
 
 
 
 
 

 
ท่ี  มกส  181/2558 
      1  ธนัวาคม 2558 
 

สวสัดี    มหาบัณฑิต รุ่นที ่ 4 และ บัณฑิตปริญญาตรี รุ่นที่ 8 มหาวทิยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ 
 

 มหาวทิยาลยักรุงเทพสุวรรณภูมิ  ขอแสดงความยินดีกบัมหาบณัฑิต และบณัฑิตของ BSU ทุกท่านท่ีก าลงัจะเขา้สู่ 
“พธีิประสาทปริญญาบัตร” คร้ังท่ี 8  ของ BSU   ในวนัอาทติย์ที ่20 มีนาคม 2559 เวลา 08.00 น.  มหาวทิยาลยั ขอแจง้ก าหนดการ 
ดงัน้ี 
 

1. ก าหนดการ 
 1. วนัองัคารที ่ 15  ธันวาคม  พ.ศ. 2558   และวนัอาทติย์ที ่ 10  มกราคม  พ.ศ. 2559   เวลา  09.00 – 13.00 น. 

   - ข้ึนทะเบียนมหาบณัฑิต และบณัฑิตกบัอาจารยส์าขาวิชา   
  - สั่งจองชุดครุย สั่งจองรูป (รับปริญญา) กบัทางร้าน 
  - ส ารวจการมีงานท าของมหาบณัฑิตและบณัฑิตผา่นระบบออนไลน์ท่ีเวบ็ไซต ์
     http://www.bsu.ac.th/Register_System/QN/Work/ (กรุณาเขา้ไปท าล่วงหนา้ก่อนวนัข้ึนทะเบียน) 

2. วนัเสาร์ที ่ 27  กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2559    เวลา  09.00 – 12.00 น.. 
     วนัซอ้มยอ่ย และรับชุดครุย (แต่งกายสุภาพ รองเทา้ไม่มีส้น) 

 3. วนัศุกร์ที ่18 มีนาคม พ.ศ. 2559    เวลา 08.00 น. 
    วนัซอ้มใหญ่  (มหาบัณฑิต และบัณฑิตสวมชุดครุย  และถ่ายรูปหมู่) 

 4. วนัอาทติย์ที ่ 20  มีนาคม   พ.ศ. 2559   เวลา 08.00 น. 
       วนัเขา้ร่วมพิธีประสาทปริญญาบตัร 

 

2. รายละเอยีดค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้ 
 1. ค่าชุดครุยรับปริญญา ติดต่อกบัทางร้าน โดยร้านจะมารับขอ้มูลท่ี BSU 
    1.1 กรณี  เช่าตัดชุดครุย  ชุดละ 1,500  บาท  และ  มัดจ าชุด   1,500  บาท  รวม  3,000  บาท   

1.2 กรณี  ตัดซ้ือชุดครุย  ชุดละ 2,500  บาท (ไดเ้ป็นเจา้ของชุดครุย) 
2. ค่าสั่งจองรูปรับปริญญา ติดต่อกบัทางร้าน โดยร้านจะมารับขอ้มูลท่ี BSU ราคา 1,800 บาท (จ านวน 6 รูป) 
3. ค่าข้ึนทะเบียนบณัฑิต 2,300 บาท (กรณีท่ีนกัศึกษายงัไม่ข้ึนทะเบียนบณัฑิต) 

 

3. การคืนชุดครุย 
 กรณีเช่าตดัชุดครุยใหคื้นใน วนัอาทติย์ที ่ 10 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ มหาวทิยาลยักรุงเทพสุวรรณภูมิ    
(เวลา 13.00 – 16.00 น.) พร้อมไดรั้บเงินมดัจ า 1,500 บาทคืนจากทางร้าน 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอยีดของก าหนดการงานรับปริญญา 
วนัซ้อมย่อย   วนัเสาร์ที่   27  กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2559   เวลา  09.00 – 12.00 น. 

เวลา 08.00 น.  บณัฑิตรายงานตวั ณ สนามฟตุซอล (สวมรองเทา้สน้เรียบ) 
 09.00  น.  เดินแถวข้ึนหอประชุม ท าพิธีซ้อมมอบผา้เกียรติยศ ส าหรับผูท่ี้ได้รับเกียรตินิยมอนัดับ 1 , อนัดับ 2  

                                                             และ เกียรติบตัรเรียนดีอนัดบั 1 , อนัดบั 2 
 11.00 น.  ซอ้มรับปริญญา 

- ประธานในพิธี  จุดธูป  เทียน  บูชาพระรัตนตรัย 
   -  พิธีกตเวทิตาคุณ 
   -  อธิการบดี  กล่าวรายงานกิจการของมหาวทิยาลยั 
   -  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวรายงาน จ านวนมหาบณัฑิต และบณัฑิต 
        ท่ีเขา้สู่  “พิธีประสาทปริญญาบตัร” 
 ล าดบัการขึน้รับประสาทปริญญาบัตร 
  1.  คณะบัณฑิตวทิยาลยั 
   -  คณบดบีัณฑิตวทิยาลยั  กล่าวรายงาน  ผูส้ าเร็จการศึกษา  
   -  ผู้อ านวยการหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   
                                      เบิกตวัมหาบณัฑิตเขา้รับปริญญาบตัร  หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
   -  ผู้อ านวยการหลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต   
                                      เบิกตวัมหาบณัฑิตเขา้รับปริญญาบตัร  หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

   2.  คณะบริหารธุรกจิ 
-  คณบดคีณะบริหารธุรกจิ  กล่าวรายงาน  ผูส้ าเร็จการศึกษา 
-  หัวหน้าสาขาเบิกตวับัณฑิต  หลกัสูตร  4  ปี  ท่ีไดรั้บเกียรตินิยมอนัดบั  1 อนัดบั 2  และ หลกัสูตร 4 ปี 
(เทียบโอน) ท่ีไดรั้บเกียรติบตัรเรียนดีอนัดบั 1  อนัดบั 2  และบณัฑิตในสาขา เขา้รับปริญญาบตัร 

1.สาขาวชิาการจดัการ  2. สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
3. สาขาวชิาการบญัชี  4. สาขาวชิาการตลาด 

   5. สาขาวชิาการจดัการอุตสาหกรรม 6. สาขาวชิาการจดัการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
   3. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

-  คณบดคีณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี กล่าวรายงาน  ผูส้ าเร็จการศึกษา   
-  หัวหน้าสาขาเบิกตวับัณฑิต หลกัสูตร 4 ปี   ท่ีไดรั้บเกียรตินิยมอนัดบั 1 
   อนัดบั 2 และ หลกัสูตร 4 ปี (เทียบโอน) ท่ีไดรั้บเกียรติบตัรเรียนดีอนัดบั 1  
   อนัดบั 2 และบณัฑิตในสาขาเขา้รับปริญญาบตัร 

1.สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 2. สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 
   4. คณะรัฐศาสตร์ 

-  คณบดคีณะรัฐศาสตร์  กล่าวรายงาน  ผูส้ าเร็จการศึกษา   
-  หัวหน้าสาขาเบิกตัวบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี   ท่ีได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1   อันดับ 2  

       และบณัฑิตในสาขาเขา้รับปริญญาบตัร 
1.สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 

    -  บณัฑิตกล่าวปฏิญาณตน 
    -  ประธานในพิธีใหโ้อวาท 
  12.00  น.  เสร็จส้ินพิธีการ 
 



 
 

 

วนัซ้อมใหญ่  ถ่ายรูปหมู่     วนัศุกร์  ที ่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559   เวลา 08.000 น. 
เวลา 08.00 น.  มหาบณัฑิต และบณัฑิตรายงานตวั  หอ้งโถง  ตึกคณะบริหารธุรกิจ  

08.30 น.  เดินแถวข้ึนหอประชุม ท าพิธีมอบผา้เกียรติยศ ส าหรับผูท่ี้ไดรั้บเกียรตินิยมอนัดับ 1 , อนัดับ 2 
                 และเกียรติบตัรเรียนดีอนัดบั 1 , อนัดบั 2 

 11.00 น.  ซอ้มรับปริญญา 
   - ประธานในพิธี  จุดธูป  เทียน  บูชาพระรัตนตรัย 
   -  พิธีกตเวทิตาคุณ 
   -  อธิการบดี  กล่าวรายงานกิจการของมหาวทิยาลยั 
   -  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวรายงาน จ านวนมหาบณัฑิต และบณัฑิต 
        ท่ีเขา้สู่  “พิธีประสาทปริญญาบตัร” 
 ล าดบัการขึน้รับประสาทปริญญาบัตร 
  1.  คณะบัณฑิตวทิยาลยั 
   -  คณบดบีัณฑิตวทิยาลยั  กล่าวรายงาน  ผูส้ าเร็จการศึกษา  
   -  ผู้อ านวยการหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   
                                      เบิกตวัมหาบณัฑิตเขา้รับปริญญาบตัร  หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
   -  ผู้อ านวยการหลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต   
                                      เบิกตวัมหาบณัฑิตเขา้รับปริญญาบตัร  หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

   2.  คณะบริหารธุรกจิ 
-  คณบดคีณะบริหารธุรกจิ  กล่าวรายงาน  ผูส้ าเร็จการศึกษา 

   -  หัวหน้าสาขาเบิกตวับัณฑิต  หลกัสูตร  4  ปี   ท่ีไดรั้บเกียรตินิยมอนัดบั  1 
   อนัดบั 2 และ หลกัสูตร 4 ปี (เทียบโอน) ท่ีไดรั้บเกียรติบตัรเรียนดีอนัดบั 1  
   อนัดบั 2  และบณัฑิตในสาขาเขา้รับปริญญาบตัร 

1.สาขาวชิาการจดัการ  2. สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
3. สาขาวชิาการบญัชี  4. สาขาวชิาการตลาด 

   5. สาขาวชิาการจดัการอุตสาหกรรม 6. สาขาวชิาการจดัการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
   3. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

-  คณบดคีณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี กล่าวรายงาน  ผูส้ าเร็จการศึกษา   
-  หัวหน้าสาขาเบิกตวับัณฑิต หลกัสูตร 4 ปี   ท่ีไดรั้บเกียรตินิยมอนัดบั 1 
   อนัดบั 2 และ หลกัสูตร 4 ปี (เทียบโอน) ท่ีไดรั้บเกียรติบตัรเรียนดีอนัดบั 1  
   อนัดบั 2 และบณัฑิตในสาขาเขา้รับปริญญาบตัร 

1.สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 2. สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 
   4. คณะรัฐศาสตร์ 

-  คณบดคีณะรัฐศาสตร์  กล่าวรายงาน  ผูส้ าเร็จการศึกษา   
-  หัวหน้าสาขาเบิกตวับัณฑิต หลกัสูตร 4 ปี   ท่ีไดรั้บเกียรตินิยมอนัดบั 1   อนัดบั 2  

       และบณัฑิตในสาขาเขา้รับปริญญาบตัร 
1.สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 

    -  บณัฑิตกล่าวปฏิญาณตน, ประธานในพิธีใหโ้อวาท 
  12.00  น.  เสร็จส้ินพิธีการ 

 13.00 น.  ถ่ายรูปหมู่ 



 
 

 

วนัพธีิประสาทปริญญาบัตร    วนัอาทติย์  ที ่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.00 น. 
เวลา 08.00 น.  บณัฑิตรายงานตวั  หอ้งโถง  ตึกคณะบริหารธุรกิจ 
 09.00 น.  ท่านผูป้กครองบณัฑิต ตวัแทนนกัศึกษา  และรุ่นนอ้ง  เขา้ร่วมพิธีในอาคารบริหาร 
 09.30 น.  บณัฑิตเดินแถวเกียรติยศเขา้ร่วมพิธีในหอประชุม 
 10.00 น.  ประธานในพิธี  จุดธูป  เทียน  บูชาพระรัตนตรัย 
   -  พิธีกตเวทิตาคุณ 
   -  อธิการบดี  กล่าวรายงานกิจการของมหาวิทยาลยั 
 ล าดบัการขึน้รับประสาทปริญญาบัตร 
  1.  คณะบัณฑิตวทิยาลยั 
   -  คณบดบีัณฑิตวทิยาลยั  กล่าวรายงาน  ผูส้ าเร็จการศึกษา  
   -  ผู้อ านวยการหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   
                                      เบิกตวัมหาบณัฑิตเขา้รับปริญญาบตัร  หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
   -  ผู้อ านวยการหลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต   
                                      เบิกตวัมหาบณัฑิตเขา้รับปริญญาบตัร  หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

   2.  คณะบริหารธุรกจิ 
-  คณบดคีณะบริหารธุรกจิ  กล่าวรายงาน  ผูส้ าเร็จการศึกษา 

   -  หัวหน้าสาขาเบิกตวับัณฑิต  หลกัสูตร  4  ปี   ท่ีไดรั้บเกียรตินิยมอนัดบั  1 
   อนัดบั 2 และ หลกัสูตร 4 ปี (เทียบโอน) ท่ีไดรั้บเกียรติบตัรเรียนดีอนัดบั 1  
   อนัดบั 2  และบณัฑิตในสาขาเขา้รับปริญญาบตัร 

1.สาขาวชิาการจดัการ  2. สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
3. สาขาวชิาการบญัชี  4. สาขาวชิาการตลาด 

   5. สาขาวชิาการจดัการอุตสาหกรรม 6. สาขาวชิาการจดัการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
   3. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

-  คณบดคีณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี กล่าวรายงาน  ผูส้ าเร็จการศึกษา   
-  หัวหน้าสาขาเบิกตวับัณฑิต หลกัสูตร 4 ปี   ท่ีไดรั้บเกียรตินิยมอนัดบั 1 
   อนัดบั 2 และ หลกัสูตร 4 ปี (เทียบโอน) ท่ีไดรั้บเกียรติบตัรเรียนดีอนัดบั 1  
   อนัดบั 2 และบณัฑิตในสาขาเขา้รับปริญญาบตัร 

1.สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 2. สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 
   4. คณะรัฐศาสตร์ 

-  คณบดคีณะรัฐศาสตร์  กล่าวรายงาน  ผูส้ าเร็จการศึกษา   
-  หัวหน้าสาขาเบิกตวับัณฑิต หลกัสูตร 4 ปี   ท่ีไดรั้บเกียรตินิยมอนัดบั 1   อนัดบั 2  

       และบณัฑิตในสาขาเขา้รับปริญญาบตัร 
1.สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 

    -  บณัฑิตกล่าวปฏิญาณตน 
    -  ประธานในพิธีใหโ้อวาท 
  12.00  น.  เสร็จส้ินพิธีการ 
 
 

           (ดร.ณฐักาญจน์  สุวรรณธารา) 



 
 

      รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวทิยาลยักรุงเทพสุวรรณภูมิ 

ใบตอบรับเข้าร่วมพธิีประสาทรับปริญญาบัตร 
 

 
ช่ือ  -  สกุล  มหาบัณฑิต / บัณฑิต ........................................................................................................................................ 
 

รหัสประจ าตัวนักศึกษา  ..................................................  สาขาวชิา  .................................................................................. 

 

ภาคเวลาเรียน                    ปกติ                                                พิเศษ (วนัอาทิตย)์ 
 
1.  เขา้ร่วมพิธีการ 
 -  วนัซ้อมย่อย วันเสาร์ ที ่ 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น.     

เขา้ร่วม   ไม่สามารถเขา้ร่วมได ้
 
 -  วนัซ้อมใหญ่ วนัศุกร์ที ่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา  08.00 น.    

เขา้ร่วม   ไม่สามารถเขา้ร่วมได ้      
 
 -  วนัประสาทรับปริญญาบัตร วนัอาทติย์ที ่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2559  เวลา  08.00  น. 

เขา้ร่วม   ไม่สามารถเขา้ร่วมได ้
      
2.  ผูป้กครอง  ท่ีจะเขา้ร่วมพิธีการแสดงความกตเวทิตาคุณ ของบณัฑิต  (วนัประสาทปริญญาบตัร) 
 1.  ช่ือ  -  สกุล  ............................................................................  ความสัมพนัธ์  ............................................ 
3.  จ  านวนผูติ้ดตามแสดงความยนิดี  จ  านวน  ................  คน    (ช่วงพิธีการรอดา้นล่างหอประชุม) 
 
     ลงช่ือมหาบณัฑิต / บณัฑิต ................................................................. 
               (......................................................) 
 
หมายเหตุ 

1. กรุณาตอบกลบั  มหาวทิยาลยั ตั้งแต่บัดนี ้- วนัอาทติย์ที ่ 10  มกราคม  พ.ศ.2559 เท่าน้ัน 
2. เน่ืองจากวนัประสาทปริญญาบตัร วนัอาทิตยท่ี์ 20 มีนาคม พ.ศ. 2559 ทางมหาวทิยาลยั มีของวา่ง 

รับรองผูป้กครอง  จึงขอใหม้หาบณัฑิต และบณัฑิตแจง้จ านวนท่ีแน่นอนกบัทางมหาวิทยาลยั  
 เพื่อความสะดวก และการบริการท่ีดี (วนัประสาทปริญญาบตัร) 

 3.    พบัเอกสาร  ใบตอบรับ  ส่งกลบัมาท่ีมหาวทิยาลยั  (ดา้นหลงั)  หรือ  ส่ง  โทรสาร.  02-172-9620   
                     ถึงอาจารยอ์ญัทิกา 
 4.    สอบถามขอ้มูล  โทร. 02-172-9888 ต่อ 102 ฝ่ายทะเบียน        อาจารยอ์ญัทิกา    นาคกรด 
                                                                                                                       อาจารยสิ์รียากร   ขาวสบาย 



 
 

                           
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
        กรุณาส่ง 

     มหาวิทยาลยักรุงเทพสุวรรณภูมิ 
     489 ถนนประชาพฒันา                          
     แขวงทบัยาว   เขตลาดกระบงั 
     กรุงเทพฯ  10520 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


