ประกาศ
การคืนเงินค่ าประกันความเสี ยหายของนักศึกษาทีส่ ํ าเร็จการศึกษา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2548 เป็ นต้นไป มหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่าประกันความเสี ยหาย ค่าลงทะเบียนเรี ยนล่วงหน้า และยอดเงินคงเหลือ(ถ้ามี) ให้กบั นักศึกษาหลักสู ตรภาษาไทย และหลักสู ตรนานาชาติ โดยการโอน
เงินเข้ าบัญชีธนาคารของนักศึกษา ตามที่ได้แจ้ง เลขที่บญั ชี - ชื่อธนาคารไว้พร้อมกับการแจ้งจบการศึกษาทาง
อินเทอร์เน็ต ดังนั้นนักศึกษาที่สาํ เร็ จการศึกษาแล้วไม่ตอ้ งนําบัตรนักศึกษามาติดต่อลาออก และรับเงินค่าประกันความเสี ยหายคืนที่มหาวิทยาลัย

ข้ อตกลงในการคืนเงินค่ าประกันความเสี ยหาย
1. ในภาคการศึกษาที่เรี ยนเป็ นภาคสุ ดท้ายตามกําหนดการของสํานักทะเบียนนักศึกษา นักศึกษาต้อง
กรอกเลขที่บญั ชี - ชื่อธนาคารให้ถูกต้อง พร้อมกับการแจ้งจบการศึกษาทางอินเทอร์เน็ต หากนักศึกษากรอกเลขที่
บัญชีผดิ พลาดมหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
2. มหาวิทยาลัยจะดําเนินการคืนเงินค่าประกันความเสี ยหายให้นกั ศึกษาภายใน 1 เดือนนับจากวันที่
นักศึกษาได้รับอนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัยให้เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษา หรื อตามกําหนดรับหลักฐานสําเร็ จการศึกษา
ของสํานักทะเบียนนักศึกษา
3. กรณี ที่นกั ศึกษามีเงินคงเหลือในบัตรนักศึกษา ต้องติดต่อขอเงินคืนที่แผนกการเงิน ภายใน 1 ปี นับจาก
วันที่สาํ เร็ จการศึกษา
4. นักศึกษาที่ไม่ได้ทาํ การแจ้งเลขที่บญั ชี – ชื่อธนาคารไว้ตอนแจ้งจบ สามารถเลือกดําเนินการได้ 2 วิธีดงั นี้
4.1 แจ้งข้อมูลที่ http://ursa.bu.ac.th เลือก Bank Account Number ใช้ Login และ Password ของนักศึกษา
4.2 ถ่ายสําเนาเลขที่บญั ชีเขียนรหัส ชื่อ-สกุล ของนักศึกษานําไปยืน่ ที่แผนกการเงินได้ท้ งั 2 วิทยาเขต
ภายในวันที่ที่กาํ หนด
กําหนดการแจ้ งเลขทีบ่ ัญชีและการโอนเงินเข้ าบัญชี
ภาคการศึกษาทีส่ ํ าเร็จ
คณะกรรมการสภาฯ กําหนดแจ้ งเลขที่ กําหนดโอนเงินเข้ า
อนุมัติ
บัญชี
บัญชี
หลักสู ตรภาษาไทย หลักสู ตรนานาชาติ
ภาค 3/2553
ภาค 2/2553
5 สิ งหาคม 2554
12 สิ งหาคม 2554 2 กันยายน 2554
ภาค 3/2553
28 ตุลาคม 2554
4 พฤศจิกายน2554 25 พฤศจิกายน 2554
ภาค 1/2554
2 ธันวาคม 2554 9 ธันวาคม 2554
30 ธันวาคม 2554
ภาค 1/2554 (เพิ่มเติม)
ภาค1/2554
3 กุมภาพันธ์ 2555 10 กุมภาพันธ์ 2555 29 กุมภาพันธ์ 2555
ภาค 2/2554
20 เมษายน 2555
27 เมษายน 2555 18 พฤษภาคม 2555
ภาค 2/2554 (เพิม่ เติม)
18 พฤษภาคม 2555 25 พฤษภาคม 2555 15 มิถุนายน 2555
 หากแจ้ งเลขทีบ่ ัญชีหลังวันทีก่ าํ หนดไว้ข้างต้ นจะได้รับเงินคืนในเดือนถัดไป 
5. นักศึกษาสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกการเงินได้ท้ งั 2 วิทยาเขต ในวันทําการ
(วันจันทร์ – วันศุกร์) 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
Thai Program
Inter. Program

Date of Your Status
Confirmation

Deadline for
Providing A/C No.

Date of Bank
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.

