
 
 

ประกาศสํานักทะเบียนและประมวลผล 

เรื่อง  การรายงานตัวคาดวาจะสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ภาคฤดูรอน  ปการศึกษา 2561 

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

  เพ่ือใหการรายงานตัวคาดวาจะสําเร็จการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคฤดูรอน   

ปการศึกษา 2561 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจําปการศึกษา 2561  

เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพสอดคลองกับขอบังคับวาดวยการศึกษาของมหาวิทยาลัย   

สํานักทะเบียนและประมวลผล  ขอประกาศใหทราบและปฏิบัติ ดังนี้ :- 

1. นักศึกษาท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา ใหกรอกขอมูลทาง Internet  ตั้งแตวันจันทรท่ี  10   

– วันอังคารท่ี 18 มิถุนายน 2562  โดยเขาเว็บไซตของสํานักทะเบียนและประมวลผล 

www1.reg.cmu.ac.th/reg-expect  ตรวจสอบขอมูลใหถูกตอง  และนําเอกสารฯ  ท่ีกรอกขอมูล

ถูกตองแลว  ชําระเงินท่ีธนาคารฯ แลวนําเอกสารฯ พรอมใบเสร็จฯ ไปยื่นถายรูปท่ีสํานักทะเบียน

และประมวลผล ในวันรายงานตัวคาดวาจะสําเร็จการศึกษา 

2. วันและเวลาในการย่ืนเอกสารเพ่ือถายรูป  มีกําหนดดังนี้ คือ 

วันจันทรท่ี  17 – วันอังคารท่ี 18 มิถุนายน 2562  ชวงเชา เวลา 08.30 – 11.40 น. และ

ชวงบายเวลา  13.00  – 16.10 น.  

3.  การรายงานตัวคาดวาจะสําเร็จการศึกษา 

3.1 ผูท่ีเคยคาดวาจะสําเร็จการศึกษาแลวไมสําเร็จการศึกษา จะตองรายงานตัวคาดวาจะสําเร็จ

การศึกษาใหมทุกภาคการศึกษาท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา  ตามวันและเวลา ท่ีกําหนด 

โดยกรอกขอมูลทางเว็บไซตสํานักทะเบียนประมวลผล นําเอกสารฯ ท่ีกรอกขอมูล 

ถูกตองแลว ชําระเงินท่ีธนาคารฯ (สําหรับคาเอกสารการสําเร็จการศึกษาของ 

ภาคการศึกษาท่ีนักศึกษารายงานตัวคาดวาจะสําเร็จการศึกษา)  แลวนําเอกสารฯ พรอม

ใบเสรจ็ ไปยื่นตอสํานักทะเบียนและประมวลผล ในวันรายงานตัวคาดวาจะสําเร็จการศึกษา 

3.2 การรายงานตัวคาดวาจะสําเร็จการศึกษาจะครบถวนสมบูรณ  เม่ือรายงานตัวฯ ท้ังท่ีคณะและ

สํานักทะเบียนและประมวลผลแลว 

4.   คาธรรมเนียมการศึกษา 

4.1 คาข้ึนทะเบียนปริญญา 1,500  บาท (ยกเวนเคยคาดวาฯ แลว ไมตองชําระอีก) 

4.2 คาหนังสือรับรองคุณวุฒิ และคา Transcript  (จะจัดสงใหทางไปรษณีย) 

  สําหรับคณะท่ีตองดําเนินการเพ่ือขอใบประกอบโรคศิลป และใบประกอบวิชาชีพ  

  ตองขอจํานวนหนังสือรับรองคุณวุฒิ  ตามจํานวนท่ีคณะกําหนด เพ่ือใหคณะนําเอกสารการ

 สําเร็จการศึกษาไปทําใบประกอบโรคศิลปและใบประกอบวิชาชีพตอไป 

http://www.reg3.cmu.ac.th/reg-expext/


   

 

5. การแตงกายเพ่ือถายรูปบันทึกดวยระบบคอมพิวเตอร 

      แตงเครื่องแบบนักศึกษา  ไมสวมหมวก แวนตา และเครื่องประดับทุกชนิด ทรงผมตอง

เรียบรอยไมปดตาและผมสีธรรมชาตเิทานั้น  สําหรับนักศึกษาชาย ตัดผม และโกนหนวดเครา  ให

เรียบรอย หากไวผมยาวหรือทําสีผม จะไมอนุญาตใหถายรูปโดยเด็ดขาด นักศึกษาหญิงท่ีนับถือ

 ศาสนาอิสลามใหคลุมผาฮิญาบสีดํา 

(ดูตัวอยาง การแตงกายไดท่ี www1.reg.cmu.ac.th/reg-expect รายละเอียด/ตัวอยาง 

การแตงกาย) 

6.   นักศึ กษา ท่ีค าดว าจะ สํ า เ ร็ จ การศึ กษา   ท่ี ไ ม ปร ะสงค จะลงทะ เ บียนกระบวน วิชา         

  ในภาคการศึกษาท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษาตองลงทะเบียนเพ่ือใชบริการของมหาวิทยาลัย 

7.  นักศึกษาท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา  ท่ีตองการเปลี่ยน/แกไขชื่อ – ชื่อสกุล ใหแจงเปลี่ยน/      

แกไข ชื่อ – ชื่อสกุล   ไดท่ีเคานเตอรบริการทะเบียนนักศึกษา  สํานักทะเบียนและประมวลผล              

ใหแลวเสร็จภายในวันสุดทายของการศึกษา หากไมดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  

ช่ือ – ช่ือสกุล ในเอกสารสําเร็จการศึกษาจะเปนไปตามขอมูลท่ีแจงไวเดิม 

 

เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการรายงานตัวคาดวาฯ  นักศึกษาควรไปรายงานตัวคาดวาฯ ตามวันและเวลา 
ที่กําหนดใหรายงานตัว ดังน้ี 
  

วันที่รายงานตัวคาดวาฯ เวลา 08.30 – 11.40 น. เวลา 13.00 – 16.10 น. 
วันจันทรที่ 17 มิถุนายน 2562 คณะศึกษาศาสตร , คณะวิจิตรศิลป , 

คณะวิทยาศาสตร  , 
คณะทันตแพทยศาสตร ,  

คณะพยาบาลศาสตร  

คณะเทคนิคการแพทย ,  
คณะบริหารธุรกิจ ,  

คณะสถาปตยกรรมศาสตร ,  
คณะการสื่อสารมวลชน  , 

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 คณะมนุษยศาสตร , 

คณะวิศวกรรมศาสตร, คณะเภสัชศาสตร, 
คณะสัตวแพทยศาสตร , 

คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร  

คณะเกษตรศาสตร , คณะสังคมศาสตร, 
คณะแพทยศาสตร ,  

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ,  
คณะเศรษฐศาสตร , คณะนิติศาสตร  

 
 ประกาศ ณ วันที่   18  เมษายน  2562 

  
 
                  ลงนาม           วีณัน  บัณฑิตย 
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(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีณัน  บัณฑิตย) 

ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 

 

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