ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง กาหนดการลงทะเบียนและชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

----------------------------------------------เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
จึงประกาศ
กาหนดการลง ทะเบียน เรียนและชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา
๒๕61 ของนิสิตบรรพชิตและคฤหัสถ์ ทุกชั้น ทุกคณะ ดังนี้
- นิสิตบรรพชิต ลงทะเบียนและชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา 15-29 ตุลาคม 2561
- นิสิตคฤหัสถ์ ลงทะเบียนและชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา 20 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2561
- อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ในการนี้ หากนิสิตรูป/คนไหนลงทะเบียนและชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่า ช้าเกินกาหนด จะต้องเสียค่า
เทียบปรับตามระเบียบของมหาวิทยาลัยดังนี้ นิสิตชั้น ปีที่ 1-3 ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ทุกสาขาวิชา เทียบปรับวันละ
5๐ บาท นิสิตบรรพชิตและคฤหัสถ์ชั้นปีที่ 4 เป็นต้นไป เทียบปรับวันละ 20 บาท (เว้นวันหยุดราชการ)
จึงประกาศให้ทราบและปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕61

(พระรัตนมุนี,ผศ.ดร.)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นิสิตบรรพชิต ภาคการศึกษาที่ 2/2561
ลงทะเบียนเรียนและชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา 15-29 ตุลาคม 2561
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
----------------------

บรรพชิต (พระภิกษุ/สามเณร)
ชั้นปีที่

สาขาวิชา
ปี 1
พระพุทธศาสนา
ปี 1 (ภาคเสาร์-อาทิตย์) พระพุทธศาสนา
ปี 1 เทียบโอน
พระพุทธศาสนา
(ภาคเสาร์-อาทิตย์)

จานวน/บาท
3,350 (สามพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
3,450 (สามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ปี 2
ปี 3
ปี 4
ปี 1
ปี 1 เทียบโอน
ปี 2
ปี 2 เทียบโอน
ปี 3
ปี 1
ปี 1 เทียบโอน
ปี 2
ปี 3
ปี 4
ปี 1
ปี 2
ปี 3
ปี 4

3,400
3,100
2,230
3,600
3,050
3,600
3,150
3,300
3,350
3,050
3,450
3,050
2,355
3,200
3,400
3,200
2,480

พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
พุทธศิลปกรรม
พุทธศิลปกรรม
พุทธศิลปกรรม
พุทธศิลปกรรม
พุทธศิลปกรรม
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์

3,450 (สามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
(สามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
(สามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
(สองพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน)
(สามพันหกร้อยบาทถ้วน)
(สามพันห้าสิบบาทถ้วน)
(สามพันหกร้อยบาทถ้วน)
(สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
(สามพันสามร้อยบาทถ้วน)
(สามพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
(สามพันห้าสิบบาทถ้วน)
(สามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
(สามพันห้าสิบบาทถ้วน)
(สองพันสามร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)
(สามพันสองร้อยบาทถ้วน)
(สามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
(สามพันสองร้อยบาทถ้วน)
(สองพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

รับรองตามนี้
ลงชื่อ.......................................ผู้จัดทา
(นายไกรวิทย์ กฤตยชญ์)
(พระรัตนมุน,ี ผศ.ดร.)
นักวิชาการศึกษา
ผู้อานวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

หมายเหตุ

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นิสิตคฤหัสถ์ ภาคการศึกษาที่ 2/2561
ลงทะเบียนเรียนและชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา 20 ตุลาคม–3 พฤศจิกายน 2561
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
----------------------

คฤหัสถ์ (ประชาชนทั่วไป)
ชั้นปีที่
ปี 1 เทียบโอน
ปี 3
ปี 3 เทียบโอน
ปี 4
ปี 1 เทียบโอน
ปี 2
ปี 3
ปี 4
ปี 1
ปี 1 เทียบโอน
ปี 2
ปี 2 เทียบโอน
ปี 3
ปี 1
ปี 1 เทียบโอน
ปี 2
ปี 2 เทียบโอน
ปี 3

สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
พุทธศิลปกรรม
พุทธศิลปกรรม
พุทธศิลปกรรม
พุทธศิลปกรรม
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์

5,250
4,550
3,150
2,930
4,450
5,550
4,950
3,130
5,250
5,050
4,350
4,950
4,350
4,950
5,250
4,450
4,850
4,550

จานวน/บาท
(ห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
(สี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
(สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
(สองพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)
(สี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
(ห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
(สี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
(สามพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน)
(ห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
(ห้าพันห้าสิบบาทถ้วน)
(สี่พันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
(สี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
(สี่พันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
(สี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
(ห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
(สี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
(สี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
(สี่พันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)

รับรองตามนี้
ลงชื่อ........................................ผู้จัดทา
(นายไกรวิทย์ กฤตยชญ์)
(พระรัตนมุน,ี ผศ.ดร.)
นักวิชาการศึกษา
ผู้อานวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

หมายเหตุ

