6/7/201614:32

1/15
รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 29 กรกฎาคม 2559
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบที่ 1
ขอมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2559

NO
1
2

ID

Name

7560201621 น.ส. ปยะธิดา วิชาวงค
7560202512 น.ส. ลาวัณย ธัญญพันธ
THESIS*

Date of
Graduation
26 ก.พ. 59
26 ก.พ. 59

BANK

Remark

KTB
SCB

ครั้งที่ 6/2558 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 29 กรกฎาคม 2559
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559
เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
* สงรูปถายไดต้ง
ั แตบัดนี้ - 30 มิถุนายน 2559 พรอมกับตรวจสอบขอมูลสวนตัวใน Personal Data
หากไมสงรูปภายในระยะเวลาที่กําหนด นักศึกษาจะไมไดรับใบรับรองสําเร็จการศึกษา จะไดรับเพียง
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) เทานั้น
* สํานักทะเบียนฯ จัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณียหลังการประชุมสภาฯ สามารถเขาไป
ี มสามารถจัดสงเอกสารใหไดท่ี
ตรวจสอบสถานะการนําสง และรายชื่อ พรอมกับเหตุผลของผูม่ไ
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html
* สํานักทะเบียนฯ ไมจัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณีย ในกรณีท่ไ
ี มมีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศึกษา
ในขณะนั้น ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนที่เหลือได ซึ่ง
1. นักศึกษาตองเขามาขอหลักฐานสําเร็จการศึกษาและชําระคาธรรมเนียมดวยตนเอง ทีมหาวิทยาลัย
(วิทยาเขตกลวยน้ําไท) อาคาร 2 ชั้น 1 เวลาทําการ จ.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถายสําเนาเลขบัญชีธนาคาร สงใหแผนกการเงินโดยตรง เพื่อสําหรับการคืนเงินประกันคาเสียหาย
ถึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 2240-1561 หรือสอบถามขอมูล โทร. 02-350-3500 # 1929
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอประกาศ ป พ.ศ. 2560
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

6/7/201614:32

2/15
รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 29 กรกฎาคม 2559
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบที่ 1
ขอมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2559

NO
1

ID

Name

7550300201 นาย พงศกร หัตถวนิชากรกุล
THESIS*

Date of
Graduation
7 มี.ค. 59

BANK

Remark

TFB

ครั้งที่ 6/2558 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 29 กรกฎาคม 2559
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559
เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
* สงรูปถายไดต้ง
ั แตบัดนี้ - 30 มิถุนายน 2559 พรอมกับตรวจสอบขอมูลสวนตัวใน Personal Data
หากไมสงรูปภายในระยะเวลาที่กําหนด นักศึกษาจะไมไดรับใบรับรองสําเร็จการศึกษา จะไดรับเพียง
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) เทานั้น
* สํานักทะเบียนฯ จัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณียหลังการประชุมสภาฯ สามารถเขาไป
ี มสามารถจัดสงเอกสารใหไดท่ี
ตรวจสอบสถานะการนําสง และรายชื่อ พรอมกับเหตุผลของผูม่ไ
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html
* สํานักทะเบียนฯ ไมจัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณีย ในกรณีท่ไ
ี มมีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศึกษา
ในขณะนั้น ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนที่เหลือได ซึ่ง
1. นักศึกษาตองเขามาขอหลักฐานสําเร็จการศึกษาและชําระคาธรรมเนียมดวยตนเอง ทีมหาวิทยาลัย
(วิทยาเขตกลวยน้ําไท) อาคาร 2 ชั้น 1 เวลาทําการ จ.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถายสําเนาเลขบัญชีธนาคาร สงใหแผนกการเงินโดยตรง เพื่อสําหรับการคืนเงินประกันคาเสียหาย
ถึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 2240-1561 หรือสอบถามขอมูล โทร. 02-350-3500 # 1929
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอประกาศ ป พ.ศ. 2560
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

6/7/201614:32

3/15
รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 29 กรกฎาคม 2559
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบที่ 1
ขอมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559

NO

ID

1
2

7560203163
7560204252
THESIS*

Name
น.ส. ชวิศา กระรัดเพชร
น.ส. น้ําทิพย แซเฮง

Date of
Graduation
16 มี.ค. 59
16 มี.ค. 59

BANK

Remark

SCB
SCB

ครั้งที่ 6/2558 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 29 กรกฎาคม 2559
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559
เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
* สงรูปถายไดต้ง
ั แตบัดนี้ - 30 มิถุนายน 2559 พรอมกับตรวจสอบขอมูลสวนตัวใน Personal Data
หากไมสงรูปภายในระยะเวลาที่กําหนด นักศึกษาจะไมไดรับใบรับรองสําเร็จการศึกษา จะไดรับเพียง
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) เทานั้น
* สํานักทะเบียนฯ จัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณียหลังการประชุมสภาฯ สามารถเขาไป
ี มสามารถจัดสงเอกสารใหไดท่ี
ตรวจสอบสถานะการนําสง และรายชื่อ พรอมกับเหตุผลของผูม่ไ
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html
* สํานักทะเบียนฯ ไมจัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณีย ในกรณีท่ไ
ี มมีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศึกษา
ในขณะนั้น ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนที่เหลือได ซึ่ง
1. นักศึกษาตองเขามาขอหลักฐานสําเร็จการศึกษาและชําระคาธรรมเนียมดวยตนเอง ทีมหาวิทยาลัย
(วิทยาเขตกลวยน้ําไท) อาคาร 2 ชั้น 1 เวลาทําการ จ.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถายสําเนาเลขบัญชีธนาคาร สงใหแผนกการเงินโดยตรง เพื่อสําหรับการคืนเงินประกันคาเสียหาย
ถึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 2240-1561 หรือสอบถามขอมูล โทร. 02-350-3500 # 1929
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอประกาศ ป พ.ศ. 2560
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

6/7/201614:32

4/15
รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 29 กรกฎาคม 2559
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบที่ 1
ขอมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2559

NO

ID

1
2

7520300398
7550201292
THESIS*

Name
นาย ชวรินทร ศิลปสุวรรณ *
MR.PISGAHBUAN GONMEI *

Date of
Graduation
26 เม.ย. 59
20-Apr-16

BANK

Remark

SCB

ครั้งที่ 6/2558 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 29 กรกฎาคม 2559
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559
เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
* สงรูปถายไดต้ง
ั แตบัดนี้ - 30 มิถุนายน 2559 พรอมกับตรวจสอบขอมูลสวนตัวใน Personal Data
หากไมสงรูปภายในระยะเวลาที่กําหนด นักศึกษาจะไมไดรับใบรับรองสําเร็จการศึกษา จะไดรับเพียง
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) เทานั้น
* สํานักทะเบียนฯ จัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณียหลังการประชุมสภาฯ สามารถเขาไป
ี มสามารถจัดสงเอกสารใหไดท่ี
ตรวจสอบสถานะการนําสง และรายชื่อ พรอมกับเหตุผลของผูม่ไ
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html
* สํานักทะเบียนฯ ไมจัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณีย ในกรณีท่ไ
ี มมีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศึกษา
ในขณะนั้น ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนที่เหลือได ซึ่ง
1. นักศึกษาตองเขามาขอหลักฐานสําเร็จการศึกษาและชําระคาธรรมเนียมดวยตนเอง ทีมหาวิทยาลัย
(วิทยาเขตกลวยน้ําไท) อาคาร 2 ชั้น 1 เวลาทําการ จ.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถายสําเนาเลขบัญชีธนาคาร สงใหแผนกการเงินโดยตรง เพื่อสําหรับการคืนเงินประกันคาเสียหาย
ถึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 2240-1561 หรือสอบถามขอมูล โทร. 02-350-3500 # 1929
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอประกาศ ป พ.ศ. 2560
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

6/7/201614:32

5/15
รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 29 กรกฎาคม 2559
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบที่ 1
ขอมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2559

NO

ID

1

7571100127
THESIS*

Name
นาย ปชารัฐ ศักดาอดิศัย *

Date of
Graduation
7 มี.ค. 59

BANK

Remark

TFB

ครั้งที่ 6/2558 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 29 กรกฎาคม 2559
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559
เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
* สงรูปถายไดต้ง
ั แตบัดนี้ - 30 มิถุนายน 2559 พรอมกับตรวจสอบขอมูลสวนตัวใน Personal Data
หากไมสงรูปภายในระยะเวลาที่กําหนด นักศึกษาจะไมไดรับใบรับรองสําเร็จการศึกษา จะไดรับเพียง
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) เทานั้น
* สํานักทะเบียนฯ จัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณียหลังการประชุมสภาฯ สามารถเขาไป
ี มสามารถจัดสงเอกสารใหไดท่ี
ตรวจสอบสถานะการนําสง และรายชื่อ พรอมกับเหตุผลของผูม่ไ
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html
* สํานักทะเบียนฯ ไมจัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณีย ในกรณีท่ไ
ี มมีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศึกษา
ในขณะนั้น ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนที่เหลือได ซึ่ง
1. นักศึกษาตองเขามาขอหลักฐานสําเร็จการศึกษาและชําระคาธรรมเนียมดวยตนเอง ทีมหาวิทยาลัย
(วิทยาเขตกลวยน้ําไท) อาคาร 2 ชั้น 1 เวลาทําการ จ.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถายสําเนาเลขบัญชีธนาคาร สงใหแผนกการเงินโดยตรง เพื่อสําหรับการคืนเงินประกันคาเสียหาย
ถึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 2240-1561 หรือสอบถามขอมูล โทร. 02-350-3500 # 1929
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอประกาศ ป พ.ศ. 2560
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

6/7/201614:32

6/15
รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 29 กรกฎาคม 2559
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบที่ 1
ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559
Name

Date of
Graduation

NO

ID

1

7560300464

MISS WENMIN MO

26-May-16

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

7570200068
7570200084
7570200209
7570200266
7570200340
7570200407
7570200555
7570200563
7570200662
7570200746
7570200803
THESIS*

น.ส. ธัญวรรณ วทนะรัตน
น.ส. ชนันพร แกวโสฬส
น.ส. ภัทรสุฎา มณีพันธุ
น.ส. หทัยรัตน อัครมงคลฐากูร
น.ส. ไอรินทร ศิระบุญยสิทธิ์
นาย ธีรนัยน คําเบา
น.ส. อรวรรณ เรืองรองกวิน
นาย จรัล รัศมิทรัพย
นาง ศศทรรศน ศิริมหาธรรม
น.ส. ภาวิณี แสนวัน
นาย กฤตธี จันทรโคลิกา

26 พ.ค.
26 พ.ค.
26 พ.ค.
26 พ.ค.
26 พ.ค.
26 พ.ค.
26 พ.ค.
26 พ.ค.
26 พ.ค.
26 พ.ค.
26 พ.ค.

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

BANK

Remark
Not submit 4 photos in
graduation gown.

BBL
BBL
TFB
TFB
TFB
BBL
KTB
KTB
SCB
TFB
TFB

ครั้งที่ 6/2558 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 29 กรกฎาคม 2559
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559
เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
* สงรูปถายไดต้ง
ั แตบัดนี้ - 30 มิถุนายน 2559 พรอมกับตรวจสอบขอมูลสวนตัวใน Personal Data
หากไมสงรูปภายในระยะเวลาที่กําหนด นักศึกษาจะไมไดรับใบรับรองสําเร็จการศึกษา จะไดรับเพียง
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) เทานั้น
* สํานักทะเบียนฯ จัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณียหลังการประชุมสภาฯ สามารถเขาไป
ี มสามารถจัดสงเอกสารใหไดท่ี
ตรวจสอบสถานะการนําสง และรายชื่อ พรอมกับเหตุผลของผูม่ไ
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html
* สํานักทะเบียนฯ ไมจัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณีย ในกรณีท่ไ
ี มมีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศึกษา
ในขณะนั้น ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนที่เหลือได ซึ่ง
1. นักศึกษาตองเขามาขอหลักฐานสําเร็จการศึกษาและชําระคาธรรมเนียมดวยตนเอง ทีมหาวิทยาลัย
(วิทยาเขตกลวยน้ําไท) อาคาร 2 ชั้น 1 เวลาทําการ จ.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถายสําเนาเลขบัญชีธนาคาร สงใหแผนกการเงินโดยตรง เพื่อสําหรับการคืนเงินประกันคาเสียหาย
ถึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 2240-1561 หรือสอบถามขอมูล โทร. 02-350-3500 # 1929
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอประกาศ ป พ.ศ. 2560
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

6/7/201614:32

7/15
รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 29 กรกฎาคม 2559
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบที่ 1
ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

NO

ID

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

7570200886
7570200910
7570201041
7570201306
7570201389
7570201439
7570201538
7570201546
7570201603
7570201678
7570201728
7570201744
THESIS*

Name
นาย ไพบูลย ไตรตั้งวงศ
นาย ถิรวุฒิ อัศวตั้งตระกูลดี
น.ส. ณิชารีย ชิณะวงศ
นาย สัณฑพงศ คลองวีระชัย
น.ส. ชุมพร โนทา
น.ส. ธัญญนรี แซโงว
น.ส. ณิชารัศม ธีระภักดีพันธ
น.ส. จิราภรณ ขุนรัง
น.ส. ธนพร สินสถิตพร
น.ส. วีราภรณ บุตรทองดี
น.ส. รัตติกาล โพธิ์ทอง
นาย ศรัณยกร อัครนนทจิรเมธ

Date of
Graduation
26 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59

BANK

Remark

KTB
TFB
TFB
BBL
SCB
KTB
TFB
KTB
SCB
TFB
TFB
SCB

ครั้งที่ 6/2558 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 29 กรกฎาคม 2559
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559
เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
* สงรูปถายไดต้ง
ั แตบัดนี้ - 30 มิถุนายน 2559 พรอมกับตรวจสอบขอมูลสวนตัวใน Personal Data
หากไมสงรูปภายในระยะเวลาที่กําหนด นักศึกษาจะไมไดรับใบรับรองสําเร็จการศึกษา จะไดรับเพียง
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) เทานั้น
* สํานักทะเบียนฯ จัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณียหลังการประชุมสภาฯ สามารถเขาไป
ี มสามารถจัดสงเอกสารใหไดท่ี
ตรวจสอบสถานะการนําสง และรายชื่อ พรอมกับเหตุผลของผูม่ไ
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html
* สํานักทะเบียนฯ ไมจัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณีย ในกรณีท่ไ
ี มมีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศึกษา
ในขณะนั้น ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนที่เหลือได ซึ่ง
1. นักศึกษาตองเขามาขอหลักฐานสําเร็จการศึกษาและชําระคาธรรมเนียมดวยตนเอง ทีมหาวิทยาลัย
(วิทยาเขตกลวยน้ําไท) อาคาร 2 ชั้น 1 เวลาทําการ จ.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถายสําเนาเลขบัญชีธนาคาร สงใหแผนกการเงินโดยตรง เพื่อสําหรับการคืนเงินประกันคาเสียหาย
ถึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 2240-1561 หรือสอบถามขอมูล โทร. 02-350-3500 # 1929
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอประกาศ ป พ.ศ. 2560
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

6/7/201614:32

8/15
รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 29 กรกฎาคม 2559
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบที่ 1
ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

NO

ID

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

7570201793
7570201801
7570201827
7570201850
7570201868
7570201876
7570201892
7570202270
7570202700
7570202890
7570203336
7570203740
THESIS*

Name
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

มัลลิกา หวาพิทักษ
อาภาชินี มารอด
ณ ชนก มงคลสุข
อรณัส จิโนวัฒน
สกุลทิพย โยธินนรธรรม
ปูชิตา เลิศธรรมจินดา
เมขลา สังตระกูล
ดวงกมล วงศสายตา
มนันยา โชติวรรณ
นิธิพร ลิ่มประเสริฐ
วัชรี วรอนันตกุล
ศศินาฏ ปานทอง

Date of
Graduation
26 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59

BANK

Remark

TFB
TFB
TFB
TFB
TFB
TFB
SCB
NBANK
NBANK
TMB
BBL
KTB

ครั้งที่ 6/2558 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 29 กรกฎาคม 2559
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559
เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
* สงรูปถายไดต้ง
ั แตบัดนี้ - 30 มิถุนายน 2559 พรอมกับตรวจสอบขอมูลสวนตัวใน Personal Data
หากไมสงรูปภายในระยะเวลาที่กําหนด นักศึกษาจะไมไดรับใบรับรองสําเร็จการศึกษา จะไดรับเพียง
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) เทานั้น
* สํานักทะเบียนฯ จัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณียหลังการประชุมสภาฯ สามารถเขาไป
ี มสามารถจัดสงเอกสารใหไดท่ี
ตรวจสอบสถานะการนําสง และรายชื่อ พรอมกับเหตุผลของผูม่ไ
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html
* สํานักทะเบียนฯ ไมจัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณีย ในกรณีท่ไ
ี มมีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศึกษา
ในขณะนั้น ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนที่เหลือได ซึ่ง
1. นักศึกษาตองเขามาขอหลักฐานสําเร็จการศึกษาและชําระคาธรรมเนียมดวยตนเอง ทีมหาวิทยาลัย
(วิทยาเขตกลวยน้ําไท) อาคาร 2 ชั้น 1 เวลาทําการ จ.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถายสําเนาเลขบัญชีธนาคาร สงใหแผนกการเงินโดยตรง เพื่อสําหรับการคืนเงินประกันคาเสียหาย
ถึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 2240-1561 หรือสอบถามขอมูล โทร. 02-350-3500 # 1929
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอประกาศ ป พ.ศ. 2560
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

6/7/201614:32

9/15
รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 29 กรกฎาคม 2559
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบที่ 1
ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

NO

ID

37
38

7570300363
7570300843
THESIS*

Name
น.ส. จุฑาธิป วีระมโนกุล
MISS REN XINYUE

Date of
Graduation
26 พ.ค. 59
26-May-16

BANK

Remark

TFB

ครั้งที่ 6/2558 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 29 กรกฎาคม 2559
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559
เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
* สงรูปถายไดต้ง
ั แตบัดนี้ - 30 มิถุนายน 2559 พรอมกับตรวจสอบขอมูลสวนตัวใน Personal Data
หากไมสงรูปภายในระยะเวลาที่กําหนด นักศึกษาจะไมไดรับใบรับรองสําเร็จการศึกษา จะไดรับเพียง
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) เทานั้น
* สํานักทะเบียนฯ จัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณียหลังการประชุมสภาฯ สามารถเขาไป
ี มสามารถจัดสงเอกสารใหไดท่ี
ตรวจสอบสถานะการนําสง และรายชื่อ พรอมกับเหตุผลของผูม่ไ
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html
* สํานักทะเบียนฯ ไมจัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณีย ในกรณีท่ไ
ี มมีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศึกษา
ในขณะนั้น ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนที่เหลือได ซึ่ง
1. นักศึกษาตองเขามาขอหลักฐานสําเร็จการศึกษาและชําระคาธรรมเนียมดวยตนเอง ทีมหาวิทยาลัย
(วิทยาเขตกลวยน้ําไท) อาคาร 2 ชั้น 1 เวลาทําการ จ.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถายสําเนาเลขบัญชีธนาคาร สงใหแผนกการเงินโดยตรง เพื่อสําหรับการคืนเงินประกันคาเสียหาย
ถึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 2240-1561 หรือสอบถามขอมูล โทร. 02-350-3500 # 1929
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอประกาศ ป พ.ศ. 2560
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

6/7/201614:32

10/15
รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 29 กรกฎาคม 2559
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบที่ 1
ขอมูล ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2559

NO

ID

1
2
3
4
5
6
7
8

7570200373
7570200753
7570201884
7570203443
7570203609
7570204201
7570204235
7570300561
THESIS*

Name
นาย จิรายุทธ สนดา
น.ส. ลัดดาวัลย กมลสรวงเกษม
น.ส. สกุลรัตน ลิโมทัย
นาย สัมฤทธิ์ จํานงค
น.ส. นิธิมา ปรีชาวัน
น.ส. เรณุกา คุมทรัพยสิริ
MR. CHANGYU WEI
น.ส. ศิวพร ศรีวะรมย

Date of
Graduation
2 มิ.ย. 59
2 มิ.ย. 59
2 มิ.ย. 59
2 มิ.ย. 59
2 มิ.ย. 59
2 มิ.ย. 59
2-Jun-16
2 มิ.ย. 59

BANK

Remark

NBANK
BBL
BBL
KTB
TFB
TFB
TFB

ครั้งที่ 6/2558 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 29 กรกฎาคม 2559
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559
เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
* สงรูปถายไดต้ง
ั แตบัดนี้ - 30 มิถุนายน 2559 พรอมกับตรวจสอบขอมูลสวนตัวใน Personal Data
หากไมสงรูปภายในระยะเวลาที่กําหนด นักศึกษาจะไมไดรับใบรับรองสําเร็จการศึกษา จะไดรับเพียง
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) เทานั้น
* สํานักทะเบียนฯ จัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณียหลังการประชุมสภาฯ สามารถเขาไป
ี มสามารถจัดสงเอกสารใหไดท่ี
ตรวจสอบสถานะการนําสง และรายชื่อ พรอมกับเหตุผลของผูม่ไ
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html
* สํานักทะเบียนฯ ไมจัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณีย ในกรณีท่ไ
ี มมีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศึกษา
ในขณะนั้น ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนที่เหลือได ซึ่ง
1. นักศึกษาตองเขามาขอหลักฐานสําเร็จการศึกษาและชําระคาธรรมเนียมดวยตนเอง ทีมหาวิทยาลัย
(วิทยาเขตกลวยน้ําไท) อาคาร 2 ชั้น 1 เวลาทําการ จ.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถายสําเนาเลขบัญชีธนาคาร สงใหแผนกการเงินโดยตรง เพื่อสําหรับการคืนเงินประกันคาเสียหาย
ถึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 2240-1561 หรือสอบถามขอมูล โทร. 02-350-3500 # 1929
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอประกาศ ป พ.ศ. 2560
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

6/7/201614:32

11/15
รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 29 กรกฎาคม 2559
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบที่ 1
ขอมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2559

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ID

Name

Date of
Graduation
3 มิ.ย. 59
3 มิ.ย. 59
3 มิ.ย. 59
3 มิ.ย. 59
7 มิ.ย. 59
7 มิ.ย. 59
7 มิ.ย. 59
7 มิ.ย. 59
7 มิ.ย. 59
7 มิ.ย. 59
7 มิ.ย. 59
7 มิ.ย. 59
7 มิ.ย. 59
7 มิ.ย. 59
7 มิ.ย. 59

BANK

Remark

7550300888 น.ส. ภัทริน สันทศนะสุวรรณ *
KTB
7561100111 น.ส. รุจา อินทสระ *
7561100129 นาย ชาญวุฒิ แซจุง *
7571100168 นาย พชร พันธวัชโกศล *
BBL
7571200018 น.ส. อิสรีย เรืองนนทวัฒน
7571200067 นาย ณัฐพล มงคลประดิษฐ
7571200075 น.ส. จารุมาศ เตชะอิทธิพร
SCB
7571200091 น.ส. ฐติรัตน ศรีอินทราวานิช
BBL
7571200117 นาย นวิน สันติพงศไชย
7571200133 น.ส. กองกาญจน สุติเชวงกุล
7571200158 น.ส. ณัชชา อัศวเรืองชัย
7571200182 น.ส. สาธิตา วิทยากร
ยังไมสงรูปชุดครุย
7571200190 น.ส. ทัชชา ทองอินทร
7571200208 น.ส. สุภานี สุวรดี
BAY
7571200216 น.ส. นงลักษณ วิศิษฎวัฒนกุล
TFB
THESIS*
ครั้งที่ 6/2558 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 29 กรกฎาคม 2559
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559
เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
* สงรูปถายไดต้ง
ั แตบัดนี้ - 30 มิถุนายน 2559 พรอมกับตรวจสอบขอมูลสวนตัวใน Personal Data
หากไมสงรูปภายในระยะเวลาที่กําหนด นักศึกษาจะไมไดรับใบรับรองสําเร็จการศึกษา จะไดรับเพียง
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) เทานั้น
* สํานักทะเบียนฯ จัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณียหลังการประชุมสภาฯ สามารถเขาไป
ี มสามารถจัดสงเอกสารใหไดท่ี
ตรวจสอบสถานะการนําสง และรายชื่อ พรอมกับเหตุผลของผูม่ไ
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html
* สํานักทะเบียนฯ ไมจัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณีย ในกรณีท่ไ
ี มมีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศึกษา
ในขณะนั้น ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนที่เหลือได ซึ่ง
1. นักศึกษาตองเขามาขอหลักฐานสําเร็จการศึกษาและชําระคาธรรมเนียมดวยตนเอง ทีมหาวิทยาลัย
(วิทยาเขตกลวยน้ําไท) อาคาร 2 ชั้น 1 เวลาทําการ จ.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถายสําเนาเลขบัญชีธนาคาร สงใหแผนกการเงินโดยตรง เพื่อสําหรับการคืนเงินประกันคาเสียหาย
ถึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 2240-1561 หรือสอบถามขอมูล โทร. 02-350-3500 # 1929
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอประกาศ ป พ.ศ. 2560
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

6/7/201614:32

12/15
รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 29 กรกฎาคม 2559
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบที่ 1
ขอมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2559

NO
1
2
3
4
5
6
7

ID

Name

Date of
Graduation
9 มิ.ย. 59
9 มิ.ย. 59
9 มิ.ย. 59
9 มิ.ย. 59
9 มิ.ย. 59
9 มิ.ย. 59
9 มิ.ย. 59

BANK

Remark

7560200672 น.ส. กาญจนา มีศรีสม
BBL
7560200680 น.ส. นันทธนาดา สวามิวัสสุกิจ
SCB
7570203104 น.ส. ธันยมล งามเศรษฐมาศ
TFB
7570203484 น.ส. สุกัญญา จันทรมณี
SCB
7570203799 นาย นิติพัฒน สกูลเกรียงไกร
BAY
7570204128 น.ส. กานตพิชชา บุญทอง
TFB
7570204185 น.ส. พลอยไพลิน สุขอภัย
TFB ยังไมสงรูปชุดครุย
THESIS*
ครั้งที่ 6/2558 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 29 กรกฎาคม 2559
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559
เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
* สงรูปถายไดต้ง
ั แตบัดนี้ - 30 มิถุนายน 2559 พรอมกับตรวจสอบขอมูลสวนตัวใน Personal Data
หากไมสงรูปภายในระยะเวลาที่กําหนด นักศึกษาจะไมไดรับใบรับรองสําเร็จการศึกษา จะไดรับเพียง
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) เทานั้น
* สํานักทะเบียนฯ จัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณียหลังการประชุมสภาฯ สามารถเขาไป
ี มสามารถจัดสงเอกสารใหไดท่ี
ตรวจสอบสถานะการนําสง และรายชื่อ พรอมกับเหตุผลของผูม่ไ
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html
* สํานักทะเบียนฯ ไมจัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณีย ในกรณีท่ไ
ี มมีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศึกษา
ในขณะนั้น ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนที่เหลือได ซึ่ง
1. นักศึกษาตองเขามาขอหลักฐานสําเร็จการศึกษาและชําระคาธรรมเนียมดวยตนเอง ทีมหาวิทยาลัย
(วิทยาเขตกลวยน้ําไท) อาคาร 2 ชั้น 1 เวลาทําการ จ.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถายสําเนาเลขบัญชีธนาคาร สงใหแผนกการเงินโดยตรง เพื่อสําหรับการคืนเงินประกันคาเสียหาย
ถึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 2240-1561 หรือสอบถามขอมูล โทร. 02-350-3500 # 1929
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอประกาศ ป พ.ศ. 2560
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

6/7/201614:32

13/15
รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 29 กรกฎาคม 2559
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบที่ 1
ขอมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2559

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ID

Name

Date of
Graduation
21 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
21 มิ.ย. 59
21 มิ.ย. 59
21 มิ.ย. 59
21 มิ.ย. 59
21 มิ.ย. 59
21 มิ.ย. 59
21 มิ.ย. 59
21 มิ.ย. 59
21 มิ.ย. 59
21 มิ.ย. 59
21 มิ.ย. 59
21 มิ.ย. 59
21 มิ.ย. 59

BANK

Remark

7540200404 น.ส. ปยาภรณ คํายิ่งยง
SCB
7550301209 น.ส. พรนภา ศรีกุลศศิธร
TFB
7560300092 นาย กรกฎ ธรรมหงส
BAY ยังไมสงรูปชุดครุย
7570200183 นาง ละมัย เบาเออร
BBL ยังไมสงรูปชุดครุย
7570202288 น.ส. ภูษณิศา เหลาดํารงกูล
TFB
7570202585 นาย ชลธิศ บรรเจิดธรรม
BBL
7570202791 น.ส. อัญชิสา ชูศรี
TFB
7570202858 น.ส. จิดาภา สดสี
TFB
7570202932 น.ส. พัชริตา สุภาพันธ
SCB
7570203005 นาย ธัชพงษ อภิรักษนันทชัย
TFB
7570203120 น.ส. เกวรินทร ละเอียดดีนันท
BBL
7570203138 นาย อิสริย ตรีประเสริฐ
TFB
7570203146 น.ส. ศิริภรณ แพรกจินดา
KTB
7570203153 น.ส. ธิดา ลีลาวรกุล
KTB
7570204136 น.ส. นัฐกานต เครือชัยแกว
TFB
THESIS*
ครั้งที่ 6/2558 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 29 กรกฎาคม 2559
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559
เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
* สงรูปถายไดต้ง
ั แตบัดนี้ - 30 มิถุนายน 2559 พรอมกับตรวจสอบขอมูลสวนตัวใน Personal Data
หากไมสงรูปภายในระยะเวลาที่กําหนด นักศึกษาจะไมไดรับใบรับรองสําเร็จการศึกษา จะไดรับเพียง
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) เทานั้น
* สํานักทะเบียนฯ จัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณียหลังการประชุมสภาฯ สามารถเขาไป
ี มสามารถจัดสงเอกสารใหไดท่ี
ตรวจสอบสถานะการนําสง และรายชื่อ พรอมกับเหตุผลของผูม่ไ
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html
* สํานักทะเบียนฯ ไมจัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณีย ในกรณีท่ไ
ี มมีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศึกษา
ในขณะนั้น ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนที่เหลือได ซึ่ง
1. นักศึกษาตองเขามาขอหลักฐานสําเร็จการศึกษาและชําระคาธรรมเนียมดวยตนเอง ทีมหาวิทยาลัย
(วิทยาเขตกลวยน้ําไท) อาคาร 2 ชั้น 1 เวลาทําการ จ.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถายสําเนาเลขบัญชีธนาคาร สงใหแผนกการเงินโดยตรง เพื่อสําหรับการคืนเงินประกันคาเสียหาย
ถึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 2240-1561 หรือสอบถามขอมูล โทร. 02-350-3500 # 1929
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอประกาศ ป พ.ศ. 2560
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

6/7/201614:32

14/15
รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 29 กรกฎาคม 2559
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบที่ 1
ขอมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2559

NO
1
2
3
4
5
6
7
8

ID

Name

Date of
Graduation
27 มิ.ย. 59
27 มิ.ย. 59
27 มิ.ย. 59
27 มิ.ย. 59
27 มิ.ย. 59
27 มิ.ย. 59
27 มิ.ย. 59
27 มิ.ย. 59

BANK

Remark

7540300295 น.ส. กันยาวีร นิธิยานันท
TFB
7570200944 นาย ปกภณ จันทศาสตร
SCB
7570202411 นาย พิธิวัฒน วุฒิเสน
TFB
7570203708 น.ส. กาญจนา โพนโต
TFB
7570203823 น.ส. นฤนาท ซําศิริพงษ
SCB
7570203856 น.ส. เพชรรัตน ศิริวัฒนานุรักษ
TFB
7570204037 นาย คณุตม ระบิลเมทนี
SCB
7570204250 น.ส. สุชาดา อูรัตนมณี
SCB ยังไมสงรูปชุดครุย
THESIS*
ครั้งที่ 6/2558 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 29 กรกฎาคม 2559
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559
เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
* สงรูปถายไดต้ง
ั แตบัดนี้ - 30 มิถุนายน 2559 พรอมกับตรวจสอบขอมูลสวนตัวใน Personal Data
หากไมสงรูปภายในระยะเวลาที่กําหนด นักศึกษาจะไมไดรับใบรับรองสําเร็จการศึกษา จะไดรับเพียง
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) เทานั้น
* สํานักทะเบียนฯ จัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณียหลังการประชุมสภาฯ สามารถเขาไป
ี มสามารถจัดสงเอกสารใหไดท่ี
ตรวจสอบสถานะการนําสง และรายชื่อ พรอมกับเหตุผลของผูม่ไ
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html
* สํานักทะเบียนฯ ไมจัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณีย ในกรณีท่ไ
ี มมีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศึกษา
ในขณะนั้น ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนที่เหลือได ซึ่ง
1. นักศึกษาตองเขามาขอหลักฐานสําเร็จการศึกษาและชําระคาธรรมเนียมดวยตนเอง ทีมหาวิทยาลัย
(วิทยาเขตกลวยน้ําไท) อาคาร 2 ชั้น 1 เวลาทําการ จ.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถายสําเนาเลขบัญชีธนาคาร สงใหแผนกการเงินโดยตรง เพื่อสําหรับการคืนเงินประกันคาเสียหาย
ถึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 2240-1561 หรือสอบถามขอมูล โทร. 02-350-3500 # 1929
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอประกาศ ป พ.ศ. 2560
http://ursa2.bu.ac.th/commence/
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รายชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ประชุมสภาฯ 29 กรกฎาคม 2559
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอบที่ 1
ขอมูล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2559

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ID

Name

Date of
Graduation
5 ก.ค. 59
5 ก.ค. 59
5 ก.ค. 59
5 ก.ค. 59
5 ก.ค. 59
5 ก.ค. 59
5 ก.ค. 59
5 ก.ค. 59
5 ก.ค. 59

BANK

Remark

7540301152 นาย ศิริพล เจียมวิจิตร
BBL
7560500063 น.ส. ธนีนาถ พงศวิสุทธิรัชต
ยังไมสงรูปชุดครุย
7570202361 น.ส. สุภาพร กันสุด
SCB ยังไมสงรูปชุดครุย
7570203203 น.ส. จิราภรณ พรรณวิชัย
TFB ยังไมสงรูปชุดครุย
7570203229 น.ส. จีรนันท กาญจนสิทธิ์
TMB ยังไมสงรูปชุดครุย
7570203716 น.ส. ทัศนีย ศรีสวัสดิ์
TFB ยังไมสงรูปชุดครุย
7570203864 น.ส. วีณา สุวรรณนาบูรณ
TFB
7570204003 น.ส. โสภาวรรณ อบเชย
TFB
7570300462 น.ส. นันทิกานต เต็มกันทา *
SCB ยังไมสงรูปชุดครุย
THESIS*
ครั้งที่ 6/2558 ** ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 29 กรกฎาคม 2559
กําหนดการสงเกรดใหสํานักทะเบียนฯ เพื่อออกหลักฐานสําเร็จการศึกษาภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559
เกรดประกาศครบทุกวิชา และสอบประมวลความรอบรูผานแลว (หรือสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ)
* สงรูปถายไดต้ง
ั แตบัดนี้ - 30 มิถุนายน 2559 พรอมกับตรวจสอบขอมูลสวนตัวใน Personal Data
หากไมสงรูปภายในระยะเวลาที่กําหนด นักศึกษาจะไมไดรับใบรับรองสําเร็จการศึกษา จะไดรับเพียง
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) เทานั้น
* สํานักทะเบียนฯ จัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณียหลังการประชุมสภาฯ สามารถเขาไป
ี มสามารถจัดสงเอกสารใหไดท่ี
ตรวจสอบสถานะการนําสง และรายชื่อ พรอมกับเหตุผลของผูม่ไ
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html
* สํานักทะเบียนฯ ไมจัดสงหลักฐานสําเร็จการศึกษาทางไปรษณีย ในกรณีท่ไ
ี มมีเลขที่บัญชีธนาคารของนักศึกษา
ในขณะนั้น ทําใหไมสามารถหักเงินและคืนเงินประกันคาเสียหายสวนที่เหลือได ซึ่ง
1. นักศึกษาตองเขามาขอหลักฐานสําเร็จการศึกษาและชําระคาธรรมเนียมดวยตนเอง ทีมหาวิทยาลัย
(วิทยาเขตกลวยน้ําไท) อาคาร 2 ชั้น 1 เวลาทําการ จ.-ศ. 8.30 น. - 17.00 น.
2. ถายสําเนาเลขบัญชีธนาคาร สงใหแผนกการเงินโดยตรง เพื่อสําหรับการคืนเงินประกันคาเสียหาย
ถึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 2240-1561 หรือสอบถามขอมูล โทร. 02-350-3500 # 1929
* ขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต รอประกาศ ป พ.ศ. 2560
http://ursa2.bu.ac.th/commence/

