
 
ประกาศส านักทะเบียนและประมวลผล 

เรื่อง  การรายงานตัวคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาของนักศกึษาระดับปริญญาตรี  

ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2560 

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

  เพื่อให้การรายงานตัวคาดว่าจะส าเร็จการศกึษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศกึษาที่ 2 

ปีการศึกษา 2560 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่เรื่อง ปฏิทินการศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2560    

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับข้อบังคับว่าด้วยการศกึษาของมหาวิทยาลัยฯ   

ส านักทะเบียนและประมวลผล  ขอประกาศให้ทราบและปฏิบัติ ดังนี้ :- 

1. นักศกึษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  ให้กรอกข้อมูลทาง Internet  ตั้งแต่วันจันทร์ที่  22  

มกราคม – วันศุกร์ ที่ 9  กุมภาพันธ์  2561  โดย เข้าเว็บไซ ต์ของส านักทะเบียน ฯ 

www1.reg.cmu.ac.th/reg-expect  ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง  และน าเอกสารฯ     

ที่กรอกข้อมูลถูกต้องแล้ว  ช าระเงินที่ธนาคาร ฯ แล้วน าเอกสารฯ พร้อมใบเสร็จฯ  ไปยื่น

ถ่ายรูปทีส่ านักทะเบียนฯ ในวันรายงานตัวคาดว่าจะส าเร็จการศกึษา 

2. วันและเวลาในการยื่นเอกสารเพื่อถ่ายรูป  มีก าหนดดังน้ี คอื 

วันพุธที ่31 มกราคม – วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ และวันจันทร์ที่ 5 - วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์  

2561  ช่วงเช้า เวลา 8.30  – 11.45 น. และช่วงบ่าย เวลา  13.00  – 16.15 น.  

3.  การรายงานตัวคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 

3.1   ผูท้ี่เคยคาดว่าจะส าเร็จการศกึษาแล้วไม่ส าเร็จการศึกษา  จะต้องไปรายงานตัว 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาใหม่ทุกครั้งที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา   ตามวันและเวลา 

ที่ก าหนด โดยกรอกข้อมูลทางเว็บไซตส์ านักทะเบียนฯ น าเอกสารฯ  ที่กรอกข้อมูล 

ถูกต้องแล้ว ช าระเงินที่ธนาคารฯ (ช าระค่าหนังสือรับรองคุณวุฒิและค่า Transcript)   

แล้วน าเอกสารฯ พร้อมใบเสร็จฯ  ไปยื่นตอ่ส านักทะเบียนฯ ในวันรายงานตัวคาดว่า 

จะส าเร็จการศกึษา 

3.2 การรายงานตัวคาดว่าจะส าเร็จการศกึษาจะครบถ้วนสมบูรณ์  ตอ่เมื่อตอ้งรายงานตัวฯ 

      ทั้งที่คณะและที่ส านักทะเบียนและประมวลผล 

4.   ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

4.1 ค่าขึน้ทะเบียนปริญญา 1,500  บาท (ยกเว้นเคยคาดว่าฯ แล้ว ไม่ต้องช าระอีก) 

4.2 ค่าหนังสือรับรองคุณวุฒิ และค่า Transcript  (จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์) 

  ส าหรับคณะที่ต้องด าเนินการเพื่อขอใบประกอบโรคศิลป์ และใบประกอบวิชาชีพ  

  ผูค้าดว่าจะส าเร็จการศกึษา ต้องขอจ านวนหนังสือรับรองคุณวุฒิ  คนละ 3 ชุด  



   

 

5. การแต่งกายเพื่อถ่ายรูปบันทกึด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

      แตง่เครื่องแบบนักศกึษา  ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาและเครื่องประดับทุกชนิด        

ทรงผมตอ้งเรียบร้อยไม่ปิดตาและผมสีด าเท่านั้น  ส าหรับนักศกึษาชาย ตัดผมให้

เรียบร้อย ไม่ไว้หนวดเครา หากไว้ผมยาวและท าสีผม จะไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปโดยเด็ดขาด  
นักศึกษาหญิงที่นับถือศาสนาอิสลามให้คลุมผ้าฮิญาบสีด า 

(ดูตัวอย่าง การแต่งกายได้ที่เว็บไซด์ www1.reg.cmu.ac.th/reg-expect) 

6.   นักศกึษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  ที่ไม่ประสงค์จะลงทะเบียนกระบวนวชิาใดๆ  

ในภาคการศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาต้องลงทะเบียนเพื่อใชบ้ริการของมหาวิทยาลัย

ด้วย 

7.  นักศกึษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  ที่ตอ้งการเปลี่ยน /แก้ไขชื่อ – ชื่อสกุล ให้แจ้งเปลี่ยน /      

แก้ไข ชื่อ – ชื่อสกุล   ได้ที่เคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา  ส านักทะเบียนและประมวลผล              

ให้แล้ วเสร็จภายในวันสุดท้ายของการศึกษา  หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลา           

ที่ก าหนด ส านักทะเบียนและประมวลผล จะไม่แก้ไขใดๆ ทั้งสิ้น 

เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการรายงานตัวคาดว่าฯ นักศึกษาควรไปรายงานตัวคาดว่าฯ  ตามวัน 

และเวลาท่ีก าหนดให้รายงานตัว ดังนี ้
  

วันท่ีรายงานตัวคาดว่าฯ เวลา 8.30 – 11.45 น. เวลา 13.00 – 16.15 น. 

วันพุธที่ 31 ม.ค. 2561 คณะสังคมศาสตร์ ,  

คณะนิติศาสตร์ 

คณะวิจติรศิลป์ ,  

คณะทันตแพทยศาสตร์ 

วันพฤหัสบดีท่ี 1  ก.พ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์ 

วันศุกร์ที่ 2  ก.พ. 2561 คณะบรหิารธุรกจิ , 

คณะแพทยศาสตร์ 

คณะเกษตรศาสตร์  

 

วันจันทร์ที่ 5  ก.พ. 2561 คณะมนุษยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ , 

พยาบาลสมทบพะเยา , 

พยาบาลสมทบล าปาง 

วันอังคารที่ 6 ก.พ. 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์  

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ , 

คณะเภสัชศาสตร์  

วันพุธที่ 7 ก.พ. 2561 คณะเศรษฐศาสตร์ 

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร , 

คณะศกึษาศาสตร ์

วันพฤหัสบดีท่ี 8 ก.พ. 2561 คณะเทคนคิการแพทย์ , 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี 

วันศุกร์ที่ 9 ก.พ. 2561 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ , 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

พยาบาลสมทบเชียงใหม่ ,  

คณะการส่ือสารมวลชน 

 

ประกาศ ณ วันที่   15 ธันวาคม  2560     
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ลงนาม                        ทศพร  พิชัยยา 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร  พิชัยยา) 

รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล 

http://www.reg.cmu.ac.th/web2012/newservice/

