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ประกาศ 

สํานักทะเบียนและประมวลผล 
เรื่อง    การรายงานตัวข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา  2557   

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

 สํานักทะเบียนและประมวลผล จะรับรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ในวันพฤหัสบดีที่   24   

ถึงวันอาทิตย์ที่  27  กรกฎาคม  2557  ณ  อาคารเรียนรวมหลังที่  5  สํานักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 ดังนัน้  จึงประกาศให้ผู้ที่จะมารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทราบ และถือปฏิบัติดังนี้ 

1. การบันทึกข้อมูลประวัต ิ 

บนระบบ Internet ทางเว็บไซต์  www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/undergraduate/  ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และถูกตอ้ง

ตามความเป็นจริง    

       1.1 กําหนดวันบันทึกข้อมูลประวัติ 

  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน , โควตาภาคเหนือฯ  และโครงการพิเศษที่คณะรับเอง     

                        ตั้งแต่วันที่  7 – 17  กรกฎาคม  2557 

      ส่วนกลาง ADMISSIONS     

ตั้งแต่วันที่  15 - 20  กรกฎาคม  2557 

       1.2 กําหนดวันพิมพ์เอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาพร้อมกันทุกประเภทการรับเข้าศึกษา 

ตั้งแต่วันที่ 21 – 23  กรกฎาคม  2557  จากระบบ Internet ทางเว็บไซต ์ 

www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/undergraduate/   ประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้ 
   ใบผ่านหน่วยรายงานตัวฯ ปี 2557   

   เอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มชท.01-04) ที่กรอกข้อมูลในระบบเรียบร้อยแล้ว  จํานวน 2 ชุด    

  เอกสารแจ้งการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
    หนังสืออนุญาตให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมศึกษาดูงานและการฝึกงาน 

    เอกสารแนะนําการสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ 

2.   เอกสารที่ใช้ประกอบในการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา     

 2.1 ใบแสดงคุณวุฒ ิ ฉบับจริงที่ระบุวันสําเร็จการศึกษา (จะคืนให้ในหน่วยสุดท้ายของการรายงานตัวฯ)  

หากไม่นําฉบับจริงมาแสดงในวันรายงานตัวฯ จะไม่อนุญาตให้เข้ารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาโดยเด็ดขาด 

  2.1.1  ผูส้ําเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ใช้ใบ ปพ.1 (ที่ติดรูปถ่าย) หรือ ใบ รบ.1  โดยมีตราโรงเรียนประทับ

กํากับบนรูปและมีลายเซ็นของนายทะเบียนโรงเรียนรับรอง ฉบับจริง จํานวน 1 แผ่น  พร้อมสําเนา 1 แผ่น   

 สําหรับผู้สอบเทียบความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้   ใชใ้บ รย.2 (ที่ติดรูปถ่าย)  โดยมีตราของศูนย์การศึกษานอก

โรงเรียนประทับกํากับบนรูปและมีลายเซ็นของนายทะเบียนรับรอง ฉบับจริง จํานวน 1 แผ่น  พร้อมสําเนา 1 แผ่น   

หรือใช้ประกาศนียบัตรฉบับจริงมาแสดง   พร้อมสําเนา จํานวน 1 แผ่น  

  2.1.2  ผูส้ําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง ใช้ใบแสดงผลการเรียน Transcript 

จํานวน 1 ชุด  หรือใช้ประกาศนียบัตร ฉบับจริงมาแสดง  พร้อมสําเนา  1  แผ่น 

  2.1.3  ผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ใช้ใบแสดงผลการเรียน Transcript จํานวน 1 ชุด พร้อมสําเนา 1 ชุด 
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 2.2  สําเนาทะเบียนบ้านของผู้รายงานตัว   จํานวน  1 แผ่น  (ให้ใช้สําเนาทะเบียนบ้านฉบับเดิม ที่ยังไม่ได้แจ้งย้าย 

เข้ามายังทะเบียนบ้านของมหาวิทยาลัยเชียงใหม)่ 

 2.3  บัตรประจําตัวประชาชนของผู้รายงานตัว   พร้อมสําเนาจํานวน  5  แผ่น  และในกรณีที่นักศึกษาเป็นผู้มีความ

พิการทางร่างกาย ให้นักศึกษาถ่ายสําเนาบัตรประจําตัวผู้พิการ  หน้าแรกจํานวน 1 แผ่น  หรอื กรณีเป็นบุคคลต่างด้าว  ให้ใช้

หนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการที่แสดงว่าเป็นผู้มีสิทธิ์อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย  
 

    เอกสารที่เป็นฉบับสําเนาให้เขียนรับรองทุกแผ่นว่า  “สําเนาถูกต้องถ่ายจากต้นฉบับจริง” และลงลายมือช่ือรับรอง 

 2.4  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบิดาและมารดา หรือบัตรข้าราชการ หรือหนังสือสําคัญต่างด้าวของ  

บิดา-มารดา  (หนังสือสําคัญต่างด้าว ให้ถ่ายสําเนาหน้าแรก  หน้าถัดไปที่แจ้งรายละเอียด  และหน้าที่ตอ่อายุคร้ังสุดท้าย) 

 2.5  เอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ( มชท 01-04 )  ที่กรอกขอ้ความโดยสมบูรณ ์  ทั้งนี้ ผู้รายงานตัวฯ 

ผู้ปกครอง ผู้ค้ําประกันและพยานต้องลงลายมือช่ือให้ครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันรายงานตัวฯ  พร้อมท้ังติดรูปถ่ายแต่งกายเคร่ืองแบบ

นักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว ให้เรียบร้อย  ทัง้ 2 ชุด (ผู้ค้ําประกันอาจเป็นบุคคลเดียวกับผู้ปกครอง)    สําหรับนักศึกษาปริญญาที่สองและ/

หรือนักศึกษาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว  สามารถกรอกหนังสือรับรอง (มชท 03) รับรองตนเองได ้  โดยไม่ต้องมีผู้ปกครองรับรอง 

2.6  หนังสืออนุญาตให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมศกึษาดูงานและการฝึกงาน  

  ให้บิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครอง  ของนักศึกษา เป็นผู้กรอกข้อความในหนังสืออนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมศึกษา 

ดูงานและการฝึกงาน  ให้ครบถ้วนสมบูรณ ์และลงลายมือช่ือให้เรียบร้อยล่วงหน้าก่อนวันรายงานตัวฯ  ทัง้ 2  แผ่น 

               หมายเหตุ.-  หากผู้รายงานตัวฯ ไม่นําเอกสาร ข้อ 2.1 - 2.6  มายื่นในวันรายงานตัว 

จะไม่อนุญาตให้รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
 

 

3.  การชําระค่าธรรมเนียมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ระดับปริญญาตรี    

     3.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนักศึกษาที่ผ่อนผันการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า   นักศกึษาที่เข้าศึกษา 

            ผ่านระบบ admissions  และนักศึกษาโครงการอื่นๆ ที่ยังไม่ได้ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา  (ยกเวน้ นักศึกษาที่ย่ืนกู ้กยศ.)  

            ให้ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาในวันรายงานตัวฯ ตามอัตราที่ระบุในเอกสารแจ้งการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา  

            หรือ ทางเว็บไซต์ www.reg.cmu.ac.th   หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ ์แถบเมนู ค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนักศึกษา 

            ชั้นปีที่ 1  ปีการศึกษา 2557 
 

     3.2  ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศกึษา  เฉพาะหลักสูตร ดังนี้ 

 หลักสูตรภาคพิเศษ  คณะวิศวกรรมศาสตร์          20,000.- บาท 

  หลักสูตรนานาชาติ  คณะวิศวกรรมศาสตร์       20,200.- บาท 

  หลักสูตรนานาชาติ  คณะพยาบาลศาสตร์       20,200.- บาท 
 

     3.3  ค่าบํารุงหอพัก (เฉพาะผู้ที่พักในหอพักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม)่  ภาคการศึกษาละ    1,800.- บาท 
 

4.   กําหนดวนั  เวลา  รายงานตัวข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ปีการศึกษา  2557  
 

 วันพฤหัสบดีที่  24  กรกฎาคม  2557                        จํานวนรับตามแผน 

 08.30-09.30 น. คณะแพทยศาสตร์                243 

 09.31-10.30 น. คณะเทคนิคการแพทย์      355 

 10.31-11.30 น. คณะศึกษาศาสตร์      300 
 

 13.00-14.00 น.  คณะวิจิตรศิลป์                        335 

 14.01-16.00 น.  คณะมนุษยศาสตร์                          585 

                      รวมจํานวนผู้รายงานตัว            1,818  คน 
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 วันศุกร์ที่   25   กรกฎาคม  2557 

 08.30-09.00 น. คณะทันตแพทยศาสตร์                         110 

09.01-09.45 น. คณะการสื่อสารมวลชน      180 

09.46-10.30 น. คณะพยาบาลศาสตร์      230 

10.31-11.30 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตร      390 
 

 13.00-13.45 น. คณะเภสัชศาสตร์                   160 

           13.46-16.00 น.  คณะวิทยาศาสตร์      750 

        รวมจํานวนผู้รายงานตัว           1,820  คน 

 วันเสาร์ที่   26  กรกฎาคม  2557 

 08.30-11.30 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์       889 
 

   13.00-13.45 น. คณะนิติศาสตร์        240 

 13.46-14.30 น. คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์    270 

           14.31-16.00 น.        คณะเกษตรศาสตร์                      427 

                                                                                   รวมจํานวนผู้รายงานตัว           1,826  คน 

วันอาทิตย์ที่   27   กรกฎาคม  2557                                     

 08.30-09.00 น.  คณะสัตวแพทยศาสตร์                  75 

          09.01-09.30 น.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์     128 

 09.31-10.15 น.  คณะสังคมศาสตร์                 295 

          10.16-11.30 น.  คณะบริหารธรุกิจ        420 
 

 13.00-14.30 น. คณะเศรษฐศาสตร์      420 

 14.31-16.00 น. วิทยาลัยศิลปะ  สื่อและเทคโนโลยี     470 
                                      รวมจํานวนผู้รายงานตัว          1,808  คน 
หมายเหตุ :  ข้อมูลที่แสดงเป็นจํานวนรับตามแผนฯ   ดังน้ัน  ผู้เข้ารายงานตัวฯของแต่ละคณะ  อาจเพิ่มหรือลดได้ตามจํานวนท่ีมีผู้ผ่านการคัดเลือกจริง 
 
 

5. ข้อปฏิบัติอื่น หลังจากการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ให้นักศึกษาใหม ่รหัส 57  ดําเนินการดังนี้ 

     5.1  ทําบัตรประจําตัวนักศึกษา  เพื่อใชใ้นการตดิตอ่กับมหาวิทยาลัย  ณ สถานที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

      5.2  ทําบัตรประกันสุขภาพอนามัย  ณ สถานที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

            5.3  การปฐมนิเทศรวมนักศึกษาใหม ่รหัส 57  วันอังคารที่ 29 – พุธที่  30 กรกฎาคม 2557 

      5.4  เข้ารับการทดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ  ตามกําหนดดังนี้ 

  วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557   ได้แก่  คณะแพทยศาสตร,์ เทคนิคการแพทย,์ ศึกษาศาสตร์, วิจิตรศิลป์   

                และคณะมนุษยศาสตร์ 

  วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557              ได้แก่  คณะทันตแพทยศาสตร์, การสื่อสารมวลชน, พยาบาลศาสตร์,  

              อุตสาหกรรมเกษตร, เภสัชศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ 

  วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557              ไดแ้ก ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์, นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  

            และคณะเกษตรศาสตร์   

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2557          ได้แก่  คณะสัตวแพทยศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์, สังคมศาสตร์, 

          บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร ์และวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี 

                     หมายเหตุ : ให้นกัศึกษาติดตามรายละเอียดสถานทีส่อบ/ห้องสอบ ไดท้างเว็บไซต ์www.reg.cmu.ac.th ซึ่งจะประกาศใหท้ราบต่อไป 
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            5.5  ลงทะเบียนเรียน  วันพฤหัสบดีที่ 7  - วันศุกร์ที่  8  สิงหาคม  2557 

            5.6  นักศึกษาต้องเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคําปรึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียน 

 

 ทั้งน้ี    ผู้รายงานตัวข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยสมบูรณ์  จะต้องชําระค่ารายงานตัว 

ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา(ถ้ามี)  และค่าธรรมเนียมการศึกษา  ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด   และหากพบว่าข้อความ 

ซ่ึงได้บันทึกในเอกสารรายงานตัวข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาเป็นความเท็จ หรือเอกสารที่นํามาแสดงเป็นเอกสารปลอม    

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะตัดสิทธ์ิในการเข้าศึกษาทันที    และผู้ที่ไม่มารายงานตัวข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาภายใน 10 วัน   

นับจากวันที่กําหนดให้รายงานตัว  จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
  ประกาศ  ณ  วันที่   30    เดือนมิถุนายน   พ.ศ. 2557     
 
 

  (ลงชื่อ)                 ทศพร    พิชัยยา                
                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร    พิชัยยา 
                                                                                                  ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 

 

สําเนาถูกต้อง 
นางสาวกานต์พิชชา  กระบี่น้อย 

พนักงานปฏิบัติงาน 


