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NO ID Name BANK Remark

1 7570202833 นาย ธํารง  คงอนิทร์ 12 ก.ค. 60 3/2016 SCB
2 7580200900 น.ส. พชิญา  เชื้อสงิห์โต 12 ก.ค. 60 3/2016 TFB
3 7580201205 นาย ธันวา  อานทพิย์สุวรรณ 12 ก.ค. 60 3/2016 TMB
4 7580202724 น.ส. พมิพกานต์  พทุธศริ ิ 12 ก.ค. 60 3/2016 KTB
5 7580202807 น.ส. หทัยกานต์  อนิทรสมบัต ิ 12 ก.ค. 60 3/2016 TFB ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
6 7580202815 นาย ธันวาพล  จันทร์จีน 12 ก.ค. 60 3/2016 TFB
7 7580203607 ว่าที่ ร.ต. ววัิฒน์  แสงเพช็ร 12 ก.ค. 60 3/2016 TFB

THESIS**
ครัง้ที่ 1/2560 ** ประชุมสภามหาวทิยาลัย  วันที่ 25 สงิหาคม 2560
กําหนดการส่งเกรดใหส้ํานักทะเบียนฯ เพือ่ออกหลักฐานสําเร็จการศกึษาภายในวันที่ 3 สงิหาคม 2560
เกรดประกาศครบทุกวชิา และสอบประมวลความรอบรูผ่้านแลว้ (หรอืส่งวทิยานพินธฉ์บบัสมบูรณ)์
*  ส่งรูปถา่ยไดต้ัง้แต่บัดนี้ -  3 สงิหาคม 2560 พรอ้มกับตรวจสอบขอ้มูลส่วนตัวใน Personal Data
หากไม่ส่งรูปภายในระยะเวลาที่กําหนด นักศกึษาจะไม่ไดร้ับใบรับรองสําเร็จการศกึษา จะไดร้ับเพยีง
ใบรายงานผลการศกึษา (Transcript) เท่านัน้
* สํานักทะเบียนฯ จดัส่งหลกัฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณยีห์ลงัการประชุมสภาฯ สามารถเขา้ไป
ตรวจสอบสถานะการนําส่ง และรายชื่อ พรอ้มกับเหตุผลของผูม้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสารใหไ้ดท้ี่

* สํานักทะเบียนฯ ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ในขณะนัน้ ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัย 
(วทิยาเขตกลว้ยนํ้าไท) อาคาร 2 ชัน้ 1 เวลาทําการ จ.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถา่ยสําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-350-3500 # 1929    
*  ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่29 มกราคม - 2 กมุภาพนัธ ์2561
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
ประชุมสภาฯ 25 สงิหาคม 2560

* ข ึน้ทะเบียนบัณฑติทางอนิเทอร์เน็ต รอบที่ 1
ขอ้มูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2560

Date of Graduation 
(Semester)

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

1 7520301362 นาย ทักษพล   ศรีวชริาวัฒน์ 19 ก.ค. 60 3/2016 TFB
2 7580201775 น.ส. ธนสน  เลศิชูโชต ิ 19 ก.ค. 60 3/2016 SCB ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
3 7580202518 น.ส. อภสิรา  เจียรกุล 19 ก.ค. 60 3/2016 TFB ยังไม่ส่งรูปชุดครุย

THESIS**
ครัง้ที่ 1/2560 ** ประชุมสภามหาวทิยาลัย  วันที่ 25 สงิหาคม 2560
กําหนดการส่งเกรดใหส้ํานักทะเบียนฯ เพือ่ออกหลักฐานสําเร็จการศกึษาภายในวันที่ 3 สงิหาคม 2560
เกรดประกาศครบทุกวชิา และสอบประมวลความรอบรูผ่้านแลว้ (หรอืส่งวทิยานพินธฉ์บบัสมบูรณ)์
*  ส่งรูปถา่ยไดต้ัง้แต่บัดนี้ -  3 สงิหาคม 2560 พรอ้มกับตรวจสอบขอ้มูลส่วนตัวใน Personal Data
หากไม่ส่งรูปภายในระยะเวลาที่กําหนด นักศกึษาจะไม่ไดร้ับใบรับรองสําเร็จการศกึษา จะไดร้ับเพยีง
ใบรายงานผลการศกึษา (Transcript) เท่านัน้
* สํานักทะเบียนฯ จดัส่งหลกัฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณยีห์ลงัการประชุมสภาฯ สามารถเขา้ไป
ตรวจสอบสถานะการนําส่ง และรายชื่อ พรอ้มกับเหตุผลของผูม้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสารใหไ้ดท้ี่

* สํานักทะเบียนฯ ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ในขณะนัน้ ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัย 
(วทิยาเขตกลว้ยนํ้าไท) อาคาร 2 ชัน้ 1 เวลาทําการ จ.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถา่ยสําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-350-3500 # 1929    
*  ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่29 มกราคม - 2 กมุภาพนัธ ์2561
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
ประชุมสภาฯ 25 สงิหาคม 2560

* ข ึน้ทะเบียนบัณฑติทางอนิเทอร์เน็ต รอบที่ 1
ขอ้มูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560

Date of Graduation 
(Semester)
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NO ID Name BANK Remark

1 7540203770 นาย นวพร  เพชรแกว้ 27 ก.ค. 60 3/2016 TFB
2 7540203788 น.ส. วลิาสณีิย์  อารีย์ 27 ก.ค. 60 3/2016 TFB
3 7540203804 น.ส. ศุภดี  ศุภเมธีสริ ิ 27 ก.ค. 60 3/2016 TFB
4 7550500016 น.ส. จารุวรรณ  จรุงกล ิน่ ** 1 ม.ิย. 60 2/2016 BBL
5 7550500131 น.ส. จันทร์จริา  สุขบรรจง ** 1 ม.ิย. 60 2/2016 SCB
6 7570300264 น.ส. ปิตมิา  ชีวพนัธุศรี 27 ก.ค. 60 3/2016 BBL
7 7580200090 น.ส. รัตนา  เคา้ไฮ 27 ก.ค. 60 3/2016 TFB
8 7580200264 น.ส. จารุภา  สายโยช์ 27 ก.ค. 60 3/2016 TFB
9 7580201098 น.ส. ปิยธดิา  วังศพา่ห์ 27 ก.ค. 60 3/2016 SCB
10 7580202260 น.ส. มัณฑนา  บวรกจิธํารง 27 ก.ค. 60 3/2016 SCB
11 7580202534 น.ส. มนัสนันต์  กัณหสนิวัฒนา 27 ก.ค. 60 3/2016 TFB ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
12 7580202575 น.ส. ศุภศริ ิ สุทธนิติวิงศ์ 27 ก.ค. 60 3/2016 TFB ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
13 7580203375 พระมหา  กฤษดา    นนทวงษ์ 27 ก.ค. 60 3/2016 KTB
14 7580203516 น.ส. วรัทยา  ไชยทองกูร 27 ก.ค. 60 3/2016 TFB
15 7580500259 น.ส. นปภัสร์  ชูสุวรรณ ** 31 ก.ค. 60 3/2016 TMB
16 7580600224 นาย ตรีเพชร  พทุธแดง ** 25 ก.ค. 60 3/2016 KTB

THESIS**
ครัง้ที่ 1/2560 ** ประชุมสภามหาวทิยาลัย  วันที่ 25 สงิหาคม 2560
กําหนดการส่งเกรดใหส้ํานักทะเบียนฯ เพือ่ออกหลักฐานสําเร็จการศกึษาภายในวันที่ 3 สงิหาคม 2560
เกรดประกาศครบทุกวชิา และสอบประมวลความรอบรูผ่้านแลว้ (หรอืส่งวทิยานพินธฉ์บบัสมบูรณ)์
*  ส่งรูปถา่ยไดต้ัง้แต่บัดนี้ -  3 สงิหาคม 2560 พรอ้มกับตรวจสอบขอ้มูลส่วนตัวใน Personal Data
หากไม่ส่งรูปภายในระยะเวลาที่กําหนด นักศกึษาจะไม่ไดร้ับใบรับรองสําเร็จการศกึษา จะไดร้ับเพยีง
ใบรายงานผลการศกึษา (Transcript) เท่านัน้
* สํานักทะเบียนฯ จดัส่งหลกัฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณยีห์ลงัการประชุมสภาฯ สามารถเขา้ไป
ตรวจสอบสถานะการนําส่ง และรายชื่อ พรอ้มกับเหตุผลของผูม้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสารใหไ้ดท้ี่

* สํานักทะเบียนฯ ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ในขณะนัน้ ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัย 
(วทิยาเขตกลว้ยนํ้าไท) อาคาร 2 ชัน้ 1 เวลาทําการ จ.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถา่ยสําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-350-3500 # 1929    
*  ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่29 มกราคม - 2 กมุภาพนัธ ์2561
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
ประชุมสภาฯ 25 สงิหาคม 2560

* ข ึน้ทะเบียนบัณฑติทางอนิเทอร์เน็ต รอบที่ 1
ขอ้มูล ณ วันที่ 2 สงิหาคม 2560

Date of Graduation 
(Semester)

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

1 7540201857 นาง สมพร สทิธ ิ** 2 ส.ค. 60 3/2016 ไม่แจง้
THESIS**

ครัง้ที่ 1/2560 ** ประชุมสภามหาวทิยาลัย  วันที่ 25 สงิหาคม 2560
กําหนดการส่งเกรดใหส้ํานักทะเบียนฯ เพือ่ออกหลักฐานสําเร็จการศกึษาภายในวันที่ 3 สงิหาคม 2560
เกรดประกาศครบทุกวชิา และสอบประมวลความรอบรูผ่้านแลว้ (หรอืส่งวทิยานพินธฉ์บบัสมบูรณ)์
*  ส่งรูปถา่ยไดต้ัง้แต่บัดนี้ -  3 สงิหาคม 2560 พรอ้มกับตรวจสอบขอ้มูลส่วนตัวใน Personal Data
หากไม่ส่งรูปภายในระยะเวลาที่กําหนด นักศกึษาจะไม่ไดร้ับใบรับรองสําเร็จการศกึษา จะไดร้ับเพยีง
ใบรายงานผลการศกึษา (Transcript) เท่านัน้
* สํานักทะเบียนฯ จดัส่งหลกัฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณยีห์ลงัการประชุมสภาฯ สามารถเขา้ไป
ตรวจสอบสถานะการนําส่ง และรายชื่อ พรอ้มกับเหตุผลของผูม้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสารใหไ้ดท้ี่

* สํานักทะเบียนฯ ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ในขณะนัน้ ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัย 
(วทิยาเขตกลว้ยนํ้าไท) อาคาร 2 ชัน้ 1 เวลาทําการ จ.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถา่ยสําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-350-3500 # 1929    
*  ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่29 มกราคม - 2 กมุภาพนัธ ์2561
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
ประชุมสภาฯ 25 สงิหาคม 2560

* ข ึน้ทะเบียนบัณฑติทางอนิเทอร์เน็ต รอบที่ 1
ขอ้มูล ณ วันที่ 4 สงิหาคม 2560

Date of Graduation 
(Semester)

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

1 7570400288 นาย ฐติริัตน์  สีเหมือน 10 ส.ค. 60 3/2016 KTB
2 7580200645 นาย ตรัย  ชัชวาลวงศ์ 10 ส.ค. 60 3/2016 TMB
3 7580203110 น.ส. นันท์ลนิี  ธนาสริวิงศ์ 16 ส.ค. 60 1/2017 TFB ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
4 7580203193 น.ส. จณสิตา  ธีรากรสกุล 10 ส.ค. 60 3/2016 SCB
5 7580203649 นาย ทัธชา  ไชยแสงคํา 27 ก.ค. 60 3/2016 SCB

THESIS**
ครัง้ที่ 1/2560 ** ประชุมสภามหาวทิยาลัย  วันที่ 25 สงิหาคม 2560
กําหนดการส่งเกรดใหส้ํานักทะเบียนฯ เพือ่ออกหลักฐานสําเร็จการศกึษาภายในวันที่ 3 สงิหาคม 2560
เกรดประกาศครบทุกวชิา และสอบประมวลความรอบรูผ่้านแลว้ (หรอืส่งวทิยานพินธฉ์บบัสมบูรณ)์
*  ส่งรูปถา่ยไดต้ัง้แต่บัดนี้ -  3 สงิหาคม 2560 พรอ้มกับตรวจสอบขอ้มูลส่วนตัวใน Personal Data
หากไม่ส่งรูปภายในระยะเวลาที่กําหนด นักศกึษาจะไม่ไดร้ับใบรับรองสําเร็จการศกึษา จะไดร้ับเพยีง
ใบรายงานผลการศกึษา (Transcript) เท่านัน้
* สํานักทะเบียนฯ จดัส่งหลกัฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณยีห์ลงัการประชุมสภาฯ สามารถเขา้ไป
ตรวจสอบสถานะการนําส่ง และรายชื่อ พรอ้มกับเหตุผลของผูม้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสารใหไ้ดท้ี่

* สํานักทะเบียนฯ ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ในขณะนัน้ ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัย 
(วทิยาเขตกลว้ยนํ้าไท) อาคาร 2 ชัน้ 1 เวลาทําการ จ.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถา่ยสําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-350-3500 # 1929    
*  ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่29 มกราคม - 2 กมุภาพนัธ ์2561
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
ประชุมสภาฯ 25 สงิหาคม 2560

* ข ึน้ทะเบียนบัณฑติทางอนิเทอร์เน็ต รอบที่ 1
ขอ้มูล ณ วันที่ 18 สงิหาคม 2560

Date of Graduation 
(Semester)

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


