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NO ID Name BANK Remark

1 7580202971 นาย วุฒกิร  ตุลาพนัธุ์ 22 ส.ค. 60 1/2017
2 7580500184 นาย พรรษกฤช  ศุทธเิวทนิ ** 22 ส.ค. 60 1/2017 BBL
3 9530300038 น.ส. นันทดิา โอฐกรรม ** 11 ส.ค. 60 3/2016 BBL

THESIS**
ครัง้ที่ 2/2560 ** ประชุมสภามหาวทิยาลัย  วันที่ 27 ตุลาคม 2560
กําหนดการส่งเกรดใหส้ํานักทะเบียนฯ เพือ่ออกหลักฐานสําเร็จการศกึษาภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2560
เกรดประกาศครบทุกวชิา และสอบประมวลความรอบรูผ่้านแลว้ (หรอืส่งวทิยานพินธฉ์บบัสมบูรณ)์
*  ส่งรูปถา่ยไดต้ัง้แต่บัดนี้ -  5 ตุลาคม 2560 พรอ้มกับตรวจสอบขอ้มูลส่วนตัวใน Personal Data
หากไม่ส่งรูปภายในระยะเวลาที่กําหนด นักศกึษาจะไม่ไดร้ับใบรับรองสําเร็จการศกึษา จะไดร้ับเพยีง
ใบรายงานผลการศกึษา (Transcript) เท่านัน้
* สํานักทะเบียนฯ จดัส่งหลกัฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณยีห์ลงัการประชุมสภาฯ สามารถเขา้ไป
ตรวจสอบสถานะการนําส่ง และรายชื่อ พรอ้มกับเหตุผลของผูม้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสารใหไ้ดท้ี่

* สํานักทะเบียนฯ ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ในขณะนัน้ ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัย 
(วทิยาเขตกลว้ยนํ้าไท) อาคาร 2 ชัน้ 1 เวลาทําการ จ.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถา่ยสําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-350-3500 # 1929    
*  ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่29 มกราคม - 2 กมุภาพนัธ ์2561
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
ประชุมสภาฯ 27 ตุลาคม 2560

* ข ึน้ทะเบียนบัณฑติทางอนิเทอร์เน็ต รอบที่ 1
ขอ้มูล ณ วันที่ 24 สงิหาคม 2560

Date of Graduation 
(Semester)

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

1 7580300890 น.ส. บุณยาพร  วุฒธิรรมคุณ 23 ส.ค. 60 1/2017 ไม่แจง้
THESIS**

ครัง้ที่ 2/2560 ** ประชุมสภามหาวทิยาลัย  วันที่ 27 ตุลาคม 2560
กําหนดการส่งเกรดใหส้ํานักทะเบียนฯ เพือ่ออกหลักฐานสําเร็จการศกึษาภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2560
เกรดประกาศครบทุกวชิา และสอบประมวลความรอบรูผ่้านแลว้ (หรอืส่งวทิยานพินธฉ์บบัสมบูรณ)์
*  ส่งรูปถา่ยไดต้ัง้แต่บัดนี้ -  5 ตุลาคม 2560 พรอ้มกับตรวจสอบขอ้มูลส่วนตัวใน Personal Data
หากไม่ส่งรูปภายในระยะเวลาที่กําหนด นักศกึษาจะไม่ไดร้ับใบรับรองสําเร็จการศกึษา จะไดร้ับเพยีง
ใบรายงานผลการศกึษา (Transcript) เท่านัน้
* สํานักทะเบียนฯ จดัส่งหลกัฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณยีห์ลงัการประชุมสภาฯ สามารถเขา้ไป
ตรวจสอบสถานะการนําส่ง และรายชื่อ พรอ้มกับเหตุผลของผูม้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสารใหไ้ดท้ี่

* สํานักทะเบียนฯ ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ในขณะนัน้ ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัย 
(วทิยาเขตกลว้ยนํ้าไท) อาคาร 2 ชัน้ 1 เวลาทําการ จ.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถา่ยสําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-350-3500 # 1929    
*  ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่29 มกราคม - 2 กมุภาพนัธ ์2561
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
ประชุมสภาฯ 27 ตุลาคม 2560

* ข ึน้ทะเบียนบัณฑติทางอนิเทอร์เน็ต รอบที่ 1
ขอ้มูล ณ วันที่ 25 สงิหาคม 2560

Date of Graduation 
(Semester)
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NO ID Name BANK Remark

1 7580200082 น.ส. ทัตพชิา  พพิทัธ์ปราโมทย์ 30 ส.ค. 60 1/2017 TFB
2 7580200124 น.ส. อุสรีย์  ล ิว่เฉลมิวงศ์ 30 ส.ค. 60 1/2017 TFB
3 7580200504 น.ส. สรญา  ฉัตรธนาธรรม 30 ส.ค. 60 1/2017 BBL
4 7580200793 น.ส. เมฐนิี  ภญิโญประการ 30 ส.ค. 60 1/2017 SCB
5 7580200801 น.ส. จดิาภา  ทัดหอม 30 ส.ค. 60 1/2017 TFB
6 7580201148 น.ส. ฐติริัชต์  จริะสถานนท์ 30 ส.ค. 60 1/2017 SCB
7 7580201221 น.ส. รัตนา  กวีธรรม 30 ส.ค. 60 1/2017 SCB
8 7580201247 น.ส. เมทนิี  จันทร์กระแจะ 30 ส.ค. 60 1/2017 SCB
9 7580201296 น.ส. รัศม ิล์ภัส  วรเดชธนันกุล 30 ส.ค. 60 1/2017 TFB
10 7580201304 น.ส. ณัฏฐนันท์  พธิวัิตโชตกิุล 30 ส.ค. 60 1/2017 TFB
11 7580201429 น.ส. พมิลพรรณ  ณ สมบูรณ์ 30 ส.ค. 60 1/2017 TFB
12 7580202468 น.ส. มนิตรา  ปันปลูก 30 ส.ค. 60 1/2017 KTB

THESIS**
ครัง้ที่ 2/2560 ** ประชุมสภามหาวทิยาลัย  วันที่ 27 ตุลาคม 2560
กําหนดการส่งเกรดใหส้ํานักทะเบียนฯ เพือ่ออกหลักฐานสําเร็จการศกึษาภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2560
เกรดประกาศครบทุกวชิา และสอบประมวลความรอบรูผ่้านแลว้ (หรอืส่งวทิยานพินธฉ์บบัสมบูรณ)์
*  ส่งรูปถา่ยไดต้ัง้แต่บัดนี้ -  5 ตุลาคม 2560 พรอ้มกับตรวจสอบขอ้มูลส่วนตัวใน Personal Data
หากไม่ส่งรูปภายในระยะเวลาที่กําหนด นักศกึษาจะไม่ไดร้ับใบรับรองสําเร็จการศกึษา จะไดร้ับเพยีง
ใบรายงานผลการศกึษา (Transcript) เท่านัน้
* สํานักทะเบียนฯ จดัส่งหลกัฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณยีห์ลงัการประชุมสภาฯ สามารถเขา้ไป
ตรวจสอบสถานะการนําส่ง และรายชื่อ พรอ้มกับเหตุผลของผูม้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสารใหไ้ดท้ี่

* สํานักทะเบียนฯ ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ในขณะนัน้ ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัย 
(วทิยาเขตกลว้ยนํ้าไท) อาคาร 2 ชัน้ 1 เวลาทําการ จ.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถา่ยสําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-350-3500 # 1929    
*  ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่29 มกราคม - 2 กมุภาพนัธ ์2561
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
ประชุมสภาฯ 27 ตุลาคม 2560

* ข ึน้ทะเบียนบัณฑติทางอนิเทอร์เน็ต รอบที่ 1
ขอ้มูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2560

Date of Graduation 
(Semester)

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

1 7540202798 น.ส.สกลภัส  ปลูกจติรสม ** 11 ส.ค. 60 3/2016 TMB
2 7550202480 น.ส.ลัดดาวัลย์  หลีสกุล ** 11 ส.ค. 60 3/2016 ไม่แจง้

THESIS**
ครัง้ที่ 2/2560 ** ประชุมสภามหาวทิยาลัย  วันที่ 27 ตุลาคม 2560
กําหนดการส่งเกรดใหส้ํานักทะเบียนฯ เพือ่ออกหลักฐานสําเร็จการศกึษาภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2560
เกรดประกาศครบทุกวชิา และสอบประมวลความรอบรูผ่้านแลว้ (หรอืส่งวทิยานพินธฉ์บบัสมบูรณ)์
*  ส่งรูปถา่ยไดต้ัง้แต่บัดนี้ -  5 ตุลาคม 2560 พรอ้มกับตรวจสอบขอ้มูลส่วนตัวใน Personal Data
หากไม่ส่งรูปภายในระยะเวลาที่กําหนด นักศกึษาจะไม่ไดร้ับใบรับรองสําเร็จการศกึษา จะไดร้ับเพยีง
ใบรายงานผลการศกึษา (Transcript) เท่านัน้
* สํานักทะเบียนฯ จดัส่งหลกัฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณยีห์ลงัการประชุมสภาฯ สามารถเขา้ไป
ตรวจสอบสถานะการนําส่ง และรายชื่อ พรอ้มกับเหตุผลของผูม้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสารใหไ้ดท้ี่

* สํานักทะเบียนฯ ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ในขณะนัน้ ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัย 
(วทิยาเขตกลว้ยนํ้าไท) อาคาร 2 ชัน้ 1 เวลาทําการ จ.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถา่ยสําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-350-3500 # 1929    
*  ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่29 มกราคม - 2 กมุภาพนัธ ์2561
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
ประชุมสภาฯ 27 ตุลาคม 2560

* ข ึน้ทะเบียนบัณฑติทางอนิเทอร์เน็ต รอบที่ 1
ขอ้มูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2560

Date of Graduation 
(Semester)

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



12/10/2017 16:58 5/12

NO ID Name BANK Remark

1 7560201241 น.ส. แทนพร  มาศพมิล 22 ก.ย. 60 1/2017 TFB
2 7570200696 น.ส. ทรงพร  อวยพร 22 ก.ย. 60 1/2017 BBL ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
3 7570202874 น.ส. จุฑามาศ  พดัวจิติร 22 ก.ย. 60 1/2017 TFB
4 7580200025 น.ส. กายกาญจน์  เสนแกว้ 22 ก.ย. 60 1/2017 BAY
5 7580200207 น.ส. ณัฐศชิล  ศริบิงกช 13 ก.ย. 60 1/2017 TFB
6 7580200298 น.ส. ณชิา  คงสืบ 22 ก.ย. 60 1/2017 TFB
7 7580201320 นาย ธีรวัฒน์  ธรรมกัลยา 12 ก.ย. 60 1/2017 TFB
8 7580201767 นาย ธนกร  สริธิร 22 ก.ย. 60 1/2017 KTB ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
9 7580201858 น.ส. นัฐฐาพร  รัตนอร่าม 13 ก.ย. 60 1/2017 SCB
10 7580201882 นาย จโิรจ  กาญจนกุญชร 13 ก.ย. 60 1/2017 TFB

THESIS**
ครัง้ที่ 2/2560 ** ประชุมสภามหาวทิยาลัย  วันที่ 27 ตุลาคม 2560
กําหนดการส่งเกรดใหส้ํานักทะเบียนฯ เพือ่ออกหลักฐานสําเร็จการศกึษาภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2560
เกรดประกาศครบทุกวชิา และสอบประมวลความรอบรูผ่้านแลว้ (หรอืส่งวทิยานพินธฉ์บบัสมบูรณ)์
*  ส่งรูปถา่ยไดต้ัง้แต่บัดนี้ -  5 ตุลาคม 2560 พรอ้มกับตรวจสอบขอ้มูลส่วนตัวใน Personal Data
หากไม่ส่งรูปภายในระยะเวลาที่กําหนด นักศกึษาจะไม่ไดร้ับใบรับรองสําเร็จการศกึษา จะไดร้ับเพยีง
ใบรายงานผลการศกึษา (Transcript) เท่านัน้
* สํานักทะเบียนฯ จดัส่งหลกัฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณยีห์ลงัการประชุมสภาฯ สามารถเขา้ไป
ตรวจสอบสถานะการนําส่ง และรายชื่อ พรอ้มกับเหตุผลของผูม้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสารใหไ้ดท้ี่

* สํานักทะเบียนฯ ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ในขณะนัน้ ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัย 
(วทิยาเขตกลว้ยนํ้าไท) อาคาร 2 ชัน้ 1 เวลาทําการ จ.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถา่ยสําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-350-3500 # 1929    
*  ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่29 มกราคม - 2 กมุภาพนัธ ์2561
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
ประชุมสภาฯ 27 ตุลาคม 2560

* ข ึน้ทะเบียนบัณฑติทางอนิเทอร์เน็ต รอบที่ 1
ขอ้มูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2560

Date of Graduation 
(Semester)

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

11 7580202856 MISS JIAOFANG  HE 13 ก.ย. 60 1/2017 SCB
12 7580202880 นาย บุญญรนิทร์  ศรีภริมย์ 13 ก.ย. 60 1/2017 SCB
13 7580202906 น.ส. ชนารักษ์  สาลีงาม 13 ก.ย. 60 1/2017 BBL ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
14 7580202989 น.ส. ธันยพรรัฐ  จริจรัสธนา 12 ก.ย. 60 1/2017 BBL
15 7580203011 นาย ศุภวัฒน์  ตระกูลวีรศักด ิ์ 12 ก.ย. 60 1/2017 SCB
16 7580203052 นาย ธีรพล  จ ิว๋เจรญิ 12 ก.ย. 60 1/2017 TFB
17 7580203201 น.ส. ขวัญรัตน์  ทรัพย์ประเสรฐิ 22 ก.ย. 60 1/2017 TFB ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
18 7580203391 น.ส. ณัฏฐ์หทัย  เจมิแป้น 12 ก.ย. 60 1/2017 SCB
19 7580203458 นาย ณัฐธัญ  โอกาศ 12 ก.ย. 60 1/2017 TFB
20 7580203466 น.ส. กรรณกิาร์  เนาวแสงศรี 12 ก.ย. 60 1/2017 TFB

THESIS**
ครัง้ที่ 2/2560 ** ประชุมสภามหาวทิยาลัย  วันที่ 27 ตุลาคม 2560
กําหนดการส่งเกรดใหส้ํานักทะเบียนฯ เพือ่ออกหลักฐานสําเร็จการศกึษาภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2560
เกรดประกาศครบทุกวชิา และสอบประมวลความรอบรูผ่้านแลว้ (หรอืส่งวทิยานพินธฉ์บบัสมบูรณ)์
*  ส่งรูปถา่ยไดต้ัง้แต่บัดนี้ -  5 ตุลาคม 2560 พรอ้มกับตรวจสอบขอ้มูลส่วนตัวใน Personal Data
หากไม่ส่งรูปภายในระยะเวลาที่กําหนด นักศกึษาจะไม่ไดร้ับใบรับรองสําเร็จการศกึษา จะไดร้ับเพยีง
ใบรายงานผลการศกึษา (Transcript) เท่านัน้
* สํานักทะเบียนฯ จดัส่งหลกัฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณยีห์ลงัการประชุมสภาฯ สามารถเขา้ไป
ตรวจสอบสถานะการนําส่ง และรายชื่อ พรอ้มกับเหตุผลของผูม้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสารใหไ้ดท้ี่

* สํานักทะเบียนฯ ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ในขณะนัน้ ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัย 
(วทิยาเขตกลว้ยนํ้าไท) อาคาร 2 ชัน้ 1 เวลาทําการ จ.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถา่ยสําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-350-3500 # 1929    
*  ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่29 มกราคม - 2 กมุภาพนัธ ์2561
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

Date of Graduation 
(Semester)

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
ประชุมสภาฯ 27 ตุลาคม 2560

* ข ึน้ทะเบียนบัณฑติทางอนิเทอร์เน็ต รอบที่ 1
ขอ้มูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2560

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

21 7580203482 นาย วรวุฒ ิ อังโชตพินัธุ์ 13 ก.ย. 60 1/2017 TFB
22 7580203490 นาย วริัตน์  สีสาม 13 ก.ย. 60 1/2017 TFB
23 7580203532 นาง พชัราภรณ์  อ ิม่สมบัต ิ 22 ก.ย. 60 1/2017 KTB
24 7580203862 น.ส. ชณติา  ถนมิมาลย์ 13 ก.ย. 60 1/2017 KTB
25 7580203953 MISS SUN  YUNAN 13 ก.ย. 60 1/2017
26 7580203961 MISS LI  QIANWEN 13 ก.ย. 60 1/2017
27 7580203987 น.ส. สมฤดี  คุม้เดช 22 ก.ย. 60 1/2017 SCB
28 7580203995 น.ส. ชวัลพชัร  อูบคํา 12 ก.ย. 60 1/2017 TFB
29 7580204001 น.ส. เบญจอร  งามอ ิม่ทรัพย์ 22 ก.ย. 60 1/2017 TFB
30 7580204043 น.ส. อุมาพร  บุญทอง 22 ก.ย. 60 1/2017 SCB

THESIS**
ครัง้ที่ 2/2560 ** ประชุมสภามหาวทิยาลัย  วันที่ 27 ตุลาคม 2560
กําหนดการส่งเกรดใหส้ํานักทะเบียนฯ เพือ่ออกหลักฐานสําเร็จการศกึษาภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2560
เกรดประกาศครบทุกวชิา และสอบประมวลความรอบรูผ่้านแลว้ (หรอืส่งวทิยานพินธฉ์บบัสมบูรณ)์
*  ส่งรูปถา่ยไดต้ัง้แต่บัดนี้ -  5 ตุลาคม 2560 พรอ้มกับตรวจสอบขอ้มูลส่วนตัวใน Personal Data
หากไม่ส่งรูปภายในระยะเวลาที่กําหนด นักศกึษาจะไม่ไดร้ับใบรับรองสําเร็จการศกึษา จะไดร้ับเพยีง
ใบรายงานผลการศกึษา (Transcript) เท่านัน้
* สํานักทะเบียนฯ จดัส่งหลกัฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณยีห์ลงัการประชุมสภาฯ สามารถเขา้ไป
ตรวจสอบสถานะการนําส่ง และรายชื่อ พรอ้มกับเหตุผลของผูม้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสารใหไ้ดท้ี่

* สํานักทะเบียนฯ ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ในขณะนัน้ ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัย 
(วทิยาเขตกลว้ยนํ้าไท) อาคาร 2 ชัน้ 1 เวลาทําการ จ.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถา่ยสําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-350-3500 # 1929    
*  ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่29 มกราคม - 2 กมุภาพนัธ ์2561
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา

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

ประชุมสภาฯ 27 ตุลาคม 2560
* ข ึน้ทะเบียนบัณฑติทางอนิเทอร์เน็ต รอบที่ 1

ขอ้มูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2560

Date of Graduation 
(Semester)
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NO ID Name BANK Remark

31 7580204050 น.ส. จุฑามาศ  นาเงนิ 22 ก.ย. 60 1/2017 TMB
32 7580204076 น.ส. จรยิา  จริวัฒนานนท์ 22 ก.ย. 60 1/2017 SCB
33 7580204084 นาย อษิฎา  พรกุล 12 ก.ย. 60 1/2017 SCB
34 7580204092 นาย กติคิุณ  แยม้บาน 22 ก.ย. 60 1/2017 KTB
35 7580204118 น.ส. ธริะดา  บัณฑรวรรณ 13 ก.ย. 60 1/2017 SCB
36 7580204142 น.ส. ภูษณศิา  ศริศิันสนียกุล 12 ก.ย. 60 1/2017 SCB
37 7580300510 น.ส.พชัรนิทร์  รักสัตย์ ** 19 ก.ย. 60 1/2017 BAY
38 7580500291 น.ส. จารณีิ  อศิรางกูร ณ อยุธยา 16 ก.ย. 60 1/2017 BBL
39 7580500440 น.ส. อารดา  เตชะเกสรี 12 ก.ย. 60 1/2017 BBL

THESIS**
ครัง้ที่ 2/2560 ** ประชุมสภามหาวทิยาลัย  วันที่ 27 ตุลาคม 2560
กําหนดการส่งเกรดใหส้ํานักทะเบียนฯ เพือ่ออกหลักฐานสําเร็จการศกึษาภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2560
เกรดประกาศครบทุกวชิา และสอบประมวลความรอบรูผ่้านแลว้ (หรอืส่งวทิยานพินธฉ์บบัสมบูรณ)์
*  ส่งรูปถา่ยไดต้ัง้แต่บัดนี้ -  5 ตุลาคม 2560 พรอ้มกับตรวจสอบขอ้มูลส่วนตัวใน Personal Data
หากไม่ส่งรูปภายในระยะเวลาที่กําหนด นักศกึษาจะไม่ไดร้ับใบรับรองสําเร็จการศกึษา จะไดร้ับเพยีง
ใบรายงานผลการศกึษา (Transcript) เท่านัน้
* สํานักทะเบียนฯ จดัส่งหลกัฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณยีห์ลงัการประชุมสภาฯ สามารถเขา้ไป
ตรวจสอบสถานะการนําส่ง และรายชื่อ พรอ้มกับเหตุผลของผูม้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสารใหไ้ดท้ี่

* สํานักทะเบียนฯ ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ในขณะนัน้ ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัย 
(วทิยาเขตกลว้ยนํ้าไท) อาคาร 2 ชัน้ 1 เวลาทําการ จ.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถา่ยสําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-350-3500 # 1929    
*  ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่29 มกราคม - 2 กมุภาพนัธ ์2561
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
ประชุมสภาฯ 27 ตุลาคม 2560

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

* ข ึน้ทะเบียนบัณฑติทางอนิเทอร์เน็ต รอบที่ 1
ขอ้มูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2560

Date of Graduation 
(Semester)
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NO ID Name BANK Remark

1 7580200371 นาย อธปิ  เทพสงเคราะห์ 20 ก.ย. 60 1/2017 TFB
2 7580200728 น.ส. ลลติวดี  คงขวัญ 20 ก.ย. 60 1/2017 TFB
3 7580200751 น.ส. กฤตยา  อุ่นอ่อน 20 ก.ย. 60 1/2017 TMB
4 7580200835 นาย ธนากร  วงษ์พาสกลาง 20 ก.ย. 60 1/2017 SCB
5 7580200876 น.ส. สติานันท์  วงสกุลไพศาล 20 ก.ย. 60 1/2017 TFB
6 7580201122 น.ส. ชสิา  นธิวิรรณ 20 ก.ย. 60 1/2017 TFB
7 7580201270 น.ส. ปาลดิา  สามประดษิฐ์ 20 ก.ย. 60 1/2017 TFB
8 7580201528 น.ส. วีรยา  บุญรักษ์ 20 ก.ย. 60 1/2017 TFB
9 7580202948 น.ส. สุธริา  อัศวสายวริุณ 20 ก.ย. 60 1/2017 BBL

THESIS**
ครัง้ที่ 2/2560 ** ประชุมสภามหาวทิยาลัย  วันที่ 27 ตุลาคม 2560
กําหนดการส่งเกรดใหส้ํานักทะเบียนฯ เพือ่ออกหลักฐานสําเร็จการศกึษาภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2560
เกรดประกาศครบทุกวชิา และสอบประมวลความรอบรูผ่้านแลว้ (หรอืส่งวทิยานพินธฉ์บบัสมบูรณ)์
*  ส่งรูปถา่ยไดต้ัง้แต่บัดนี้ -  5 ตุลาคม 2560 พรอ้มกับตรวจสอบขอ้มูลส่วนตัวใน Personal Data
หากไม่ส่งรูปภายในระยะเวลาที่กําหนด นักศกึษาจะไม่ไดร้ับใบรับรองสําเร็จการศกึษา จะไดร้ับเพยีง
ใบรายงานผลการศกึษา (Transcript) เท่านัน้
* สํานักทะเบียนฯ จดัส่งหลกัฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณยีห์ลงัการประชุมสภาฯ สามารถเขา้ไป
ตรวจสอบสถานะการนําส่ง และรายชื่อ พรอ้มกับเหตุผลของผูม้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสารใหไ้ดท้ี่

* สํานักทะเบียนฯ ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ในขณะนัน้ ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัย 
(วทิยาเขตกลว้ยนํ้าไท) อาคาร 2 ชัน้ 1 เวลาทําการ จ.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถา่ยสําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-350-3500 # 1929    
*  ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่29 มกราคม - 2 กมุภาพนัธ ์2561
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
ประชุมสภาฯ 27 ตุลาคม 2560

* ข ึน้ทะเบียนบัณฑติทางอนิเทอร์เน็ต รอบที่ 1
ขอ้มูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2560

Date of Graduation 
(Semester)

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

1 7580202377 นาย สพล  จันทร์ไพศาลสนิ 28 ก.ย. 60 1/2017 UOBT
2 7580202500 นาย กฤตนิ  ต ิ๊บปะละ 28 ก.ย. 60 1/2017 SCB ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
3 7580203938 น.ส. ปราณปรยิา  รัศมีแข 28 ก.ย. 60 1/2017 KTB
4 7580300825 MR. ZHANG  XINYU 28 ก.ย. 60 1/2017

THESIS**
ครัง้ที่ 2/2560 ** ประชุมสภามหาวทิยาลัย  วันที่ 27 ตุลาคม 2560
กําหนดการส่งเกรดใหส้ํานักทะเบียนฯ เพือ่ออกหลักฐานสําเร็จการศกึษาภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2560
เกรดประกาศครบทุกวชิา และสอบประมวลความรอบรูผ่้านแลว้ (หรอืส่งวทิยานพินธฉ์บบัสมบูรณ)์
*  ส่งรูปถา่ยไดต้ัง้แต่บัดนี้ -  5 ตุลาคม 2560 พรอ้มกับตรวจสอบขอ้มูลส่วนตัวใน Personal Data
หากไม่ส่งรูปภายในระยะเวลาที่กําหนด นักศกึษาจะไม่ไดร้ับใบรับรองสําเร็จการศกึษา จะไดร้ับเพยีง
ใบรายงานผลการศกึษา (Transcript) เท่านัน้
* สํานักทะเบียนฯ จดัส่งหลกัฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณยีห์ลงัการประชุมสภาฯ สามารถเขา้ไป
ตรวจสอบสถานะการนําส่ง และรายชื่อ พรอ้มกับเหตุผลของผูม้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสารใหไ้ดท้ี่

* สํานักทะเบียนฯ ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ในขณะนัน้ ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัย 
(วทิยาเขตกลว้ยนํ้าไท) อาคาร 2 ชัน้ 1 เวลาทําการ จ.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถา่ยสําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-350-3500 # 1929    
*  ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่29 มกราคม - 2 กมุภาพนัธ ์2561
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

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 28 October, 2017.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on Jan. 29 - Feb. 2, 2018) you can read now in URSA for Graduate.

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
ประชุมสภาฯ 27 ตุลาคม 2560

* ข ึน้ทะเบียนบัณฑติทางอนิเทอร์เน็ต รอบที่ 1
ขอ้มูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2560

Date of Graduation 
(Semester)

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

1 7550300169 MISS DEANNA BERYL MAJILANG** 11-Aug-2017 3/2016 BAY
2 7580201353 น.ส. สุชาดา  พพิฒันธร 10 ก.ย. 60 1/2017 TFB
3 7580202302 น.ส. วรพร  เอกมนัส 10 ก.ย. 60 1/2017 BBL ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
4 7580203623 น.ส. ชนัดดา  นอ้ยศักด ิ์ 12 ก.ย. 60 1/2017 BBL

THESIS**
ครัง้ที่ 2/2560 ** ประชุมสภามหาวทิยาลัย  วันที่ 27 ตุลาคม 2560
กําหนดการส่งเกรดใหส้ํานักทะเบียนฯ เพือ่ออกหลักฐานสําเร็จการศกึษาภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2560
เกรดประกาศครบทุกวชิา และสอบประมวลความรอบรูผ่้านแลว้ (หรอืส่งวทิยานพินธฉ์บบัสมบูรณ)์
*  ส่งรูปถา่ยไดต้ัง้แต่บัดนี้ -  5 ตุลาคม 2560 พรอ้มกับตรวจสอบขอ้มูลส่วนตัวใน Personal Data
หากไม่ส่งรูปภายในระยะเวลาที่กําหนด นักศกึษาจะไม่ไดร้ับใบรับรองสําเร็จการศกึษา จะไดร้ับเพยีง
ใบรายงานผลการศกึษา (Transcript) เท่านัน้
* สํานักทะเบียนฯ จดัส่งหลกัฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณยีห์ลงัการประชุมสภาฯ สามารถเขา้ไป
ตรวจสอบสถานะการนําส่ง และรายชื่อ พรอ้มกับเหตุผลของผูม้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสารใหไ้ดท้ี่

* สํานักทะเบียนฯ ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ในขณะนัน้ ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัย 
(วทิยาเขตกลว้ยนํ้าไท) อาคาร 2 ชัน้ 1 เวลาทําการ จ.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถา่ยสําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-350-3500 # 1929    
*  ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่29 มกราคม - 2 กมุภาพนัธ ์2561
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

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 28 October, 2017.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on Jan. 29 - Feb. 2, 2018) you can read now in URSA for Graduate.

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
ประชุมสภาฯ 27 ตุลาคม 2560

* ข ึน้ทะเบียนบัณฑติทางอนิเทอร์เน็ต รอบที่ 1
ขอ้มูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560

Date of Graduation 
(Semester)

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

1 7580301005 น.ส. ชญาณ์นันท์  ล ิม่ถาวรานันต์ 4 ต.ค. 60 1/2017 TFB ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
THESIS**

ครัง้ที่ 2/2560 ** ประชุมสภามหาวทิยาลัย  วันที่ 27 ตุลาคม 2560
กําหนดการส่งเกรดใหส้ํานักทะเบียนฯ เพือ่ออกหลักฐานสําเร็จการศกึษาภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2560
เกรดประกาศครบทุกวชิา และสอบประมวลความรอบรูผ่้านแลว้ (หรอืส่งวทิยานพินธฉ์บบัสมบูรณ)์
*  ส่งรูปถา่ยไดต้ัง้แต่บัดนี้ -  5 ตุลาคม 2560 พรอ้มกับตรวจสอบขอ้มูลส่วนตัวใน Personal Data
หากไม่ส่งรูปภายในระยะเวลาที่กําหนด นักศกึษาจะไม่ไดร้ับใบรับรองสําเร็จการศกึษา จะไดร้ับเพยีง
ใบรายงานผลการศกึษา (Transcript) เท่านัน้
* สํานักทะเบียนฯ จดัส่งหลกัฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณยีห์ลงัการประชุมสภาฯ สามารถเขา้ไป
ตรวจสอบสถานะการนําส่ง และรายชื่อ พรอ้มกับเหตุผลของผูม้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสารใหไ้ดท้ี่

* สํานักทะเบียนฯ ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ในขณะนัน้ ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัย 
(วทิยาเขตกลว้ยนํ้าไท) อาคาร 2 ชัน้ 1 เวลาทําการ จ.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถา่ยสําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งใหแ้ผนกการเงนิโดยตรง เพือ่สําหรับการคืนเงนิประกันค่าเสียหาย 
 ถงึ อ.เพญ็ศรี (แผนกการเงนิ) ไปที่ Fax: +66 2240-1561  หรือสอบถามขอ้มูล โทร. 02-350-3500 # 1929    
*  ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่29 มกราคม - 2 กมุภาพนัธ ์2561
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

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 28 October, 2017.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on Jan. 29 - Feb. 2, 2018) you can read now in URSA for Graduate.

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
ประชุมสภาฯ 27 ตุลาคม 2560

* ข ึน้ทะเบียนบัณฑติทางอนิเทอร์เน็ต รอบที่ 1
ขอ้มูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2560

Date of Graduation 
(Semester)

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


