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NO ID Name BANK Medal of 
Honor Remark

1 7540300071 นาย  ธีชยุฒศภ์   เมธาศฐิวัิตม์  12 ก.ค. 61 3/2017 BAY
2 7561100152 นาย  ธีระเชษฐ์   พงษ์นะเรศ*** 27 เม.ย. 61 2/2017 TFB
3 7590200783 MISS ZHANG  LING 7 ก.ค. 61 3/2017
4 7590203381 นาย  ฐานจิ   มั่งเกียรตสิกุล 7 ก.ค. 61 3/2017 SCB

THESIS** ตัวอย่างรูปชดุครุย/Graduation Gowns http://ursa2.bu.ac.th/commence/gownth.html

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อพรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 29 กันยายน 2561 ไดท้ี่

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัยไดท้ัง้ 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    
* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่XX (กําหนดการพธิีประสาทปรญิญาบัตร 16-17 มี.ค.2562)
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

     1. About graduate documents (Transcript and certificate for graduation) , please sent e-mail to your 
friend in Thailand that you authorize her/him (specify name of person)  to collect your Transcript and 
certificate for graduation and attached file of your passport too.
     2. About the deposit refund please write that you authorize her/him to receive the deposit refund.   
 (specify name of person) you can do since 29 September, 2018.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on XX, 2019) you can read now in URSA for Graduate.

  Instruction for International Students who are currently expecting to graduate

http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_61.pdf

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

To Foreigner Student (Oversea)

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที่ 1/2561  :  วันที่ 28 กันยายน 2561
ขอ้มูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2561

Date of Graduation 
(Semester)

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 

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


7/9/2018 2/13

NO ID Name BANK Medal of 
Honor Remark

1 7580300338 น.ส. พลอยไพลิน  แกว้ประดับจิตร์** 17 ก.ค. 61 3/2017 SCB
2 7590201021 น.ส. ปิยากร  คุปตเมธี 17 ก.ค. 61 3/2017 BBL ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
3 9580900034 MR. MANJUNATH  SOMARAPALLI** 10-Jul-2018 3/2017

THESIS** ตัวอย่างรูปชดุครุย/Graduation Gowns http://ursa2.bu.ac.th/commence/gownth.html

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อพรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 29 กันยายน 2561 ไดท้ี่

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัยไดท้ัง้ 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    
* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่XX (กําหนดการพธิีประสาทปรญิญาบัตร 16-17 มี.ค.2562)
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

     1. About graduate documents (Transcript and certificate for graduation) , please sent e-mail to your 
friend in Thailand that you authorize her/him (specify name of person)  to collect your Transcript and 
certificate for graduation and attached file of your passport too.
     2. About the deposit refund please write that you authorize her/him to receive the deposit refund.   
 (specify name of person) you can do since 29 September, 2018.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on XX, 2019) you can read now in URSA for Graduate.

LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
The University's Board of Trustee approve on September 28, 2018

Update July 18, 2018

Date of Graduation 
(Semester)

To Foreigner Student (Oversea)
  Instruction for International Students who are currently expecting to graduate

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_61.pdf

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

http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/Instruction_for_International_Students.pdf
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NO ID Name BANK Medal of 
Honor Remark

1 7530300602 นาย ธีรเชษฐ์   พนารังสรรค์ 25 ก.ค. 61 3/2017 BAY
2 7530300792 นาย ธนากร   พว่งไพบูลย์ 25 ก.ค. 61 3/2017 TFB
3 7530300941 นาย อุกฤษ   ทองบุญนุ่ม 21 ก.ค. 61 3/2017 TFB
4 7530301022 นาย ทองเอก   ปิยะวาท 25 ก.ค. 61 3/2017 BBL
5 7530301196 นาย ดนัย  วังเย็น** 24 ก.ค. 61 3/2017 BBL
6 7530301774 นาย จริศักด ิ ์จงศรีรัตนกุล** 24 ก.ค. 61 3/2017 TFB
7 7540300303 นาย ปรเมศวร์  ฉมิคราม 25 ก.ค. 61 3/2017 TFB
8 7540300584 นาย หริัญ  กุยยกานนท์ 25 ก.ค. 61 3/2017 BBL
9 7540300899 นาย  ตรีวุทธ    จันทร์จรุงจติ 19 ก.ค. 61 3/2017 TFB
10 7550204767 นาย กฤษณ์ธรรม  นยิมศริวินชิ 19 ก.ค. 61 3/2017 ไม่แจง้

THESIS** ตัวอย่างรูปชดุครุย/Graduation Gowns http://ursa2.bu.ac.th/commence/gownth.html

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อพรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 29 กันยายน 2561 ไดท้ี่

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัยไดท้ัง้ 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    
* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่XX (กําหนดการพธิีประสาทปรญิญาบัตร 16-17 มี.ค.2562)
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

     1. About graduate documents (Transcript and certificate for graduation) , please sent e-mail to your 
friend in Thailand that you authorize her/him (specify name of person)  to collect your Transcript and 
certificate for graduation and attached file of your passport too.
     2. About the deposit refund please write that you authorize her/him to receive the deposit refund.   
 (specify name of person) you can do since 29 September, 2018.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on XX, 2019) you can read now in URSA for Graduate.

http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_61.pdf

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

To Foreigner Student (Oversea)
  Instruction for International Students who are currently expecting to graduate

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที่ 1/2561  :  วันที่ 28 กันยายน 2561
ขอ้มูล ณ วันที่ 7 สงิหาคม 2561

Date of Graduation 
(Semester)

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 

http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/Instruction_for_International_Students.pdf
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NO ID Name BANK Medal of 
Honor Remark

11 7550300342 น.ส. ทสิาภรณ์  ชาลีมุย้ 26 ก.ค. 61 3/2017 TFB
12 7580300668 น.ส. นฤมล  ถ ิน่มาบแค 25 ก.ค. 61 3/2017 BBL
13 7580301096 น.ส. สุภาวดี  หมื่นเจรญิ 19 ก.ค. 61 3/2017 BBL
14 7580301203 น.ส. ณธีรา  ชาญจติรวทิยา 19 ก.ค. 61 3/2017 TFB
15 7590200031 น.ส. ธาวนิี  จันทร์คง 26 ก.ค. 61 3/2017 SCB ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
16 7590200791 MISS YANG  BIYING 31 ก.ค. 61 3/2017 TFB
17 7590201898 น.ส. กัลยา  เมืองตะ 26 ก.ค. 61 3/2017 BBL
18 7590203191 นาย ธนาพล  พกุพนู 26 ก.ค. 61 3/2017 TFB
19 7590300260 นาย วรุตม์  มีทพิย์ 21 ก.ค. 61 3/2017 TFB
20 7590500372 MISS ZHANG  ZIYUE 02-Aug-18 3/2017 BAY

THESIS** ตัวอย่างรูปชดุครุย/Graduation Gowns http://ursa2.bu.ac.th/commence/gownth.html

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อพรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 29 กันยายน 2561 ไดท้ี่

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัยไดท้ัง้ 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    
* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่XX (กําหนดการพธิีประสาทปรญิญาบัตร 16-17 มี.ค.2562)
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

     1. About graduate documents (Transcript and certificate for graduation) , please sent e-mail to your 
friend in Thailand that you authorize her/him (specify name of person)  to collect your Transcript and 
certificate for graduation and attached file of your passport too.
     2. About the deposit refund please write that you authorize her/him to receive the deposit refund.   
 (specify name of person) you can do since 29 September, 2018.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on XX, 2019) you can read now in URSA for Graduate.

http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_61.pdf

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

To Foreigner Student (Oversea)
  Instruction for International Students who are currently expecting to graduate

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที่ 1/2561  :  วันที่ 28 กันยายน 2561
ขอ้มูล ณ วันที่ 7 สงิหาคม 2561

Date of Graduation 
(Semester)

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 

http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/Instruction_for_International_Students.pdf
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NO ID Name BANK Medal of 
Honor Remark

1 7570300272 นาย ปัญจรักษ์  กันทะวนิ 3 ส.ค. 61 3/2017 BBL
2 7570301379 นาย พงศกร  ง่วนสําอางค์ 3 ส.ค. 61 3/2017 TFB
3 7580300221 นาย ณัฐพนัธุ์  เจนสกุล 3 ส.ค. 61 3/2017 TMB
4 7580300809 นาย ปุณณัตถ ์ คลังเพชร 7 ส.ค. 61 1/2018 ไม่แจง้ √
5 7580300981 น.ส. ปวติรา  สอนดี 7 ส.ค. 61 1/2018 ไม่แจง้
6 7590201096 น.ส. พมิรัก  สังข์อยู่ 7 ส.ค. 61 1/2018 TFB ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
7 7590201385 น.ส. เสาวลักษณ์  ณ พทัลุง 7 ส.ค. 61 1/2018 TFB
8 7590201690 น.ส. พนดิา  ทับทมิไทย 7 ส.ค. 61 1/2018 SCB
9 7590201708 น.ส. ลักขณา  พลวัน 7 ส.ค. 61 1/2018 TFB
10 7590201716 น.ส. พนดิา  สุฉันทบุตร 7 ส.ค. 61 1/2018 TFB ยังไม่ส่งรูปชุดครุย

THESIS** ตัวอย่างรูปชดุครุย/Graduation Gowns http://ursa2.bu.ac.th/commence/gownth.html

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อพรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 29 กันยายน 2561 ไดท้ี่

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัยไดท้ัง้ 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    
* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่XX (กําหนดการพธิีประสาทปรญิญาบัตร 16-17 มี.ค.2562)
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

     1. About graduate documents (Transcript and certificate for graduation) , please sent e-mail to your 
friend in Thailand that you authorize her/him (specify name of person)  to collect your Transcript and 
certificate for graduation and attached file of your passport too.
     2. About the deposit refund please write that you authorize her/him to receive the deposit refund.   
 (specify name of person) you can do since 29 September, 2018.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on XX, 2019) you can read now in URSA for Graduate.

http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_61.pdf

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

To Foreigner Student (Oversea)
  Instruction for International Students who are currently expecting to graduate

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที่ 1/2561  :  วันที่ 28 กันยายน 2561
ขอ้มูล ณ วันที่ 10 สงิหาคม 2561

Date of Graduation 
(Semester)

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 

http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/Instruction_for_International_Students.pdf
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NO ID Name BANK Medal of 
Honor Remark

1 7530301360 น.ส.  ฌาลสิา     ฤทธธิรรมกุล 10 ส.ค. 61 1/2018 BBL
2 7550202944 MR. AKIHIRO  YOSHIDA 05-Jul-18 3/2017 TFB

THESIS** ตัวอย่างรูปชดุครุย/Graduation Gowns http://ursa2.bu.ac.th/commence/gownth.html

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อพรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 29 กันยายน 2561 ไดท้ี่

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัยไดท้ัง้ 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    
* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่XX (กําหนดการพธิีประสาทปรญิญาบัตร 16-17 มี.ค.2562)
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

     1. About graduate documents (Transcript and certificate for graduation) , please sent e-mail to your 
friend in Thailand that you authorize her/him (specify name of person)  to collect your Transcript and 
certificate for graduation and attached file of your passport too.
     2. About the deposit refund please write that you authorize her/him to receive the deposit refund.   
 (specify name of person) you can do since 29 September, 2018.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on XX, 2019) you can read now in URSA for Graduate.

http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_61.pdf

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

To Foreigner Student (Oversea)
  Instruction for International Students who are currently expecting to graduate

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที่ 1/2561  :  วันที่ 28 กันยายน 2561

ขอ้มูล ณ วันที่ 15 สงิหาคม 2561 / Update August 15, 2018

Date of Graduation 
(Semester)

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 

The University's Board of Trustee approve on September 28, 2018

http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/Instruction_for_International_Students.pdf
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NO ID Name BANK Medal of 
Honor Remark

1 7561100210 น.ส. ฐษิดา  ลมิปิษเฐียร** 15 ส.ค. 61 1/2018 SCB ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
2 7590200270 น.ส. มกราภา  วงค์ชัย 17 พ.ค. 61 2/2017 TFB
3 7590300559 น.ส. นันทกิา  หนูสม 2 ส.ค. 61 3/2017 TFB √
4 7600300318 นาย ชนิดนัย  ศริสิมฤทัย 24 ส.ค. 61 1/2018 TFB
5 7600300474 น.ส. วริยาพร  กมลธรรม 24 ส.ค. 61 1/2018 SCB
6 7600300482 น.ส. ปาลติา  วานชิย์เจรญิการ 24 ส.ค. 61 1/2018 TFB
7 7600300540 นาย พรีดนย์  บุญมา 24 ส.ค. 61 1/2018 BBL
8 7600300565 น.ส. พสุกานต์  บุญส่ง 24 ส.ค. 61 1/2018 TFB
9 7600300581 นาย สารัช  ตัญญู 24 ส.ค. 61 1/2018 KTB
10 7600300599 น.ส. พมิพช์นก  นุชเนตร 24 ส.ค. 61 1/2018 BBL

THESIS** ตัวอย่างรูปชดุครุย/Graduation Gowns http://ursa2.bu.ac.th/commence/gownth.html

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อพรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 29 กันยายน 2561 ไดท้ี่

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัยไดท้ัง้ 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    
* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่XX (กําหนดการพธิีประสาทปรญิญาบัตร 16-17 มี.ค.2562)
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

     1. About graduate documents (Transcript and certificate for graduation) , please sent e-mail to your 
friend in Thailand that you authorize her/him (specify name of person)  to collect your Transcript and 
certificate for graduation and attached file of your passport too.
     2. About the deposit refund please write that you authorize her/him to receive the deposit refund.   
 (specify name of person) you can do since 29 September, 2018.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on XX, 2019) you can read now in URSA for Graduate.

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา
กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที่ 1/2561  :  วันที่ 28 กันยายน 2561
ขอ้มูล ณ วันที่ 24 สงิหาคม 2561

To Foreigner Student (Oversea)
  Instruction for International Students who are currently expecting to graduate

Date of Graduation 
(Semester)

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_61.pdf

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

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


7/9/2018 8/13

NO ID Name BANK Medal of 
Honor Remark

11 7600300615 น.ส. อําภาพร  ปิงมูล 24 ส.ค. 61 1/2018 ไม่แจง้
12 7600300649 นาย ธนดล  กติตพิรีชล 24 ส.ค. 61 1/2018 TFB
13 7600300672 น.ส. จุฑามาศ  เต็มใจรัก 24 ส.ค. 61 1/2018 ไม่แจง้
14 7600300771 น.ส. กันยพชัร์  วชิญชัยสทิธ ิ์ 24 ส.ค. 61 1/2018 SCB
15 7600300896 น.ส. ชุมนุมพร  มงคล 24 ส.ค. 61 1/2018 SCB
16 7600300920 น.ส. สุรประภา  มีกังวาล 24 ส.ค. 61 1/2018 KTB
17 7600300938 น.ส. จีรนันท์  พหลโยธนิ 24 ส.ค. 61 1/2018 TFB
18 7600300946 นาย อานนท์  นันตสุคนธ์ 24 ส.ค. 61 1/2018 BBL √
19 7600300953 น.ส. วรางคณา  สุขม่วง 24 ส.ค. 61 1/2018 BBL √
20 7600300961 นาย ภาณุพงษ์  ทนิกร 24 ส.ค. 61 1/2018 ไม่แจง้ √

THESIS** ตัวอย่างรูปชดุครุย/Graduation Gowns http://ursa2.bu.ac.th/commence/gownth.html

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อพรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 29 กันยายน 2561 ไดท้ี่

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัยไดท้ัง้ 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    
* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่XX (กําหนดการพธิีประสาทปรญิญาบัตร 16-17 มี.ค.2562)
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

     1. About graduate documents (Transcript and certificate for graduation) , please sent e-mail to your 
friend in Thailand that you authorize her/him (specify name of person)  to collect your Transcript and 
certificate for graduation and attached file of your passport too.
     2. About the deposit refund please write that you authorize her/him to receive the deposit refund.   
 (specify name of person) you can do since 29 September, 2018.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on XX, 2019) you can read now in URSA for Graduate.

http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_61.pdf

กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา 
ครัง้ที่ 1/2561  :  วันที่ 28 กันยายน 2561

ขอ้มูล ณ วันที่ 24 สงิหาคม 2561

Date of Graduation 
(Semester)

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

To Foreigner Student (Oversea)
  Instruction for International Students who are currently expecting to graduate

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา

http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/Instruction_for_International_Students.pdf
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NO ID Name BANK Medal of 
Honor Remark

21 7600300979 นาย ทัศนัย  โคตรทอง 24 ส.ค. 61 1/2018 BBL
22 7600301035 น.ส. ภาณชิา  พมิพท์องงาม 24 ส.ค. 61 1/2018 TFB
23 7600301100 MISS MEIJUAN  PENG 24-Aug-18 1/2018 SCB
24 7600301167 MR. GU  XINXI 24-Aug-18 1/2018 TFB
25 7600301209 MISS LI  HONGLIN 24-Aug-18 1/2018 SCB

THESIS** ตัวอย่างรูปชดุครุย/Graduation Gowns http://ursa2.bu.ac.th/commence/gownth.html

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อพรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 29 กันยายน 2561 ไดท้ี่

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัยไดท้ัง้ 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    
* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่XX (กําหนดการพธิีประสาทปรญิญาบัตร 16-17 มี.ค.2562)
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

     1. About graduate documents (Transcript and certificate for graduation) , please sent e-mail to your 
friend in Thailand that you authorize her/him (specify name of person)  to collect your Transcript and 
certificate for graduation and attached file of your passport too.
     2. About the deposit refund please write that you authorize her/him to receive the deposit refund.   
 (specify name of person) you can do since 29 September, 2018.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on XX, 2019) you can read now in URSA for Graduate.

Date of Graduation 
(Semester)

The University's Board of Trustee approve on September 28, 2018
ขอ้มูล ณ วันที่ 24 สงิหาคม 2561 / Update August 24, 2018

http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_61.pdf

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

To Foreigner Student (Oversea)
  Instruction for International Students who are currently expecting to graduate

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา 

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 

ครัง้ที่ 1/2561  :  วันที่ 28 กันยายน 2561

http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/Instruction_for_International_Students.pdf
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NO ID Name BANK Medal of 
Honor Remark

1 9550200175 MR. PAUL GEOFFREY CUTHBERT 
HECTOR 27-Apr-18 2/2017 No

Not submit 4 
photos in 
academic gown 
now .

2 7590500380 นาย จักรกฤษณ์  ถนอมจติร 28 ส.ค. 61 1/2018 ไม่แจง้ ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
3 7600300524 นาย ยศนันทน์  แกว้โกมลมาลย์ 29 ส.ค. 61 1/2018 TFB

THESIS** ตัวอย่างรูปชดุครุย/Graduation Gowns http://ursa2.bu.ac.th/commence/gownth.html

     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 29 September, 2018.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on XX, 2019) you can read now in URSA for Graduate.

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อพรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 29 กันยายน 2561 ไดท้ี่

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัยไดท้ัง้ 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    
* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่XX (กําหนดการพธิีประสาทปรญิญาบัตร 16-17 มี.ค.2562)
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

ขอ้มูล ณ วันที่ 31 สงิหาคม 2561 / Update August 31, 2018

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_61.pdf

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

To Foreigner Student (Oversea)
  Instruction for International Students who are currently expecting to graduate

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที่ 1/2561  :  วันที่ 28 กันยายน 2561
The University's Board of Trustee approve on September 28, 2018

Date of Graduation 
(Semester)

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


7/9/2018 11/13

NO ID Name BANK Medal of 
Honor Remark

1 7590204686 น.ส. ณัฐทพสัส์  ฉันทานุลักษณ์ 1 ก.ย. 61 1/2018 TFB ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
2 7590500406 น.ส. กัลยารัตน์  ว่องวานชิ 1 ก.ย. 61 1/2018 TFB ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
3 7600300193 นาย ณภัทร  กัลยากฤต 29 ส.ค. 61 1/2018 SCB ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
4 7600300292 น.ส. วชิญ์ชยา  ฐติจิริวชิญ์ 29 ส.ค. 61 1/2018 SCB ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
5 7600300342 MISS ZI  LI 29 ส.ค. 61 1/2018 SCB
6 7600300367 น.ส. ชัญญาภรณ์  แสงตะโก 29 ส.ค. 61 1/2018 TFB
7 7600300383 นาย เกียรตคิุณ  เยาวรัตน์ 29 ส.ค. 61 1/2018 ไม่แจง้ ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
8 7600300409 นาย ธนาวุฒ ิ เหลืองสุบนิ 29 ส.ค. 61 1/2018 TFB ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
9 7600300425 นาย กอบชัย  ขันตชิัยวรรณ 29 ส.ค. 61 1/2018 TFB
10 7600300508 น.ส. พมิพงา  วีระโยธนิ 29 ส.ค. 61 1/2018 SCB √ ยังไม่ส่งรูปชุดครุย

THESIS** ตัวอย่างรูปชดุครุย/Graduation Gowns http://ursa2.bu.ac.th/commence/gownth.html

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อพรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 29 กันยายน 2561 ไดท้ี่

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัยไดท้ัง้ 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    
* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่XX (กําหนดการพธิีประสาทปรญิญาบัตร 16-17 มี.ค.2562)
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

     1. About graduate documents (Transcript and certificate for graduation) , please sent e-mail to your 
friend in Thailand that you authorize her/him (specify name of person)  to collect your Transcript and 
certificate for graduation and attached file of your passport too.
     2. About the deposit refund please write that you authorize her/him to receive the deposit refund.   
 (specify name of person) you can do since 29 September, 2018.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on XX, 2019) you can read now in URSA for Graduate.

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที่ 1/2561  :  วันที่ 28 กันยายน 2561
The University's Board of Trustee approve on September 28, 2018

ขอ้มูล ณ วันที่ 4 กันยายน 2561 / Update September 4, 2018

Date of Graduation 
(Semester)

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_61.pdf

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

To Foreigner Student (Oversea)
  Instruction for International Students who are currently expecting to graduate

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


7/9/2018 12/13

NO ID Name BANK Medal of 
Honor Remark

11 7600300532 นาย ภาณุรุจ  ไทรจําปา 29 ส.ค. 61 1/2018 ไม่แจง้ ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
12 7600300557 น.ส. นภมณฑ์  วังตระกูล 29 ส.ค. 61 1/2018 BBL √ ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
13 7600300631 นาย กติตชิัย  ปรีนอ้ย 29 ส.ค. 61 1/2018 ไม่แจง้ ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
14 7600300664 น.ส. ปทติตา  ธันยนติกิุล 29 ส.ค. 61 1/2018 ไม่แจง้ ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
15 7600300854 นาย พงษ์ปิต ิ ผาสุขยืด 29 ส.ค. 61 1/2018 TFB √ ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
16 7600300862 น.ส. ฐติานันท์  ชัยโฆษิตภริมย์ 29 ส.ค. 61 1/2018 TFB ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
17 7600300870 น.ส. ดารนิทร์พชัร์  มติรโกสุม 29 ส.ค. 61 1/2018 ไม่แจง้ ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
18 7600301027 นาย ภูรชิ  นุสทิธ ิช์ัยการ 29 ส.ค. 61 1/2018 ไม่แจง้ ยังไม่ส่งรูปชุดครุย

THESIS** ตัวอย่างรูปชดุครุย/Graduation Gowns http://ursa2.bu.ac.th/commence/gownth.html

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อพรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 29 กันยายน 2561 ไดท้ี่

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัยไดท้ัง้ 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    
* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่XX (กําหนดการพธิีประสาทปรญิญาบัตร 16-17 มี.ค.2562)
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

     1. About graduate documents (Transcript and certificate for graduation) , please sent e-mail to your 
friend in Thailand that you authorize her/him (specify name of person)  to collect your Transcript and 
certificate for graduation and attached file of your passport too.
     2. About the deposit refund please write that you authorize her/him to receive the deposit refund.   
 (specify name of person) you can do since 29 September, 2018.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on XX, 2019) you can read now in URSA for Graduate.

To Foreigner Student (Oversea)
  Instruction for International Students who are currently expecting to graduate

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที่ 1/2561  :  วันที่ 28 กันยายน 2561
The University's Board of Trustee approve on September 28, 2018

ขอ้มูล ณ วันที่ 4 กันยายน 2561 / Update September 4, 2018

Date of Graduation 
(Semester)

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_61.pdf

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

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


7/9/2018 13/13

NO ID Name BANK Medal of 
Honor Remark

1 7530301147 นาย ปฏพิทัธ์  เพง็เมือง 5 ก.ย. 61 1/2018 SCB
2 7581100216 น.ส.จุฑามาศ  มาตุเวช** 1 ก.ย. 61 1/2018 ไม่แจง้ ยังไม่ส่งรูปชุดครุย

THESIS** ตัวอย่างรูปชดุครุย/Graduation Gowns http://ursa2.bu.ac.th/commence/gownth.html

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อพรอ้มกับเหตุผลของผูท้ี่ไม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้แต่ 29 กันยายน 2561 ไดท้ี่

* ไม่จัดส่งหลักฐานสําเร็จการศกึษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศกึษา
ทําใหไ้ม่สามารถหักเงนิและคืนเงนิประกันค่าเสียหายส่วนที่เหลือได ้ซ ึง่
1. นักศกึษาตอ้งเขา้มาขอหลักฐานสําเร็จการศกึษาและชําระค่าธรรมเนียมดว้ยตนเอง ทีมหาวทิยาลัยไดท้ัง้ 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    
* ข ึน้ทะเบยีนบณัฑติทางอนิเทอรเ์นต็วนัท ี ่XX (กําหนดการพธิีประสาทปรญิญาบัตร 16-17 มี.ค.2562)
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

     1. About graduate documents (Transcript and certificate for graduation) , please sent e-mail to your 
friend in Thailand that you authorize her/him (specify name of person)  to collect your Transcript and 
certificate for graduation and attached file of your passport too.
     2. About the deposit refund please write that you authorize her/him to receive the deposit refund.   
 (specify name of person) you can do since 29 September, 2018.
   Pls. take internet online that  you want to attend the ceremony for diploma or not
  (on XX, 2019) you can read now in URSA for Graduate.

Date of Graduation 
(Semester)

ข ัน้ตอนการขอสําเร็จการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา (สําหรบันกัศกึษาไทย) 
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_61.pdf

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

To Foreigner Student (Oversea)
  Instruction for International Students who are currently expecting to graduate

รายชือ่ขออนมุตัสํิาเร็จการศกึษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES 
กาํหนดการประชุมสภาฯ เพ ือ่ขออนมุตัผูิสํ้าเร็จการศกึษา 

ครัง้ที่ 1/2561  :  วันที่ 28 กันยายน 2561
The University's Board of Trustee approve on September 28, 2018

ขอ้มูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2561 / Update September 7, 2018

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

