
ประกาศ 
การคืนเงินคาประกันความเสียหายของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 

 

 ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 2/2548 เปนตนไป  มหาวิทยาลัยจะคืนเงินคาประกันความเสียหาย คาลงทะเบียน-

เรียนลวงหนา และยอดเงินคงเหลือ(ถามี) ใหกับนกัศึกษาหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ โดยการโอน

เงินเขาบัญชีธนาคารของนักศึกษา ตามที่ไดแจง เลขที่บญัชี - ช่ือธนาคารไวพรอมกับการแจงจบการศึกษาทาง

อินเทอรเน็ต ดงันั้นนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาแลวไมตองนําบัตรนักศกึษามาติดตอลาออก และรับเงินคาประกัน-
ความเสียหายคืนที่มหาวิทยาลัย  

 

ขอตกลงในการคืนเงินคาประกันความเสียหาย 
 1. ในภาคการศึกษาที่เรียนเปนภาคสุดทายตามกําหนดการของสํานักทะเบียนนักศกึษา นกัศึกษาตอง
กรอกเลขที่บัญชี - ช่ือธนาคารใหถูกตอง พรอมกับการแจงจบการศึกษาทางอินเทอรเน็ต หากนักศึกษากรอกเลขที่
บัญชีผิดพลาดมหาวิทยาลัยจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
 2. มหาวิทยาลัยจะดําเนนิการคืนเงินคาประกันความเสียหายใหนกัศึกษาภายใน 1 เดอืนนับจากวันที่
นักศึกษาไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลยัใหเปนผูสําเร็จการศึกษา หรือตามกําหนดรับหลักฐานสําเร็จการศึกษา
ของสํานักทะเบียนนกัศึกษา 
 3. กรณีที่นักศกึษามีเงินคงเหลือในบัตรนักศึกษา ตองติดตอขอเงินคืนทีแ่ผนกการเงนิ ภายใน 1 ปนบัจาก

วันที่สําเร็จการศึกษา 
 4. นักศึกษาทีไ่มไดทําการแจงเลขที่บัญชี – ช่ือธนาคารไวตอนแจงจบ สามารถเลือกดําเนินการได 2 วิธีดังนี ้

                     4.1 แจงขอมูลที่ http://ursa.bu.ac.th  เลือก Bank Account Number ใช Login และ Password ของนักศึกษา 
                     4.2 ถายสําเนาเลขที่บัญชีเขียนรหัส ช่ือ-สกุล ของนักศึกษานําไปยืน่ที่แผนกการเงินไดทั้ง 2 วิทยาเขต
ภายในวันที่ทีก่ําหนด 
 

กําหนดการแจงเลขท่ีบัญชีและการโอนเงินเขาบัญช ี

ภาคการศึกษาที่สําเร็จ คณะกรรมการสภาฯ
อนุมัต ิ

กําหนดแจงเลขท่ี
บัญชี 

กําหนดโอนเงนิเขา
บัญชี หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาต ิ

ภาค 3/2553 ภาค 2/2553 5 สิงหาคม  2554 12  สิงหาคม 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 กุมภาพนัธ 2555 10  กุมภาพนัธ  2555 29  กุมภาพนัธ 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 

 หากแจงเลขที่บัญชีหลังวันท่ีกําหนดไวขางตนจะไดรับเงินคืนในเดือนถัดไป  
 

 5. นักศึกษาสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่แผนกการเงินไดทั้ง 2 วทิยาเขต ในวันทําการ 
(วันจันทร – วันศุกร) 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. 


