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1/3
ึ ษา
่ื ขออนุม ัต ส
รายชอ
ิ ําเร็จการศ ก
ึ ษา
ื่ ขออนุม ัต ผ
ิ ส
ู ้ ําเร็จการศ ก
กําหนดการประชุมสภาฯ เพอ
ครัง้ ที่ 5/2560 : วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ข ้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561

NO
1
2

ID

Name

Date of Graduation
(Semester)

BANK

Medal of
Honor

Remark

7580300932 นาย ก ต
ิ ต ิ ภญ
ิ โญ
14 มี. ค. 61 2/2017 TFB
7580301021 นาย ภควัต เจรญ
ิ ลาภ
14 มี. ค. 61 2/2017 TFB
THESIS**
ึ ษา ระด บ
ึ ษา (สําหรบ
ึ ษาไทย)
ขน
ั้ ตอนการขอสําเร็จการศ ก
ั บณ
ั ฑิต ศ ก
ั น ักศ ก
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_60.pdf

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อ พร ้อมกับเหตุผลของผู ้ที่ไ ม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้ แต่ 26 พฤษภาคม 2561 ได ้ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html
่
ํ
ึ
ึ ษา
* ไม่จัดสงหลัก ฐานสาเร็จการศก ษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไ ม่ม ีเ ลขที่บัญชีธนาคารของนัก ศก
ทําให ้ไม่สามารถหัก เงินและคืนเงินประกันค่าเสียหายส่วนที่เ หลือ ได ้ ซ งึ่
ึ ษาต ้องเข ้ามาขอหลัก ฐานสําเร็จการศก
ึ ษาและชําระค่าธรรมเนียมด ้วยตนเอง ทีม หาวิทยาลัยได ้ทัง้ 2 วิทยาเขต
1. นัก ศก
ในวันจันทร์ - ศุก ร์ ตัง้ แต่เ วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งให ้แผนกการเงินโดยตรง เพือ
่ สําหรับการคืนเงินประกันค่าเสียหาย
ถ ึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 2240-1561 หรือ สอบถามข ้อมูล โทร. 02-350-3500 # 1929
* ขน
ึ้ ทะเบ ย
ี นบ ณ
ั ฑิต ทางอินเทอรเ์ น็ต วน
ั ที่ XX
http://ursa2.bu.ac.th/commence/
To Foreigner Student (Oversea)
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

5/4/2018 13:15

2/3
ึ ษา
่ื ขออนุม ัต ส
ิ ําเร็จการศ ก
รายชอ
ึ ษา
ื่ ขออนุม ัต ผ
ิ ส
ู ้ ําเร็จการศ ก
กําหนดการประชุมสภาฯ เพอ
ครัง้ ที่ 5/2560 : วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ข ้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2561

NO
1

ID

Name

Date of Graduation
(Semester)

BANK

Medal of
Honor

Remark

7590300740 นาย ภาวิน เผ่าจินดา
23 มี. ค. 61 2/2017 BBL
THESIS**
ึ ษา ระด บ
ึ ษา (สําหรบ
ึ ษาไทย)
ขน
ั้ ตอนการขอสําเร็จการศ ก
ั บณ
ั ฑิต ศ ก
ั น ักศ ก
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_60.pdf

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อ พร ้อมกับเหตุผลของผู ้ที่ไ ม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้ แต่ 26 พฤษภาคม 2561 ได ้ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html
ึ ษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไ ม่ม ีเ ลขที่บัญชีธนาคารของนัก ศก
ึ ษา
* ไม่จัดส่งหลัก ฐานสําเร็จการศก
ี
่
่
ึ
ทําให ้ไม่สามารถหัก เงินและคืนเงินประกันค่าเสยหายสวนที่เ หลือ ได ้ ซ ง
ึ ษาต ้องเข ้ามาขอหลัก ฐานสําเร็จการศก
ึ ษาและชําระค่าธรรมเนียมด ้วยตนเอง ทีม หาวิทยาลัยได ้ทัง้ 2 วิทยาเขต
1. นัก ศก
ในวันจันทร์ - ศุก ร์ ตัง้ แต่เ วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งให ้แผนกการเงินโดยตรง เพือ
่ สําหรับการคืนเงินประกันค่าเสียหาย
ถ ึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 2240-1561 หรือ สอบถามข ้อมูล โทร. 02-350-3500 # 1929
* ขน
ึ้ ทะเบ ย
ี นบ ณ
ั ฑิต ทางอินเทอรเ์ น็ต วน
ั ที่ XX
http://ursa2.bu.ac.th/commence/
To Foreigner Student (Oversea)
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

5/4/2018 13:15

3/3
ึ ษา
่ื ขออนุม ัต ส
ิ ําเร็จการศ ก
รายชอ
ึ ษา
ื่ ขออนุม ัต ผ
ิ ส
ู ้ ําเร็จการศ ก
กําหนดการประชุมสภาฯ เพอ
ครัง้ ที่ 5/2560 : วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ข ้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2561

NO

ID

Name

Date of Graduation
(Semester)

BANK

1

ิ พันธ์ พันธ์สุข
7560500378 นาย เชด

30 มี. ค. 61

2/2017

TFB

2

7580900038 MISS SIMRAN AGARWAL **

26-Mar-18

2/2017

-

Medal of
Honor

Remark
ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
Not submit 4
photos in
academic gown
now.

THESIS**
ึ ษา ระด บ
ึ ษา (สําหรบ
ึ ษาไทย)
ขน
ั้ ตอนการขอสําเร็จการศ ก
ั บณ
ั ฑิต ศ ก
ั น ักศ ก
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_60.pdf

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อ พร ้อมกับเหตุผลของผู ้ที่ไ ม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้ แต่ 26 พฤษภาคม 2561 ได ้ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html
ึ ษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไ ม่ม ีเ ลขที่บัญชีธนาคารของนัก ศก
ึ ษา
* ไม่จัดส่งหลัก ฐานสําเร็จการศก
ทําให ้ไม่สามารถหัก เงินและคืนเงินประกันค่าเสียหายส่วนที่เ หลือ ได ้ ซ งึ่
ึ ษาต ้องเข ้ามาขอหลัก ฐานสําเร็จการศก
ึ ษาและชําระค่าธรรมเนียมด ้วยตนเอง ทีม หาวิทยาลัยได ้ทัง้ 2 วิทยาเขต
1. นัก ศก
ในวันจันทร์ - ศุก ร์ ตัง้ แต่เ วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งให ้แผนกการเงินโดยตรง เพือ
่ สําหรับการคืนเงินประกันค่าเสียหาย
ถ ึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 2240-1561 หรือ สอบถามข ้อมูล โทร. 02-350-3500 # 1929
* ขน
ึ้ ทะเบ ย
ี นบ ณ
ั ฑิต ทางอินเทอรเ์ น็ต วน
ั ที่ XX
http://ursa2.bu.ac.th/commence/
To Foreigner Student (Oversea)
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

