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NO ID Name BANK Remark

1 7570301247 น.ส. ชสิา  นาคเปลื้อง 13 มี.ค. 60 2/2016 TFB
2 7580500275 นาย ณัฐเกียรต ิ พทุธจง 13 มี.ค. 60 2/2016 SCB

THESIS**
ครัง้ที่ 5/2559 ** ประชุมสภามหาวทิยาลัย  วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
กําหนดการส่งเกรดใหส้ํานักทะเบียนฯ เพือ่ออกหลักฐานสําเร็จการศกึษาภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560

เกรดประกาศครบทุกวชิา และสอบประมวลความรอบรูผ่้านแลว้ (หรอืส่งวทิยานพินธฉ์บบัสมบูรณ)์
*  ส่งรูปถา่ยไดต้ัง้แต่บัดนี้ - 2 พฤษภาคม 2560 พรอ้มกับตรวจสอบขอ้มูลส่วนตัวใน Personal Data
หากไม่ส่งรูปภายในระยะเวลาที่กําหนด นักศกึษาจะไม่ไดร้ับใบรับรองสําเร็จการศกึษา จะไดร้ับเพยีง
ใบรายงานผลการศกึษา (Transcript) เท่านัน้

* สํานักทะเบียนฯ จดัส่งหลกัฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณยีห์ลงัการประชุมสภาฯ สามารถเขา้ไป
ตรวจสอบสถานะการนําส่ง และรายชื่อ พรอ้มกับเหตุผลของผูม้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสารใหไ้ดท้ี่

* สํานักทะเบียนฯ ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ในขณะนัน้ ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัย 
(วทิยาเขตกลว้ยนํ้าไท) อาคาร 2 ชัน้ 1 เวลาทําการ จ.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถา่ยสําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-350-3500 # 1929    

*  ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่(รอประกาศ)
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
ประชุมสภาฯ 19 พฤษภาคม 2560

* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็ รอบที ่1
ขอ้มูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2560

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

Date of Graduation 
(Semester)

*** Semester Break : April 9 - 17, 2017  ***
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NO ID Name BANK Remark

1 7540203796 น.ส. กันตพร  กําเนดิศริกิุล 13 มี.ค. 60 2/2016 BAY
THESIS**

ครัง้ที่ 5/2559 ** ประชุมสภามหาวทิยาลัย  วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
กําหนดการส่งเกรดใหส้ํานักทะเบียนฯ เพือ่ออกหลักฐานสําเร็จการศกึษาภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560

เกรดประกาศครบทุกวชิา และสอบประมวลความรอบรูผ่้านแลว้ (หรอืส่งวทิยานพินธฉ์บบัสมบูรณ)์
*  ส่งรูปถา่ยไดต้ัง้แต่บัดนี้ - 2 พฤษภาคม 2560 พรอ้มกับตรวจสอบขอ้มูลส่วนตัวใน Personal Data
หากไม่ส่งรูปภายในระยะเวลาที่กําหนด นักศกึษาจะไม่ไดร้ับใบรับรองสําเร็จการศกึษา จะไดร้ับเพยีง
ใบรายงานผลการศกึษา (Transcript) เท่านัน้

* สํานักทะเบียนฯ จดัส่งหลกัฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณยีห์ลงัการประชุมสภาฯ สามารถเขา้ไป
ตรวจสอบสถานะการนําส่ง และรายชื่อ พรอ้มกับเหตุผลของผูม้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสารใหไ้ดท้ี่

* สํานักทะเบียนฯ ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ในขณะนัน้ ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัย 
(วทิยาเขตกลว้ยนํ้าไท) อาคาร 2 ชัน้ 1 เวลาทําการ จ.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถา่ยสําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-350-3500 # 1929    

*  ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่(รอประกาศ)
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

*** Semester Break : April 9 - 17, 2017  ***

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
ประชุมสภาฯ 19 พฤษภาคม 2560

* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็ รอบที ่1
ขอ้มูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2560

Date of Graduation 
(Semester)

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

1 7550201979 MR. ZHANG  BINGRU* 28-Mar-2017 2/2016
2 7550201987 MR. YU  SHENG TAO* 28-Mar-2017 2/2016

THESIS**
To graduates 
     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 22 May, 2017.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
(on Jan. XX - XX, 2018) you can read in URSA for Graduate.

LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
Board of trustee approval on May 19 2017

Attend the ceremony for diploma on the First Registration From 
Update April 4, 2017

Date of Graduation 
(Semester)
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NO ID Name BANK Remark

1 7561100236 นาย ไพศาล  ตัง้คา้วานชิ* 3 เม.ย. 60 2/2016 BAY
2 7570300082 นาย ณัฐภูม ิ อมรเดชเทวนิทร์ 5 เม.ย. 60 2/2016 SCB

THESIS**
ครัง้ที่ 5/2559 ** ประชุมสภามหาวทิยาลัย  วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
กําหนดการส่งเกรดใหส้ํานักทะเบียนฯ เพือ่ออกหลักฐานสําเร็จการศกึษาภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560

เกรดประกาศครบทุกวชิา และสอบประมวลความรอบรูผ่้านแลว้ (หรอืส่งวทิยานพินธฉ์บบัสมบูรณ)์
*  ส่งรูปถา่ยไดต้ัง้แต่บัดนี้ - 2 พฤษภาคม 2560 พรอ้มกับตรวจสอบขอ้มูลส่วนตัวใน Personal Data
หากไม่ส่งรูปภายในระยะเวลาที่กําหนด นักศกึษาจะไม่ไดร้ับใบรับรองสําเร็จการศกึษา จะไดร้ับเพยีง
ใบรายงานผลการศกึษา (Transcript) เท่านัน้

* สํานักทะเบียนฯ จดัส่งหลกัฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณยีห์ลงัการประชุมสภาฯ สามารถเขา้ไป
ตรวจสอบสถานะการนําส่ง และรายชื่อ พรอ้มกับเหตุผลของผูม้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสารใหไ้ดท้ี่

* สํานักทะเบียนฯ ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ในขณะนัน้ ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัย 
(วทิยาเขตกลว้ยนํ้าไท) อาคาร 2 ชัน้ 1 เวลาทําการ จ.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถา่ยสําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-350-3500 # 1929    

*  ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่(รอประกาศ)
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

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

* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็ รอบที ่1
ขอ้มูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2560

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
ประชุมสภาฯ 19 พฤษภาคม 2560

Date of Graduation 
(Semester)
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NO ID Name BANK Remark

1 7560400090 นาย สายชล  สงวนพนัธ์ 4 พ.ค. 60 2/2016 ไม่มี ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
2 7570300223 น.ส. กฤตกมล  นันทสันต ิ 4 พ.ค. 60 2/2016 SCB ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
3 7580200058 น.ส. นัทธ์ฐภัค  ม ิง่สัมพรางค์ 4 พ.ค. 60 2/2016 TFB ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
4 7580200389 นาย บุญฤทธ ิ ์ หวังดี 4 พ.ค. 60 2/2016 TFB ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
5 7580200686 น.ส. ศริลิักษณ์  เพชรหมู่ 4 พ.ค. 60 2/2016 TFB
6 7580201601 นาย มนตรี  ประชากรธัญญกจิ 4 พ.ค. 60 2/2016 BAY ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
7 7580203409 น.ส. เสรมิพร  อลงกตกติตคิุณ 4 พ.ค. 60 2/2016 BBL

THESIS**
ครัง้ที่ 5/2559 ** ประชุมสภามหาวทิยาลัย  วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
กําหนดการส่งเกรดใหส้ํานักทะเบียนฯ เพือ่ออกหลักฐานสําเร็จการศกึษาภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560

เกรดประกาศครบทุกวชิา และสอบประมวลความรอบรูผ่้านแลว้ (หรอืส่งวทิยานพินธฉ์บบัสมบูรณ)์
*  ส่งรูปถา่ยไดต้ัง้แต่บัดนี้ - 2 พฤษภาคม 2560 พรอ้มกับตรวจสอบขอ้มูลส่วนตัวใน Personal Data
หากไม่ส่งรูปภายในระยะเวลาที่กําหนด นักศกึษาจะไม่ไดร้ับใบรับรองสําเร็จการศกึษา จะไดร้ับเพยีง
ใบรายงานผลการศกึษา (Transcript) เท่านัน้

* สํานักทะเบียนฯ จดัส่งหลกัฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณยีห์ลงัการประชุมสภาฯ สามารถเขา้ไป
ตรวจสอบสถานะการนําส่ง และรายชื่อ พรอ้มกับเหตุผลของผูม้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสารใหไ้ดท้ี่

* สํานักทะเบียนฯ ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ในขณะนัน้ ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัย 
(วทิยาเขตกลว้ยนํ้าไท) อาคาร 2 ชัน้ 1 เวลาทําการ จ.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถา่ยสําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-350-3500 # 1929    

*  ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่(รอประกาศ)
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
ประชุมสภาฯ 19 พฤษภาคม 2560

* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็ รอบที ่1
ขอ้มูล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560

Date of Graduation 
(Semester)

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


