
 
 

                               
                              ใบแจ้งการชําระเงินเพื�อชําระค่าลงทะเบียน 
        มหาวทิยาลัยมหาจุฬ าลงกรณราชวทิยาลัย  วทิยาลัยสงฆ์ลําพูน 
 

 

                             ธนาคารกรุงไทย  จาํกดั (มหาชน) 
                           Product  Code : 80266 
 

 
ชื%อ-นามสกุลนิสิต............................................... 
เลขที%ประจาํตดันิสิต(Ref.1)................................ 

คณะ/ชั7นปี(Ref.2):..คณะมนุษยศาสตร์             
                           ปี ;  (คฤหสัถ)์.................. 

เงินสด (ตวัอกัษร) 

                                     สี�พนัสองร้อยบาทถ้วน 
เงินสด (ตวัเลข) สําหรับเจ้าหน้าที�ธนาคาร 

4,200 00 

 
*** กําหนดชําระเงินที�ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา  นิสิตภาคปกติ  ตั/งแต่วนัที�   01  พฤษภาคม  -  56  มิถุนายน  2565 *** 

 

*หมายเหตุ.   ค่าธรรมเนียม  10  บาท  นิสิตเป็นผูรั้บผดิชอบ 

                                  
                              ใบแจ้งการชําระเงินเพื�อชําระค่าลงทะเบียน 
        มหาวทิยาลัยมหาจุฬ าลงกรณราชวทิยาลัย  วทิยาลัยสงฆ์ลําพูน 
 

ชื%อ - นามสกลุ  นิสิต................................................................................................. 
เลขประจาํตวันิสิต (Ref.1)........................................................................................ 
คณะ/ชั7นปี (Ref.2)  ………………คณะมนุษยศาสตร์  ปี ; (คฤหสัถ)์..................................... 

รายการที� รายการ จํานวนเงิน 
1 ค่าลงทะเบียนเรียน 4,200.00 

เงินสด (ตัวอักษร)                    สี�พนัสองร้อยบาทถ้วน รวม 4,200.00 
หมายเหตุ 
-ยอดเงินรวมขา้งตน้  ยงัไม่รวมอตัราค่าธรรมเนียมของธนาคาร 
-ผู้ชําระเงนิเป็นผู้รับผดิชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท อัตราเดยีวทั�วประเทศ 
-สามารถนาํไปชาํระเงินไดที้%ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ทุกสาขาทั%วประเทศ 
-กรณีมีเหตุขดัขอ้งไม่สามารถชาํระเงินได ้กรุณาติดต่อ ที% Call  Center  ธ.กรุงไทย  โทร.1551 
-หากเกินกาํหนดวนัรับชาํระเงิน  ให้นิสิตไปติดต่อที%งานทะเบียนของมหาวิทยาลยั 

สําหรับเจ้าหน้าที�ธนาคาร 
 
ผูรั้บเงิน.................................................... 
วนัที%......................................................... 

(ลงลายมือชื%อและประทบัตรา) 

ส่วนที� 1 (สําหรับนิสิต) 

ภาคเรียน 0 ปีการศึกษา 2565  

ส่วนที� 2 (สําหรับธนาคาร) 

ภาคเรียน 0 ปีการศึกษา 2565  



 
 

                               
                              ใบแจ้งการชําระเงินเพื�อชําระค่าลงทะเบียน 
        มหาวทิยาลัยมหาจุฬ าลงกรณราชวทิยาลัย  วทิยาลัยสงฆ์ลําพูน 
 

 

                             ธนาคารกรุงไทย  จาํกดั (มหาชน) 
                           Product  Code : 80266 
 

 
ชื%อ-นามสกุลนิสิต............................................... 
เลขที%ประจาํตดันิสิต(Ref.1)................................ 

คณะ/ชั7นปี(Ref.2):..คณะคณะมนุษยศาสตร์     
                           ปี 3 (คฤหสัถ)์.................. 

เงินสด (ตวัอกัษร) 

                                     สี�พนัสองร้อยบาทถ้วน 
เงินสด (ตวัเลข) สําหรับเจ้าหน้าที�ธนาคาร 

4,200 00 

 
*** กําหนดชําระเงินที�ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา  นิสิตภาคปกติ  ตั/งแต่วนัที�   01  พฤษภาคม  -  56  มิถุนายน  2565 *** 

 

*หมายเหตุ.   ค่าธรรมเนียม  10  บาท  นิสิตเป็นผูรั้บผดิชอบ 

                                  
                              ใบแจ้งการชําระเงินเพื�อชําระค่าลงทะเบียน 
        มหาวทิยาลัยมหาจุฬ าลงกรณราชวทิยาลัย  วทิยาลัยสงฆ์ลําพูน 
 

ชื%อ - นามสกลุ  นิสิต................................................................................................. 
เลขประจาํตวันิสิต (Ref.1)........................................................................................ 
คณะ/ชั7นปี (Ref.2)  ………………คณะมนุษยศาสตร์  ปี P (คฤหสัถ)์..................................... 

รายการที� รายการ จํานวนเงิน 
1 ค่าลงทะเบียนเรียน 4,200.00 

เงินสด (ตัวอักษร)                    สี�พนัสองร้อยบาทถ้วน รวม 4,200.00 
หมายเหตุ 
-ยอดเงินรวมขา้งตน้  ยงัไม่รวมอตัราค่าธรรมเนียมของธนาคาร 
-ผู้ชําระเงนิเป็นผู้รับผดิชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท อัตราเดยีวทั�วประเทศ 
-สามารถนาํไปชาํระเงินไดที้%ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ทุกสาขาทั%วประเทศ 
-กรณีมีเหตุขดัขอ้งไม่สามารถชาํระเงินได ้กรุณาติดต่อ ที% Call  Center  ธ.กรุงไทย  โทร.1551 
-หากเกินกาํหนดวนัรับชาํระเงิน  ให้นิสิตไปติดต่อที%งานทะเบียนของมหาวิทยาลยั 

สําหรับเจ้าหน้าที�ธนาคาร 
 
ผูรั้บเงิน.................................................... 
วนัที%......................................................... 

(ลงลายมือชื%อและประทบัตรา) 

ส่วนที� 1 (สําหรับนิสิต) 

ภาคเรียน 0 ปีการศึกษา 2565  

ส่วนที� 2 (สําหรับธนาคาร) 

ภาคเรียน 0 ปีการศึกษา 2565  



 
 

                               
                              ใบแจ้งการชําระเงินเพื�อชําระค่าลงทะเบียน 
        มหาวทิยาลัยมหาจุฬ าลงกรณราชวทิยาลัย  วทิยาลัยสงฆ์ลําพูน 
 

 

                             ธนาคารกรุงไทย  จาํกดั (มหาชน) 
                           Product  Code : 80266 
 

 
ชื%อ-นามสกุลนิสิต............................................... 
เลขที%ประจาํตดันิสิต(Ref.1)................................ 

คณะ/ชั7นปี(Ref.2):..คณะมนุษยศาสตร์             
                           ปี 4  (คฤหสัถ)์.................. 

เงินสด (ตวัอกัษร) 

                                     สี�พนัสองร้อยบาทถ้วน 
เงินสด (ตวัเลข) สําหรับเจ้าหน้าที�ธนาคาร 

4,200 00 

 
*** กําหนดชําระเงินที�ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา  นิสิตภาคปกติ  ตั/งแต่วนัที�   01  พฤษภาคม  -  56  มิถุนายน  2565 *** 

 

*หมายเหตุ.   ค่าธรรมเนียม  10  บาท  นิสิตเป็นผูรั้บผดิชอบ 
 

                                  
                              ใบแจ้งการชําระเงินเพื�อชําระค่าลงทะเบียน 
        มหาวทิยาลัยมหาจุฬ าลงกรณราชวทิยาลัย  วทิยาลัยสงฆ์ลําพูน 
 

ชื%อ - นามสกลุ  นิสิต................................................................................................. 
เลขประจาํตวันิสิต (Ref.1)........................................................................................ 
คณะ/ชั7นปี (Ref.2)  ………………คณะมนุษยศาสตร์  ปี Q (คฤหสัถ)์..................................... 

รายการที� รายการ จํานวนเงิน 
1 ค่าลงทะเบียนเรียน 4,200.00 

เงินสด (ตัวอักษร)                    สี�พนัสองร้อยบาทถ้วน รวม 4,200.00 
หมายเหตุ 
-ยอดเงินรวมขา้งตน้  ยงัไม่รวมอตัราค่าธรรมเนียมของธนาคาร 
-ผู้ชําระเงนิเป็นผู้รับผดิชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 10 บาท อัตราเดยีวทั�วประเทศ 
-สามารถนาํไปชาํระเงินไดที้%ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ทุกสาขาทั%วประเทศ 
-กรณีมีเหตุขดัขอ้งไม่สามารถชาํระเงินได ้กรุณาติดต่อ ที% Call  Center  ธ.กรุงไทย  โทร.1551 
-หากเกินกาํหนดวนัรับชาํระเงิน  ให้นิสิตไปติดต่อที%งานทะเบียนของมหาวิทยาลยั 

สําหรับเจ้าหน้าที�ธนาคาร 
 
ผูรั้บเงิน.................................................... 
วนัที%......................................................... 

(ลงลายมือชื%อและประทบัตรา) 

ส่วนที� 1 (สําหรับนิสิต) 

ภาคเรียน 0 ปีการศึกษา 2565  

ส่วนที� 2 (สําหรับธนาคาร) 

ภาคเรียน 0 ปีการศึกษา 2565  


