ใบลงทะเบียนเรียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
กาหนดการชาระเงินที่ธนาคาร ระหว่าง วันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2560 เท่านั้น
วันที่ Date………………………………...…สาขา Branch ………………………...……
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) Comp Code: 8563 (15/15)
ค่าบารุงการศึกษา
3,500 บาท
ค่ากิจกรรม
300
บาท
ค่ากิจกรรม/บาเพ็ญประโยชน์ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
3,800 บาท
รวมจำนวนเงินเป็นอักษร (สำมพันแปดร้อยบำทถ้วน)
*.* รับเฉพาะเงินสดเท่านั้น

(รับเฉพาะเงินสดเท่านัน้ )

ชื่อ-นามสกุล:……………………………………………………..
เลขทะเบียน CUST.No . (Ref.1) :
วิทยาเขตร้อยเอ็ด (Ref.2): 001
เจ้ำหน้ำที่ธนำคำรผู้รับเงิน
ผู้รับเงิน .............................................
ผู้รับมอบอานาจ ................................

ศาสนศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
เลขทะเบียน
ชื่อ..........................................................นามสกุล........................................
สำหรับนักศึกษำ
รหัสวิชำ
กลุ่ม
รำยวิชำ
หน่วยกิต
อำจำรย์ผู้บรรยำย
ED 1013
คฤหัสถ์ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6
รวมจานวนหน่วยกิตที่ขอลงทะเบียน
6
ค่าบารุงการศึกษา 3,500 บาท
ค่ากิจกรรม 300 บาท บาท
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งหมด(สำมพันแปดร้อยบำทถ้วน) 3,800

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

ลงชือ่ .............................................อาจารย์ที่ปรึกษา
(...............................................)

ลงชื่อ...............................................เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล
(นางสาวเนาวรัตน์ ผดุงกิจ)

ลงชือ่ ...........................................หน.สาขาวิชา
(...........................................)
ลงชื่อ..............................................หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา
(ดร.จิราภรณ์ ผันสว่าง)

ผู้รับเงิน..........................................(เจ้าหน้าที่ธนาคาร)
............../............../.............. (ประทับตราธนาคาร)
1. หากไม่ชาระตามกาหนดจะถูกปรับวันละ 20 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาทต่อภาคการศึกษา
2. เมื่อพ้นกาหนดการลงทะเบียนแล้วนักศึกษาไม่มาติดต่องานทะเบียนภายใน 30 วัน ถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3. นักศึกษาต้องนาใบลงทะเบียนส่วนนี้ไปติดต่อขอรับใบเสร็จได้ที่งานการเงินและบัญชี มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ภายใน 15 วัน ก่อนนาส่งคืนที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผล จึงจะถือว่าเสร็จเรียบร้อย
4. เอกสารจะสมบูรณ์ต้องมีรายชื่อ/ตราประทับทางธนาคาร
หมำยเหตุ การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อ มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้ออกใบเสร็จรับเงินแล้ว และนักศึกษาต้องส่งสาเนาใบลงทะเบียนคืนที่งานทะเบียนและวัดผลให้เรียบร้อย
สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ 0-4351-8364 ต่อ 110 หรือ download ได้ที่ http://www.rec.mbu.ac.th

ใบลงทะเบียนเรียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
กาหนดการชาระเงินที่ธนาคาร ระหว่าง วันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2560 เท่านั้น
วันที่ Date………………………………...…สาขา Branch ………………………...……
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) Comp Code: 8563 (15/15)
ค่าบารุงการศึกษา
3,500 บาท
ค่ากิจกรรม
300
บาท
ค่ากิจกรรม/บาเพ็ญประโยชน์ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
3,800 บาท
รวมจำนวนเงินเป็นอักษร (สำมพันแปดร้อยบำทถ้วน)
*.* รับเฉพาะเงินสดเท่านั้น

(รับเฉพาะเงินสดเท่านัน้ )

ชื่อ-นามสกุล:……………………………………………………..
เลขทะเบียน CUST.No . (Ref.1) :
วิทยาเขตร้อยเอ็ด (Ref.2): 001
เจ้ำหน้ำที่ธนำคำรผู้รับเงิน
ผู้รับเงิน .............................................
ผู้รับมอบอานาจ ................................

ศาสนศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ภำคปกติ )
เลขทะเบียน
ชื่อ..........................................................นามสกุล........................................
สำหรับนักศึกษำ
รหัสวิชำ
ED 1013

กลุ่ม
คฤหัสถ์

รำยวิชำ
หน่วยกิต
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6
รวมจานวนหน่วยกิตที่ขอลงทะเบียน
6
ค่าบารุงการศึกษา 3,500 บาท
ค่ากิจกรรม 300 บาท บาท
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งหมด(สำมพันแปดร้อยบำทถ้วน) 3,800

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

ลงชือ่ .............................................อาจารย์ที่ ปรึกษา
(...............................................)

ลงชื่อ...............................................เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล
(นางสาวเนาวรัตน์ ผดุงกิจ)

อำจำรย์ผู้บรรยำย

ลงชือ่ ...........................................หน.สาขาวิชา
(...........................................)
ลงชื่อ..............................................หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา
(ดร.จิราภรณ์ ผันสว่าง)

ผู้รับเงิน..........................................(เจ้าหน้าที่ธนาคาร)
............../............../.............. (ประทับตราธนาคาร)
1. หากไม่ชาระตามกาหนดจะถูกปรับวันละ 20 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาทต่อภาคการศึกษา
2. เมื่อพ้นกาหนดการลงทะเบียนแล้วนักศึกษาไม่มาติดต่องานทะเบียนภายใน 30 วัน ถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3. นักศึกษาต้องนาใบลงทะเบียนส่วนนี้ไปติดต่อขอรับใบเสร็จได้ที่งานการเงินและบัญชี มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ภายใน 15 วัน ก่อนนาส่งคืนที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผล จึงจะถือว่าเสร็จเรียบร้อย
4. เอกสารจะสมบูรณ์ต้องมีรายชื่อ/ตราประทับทางธนาคาร
หมำยเหตุ การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อ มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้ออกใบเสร็จรับเงินแล้ว และนักศึกษาต้องส่งสาเนาใบลงทะเบียนคืนที่งานทะเบียนและวัดผลให้เรียบร้อย
สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ 0-4351-8364 ต่อ 110 หรือ download ได้ที่ http://www.rec.mbu.ac.th

ใบลงทะเบียนเรียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
กาหนดการชาระเงินที่ธนาคาร ระหว่าง วันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2560 เท่านั้น
วันที่ Date………………………………...…สาขา Branch ………………………...……
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) Comp Code: 8563 (15/15)
ค่าบารุงการศึกษา
3,500 บาท
ค่ากิจกรรม
300
บาท
ค่ากิจกรรม/บาเพ็ญประโยชน์ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
3,800 บาท
รวมจำนวนเงินเป็นอักษร (สำมพันแปดร้อยบำทถ้วน)
*.* รับเฉพาะเงินสดเท่านั้น

(รับเฉพาะเงินสดเท่านัน้ )

ชื่อ-นามสกุล:……………………………………………………..
เลขทะเบียน CUST.No . (Ref.1) :
วิทยาเขตร้อยเอ็ด (Ref.2): 001
เจ้ำหน้ำที่ธนำคำรผู้รับเงิน
ผู้รับเงิน .............................................
ผู้รับมอบอานาจ ................................

ศาสนศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา
เลขทะเบียน
ชื่อ..........................................................นามสกุล........................................
สำหรับนักศึกษำ
รหัสวิชำ
ED 1013

กลุ่ม
คฤหัสถ์

รำยวิชำ
หน่วยกิต
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6
รวมจานวนหน่วยกิตที่ขอลงทะเบียน
6
ค่าบารุงการศึกษา 3,500 บาท
ค่ากิจกรรม 300 บาท บาท
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งหมด(สำมพันแปดร้อยบำทถ้วน) 3,800

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

ลงชือ่ .............................................อาจารย์ที่ปรึกษา
(...............................................)

ลงชื่อ...............................................เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล
(นางสาวเนาวรัตน์ ผดุงกิจ)

อำจำรย์ผู้บรรยำย

ลงชือ่ ...........................................หน.สาขาวิชา
(...........................................)
ลงชื่อ..............................................หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา
(ดร.จิราภรณ์ ผันสว่าง)

ผู้รับเงิน..........................................(เจ้าหน้าที่ธนาคาร)
............../............../.............. (ประทับตราธนาคาร)
1. หากไม่ชาระตามกาหนดจะถูกปรับวันละ 20 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาทต่อภาคการศึกษา
2. เมื่อพ้นกาหนดการลงทะเบียนแล้วนักศึกษาไม่มาติดต่องานทะเบียนภายใน 30 วัน ถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3. นักศึกษาต้องนาใบลงทะเบียนส่วนนี้ไปติดต่อขอรับใบเสร็จได้ที่งานการเงินและบัญชี มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ภายใน 15 วัน ก่อนนาส่งคืนที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผล จึงจะถือว่าเสร็จเรียบร้อย
4. เอกสารจะสมบูรณ์ต้องมีรายชื่อ/ตราประทับทางธนาคาร
หมำยเหตุ การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อ มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้ออกใบเสร็จรับเงินแล้ว และนักศึกษาต้องส่งสาเนาใบลงทะเบียนคืนที่งานทะเบียนและวัดผลให้เรียบร้อย
สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ 0-4351-8364 ต่อ 110 หรือ download ได้ที่ http://www.rec.mbu.ac.th

ใบลงทะเบียนเรียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
กาหนดการชาระเงินที่ธนาคาร ระหว่าง วันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2560 เท่านั้น
วันที่ Date………………………………...…สาขา Branch ………………………...……
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) Comp Code: 8563 (15/15)
ค่าบารุงการศึกษา
3,500 บาท
ค่ากิจกรรม
300
บาท
ค่ากิจกรรม/บาเพ็ญประโยชน์ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
3,800 บาท
รวมจำนวนเงินเป็นอักษร (สำมพันแปดร้อยบำทถ้วน)
*.* รับเฉพาะเงินสดเท่านั้น

(รับเฉพาะเงินสดเท่านัน้ )

ชื่อ-นามสกุล:……………………………………………………..
เลขทะเบียน CUST.No . (Ref.1) :
วิทยาเขตร้อยเอ็ด (Ref.2): 001
เจ้ำหน้ำที่ธนำคำรผู้รับเงิน
ผู้รับเงิน .............................................
ผู้รับมอบอานาจ ................................

ศาสนศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
เลขทะเบียน
ชื่อ..........................................................นามสกุล........................................
รหัสวิชำ
ED 1013

กลุ่ม
คฤหัสถ์

รำยวิชำ
หน่วยกิต
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6
รวมจานวนหน่วยกิตที่ขอลงทะเบียน
6
ค่าบารุงการศึกษา 3,500 บาท
ค่ากิจกรรม 300 บาท บาท
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งหมด(สำมพันแปดร้อยบำทถ้วน) 3,800

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

ลงชือ่ .............................................อาจารย์ที่ ปรึกษา
(...............................................)

ลงชื่อ...............................................เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล
(นางสาวเนาวรัตน์ ผดุงกิจ)

สำหรับนักศึกษำ
อำจำรย์ผู้บรรยำย

ลงชือ่ ...........................................หน.สาขาวิชา
(...........................................)
ลงชื่อ..............................................หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา
(ดร.จิราภรณ์ ผันสว่าง)

ผู้รับเงิน..........................................(เจ้าหน้าที่ธนาคาร)
............../............../.............. (ประทับตราธนาคาร)
1. หากไม่ชาระตามกาหนดจะถูกปรับวันละ 20 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาทต่อภาคการศึกษา
2. เมื่อพ้นกาหนดการลงทะเบียนแล้วนักศึกษาไม่มาติดต่องานทะเบียนภายใน 30 วัน ถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3. นักศึกษาต้องนาใบลงทะเบียนส่วนนี้ไปติดต่อขอรับใบเสร็จได้ที่งานการเงินและบัญชี มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ภายใน 15 วัน ก่อนนาส่งคืนที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผล จึงจะถือว่าเสร็จเรียบร้อย
4. เอกสารจะสมบูรณ์ต้องมีรายชื่อ/ตราประทับทางธนาคาร
หมำยเหตุ การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อ มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้ออกใบเสร็จรับเงินแล้ว และนักศึกษาต้องส่งสาเนาใบลงทะเบียนคืนที่งานทะเบียนและวัดผลให้เรียบร้อย
สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ 0-4351-8364 ต่อ 110 หรือ download ได้ที่ http://www.rec.mbu.ac.th

