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NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

1 7590204793 นาย นติพิงศ์  มานะพงศ์ 23 ก.ค. 62 3/2018 KTB
2 7590700071 นาย ชติพิทัธ์  บุญเกดิแกว้ 26 ก.ค. 62 3/2018 SCB
3 7600200450 น.ส. ณัฐรัตน์  สุขใย 26 ก.ค. 62 3/2018 KTB
4 7600201367 นาย ปุณณวชิ  แกว้ลอ้ม 26 ก.ค. 62 3/2018 TFB √
5 7600201839 น.ส. กรกานดา  ชัยชูโชต ิ 26 ก.ค. 62 3/2018 -

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 28 September , 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 1/2562  :  วันที่ 27 ก.ย. 2562

The University's Board of Trustee approve on September 27, 2019
ขอ้มูล ณ วันที่ 8 สงิหาคม 2562 / Update August 8, 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 28 กันยายน 2562 ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

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
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NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

6 7600204064 น.ส. กนกวรรณ  ลําพอง 26 ก.ค. 62 3/2018 SCB
7 7611200424 นาย กฤษฎ ิ ์ มุณีกร 22 ม.ิย. 62 3/2018 TFB
8 7611200465 นาย เกียรตศิักด ิ ์ คําวงษา 19 ส.ค. 62 1/2019 -

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 28 September , 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 28 กันยายน 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) 

รายชอืขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES

กําหนดการประชุมสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา 
ครัง้ที่ 1/2562  :  วันที่ 27 ก.ย. 2562

The University's Board of Trustee approve on September 27, 2019
ขอ้มูล ณ วันที่ 8 สงิหาคม 2562 / Update August 8, 2019

Date of Graduation 
(Semester)

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

Commencement Ceremony: Wednesday, May 20 – Thursday, May 21, 2020
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NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

1 7570300389 นาย พรีะ  เกียรตโิอภาส 8 ส.ค. 62 3/2018 BBL
2 7570300470 นาย อนุพล  ดารานนท์ 8 ส.ค. 62 3/2018 TFB
3 7570300652 น.ส. ลฎาภา  ช่างหลอม 8 ส.ค. 62 3/2018 KTB
4 7600201847 น.ส. ภรภัทร  จันกล ิน่ 10 ส.ค. 62 3/2018 TFB
5 7600202019 น.ส. ธติริัตน์  ศุพพิฒัสกุล 10 ส.ค. 62 3/2018 BAY √

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 28 September , 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/

Date of Graduation 
(Semester)

ครัง้ที่ 1/2562  :  วันที่ 27 ก.ย. 2562
The University's Board of Trustee approve on September 27, 2019

ขอ้มูล ณ วันที่ 13 สงิหาคม 2562 / Update August 13, 2019

รายชอืขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES

กําหนดการประชุมสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา 

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

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อพรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 28 กันยายน 2562 ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

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
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NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

6 7600202076 น.ส. ยุวดี  กุลชนะชุตพิร 10 ส.ค. 62 3/2018 SCB √
7 7600202084 น.ส. ธัญญพทัธ์  ทรงสุข 10 ส.ค. 62 3/2018 SCB
8 7600202373 น.ส. อธษิฐาน  สริสิุทธ ิ 10 ส.ค. 62 3/2018 TFB
9 7600203686 นาย ภาณุวชิญ์  นลิโต 10 ส.ค. 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 28 September , 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

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) 

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อพรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 28 กันยายน 2562 ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

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

ขอ้มูล ณ วันที่ 13 สงิหาคม 2562 / Update August 13, 2019

Date of Graduation 
(Semester)

รายชอืขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES

กําหนดการประชุมสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา 
ครัง้ที่ 1/2562  :  วันที่ 27 ก.ย. 2562

The University's Board of Trustee approve on September 27, 2019
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NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

1 7550202233 นาย อนันตชัย  พนิจิกจิโสภณ 10-Sep-19 1/2019 SCB
2 7560400181 น.ส. กชณชิ  ยุวรรณศรี 4 ก.ย. 62 1/2019 SCB
3 7570201330 MR. MIKAEL AXEL KARLSSON 10-Sep-19 1/2019 -
4 7570203179 MISS PETCHARAT JEERAMAKORN* 14-Aug-19 3/2018 TFB
5 7570300132 พ.ต.ท.หญงิ จุฬนี สว่างลาภวงศ์** 31 ก.ค. 62 3/2018 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 28 September , 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 1/2562  :  วันที่ 27 ก.ย. 2562

The University's Board of Trustee approve on September 27, 2019
ขอ้มูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2562 / Update September 11, 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 28 กันยายน 2562 ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

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
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NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

6 7570300488 นาย หฤษฎ์  เชดิชู 11 ก.ย. 62 1/2019 TFB
7 7570300546 น.ส. กชพร  ล ิม่สวรรค์ 14 ส.ค. 62 3/2018 TFB
8 7570301163 นาย ฐาปน์ณัฐ  โพธศิริ*ิ* 31 ก.ค. 62 3/2018 BBL
9 7570301569 นาย ธีรพล ย่ังยืน 14 ส.ค. 62 3/2018 TFB
10 7570700182 นาย ภาสกร  สรสุชาต ิ 14 ส.ค. 62 3/2018 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 28 September , 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/

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

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อพรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 28 กันยายน 2562 ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

To Foreigner Student (Oversea)

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

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

รายชอืขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES

กําหนดการประชุมสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา 
ครัง้ที่ 1/2562  :  วันที่ 27 ก.ย. 2562

The University's Board of Trustee approve on September 27, 2019
ขอ้มูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2562 / Update September 11, 2019

Date of Graduation 
(Semester)
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NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

11 7580300833 นาย พงศธร  ศลิปอุไร** 12 ก.ค. 62 3/2018 TFB
12 7590200981 น.ส. เกศมณี รอดสาย** 17 ส.ค. 62 1/2019 BBL
13 7590204918 MR. BIN  LIAO 10-Sep-19 1/2019 -
14 7600200195 นาย สรวชิญ์  นพอมรพนัธุ์ 10 ก.ย. 62 1/2019 TFB
15 7600200294 นาย อภริักษ์  ตันตุลา 10 ก.ย. 62 1/2019 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 28 September , 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

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

ขอ้มูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2562 / Update September 11, 2019

To Foreigner Student (Oversea)

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

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อพรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 28 กันยายน 2562 ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

รายชอืขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 

Date of Graduation 
(Semester)

กําหนดการประชุมสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา 
ครัง้ที่ 1/2562  :  วันที่ 27 ก.ย. 2562

The University's Board of Trustee approve on September 27, 2019

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 7600200336 นาย ภูวนันท์  ชนะสกล 10 ก.ย. 62 1/2019 TFB
17 7600200435 น.ส. จรยิา  สนทะเนตร์ 10 ก.ย. 62 1/2019 SCB
18 7600200658 MISS XUELIAN  PANG 10 ก.ย. 62 1/2019 -
19 7600201425 น.ส. ภคมน  เนตรไสว 3 ก.ย. 62 1/2019 TMB
20 7600201631 น.ส. กานตมิา  ฤทธ ิวี์ระเดช 3 ก.ย. 62 1/2019 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 28 September , 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

รายชอืขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES

กําหนดการประชุมสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา 
ครัง้ที่ 1/2562  :  วันที่ 27 ก.ย. 2562

The University's Board of Trustee approve on September 27, 2019
ขอ้มูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2562 / Update September 11, 2019

Date of Graduation 
(Semester)

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อพรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 28 กันยายน 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

21 7600202316 นาย ธีรวัฒน์  ตรีไกรศรี 10-Sep-19 1/2019 SCB
22 7600202472 น.ส. ภัทราวดี  สังข์ศรี 10 ก.ย. 62 1/2019 BBL
23 7600202506 น.ส. ตอ้งตา  จติดี 10 ก.ย. 62 1/2019 TFB
24 7600202688 น.ส. ณัฐชยา  เรืองสุวรรณ 10 ก.ย. 62 1/2019 TFB
25 7600202696 นาย ฉัตรฐวศิ  ขาวสบาย 10 ก.ย. 62 1/2019 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 28 September , 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 1/2562  :  วันที่ 27 ก.ย. 2562

The University's Board of Trustee approve on September 27, 2019
ขอ้มูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2562 / Update September 11, 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 28 กันยายน 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

26 7600202928 น.ส. จริะประภา  เอี่ยมสอาด 10 ก.ย. 62 1/2019 TFB
27 7600203066 น.ส. กริตภัส  มติรวจิารณ์ 30 ส.ค. 62 1/2019 TFB
28 7600203264 MISS XUAN  WU 10-Sep-19 1/2019 -
29 7600203629 น.ส. รุจกิา  ไทยถาวร 10-Sep-19 1/2019 TMB
30 7600204007 MR. LUO  CHENG 10 ก.ย. 62 1/2019 -

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 28 September , 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 1/2562  :  วันที่ 27 ก.ย. 2562

The University's Board of Trustee approve on September 27, 2019
ขอ้มูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2562 / Update September 11, 2019

Date of Graduation 
(Semester)

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

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

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อพรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 28 กันยายน 2562 ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

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

To Foreigner Student (Oversea)
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NO ID Name BANK
Medal 

of 
Honor

Remark

31 7600500164 น.ส. อสิรยิาภรณ์  สอาดเอี่ยม 27 ส.ค. 62 1/2019 TFB
32 9580900026 MR. SARBAGYA  BUDDHACHARY15-Aug-19 3/2018 -

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 28 September , 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

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

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 28 กันยายน 2562 ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html  

To Foreigner Student (Oversea)

รายชอืขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES

กําหนดการประชุมสภาฯ เพือ่ขออนุมัตผิูส้ําเร็จการศกึษา 
ครัง้ที่ 1/2562  :  วันที่ 27 ก.ย. 2562

The University's Board of Trustee approve on September 27, 2019
ขอ้มูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2562 / Update September 11, 2019

Date of Graduation 
(Semester)


