
ประกาศส านักทะเบียนและประมวลผล 

เรื่อง  การรายงานตัวคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาของนักศกึษาระดับปริญญาตรี  

ภาคการศึกษาท่ี 2   ปีการศึกษา 2560 

 

1. กรอกข้อมูลทาง Internet  ตัง้แตว่ันจันทรท์ี่  22  มกราคม – วันศุกรท์ี่  

9  กุมภาพันธ ์2561  โดยเข้าเว็บไซต์ของส านักทะเบียนฯ www1.reg.cmu.ac.th/reg-expect/   

กรุณา  ตรวจสอบตัวสะกด ชื่อ – สกุล ก่อน หากมีการแก้ไขให้ด าเนินการแก้ไข ที่เคาน์เตอร ์

บริการงานระบบทะเบยีน ส านักทะเบียนและประมวลผล แล้วพิมพ์ใบท่ีถูกต้อง  

    ยื่นด าเนินการถ่ายรูปต่อไป 
 

2.  น าเอกสารที่ช าระค่าธรรมเนียมพร้อมใบเสร็จฯ ยื่นที่ส านักทะเบียนฯ เพื่อถ่ายรูป   

วันพุธที่ 31 มกราคม – วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ และวันจันทร์ท่ี 5 - วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์  2561   

เริ่ม  ช่วงเช้าเวลา   08.30 – 11.45 น.   

        ช่วงบ่ายเวลา  13.00 – 16.15 น.  เท่านัน้ 

 หากไม่มารายงานตัวฯ ภายในวันและเวลาที่ก าหนด  ให้ยื่นรายงานตัวฯ และ 

ส าเร็จการศกึษาในภาคการศกึษาถัดไป 
 

3.  ส าหรับผู้ที่เคยคาดว่าฯ แล้วไม่ส าเร็จการศึกษา  (โปรดอ่านให้ละเอียด) 

3.1  ใหร้ายงานตัวคาดว่าฯ ใหม่ทุกครั้ง  ในภาคการศกึษาที่จะส าเร็จการศกึษา  

3.2  กรอกข้อมูลทางเว็บไซตส์ านักทะเบียนฯ  ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและพิมพ์ 

     เอกสารฯ  ยื่นช าระค่าธรรมเนียมที่ธนาคาร  (ช าระค่าหนังสอืรับรองคุณวุฒแิละ   

     ค่า Transcript) 

3.3 น าเอกสารฯ ที่ช าระค่าธรรมเนียมพร้อมใบเสร็จฯ ยื่นที่ส านักทะเบยีนฯ  
      (ห้องถ่ายรูป) เพื่อตรวจสอบข้อมูลในหนังสือรับรองฯ ฉบับตรวจสอบให ้
 ถูกต้อง 
 

กรุณาท าให้ครบทั้ง 3 ข้อ  หากท าไม่ครบ 3 ข้อ จะถือว่าเป็นโมฆะ  

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


 

4.  ค่าธรรมเนียมการศกึษา 

-  ค่าขึ้นทะเบียนปริญญา    1,500   บาท (ยกเว้น เคยคาดว่าฯ แล้ว ไม่ต้องช าระอกี) 

-  หนังสือรับรองคุณวุฒิ และ TRANSCRIPT ฉบับสมบูรณ์ (จะจัดสง่ให้ทางไปรษณีย์) 

   (คา่เอกสาร 1 ชุด =  100 บาท , 2 ชุด = 160 บาท , 3 ชุด = 220  บาท) 

-  คณะที่ต้องน าใบหนังสอืรับรองคุณวุฒ ิเพื่อขอใบประกอบโรคศิลป์  ตอ้งขอหนังสอื- 

   รับรองคุณวุฒิ  คนละ 3 ชุด  

-  คณะศกึษาศาสตร์ ที่ต้องน าใบหนังสอืรับรองคุณวุฒ ิเพื่อขอใบประกอบวิชาชีพ  ตอ้งขอ

หนังสอืรับรองคุณวุฒิ  และ Transcript  คนละ 2 ชุด  

 

5.  การแต่งกายเพื่อถ่ายรูป  (ขอเน้น ผมสีด าเท่านั้น และผมต้องไม่ปิดหน้า) 

- แต่งเครื่องแบบนักศกึษา  ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตา และไม่สวมเครื่องประดับทุกชนิด   

- ส าหรับนักศึกษาหญิง ทรงผมตอ้งเรยีบร้อยไม่ปิดตา ผมยาวรวบผมให้เรยีบร้อย  

   และผมสีด าเท่านั้น ส าหรับนักศึกษาที่เคยท าสีผม กรุณาย้อมหรือฉีดสเปรย์ให ้

   สผีมด าสนิทเท่านั้น   

- ส าหรับนักศึกษาชาย  ตัดผมให้เรยีบร้อย ไม่ไวห้นวดเครา  ผมสีด าสนิทเท่านั้น 

หากไว้ผมยาว และท าสีผม  จะไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปโดยเด็ดขาด 

    

 

 
 

 

ตัวอย่างรูปถ่าย 

  



 

6. นักศึกษาคาดว่าฯ   

  ทีไ่ม่ประสงคจ์ะลงทะเบยีนกระบวนวชิาใดๆ ในภาคการศึกษาที่คาดวา่จะส าเร็จ

การศึกษา  นักศึกษาต้องลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริการของมหาวทิยาลัยด้วย 
 

7. นักศึกษาคาดว่าฯ   ที่ตอ้งการเปลี่ยน/แก้ไขชื่อ – ชื่อสกุล    

         ให้แจ้งเปล่ียน/แก้ไขชื่อ – ชื่อสกุล ไดท้ี่เคาน์เตอร์บรกิารทะเบยีนนักศึกษา ส านักทะเบยีน

และประมวลผล ให้แล้วเสร็จภายในวันสุดท้ายของการศกึษา  หากไม่ด าเนินการภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด ส านักทะเบียนและประมวลผล จะไม่ด าเนินการแก้ไขใดๆ ทั้งส้ิน 

เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการรายงานตัวคาดว่าฯ นักศึกษาควรไปรายงานตัวคาดว่าฯ  

ตามวันที่ก 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     
 

                         ลงนาม                     ทศพร  พิชัยยา 

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร  พิชัยยา)                                                                

                              รักษาการผู้อ านวยการส านักทะเบยีนและประมวลผล 

 

ขั้นตอนการรายงานตัวคาดว่าจะส าเร็จการศกึษา ระดับปริญญาตรแีละระดับต่ ากว่าปริญญาตร ี

 

 

 

 คาดว่าฯ                                              คาดว่าฯ                                                                                                    คาดว่าฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

 

ส านักทะเบียนและประมวลผล 

 

งานบริการการศึกษาที่สังกัด 

 
นักศึกษากรอกข้อมูลรายงานตัวคาดว่าฯ  

ทาง Internet 

 

นักศึกษา 

 

ช าระเงินผ่านธนาคาร 

 
น าเอกสารรายงานตัวคาดว่าฯ พร้อม 

ใบเสร็จการช าระเงินยื่นที่ส านักทะเบียนฯ 

 
ถ่ายรูป 

 
รับเอกสารจากเจา้หนา้ที่ 

 
ตรวจสอบรายละเอียดในหนังสอืรับรองฯ 

 ฉบับตรวจสอบ และเซ็นชื่อรับรองเอกสาร

ฯ 

 คืนเอกสารทั้งหมดให้เจา้หนา้ที่ฯ ตรวจสอบ 

 
สิน้สุดการรายงานตัวคาดว่าฯ 

 



 

หมายเหตุ 

1.  นักศึกษารายงานตัวคาดว่าฯ ในภาคการศึกษาใดๆ แล้วไม่ส าเร็จการศกึษา หากมคีวามประสงค์จะส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป        

ให้รายงานตัวคาดว่าฯ ซ้ า ในภาคการศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษา 

2.  นักศึกษา  ที่ไม่ประสงค์จะลงทะเบียนกระบวนวิชาใดๆ ในภาคการศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของ

มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมการใชบ้รกิารฯ มฉิะนั้นจะไม่มสีิทธิ์   รายงานตัวคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 

3.  ผู้คาดว่าฯ จะต้องน าเอกสารรายงานตัวคาดว่าฯ และใบเสร็จรับเงิน ที่ช าระผ่านธนาคารแล้ว มายื่นที่ส านักทะเบียนฯ เพื่อถ่ายรูป และตรวจสอบข้อมูล

ในหนังสือรับรองคุณวุฒิ ฉบับตรวจสอบ พร้อมทั้งลงชื่อรับรองความถูกต้อง  หากท าไม่ครบตามขั้นตอนจะถือว่ารายงานตัวคาดว่าฯ เป็นโมฆะ 

จะต้องด าเนินการคาดว่าฯ ในภาคการศึกษาถัดไป 

 


