่น
นาย ณัฐวุฒิ แซอ้งึ
นาย พรชัย ธนโสภณรัตน
น.ส. พรนภา เถาวัลย
น.ส.ภิญญดาพัชญ ชัยจรัสเจริญลาภ
นาย ฐกฤต กาญจนสําราญวงศ
น.ส. วรรณภา สิทธิโห
น.ส. วิกานดา ใจสมุทร
นาย วิรุฬห ลํากูล
น.ส. ศรุตา โภควรรณากร
น.ส. สินี ภาคยอุฬาร

วันที่สําเร็จฯ
29 ม.ค. 59
29 ม.ค. 59
29 ม.ค. 59
29 ม.ค. 59
29 ม.ค. 59
29 ม.ค. 59
29 ม.ค. 59
29 ม.ค. 59
29 ม.ค. 59
29 ม.ค. 59
29 ม.ค. 59
29 ม.ค. 59

BANK
SCB
SCB
SCB
SCB
SCB
SCB
SCB
SCB
SCB
SCB
SCB
SCB

หมายเหตุ

ครั้งที่ 5/2558 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 19 กุมภาพันธ 2559
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันที่ 28 มกราคม 2559
เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
* สงรูปถายไดต้ง
ั แตบัดนี้ - 28 มกราคม 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
ี มมีเลขที่บัญชีBANKของนักศึกษา
ในขณะนั้น ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนที่เหลือได ซึ่ง
1. นักศึกษาตองเขามาขอหลักฐานสําเร็จการศึกษาและชําระคาธรรมเนียมดวยตนเอง ทีมหาวิทยาลัย
(วิทยาเขตกลวยน้ําไท) อาคาร 2 ชั้น 1 เวลาทําการ จ.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถายสําเนาเลขบัญชีBANK สงใหแผนกการเงินโดยตรง เพื่อสําหรับการคืนเงินประกันคาเสียหาย
ถึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 2240-1561 หรือสอบถามขอมูล โทร. 02-350-3500 # 1929
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต วันที่ 23 กุมภาพันธ 2559 เวลา 09.00 น. ถึง วันที่ 25 กุมภาพันธ 2559
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

12/2/20169:17

17/19
รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 19 กุมภาพันธ 2559
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบที่ 2
ขอมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ 2559

ที่
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

รหัสนักศึกษา
7570600259
7570600267
7570600275
7570700042
7570700075
7570700083
7570700109
7570700125
7570700133
7570700141
7570700166
7570700190
7570700224
THESIS*

ชื่อ-นามสกุล
นาย สุวัฒน ตันศิริยากุล
น.ส. เสาวลักษณ บอศิลป
นาย ชาญณรงค ชัยพัฒน
นาย นวนิต กิตติศิริสวัสดิ์
น.ส. อัชณา วุฒิพรพงษ
น.ส. วีรากร พงศพนิตานนท
นาย ตรีภพ เจียมศักดิ์ศิริ
นาย ศุพิชญ แทงฉาว
น.ส. หนึ่งฤทัย กอสงาลักษณ
นาย เกียรติศักดิ์ เหลาเลิศวิไล
น.ส. ณัฐชยา พิบูลยไพโรจน
น.ส. นันทิกานต ศรีสาสนรัตน
น.ส. นันทพร พงษพรรณากูล

วันที่สําเร็จฯ
29 ม.ค. 59
29 ม.ค. 59
29 ม.ค. 59
26 ม.ค. 59
29 ม.ค. 59
29 ม.ค. 59
26 ม.ค. 59
26 ม.ค. 59
26 ม.ค. 59
21 ม.ค. 59
21 ม.ค. 59
21 ม.ค. 59
21 ม.ค. 59

BANK
SCB
SCB
SCB
BBL
SCB
SCB
TFB
TMB
TFB
TFB
TMB
BBL
TFB

หมายเหตุ

ครั้งที่ 5/2558 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 19 กุมภาพันธ 2559
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันที่ 28 มกราคม 2559
เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
* สงรูปถายไดต้ง
ั แตบัดนี้ - 28 มกราคม 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
ี มมีเลขที่บัญชีBANKของนักศึกษา
ในขณะนั้น ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนที่เหลือได ซึ่ง
1. นักศึกษาตองเขามาขอหลักฐานสําเร็จการศึกษาและชําระคาธรรมเนียมดวยตนเอง ทีมหาวิทยาลัย
(วิทยาเขตกลวยน้ําไท) อาคาร 2 ชั้น 1 เวลาทําการ จ.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถายสําเนาเลขบัญชีBANK สงใหแผนกการเงินโดยตรง เพื่อสําหรับการคืนเงินประกันคาเสียหาย
ถึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 2240-1561 หรือสอบถามขอมูล โทร. 02-350-3500 # 1929
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต วันที่ 23 กุมภาพันธ 2559 เวลา 09.00 น. ถึง วันที่ 25 กุมภาพันธ 2559
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

12/2/20169:17

18/19
รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 19 กุมภาพันธ 2559
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบที่ 2
ขอมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ 2559

ที่
1
2

รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
7560200649 นาย พรชัย สุคนธพานิช
7560202934 นาย พีระพงษ คูหาคติภพ
THESIS*

วันที่สําเร็จฯ
24 ก.ย. 58
5 ก.พ. 59

BANK
SCB
SCB

หมายเหตุ

ครั้งที่ 5/2558 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 19 กุมภาพันธ 2559
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันที่ 28 มกราคม 2559
เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
* สงรูปถายไดต้ง
ั แตบัดนี้ - 28 มกราคม 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
ี มมีเลขที่บัญชีBANKของนักศึกษา
ในขณะนั้น ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนที่เหลือได ซึ่ง
1. นักศึกษาตองเขามาขอหลักฐานสําเร็จการศึกษาและชําระคาธรรมเนียมดวยตนเอง ทีมหาวิทยาลัย
(วิทยาเขตกลวยน้ําไท) อาคาร 2 ชั้น 1 เวลาทําการ จ.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถายสําเนาเลขบัญชีBANK สงใหแผนกการเงินโดยตรง เพื่อสําหรับการคืนเงินประกันคาเสียหาย
ถึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 2240-1561 หรือสอบถามขอมูล โทร. 02-350-3500 # 1929
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต วันที่ 23 กุมภาพันธ 2559 เวลา 09.00 น. ถึง วันที่ 25 กุมภาพันธ 2559
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

12/2/20169:17

19/19
รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 19 กุมภาพันธ 2559
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบที่ 2
ขอมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ 2559

ที่
1

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล
นาง อมราภรณ ชวูเลรา
7560202991
เอกเวชวิท
THESIS*

วันที่สําเร็จฯ

BANK

12 ก.พ. 59

TFB

หมายเหตุ

ครั้งที่ 5/2558 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 19 กุมภาพันธ 2559
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันที่ 28 มกราคม 2559
เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
* สงรูปถายไดต้ง
ั แตบัดนี้ - 28 มกราคม 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
ี มมีเลขที่บัญชีBANKของนักศึกษา
ในขณะนั้น ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนที่เหลือได ซึ่ง
1. นักศึกษาตองเขามาขอหลักฐานสําเร็จการศึกษาและชําระคาธรรมเนียมดวยตนเอง ทีมหาวิทยาลัย
(วิทยาเขตกลวยน้ําไท) อาคาร 2 ชั้น 1 เวลาทําการ จ.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถายสําเนาเลขบัญชีBANK สงใหแผนกการเงินโดยตรง เพื่อสําหรับการคืนเงินประกันคาเสียหาย
ถึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 2240-1561 หรือสอบถามขอมูล โทร. 02-350-3500 # 1929
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต วันที่ 23 กุมภาพันธ 2559 เวลา 09.00 น. ถึง วันที่ 25 กุมภาพันธ 2559
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

