
ท.๐๓ 

 

 

ใบลงทะเบียนเรียน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

 
ชื่อ........................................................ฉายา.........................................................นามสกุล.................. ............... 
รหัสประจ าตัวนิสิต.................................................................ชั้นปี.............. ปีการศึกษา.....................................  
หลักสูตร................................................................สาขาวิชา............................................. .................................... 
อาจารย์ที่ปรึกษาชื่อ......................................................................................................... ..................................... 
ขอลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่..............ปีการศึกษา..........................ในรายวิชา ดังนี ้
 
ที ่ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต หน่วยกิตละ ผู้บรรยาย 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
  รวม    
 
 

ลงชื่อ...................................................................  

                                   นิสิต 

.........../.................../.................... 

 
 

ลงชื่อ................................................................  
อาจารย์ที่ปรึกษา 

.................../........................../....................  

 
 

ลงชื่อ................................................................  
      (เจ้าหน้าที่กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล) 

.................../........................../.................... 
 
บันทึกพิเศษ  
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................... ...........................................................................................................  

 ภาคปกติ   ภาคสมทบ 
 ประกาศนียบัตร ................................... 



ท.๐๔ 

 
ลงทะเบียนเพิ่ม – ถอนรายวิชา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น 
-------------------------- 

 
วันที่……….เดือน…………………….พ.ศ…………… 

 

 ชื่อ……………….....………………ฉายา………………………………นามสกุล…….....................………….………………. 
รหัสประจ าตัวนิสิต………..........…..................……สาขาวิชา………………………………….…………………ชั้นปีที่…............ 
ประจ าภาคการศึกษาที่……../…………….มีความประสงค์จะขอ  เพ่ิมรายวิชา   ถอนรายวิชา ดังนี้ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
หมายเหตุ 
(เพ่ิม/ถอน) 

          
          
          
          
          
       รวม   
 

(ลงชื่อ)…………………………………….นิสิต 
        (……………………………………) 
        …………./…………../………….. 
 

ความเห็นประธานหลักสูตร/อาจารย์ที่ปรึกษา 
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
      (ลงชื่อ)    ……………….......…………………… 
                 (……………........…………………….) 
                     …………./…………../………… 

รับทราบและจะด าเนินการให้เสร็จภายใน ๒ วัน  
 
     (ลงชื่อ)   ....…………………………………… 
                (………………….........…………….) 
            เจ้าหน้าทีก่ลุ่มงานทะเบียนและวัดผล 
               …………./…………../………… 

 
      ได้รับค่าธรรมเนียมการ……………….…..… จ านวน ….….….รายวิชา  รวมจ านวนหน่วยกิต………..….หน่วยกิต 
เป็นเงิน………........………..บาท (.........................................) 
 
                                           (ลงชื่อ)  ......................................................... 

                   (……..................………………………) 
                  เจ้าหน้าทีก่ลุ่มงานการเงิน 

 

หมายเหตุ นิสิตภาคปกติ (บรรพชิต) นก.ละ 25 บาท นิสติภาคปกต ิ(คฤหัสถ์) นก.ละ 50 บาท   ภาคสมทบ นก.ละ 150 
บาท 

 ปกติ    ภาคสมทบ 
 บรรพชิต  คฤหัสถ์ 
 

 

 



ท.๐๕ 

 

 

ค ำร้องขอเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรี อีกสำขำหนึ่ง 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตขอนแก่น 

 
 
เรียน/นมัสการ ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น  
 
 ข้าพเจ้า............................................................................................รหัสประจ าตัวนิสิต......................... 
จบการศึกษาในหลักสูตร...................................................................สาขาวิชา..................................................... 
เมื่อภาคการศึกษาที่...............ปีการศึกษา................................คะแนนเฉลี่ยสะสม.............................................. 
มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อเพ่ือรับปริญญาตรีเพ่ิมข้ึนอีกสาขาหนึ่ง ในหลักสูตร.......................................... 
สาขาวิชา............................................................................ในภาคการศึกษาที่..............ปีการศึกษา..................... 
 
 จึงเรียน/นมัสการมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

 ลงชื่อ................................................................ 
(.................................................................... .....) 
......................../................................/................ 

 

ผลการพิจารณาของหลักสูตร/สาขาวิชาท่ีจะรับ 
............................................................................. 
.............................................................................. 
........................................................................... 
 

ลงช่ือ.................................................................. 
(..........................................................................) 
............../......................................../................ 

 ค าสั่งผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น  
............................................................................. 
.............................................................................. 
........................................................................... 
 
ลงช่ือ.................................................................. 
(..........................................................................) 

............../......................................../................ 
 
 

รับทราบ 
 
 

ลงช่ือ.................................................................. 
(..........................................................................) 

เจ้าหน้าท่ีกลุม่งานทะเบียนและวัดผล 
............../......................................../................ 

 
 
บันทึกพิเศษ  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 



ท.๐๖ 

 
 

 

ใบยื่นค ำร้องขอลำพักกำรศึกษำ/ลำออกจำกกำรเป็นนิสิต 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  วิทยำเขตขอนแก่น 

   

                                                                    วันที่  ………. เดือน …………………พ.ศ. ……………. 
 

เรื่อง           ขอลาพักการศึกษา/ขอลาออกจากการเป็นนิสิต 
 

เรียน/นมัสการ      ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น  

            ด้วยข้าพเจ้า …………………………..นามสกุล ……………………...…………ฉายา ………................................... 
รหัสนิสิต ………..........…………..…………รุ่นที่......…ชั้นปี  ……......……หลักสูตร/สาขาวิชา………….…………...………… 
ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  เมื่อปีการศึกษา …..............………  
รวมเวลาที่ศึกษามาแล้วเป็นจ านวน …… ภาคการศึกษา มีความประสงค์   ขอลาออกจากการเป็นนิสิต  
 มีความประสงค์ขอลาพักการศึกษา     ทั้งสองภาคการศึกษา  
                   ภาคการศึกษาที่  1/………      ภาคการศึกษาที่  2/…………      

เนื่องจาก ………………………………………………......................................…………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….......................................…………………………………….. 

จึงเรียน/นมัสการมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ 

 (ลงชื่อ)  ……………………………………….. 
           ( ………….………………………..) 

            ผู้ยื่นค าร้อง 
 

 
1.   ประธานหลักสูตร                                           
          (   )  สมควร     (   )  ไม่สมควร            
                                                  
 

         (ลงชื่อ)   ………………………………… 
(…………………………………..) 

2.   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
(   )  อนุมัติ          (   )  ไม่อนุมัติ 

 
 

   (ลงชื่อ)       ………………………………… 
(…………….....……………………..) 

 
3. ได้รับเอกสารขอลาพักการศึกษาและจะด าเนินการให้เสร็จภายใน ๒ วัน  
   
                                     (ลงชื่อ)        ………………………………… 

(…………………………………..) 
เจ้าหน้าทีก่ลุ่มงานทะเบียนและวัดผล 

 
บันทึกพิเศษ  
................................................................. ..................................................................................................  
.......................................................................................................... ......................................................... 

 

 ภำคปกติ   ภำคสมทบ 
 ประกำศนียบัตร .................  



ท.๐๗ 

 
 
 

แบบขอท ำบัตรนิสิต 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  วิทยำเขตขอนแก่น 

----------------------- 
                                                                    

      วันที่ ............ เดือน ...........................พ.ศ. ........................ 
 
            ด้วยข้าพเจ้า ............................................. นามสกุล ..........................................ฉายา ......................... 
รหัสประจ าตัวนิสิต ..................................................ชั้นปี ...............สาขาวิชา.........................................................    
เลขรหัสประจ าตัวประชาชน 13 หลัก................................................................................................ ...............…… 
ปัจจุบันสังกัดวัด.......................... บ้าน ....................... ต าบล ........................ จังหวัด...............................................
รหัสไปรษณีย์ ......................... โทรศัพท์ .................................... Email. .................................................................. 
มีความประสงค์ขอมีบัตรประจ าตัวนิสิตใหม่  เนื่องจาก 

 บัตรหาย 
 บัตรช ารุด 
 บัตรเก่าหมดอายุ 
 เปลี่ยนชื่อ/ฉายา/นามสกุล (แนบหลักฐานมาด้วย) 
 อ่ืน ๆ  (ระบุ) .............................................................................................  

 
 จึงเรียน/นมัสการมา เพ่ือโปรดพิจารณาและด าเนินการ 

 

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

                 ผู้ยื่นค าร้อง 
 

 
 

๑. ได้รับเงินค่าธรรมเนียมการขอใบรับรอง    
    จ านวน ๑๐๐ บาท เรียบร้อยแล้ว   
 
 
(ลงชื่อ)  ........................................................        
(.................................................................. ) 

 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน      
................./........................./........................... 

       ๒. ความเห็นกลุ่มงานทะเบียนและวัดผล 
            อนุมัติ                             ไมอ่นุมัติ 
         และจะด าเนินการให้เสร็จภายใน ๑๐ วัน  
   
(ลงชื่อ)  .............................................................................               
         (..............................................................................) 
                   เจ้าหน้าทีก่ลุ่มงานทะเบียนและวัดผล 

 ................./........................./........................... 
 

บันทึกพิเศษ  
............................................................................................................................................................... ............... 

................................................................................................................... ........................................................... 
(ต้องส่งบัตรประจ าตัวนิสิตฉบับเก่าคืนเมื่อรับบัตรประจ าตัวนิสิตใหม่ ยกเว้นกรณีบัตรหาย) 

 

 ภำคปกติ   ภำคสมทบ 
 หลักสูตร ................................... 



ท.๐๘  ภาคปกติ   ภาคสมทบ 
 หลักสูตร ................................... 

 

ค ำร้องขอผ่อนผันกำรช ำระค่ำธรรมกำรศึกษำ ระดับปริญญำตรี 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตขอนแก่น 

 
เรียน/นมัสการ  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น  
 

ข้าพเจ้า................................................ฉายา.................................................นามสกุล........................... 
รหัสประจ าตัวนิสิต............................................. ชั้นปีที.่.......ปีการศึกษา....................หลักสูตร........................... 
สาขาวิชา..............................................อาจารย์ที่ปรึกษาชื่อ...............................................................................  
 มีความประสงค์ขอผ่อนผันการช าระค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนเรียน  ภาคการศึกษาปกติ                 
  ภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาที่ .............ปีการศึกษา..................จ านวน ............วิชา  รวม.............หน่วยกิต 
เป็นจ านวนเงิน ..............................บาท (........................................................................) โดยไม่ต้องเสียค่าปรับ 
 เนื่องจาก (ระบุสาเหตุของการผ่อนผัน)................................................................................................ 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า จะน าเงินมาช าระค่าธรรมเนียมให้ครบ ภายในวันที่...............เดือน................... 
พ.ศ............................หากพ้นก าหนดแล้ว และข้าพเจ้ายังไม่น าเงินมาช าระค่าธรรมเนียมข้าพเจ้ายินยอมให้
มหาวิทยาลัยด าเนินการตามระเบียบ 
 ในระหว่างที่ลาติดต่อข้าพเจ้าได้ที่........................................................................................... ............ 
................................................................. .......................................................... โทร........................................ 
 

 จึงเรียน/นมัสการมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

ลงชื่อ....................................................... 
                                                                                         นิสิตผู้ยื่นค ารอ้ง 

................../............................./............ 
 

ความเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
............................................................................. 
.............................................................................. 
 
ลงชื่อ.................................................................. 
(..........................................................................) 

............../.........................../................ 

 มติคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
 เห็นชอบ            ไม่เห็นชอบ 

 
ลงช่ือ...................................................................                                                                                                          

ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
............../......................................../................ 

 

                                              
                                                                                                 รับทราบ 

 
ลงช่ือ.................................................................. 

(..........................................................................) 
                                                                                               เจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานการเงิน 

............../.................................../................ 
 

 



ท.๐๙ 

 
 

ค ำร้องขอต่อวีซ่ำ (Visa) หนังสือเดินทำง 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตขอนแก่น 

 
เรียน/นมัสการ   รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น  
 

 ชื่อ.......................................................ฉายา.......................................นามสกุล....................................... 
NAME…………………………………………..BUDDHISTNAME……………………………………..SURNAME……………………… 
อายุ.............ป ีรหัสนิสิต............................. ชั้นปีที่...........................หลักสูตร............................................................
สาขาวิชา..............................เชื้อชาติ.......................สัญชาต.ิ..................................ประเทศ......................................  
ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่/วัด.................................................ต าบล..................................อ าเภอ................................... 
จังหวัด..................................................โทรศัพท์...............................................นามเจ้าอาวาส.................................. 
โทรศัพท์......................................ถือหนังสือเดินทางเลขที่ (Passport No)............................................................... 
ถือวีซ่าประเภท  Non Visa     Tourist Visa  ออกให้เมื่อวันที่.........เดือน...........................พ.ศ.................. 
เดินทางเข้าประเทศไทย เมื่อวันที่.............เดือน..................................พ.ศ. ...........................................                             
วีซ่าจะสิ้นสุด วันที่..................เดือน...................................................พ.ศ................................................. 
มีความประสงค์    ต่ออายุวีซ่า  เปลี่ยนการตรวจตราประเภท 
 

 จึงเรียน/นมัสการมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
 

       ลงชื่อ  ....................................................................  ผูย้ื่นค าร้อง 
  (...........................................................................) 

   ........./............................/................... 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :  เอกสารที่ต้องเตรียม 

- รูปถ่าย (Photo)  ๑ นิ้วครึ่ง จ านวน ๒ รูป 
- ส าเนาหนังสือรับรองความเป็นนิสิตจากคณะ จ านวน ๑ ชุด 
- ส าเนาหนังสือเดินทาง จ านวน ๑ ชุด 
- หนังสือรับรองจากเจ้าอาวาส จ านวน ๑ ชุด (กรณีขอเปลี่ยนประเภทวีซ่า) 
- ส าเนาหนังสือสุทธิ จ านวน ๑ ชุด 

 



ท.๑๐ 
 

 
ค ำรองขอโอนผลกำรศึกษำ 

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตขอนแก่น 
 

เรียน/นมัสการ...................................................................................  
 

 ข้าพเจ้า.........................................................................รหัสประจ าตัวนิสิต........................................... 
ปัจจุบันเป็นนิสิตหลักสูตร........................................................ชั้นปี.................สาขาวิชา.....................................  
มีความประสงค์ขอเทียบโอนหน่วยกิตในรายวิชาที่ได้ศึกษาจากสถาบันอ่ืน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ดังนี้ 
๑. ชื่อสถานบันอุดมศึกษา......................................................................................................... ........................ 
๒. คณะ...............................................ภาควิชา...................................สาขาวิชา/วิชาเอก... ................................. 
๓. ระดับการศึกษาท่ีส าเร็จ  ปริญญาตรี      อนุปริญญาตรี  ไม่ส าเร็จการศึกษา 
      อ่ืน ๆ (ระบุ).............................................................................................................. 
๔.    ส าเร็จการศึกษา   พ้นจากสภาพเป็นนักศึกษา เมื่อปี พ.ศ. ................................................... 
๕. ได้แนบหลักฐานการศึกษาจากสถาบันเดิมมาด้วย ดังนี้ 
       ใบแสดงผลการศึกษา 
       หลักสูตรการศึกษาของรายวิชาที่จะน ามาเทียบโอน 
       อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................................................................  
 จึงกราบเรียน/กราบนมัสการมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(...........................................................) 
................./.........................../............ 

 

ความเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจหลักฐาน 
 

ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่ารายวิชาที่นิสิตน ามา 
ขอโอนหน่วยกิต   เป็น     ไม่เป็นรายวิชา 
ที่สามารถเทียบโอนได้ตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
 

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

กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล ส านักวิชาการ 
............/............................../................ 

 

ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

................................................................... 

................................................................... 

................................................................... 
 

ลงชื่อ............................................. 
(..............................................................) 
...................../........................../............. 

 



ท.๑๑ 
 

 

 

ค ำร้องขอเทียบโอนผลกำรศึกษำ 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตขอนแก่น 

 
เรียน/นมัสการ  ผู้อ านวยการส านกัวิชาการ  
 

 ข้าพเจ้า...............................................................................................รหัสประจ าตัวนิสติ................................................. 
ปัจจุบันเป็นนิสติหลักสูตร............................................................................ช้ันปีท่ี.............. สาขาวิชา............................................. 
มีความประสงค์จะขอเทียบโอนผลการศึกษาในรายวิชาที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับการศึกษาทีไ่ด้ศึกษามา ดงันี้ 

๑.  ช่ือสถาบันอุดมศึกษา..................................................................................................................................................... 
๒. คณะ.....................................................ภาควิชา...................................สาขาวิชา/วิชาเอก............................................ 
๓. ระดับการศึกษาที่ส าเร็จ   ปริญญาตรี   อนุปริญญาตรี   ไมส่ าเร็จการศึกษา ค่าระดับเฉลี่ยสะสม..................... 

  อื่น ๆ  (ระบุ)...................................................................................................................... 
๔.   ส าเร็จการศึกษา   พ้นจากสภาพการเป็นนสิิต เมื่อปี พ.ศ. ................................................ 
๕. ได้แนบหลักฐานการศึกษาท่ีได้ศึกษามาด้วย ดังนี ้

 ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
 หลักสูตรการศึกษาของรายวิชาที่จะน ามาโอน 
 อื่น ๆ (ระบุ)...................................................................................................... 
 
 จึงเรียน/นมัสการมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
 
              ลงช่ือ           

     (..........................................................................) 
              ผู้ยื่นค าร้องขอเทียบโอนผลการศึกษา 
  ................../............................./............ 

 
 

ความเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจหลักฐาน 
 

ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่ารายวิชาที่นิสิตน ามา 
ขอโอนหน่วยกิต    เป็น     ไม่เป็นรายวิชา 
ที่สามารถเทียบโอนได้ตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
 

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

กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล ส านักวิชาการ 
............/............................../................ 

 

ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

................................................................... 

................................................................... 

................................................................... 
 

ลงชื่อ............................................. 
...................../........................../............. 

 



ท.๑๑ 
 
 มีความประสงค์จะขอโอน/เทียบโอน ผลการศึกษา จ านวน ............... วิชา  รวม................หน่วยกิต ดงัมีรายละเอียดต่อไปนี ้
ล าดับ รายวิชาท่ีขอโอน/เทียบโอน ผลการศึกษา หน่วยกิต ผลการศึกษา 

รัหสวิชา ชื่อรายวิชา 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

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

............./............................./............ 
 
 
 
 
 
 

บันทึกพิเศษ  
............................................................................................................................. ............................................................
...................................................................................... .................................................................................................. 



ท.๑๒ 
 

แบบขอย้ายโอนสังกัด หรือ สถานที่เรียน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น 

************************ 
 

วันที่…………เดือน………………………พ.ศ……………  
 

เรียน/นมัสการ      ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น  

           ข้าพเจ้า …………..…………...……………………. ฉายา ……………….……..……..….. นามสกุล …………..…………...…………..
รหัสประจ าตัว ………………สาขาวิชา…….……………………………………….……. ชั้นปี  ..……… เกรดเฉลี่ยสะสม ………...…………                
มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 25๖๑                 
ข้อ 62, ๖๓ จึงขอย้ายโอนสังกัดเข้าศึกษาในหลักสูตร .................................................สาขาวิชา.............................................. 
ชั้นปี ………. ตั้งแต่ปีการศึกษา ……………/……………... เป็นต้นไป  

            จึงเรียน/นมัสการมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

                                                      ลงชื่อ  
                                                      ( ………………………………………………………… )  

                                                       นิสิตผู้ยื่นค าร้อง 
  

๑. ความเห็นประธานหลักสูตรทีน่สิิตสังกัดปจัจุบนั 
            สมควร            ไม่สมควร  
     
             (ลงชื่อ) …………………………………………… 
                      (……………………………………………)      
    ประธานหลักสูตร………………………………………….. 
                       …………/…………../…………. 

๒. ความเห็นประธานหลักสูตรที่นิสิตมีความประสงค์จะยา้ยเข้า 
            สมควร            ไม่สมควร  
     
             (ลงชื่อ)  …………………………………………… 
                       (……………………………………………)      
    ประธานหลักสูตร………………………………………….. 
                            …………/…………../…………. 

๓. ความเห็นผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น    อนุมัติ            ไม่อนุมัติ 
 

                                              (ลงชื่อ)   …………………………………………… 
(……………………………………………) 
ผู้อ านวยการวทิยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 

…………/…………../…………. 

๔. ได้รับค่าธรรมเนียมการย้ายโอน จ านวน  ๒๕๐ บาท    
    เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
             (ลงชื่อ) …………………………………………… 
                     (……………………………………………) 
                         เจ้าหน้าทีก่ลุ่มงานการเงิน  
                              …………/…………../…………. 

๕. รับทราบและจะด าเนินการให้เสร็จภายใน ๑ วัน  
 
           (ลงชื่อ)      …………………………………………… 
                        (……………………………………………) 
                  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานฝ่ายทะเบียนและวัดผล 
                             …………/…………../…………. 

   หมายเหตุ   นิสิตที่จะขอย้ายโอนสังกัดคณะต้องยืน่เร่ืองอย่างช้า  ๑๕ วัน ก่อนเปิดภาคการศึกษาปกต ิ

 ภาคปกติ    
 ภาคสมทบ 



ท.๑๓ 
 

 
ค ำร้องขอหนังสือรับรองผลกำรศึกษำ 

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตขอนแก่น 
 
 

เรียน/นมัสการ  ผู้อ านวยการส านกัวิชาการ  วิทยาเขตขอนแก่น  
 

 ช่ือ......................................................................ฉายา............................................นามสกลุ........................................ 
NAME………………………………………………………..BUDDHIST NAME……………………………………………..SURNAME………………… 
รหัสประจ าตัวนิสติ..............................................ส าเร็จการศึกษาระดับ    ปริญญาตร ี  ปริญญาโท   ปริญญาเอก 
คณะ...........................................................สาขาวิชา..................................................................รุ่นท่ี......................................... 
วันเดือนปีเกิด.............../............................/.............  ที่อยู่ตามส าเนาทะเบียนบ้าน.......................................หมู่ที่..................... 
ต าบล.................................................อ าเภอ...................................................จังหวดั................................................................ 
รหัสไปรษณีย์....................................................โทร...................................ที่อยู่ปัจจุบัน........................................หมู่................ 
ต าบล.................................................อ าเภอ...................................................จังหวดั................................................................. 
รหัสไปรษณีย์....................................................โทร................................................ 
วุฒิที่น ามาแสดงต่อมหาวิทยาลยัเพื่อสอบเข้าเรียนปริญญาตรี คือ ป.ธ........หรือ ม. ๖ จาก........................................................ 
มีความประสงค์จะขอ   ใบแสดงผลการเรยีน (TRANSCRIPT) 

     ภาษาไทย จ านวน...................ชุด     ภาษาอังกฤษ   จ านวน.......................ชุด 

     ใบแจ้งผลการเรยีนภาคการศึกษาท่ี .............../......................... จ านวน............................ชุด
     ใบรับรองการเป็นนิสติ  ภาษาไทย.......................ชุด   ภาษาอังกฤษ .....................ชุด 

  ใบปริญญาบัตร   ภาษาไทย.......................ชุด   ภาษาอังกฤษ .....................ชุด 

 
ได้แนบเอกสารประกอบค าร้องมาพร้อมนี้แล้ว 

เพื่อน าไปใช้................................................................................................................................................................................... 
 
 จึงเรียน/นมัสการมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
 
      ลงช่ือ .............................................................. (ผู้ยื่นค าร้อง)  
            (........................................................................) 

                                                               ................/......................./.................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส ำหรับเจ้ำหน้ำทีก่ลุ่มงำนทะเบียนและวัดผล ส ำนกัวิชำกำร 
ก าหนดรับวันท่ี.................เดือน..........................................พ.ศ. ............................ 
มอบหมายให้......................................................................................................................... ด าเนินการจัดท าเอกสาร 



ท.๑๔ 
 

 

ค ำร้องขอจบกำรศึกษำ 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตขอนแก่น 

 

 ช่ือ........................................................................ฉายา............................................นามสกลุ.................................................. 
NAME…………………………………………………………..BUDDHIST NAME………………………………………………..SURNAME……………………… 
รหัสประจ าตัวนิสติ....................................................................................เลขประจ าตัวประชาชน......................................................... 
หลักสตูร................................................................................สาขาวิชา.................................................................................................. 
เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่.................ปีการศึกษา.................................................. 
มีความประสงค์ขอยื่นค าร้องแจ้งจบการศึกษาระดับปรญิญาตร ี
 ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ในขณะที่ขอจบการศึกษา บ้านเลขท่ี............หมู่ที่.....................วดั......................................................... 
ต าบล................................................................อ าเภอ............................................จังหวัด........................................................................ 
รหัสไปรษณีย์...........................................................................โทร............................................................ 
 ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้) ส าหรับพิมพ์ในเอกสารรบัรองผลการศึกษาบ้านเลขท่ี............หมู่ที่......... บ้าน................................. 
วัด................................................ต าบล........................................อ าเภอ......................................จังหวัด................................................. 
รหัสไปรษณีย์...........................................................................โทร................................................................ 
 
 ถ้าข้าพเจ้าไมส่ าเร็จการศึกษาตามหลักสตูรดังกล่าวด้วยเหตผุลใดกต็าม ค าร้องนี้ถือเป็นโมฆะไม่มสีิทธ์ิออกปฏิบัติศาสนกจิ/
งานบริการสังคม และต้องยื่นใหมอ่ีกครั้งหนึ่ง เมื่อมีผลการศึกษาท่ีสมบูรณ ์
 
 

ลงช่ือ................................................ผู้ยื่นค าร้อง 

(................................................................) 
                        ................../....................../................ 
 
 

ความเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษา 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 
 

ลงช่ือ ......................................................... 
(.............................................................) 
............../............................/................... 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

  ไม่ครบหลักสตูร ขาดผลการศกึษารายวิชา ดังนี ้
      ๑. .................................................................................... 
      ๒. .................................................................................... 
      ๓. ................................................................................. 
   ครบหลักสูตรแล้ว ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม หน่วยกิตสะสม............................ 

 
 

ลงช่ือ .............................................ผู้ตรวจสอบ 

เจ้าหน้าท่ีกลุม่งานทะเบียนและวัดผล 

............../............................/...................   



ท.๑๕ 
 

 

ค ำร้องขอเปลี่ยนแปลงฐำนข้อมูล  
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตขอนแก่น 

 
เรียน/นมัสการ  ผู้อ านวยการส านักวิชาการ  
  
 ข้าพเจ้า...........................................................................................รหัสนสิิต....... ................................... 
หลักสูตร.............................................................ชั้นปี...................สาขา...............................................................  
อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อ............................................................................................................................................  
มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลนิสิต (โปรดระบุ)........................................................................................ 
................................................................................................................... ........................................................... 
.............................................................................................................. ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................. ................................. 
................................................................................................. ............................................................................. 
 
โดยได้แนบเอกสาร คือ..................................................................................... .................................................... 
................................................................................................... ........................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................. ............................................ 
 

 จึงเรียน/นมัสการมาเพ่ือทราบและพิจารณาด าเนินการ 
 
 

ลงชื่อ........................................................... 
(.................................................................) 
............../............................/..................... 

ผู้ยื่นค าร้อง 
 
 

รับทราบ 
 

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

กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล 
............../............................/..................... 

 
 
หมายเหตุ : ใช้กรณีเปลี่ยนแปลงค าน าหน้าชื่อ/ชื่อ/สกุลและข้อมูลส่วนตัวอ่ืน ๆ  



ท. ๑๖ 
 
    

 
แบบค ำร้องทั่วไป 

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตขอนแก่น 
------------------------ 

 
วันที่ …….…… เดือน……………………… พ.ศ. ………………. 

 
เรื่อง            ……………….....…......……………………..........…........…..………...…..………..………. 
 

เรียน/นมัสการ       …………………………..............…………….……….. 
 
 ข้าพเจ้าชื่อ …………………………………..……….. ฉายา/สกุล………..............................……………...…………… 

รหัสประจ าตัวนิสิต ……….......................………………… สาขาวิชา………………………………...……….. ชั้นป ี…........…  

ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้สะดวก……………………………………………………………………….............………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… โทรศัพท์ ………………………………………………………………………………… 

มีความประสงค์………………………………….….…………………………………….............................…..………………………… 

……………………………………………………..………………………………………….………………………………………………………

…………………………………………………………….............................................................……………………………………… 
 

 ข้าพเจ้าจะใช้หลักฐานนี้ เพ่ือ 

……………………………………………………..………………………………………….………………………………………………………

…………………………………………………………….............................................................……………………………………… 
 

 จึงเรียน/นมัสการ มาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการ  

 

 

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

     (……………......…………………………………) 

              นิสิต 

                ………../……….…..…./……….……. 

  ภำคปกติ    ภำคสมทบ 
 ประกำศนียบัตร ................... 
   

 หลักสูตร
ประกาศนียบัตร……………………. 



ท.๑๗ 
 

 

แบบพจิารณาหลักฐานการรับนิสิตต่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

 
 

๑. ช่ือ.................................................................................ฉายา............................................นามสกุล........................................ 
   NAME…………………………………………………..BUDDHIST NAME………………………………………………..SURNAME………………… 
   วัน/เดือน/ปี เกิด.............................../............................../............................... ประเทศ.......................................................... 
๒. วัน/เดือน/ปี บรรพชา/อุปสมบท................../.............../.................. ถือหนังสือเดินทางเลขท่ี................................................ 
๓. ที่อยู่ปัจจุบัน/ประเทศไทย บ้านเลขท่ี/วัด .......................................................................ต าบล.............................................. 
    อ าเภอ..............................................................................จังหวัด.................................................รหสัไปรษณีย์.................. 
    โทร...................................................ช่ือเจ้าอาวาส......................................................โทร....................................................... 
    มีความประสงคเ์ข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น  ในสงักัด 

 คณะพุทธศาสตร ์  
 คณะมนุษยศาสตร ์
 คณะครุศาสตร ์
 คณะสังคมศาสตร ์

 

หลักสตูร.........................................................  สาขาวิชา................................................................. 
 
 

ลงช่ือผู้สมัคร............................................................................... 
(..............................................................................................) 

 
 

 
 

ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจเอกสาร 
 

เรียน  ผู้อ านวยการวิทยาลยัสงฆ์ขอนแก่น  
ได้พิจารณาเอกสารแล้ว คือ 

 หนังสือเดินทาง 

 เอกสารการศึกษา 

 หนังสือรับรองจากเจ้าอาวาส 

 หนังสือรับรองจากสถานทตู 

 อื่น ๆ ..................................................... 
 

       เป็นเอกสารที่สามารถเข้าศกึษาได ้

        ไม่เป็นเอกสารที่สามารถเข้าศึกษาได้ 
 

 
ลงช่ือ ......................................................... 
(.............................................................) 
............../............................/................... 

ค าสั่งผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น  
  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ เพราะ..................................... 
 

 
ลงช่ือ ......................................................... 
(.............................................................) 
............../............................/................... 

ความเห็นเจ้าหน้าที่กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล 
 

............................................................................ 

............................................................................ 
 

ลงช่ือ ......................................................... 
(.............................................................) 
............../............................/................... 



ท. ๑๘ 
 

  
แบบค ำร้องกำรขอแก้ I (Incomplete) 

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตขอนแก่น 
----------------------------------------- 

 

วันท่ี………………เดือน ……………………… พ.ศ. ………………… 
 

เรียน/เจริญพร  เจ้าหน้าทีก่ลุ่มงานทะเบียนและวัดผล ส านักวิชาการ  

อาตมา/ข้าพเจ้า ……………………………………… ฉายา …………………………… นามสกุล ………………..……………………………… 
รหัสประจ าตัวนิสิต ………………………….............…………...........…….ชั้นปี …………… สาขาวิชา ………………………………………………… 
มีความประสงค์ขอแก้ I (Incomplete) รายวิชา ………………………………………………………………………………………………..…………  
ชื่ออาจารย์ประจ ารายวิชา ………………………………………………………………………...…… ภาคการศึกษาที่ ……………/……............… 
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ ส ำหรับนิสิต 
ความเห็น 
…………………………………………………….....……………………… 
……………………………………………………………………………… 

 
          ลงชื่อ  

(..........................................................) 
เจ้าหน้าทีก่ลุ่มงานทะเบียนและวัดผล 

 
 
        
      ลงช่ือ  
 

(..........................................................) 
นิสิต 

 
 

 
ส ำหรับอำจำรย์ประจ ำวิชำ 

เรียน/เจริญพร  เจ้ำหน้ำที่กลุ่มงำนทะเบียนและวัดผล 
 บัดนี ้ ได้ด าเนินการตามระเบียบแล้วให้ในการขอแก้ผลการเรียน ตามผลการแก้ไข I ที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

คะแนนเดิม แก้เป็น 
กิจกรรม ทดสอบ สอบจริง รวม ระดับ กิจกรรม ทดสอบ สอบจริง รวม ระดับ 

          

จึงเรียน/เจริญพร มาเพ่ือทราบและด าเนินการ   

   (ลงชื่อ)   
 

                   (……………………………………………………………………) 
                       อาจารย์ประจ ารายวิชา 

                      ……………/………………………/…………………… 
 
บันทึกพิเศษ  ........................................................................................................................... ....................................... 
............................................................................................................................. ............................................................ 

 ภำคปกติ       ภำคสมทบ 
 ประกำศนียบัตร ....................... 



ท. ๑๙ 

 

 

แบบค ำร้องขอส ำเร็จกำรศึกษำภำคทฤษฎี 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตขอนแก่น 

-------------------------- 

 

             วันที่……… เดือน…………………… พ.ศ. ………………. 
 
เรื่อง  ขอใบรับรองขอส ำเร็จกำรศึกษำภำคทฤษฎี 
 

เรียน  รองอธิกำรบดีวิทยำเขตขอนแก่น  
  

ข้ำพเจ้ำชื่อ …….………………………….. ฉำยำ……………………..………………สกุล…………………...........……….. 
สำขำวิชำ………………..........…………เอก………………........…………..  รหัส ………….................…….......………………… 
วัน/เดือน/ปี เกิด……………………………….....…………… จังหวัดที่เกิด ………......………………………………………………. 
ที่อยู่ปัจจุบันที่สำมำรถติดต่อได้สะดวก……………………………………………………………………….............………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… โทรศัพท์ ………………………………………………
 ข้ำพเจ้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตขอนแก่น เป็นเวลำ ๔ ปี และ
ต้องปฏิบัติศำสนกิจตำมระเบียบของมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ว่ำด้วยกำรปฏิบัติศำสนกิจของ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรปริญญำตรี พุทธศักรำช ๒๕๒๒ และขออนุมัติส ำเร็จกำรศึกษำภำคทฤษฎี 
 
 

(ลงชื่อ)     ……………………………………………………. 
            (…………………….....………………………….) 

                 นิสิตผู้ยื่นค ำร้อง 
      ……../…………………./…………. 
 
 

 
๑. ควำมเห็นประธำนหลักสูตร………………………………………………………......……………………………………………………… 
………………………………………….........…………………………..............……………………………………………………………………. 
 

(ลงชื่อ)……………………………………………………………………. 
       ( ………..…..…………………………………………………...) 
ประธำนหลักสูตร.......................................................... 

….……/………………………./……………. 
 

 ภำคปกติ   ภำคสมทบ 
 ประกำศนียบัตร ...................... 
 



ท. ๑๙ 

 
๑. ควำมเห็นกลุ่มงำนกำรเงิน  
…………………………………….....................…………………… 
…………………………………………………………………………… 
 
         (ลงชื่อ) 
                     ( ………..…..………………………..) 

      เจ้ำหน้ำทีก่ลุ่มงำนกำรเงิน 
        ….……/…………./……………. 

 
๒. ควำมเห็นกลุ่มงำนห้องสมุดและสำรสนเทศ 

…………………………………….....................…………………… 
…………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ )  ………………………………………………… 
( ………..…..………………………..) 

เจ้ำหน้ำทีก่ลุ่มงำนห้องสมุดและสำรสนเทศ 
….……/…………./……………. 

 
 
๓. ควำมเห็นกลุ่มงำนทะเบียนและวัดผล 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………. 
 
      (ลงชื่อ) 

(………..…..………………………..) 
    เจ้ำหน้ำทีก่ลุ่มงำนทะเบียนและวัดผล 

….……/…………./……………. 

 
๔. ควำมเห็นผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยสงฆ์ขอนแก่น  
           (    )  เห็นควร           (    ) ไมเ่ห็นควร  
 
 
(ลงชื่อ) 
           ( ………..........…..………………………..) 
              ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยสงฆ์ขอนแก่น 
                 ….……/…………./……………. 

 
๔. ควำมเห็นของรองอธิกำรบดี     (    )  อนุมัติ                (    ) ไม่อนุมัติ 
 
                                     (ลงชื่อ) 

  ( ………..........…..………………………..) 
  รองอธิกำรบดีวิทยำเขตขอนแก่น 

….……/…………./……………. 
 
 
บันทึกพิเศษ  
......................................................................................................................................................... ..................... 
..................................................................................................... ......................................................................... 
......................................................................................................................................................... ..................... 
.................................................................................................................................... .......................................... 
 



ท. ๒๐ 
 

 

 
  ขอใบแจ้งผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี/ประกาศนียบัตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

------------------------------------- 
 

 
 วันที่………เดือน…………………….พ.ศ…………… 

 

ข้าพเจ้า…………….........…………………ฉายา………………..............……………นามสกุล……………....................……… 
รหัสประจ าตัวนิสิต……......................................................………สาขาวิชา….......…………….…………………ชั้นปีที่…......... 
โทรศัพท์ …............................................    

มีความประสงค์ขอใบแจ้งผลการศึกษา เพ่ือน าไปใช้…………………….................................…………………………… 
………………………………………………………………………………………….....................................................………………………... 
 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและด าเนินการ 
 

(ลงชื่อ)  …………………..............………………. 
         (…...................……………………………) 
         นิสิต 

            ..………../……........…../….....……… 
 

   ได้รับค่าธรรมเนียมการขอใบแจ้งผลการศึกษา   
  จ านวน ๓๐ บาท แล้ว 
 

(ลงชื่อ)………………………………. 
(……………………………..) 

เจ้าหน้าทีก่ลุ่มงานการเงิน 
………./………./………. 

กลุ่มงานทะเบียนและวัดผลตรวจสอบและด าเนินการแล้ว 
 
 
    (ลงชื่อ)   …………………….......…………………. 
              (…........……………………………………) 

   เจ้าหน้าทีก่ลุ่มงานทะเบียนและวัดผล 
                ……………/……………/…………    
  

 
บันทึกพิเศษ  
............................................................................................................ .................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................... ................................... 
............................................................................................... ............................................................................... 

  ภาคปกติ   ภาคสมทบ 
  ประกาศนียบัตร ................ 



ท. ๒๑ 
 

 
ค ำขอจัดสอบปลำยภำค (นอกตำรำง) 

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  วิทยำเขตขอนแก่น 
   

                                                                  วันที่  ………. เดือน …………………พ.ศ. ……………. 
 

เรื่อง        ขออนุมัตจิัดสอบปลายภาค (นอกตาราง) 
 

เรียน/นมัสการ     ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น  
 
            ด้วยข้าพเจ้า ………………………………………………………….…………..มีความประสงค์จะท าการวัดผลและ
ประเมินผลนอกตาราง ประจ าภาคการศึกษาท่ี ………/…………….. ในรายวิชา ดังนี้ 
ที ่ รายวิชา รหัสวิชา ปีที ่ สาขาวิชา วันสอบ เวลาสอบ หมายเหตุ 
        
        
        
        
        
  
 ข้าพเจ้าได้ด าเนินตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ในหมวดที ่๓ การวัดผลและประเมินผลการศึกษา ของข้อบังคับทุกประการ 

 จึงเรียน/นมัสการมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 
  

(ลงชื่อ) ………………………………………….. 
           ( ………….………………………..) 
        อาจารย์บรรยายประจ ารายวิชา 

๑.   ประธานหลักสูตร  
            สมควร         ไม่สมควร            
                                                  
         (ลงชื่อ) ………………………………………… 

 (………………………......…………..) 
ประธานหลักสูตร ….......………………….. 

    …………/……………../…………… 

๒.  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
   อนุมัติ            ไม่อนุมัต ิ

 
   (ลงชื่อ)     ………………………………………… 

   (...........................................................) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 

………./……………/…………… 
  ๓.  รับทราบแล้ว และจะด าเนินการให้เสร็จภายใน ๓ วัน  

 
      (ลงชื่อ)    …………..................…………………… 

                 (...........................................................) 
                  เจ้าหน้าทีก่ลุ่มงานทะเบียนและวัดผล 

 

 ภำคปกต ิ       ภำคสมทบ 
 ประกำศนียบัตร .........................  
 



ท. ๒๒ 

 
แบบลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริม/ถอนรายวิชา  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
---------------- 

 

วันที่……….เดือน………………………..  พ.ศ. …………….… 
 

ชื่อ…………………………..………..……ฉายา………………………………นามสกุล……………................…….………………. 
รหัสประจ าตัวนิสิต………………………………………………………สาขาวิชา…….………..………ชั้นปี…................…… 
ประจ าภาคการศึกษาที่……..../………… มีความประสงค์  ลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริม  ถอนรายวิชา ดังนี้ 
 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
หมายเหตุ 

 
          
          
          
          
          
       รวม   
 

(ลงชื่อ)………………………………………….นิสิต 
        (…………………………………………) 
        …………./………..………../…….…….. 

ความเห็นประธานหลักสูตร/อาจารย์ที่ปรึกษา 
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
      (ลงชื่อ)……………..…………………………… 
              (………………………..……………….) 
               …………./…………../………… 
 

ได้รับเรื่องแล้ว และจะด าเนินการให้เสร็จภายใน ๑ วัน  
 
     (ลงชื่อ)  ……………….................…………………… 
              (………..................………………………….) 
               เจ้าหน้าทีก่ลุ่มงานทะเบียนและวัดผล 
                     …………./…………../………… 

 
ได้รับค่าธรรมเนียมการ……………….…..… จ านวน ………….….….รายวิชา จ านวนหน่วยกิต………..….หน่วยกิต                
รวมเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น …...…………..บาท (.........................................................)  

 

                                     (ลงชื่อ) …................................…………………. 
 (………………..........................………………) 

เจ้าหน้าทีก่ลุ่มงานการเงิน 
 
บันทึกพิเศษ  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

  ภาคปกติ  ภาคสมทบ  



ท. ๒๓ 
 

 
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
-------------------------- 

 

วันที่……….เดือน…………………….พ.ศ…………… 
 

ชื่อ……………............…………………ฉายา………………................………………นามสกุล………….............…….………………. 
รหัสประจ าตัวนิสิต……………............…………………สาขาวิชา………………………………….…………………ชั้นปีที่…........... 
ประจ าภาคการศึกษาที่……../…………….มีความประสงค์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรี ดังนี้ 
 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต หมายเหตุ 
          
          
          
          
          
       รวม   
 

(ลงชื่อ)…………………………………….นิสิต 
        (……………………………………) 
        …………./…………../………….. 
 

ความเห็นประธานหลักสูตร/อาจารย์ที่ปรึกษา 
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
      (ลงชื่อ)     ……………………………… 
                  (………………………………….) 
                     …………./…………../………… 

ได้รับเรื่องแล้วและจะด าเนินการให้เสร็จภายใน ๒ วัน  
 
     (ลงชื่อ)     …………………………………… 
                  (………………………………….) 
             เจ้าหน้าทีก่ลุ่มงานทะเบียนและวัดผล 
               …………./…………../………… 

 

ได้รับค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรี จ านวน.….....รายวิชา รวมจ านวนหน่วยกิต..….....หน่วยกิต    
รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ……….............………..บาท (………………..........………………) 

 
                                         (ลงชื่อ)  ……..............…………………. 

(………………..........………………) 
เจ้าหน้าทีก่ลุ่มงานการเงิน 

 

บันทึกพิเศษ  
............................................................................................................................. ................................................. 
.......................................................................................................................................... .................................... 
 

 ปกติ           สมทบ  
 ประกาศนียบัตร ....................  
 

หมายเหตุ นิสิตภาคปกติ หน่วยกิตละ 25 บาท ภาคสมทบ หน่วยกิตละ 150 
บาท 



ท. ๒๔ 

   
 
 

ใบรับรองสถานภาพการเป็นนิสิต 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

   

                                                                    วันที่ ................ เดือน ...................พ.ศ. ..................... 
 
 

เรียน/เจริญพร      ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนวิทยำเขตขอนแก่น 
 

            ด้วยข้ำพเจ้ำ ....................................ฉำยำ ......................................นำมสกุล ........................................ 
รหัสประจ ำตัวนิสิต ..............................................ชั้นปี .......................สำขำวิชำ ................................................... 
ปัจจุบันสังกัดวัด................................................... บ้ำน .......................................... ต ำบล .................................. 
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์............................. โทรศัพท์ ..................................................... 
มีควำมประสงค์ขอรับใบรับรองสถำนกำพกำรเป็นนิสิตจำกมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  
วิทยำเขตขอนแก่น เพ่ือน ำไปใช้ในกำร  
 1. ................................................................................................ ........................................................ 
 2. ................................................................................ ........................................................................ 

พร้อมกันนี ้ข้ำพเจ้ำได้แนบรูปถ่ำยขนำด ๑ นิ้ว จ ำนวน ๒ รูป และช ำระเงินค่ำธรรมเนียม ๓๐ บำท                
ทีก่ลุ่มงำนกำรเงินเรียบร้อยแล้ว 

 

           จึงเรียน/เจริญพรมำเพ่ือมหำวิทยำลัยไดด้ ำเนินกำร 
 

       (ลงชื่อ)   ................................................................… 
                  ( .................................................................... ) 

                 ผู้ยื่นค ำร้อง 
 

 

๑. ควำมเห็นประธำนหลักสูตร 
.........................................................................  
......................................................................... 

 
(ลงชื่อ)    ………………………………………………… 

( ............................................................) 
ประธำนหลักสูตร……………………………………… 

………/…………/………… 

 

๒. ไม่มีภำระหนี้สินติดค้ำงกับมหำวิทยำลัย และ 
    ได้ช ำระค่ำธรรมเนียม จ ำนวน ๓๐ บำท แล้ว 
 
 
(ลงชื่อ)    ………………...………………………………        

( ..............................................................) 
เจ้ำหน้ำที่กลุ่มงำนกำรเงิน 

...……/……...……/…………...… 

  

 

๓. ควำมเห็น ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

                                     (ลงชื่อ)    ………………...………………………………        
      (..............................................................) 

เจ้ำหน้ำทีก่ลุ่มงำนทะเบียนและวัดผล  
   …...……/……............……/……...……… 

  

 

เมื่อได้รับเอกสำรใบยื่นค ำร้องขอใบรับรองกำรเป็นนิสิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะด ำเนินกำรให้เสร็จภำยใน ๕ วัน  

 ภาคปกติ    ภาคสมทบ 
 ประกาศนียบัตร …………………… 
 



ท. ๒๕ 

 

 

ใบยื่นค ำร้องขอกลับเข้ำศึกษำใหม่  
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตขอนแก่น 

--------------------------- 
  

 วันที่  …. เดือน ……………พ.ศ. ……………. 
 
เรื่อง           ขออนุมัติกลับเข้าศึกษา 
 

เรียน/นมัสการ      ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น  
 

            ข้าพเจ้า ….…………………………..ฉายา ………...………….……….นามสกุล …........…………..….…………… 
รหัสประจ าตัวนิสิต …………………รุ่นที่…......ชั้นปี…..…....หลกัสูตร/สาขาวิชา………..………..…..……………………. 
 กรณีลาพักการศึกษา ภาคการศึกษาที่….. ปีการศึกษา…….....… รวมเป็นเวลา ….........…ภาคการศึกษา    
 กรณีสั่งพักการศึกษา ภาคการศึกษาที่.…..ปีการศึกษา ……….. ตั้งแต่วันที่ ….. เดือน …..............พ.ศ...…...…..  
          บัดนี ้ข้าพเจ้าได้พักการศึกษาครบก าหนดแล้ว จึงขออนุมัติกลับเข้าศึกษาต่อในภาคการศึกษาที่ …..........  
ปีการศึกษา …....…… โดยจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัดตลอดไป      
               
 จึงเรียน/นมัสการมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ 

 
(ลงชื่อ)      …………………………………….. 
               ( ………………….………………..) 

             ผู้ยื่นค าร้อง 
                ………./………………./……………… 

 
1.   ประธานหลักสูตร / อาจารย์ที่ปรึกษา                                            
          (   )  สมควร     (   )  ไม่สมควร            
                                                  
      (ลงชื่อ) ……………………………………… 

(…………………………………..) 

2.   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
(   )  อนุมัติ          (   )  ไม่อนุมัติ 

 
         (ลงชื่อ)  ………………………………… 

(…………………………………..) 
 

3. ได้รับเอกสารขอกลับเข้าศึกษาและด าเนินการ 
   เรียบร้อยแล้ว 
   
       (ลงชื่อ)   ………………………………… 

(…………………………………..) 
เจ้าหน้าทีก่ลุ่มงานทะเบียนและวัดผล 

4. ได้ช าระค่าธรรมเนียมจ านวน 300 บาท/ 
    ต่อภาคการศึกษาแล้ว 
 
         (ลงชื่อ) …………………………………… 

(…………………………………..) 
เจ้าหน้าทีก่ลุ่มงานการเงิน 

 

 ภำคปกต ิ   ภำคสมทบ 
 ประกำศนียบัตร ........................... 
 



ท. ๒๖ 

 

ขอรักษาสถานภาพนิสิต 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

******************************* 
 

 ข้าพเจ้า …………………………..………..…. ฉายา ……..…..........………… นามสกุล ………........………………………..  
รหัสประจ าตัวนิสิต ………………รุ่น…….. ชั้นปีที…่….……….. หลักสูตร/สาขาวิชา……….......……………………………..  
ปัจจุบันสังกัดวัด ……………….…….....…...…….....………….……บ้าน ………...........................................………………… 
หมู่ ....……..  ต าบล ………………....…………… อ าเภอ ……….…......………………จังหวัด …………….........…...….……… 
รหัสไปรษณีย์ …………………………….  โทร.  …………......................... Email. ........……………...……………………….. 

         ในปีการศึกษานี้ ข้าพเจ้าขอรักษาสถานภาพนิสิตในภาคการศึกษาที่ …….. ปีการศึกษา …….…..………… 
และได้ช าระค่าธรรมเนียมเป็นเงิน ………........…..………บาท   (……….....………………………..) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว    
เหตุผลที่รักษาสถานภาพ ………………................…………………………………….................................…………………….. 
………………………………………………………………………………………...................................……………….……………………. 

                                                                 ( ลงชื่อ ) ……………………….…………………… 

                                                                                       ผู้ยื่นค าร้อง 
                                                                           ………./………………./……………… 
 

 
1.   ประธานหลักสูตร  
          (   )  สมควร     (   )  ไม่สมควร            
                                                  
    (ลงชื่อ) ………………………………………… 
             (…………………......………………..) 

2.   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
       (   )  อนุมัติ          (   )  ไม่อนุมัติ 

 
       (ลงชื่อ)    ………………………………… 

(…………………………………..) 
 

3. ได้รับเอกสารขอกลับเข้าศึกษาและด าเนินการ 
    เรียบร้อยแล้ว 
   
    (ลงชื่อ)  …………………………………… 
              (…………………………………..) 

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล 

4. ไดร้ับช าระค่าธรรมเนียมจ านวน 300 บาท                  
   ต่อภาคการศึกษาแล้ว 
 
        (ลงชื่อ)   …………………………………… 

(…………………………………..) 
เจ้าหน้าทีก่ลุ่มงานการเงิน 

 
บันทึกพิเศษ  
...................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
 

หมายเหตุ  : นิสิตต้องช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้เรียบร้อย การรักษาสถานภาพนิสิตจึงจะถือว่าสมบูรณ์ 
 

 

 ภาคปกติ   ภาคสมทบ 
 ประกาศนียบัตร .................. 
 


