
การขอช าระค่าธรรมเนียม, การขอลงทะเบียนกระบวนวิชา, การขอลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ,  
การขอเพ่ิมกระบวนวิชา, การขออักษรล าดับขั้น V และการขอเปลี่ยนตอนหลังก าหนด  

ส าหรับภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ) 
 
การขอช าระค่าธรรมเนียมหลังก าหนด  

นักศึกษาสามารถช าระค่าธรรมเนียมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 3-7 
พฤษภาคม 2564 หากไม่ได้ช าระในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถขอช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาหลังก าหนดโดยมี
ค่าปรับ ระหว่างวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2564 มีข้ันตอนดังนี้ 

1. Login เข้าระบบงานทะเบียน (ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ) Login with CMU Account     
https://www1.reg.cmu.ac.th/webreg/th/undergraduate/?T=U  

2. เลือก “เมนูส าหรับนักศึกษา” 
3. เลือก “ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา หลังก าหนด (แบบมีค่าปรับ)” 
4. ตรวจสอบจ านวนค่าปรับให้เรียบร้อย และสแกนช าระค่าธรรมเนียมรวมกับค่าปรับที่ QR code แสดงด้าน

ขวามือของหน้าจอ (ต้องช าระค่าธรรมเนียมภายในวันที่ท ารายการเท่านั้น) 
* หากช าระค่าธรรมเนียมไม่ครบถ้วน หรือหลังวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ถือว่าการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ และ

เป็นโมฆะ 
 
การขอลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังก าหนด  

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนกระบวนวิชาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่  
20-25 เมษายน 2564 หากไม่ได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถขอลงทะเบียนกระบวน
วิชาหลังก าหนดโดยมีค่าปรับ(วันละ 50 บาท ไม่เกิน 500 บาท) ระหว่างวันที่ 3-14 พฤษภาคม 2564 มี
ขั้นตอนดังนี้ 

1. พิมพ์ใบ มชท. 42 ใบขอลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 จาก 
https://www1.reg.cmu.ac.th/web/reg-files/reg-cmr42.pdf 

2. กรอกข้อมูลในใบ มชท. 42 และขอความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน / ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา และ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

3. ส่งแบบฟอร์มใบ มชท.42ให้ส านักทะเบียนฯ ทาง E-mail pavarisara@reg.cmu.ac.th    
4. ส านักทะเบียนด าเนินการลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังก าหนด และแจ้งยอดช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา

พร้อมค่าปรับ ให้นักศึกษาทราบทาง E-mail (ต้องช าระค่าธรรมเนียมภายในวันที่แจ้งเท่านั้น) 
5. นักศึกษาช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยการโอนเงินเข้าบัญชี  667 -3009714 ชื่อบัญชี  

มช.(52-เงินรายได้) ธ.ไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
6. นักศึกษาส่งส าเนาใบช าระค่าธรรมเนียม ทาง E-mail pavarisara@reg.cmu.ac.th ถึงส านักทะเบียนฯ 

ภายในวันเดียวกัน 
* หากช าระค่าธรรมเนียมไม่ครบถ้วน หรือหลังวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ถือว่าการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ และ

เป็นโมฆะ 
 

https://www1.reg.cmu.ac.th/webreg/th/undergraduate/?T=U
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การขอลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย (ระดับปริญญาตรี)  
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเพ่ือใช้บริการของมหาวิทยาลัยภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 

ระหว่างวันที่ 19-30 เมษายน 2564 หากไม่ได้ลงทะเบียนเพ่ือใช้บริการของมหาวิทยาลัย ในช่วงเวลาดังกล่าว 
สามารถขอลงทะเบียนเพ่ือใช้บริการของมหาวิทยาลัย หลังก าหนดโดยมีค่าปรับ(วันละ 50 บาท ไม่เกิน 500 
บาท) ระหว่างวันที่ 3-14 พฤษภาคม 2564 มีข้ันตอนดังนี ้

1. พิมพ์ใบค าขอทั่วไปจาก https://www1.reg.cmu.ac.th/web/reg-files/reg-file-form.pdf  
2. กรอกแบบฟอร์มค าขอทั่วไป พร้อมเหตุผลการขอลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย 
3. ขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา  
4. ส่งแบบฟอร์มค าขอทั่วไปให้ส านักทะเบียนฯ ทาง E-mail  piyarat@reg.cmu.ac.th 
5. ส านักทะเบียนฯ ด าเนินการลงทะเบียนเพ่ือใช้บริการ และแจ้งยอดช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาพร้อม

ค่าปรับให้นักศึกษาทราบทาง E-mail (ต้องช าระค่าธรรมเนียมภายในวันที่แจ้งเท่านั้น) 
6. นักศึกษาช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยการโอนเงินเข้าบัญชี 667-3009714 ชื่อบัญชี  

มช.(52-เงินรายได้) ธ.ไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
7. นักศึกษาส่งส าเนาเอกสารการช าระค่าธรรมเนียมทาง E-mail piyarat@reg.cmu.ac.th ถึงส านัก

ทะเบียนฯ ภายในวันเดียวกัน 
* หากช าระค่าธรรมเนียมไม่ครบถ้วน หรือหลังวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ถือว่าการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ และ

เป็นโมฆะ 
 

การขอเพิ่มกระบวนวิชาหลังก าหนด  
นักศึกษาสามารถเพ่ิมกระบวนวิชาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Internet ระหว่าง

วันที่ 20-25 เมษายน 2564 และช่วงผ่านภาควิชาระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน 2564 หากพ้นช่วงเวลา
ดังกล่าว สามารถขอเพ่ิมกระบวนวิชาหลังก าหนด ระหว่างวันที่ 3-14 พฤษภาคม 2564 มีข้ันตอนดังนี้ 

1. พิมพ์ใบขอเพ่ิมกระบวนวิชาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 จาก  
https://www1.reg.cmu.ac.th/web/reg-files/reg-cmr44reg.pdf 

2. กรอกแบบฟอร์ม และขอความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน / ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาที่ขอเพ่ิม และ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

3. ส่งแบบฟอร์มการขอเพ่ิมกระบวนวิชาให้ส านักทะเบียนฯ ทาง E-mail jessadaporn@reg.cmu.ac.th  
4. ส านักทะเบียนด าเนินการเพ่ิมกระบวนวิชา และจะแจ้งให้นักศึกษาทราบทาง E-mail 
5. (กรณี นักศึกษารหัส 56......ลงไป ต้องช าระค่าหน่วยกิตเพ่ิมกระบวนวิชา โดยการโอนเข้าบัญชี667-

3009714 ชื่อบัญชี มช.(52-เงินรายได้) ธ.ไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และส่งส าเนาใบ
ช าระค่าธรรมเนียมทาง E-mail ถึงส านักทะเบียนฯ ภายในวันที่ช าระเงิน) 
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การเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังก าหนด 

นักศึกษาสามารถเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Internet 
ระหว่างวันที่ 20-25 เมษายน 2564 และช่วงผ่านภาควิชาระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน 2564 หากพ้น
ช่วงเวลาดังกล่าว สามารถขอเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังก าหนด ระหว่างวันที่ 3-14 พฤษภาคม 2564 มี
ขั้นตอนดังนี้ 

1. พิมพ์ใบเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาจาก  
https://www1.reg.cmu.ac.th/web/reg-files/reg-movesecreg.pdf   

2. กรอกแบบฟอร์ม และขอความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน / ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาที่ขอเปลี่ยนตอน 
และอาจารย์ที่ปรึกษา 

3. นักศึกษาส่งแบบฟอร์มการขอเปลี่ยนตอนทาง E-mail  piyarat@reg.cmu.ac.th มายังส านักทะเบียนฯ 
4. ส านักทะเบียนฯ จะแจ้งผลการเปลี่ยนตอน ให้นักศึกษาทราบทาง E-mail   

 
การขออักษรล าดับขั้น V ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2564 มีขั้นตอนดังนี้ 

1. กรอกข้อมูลการขออักษรล าดับขั้น V ในระบบลงทะเบียน (เมนูขออักษรล าดับขั้น V) 
2. พิมพ์ใบขออักษรล าดับขั้น V และขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา, อาจารย์ผู้สอน และหัวหน้า

ภาควิชา 
3. นักศึกษาส่งแบบฟอร์มค าขออักษรล าดับขั้น V ให้ส านักทะเบียนฯ ทาง E-mail 

jessadaporn@reg.cmu.ac.th 
4. ส านักทะเบียนฯ ด าเนินการขออักษรล าดับขั้น V และแจ้งผลให้นักศึกษาทราบทาง E-mail 
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