การขอชาระค่าธรรมเนียม, การขอลงทะเบียนกระบวนวิชา, การขอลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ,
การขอเพิ่มกระบวนวิชา, การขออักษรลาดับขั้น V และการขอเปลี่ยนตอนหลังกาหนด
สาหรับภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
การขอชาระค่าธรรมเนียมหลังกาหนด
นักศึกษาสามารถช าระค่าธรรมเนียมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 18-22
พฤษภาคม 2563 หากไม่ได้ชาระในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถขอชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาหลังกาหนดโดยมี
ค่าปรับ ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2563 มีขั้นตอนดังนี้
1. พิมพ์ใบคาขอทั่วไปจาก https://www1.reg.cmu.ac.th/web/reg-files/reg-file-form.pdf
2. กรอกแบบฟอร์มคาขอทั่วไป และส่งข้อมูลให้สานักทะเบียนฯ ทาง E-mail piyarat@reg.cmu.ac.th
3. ส านั ก ทะเบี ย นแจ้ ง ยอดช าระค่ า ธรรมเนี ย มพร้ อมค่ า ปรั บ ให้ นั ก ศึ ก ษาทราบทาง E-mail (ต้ อ งช าระ
ค่าธรรมเนียมภายในวันที่แจ้งเท่านั้น)
4. นักศึกษาชาระเงินค่าธรรมเนียมผ่านการโอนเข้าบัญชี 667-3009714 ชื่อบัญชี มช.(52-เงินรายได้) ธ.
ไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. นักศึกษาส่งสาเนาใบชาระค่าธรรมเนียมทาง E-mail piyarat@reg.cmu.ac.th ถึงสานักทะเบียนฯ
ภายในวันเดียวกัน
* หากชาระค่าธรรมเนียมไม่ครบถ้วน หรือหลังวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2563 ถือว่าการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์
และ เป็น โมฆะ
การขอลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังกาหนด
นั ก ศึ ก ษาสามารถลงทะเบี ย นกระบวนวิ ช าภาคฤดู ร้ อ น ปี ก ารศึ ก ษา 2562 ระหว่ า งวั น ที่
4-15 พฤษภาคม 2563 หากไม่ได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถขอลงทะเบียนกระบวน
วิชาหลังกาหนดโดยมีค่าปรับ(วันละ 50 บาท ไม่เกิน 500 บาท) ระหว่างวันที่ 18-29 พฤษภาคม 2563 มี
ขั้นตอนดังนี้
1. พิมพ์ใบ มชท. 42 ใบขอลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 จาก
https://www1.reg.cmu.ac.th/web/reg-files/reg-cmr42.pdf

2. กรอกข้อมูลในใบ มชท. 42 และขอความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน / ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา และ
อาจารย์ที่ปรึกษา
3. ส่งแบบฟอร์มใบ มชท.42ให้สานักทะเบียนฯ ทาง E-mail pavarisara@reg.cmu.ac.th
4. สานักทะเบียนดาเนินการลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังกาหนด และแจ้งยอดชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
พร้อมค่าปรับ ให้นักศึกษาทราบทาง E-mail (ต้องชาระค่าธรรมเนียมภายในวันที่แจ้งเท่านั้น)
5. นั ก ศึ ก ษาช าระค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาโดยการโอนเงิ น เข้ า บั ญ ชี 667-3009714 ชื่ อ บั ญ ชี
มช.(52-เงินรายได้) ธ.ไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. นักศึกษาส่งสาเนาใบชาระค่าธรรมเนียม ทาง E-mail pavarisara@reg.cmu.ac.th ถึงสานักทะเบียนฯ
ภายในวันเดียวกัน

-2* หากชาระค่าธรรมเนียมไม่ครบถ้วน หรือหลังวันที่ 18-29 พฤษภาคม 2563 ถือว่าการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์
และ เป็น โมฆะ
การขอลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย (ระดับปริญญาตรี)
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 4-15 พฤษภาคม 2563 หากไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย ในช่วงเวลาดังกล่าว
สามารถขอลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย หลังกาหนดโดยมีค่าปรับ (วันละ 50 บาท ไม่เกิน 500
บาท) ระหว่างวันที่ 18-29 พฤษภาคม 2563 มีขั้นตอนดังนี้
1. พิมพ์ใบคาขอทั่วไปจาก https://www1.reg.cmu.ac.th/web/reg-files/reg-file-form.pdf
2. กรอกแบบฟอร์มคาขอทั่วไป พร้อมเหตุผลการขอลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย
3. ขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
4. ส่งข้อมูลให้สานักทะเบียนฯ ทาง E-mail piyarat@reg.cmu.ac.th
5. สานักทะเบียนฯ ดาเนินการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ และแจ้งยอดชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาพร้อม
ค่าปรับให้นักศึกษาทราบทาง E-mail (ต้องชาระค่าธรรมเนียมภายในวันที่แจ้งเท่านั้น)
6. นั ก ศึ ก ษาช าระค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา โดยการโอนเงิ น เข้ า บั ญ ชี 667-3009714 ชื่ อ บั ญ ชี
มช.(52-เงินรายได้) ธ.ไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7. นักศึกษาส่งสาเนาเอกสารการชาระค่าธรรมเนียมทาง E-mail piyarat@reg.cmu.ac.th ถึงสานัก
ทะเบียนฯ ภายในวันเดียวกัน
การขอเพิ่มกระบวนวิชาหลังกาหนด
นักศึกษาสามารถเพิ่มกระบวนวิชาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ Internet ระหว่าง
วันที่ 4-10 พฤษภาคม 2563 และช่วงผ่านภาควิชาระหว่างวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2563 หากพ้นช่วงเวลา
ดังกล่าว สามารถขอเพิ่มกระบวนวิชาหลังกาหนด ระหว่างวันที่ 18-29 พฤษภาคม 2563 มีขั้นตอนดังนี้
1. พิมพ์ใบขอเพิ่มกระบวนวิชาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 จาก
https://www1.reg.cmu.ac.th/web/reg-files/reg-cmr44reg.pdf

2. กรอกแบบฟอร์ม และขอความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน / ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาที่ขอเพิ่ม และ

อาจารย์ที่ปรึกษา
3. ส่งแบบฟอร์มการขอเพิ่มกระบวนวิชาให้สานักทะเบียนฯ ทาง E-mail jessadaporn@reg.cmu.ac.th
4. สานักทะเบียนดาเนินการเพิ่มกระบวนวิชา และจะแจ้งให้นักศึกษาทราบทาง E-mail
5. (กรณี นักศึกษารหัส 56......ลงไป ต้องชาระค่าหน่วยกิตเพิ่มกระบวนวิชา โดยการโอนเข้าบัญชี 6673009714 ชื่อบัญชี มช.(52-เงินรายได้) ธ.ไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และส่งสาเนาใบ
ชาระค่าธรรมเนียมทาง E-mail ถึงสานักทะเบียนฯ ภายในวันที่ชาระเงิน)

-3การขออักษรลาดับขั้น V ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2563 มีขั้นตอนดังนี้
1. กรอกข้อมูลการขออักษรลาดับขั้น V ในระบบลงทะเบียน (เมนูขออักษรลาดับขั้น V)
2. พิมพ์ใบขออักษรลาดับขั้น V และขอความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน, หัวหน้าภาควิชา, และอาจารย์ที่
ปรึกษา
3. นักศึกษาส่งแบบฟอร์มคาขออักษรลาดับขั้น V ให้สานักทะเบียนฯ ทาง E-mail
jessadaporn@reg.cmu.ac.th
4. สานักทะเบียนฯ ดาเนินการขออักษรลาดับขั้น V และแจ้งผลให้นักศึกษาทราบทาง E-mail
การเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังกาหนด
นักศึกษาสามารถเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ Internet
ระหว่างวันที่ 4-10 พฤษภาคม 2563 และช่วงผ่านภาควิชาระหว่างวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2563 หากพ้น
ช่วงเวลาดังกล่าว สามารถขอเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังกาหนด ระหว่างวันที่ 18-29 พฤษภาคม 2563 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 มายังสานักทะเบียนฯ
4. สานักทะเบียนฯ จะแจ้งผลการเปลี่ยนตอน ให้นักศึกษาทราบทาง E-mail

