
เสนทางเดินการลงทะเบียนสอบประมวลความรอบรู ทางอินเทอรเน็ต 
1.ตรวจสอบกําหนดการลงทะเบียนสอบประมวลความรอบรู 

2.ตรวจสอบรายชื่อผูมีสทิธิ์สอบประมวลความรอบรู 

3.ตรวจสอบขั้นตอนการขอหลักฐานสําเร็จการศึกษา

4.ตรวจสอบขอมูลสวนตัวใน  Personal Data ที ่ http://ursa.bu.ac.th/graduate/ >Personal Data

ท่ี  http://graduateschool.bu.ac.th/

5.ใสเลขบญัชีธนาคารเพื่อใหมหาวิทยาลัยคืนเงินประกันคาเสียหายและยอดเงินคงเหลือ (ถามี) 
    ที่  http://ursa.bu.ac.th/graduate/ >Bank Account Number

  6.ลงทะเบียนสอบประมวลความรอบรูทางอินเทอรเน็ตที่ http://ursa.bu.ac.th/graduate/index_main.cfm

  7.พิมพใบรายงานผลการลงทะเบยีน/ใบเสร็จรับเงิน (กค.018 /BU.F. 018) +  พรอมตรวจสอบ ที่อยู /โทรศัพท/ E-mail  และแกไข  (ถามี)

  1. แคชเชยีรเช็ค ทีเ่คานเตอรแผนกการเงิน

  2. ชาํระเงินทีเ่คานเตอรแผนกการเงิน ทันที
      หลงัพิมพใบ กค.018/.BU.F. 018

นักศึกษา
จะไดรับ

กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล  ตัวสะกด หรือคํา
นําหนาชื่อ ตองติดตอเปนลายลักษณ

่ เลือก
ชําระเงิน
ได 8 วิธี

  3. ชําระเงินคาลงทะเบียน ผานเครื่อง ATM

  4. ชําระเงินคาลงทะเบียน ทางโทรศพัท

  5. ชําระเงินคาลงทะเบียน ทาง Internet

กค.018/
BU.F.018
สวนที ่1 คืน

อักษร ที่สํานักทะเบียนนักศึกษา /ทาง
อีเมล/โทรสาร พรอมหลักฐานประกอบ 
(อยางชาไมเกินวันสอบปากเปลา)

6.ชําระเงินคาลงทะเบยีน ผาน Mobile Banking

7. ชําระเงินคาลงทะเบยีน ผานบตัรเครดิต ทีเ่คานเตอรแผนกการเงิน

8. ชําระเงินคาลงทะเบยีน ผานบตัรเครดิตซิตีแ้บงก (ระบบ PayLite) 
    ทีเ่คานเตอรแผนกการเงิน



 Process Chart for Online Registration for Comprehensive Examination/Qualifying Examination

1.Check Schedules for Registration of Comprehensive 

Examination/Qualifying Examination at http://graduateschool.bu.ac.th/

2. Check for your name on the list of candidates for comprehensive   

examination/qualifying examination at 

http://graduateschool.bu.ac.th/

3. Check procedures for obtaining Academic Documents

http://graduateschool.bu.ac.th/

at http://graduateschool.bu.ac.th/

4. Verify your personal data on Personal Data at

http://ursa.bu.ac.th/graduate/index_main.cfm

5. Add details of your bank account number in order to receive a refund of the damage insurance 

deposit (if any), at http://ursa.bu.ac.th/graduate/>Bank Account Number

  7. Print Registration Report/Receipt (BU.F.018). Verify your address/telephone number/E-mail and any changes (if any)

6.Register Online for Comprehensive Examination/Qualifying Examination at  http://ursa.bu.ac.th/graduate/index_main.cfm

1. Cashier Check Payment

(St dents ill recei e Part 1 of BU F 018 after the pa ment is made)

Add details 

 
(Students will receive Part 1 of BU.F. 018 after the payment is made)

2.Counter Payment 

(Students will receive Part 1 of BU.F. 018 after the payment is made)

In case of changes of first   name/surname 

are made,  the students must submit the 

request in writing (via E-mail or Fax)  and 

other required documents directly to the

Choose from 

the following 

8 M th d f

3.ATM Banking

6. Mobile Banking

4. Telephone Banking

5. Internet Banking

other required documents directly to the 

Records Office no later than the date of the 

oral examination.

8 Methods of 

Payment

7.Registration Payment by Credit Card

8.Tuition and Fee Payment by PayLite System of Citibank

(Students will receive Part 1 of BU.F. 018 after the payment is made)


