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ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 
อ าเภอเมืองล าปาง    จังหวัดล าปาง 

เรื่อง    การช าระค่าลงทะเบียนเรียน (บรรพชิต)   ประจ าภาคการศึกษาที่  ๒ /๒๕๕8 
--------------------------------------------------------------------- 

 ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ .ศ. ๒๕๕๐   
หมวดที่ ๒ การข้ึนทะเบียนเป็นนิสิต การลงทะเบียน การเพ่ิมและการถอนรายวิชา ข้อ  ๒๕ .๒ ให้มีการลงทะเบียน
รายวิชาทุกภาคการศึกษา และการลงทะเบียนทุกครั้งต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา  ซึ่งจะลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นหลักฐานในบัตรลงทะเบียนรายวิชา   และข้อ  ๒๕.๓    นิสิตต้องมาลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเองตามวัน  เวลา  
และสถานที่ท่ีก าหนด   พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมและส่วนที่ต้องช าระให้เรียบร้อย  จึงจะถือว่าการลงทะเบียนนั้น
สมบูรณ์  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย จึงขอให้นิสิต บรรพชิตช าระค่าลงทะเบียนเรียน   ในภาค
การศึกษาที่  ๒ / ๒๕๕8  ระหว่างวันที่  2 – 9  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕8  นิสิตสามารถช าระค่าลงทะเบียนเรียน ที่ 
งานการเงิน ส านักงานบริหารงานทั่วไป อาคารพระปริยัติธรรม  หากเกินก าหนดที่ประกาศนี้   ถือว่านิสิตมา
ลงทะเบียนช้า   ต้องช าระค่าธรรมเนียมพิเศษเพิ่มเป็นวันละ   ๒๐   บาท  ดังรายละเอียดดังนี้ 
 
 

นิสิตชั้นปีที่  ๑ คณะพุทธศาสตร์ 
ค่าบ ารุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน  25  หน่วยกิต      900 บาท  
 
 

 
นิสิตชั้นปีที่  ๑  คณะสังคมศาสตร์ 

ค่าบ ารุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน  25  หน่วยกิต            1,500 บาท  
 

 
 
 นิสิตชั้นปีที่  ๒   คณะพุทธศาสตร์ 

ค่าบ ารุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน  23  หน่วยกิต      900 บาท  
 
 
 

นิสิตชั้นปีที่  ๒   คณะสังคมศาสตร์ 
ค่าบ ารุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียน 26  หน่วยกิต                      1,500 บาท 

 
 
 
 



 นิสิตชั้นปีที่  ๓   คณะพุทธศาสตร์ 
๑. ค่าลงทะเบียนเรียน  23   หน่วยกิตๆ ละ ๒๕  บาท       575 บาท 
๒. ค่าบ ารุงการศึกษา         ๕๐๐ บาท 
๓. ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย           ๒๐๐ บาท  
๔. ค่าบ ารุงห้องสมุด         ๒๐๐ บาท 
๕. ค่านิตยสารและสิ่งพิมพ์        ๑๐๐ บาท 
๖. ค่าบ ารุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       ๓๐๐ บาท 
๗. ค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต         ๑๐๐ บาท  

รวม          ๑,975 บาท 
 

 
นิสิตชั้นปีที่  ๓   คณะครุศาสตร์ 

๑. ค่าลงทะเบียนเรียน ๒6  หน่วยกิตๆ ละ ๒๕  บาท       65๐ บาท 
๒. ค่าบ ารุงการศึกษา         ๕๐๐ บาท 
๓. ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย         ๒๐๐ บาท  
๔. ค่าบ ารุงห้องสมุด         ๒๐๐ บาท 
๕. ค่านิตยสารและสิ่งพิมพ์        ๑๐๐ บาท 
๖. ค่าบ ารุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       ๓๐๐ บาท 
๗. ค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต         ๑๐๐ บาท  

รวม          2,05๐ บาท 
 

 
นิสิตชั้นปีที่  ๓   คณะสังคมศาสตร์ 

๑. ค่าลงทะเบียนเรียน ๒2  หน่วยกิตๆ ละ ๒๕  บาท       ๕50 บาท 
๒. ค่าบ ารุงการศึกษา         ๕๐๐ บาท 
๓. ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย         ๒๐๐ บาท  
๔. ค่าบ ารุงห้องสมุด         ๒๐๐ บาท 
๕. ค่านิตยสารและสิ่งพิมพ์        ๑๐๐ บาท 
๖. ค่าบ ารุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       ๓๐๐ บาท 
๗. ค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต         ๑๐๐ บาท  

รวม          ๑,950 บาท 
 
 

นิสิตชั้นปีที่  ๔   คณะพุทธศาสตร์ 
๑. ค่าลงทะเบียนเรียน 15  หน่วยกิตๆ ละ ๒๕  บาท       375 บาท 
๒. ค่าบ ารุงการศึกษา         ๕๐๐ บาท 
๓. ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย         ๒๐๐ บาท  
๔. ค่าบ ารุงห้องสมุด         ๒๐๐ บาท 
๕. ค่านิตยสารและสิ่งพิมพ์        ๑๐๐ บาท 
๖. ค่าบ ารุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       ๓๐๐ บาท 
๗. ค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต         ๑๐๐ บาท  

รวม          ๑,775 บาท  
 



    
นิสิตชั้นปีที่  ๔   คณะครุศาสตร์ 

๑. ค่าลงทะเบียนเรียน  ๒๑  หน่วยกิตๆ ละ ๒๕  บาท       ๕๒๕ บาท 
๒. ค่าบ ารุงการศึกษา         ๕๐๐ บาท 
๓. ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย         ๒๐๐ บาท  
๔. ค่าบ ารุงห้องสมุด         ๒๐๐ บาท 
๕. ค่านิตยสารและสิ่งพิมพ์        ๑๐๐ บาท 
๖. ค่าบ ารุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       ๓๐๐ บาท 
๗. ค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต         ๑๐๐ บาท  

รวม          ๑,9๒๕ บาท 
   
        

นิสิตชั้นปีที่  ๔   คณะสังคมศาสตร์ 
๑. ค่าลงทะเบียนเรียน 18  หน่วยกิตๆ ละ ๒๕  บาท       450 บาท 
๒. ค่าบ ารุงการศึกษา         ๕๐๐ บาท 
๓. ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย         ๒๐๐ บาท  
๔. ค่าบ ารุงห้องสมุด         ๒๐๐ บาท 
๕. ค่านิตยสารและสิ่งพิมพ์        ๑๐๐ บาท 
๖. ค่าบ ารุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       ๓๐๐ บาท 
๗. ค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต         ๑๐๐ บาท  

รวม          ๑,850 บาท 
     
      

ชั้นปีที่ 5 นิสิตฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะครุศาสตร์  
๑. ค่าลงทะเบียนเรียน  ๕   หน่วยกิตๆ ละ ๕๐๐ บาท                          ๒,๕๐๐ บาท 
๒. ค่าบ ารุงการศึกษา                                                                     ๕๐๐ บาท 
๓. ค่าบ ารุงห้องสมุด       ๒๐๐ บาท 

รวม        ๓,2๐๐ บาท 
 
 
 
 

ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   ประกาศ   ณ  วันที่     22     เดือน   ตุลาคม   พุทธศักราช   ๒๕๕8 
     
 

 
 
 
 
 
 

(พระราชธรรมาลังการ) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 

 
 
 


