
 

 
 

 

นาย/นาง/นางสาว
----------------------------------------------------

นามสกุล
-----------------------------------------------

   
 

รหัสประจําตัวนักศึกษา 
-------------------------------------------

       ภาคปกติ    ภาคคํ่า      ภาคเสาร-อาทิตย 
 

โปรแกรม    ไทย    นานาชาติ 

หลักสูตร
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
โทรศัพทท่ีติดตอได 
   (บาน/ท่ีทํางาน)    -     -  
 

           (เคลื่อนท่ี)                     -                       -    
 

 

ขาพเจาขอขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตและแจงความประสงคในการเขารวมพิธีประสาทปริญญาบัตร โดยชําระเงินคาขึ้นทะเบียนฯ 

ผานธนาคาร 
--------------------------------------------

 สาขา 
-------------------------------------------------------

 

เม่ือวันท่ี________/________/________  จํานวนเงิน______________ บาท  เพ่ือเปนคาใชจาย ดังนี ้
 

                                                               

                                                        เขารวมพิธี   
 1.  คาขึ้นทะเบียนบัณฑิตและทําเนียบบัณฑิต  3,000.- 
 2.  คาขึ้นทะเบียนศิษยเกาตลอดชีพ              1,000.- 
 3.  คาเชาชุดครุย                                     1,200.- 
      (สวนสูง……………..ซ.ม.) 
 4.  คาประกันชุดครุย (ปกเสื้อและตัวเสื้อ)                      2,000.-  
      (ไดรับเงินคืนเม่ือสงคืนชุดครุย) 
    ผูเขารวมพิธีทุกคนตองชําระในสวนน้ีรวม            7,200.- 
  

กรณีที่ไมสามารถเขารวมพิธีในวันประสาทปริญญาบัตร   

 รับใบปริญญาบัตรดวยตนเองท่ีสํานักทะเบียนฯ วิทยาเขต 
       กลวยน้ําไท 
 ใหจัดสงใบปริญญาบัตรไปตามที่อยูท่ีแจงไว 

  ไมเขารวมพิธี 
              รับใบปริญญาบัตรดวยตนเองที่สํานักทะเบียนฯ  
              วิทยาเขตกลวยนํ้าไท  

  1.  คาขึ้นทะเบียนบัณฑิตและทําเนียบบัณฑิต  3,000.- 
 2.  คาขึ้นทะเบียนศิษยเกาตลอดชีพ              1,000.- 
     รวมเปนคาใชจายทั้งส้ิน              4,000.- 

             มีความประสงคใหสงใบปริญญาบัตรไปตามที่อยูทีแ่จงไว 
 1.  คาขึ้นทะเบียนบัณฑิตและทําเนียบบัณฑิต  3,000.- 
 2.  คาขึ้นทะเบียนศิษยเกาตลอดชีพ              1,000.- 
 3.  คาจัดสงทางไปรษณีย-ในประเทศ       50.- 

            คาจัดสงทางไปรษณีย-ตางประเทศ                        300.-  
       รวมเปนคาใชจายทั้งส้ิน       (จัดสงในประเทศ)     4,050.- 
        รวมเปนคาใชจายทั้งส้ิน     (จัดสงตางประเทศ)     4,300.- 
สาเหตุที่ไมเขารวมพิธี 
 ไปตางประเทศ  ไมอยากเสียคาใชจายมาก 
 ไมชอบงานพิธี  อยูตางจังหวัด 

 ไมสะดวกในชวงเวลาท่ีมีพิธีประสาทปริญญาบัตร 
 อ่ืนๆ ______________________________________________ 

 

 

                                                                              ลงช่ือผูสําเร็จการศกึษา________________________ 

                                                                                                                  ________/________/________  

 

________________________               ________________________                  ________________________ 
________/________/________                     ________/________/________                         ________/________/________           

      ผูตรวจเอกสาร / สทบ.                        ผูบันทึกขอมูลลงคอมพิวเตอร / สทบ.                   ผูตรวจแบบสอบถาม / สวป. 

แบบฟอรมการขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต   

For English, Please Turn  

 



  BANGKOK UNIVERSITY 
 Graduation Registration Form for Master’s & Doctoral Degree Graduates  

   
 
Mr./Mrs./Miss ____________________________ Middle Name:________________________ Last Name:________________________ 

Student ID:   ____________________________________    Day Program  Evening Program    Saturday-Sunday Program 

Program:          Thai    International 

Curriculum:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tel.: (Home/Office)  -                     -  

 

 (Mobile phone)  -                     -   

   

I would like to attend the Commencement Ceremony and I have paid the amount of  ____________________ baht for the Graduation 

Registration through (bank’s name) ___________________________________________________________ 

Branch: ____________________________________on ________/________/__________The payment is for the fees as detailed below. 

 
 

 Graduates Attending the Ceremony                 Graduates not Attending the Ceremony 

                                                                  Baht  Collect the Degree at the University                       Baht 

1. Registration Fee and a Graduate Yearbook                 3,000.- 1. Registration Fee and a Graduate Yearbook                 3,000.- 

2. Lifelong Alumni Registration Fee                            1,000.- 2. Lifelong Alumni Registration Fee                            1,000.- 

3. Gown and Hood Rental                                         1,200.-     Total                                                               4,000.- 

   (Your height:…………………….cm.)  Degree posted to the address given                        Baht 

4. Rental deposit for hood and gown                      2,000.-   1. Registration Fee and a Graduate Yearbook                 3,000.- 

   (Graduates will receive the rental deposit  

    after hood and gown are returned.) 

2. Lifelong Alumni Registration Fee                            1,000.- 

Grand Total                                                         7,200.- 3. Postal fee for degree                                             

      3.1 Local shipment                                                  50.- 

In case that graduates are unable to attend the commence 

ceremony, they are allowed to do the followings: 

    3.2 Oversea shipment                                             300.- 

  To pick up the degree themselves at the Records Office,      Total (with Local shipment fee)                       4,050.- 

       Bangkok University, City Campus.      Total (with Oversea shipment fee)                    4,300.- 

   To request the University to send the degree to your notified    

       address. 
Reason (s) for the absence: 

  Go Abroad                            Inconvenient schedule

  Too much expense                  Out of town

  Do not prefer ceremonial event                         

  Others (please specify): _________________________________   
 

 

Student’s Signature ________________________ 

                                                                                                                  ________/________/________  

 

________________________               ________________________                  ________________________ 

________/________/________                     ________/________/________                         ________/________/________           

         Records Office                                           Record Keeper                           Institutional Research & Evaluation Office 

 


