
การขอชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา, การขอลงทะเบียนกระบวนวิชา, การขอเพิ่มกระบวนวิชา, 
การขออักษรลำดับขั้น V และการขอเปลี่ยนตอนหลังกำหนด  

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคฤดูร้อน (ภาคการศึกษาพิเศษ) ปีการศึกษา 2562  
 
การขอชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาหลังกำหนด  

นักศึกษาสามารถชำระค่าธรรมเนียมภาคฤดูร้อน (ภาคการศึกษาพิเศษ) ปีการศึกษา 2562 
ระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2563 หากไม่ได้ชำระในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถขอชำระค่าธรรมเนียม
การศึกษาหลังกำหนดโดยมีค่าปรับ ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2563 มีข้ันตอนดังนี้ 

1. พิมพ์ใบคำขอทั่วไปจาก https://www1.reg.cmu.ac.th/web/reg-files/reg-file-form.pdf 
2. กรอกแบบฟอร์มคำขอทั่วไป และส่งข้อมูลให้สำนักทะเบียนฯ ทาง E-mail thidawan@reg.cmu.ac.th 
3. สำนักทะเบียนฯ แจ้งยอดชำระค่าธรรมเนียมพร้อมค่าปรับ ให้นักศึกษาทราบทาง E-mail (ต้องชำระ

ค่าธรรมเนียมภายในวันที่แจ้งเท่านั้น) 
4. นักศึกษาชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  

โดยการโอนเข้าบัญชี 667-3009714 ชื่อบัญชี มช.(52-เงินรายได้)  
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

5. นักศึกษากรุณาส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงิน มายัง E-mail thidawan@reg.cmu.ac.th 
ถึงสำนักทะเบียนฯ ภายในวันเดียวกัน 

หมายเหตุ: หากชำระค่าธรรมเนียมไม่ครบถ้วน หรือหลังวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2563 ถือว่าการลงทะเบียน  
ไม่สมบูรณ์ และ เป็นโมฆะ 

การขอลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังกำหนด  
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนกระบวนวิชาภาคฤดูร้อน (ภาคการศึกษาพิเศษ) ปีการศึกษา 2562 

ระหว่างวันที่  4-15 พฤษภาคม 2563 หากไม่ได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถขอ
ลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังกำหนดโดยมีค่าปรับ (วันละ 100 บาท) ระหว่างวันที่ 18-29 พฤษภาคม 2563           
มีข้ันตอนดังนี ้

1. พิมพ์ใบ มชท. 42 ใบขอลงทะเบียนภาคฤดูร้อน (ภาคการศึกษาพิเศษ) 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.42ให้สำนักทะเบียนฯ ทาง E-mail thidawan@reg.cmu.ac.th    
4. สำนักทะเบียนฯ ดำเนินการลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังกำหนด และแจ้งยอดชำระค่าธรรมเนียม

การศึกษาพร้อมค่าปรับ ให้นักศึกษาทราบทาง E-mail (ต้องชำระค่าธรรมเนียมภายในวันที่แจ้งเท่านั้น) 
5. นักศึกษาชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  

โดยการโอนเข้าบัญชี 667-3009714 ชื่อบัญชี มช.(52-เงินรายได้)  
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

6. นักศึกษากรุณาส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงิน มายัง E-mail thidawan@reg.cmu.ac.th      
ถึงสำนักทะเบียนฯ ภายในวันเดียวกัน 

หมายเหตุ: หากชำระค่าธรรมเนียมไม่ครบถ้วน หรือหลังวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2563 ถือว่าการลงทะเบียน  
ไม่สมบูรณ์ และ เป็นโมฆะ 
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การขอเพิ่มกระบวนวิชาหลังกำหนด  
นักศึกษาสามารถเพ่ิมกระบวนวิชาภาคฤดูร้อน (ภาคการศึกษาพิเศษ) ปีการศึกษา 2562 ผ่าน

ระบบ Internet ระหว่างวันที่ 4-10 พฤษภาคม 2563 และช่วงผ่านภาควิชาระหว่างวันที่ 11-15 พฤษภาคม 
2563 หากพ้นช่วงเวลาดังกล่าว สามารถขอเพ่ิมกระบวนวิชาหลังกำหนด ระหว่างวันที่ 18-29 พฤษภาคม 
2563 มีข้ันตอนดังนี ้

1. พิมพ์ใบขอเพ่ิมกระบวนวิชาภาคฤดูร้อน (ภาคการศึกษาพิเศษ) ปีการศึกษา 2562 จาก  
https://www1.reg.cmu.ac.th/web/reg-files/reg-cmr44reg.pdf 

2. กรอกแบบฟอร์ม และขอความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน / ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาที่ขอเพ่ิม และ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

3. ส่งแบบฟอร์มการขอเพ่ิมกระบวนวิชาให้สำนักทะเบียนฯ ทาง E-mail pongsakorn_sk@reg.cmu.ac.th 

4. สำนักทะเบียนฯ ดำเนินการเพิ่มกระบวนวิชา และจะแจ้งให้นักศึกษาทราบทาง E-mail 
5. กรณีนักศึกษาท่ีต้องชำระค่าหน่วยกิตเพ่ิมเติม นักศึกษาชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  

โดยการโอนเข้าบัญชี 667-3009714 ชื่อบัญชี มช.(52-เงินรายได้)  
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

6. นักศึกษากรุณาส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงิน มายัง E-mail pongsakorn_sk@reg.cmu.ac.th   

ถึงสำนักทะเบียนฯ ภายในวันเดียวกัน 

การขออักษรลำดับขั้น V ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2563 มีขั้นตอนดังนี้ 
1. กรอกข้อมูลการขออักษรลำดับขั้น V ในระบบลงทะเบียน (เมนูขออักษรลำดับขั้น V) 
2. พิมพ์ใบขออักษรลำดับขั้น V และขอความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน, หัวหน้าภาควิชา, และอาจารย์            

ที่ปรึกษา 
3. นักศึกษาส่งแบบฟอร์มคำขออักษรลำดับขั้น V ให้สำนักทะเบียนฯ ทาง E-mail 

thidawan@reg.cmu.ac.th 
4. สำนักทะเบียนฯ ดำเนินการขออักษรลำดับขั้น V และแจ้งผลให้นักศึกษาทราบทาง E-mail 

 
การเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังกำหนด 

นักศึกษาสามารถเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาภาคฤดูร้อน (ภาคการศึกษาพิเศษ) ปีการศึกษา 2562 
ผ่านระบบ Internet ระหว่างวันที่  4-10 พฤษภาคม 2563 และช่วงผ่านภาควิชาระหว่างวันที่  11-15 
พฤษภาคม 2563 หากพ้นช่วงเวลาดังกล่าว สามารถขอเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังกำหนด ระหว่างวันที่      
18-29 พฤษภาคม 2563 มีข้ันตอนดังนี ้

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

2. กรอกแบบฟอร์ม และขอความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน / ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาที่ขอเปลี่ยนตอน 
และอาจารย์ที่ปรึกษา 

3. นักศึกษาส่งแบบฟอร์มการขอเปลี่ยนตอนทาง E-mail  thidawan@reg.cmu.ac.th มายังสำนักทะเบียนฯ 
4. สำนักทะเบียนฯ จะแจ้งผลการเปลี่ยนตอน ให้นักศึกษาทราบทาง E-mail   
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