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NO ID Name BANK Medal of 
Honor Remark

1 7580200710 น.ส. พรรัตน์  รูปสูง 11 พ.ค. 61 2/2017 ไม่แจง้ ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
2 7580300213 น.ส. วรภร  สุจรติสาธติ 15 พ.ค. 61 2/2017 TFB
3 7590200379 นาย รัตน์กนก  ไวยศลิป์ 15 พ.ค. 61 2/2017 TFB
4 7590202532 นาย ปฐพ ี สุทธวัิฒนกุล 15 พ.ค. 61 2/2017 KTB
5 7590202557 น.ส. กชพรรณ  ใจแกลว้ 15 พ.ค. 61 2/2017 BBL
6 7590202771 นาย เสกสทิธ ิ ์ มุ่งรวยกลาง 11 พ.ค. 61 2/2017 ไม่แจง้

THESIS** ตัวอย่างรูปชดุครุย/Graduation Gowns http://ursa2.bu.ac.th/commence/gownth.html

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อพรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 21 กรกฎาคม 2561 ไดท้ี่

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัยไดท้ัง้ 2 วทิยาเขต  
ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตัง้แต่เวลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 407-3716  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-407-3888 # 1929    
* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่XX (กําหนดการพธิีประสาทปรญิญาบัตร 16-17 มี.ค.2562)
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

     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 21 July, 2018.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on XX, 2019) you can read now in URSA for Graduate.

  Instruction for International Students who are currently expecting to graduate

http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_61.pdf

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

To Foreigner Student (Oversea)

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที่ 6/2560  :  วันที่ 20 กรกฎาคม 2561
ขอ้มูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561

Date of Graduation 
(Semester)

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 

http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/Instruction_for_International_Students.pdf
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NO ID Name BANK Medal of 
Honor Remark

1 7580301674 นาย องอาจ  หาญชนะวงษ์** 16 พ.ค. 61 2/2017 TFB
2 7590203472 น.ส. อสิราวลี  เนียมศรี 17 พ.ค. 61 2/2017 KTB

THESIS** ตัวอย่างรูปชดุครุย/Graduation Gowns http://ursa2.bu.ac.th/commence/gownth.html

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อพรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 21 กรกฎาคม 2561 ไดท้ี่

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัยไดท้ัง้ 2 วทิยาเขต  
ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตัง้แต่เวลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 407-3716  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-407-3888 # 1929    
* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่XX (กําหนดการพธิีประสาทปรญิญาบัตร 16-17 มี.ค.2562)
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

     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 21 July, 2018.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on XX, 2019) you can read now in URSA for Graduate.

  Instruction for International Students who are currently expecting to graduate

http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_61.pdf

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

To Foreigner Student (Oversea)

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที่ 6/2560  :  วันที่ 20 กรกฎาคม 2561
ขอ้มูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

Date of Graduation 
(Semester)

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 

Instruction for International Students who are currently expecting to graduate
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NO ID Name BANK Medal of 
Honor Remark

1 7590200106 น.ส. เกวลี  วัดพว่งแกว้ 24 พ.ค. 61 2/2017 BBL
2 7590203332 นาย รุ่งกมล  แซ่ล ิม้ 24 พ.ค. 61 2/2017 TFB
3 7590204173 นาย ชัยชาญ  ลขิสทิธ ิวั์ฒนกุล 24 พ.ค. 61 2/2017 SCB

THESIS** ตัวอย่างรูปชดุครุย/Graduation Gowns http://ursa2.bu.ac.th/commence/gownth.html

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อพรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 21 กรกฎาคม 2561 ไดท้ี่

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัยไดท้ัง้ 2 วทิยาเขต  
ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตัง้แต่เวลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 407-3716  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-407-3888 # 1929    
* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่XX (กําหนดการพธิีประสาทปรญิญาบัตร 16-17 มี.ค.2562)
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

     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 21 July, 2018.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on XX, 2019) you can read now in URSA for Graduate.

  Instruction for International Students who are currently expecting to graduate

http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_61.pdf

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

To Foreigner Student (Oversea)

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที่ 6/2560  :  วันที่ 20 กรกฎาคม 2561
ขอ้มูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561

Date of Graduation 
(Semester)

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 

Instruction for International Students who are currently expecting to graduate
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NO ID Name BANK Medal of 
Honor Remark

1 7580201486 MISS YUQING  LIN 25 พ.ค. 61 2/2017
2 7580201510 MISS CHUNYING  GUO 25 พ.ค. 61 2/2017

THESIS** ตัวอย่างรูปชดุครุย/Graduation Gowns http://ursa2.bu.ac.th/commence/gownth.html

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อพรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 21 กรกฎาคม 2561 ไดท้ี่

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัยไดท้ัง้ 2 วทิยาเขต  
ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตัง้แต่เวลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 407-3716  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-407-3888 # 1929    
* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่XX (กําหนดการพธิีประสาทปรญิญาบัตร 16-17 มี.ค.2562)
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

     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 21 July, 2018.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on XX, 2019) you can read now in URSA for Graduate.

  Instruction for International Students who are currently expecting to graduate

http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_61.pdf

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

To Foreigner Student (Oversea)

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที่ 6/2560  :  วันที่ 20 กรกฎาคม 2561
ขอ้มูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561

Date of Graduation 
(Semester)

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 

Instruction for International Students who are currently expecting to graduate
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NO ID Name BANK Medal of 
Honor Remark

1 7590200411 นาย สรณัฐ  ศรีเจรญิ 7 ม.ิย. 61 3/2017 SCB
2 7590200437 น.ส. เสาวณีย์  กติเิรียงลาภ 7 ม.ิย. 61 3/2017 TFB
3 7590200817 น.ส. สุวรรณา  เพยีรมานะ 7 ม.ิย. 61 3/2017 BBL
4 7590201682 น.ส. ฐตินิี  จติรัตนมงคล 7 ม.ิย. 61 3/2017 TFB √
5 7590202102 นาย ศุภรัช  โรจน์ดุษฎี 7 ม.ิย. 61 3/2017 TFB
6 7590202607 น.ส. สันศนีย์  จุลคณานุกจิ 7 ม.ิย. 61 3/2017 TFB
7 7590202706 น.ส. นฤมล  ยีมะลี 7 ม.ิย. 61 3/2017 TFB

THESIS** ตัวอย่างรูปชดุครุย/Graduation Gowns http://ursa2.bu.ac.th/commence/gownth.html

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อพรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 21 กรกฎาคม 2561 ไดท้ี่

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัยไดท้ัง้ 2 วทิยาเขต  
ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตัง้แต่เวลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 407-3716  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-407-3888 # 1929    
* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่XX (กําหนดการพธิีประสาทปรญิญาบัตร 16-17 มี.ค.2562)
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

     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 21 July, 2018.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on XX, 2019) you can read now in URSA for Graduate.

  Instruction for International Students who are currently expecting to graduate

http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_61.pdf

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

To Foreigner Student (Oversea)

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที่ 6/2560  :  วันที่ 20 กรกฎาคม 2561
ขอ้มูล ณ วันที่ 11 มถินุายน 2561

Date of Graduation 
(Semester)

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 

Instruction for International Students who are currently expecting to graduate
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NO ID Name BANK Medal of 
Honor Remark

1 7590202383 น.ส. อรรัมภา  มุกดาเวช 13 ม.ิย. 61 3/2017 TFB
2 7590204181 น.ส. ศุภสิรา  โตศริวัิฒนานนท์ 13 ม.ิย. 61 3/2017 TFB
3 7590204231 น.ส. วีณา  พงษ์พทิักษ์ 13 ม.ิย. 61 3/2017 BBL √

THESIS** ตัวอย่างรูปชดุครุย/Graduation Gowns http://ursa2.bu.ac.th/commence/gownth.html

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อพรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 21 กรกฎาคม 2561 ไดท้ี่

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัยไดท้ัง้ 2 วทิยาเขต  
ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตัง้แต่เวลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 407-3716  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-407-3888 # 1929    
* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่XX (กําหนดการพธิีประสาทปรญิญาบัตร 16-17 มี.ค.2562)
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

     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 21 July, 2018.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on XX, 2019) you can read now in URSA for Graduate.

ขอ้มูล ณ วันที่ 15 มถินุายน 2561

Date of Graduation 
(Semester)

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 

  Instruction for International Students who are currently expecting to graduate

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที่ 6/2560  :  วันที่ 20 กรกฎาคม 2561

http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_61.pdf

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

To Foreigner Student (Oversea)

Instruction for International Students who are currently expecting to graduate


17/7/2018 13:06 7/9

NO ID Name BANK Medal of 
Honor Remark

1 7580301591 MISS ZHEYU  LI 22-Jun-2018 3/2017
2 7580301666 MISS CHUN-PEI  CHU 22-Jun-2018 3/2017
3 7590202813 MISS LIANG  LINGLING 27-Jun-2018 3/2017 TFB
4 7590301300 MISS LI  YING 22-Jun-2018 3/2017 SCB

THESIS** ตัวอย่างรูปชดุครุย/Graduation Gowns http://ursa2.bu.ac.th/commence/gownth.html

     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 21 July, 2018.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on XX, 2019) you can read now in URSA for Graduate.

To Foreigner Student (Oversea)
  Instruction for International Students who are currently expecting to graduate

LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
The University's Board of Trustee approve on July 20, 2018

Update June 29, 2018

Date of Graduation 
(Semester)

Instruction for International Students who are currently expecting to graduate


17/7/2018 13:06 8/9

NO ID Name BANK Medal of 
Honor Remark

1 7530400071 นาย ศริะ  แตม้แกว้** 30 ม.ิย. 61 3/2017 TMB
2 7590200734 น.ส. ปวีณา  เทพพทิักษ์ 29 ม.ิย. 61 3/2017 TFB √
3 7590200999 น.ส. วศนิี  อ ิม่ธรรมพร 29 ม.ิย. 61 3/2017 BBL
4 7590202540 นาย กฤษณ์  จติรประสงค์ 29 ม.ิย. 61 3/2017 TMB √

5 7590204074 น.ส. นุชจมาศ  ศริคิํา 29 ม.ิย. 61 3/2017 SCB
THESIS** ตัวอย่างรูปชดุครุย/Graduation Gowns http://ursa2.bu.ac.th/commence/gownth.html

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อพรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 21 กรกฎาคม 2561 ไดท้ี่

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัยไดท้ัง้ 2 วทิยาเขต  
ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตัง้แต่เวลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 407-3716  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-407-3888 # 1929    
* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่XX (กําหนดการพธิีประสาทปรญิญาบัตร 16-17 มี.ค.2562)
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

     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 21 July, 2018.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on XX, 2019) you can read now in URSA for Graduate.

  Instruction for International Students who are currently expecting to graduate

ขอ้มูล ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2561

Date of Graduation 
(Semester)

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_61.pdf

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

To Foreigner Student (Oversea)

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที่ 6/2560  :  วันที่ 20 กรกฎาคม 2561

http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/Instruction_for_International_Students.pdf


17/7/2018 13:06 9/9

NO ID Name BANK Medal of 
Honor Remark

1 7580500697 นาย นรเศรษฐ์  คําสี** 10 ก.ค. 61 3/2017 SCB ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
THESIS** ตัวอย่างรูปชดุครุย/Graduation Gowns http://ursa2.bu.ac.th/commence/gownth.html

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อพรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 21 กรกฎาคม 2561 ไดท้ี่

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัยไดท้ัง้ 2 วทิยาเขต  
ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตัง้แต่เวลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 407-3716  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-407-3888 # 1929    
* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่XX (กําหนดการพธิีประสาทปรญิญาบัตร 16-17 มี.ค.2562)
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

     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 21 July, 2018.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on XX, 2019) you can read now in URSA for Graduate.

http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_61.pdf

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

To Foreigner Student (Oversea)
  Instruction for International Students who are currently expecting to graduate

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที่ 6/2560  :  วันที่ 20 กรกฎาคม 2561
ขอ้มูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2561

Date of Graduation 
(Semester)

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 

http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/Instruction_for_International_Students.pdf

	Instruction for International Students who are currently expecting to graduate

