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NO ID Name BANK Remark

1 7580201544 น.ส. กนกวรรณ  เจษฎาพงศ์ภักดี 19 ต.ค. 60 1/2017 TFB
THESIS**

* ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อ พรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 3 มกราคม 2561 ไดท้ี่

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัยไดท้ัง้ 2 วทิยาเขต  
ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตัง้แต่เวลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร 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
กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา 

คร ัง้ท ี ่3/2560  :  วนัท ี ่25 ธนัวาคม 2560 (แกไ้ข)

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 

Date of Graduation 
(Semester)

ขอ้มูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560

http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_60.pdf

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

1 7580204068 น.ส. กติตยิา  ขวัญใจ 2 พ.ย. 60 1/2017 TFB
2 7580500341 น.ส. พมิพก์มล  จักรานุกุล 2 พ.ย. 60 1/2017 BAY
3 7590202094 นาง ศีวรญิญ์  บุศยศริ ิ 2 พ.ย. 60 1/2017 TFB

THESIS**

* ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อ พรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 3 มกราคม 2561 ไดท้ี่

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัยไดท้ัง้ 2 วทิยาเขต  
ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตัง้แต่เวลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร 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/

Date of Graduation 
(Semester)

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_60.pdf

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

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา 

คร ัง้ท ี ่3/2560  :  วนัท ี ่25 ธนัวาคม 2560 (แกไ้ข)
ขอ้มูล ณ วันที่ 3 พฤศจกิายน 2560
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NO ID Name BANK Remark

1 7580200165 นาย อภชิัย  ทาก๋อง 9 พ.ย. 60 1/2017 TFB
2 7580201502 นาย ปพน  เลศิชาคร 9 พ.ย. 60 1/2017 TFB
3 7580202310 น.ส. จติภนิันท์  ศริริัตนสุวรรณ 9 พ.ย. 60 1/2017 TFB
4 7580202666 นาย เฉลมิฉัตร  นาคมอญ 9 พ.ย. 60 1/2017 TFB
5 7580203631 นาย ปรญิญ์  ชํานาญวนกจิ 9 พ.ย. 60 1/2017 ไม่แจง้
6 7580203656 น.ส. นัตตยิา  ภู่สละ 9 พ.ย. 60 1/2017 TFB
7 7580203664 นาย บัญญัต ิ พลิา 9 พ.ย. 60 1/2017 TFB

THESIS**

* ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อ พรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 3 มกราคม 2561 ไดท้ี่

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัยไดท้ัง้ 2 วทิยาเขต  
ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตัง้แต่เวลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร 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/

ขอ้มูล ณ วันที่ 22 พฤศจกิายน 2560

Date of Graduation 
(Semester)

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา 

คร ัง้ท ี ่3/2560  :  วนัท ี ่25 ธนัวาคม 2560 (แกไ้ข)

http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_60.pdf

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

1 7550500081 MISS  ZIRONG  LI** 18-Nov-17 1/2017 SCB
2 7550500271 MISS JIE  HU** 18-Nov-17 1/2017 SCB
3 7560202561 นาย ชญานนท์  ใชส้ง่า 21 พ.ย. 60 1/2017 SCB
4 7560500402 น.ส. อัจฉรีย์  อรรถบดีสกุล 11 พ.ย. 60 1/2017 ไม่แจง้
5 7570200589 น.ส. ทรงอัปสร  ทพิย์นอ้ย 21 พ.ย. 60 1/2017 BBL
6 7570301239 น.ส. เวียรธศิ  พฤฒศลิป์ 21 พ.ย. 60 1/2017 TFB
7 7580200959 น.ส. กมลจรัส  กองรักษเวช 21 พ.ย. 60 1/2017 BBL
8 7580203474 น.ส. นงลักษณ์  สนิจีน 10 พ.ย. 60 1/2017 TFB

THESIS**

* ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อ พรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 3 มกราคม 2561 ไดท้ี่

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัยไดท้ัง้ 2 วทิยาเขต  
ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตัง้แต่เวลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร 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/

     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 3 January, 2018.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on Jan. 29 - Feb. 2, 2018) you can read now in URSA for Graduate.

Date of Graduation 
(Semester)

ขอ้มูล ณ วันที่ 23 พฤศจกิายน 2560

To Foreigner Student (Oversea)

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา 

คร ัง้ท ี ่3/2560  :  วนัท ี ่25 ธนัวาคม 2560 (แกไ้ข)

http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_60.pdf

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

1 7561100228 น.ส. พนัธุ์แกว้  คูห์รัตนพศิาล** 24 พ.ย. 60 1/2017 TFB
THESIS**

* ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อ พรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 3 มกราคม 2561 ไดท้ี่

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัยไดท้ัง้ 2 วทิยาเขต  
ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตัง้แต่เวลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร 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/

กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา 

ขอ้มูล ณ วันที่ 29 พฤศจกิายน 2560

Date of Graduation 
(Semester)

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 

คร ัง้ท ี ่3/2560  :  วนัท ี ่25 ธนัวาคม 2560 (แกไ้ข)

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา

http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_60.pdf

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



16/12/201718:41 6/7

NO ID Name BANK Remark

1 7580202419 น.ส. อัครณี  เมืองพนัธ์ 29 พ.ย. 60 1/2017 TFB
2 7580300239 นาย ตรีวชิญ์  สถติรักษ์วงศ์ 29 พ.ย. 60 1/2017 SCB

THESIS**

* ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อ พรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 3 มกราคม 2561 ไดท้ี่

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัยไดท้ัง้ 2 วทิยาเขต  
ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตัง้แต่เวลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร 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/

ขอ้มูล ณ วันที่ 30 พฤศจกิายน 2560

Date of Graduation 
(Semester)

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา 

http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_60.pdf

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

คร ัง้ท ี ่3/2560  :  วนัท ี ่25 ธนัวาคม 2560 (แกไ้ข)
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NO ID Name BANK Remark

1 7550200021 MR. HECTOR  ELBERT                
   REYES-GERTES**

04-Dec-17 1/2017 Not submit 4 photos in 
academic gown now.

THESIS**

     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 3 January, 2018.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on Jan. 29 - Feb. 2, 2018) you can read now in URSA for Graduate.

To Foreigner Student (Oversea)

Update 7 December 2017

Date of Graduation 
(Semester)

LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
Board of trustee approval on December 25, 2017

Attend the ceremony for diploma on the First Registration From 
http://ursa2.bu.ac.th/commence /index_en.cfm


