ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ทุกรุน)
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
สัปดาหที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

วัน/เดือน/ป
10-11 มีนาคม 2561
17-18 มีนาคม 2561
24-25 มีนาคม 2561
31 มีนาคม – 1 เมษายน 2561
7-8 เมษายน 2561
14-15 เมษายน 2561
21-22 เมษายน 2561
28-29 เมษายน 2561
5-6 พฤษภาคม 2561
12-13 พฤษภาคม 2561
19-20 พฤษภาคม 2561
26-27 พฤษภาคม 2561
2-3 มิถุนายน 2561
9-10 มิถุนายน 2561
16-17 มิถุนายน 2561
23-24 มิถุนายน 2561
30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561
8 กรกฎาคม 2561

กิจกรรม
สอน
สอน
สอน
สอน
สอน
หยุดชดเชย
สอน
สอน
สอน
สอน
สอน
สอน
สอน
สอน
สอน
สอน
สอบปลายภาค
สงผลการเรียน

หมายเหตุ

วันสงกรานต

ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561
ลงชื่อ

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
เรื่อง กําหนดการชําระเงินคาลงทะเบียนสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ทุกรุน)
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
เพื่ อให การชํ าระเงิ น ค าลงทะเบี ย นสํ า หรั บ นั กศึ กษาระดั บ บั ณฑิ ต ศึ กษา ประจํ า ภาคเรี ย นที่ 2
ปการศึกษา 2560 เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง วาดวย การกําหนดคาธรรมเนียม
และการชําระคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 และตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง เรื่อง การกําหนดคาธรรมเนียมและการชําระคาลงทะเบียน ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม
พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัย ฯ จึงขอกําหนดวันและเวลาการชําระเงิน ดังนี้
วัน เดือน ป
10-24 มีนาคม 2561
28 มีนาคม – 11 เมษายน 2561

รายละเอียด
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในระบบอินเทอรเน็ตดวยตนเอง
ชําระเงินผานเคานเตอรธนาคาร
1. คาเหมาจายรายวิชา
18,000 บาท
2. คาหองปรับอากาศ
500 บาท
1. คาเหมาจายรายวิชา MBA รุน 14
20,000 บาท

12 เมษายน 2561

วันแรกของการชําระคาปรับการลงทะเบียนลาชา
โดยสามารถชําระเงินไดที่เคานเตอรงานบริหารการคลัง
และทรัพยสิน (การเงิน) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
โดยเสียคาปรับวันละ 20 บาท แตไมเกิน 500 บาท

การชําระเงิน
ชําระเงินโดยนําใบแจงการชําระเงินไปยื่นที่เคานเตอรธนาคาร (ไมเสียคาธรรมเนียมใด ๆ) โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
1. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา (Service Code : 8152) บัญชีธนาคารเลขที่ 744-6-00288-3
2. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา (Service Code : URMCB) BR.NO.364
3. ธนาคารไทยพาณิชย บัญชีธนาคารเลขที่ 521-3-01543-8
4. ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย เลขที่บัญชี 1356-00002-9

หมายเหตุ
1. นักศึกษาคนใดไมชําระคาธรรมเนียมการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนดตองชําระคาปรับกรณี
ลงทะเบียนลาชากวากําหนด วันละ 20 บาท แตไมเกิน 500 บาท
2. นักศึกษาคนใดไมลงทะเบียนเรียน ตองยื่นคํารองเพื่อรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษากอนวัน
สอบปลายภาคการศึกษานั้น และนักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมคารักษาสภาพการเปนนักศึกษา กรณีไม
ลงทะเบียนเรียนภาคปการศึกษาละ 1,500 บาท หากพนกําหนดดังกลาวใหถือวานักศึกษาผูนั้น พนจาก
สถานภาพการเปนนักศึกษา
3. นักศึกษาสามารถพิมพใบแจงหนี้ไดจากเว็บไซตสารสนเทศนักศึกษา http://www.mcru.ac.th
หรือ http://pmis.mcru.ac.th/mcru02/e-register/index.php?muCode=viewlogin
4. นักศึกษาขอรับใบเสร็จไดที่งานบริหารการคลังและทรัพยสิน (การเงิน) หลังจากโอนเงินเขาบัญชี
มหาวิทยาลัย ฯ 7 วัน
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561

ลงชื่อ

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
เรื่อง กําหนดการชําระเงินคารักษาสภาพสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ทุกรุน)
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
เพื่อให การชํ าระเงิน ค า รั กษาสภาพสํ าหรั บ นั ก ศึกษาระดั บ บั ณฑิต ศึกษา ประจํ าภาคเรี ย นที่ 2
ป ก ารศึ ก ษา 2560 เป น ไปตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู บ า นจอมบึ ง ว า ด ว ย การกํ า หนด
คาธรรมเนี ย มและการชําระคาธรรมเนีย มการศึกษาระดั บ บัณฑิต ศึกษา พ.ศ. 2550 และตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง เรื่อง การกําหนดคาธรรมเนียมและการชําระคาลงทะเบียน ประกาศ
ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยฯ จึงขอกําหนดวันและเวลาการชําระเงิน ดังนี้
วัน เดือน ป
10 มีนาคม – 8 พฤษภาคม 2561
9 พฤษภาคม 2561

รายละเอียด
ชําระเงินคารักษาสภาพ (1,500 บาท)
วันแรกของการชําระคาปรับการรักษาสภาพลาชา
พรอมชําระคาคืนสภาพการเปนนักศึกษา (500 บาท)
ชําระเงินที่งานบริหารการคลังและทรัพยสิน (การเงิน)

การชําระเงิน
ใหนักศึกษากรอกแบบฟอรมการรักษาสภาพระดับบัณฑิตศึกษาที่สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยกอน
และจึ งนํ า เงิน มาชํ า ระด ว ยตนเองที่งานบริ ห ารการคลั งและทรั พย สิ น (การเงิ น ) มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ
หมูบานจอมบึง
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561

ลงชื่อ

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

