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วนัเพิ�ม/เปลี�ยนตอนผา่นภาควชิา

อ.ที�ปรกึษาเหน็ชอบการลงทะเบยีน
ภาค 2/65 

วนัรายงานตัวขึ�นทะเบยีนนกัศึกษา
(เพิ�มเติมครั�งที� 2) สาํหรบันกัศึกษา
ระดับบณัฑิตศึกษา รหสั 65 ภาค
2/65

วนัสรปุผลการลงทะเบยีน/เพิ�ม-
ถอนกระบวนวชิา ภาค 2/65 

วนัชาํระค่าธรรมเนยีมการศึกษา
ภาค 2/65
วนัรายงานตัวคาดวา่จะสาํเรจ็การ
ศึกษา ภาค 2/65 ระดบัปรญิญาตรี

วนัลงทะเบยีน/เพิ�ม-ถอนกระบวน
วชิาหลังกําหนด (แบบมค่ีาปรบั)
ภาค 2/65

วนัถอนกระบวนวชิาโดยไดร้บัอักษร
W ภาค 2/65

28 พ.ย. – 1 ธ.ค. 65 

28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 65 

30 พ.ย. 65

4 ธ.ค. 65

5 – 9 ธ.ค. 65 

5 – 16 ธ.ค. 65 

5 ธ.ค. 65 - 24 ก.พ. 66

ผอ.สาํนักทะเบยีนฯ แนะนําการรบัสมคัร มช.
ป�การศึกษา 2566 แก่คณะครูและนักเรยีน
จากโรงเรยีนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ

วนัที� 7 พฤศจกิายน 65 รศ.ดร.พฤทธ ์สกลุชา่งสจัจะทัย ผูอํ้านวย
การสาํนกัฯ ใหก้ารต้อนรบับรรยาย เรื�อง การรบัสมคัรและคัด
เลือกบุคคลเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ป�การศึกษา 2566
แก่คณะครแูละนกัเรยีนโรงเรยีนดารลุมาอาเรฟมูลนิธ ิจงัหวดัสตลู
จาํนวน 81 คน ณ หอ้ง 5201 อาคารเรยีนรวมหลังที� 5 สาํนกั
ทะเบยีนและประมวลผล 
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ในวนัที� 10-12 ธนัวาคม 65 จะมกีารจดัสอบ TGAT/TPAT โดย
สนามสอบของศูนยส์อบมหาวทิยาลัยเชยีงใหมที่�รบัผดิชอบโดย
สาํนกัทะเบยีนฯ มทัี�งสิ�น 15 สนามสอบ ตามโรงเรยีนต่างๆ ดงันี� 
1. ยุพราชวทิยาลัย 2. วฒัโนทัยพายพั 3. วารเีชยีงใหม ่
4. มงฟอรต์วทิยาลัย 5. กาวลิะวทิยาลัย  6. นวมนิทราชูทิศ พายพั 
7. หอ้งสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 8. บุญวาทยว์ทิยาลัย 
9. ลําปางกัลยาณ ี10. สามคัคีวทิยาคม 11. ดาํรงราษฎรส์งเคราะห์
12. พะเยาพทิยาคม 13. นารรีตัน ์14. สตรศีรนีา่น และ 
15. จกัรคําคณาทร 

การจดัสอบ TGAT/TPAT 
โดยศูนยส์อบมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

https://www.facebook.com/RegCMU
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การประกาศผลการคัดเลือกรอบที� 1 
แบบ 1.1 (ครั�งที� 1) ผา่นระบบรบัสมคัรของ มช. 
สาํนกัทะเบยีนฯ จะประกาศ
รายชื�อผูผ้า่นการคัดเลือก
ใน วนัที� 8 ธนัวาคม 2565
เวลา 09.00 น. เป�นต้นไป 

ยนืยนัสทิธิ�เขา้ศึกษาสาํหรบัผูผ้า่นการคัดเลือก TCAS
รอบที� 1 แบบ 1.1 (ครั�งที� 1) ผา่นระบบรบัสมคัรของ
มช. โดยเป�ดใหด้าํเนินการตั�งแต่วนัที� 8 ธนัวาคม
2565 (เป�ดระบบเวลา 09.00 น.) ถึงวนัที� 14
ธนัวาคม 2565 (ป�ดระบบเวลา 23.59 น.) ผา่นระบบ
การรบัสมคัรคัดเลือกบุคคลเขา้ศึกษาต่อระดบั
ปรญิญาตร ีป�การศึกษา 2566
https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply
อยา่ลืมยนืยนัสทิธิ�ที� ทปอ. วนัที� 7-8 ก.พ. 66 ดว้ยนะ
ครบั  
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นักศึกษาที�ต้องการสาํเรจ็การศึกษาในภาคการศึกษา 2/65 ใหร้ายงานตัวคาดวา่ฯ  ที�
https://cmu.to/reggrad ตั�งแต่วนัที� 5 ธ.ค. 65 เวลา 09.00 น. ถึง 9 ธ.ค. 65
ภายในเวลา 16.00 น. 

การรายงานตัวคาดวา่จะสาํเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาตร ีป�การศึกษา 65

พี� REG จะขอแนะนําขั�นตอนการ
ชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาครบั 

ชาํระผา่น QR CODE หรอืบตัรเครดิต น้องสามารถ
พมิพใ์บเสรจ็ที�มลีายเซน็อิเล็กทรอนิกสไ์ดจ้ากระบบงาน
ทะเบยีน Log in ผา่น CMU Account ใบเสรจ็นี�
สามารถนําไปเบกิค่าเล่าเรยีนไดเ้ลยครบั
ชาํระผา่นธนาคาร น้องพมิพใ์บ มชท. 50 และนาํไป
ชาํระที�ธนาคาร ทางธนาคารจะประทับตราบนใบ มชท.
50 พรอ้มลายเซน็เจา้หนา้ที�ธนาคารกํากับ ซึ�งถือเป�นใบ
เสรจ็รบัเงินฉบบัสมบูรณ ์สามารถใชเ้อกสารนี�เบกิค่า
เล่าเรยีนไดเ้ลยครบั หากทําหายและต้องการสาํเนาใบ
เสรจ็ ใหแ้จง้ความ และนาํสาํเนาใบแจง้ความไปติดต่อ
กองคลังมหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่
กยศ. หรอืทนุการศึกษา เฉพาะนอ้ง ๆ ที�ยื�นกู้ กยศ.
ทนุเต็มจาํนวน รบัใบเสรจ็ที�ระบบงานทะเบยีน  Log in
ด้วย CMU Account เลือกเมน ู"สรปุผลการลง
ทะเบยีน/ชาํระค่าธรรมเนียมฯ" สว่นทนุประเภทอื�น
ติดต่อกองคลังฯ เพอืรบัใบเสรจ็ครบั 
เอกสารแนบการเบกิค่าเล่าเรยีนสามารถรบัไดที้�
https://cmu.to/feeannoucement

ตรวจสอบผลการลงทะเบยีนได้ที�ไหน
วนัที� 4 ธ.ค. 65 น้องจะไดร้บัใบสรปุผลการลงทะเบยีน
มชท. 50 สองทาง คือ (1) CMU Mail หรอื (2) หนา้
เวบ็ไซต์สาํนักทะเบยีนฯ โดย Log in ผา่น CMU
Account เลือกเมน ู“สรปุผลการลงทะเบยีน/ชาํระค่า
ธรรมเนียมฯ” 
 

เมื�อได้รบัใบสรุปผลการลงทะเบยีนแล้ว 
น้องต้องทําอะไรอีกไหม
น้องต้องกดยนืยนัรายการลงทะเบยีน โดย Log in ผา่น
CMU Account ที�หนา้เวบ็ไซต์สาํนกัทะเบยีนฯ ก่อนกด
ยนืยนัต้องตรวจสอบรหสักระบวนวชิา ตอนที� วนั-เวลาที�
เรยีนใหถ้กูต้อง ถ้าไมเ่ขา้มากดยอมรบัแล้วพน้ชว่งเวลา
ในเทอมนั�นแล้ว นอ้งจะไมส่ามารถพมิพใ์บสรปุผลการลง
ทะเบยีนของเทอมนั�นได ้ถึงแมว้า่นอ้งกู้ กยศ. ก็ต้องเขา้
มากดยอมรบัผลการลงทะเบยีนนะครบั 
 

ชาํระค่าธรรมเนียมและรบัใบเสรจ็ได้ทางใดบา้ง 

นักศึกษาที�รายงานตัวคาดวา่ในภาคการศึกษา 1/65 ตรวจสอบสถานะการสาํเรจ็การ
ศึกษาผา่นเวบ็ไซต์เดยีวกัน  https://cmu.to/reggrad ตั�งแต่วนัที� 8 ธ.ค. 65
เป�นต้นไป 
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