4/1/2019 13:52

1/9
ึ ษา
่ื ขออนุม ัต ส
รายชอ
ิ ําเร็จการศ ก
ึ ษา
ื่ ขออนุม ัต ผ
ิ ส
ู ้ ําเร็จการศ ก
กําหนดการประชุมสภาฯ เพอ
ครัง้ ที่ 5/2560 : วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ข ้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561

NO
1
2

ID

Name

Date of Graduation
(Semester)

BANK

Medal of
Honor

Remark

7580300932 นาย ก ต
ิ ต ิ ภญ
ิ โญ
14 มี. ค. 61 2/2017 TFB
7580301021 นาย ภควัต เจรญ
ิ ลาภ
14 มี. ค. 61 2/2017 TFB
ตั
ว
อย่
า
งรู
ป
ชุดครุ
ย
/Graduation
Gowns
http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/
THESIS**
ึ ษา ระด บ
ึ ษา (สําหรบ
ึ ษาไทย)
ขน
ั้ ตอนการขอสําเร็จการศ ก
ั บณ
ั ฑิต ศ ก
ั น ักศ ก
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_60.pdf

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อ พร ้อมกับเหตุผลของผู ้ที่ไ ม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้ แต่ 26 พฤษภาคม 2561 ได ้ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html
่
ํ
ึ
ึ ษา
* ไม่จัดสงหลัก ฐานสาเร็จการศก ษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไ ม่ม ีเ ลขที่บัญชีธนาคารของนัก ศก
ทําให ้ไม่สามารถหัก เงินและคืนเงินประกันค่าเสียหายส่วนที่เ หลือ ได ้ ซ งึ่
ึ ษาต ้องเข ้ามาขอหลัก ฐานสําเร็จการศก
ึ ษาและชําระค่าธรรมเนียมด ้วยตนเอง ทีม หาวิทยาลัยได ้ทัง้ 2 วิทยาเขต
1. นัก ศก
ในวันจันทร์ - ศุก ร์ ตัง้ แต่เ วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งให ้แผนกการเงินโดยตรง เพือ
่ สําหรับการคืนเงินประกันค่าเสียหาย
ถ ึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 407-3716 หรือ สอบถามข ้อมูล โทร. 02-407-3888 # 1929
* ขน
ึ้ ทะเบ ย
ี นบ ณ
ั ฑิต ทางอินเทอรเ์ น็ต รอบ 1 วน
ั ที่ 28 ม.ค.-1 ก.พ.62 ชําระเงินภายใน 2 ก.พ.62
http://ursa2.bu.ac.th/commence/
(กําหนดการพ ิธีประสาทปรญ
ิ ญาบัตร 16-17 มี. ค.2562)
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 26 May, 2018.
Pls. take internet online that you want to attend the ceremony for diploma or not
(on January 28 - February 1, 2019) you can read now in URSA for Graduate.
Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.
http://commencement.bu.ac.th/

4/1/2019 13:52

2/9
ึ ษา
่ื ขออนุม ัต ส
ิ ําเร็จการศ ก
รายชอ
ึ ษา
ื่ ขออนุม ัต ผ
ิ ส
ู ้ ําเร็จการศ ก
กําหนดการประชุมสภาฯ เพอ
ครัง้ ที่ 5/2560 : วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ข ้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2561

NO
1

ID

Name

Date of Graduation
(Semester)

BANK

Medal of
Honor

Remark

7590300740 นาย ภาวิน เผ่าจินดา
23 มี. ค. 61 2/2017 BBL
THESIS** ตัวอย่างรูปชุดครุย/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/
ึ ษา ระด บ
ึ ษา (สําหรบ
ึ ษาไทย)
ขน
ั้ ตอนการขอสําเร็จการศ ก
ั บณ
ั ฑิต ศ ก
ั น ักศ ก
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_60.pdf

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อ พร ้อมกับเหตุผลของผู ้ที่ไ ม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้ แต่ 26 พฤษภาคม 2561 ได ้ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html
ึ ษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไ ม่ม ีเ ลขที่บัญชีธนาคารของนัก ศก
ึ ษา
* ไม่จัดส่งหลัก ฐานสําเร็จการศก
ี
่
่
ึ
ทําให ้ไม่สามารถหัก เงินและคืนเงินประกันค่าเสยหายสวนที่เ หลือ ได ้ ซ ง
ึ ษาต ้องเข ้ามาขอหลัก ฐานสําเร็จการศก
ึ ษาและชําระค่าธรรมเนียมด ้วยตนเอง ทีม หาวิทยาลัยได ้ทัง้ 2 วิทยาเขต
1. นัก ศก
ในวันจันทร์ - ศุก ร์ ตัง้ แต่เ วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งให ้แผนกการเงินโดยตรง เพือ
่ สําหรับการคืนเงินประกันค่าเสียหาย
ถ ึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 407-3716 หรือ สอบถามข ้อมูล โทร. 02-407-3888 # 1929
* ขน
ึ้ ทะเบ ย
ี นบ ณ
ั ฑิต ทางอินเทอรเ์ น็ต รอบ 1 วน
ั ที่ 28 ม.ค.-1 ก.พ.62 ชําระเงินภายใน 2 ก.พ.62
http://ursa2.bu.ac.th/commence/
(กําหนดการพ ิธีประสาทปรญ
ิ ญาบัตร 16-17 มี. ค.2562)
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 26 May, 2018.
Pls. take internet online that you want to attend the ceremony for diploma or not
(on January 28 - February 1, 2019) you can read now in URSA for Graduate.
Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.
http://commencement.bu.ac.th/

4/1/2019 13:52

3/9
ึ ษา
่ื ขออนุม ัต ส
ิ ําเร็จการศ ก
รายชอ
ึ ษา
ื่ ขออนุม ัต ผ
ิ ส
ู ้ ําเร็จการศ ก
กําหนดการประชุมสภาฯ เพอ
ครัง้ ที่ 5/2560 : วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ข ้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2561

NO
1
2

ID

Name

ิ พันธ์ พันธ์สุข
7560500378 นาย เชด

Date of Graduation
(Semester)
30 มี. ค. 61

2/2017

BANK

Medal of
Honor

Remark

TFB

Not submit 4
photos in
7580900038 MISS SIMRAN AGARWAL **
26-Mar-18 2/2017
academic gown
now.
THESIS** ตัวอย่างรูปชุดครุย/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/
ึ ษา ระด บ
ึ ษา (สําหรบ
ึ ษาไทย)
ขน
ั้ ตอนการขอสําเร็จการศ ก
ั บณ
ั ฑิต ศ ก
ั น ักศ ก
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_60.pdf

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อ พร ้อมกับเหตุผลของผู ้ที่ไ ม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้ แต่ 26 พฤษภาคม 2561 ได ้ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html
ึ ษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไ ม่ม ีเ ลขที่บัญชีธนาคารของนัก ศก
ึ ษา
* ไม่จัดส่งหลัก ฐานสําเร็จการศก
ทําให ้ไม่สามารถหัก เงินและคืนเงินประกันค่าเสียหายส่วนที่เ หลือ ได ้ ซ งึ่
ึ ษาต ้องเข ้ามาขอหลัก ฐานสําเร็จการศก
ึ ษาและชําระค่าธรรมเนียมด ้วยตนเอง ทีม หาวิทยาลัยได ้ทัง้ 2 วิทยาเขต
1. นัก ศก
ในวันจันทร์ - ศุก ร์ ตัง้ แต่เ วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งให ้แผนกการเงินโดยตรง เพือ
่ สําหรับการคืนเงินประกันค่าเสียหาย
ถ ึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 407-3716 หรือ สอบถามข ้อมูล โทร. 02-407-3888 # 1929
* ขน
ึ้ ทะเบ ย
ี นบ ณ
ั ฑิต ทางอินเทอรเ์ น็ต รอบ 1 วน
ั ที่ 28 ม.ค.-1 ก.พ.62 ชําระเงินภายใน 2 ก.พ.62
http://ursa2.bu.ac.th/commence/
(กําหนดการพ ิธีประสาทปรญ
ิ ญาบัตร 16-17 มี. ค.2562)
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 26 May, 2018.
Pls. take internet online that you want to attend the ceremony for diploma or not
(on January 28 - February 1, 2019) you can read now in URSA for Graduate.
Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.
http://commencement.bu.ac.th/

4/1/2019 13:52

4/9
ึ ษา
่ื ขออนุม ัต ส
รายชอ
ิ ําเร็จการศ ก
ึ ษา
ื่ ขออนุม ัต ผ
ิ ส
ู ้ ําเร็จการศ ก
กําหนดการประชุมสภาฯ เพอ
ครัง้ ที่ 5/2560 : วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ข ้อมูล ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ID

Name

Date of Graduation
(Semester)

BANK

Medal of
Honor

Remark

7530300339 น.ส. ชัญญา ภัทรพ ิรุฬห์
27 เม.ย. 61 2/2017 UOBT
7540300675 นาย อาทิตย์ บัวงาม
19 เม.ย. 61 2/2017 TFB
7580300650 นาย สุเ มธ ป้ อ มป้ อ งภัย**
18 เม.ย. 61 2/2017 TFB
7580500077 น.ส. กมลทิพย์ พูลผล
21 เม.ย. 61 2/2017 TFB
7580500721 น.ส. ชฎากานต์ เฟื่ อ งแก ้ว
21 เม.ย. 61 2/2017 BBL
7580500838 น.ส. ฐิตยิ า ศุภธีรเวทย์
21 เม.ย. 61 2/2017 TFB
7590200114 น.ส. ณฐาพัชร์ นันทพัฒ น์สรัญ
4 พ.ค. 61 2/2017 BBL
7590200163 น.ส. จตุรพร บุญสุข
4 พ.ค. 61 2/2017 SCB
√
4 พ.ค. 61 2/2017 SCB
7590200205 น.ส. พรไพลน
ิ อัม พผลน
ิ
7590200312 น.ส. ก ต
ิ ยิ า เสาวกุล
4 พ.ค. 61 2/2017 TMB
THESIS** ตัวอย่างรูปชุดครุย/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/
ึ ษา ระด บ
ึ ษา (สําหรบ
ึ ษาไทย)
ขน
ั้ ตอนการขอสําเร็จการศ ก
ั บณ
ั ฑิต ศ ก
ั น ักศ ก
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_60.pdf

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อ พร ้อมกับเหตุผลของผู ้ที่ไ ม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้ แต่ 26 พฤษภาคม 2561 ได ้ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html
ึ ษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไ ม่ม ีเ ลขที่บัญชีธนาคารของนัก ศก
ึ ษา
* ไม่จัดส่งหลัก ฐานสําเร็จการศก
ทําให ้ไม่สามารถหัก เงินและคืนเงินประกันค่าเสียหายส่วนที่เ หลือ ได ้ ซ งึ่
ึ ษาต ้องเข ้ามาขอหลัก ฐานสําเร็จการศก
ึ ษาและชําระค่าธรรมเนียมด ้วยตนเอง ทีม หาวิทยาลัยได ้ทัง้ 2 วิทยาเขต
1. นัก ศก
ในวันจันทร์ - ศุก ร์ ตัง้ แต่เ วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งให ้แผนกการเงินโดยตรง เพือ
่ สําหรับการคืนเงินประกันค่าเสียหาย
ถ ึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 407-3716 หรือ สอบถามข ้อมูล โทร. 02-407-3888 # 1929
* ขน
ึ้ ทะเบ ย
ี นบ ณ
ั ฑิต ทางอินเทอรเ์ น็ต รอบ 1 วน
ั ที่ 28 ม.ค.-1 ก.พ.62 ชําระเงินภายใน 2 ก.พ.62
http://ursa2.bu.ac.th/commence/
(กําหนดการพ ิธีประสาทปรญ
ิ ญาบัตร 16-17 มี. ค.2562)
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 26 May, 2018.
Pls. take internet online that you want to attend the ceremony for diploma or not
(on January 28 - February 1, 2019) you can read now in URSA for Graduate.
Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.
http://commencement.bu.ac.th/

4/1/2019 13:52

5/9
ึ ษา
่ื ขออนุม ัต ส
รายชอ
ิ ําเร็จการศ ก
ึ ษา
ื่ ขออนุม ัต ผ
ิ ส
ู ้ ําเร็จการศ ก
กําหนดการประชุมสภาฯ เพอ
ครัง้ ที่ 5/2560 : วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ข ้อมูล ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561

NO
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ID

Name

Date of Graduation
(Semester)

BANK

Medal of
Honor

Remark

ิ้ อ น
7590200346 นาย ชนน
ิ ทร์ ชน
ิ มนู
4 พ.ค. 61 2/2017 SCB
7590200403 MR. SEUNG CHUL JANG
4 พ.ค. 61 2/2017 BBL
์
7590200536 นาย พุทธิพงศ รัตนยืนยง
4 พ.ค. 61 2/2017 TFB
7590201039 น.ส. หทัยพันธน์ อ น
ิ เปิ้น
4 พ.ค. 61 2/2017 BBL
7590201161 นาย นฤเบศร์ ผลไม ้
4 พ.ค. 61 2/2017 BBL
ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
7590201310 นาย กษิดศ
ิ พรสงเคราะห์
4 พ.ค. 61 2/2017 TFB
7590201393 น.ส. พรจิรา ปั ญญาฟู
4 พ.ค. 61 2/2017 BBL
7590201609 นาย เฉลม
ิ พงศ์ คงชยณัฐ
4 พ.ค. 61 2/2017 TFB
7590201740 น.ส. ภัณฑริ า ธีระสานต์
4 พ.ค. 61 2/2017 TFB
7590202375 นาย พงศกฤษฎ ิ์ ศุภภาคณ
ิ
4 พ.ค. 61 2/2017 SCB
ตั
ว
อย่
า
งรู
ป
ชุดครุ
ย
/Graduation
Gowns
http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/
THESIS**
ึ ษา ระด บ
ึ ษา (สําหรบ
ึ ษาไทย)
ขน
ั้ ตอนการขอสําเร็จการศ ก
ั บณ
ั ฑิต ศ ก
ั น ักศ ก
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_60.pdf

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อ พร ้อมกับเหตุผลของผู ้ที่ไ ม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้ แต่ 26 พฤษภาคม 2561 ได ้ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html
่
ํ
ึ
ึ ษา
* ไม่จัดสงหลัก ฐานสาเร็จการศก ษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไ ม่ม ีเ ลขที่บัญชีธนาคารของนัก ศก
ทําให ้ไม่สามารถหัก เงินและคืนเงินประกันค่าเสียหายส่วนที่เ หลือ ได ้ ซ งึ่
ึ ษาต ้องเข ้ามาขอหลัก ฐานสําเร็จการศก
ึ ษาและชําระค่าธรรมเนียมด ้วยตนเอง ทีม หาวิทยาลัยได ้ทัง้ 2 วิทยาเขต
1. นัก ศก
ในวันจันทร์ - ศุก ร์ ตัง้ แต่เ วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งให ้แผนกการเงินโดยตรง เพือ
่ สําหรับการคืนเงินประกันค่าเสียหาย
ถ ึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 407-3716 หรือ สอบถามข ้อมูล โทร. 02-407-3888 # 1929
* ขน
ึ้ ทะเบ ย
ี นบ ณ
ั ฑิต ทางอินเทอรเ์ น็ต รอบ 1 วน
ั ที่ 28 ม.ค.-1 ก.พ.62 ชําระเงินภายใน 2 ก.พ.62
http://ursa2.bu.ac.th/commence/
(กําหนดการพ ิธีประสาทปรญ
ิ ญาบัตร 16-17 มี. ค.2562)
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 26 May, 2018.
Pls. take internet online that you want to attend the ceremony for diploma or not
(on January 28 - February 1, 2019) you can read now in URSA for Graduate.
Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.
http://commencement.bu.ac.th/

4/1/2019 13:52

6/9
ึ ษา
่ื ขออนุม ัต ส
ิ ําเร็จการศ ก
รายชอ
ึ ษา
ื่ ขออนุม ัต ผ
ิ ส
ู ้ ําเร็จการศ ก
กําหนดการประชุมสภาฯ เพอ
ครัง้ ที่ 5/2560 : วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ข ้อมูล ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561

NO
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ID

Name

Date of Graduation
(Semester)

BANK

Medal of
Honor

Remark

7590202490 น.ส. วัชราภรณ์ จันทร์เ วชวิโรจน์
4 พ.ค. 61 2/2017 KTB
7590202656 น.ส. กัญญานัฐ ปิ่นเกษ
4 พ.ค. 61 2/2017 BBL
7590203076 น.ส. ชลด
ิ า กรณ์ใหม่
4 พ.ค. 61 2/2017 TFB
ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
7590203092 น.ส. ผกาวรรณ บุตรนํ้าเพ็ชร์
4 พ.ค. 61 2/2017 TFB
√
ิ า โชตล
4 พ.ค. 61 2/2017 SCB
7590203134 น.ส. ชส
ิ ดาคีตก
ิ า
ิ ธิชัย
4 พ.ค. 61 2/2017 KTB
√
7590203167 น.ส. ชยาภรณ์ ก ต
ิ ส
ิ ท
7590203225 น.ส. ปารฉ
ิ ัตร สุขใส
4 พ.ค. 61 2/2017 SCB
7590203241 น.ส. พรายเลขา เลศ
ิ วณิชโรจน์
4 พ.ค. 61 2/2017 TFB
7590203266 น.ส. ชนส
ิ รา กาญจนรัตกุล
4 พ.ค. 61 2/2017 TMB
√
ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
4 พ.ค. 61 2/2017 SCB
7590203365 นาย กรณัฏฐ์ นรทีทาน
THESIS** ตัวอย่างรูปชุดครุย/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/
ึ ษา ระด บ
ึ ษา (สําหรบ
ึ ษาไทย)
ขน
ั้ ตอนการขอสําเร็จการศ ก
ั บณ
ั ฑิต ศ ก
ั น ักศ ก
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_60.pdf

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อ พร ้อมกับเหตุผลของผู ้ที่ไ ม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้ แต่ 26 พฤษภาคม 2561 ได ้ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html
ึ ษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไ ม่ม ีเ ลขที่บัญชีธนาคารของนัก ศก
ึ ษา
* ไม่จัดส่งหลัก ฐานสําเร็จการศก
ทําให ้ไม่สามารถหัก เงินและคืนเงินประกันค่าเสียหายส่วนที่เ หลือ ได ้ ซ งึ่
ึ ษาต ้องเข ้ามาขอหลัก ฐานสําเร็จการศก
ึ ษาและชําระค่าธรรมเนียมด ้วยตนเอง ทีม หาวิทยาลัยได ้ทัง้ 2 วิทยาเขต
1. นัก ศก
ในวันจันทร์ - ศุก ร์ ตัง้ แต่เ วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งให ้แผนกการเงินโดยตรง เพือ
่ สําหรับการคืนเงินประกันค่าเสียหาย
ถ ึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 407-3716 หรือ สอบถามข ้อมูล โทร. 02-407-3888 # 1929
* ขน
ึ้ ทะเบ ย
ี นบ ณ
ั ฑิต ทางอินเทอรเ์ น็ต รอบ 1 วน
ั ที่ 28 ม.ค.-1 ก.พ.62 ชําระเงินภายใน 2 ก.พ.62
http://ursa2.bu.ac.th/commence/
(กําหนดการพ ิธีประสาทปรญ
ิ ญาบัตร 16-17 มี. ค.2562)
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 26 May, 2018.
Pls. take internet online that you want to attend the ceremony for diploma or not
(on January 28 - February 1, 2019) you can read now in URSA for Graduate.
Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.
http://commencement.bu.ac.th/

4/1/2019 13:52

7/9
ึ ษา
่ื ขออนุม ัต ส
ิ ําเร็จการศ ก
รายชอ
ึ ษา
กําหนดการประชุมสภาฯ เพอ
ื่ ขออนุม ัต ผ
ิ ส
ู ้ ําเร็จการศ ก
ครัง้ ที่ 5/2560 : วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ข ้อมูล ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561

NO
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ID

Name

Date of Graduation
(Semester)

BANK

Medal of
Honor

Remark

√
ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
4 พ.ค. 61 2/2017 SCB
7590203373 นาย ณัฐก ต
ิ ต ิ์ ศรีปัญญาวิชญ์
7590203589 นาย อัครภาส เกียรตเิ สรม
ิ ขจร
4 พ.ค. 61 2/2017 BBL
7590203613 น.ส. อาทิตยา ดาวประทีป
4 พ.ค. 61 2/2017 SCB
7590203621 น.ส. กนกพร แซ ่ซ ื้อ
4 พ.ค. 61 2/2017 TFB
7590203985 น.ส. วรรณิก า จิตตน
ิ รากร
4 พ.ค. 61 2/2017 SCB
√
4 พ.ค. 61 2/2017 TFB
7590203993 น.ส. กณิก นันต์ บรส
ิ ุทธิ์
4 พ.ค. 61 2/2017 TFB
√
7590204009 น.ส. สุธษ
ิ า สงิ ห์ทอง
7590204124 น.ส. กัญญ์ภัคพ ิมพ์ บําเพ็ญ
4 พ.ค. 61 2/2017 TFB
√
4 พ.ค. 61 2/2017 SCB
7590204199 น.ส. ภาวินีย์ หิง่ ห ้อย
7590204249 น.ส. พ ิราวรรณ ตรีรัตนกุลพร
4 พ.ค. 61 2/2017 SCB
ตั
ว
อย่
า
งรู
ป
ชุดครุ
ย
/Graduation
Gowns
http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/
THESIS**
ึ ษา ระด บ
ึ ษา (สําหรบ
ึ ษาไทย)
ขน
ั้ ตอนการขอสําเร็จการศ ก
ั บณ
ั ฑิต ศ ก
ั น ักศ ก
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_60.pdf

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อ พร ้อมกับเหตุผลของผู ้ที่ไ ม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้ แต่ 26 พฤษภาคม 2561 ได ้ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html
่
ํ
ึ
ึ ษา
* ไม่จัดสงหลัก ฐานสาเร็จการศก ษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไ ม่ม ีเ ลขที่บัญชีธนาคารของนัก ศก
ทําให ้ไม่สามารถหัก เงินและคืนเงินประกันค่าเสียหายส่วนที่เ หลือ ได ้ ซ งึ่
ึ ษาต ้องเข ้ามาขอหลัก ฐานสําเร็จการศก
ึ ษาและชําระค่าธรรมเนียมด ้วยตนเอง ทีม หาวิทยาลัยได ้ทัง้ 2 วิทยาเขต
1. นัก ศก
ในวันจันทร์ - ศุก ร์ ตัง้ แต่เ วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งให ้แผนกการเงินโดยตรง เพือ
่ สําหรับการคืนเงินประกันค่าเสียหาย
ถ ึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 407-3716 หรือ สอบถามข ้อมูล โทร. 02-407-3888 # 1929
* ขน
ึ้ ทะเบ ย
ี นบ ณ
ั ฑิต ทางอินเทอรเ์ น็ต รอบ 1 วน
ั ที่ 28 ม.ค.-1 ก.พ.62 ชําระเงินภายใน 2 ก.พ.62
http://ursa2.bu.ac.th/commence/
(กําหนดการพ ิธีประสาทปรญ
ิ ญาบัตร 16-17 มี. ค.2562)
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 26 May, 2018.
Pls. take internet online that you want to attend the ceremony for diploma or not
(on January 28 - February 1, 2019) you can read now in URSA for Graduate.
Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.
http://commencement.bu.ac.th/

4/1/2019 13:52

8/9
ึ ษา
่ื ขออนุม ัต ส
ิ ําเร็จการศ ก
รายชอ
ึ ษา
ื่ ขออนุม ัต ผ
ิ ส
ู ้ ําเร็จการศ ก
กําหนดการประชุมสภาฯ เพอ
ครัง้ ที่ 5/2560 : วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ข ้อมูล ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561

NO
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

ID

Name

Date of Graduation
(Semester)

BANK

Medal of
Honor

Remark

7590204256 นาย กวินพัฒ น์ ปรางสวรรค์
4 พ.ค. 61 2/2017 TMB
7590300641 น.ส. จารุวดี แก ้วมา
4 พ.ค. 61 2/2017 KTB
์
7590300716 นาย ศุภณัฐ รัตนเสรีวงศ
4 พ.ค. 61 2/2017 TFB
7590600032 น.ส. ฤดี เงินเชื้อ
4 พ.ค. 61 2/2017 TFB
7590600107 น.ส. อาภรณ์ทพ
ิ ย์ คงเอียด
4 พ.ค. 61 2/2017 SCB
7590600172 น.ส. รุ่งรุจี ปาลอนันต์ก ุล
4 พ.ค. 61 2/2017 SCB
7590600214 น.ส. กรณิก า วาระวิชะนี
4 พ.ค. 61 2/2017 SCB
7590600321 น.ส. วิราวรรณ คํามูล
4 พ.ค. 61 2/2017 SCB
7590600339 นาย นฤพนธ์ สุขสมยา
4 พ.ค. 61 2/2017 SCB
√
25 เม.ย. 61 2/2017 TFB
7590700063 นาย ศุภฤกษ์ เชาวลต
ิ ตระกูล
7590700113 นาย ญาณพล กลับเจรญ
ิ
25 เม.ย. 61 2/2017 TFB
THESIS** ตัวอย่างรูปชุดครุย/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/
ึ ษา ระด บ
ึ ษา (สําหรบ
ึ ษาไทย)
ขน
ั้ ตอนการขอสําเร็จการศ ก
ั บณ
ั ฑิต ศ ก
ั น ักศ ก
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_60.pdf

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อ พร ้อมกับเหตุผลของผู ้ที่ไ ม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้ แต่ 26 พฤษภาคม 2561 ได ้ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html
ึ ษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไ ม่ม ีเ ลขที่บัญชีธนาคารของนัก ศก
ึ ษา
* ไม่จัดส่งหลัก ฐานสําเร็จการศก
ทําให ้ไม่สามารถหัก เงินและคืนเงินประกันค่าเสียหายส่วนที่เ หลือ ได ้ ซ งึ่
ึ ษาต ้องเข ้ามาขอหลัก ฐานสําเร็จการศก
ึ ษาและชําระค่าธรรมเนียมด ้วยตนเอง ทีม หาวิทยาลัยได ้ทัง้ 2 วิทยาเขต
1. นัก ศก
ในวันจันทร์ - ศุก ร์ ตัง้ แต่เ วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งให ้แผนกการเงินโดยตรง เพือ
่ สําหรับการคืนเงินประกันค่าเสียหาย
ถ ึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 407-3716 หรือ สอบถามข ้อมูล โทร. 02-407-3888 # 1929
* ขน
ึ้ ทะเบ ย
ี นบ ณ
ั ฑิต ทางอินเทอรเ์ น็ต รอบ 1 วน
ั ที่ 28 ม.ค.-1 ก.พ.62 ชําระเงินภายใน 2 ก.พ.62
http://ursa2.bu.ac.th/commence/
(กําหนดการพ ิธีประสาทปรญ
ิ ญาบัตร 16-17 มี. ค.2562)
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 26 May, 2018.
Pls. take internet online that you want to attend the ceremony for diploma or not
(on January 28 - February 1, 2019) you can read now in URSA for Graduate.
Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.
http://commencement.bu.ac.th/

4/1/2019 13:52

9/9
ึ ษา
่ื ขออนุม ัต ส
ิ ําเร็จการศ ก
รายชอ
ึ ษา
ื่ ขออนุม ัต ผ
ิ ส
ู ้ ําเร็จการศ ก
กําหนดการประชุมสภาฯ เพอ
ครัง้ ที่ 5/2560 : วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ข ้อมูล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2561

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

ID

Name

Date of Graduation
(Semester)

BANK

Medal of
Honor

Remark

ิ ทนช
ั รน
7560201035 น.ส. ชน
ิ า ชย
ิ ทร์
4 พ.ค. 61 2/2017 TFB
7570300579 นาย ภูวพัฒ น์ ชนะสกล
5 พ.ค. 61 2/2017 TFB
ิ ธรา
7570301098 นาย จิตต ิ ศรีสน
5 พ.ค. 61 2/2017 SCB
ิ
7580300387 น.ส. วิลาสนี อ น
ิ ทร์สุวรรณ
5 พ.ค. 61 2/2017 TFB
5 พ.ค. 61 2/2017 BBL
7580301427 นาย วันเฉลม
ิ จันทร์พงษ์ แ ก ้ว
7580500473 น.ส. ชลต
ิ า เฉลม
ิ รัก ชาต ิ
5 พ.ค. 61 2/2017 BBL
√
ิ
5 พ.ค. 61 2/2017 BBL
7590200643 นาย จิระ ไชยประสทธิ์
7590201005 น.ส. ณัฐพร ไชยยากูลวัฒ น์
5 พ.ค. 61 2/2017 BBL
7590201468 น.ส. ปรียารัตน์ ตู ้จินดา
5 พ.ค. 61 2/2017 TFB
7590201476 น.ส. อภวิ รรณ พวงมณี
5 พ.ค. 61 2/2017 TFB
ั
7590201575 นาย ชยทัตน์ พุทธเดช
4 พ.ค. 61 2/2017 SCB
√
5 พ.ค. 61 2/2017 BBL
7590201872 นาย วสันต์ ชวลต
ิ วรกุล
THESIS** ตัวอย่างรูปชุดครุย/Graduation Gowns http://commencement.bu.ac.th/gownandhood/
ึ ษา ระด บ
ึ ษา (สําหรบ
ึ ษาไทย)
ขน
ั้ ตอนการขอสําเร็จการศ ก
ั บณ
ั ฑิต ศ ก
ั น ักศ ก
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_60.pdf

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อ พร ้อมกับเหตุผลของผู ้ที่ไ ม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้ แต่ 26 พฤษภาคม 2561 ได ้ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html
ึ ษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไ ม่ม ีเ ลขที่บัญชีธนาคารของนัก ศก
ึ ษา
* ไม่จัดส่งหลัก ฐานสําเร็จการศก
ทําให ้ไม่สามารถหัก เงินและคืนเงินประกันค่าเสียหายส่วนที่เ หลือ ได ้ ซ งึ่
ึ ษาต ้องเข ้ามาขอหลัก ฐานสําเร็จการศก
ึ ษาและชําระค่าธรรมเนียมด ้วยตนเอง ทีม หาวิทยาลัยได ้ทัง้ 2 วิทยาเขต
1. นัก ศก
ในวันจันทร์ - ศุก ร์ ตัง้ แต่เ วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งให ้แผนกการเงินโดยตรง เพือ
่ สําหรับการคืนเงินประกันค่าเสียหาย
ถ ึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 407-3716 หรือ สอบถามข ้อมูล โทร. 02-407-3888 # 1929
* ขน
ึ้ ทะเบ ย
ี นบ ณ
ั ฑิต ทางอินเทอรเ์ น็ต รอบ 1 วน
ั ที่ 28 ม.ค.-1 ก.พ.62 ชําระเงินภายใน 2 ก.พ.62
http://ursa2.bu.ac.th/commence/
(กําหนดการพ ิธีประสาทปรญ
ิ ญาบัตร 16-17 มี. ค.2562)
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 26 May, 2018.
Pls. take internet online that you want to attend the ceremony for diploma or not
(on January 28 - February 1, 2019) you can read now in URSA for Graduate.
Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.
http://commencement.bu.ac.th/

4/1/2019

1/13
ึ ษา
่ื ขออนุม ัต ส
รายชอ
ิ ําเร็จการศ ก
ําเร็จการศ ก
ึ ษา
ม
สภาฯ
เพ
อ
่
ื
ขออนุ
ม
ัต
ผ
ิ
ส
ู
้
กําหนดการประชุ
ครัง้ ที่ 1/2561 : วันที่ 28 กันยายน 2561
ข ้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2561

NO

ID

Name

Date of Graduation
(Semester)

BANK

Medal of
Honor

Remark

7540300071 นาย ธีชยุฒ ศภ์ เมธาศฐิ วิ ัตม์
12 ก.ค. 61 3/2017 BAY
7561100152 นาย ธีระเชษฐ์ พงษ์ นะเรศ***
27 เม.ย. 61 2/2017 TFB
7590200783 MISS ZHANG LING
7 ก.ค. 61 3/2017
7590203381 นาย ฐานจิ มั่งเกียรตส
ิ กุล
7 ก.ค. 61 3/2017 SCB
THESIS** ตัวอย่างรูปชุดครุย/Graduation Gowns http://ursa2.bu.ac.th/commence/gownth.html
ึ ษา ระด บ
ึ ษา (สําหรบ
ึ ษาไทย)
ขน
ั้ ตอนการขอสําเร็จการศ ก
ั บณ
ั ฑิต ศ ก
ั น ักศ ก
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_61.pdf

1
2
3
4

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อ พร ้อมกับเหตุผลของผู ้ที่ไ ม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้ แต่ 29 กันยายน 2561 ได ้ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html
ึ ษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไ ม่ม ีเ ลขที่บัญชีธนาคารของนัก ศก
ึ ษา
* ไม่จัดส่งหลัก ฐานสําเร็จการศก
ี
่
่
ึ
ทําให ้ไม่สามารถหัก เงินและคืนเงินประกันค่าเสยหายสวนที่เ หลือ ได ้ ซ ง
ึ ษาต ้องเข ้ามาขอหลัก ฐานสําเร็จการศก
ึ ษาและชําระค่าธรรมเนียมด ้วยตนเอง ทีม หาวิทยาลัยได ้ทัง้ 2 วิทยาเขต
1. นัก ศก
ในวันจันทร์ - เสาร์ ตัง้ แต่เ วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งให ้แผนกการเงินโดยตรง เพือ
่ สําหรับการคืนเงินประกันค่าเสียหาย
ถ ึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 407-3716 หรือ สอบถามข ้อมูล โทร. 02-407-3888 # 1929
* ขน
ึ้ ทะเบ ย
ี นบ ณ
ั ฑิต ทางอินเทอรเ์ น็ต รอบ 1 วน
ั ที่ 28 ม.ค.-1 ก.พ.62 ชําระเงินภายใน 2 ก.พ.62
http://ursa2.bu.ac.th/commence/
(กําหนดการพ ิธีประสาทปรญ
ิ ญาบัตร 16-17 มี. ค.2562)
To Foreigner Student (Oversea)
Instruction for International Students who are currently expecting to graduate
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 January 28 - February 1, 2019) you can read now in URSA for Graduate.
Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.
http://commencement.bu.ac.th/

4/1/2019

2/13
LIST OF EXPECTANT GRADUATES
The University's Board of Trustee approve on September 28, 2018
Update July 18, 2018

NO

ID

1
2
3

7580300338
7590201021
9580900034
THESIS**

Name

Date of Graduation
(Semester)

BANK

Medal of
Honor

Remark

น.ส. พลอยไพลิน แก ้วประดับจิตร์**
17 ก.ค. 61 3/2017 SCB
น.ส. ปิยากร คุปตเมธี
17 ก.ค. 61 3/2017 BBL
MR. MANJUNATH SOMARAPALLI** 10-Jul-2018 3/2017
ตัวอย่างรูปชุดครุย/Graduation Gowns http://ursa2.bu.ac.th/commence/gownth.html

ึ ษา ระด บ
ึ ษา (สําหรบ
ึ ษาไทย)
ขน
ั้ ตอนการขอสําเร็จการศ ก
ั บณ
ั ฑิต ศ ก
ั น ักศ ก
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_61.pdf
*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อ พร ้อมกับเหตุผลของผู ้ที่ไ ม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้ แต่ 29 กันยายน 2561 ได ้ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html
่
ํ
ึ
ึ ษา
* ไม่จัดสงหลัก ฐานสาเร็จการศก ษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไ ม่ม ีเ ลขที่บัญชีธนาคารของนัก ศก
ทําให ้ไม่สามารถหัก เงินและคืนเงินประกันค่าเสียหายส่วนที่เ หลือ ได ้ ซ งึ่
ึ ษาต ้องเข ้ามาขอหลัก ฐานสําเร็จการศก
ึ ษาและชําระค่าธรรมเนียมด ้วยตนเอง ทีม หาวิทยาลัยได ้ทัง้ 2 วิทยาเขต
1. นัก ศก
ในวันจันทร์ - เสาร์ ตัง้ แต่เ วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งให ้แผนกการเงินโดยตรง เพือ
่ สําหรับการคืนเงินประกันค่าเสียหาย
ถ ึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 407-3716 หรือ สอบถามข ้อมูล โทร. 02-407-3888 # 1929
* ขน
ึ้ ทะเบ ย
ี นบ ณ
ั ฑิต ทางอินเทอรเ์ น็ต รอบ 1 วน
ั ที่ 28 ม.ค.-1 ก.พ.62 ชําระเงินภายใน 2 ก.พ.62
http://ursa2.bu.ac.th/commence/
(กําหนดการพ ิธีประสาทปรญ
ิ ญาบัตร 16-17 มี. ค.2562)
To Foreigner Student (Oversea)
Instruction for International Students who are currently expecting to graduate
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 January 28 - February 1, 2019) you can read now in URSA for Graduate.
Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.
http://commencement.bu.ac.th/

4/1/2019

3/13
ึ ษา
่ื ขออนุม ัต ส
รายชอ
ิ ําเร็จการศ ก
ําเร็จการศ ก
ึ ษา
ม
สภาฯ
เพ
อ
่
ื
ขออนุ
ม
ัต
ผ
ิ
ส
ู
้
กําหนดการประชุ
ครัง้ ที่ 1/2561 : วันที่ 28 กันยายน 2561
ข ้อมูล ณ วันที่ 7 สงิ หาคม 2561

NO

ID

Name

Date of Graduation
(Semester)

BANK

Medal of
Honor

Remark

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

7530300602 นาย ธีรเชษฐ์ พนารังสรรค์
25 ก.ค. 61 3/2017 BAY
7530300792 นาย ธนากร พ่วงไพบูลย์
25 ก.ค. 61 3/2017 TFB
7530300941 นาย อุก ฤษ ทองบุญนุ่ม
21 ก.ค. 61 3/2017 TFB
7530301022 นาย ทองเอก ปิยะวาท
25 ก.ค. 61 3/2017 BBL
7530301196 นาย ดนัย วังเย็น**
24 ก.ค. 61 3/2017 BBL
7530301774 นาย จิรศัก ด ิ์ จงศรีรัตนกุล**
24 ก.ค. 61 3/2017 TFB
7540300303 นาย ปรเมศวร์ ฉม
ิ คราม
25 ก.ค. 61 3/2017 TFB
7540300584 นาย หิรัญ กุยยกานนท์
25 ก.ค. 61 3/2017 BBL
7540300899 นาย ตรีวุทธ จันทร์จรุงจิต
19 ก.ค. 61 3/2017 TFB
7550204767 นาย กฤษณ์ธรรม นยิ มศริ วิ นช
ิ
19 ก.ค. 61 3/2017 TMB
THESIS** ตัวอย่างรูปชุดครุย/Graduation Gowns http://ursa2.bu.ac.th/commence/gownth.html
ึ ษา ระด บ
ึ ษา (สําหรบ
ึ ษาไทย)
ขน
ั้ ตอนการขอสําเร็จการศ ก
ั บณ
ั ฑิต ศ ก
ั น ักศ ก
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_61.pdf

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อ พร ้อมกับเหตุผลของผู ้ที่ไ ม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้ แต่ 29 กันยายน 2561 ได ้ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html
ึ ษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไ ม่ม ีเ ลขที่บัญชีธนาคารของนัก ศก
ึ ษา
* ไม่จัดส่งหลัก ฐานสําเร็จการศก
ทําให ้ไม่สามารถหัก เงินและคืนเงินประกันค่าเสียหายส่วนที่เ หลือ ได ้ ซ งึ่
ึ ษาต ้องเข ้ามาขอหลัก ฐานสําเร็จการศก
ึ ษาและชําระค่าธรรมเนียมด ้วยตนเอง ทีม หาวิทยาลัยได ้ทัง้ 2 วิทยาเขต
1. นัก ศก
ในวันจันทร์ - เสาร์ ตัง้ แต่เ วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งให ้แผนกการเงินโดยตรง เพือ
่ สําหรับการคืนเงินประกันค่าเสียหาย
ถ ึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 407-3716 หรือ สอบถามข ้อมูล โทร. 02-407-3888 # 1929
* ขน
ึ้ ทะเบ ย
ี นบ ณ
ั ฑิต ทางอินเทอรเ์ น็ต รอบ 1 วน
ั ที่ 28 ม.ค.-1 ก.พ.62 ชําระเงินภายใน 2 ก.พ.62
http://ursa2.bu.ac.th/commence/
(กําหนดการพ ิธีประสาทปรญ
ิ ญาบัตร 16-17 มี. ค.2562)
To Foreigner Student (Oversea)
Instruction for International Students who are currently expecting to graduate
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 January 28 - February 1, 2019) you can read now in URSA for Graduate.
Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.
http://commencement.bu.ac.th/

4/1/2019

4/13
ึ ษา
่ื ขออนุม ัต ส
รายชอ
ิ ําเร็จการศ ก
ําเร็จการศ ก
ึ ษา
ม
สภาฯ
เพ
อ
่
ื
ขออนุ
ม
ัต
ผ
ิ
ส
ู
้
กําหนดการประชุ
ครัง้ ที่ 1/2561 : วันที่ 28 กันยายน 2561
ข ้อมูล ณ วันที่ 7 สงิ หาคม 2561

NO

ID

Name

Date of Graduation
(Semester)

BANK

Medal of
Honor

Remark

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

7550300342 น.ส. ทิสาภรณ์ ชาลีม ุ ้ย
26 ก.ค. 61 3/2017 TFB
7580300668 น.ส. นฤมล ถนมาบแค
ิ่
25 ก.ค. 61 3/2017 BBL
7580301096 น.ส. สุภาวดี หมื่นเจรญ
ิ
19 ก.ค. 61 3/2017 BBL
7580301203 น.ส. ณธีรา ชาญจิตรวิทยา
19 ก.ค. 61 3/2017 TFB
7590200031 น.ส. ธาวินี จันทร์คง
26 ก.ค. 61 3/2017 SCB
ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
7590200791 MISS YANG BIYING
31 ก.ค. 61 3/2017 TFB
7590201898 น.ส. กัลยา เมือ งตะ
26 ก.ค. 61 3/2017 BBL
7590203191 นาย ธนาพล พุก พูน
26 ก.ค. 61 3/2017 TFB
7590300260 นาย วรุตม์ มีทพ
ิ ย์
21 ก.ค. 61 3/2017 TFB
7590500372 MISS ZHANG ZIYUE
02-Aug-18 3/2017 BAY
THESIS** ตัวอย่างรูปชุดครุย/Graduation Gowns http://ursa2.bu.ac.th/commence/gownth.html
ึ ษา ระด บ
ึ ษา (สําหรบ
ึ ษาไทย)
ขน
ั้ ตอนการขอสําเร็จการศ ก
ั บณ
ั ฑิต ศ ก
ั น ักศ ก
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_61.pdf

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อ พร ้อมกับเหตุผลของผู ้ที่ไ ม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้ แต่ 29 กันยายน 2561 ได ้ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html
ึ ษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไ ม่ม ีเ ลขที่บัญชีธนาคารของนัก ศก
ึ ษา
* ไม่จัดส่งหลัก ฐานสําเร็จการศก
ทําให ้ไม่สามารถหัก เงินและคืนเงินประกันค่าเสียหายส่วนที่เ หลือ ได ้ ซ งึ่
ึ ษาต ้องเข ้ามาขอหลัก ฐานสําเร็จการศก
ึ ษาและชําระค่าธรรมเนียมด ้วยตนเอง ทีม หาวิทยาลัยได ้ทัง้ 2 วิทยาเขต
1. นัก ศก
ในวันจันทร์ - เสาร์ ตัง้ แต่เ วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งให ้แผนกการเงินโดยตรง เพือ
่ สําหรับการคืนเงินประกันค่าเสียหาย
ถ ึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 407-3716 หรือ สอบถามข ้อมูล โทร. 02-407-3888 # 1929
* ขน
ึ้ ทะเบ ย
ี นบ ณ
ั ฑิต ทางอินเทอรเ์ น็ต รอบ 1 วน
ั ที่ 28 ม.ค.-1 ก.พ.62 ชําระเงินภายใน 2 ก.พ.62
http://ursa2.bu.ac.th/commence/
(กําหนดการพ ิธีประสาทปรญ
ิ ญาบัตร 16-17 มี. ค.2562)
To Foreigner Student (Oversea)
Instruction for International Students who are currently expecting to graduate
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 January 28 - February 1, 2019) you can read now in URSA for Graduate.
Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.
http://commencement.bu.ac.th/

4/1/2019

5/13
ึ ษา
่ื ขออนุม ัต ส
รายชอ
ิ ําเร็จการศ ก
ําเร็จการศ ก
ึ ษา
ม
สภาฯ
เพ
อ
่
ื
ขออนุ
ม
ัต
ผ
ิ
ส
ู
้
กําหนดการประชุ
ครัง้ ที่ 1/2561 : วันที่ 28 กันยายน 2561
ข ้อมูล ณ วันที่ 10 สงิ หาคม 2561

NO

ID

Name

Date of Graduation
(Semester)

BANK

Medal of
Honor

Remark

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

7570300272 นาย ปั ญจรัก ษ์ กันทะวิน
3 ส.ค. 61 3/2017 BBL
7570301379 นาย พงศกร ง่วนสําอางค์
3 ส.ค. 61 3/2017 TFB
7580300221 นาย ณัฐพันธุ์ เจนสกุล
3 ส.ค. 61 3/2017 TMB
√
7 ส.ค. 61 1/2018 SCB
7580300809 นาย ปุณณัตถ์ คลังเพชร
7580300981 น.ส. ปวิตรา สอนดี
7 ส.ค. 61 1/2018 TFB
ั
7590201096 น.ส. พ ิมรัก สงข์อ ยู่
7 ส.ค. 61 1/2018 TFB
7590201385 น.ส. เสาวลัก ษณ์ ณ พัทลุง
7 ส.ค. 61 1/2018 TFB
7590201690 น.ส. พนด
ิ า ทับทม
ิ ไทย
7 ส.ค. 61 1/2018 SCB
7590201708 น.ส. ลัก ขณา พลวัน
7 ส.ค. 61 1/2018 TFB
7590201716 น.ส. พนด
ิ า สุฉันทบุตร
7 ส.ค. 61 1/2018 TFB
THESIS** ตัวอย่างรูปชุดครุย/Graduation Gowns http://ursa2.bu.ac.th/commence/gownth.html
ึ ษา ระด บ
ึ ษา (สําหรบ
ึ ษาไทย)
ขน
ั้ ตอนการขอสําเร็จการศ ก
ั บณ
ั ฑิต ศ ก
ั น ักศ ก
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_61.pdf

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อ พร ้อมกับเหตุผลของผู ้ที่ไ ม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้ แต่ 29 กันยายน 2561 ได ้ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html
ึ ษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไ ม่ม ีเ ลขที่บัญชีธนาคารของนัก ศก
ึ ษา
* ไม่จัดส่งหลัก ฐานสําเร็จการศก
ี
่
่
ึ
ทําให ้ไม่สามารถหัก เงินและคืนเงินประกันค่าเสยหายสวนที่เ หลือ ได ้ ซ ง
ึ ษาต ้องเข ้ามาขอหลัก ฐานสําเร็จการศก
ึ ษาและชําระค่าธรรมเนียมด ้วยตนเอง ทีม หาวิทยาลัยได ้ทัง้ 2 วิทยาเขต
1. นัก ศก
ในวันจันทร์ - เสาร์ ตัง้ แต่เ วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งให ้แผนกการเงินโดยตรง เพือ
่ สําหรับการคืนเงินประกันค่าเสียหาย
ถ ึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 407-3716 หรือ สอบถามข ้อมูล โทร. 02-407-3888 # 1929
* ขน
ึ้ ทะเบ ย
ี นบ ณ
ั ฑิต ทางอินเทอรเ์ น็ต รอบ 1 วน
ั ที่ 28 ม.ค.-1 ก.พ.62 ชําระเงินภายใน 2 ก.พ.62
http://ursa2.bu.ac.th/commence/
(กําหนดการพ ิธีประสาทปรญ
ิ ญาบัตร 16-17 มี. ค.2562)
To Foreigner Student (Oversea)
Instruction for International Students who are currently expecting to graduate
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 January 28 - February 1, 2019) you can read now in URSA for Graduate.
Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.
http://commencement.bu.ac.th/

4/1/2019

6/13
ึ ษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES
่ื ขออนุม ัต ส
รายชอ
ิ ําเร็จการศ ก
ึ ษา
ม
สภาฯ
เพอ
ื่ ขออนุม ัต ผ
ิ ส
ู ้ ําเร็จการศ ก
กําหนดการประชุ
ครัง้ ที่ 1/2561 : วันที่ 28 กันยายน 2561
The University's Board of Trustee approve on September 28, 2018
ข ้อมูล ณ วันที่ 15 สงิ หาคม 2561 / Update August 15, 2018

NO

ID

Name

Date of Graduation
(Semester)

BANK

Medal of
Honor

Remark

1
2

7530301360 น.ส. ฌาลส
ิ า ฤทธิธรรมกุล
10 ส.ค. 61 1/2018 BBL
7550202944 MR. AKIHIRO YOSHIDA
05-Jul-18 3/2017 TFB
THESIS** ตัวอย่างรูปชุดครุย/Graduation Gowns http://ursa2.bu.ac.th/commence/gownth.html
ึ ษา ระด บ
ึ ษา (สําหรบ
ึ ษาไทย)
ขน
ั้ ตอนการขอสําเร็จการศ ก
ั บณ
ั ฑิต ศ ก
ั น ักศ ก
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_61.pdf

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อ พร ้อมกับเหตุผลของผู ้ที่ไ ม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้ แต่ 29 กันยายน 2561 ได ้ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html
ึ ษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไ ม่ม ีเ ลขที่บัญชีธนาคารของนัก ศก
ึ ษา
* ไม่จัดส่งหลัก ฐานสําเร็จการศก
ทําให ้ไม่สามารถหัก เงินและคืนเงินประกันค่าเสียหายส่วนที่เ หลือ ได ้ ซ งึ่
ึ ษาต ้องเข ้ามาขอหลัก ฐานสําเร็จการศก
ึ ษาและชําระค่าธรรมเนียมด ้วยตนเอง ทีม หาวิทยาลัยได ้ทัง้ 2 วิทยาเขต
1. นัก ศก
ในวันจันทร์ - เสาร์ ตัง้ แต่เ วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งให ้แผนกการเงินโดยตรง เพือ
่ สําหรับการคืนเงินประกันค่าเสียหาย
ถ ึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 407-3716 หรือ สอบถามข ้อมูล โทร. 02-407-3888 # 1929
* ขน
ึ้ ทะเบ ย
ี นบ ณ
ั ฑิต ทางอินเทอรเ์ น็ต รอบ 1 วน
ั ที่ 28 ม.ค.-1 ก.พ.62 ชําระเงินภายใน 2 ก.พ.62
http://ursa2.bu.ac.th/commence/
(กําหนดการพ ิธีประสาทปรญ
ิ ญาบัตร 16-17 มี. ค.2562)
To Foreigner Student (Oversea)
Instruction for International Students who are currently expecting to graduate
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 January 28 - February 1, 2019) you can read now in URSA for Graduate.
Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.
http://commencement.bu.ac.th/

4/1/2019

7/13
ึ ษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES
่ื ขออนุม ัต ส
ิ ําเร็จการศ ก
รายชอ
ึ ษา
ม
สภาฯ
เพอ
ื่ ขออนุม ัต ผ
ิ ส
ู ้ ําเร็จการศ ก
กําหนดการประชุ
ครัง้ ที่ 1/2561 : วันที่ 28 กันยายน 2561
ข ้อมูล ณ วันที่ 24 สงิ หาคม 2561

NO

ID

Name

Date of Graduation
(Semester)

BANK

Medal of
Honor

Remark

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

7561100210 น.ส. ฐิษดา ลม
15 ส.ค. 61 1/2018 SCB
ิ ปิษเฐียร**
17 พ.ค. 61 2/2017 TFB
7590200270 น.ส. มกราภา วงค์ชัย
√
2 ส.ค. 61 3/2017 TFB
7590300559 น.ส. นันทก
ิ า หนูสม
ิ ดนัย ศริ ส
24 ส.ค. 61 1/2018 TFB
7600300318 นาย ชน
ิ มฤทัย
24 ส.ค. 61 1/2018 SCB
7600300474 น.ส. วิรยาพร กมลธรรม
24 ส.ค. 61 1/2018 TFB
7600300482 น.ส. ปาลต
ิ า วานช
ิ ย์เ จรญ
ิ การ
24 ส.ค. 61 1/2018 BBL
7600300540 นาย พีรดนย์ บุญมา
24 ส.ค. 61 1/2018 TFB
7600300565 น.ส. พสุก านต์ บุญส่ง
24 ส.ค. 61 1/2018 KTB
7600300581 นาย สารัช ตัญญู
24 ส.ค. 61 1/2018 BBL
7600300599 น.ส. พ ิมพ์ชนก นุชเนตร
THESIS** ตัวอย่างรูปชุดครุย/Graduation Gowns http://ursa2.bu.ac.th/commence/gownth.html
ึ ษา ระด บ
ึ ษา (สําหรบ
ึ ษาไทย)
ขน
ั้ ตอนการขอสําเร็จการศ ก
ั บณ
ั ฑิต ศ ก
ั น ักศ ก
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_61.pdf

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อ พร ้อมกับเหตุผลของผู ้ที่ไ ม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้ แต่ 29 กันยายน 2561 ได ้ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html
ึ ษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไ ม่ม ีเ ลขที่บัญชีธนาคารของนัก ศก
ึ ษา
* ไม่จัดส่งหลัก ฐานสําเร็จการศก
ทําให ้ไม่สามารถหัก เงินและคืนเงินประกันค่าเสียหายส่วนที่เ หลือ ได ้ ซ งึ่
ึ ษาต ้องเข ้ามาขอหลัก ฐานสําเร็จการศก
ึ ษาและชําระค่าธรรมเนียมด ้วยตนเอง ทีม หาวิทยาลัยได ้ทัง้ 2 วิทยาเขต
1. นัก ศก
ในวันจันทร์ - เสาร์ ตัง้ แต่เ วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งให ้แผนกการเงินโดยตรง เพือ
่ สําหรับการคืนเงินประกันค่าเสียหาย
ถ ึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 407-3716 หรือ สอบถามข ้อมูล โทร. 02-407-3888 # 1929
* ขน
ึ้ ทะเบ ย
ี นบ ณ
ั ฑิต ทางอินเทอรเ์ น็ต รอบ 1 วน
ั ที่ 28 ม.ค.-1 ก.พ.62 ชําระเงินภายใน 2 ก.พ.62
http://ursa2.bu.ac.th/commence/
(กําหนดการพ ิธีประสาทปรญ
ิ ญาบัตร 16-17 มี. ค.2562)
To Foreigner Student (Oversea)
Instruction for International Students who are currently expecting to graduate
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 January 28 - February 1, 2019) you can read now in URSA for Graduate.

4/1/2019

8/13
ึ ษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES
่ื ขออนุม ัต ส
รายชอ
ิ ําเร็จการศ ก
ึ ษา
กําหนดการประชุมสภาฯ เพอ
ื่ ขออนุม ัต ผ
ิ ส
ู ้ ําเร็จการศ ก
ครัง้ ที่ 1/2561 : วันที่ 28 กันยายน 2561
ข ้อมูล ณ วันที่ 24 สงิ หาคม 2561

NO

ID

Name

Date of Graduation
(Semester)

BANK

Medal of
Honor

Remark

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

24 ส.ค. 61 1/2018 BBL
7600300615 น.ส. อําภาพร ปิงมูล
24 ส.ค. 61 1/2018 TFB
7600300649 นาย ธนดล ก ต
ิ ตพ
ิ รี ชล
24 ส.ค. 61 1/2018 TFB
7600300672 น.ส. จุฑามาศ เต็ม ใจรัก
ิ ธิ์
24 ส.ค. 61 1/2018 SCB
7600300771 น.ส. กันยพัชร์ วิชญชัยสท
24 ส.ค. 61 1/2018 SCB
7600300896 น.ส. ชุม นุม พร มงคล
24 ส.ค. 61 1/2018 KTB
7600300920 น.ส. สุรประภา มีก ังวาล
24 ส.ค. 61 1/2018 TFB
7600300938 น.ส. จีรนันท์ พหลโยธิน
√
24 ส.ค. 61 1/2018 BBL
7600300946 นาย อานนท์ นันตสุคนธ์
24 ส.ค. 61 1/2018 BBL
√
7600300953 น.ส. วรางคณา สุขม่วง
24
ส.ค.
61
1/2018
KTB
√
7600300961 นาย ภาณุพงษ์ ทน
ิ กร
THESIS** ตัวอย่างรูปชุดครุย/Graduation Gowns http://ursa2.bu.ac.th/commence/gownth.html
ึ ษา ระด บ
ึ ษา (สําหรบ
ึ ษาไทย)
ขน
ั้ ตอนการขอสําเร็จการศ ก
ั บณ
ั ฑิต ศ ก
ั น ักศ ก
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_61.pdf

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อ พร ้อมกับเหตุผลของผู ้ที่ไ ม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้ แต่ 29 กันยายน 2561 ได ้ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html
ึ ษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไ ม่ม ีเ ลขที่บัญชีธนาคารของนัก ศก
ึ ษา
* ไม่จัดส่งหลัก ฐานสําเร็จการศก
ทําให ้ไม่สามารถหัก เงินและคืนเงินประกันค่าเสียหายส่วนที่เ หลือ ได ้ ซ งึ่
ึ ษาต ้องเข ้ามาขอหลัก ฐานสําเร็จการศก
ึ ษาและชําระค่าธรรมเนียมด ้วยตนเอง ทีม หาวิทยาลัยได ้ทัง้ 2 วิทยาเขต
1. นัก ศก
ในวันจันทร์ - เสาร์ ตัง้ แต่เ วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งให ้แผนกการเงินโดยตรง เพือ
่ สําหรับการคืนเงินประกันค่าเสียหาย
ถ ึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 407-3716 หรือ สอบถามข ้อมูล โทร. 02-407-3888 # 1929
* ขน
ึ้ ทะเบ ย
ี นบ ณ
ั ฑิต ทางอินเทอรเ์ น็ต รอบ 1 วน
ั ที่ 28 ม.ค.-1 ก.พ.62 ชําระเงินภายใน 2 ก.พ.62
http://ursa2.bu.ac.th/commence/
(กําหนดการพ ิธีประสาทปรญ
ิ ญาบัตร 16-17 มี. ค.2562)
To Foreigner Student (Oversea)
Instruction for International Students who are currently expecting to graduate
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 January 28 - February 1, 2019) you can read now in URSA for Graduate.
Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.
http://commencement.bu.ac.th/

4/1/2019

9/13
ึ ษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES
่ื ขออนุม ัต ส
ิ ําเร็จการศ ก
รายชอ
ึ ษา
ม
สภาฯ
เพอ
ื่ ขออนุม ัต ผ
ิ ส
ู ้ ําเร็จการศ ก
กําหนดการประชุ
ครัง้ ที่ 1/2561 : วันที่ 28 กันยายน 2561
The University's Board of Trustee approve on September 28, 2018
ข ้อมูล ณ วันที่ 24 สงิ หาคม 2561 / Update August 24, 2018

NO

ID

Name

Date of Graduation
(Semester)

BANK

Medal of
Honor

Remark

21
22
23
24
25

24 ส.ค. 61 1/2018 BBL
7600300979 นาย ทัศนัย โคตรทอง
24 ส.ค. 61 1/2018 TFB
7600301035 น.ส. ภาณิชา พ ิมพ์ทองงาม
24-Aug-18 1/2018 SCB
7600301100 MISS MEIJUAN PENG
24-Aug-18 1/2018 TFB
7600301167 MR. GU XINXI
24-Aug-18 1/2018 SCB
7600301209 MISS LI HONGLIN
THESIS** ตัวอย่างรูปชุดครุย/Graduation Gowns http://ursa2.bu.ac.th/commence/gownth.html
ึ ษา ระด บ
ึ ษา (สําหรบ
ึ ษาไทย)
ขน
ั้ ตอนการขอสําเร็จการศ ก
ั บณ
ั ฑิต ศ ก
ั น ักศ ก
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_61.pdf

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อ พร ้อมกับเหตุผลของผู ้ที่ไ ม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้ แต่ 29 กันยายน 2561 ได ้ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html
ึ ษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไ ม่ม ีเ ลขที่บัญชีธนาคารของนัก ศก
ึ ษา
* ไม่จัดส่งหลัก ฐานสําเร็จการศก
ี
่
่
ึ
ทําให ้ไม่สามารถหัก เงินและคืนเงินประกันค่าเสยหายสวนที่เ หลือ ได ้ ซ ง
ึ ษาต ้องเข ้ามาขอหลัก ฐานสําเร็จการศก
ึ ษาและชําระค่าธรรมเนียมด ้วยตนเอง ทีม หาวิทยาลัยได ้ทัง้ 2 วิทยาเขต
1. นัก ศก
ในวันจันทร์ - เสาร์ ตัง้ แต่เ วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งให ้แผนกการเงินโดยตรง เพือ
่ สําหรับการคืนเงินประกันค่าเสียหาย
ถ ึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 407-3716 หรือ สอบถามข ้อมูล โทร. 02-407-3888 # 1929
* ขน
ึ้ ทะเบ ย
ี นบ ณ
ั ฑิต ทางอินเทอรเ์ น็ต รอบ 1 วน
ั ที่ 28 ม.ค.-1 ก.พ.62 ชําระเงินภายใน 2 ก.พ.62
http://ursa2.bu.ac.th/commence/
(กําหนดการพ ิธีประสาทปรญ
ิ ญาบัตร 16-17 มี. ค.2562)
To Foreigner Student (Oversea)
Instruction for International Students who are currently expecting to graduate
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 January 28 - February 1, 2019) you can read now in URSA for Graduate.
Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.
http://commencement.bu.ac.th/

4/1/2019

10/13
ึ ษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES
่ื ขออนุม ัต ส
รายชอ
ิ ําเร็จการศ ก
ึ ษา
ม
สภาฯ
เพอ
ื่ ขออนุม ัต ผ
ิ ส
ู ้ ําเร็จการศ ก
กําหนดการประชุ
ครัง้ ที่ 1/2561 : วันที่ 28 กันยายน 2561
The University's Board of Trustee approve on September 28, 2018
ข ้อมูล ณ วันที่ 31 สงิ หาคม 2561 / Update August 31, 2018
Name

Date of Graduation
(Semester)

ID

1

9550200175

2
3

28 ส.ค. 61 1/2018 TMB
7590500380 นาย จัก รกฤษณ์ ถนอมจิตร
29 ส.ค. 61 1/2018 TFB
7600300524 นาย ยศนันทน์ แก ้วโกมลมาลย์
THESIS** ตัวอย่างรูปชุดครุย/Graduation Gowns http://ursa2.bu.ac.th/commence/gownth.html

MR. PAUL GEOFFREY CUTHBERT
HECTOR

27-Apr-18

2/2017

BANK

Medal of
Honor

NO

Remark

No

To Foreigner Student (Oversea)
Instruction for International Students who are currently expecting to graduate
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 January 28 - February 1, 2019) you can read now in URSA for Graduate.
ึ ษา ระด บ
ึ ษา (สําหรบ
ึ ษาไทย)
ขน
ั้ ตอนการขอสําเร็จการศ ก
ั บณ
ั ฑิต ศ ก
ั น ักศ ก
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_61.pdf
*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อ พร ้อมกับเหตุผลของผู ้ที่ไ ม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้ แต่ 29 กันยายน 2561 ได ้ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html
่
ํ
ึ
ึ ษา
* ไม่จัดสงหลัก ฐานสาเร็จการศก ษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไ ม่ม ีเ ลขที่บัญชีธนาคารของนัก ศก
ทําให ้ไม่สามารถหัก เงินและคืนเงินประกันค่าเสียหายส่วนที่เ หลือ ได ้ ซ งึ่
ึ ษาต ้องเข ้ามาขอหลัก ฐานสําเร็จการศก
ึ ษาและชําระค่าธรรมเนียมด ้วยตนเอง ทีม หาวิทยาลัยได ้ทัง้ 2 วิทยาเขต
1. นัก ศก
ในวันจันทร์ - เสาร์ ตัง้ แต่เ วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งให ้แผนกการเงินโดยตรง เพือ
่ สําหรับการคืนเงินประกันค่าเสียหาย
ถ ึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 407-3716 หรือ สอบถามข ้อมูล โทร. 02-407-3888 # 1929
* ขน
ึ้ ทะเบ ย
ี นบ ณ
ั ฑิต ทางอินเทอรเ์ น็ต รอบ 1 วน
ั ที่ 28 ม.ค.-1 ก.พ.62 ชําระเงินภายใน 2 ก.พ.62
http://ursa2.bu.ac.th/commence/
(กําหนดการพ ิธีประสาทปรญ
ิ ญาบัตร 16-17 มี. ค.2562)
Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.
http://commencement.bu.ac.th/

4/1/2019

11/13
ึ ษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES
่ื ขออนุม ัต ส
รายชอ
ิ ําเร็จการศ ก
ึ ษา
ม
สภาฯ
เพอ
ื่ ขออนุม ัต ผ
ิ ส
ู ้ ําเร็จการศ ก
กําหนดการประชุ
ครัง้ ที่ 1/2561 : วันที่ 28 กันยายน 2561
The University's Board of Trustee approve on September 28, 2018
ข ้อมูล ณ วันที่ 4 กันยายน 2561 / Update September 4, 2018

NO

ID

Name

Date of Graduation
(Semester)

BANK

Medal of
Honor

Remark

1 ก.ย. 61 1/2018 TFB
7590204686 น.ส. ณัฐทพัสส์ ฉันทานุลัก ษณ์
1 ก.ย. 61 1/2018 TFB
7590500406 น.ส. กัลยารัตน์ ว่อ งวานช
ิ
29 ส.ค. 61 1/2018 SCB
7600300193 นาย ณภัทร กัลยากฤต
29
ส.ค. 61 1/2018 SCB
7600300292 น.ส. วิชญ์ชยา ฐิตจิ ริ วิชญ์
29 ส.ค. 61 1/2018 SCB
7600300342 MISS ZI LI
29 ส.ค. 61 1/2018 TFB
7600300367 น.ส. ชัญญาภรณ์ แสงตะโก
29 ส.ค. 61 1/2018 TFB
7600300383 นาย เกียรตค
ิ ุณ เยาวรัตน์
29 ส.ค. 61 1/2018 TFB
7600300409 นาย ธนาวุฒ ิ เหลือ งสุบน
ิ
29 ส.ค. 61 1/2018 TFB
7600300425 นาย กอบชัย ขันตช
ิ ัยวรรณ
29 ส.ค. 61 1/2018 SCB
√
7600300508 น.ส. พ ิมพงา วีระโยธิน
ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
THESIS** ตัวอย่างรูปชุดครุย/Graduation Gowns http://ursa2.bu.ac.th/commence/gownth.html
ึ ษา ระด บ
ึ ษา (สําหรบ
ึ ษาไทย)
ขน
ั้ ตอนการขอสําเร็จการศ ก
ั บณ
ั ฑิต ศ ก
ั น ักศ ก
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_61.pdf

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อ พร ้อมกับเหตุผลของผู ้ที่ไ ม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้ แต่ 29 กันยายน 2561 ได ้ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html
ึ ษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไ ม่ม ีเ ลขที่บัญชีธนาคารของนัก ศก
ึ ษา
* ไม่จัดส่งหลัก ฐานสําเร็จการศก
ทําให ้ไม่สามารถหัก เงินและคืนเงินประกันค่าเสียหายส่วนที่เ หลือ ได ้ ซ งึ่
ึ ษาต ้องเข ้ามาขอหลัก ฐานสําเร็จการศก
ึ ษาและชําระค่าธรรมเนียมด ้วยตนเอง ทีม หาวิทยาลัยได ้ทัง้ 2 วิทยาเขต
1. นัก ศก
ในวันจันทร์ - เสาร์ ตัง้ แต่เ วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งให ้แผนกการเงินโดยตรง เพือ
่ สําหรับการคืนเงินประกันค่าเสียหาย
ถ ึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 407-3716 หรือ สอบถามข ้อมูล โทร. 02-407-3888 # 1929
* ขน
ึ้ ทะเบ ย
ี นบ ณ
ั ฑิต ทางอินเทอรเ์ น็ต รอบ 1 วน
ั ที่ 28 ม.ค.-1 ก.พ.62 ชําระเงินภายใน 2 ก.พ.62
http://ursa2.bu.ac.th/commence/
(กําหนดการพ ิธีประสาทปรญ
ิ ญาบัตร 16-17 มี. ค.2562)
To Foreigner Student (Oversea)
Instruction for International Students who are currently expecting to graduate
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 January 28 - February 1, 2019) you can read now in URSA for Graduate.
Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.
http://commencement.bu.ac.th/

4/1/2019

12/13
ึ ษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES
่ื ขออนุม ัต ส
รายชอ
ิ ําเร็จการศ ก
ึ ษา
ม
สภาฯ
เพอ
ื่ ขออนุม ัต ผ
ิ ส
ู ้ ําเร็จการศ ก
กําหนดการประชุ
ครัง้ ที่ 1/2561 : วันที่ 28 กันยายน 2561
The University's Board of Trustee approve on September 28, 2018
ข ้อมูล ณ วันที่ 4 กันยายน 2561 / Update September 4, 2018

NO

ID

Name

Date of Graduation
(Semester)

BANK

Medal of
Honor

Remark

29 ส.ค. 61 1/2018 TFB
7600300532 นาย ภาณุรุจ ไทรจําปา
ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
√
29 ส.ค. 61 1/2018 BBL
7600300557 น.ส. นภมณฑ์ วังตระกูล
29 ส.ค. 61 1/2018 SCB
7600300631 นาย ก ต
ิ ตช
ิ ัย ปรีน ้อย
ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
29 ส.ค. 61 1/2018 TFB
7600300664 น.ส. ปทิตตา ธันยนต
ิ ก
ิ ุล
29 ส.ค. 61 1/2018 TFB
√
7600300854 นาย พงษ์ ปิต ิ ผาสุขยืด
29 ส.ค. 61 1/2018 TFB
7600300862 น.ส. ฐิตานันท์ ชัยโฆษิตภริ มย์
ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
29 ส.ค. 61 1/2018 SCB
7600300870 น.ส. ดารน
ิ ทร์พช
ั ร์ ม ต
ิ รโกสุม
ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
ิ ธิช
29 ส.ค. 61 1/2018 TFB
7600301027 นาย ภูรช
ิ นุสท
์ ัยการ
THESIS** ตัวอย่างรูปชุดครุย/Graduation Gowns http://ursa2.bu.ac.th/commence/gownth.html
ึ ษา ระด บ
ึ ษา (สําหรบ
ึ ษาไทย)
ขน
ั้ ตอนการขอสําเร็จการศ ก
ั บณ
ั ฑิต ศ ก
ั น ักศ ก
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_61.pdf

11
12
13
14
15
16
17
18

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อ พร ้อมกับเหตุผลของผู ้ที่ไ ม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้ แต่ 29 กันยายน 2561 ได ้ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html
ึ ษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไ ม่ม ีเ ลขที่บัญชีธนาคารของนัก ศก
ึ ษา
* ไม่จัดส่งหลัก ฐานสําเร็จการศก
ทําให ้ไม่สามารถหัก เงินและคืนเงินประกันค่าเสียหายส่วนที่เ หลือ ได ้ ซ งึ่
ึ ษาต ้องเข ้ามาขอหลัก ฐานสําเร็จการศก
ึ ษาและชําระค่าธรรมเนียมด ้วยตนเอง ทีม หาวิทยาลัยได ้ทัง้ 2 วิทยาเขต
1. นัก ศก
ในวันจันทร์ - เสาร์ ตัง้ แต่เ วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งให ้แผนกการเงินโดยตรง เพือ
่ สําหรับการคืนเงินประกันค่าเสียหาย
ถ ึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 407-3716 หรือ สอบถามข ้อมูล โทร. 02-407-3888 # 1929
* ขน
ึ้ ทะเบ ย
ี นบ ณ
ั ฑิต ทางอินเทอรเ์ น็ต รอบ 1 วน
ั ที่ 28 ม.ค.-1 ก.พ.62 ชําระเงินภายใน 2 ก.พ.62
http://ursa2.bu.ac.th/commence/
(กําหนดการพ ิธีประสาทปรญ
ิ ญาบัตร 16-17 มี. ค.2562)
To Foreigner Student (Oversea)
Instruction for International Students who are currently expecting to graduate
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 January 28 - February 1, 2019) you can read now in URSA for Graduate.
Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.
http://commencement.bu.ac.th/

4/1/2019

13/13
ึ ษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES
่ื ขออนุม ัต ส
รายชอ
ิ ําเร็จการศ ก
ึ ษา
ม
สภาฯ
เพอ
ื่ ขออนุม ัต ผ
ิ ส
ู ้ ําเร็จการศ ก
กําหนดการประชุ
ครัง้ ที่ 1/2561 : วันที่ 28 กันยายน 2561
The University's Board of Trustee approve on September 28, 2018
ข ้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2561 / Update September 7, 2018

NO

ID

Name

Date of Graduation
(Semester)

BANK

Medal of
Honor

Remark

5 ก.ย. 61 1/2018 SCB
7530301147 นาย ปฏพ
ิ ท
ั ธ์ เพ็งเมือ ง
1 ก.ย. 61 1/2018 TFB
7581100216 น.ส.จุฑามาศ มาตุเ วช**
THESIS** ตัวอย่างรูปชุดครุย/Graduation Gowns http://ursa2.bu.ac.th/commence/gownth.html
ึ ษา ระด บ
ึ ษา (สําหรบ
ึ ษาไทย)
ขน
ั้ ตอนการขอสําเร็จการศ ก
ั บณ
ั ฑิต ศ ก
ั น ักศ ก
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_61.pdf

1
2

*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายชื่อ พร ้อมกับเหตุผลของผู ้ที่ไ ม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้ แต่ 29 กันยายน 2561 ได ้ที่
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html
ึ ษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไ ม่ม ีเ ลขที่บัญชีธนาคารของนัก ศก
ึ ษา
* ไม่จัดส่งหลัก ฐานสําเร็จการศก
ทําให ้ไม่สามารถหัก เงินและคืนเงินประกันค่าเสียหายส่วนที่เ หลือ ได ้ ซ งึ่
ึ ษาต ้องเข ้ามาขอหลัก ฐานสําเร็จการศก
ึ ษาและชําระค่าธรรมเนียมด ้วยตนเอง ทีม หาวิทยาลัยได ้ทัง้ 2 วิทยาเขต
1. นัก ศก
ในวันจันทร์ - เสาร์ ตัง้ แต่เ วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งให ้แผนกการเงินโดยตรง เพือ
่ สําหรับการคืนเงินประกันค่าเสียหาย
ถ ึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 407-3716 หรือ สอบถามข ้อมูล โทร. 02-407-3888 # 1929
* ขน
ึ้ ทะเบ ย
ี นบ ณ
ั ฑิต ทางอินเทอรเ์ น็ต รอบ 1 วน
ั ที่ 28 ม.ค.-1 ก.พ.62 ชําระเงินภายใน 2 ก.พ.62
http://ursa2.bu.ac.th/commence/
(กําหนดการพ ิธีประสาทปรญ
ิ ญาบัตร 16-17 มี. ค.2562)
To Foreigner Student (Oversea)
Instruction for International Students who are currently expecting to graduate
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
Pls. take internet online that you want to attend the ceremony for diploma or not
(on January 28 - February 1, 2019) you can read now in URSA for Graduate.
Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.
http://commencement.bu.ac.th/

4/1/2019

1/11
ึ ษา
่ื ขออนุม ัต ส
รายชอ
ิ ําเร็จการศ ก
ําเร็จการศ ก
ึ ษา
ม
สภาฯ
เพ
อ
่
ื
ขออนุ
ม
ัต
ผ
ิ
ส
ู
้
กําหนดการประชุ
ครงั้ ที่ 2/2561 : วน
ั ที่ 23 พฤศจก
ิ ายน 2561
ข ้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2561

NO

ID

Name

Date of Graduation
(Semester)

BANK

Medal of
Honor

Remark

1
2
3
4
5
6
7

7590200528 นาย ก ต
ิ ตวิ ัฒ น์ จิตรวัตร
12 ก.ย. 61 1/2018 TFB
ิ า รุ่งหิรัญธนาก ต
7590200841 น.ส. พัณณ์ชต
ิ ต ิ์
12 ก.ย. 61 1/2018 TFB
ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
7590200874 นาย อภพ
ิ งศ์ เผือ กอ ม
ิ่
12 ก.ย. 61 1/2018 TFB
7590201294 น.ส. อ ส
ิ รียาพร พรหมหาญ
12 ก.ย. 61 1/2018 TFB
7590201732 น.ส. วรรณา แซ ่ต๊ น
ั
12 ก.ย. 61 1/2018 BBL
7590203217 น.ส. สุม าลน
ิ กางทอง
8 ก.ย. 61 1/2018 BBL
7590500042 น.ส. ทิชากร จรยิ าภรณ์
12 ก.ย. 61 1/2018 TFB
THESIS** ตัวอย่างรูปชุดครุย/Graduation Gowns http://ursa2.bu.ac.th/commence/gownth.html
ึ ษา ระด บ
ึ ษา (สําหรบ
ึ ษาไทย)
ขน
ั้ ตอนการขอสําเร็จการศ ก
ั บณ
ั ฑิต ศ ก
ั น ักศ ก
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_61.pdf

ื พร ้อมกับเหตุผลของผู ้ที่ไ ม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้ แต่ 24 พฤศจิก ายน 2561 ได ้ที่
*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายช่อ
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html
่
ํ
ึ
ึ ษา
* ไม่จัดสงหลัก ฐานสาเร็จการศก ษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไ ม่ม ีเ ลขที่บัญชีธนาคารของนัก ศก
ทําให ้ไม่สามารถหัก เงินและคืนเงินประกันค่าเสียหายส่วนที่เ หลือ ได ้ ซ งึ่
ึ ษาต ้องเข ้ามาขอหลัก ฐานสําเร็จการศก
ึ ษาและชําระค่าธรรมเนียมด ้วยตนเอง ทีม หาวิทยาลัยได ้ทัง้ 2 วิทยาเขต
1. นัก ศก
ในวันจันทร์ - เสาร์ ตัง้ แต่เ วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งให ้แผนกการเงินโดยตรง เพือ
่ สําหรับการคืนเงินประกันค่าเสียหาย
ถ ึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 407-3716 หรือ สอบถามข ้อมูล โทร. 02-407-3888 # 1929
* ขน
ึ้ ทะเบ ย
ี นบ ณ
ั ฑิต ทางอินเทอรเ์ น็ต รอบ 1 วน
ั ที่ 28 ม.ค.-1 ก.พ.62 ชําระเงินภายใน 2 ก.พ.62
http://ursa2.bu.ac.th/commence/
(กําหนดการพ ิธีประสาทปรญ
ิ ญาบัตร 16-17 มี. ค.2562)

To Foreigner Student (Oversea)
Instruction for International Students who are currently expecting to graduate
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 24 November, 2018.
Pls. take internet online that you want to attend the ceremony for diploma or not
(on January 28 - February 1, 2019) you can read now in URSA for Graduate.
Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.
http://commencement.bu.ac.th/

4/1/2019

2/11
ึ ษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES
่ื ขออนุม ัต ส
รายชอ
ิ ําเร็จการศ ก
ึ ษา
ม
สภาฯ
เพอ
ื่ ขออนุม ัต ผ
ิ ส
ู ้ ําเร็จการศ ก
กําหนดการประชุ
ครงั้ ที่ 2/2561 : วน
ั ที่ 23 พฤศจก
ิ ายน 2561
The University's Board of Trustee approve on November 23, 2018
ข ้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2561 / Update September 28, 2018

NO

ID

Name

Date of Graduation
(Semester)

BANK

Medal of
Honor

Remark

1
2
3

√
19 ก.ย. 61 1/2018 BBL
7590200122 นาย รุ่งโรจน์ จีรพัฒ นกุล
7590200445 MR. AUNG HTOOE KHAING
21-Sep-18 1/2018
√
26 ก.ย. 61 1/2018
7600300300 น.ส. เนตริ ัตน์ พุทธา
THESIS** ตัวอย่างรูปชุดครุย/Graduation Gowns http://ursa2.bu.ac.th/commence/gownth.html
ึ ษา ระด บ
ึ ษา (สําหรบ
ึ ษาไทย)
ขน
ั้ ตอนการขอสําเร็จการศ ก
ั บณ
ั ฑิต ศ ก
ั น ักศ ก
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_61.pdf

ื พร ้อมกับเหตุผลของผู ้ที่ไ ม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้ แต่ 24 พฤศจิก ายน 2561 ได ้ที่
*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายช่อ
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html
่
ํ
ึ
ึ ษา
* ไม่จัดสงหลัก ฐานสาเร็จการศก ษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไ ม่ม ีเ ลขที่บัญชีธนาคารของนัก ศก
ทําให ้ไม่สามารถหัก เงินและคืนเงินประกันค่าเสียหายส่วนที่เ หลือ ได ้ ซ งึ่
ึ ษาต ้องเข ้ามาขอหลัก ฐานสําเร็จการศก
ึ ษาและชําระค่าธรรมเนียมด ้วยตนเอง ทีม หาวิทยาลัยได ้ทัง้ 2 วิทยาเขต
1. นัก ศก
ในวันจันทร์ - เสาร์ ตัง้ แต่เ วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งให ้แผนกการเงินโดยตรง เพือ
่ สําหรับการคืนเงินประกันค่าเสียหาย
ถ ึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 407-3716 หรือ สอบถามข ้อมูล โทร. 02-407-3888 # 1929
* ขน
ึ้ ทะเบ ย
ี นบ ณ
ั ฑิต ทางอินเทอรเ์ น็ต รอบ 1 วน
ั ที่ 28 ม.ค.-1 ก.พ.62 ชําระเงินภายใน 2 ก.พ.62
http://ursa2.bu.ac.th/commence/
(กําหนดการพ ิธีประสาทปรญ
ิ ญาบัตร 16-17 มี. ค.2562)

To Foreigner Student (Oversea)
Instruction for International Students who are currently expecting to graduate
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 24 November, 2018.
Pls. take internet online that you want to attend the ceremony for diploma or not
(on January 28 - February 1, 2019) you can read now in URSA for Graduate.
Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.
http://commencement.bu.ac.th/

4/1/2019

3/11
ึ ษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES
่ื ขออนุม ัต ส
ิ ําเร็จการศ ก
รายชอ
ึ ษา
ม
สภาฯ
เพอ
ื่ ขออนุม ัต ผ
ิ ส
ู ้ ําเร็จการศ ก
กําหนดการประชุ
ครงั้ ที่ 2/2561 : วน
ั ที่ 23 พฤศจก
ิ ายน 2561
The University's Board of Trustee approve on November 23, 2018
ข ้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2561 / Update October 3, 2018

NO

ID

Name

Date of Graduation
(Semester)

BANK

Medal of
Honor

Remark

1
2
3

26 ก.ค. 61 3/2017 SCB
7550300631 น.ส. รพ ิรัตน์ วรศ
ิ จันทร์เ ปล่ง**
28 ก.ย. 61 1/2018 TFB
7581100042 น.ส. วลัยลัก ษณ์ สุขจั่น**
√
7591100073 น.ส. ปณิชา ทพ
27 ก.ย. 61 1/2018 TFB
ิ ย์ทีปกร**
THESIS** ตัวอย่างรูปชุดครุย/Graduation Gowns http://ursa2.bu.ac.th/commence/gownth.html
ึ ษา ระด บ
ึ ษา (สําหรบ
ึ ษาไทย)
ขน
ั้ ตอนการขอสําเร็จการศ ก
ั บณ
ั ฑิต ศ ก
ั น ักศ ก
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_61.pdf

ื พร ้อมกับเหตุผลของผู ้ที่ไ ม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้ แต่ 24 พฤศจิก ายน 2561 ได ้ที่
*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายช่อ
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html
่
ํ
ึ
ึ ษา
* ไม่จัดสงหลัก ฐานสาเร็จการศก ษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไ ม่ม ีเ ลขที่บัญชีธนาคารของนัก ศก
ทําให ้ไม่สามารถหัก เงินและคืนเงินประกันค่าเสียหายส่วนที่เ หลือ ได ้ ซ งึ่
ึ ษาต ้องเข ้ามาขอหลัก ฐานสําเร็จการศก
ึ ษาและชําระค่าธรรมเนียมด ้วยตนเอง ทีม หาวิทยาลัยได ้ทัง้ 2 วิทยาเขต
1. นัก ศก
ในวันจันทร์ - เสาร์ ตัง้ แต่เ วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งให ้แผนกการเงินโดยตรง เพือ
่ สําหรับการคืนเงินประกันค่าเสียหาย
ถ ึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 407-3716 หรือ สอบถามข ้อมูล โทร. 02-407-3888 # 1929
* ขน
ึ้ ทะเบ ย
ี นบ ณ
ั ฑิต ทางอินเทอรเ์ น็ต รอบ 1 วน
ั ที่ 28 ม.ค.-1 ก.พ.62 ชําระเงินภายใน 2 ก.พ.62
http://ursa2.bu.ac.th/commence/
(กําหนดการพ ิธีประสาทปรญ
ิ ญาบัตร 16-17 มี. ค.2562)

To Foreigner Student (Oversea)
Instruction for International Students who are currently expecting to graduate
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 24 November, 2018.
Pls. take internet online that you want to attend the ceremony for diploma or not
(on January 28 - February 1, 2019) you can read now in URSA for Graduate.
Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.
http://commencement.bu.ac.th/

4/1/2019

4/11
ึ ษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES
่ื ขออนุม ัต ส
รายชอ
ิ ําเร็จการศ ก
ึ ษา
ม
สภาฯ
เพอ
ื่ ขออนุม ัต ผ
ิ ส
ู ้ ําเร็จการศ ก
กําหนดการประชุ
ครงั้ ที่ 2/2561 : วน
ั ที่ 23 พฤศจก
ิ ายน 2561
The University's Board of Trustee approve on November 23, 2018
ข ้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2561 / Update October 9, 2018

NO

ID

Name

Date of Graduation
(Semester)

BANK

Medal of
Honor

Remark

1
2
3
4

4 ต.ค. 61 1/2018 TFB
7590500091 นาย พงศวุฒ ิ ละอองพานช
ิ
5 ต.ค. 61 1/2018 TFB
7591100107 นาย จตุพล ทรัพย์ฤทธา**
5 ต.ค. 61 1/2018 TFB
7591100115 น.ส. อาภัสรา เทียมศริ *ิ *
2 ต.ค. 61 1/2018 SCB
7600300623 นาย ธีระศัก ด ิ์ พรหมดเิ รก
THESIS** ตัวอย่างรูปชุดครุย/Graduation Gowns http://ursa2.bu.ac.th/commence/gownth.html
ึ ษา ระด บ
ึ ษา (สําหรบ
ึ ษาไทย)
ขน
ั้ ตอนการขอสําเร็จการศ ก
ั บณ
ั ฑิต ศ ก
ั น ักศ ก
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_61.pdf

ื พร ้อมกับเหตุผลของผู ้ที่ไ ม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้ แต่ 24 พฤศจิก ายน 2561 ได ้ที่
*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายช่อ
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html
ึ ษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไ ม่ม ีเ ลขที่บัญชีธนาคารของนัก ศก
ึ ษา
* ไม่จัดส่งหลัก ฐานสําเร็จการศก
ทําให ้ไม่สามารถหัก เงินและคืนเงินประกันค่าเสียหายส่วนที่เ หลือ ได ้ ซ งึ่
ึ ษาต ้องเข ้ามาขอหลัก ฐานสําเร็จการศก
ึ ษาและชําระค่าธรรมเนียมด ้วยตนเอง ทีม หาวิทยาลัยได ้ทัง้ 2 วิทยาเขต
1. นัก ศก
ในวันจันทร์ - เสาร์ ตัง้ แต่เ วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งให ้แผนกการเงินโดยตรง เพือ
่ สําหรับการคืนเงินประกันค่าเสียหาย
ถ ึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 407-3716 หรือ สอบถามข ้อมูล โทร. 02-407-3888 # 1929
* ขน
ึ้ ทะเบ ย
ี นบ ณ
ั ฑิต ทางอินเทอรเ์ น็ต รอบ 1 วน
ั ที่ 28 ม.ค.-1 ก.พ.62 ชําระเงินภายใน 2 ก.พ.62
http://ursa2.bu.ac.th/commence/
(กําหนดการพ ิธีประสาทปรญ
ิ ญาบัตร 16-17 มี. ค.2562)

To Foreigner Student (Oversea)
Instruction for International Students who are currently expecting to graduate
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 24 November, 2018.
Pls. take internet online that you want to attend the ceremony for diploma or not
(on January 28 - February 1, 2019) you can read now in URSA for Graduate.
Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.
http://commencement.bu.ac.th/

4/1/2019

5/11
ื่ ขออนุม ัต ส
ึ ษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES
รายชอ
ิ ําเร็จการศ ก
ึ ษา
ม
สภาฯ
เพอ
ื่ ขออนุม ัต ผ
ิ ส
ู ้ ําเร็จการศ ก
กําหนดการประชุ
ครงั้ ที่ 2/2561 : วน
ั ที่ 23 พฤศจก
ิ ายน 2561
The University's Board of Trustee approve on November 23, 2018
ข ้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2561 / Update October 11, 2018

NO

ID

Name

Date of Graduation
(Semester)

BANK

Medal of
Honor

Remark

1
2

ิ พ
5 ต.ค. 61 1/2018 TMB
7581100141 นาย ชต
ิ ท
ั ธ์ เปรมสง่า**
6 ต.ค. 61 1/2018 TFB
7590600057 น.ส. ศุภลัก ษณ์ พงศ์เ จรญ
ิ ตระกูล
THESIS** ตัวอย่างรูปชุดครุย/Graduation Gowns http://ursa2.bu.ac.th/commence/gownth.html
ึ ษา ระด บ
ึ ษา (สําหรบ
ึ ษาไทย)
ขน
ั้ ตอนการขอสําเร็จการศ ก
ั บณ
ั ฑิต ศ ก
ั น ักศ ก
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_61.pdf

ื พร ้อมกับเหตุผลของผู ้ที่ไ ม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้ แต่ 24 พฤศจิก ายน 2561 ได ้ที่
*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายช่อ
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html
ึ ษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไ ม่ม ีเ ลขที่บัญชีธนาคารของนัก ศก
ึ ษา
* ไม่จัดส่งหลัก ฐานสําเร็จการศก
ทําให ้ไม่สามารถหัก เงินและคืนเงินประกันค่าเสียหายส่วนที่เ หลือ ได ้ ซ งึ่
ึ ษาต ้องเข ้ามาขอหลัก ฐานสําเร็จการศก
ึ ษาและชําระค่าธรรมเนียมด ้วยตนเอง ทีม หาวิทยาลัยได ้ทัง้ 2 วิทยาเขต
1. นัก ศก
ในวันจันทร์ - เสาร์ ตัง้ แต่เ วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งให ้แผนกการเงินโดยตรง เพือ
่ สําหรับการคืนเงินประกันค่าเสียหาย
ถ ึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 407-3716 หรือ สอบถามข ้อมูล โทร. 02-407-3888 # 1929
* ขน
ึ้ ทะเบ ย
ี นบ ณ
ั ฑิต ทางอินเทอรเ์ น็ต รอบ 1 วน
ั ที่ 28 ม.ค.-1 ก.พ.62 ชําระเงินภายใน 2 ก.พ.62
http://ursa2.bu.ac.th/commence/
(กําหนดการพ ิธีประสาทปรญ
ิ ญาบัตร 16-17 มี. ค.2562)

To Foreigner Student (Oversea)
Instruction for International Students who are currently expecting to graduate
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 24 November, 2018.
Pls. take internet online that you want to attend the ceremony for diploma or not
(on January 28 - February 1, 2019) you can read now in URSA for Graduate.
Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.
http://commencement.bu.ac.th/

4/1/2019

6/11
ึ ษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES
่ื ขออนุม ัต ส
ิ ําเร็จการศ ก
รายชอ
ึ ษา
ม
สภาฯ
เพอ
ื่ ขออนุม ัต ผ
ิ ส
ู ้ ําเร็จการศ ก
กําหนดการประชุ
ครงั้ ที่ 2/2561 : วน
ั ที่ 23 พฤศจก
ิ ายน 2561
The University's Board of Trustee approve on November 23, 2018
ข ้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2561 / Update October 17, 2018

NO

ID

Name

Date of Graduation
(Semester)

BANK

Medal of
Honor

Remark

√
12 ต.ค. 61 1/2018 TFB
7590204744 น.ส. ธันย์ชนก เกตุพ ิทยา
6 ต.ค. 61 1/2018 SCB
7590300864 น.ส. กานต์ก นษ
ิ ฐ์ สุวส
ิ ุทธะกุล
11 ต.ค. 61 1/2018 BBL
7590400086 นาย คณุตม์เ ชษฐ์ นพภาลัย
9 ต.ค. 61 1/2018 TFB
7591100164 น.ส. ณัฐกานต์ แสงแก ้ว**
THESIS** ตัวอย่างรูปชุดครุย/Graduation Gowns http://ursa2.bu.ac.th/commence/gownth.html
ึ ษา ระด บ
ึ ษา (สําหรบ
ึ ษาไทย)
ขน
ั้ ตอนการขอสําเร็จการศ ก
ั บณ
ั ฑิต ศ ก
ั น ักศ ก
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_61.pdf

1
2
3
4

ื พร ้อมกับเหตุผลของผู ้ที่ไ ม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้ แต่ 24 พฤศจิก ายน 2561 ได ้ที่
*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายช่อ
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html
ึ ษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไ ม่ม ีเ ลขที่บัญชีธนาคารของนัก ศก
ึ ษา
* ไม่จัดส่งหลัก ฐานสําเร็จการศก
ทําให ้ไม่สามารถหัก เงินและคืนเงินประกันค่าเสียหายส่วนที่เ หลือ ได ้ ซ งึ่
ึ ษาต ้องเข ้ามาขอหลัก ฐานสําเร็จการศก
ึ ษาและชําระค่าธรรมเนียมด ้วยตนเอง ทีม หาวิทยาลัยได ้ทัง้ 2 วิทยาเขต
1. นัก ศก
ในวันจันทร์ - เสาร์ ตัง้ แต่เ วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งให ้แผนกการเงินโดยตรง เพือ
่ สําหรับการคืนเงินประกันค่าเสียหาย
ถ ึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 407-3716 หรือ สอบถามข ้อมูล โทร. 02-407-3888 # 1929
* ขน
ึ้ ทะเบ ย
ี นบ ณ
ั ฑิต ทางอินเทอรเ์ น็ต รอบ 1 วน
ั ที่ 28 ม.ค.-1 ก.พ.62 ชําระเงินภายใน 2 ก.พ.62
http://ursa2.bu.ac.th/commence/
(กําหนดการพ ิธีประสาทปรญ
ิ ญาบัตร 16-17 มี. ค.2562)

To Foreigner Student (Oversea)
Instruction for International Students who are currently expecting to graduate
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 24 November, 2018.
Pls. take internet online that you want to attend the ceremony for diploma or not
(on January 28 - February 1, 2019) you can read now in URSA for Graduate.
Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.
http://commencement.bu.ac.th/

4/1/2019

7/11
ึ ษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES
่ื ขออนุม ัต ส
รายชอ
ิ ําเร็จการศ ก
ึ ษา
ม
สภาฯ
เพอ
ื่ ขออนุม ัต ผ
ิ ส
ู ้ ําเร็จการศ ก
กําหนดการประชุ
ครงั้ ที่ 2/2561 : วน
ั ที่ 23 พฤศจก
ิ ายน 2561
The University's Board of Trustee approve on November 23, 2018
ข ้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561 / Update October 19, 2018

NO

ID

Name

Date of Graduation
(Semester)

BANK

Medal of
Honor

Remark

1
2
3

7580900020 MISS SHEFALI SACHDEVA**
17-Oct-18 1/2018
ิ ป์**
7591100065 น.ส.กัญญาณี วัฒ นมงคลศล
12 ต.ค. 61 1/2018 SCB
16 ต.ค. 61 1/2018 TFB
7591100081 น.ส.พ ิมลพรรณ กลน
ิ่ กุล**
ตั
ว
อย่
า
งรู
ป
ชุดครุ
ย
/Graduation
Gowns
http://ursa2.bu.ac.th/commence/gownth.html
THESIS**
ึ ษา ระด บ
ึ ษา (สําหรบ
ึ ษาไทย)
ขน
ั้ ตอนการขอสําเร็จการศ ก
ั บณ
ั ฑิต ศ ก
ั น ักศ ก
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_61.pdf

ื พร ้อมกับเหตุผลของผู ้ที่ไ ม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้ แต่ 24 พฤศจิก ายน 2561 ได ้ที่
*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายช่อ
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html
่
ํ
ึ
ึ ษา
* ไม่จัดสงหลัก ฐานสาเร็จการศก ษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไ ม่ม ีเ ลขที่บัญชีธนาคารของนัก ศก
ทําให ้ไม่สามารถหัก เงินและคืนเงินประกันค่าเสียหายส่วนที่เ หลือ ได ้ ซ งึ่
ึ ษาต ้องเข ้ามาขอหลัก ฐานสําเร็จการศก
ึ ษาและชําระค่าธรรมเนียมด ้วยตนเอง ทีม หาวิทยาลัยได ้ทัง้ 2 วิทยาเขต
1. นัก ศก
ในวันจันทร์ - เสาร์ ตัง้ แต่เ วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งให ้แผนกการเงินโดยตรง เพือ
่ สําหรับการคืนเงินประกันค่าเสียหาย
ถ ึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 407-3716 หรือ สอบถามข ้อมูล โทร. 02-407-3888 # 1929
* ขน
ึ้ ทะเบ ย
ี นบ ณ
ั ฑิต ทางอินเทอรเ์ น็ต รอบ 1 วน
ั ที่ 28 ม.ค.-1 ก.พ.62 ชําระเงินภายใน 2 ก.พ.62
http://ursa2.bu.ac.th/commence/
(กําหนดการพ ิธีประสาทปรญ
ิ ญาบัตร 16-17 มี. ค.2562)

To Foreigner Student (Oversea)
Instruction for International Students who are currently expecting to graduate
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 24 November, 2018.
Pls. take internet online that you want to attend the ceremony for diploma or not
(on January 28 - February 1, 2019) you can read now in URSA for Graduate.
Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.
http://commencement.bu.ac.th/

4/1/2019

8/11
ึ ษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES
่ื ขออนุม ัต ส
รายชอ
ิ ําเร็จการศ ก
ึ ษา
ม
สภาฯ
เพอ
ื่ ขออนุม ัต ผ
ิ ส
ู ้ ําเร็จการศ ก
กําหนดการประชุ
ครงั้ ที่ 2/2561 : วน
ั ที่ 23 พฤศจก
ิ ายน 2561
The University's Board of Trustee approve on November 23, 2018
ข ้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561 / Update October 25, 2018

NO

ID

Name

Date of Graduation
(Semester)

BANK

Medal of
Honor

Remark

1
2

7581100026 น.ส.ทัศนีย์ มูลจันดา**
17 ต.ค. 61 1/2018 BBL
19 ต.ค. 61 1/2018 TFB
7590204512 นาย รัตนพล เรือ งศรี
THESIS** ตัวอย่างรูปชุดครุย/Graduation Gowns http://ursa2.bu.ac.th/commence/gownth.html
ึ ษา ระด บ
ึ ษา (สําหรบ
ึ ษาไทย)
ขน
ั้ ตอนการขอสําเร็จการศ ก
ั บณ
ั ฑิต ศ ก
ั น ักศ ก
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_61.pdf

ื พร ้อมกับเหตุผลของผู ้ที่ไ ม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้ แต่ 24 พฤศจิก ายน 2561 ได ้ที่
*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายช่อ
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html
ึ ษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไ ม่ม ีเ ลขที่บัญชีธนาคารของนัก ศก
ึ ษา
* ไม่จัดส่งหลัก ฐานสําเร็จการศก
ทําให ้ไม่สามารถหัก เงินและคืนเงินประกันค่าเสียหายส่วนที่เ หลือ ได ้ ซ งึ่
ึ ษาต ้องเข ้ามาขอหลัก ฐานสําเร็จการศก
ึ ษาและชําระค่าธรรมเนียมด ้วยตนเอง ทีม หาวิทยาลัยได ้ทัง้ 2 วิทยาเขต
1. นัก ศก
ในวันจันทร์ - เสาร์ ตัง้ แต่เ วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งให ้แผนกการเงินโดยตรง เพือ
่ สําหรับการคืนเงินประกันค่าเสียหาย
ถ ึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 407-3716 หรือ สอบถามข ้อมูล โทร. 02-407-3888 # 1929
* ขน
ึ้ ทะเบ ย
ี นบ ณ
ั ฑิต ทางอินเทอรเ์ น็ต รอบ 1 วน
ั ที่ 28 ม.ค.-1 ก.พ.62 ชําระเงินภายใน 2 ก.พ.62
http://ursa2.bu.ac.th/commence/
(กําหนดการพ ิธีประสาทปรญ
ิ ญาบัตร 16-17 มี. ค.2562)

To Foreigner Student (Oversea)
Instruction for International Students who are currently expecting to graduate
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 24 November, 2018.
Pls. take internet online that you want to attend the ceremony for diploma or not
(on January 28 - February 1, 2019) you can read now in URSA for Graduate.
Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.
http://commencement.bu.ac.th/

4/1/2019

9/11
ึ ษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES
่ื ขออนุม ัต ส
ิ ําเร็จการศ ก
รายชอ
ึ ษา
กําหนดการประชุมสภาฯ เพอ
ื่ ขออนุม ัต ผ
ิ ส
ู ้ ําเร็จการศ ก
ครงั้ ที่ 2/2561 : วน
ั ที่ 23 พฤศจก
ิ ายน 2561
The University's Board of Trustee approve on November 23, 2018
ข ้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 / Update October 30, 2018

NO

ID

Name

Date of Graduation
(Semester)

BANK

Medal of
Honor

Remark

1
2

√
26 ต.ค. 61 1/2018 SCB
7590204637 นาย นนฐรุจ อุปถัม ภ์
7600300250 นาง อารีรัตน์ ปานศุภวัชร**
19 ต.ค. 61 1/2018 TMB
THESIS** ตัวอย่างรูปชุดครุย/Graduation Gowns http://ursa2.bu.ac.th/commence/gownth.html
ึ ษา ระด บ
ึ ษา (สําหรบ
ึ ษาไทย)
ขน
ั้ ตอนการขอสําเร็จการศ ก
ั บณ
ั ฑิต ศ ก
ั น ักศ ก
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_61.pdf

ื พร ้อมกับเหตุผลของผู ้ที่ไ ม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้ แต่ 24 พฤศจิก ายน 2561 ได ้ที่
*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายช่อ
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html
ึ ษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไ ม่ม ีเ ลขที่บัญชีธนาคารของนัก ศก
ึ ษา
* ไม่จัดส่งหลัก ฐานสําเร็จการศก
ทําให ้ไม่สามารถหัก เงินและคืนเงินประกันค่าเสียหายส่วนที่เ หลือ ได ้ ซ งึ่
ึ ษาต ้องเข ้ามาขอหลัก ฐานสําเร็จการศก
ึ ษาและชําระค่าธรรมเนียมด ้วยตนเอง ทีม หาวิทยาลัยได ้ทัง้ 2 วิทยาเขต
1. นัก ศก
ในวันจันทร์ - เสาร์ ตัง้ แต่เ วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งให ้แผนกการเงินโดยตรง เพือ
่ สําหรับการคืนเงินประกันค่าเสียหาย
ถ ึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 407-3716 หรือ สอบถามข ้อมูล โทร. 02-407-3888 # 1929
* ขน
ึ้ ทะเบ ย
ี นบ ณ
ั ฑิต ทางอินเทอรเ์ น็ต รอบ 1 วน
ั ที่ 28 ม.ค.-1 ก.พ.62 ชําระเงินภายใน 2 ก.พ.62
http://ursa2.bu.ac.th/commence/
(กําหนดการพ ิธีประสาทปรญ
ิ ญาบัตร 16-17 มี. ค.2562)

To Foreigner Student (Oversea)
Instruction for International Students who are currently expecting to graduate
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 24 November, 2018.
Pls. take internet online that you want to attend the ceremony for diploma or not
(on January 28 - February 1, 2019) you can read now in URSA for Graduate.
Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.
http://commencement.bu.ac.th/

4/1/2019

10/11
ึ ษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES
่ื ขออนุม ัต ส
รายชอ
ิ ําเร็จการศ ก
ึ ษา
ม
สภาฯ
เพอ
ื่ ขออนุม ัต ผ
ิ ส
ู ้ ําเร็จการศ ก
กําหนดการประชุ
ครงั้ ที่ 2/2561 : วน
ั ที่ 23 พฤศจก
ิ ายน 2561
The University's Board of Trustee approve on November 23, 2018
ข ้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิก ายน 2561 / Update November 2, 2018

NO

ID

Name

Date of Graduation
(Semester)

BANK

Medal of
Honor

Remark

31 ต.ค. 61 1/2018 BBL
7590204777 น.ส. ศศธิ ร แก ้วศรี
2 พ.ย. 61 1/2018 SCB
√
7600200138 น.ส. กรกช ตัง้ ก ต
ิ ตเิ วช
2 พ.ย. 61 1/2018 TFB
7600201516 นาย วีรนันท์ วรรณแสงขํา
ั
2 พ.ย. 61 1/2018 TFB
7600202134 นาย ศรุต ิ ก ต
ิ ตม
ิ หาชย
2 พ.ย. 61 1/2018 BAY
7600203124 น.ส. วรส
ิ รา วิเ ชียรวงศ์
2 พ.ย. 61 1/2018 BBL
7600203181 นาย พงษ์ พฒ
ั น์ ไหลวัฒ นชัย
2 พ.ย. 61 1/2018 SCB
7600203645 นาย จตุพร สุขศรี
ิ
2
พ.ย. 61 1/2018 TFB
7600301126 น.ส. ชลชนี บุนนาค
THESIS** ตัวอย่างรูปชุดครุย/Graduation Gowns http://ursa2.bu.ac.th/commence/gownth.html
ึ ษา ระด บ
ึ ษา (สําหรบ
ึ ษาไทย)
ขน
ั้ ตอนการขอสําเร็จการศ ก
ั บณ
ั ฑิต ศ ก
ั น ักศ ก
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_61.pdf

1
2
3
4
5
6
7
8

ื พร ้อมกับเหตุผลของผู ้ที่ไ ม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้ แต่ 24 พฤศจิก ายน 2561 ได ้ที่
*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายช่อ
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html
ึ ษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไ ม่ม ีเ ลขที่บัญชีธนาคารของนัก ศก
ึ ษา
* ไม่จัดส่งหลัก ฐานสําเร็จการศก
ทําให ้ไม่สามารถหัก เงินและคืนเงินประกันค่าเสียหายส่วนที่เ หลือ ได ้ ซ งึ่
ึ ษาต ้องเข ้ามาขอหลัก ฐานสําเร็จการศก
ึ ษาและชําระค่าธรรมเนียมด ้วยตนเอง ทีม หาวิทยาลัยได ้ทัง้ 2 วิทยาเขต
1. นัก ศก
ในวันจันทร์ - เสาร์ ตัง้ แต่เ วลา 8.30 น. - 17.00 น.
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งให ้แผนกการเงินโดยตรง เพือ
่ สําหรับการคืนเงินประกันค่าเสียหาย
ถ ึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 407-3716 หรือ สอบถามข ้อมูล โทร. 02-407-3888 # 1929
* ขน
ึ้ ทะเบ ย
ี นบ ณ
ั ฑิต ทางอินเทอรเ์ น็ต รอบ 1 วน
ั ที่ 28 ม.ค.-1 ก.พ.62 ชําระเงินภายใน 2 ก.พ.62
http://ursa2.bu.ac.th/commence/
(กําหนดการพ ิธีประสาทปรญ
ิ ญาบัตร 16-17 มี. ค.2562)

To Foreigner Student (Oversea)
Instruction for International Students who are currently expecting to graduate
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 24 November, 2018.
Pls. take internet online that you want to attend the ceremony for diploma or not
(on January 28 - February 1, 2019) you can read now in URSA for Graduate.
Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.
http://commencement.bu.ac.th/

4/1/2019

11/11
ึ ษา / LIST OF EXPECTANT GRADUATES
่ื ขออนุม ัต ส
รายชอ
ิ ําเร็จการศ ก
ึ ษา
ม
สภาฯ
เพอ
ื่ ขออนุม ัต ผ
ิ ส
ู ้ ําเร็จการศ ก
กําหนดการประชุ
ครงั้ ที่ 2/2561 : วน
ั ที่ 23 พฤศจก
ิ ายน 2561
The University's Board of Trustee approve on November 23, 2018
ข ้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิก ายน 2561 / Update November 7, 2018

NO

ID

Name

Date of Graduation
(Semester)

BANK

Medal of
Honor

Remark

6 พ.ย. 61 1/2018 TFB
7580203763 น.ส. ธัญวลัย หงษ์ ทอง
3 พ.ย. 61 1/2018 SCB
7580301047 นาย หิรัญฐิฒ ิ บํารุงสวัสด ิ์
ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
02-Nov-18
1/2018
7580301575 MISS WENYUAN LIU
03-Nov-18 1/2018
7580301658 MISS MENG YU
6 พ.ย. 61 1/2018 SCB
7590200098 น.ส. วิณารัตน์ ภูวพัฒ น์ชัยก จิ
6 พ.ย. 61 1/2018 SCB
7590201088 น.ส. พรชนก ร่วมฤดีก ูล
6 พ.ย. 61 1/2018 TFB
7590202722 นาย อรรถพงษ์ มัชวงค์
ยังไม่ส่งรูปชุดครุย
2 พ.ย. 61 1/2018 BBL
7590204264 นาย อนุชา ลังสุ่ย
3 พ.ย. 61 1/2018 TFB
7590300534 น.ส. มชณต จันดากูล
2 พ.ย. 61 1/2018 SCB
7590301060 น.ส. ณัฐรก
ิ าร์ ปานมาศ
์
3
พ.ย. 61 1/2018 TFB
7600300821 นาย สม ธิ พ ิทูรพงศ
THESIS** ตัวอย่างรูปชุดครุย/Graduation Gowns http://ursa2.bu.ac.th/commence/gownth.html
ึ ษา ระด บ
ึ ษา (สําหรบ
ึ ษาไทย)
ขน
ั้ ตอนการขอสําเร็จการศ ก
ั บณ
ั ฑิต ศ ก
ั น ักศ ก
http://admission.bu.ac.th/grad/images/current_students/check_graduation_status/graduation_1_61.pdf

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ื พร ้อมกับเหตุผลของผู ้ที่ไ ม่สามารถจัดส่งเอกสาร ตัง้ แต่ 24 พฤศจิก ายน 2561 ได ้ที่
*ตรวจสอบสถานะการนําส่งและรายช่อ
http://recordsoffice.bu.ac.th/NameDocument.html
ึ ษาทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไ ม่ม ีเ ลขที่บัญชีธนาคารของนัก ศก
ึ ษา
* ไม่จัดส่งหลัก ฐานสําเร็จการศก
ี
่
่
ึ
ทําให ้ไม่สามารถหัก เงินและคืนเงินประกันค่าเสยหายสวนที่เ หลือ ได ้ ซ ง
ึ ษาต ้องเข ้ามาขอหลัก ฐานสําเร็จการศก
ึ ษาและชําระค่าธรรมเนียมด ้วยตนเอง ทีม หาวิทยาลัยได ้ทัง้ 2 วิทยาเขต
1. นัก ศก
เ
วลา
8.30
น.
17.00
น.
ในวันจันทร์ - เสาร์ ตัง้ แต่
2. สําเนาเลขบัญชีธนาคาร ส่งให ้แผนกการเงินโดยตรง เพือ
่ สําหรับการคืนเงินประกันค่าเสียหาย
ถ ึง อ.เพ็ญศรี (แผนกการเงิน) ไปที่ Fax: +66 407-3716 หรือ สอบถามข ้อมูล โทร. 02-407-3888 # 1929
* ขน
ึ้ ทะเบ ย
ี นบ ณ
ั ฑิต ทางอินเทอรเ์ น็ต รอบ 1 วน
ั ที่ 28 ม.ค.-1 ก.พ.62 ชําระเงินภายใน 2 ก.พ.62
http://ursa2.bu.ac.th/commence/
(กําหนดการพ ิธีประสาทปรญ
ิ ญาบัตร 16-17 มี. ค.2562)
To Foreigner Student (Oversea)
Instruction for International Students who are currently expecting to graduate
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 24 November, 2018.
Pls. take internet online that you want to attend the ceremony for diploma or not
(on January 28 - February 1, 2019) you can read now in URSA for Graduate.
Commencement Ceremony: Saturday, March 16 and Sunday, March 17, 2019.
http://commencement.bu.ac.th/

