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NO ID Name BANK Medal of 
Honor Remark

1 7580300932 นาย กติต ิ ภญิโญ 14 มี.ค. 61 2/2017 TFB ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
2 7580301021 นาย ภควัต  เจรญิลาภ 14 มี.ค. 61 2/2017 TFB

THESIS**

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อพรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 26 พฤษภาคม 2561 ไดท้ี่

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทมีหาวทิยาลัยไดท้ัง้ 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 ี ่XX
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 26 May, 2018.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on XX, 2019) you can read now in URSA for Graduate.
http://ursa2.bu.ac.th/commence/index_en.cfm

To Foreigner Student (Oversea)

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

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที่ 5/2560  :  วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ขอ้มูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561

Date of Graduation 
(Semester)

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 

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

1 7590300740 นาย ภาวนิ  เผ่าจนิดา 23 มี.ค. 61 2/2017 BBL
THESIS**

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อพรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 26 พฤษภาคม 2561 ไดท้ี่

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนยีมดว้ยตนเอง 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 ี ่XX
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 26 May, 2018.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on XX, 2019) you can read now in URSA for Graduate.
http://ursa2.bu.ac.th/commence/index_en.cfm

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

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

To Foreigner Student (Oversea)

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที่ 5/2560  :  วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ขอ้มูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2561

Date of Graduation 
(Semester)

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 
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NO ID Name BANK Medal of 
Honor Remark

1 7560500378 นาย เชดิพนัธ์  พนัธ์สุข 30 มี.ค. 61 2/2017 TFB

2 7580900038 MISS SIMRAN  AGARWAL ** 26-Mar-18 2/2017 -

Not submit 4 
photos in 
academic gown 
now.

THESIS**

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อพรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 26 พฤษภาคม 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 ี ่XX
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 26 May, 2018.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on XX, 2019) you can read now in URSA for Graduate.
http://ursa2.bu.ac.th/commence/index_en.cfm

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

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

To Foreigner Student (Oversea)

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที่ 5/2560  :  วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ขอ้มูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2561

Date of Graduation 
(Semester)

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 
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NO ID Name BANK Medal of 
Honor Remark

1 7530300339 น.ส. ชัญญา   ภัทรพริุฬห์ 27 เม.ย. 61 2/2017 UOBT
2 7540300675 นาย อาทติย์  บัวงาม 19 เม.ย. 61 2/2017 TFB
3 7580300650 นาย สุเมธ  ป้อมป้องภัย** 18 เม.ย. 61 2/2017 TFB
4 7580500077 น.ส. กมลทพิย์  พลูผล 21 เม.ย. 61 2/2017 TFB
5 7580500721 น.ส. ชฎากานต์  เฟ่ืองแกว้ 21 เม.ย. 61 2/2017 BBL
6 7580500838 น.ส. ฐติยิา  ศุภธีรเวทย์ 21 เม.ย. 61 2/2017 TFB
7 7590200114 น.ส. ณฐาพชัร์  นันทพฒัน์สรัญ 4 พ.ค. 61 2/2017 BBL
8 7590200163 น.ส. จตุรพร  บุญสุข 4 พ.ค. 61 2/2017 SCB ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
9 7590200205 น.ส. พรไพลนิ  อัมพผลนิ 4 พ.ค. 61 2/2017 SCB √ ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
10 7590200312 น.ส. กติยิา  เสาวกุล 4 พ.ค. 61 2/2017 TMB

THESIS**

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อพรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 26 พฤษภาคม 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 ี ่XX
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 26 May, 2018.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on XX, 2019) you can read now in URSA for Graduate.
http://ursa2.bu.ac.th/commence/index_en.cfm

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

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

To Foreigner Student (Oversea)

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที่ 5/2560  :  วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ขอ้มูล ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561

Date of Graduation 
(Semester)

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 
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NO ID Name BANK Medal of 
Honor Remark

11 7590200346 นาย ชนนิทร์  ช ิน้อนิมนู 4 พ.ค. 61 2/2017 SCB ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
12 7590200403 MR. SEUNG CHUL  JANG 4 พ.ค. 61 2/2017 BBL
13 7590200536 นาย พทุธพิงศ์  รัตนยืนยง 4 พ.ค. 61 2/2017 TFB
14 7590201039 น.ส. หทัยพนัธน์  อนิเปิ้น 4 พ.ค. 61 2/2017 BBL ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
15 7590201161 นาย นฤเบศร์  ผลไม ้ 4 พ.ค. 61 2/2017 BBL ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
16 7590201310 นาย กษิดศิ  พรสงเคราะห์ 4 พ.ค. 61 2/2017 TFB ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
17 7590201393 น.ส. พรจริา  ปัญญาฟู 4 พ.ค. 61 2/2017 BBL ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
18 7590201609 นาย เฉลมิพงศ์  คงชยณัฐ 4 พ.ค. 61 2/2017 TFB ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
19 7590201740 น.ส. ภัณฑริา  ธีระสานต์ 4 พ.ค. 61 2/2017 TFB
20 7590202375 นาย พงศกฤษฎ ิ ์ ศุภภาคณิ 4 พ.ค. 61 2/2017 SCB

THESIS**

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อพรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 26 พฤษภาคม 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 ี ่XX
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 26 May, 2018.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on XX, 2019) you can read now in URSA for Graduate.
http://ursa2.bu.ac.th/commence/index_en.cfm

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที่ 5/2560  :  วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ขอ้มูล ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561

Date of Graduation 
(Semester)

To Foreigner Student (Oversea)

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  
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NO ID Name BANK Medal of 
Honor Remark

21 7590202490 น.ส. วัชราภรณ์  จันทร์เวชวโิรจน์ 4 พ.ค. 61 2/2017 KTB ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
22 7590202656 น.ส. กัญญานัฐ  ปิ่นเกษ 4 พ.ค. 61 2/2017 BBL ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
23 7590203076 น.ส. ชลดิา  กรณ์ใหม่ 4 พ.ค. 61 2/2017 TFB ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
24 7590203092 น.ส. ผกาวรรณ  บุตรนํ้าเพช็ร์ 4 พ.ค. 61 2/2017 TFB ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
25 7590203134 น.ส. ชสิา  โชตลิดาคีตกิา 4 พ.ค. 61 2/2017 SCB √ ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
26 7590203167 น.ส. ชยาภรณ์  กติสิทิธชิัย 4 พ.ค. 61 2/2017 KTB √
27 7590203225 น.ส. ปารฉิัตร  สุขใส 4 พ.ค. 61 2/2017 SCB ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
28 7590203241 น.ส. พรายเลขา  เลศิวณชิโรจน์ 4 พ.ค. 61 2/2017 TFB
29 7590203266 น.ส. ชนสิรา  กาญจนรัตกุล 4 พ.ค. 61 2/2017 TMB ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
30 7590203365 นาย กรณัฏฐ์  นรทีทาน 4 พ.ค. 61 2/2017 SCB √ ยังไม่ส่งรูปชุดครุย

THESIS**

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อพรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 26 พฤษภาคม 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 ี ่XX
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 26 May, 2018.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on XX, 2019) you can read now in URSA for Graduate.
http://ursa2.bu.ac.th/commence/index_en.cfm

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา 

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  

To Foreigner Student (Oversea)

ครัง้ที่ 5/2560  :  วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ขอ้มูล ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561

Date of Graduation 
(Semester)
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NO ID Name BANK Medal of 
Honor Remark

31 7590203373 นาย ณัฐกติต ิ ์ ศรีปัญญาวชิญ์ 4 พ.ค. 61 2/2017 SCB √ ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
32 7590203589 นาย อัครภาส  เกียรตเิสรมิขจร 4 พ.ค. 61 2/2017 BBL
33 7590203613 น.ส. อาทติยา  ดาวประทีป 4 พ.ค. 61 2/2017 SCB
34 7590203621 น.ส. กนกพร  แซ่ซื้อ 4 พ.ค. 61 2/2017 TFB
35 7590203985 น.ส. วรรณกิา  จติตนิรากร 4 พ.ค. 61 2/2017 SCB
36 7590203993 น.ส. กณกินันต์  บรสิุทธ ิ์ 4 พ.ค. 61 2/2017 TFB √ ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
37 7590204009 น.ส. สุธษิา  สงิห์ทอง 4 พ.ค. 61 2/2017 TFB √
38 7590204124 น.ส. กัญญ์ภัคพมิพ ์ บําเพญ็ 4 พ.ค. 61 2/2017 TFB
39 7590204199 น.ส. ภาวนิีย์  หิง่หอ้ย 4 พ.ค. 61 2/2017 SCB √
40 7590204249 น.ส. พริาวรรณ  ตรีรัตนกุลพร 4 พ.ค. 61 2/2017 SCB ยังไม่ส่งรูปชุดครุย

THESIS**

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อพรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 26 พฤษภาคม 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 ี ่XX
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 26 May, 2018.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on XX, 2019) you can read now in URSA for Graduate.
http://ursa2.bu.ac.th/commence/index_en.cfm

กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา 
ครัง้ที่ 5/2560  :  วันที่ 25 พฤษภาคม 2561

ขอ้มูล ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561

Date of Graduation 
(Semester)

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

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

To Foreigner Student (Oversea)

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
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NO ID Name BANK Medal of 
Honor Remark

41 7590204256 นาย กวนิพฒัน์  ปรางสวรรค์ 4 พ.ค. 61 2/2017 TMB ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
42 7590300641 น.ส. จารุวดี  แกว้มา 4 พ.ค. 61 2/2017 KTB
43 7590300716 นาย ศุภณัฐ  รัตนเสรีวงศ์ 4 พ.ค. 61 2/2017 TFB
44 7590600032 น.ส. ฤดี  เงนิเชื้อ 4 พ.ค. 61 2/2017 TFB ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
45 7590600107 น.ส. อาภรณ์ทพิย์  คงเอียด 4 พ.ค. 61 2/2017 SCB ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
46 7590600172 น.ส. รุ่งรุจี  ปาลอนันต์กุล 4 พ.ค. 61 2/2017 SCB ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
47 7590600214 น.ส. กรณกิา  วาระวชิะนี 4 พ.ค. 61 2/2017 SCB ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
48 7590600321 น.ส. วริาวรรณ  คํามูล 4 พ.ค. 61 2/2017 SCB ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
49 7590600339 นาย นฤพนธ์  สุขสมยา 4 พ.ค. 61 2/2017 SCB ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
50 7590700063 นาย ศุภฤกษ์  เชาวลติตระกูล 25 เม.ย. 61 2/2017 TFB √ ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
51 7590700113 นาย ญาณพล  กลับเจรญิ 25 เม.ย. 61 2/2017 TFB ยังไม่ส่งรูปชุดครุย

THESIS**

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อพรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 26 พฤษภาคม 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 ี ่XX
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 26 May, 2018.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on XX, 2019) you can read now in URSA for Graduate.
http://ursa2.bu.ac.th/commence/index_en.cfm

ครัง้ที่ 5/2560  :  วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ขอ้มูล ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561

Date of Graduation 
(Semester)

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  

To Foreigner Student (Oversea)

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 
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NO ID Name BANK Medal of 
Honor Remark

1 7560201035 น.ส. ชนิทนชิา  ชัยรนิทร์ 4 พ.ค. 61 2/2017 TFB
2 7570300579 นาย ภูวพฒัน์  ชนะสกล 5 พ.ค. 61 2/2017 TFB ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
3 7570301098 นาย  จติต ิ   ศรีสนิธรา 5 พ.ค. 61 2/2017 SCB ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
4 7580300387 น.ส. วลิาสนิี  อนิทร์สุวรรณ 5 พ.ค. 61 2/2017 TFB ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
5 7580301427 นาย วันเฉลมิ  จันทร์พงษ์แกว้ 5 พ.ค. 61 2/2017 BBL
6 7580500473 น.ส. ชลติา  เฉลมิรักชาต ิ 5 พ.ค. 61 2/2017 BBL
7 7590200643 นาย จริะ  ไชยประสทิธ ิ์ 5 พ.ค. 61 2/2017 BBL √
8 7590201005 น.ส. ณัฐพร  ไชยยากูลวัฒน์ 5 พ.ค. 61 2/2017 BBL ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
9 7590201468 น.ส. ปรียารัตน์  ตูจ้นิดา 5 พ.ค. 61 2/2017 TFB ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
10 7590201476 น.ส. อภวิรรณ  พวงมณี 5 พ.ค. 61 2/2017 TFB ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
11 7590201575 นาย ชัยทัตน์  พทุธเดช 4 พ.ค. 61 2/2017 SCB
12 7590201872 นาย วสันต์  ชวลติวรกุล 5 พ.ค. 61 2/2017 BBL √

THESIS**

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อพรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 26 พฤษภาคม 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 ี ่XX
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 26 May, 2018.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on XX, 2019) you can read now in URSA for Graduate.
http://ursa2.bu.ac.th/commence/index_en.cfm

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  

To Foreigner Student (Oversea)

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที่ 5/2560  :  วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ขอ้มูล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2561

Date of Graduation 
(Semester)


