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NO ID Name BANK Remark

1 7570201934 น.ส.นันทา  โสรัตน์ 15 พ.ค. 60 2/2016 TFB
2 7580200512 น.ส.กัญจน์ณัฏฐ์  คงวโิรจน์ 15 พ.ค. 60 2/2016 TFB
3 7580202690 MR.ZHANG  CHONGYAN 15-May-2017 2/2016 ไม่แจง้

THESIS**
ครัง้ที่ 6/2559 ** ประชุมสภามหาวทิยาลัย  วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
กําหนดการส่งเกรดใหส้ํานักทะเบียนฯ เพือ่ออกหลักฐานสําเร็จการศกึษาภายในวันที่ 29 มถินุายน 2560
เกรดประกาศครบทุกวชิา และสอบประมวลความรอบรูผ่้านแลว้ (หรอืส่งวทิยานพินธฉ์บบัสมบูรณ)์
*  ส่งรูปถา่ยไดต้ัง้แต่บัดนี้ - 29 มถินุายน 2560 พรอ้มกับตรวจสอบขอ้มูลส่วนตัวใน Personal Data
หากไม่ส่งรูปภายในระยะเวลาที่กําหนด นักศกึษาจะไม่ไดร้ับใบรับรองสําเร็จการศกึษา จะไดร้ับเพยีง
ใบรายงานผลการศกึษา (Transcript) เท่านัน้
* สํานักทะเบียนฯ จดัส่งหลกัฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณยีห์ลงัการประชุมสภาฯ สามารถเขา้ไป
ตรวจสอบสถานะการนําส่ง และรายชื่อ พรอ้มกับเหตุผลของผูม้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสารใหไ้ดท้ี่

* สํานักทะเบียนฯ ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ในขณะนัน้ ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัย 
(วทิยาเขตกลว้ยนํ้าไท) อาคาร 2 ชัน้ 1 เวลาทําการ จ.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถา่ยสําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-350-3500 # 1929    
*  ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่(รอประกาศ)
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

To graduates 
     1. About graduate documents (Transcript and certificate for graduation) , please sent the e-mail to 
your friend in Thailand that you authorize her/him (specify name of person)  to collect your Transcript 
and certificate for graduation and attached file of your passport too.
     2. About the deposit refund please write that you authorize her/him to receive the deposit refund.   
(specify name of person) you can do since 24 July, 2017.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
(on Jan. XX - XX, 2018) you can read in URSA for Graduate.

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
ประชุมสภาฯ 21 กรกฎาคม 2560

* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็ รอบที ่1
ขอ้มูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2560

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

Date of Graduation 
(Semester)
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NO ID Name BANK Remark

1 7570202817 นาย ศุภชัย  รุ่งเจรญิสุขศรี 25 พ.ค. 60 2/2016 TFB
2 7580201437 น.ส. คุม้ฟ้า  อู่วเิชียร 25 พ.ค. 60 2/2016 TFB
3 7580301740 นาง พรวลัย  ประเสรฐิวุฒวัิฒนา 25 พ.ค. 60 2/2016 ไม่แจง้
4 7581200016 นาย ธีธัช  วัชรวราทร 26 พ.ค. 60 2/2016 ไม่แจง้
5 7581200024 น.ส. ศุภสริ ิ บุญวสิุทธ ิ์ 26 พ.ค. 60 2/2016 ไม่แจง้
6 7581200032 น.ส. พงศญิา  ประดษิฐยนต์ 26 พ.ค. 60 2/2016 ไม่แจง้
7 7581200040 น.ส. ณัฏฐชา  จันทโรภาสเจรญิ 26 พ.ค. 60 2/2016 ไม่แจง้
8 7581200057 นาย กรณ์  มุ่งสมหมาย 26 พ.ค. 60 2/2016 ไม่แจง้
9 7581200099 น.ส. ณัชชาวีณ์  เอกวรานธิพิงศ์ 26 พ.ค. 60 2/2016 ไม่แจง้

THESIS**
ครัง้ที่ 6/2559 ** ประชุมสภามหาวทิยาลัย  วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
กําหนดการส่งเกรดใหส้ํานักทะเบียนฯ เพือ่ออกหลักฐานสําเร็จการศกึษาภายในวันที่ 29 มถินุายน 2560
เกรดประกาศครบทุกวชิา และสอบประมวลความรอบรูผ่้านแลว้ (หรอืส่งวทิยานพินธฉ์บบัสมบูรณ)์
*  ส่งรูปถา่ยไดต้ัง้แต่บัดนี้ - 29 มถินุายน 2560 พรอ้มกับตรวจสอบขอ้มูลส่วนตัวใน Personal Data
หากไม่ส่งรูปภายในระยะเวลาที่กําหนด นักศกึษาจะไม่ไดร้ับใบรับรองสําเร็จการศกึษา จะไดร้ับเพยีง
ใบรายงานผลการศกึษา (Transcript) เท่านัน้
* สํานักทะเบียนฯ จดัส่งหลกัฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณยีห์ลงัการประชุมสภาฯ สามารถเขา้ไป
ตรวจสอบสถานะการนําส่ง และรายชื่อ พรอ้มกับเหตุผลของผูม้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสารใหไ้ดท้ี่

* สํานักทะเบียนฯ ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ในขณะนัน้ ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัย 
(วทิยาเขตกลว้ยนํ้าไท) อาคาร 2 ชัน้ 1 เวลาทําการ จ.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถา่ยสําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-350-3500 # 1929    
*  ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่(รอประกาศ)
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
ประชุมสภาฯ 21 กรกฎาคม 2560

* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็ รอบที ่1
ขอ้มูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

Date of Graduation 
(Semester)

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

10 7581200149 MR. SAKSHAM  SHRESTHA 26-May-17 2/2016 NO
11 7581200156 น.ส. ณัฐนชิา  ทับทอง 26 พ.ค. 60 2/2016 ไม่แจง้

THESIS**
ครัง้ที่ 6/2559 ** ประชุมสภามหาวทิยาลัย  วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
กําหนดการส่งเกรดใหส้ํานักทะเบียนฯ เพือ่ออกหลักฐานสําเร็จการศกึษาภายในวันที่ 29 มถินุายน 2560
เกรดประกาศครบทุกวชิา และสอบประมวลความรอบรูผ่้านแลว้ (หรอืส่งวทิยานพินธฉ์บบัสมบูรณ)์
*  ส่งรูปถา่ยไดต้ัง้แต่บัดนี้ - 29 มถินุายน 2560 พรอ้มกับตรวจสอบขอ้มูลส่วนตัวใน Personal Data
หากไม่ส่งรูปภายในระยะเวลาที่กําหนด นักศกึษาจะไม่ไดร้ับใบรับรองสําเร็จการศกึษา จะไดร้ับเพยีง
ใบรายงานผลการศกึษา (Transcript) เท่านัน้
* สํานักทะเบียนฯ จดัส่งหลกัฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณยีห์ลงัการประชุมสภาฯ สามารถเขา้ไป
ตรวจสอบสถานะการนําส่ง และรายชื่อ พรอ้มกับเหตุผลของผูม้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสารใหไ้ดท้ี่

* สํานักทะเบียนฯ ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ในขณะนัน้ ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัย 
(วทิยาเขตกลว้ยนํ้าไท) อาคาร 2 ชัน้ 1 เวลาทําการ จ.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถา่ยสําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-350-3500 # 1929    
*  ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่(รอประกาศ)
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

To graduates 
     1. About graduate documents (Transcript and certificate for graduation) , please sent the e-mail to 
your friend in Thailand that you authorize her/him (specify name of person)  to collect your Transcript 
and certificate for graduation and attached file of your passport too.
     2. About the deposit refund please write that you authorize her/him to receive the deposit refund.   
(specify name of person) you can do since 24 July, 2017.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
(on Jan. XX - XX, 2018) you can read in URSA for Graduate.

ประชุมสภาฯ 21 กรกฎาคม 2560
* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็ รอบที ่1

ขอ้มูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

Date of Graduation 
(Semester)

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

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
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NO ID Name BANK Remark

1 7580200074 น.ส. กนกวรรณ  ศรีนวล 5 ม.ิย. 60 3/2016 TFB ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
2 7580202294 น.ส. จริาภรณ์  วงศ์สุขเสมอใจ 5 ม.ิย. 60 3/2016 SCB
3 7581200065 นาย โอรจิ  โอสถานุเคราะห์ 29 พ.ค. 60 2/2016
4 7581200123 น.ส. อัจฉราณี  ธรรมวนิทร 29 พ.ค. 60 2/2016

THESIS**
ครัง้ที่ 6/2559 ** ประชุมสภามหาวทิยาลัย  วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
กําหนดการส่งเกรดใหส้ํานักทะเบียนฯ เพือ่ออกหลักฐานสําเร็จการศกึษาภายในวันที่ 29 มถินุายน 2560
เกรดประกาศครบทุกวชิา และสอบประมวลความรอบรูผ่้านแลว้ (หรอืส่งวทิยานพินธฉ์บบัสมบูรณ)์
*  ส่งรูปถา่ยไดต้ัง้แต่บัดนี้ - 29 มถินุายน 2560 พรอ้มกับตรวจสอบขอ้มูลส่วนตัวใน Personal Data
หากไม่ส่งรูปภายในระยะเวลาที่กําหนด นักศกึษาจะไม่ไดร้ับใบรับรองสําเร็จการศกึษา จะไดร้ับเพยีง
ใบรายงานผลการศกึษา (Transcript) เท่านัน้
* สํานักทะเบียนฯ จดัส่งหลกัฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณยีห์ลงัการประชุมสภาฯ สามารถเขา้ไป
ตรวจสอบสถานะการนําส่ง และรายชื่อ พรอ้มกับเหตุผลของผูม้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสารใหไ้ดท้ี่

* สํานักทะเบียนฯ ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ในขณะนัน้ ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัย 
(วทิยาเขตกลว้ยนํ้าไท) อาคาร 2 ชัน้ 1 เวลาทําการ จ.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถา่ยสําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-350-3500 # 1929    
*  ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่(รอประกาศ)
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

To graduates 
     1. About graduate documents (Transcript and certificate for graduation) , please sent the e-mail to 
your friend in Thailand that you authorize her/him (specify name of person)  to collect your Transcript 
and certificate for graduation and attached file of your passport too.
     2. About the deposit refund please write that you authorize her/him to receive the deposit refund.   
(specify name of person) you can do since 24 July, 2017.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
(on Jan. XX - XX, 2018) you can read in URSA for Graduate.

Date of Graduation 
(Semester)

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

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
ประชุมสภาฯ 21 กรกฎาคม 2560

* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็ รอบที ่1
ขอ้มูล ณ วันที่ 8 มถินุายน 2560
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NO ID Name BANK Remark

1 7580202732 นาย พรรษกร  จริภญิโญ 9 ม.ิย. 60 3/2016 TFB
2 7580202328 นาง ลลติา  พลซื่อ 9 ม.ิย. 60 3/2016 TFB

THESIS**
ครัง้ที่ 6/2559 ** ประชุมสภามหาวทิยาลัย  วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
กําหนดการส่งเกรดใหส้ํานักทะเบียนฯ เพือ่ออกหลักฐานสําเร็จการศกึษาภายในวันที่ 29 มถินุายน 2560
เกรดประกาศครบทุกวชิา และสอบประมวลความรอบรูผ่้านแลว้ (หรอืส่งวทิยานพินธฉ์บบัสมบูรณ)์
*  ส่งรูปถา่ยไดต้ัง้แต่บัดนี้ - 29 มถินุายน 2560 พรอ้มกับตรวจสอบขอ้มูลส่วนตัวใน Personal Data
หากไม่ส่งรูปภายในระยะเวลาที่กําหนด นักศกึษาจะไม่ไดร้ับใบรับรองสําเร็จการศกึษา จะไดร้ับเพยีง
ใบรายงานผลการศกึษา (Transcript) เท่านัน้
* สํานักทะเบียนฯ จดัส่งหลกัฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณยีห์ลงัการประชุมสภาฯ สามารถเขา้ไป
ตรวจสอบสถานะการนําส่ง และรายชื่อ พรอ้มกับเหตุผลของผูม้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสารใหไ้ดท้ี่

* สํานักทะเบียนฯ ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ในขณะนัน้ ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัย 
(วทิยาเขตกลว้ยนํ้าไท) อาคาร 2 ชัน้ 1 เวลาทําการ จ.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถา่ยสําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-350-3500 # 1929    
*  ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่(รอประกาศ)
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

To graduates 
     1. About graduate documents (Transcript and certificate for graduation) , please sent the e-mail to 
your friend in Thailand that you authorize her/him (specify name of person)  to collect your Transcript 
and certificate for graduation and attached file of your passport too.
     2. About the deposit refund please write that you authorize her/him to receive the deposit refund.   
(specify name of person) you can do since 24 July, 2017.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
(on Jan. XX - XX, 2018) you can read in URSA for Graduate.

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
ประชุมสภาฯ 21 กรกฎาคม 2560

* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็ รอบที ่1
ขอ้มูล ณ วันที่ 9 มถินุายน 2560

Date of Graduation 
(Semester)

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



5/7/2017 14:06 6/9

NO ID Name BANK Remark

1 7540201113 MR. HUANG GUANHAO 14-Jun-17 3/2016 NO
2 7580200157 นาย คฑาเทพ  นติสิริ ิ 20 ม.ิย. 60 3/2016 TFB
3 7580200173 น.ส. ประภาพร  เดชกติตกิร 20 ม.ิย. 60 3/2016 TFB
4 7580200306 น.ส. ปรียานารถ  ลายคราม 20 ม.ิย. 60 3/2016 KTB
5 7580200470 นาย ณัฐพล  ปะมี 20 ม.ิย. 60 3/2016 SCB

THESIS**
ครัง้ที่ 6/2559 ** ประชุมสภามหาวทิยาลัย  วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
กําหนดการส่งเกรดใหส้ํานักทะเบียนฯ เพือ่ออกหลักฐานสําเร็จการศกึษาภายในวันที่ 29 มถินุายน 2560
เกรดประกาศครบทุกวชิา และสอบประมวลความรอบรูผ่้านแลว้ (หรอืส่งวทิยานพินธฉ์บบัสมบูรณ)์
*  ส่งรูปถา่ยไดต้ัง้แต่บัดนี้ - 29 มถินุายน 2560 พรอ้มกับตรวจสอบขอ้มูลส่วนตัวใน Personal Data
หากไม่ส่งรูปภายในระยะเวลาที่กําหนด นักศกึษาจะไม่ไดร้ับใบรับรองสําเร็จการศกึษา จะไดร้ับเพยีง
ใบรายงานผลการศกึษา (Transcript) เท่านัน้
* สํานักทะเบียนฯ จดัส่งหลกัฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณยีห์ลงัการประชุมสภาฯ สามารถเขา้ไป
ตรวจสอบสถานะการนําส่ง และรายชื่อ พรอ้มกับเหตุผลของผูม้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสารใหไ้ดท้ี่

* สํานักทะเบียนฯ ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ในขณะนัน้ ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัย 
(วทิยาเขตกลว้ยนํ้าไท) อาคาร 2 ชัน้ 1 เวลาทําการ จ.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถา่ยสําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-350-3500 # 1929    
*  ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่(รอประกาศ)
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

To graduates 
     1. About graduate documents (Transcript and certificate for graduation) , please sent the e-mail to 
your friend in Thailand that you authorize her/him (specify name of person)  to collect your Transcript 
and certificate for graduation and attached file of your passport too.
     2. About the deposit refund please write that you authorize her/him to receive the deposit refund.   
(specify name of person) you can do since 24 July, 2017.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
(on Jan. XX - XX, 2018) you can read in URSA for Graduate.

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

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
ประชุมสภาฯ 21 กรกฎาคม 2560

* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็ รอบที ่1
ขอ้มูล ณ วันที่ 21 มถินุายน 2560

Date of Graduation 
(Semester)



5/7/2017 14:06 7/9

NO ID Name BANK Remark

6 7580200496 น.ส. นมัสการ  มรรคสุนทร 20 ม.ิย. 60 3/2016 TFB ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
7 7580200629 น.ส. อุบลรัตน์  ชมรัตน์ 20 ม.ิย. 60 3/2016 KTB
8 7580201445 น.ส. สุภาวดี  ดวงทอง 14 ม.ิย. 60 3/2016 SCB
9 7580201684 น.ส. นนทลี  พรหมศริ ิ 14 ม.ิย. 60 3/2016 BBL
10 7580202237 น.ส. พนติภัทร  ปิยะภาณีพงษ์ 20 ม.ิย. 60 3/2016 BBL
11 7580202336 น.ส. วรลักษณ์  ชีพประกติ 14 ม.ิย. 60 3/2016 SCB
12 7580202351 น.ส. หัสรนิทร์  ฉมิพลี 14 ม.ิย. 60 3/2016 TFB
13 7580202633 น.ส. กันต์สุดา  โกญจนาท 20 ม.ิย. 60 3/2016 TFB
14 7580202930 น.ส. ภัสรา  ทองขจร 20 ม.ิย. 60 3/2016 SCB ยังไม่ส่งรูปชุดครุย

THESIS**
ครัง้ที่ 6/2559 ** ประชุมสภามหาวทิยาลัย  วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
กําหนดการส่งเกรดใหส้ํานักทะเบียนฯ เพือ่ออกหลักฐานสําเร็จการศกึษาภายในวันที่ 29 มถินุายน 2560
เกรดประกาศครบทุกวชิา และสอบประมวลความรอบรูผ่้านแลว้ (หรอืส่งวทิยานพินธฉ์บบัสมบูรณ)์
*  ส่งรูปถา่ยไดต้ัง้แต่บัดนี้ - 29 มถินุายน 2560 พรอ้มกับตรวจสอบขอ้มูลส่วนตัวใน Personal Data
หากไม่ส่งรูปภายในระยะเวลาที่กําหนด นักศกึษาจะไม่ไดร้ับใบรับรองสําเร็จการศกึษา จะไดร้ับเพยีง
ใบรายงานผลการศกึษา (Transcript) เท่านัน้
* สํานักทะเบียนฯ จดัส่งหลกัฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณยีห์ลงัการประชุมสภาฯ สามารถเขา้ไป
ตรวจสอบสถานะการนําส่ง และรายชื่อ พรอ้มกับเหตุผลของผูม้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสารใหไ้ดท้ี่

* สํานักทะเบียนฯ ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ในขณะนัน้ ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัย 
(วทิยาเขตกลว้ยนํ้าไท) อาคาร 2 ชัน้ 1 เวลาทําการ จ.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถา่ยสําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-350-3500 # 1929    
*  ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่(รอประกาศ)
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

Date of Graduation 
(Semester)

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

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
ประชุมสภาฯ 21 กรกฎาคม 2560

* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็ รอบที ่1
ขอ้มูล ณ วันที่ 21 มถินุายน 2560



5/7/2017 14:06 8/9

NO ID Name BANK Remark

1 7520300612 น.ส. ปุณรภา  ประดษิฐพงษ์** 2 ม.ิย. 60 2/2016 BBL
2 7540203432 นาย อาทติย์  สารสทิธ ิ์ 27 ม.ิย. 60 3/2016 ไม่แจง้ ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
3 7570300405 นาย อภชิาต ิ วีระสกุลรักษ์ 27 ม.ิย. 60 3/2016 SCB
4 7580200538 น.ส. รัตตกิาล  อ ิม่เอม 27 ม.ิย. 60 3/2016 BBL
5 7580201049 น.ส. ศรินิาถ  นริมติวรรธนะ 27 ม.ิย. 60 3/2016 ไม่แจง้
6 7580201312 น.ส. พมิพพ์มิล  สาระหงษ์ 27 ม.ิย. 60 3/2016 BAY ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
7 7580201338 นาย เตชสทิธ ิ ์ ชนิประพนิพร 27 ม.ิย. 60 3/2016 BBL
8 7580202658 น.ส. กุลสิรา  อมรวุฒทิรัพย์ 27 ม.ิย. 60 3/2016 TFB
9 7580203797 น.ส. พทุธพิร  โรจนพทิยากุล 27 ม.ิย. 60 3/2016 SCB ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
10 7580500382 น.ส. นชิาภัทร  อันนันนับ 27 ม.ิย. 60 3/2016 SCB

THESIS**
ครัง้ที่ 6/2559 ** ประชุมสภามหาวทิยาลัย  วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
กําหนดการส่งเกรดใหส้ํานักทะเบียนฯ เพือ่ออกหลักฐานสําเร็จการศกึษาภายในวันที่ 29 มถินุายน 2560
เกรดประกาศครบทุกวชิา และสอบประมวลความรอบรูผ่้านแลว้ (หรอืส่งวทิยานพินธฉ์บบัสมบูรณ)์
*  ส่งรูปถา่ยไดต้ัง้แต่บัดนี้ - 29 มถินุายน 2560 พรอ้มกับตรวจสอบขอ้มูลส่วนตัวใน Personal Data
หากไม่ส่งรูปภายในระยะเวลาที่กําหนด นักศกึษาจะไม่ไดร้ับใบรับรองสําเร็จการศกึษา จะไดร้ับเพยีง
ใบรายงานผลการศกึษา (Transcript) เท่านัน้
* สํานักทะเบียนฯ จดัส่งหลกัฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณยีห์ลงัการประชุมสภาฯ สามารถเขา้ไป
ตรวจสอบสถานะการนําส่ง และรายชื่อ พรอ้มกับเหตุผลของผูม้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสารใหไ้ดท้ี่

* สํานักทะเบียนฯ ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ในขณะนัน้ ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัย 
(วทิยาเขตกลว้ยนํ้าไท) อาคาร 2 ชัน้ 1 เวลาทําการ จ.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถา่ยสําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-350-3500 # 1929    
*  ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่(รอประกาศ)
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
ประชุมสภาฯ 21 กรกฎาคม 2560

* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็ รอบที ่1
ขอ้มูล ณ วันที่ 28 มถินุายน 2560

Date of Graduation 
(Semester)

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



5/7/2017 14:06 9/9

NO ID Name BANK Remark

1 7550200641 MISS  YANG  ZI  05-Jul-17 3/2016 NO Not submit 4 photos in 
academic gown now .

2 7560203445 นาย หัสดี  วังพมิูล ** 5 ก.ค. 60 3/2016 SCB ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
3 7570301312 นาย สริชิัย  แสงสุวรรณ 5 ก.ค. 60 3/2016 ไม่แจง้
4 7580200926 นาย สยาม  ปัญจนาพงศ์ชัย 5 ก.ค. 60 3/2016 TFB
5 7580201460 น.ส. สุธีรา  วงศ์เงนิยวง 5 ก.ค. 60 3/2016 SCB
6 7580201635 นาย ฉัตรสนิ  เรืองไพบูลย์ 5 ก.ค. 60 3/2016 TFB
7 7580202799 นาย ภาสกร  ววิรรธกะ 5 ก.ค. 60 3/2016 SCB
8 7580203136 น.ส. อนุชลา  ศรีสะอาด 5 ก.ค. 60 3/2016 SCB
9 7580203755 นาย ณัฏฐ์ธนนิ  กวีวุฒจิริโชต ิ 5 ก.ค. 60 3/2016 SCB
10 7580300817 น.ส. สริลิดา  นาดี 5 ก.ค. 60 3/2016 TFB

THESIS**
ครัง้ที่ 6/2559 ** ประชุมสภามหาวทิยาลัย  วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
กําหนดการส่งเกรดใหส้ํานักทะเบียนฯ เพือ่ออกหลักฐานสําเร็จการศกึษาภายในวันที่ 29 มถินุายน 2560
เกรดประกาศครบทุกวชิา และสอบประมวลความรอบรูผ่้านแลว้ (หรอืส่งวทิยานพินธฉ์บบัสมบูรณ)์
*  ส่งรูปถา่ยไดต้ัง้แต่บัดนี้ - 29 มถินุายน 2560 พรอ้มกับตรวจสอบขอ้มูลส่วนตัวใน Personal Data
หากไม่ส่งรูปภายในระยะเวลาที่กําหนด นักศกึษาจะไม่ไดร้ับใบรับรองสําเร็จการศกึษา จะไดร้ับเพยีง
ใบรายงานผลการศกึษา (Transcript) เท่านัน้
* สํานักทะเบียนฯ จดัส่งหลกัฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณยีห์ลงัการประชุมสภาฯ สามารถเขา้ไป
ตรวจสอบสถานะการนําส่ง และรายชื่อ พรอ้มกับเหตุผลของผูม้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสารใหไ้ดท้ี่

* สํานักทะเบียนฯ ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ในขณะนัน้ ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัย 
(วทิยาเขตกลว้ยนํ้าไท) อาคาร 2 ชัน้ 1 เวลาทําการ จ.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถา่ยสําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 

 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-350-3500 # 1929    
*  ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่(รอประกาศ)
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
ประชุมสภาฯ 21 กรกฎาคม 2560

* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็ รอบที ่1
ขอ้มูล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2560

Date of Graduation 
(Semester)

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


