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NO ID Name BANK Medal of 
Honor Remark

1 7590200528 นาย กติตวัิฒน์  จติรวัตร 12 ก.ย. 61 1/2018 TFB
2 7590200841 น.ส. พณัณ์ชติา  รุ่งหริัญธนากติต ิ์ 12 ก.ย. 61 1/2018 TFB ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
3 7590200874 นาย อภพิงศ์  เผือกอ ิม่ 12 ก.ย. 61 1/2018 TFB
4 7590201294 น.ส. อสิรียาพร  พรหมหาญ 12 ก.ย. 61 1/2018 TFB
5 7590201732 น.ส. วรรณา  แซ่ตั๊น 12 ก.ย. 61 1/2018 BBL
6 7590203217 น.ส. สุมาลนิ  กางทอง 8 ก.ย. 61 1/2018 BBL
7 7590500042 น.ส. ทชิากร  จรยิาภรณ์ 12 ก.ย. 61 1/2018 TFB

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

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อพรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 24 พฤศจกิายน 2561 ไดท้ี่

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัยไดท้ัง้ 2 วทิยาเขต  
ในวันจันทร์ - เสาร์ ตัง้แต่เวลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 407-3716  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-407-3888 # 1929    
* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็ รอบ 1 วนัท ี ่28 ม.ค.-1 ก.พ.62 ชําระเงนิภายใน 2 ก.พ.62
http://ursa2.bu.ac.th/commence/ (กําหนดการพธิีประสาทปรญิญาบัตร 16-17 มี.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 24 November, 2018.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on January 28 -  February 1, 2019) you can read now in URSA for Graduate.

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

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

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

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา 

คร ัง้ท ี ่2/2561  :  วนัท ี ่23 พฤศจกิายน 2561
ขอ้มูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2561

Date of Graduation 
(Semester)

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 

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

1 7590200122 นาย รุ่งโรจน์  จีรพฒันกุล 19 ก.ย. 61 1/2018 BBL √ ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
2 7590200445 MR. AUNG HTOOE  KHAING 21-Sep-18 1/2018
3 7600300300 น.ส. เนตริัตน์  พทุธา 26 ก.ย. 61 1/2018 √

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

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อพรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 24 พฤศจกิายน 2561 ไดท้ี่

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัยไดท้ัง้ 2 วทิยาเขต  
ในวันจันทร์ - เสาร์ ตัง้แต่เวลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 407-3716  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-407-3888 # 1929    
* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็ รอบ 1 วนัท ี ่28 ม.ค.-1 ก.พ.62 ชําระเงนิภายใน 2 ก.พ.62
http://ursa2.bu.ac.th/commence/ (กําหนดการพธิีประสาทปรญิญาบัตร 16-17 มี.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 24 November, 2018.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on January 28 -  February 1, 2019) you can read now in URSA for Graduate.

  Instruction for International Students who are currently expecting to graduate

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา 

คร ัง้ท ี ่2/2561  :  วนัท ี ่23 พฤศจกิายน 2561
The University's Board of Trustee approve on November 23, 2018

ขอ้มูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2561 / Update September 28, 2018

To Foreigner Student (Oversea)

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  

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 7550300631 น.ส. รพริัตน์  วรศิจันทร์เปล่ง** 26 ก.ค. 61 3/2017 SCB
2 7581100042 น.ส. วลัยลักษณ์  สุขจ่ัน** 28 ก.ย. 61 1/2018 TFB
3 7591100073 น.ส. ปณชิา  ทพิย์ทีปกร** 27 ก.ย. 61 1/2018 TFB √

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

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อพรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 24 พฤศจกิายน 2561 ไดท้ี่

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัยไดท้ัง้ 2 วทิยาเขต  
ในวันจันทร์ - เสาร์ ตัง้แต่เวลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 407-3716  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-407-3888 # 1929    
* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็ รอบ 1 วนัท ี ่28 ม.ค.-1 ก.พ.62 ชําระเงนิภายใน 2 ก.พ.62
http://ursa2.bu.ac.th/commence/ (กําหนดการพธิีประสาทปรญิญาบัตร 16-17 มี.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 24 November, 2018.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on January 28 -  February 1, 2019) you can read now in URSA for Graduate.

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา 

คร ัง้ท ี ่2/2561  :  วนัท ี ่23 พฤศจกิายน 2561
The University's Board of Trustee approve on November 23, 2018

ขอ้มูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2561 / Update October 3, 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)
  Instruction for International Students who are currently expecting to graduate

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 7590500091 นาย พงศวุฒ ิ ละอองพานชิ 4 ต.ค. 61 1/2018 TFB
2 7591100107 นาย จตุพล  ทรัพย์ฤทธา** 5 ต.ค. 61 1/2018 TFB
3 7591100115 น.ส. อาภัสรา  เทียมศริ*ิ* 5 ต.ค. 61 1/2018 TFB
4 7600300623 นาย ธีระศักด ิ ์ พรหมดเิรก 2 ต.ค. 61 1/2018 SCB

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

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อพรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 24 พฤศจกิายน 2561 ไดท้ี่

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัยไดท้ัง้ 2 วทิยาเขต  
ในวันจันทร์ - เสาร์ ตัง้แต่เวลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 407-3716  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-407-3888 # 1929    
* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็ รอบ 1 วนัท ี ่28 ม.ค.-1 ก.พ.62 ชําระเงนิภายใน 2 ก.พ.62
http://ursa2.bu.ac.th/commence/ (กําหนดการพธิีประสาทปรญิญาบัตร 16-17 มี.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 24 November, 2018.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on January 28 -  February 1, 2019) you can read now in URSA for Graduate.

คร ัง้ท ี ่2/2561  :  วนัท ี ่23 พฤศจกิายน 2561
The University's Board of Trustee approve on November 23, 2018

ขอ้มูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2561 / Update October 9, 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)
  Instruction for International Students who are currently expecting to graduate

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา 

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 7581100141 นาย ชติพิทัธ์  เปรมสง่า** 5 ต.ค. 61 1/2018 TMB
2 7590600057 น.ส. ศุภลักษณ์  พงศ์เจรญิตระกูล 6 ต.ค. 61 1/2018 TFB

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

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อพรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 24 พฤศจกิายน 2561 ไดท้ี่

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัยไดท้ัง้ 2 วทิยาเขต  
ในวันจันทร์ - เสาร์ ตัง้แต่เวลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 407-3716  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-407-3888 # 1929    
* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็ รอบ 1 วนัท ี ่28 ม.ค.-1 ก.พ.62 ชําระเงนิภายใน 2 ก.พ.62
http://ursa2.bu.ac.th/commence/ (กําหนดการพธิีประสาทปรญิญาบัตร 16-17 มี.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 24 November, 2018.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on January 28 -  February 1, 2019) you can read now in URSA for Graduate.

กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา 
คร ัง้ท ี ่2/2561  :  วนัท ี ่23 พฤศจกิายน 2561

The University's Board of Trustee approve on November 23, 2018
ขอ้มูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2561 / Update October 11, 2018

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 

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)
  Instruction for International Students who are currently expecting to graduate

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


6/11/2018 6/11

NO ID Name BANK Medal of 
Honor Remark

1 7590204744 น.ส. ธันย์ชนก  เกตุพทิยา 12 ต.ค. 61 1/2018 TFB √

2 7590300864 น.ส. กานต์กนษิฐ์  สุวสิุทธะกุล 6 ต.ค. 61 1/2018 SCB
3 7590400086 นาย คณุตม์เชษฐ์  นพภาลัย 11 ต.ค. 61 1/2018 BBL
4 7591100164 น.ส. ณัฐกานต์  แสงแกว้** 9 ต.ค. 61 1/2018 TFB

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

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อพรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 24 พฤศจกิายน 2561 ไดท้ี่

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัยไดท้ัง้ 2 วทิยาเขต  
ในวันจันทร์ - เสาร์ ตัง้แต่เวลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 407-3716  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-407-3888 # 1929    
* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็ รอบ 1 วนัท ี ่28 ม.ค.-1 ก.พ.62 ชําระเงนิภายใน 2 ก.พ.62
http://ursa2.bu.ac.th/commence/ (กําหนดการพธิีประสาทปรญิญาบัตร 16-17 มี.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 24 November, 2018.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on January 28 -  February 1, 2019) you can read now in URSA for Graduate.

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)
  Instruction for International Students who are currently expecting to graduate

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา 

คร ัง้ท ี ่2/2561  :  วนัท ี ่23 พฤศจกิายน 2561
The University's Board of Trustee approve on November 23, 2018

ขอ้มูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2561 / Update October 17, 2018

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


6/11/2018 7/11

NO ID Name BANK Medal of 
Honor Remark

1 7580900020 MISS SHEFALI  SACHDEVA** 17-Oct-18 1/2018
2 7591100065 น.ส.กัญญาณี  วัฒนมงคลศลิป์** 12 ต.ค. 61 1/2018 SCB
3 7591100081 น.ส.พมิลพรรณ  กล ิน่กุล** 16 ต.ค. 61 1/2018 TFB

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

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อพรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 24 พฤศจกิายน 2561 ไดท้ี่

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัยไดท้ัง้ 2 วทิยาเขต  
ในวันจันทร์ - เสาร์ ตัง้แต่เวลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 407-3716  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-407-3888 # 1929    
* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็ รอบ 1 วนัท ี ่28 ม.ค.-1 ก.พ.62 ชําระเงนิภายใน 2 ก.พ.62
http://ursa2.bu.ac.th/commence/ (กําหนดการพธิีประสาทปรญิญาบัตร 16-17 มี.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 24 November, 2018.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on January 28 -  February 1, 2019) you can read now in URSA for Graduate.

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา 

คร ัง้ท ี ่2/2561  :  วนัท ี ่23 พฤศจกิายน 2561
The University's Board of Trustee approve on November 23, 2018

ขอ้มูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561 / Update October 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)
  Instruction for International Students who are currently expecting to graduate

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


6/11/2018 8/11

NO ID Name BANK Medal of 
Honor Remark

1 7581100026 น.ส.ทัศนีย์  มูลจันดา** 17 ต.ค. 61 1/2018 BBL
2 7590204512 นาย รัตนพล  เรืองศรี 19 ต.ค. 61 1/2018 TFB

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

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อพรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 24 พฤศจกิายน 2561 ไดท้ี่

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัยไดท้ัง้ 2 วทิยาเขต  
ในวันจันทร์ - เสาร์ ตัง้แต่เวลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 407-3716  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-407-3888 # 1929    
* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็ รอบ 1 วนัท ี ่28 ม.ค.-1 ก.พ.62 ชําระเงนิภายใน 2 ก.พ.62
http://ursa2.bu.ac.th/commence/ (กําหนดการพธิีประสาทปรญิญาบัตร 16-17 มี.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 24 November, 2018.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on January 28 -  February 1, 2019) you can read now in URSA for Graduate.

Date of Graduation 
(Semester)

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

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา 

  Instruction for International Students who are currently expecting to graduate

คร ัง้ท ี ่2/2561  :  วนัท ี ่23 พฤศจกิายน 2561
The University's Board of Trustee approve on November 23, 2018

ขอ้มูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561 / Update October 25, 2018

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

To Foreigner Student (Oversea)

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


6/11/2018 9/11

NO ID Name BANK Medal of 
Honor Remark

1 7590204637 นาย นนฐรุจ  อุปถมัภ์ 26 ต.ค. 61 1/2018 SCB √ ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
2 7600300250 นาง อารีรัตน์ ปานศุภวัชร** 19 ต.ค. 61 1/2018 TMB

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

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อพรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 24 พฤศจกิายน 2561 ไดท้ี่

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัยไดท้ัง้ 2 วทิยาเขต  
ในวันจันทร์ - เสาร์ ตัง้แต่เวลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 407-3716  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-407-3888 # 1929    
* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็ รอบ 1 วนัท ี ่28 ม.ค.-1 ก.พ.62 ชําระเงนิภายใน 2 ก.พ.62
http://ursa2.bu.ac.th/commence/ (กําหนดการพธิีประสาทปรญิญาบัตร 16-17 มี.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 24 November, 2018.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on January 28 -  February 1, 2019) you can read now in URSA for Graduate.

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

กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา 
คร ัง้ท ี ่2/2561  :  วนัท ี ่23 พฤศจกิายน 2561

The University's Board of Trustee approve on November 23, 2018
ขอ้มูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 / Update October 30, 2018

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

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

Date of Graduation 
(Semester)

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 

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


6/11/2018 10/11

NO ID Name BANK Medal of 
Honor Remark

1 7590204777 น.ส. ศศธิร  แกว้ศรี 31 ต.ค. 61 1/2018 BBL
2 7600200138 น.ส. กรกช  ตัง้กติตเิวช 2 พ.ย. 61 1/2018 SCB √

3 7600201516 นาย วีรนันท์  วรรณแสงขํา 2 พ.ย. 61 1/2018 TFB
4 7600202134 นาย ศรุต ิ กติตมิหาชัย 2 พ.ย. 61 1/2018 TFB
5 7600203124 น.ส. วรสิรา  วเิชียรวงศ์ 2 พ.ย. 61 1/2018 BAY
6 7600203181 นาย พงษ์พฒัน์  ไหลวัฒนชัย 2 พ.ย. 61 1/2018 BBL
7 7600203645 นาย จตุพร  สุขศรี 2 พ.ย. 61 1/2018 SCB
8 7600301126 น.ส. ชลชนิี  บุนนาค 2 พ.ย. 61 1/2018 TFB ยังไม่ส่งรูปชุดครุย

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

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อพรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 24 พฤศจกิายน 2561 ไดท้ี่

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัยไดท้ัง้ 2 วทิยาเขต  
ในวันจันทร์ - เสาร์ ตัง้แต่เวลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 407-3716  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-407-3888 # 1929    
* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็ รอบ 1 วนัท ี ่28 ม.ค.-1 ก.พ.62 ชําระเงนิภายใน 2 ก.พ.62
http://ursa2.bu.ac.th/commence/ (กําหนดการพธิีประสาทปรญิญาบัตร 16-17 มี.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 24 November, 2018.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on January 28 -  February 1, 2019) you can read now in URSA for Graduate.

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)
  Instruction for International Students who are currently expecting to graduate

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา 

คร ัง้ท ี ่2/2561  :  วนัท ี ่23 พฤศจกิายน 2561
The University's Board of Trustee approve on November 23, 2018

ขอ้มูล ณ วันที่ 2 พฤศจกิายน 2561 / Update November 2, 2018

Date of Graduation 
(Semester)

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


8/11/2018 11/11

NO ID Name BANK Medal of 
Honor Remark

1 7580203763 น.ส. ธัญวลัย  หงษ์ทอง 6 พ.ย. 61 1/2018 TFB ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
2 7580301047 นาย หริัญฐฒิ ิ บํารุงสวัสด ิ์ 3 พ.ย. 61 1/2018 SCB ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
3 7580301575 MISS WENYUAN  LIU 02-Nov-18 1/2018
4 7580301658 MISS MENG  YU 03-Nov-18 1/2018
5 7590200098 น.ส. วณิารัตน์  ภูวพฒัน์ชัยกจิ 6 พ.ย. 61 1/2018 SCB
6 7590201088 น.ส. พรชนก  ร่วมฤดีกูล 6 พ.ย. 61 1/2018 SCB
7 7590202722 นาย อรรถพงษ์  มัชวงค์ 6 พ.ย. 61 1/2018 TFB ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
8 7590204264 นาย อนุชา  ลังสุ่ย 2 พ.ย. 61 1/2018 BBL
9 7590300534 น.ส. มชณต  จันดากูล 3 พ.ย. 61 1/2018 TFB
10 7590301060 น.ส. ณัฐรกิาร์  ปานมาศ 2 พ.ย. 61 1/2018 SCB ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
11 7600300821 นาย สมธิ  พทิูรพงศ์ 3 พ.ย. 61 1/2018 TFB

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

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อพรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 24 พฤศจกิายน 2561 ไดท้ี่

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัยไดท้ัง้ 2 วทิยาเขต  
ในวันจันทร์ - เสาร์ ตัง้แต่เวลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 407-3716  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-407-3888 # 1929    
* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็ รอบ 1 วนัท ี ่28 ม.ค.-1 ก.พ.62 ชําระเงนิภายใน 2 ก.พ.62
http://ursa2.bu.ac.th/commence/ (กําหนดการพธิีประสาทปรญิญาบัตร 16-17 มี.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 24 November, 2018.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on January 28 -  February 1, 2019) you can read now in URSA for Graduate.

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)
  Instruction for International Students who are currently expecting to graduate

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา 

คร ัง้ท ี ่2/2561  :  วนัท ี ่23 พฤศจกิายน 2561
The University's Board of Trustee approve on November 23, 2018

ขอ้มูล ณ วันที่ 7 พฤศจกิายน 2561 / Update November 7, 2018

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

	23 พฤศจิกายน 2561_7 พ.ย.61
	23 พฤศจิกายน 2561_7 พ.ย.61
	23 พฤศจิกายน 2561_7 พ.ย.61_1.pdf

	11.pdf



