ใบลงทะเบียนเรียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด
กําหนดการชําระเงินที่ธนาคาร ระหวาง วันที่ 15 - 30 มิถุนายน 2559 เทานั้น
วันที่ Date………………………………...…สาขา Branch ………………………...……
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) Comp Code: 8563 (15/15)
คาบํารุงการศึกษา
1,750 บาท
คากิจกรรม
300
บาท
คากิจกรรม/บําเพ็ญประโยชน บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
2,050 บาท
รวมจํานวนเงินเปนอักษร (สองพันหาสิบบาทถวน)
*.* รับเฉพาะเงินสดเทานั้น

(รับเฉพาะเงินสดเทานั้น)

ชื่อ-นามสกุล:……………………………………………………..
เลขทะเบียน CUST.No . (Ref.1):
วิทยาเขตรอยเอ็ด (Ref.2): 001
เจาหนาที่ธนาคารผูรบั เงิน
ผูรับเงิน ..............................
ผูรับมอบอํานาจ ...................

ศาสนศาสตรบัณฑิตชั้นปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559 คณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
เลขทะเบียน
ชื่อ..........................................................นามสกุล........................................
สําหรับนักศึกษา
รหัสวิชา
ED 1012

กลุม
คฤหัสถ

รายวิชา
หนวยกิต
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6
รวมจํานวนหนวยกิตที่ขอลงทะเบียน
6
คาบํารุงการศึกษา 1,750 บาท
คากิจกรรม 300 บาท
รวมเปนจํานวนเงินทั้งหมด(สองพันหาสิบบาทถวน) 2,050

ลงชื่อ............................................นักศึกษา
(..........................................)

ลงชื่อ.............................................อาจารยทปี่ รึกษา
(...............................................)

ลงชื่อ...............................................เจาหนาที่ทะเบียนและวัดผล
(นางสาวเนาวรัตน ผดุงกิจ)

อาจารยผูบรรยาย

ลงชื่อ...........................................หน.สาขาวิชา
(...........................................)
ลงชื่อ..............................................หัวหนาฝายจัดการศึกษา
(พระมหาอํานวย มหาวีโร, ดร.)

ผูรับเงิน..........................................(เจาหนาที่ธนาคาร)
............../............../.............. (ประทับตราธนาคาร)
1. หากไมชําระตามกําหนดจะถูกปรับวันละ 20 บาท แตไมเกิน 800 บาทตอภาคการศึกษา
2. เมื่อพนกําหนดการลงทะเบียนแลวนักศึกษาไมมาติดตองานทะเบียนภายใน 30 วัน ถือวาพนสภาพการเปนนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3. นักศึกษาตองนําใบลงทะเบียนสวนนี้ไปติดตอขอรับใบเสร็จไดทงี่ านการเงินและบัญชี มมร.วิทยาเขตรอยเอ็ด ภายใน 15 วัน กอนนําสงคืนที่ฝายทะเบียนและวัดผล จึงจะถือวาเสร็จเรียบรอย
4. เอกสารจะสมบูรณตองมีรายชื่อ/ตราประทับทางธนาคาร
หมายเหตุ การลงทะเบียนจะสมบูรณตอเมื่อ มมร.วิทยาเขตรอยเอ็ด ไดออกใบเสร็จรับเงินแลว และนักศึกษาตองสงสําเนาใบลงทะเบียนคืนที่งานทะเบียนและวัดผลใหเรียบรอย
สามารถติดตอสอบถามเพิ่มเติมไดที่งานทะเบียนและวัดผล โทรศัพท 0-4351-8364 ตอ 110 หรือ download ไดที่ http://www.rec.mbu.ac.th

ใบลงทะเบียนเรียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด
กําหนดการชําระเงินที่ธนาคาร ระหวาง วันที่ 15 - 30 มิถุนายน 2559 เทานั้น
วันที่ Date………………………………...…สาขา Branch ………………………...……
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) Comp Code: 8563 (15/15)
คาบํารุงการศึกษา
1,750 บาท
คากิจกรรม
300
บาท
คากิจกรรม/บําเพ็ญประโยชน บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
2,050 บาท
รวมจํานวนเงินเปนอักษร (สองพันหาสิบบาทถวน)
*.* รับเฉพาะเงินสดเทานั้น

(รับเฉพาะเงินสดเทานั้น)

ชื่อ-นามสกุล:……………………………………………………..
เลขทะเบียน CUST.No . (Ref.1):
วิทยาเขตรอยเอ็ด (Ref.2): 001
เจาหนาที่ธนาคารผูรับเงิน
ผูรับเงิน ..............................
ผูรับมอบอํานาจ ...................

ศาสนศาสตรบัณฑิตชั้นปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559 คณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ )
เลขทะเบียน
ชื่อ..........................................................นามสกุล........................................
สําหรับนักศึกษา
รหัสวิชา
ED 1012

กลุม
คฤหัสถ

รายวิชา
หนวยกิต
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6
รวมจํานวนหนวยกิตที่ขอลงทะเบียน
6
คาบํารุงการศึกษา 1,750 บาท
คากิจกรรม 300 บาท
บาท
รวมเปนจํานวนเงินทั้งหมด(สองพันหาสิบบาทถวน) 2,050

ลงชื่อ............................................นักศึกษา
(..........................................)

ลงชื่อ.............................................อาจารยทปี่ รึกษา
(...............................................)

ลงชื่อ...............................................เจาหนาที่ทะเบียนและวัดผล
(นางสาวเนาวรัตน ผดุงกิจ)

อาจารยผูบรรยาย

ลงชื่อ...........................................หน.สาขาวิชา
(...........................................)
ลงชื่อ..............................................หัวหนาฝายจัดการศึกษา
(พระมหาอํานวย มหาวีโร, ดร.)

ผูรับเงิน..........................................(เจาหนาที่ธนาคาร)
............../............../.............. (ประทับตราธนาคาร)
1. หากไมชําระตามกําหนดจะถูกปรับวันละ 20 บาท แตไมเกิน 800 บาทตอภาคการศึกษา
2. เมื่อพนกําหนดการลงทะเบียนแลวนักศึกษาไมมาติดตองานทะเบียนภายใน 30 วัน ถือวาพนสภาพการเปนนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3. นักศึกษาตองนําใบลงทะเบียนสวนนี้ไปติดตอขอรับใบเสร็จไดทงี่ านการเงินและบัญชี มมร.วิทยาเขตรอยเอ็ด ภายใน 15 วัน กอนนําสงคืนที่ฝายทะเบียนและวัดผล จึงจะถือวาเสร็จเรียบรอย
4. เอกสารจะสมบูรณตองมีรายชื่อ/ตราประทับทางธนาคาร
หมายเหตุ การลงทะเบียนจะสมบูรณตอเมื่อ มมร.วิทยาเขตรอยเอ็ด ไดออกใบเสร็จรับเงินแลว และนักศึกษาตองสงสําเนาใบลงทะเบียนคืนที่งานทะเบียนและวัดผลใหเรียบรอย
สามารถติดตอสอบถามเพิ่มเติมไดที่งานทะเบียนและวัดผล โทรศัพท 0-4351-8364 ตอ 110 หรือ download ไดที่ http://www.rec.mbu.ac.th

ใบลงทะเบียนเรียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด
กําหนดการชําระเงินที่ธนาคาร ระหวาง วันที่ 15 - 30 มิถุนายน 2559 เทานั้น
วันที่ Date………………………………...…สาขา Branch ………………………...……
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) Comp Code: 8563 (15/15)
คาบํารุงการศึกษา
1,750 บาท
คากิจกรรม
300
บาท
คากิจกรรม/บําเพ็ญประโยชน บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
2,050 บาท
รวมจํานวนเงินเปนอักษร (สองพันหาสิบบาทถวน)
*.* รับเฉพาะเงินสดเทานั้น

(รับเฉพาะเงินสดเทานั้น)

ชื่อ-นามสกุล:……………………………………………………..
เลขทะเบียน CUST.No . (Ref.1):
วิทยาเขตรอยเอ็ด (Ref.2): 001
เจาหนาที่ธนาคารผูรับเงิน
ผูรับเงิน ..............................
ผูรับมอบอํานาจ ...................

ศาสนศาสตรบัณฑิตชั้นปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559 คณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาการประถมศึกษา
เลขทะเบียน
ชื่อ..........................................................นามสกุล........................................
สําหรับนักศึกษา
รหัสวิชา
ED 1012

กลุม
คฤหัสถ

รายวิชา
หนวยกิต
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6
รวมจํานวนหนวยกิตที่ขอลงทะเบียน
6
คาบํารุงการศึกษา 1,750 บาท
คากิจกรรม 300 บาท
บาท
รวมเปนจํานวนเงินทั้งหมด(สองพันหาสิบบาทถวน) 2,050

ลงชื่อ............................................นักศึกษา
(..........................................)

ลงชื่อ.............................................อาจารยที่ปรึกษา
(...............................................)

ลงชื่อ...............................................เจาหนาที่ทะเบียนและวัดผล
(นางสาวเนาวรัตน ผดุงกิจ)

อาจารยผูบรรยาย

ลงชื่อ...........................................หน.สาขาวิชา
(...........................................)
ลงชื่อ..............................................หัวหนาฝายจัดการศึกษา
(พระมหาอํานวย มหาวีโร, ดร.)

ผูรับเงิน..........................................(เจาหนาที่ธนาคาร)
............../............../.............. (ประทับตราธนาคาร)
1. หากไมชําระตามกําหนดจะถูกปรับวันละ 20 บาท แตไมเกิน 800 บาทตอภาคการศึกษา
2. เมื่อพนกําหนดการลงทะเบียนแลวนักศึกษาไมมาติดตองานทะเบียนภายใน 30 วัน ถือวาพนสภาพการเปนนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3. นักศึกษาตองนําใบลงทะเบียนสวนนี้ไปติดตอขอรับใบเสร็จไดทงี่ านการเงินและบัญชี มมร.วิทยาเขตรอยเอ็ด ภายใน 15 วัน กอนนําสงคืนที่ฝายทะเบียนและวัดผล จึงจะถือวาเสร็จเรียบรอย
4. เอกสารจะสมบูรณตองมีรายชื่อ/ตราประทับทางธนาคาร
หมายเหตุ การลงทะเบียนจะสมบูรณตอเมื่อ มมร.วิทยาเขตรอยเอ็ด ไดออกใบเสร็จรับเงินแลว และนักศึกษาตองสงสําเนาใบลงทะเบียนคืนที่งานทะเบียนและวัดผลใหเรียบรอย
สามารถติดตอสอบถามเพิ่มเติมไดที่งานทะเบียนและวัดผล โทรศัพท 0-4351-8364 ตอ 110 หรือ download ไดที่ http://www.rec.mbu.ac.th

ใบลงทะเบียนเรียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด
กําหนดการชําระเงินที่ธนาคาร ระหวาง วันที่ 15 - 30 มิถุนายน 2559 เทานั้น
วันที่ Date………………………………...…สาขา Branch ………………………...……
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) Comp Code: 8563 (15/15)
คาบํารุงการศึกษา
1,750 บาท
คากิจกรรม
300
บาท
คากิจกรรม/บําเพ็ญประโยชน บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
2,050 บาท
รวมจํานวนเงินเปนอักษร (สองพันหาสิบบาทถวน)
*.* รับเฉพาะเงินสดเทานั้น

(รับเฉพาะเงินสดเทานั้น)

ชื่อ-นามสกุล:……………………………………………………..
เลขทะเบียน CUST.No . (Ref.1):
วิทยาเขตรอยเอ็ด (Ref.2): 001
เจาหนาที่ธนาคารผูรับเงิน
ผูรับเงิน ..............................
ผูรับมอบอํานาจ ...................

ศาสนศาสตรบัณฑิตชั้นปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559 คณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
เลขทะเบียน
ชือ่ ..........................................................นามสกุล........................................
สําหรับนักศึกษา
รหัสวิชา
ED 1012

กลุม
คฤหัสถ

รายวิชา
หนวยกิต
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6
รวมจํานวนหนวยกิตที่ขอลงทะเบียน
6
คาบํารุงการศึกษา 1,750 บาท
คากิจกรรม 300 บาท
บาท
รวมเปนจํานวนเงินทั้งหมด(สองพันหาสิบบาทถวน) 2,050

ลงชื่อ............................................นักศึกษา
(..........................................)

ลงชื่อ.............................................อาจารยที่ปรึกษา
(...............................................)

ลงชื่อ...............................................เจาหนาที่ทะเบียนและวัดผล
(นางสาวเนาวรัตน ผดุงกิจ)

อาจารยผูบรรยาย

ลงชื่อ...........................................หน.สาขาวิชา
(...........................................)
ลงชื่อ..............................................หัวหนาฝายจัดการศึกษา
(พระมหาอํานวย มหาวีโร, ดร.)

ผูรับเงิน..........................................(เจาหนาที่ธนาคาร)
............../............../.............. (ประทับตราธนาคาร)
1. หากไมชําระตามกําหนดจะถูกปรับวันละ 20 บาท แตไมเกิน 800 บาทตอภาคการศึกษา
2. เมื่อพนกําหนดการลงทะเบียนแลวนักศึกษาไมมาติดตองานทะเบียนภายใน 30 วัน ถือวาพนสภาพการเปนนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3. นักศึกษาตองนําใบลงทะเบียนสวนนี้ไปติดตอขอรับใบเสร็จไดทงี่ านการเงินและบัญชี มมร.วิทยาเขตรอยเอ็ด ภายใน 15 วัน กอนนําสงคืนที่ฝายทะเบียนและวัดผล จึงจะถือวาเสร็จเรียบรอย
4. เอกสารจะสมบูรณตองมีรายชื่อ/ตราประทับทางธนาคาร
หมายเหตุ การลงทะเบียนจะสมบูรณตอเมื่อ มมร.วิทยาเขตรอยเอ็ด ไดออกใบเสร็จรับเงินแลว และนักศึกษาตองสงสําเนาใบลงทะเบียนคืนที่งานทะเบียนและวัดผลใหเรียบรอย
สามารถติดตอสอบถามเพิ่มเติมไดที่งานทะเบียนและวัดผล โทรศัพท 0-4351-8364 ตอ 110 หรือ download ไดที่ http://www.rec.mbu.ac.th

