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NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

1 7580500804 น.ส. ธนัญญา  มังคลานนท์ 8 พ.ย. 61 1/2018 TFB
2 7590204488 นาย กฤตธัช  วฒุวิงศา 8 พ.ย. 61 1/2018 BAY
3 7590204561 น.ส. ชนกิา  ลักขณาศริวัิตร 8 พ.ย. 61 1/2018 BBL
4 7590204652 นาย วสตุม ์ โชตพิานชิ 8 พ.ย. 61 1/2018 TFB √

5 7590204702 นาย ชนภัทร  วชริธรรมพร 8 พ.ย. 61 1/2018 TFB
6 7590204819 นาย ปัญญวัฒน ์ หลยุลาภประเสรฐิ 8 พ.ย. 61 1/2018 TFB √

7 9540200095 MRS. SHARN HYATT ORCHARD** 27-Oct-18 1/2018 -
8 9550200035 MISS AUDREY CATHERINE 

DEPEIGE**
27-Oct-18 1/2018

-

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

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต ่23 กมุภาพันธ ์2562 ไดท้ี่

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัยไดทั้ง้ 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    
* ขึน้ทะเบยีนบัณฑติทางอนิเทอรเ์น็ต รอบ 2 วันที ่25-26 ก.พ.62 ชาํระเงนิภายใน 27 ก.พ.62
http://commencement.bu.ac.th/ (กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบัตร 16-17 ม.ีค.2562)

     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 23 February, 2019.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on February 25 - 26, 2019) you can read now in URSA for Graduate.

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

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที ่3/2561  :  วันที ่22 กมุภาพันธ ์2562
The University's Board of Trustee approve on February 22, 2019
ขอ้มลู ณ วันที ่14 พฤศจกิายน 2561 / Update November 14, 2018

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

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

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

Date of Graduation 
(Semester)

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 

Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.

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

of 
Honor

Remark

1 7540300287 นาย อลงกรณ์  รัตตะเวทนิ 20 พ.ย. 61 1/2018 BAY
2 7580201569 MISS LUO  SHENMEI 20-Nov-18 1/2018 -
3 7580202245 MISS XINMEI  LIANG 20-Nov-18 1/2018 -
4 7580500135 MISS ZHANG  NIU 20-Nov-18 1/2018 -
5 7600203850 น.ส. ภัทราภา  จติรวไิลย 15 พ.ย. 61 1/2018 SCB

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

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต ่23 กมุภาพันธ ์2562 ไดท้ี่

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัยไดทั้ง้ 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    
* ขึน้ทะเบยีนบัณฑติทางอนิเทอรเ์น็ต รอบ 2 วันที ่25-26 ก.พ.62 ชาํระเงนิภายใน 27 ก.พ.62
http://commencement.bu.ac.th/ (กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบัตร 16-17 ม.ีค.2562)

     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 23 February, 2019.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on February 25 - 26, 2019) you can read now in URSA for Graduate.

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

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที ่3/2561  :  วันที ่22 กมุภาพันธ ์2562
The University's Board of Trustee approve on February 22, 2019
ขอ้มลู ณ วันที ่22 พฤศจกิายน 2561 / Update November 22, 2018

Date of Graduation 
(Semester)

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

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

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

Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.

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

of 
Honor

Remark

1 7530800080 นาย ณฐกร  พนิจิกรปภา** 3 ส.ค. 61 3/2017 SCB
2 7580300379 น.ส. รุง่ลักษณ์ นาคพงษ์** 14 พ.ย. 61 1/2018 TFB

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

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต ่23 กมุภาพันธ ์2562 ไดท้ี่

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัยไดทั้ง้ 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    
* ขึน้ทะเบยีนบัณฑติทางอนิเทอรเ์น็ต รอบ 2 วันที ่25-26 ก.พ.62 ชาํระเงนิภายใน 27 ก.พ.62
http://commencement.bu.ac.th/ (กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบัตร 16-17 ม.ีค.2562)

     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 23 February, 2019.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on February 25 - 26, 2019) 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/graduation_1_61.pdf

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

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

Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที ่3/2561  :  วันที ่22 กมุภาพันธ ์2562
The University's Board of Trustee approve on February 22, 2019
ขอ้มลู ณ วันที ่23 พฤศจกิายน 2561 / Update November 23, 2018

Date of Graduation 
(Semester)

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

of 
Honor

Remark

1 7590204678 น.ส. ชตุกิาญจน ์ สลลิปราโมทย์ 28 พ.ย. 61 1/2018 TFB √

2 7590200171 นาย กรัณฑ ์ สบืสายหาญ 23 พ.ย. 61 1/2018 TFB
3 7590204371 น.ส. กัลญาณัฐ  เทศจอ 23 พ.ย. 61 1/2018 BBL
4 7590204629 นาย ทศพล  บรรลอืสนิ 28 พ.ย. 61 1/2018 TFB
5 7590300252 MISS XUE  TANG 28-Nov-18 1/2018 SCB
6 7590300815 น.ส. รวษิฎา  องอาจ 23 พ.ย. 61 1/2018 BBL
7 7590300823 น.ส. กานดา  ไชยวอ่ง 23 พ.ย. 61 1/2018 SCB

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

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต ่23 กมุภาพันธ ์2562 ไดท้ี่

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัยไดทั้ง้ 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    
* ขึน้ทะเบยีนบัณฑติทางอนิเทอรเ์น็ต รอบ 2 วันที ่25-26 ก.พ.62 ชาํระเงนิภายใน 27 ก.พ.62
http://commencement.bu.ac.th/ (กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบัตร 16-17 ม.ีค.2562)

     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 23 February, 2019.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on February 25 - 26, 2019) you can read now in URSA for Graduate.

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

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที ่3/2561  :  วันที ่22 กมุภาพันธ ์2562
The University's Board of Trustee approve on February 22, 2019
ขอ้มลู ณ วันที ่29 พฤศจกิายน 2561 / Update November 29, 2018

Date of Graduation 
(Semester)

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

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

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

Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.

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

of 
Honor

Remark

8 7590300914 นาย ณฤทธิ ์ พงษ์ศรี 23 พ.ย. 61 1/2018 ไมแ่จง้
9 7590301243 MISS XIAOQING  CHANG 28-Nov-18 1/2018 -
10 7600200781 น.ส. ชตุภิา  วงษ์เจรญิ 28 พ.ย. 61 1/2018 TMB
11 9550200043 MR. PHILIPPE PAUL IRMA 

GEORGES VANDE WIELE**
22-Nov-18 1/2018

-

Not submit 4 
photos in 
academic gown 
now.

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

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต ่23 กมุภาพันธ ์2562 ไดท้ี่

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัยไดทั้ง้ 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    
* ขึน้ทะเบยีนบัณฑติทางอนิเทอรเ์น็ต รอบ 2 วันที ่25-26 ก.พ.62 ชาํระเงนิภายใน 27 ก.พ.62
http://commencement.bu.ac.th/ (กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบัตร 16-17 ม.ีค.2562)

     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 23 February, 2019.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on February 25 - 26, 2019) you can read now in URSA for Graduate.

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

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที ่3/2561  :  วันที ่22 กมุภาพันธ ์2562
The University's Board of Trustee approve on February 22, 2019
ขอ้มลู ณ วันที ่29 พฤศจกิายน 2561 / Update November 29, 2018

Date of Graduation 
(Semester)

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

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

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

Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.

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


6/2/2019 6/49

NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

1 7580202542 MR. WU  XUAN 22-Dec-18 1/2018 -
2 7580203003 MR. XIE  JIAKAI 30-Nov-18 1/2018 -
3 7590200148 น.ส. กรศศพิรย ์ ฐติกลุรักษ์ 30 พ.ย. 61 1/2018 TFB
4 7590200155 น.ส. วชิดุา  รักชือ่ 30 พ.ย. 61 1/2018 ไมแ่จง้
5 7590200288 นาย พงศกร  ลนุีกลู 30 พ.ย. 61 1/2018 TFB
6 7590200395 นาย อภชิน  ดํารงสันตสิขุ 30 พ.ย. 61 1/2018 BBL

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

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต ่23 กมุภาพันธ ์2562 ไดท้ี่

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัยไดทั้ง้ 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    
* ขึน้ทะเบยีนบัณฑติทางอนิเทอรเ์น็ต รอบ 2 วันที ่25-26 ก.พ.62 ชาํระเงนิภายใน 27 ก.พ.62
http://commencement.bu.ac.th/ (กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบัตร 16-17 ม.ีค.2562)

     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 23 February, 2019.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on February 25 - 26, 2019) 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/graduation_1_61.pdf

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

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

Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที ่3/2561  :  วันที ่22 กมุภาพันธ ์2562
The University's Board of Trustee approve on February 22, 2019

ขอ้มลู ณ วันที ่6 ธันวาคม 2561 / Update December 6, 2018

Date of Graduation 
(Semester)

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

of 
Honor

Remark

7 7590200478 น.ส. สคัุนณา  ผูฐ้านสิสร 30 พ.ย. 61 1/2018 BBL
8 7590200486 MR. SINIT  TO 30-Nov-18 1/2018 TFB (except: Monk)
9 7590200692 นาย จติตนันท ์ เงนิเรอืงโรจน์ 30 พ.ย. 61 1/2018 TFB
10 7590201344 นาย ปัณณ์พัฒน ์ กอ่กจิรุง่สริ ิ 30 พ.ย. 61 1/2018 TFB
11 7590201484 นาย สานนท ์ เรอืงแสง 30 พ.ย. 61 1/2018 TFB
12 7590201583 นาย ปรเมศวร ์ เชญิวริยิะกลุ 30 พ.ย. 61 1/2018 BBL
13 7590201674 นาย อธปิไตย  ทรงวฒุศิลี 30 พ.ย. 61 1/2018 NBANK
14 7590201948 น.ส. นันทยิา  ศริวิลิาศ 30 พ.ย. 61 1/2018 BBL

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

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต ่23 กมุภาพันธ ์2562 ไดท้ี่

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัยไดทั้ง้ 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    
* ขึน้ทะเบยีนบัณฑติทางอนิเทอรเ์น็ต รอบ 2 วันที ่25-26 ก.พ.62 ชาํระเงนิภายใน 27 ก.พ.62
http://commencement.bu.ac.th/ (กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบัตร 16-17 ม.ีค.2562)

     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 23 February, 2019.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on February 25 - 26, 2019) 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/graduation_1_61.pdf

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

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

Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที ่3/2561  :  วันที ่22 กมุภาพันธ ์2562
The University's Board of Trustee approve on February 22, 2019

ขอ้มลู ณ วันที ่6 ธันวาคม 2561 / Update December 6, 2018

Date of Graduation 
(Semester)

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

of 
Honor

Remark

15 7590202391 น.ส. ณัฐภัสสร  ชาลกีลุ 30 พ.ย. 61 1/2018 TFB √

16 7590202524 นาย ตฤณ  อว่มสอาด 30 พ.ย. 61 1/2018 TFB
17 7590202672 นาย ชยัวัฒน ์ มว่งทอง 30 พ.ย. 61 1/2018 BBL
18 7590202821 น.ส. ชลธดิา  ตันตรัิตนุกลุ 30 พ.ย. 61 1/2018 TFB
19 7590202961 น.ส. ณัฏฐชยากาญจน ์ บนิสวุรรณ์ 30 พ.ย. 61 1/2018 TFB
20 7590203084 น.ส. ปฐมาภรณ์  เกตมุาลา 30 พ.ย. 61 1/2018 BBL
21 7590203126 น.ส. สชุาวด ี กจิเกษตรสถาพร 30 พ.ย. 61 1/2018 SCB
22 7590203282 น.ส. วริญา  แสงศริติระกลู 30 พ.ย. 61 1/2018 SCB

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

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต ่23 กมุภาพันธ ์2562 ไดท้ี่

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัยไดทั้ง้ 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    
* ขึน้ทะเบยีนบัณฑติทางอนิเทอรเ์น็ต รอบ 2 วันที ่25-26 ก.พ.62 ชาํระเงนิภายใน 27 ก.พ.62
http://commencement.bu.ac.th/ (กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบัตร 16-17 ม.ีค.2562)

     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 23 February, 2019.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on February 25 - 26, 2019) you can read now in URSA for Graduate.

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

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที ่3/2561  :  วันที ่22 กมุภาพันธ ์2562
The University's Board of Trustee approve on February 22, 2019

ขอ้มลู ณ วันที ่6 ธันวาคม 2561 / Update December 6, 2018

Date of Graduation 
(Semester)

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

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

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

Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.

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

of 
Honor

Remark

23 7590203316 MR. JING  JIAYAN 30-Nov-18 1/2018 -
24 7590203340 น.ส. โรสรนิทร ์ เศรษฐวีราศริิ 30 พ.ย. 61 1/2018 TFB
25 7590203803 น.ส. วราภรณ์  แกว้คําหาญ 30 พ.ย. 61 1/2018 TFB
26 7590203902 น.ส. จรัิชยา  วจิติร 30 พ.ย. 61 1/2018 SCB
27 7600300516 น.ส. ณัฐพร  ชโลปกรณ์ 4 ธ.ค. 61 1/2018 TFB

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

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต ่23 กมุภาพันธ ์2562 ไดท้ี่

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัยไดทั้ง้ 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    
* ขึน้ทะเบยีนบัณฑติทางอนิเทอรเ์น็ต รอบ 2 วันที ่25-26 ก.พ.62 ชาํระเงนิภายใน 27 ก.พ.62
http://commencement.bu.ac.th/ (กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบัตร 16-17 ม.ีค.2562)

     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 23 February, 2019.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on February 25 - 26, 2019) you can read now in URSA for Graduate.

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

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที ่3/2561  :  วันที ่22 กมุภาพันธ ์2562
The University's Board of Trustee approve on February 22, 2019

ขอ้มลู ณ วันที ่6 ธันวาคม 2561 / Update December 6, 2018

Date of Graduation 
(Semester)

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

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

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

Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.

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

of 
Honor

Remark

1 7570203112 นาย ทรงพล  สุน่ตระกลู** 12 ธ.ค. 61 1/2018 ไมแ่จง้
2 7590201278 น.ส. วรัตมช์ยา  ภูโ่หมด 7 ธ.ค. 61 1/2018 TFB
3 7590201336 น.ส. มัทนา  เสอืกลา้ 7 ธ.ค. 61 1/2018 TFB
4 7590201351 น.ส. อาทติยา  นารถมณี 7 ธ.ค. 61 1/2018 BAY
5 7590201906 น.ส. วชริา  เทพามาตย์ 7 ธ.ค. 61 1/2018 BAY √

6 7590202409 น.ส. อรสิรา  เกดิผล 6 ธ.ค. 61 1/2018 TMB √

7 7590204595 น.ส. นสิารัตน ์ กระจา่งศรี 6 ธ.ค. 61 1/2018 BBL
8 7590204603 น.ส. นวรัตน ์ ทรงไทย 6 ธ.ค. 61 1/2018 BBL
9 7590204645 น.ส. วไิลวรรณ  สวา่งแกว้ 6 ธ.ค. 61 1/2018 TFB
10 7600203983 นาย กฤตนิ  ประสทิธิส์ม 11 ธ.ค. 61 1/2018 TFB

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

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต ่23 กมุภาพันธ ์2562 ไดท้ี่

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัยไดทั้ง้ 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    
* ขึน้ทะเบยีนบัณฑติทางอนิเทอรเ์น็ต รอบ 2 วันที ่25-26 ก.พ.62 ชาํระเงนิภายใน 27 ก.พ.62
http://commencement.bu.ac.th/ (กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบัตร 16-17 ม.ีค.2562)

     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 23 February, 2019.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on February 25 - 26, 2019) 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/graduation_1_61.pdf

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

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

Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที ่3/2561  :  วันที ่22 กมุภาพันธ ์2562
The University's Board of Trustee approve on February 22, 2019
ขอ้มลู ณ วันที ่14 ธันวาคม 2561 / Update December 14, 2018

Date of Graduation 
(Semester)

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

of 
Honor

Remark

1 7570300611 น.ส.ธดิาใจ  จันทนามศร*ี* 2 ธ.ค. 61 1/2018 ไมแ่จง้
2 7580200934 น.ส. นลนิรัตน ์ เตชะธนาวงศ์ 15 ธ.ค. 61 1/2018 SCB ยังไมส่ง่รปูชดุครยุ
3 7590200189 น.ส. ภษิูตา  อารยีรั์กษ์วานชิ 14 ธ.ค. 61 1/2018 TFB
4 7590200601 น.ส. ธารณิี  เฉียบแหลม 15 ธ.ค. 61 1/2018 BAY
5 7590200635 MR. LI  XIONGDONG 15-Dec-18 1/2018 -
6 7590200718 นาย รัชพล  เหล็กสงิห์ 15 ธ.ค. 61 1/2018 BBL
7 7590200809 น.ส. วาสฏิฐ ี วาสกิศริิ 15 ธ.ค. 61 1/2018 SCB

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

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต ่23 กมุภาพันธ ์2562 ไดท้ี่

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัยไดทั้ง้ 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    
* ขึน้ทะเบยีนบัณฑติทางอนิเทอรเ์น็ต รอบ 2 วันที ่25-26 ก.พ.62 ชาํระเงนิภายใน 27 ก.พ.62
http://commencement.bu.ac.th/ (กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบัตร 16-17 ม.ีค.2562)

     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 23 February, 2019.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on February 25 - 26, 2019) 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/graduation_1_61.pdf

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

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

Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที ่3/2561  :  วันที ่22 กมุภาพันธ ์2562
The University's Board of Trustee approve on February 22, 2019
ขอ้มลู ณ วันที ่19 ธันวาคม 2561 / Update December 19, 2018

Date of Graduation 
(Semester)

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

of 
Honor

Remark

8 7590200825 น.ส. อภญิญา  ประสมทอง 15 ธ.ค. 61 1/2018 TFB
9 7590200916 น.ส. สมฤด ี ทองรักษ์** 12 ธ.ค. 61 1/2018 ไมแ่จง้ √

10 7590201146 น.ส. กานตมิา  กําเนดิเพชร 14 ธ.ค. 61 1/2018 SCB
11 7590201328 MISS GUO  QU 15-Dec-18 1/2018 -
12 7590201625 นาง ณชิชามนิทร ์ มแีกว้ 14 ธ.ค. 61 1/2018 TFB
13 7590202458 น.ส. พชรพร  บํารงุกจิ 14 ธ.ค. 61 1/2018 TFB
14 7590202466 น.ส. พชิญา  ยะโพ 14 ธ.ค. 61 1/2018 TFB

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

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต ่23 กมุภาพันธ ์2562 ไดท้ี่

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัยไดทั้ง้ 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    
* ขึน้ทะเบยีนบัณฑติทางอนิเทอรเ์น็ต รอบ 2 วันที ่25-26 ก.พ.62 ชาํระเงนิภายใน 27 ก.พ.62
http://commencement.bu.ac.th/ (กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบัตร 16-17 ม.ีค.2562)

     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 23 February, 2019.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on February 25 - 26, 2019) 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/graduation_1_61.pdf

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

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

Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที ่3/2561  :  วันที ่22 กมุภาพันธ ์2562
The University's Board of Trustee approve on February 22, 2019
ขอ้มลู ณ วันที ่19 ธันวาคม 2561 / Update December 19, 2018

Date of Graduation 
(Semester)

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

of 
Honor

Remark

15 7590202482 น.ส. รจุเิรข  ศรแีสนสขุ 14 ธ.ค. 61 1/2018 SCB
16 7590202565 นาย พรประสทิธิ ์ โพธิศ์รี 15 ธ.ค. 61 1/2018 TFB
17 7590202631 นาย พรีณัฐ  ชยัอนงค์ 14 ธ.ค. 61 1/2018 KTB
18 7590202953 น.ส. ณรัตน ์ คปูระทมุศริิ 15-Dec-18 1/2018 SCB
19 7590203183 น.ส. ทวิา  แกว้ผอ่ง 15 ธ.ค. 61 1/2018 TFB
20 7590203399 นาย กลุพันธ ์ ละมนูกจิ 15-Dec-18 1/2018 SCB
21 7590203522 นาย ประเสรฐิ  สวุรรณเสรเีกษม 15 ธ.ค. 61 1/2018 TFB

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

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต ่23 กมุภาพันธ ์2562 ไดท้ี่

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัยไดทั้ง้ 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    
* ขึน้ทะเบยีนบัณฑติทางอนิเทอรเ์น็ต รอบ 2 วันที ่25-26 ก.พ.62 ชาํระเงนิภายใน 27 ก.พ.62
http://commencement.bu.ac.th/ (กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบัตร 16-17 ม.ีค.2562)

     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 23 February, 2019.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on February 25 - 26, 2019) you can read now in URSA for Graduate.

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

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที ่3/2561  :  วันที ่22 กมุภาพันธ ์2562
The University's Board of Trustee approve on February 22, 2019
ขอ้มลู ณ วันที ่19 ธันวาคม 2561 / Update December 19, 2018

Date of Graduation 
(Semester)

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

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

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

Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.

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

of 
Honor

Remark

22 7590203605 น.ส. ภาวณิี  ชลศริพิงษ์ 15-Dec-18 1/2018 SCB ยังไมส่ง่รปูชดุครยุ
23 7590203647 น.ส. ศศธิร  วงพมิล 15 ธ.ค. 61 1/2018 TFB
24 7590203696 น.ส. ภัสราภรณ์  แซอ่ึง้ 15 ธ.ค. 61 1/2018 TFB
25 7590203738 นาย ณัฏฐ ์ นาควัชระ 15 ธ.ค. 61 1/2018 BAY
26 7590203746 น.ส. รนิรดา  พงษ์สภุา 15 ธ.ค. 61 1/2018 TFB
27 7590203753 MISS NGOC THAI KHANH 

NGUYEN
15-Dec-18 1/2018

-

28 7590203795 น.ส. ณัฏฐพร  ศภุสรรพตระกลู 15 ธ.ค. 61 1/2018 TFB
THESIS** ตวัอยา่งรปูชดุครยุ/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต ่23 กมุภาพันธ ์2562 ไดท้ี่

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัยไดทั้ง้ 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    
* ขึน้ทะเบยีนบัณฑติทางอนิเทอรเ์น็ต รอบ 2 วันที ่25-26 ก.พ.62 ชาํระเงนิภายใน 27 ก.พ.62
http://commencement.bu.ac.th/ (กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบัตร 16-17 ม.ีค.2562)

     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 23 February, 2019.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on February 25 - 26, 2019) 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/graduation_1_61.pdf

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

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

Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที ่3/2561  :  วันที ่22 กมุภาพันธ ์2562
The University's Board of Trustee approve on February 22, 2019
ขอ้มลู ณ วันที ่19 ธันวาคม 2561 / Update December 19, 2018

Date of Graduation 
(Semester)

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


6/2/2019 15/49

NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

29 7590203878 นาย กฤตมขุ  นาคปฐม 14 ธ.ค. 61 1/2018 SCB
30 7590203977 นาย อณุศักดิ ์ เหลา่แสงไทย 14 ธ.ค. 61 1/2018 KTB
31 7590204322 MR. AEYAYA  CHOROT 14-Dec-18 1/2018 TFB
32 7590204751 น.ส. ประณาล ี เหมเวช 14 ธ.ค. 61 1/2018 BBL √

33 7600201268 นาย สทิธชิยั  ภษูาแกว้ 14 ธ.ค. 61 1/2018 TFB
34 7600202050 น.ส. กมลทพิย ์ ชวิชาวนา 14 ธ.ค. 61 1/2018 SCB

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

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต ่23 กมุภาพันธ ์2562 ไดท้ี่

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัยไดทั้ง้ 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    
* ขึน้ทะเบยีนบัณฑติทางอนิเทอรเ์น็ต รอบ 2 วันที ่25-26 ก.พ.62 ชาํระเงนิภายใน 27 ก.พ.62
http://commencement.bu.ac.th/ (กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบัตร 16-17 ม.ีค.2562)

     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 23 February, 2019.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on February 25 - 26, 2019) you can read now in URSA for Graduate.

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

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที ่3/2561  :  วันที ่22 กมุภาพันธ ์2562
The University's Board of Trustee approve on February 22, 2019
ขอ้มลู ณ วันที ่19 ธันวาคม 2561 / Update December 19, 2018

Date of Graduation 
(Semester)

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

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

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

Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.

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


6/2/2019 16/49

NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

1 7590204660 น.ส. ณชิารยี ์ ทวพัีฒนะพงศ์ 19 ธ.ค. 61 1/2018 TFB
2 7590204785 น.ส. อารยา  สวุรรณสจุรติ 2 ม.ค. 62 1/2018 TFB
3 7590300278 น.ส. ธชาพมิพ ์อานพนิจินันท*์* 30 พ.ย. 61 1/2018 ไมแ่จง้
4 7600204114 นาย เดชพงศ ์ โพธสิวุรรณ 3 ม.ค. 62 1/2018 SCB
5 7600204122 นาย ธรียทุธ  แกว้เกร็ด 3 ม.ค. 62 1/2018 SCB
6 9560300031 MISS PROUD  ARUNRANGSIWED** 11-Dec-18 1/2018 SCB

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

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต ่23 กมุภาพันธ ์2562 ไดท้ี่

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัยไดทั้ง้ 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    
* ขึน้ทะเบยีนบัณฑติทางอนิเทอรเ์น็ต รอบ 2 วันที ่25-26 ก.พ.62 ชาํระเงนิภายใน 27 ก.พ.62
http://commencement.bu.ac.th/ (กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบัตร 16-17 ม.ีค.2562)

     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 23 February, 2019.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on February 25 - 26, 2019) you can read now in URSA for Graduate.

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

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที ่3/2561  :  วันที ่22 กมุภาพันธ ์2562
The University's Board of Trustee approve on February 22, 2019

ขอ้มลู ณ วันที ่4 มกราคม 2562 / Update January 4, 2019

Date of Graduation 
(Semester)

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

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

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

Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.

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

of 
Honor

Remark

1 7540202236 นาย กฤษฏิ ์ ชนะชยั 30 ม.ค. 62 2/2018 TFB
2 7540300311 นาย พสิณฒ ์ กลอ่มสมบรูณ์** 14 ธ.ค. 61 1/2018 SCB
3 7540300717 น.ส.  กัตตกิา    แกว้มณี 18 ม.ค. 62 2/2018 KTB
4 7540300790 น.ส. สพุรรณกิาร ์ อนุประเสรฐิ** 2 ม.ีค. 61 2/2017 TFB
5 7540301020 น.ส. สกลุรัตน ์ แจง้หรัิญ** 11 ม.ค. 62 1/2018 TFB
6 7550300045 น.ส. ชมพนุูท  เหลอืงสมบรูณ์** 18 ม.ค. 62 2/2018 ไมแ่จง้ ยังไมส่ง่รปูชดุครยุ
7 7550300334 น.ส. สโรบล  เตอืนจติต์ 5 ม.ค. 62 1/2018 TFB
8 7550300581 นาย นาวนิ  เพิม่ประยรู** 14 ม.ค. 62 2/2018 SCB

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

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต ่23 กมุภาพันธ ์2562 ไดท้ี่

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัยไดทั้ง้ 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    
* ขึน้ทะเบยีนบัณฑติทางอนิเทอรเ์น็ต รอบ 2 วันที ่25-26 ก.พ.62 ชาํระเงนิภายใน 27 ก.พ.62
http://commencement.bu.ac.th/ (กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบัตร 16-17 ม.ีค.2562)

     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 23 February, 2019.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on February 25 - 26, 2019) you can read now in URSA for Graduate.

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

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที ่3/2561  :  วันที ่22 กมุภาพันธ ์2562
The University's Board of Trustee approve on February 22, 2019

ขอ้มลู ณ วันที ่6 กมุภาพันธ ์2562 / UpdateFebruary 6, 2019

Date of Graduation 
(Semester)

To Foreigner Student (Oversea)

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

  Click here           Instruction for International Students who are currently expecting to graduate 

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

Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.

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

of 
Honor

Remark

9 7550300656 นาย สริพัิทธ  กันธา 31 ม.ค. 62 2/2018 TMB ยังไมส่ง่รปูชดุครยุ
10 7550301142 น.ส. นุชนารถ  สปุการ** 16 ม.ค. 62 2/2018 ไมแ่จง้
11 7550400100 นาย กติตสิภุัค  จันทรสรุนิทร์ 29 ม.ค. 62 2/2018 SCB
12 7550500362 น.ส. ธนาพร  ถงึคณุ** 11 ม.ค. 62 1/2018 TFB
13 7560203049 นาย แน่แท ้ ตันตวัิฒนไพศาล 29 ม.ค. 62 2/2018 ไมแ่จง้ ยังไมส่ง่รปูชดุครยุ
14 7560300217 นาย  ขวัญดาว    ศรวีโิรจนว์งศ ์ 31 ม.ค. 62 2/2018 SCB
15 7560300290 น.ส. ณัฐนันท ์ กองจรติ 30 ม.ค. 62 2/2018 KTB
16 7560300415 น.ส. นันธยา  อนิทรจั์นทร์ 30 ม.ค. 62 2/2018 BBL

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

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต ่23 กมุภาพันธ ์2562 ไดท้ี่

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัยไดทั้ง้ 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    
* ขึน้ทะเบยีนบัณฑติทางอนิเทอรเ์น็ต รอบ 2 วันที ่25-26 ก.พ.62 ชาํระเงนิภายใน 27 ก.พ.62
http://commencement.bu.ac.th/ (กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบัตร 16-17 ม.ีค.2562)

     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 23 February, 2019.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on February 25 - 26, 2019) you can read now in URSA for Graduate.

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

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 

The University's Board of Trustee approve on February 22, 2019
ขอ้มลู ณ วันที ่6 กมุภาพันธ ์2562 / UpdateFebruary 6, 2019

Date of Graduation 
(Semester)

ครัง้ที ่3/2561  :  วันที ่22 กมุภาพันธ ์2562
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูสํ้าเร็จการศกึษา 

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

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

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

Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.

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

of 
Honor

Remark

17 7560500097 น.ส. วนัีส  หอมจันทรจ์รัีง 23 ม.ค. 62 2/2018 ไมแ่จง้
18 7560500329 นาย ธนกฤต  วเิลขรัตน์ 30 ม.ค. 62 2/2018 TFB
19 7560500360 นาย ประสทิธิ ์ จักษ์ตรมีงคล** 30 ม.ค. 62 2/2018 ไมแ่จง้
20 7570201942 น.ส. ปิยาภรณ์  พกิลุทอง 30 ม.ค. 62 2/2018 ไมแ่จง้

21 7570203070 MR. SHUGUANG  CAO 31-Jan-19 2/2018 -

Not submit 4 
photos in 
academic gown 
now.

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

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต ่23 กมุภาพันธ ์2562 ไดท้ี่

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัยไดทั้ง้ 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    
* ขึน้ทะเบยีนบัณฑติทางอนิเทอรเ์น็ต รอบ 2 วันที ่25-26 ก.พ.62 ชาํระเงนิภายใน 27 ก.พ.62
http://commencement.bu.ac.th/ (กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบัตร 16-17 ม.ีค.2562)

     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 23 February, 2019.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on February 25 - 26, 2019) you can read now in URSA for Graduate.

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

ขอ้มลู ณ วันที ่6 กมุภาพันธ ์2562 / UpdateFebruary 6, 2019

Date of Graduation 
(Semester)

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

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

To Foreigner Student (Oversea)

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที ่3/2561  :  วันที ่22 กมุภาพันธ ์2562
The University's Board of Trustee approve on February 22, 2019

  Click here           Instruction for International Students who are currently expecting to graduate 

Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.

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

of 
Honor

Remark

22 7570300314 MISS JERAWAN  THAMMACHART 30-Jan-19 2/2018 ไมแ่จง้ ยังไมส่ง่รปูชดุครยุ
23 7570300603 นาย จฑุารพ  พงษ์ภมุมา 31 ม.ค. 62 2/2018 TFB
24 7570300702 น.ส. มนตช์มพ ู ธรฤทธิ์ 30 ม.ค. 62 2/2018 SCB
25 7570300892 น.ส. พรรณทพิา  จติราวฒุพิร** 30 ม.ค. 62 2/2018 BAY
26 7570301155 น.ส. กลุณภา  กรับไกรแกว้ 30 ม.ค. 62 2/2018 KTB
27 7570301361 นาย อภสิทิธิ ์ เอีย่มธารทอง 12 ม.ค. 62 1/2018 ไมแ่จง้ ยังไมส่ง่รปูชดุครยุ
28 7570301395 น.ส. นันทน์ภัส  กจิธรรมเชษฐ*์* 11 ม.ค. 62 1/2018 TFB
29 7570301429 นาย วทิยา ถิน่พดุซา** 19 ธ.ค. 61 1/2018 ไมแ่จง้

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

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต ่23 กมุภาพันธ ์2562 ไดท้ี่

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัยไดทั้ง้ 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    
* ขึน้ทะเบยีนบัณฑติทางอนิเทอรเ์น็ต รอบ 2 วันที ่25-26 ก.พ.62 ชาํระเงนิภายใน 27 ก.พ.62
http://commencement.bu.ac.th/ (กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบัตร 16-17 ม.ีค.2562)

     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 23 February, 2019.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on February 25 - 26, 2019) you can read now in URSA for Graduate.

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

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที ่3/2561  :  วันที ่22 กมุภาพันธ ์2562
The University's Board of Trustee approve on February 22, 2019

ขอ้มลู ณ วันที ่6 กมุภาพันธ ์2562 / UpdateFebruary 6, 2019

Date of Graduation 
(Semester)

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

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

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

Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.

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

of 
Honor

Remark

30 7570301502 นาย ชยรพ  ประทศิ 26 ม.ค. 62 2/2018 TFB
31 7570500038 น.ส. สมหทัย  จารมุลินิท 19 ม.ค. 62 2/2018 SCB
32 7580200256 MISS CHANNTREAVATEY KEAN** 30-Jan-19 2/2018 TFB
33 7580200942 วา่ที ่ร.ต.ท. ชยัวัฒน ์ บญุพบ 30 ม.ค. 62 2/2018 TMB

34

7580201031 MR. HSI THU PYAE  SONE 29-Jan-19 2/2018 -

Not submit 4 
photos in 
academic gown 
now.

35 7580202161 น.ส. ศรสีรุางค ์ ตรีเลศิพานชิ 29 ม.ค. 62 2/2018 TFB ยังไมส่ง่รปูชดุครยุ
THESIS** ตวัอยา่งรปูชดุครยุ/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต ่23 กมุภาพันธ ์2562 ไดท้ี่

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัยไดทั้ง้ 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    
* ขึน้ทะเบยีนบัณฑติทางอนิเทอรเ์น็ต รอบ 2 วันที ่25-26 ก.พ.62 ชาํระเงนิภายใน 27 ก.พ.62
http://commencement.bu.ac.th/ (กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบัตร 16-17 ม.ีค.2562)

     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 23 February, 2019.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on February 25 - 26, 2019) you can read now in URSA for Graduate.

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

ขอ้มลู ณ วันที ่6 กมุภาพันธ ์2562 / UpdateFebruary 6, 2019

Date of Graduation 
(Semester)

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

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

To Foreigner Student (Oversea)

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที ่3/2561  :  วันที ่22 กมุภาพันธ ์2562
The University's Board of Trustee approve on February 22, 2019

  Click here           Instruction for International Students who are currently expecting to graduate 

Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.

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

of 
Honor

Remark

36 7580202278 นาย นวภัทร  มานะกลุ 30 ม.ค. 62 2/2018 TFB ยังไมส่ง่รปูชดุครยุ
37 7580203250 น.ส. พณิชิา  กจิเกษมพงศา 30 ม.ค. 62 2/2018 TFB ยังไมส่ง่รปูชดุครยุ
38 7580203417 น.ส. พรชนก  คําแพร 29 ม.ค. 62 2/2018 KTB
39 7580203581 นาย โชตกิา  ชนิธนัุนทน์ 30 ม.ค. 62 2/2018 BBL ยังไมส่ง่รปูชดุครยุ
40 7580203730 MISS BENJAWAN  HANPRATUM 31-Jan-19 2/2018 TFB
41 7580203813 น.ส. ธรีารัตน ์ เพ็ชรโยธนิ 30 ม.ค. 62 2/2018 TFB
42 7580203920 MISS FU  YIREN 29 ม.ค. 62 2/2018 - ยังไมส่ง่รปูชดุครยุ
43 7580204027 น.ส. จไุรวรรณ  สวัุตถกิลุ 16 ม.ค. 62 2/2018 BBL

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

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต ่23 กมุภาพันธ ์2562 ไดท้ี่

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัยไดทั้ง้ 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    
* ขึน้ทะเบยีนบัณฑติทางอนิเทอรเ์น็ต รอบ 2 วันที ่25-26 ก.พ.62 ชาํระเงนิภายใน 27 ก.พ.62
http://commencement.bu.ac.th/ (กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบัตร 16-17 ม.ีค.2562)

     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 23 February, 2019.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on February 25 - 26, 2019) you can read now in URSA for Graduate.

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

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที ่3/2561  :  วันที ่22 กมุภาพันธ ์2562
The University's Board of Trustee approve on February 22, 2019

ขอ้มลู ณ วันที ่6 กมุภาพันธ ์2562 / UpdateFebruary 6, 2019

Date of Graduation 
(Semester)

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

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

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

Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.

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

of 
Honor

Remark

44 7580300106 MR.  MASAKI    TAWADA 29 ม.ค. 62 2/2018 SCB ยังไมส่ง่รปูชดุครยุ
45 7580300296 น.ส. จารภุัค  อธวัิฒนภ์ญิโญ 17 ม.ค. 62 2/2018 BBL

46

7580300619 MISS WEN  HUI 28-Jan-19 2/2018 -

Not submit 4 
photos in 
academic gown 
now.

47 7580300759 MR. TANIN  AUNGAMRUNG 30-Jan-19 2/2018 TFB
48 7580301120 MR. YUE  SUN 31-Jan-19 2/2018 -
49 7580301351 นาย รจุน ์ ศานตวิวัิฒนก์ลุ 17 ม.ค. 62 2/2018 TFB

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

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต ่23 กมุภาพันธ ์2562 ไดท้ี่

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัยไดทั้ง้ 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    
* ขึน้ทะเบยีนบัณฑติทางอนิเทอรเ์น็ต รอบ 2 วันที ่25-26 ก.พ.62 ชาํระเงนิภายใน 27 ก.พ.62
http://commencement.bu.ac.th/ (กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบัตร 16-17 ม.ีค.2562)

     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 23 February, 2019.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on February 25 - 26, 2019) 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/graduation_1_61.pdf

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

To Foreigner Student (Oversea)

ครัง้ที ่3/2561  :  วันที ่22 กมุภาพันธ ์2562
The University's Board of Trustee approve on February 22, 2019

ขอ้มลู ณ วันที ่6 กมุภาพันธ ์2562 / UpdateFebruary 6, 2019

Date of Graduation 
(Semester)

  Click here           Instruction for International Students who are currently expecting to graduate 

Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูสํ้าเร็จการศกึษา 

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

of 
Honor

Remark

50 7580301542 MISS XIUZHEN  HUANG 31-Jan-19 2/2018 -
51 7580301583 MR. KUNLIN  LI 28-Jan-19 2/2018 -
52 7580301641 MISS CONG  LUO 28-Jan-19 2/2018 -
53 7580301757 นาย วรีะชยั  ลฬีหาทร 31 ม.ค. 62 2/2018 ไมแ่จง้ ยังไมส่ง่รปูชดุครยุ

54

7580301922 MR. PANYA NGAMRUANGPONG** 31-Jul-18 3/2017 -

Not submit 4 
photos in 
academic gown 
now.

55 7580500689 นาย สบุัญชา  ศรสีงา่** 29 ม.ค. 62 2/2018 ไมแ่จง้
THESIS** ตวัอยา่งรปูชดุครยุ/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต ่23 กมุภาพันธ ์2562 ไดท้ี่

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัยไดทั้ง้ 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    
* ขึน้ทะเบยีนบัณฑติทางอนิเทอรเ์น็ต รอบ 2 วันที ่25-26 ก.พ.62 ชาํระเงนิภายใน 27 ก.พ.62
http://commencement.bu.ac.th/ (กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบัตร 16-17 ม.ีค.2562)

     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 23 February, 2019.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on February 25 - 26, 2019) you can read now in URSA for Graduate.

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

ขอ้มลู ณ วันที ่6 กมุภาพันธ ์2562 / UpdateFebruary 6, 2019

Date of Graduation 
(Semester)

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

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

To Foreigner Student (Oversea)

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที ่3/2561  :  วันที ่22 กมุภาพันธ ์2562
The University's Board of Trustee approve on February 22, 2019

  Click here           Instruction for International Students who are currently expecting to graduate 

Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.

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

of 
Honor

Remark

56 7580500739 น.ส. วราภรณ์  ลุม่พนานุสรณ์ 11 ม.ค. 62 1/2018 TFB
57 7580500770 น.ส. จฑุาทพิย ์ ทองศร*ี* 31 ม.ค. 62 2/2018 ไมแ่จง้
58 7580500796 นาย ยศนันท ์ ออ่นสันทัด 23 ม.ค. 62 2/2018 TFB
59 7590200080 MISS CHANTIMA  JIRAKITTIKUL 8-Jan-19 1/2018 SCB
60 7590200221 นาย ตฤณ  วัฒโนภาศ 11 ม.ค. 62 1/2018 TFB
61 7590200254 น.ส. เบญจวรรณ  สระวัง 29 ม.ค. 62 2/2018 TFB
62 7590200353 MR. SAI AUNG HLA 8-Jan-19 1/2018 -
63 7590200361 น.ส. ระพพีรรณ  ดวงพลพร 29 ม.ค. 62 2/2018 BBL

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

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต ่23 กมุภาพันธ ์2562 ไดท้ี่

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัยไดทั้ง้ 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    
* ขึน้ทะเบยีนบัณฑติทางอนิเทอรเ์น็ต รอบ 2 วันที ่25-26 ก.พ.62 ชาํระเงนิภายใน 27 ก.พ.62
http://commencement.bu.ac.th/ (กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบัตร 16-17 ม.ีค.2562)

     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 23 February, 2019.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on February 25 - 26, 2019) you can read now in URSA for Graduate.

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

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที ่3/2561  :  วันที ่22 กมุภาพันธ ์2562
The University's Board of Trustee approve on February 22, 2019

ขอ้มลู ณ วันที ่6 กมุภาพันธ ์2562 / UpdateFebruary 6, 2019

Date of Graduation 
(Semester)

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

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

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

Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.

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

of 
Honor

Remark

64 7590200387 นาย ศรัณย ์ บญุยัง 30 ม.ค. 62 2/2018 TFB
65 7590200502 MR. NATTAPON  DOLCHARUMANEE 8-Jan-19 1/2018 TFB
66 7590200700 น.ส. สดุาภา  สขุชศูรี 30 ม.ค. 62 2/2018 TFB
67 7590200940 น.ส. โสรัจจะราช  เถระพันธ*์* 11 ม.ค. 62 1/2018 SCB
68 7590200973 MISS NATTAYA  SIRIMONGKOL 31-Jan-19 2/2018 KTB
69 7590201013 น.ส. ภัทรลักษณ์  นอ้ยนาค 29 ม.ค. 62 2/2018 TFB
70 7590201062 น.ส. วภิาวรรณ  สวุรรณวงษ์ 29 ม.ค. 62 2/2018 BBL ยังไมส่ง่รปูชดุครยุ
71 7590201179 น.ส. จรยิา  สนทิรัตน์ 5 ม.ค. 62 1/2018 BAY

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

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต ่23 กมุภาพันธ ์2562 ไดท้ี่

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัยไดทั้ง้ 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    
* ขึน้ทะเบยีนบัณฑติทางอนิเทอรเ์น็ต รอบ 2 วันที ่25-26 ก.พ.62 ชาํระเงนิภายใน 27 ก.พ.62
http://commencement.bu.ac.th/ (กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบัตร 16-17 ม.ีค.2562)

     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 23 February, 2019.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on February 25 - 26, 2019) you can read now in URSA for Graduate.

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

ขอ้มลู ณ วันที ่6 กมุภาพันธ ์2562 / UpdateFebruary 6, 2019

Date of Graduation 
(Semester)

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

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

To Foreigner Student (Oversea)

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที ่3/2561  :  วันที ่22 กมุภาพันธ ์2562
The University's Board of Trustee approve on February 22, 2019

  Click here           Instruction for International Students who are currently expecting to graduate 

Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.

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

of 
Honor

Remark

72 7590201195 น.ส. อรอมุา  จันทรนคร 30 ม.ค. 62 2/2018 TFB
73 7590201286 MR. ARUN  PAWA 8-Jan-19 1/2018 SCB √

74 7590201369 นาย พรีพัฒน ์ ววัิฒนานนท์ 29 ม.ค. 62 2/2018 BAY
75 7590201377 นาย รัฐพล  เหลอืงสมบรูณ์ 29 ม.ค. 62 2/2018 TFB
76 7590201419 น.ส. ชนศิา  อดุมทรัพย์ 23 ม.ค. 62 2/2018 SCB
77 7590201427 น.ส. สาธติา  ศภุาพชิญช์ตุภิาส 12 ม.ค. 62 1/2018 KTB ยังไมส่ง่รปูชดุครยุ
78 7590201435 น.ส. พชรพรมิา  นุชตะ 29 ม.ค. 62 2/2018 SCB
79 7590201450 น.ส. รัตนช์า  เปลง่อดุมกจิ 5 ม.ค. 62 1/2018 TMB

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

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต ่23 กมุภาพันธ ์2562 ไดท้ี่

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัยไดทั้ง้ 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    
* ขึน้ทะเบยีนบัณฑติทางอนิเทอรเ์น็ต รอบ 2 วันที ่25-26 ก.พ.62 ชาํระเงนิภายใน 27 ก.พ.62
http://commencement.bu.ac.th/ (กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบัตร 16-17 ม.ีค.2562)

     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 23 February, 2019.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on February 25 - 26, 2019) you can read now in URSA for Graduate.

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

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที ่3/2561  :  วันที ่22 กมุภาพันธ ์2562
The University's Board of Trustee approve on February 22, 2019

ขอ้มลู ณ วันที ่6 กมุภาพันธ ์2562 / UpdateFebruary 6, 2019

Date of Graduation 
(Semester)

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

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

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

Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.

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

of 
Honor

Remark

80 7590201526 น.ส. ปภาดา  สกุาญจนาภรณ์กลุ 29 ม.ค. 62 2/2018 TFB ยังไมส่ง่รปูชดุครยุ
81 7590201534 น.ส. กัญญารัตน ์ นัยศริิ 31 ม.ค. 62 2/2018 BBL
82 7590201641 MISS PAN  XIAORAN 30 ม.ค. 62 2/2018 - ยังไมส่ง่รปูชดุครยุ

83 7590201757
MR. CHAIANAN  
TERDKIATKHACHORN

31-Jan-19 2/2018 SCB

Not submit 4 
photos in 
academic gown 
now.

84 7590201765 นาย นติทัิศน ์ ลมนุพันธ์ 29 ม.ค. 62 2/2018 TFB
THESIS** ตวัอยา่งรปูชดุครยุ/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต ่23 กมุภาพันธ ์2562 ไดท้ี่

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัยไดทั้ง้ 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    
* ขึน้ทะเบยีนบัณฑติทางอนิเทอรเ์น็ต รอบ 2 วันที ่25-26 ก.พ.62 ชาํระเงนิภายใน 27 ก.พ.62
http://commencement.bu.ac.th/ (กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบัตร 16-17 ม.ีค.2562)

     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 23 February, 2019.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on February 25 - 26, 2019) you can read now in URSA for Graduate.

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

ขอ้มลู ณ วันที ่6 กมุภาพันธ ์2562 / UpdateFebruary 6, 2019

Date of Graduation 
(Semester)

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

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

To Foreigner Student (Oversea)

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที ่3/2561  :  วันที ่22 กมุภาพันธ ์2562
The University's Board of Trustee approve on February 22, 2019

  Click here           Instruction for International Students who are currently expecting to graduate 

Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.

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

of 
Honor

Remark

85 7590201799 น.ส. ดลนภา  ดา่นซา้ย 30 ม.ค. 62 2/2018 TFB
86 7590201880 MISS TUNCHANIT  KIRDSILPA 31-Jan-19 2/2018 BBL
87 7590201963 นาย เจนรพ  เบีย้ฟู 30 ม.ค. 62 2/2018 ไมแ่จง้
88 7590202110 น.ส. จฑุารัตน ์ เลขวัฒนะโรจน์ 29 ม.ค. 62 2/2018 TFB
89 7590202136 นาย ปรมัตถ ์ ผวิขํา 29 ม.ค. 62 2/2018 TFB
90 7590202292 นาย กฤษดา  วัดประตมูอญ 31 ม.ค. 62 2/2018 TFB ยังไมส่ง่รปูชดุครยุ
91 7590202425 MISS THISATAYA  

CHOAKMONGKOLTAWEE
31-Jan-19 2/2018 BBL

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

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต ่23 กมุภาพันธ ์2562 ไดท้ี่

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัยไดทั้ง้ 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    
* ขึน้ทะเบยีนบัณฑติทางอนิเทอรเ์น็ต รอบ 2 วันที ่25-26 ก.พ.62 ชาํระเงนิภายใน 27 ก.พ.62
http://commencement.bu.ac.th/ (กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบัตร 16-17 ม.ีค.2562)

     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 23 February, 2019.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on February 25 - 26, 2019) 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/graduation_1_61.pdf

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที ่3/2561  :  วันที ่22 กมุภาพันธ ์2562
The University's Board of Trustee approve on February 22, 2019

ขอ้มลู ณ วันที ่6 กมุภาพันธ ์2562 / UpdateFebruary 6, 2019

Date of Graduation 
(Semester)

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

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

Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.

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

of 
Honor

Remark

92 7590202474 MR. SARAN  
JAMJONGDUMRONGKIT

31-Jan-19 2/2018 UOBT

93 7590202599 นาย พรสมุติร  เจยีมบญุศรี 12 ม.ค. 62 1/2018 SCB
94 7590202664 นาย อานันท ์ กสานติส์กลุ 5 ม.ค. 62 1/2018 TFB
95 7590202680 น.ส. นฤมล  หนวดงาม 5 ม.ค. 62 1/2018 SCB
96 7590202730 น.ส. กมลชนก  ภแูสงสัน้ 31 ม.ค. 62 2/2018 TFB ยังไมส่ง่รปูชดุครยุ
97 7590202763 นาย คณธัช  ไพบลูยว์รากจิ 5 ม.ค. 62 1/2018 BBL

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

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต ่23 กมุภาพันธ ์2562 ไดท้ี่

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัยไดทั้ง้ 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    
* ขึน้ทะเบยีนบัณฑติทางอนิเทอรเ์น็ต รอบ 2 วันที ่25-26 ก.พ.62 ชาํระเงนิภายใน 27 ก.พ.62
http://commencement.bu.ac.th/ (กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบัตร 16-17 ม.ีค.2562)

     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 23 February, 2019.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on February 25 - 26, 2019) you can read now in URSA for Graduate.

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

ขอ้มลู ณ วันที ่6 กมุภาพันธ ์2562 / UpdateFebruary 6, 2019

Date of Graduation 
(Semester)

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

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

To Foreigner Student (Oversea)

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที ่3/2561  :  วันที ่22 กมุภาพันธ ์2562
The University's Board of Trustee approve on February 22, 2019

  Click here           Instruction for International Students who are currently expecting to graduate 

Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.

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

of 
Honor

Remark

98 7590202789 MR. YANG  PENG 31-Jan-19 2/2018 -
99 7590202797 MR. BAI  TIANYUHONG 31-Jan-19 2/2018 -
100 7590202888 น.ส. ภัทราพร  กจิแสวง 29 ม.ค. 62 2/2018 SCB
101 7590202896 นาย พรสวรรค ์ สทิธชิยัวัฒนา 29 ม.ค. 62 2/2018 SCB
102 7590202904 น.ส. นภวรรณ  กลิน่ออ่น 29 ม.ค. 62 2/2018 TFB
103 7590202912 MISS FENG  YANG 29-Jan-19 2/2018 -
104 7590202938 น.ส. พชิญาภา  บญุปัญญานนท์ 29 ม.ค. 62 2/2018 TFB
105 7590202946 น.ส. ธมกร  บญุปัญญานนท์ 29 ม.ค. 62 2/2018 BAY

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

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต ่23 กมุภาพันธ ์2562 ไดท้ี่

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัยไดทั้ง้ 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    
* ขึน้ทะเบยีนบัณฑติทางอนิเทอรเ์น็ต รอบ 2 วันที ่25-26 ก.พ.62 ชาํระเงนิภายใน 27 ก.พ.62
http://commencement.bu.ac.th/ (กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบัตร 16-17 ม.ีค.2562)

     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 23 February, 2019.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on February 25 - 26, 2019) you can read now in URSA for Graduate.

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

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที ่3/2561  :  วันที ่22 กมุภาพันธ ์2562
The University's Board of Trustee approve on February 22, 2019

ขอ้มลู ณ วันที ่6 กมุภาพันธ ์2562 / UpdateFebruary 6, 2019

Date of Graduation 
(Semester)

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

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

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

Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.

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

of 
Honor

Remark

106 7590202979 น.ส. ชนนัินท ์ ทพิยธั์ญญา 30 ม.ค. 62 2/2018 TMB
107 7590203035 น.ส. พมิพช์นก  กลุจรัสธนา 29 ม.ค. 62 2/2018 TFB
108 7590203050 น.ส. พมิพช์นก  ใจคดิ 29 ม.ค. 62 2/2018 SCB
109 7590203068 น.ส. รดา  เกตแุกว้ 16 ม.ค. 62 2/2018 TFB
110 7590203233 MISS PRAJAKTA  MANDELKAR 30-Jan-19 2/2018 BBL
111 7590203258 น.ส. ทศวรรณ  ปานแกว้ 29 ม.ค. 62 2/2018 BAY
112 7590203274 น.ส. สพุรรษา  บบุผาพันธ์ 24 ม.ค. 62 2/2018 SCB
113 7590203290 น.ส. เบญจรัตน ์ วังนาค 29 ม.ค. 62 2/2018 TFB

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

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต ่23 กมุภาพันธ ์2562 ไดท้ี่

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัยไดทั้ง้ 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    
* ขึน้ทะเบยีนบัณฑติทางอนิเทอรเ์น็ต รอบ 2 วันที ่25-26 ก.พ.62 ชาํระเงนิภายใน 27 ก.พ.62
http://commencement.bu.ac.th/ (กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบัตร 16-17 ม.ีค.2562)

     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 23 February, 2019.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on February 25 - 26, 2019) you can read now in URSA for Graduate.

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

ขอ้มลู ณ วันที ่6 กมุภาพันธ ์2562 / UpdateFebruary 6, 2019

Date of Graduation 
(Semester)

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที ่3/2561  :  วันที ่22 กมุภาพันธ ์2562
The University's Board of Trustee approve on February 22, 2019

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

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

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

Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.

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

of 
Honor

Remark

114 7590203308 MR. WEI  DAI 31-Jan-19 2/2018 -
115 7590203407 MISS JING  CHUYUAN 31-Jan-19 2/2018 -
116 7590203456 MISS YANG  QIONG 30-Jan-19 2/2018 -
117 7590203548 นาย พรชยั  สําราญรืน่ 5 ม.ค. 62 1/2018 BBL
118 7590203597 MISS CAIYUAN  HUANG 30-Jan-19 2/2018 TFB
119 7590203639 น.ส. ฐติมิา  รวดเร็ว 29 ม.ค. 62 2/2018 TFB
120 7590203662 น.ส. โรศนา  ยอดประเสรฐิ 29 ม.ค. 62 2/2018 SCB
121 7590203670 นาย ภรัณย ู ทองศรสีมบรูณ์ 29 ม.ค. 62 2/2018 SCB

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

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต ่23 กมุภาพันธ ์2562 ไดท้ี่

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัยไดทั้ง้ 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    
* ขึน้ทะเบยีนบัณฑติทางอนิเทอรเ์น็ต รอบ 2 วันที ่25-26 ก.พ.62 ชาํระเงนิภายใน 27 ก.พ.62
http://commencement.bu.ac.th/ (กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบัตร 16-17 ม.ีค.2562)

     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 23 February, 2019.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on February 25 - 26, 2019) you can read now in URSA for Graduate.

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

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

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

Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.

ขอ้มลู ณ วันที ่6 กมุภาพันธ ์2562 / UpdateFebruary 6, 2019

Date of Graduation 
(Semester)

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

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที ่3/2561  :  วันที ่22 กมุภาพันธ ์2562
The University's Board of Trustee approve on February 22, 2019

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

of 
Honor

Remark

122 7590203720 น.ส. เนตรชนก  น้ําจันทร์ 29 ม.ค. 62 2/2018 SCB
123 7590203761 MISS LIQIN  HE 30-Jan-19 2/2018 -
124 7590203779 น.ส. รัตตภรณ์  ใชธ้ปูทอง 5 ม.ค. 62 1/2018 TFB
125 7590203811 นาย อรรถชยั  ชปูรชีา 5 ม.ค. 62 1/2018 TFB
126 7590203829 น.ส. ดาลดา  นนททรัพย์ 5 ม.ค. 62 1/2018 TFB
127 7590203837 น.ส. จรัสนภา  กจิสะสม 5 ม.ค. 62 1/2018 TFB
128 7590203936 MISS TAO  TAO 30-Jan-19 2/2018 -

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

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต ่23 กมุภาพันธ ์2562 ไดท้ี่

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัยไดทั้ง้ 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    
* ขึน้ทะเบยีนบัณฑติทางอนิเทอรเ์น็ต รอบ 2 วันที ่25-26 ก.พ.62 ชาํระเงนิภายใน 27 ก.พ.62
http://commencement.bu.ac.th/ (กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบัตร 16-17 ม.ีค.2562)

     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 23 February, 2019.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on February 25 - 26, 2019) you can read now in URSA for Graduate.

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

ครัง้ที ่3/2561  :  วันที ่22 กมุภาพันธ ์2562
The University's Board of Trustee approve on February 22, 2019

ขอ้มลู ณ วันที ่6 กมุภาพันธ ์2562 / UpdateFebruary 6, 2019

Date of Graduation 
(Semester)

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูสํ้าเร็จการศกึษา 

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

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

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

Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.

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

of 
Honor

Remark

129 7590203944 น.ส. วรางค ์ ออ่นจันทร์ 29 ม.ค. 62 2/2018 SCB
130 7590203951 MR. KITTIPOT  SUKKASEM 29-Jan-19 2/2018 SCB
131 7590204041 น.ส. พมิพส์ริ ิ อยูจั่นทร์ 5 ม.ค. 62 1/2018 TFB
132 7590204132 MISS XIAOMENG  DONG 30-Jan-19 2/2018 TFB
133 7590204207 MR. ZEHUI  ZHANG 30-Jan-19 2/2018 -
134 7590204272 นาย อนุชยั  ปรดีาพพัิฒนพ์งศ์ 29 ม.ค. 62 2/2018 BAY
135 7590204405 น.ส. ญาธณิี  เหลอืงทรัพยท์วี 29 ม.ค. 62 2/2018 SCB
136 7590204447 น.ส. นศิารัตน ์ สรุพัฒน์ 23 ม.ค. 62 2/2018 BBL

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

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต ่23 กมุภาพันธ ์2562 ไดท้ี่

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัยไดทั้ง้ 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    
* ขึน้ทะเบยีนบัณฑติทางอนิเทอรเ์น็ต รอบ 2 วันที ่25-26 ก.พ.62 ชาํระเงนิภายใน 27 ก.พ.62
http://commencement.bu.ac.th/ (กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบัตร 16-17 ม.ีค.2562)

     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 23 February, 2019.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on February 25 - 26, 2019) you can read now in URSA for Graduate.

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

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที ่3/2561  :  วันที ่22 กมุภาพันธ ์2562
The University's Board of Trustee approve on February 22, 2019

ขอ้มลู ณ วันที ่6 กมุภาพันธ ์2562 / UpdateFebruary 6, 2019

Date of Graduation 
(Semester)

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

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

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

Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.

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

of 
Honor

Remark

137 7590204454 น.ส. พมิพร  อิม่แสง 23 ม.ค. 62 2/2018 TFB
138 7590204470 น.ส. ชญัญานุช  ชยัวชิติ 23 ม.ค. 62 2/2018 TFB
139 7590204496 น.ส. กัญญดา  ชมภทูพิย์ 31 ม.ค. 62 2/2018 SCB
140 7590204520 น.ส. ภัทราดา  ยอดประสทิธิ์ 23 ม.ค. 62 2/2018 BBL
141 7590204538 น.ส. อรกานต ์ สคุนธวโิรจน์ 23 ม.ค. 62 2/2018 TFB
142 7590204546 นาย พงศธร  สรุพัฒน์ 23 ม.ค. 62 2/2018 BBL
143 7590204611 นาย ภโวทัย  ประเทอืงสขุสกลุ 23 ม.ค. 62 2/2018 BBL
144 7590204710 นาง วไิลพร  โรบนิสัน 8 ม.ค. 62 1/2018 SCB

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

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต ่23 กมุภาพันธ ์2562 ไดท้ี่

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัยไดทั้ง้ 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    
* ขึน้ทะเบยีนบัณฑติทางอนิเทอรเ์น็ต รอบ 2 วันที ่25-26 ก.พ.62 ชาํระเงนิภายใน 27 ก.พ.62
http://commencement.bu.ac.th/ (กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบัตร 16-17 ม.ีค.2562)

     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 23 February, 2019.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on February 25 - 26, 2019) you can read now in URSA for Graduate.

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

ขอ้มลู ณ วันที ่6 กมุภาพันธ ์2562 / UpdateFebruary 6, 2019

Date of Graduation 
(Semester)

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

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

To Foreigner Student (Oversea)

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที ่3/2561  :  วันที ่22 กมุภาพันธ ์2562
The University's Board of Trustee approve on February 22, 2019

  Click here           Instruction for International Students who are currently expecting to graduate 

Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.

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

of 
Honor

Remark

145 7590204728 น.ส. ศริณตา  มั่นคงพรวเิชยีร 16 ม.ค. 62 2/2018 TFB
146 7590204769 น.ส. ระววิรรณ  เวยีงตา 12 ม.ค. 62 1/2018 TFB
147 7590204801 น.ส. ชนันรดา  วรพต 10 ม.ค. 62 1/2018 TFB
148 7590204850 MR. SU  XINHE 29-Jan-19 2/2018 -
149 7590204892 MR. WEI KAI  LIAO 29-Jan-19 2/2018 -
150 7590204900 MISS LI YUAN  CHEN 29-Jan-19 2/2018 -
151 7590300419 น.ส. ศรารนิทร ์ ดวงแข 23 ม.ค. 62 2/2018 BBL √

152 7590300427 น.ส. วรรณศิา  สกลุเบญจโยธนิ 17 ม.ค. 62 2/2018 TFB
THESIS** ตวัอยา่งรปูชดุครยุ/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต ่23 กมุภาพันธ ์2562 ไดท้ี่

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัยไดทั้ง้ 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    
* ขึน้ทะเบยีนบัณฑติทางอนิเทอรเ์น็ต รอบ 2 วันที ่25-26 ก.พ.62 ชาํระเงนิภายใน 27 ก.พ.62
http://commencement.bu.ac.th/ (กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบัตร 16-17 ม.ีค.2562)

     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 23 February, 2019.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on February 25 - 26, 2019) you can read now in URSA for Graduate.

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

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที ่3/2561  :  วันที ่22 กมุภาพันธ ์2562
The University's Board of Trustee approve on February 22, 2019

ขอ้มลู ณ วันที ่6 กมุภาพันธ ์2562 / UpdateFebruary 6, 2019

Date of Graduation 
(Semester)

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

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

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

Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.

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


6/2/2019 38/49

NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

153 7590300518 MISS BUI THI KHEN 31 ม.ค. 62 2/2018 -
154 7590300625 น.ส. เฟิรน์  สทุธพิุม่ 17 ม.ค. 62 2/2018 ไมแ่จง้ ยังไมส่ง่รปูชดุครยุ
155 7590300765 นาย สวุศิษิฏ ์ หวา่งอุน่ 17 ม.ค. 62 2/2018 ไมแ่จง้
156 7590300799 น.ส. ศศมิา  ตุม้นลิกาล 23 ม.ค. 62 2/2018 TFB
157 7590301110 น.ส. โชตกิา  วบิลูยศ์ริวิงศ์ 23 ม.ค. 62 2/2018 ไมแ่จง้
158 7590301136 MISS WU  XINYU 30-Jan-19 2/2018 -
159 7590301193 MISS LIQIAN  HOU 31-Jan-19 2/2018 -
160 7590301292 MISS LIANG  YING 30-Jan-19 2/2018 -

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

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต ่23 กมุภาพันธ ์2562 ไดท้ี่

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัยไดทั้ง้ 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    
* ขึน้ทะเบยีนบัณฑติทางอนิเทอรเ์น็ต รอบ 2 วันที ่25-26 ก.พ.62 ชาํระเงนิภายใน 27 ก.พ.62
http://commencement.bu.ac.th/ (กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบัตร 16-17 ม.ีค.2562)

     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 23 February, 2019.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on February 25 - 26, 2019) you can read now in URSA for Graduate.

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

ขอ้มลู ณ วันที ่6 กมุภาพันธ ์2562 / UpdateFebruary 6, 2019

Date of Graduation 
(Semester)

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

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

To Foreigner Student (Oversea)

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที ่3/2561  :  วันที ่22 กมุภาพันธ ์2562
The University's Board of Trustee approve on February 22, 2019

  Click here           Instruction for International Students who are currently expecting to graduate 

Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.

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

of 
Honor

Remark

161 7590500059 น.ส. ปฐมา  หาเรอืนทรง 4 ม.ค. 62 1/2018 KTB
162 7590600206 นาย ชยัวฒุ ิ สทิธมิา 30 ม.ค. 62 2/2018 SCB
163 7590600297 นาย ปฏญิญา  ศวัุสธารากลุ 23 ม.ค. 62 2/2018 TFB
164 7590700089 น.ส. พรพมิล  อดุมเกษมทรัพย์ 23 ม.ค. 62 2/2018 TFB
165 7591100016 นาย พพัิฒน ์จรัสเพ็ชร** 8 ม.ค. 62 1/2018 ไมแ่จง้
166 7591100156 น.ส. พริยิา ประมวลทรัพย*์* 30 ม.ค. 62 2/2018 BBL ยังไมส่ง่รปูชดุครยุ
167 7591100180 น.ส. จฑุามาศ จําปาบรุ*ี* 30 ม.ค. 62 2/2018 ไมแ่จง้ ยังไมส่ง่รปูชดุครยุ
168 7600200047 นาย วฒุพิงศ ์ พานชิภักดกีลุ 30 ม.ค. 62 2/2018 TFB

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

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต ่23 กมุภาพันธ ์2562 ไดท้ี่

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัยไดทั้ง้ 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    
* ขึน้ทะเบยีนบัณฑติทางอนิเทอรเ์น็ต รอบ 2 วันที ่25-26 ก.พ.62 ชาํระเงนิภายใน 27 ก.พ.62
http://commencement.bu.ac.th/ (กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบัตร 16-17 ม.ีค.2562)

     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 23 February, 2019.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on February 25 - 26, 2019) you can read now in URSA for Graduate.

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

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที ่3/2561  :  วันที ่22 กมุภาพันธ ์2562
The University's Board of Trustee approve on February 22, 2019

ขอ้มลู ณ วันที ่6 กมุภาพันธ ์2562 / UpdateFebruary 6, 2019

Date of Graduation 
(Semester)

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

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

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

Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.

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

of 
Honor

Remark

169 7600200633 น.ส. พชิชาภา  นันทเศรษฐ์ 18 ม.ค. 62 2/2018 SCB
170 7600200906 น.ส. สรุยีน์ภิา  ไทยประยรู 5 ม.ค. 62 1/2018 TFB
171 7600202027 น.ส. ศริวิรรณ  วมิลูชาติ 5 ม.ค. 62 1/2018 TFB
172 7600202126 นาย นวันธร  ใจแคลว้ 18 ม.ค. 62 2/2018 SCB
173 7600202159 นาย ภวูรักษ์  ไผทรักษ์ 23 ม.ค. 62 2/2018 SCB √

174 7600202167 น.ส. น้ํามนต ์ สขุสงวน 18 ม.ค. 62 2/2018 BBL
175 7600202175 นาย ภากร  พรประภาพสิทุธิ์ 17 ม.ค. 62 2/2018 SCB

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

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต ่23 กมุภาพันธ ์2562 ไดท้ี่

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัยไดทั้ง้ 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    
* ขึน้ทะเบยีนบัณฑติทางอนิเทอรเ์น็ต รอบ 2 วันที ่25-26 ก.พ.62 ชาํระเงนิภายใน 27 ก.พ.62
http://commencement.bu.ac.th/ (กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบัตร 16-17 ม.ีค.2562)

     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 23 February, 2019.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on February 25 - 26, 2019) you can read now in URSA for Graduate.

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

ขอ้มลู ณ วันที ่6 กมุภาพันธ ์2562 / UpdateFebruary 6, 2019

Date of Graduation 
(Semester)

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

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

To Foreigner Student (Oversea)

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที ่3/2561  :  วันที ่22 กมุภาพันธ ์2562
The University's Board of Trustee approve on February 22, 2019

  Click here           Instruction for International Students who are currently expecting to graduate 

Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.

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

of 
Honor

Remark

176 7600202183 น.ส. อรอนงค ์ ทองกระจา่ง 26 ม.ค. 62 2/2018 TFB ยังไมส่ง่รปูชดุครยุ
177 7600202191 น.ส. นฏกร  สทิธสิทุธิ์ 23 ม.ค. 62 2/2018 TFB
178 7600202209 น.ส. ศภุธดิา  มทีอง 24 ม.ค. 62 2/2018 TFB
179 7600202217 น.ส. ศภุรดา  เผอืกงาม 12 ม.ค. 62 1/2018 TMB
180 7600202225 นาย ศรัณย ์ เถาสวุรรณ์ 16 ม.ค. 62 2/2018 TFB
181 7600202233 นาย กานต ์ ภักดสีขุ 31 ม.ค. 62 2/2018 TFB
182 7600202241 น.ส. ชนนกิานต ์ จงไกรจักร 18 ม.ค. 62 2/2018 KTB

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

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต ่23 กมุภาพันธ ์2562 ไดท้ี่

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัยไดทั้ง้ 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    
* ขึน้ทะเบยีนบัณฑติทางอนิเทอรเ์น็ต รอบ 2 วันที ่25-26 ก.พ.62 ชาํระเงนิภายใน 27 ก.พ.62
http://commencement.bu.ac.th/ (กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบัตร 16-17 ม.ีค.2562)

     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 23 February, 2019.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on February 25 - 26, 2019) you can read now in URSA for Graduate.

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

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที ่3/2561  :  วันที ่22 กมุภาพันธ ์2562
The University's Board of Trustee approve on February 22, 2019

ขอ้มลู ณ วันที ่6 กมุภาพันธ ์2562 / UpdateFebruary 6, 2019

Date of Graduation 
(Semester)

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

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

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

Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.

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

of 
Honor

Remark

183 7600202258 นาย อัมพชุ  พวงไม ้ 19 ม.ค. 62 2/2018 TFB ยังไมส่ง่รปูชดุครยุ
184 7600202266 น.ส. ธนพร  นลินเิวศ 5 ม.ค. 62 1/2018 TMB
185 7600202274 น.ส. พชิชาพร  เริม่เจรญิสขุ 5 ม.ค. 62 1/2018 NBANK
186 7600202282 น.ส. ศริดา  มานะวจิติวนชิ 5 ม.ค. 62 1/2018 BBL
187 7600202290 นาย วรเมธ  เกตวัุตถา 5 ม.ค. 62 1/2018 SCB
188 7600202464 นาย อาทนัินท ์ เดชแพ 5 ม.ค. 62 1/2018 SCB
189 7600202761 นาย ปิตภิัทร  เกษวริยิะการ 5 ม.ค. 62 1/2018 KTB
190 7600202951 น.ส. รังสมิา  อุน่โสภา 16 ม.ค. 62 2/2018 TFB

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

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต ่23 กมุภาพันธ ์2562 ไดท้ี่

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัยไดทั้ง้ 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    
* ขึน้ทะเบยีนบัณฑติทางอนิเทอรเ์น็ต รอบ 2 วันที ่25-26 ก.พ.62 ชาํระเงนิภายใน 27 ก.พ.62
http://commencement.bu.ac.th/ (กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบัตร 16-17 ม.ีค.2562)

     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 23 February, 2019.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on February 25 - 26, 2019) you can read now in URSA for Graduate.

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

ขอ้มลู ณ วันที ่6 กมุภาพันธ ์2562 / UpdateFebruary 6, 2019

Date of Graduation 
(Semester)

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

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

To Foreigner Student (Oversea)

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที ่3/2561  :  วันที ่22 กมุภาพันธ ์2562
The University's Board of Trustee approve on February 22, 2019

  Click here           Instruction for International Students who are currently expecting to graduate 

Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.

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

of 
Honor

Remark

191 7600203306 น.ส. รตทีพิย ์ เสรมิสริมิน 5 ม.ค. 62 1/2018 BBL
192 7600203728 น.ส. ญาณศิา  สมสกลุ 12 ม.ค. 62 1/2018 TMB
193 7600203736 นาย ประมวล  วฒุพิรพงษ์ 12 ม.ค. 62 1/2018 TMB
194 7600203819 น.ส. พรมิา  ภญิโญลาภะ 19 ม.ค. 62 2/2018 SCB
195 7600204056 นาย สรวชิญ ์ มหาอนันตพัฒน์ 25 ม.ค. 62 2/2018 SCB
196 7600204353 นาย ชนาวทิย ์ พรชตูรง 18 ม.ค. 62 2/2018 ไมแ่จง้
197 7600300045 นาย จารพัุฒน ์ จรงุโภคากร 19 ม.ค. 62 2/2018 TFB
198 7600300060 MISS LISHUANG  MA 31-Jan-19 2/2018 -

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

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต ่23 กมุภาพันธ ์2562 ไดท้ี่

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัยไดทั้ง้ 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    
* ขึน้ทะเบยีนบัณฑติทางอนิเทอรเ์น็ต รอบ 2 วันที ่25-26 ก.พ.62 ชาํระเงนิภายใน 27 ก.พ.62
http://commencement.bu.ac.th/ (กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบัตร 16-17 ม.ีค.2562)

     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 23 February, 2019.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on February 25 - 26, 2019) you can read now in URSA for Graduate.

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

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที ่3/2561  :  วันที ่22 กมุภาพันธ ์2562

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

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

To Foreigner Student (Oversea)

The University's Board of Trustee approve on February 22, 2019
ขอ้มลู ณ วันที ่6 กมุภาพันธ ์2562 / UpdateFebruary 6, 2019

Date of Graduation 
(Semester)

  Click here           Instruction for International Students who are currently expecting to graduate 

Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.

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

of 
Honor

Remark

199 7600300094 นาย ณกรานต ์ กระถนิทอง 12 ม.ค. 62 1/2018 TFB
200 7600300102 น.ส. เสาวรัตน ์ ปรัชญาเศรษฐ์ 17 ม.ค. 62 2/2018 ไมแ่จง้
201 7600300201 น.ส. วชริาภรณ์  โอฬาร 28 ม.ค. 62 2/2018 ไมแ่จง้ ยังไมส่ง่รปูชดุครยุ
202 7600300227 MISS NGUYEN LE PHUONG 

QUYNH
5-Jan-19 1/2018

-

203 7600300326 น.ส. คณุติา  ชนัษา 23 ม.ค. 62 2/2018 ไมแ่จง้
204 7600300441 นาย ปิยะ ออ่นจันทร์ 10 ม.ค. 62 1/2018 SCB
205 7600300748 MISS GAO  YANG 28-Jan-19 2/2018 -

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

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต ่23 กมุภาพันธ ์2562 ไดท้ี่

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัยไดทั้ง้ 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    
* ขึน้ทะเบยีนบัณฑติทางอนิเทอรเ์น็ต รอบ 2 วันที ่25-26 ก.พ.62 ชาํระเงนิภายใน 27 ก.พ.62
http://commencement.bu.ac.th/ (กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบัตร 16-17 ม.ีค.2562)

     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 23 February, 2019.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on February 25 - 26, 2019) you can read now in URSA for Graduate.

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

  Click here           Instruction for International Students who are currently expecting to graduate 

Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.

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

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

To Foreigner Student (Oversea)

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที ่3/2561  :  วันที ่22 กมุภาพันธ ์2562
The University's Board of Trustee approve on February 22, 2019

ขอ้มลู ณ วันที ่6 กมุภาพันธ ์2562 / UpdateFebruary 6, 2019

Date of Graduation 
(Semester)

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


6/2/2019 45/49

NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

206 7600300763 MISS WANG  YUETING 28-Jan-19 2/2018 -

Not submit 4 
photos in 
academic gown 
now.

207 7600300813 MISS JINGRONG  LUO 31-Jan-19 2/2018 -
208 7600300839 น.ส. ณภัค  ธงโบราณ 31 ม.ค. 62 2/2018 NBANK
209 7600301068 MISS QU  CHUNYANG 28-Jan-19 2/2018 -

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

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต ่23 กมุภาพันธ ์2562 ไดท้ี่

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัยไดทั้ง้ 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    
* ขึน้ทะเบยีนบัณฑติทางอนิเทอรเ์น็ต รอบ 2 วันที ่25-26 ก.พ.62 ชาํระเงนิภายใน 27 ก.พ.62
http://commencement.bu.ac.th/ (กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบัตร 16-17 ม.ีค.2562)

     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 23 February, 2019.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on February 25 - 26, 2019) you can read now in URSA for Graduate.

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

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

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

Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.

ครัง้ที ่3/2561  :  วันที ่22 กมุภาพันธ ์2562
The University's Board of Trustee approve on February 22, 2019

ขอ้มลู ณ วันที ่6 กมุภาพันธ ์2562 / UpdateFebruary 6, 2019

Date of Graduation 
(Semester)

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

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูสํ้าเร็จการศกึษา 

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


6/2/2019 46/49

NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

210 7600301084 MISS WANG  JIAZI 30-Jan-19 2/2018 -

Not submit 4 
photos in 
academic gown 
now.

211 7600301092 MR. ZHOUQUAN  JIAN 31-Jan-19 2/2018 -

212 7600301134 MISS ZIMENG  XIE 30-Jan-19 2/2018 -

Not submit 4 
photos in 
academic gown 
now.

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

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต ่23 กมุภาพันธ ์2562 ไดท้ี่

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัยไดทั้ง้ 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    
* ขึน้ทะเบยีนบัณฑติทางอนิเทอรเ์น็ต รอบ 2 วันที ่25-26 ก.พ.62 ชาํระเงนิภายใน 27 ก.พ.62
http://commencement.bu.ac.th/ (กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบัตร 16-17 ม.ีค.2562)

     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 23 February, 2019.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on February 25 - 26, 2019) 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/graduation_1_61.pdf

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

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

Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.

ขอ้มลู ณ วันที ่6 กมุภาพันธ ์2562 / UpdateFebruary 6, 2019

Date of Graduation 
(Semester)

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที ่3/2561  :  วันที ่22 กมุภาพันธ ์2562
The University's Board of Trustee approve on February 22, 2019

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


6/2/2019 47/49

NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

213 7600301175 MISS DENG  SHUANG 30-Jan-19 2/2018 -

Not submit 4 
photos in 
academic gown 
now.

214 7601200012 น.ส. พรรณวด ี เต็มดวงจติต์ 28 พ.ย. 61 1/2018 TFB
215 7601200020 น.ส. พรสวรรค ์ เต็มดวงจติต์ 28 พ.ย. 61 1/2018 LHBANK
216 7601200038 น.ส. ชตุมิณฑน ์ เกลยีวสนีาค 28 พ.ย. 61 1/2018 TFB
217 7601200079 น.ส. อลสิา  สเตลนิ 4 ธ.ค. 61 1/2018 TFB
218 7601200087 น.ส. อนัญญา  กรธีาพล 28 พ.ย. 61 1/2018 TFB

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

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต ่23 กมุภาพันธ ์2562 ไดท้ี่

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัยไดทั้ง้ 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    
* ขึน้ทะเบยีนบัณฑติทางอนิเทอรเ์น็ต รอบ 2 วันที ่25-26 ก.พ.62 ชาํระเงนิภายใน 27 ก.พ.62
http://commencement.bu.ac.th/ (กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบัตร 16-17 ม.ีค.2562)

     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 23 February, 2019.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on February 25 - 26, 2019) 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/graduation_1_61.pdf

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

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

Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.

ขอ้มลู ณ วันที ่6 กมุภาพันธ ์2562 / UpdateFebruary 6, 2019

Date of Graduation 
(Semester)

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที ่3/2561  :  วันที ่22 กมุภาพันธ ์2562
The University's Board of Trustee approve on February 22, 2019

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


6/2/2019 48/49

NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

219 7601200103 น.ส. ณัฐสริ ี มนตณั์ฐกานต์ 28 พ.ย. 61 1/2018 TFB
220 7601200111 นาย ประพันธุ ์ จันดาวงค์ 28 พ.ย. 61 1/2018 BBL
221 7601200129 นาย พัทธธ์วัช  กานตก์ติตพัิฒน์ 28 พ.ย. 61 1/2018 SCB
222 7601200137 น.ส. อรญิรดา  จรัิฐธรากร 28 พ.ย. 61 1/2018 BBL
223 7601200145 นาย ธติพัินธุ ์ ธารพานชิ 28 พ.ย. 61 1/2018 SCB
224 7601200152 น.ส. รจุริา  ทองไกรลาศ 28 พ.ย. 61 1/2018 TFB √

225 7601200160 น.ส. อมรรัตน ์ เลศิพงดี 28 พ.ย. 61 1/2018 TFB
226 7601200186 นาย ศภุกฤต  หลมิเลศิรัตน*์* 12 ม.ค. 62 1/2018 SCB

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

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต ่23 กมุภาพันธ ์2562 ไดท้ี่

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัยไดทั้ง้ 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    
* ขึน้ทะเบยีนบัณฑติทางอนิเทอรเ์น็ต รอบ 2 วันที ่25-26 ก.พ.62 ชาํระเงนิภายใน 27 ก.พ.62
http://commencement.bu.ac.th/ (กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบัตร 16-17 ม.ีค.2562)

     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 23 February, 2019.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on February 25 - 26, 2019) you can read now in URSA for Graduate.

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

Date of Graduation 
(Semester)

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที ่3/2561  :  วันที ่22 กมุภาพันธ ์2562
The University's Board of Trustee approve on February 22, 2019

ขอ้มลู ณ วันที ่6 กมุภาพันธ ์2562 / UpdateFebruary 6, 2019

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

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

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

Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 

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

of 
Honor

Remark

227 7601200202 น.ส. สกุฤตา  ปาทาน 28 พ.ย. 61 1/2018 TFB
228 7601200236 น.ส. ยภุารัตน ์ อตุมะพันธุ์ 28 พ.ย. 61 1/2018 BBL √

229 7601200251 น.ส. จติรลดา  จารกุรวศนิ 4 ธ.ค. 61 1/2018 ไมแ่จง้
230 7601200277 นาย อดศิร  วัจนะรัตน์ 4 ธ.ค. 61 1/2018 BBL
231 9530300020 MR. WUTTICHAI PHAOVANICH** 11-Jan-19 1/2018 TFB
232 9530300079 MISS BENYA LERTSUWAN** 08-Jan-19 1/2018 SCB
233 9600300090 MISS PORNPEN  CHAWALITTHADA* 30-Jan-19 2/2018 -

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

*ตรวจสอบสถานะการนําสง่และรายชือ่พรอ้มกับเหตผุลของผูท้ีไ่มส่ามารถจัดสง่เอกสาร ตัง้แต ่23 กมุภาพันธ ์2562 ไดท้ี่

* ไมจั่ดสง่หลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่มม่เีลขทีบ่ัญชธีนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้มส่ามารถหักเงนิและคนืเงนิประกันคา่เสยีหายสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชาํระคา่ธรรมเนยีมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัยไดทั้ง้ 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    
* ขึน้ทะเบยีนบัณฑติทางอนิเทอรเ์น็ต รอบ 2 วันที ่25-26 ก.พ.62 ชาํระเงนิภายใน 27 ก.พ.62
http://commencement.bu.ac.th/ (กําหนดการพธิปีระสาทปรญิญาบัตร 16-17 ม.ีค.2562)

     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 23 February, 2019.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on February 25 - 26, 2019) 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/graduation_1_61.pdf

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

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

Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.

รายชือ่ขออนมุตัสิําเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กําหนดการประชมุสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที ่3/2561  :  วันที ่22 กมุภาพันธ ์2562
The University's Board of Trustee approve on February 22, 2019

ขอ้มลู ณ วันที ่6 กมุภาพันธ ์2562 / UpdateFebruary 6, 2019

Date of Graduation 
(Semester)

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

