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NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

1 7580300460 น.ส. ไปรยา  อรรคนติย์ 7 ธ.ค. 62 1/2019 TFB
2 7580301856 นาย บดนิทร ์ เหลอืงไตรรัตน์ 1 พ.ย. 62 1/2019 -
3 7590200510 นาย ศลิา  ไชยมงคล 23 พ.ย. 62 1/2019 TFB
4 7590200932 น.ส. กชพรรณ  รักษี** 30 พ.ย. 62 1/2019 TMB
5 7590201187 นาย ชชัชยั  บญุชจูรัส 23 พ.ย. 62 1/2019 TFB
6 7590201591 น.ส. เนตรนพศิ  เกยีรตกิติตกิลุ 23 พ.ย. 62 1/2019 TMB

7 7590204835 MISS ZHOU  YING 15-Nov-19 1/2019 -
Not submit 4 photos in 
academic gown now.

THESIS**
ตัวอยา่งรปูชดุครยุ/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัย
ไดทั้ง้ 2 วทิยาเขต  ในวันจันทร ์- เสาร ์ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคนืเงนิประกันคา่เสยีหาย 
ถงึ อ.เพ็ญศร ี(แผนกการเงนิ) ไปที ่Fax: +66 407-3716  หรอืสอบถามขอ้มลู โทร. 02-407-3888 # 1929    
3. ขึน้ทะเบยีนบัณฑติที ่รอบที ่2 ระหวา่งวันที ่2 – 6 มนีาคม 2563 และชําระเงนิภายใน 16 มนีาคม 2563

 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 22 February, 2020.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on March 2 - 6, 2020) you can read now in URSA for Graduate.

http://commencement.bu.ac.th/

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา

ครัง้ที ่3/2562  :  วันที่ 21 กมุภาพันธ์ 2563
The University's Board of Trustee approve on February 21, 2020
ขอ้มลู ณ วันที ่17 ธันวาคม 2562 / Update December 17, 2019

Date of Graduation 
(Semester)

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

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต่ 22 กมุภาพันธ ์ 2563 ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

http://commencement.bu.ac.th/

To Foreigner Student (Oversea)
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/Instruction_for_International_Students_eng.pdf

Commencement Ceremony: Wednesday, May 20 – Thursday, May 21, 2020
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NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

8 7590204843 MISS MENGJIE  WEN 15-Nov-19 1/2019 TFB
9 7590301102 MISS ZIDIE  XIONG 20 พ.ย. 62 1/2019 -
10 7600203074 MISS WIRAIWAN  KANKET 26-Nov-19 1/2019 SCB
11 7600301282 นาย พรีะพงศ ์ วรีะวฒุิ 8 พ.ย. 62 1/2019 NBANK
12 7600500099 น.ส. แกว้กาญจน ์ รัตนศลิปิน 12 ธ.ค. 62 1/2019 TFB ยังไมส่ง่รปูชดุครยุ
13 7610200359 น.ส. ณัฐกานต ์ เตยีววัฒนานนท์ 29 พ.ย. 62 1/2019 TFB
14 7610200375 น.ส. ณัฐนันท ์ โพธแิพทย์ 29 พ.ย. 62 1/2019 SCB
15 7610200730 น.ส. ธัญญฐ์ติา  วัฒนาชรีานนท์ 29 พ.ย. 62 1/2019 TFB

THESIS**
ตัวอยา่งรปูชดุครยุ/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัย
ไดทั้ง้ 2 วทิยาเขต  ในวันจันทร ์- เสาร ์ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคนืเงนิประกันคา่เสยีหาย 
ถงึ อ.เพ็ญศร ี(แผนกการเงนิ) ไปที ่Fax: +66 407-3716  หรอืสอบถามขอ้มลู โทร. 02-407-3888 # 1929    
3. ขึน้ทะเบยีนบัณฑติที ่รอบที ่2 ระหวา่งวันที ่2 – 6 มนีาคม 2563 และชําระเงนิภายใน 16 มนีาคม 2563

 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 22 February, 2020.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on March 2 - 6, 2020) you can read now in URSA for Graduate.

http://commencement.bu.ac.th/

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

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต่ 22 กมุภาพันธ ์ 2563 ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

http://commencement.bu.ac.th/

To Foreigner Student (Oversea)
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/Instruction_for_International_Students_eng.pdf

Commencement Ceremony: Wednesday, May 20 – Thursday, May 21, 2020

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา

ครัง้ที ่3/2562  :  วันที่ 21 กมุภาพันธ์ 2563
The University's Board of Trustee approve on February 21, 2020
ขอ้มลู ณ วันที ่17 ธันวาคม 2562 / Update December 17, 2019

Date of Graduation 
(Semester)
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NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

16 7610200748 น.ส. ปิยวรรณ  ยอ้ยไชยา 29 พ.ย. 62 1/2019 SCB
17 7610201738 MR. PONLACHA  ROJLERTJANYA 06-Nov-19 1/2019 TFB
18 7610202025 น.ส. อรสิรา  พนิยาหาญ 29 พ.ย. 62 1/2019 TFB
19 7610203031 MRS. PORRUTHAI  BOONSWASD 06-Nov-19 1/2019 BBL
20 7610300076 นาย ภาคนิ  เนาวรัตโนภาส 20 พ.ย. 62 1/2019 TFB
21 7610300126 นาย ชยัชาญ  หลา้สวุงษ์ 22 พ.ย. 62 1/2019 SCB
22 7610300233 นาย ระว ี สหวัฒน์ 20 พ.ย. 62 1/2019 TFB
23 7610300266 วา่ที ่ร.ต. ศภุณัช  ทองเรอืน 20 พ.ย. 62 1/2019 TFB

THESIS**
ตัวอยา่งรปูชดุครยุ/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัย
ไดทั้ง้ 2 วทิยาเขต  ในวันจันทร ์- เสาร ์ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคนืเงนิประกันคา่เสยีหาย 
ถงึ อ.เพ็ญศร ี(แผนกการเงนิ) ไปที ่Fax: +66 407-3716  หรอืสอบถามขอ้มลู โทร. 02-407-3888 # 1929    
3. ขึน้ทะเบยีนบัณฑติที ่รอบที ่2 ระหวา่งวันที ่2 – 6 มนีาคม 2563 และชําระเงนิภายใน 16 มนีาคม 2563

 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 22 February, 2020.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on March 2 - 6, 2020) you can read now in URSA for Graduate.

http://commencement.bu.ac.th/

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

ครัง้ที ่3/2562  :  วันที่ 21 กมุภาพันธ์ 2563
The University's Board of Trustee approve on February 21, 2020
ขอ้มลู ณ วันที ่17 ธันวาคม 2562 / Update December 17, 2019

Date of Graduation 
(Semester)

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต่ 22 กมุภาพันธ ์ 2563 ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

http://commencement.bu.ac.th/

To Foreigner Student (Oversea)
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/Instruction_for_International_Students_eng.pdf

Commencement Ceremony: Wednesday, May 20 – Thursday, May 21, 2020

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา
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NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

24 7610300332 นาย กอ้งพงศ ์ โรจนพัทธ 7 ธ.ค. 62 1/2019 BBL
25 7610300423 น.ส. กนษิฐท์พิ  ศรสีมิารัตน์ 20 พ.ย. 62 1/2019 SCB
26 7610300480 นาย ภัทรดนัย  ไตรวัฒนาศริิ 22 พ.ย. 62 1/2019 SCB
27 7610300506 นาย นพดล  อัครคหสนิ 30 พ.ย. 62 1/2019 SCB
28 7610300548 น.ส. สณัฐติา  พมิพห์รัิญ 20 พ.ย. 62 1/2019 SCB
29 7610300613 น.ส. รุง้ทอ  เนตรสบืสาย 22 พ.ย. 62 1/2019 TFB
30 7610300647 น.ส. กมลพรรณ  จันทราภาษ 22 พ.ย. 62 1/2019 TFB
31 7610300704 น.ส. วารณี กติตอิารพีงศ์ 31 ต.ค. 62 1/2019 TFB

THESIS**
ตัวอยา่งรปูชดุครยุ/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัย
ไดทั้ง้ 2 วทิยาเขต  ในวันจันทร ์- เสาร ์ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคนืเงนิประกันคา่เสยีหาย 
ถงึ อ.เพ็ญศร ี(แผนกการเงนิ) ไปที ่Fax: +66 407-3716  หรอืสอบถามขอ้มลู โทร. 02-407-3888 # 1929    
3. ขึน้ทะเบยีนบัณฑติที ่รอบที ่2 ระหวา่งวันที ่2 – 6 มนีาคม 2563 และชําระเงนิภายใน 16 มนีาคม 2563

 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 22 February, 2020.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on March 2 - 6, 2020) you can read now in URSA for Graduate.

http://commencement.bu.ac.th/

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

Commencement Ceremony: Wednesday, May 20 – Thursday, May 21, 2020

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

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต่ 22 กมุภาพันธ ์ 2563 ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

http://commencement.bu.ac.th/

To Foreigner Student (Oversea)

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา

ครัง้ที ่3/2562  :  วันที่ 21 กมุภาพันธ์ 2563
The University's Board of Trustee approve on February 21, 2020
ขอ้มลู ณ วันที ่17 ธันวาคม 2562 / Update December 17, 2019

Date of Graduation 
(Semester)
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NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

32 7610300787 นาย ธนัชชา  จําลองรัตน์ 7 ธ.ค. 62 1/2019 BAY
33 7610300795 นาย พริยิะ  ชแูกว้งาม 20 พ.ย. 62 1/2019 SCB
34 7610300829 นาย ชวนิ  สธุาทพิยก์ลุ 7 ธ.ค. 62 1/2019 SCB
35 7610300852 น.ส. วรวรรณ  วาณชิยเ์สรมิกลุ 30 พ.ย. 62 1/2019 TFB
36 7610300860 น.ส. พมิพช์นก  รุง่รัชตพร 20 พ.ย. 62 1/2019 SCB
37 7610300902 น.ส. ชณันภัสร ์ ชาตภิัทรชยัพัฒน์ 30 พ.ย. 62 1/2019 KTB
38 7610300944 น.ส. ณัฐนชิ  เจยีมศริกิาญจน์ 22 พ.ย. 62 1/2019 TFB
39 7610301066 น.ส. รัชนพีร  แกว้วชิติ 30 พ.ย. 62 1/2019 BBL
40 7610301108 น.ส. วัลยา  สมบรูณท์รัพย์ 22 พ.ย. 62 1/2019 SCB

THESIS**
ตัวอยา่งรปูชดุครยุ/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัย
ไดทั้ง้ 2 วทิยาเขต  ในวันจันทร ์- เสาร ์ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคนืเงนิประกันคา่เสยีหาย 
ถงึ อ.เพ็ญศร ี(แผนกการเงนิ) ไปที ่Fax: +66 407-3716  หรอืสอบถามขอ้มลู โทร. 02-407-3888 # 1929    
3. ขึน้ทะเบยีนบัณฑติที ่รอบที ่2 ระหวา่งวันที ่2 – 6 มนีาคม 2563 และชําระเงนิภายใน 16 มนีาคม 2563

 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 22 February, 2020.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on March 2 - 6, 2020) you can read now in URSA for Graduate.

http://commencement.bu.ac.th/

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

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต่ 22 กมุภาพันธ ์ 2563 ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

http://commencement.bu.ac.th/

To Foreigner Student (Oversea)
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/Instruction_for_International_Students_eng.pdf

Commencement Ceremony: Wednesday, May 20 – Thursday, May 21, 2020

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา

ครัง้ที ่3/2562  :  วันที่ 21 กมุภาพันธ์ 2563
The University's Board of Trustee approve on February 21, 2020
ขอ้มลู ณ วันที ่17 ธันวาคม 2562 / Update December 17, 2019

Date of Graduation 
(Semester)
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NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

41 7610301124 นาย วชิญ  วชิติพันธุ์ 22 พ.ย. 62 1/2019 TMB
42 7610301132 น.ส. ญาณศิา  รุง่ไกรศรี 30 พ.ย. 62 1/2019 TFB
43 7610301157 น.ส. กัญญณั์ชชา  เพ็ชรส์ขุ 7 ธ.ค. 62 1/2019 KTB
44 7610301199 นาย ธรีเดช  พรกวนิทพิย์ 30 พ.ย. 62 1/2019 BBL
45 7610301207 น.ส. ฐานติร ์ ตริะพาณชิย์ 8 พ.ย. 62 1/2019 SCB
46 7610301421 น.ส. กนกอร  ไหลบ่ญุญานุภาพ 7 ธ.ค. 62 1/2019 TFB
47 7610301462 น.ส. แพรวไพลนิ  ขนัธว์ราพันธชิยั 22 พ.ย. 62 1/2019 BAY
48 7610301496 น.ส. อัญพัชญ ์ วราทวสีวัสดิ์ 20 พ.ย. 62 1/2019 TFB
49 7610301546 นาย อัครวัฒน ์ ปัตถา 30 พ.ย. 62 1/2019 TFB
50 9560200082 MS. GENEVIEVE  LIM** 31-Oct-19 1/2019 -

THESIS**
ตัวอยา่งรปูชดุครยุ/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัย
ไดทั้ง้ 2 วทิยาเขต  ในวันจันทร ์- เสาร ์ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคนืเงนิประกันคา่เสยีหาย 
ถงึ อ.เพ็ญศร ี(แผนกการเงนิ) ไปที ่Fax: +66 407-3716  หรอืสอบถามขอ้มลู โทร. 02-407-3888 # 1929    
3. ขึน้ทะเบยีนบัณฑติที ่รอบที ่2 ระหวา่งวันที ่2 – 6 มนีาคม 2563 และชําระเงนิภายใน 16 มนีาคม 2563

 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 22 February, 2020.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on March 2 - 6, 2020) you can read now in URSA for Graduate.

http://commencement.bu.ac.th/
Commencement Ceremony: Wednesday, May 20 – Thursday, May 21, 2020

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

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

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต่ 22 กมุภาพันธ ์ 2563 ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

To Foreigner Student (Oversea)

http://commencement.bu.ac.th/

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา

ครัง้ที ่3/2562  :  วันที่ 21 กมุภาพันธ์ 2563
The University's Board of Trustee approve on February 21, 2020
ขอ้มลู ณ วันที ่17 ธันวาคม 2562 / Update December 17, 2019

Date of Graduation 
(Semester)
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NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

1 7590300542 น.ส. มารสิา  กันจนิะ 11 ม.ค. 63 1/2019 SCB
2 7591100131 น.ส. ขวัญกมล  เกรยีงอปุถัมภ*์* 17 ธ.ค. 62 1/2019 -
3 7610300100 น.ส. พชิญานนิ  เทพบชูา 11 ม.ค. 63 1/2019 TFB
4 7610300258 น.ส. จริาภรณ ์ ทัศจันทร์ 11 ม.ค. 63 1/2019 BAY
5 7610300274 น.ส. พชิญธดิา  ธรรมศรี 11 ม.ค. 63 1/2019 TFB
6 7610300597 นาย ชาตชิาย  อารยีจ์ติเกษม 11 ม.ค. 63 1/2019 TFB
7 7610300605 น.ส. ชามา  อธคิมพจน์ 11 ม.ค. 63 1/2019 TFB
8 7610300654 น.ส. สธุมิา  เหลา่พทัิกษ์ธรรม 11 ม.ค. 63 1/2019 BBL
9 7610300670 นาย วชริวชิญ ์ อัครวรีะกติต์ 11 ม.ค. 63 1/2019 BBL

THESIS**
ตัวอยา่งรปูชดุครยุ/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัย
ไดทั้ง้ 2 วทิยาเขต  ในวันจันทร ์- เสาร ์ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคนืเงนิประกันคา่เสยีหาย 
ถงึ อ.เพ็ญศร ี(แผนกการเงนิ) ไปที ่Fax: +66 407-3716  หรอืสอบถามขอ้มลู โทร. 02-407-3888 # 1929    
3. ขึน้ทะเบยีนบัณฑติที ่รอบที ่2 ระหวา่งวันที ่2 – 6 มนีาคม 2563 และชําระเงนิภายใน 16 มนีาคม 2563

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 February, 2020.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on March 2 - 6, 2020) you can read now in URSA for Graduate.

http://commencement.bu.ac.th/

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา

ครัง้ที ่3/2562  :  วันที่ 21 กมุภาพันธ์ 2563
The University's Board of Trustee approve on February 21, 2020

ขอ้มลู ณ วันที ่14 มกราคม 2563 / Update January 14, 2020

Date of Graduation 
(Semester)

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

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต่ 22 กมุภาพันธ ์ 2563 ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

http://commencement.bu.ac.th/

To Foreigner Student (Oversea)
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/Instruction_for_International_Students_eng.pdf

Commencement Ceremony: Wednesday, May 20 – Thursday, May 21, 2020
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NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

10 7610300746 น.ส. พัทธนันท ์ ชยัพัฒนาวรรณ 11 ม.ค. 63 1/2019 TFB
11 7610300886 น.ส. ปาจรยี ์ หตุนิทะ 11 ม.ค. 63 1/2019 TFB
12 7610301074 น.ส. ดาราราย  ศรจีติรแจม่ 11 ม.ค. 63 1/2019 BBL
13 7610301165 น.ส. วณชิชา  ชาญเชีย่ว 11 ม.ค. 63 1/2019 SCB
14 7610301330 นาย ธนกร  ลิม้สวัสดิ์ 11 ม.ค. 63 1/2019 TFB
15 7610301447 น.ส. อภญิญา  จันทะเรอืง 11 ม.ค. 63 1/2019 BAY
16 7610301538 น.ส. อลสิา  เพยีรลปุระสทิธิ์ 11 ม.ค. 63 1/2019 TFB
17 7610301587 น.ส. คคนานต ์ จฑุามงคล 11 ม.ค. 63 1/2019 SCB √

THESIS**
ตัวอยา่งรปูชดุครยุ/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัย
ไดทั้ง้ 2 วทิยาเขต  ในวันจันทร ์- เสาร ์ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคนืเงนิประกันคา่เสยีหาย 
ถงึ อ.เพ็ญศร ี(แผนกการเงนิ) ไปที ่Fax: +66 407-3716  หรอืสอบถามขอ้มลู โทร. 02-407-3888 # 1929    
3. ขึน้ทะเบยีนบัณฑติที ่รอบที ่2 ระหวา่งวันที ่2 – 6 มนีาคม 2563 และชําระเงนิภายใน 16 มนีาคม 2563

 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 22 February, 2020.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on March 2 - 6, 2020) you can read now in URSA for Graduate.

http://commencement.bu.ac.th/

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา

ครัง้ที ่3/2562  :  วันที่ 21 กมุภาพันธ์ 2563
The University's Board of Trustee approve on February 21, 2020

ขอ้มลู ณ วันที ่14 มกราคม 2563 / Update January 14, 2020

Date of Graduation 
(Semester)

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

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต่ 22 กมุภาพันธ ์ 2563 ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

http://commencement.bu.ac.th/

To Foreigner Student (Oversea)
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/Instruction_for_International_Students_eng.pdf

Commencement Ceremony: Wednesday, May 20 – Thursday, May 21, 2020
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NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

1 7580300205 น.ส. ธาวนิ ี เนยีมนาค 3 ม.ค. 63 1/2019 TFB
2 7580500663 MISS LIU  JIAOYANG** 14-Jan-20 1/2019 TFB
3 7590200957 น.ส. ปาลติา  จงจติ** 1 ธ.ค. 62 1/2019 TFB
4 7590300666 นาย ณฐพล  จํานงคพั์นธ์ 17 ม.ค. 63 1/2019 TFB
5 7590400037 น.ส. ธดิารัตน ์ หนังสอื** 4 ก.ย. 62 1/2019 TFB
6 7590500539 นาย ยาลาน ี สาอะ 21 ม.ค. 63 1/2019 BBL
7 7600200740 นาง สนัุน  คงธงชยั** 21 ม.ค. 63 1/2019 SCB
8 7600201599 น.ส. นภาพร  ภูบ่บุผา** 21 ม.ค. 63 1/2019 BBL √
9 7600201821 น.ส. อรอมุา  ธนกสุมุาลย์ 8 ม.ค. 63 1/2019 TFB

THESIS**
ตัวอยา่งรปูชดุครยุ/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัย
ไดทั้ง้ 2 วทิยาเขต  ในวันจันทร ์- เสาร ์ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคนืเงนิประกันคา่เสยีหาย 
ถงึ อ.เพ็ญศร ี(แผนกการเงนิ) ไปที ่Fax: +66 407-3716  หรอืสอบถามขอ้มลู โทร. 02-407-3888 # 1929    
3. ขึน้ทะเบยีนบัณฑติที ่รอบที ่2 ระหวา่งวันที ่2 – 6 มนีาคม 2563 และชําระเงนิภายใน 16 มนีาคม 2563

 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 22 February, 2020.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on March 2 - 6, 2020) you can read now in URSA for Graduate.

http://commencement.bu.ac.th/

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

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต่ 22 กมุภาพันธ ์ 2563 ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

http://commencement.bu.ac.th/

To Foreigner Student (Oversea)
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/Instruction_for_International_Students_eng.pdf

Commencement Ceremony: Wednesday, May 20 – Thursday, May 21, 2020

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา

ครัง้ที ่3/2562  :  วันที่ 21 กมุภาพันธ์ 2563
The University's Board of Trustee approve on February 21, 2020

ขอ้มลู ณ วันที ่31 มกราคม 2563 / Update January 31, 2020

Date of Graduation 
(Semester)



16/2/2020 10/37

NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

10 7600202530 นาย ธติ ิ อิม่เจรญิกลุ 21 ม.ค. 63 1/2019 TFB
11 7600202787 MR. XU  JI 21-Jan-20 1/2019 -
12 7600203710 น.ส. กรวรรณ  คงคะรัศมี 21 ม.ค. 63 1/2019 BBL √
13 7600203793 นาย ศภุกติติ ์ โพธิส์วุรรณ 16 ม.ค. 63 1/2019 SCB
14 7600300136 นาย ภาคไินย  นวลละออง 3 ม.ค. 63 1/2019 TFB
15 7600300607 น.ส. ภัทรวด ี ไชยชนะ** 15 พ.ย. 62 1/2019 TFB
16 7600300755 น.ส. ชลธชิา  กิง่ไกว** 23 ม.ค. 63 1/2019 BBL
17 7600500024 นาย กฤตภิัทร ์ ชมชืน่ 7 ม.ค. 63 1/2019 TFB
18 7600500107 น.ส. รุง่ฟ้า  สะแกกลาง 7 ม.ค. 63 1/2019 TFB ยังไมส่ง่รปูชดุครยุ

THESIS**
ตัวอยา่งรปูชดุครยุ/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัย
ไดทั้ง้ 2 วทิยาเขต  ในวันจันทร ์- เสาร ์ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคนืเงนิประกันคา่เสยีหาย 
ถงึ อ.เพ็ญศร ี(แผนกการเงนิ) ไปที ่Fax: +66 407-3716  หรอืสอบถามขอ้มลู โทร. 02-407-3888 # 1929    
3. ขึน้ทะเบยีนบัณฑติที ่รอบที ่2 ระหวา่งวันที ่2 – 6 มนีาคม 2563 และชําระเงนิภายใน 16 มนีาคม 2563

 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 22 February, 2020.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on March 2 - 6, 2020) you can read now in URSA for Graduate.

http://commencement.bu.ac.th/

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

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต่ 22 กมุภาพันธ ์ 2563 ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

http://commencement.bu.ac.th/

To Foreigner Student (Oversea)
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/Instruction_for_International_Students_eng.pdf

ขอ้มลู ณ วันที ่31 มกราคม 2563 / Update January 31, 2020

Date of Graduation 
(Semester)

Commencement Ceremony: Wednesday, May 20 – Thursday, May 21, 2020

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา

ครัง้ที ่3/2562  :  วันที่ 21 กมุภาพันธ์ 2563
The University's Board of Trustee approve on February 21, 2020
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NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

19 7600500115 น.ส. ปราณปรยิา  นพคณุ 7 ม.ค. 63 1/2019 TFB
20 7600500255 น.ส. วรัทยา  ธนูศลิป์ 7 ม.ค. 63 1/2019 TFB
21 7600500263 นาย จอมจักก ์ นาคะรัต 7 ม.ค. 63 1/2019 - √

22 7600500420 MISS TRAN THI HAI VAN 22-Jan-20 1/2019 -
Not submit 4 photos in 
academic gown now.

23 7600500438 MISS NGUYEN DANG HOAI THUONG 22-Jan-20 1/2019 -
Not submit 4 photos in 
academic gown now.

24 7600500461 MISS TRUONG THI HAI THUAN 22-Jan-20 1/2019 -
Not submit 4 photos in 
academic gown now.

THESIS**
ตัวอยา่งรปูชดุครยุ/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัย
ไดทั้ง้ 2 วทิยาเขต  ในวันจันทร ์- เสาร ์ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคนืเงนิประกันคา่เสยีหาย 
ถงึ อ.เพ็ญศร ี(แผนกการเงนิ) ไปที ่Fax: +66 407-3716  หรอืสอบถามขอ้มลู โทร. 02-407-3888 # 1929    
3. ขึน้ทะเบยีนบัณฑติที ่รอบที ่2 ระหวา่งวันที ่2 – 6 มนีาคม 2563 และชําระเงนิภายใน 16 มนีาคม 2563

 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 22 February, 2020.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on March 2 - 6, 2020) you can read now in URSA for Graduate.

http://commencement.bu.ac.th/

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

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต่ 22 กมุภาพันธ ์ 2563 ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

http://commencement.bu.ac.th/

ขอ้มลู ณ วันที ่31 มกราคม 2563 / Update January 31, 2020

Date of Graduation 
(Semester)

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

Commencement Ceremony: Wednesday, May 20 – Thursday, May 21, 2020

To Foreigner Student (Oversea)

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา

ครัง้ที ่3/2562  :  วันที่ 21 กมุภาพันธ์ 2563
The University's Board of Trustee approve on February 21, 2020
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NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

25 7600500479 MISS NGUYEN THI THU HOA 22-Jan-20 1/2019 -
Not submit 4 photos in 
academic gown now.

26 7600500487 MISS NGUYEN THU THAO 22-Jan-20 1/2019 -
Not submit 4 photos in 
academic gown now.

27 7600500495 MISS NGUYEN THI THANH NHAN 22-Jan-20 1/2019 -
Not submit 4 photos in 
academic gown now.

28 7600500511 MISS NGUYEN DIEU LINH 22-Jan-20 1/2019 -
Not submit 4 photos in 
academic gown now.

29 7600500537 MISS DINH THI TRAM 22-Jan-20 1/2019 -
Not submit 4 photos in 
academic gown now.

30 7600500552 MISS LIEU THI MY HANH 22-Jan-20 1/2019 -
Not submit 4 photos in 
academic gown now.

THESIS**
ตัวอยา่งรปูชดุครยุ/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัย
ไดทั้ง้ 2 วทิยาเขต  ในวันจันทร ์- เสาร ์ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคนืเงนิประกันคา่เสยีหาย 
ถงึ อ.เพ็ญศร ี(แผนกการเงนิ) ไปที ่Fax: +66 407-3716  หรอืสอบถามขอ้มลู โทร. 02-407-3888 # 1929    
3. ขึน้ทะเบยีนบัณฑติที ่รอบที ่2 ระหวา่งวันที ่2 – 6 มนีาคม 2563 และชําระเงนิภายใน 16 มนีาคม 2563

 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 22 February, 2020.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on March 2 - 6, 2020) you can read now in URSA for Graduate.

http://commencement.bu.ac.th/

To Foreigner Student (Oversea)

http://commencement.bu.ac.th/

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

Commencement Ceremony: Wednesday, May 20 – Thursday, May 21, 2020

ขอ้มลู ณ วันที ่31 มกราคม 2563 / Update January 31, 2020

Date of Graduation 
(Semester)

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

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต่ 22 กมุภาพันธ ์ 2563 ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา

ครัง้ที ่3/2562  :  วันที่ 21 กมุภาพันธ์ 2563
The University's Board of Trustee approve on February 21, 2020
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NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

31 7600500560 MISS LUU MY NGOC 22-Jan-20 1/2019 -
Not submit 4 photos in 
academic gown now.

32 7600500610 MR. NGUYEN DUY HUNG 22-Jan-20 1/2019 -
Not submit 4 photos in 
academic gown now.

33 7600500636 MISS NGO THI MY ANH 22-Jan-20 1/2019 -
Not submit 4 photos in 
academic gown now.

34 7601200095 นาย ภานรนิทร ์ เอีย่มสงคราม 24 ม.ค. 63 1/2019 TFB
35 7601200178 น.ส. จรยิา  กอสขุทวคีณู** 30 ต.ค. 62 1/2019 SCB √
36 7610200060 น.ส. อัชฌาวด ี โฆษิตานนท์ 16 ม.ค. 63 1/2019 TFB

THESIS**
ตัวอยา่งรปูชดุครยุ/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัย
ไดทั้ง้ 2 วทิยาเขต  ในวันจันทร ์- เสาร ์ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคนืเงนิประกันคา่เสยีหาย 
ถงึ อ.เพ็ญศร ี(แผนกการเงนิ) ไปที ่Fax: +66 407-3716  หรอืสอบถามขอ้มลู โทร. 02-407-3888 # 1929    
3. ขึน้ทะเบยีนบัณฑติที ่รอบที ่2 ระหวา่งวันที ่2 – 6 มนีาคม 2563 และชําระเงนิภายใน 16 มนีาคม 2563

 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 22 February, 2020.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on March 2 - 6, 2020) you can read now in URSA for Graduate.

http://commencement.bu.ac.th/

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต่ 22 กมุภาพันธ ์ 2563 ที่

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

http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/Instruction_for_International_Students_eng.pdf
To Foreigner Student (Oversea)

http://commencement.bu.ac.th/

Commencement Ceremony: Wednesday, May 20 – Thursday, May 21, 2020

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

ขอ้มลู ณ วันที ่31 มกราคม 2563 / Update January 31, 2020

Date of Graduation 
(Semester)

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา

ครัง้ที ่3/2562  :  วันที่ 21 กมุภาพันธ์ 2563
The University's Board of Trustee approve on February 21, 2020
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NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

37 7610201274 นาย พุทธพิงศ ์ หมอ่มวงศ์ 16 ม.ค. 63 1/2019 TFB
38 7610201696 น.ส. กนกวรรณ  กลับวงศ์ 16 ม.ค. 63 1/2019 TFB
39 7610201811 MR. PHUTTISED  CHUNSILA 18-Jan-20 1/2019 -
40 7610202017 นาย พชรพล  วงษ์เจรญิ 16 ม.ค. 63 1/2019 TFB
41 7610202728 นาย ธนกติติ ์ จติตป์ระสงค์ 16 ม.ค. 63 1/2019 SCB
42 7610300035 น.ส. ธนภรณ ์ ทองแจม่ 14 ม.ค. 63 1/2019 SCB
43 7610300084 น.ส. วรมน  เนาวรัตโนภาส 3 ม.ค. 63 1/2019 TFB
44 7610300134 นาย ณัฐกานต ์ เต็มไตรรัตน์ 3 ม.ค. 63 1/2019 KTB
45 7610300191 น.ส. สมหญงิ  สรอ้ยกระโทก 14 ม.ค. 63 1/2019 SCB

THESIS**
ตัวอยา่งรปูชดุครยุ/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัย
ไดทั้ง้ 2 วทิยาเขต  ในวันจันทร ์- เสาร ์ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคนืเงนิประกันคา่เสยีหาย 
ถงึ อ.เพ็ญศร ี(แผนกการเงนิ) ไปที ่Fax: +66 407-3716  หรอืสอบถามขอ้มลู โทร. 02-407-3888 # 1929    
3. ขึน้ทะเบยีนบัณฑติที ่รอบที ่2 ระหวา่งวันที ่2 – 6 มนีาคม 2563 และชําระเงนิภายใน 16 มนีาคม 2563

 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 22 February, 2020.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on March 2 - 6, 2020) you can read now in URSA for Graduate.

http://commencement.bu.ac.th/

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา

The University's Board of Trustee approve on February 21, 2020

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

Commencement Ceremony: Wednesday, May 20 – Thursday, May 21, 2020

ขอ้มลู ณ วันที ่31 มกราคม 2563 / Update January 31, 2020

Date of Graduation 
(Semester)

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

To Foreigner Student (Oversea)

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต่ 22 กมุภาพันธ ์ 2563 ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

http://commencement.bu.ac.th/

ครัง้ที ่3/2562  :  วันที่ 21 กมุภาพันธ์ 2563



16/2/2020 15/37

NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

46 7610300324 นาย ศตวรรษ  ซือ่อดุมสนิ 14 ม.ค. 63 1/2019 KTB
47 7610300381 นาย ยลวทุธ ์ เกตเุทีย่งกจิ 3 ม.ค. 63 1/2019 TFB
48 7610300399 น.ส. มทุติา  วรรณทมิ 3 ม.ค. 63 1/2019 BBL
49 7610300407 น.ส. วรสีา  แซต่ัง้ 14 ม.ค. 63 1/2019 TFB
50 7610300431 น.ส. ภาวติา  ไอยวรญิญ์ 3 ม.ค. 63 1/2019 TFB
51 7610300449 น.ส. ธนรรษภรณ ์ อัทศาสตรศ์รี 3 ม.ค. 63 1/2019 SCB
52 7610300498 น.ส. อรวล ี เหลอืงอษุากลุ 14 ม.ค. 63 1/2019 TMB
53 7610300530 น.ส. ปภัสรนิทร ์ ธรีอัคราเกยีรติ 3 ม.ค. 63 1/2019 TFB
54 7610300688 นาย ณัฐวฒุ ิ นันทคํ์านติย์ 17 ม.ค. 63 1/2019 BAY

THESIS**
ตัวอยา่งรปูชดุครยุ/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัย
ไดทั้ง้ 2 วทิยาเขต  ในวันจันทร ์- เสาร ์ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคนืเงนิประกันคา่เสยีหาย 
ถงึ อ.เพ็ญศร ี(แผนกการเงนิ) ไปที ่Fax: +66 407-3716  หรอืสอบถามขอ้มลู โทร. 02-407-3888 # 1929    
3. ขึน้ทะเบยีนบัณฑติที ่รอบที ่2 ระหวา่งวันที ่2 – 6 มนีาคม 2563 และชําระเงนิภายใน 16 มนีาคม 2563

 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 22 February, 2020.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on March 2 - 6, 2020) you can read now in URSA for Graduate.

http://commencement.bu.ac.th/

ขอ้มลู ณ วันที ่31 มกราคม 2563 / Update January 31, 2020

Date of Graduation 
(Semester)

The University's Board of Trustee approve on February 21, 2020

http://commencement.bu.ac.th/

To Foreigner Student (Oversea)
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/Instruction_for_International_Students_eng.pdf

Commencement Ceremony: Wednesday, May 20 – Thursday, May 21, 2020

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

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต่ 22 กมุภาพันธ ์ 2563 ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา

ครัง้ที ่3/2562  :  วันที่ 21 กมุภาพันธ์ 2563



16/2/2020 16/37

NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

55 7610300712 น.ส. ชนกพร  ไทยอดุม 14 ม.ค. 63 1/2019 TFB
56 7610300878 นาย พงศภัค  ราชาภรณ์ 14 ม.ค. 63 1/2019 TFB

57 7610300910
MISS JUTATHIP  
MANACHAIWATTANA

21-Jan-20 1/2019 BBL

58 7610300936 นาย วรากร  อัศวเรงิยทุธ 14 ม.ค. 63 1/2019 TFB
59 7610300951 นาย กัมพล  จอ๋มคํา 3 ม.ค. 63 1/2019 SCB
60 7610301041 น.ส. จอมแกว้  วเิศษชลหาร 14 ม.ค. 63 1/2019 SCB
61 7610301116 น.ส. ศริมิา  มลิอน 3 ม.ค. 63 1/2019 SCB
62 7610301173 น.ส. ฐติยิา  เจยีรานุราช 3 ม.ค. 63 1/2019 TFB

THESIS**
ตัวอยา่งรปูชดุครยุ/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัย
ไดทั้ง้ 2 วทิยาเขต  ในวันจันทร ์- เสาร ์ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคนืเงนิประกันคา่เสยีหาย 
ถงึ อ.เพ็ญศร ี(แผนกการเงนิ) ไปที ่Fax: +66 407-3716  หรอืสอบถามขอ้มลู โทร. 02-407-3888 # 1929    
3. ขึน้ทะเบยีนบัณฑติที ่รอบที ่2 ระหวา่งวันที ่2 – 6 มนีาคม 2563 และชําระเงนิภายใน 16 มนีาคม 2563

 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 22 February, 2020.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on March 2 - 6, 2020) you can read now in URSA for Graduate.

http://commencement.bu.ac.th/
Commencement Ceremony: Wednesday, May 20 – Thursday, May 21, 2020

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

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต่ 22 กมุภาพันธ ์ 2563 ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

http://commencement.bu.ac.th/

To Foreigner Student (Oversea)
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/Instruction_for_International_Students_eng.pdf

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา

ครัง้ที ่3/2562  :  วันที่ 21 กมุภาพันธ์ 2563

ขอ้มลู ณ วันที ่31 มกราคม 2563 / Update January 31, 2020

Date of Graduation 
(Semester)

The University's Board of Trustee approve on February 21, 2020
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NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

63 7610301181 นาย สมุนิทร ์ นลวชยั 3 ม.ค. 63 1/2019 TFB
64 7610301264 น.ส. จติราภรณ ์ จรัสรัมย์ 3 ม.ค. 63 1/2019 TFB
65 7610301298 MISS YU  SUN 16-Jan-20 1/2019 -
66 7610301348 นาย โสภณัฐ  จาบทอง 3 ม.ค. 63 1/2019 TFB
67 7610301355 น.ส. ศริรัิตนา  เปียจําปา 14 ม.ค. 63 1/2019 TFB
68 7610500105 น.ส. พชิญนันท ์ นภาพรจนิดาพัชร์ 16 ม.ค. 63 1/2019 SCB
69 7610500147 น.ส. นันทน์ลนิ  มา่นสะอาด 7 ม.ค. 63 1/2019 KTB
70 7610500204 นาย จรัิฏฐ ์ อัศดรว์านชิชากร 7 ม.ค. 63 1/2019 TFB
71 7611200036 น.ส. นฤพล  ลอ้ทอง 24 ม.ค. 63 1/2019 TFB

THESIS**
ตัวอยา่งรปูชดุครยุ/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัย
ไดทั้ง้ 2 วทิยาเขต  ในวันจันทร ์- เสาร ์ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคนืเงนิประกันคา่เสยีหาย 
ถงึ อ.เพ็ญศร ี(แผนกการเงนิ) ไปที ่Fax: +66 407-3716  หรอืสอบถามขอ้มลู โทร. 02-407-3888 # 1929    
3. ขึน้ทะเบยีนบัณฑติที ่รอบที ่2 ระหวา่งวันที ่2 – 6 มนีาคม 2563 และชําระเงนิภายใน 16 มนีาคม 2563

 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 22 February, 2020.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on March 2 - 6, 2020) you can read now in URSA for Graduate.

http://commencement.bu.ac.th/

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

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต่ 22 กมุภาพันธ ์ 2563 ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

Date of Graduation 
(Semester)

The University's Board of Trustee approve on February 21, 2020

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา

http://commencement.bu.ac.th/

To Foreigner Student (Oversea)
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/Instruction_for_International_Students_eng.pdf

Commencement Ceremony: Wednesday, May 20 – Thursday, May 21, 2020

ขอ้มลู ณ วันที ่31 มกราคม 2563 / Update January 31, 2020

ครัง้ที ่3/2562  :  วันที่ 21 กมุภาพันธ์ 2563
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NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

72 7611200044 น.ส. ชลติา  วงษาณุกจิเจรญิ 24 ม.ค. 63 1/2019 SCB
73 7611200051 น.ส. นพวรรณ  พรอสิสระเสรี 24 ม.ค. 63 1/2019 BAY
74 7611200077 น.ส. จรัิสยา  ธรีะวัฒนศริิ 24 ม.ค. 63 1/2019 TMB
75 7611200085 นาย ทรงวฒุ ิ ปณุณรัตนกลุ 24 ม.ค. 63 1/2019 TFB
76 7611200093 น.ส. วมิลภา  หรัิญประดษิฐ์ 24 ม.ค. 63 1/2019 TFB
77 7611200101 น.ส. ขวัญพัฒน ์ วงคเ์จรญิธนโชต 24 ม.ค. 63 1/2019 TMB
78 7611200119 นาย ธนโชต ิ เจรญิทรัพย์ 24 ม.ค. 63 1/2019 TFB √
79 7611200143 น.ส. ธนาภรณ ์ อภชิาตวิริทุธิ์ 24 ม.ค. 63 1/2019 -
80 7611200150 นาย พัชรพล  ภัทรบดี 24 ม.ค. 63 1/2019 BBL

THESIS**
ตัวอยา่งรปูชดุครยุ/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัย
ไดทั้ง้ 2 วทิยาเขต  ในวันจันทร ์- เสาร ์ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคนืเงนิประกันคา่เสยีหาย 
ถงึ อ.เพ็ญศร ี(แผนกการเงนิ) ไปที ่Fax: +66 407-3716  หรอืสอบถามขอ้มลู โทร. 02-407-3888 # 1929    
3. ขึน้ทะเบยีนบัณฑติที ่รอบที ่2 ระหวา่งวันที ่2 – 6 มนีาคม 2563 และชําระเงนิภายใน 16 มนีาคม 2563

 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 22 February, 2020.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on March 2 - 6, 2020) you can read now in URSA for Graduate.

http://commencement.bu.ac.th/

http://commencement.bu.ac.th/

To Foreigner Student (Oversea)
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/Instruction_for_International_Students_eng.pdf

Commencement Ceremony: Wednesday, May 20 – Thursday, May 21, 2020

Date of Graduation 
(Semester)

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

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต่ 22 กมุภาพันธ ์ 2563 ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา

ครัง้ที ่3/2562  :  วันที่ 21 กมุภาพันธ์ 2563
The University's Board of Trustee approve on February 21, 2020

ขอ้มลู ณ วันที ่31 มกราคม 2563 / Update January 31, 2020
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NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

81 7611200168 น.ส. นาเดยีร ์ โป่งจนิา 24 ม.ค. 63 1/2019 -
82 7611200176 นาย พพัิฒน ์ พันธุด์ี 24 ม.ค. 63 1/2019 TFB
83 7611200218 น.ส. รัตนา  กันกองแกว้ 24 ม.ค. 63 1/2019 SCB
84 7611200226 น.ส. พัชรนิทร ์ ขจรมงคลกจิ 24 ม.ค. 63 1/2019 TFB √

85 7611200291 น.ส. ปิยะธดิา  เตยีเจรญิ 24 ม.ค. 63 1/2019 TFB √
86 7611200309 นาย ธนกร  ศรคีณุากร 24 ม.ค. 63 1/2019 BAY
87 7611200317 นาย วฒุพิร  เสาวคนธ์ 24 ม.ค. 63 1/2019 SCB
88 7611200325 น.ส. คัทรยีา  ญาตไิธสง 24 ม.ค. 63 1/2019 -

THESIS**
ตัวอยา่งรปูชดุครยุ/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัย
ไดทั้ง้ 2 วทิยาเขต  ในวันจันทร ์- เสาร ์ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคนืเงนิประกันคา่เสยีหาย 
ถงึ อ.เพ็ญศร ี(แผนกการเงนิ) ไปที ่Fax: +66 407-3716  หรอืสอบถามขอ้มลู โทร. 02-407-3888 # 1929    
3. ขึน้ทะเบยีนบัณฑติที ่รอบที ่2 ระหวา่งวันที ่2 – 6 มนีาคม 2563 และชําระเงนิภายใน 16 มนีาคม 2563

 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 22 February, 2020.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on March 2 - 6, 2020) you can read now in URSA for Graduate.

http://commencement.bu.ac.th/
Commencement Ceremony: Wednesday, May 20 – Thursday, May 21, 2020

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

Date of Graduation 
(Semester)

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต่ 22 กมุภาพันธ ์ 2563 ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

http://commencement.bu.ac.th/

To Foreigner Student (Oversea)
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/Instruction_for_International_Students_eng.pdf

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา

ครัง้ที ่3/2562  :  วันที่ 21 กมุภาพันธ์ 2563
The University's Board of Trustee approve on February 21, 2020

ขอ้มลู ณ วันที ่31 มกราคม 2563 / Update January 31, 2020
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NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

89 7611200333 นาย วรากร  เพ็ชรดษิฐ์ 24 ม.ค. 63 1/2019 TFB
90 7611200341 นาย อทิธพัิทธ ์ นพรัตนธรีะวฒุิ 24 ม.ค. 63 1/2019 BBL
91 7611200358 น.ส. กรสก์ัญจน ์ ภริมยเ์นตร 24 ม.ค. 63 1/2019 SCB
92 7611200366 นาย ภาณุ  อัศววงศเ์กษม 24 ม.ค. 63 1/2019 TFB
93 7611200374 น.ส. หนึง่ฤด ี สกลุสวุรรณ 24 ม.ค. 63 1/2019 KTB

94 7620301759 MR. MICHAEL  WYKOFF** 12-Dec-19 1/2019 -
Not submit 4 photos in 
academic gown now.

95 9560200116 MISS MARJAN  MODARA** 01-Dec-19 1/2019 -
96 9560300015 MISS SARINYA  KONGTIENG** 15-Jan-20 1/2019 BBL

THESIS**
ตัวอยา่งรปูชดุครยุ/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัย
ไดทั้ง้ 2 วทิยาเขต  ในวันจันทร ์- เสาร ์ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคนืเงนิประกันคา่เสยีหาย 
ถงึ อ.เพ็ญศร ี(แผนกการเงนิ) ไปที ่Fax: +66 407-3716  หรอืสอบถามขอ้มลู โทร. 02-407-3888 # 1929    
3. ขึน้ทะเบยีนบัณฑติที ่รอบที ่2 ระหวา่งวันที ่2 – 6 มนีาคม 2563 และชําระเงนิภายใน 16 มนีาคม 2563

 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 22 February, 2020.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on March 2 - 6, 2020) you can read now in URSA for Graduate.

http://commencement.bu.ac.th/

Date of Graduation 
(Semester)

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา

ครัง้ที ่3/2562  :  วันที่ 21 กมุภาพันธ์ 2563
The University's Board of Trustee approve on February 21, 2020

ขอ้มลู ณ วันที ่31 มกราคม 2563 / Update January 31, 2020

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

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต่ 22 กมุภาพันธ ์ 2563 ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

http://commencement.bu.ac.th/

To Foreigner Student (Oversea)
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/Instruction_for_International_Students_eng.pdf

Commencement Ceremony: Wednesday, May 20 – Thursday, May 21, 2020
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NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

1 7540500175 นาย พันธเ์ทพ ทอเพ็งภมูาลัย** 16 ธ.ค. 62 1/2019 -
2 7550500255 น.ส. สฎุาวรรณ  สวุรรณสงิห์ 13 ก.พ. 63 2/2019 TFB
3 7550500347 น.ส. พัชราภรณ ์ ทพิยด์วง 13 ก.พ. 63 2/2019 TFB
4 7560300746 น.ส. วลิาศณีิ  ชะไวรนิ 30 ม.ค. 63 2/2019 TFB ยังไมส่ง่รปูชดุครยุ
5 7560500105 วา่ที ่ร.ต.พุฒโิชต ิ   ทองมอญ ** 24 ม.ค. 63 1/2019 BBL ยังไมส่ง่รปูชดุครยุ
6 7580200694 นาย ธรีะวัฒน ์ ศรชีา 1 ก.พ. 63 2/2019 TFB ยังไมส่ง่รปูชดุครยุ
7 7580202062 น.ส. ปานดวงใจ  กลุวรีะพาณชิย์ 31 ม.ค. 63 2/2019 -

THESIS**
ตัวอยา่งรปูชดุครยุ/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัย
ไดทั้ง้ 2 วทิยาเขต  ในวันจันทร ์- เสาร ์ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคนืเงนิประกันคา่เสยีหาย 
ถงึ อ.เพ็ญศร ี(แผนกการเงนิ) ไปที ่Fax: +66 407-3716  หรอืสอบถามขอ้มลู โทร. 02-407-3888 # 1929    
3. ขึน้ทะเบยีนบัณฑติที ่รอบที ่2 ระหวา่งวันที ่2 – 6 มนีาคม 2563 และชําระเงนิภายใน 16 มนีาคม 2563

 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 22 February, 2020.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on March 2 - 6, 2020) you can read now in URSA for Graduate.

http://commencement.bu.ac.th/
Commencement Ceremony: Wednesday, May 20 – Thursday, May 21, 2020

http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/Instruction_for_International_Students_eng.pdf
To Foreigner Student (Oversea)

http://commencement.bu.ac.th/

http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  
*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต่ 22 กมุภาพันธ ์ 2563 ที่

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

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา

ครัง้ที ่3/2562  :  วันที่ 21 กมุภาพันธ์ 2563
The University's Board of Trustee approve on February 21, 2020
ขอ้มลู ณ วันที ่18 กมุภาพันธ์ 2563 / Update February 18, 2020

Date of Graduation 
(Semester)
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NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

8 7580202088 น.ส. ศภุรัตน ์ เรอืนเพ็ชร 31 ม.ค. 63 2/2019 SCB
9 7580203342 นาย วชริพงศ ์ ณ ระนอง 30 ม.ค. 63 2/2019 TFB
10 7580300247 น.ส. วรพรรณ  ธนะพัฒน*์* 20 ธ.ค. 62 1/2019 - ยังไมส่ง่รปูชดุครยุ

11 7580300783
MISS KEWALIN  
LANCHAKONRMONGKOL

30-Jan-20 2/2019 BBL

12 7580500531 MISS YANG  MENGJIAO** 16-Jan-20 1/2019 TFB
13 7590200213 น.ส. พชิชาภา  กติธิรรมาเสถยีร 30 ม.ค. 63 2/2019 TFB
14 7590201153 น.ส. ธรรมพร  อาจารยตุต์ 30 ม.ค. 63 2/2019 SCB

THESIS**
ตัวอยา่งรปูชดุครยุ/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัย
ไดทั้ง้ 2 วทิยาเขต  ในวันจันทร ์- เสาร ์ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคนืเงนิประกันคา่เสยีหาย 
ถงึ อ.เพ็ญศร ี(แผนกการเงนิ) ไปที ่Fax: +66 407-3716  หรอืสอบถามขอ้มลู โทร. 02-407-3888 # 1929    
3. ขึน้ทะเบยีนบัณฑติที ่รอบที ่2 ระหวา่งวันที ่2 – 6 มนีาคม 2563 และชําระเงนิภายใน 16 มนีาคม 2563

 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 22 February, 2020.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on March 2 - 6, 2020) you can read now in URSA for Graduate.

http://commencement.bu.ac.th/

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

Commencement Ceremony: Wednesday, May 20 – Thursday, May 21, 2020

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

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต่ 22 กมุภาพันธ ์ 2563 ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

http://commencement.bu.ac.th/

To Foreigner Student (Oversea)

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา

ครัง้ที ่3/2562  :  วันที่ 21 กมุภาพันธ์ 2563
The University's Board of Trustee approve on February 21, 2020
ขอ้มลู ณ วันที ่18 กมุภาพันธ์ 2563 / Update February 18, 2020

Date of Graduation 
(Semester)



16/2/2020 23/37

NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

15 7590201237 นาย ชพูงษ์  พาทไีพเราะ 30 ม.ค. 63 2/2019 -
16 7590201443 น.ส. ธัญนัทน ์ ทราบรัมย์ 30 ม.ค. 63 2/2019 TFB ยังไมส่ง่รปูชดุครยุ
17 7590202193 น.ส. นัยเนตร  แซเ่ฮง 30 ม.ค. 63 2/2019 SCB ยังไมส่ง่รปูชดุครยุ

18 7590202805 MR. LIU  HAIYANG 31-Jan-20 2/2019 -
Not submit 4 photos in 
academic gown now.

19 7590202987 MISS TAN  QIN 31-Jan-20 2/2019 -
Not submit 4 photos in 
academic gown now.

20 7590203431 MISS THINN THINN  AUNG** 24-Jan-20 1/2019 -
21 7590203860 นาย เรมอนด ์ อู๋ 30 ม.ค. 63 2/2019 BBL

THESIS**
ตัวอยา่งรปูชดุครยุ/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัย
ไดทั้ง้ 2 วทิยาเขต  ในวันจันทร ์- เสาร ์ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคนืเงนิประกันคา่เสยีหาย 
ถงึ อ.เพ็ญศร ี(แผนกการเงนิ) ไปที ่Fax: +66 407-3716  หรอืสอบถามขอ้มลู โทร. 02-407-3888 # 1929    
3. ขึน้ทะเบยีนบัณฑติที ่รอบที ่2 ระหวา่งวันที ่2 – 6 มนีาคม 2563 และชําระเงนิภายใน 16 มนีาคม 2563

 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 22 February, 2020.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on March 2 - 6, 2020) you can read now in URSA for Graduate.

http://commencement.bu.ac.th/

http://commencement.bu.ac.th/

To Foreigner Student (Oversea)
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/Instruction_for_International_Students_eng.pdf

Commencement Ceremony: Wednesday, May 20 – Thursday, May 21, 2020

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

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต่ 22 กมุภาพันธ ์ 2563 ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา

ครัง้ที ่3/2562  :  วันที่ 21 กมุภาพันธ์ 2563
The University's Board of Trustee approve on February 21, 2020
ขอ้มลู ณ วันที ่18 กมุภาพันธ์ 2563 / Update February 18, 2020

Date of Graduation 
(Semester)



16/2/2020 24/37

NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

22 7590203894 นาย สชุาครยี ์ ทรายทอง 30 ม.ค. 63 2/2019 TMB
23 7590203910 นาย สทิธชิยั  ชวูงษ์ 30 ม.ค. 63 2/2019 TFB
24 7590204025 น.ส. รมยรั์มภา  เริม่รู ้ 30 ม.ค. 63 2/2019 BBL

25 7590204066 MR. VORAPOL  YAWANANGKUL 30-Jan-20 2/2019 UOBT
Not submit 4 photos in 
academic gown now.

26 7590204090 นาย วศนิ  ตรรัีตนค์ณุากร 30 ม.ค. 63 2/2019 TFB
27 7590204108 ส.ต.ท. รัชตะ  รัตนจงจติรกร 30 ม.ค. 63 2/2019 -
28 7590204694 MISS LIU  YAN 23-Jan-20 1/2019 TMB

29 7590204827 MISS YANG  YING 31-Jan-20 2/2019 -
Not submit 4 photos in 
academic gown now.

THESIS**
ตัวอยา่งรปูชดุครยุ/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัย
ไดทั้ง้ 2 วทิยาเขต  ในวันจันทร ์- เสาร ์ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคนืเงนิประกันคา่เสยีหาย 
ถงึ อ.เพ็ญศร ี(แผนกการเงนิ) ไปที ่Fax: +66 407-3716  หรอืสอบถามขอ้มลู โทร. 02-407-3888 # 1929    
3. ขึน้ทะเบยีนบัณฑติที ่รอบที ่2 ระหวา่งวันที ่2 – 6 มนีาคม 2563 และชําระเงนิภายใน 16 มนีาคม 2563

 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 22 February, 2020.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on March 2 - 6, 2020) you can read now in URSA for Graduate.

http://commencement.bu.ac.th/

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต่ 22 กมุภาพันธ ์ 2563 ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

http://commencement.bu.ac.th/

To Foreigner Student (Oversea)
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/Instruction_for_International_Students_eng.pdf

Commencement Ceremony: Wednesday, May 20 – Thursday, May 21, 2020

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

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา

ครัง้ที ่3/2562  :  วันที่ 21 กมุภาพันธ์ 2563
The University's Board of Trustee approve on February 21, 2020
ขอ้มลู ณ วันที ่18 กมุภาพันธ์ 2563 / Update February 18, 2020

Date of Graduation 
(Semester)



16/2/2020 25/37

NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

30 7590301334 MR. BAI  CHEN 31-Jan-20 2/2019 -
31 7600200054 น.ส. ณัฐรดา  สอาดเอีย่ม 30 ม.ค. 63 2/2019 TFB
32 7600200062 น.ส. ณัฐวรา  สอาดเอีย่ม 30 ม.ค. 63 2/2019 TFB
33 7600200229 นาย พัฒนส์รณ ์ ภรเตยีวเจรญิ 30 ม.ค. 63 2/2019 SCB
34 7600200377 นาย คณศิร  ตันวัฒนะ 30 ม.ค. 63 2/2019 TFB
35 7600200385 นาย อัศวนิ  เสนลา 31 ม.ค. 63 2/2019 TMB
36 7600200401 น.ส. บณุยวยี ์ พันธชยัวงศ์ 30 ม.ค. 63 2/2019 SCB
37 7600200492 น.ส. วันวสิาข ์ กานดา 30 ม.ค. 63 2/2019 TFB

THESIS**
ตัวอยา่งรปูชดุครยุ/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัย
ไดทั้ง้ 2 วทิยาเขต  ในวันจันทร ์- เสาร ์ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคนืเงนิประกันคา่เสยีหาย 
ถงึ อ.เพ็ญศร ี(แผนกการเงนิ) ไปที ่Fax: +66 407-3716  หรอืสอบถามขอ้มลู โทร. 02-407-3888 # 1929    
3. ขึน้ทะเบยีนบัณฑติที ่รอบที ่2 ระหวา่งวันที ่2 – 6 มนีาคม 2563 และชําระเงนิภายใน 16 มนีาคม 2563

 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 22 February, 2020.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on March 2 - 6, 2020) you can read now in URSA for Graduate.

http://commencement.bu.ac.th/

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

Commencement Ceremony: Wednesday, May 20 – Thursday, May 21, 2020

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

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต่ 22 กมุภาพันธ ์ 2563 ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

http://commencement.bu.ac.th/

To Foreigner Student (Oversea)

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา

ครัง้ที ่3/2562  :  วันที่ 21 กมุภาพันธ์ 2563
The University's Board of Trustee approve on February 21, 2020
ขอ้มลู ณ วันที ่18 กมุภาพันธ์ 2563 / Update February 18, 2020

Date of Graduation 
(Semester)



16/2/2020 26/37

NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

38 7600200625 น.ส. ธัญนุช  พันธท์อง 30 ม.ค. 63 2/2019 TFB
39 7600200732 นาย สมพล  สนิประเสรฐิ 30 ม.ค. 63 2/2019 TFB
40 7600200823 น.ส. ลลติา  พพัิฒนเ์ยาวก์ลุ 30 ม.ค. 63 2/2019 SCB
41 7600201037 MISS KATCHARIN  SOMTHRONG 30-Jan-20 2/2019 BBL
42 7600201045 น.ส. นารปรยีา  จันทกลู 30 ม.ค. 63 2/2019 BBL
43 7600201052 น.ส. อรัญญา  สวา่งวงษ์ 30 ม.ค. 63 2/2019 KTB

44 7600201102 MISS RUOMEI  RUAN 31-Jan-20 2/2019 -
Not submit 4 photos in 
academic gown now.

THESIS**
ตัวอยา่งรปูชดุครยุ/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัย
ไดทั้ง้ 2 วทิยาเขต  ในวันจันทร ์- เสาร ์ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคนืเงนิประกันคา่เสยีหาย 
ถงึ อ.เพ็ญศร ี(แผนกการเงนิ) ไปที ่Fax: +66 407-3716  หรอืสอบถามขอ้มลู โทร. 02-407-3888 # 1929    
3. ขึน้ทะเบยีนบัณฑติที ่รอบที ่2 ระหวา่งวันที ่2 – 6 มนีาคม 2563 และชําระเงนิภายใน 16 มนีาคม 2563

 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 22 February, 2020.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on March 2 - 6, 2020) you can read now in URSA for Graduate.

http://commencement.bu.ac.th/

http://commencement.bu.ac.th/

To Foreigner Student (Oversea)
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/Instruction_for_International_Students_eng.pdf

Commencement Ceremony: Wednesday, May 20 – Thursday, May 21, 2020

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

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต่ 22 กมุภาพันธ ์ 2563 ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา

ครัง้ที ่3/2562  :  วันที่ 21 กมุภาพันธ์ 2563
The University's Board of Trustee approve on February 21, 2020
ขอ้มลู ณ วันที ่18 กมุภาพันธ์ 2563 / Update February 18, 2020

Date of Graduation 
(Semester)



16/2/2020 27/37

NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

45 7600201128 น.ส. อตพิร  สทิธพัินธุ์ 31 ม.ค. 63 2/2019 TFB ยังไมส่ง่รปูชดุครยุ
46 7600201169 น.ส. นุสรา  ขําวไิล 31 ม.ค. 63 2/2019 SCB ยังไมส่ง่รปูชดุครยุ

47 7600201177 MISS KHIN NWE NYEIN 31-Jan-20 2/2019 -
Not submit 4 photos in 
academic gown now.

48 7600201276 นาย ปพนธรี ์ ทองนวล 31 ม.ค. 63 2/2019 TFB ยังไมส่ง่รปูชดุครยุ

49 7600201375 MISS NANG YING  MO HOM 31-Jan-20 2/2019 -
Not submit 4 photos in 
academic gown now.

50 7600201409 นาย วทิรู  ยนิดี 30 ม.ค. 63 2/2019 TFB ยังไมส่ง่รปูชดุครยุ
51 7600201417 นาย สพลดนัย  สง่เสรมิสจุรติ 30 ม.ค. 63 2/2019 SCB
52 7600201482 น.ส. นวรัตน ์ สรอ้ยจันทร์ 31 ม.ค. 63 2/2019 BBL ยังไมส่ง่รปูชดุครยุ

THESIS**
ตัวอยา่งรปูชดุครยุ/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัย
ไดทั้ง้ 2 วทิยาเขต  ในวันจันทร ์- เสาร ์ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคนืเงนิประกันคา่เสยีหาย 
ถงึ อ.เพ็ญศร ี(แผนกการเงนิ) ไปที ่Fax: +66 407-3716  หรอืสอบถามขอ้มลู โทร. 02-407-3888 # 1929    
3. ขึน้ทะเบยีนบัณฑติที ่รอบที ่2 ระหวา่งวันที ่2 – 6 มนีาคม 2563 และชําระเงนิภายใน 16 มนีาคม 2563

 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 22 February, 2020.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on March 2 - 6, 2020) you can read now in URSA for Graduate.

http://commencement.bu.ac.th/

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต่ 22 กมุภาพันธ ์ 2563 ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

http://commencement.bu.ac.th/

To Foreigner Student (Oversea)
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/Instruction_for_International_Students_eng.pdf

Commencement Ceremony: Wednesday, May 20 – Thursday, May 21, 2020

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

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา

ครัง้ที ่3/2562  :  วันที่ 21 กมุภาพันธ์ 2563
The University's Board of Trustee approve on February 21, 2020
ขอ้มลู ณ วันที ่18 กมุภาพันธ์ 2563 / Update February 18, 2020

Date of Graduation 
(Semester)



16/2/2020 28/37

NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

53 7600201508 MR. DIBYASHWOR RAJ BAIDYA 31-Jan-20 2/2019 SCB
54 7600201524 นาย ประวัตชิยั  เทศดี 31 ม.ค. 63 2/2019 TFB
55 7600201532 น.ส. ฐติา  สนัตติรานนท์ 31 ม.ค. 63 2/2019 TFB
56 7600201540 นาย วัชรนิทร ์ นาชยัเริม่ 31 ม.ค. 63 2/2019 TFB
57 7600201565 MR. SAKBORDIN  RODKAMPHON 30-Jan-20 2/2019 SCB
58 7600201581 น.ส. กรวรรณ  ทรัพยะโตษก 31 ม.ค. 63 2/2019 TFB ยังไมส่ง่รปูชดุครยุ

59 7600201607 MR. THIHA  THIHA 31-Jan-20 2/2019 -
Not submit 4 photos in 
academic gown now.

THESIS**
ตัวอยา่งรปูชดุครยุ/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัย
ไดทั้ง้ 2 วทิยาเขต  ในวันจันทร ์- เสาร ์ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคนืเงนิประกันคา่เสยีหาย 
ถงึ อ.เพ็ญศร ี(แผนกการเงนิ) ไปที ่Fax: +66 407-3716  หรอืสอบถามขอ้มลู โทร. 02-407-3888 # 1929    
3. ขึน้ทะเบยีนบัณฑติที ่รอบที ่2 ระหวา่งวันที ่2 – 6 มนีาคม 2563 และชําระเงนิภายใน 16 มนีาคม 2563

 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 22 February, 2020.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on March 2 - 6, 2020) you can read now in URSA for Graduate.

http://commencement.bu.ac.th/

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

Commencement Ceremony: Wednesday, May 20 – Thursday, May 21, 2020

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

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต่ 22 กมุภาพันธ ์ 2563 ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

http://commencement.bu.ac.th/

To Foreigner Student (Oversea)

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา

ครัง้ที ่3/2562  :  วันที่ 21 กมุภาพันธ์ 2563
The University's Board of Trustee approve on February 21, 2020
ขอ้มลู ณ วันที ่18 กมุภาพันธ์ 2563 / Update February 18, 2020

Date of Graduation 
(Semester)



16/2/2020 29/37

NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

60 7600201615
MR. NILS LOVE AMADEUS 
NOREN

11-Dec-19 1/2019 - Not submit 4 photos in 
academic gown now.

61 7600201813 น.ส. อัษฎาพร  วงษ์พพัิฒนพั์นธ์ 30 ม.ค. 63 2/2019 TFB
62 7600201854 นาย จตภุัทร  เอกโพธิ์ 31 ม.ค. 63 2/2019 TFB

63 7600201946 MR. KAUNG  SAN 31-Jan-20 2/2019 -
Not submit 4 photos in 
academic gown now.

64 7600202431 นาย คงพัฒน ์ เคา้อน้ 30 ม.ค. 63 2/2019 KTB
65 7600202456 นาย สทุธรัิกษ์  ใหนุ้ช 30 ม.ค. 63 2/2019 BBL

66 7600202563 MISS KYI PHYU SHUNN LAI 31-Jan-20 2/2019 -
Not submit 4 photos in 
academic gown now.

THESIS**
ตัวอยา่งรปูชดุครยุ/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัย
ไดทั้ง้ 2 วทิยาเขต  ในวันจันทร ์- เสาร ์ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคนืเงนิประกันคา่เสยีหาย 
ถงึ อ.เพ็ญศร ี(แผนกการเงนิ) ไปที ่Fax: +66 407-3716  หรอืสอบถามขอ้มลู โทร. 02-407-3888 # 1929    
3. ขึน้ทะเบยีนบัณฑติที ่รอบที ่2 ระหวา่งวันที ่2 – 6 มนีาคม 2563 และชําระเงนิภายใน 16 มนีาคม 2563

 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 22 February, 2020.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on March 2 - 6, 2020) you can read now in URSA for Graduate.

http://commencement.bu.ac.th/

http://commencement.bu.ac.th/

To Foreigner Student (Oversea)
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/Instruction_for_International_Students_eng.pdf

Commencement Ceremony: Wednesday, May 20 – Thursday, May 21, 2020

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

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต่ 22 กมุภาพันธ ์ 2563 ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา

ครัง้ที ่3/2562  :  วันที่ 21 กมุภาพันธ์ 2563
The University's Board of Trustee approve on February 21, 2020
ขอ้มลู ณ วันที ่18 กมุภาพันธ์ 2563 / Update February 18, 2020

Date of Graduation 
(Semester)



16/2/2020 30/37

NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

67 7600202571 MISS KHAING ZIN WIN 31-Jan-20 2/2019 -
Not submit 4 photos in 
academic gown now.

68 7600202589 MR. YA KUN  MAO 31-Jan-20 2/2019 -

69 7600202613 MISS WENG  XINYANG 31-Jan-20 2/2019 -
Not submit 4 photos in 
academic gown now.

70 7600202621 MISS JIAO  WANG 30-Jan-20 2/2019 -
Not submit 4 photos in 
academic gown now.

71 7600202704 นาย กติตพิงศ ์ ผสมทรัพย์ 31 ม.ค. 63 2/2019 TFB

72 7600202712 MISS ZHE  WANTONG 31-Jan-20 2/2019 -
Not submit 4 photos in 
academic gown now.

THESIS**
ตัวอยา่งรปูชดุครยุ/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัย
ไดทั้ง้ 2 วทิยาเขต  ในวันจันทร ์- เสาร ์ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคนืเงนิประกันคา่เสยีหาย 
ถงึ อ.เพ็ญศร ี(แผนกการเงนิ) ไปที ่Fax: +66 407-3716  หรอืสอบถามขอ้มลู โทร. 02-407-3888 # 1929    
3. ขึน้ทะเบยีนบัณฑติที ่รอบที ่2 ระหวา่งวันที ่2 – 6 มนีาคม 2563 และชําระเงนิภายใน 16 มนีาคม 2563

 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 22 February, 2020.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on March 2 - 6, 2020) you can read now in URSA for Graduate.

http://commencement.bu.ac.th/

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต่ 22 กมุภาพันธ ์ 2563 ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

http://commencement.bu.ac.th/

To Foreigner Student (Oversea)
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/Instruction_for_International_Students_eng.pdf

Commencement Ceremony: Wednesday, May 20 – Thursday, May 21, 2020

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

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา

ครัง้ที ่3/2562  :  วันที่ 21 กมุภาพันธ์ 2563
The University's Board of Trustee approve on February 21, 2020
ขอ้มลู ณ วันที ่18 กมุภาพันธ์ 2563 / Update February 18, 2020

Date of Graduation 
(Semester)



16/2/2020 31/37

NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

73 7600202720 MISS MENGXUAN  GUO 31-Jan-20 2/2019 -
Not submit 4 photos in 
academic gown now.

74 7600202738 MISS NAWINDA  KASEMKIATTHAI 30-Jan-20 2/2019 KTB
75 7600202829 น.ส. ณัฐสมิา  ดลุยไชย 31 ม.ค. 63 2/2019 TFB √

76 7600202852 น.ส. พาขวัญ  ดวงนุช 30 ม.ค. 63 2/2019 TFB √
77 7600202878 นาย ธนวัต  วังอมรมติร 30 ม.ค. 63 2/2019 TFB
78 7600202886 น.ส. ศศภิาดา  ชา่งเกวยีนดี 31 ม.ค. 63 2/2019 TFB
79 7600202894 นาง อตนุิช  วังอมรมติร 30 ม.ค. 63 2/2019 TFB
80 7600202993 วา่ที ่ร.ต.ท. อาชวนิ  ปิตนัินทก์ลุ 30 ม.ค. 63 2/2019 KTB
81 7600203058 MISS YUTONG  XIE 30-Jan-20 2/2019 -

THESIS**
ตัวอยา่งรปูชดุครยุ/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัย
ไดทั้ง้ 2 วทิยาเขต  ในวันจันทร ์- เสาร ์ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคนืเงนิประกันคา่เสยีหาย 
ถงึ อ.เพ็ญศร ี(แผนกการเงนิ) ไปที ่Fax: +66 407-3716  หรอืสอบถามขอ้มลู โทร. 02-407-3888 # 1929    
3. ขึน้ทะเบยีนบัณฑติที ่รอบที ่2 ระหวา่งวันที ่2 – 6 มนีาคม 2563 และชําระเงนิภายใน 16 มนีาคม 2563

 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 22 February, 2020.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on March 2 - 6, 2020) you can read now in URSA for Graduate.

http://commencement.bu.ac.th/

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

Commencement Ceremony: Wednesday, May 20 – Thursday, May 21, 2020

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

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต่ 22 กมุภาพันธ ์ 2563 ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

http://commencement.bu.ac.th/

To Foreigner Student (Oversea)

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา

ครัง้ที ่3/2562  :  วันที่ 21 กมุภาพันธ์ 2563
The University's Board of Trustee approve on February 21, 2020
ขอ้มลู ณ วันที ่18 กมุภาพันธ์ 2563 / Update February 18, 2020

Date of Graduation 
(Semester)



16/2/2020 32/37

NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

82 7600203082 น.ส. หยาดพริณุ  บญุซือ่ 31 ม.ค. 63 2/2019 SCB
83 7600203157 นาย ภมูวิศิ  ศรศีศวิไิล 31 ม.ค. 63 2/2019 -
84 7600203231 น.ส. สภุาวด ี เยาวสงัข์ 31 ม.ค. 63 2/2019 TFB
85 7600203249 น.ส. นวัิฒนา  วันที 31 ม.ค. 63 2/2019 TFB
86 7600203348 MISS WASSAMON  POUNGNOI 30-Jan-20 2/2019 TFB
87 7600203355 MISS BAWONRAT  BOONTHRAPONG 30-Jan-20 2/2019 SCB
88 7600203397 นาย คณนิ  วญิญาณ 30 ม.ค. 63 2/2019 SCB

THESIS**
ตัวอยา่งรปูชดุครยุ/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัย
ไดทั้ง้ 2 วทิยาเขต  ในวันจันทร ์- เสาร ์ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคนืเงนิประกันคา่เสยีหาย 
ถงึ อ.เพ็ญศร ี(แผนกการเงนิ) ไปที ่Fax: +66 407-3716  หรอืสอบถามขอ้มลู โทร. 02-407-3888 # 1929    
3. ขึน้ทะเบยีนบัณฑติที ่รอบที ่2 ระหวา่งวันที ่2 – 6 มนีาคม 2563 และชําระเงนิภายใน 16 มนีาคม 2563

 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 22 February, 2020.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on March 2 - 6, 2020) you can read now in URSA for Graduate.

http://commencement.bu.ac.th/

http://commencement.bu.ac.th/

To Foreigner Student (Oversea)
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/Instruction_for_International_Students_eng.pdf

Commencement Ceremony: Wednesday, May 20 – Thursday, May 21, 2020

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

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต่ 22 กมุภาพันธ ์ 2563 ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา

ครัง้ที ่3/2562  :  วันที่ 21 กมุภาพันธ์ 2563
The University's Board of Trustee approve on February 21, 2020
ขอ้มลู ณ วันที ่18 กมุภาพันธ์ 2563 / Update February 18, 2020

Date of Graduation 
(Semester)



16/2/2020 33/37

NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

89 7600203413 นาย คมสนั  เกยีรตกิอบชยั 31 ม.ค. 63 2/2019 TFB
90 7600203470 น.ส. มนตน์ภา  แสงสวุรรณโณ 31 ม.ค. 63 2/2019 SCB
91 7600203488 น.ส. เพ็ญศริวิรรณ  อิม่อาบ 23 ม.ค. 63 1/2019 BBL
92 7600203512 MISS PREYANAT  PATTANAPONG 30-Jan-20 2/2019 TFB
93 7600203538 น.ส. นุชทยา  เลศิพร 23 ม.ค. 63 1/2019 TFB
94 7600203546 น.ส. ศวิพร  เทยีมกระโทก 23 ม.ค. 63 1/2019 TFB
95 7600203553 น.ส. ปณุชญา  พัชรนรากลุ 31 ม.ค. 63 2/2019 TFB

THESIS**
ตัวอยา่งรปูชดุครยุ/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัย
ไดทั้ง้ 2 วทิยาเขต  ในวันจันทร ์- เสาร ์ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคนืเงนิประกันคา่เสยีหาย 
ถงึ อ.เพ็ญศร ี(แผนกการเงนิ) ไปที ่Fax: +66 407-3716  หรอืสอบถามขอ้มลู โทร. 02-407-3888 # 1929    
3. ขึน้ทะเบยีนบัณฑติที ่รอบที ่2 ระหวา่งวันที ่2 – 6 มนีาคม 2563 และชําระเงนิภายใน 16 มนีาคม 2563

 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 22 February, 2020.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on March 2 - 6, 2020) you can read now in URSA for Graduate.

http://commencement.bu.ac.th/

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต่ 22 กมุภาพันธ ์ 2563 ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

http://commencement.bu.ac.th/

To Foreigner Student (Oversea)
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/Instruction_for_International_Students_eng.pdf

Commencement Ceremony: Wednesday, May 20 – Thursday, May 21, 2020

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

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา

ครัง้ที ่3/2562  :  วันที่ 21 กมุภาพันธ์ 2563
The University's Board of Trustee approve on February 21, 2020
ขอ้มลู ณ วันที ่18 กมุภาพันธ์ 2563 / Update February 18, 2020

Date of Graduation 
(Semester)



16/2/2020 34/37

NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

96 7600203769 น.ส. ดวงฤทัย  เรอืงประชา 31 ม.ค. 63 2/2019 SCB
97 7600203777 นาย ปิยศักดิ ์ ขนุหมืน่ 30 ม.ค. 63 2/2019 TFB ยังไมส่ง่รปูชดุครยุ
98 7600203785 MISS PIMYADA  KAEWPHONG 30-Jan-20 2/2019 TFB
99 7600203801 นาย สทิธธิัช  ไพบลูยว์รากจิ 31 ม.ค. 63 2/2019 TFB
100 7600203876 น.ส. อรสา  ธรรมกจิวัฒน์ 31 ม.ค. 63 2/2019 TMB
101 7600203884 น.ส. จฑุามณี  พงษ์โพธิ์ 30 ม.ค. 63 2/2019 -
102 7600203975 นาย สหรัฐ  วเิศษคณุธรรม 31 ม.ค. 63 2/2019 TFB

THESIS**
ตัวอยา่งรปูชดุครยุ/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัย
ไดทั้ง้ 2 วทิยาเขต  ในวันจันทร ์- เสาร ์ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคนืเงนิประกันคา่เสยีหาย 
ถงึ อ.เพ็ญศร ี(แผนกการเงนิ) ไปที ่Fax: +66 407-3716  หรอืสอบถามขอ้มลู โทร. 02-407-3888 # 1929    
3. ขึน้ทะเบยีนบัณฑติที ่รอบที ่2 ระหวา่งวันที ่2 – 6 มนีาคม 2563 และชําระเงนิภายใน 16 มนีาคม 2563

 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 22 February, 2020.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on March 2 - 6, 2020) you can read now in URSA for Graduate.

http://commencement.bu.ac.th/

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

Commencement Ceremony: Wednesday, May 20 – Thursday, May 21, 2020

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

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต่ 22 กมุภาพันธ ์ 2563 ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

http://commencement.bu.ac.th/

To Foreigner Student (Oversea)

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา

ครัง้ที ่3/2562  :  วันที่ 21 กมุภาพันธ์ 2563
The University's Board of Trustee approve on February 21, 2020
ขอ้มลู ณ วันที ่18 กมุภาพันธ์ 2563 / Update February 18, 2020

Date of Graduation 
(Semester)



16/2/2020 35/37

NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

103 7600204072 MR. SAMIR  OBAID 14-Feb-20 2/2019 - √
Not submit 4 photos in 
academic gown now.

104 7600300235 MISS LI  DANQI 31-Jan-20 2/2019 -
105 7600301159 MISS JIELIN  QIN 31-Jan-20 2/2019 -
106 7600301225 MISS LIU  YANFANG 31-Jan-20 2/2019 -
107 7610200250 นาย ปรยิรฬุห ์ ไผทฉันท์ 30 ม.ค. 63 2/2019 BBL
108 7610201373 น.ส. ธารธดิา  จันทรว์นุีกลู 23 ม.ค. 63 1/2019 SCB
109 7610201506 น.ส. นัตตยิา ทองสรอ้ย 13 ก.พ. 63 2/2019 SCB

THESIS**
ตัวอยา่งรปูชดุครยุ/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัย
ไดทั้ง้ 2 วทิยาเขต  ในวันจันทร ์- เสาร ์ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคนืเงนิประกันคา่เสยีหาย 
ถงึ อ.เพ็ญศร ี(แผนกการเงนิ) ไปที ่Fax: +66 407-3716  หรอืสอบถามขอ้มลู โทร. 02-407-3888 # 1929    
3. ขึน้ทะเบยีนบัณฑติที ่รอบที ่2 ระหวา่งวันที ่2 – 6 มนีาคม 2563 และชําระเงนิภายใน 16 มนีาคม 2563

 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 22 February, 2020.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on March 2 - 6, 2020) you can read now in URSA for Graduate.

http://commencement.bu.ac.th/

http://commencement.bu.ac.th/

To Foreigner Student (Oversea)
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/Instruction_for_International_Students_eng.pdf

Commencement Ceremony: Wednesday, May 20 – Thursday, May 21, 2020

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

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต่ 22 กมุภาพันธ ์ 2563 ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา

ครัง้ที ่3/2562  :  วันที่ 21 กมุภาพันธ์ 2563
The University's Board of Trustee approve on February 21, 2020
ขอ้มลู ณ วันที ่18 กมุภาพันธ์ 2563 / Update February 18, 2020

Date of Graduation 
(Semester)



16/2/2020 36/37

NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

110 7610201779 นาย โอภาส  คําวชิยั 30 ม.ค. 63 2/2019 TFB
111 7610202504 น.ส. ธมนธรณ ์ บญุเรอืง 30 ม.ค. 63 2/2019 TFB
112 7610202512 นาย ปวณีวั์ศร ์ ทรัพยป์ราชญ์ 31 ม.ค. 63 2/2019 SCB
113 7610202587 นาย รพพีงศ ์ ไกรยศธนานนท์ 23 ม.ค. 63 1/2019 -
114 7610202843 นาย อทิธ ิ เหลา่ชชูพี 31 ม.ค. 63 2/2019 SCB
115 7610300019 MR. YITING  JIANG 30-Jan-20 2/2019 -
116 7610300167 นาย ธนเดช  วาจาดี 22 พ.ย. 62 1/2019 TFB

THESIS**
ตัวอยา่งรปูชดุครยุ/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัย
ไดทั้ง้ 2 วทิยาเขต  ในวันจันทร ์- เสาร ์ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคนืเงนิประกันคา่เสยีหาย 
ถงึ อ.เพ็ญศร ี(แผนกการเงนิ) ไปที ่Fax: +66 407-3716  หรอืสอบถามขอ้มลู โทร. 02-407-3888 # 1929    
3. ขึน้ทะเบยีนบัณฑติที ่รอบที ่2 ระหวา่งวันที ่2 – 6 มนีาคม 2563 และชําระเงนิภายใน 16 มนีาคม 2563

 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 22 February, 2020.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on March 2 - 6, 2020) you can read now in URSA for Graduate.

http://commencement.bu.ac.th/

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต่ 22 กมุภาพันธ ์ 2563 ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

http://commencement.bu.ac.th/

To Foreigner Student (Oversea)
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/Instruction_for_International_Students_eng.pdf

Commencement Ceremony: Wednesday, May 20 – Thursday, May 21, 2020

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

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา

ครัง้ที ่3/2562  :  วันที่ 21 กมุภาพันธ์ 2563
The University's Board of Trustee approve on February 21, 2020
ขอ้มลู ณ วันที ่18 กมุภาพันธ์ 2563 / Update February 18, 2020

Date of Graduation 
(Semester)
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NO ID Name BANK
Medal 

of 
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Not submit 4 photos in 
academic gown now.

118 7610300522 น.ส. อาภาพร  หมอประเสรฐิ 24 ม.ค. 63 1/2019 SCB
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Not submit 4 photos in 
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* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัย
ไดทั้ง้ 2 วทิยาเขต  ในวันจันทร ์- เสาร ์ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชธีนาคาร สง่ใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคนืเงนิประกันคา่เสยีหาย 
ถงึ อ.เพ็ญศร ี(แผนกการเงนิ) ไปที ่Fax: +66 407-3716  หรอืสอบถามขอ้มลู โทร. 02-407-3888 # 1929    
3. ขึน้ทะเบยีนบัณฑติที ่รอบที ่2 ระหวา่งวันที ่2 – 6 มนีาคม 2563 และชําระเงนิภายใน 16 มนีาคม 2563

 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 22 February, 2020.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on March 2 - 6, 2020) you can read now in URSA for Graduate.

http://commencement.bu.ac.th/

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา

ครัง้ที ่3/2562  :  วันที่ 21 กมุภาพันธ์ 2563
The University's Board of Trustee approve on February 21, 2020
ขอ้มลู ณ วันที ่18 กมุภาพันธ์ 2563 / Update February 18, 2020

Date of Graduation 
(Semester)

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

Commencement Ceremony: Wednesday, May 20 – Thursday, May 21, 2020

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

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต่ 22 กมุภาพันธ ์ 2563 ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

http://commencement.bu.ac.th/

To Foreigner Student (Oversea)


