
ประกาศ 

การคนืเงนิค่าประกนัความเสียหายของนักศึกษาทีสํ่าเร็จการศึกษา 
 

 ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2/2548 เป็นตน้ไป  มหาวิทยาลยัจะคืนเงินค่าประกนัความเสียหาย ค่าลงทะเบียน-
เรียนล่วงหนา้ และยอดเงินคงเหลือ(ถา้มี) ใหก้บันกัศึกษาหลกัสูตรภาษาไทย และหลกัสูตรนานาชาติ โดยการโอน

เงินเข้าบัญชีธนาคารของนักศึกษา ตามท่ีไดแ้จง้ เลขท่ีบญัชี - ช่ือธนาคารไวพ้ร้อมกบัการแจง้จบการศึกษาทาง
อินเทอร์เน็ต ดงันั้นนกัศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษาแลว้ไม่ตอ้งนาํบตัรนกัศึกษามาติดต่อลาออก และรับเงินค่าประกนั-
ความเสียหายคืนท่ีมหาวิทยาลยั  

 

ข้อตกลงในการคนืเงินค่าประกนัความเสียหาย 
 1. ในภาคการศึกษาท่ีเรียนเป็นภาคสุดทา้ยตามกาํหนดการของสาํนกัทะเบียนนกัศึกษา นกัศึกษาตอ้ง
กรอกเลขท่ีบญัชี - ช่ือธนาคารใหถู้กตอ้ง พร้อมกบัการแจง้จบการศึกษาทางอินเทอร์เน็ต หากนกัศึกษากรอกเลขท่ี
บญัชีผดิพลาดมหาวิทยาลยัจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
 2. มหาวิทยาลยัจะดาํเนินการคืนเงินค่าประกนัความเสียหายใหน้กัศึกษาภายใน 1 เดือนนบัจากวนัท่ี
นกัศึกษาไดรั้บอนุมติัจากสภามหาวิทยาลยัใหเ้ป็นผูส้าํเร็จการศึกษา หรือตามกาํหนดรับหลกัฐานสาํเร็จการศึกษา
ของสาํนกัทะเบียนนกัศึกษา 
 3. กรณีท่ีนกัศึกษามีเงินคงเหลือในบตัรนกัศึกษา ตอ้งติดต่อขอเงินคืนท่ีแผนกการเงิน ภายใน 1 ปีนบัจาก
วนัท่ีสาํเร็จการศึกษา 
 4. นกัศึกษาท่ีไม่ไดท้าํการแจง้เลขท่ีบญัชี – ช่ือธนาคารไวต้อนแจง้จบ สามารถเลือกดาํเนินการได ้2 วิธีดงัน้ี 

                     4.1 แจง้ขอ้มูลท่ี http://ursa.bu.ac.th  เลือก Bank Account Number ใช ้Login และ Password ของนกัศึกษา 
                     4.2 ถ่ายสาํเนาเลขท่ีบญัชีเขียนรหสั ช่ือ-สกลุ ของนกัศึกษานาํไปยืน่ท่ีแผนกการเงินไดท้ั้ง 2 วิทยาเขต
ภายในวนัท่ีท่ีกาํหนด 
 

กาํหนดการแจ้งเลขทีบั่ญชีและการโอนเงินเข้าบัญชี 

ภาคการศึกษาทีสํ่าเร็จ คณะกรรมการสภาฯ
อนุมัต ิ

กาํหนดแจ้งเลขที่
บัญชี 

กาํหนดโอนเงนิเข้า
บัญชี หลกัสูตรภาษาไทย หลกัสูตรนานาชาต ิ

ภาค 3/2553 ภาค 2/2553 5 สิงหาคม  2554 12  สิงหาคม 2554 2  กนัยายน 2554 
- ภาค 3/2553 28 ตุลาคม  2554  4  พฤศจิกายน2554 25 พฤศจิกายน 2554 

ภาค 1/2554   -   2 ธนัวาคม  2554 9  ธนัวาคม  2554 30  ธนัวาคม  2554 
ภาค 1/2554  (เพิ่มเติม) ภาค1/2554   3 กมุภาพนัธ์ 2555 10  กมุภาพนัธ์  2555 29  กมุภาพนัธ์ 2555 
ภาค 2/2554 - 20 เมษายน  2555 27  เมษายน  2555 18  พฤษภาคม 2555 
ภาค 2/2554  (เพิ่มเติม) - 18 พฤษภาคม  2555 25  พฤษภาคม 2555 15  มิถุนายน  2555 

 หากแจ้งเลขทีบั่ญชีหลงัวนัทีก่าํหนดไว้ข้างต้นจะได้รับเงินคนืในเดือนถัดไป  
 

 5. นกัศึกษาสามารถสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้แผนกการเงินไดท้ั้ง 2 วทิยาเขต ในวนัทาํการ 
(วนัจนัทร์ – วนัศุกร์) เวลา 08.30 – 17.00 น. 



Notice 
A Refund of the Damage Deposit 

 
 As from Semester 2/2005, students in both Thai and international programs will receive a 
refund of the damage deposit, the Pre-Registration Fees and any outstanding amount (if any) via a 
bank transfer payable to the student’s account according to the account details given to the 
University at the time of the online graduation registration. Accordingly, the graduates are no longer 
required to come to the University to file for their resignation in order to claim for the damage 
deposit.  
 
 Please note the following details for a refund of the damage deposit, Pre-Registration Fee 
and any outstanding amount (if any): 
 

1. Provide accurate details of your bank account number and the name of your bank when 
you file for your graduation registration. The university will not be responsible if the 
given details are incorrect. 

2. Students will receive a refund of the damage deposit within one month from the date that 
the Board of Trustees confirms your status as a holder of the degree. 

3. To claim for the outstanding amount on your Pre-Paid Card or your Student Smart Card 
(if any), please contact the Finance Office within one year from the date of your 
graduation. 

4. For those who do not provide the University with their bank account information at the 
time of the graduation registration, please follow either one of the following procedures: 

 Get access to http://ursa.bu.ac.th via your Login and Password. Then select 
“Bank account number” menu to provide your bank account information. 

 Write your name and student identification number on a photocopy of the 
document that shows your bank account information and then submit the 
document to the Finance Office on both campuses by the designated dates. 

 
                Timetable for Providing Bank Account Number and Bank Transfer 
 

Semester of Your Graduation Date of Your Status Deadline for  Date of Bank  

Thai Program Inter. Program Confirmation Providing A/C No.  Transfer 

Semester 3/2010 Semester 2/2010 5 August 2011 12 August 2011 2 September 2011 

- Semester 3/2010 28 October 2011 4 November 2011 25 November 2011 

Semester 1/2011 - 2 December 2011 9 December 2011 30 December 2011 

Semester 1/2011 
(Addition) 

Semester 1/2011 3 February 2012 10 February 2012 29 February 2012 

Semester 2/2011 - 20 April 2012 27 April 2012 18  May 2012 

Semester 2/2011 
(Addition) 

- 18 May 2012 25 May 2012 15 June 2012 

* Should the bank account information is provided after the above designated dates, students 
will receive the refund the following month.* 

 
5.   For more information, please contact the Finance Office on both campuses during 

Monday to Friday, from 8.30 a.m. to 5 p.m. 


