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NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

1 7570400262 น.ส. รุจริา  เพชรใหม่ 24 เม.ย. 62 2/2018 BAY
2 7571100085 น.ส. ตามตะวัน ประยูรรัตน์** 2 มี.ค. 62 2/2018 TFB
3 7590201617 น.ส. สุนติา  ศรีพลนอก 24 เม.ย. 62 2/2018
4 7600200559 น.ส. รติริัตน์  คลา้ยสุขพงษ์ 24 เม.ย. 62 2/2018 TFB
5 7600200583 น.ส. สายชล  เลศิพทิักษ์ธรรม 24 เม.ย. 62 2/2018 SCB √
6 7600200716 น.ส. ชลชญา  ศรีชัยปัญหา 24 เม.ย. 62 2/2018 TFB
7 7600200864 นาย พทิยุตม์  เพชรพฆิาฏ 24 เม.ย. 62 2/2018 TFB

THESIS** ตัวอย่างรูปชดุครุย/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัย
ไดท้ัง้ 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    
3. ข ึน้ทะเบียนบัณฑติที่ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 27  – 31 มกราคม 2563 และชําระเงนิภายใน 10 กุมภาพนัธ์ 2563

     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 27 July, 2019 .
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on January 27 - 31, 2020) you can read now in URSA for Graduate.

http://commencement.bu.ac.th/

http://commencement.bu.ac.th/

Commencement Ceremony: Wednesday, May 20 – Thursday, May 21, 2020

The University's Board of Trustee approve on July 26, 2019
ขอ้มูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 / Update May 15, 2019

Date of Graduation 
(Semester)

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

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_eng.pdf

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อพรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 27 กรกฎาคม 2562 ที่

รายชอืขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES

กําหนดการประชุมสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา 
ครัง้ที่ 4/2561  :  วันที่ 26 ก.ค. 2562
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NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

8 7600201110 นาย นพพล  ฉั่วโรจนพงศ์ 24 เม.ย. 62 2/2018 TFB
9 7600201219 น.ส. นัทธมน  นักพาณชิย์ 24 เม.ย. 62 2/2018 BAY
10 7600201235 น.ส. สุพกิา  เพชรพทิักษ์ 24 เม.ย. 62 2/2018 SCB
11 7600201342 น.ส. กานต์สนิี  แสนประสทิธ ิ์ 24 เม.ย. 62 2/2018 TFB
12 7600201359 MISS ZHANG  DAN 24-Apr-19 2/2018 -

THESIS** ตัวอย่างรูปชดุครุย/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัย
ไดท้ัง้ 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    
3. ข ึน้ทะเบียนบัณฑติที่ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 27  – 31 มกราคม 2563 และชําระเงนิภายใน 10 กุมภาพนัธ์ 2563

     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 27 July, 2019 .
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on January 27 - 31, 2020) you can read now in URSA for Graduate.

http://commencement.bu.ac.th/

http://commencement.bu.ac.th/

Commencement Ceremony: Wednesday, May 20 – Thursday, May 21, 2020

Date of Graduation 
(Semester)

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

รายชอืขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES

กําหนดการประชุมสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา 
ครัง้ที่ 4/2561  :  วันที่ 26 ก.ค. 2562

The University's Board of Trustee approve on July 26, 2019
ขอ้มูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 / Update May 15, 2019

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

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อพรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 27 กรกฎาคม 2562 ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

To Foreigner Student (Oversea)
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NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

13 7600201433 น.ส. บุษตรี  วีระสทิธ ิ์ 24 เม.ย. 62 2/2018 SCB
14 7600201466 นาย กติตธิัช  แสงสวทิย์ 24 เม.ย. 62 2/2018 SCB
15 7600201755 น.ส. ณภัทร  อตคิุณธนนิ 24 เม.ย. 62 2/2018 SCB
16 7600201896 นาย นัทธวัฒน์  ชาวดร 24 เม.ย. 62 2/2018 TMB √
17 7600201953 น.ส. กัณฐมณี  มีวเิศษ 24 เม.ย. 62 2/2018 KTB
18 7600201961 น.ส. เทวกิา  กลา้ถ ิน่ภู 24 เม.ย. 62 2/2018 TFB
19 7600201979 นาย พบสริ ิ เลาหศริปัิญญา 24 เม.ย. 62 2/2018 KTB

THESIS** ตัวอย่างรูปชดุครุย/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัย
ไดท้ัง้ 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    
3. ข ึน้ทะเบียนบัณฑติที่ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 27  – 31 มกราคม 2563 และชําระเงนิภายใน 10 กุมภาพนัธ์ 2563

     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 27 July, 2019 .
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on January 27 - 31, 2020) you can read now in URSA for Graduate.

http://commencement.bu.ac.th/

http://commencement.bu.ac.th/

Commencement Ceremony: Wednesday, May 20 – Thursday, May 21, 2020

Date of Graduation 
(Semester)

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

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อพรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 27 กรกฎาคม 2562 ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

รายชอืขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES

ครัง้ที่ 4/2561  :  วันที่ 26 ก.ค. 2562

ขอ้มูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 / Update May 15, 2019

กําหนดการประชุมสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา 

The University's Board of Trustee approve on July 26, 2019

To Foreigner Student (Oversea)
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/Instruction_for_International_Students_eng.pdf
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NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

20 7600202340 น.ส. จารุวรรณ  แซ่เตียว 25 เม.ย. 62 2/2018 TFB
21 7600202399 MR. WEIDONG  LIN 24-Apr-19 2/2018 - √
22 7600202449 นาย ต่อสกุล  ประจวบวัน 24 เม.ย. 62 2/2018 SCB
23 7600202480 นาย อรนิทร์  อนิทร์แจง้ 24 เม.ย. 62 2/2018 BBL
24 7600202555 น.ส. ชุตกิาญจน์  ศริวิมิลวรรณ 26 เม.ย. 62 2/2018 BBL
25 7600202902 นาย ณัฐนนท์  ขวัญทอง 27 เม.ย. 62 2/2018 SCB
26 7600202977 น.ส. ผวิมะล ิ วงษ์ทอง 24 เม.ย. 62 2/2018 SCB

THESIS** ตัวอย่างรูปชดุครุย/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัย
ไดท้ัง้ 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    
3. ข ึน้ทะเบียนบัณฑติที่ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 27  – 31 มกราคม 2563 และชําระเงนิภายใน 10 กุมภาพนัธ์ 2563

     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 27 July, 2019 .
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on January 27 - 31, 2020) you can read now in URSA for Graduate.

http://commencement.bu.ac.th/

http://commencement.bu.ac.th/

Commencement Ceremony: Wednesday, May 20 – Thursday, May 21, 2020

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_eng.pdf

The University's Board of Trustee approve on July 26, 2019
ขอ้มูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 / Update May 15, 2019

Date of Graduation 
(Semester)

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

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อพรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 27 กรกฎาคม 2562 ที่

ครัง้ที่ 4/2561  :  วันที่ 26 ก.ค. 2562

รายชอืขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES

กําหนดการประชุมสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา 
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NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

27 7600203108 น.ส. ทพิกฤตา  พงษ์แกว้ 27 เม.ย. 62 2/2018 SCB
28 7600203116 นาย ปณพฒัน์  ประสานบุญเลศิ 24 เม.ย. 62 2/2018 SCB
29 7600203165 นาย กฤษณพล  สทิธชิัยวจิติร 24 เม.ย. 62 2/2018 TFB
30 7600203207 น.ส. ชฎาภา  เตมีสุภาพ 24 เม.ย. 62 2/2018 TFB √
31 7600203223 นาย กฤษฎา  ปานบา้นแพว้ 24 เม.ย. 62 2/2018 SCB
32 7600203272 น.ส. อรสิา  วีระวัฒนานันท์ 24 เม.ย. 62 2/2018 TFB
33 7600203280 น.ส. ชาลสิา  มณีกุล 24 เม.ย. 62 2/2018 BBL

THESIS** ตัวอย่างรูปชดุครุย/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัย
ไดท้ัง้ 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    
3. ข ึน้ทะเบียนบัณฑติที่ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 27  – 31 มกราคม 2563 และชําระเงนิภายใน 10 กุมภาพนัธ์ 2563

     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 27 July, 2019 .
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on January 27 - 31, 2020) you can read now in URSA for Graduate.

http://commencement.bu.ac.th/

http://commencement.bu.ac.th/

Commencement Ceremony: Wednesday, May 20 – Thursday, May 21, 2020

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อพรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 27 กรกฎาคม 2562 ที่
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_eng.pdf

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

กําหนดการประชุมสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา 

Date of Graduation 
(Semester)

ครัง้ที่ 4/2561  :  วันที่ 26 ก.ค. 2562
The University's Board of Trustee approve on July 26, 2019
ขอ้มูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 / Update May 15, 2019

รายชอืขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES
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NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

34 7600203314 น.ส. ชดิชนก  ไชยเสนา 24 เม.ย. 62 2/2018 TFB
35 7600203504 นาย คีตกานท์  สายอรุณ 24 เม.ย. 62 2/2018 KTB
36 7600204015 MISS YUN  LIU 24-Apr-19 2/2018 -
37 7600204023 น.ส. อรกานต์  ฤกษ์วราคม 24 เม.ย. 62 2/2018 TFB
38 7600301076 MISS XUANLE  ZHU 18-Mar-19 2/2018 SCB
39 7600301142 MISS XIZI  PENG 18-Mar-19 2/2018 -

THESIS** ตัวอย่างรูปชดุครุย/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัย
ไดท้ัง้ 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    
3. ข ึน้ทะเบียนบัณฑติที่ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 27  – 31 มกราคม 2563 และชําระเงนิภายใน 10 กุมภาพนัธ์ 2563

     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 27 July, 2019 .
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on January 27 - 31, 2020) you can read now in URSA for Graduate.

http://commencement.bu.ac.th/

http://commencement.bu.ac.th/

Commencement Ceremony: Wednesday, May 20 – Thursday, May 21, 2020

ครัง้ที่ 4/2561  :  วันที่ 26 ก.ค. 2562

To Foreigner Student (Oversea)
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/Instruction_for_International_Students_eng.pdf

Date of Graduation 
(Semester)

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

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อพรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 27 กรกฎาคม 2562 ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

รายชอืขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES

กําหนดการประชุมสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา 

The University's Board of Trustee approve on July 26, 2019
ขอ้มูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 / Update May 15, 2019
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NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

1 7580500879 นาย ธนพล จันทร์เรืองฤทธ ิ*์* 22 พ.ค. 62 2/2018 SCB
2 7590500554 MISS LINXI  WANG 29-May-19 2/2018 -
3 7600300680 นาย วีรชน  สวยรูป 2 มี.ค. 62 2/2018 SCB

4 9550200027
MISS VORAVEE  
RUENGARAMRUT**

11-May-19 2/2018 -

THESIS** ตัวอย่างรูปชดุครุย/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัย
ไดท้ัง้ 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    
3. ข ึน้ทะเบียนบัณฑติที่ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 27  – 31 มกราคม 2563 และชําระเงนิภายใน 10 กุมภาพนัธ์ 2563

     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 27 July, 2019 .
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on January 27 - 31, 2020) you can read now in URSA for Graduate.

http://commencement.bu.ac.th/

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

http://commencement.bu.ac.th/

Commencement Ceremony: Wednesday, May 20 – Thursday, May 21, 2020

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 

Date of Graduation 
(Semester)

ขอ้มูล ณ วันที่ 14 มถินุายน 2562 / Update June 14, 2019
The University's Board of Trustee approve on July 26, 2019

ครัง้ที่ 4/2561  :  วันที่ 26 ก.ค. 2562

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

To Foreigner Student (Oversea)

http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  
*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อพรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 27 กรกฎาคม 2562 ที่

กําหนดการประชุมสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา 
รายชอืขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES
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NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

1 7570400304 นาย วุฒชิัย  พงษ์ออ้ 2 พ.ค. 62 2/2018 TFB
2 7600203173 น.ส. ศุภรัตน์  อภชิาตวิงศ์ชัย 12 ม.ิย. 62 3/2018 TFB
3 7600204049 น.ส. ธดิาพร  ใจธรรมดี 12 ม.ิย. 62 3/2018 SCB

THESIS** ตัวอย่างรูปชดุครุย/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัย
ไดท้ัง้ 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    
3. ข ึน้ทะเบียนบัณฑติที่ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 27  – 31 มกราคม 2563 และชําระเงนิภายใน 10 กุมภาพนัธ์ 2563

     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 27 July, 2019 .
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on January 27 - 31, 2020) you can read now in URSA for Graduate.

http://commencement.bu.ac.th/

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

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อพรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 27 กรกฎาคม 2562 ที่
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_eng.pdf

http://commencement.bu.ac.th/

Commencement Ceremony: Wednesday, May 20 – Thursday, May 21, 2020

รายชอืขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES

กําหนดการประชุมสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา 
ครัง้ที่ 4/2561  :  วันที่ 26 ก.ค. 2562

The University's Board of Trustee approve on July 26, 2019
ขอ้มูล ณ วันที่ 21 มถินุายน 2562 / Update June 21, 2019

Date of Graduation 
(Semester)

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 
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NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

1 7560500279 น.ส. ไพลนิ  บรรพโต** 14 ม.ิย. 62 3/2018 -
2 7590500364 MISS KYAL  DAGOON 20-Jun-19 3/2018 TFB
3 7590500398 MISS DENG  LULU** 15-Mar-19 2/2018 TFB
4 7600200153 นาย ณัฐสทิธ ิ ์ ตัง้สุจรติธรรม 18 ม.ิย. 62 3/2018 TFB
5 7600200328 น.ส. หัสยา  อนิทคง 18 ม.ิย. 62 3/2018 TFB

THESIS** ตัวอย่างรูปชดุครุย/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัย
ไดท้ัง้ 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    
3. ข ึน้ทะเบียนบัณฑติที่ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 27  – 31 มกราคม 2563 และชําระเงนิภายใน 10 กุมภาพนัธ์ 2563

     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 27 July, 2019 .
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on January 27 - 31, 2020) you can read now in URSA for Graduate.

http://commencement.bu.ac.th/

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_eng.pdf

http://commencement.bu.ac.th/

Commencement Ceremony: Wednesday, May 20 – Thursday, May 21, 2020

รายชอืขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES

กําหนดการประชุมสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา 
ครัง้ที่ 4/2561  :  วันที่ 26 ก.ค. 2562

The University's Board of Trustee approve on July 26, 2019
ขอ้มูล ณ วันที่ 25 มถินุายน 2562 / Update June 25, 2019

Date of Graduation 
(Semester)

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

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อพรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 27 กรกฎาคม 2562 ที่
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NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

6 7600200807 นาย ณัฏฐ์กร  ชื่นวัฒนพงศ์ 18 ม.ิย. 62 3/2018 SCB √
7 7600201326 น.ส. สรรชุดา  พลายบัว 18 ม.ิย. 62 3/2018 BBL
8 7600201698 น.ส. ภัททกา  สุนทรวภิาต 18 ม.ิย. 62 3/2018 SCB
9 7600203033 นาย เดชา  จติแสง 18 ม.ิย. 62 3/2018 SCB
10 7600203611 นาย วรัตถ ์ ศรีไพศาลเจรญิ 18 ม.ิย. 62 3/2018 BBL

THESIS** ตัวอย่างรูปชดุครุย/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัย
ไดท้ัง้ 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    
3. ข ึน้ทะเบียนบัณฑติที่ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 27  – 31 มกราคม 2563 และชําระเงนิภายใน 10 กุมภาพนัธ์ 2563

     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 27 July, 2019 .
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on January 27 - 31, 2020) you can read now in URSA for Graduate.

http://commencement.bu.ac.th/

รายชอืขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES

กําหนดการประชุมสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา 
ครัง้ที่ 4/2561  :  วันที่ 26 ก.ค. 2562

The University's Board of Trustee approve on July 26, 2019
ขอ้มูล ณ วันที่ 25 มถินุายน 2562 / Update June 25, 2019

Date of Graduation 
(Semester)

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

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อพรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 27 กรกฎาคม 2562 ที่
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_eng.pdf

http://commencement.bu.ac.th/

Commencement Ceremony: Wednesday, May 20 – Thursday, May 21, 2020



17/12/2019 11/17

NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

11 7600203637 น.ส. มนนัทธ์  เคนศรี 18 ม.ิย. 62 3/2018 BBL
12 7601200210 น.ส. กนกภรณ์  โสภณทวีทรัพย์ 22 ม.ิย. 62 3/2018 TFB
13 7611200184 นาย ภูรชิ  ผวิดี 22 ม.ิย. 62 3/2018 BAY
14 7611200242 นาย จักรกฤษณ์  หงา้ฝา 22 ม.ิย. 62 3/2018 SCB

THESIS** ตัวอย่างรูปชดุครุย/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัย
ไดท้ัง้ 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    
3. ข ึน้ทะเบียนบัณฑติที่ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 27  – 31 มกราคม 2563 และชําระเงนิภายใน 10 กุมภาพนัธ์ 2563

     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 27 July, 2019 .
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on January 27 - 31, 2020) you can read now in URSA for Graduate.

http://commencement.bu.ac.th/

To Foreigner Student (Oversea)
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/Instruction_for_International_Students_eng.pdf

Commencement Ceremony: Wednesday, May 20 – Thursday, May 21, 2020

Date of Graduation 
(Semester)

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

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อพรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 27 กรกฎาคม 2562 ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

http://commencement.bu.ac.th/

รายชอืขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES

กําหนดการประชุมสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา 
ครัง้ที่ 4/2561  :  วันที่ 26 ก.ค. 2562

The University's Board of Trustee approve on July 26, 2019
ขอ้มูล ณ วันที่ 25 มถินุายน 2562 / Update June 25, 2019
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NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

1 7560300340 นาย ศุภคุณ  เกษมสันต์** 31 พ.ค. 62 2/2018 KTB
2 7590202847 MISS GUO  YU 27-Jun-19 3/2018 SCB
3 7590202870 MR. WANG  YUPENG 27-Jun-19 3/2018 SCB

THESIS** ตัวอย่างรูปชดุครุย/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัย
ไดท้ัง้ 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    
3. ข ึน้ทะเบียนบัณฑติที่ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 27  – 31 มกราคม 2563 และชําระเงนิภายใน 10 กุมภาพนัธ์ 2563

     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 27 July, 2019 .
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on January 27 - 31, 2020) you can read now in URSA for Graduate.

http://commencement.bu.ac.th/
Commencement Ceremony: Wednesday, May 20 – Thursday, May 21, 2020

รายชอืขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES

กําหนดการประชุมสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา 
ครัง้ที่ 4/2561  :  วันที่ 26 ก.ค. 2562

The University's Board of Trustee approve on July 26, 2019
ขอ้มูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 / Update July 9, 2019

Date of Graduation 
(Semester)

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

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

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อพรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 27 กรกฎาคม 2562 ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

To Foreigner Student (Oversea)

http://commencement.bu.ac.th/
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NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

4 7590500497 นาย มนต์ธร  ตัง้ภาณุกุล 2 ก.ค. 62 3/2018 TFB
5 7590500505 นาย ปรวีร์  คีรี 3 ก.ค. 62 3/2018 KTB
6 7590900044 MR. GAEL SERGE ALAIN ROBIN** 07-Jun-19 2/2018 -
7 7600200690 นาย ธนกิ  เศรษฐกุลธํารง 27 ม.ิย. 62 3/2018 TFB
8 7600200708 นาย หฤทธ ิ ์ สุกใส 27 ม.ิย. 62 3/2018 TFB
9 7600202407 น.ส. ธัณย์สติา  วรเมศร์ชัยกุล 27 ม.ิย. 62 3/2018 TFB

THESIS** ตัวอย่างรูปชดุครุย/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัย
ไดท้ัง้ 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    
3. ข ึน้ทะเบียนบัณฑติที่ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 27  – 31 มกราคม 2563 และชําระเงนิภายใน 10 กุมภาพนัธ์ 2563

     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 27 July, 2019 .
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on January 27 - 31, 2020) you can read now in URSA for Graduate.

http://commencement.bu.ac.th/

http://commencement.bu.ac.th/

Commencement Ceremony: Wednesday, May 20 – Thursday, May 21, 2020

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

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อพรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 27 กรกฎาคม 2562 ที่
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_eng.pdf

รายชอืขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES

กําหนดการประชุมสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา 
ครัง้ที่ 4/2561  :  วันที่ 26 ก.ค. 2562

The University's Board of Trustee approve on July 26, 2019
ขอ้มูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 / Update July 9, 2019

Date of Graduation 
(Semester)
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NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

10 7600202647 น.ส. เมษา  ปอเจรญิ 27 ม.ิย. 62 3/2018 TFB
11 7600202654 น.ส. พชิชากร  อยู่ปรางค์ 27 ม.ิย. 62 3/2018 TFB
12 7600202779 น.ส. สุทธพิรรณ  ผลสนิธุ์ 27 ม.ิย. 62 3/2018 TFB
13 7600202795 น.ส. กัลยา  แกว้อัศดร 27 ม.ิย. 62 3/2018 TFB
14 7600202803 MISS PEI  CHUNMEI 27-Jun-19 3/2018 -
15 7600202936 นาย ปุณพจน์  วงศ์ววัิฒน์ไชย 27 ม.ิย. 62 3/2018 SCB

THESIS** ตัวอย่างรูปชดุครุย/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัย
ไดท้ัง้ 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    
3. ข ึน้ทะเบียนบัณฑติที่ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 27  – 31 มกราคม 2563 และชําระเงนิภายใน 10 กุมภาพนัธ์ 2563

     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 27 July, 2019 .
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on January 27 - 31, 2020) you can read now in URSA for Graduate.

http://commencement.bu.ac.th/

http://commencement.bu.ac.th/

Commencement Ceremony: Wednesday, May 20 – Thursday, May 21, 2020

รายชอืขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES

กําหนดการประชุมสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา 
ครัง้ที่ 4/2561  :  วันที่ 26 ก.ค. 2562

The University's Board of Trustee approve on July 26, 2019
ขอ้มูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 / Update July 9, 2019

Date of Graduation 
(Semester)

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

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อพรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 27 กรกฎาคม 2562 ที่
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_eng.pdf
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NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

16 7601200053 น.ส. วันวสิาข์  คงบุรี 26 ม.ิย. 62 3/2018 TFB
17 7601200194 MISS JINGMIAO  LI 22-Jun-19 3/2018 -
18 7611200200 น.ส. สุพชิญา  ใจกลา้ 11 ก.ค. 62 3/2018 TFB
19 7611200259 น.ส. สุวภัทร  ศรวณียวงศ์ 11 ก.ค. 62 3/2018 TMB
20 7611200275 น.ส. ภัสศกิานต์ วจิติรเจรญิขวัญ 11 ก.ค. 62 3/2018 TFB
21 7611200390 น.ส. ธนภรณ์  แซ่ฉั่ว 22 ม.ิย. 62 3/2018 TFB

THESIS** ตัวอย่างรูปชดุครุย/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัย
ไดท้ัง้ 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    
3. ข ึน้ทะเบียนบัณฑติที่ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 27  – 31 มกราคม 2563 และชําระเงนิภายใน 10 กุมภาพนัธ์ 2563

     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 27 July, 2019 .
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on January 27 - 31, 2020) you can read now in URSA for Graduate.

http://commencement.bu.ac.th/

http://commencement.bu.ac.th/

Commencement Ceremony: Wednesday, May 20 – Thursday, May 21, 2020

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

To Foreigner Student (Oversea)
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/Instruction_for_International_Students_eng.pdf

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อพรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 27 กรกฎาคม 2562 ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

รายชอืขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES

กําหนดการประชุมสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา 
ครัง้ที่ 4/2561  :  วันที่ 26 ก.ค. 2562

The University's Board of Trustee approve on July 26, 2019
ขอ้มูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 / Update July 9, 2019

Date of Graduation 
(Semester)



17/12/2019 16/17

NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

22 7611200408 นาย สมพงษ์  เทียนดี 22 ม.ิย. 62 3/2018 SCB
23 7611200416 น.ส. อาทติยา  เหมือนเตย 22 ม.ิย. 62 3/2018 KTB
24 7611200432 น.ส. บูชาธรรม  อุ่นเรือน 22 ม.ิย. 62 3/2018 TFB
25 7611200440 น.ส. ปาลีรัฐ  เรืองดษิฐ์ 22 ม.ิย. 62 3/2018 SCB
26 7611200457 นาย ณัฐวุฒ ิ หนูแกว้ 22 ม.ิย. 62 3/2018 TFB

THESIS** ตัวอย่างรูปชดุครุย/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัย
ไดท้ัง้ 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    
3. ข ึน้ทะเบียนบัณฑติที่ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 27  – 31 มกราคม 2563 และชําระเงนิภายใน 10 กุมภาพนัธ์ 2563

     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 27 July, 2019 .
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on January 27 - 31, 2020) you can read now in URSA for Graduate.

http://commencement.bu.ac.th/

รายชอืขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES

กําหนดการประชุมสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา 
ครัง้ที่ 4/2561  :  วันที่ 26 ก.ค. 2562

The University's Board of Trustee approve on July 26, 2019
ขอ้มูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 / Update July 9, 2019

Date of Graduation 
(Semester)

Commencement Ceremony: Wednesday, May 20 – Thursday, May 21, 2020

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

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อพรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 27 กรกฎาคม 2562 ที่
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_eng.pdf

http://commencement.bu.ac.th/



17/12/2019 17/17

NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

1 7570300793 น.ส. พรรณนลนิ วัฒนากนกวงศ์ 7 พ.ค. 62 2/2018 SCB
2 7590500489 น.ส. ญาดา  เรืองมนตรี 4 ก.ค. 62 3/2018 SCB

THESIS** ตัวอย่างรูปชดุครุย/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัย
ไดท้ัง้ 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    
3. ข ึน้ทะเบียนบัณฑติที่ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 27  – 31 มกราคม 2563 และชําระเงนิภายใน 10 กุมภาพนัธ์ 2563

     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 27 July, 2019 .
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on January 27 - 31, 2020) you can read now in URSA for Graduate.

http://commencement.bu.ac.th/

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_eng.pdf

http://commencement.bu.ac.th/

Commencement Ceremony: Wednesday, May 20 – Thursday, May 21, 2020

รายชอืขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES

กําหนดการประชุมสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา 
ครัง้ที่ 4/2561  :  วันที่ 26 ก.ค. 2562

The University's Board of Trustee approve on July 26, 2019
ขอ้มูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 / Update July 9, 2019

Date of Graduation 
(Semester)

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

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อพรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 27 กรกฎาคม 2562 ที่


