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ยินดีต้อนรับสู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

ส านักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง 

 
           ส านักทะเบียนและประมวลผลได้ด าเนินการจัดท าคู่มือการขอรับบริการฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นแนวทาง
ให้แก่นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของส านักทะเบียนและประมวลผล เพื่อให้
นักศึกษาที่มาติดต่อขอรับบริการจากส านักทะเบียนและประมวลผล  ได้รับทราบถึงข้ันตอนและวิธีการการ
ให้บริการเพื่อช่วยให้นักศึกษาได้รับความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 ในคู่มือฉบับนี้ ได้จ าแนกการให้บริการออกเป็น 3 หมวดด้วยกัน คือ 
1. การติดต่อขอรับบริการก่อนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
2. การติดต่อขอรับบริการขณะที่เป็นนักศกึษาในมหาวิทยาลัย 
3. การติดต่อขอรับบริการเมื่อใกล้จะส าเร็จการศึกษาและส าเร็จการศึกษาแล้ว 

 นอกจากคู่มือฉบับนี้แล้ว นักศึกษายังต้องท าความเข้าใจระเบียบ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติต่าง ๆ    
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนักศกึษาจะได้รับทราบจากเอกสารต่าง ๆ เช่น 

- ระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ (มช. 36) ส าหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตร ี  
- คู่มือการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา 
- คู่มือการลงทะเบียนเรียน (มชท. 30) ระดับปริญญาตรี 
- คู่มือการลงทะเบียนเรียน (มชท. 30) ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นต้น 

 
ในกรณีท่ีมีปัญหา นักศึกษาสามารถขอรับค าช้ีแจงและค าแนะน าได้จากงานบริการการศึกษาของ

คณะที่นักศึกษาสังกัด หรือที่ส านักทะเบียนและประมวลผล ตามรายละเอียดในภาคผนวกของคู่มือหนังสือนี้ 

ส านักทะเบียนและประมวลผล หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและ
ผู้มาขอใช้บริการที่ส านักทะเบียนและประมวลผลและจะช่วยให้ทุกท่านได้รับการบริการได้อย่างรวดเร็วขึ้น 

ขอต้อนรับด้วยความยินดี 
 

 
        (ผู้ช่วยศาสตราจารยท์ศพร  พิชัยยา) 
    ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล 

  
ผูชวยศาสตราจารยทศพร  พิชัยยา

ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล

และหลังจากสําเร็จการศึกษา

ระเบียบและขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ของคูมือนี้
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ประวัติสํานักทะเบียนและประมวลผล

1ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

ประวตัิส านักทะเบียนและประมวลผล 
 
ประวัติความเป็นมา 
พ.ศ. 2507 เป็น “แผนกทะเบียน” สังกัดกองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
พ.ศ. 2509 เป็น “กองบริการการศึกษา” สังกัดส านักงานอธิการบดี 
พ.ศ. 2529 เป็น “โครงการจัดตั้งส านักทะเบียนและประมวลผล”  
 ซึ่งทบวงมหาวิทยาลัยได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 6 
พ.ศ. 2530 เริ่มด าเนินการเสนอ “โครงการจัดตั้งส านักทะเบียนและประมวลผล” 
พ.ศ. 2532 เป็น “ส านักทะเบียนและประมวลผล” ซึ่งได้รับอนุมัติตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 ฉบับพิเศษ หน้า 9 เล่มที่ 106 ตอนที่ 93 วันที่ 9 มิถุนายน 2532 
พ.ศ. 2538  มีการแบ่งส่วนราชการตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  เรื่อง การแบ่งส่วนราชการใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2538 (การจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และการแบ่งส่วนราชการในส านักทะเบียนและประมวลผล ) และส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประกาศเรื่องดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 112 
ตอนพิเศษ 50 ง ลงวันที่  29 ธันวาคม 2538  ดังนี้ 

 
1.  ส านักงานเลขานุการ 5.  ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา 
2   ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและรับเข้าศึกษา 6.  ฝ่ายประมวลผลการศึกษาและคอมพิวเตอร์ 
3.  ฝ่ายบริหารหลักสูตร ตารางสอนและตารางสอบ 7.  ฝ่ายทะเบียนบัณฑิตศึกษา 
4.  ฝ่ายทะเบียนการศึกษา  

 
สภาพปัจจุบัน 

ส านักทะเบียนและประมวลผลเป็นส่วนงานหนึ่งตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่ือง การจัดตั้งส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 112 ง ลงวันที่ 4 
กรกฎาคม 2551 และได้แบ่งหน่วยงานในส่วนงานตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน 
ในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2551 ออกเป็น 7 หน่วยงาน ดังนี้ 
1.  ส านักงานส านัก 5.  ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี 
2.  ฝ่ายแนะแนวและรับเข้าศึกษา 
3.  ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา 

6.  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการศึกษา 
7.  ฝ่ายบริหารหลักสูตร ตารางสอนและตารางสอบ      

4.  ฝ่ายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา  

ประวัติส�ำนักทะเบียนและประมวลผล
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ปฏิทินการศึกษา ประจําปการศึกษา 2559

       เพ่ือใหการบริหารงานดานวิชาการอ่ืนๆ ดําเนินไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับขอบังคับ

วาดวยการศึกษาของมหาวิทยาลัยและประกาศอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ สําหรับนักศึกษาทุกระดับการศึกษาจึงใหจัดปฏิทินการ

ศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําปการศึกษา 2559 ไวดังตอไปน้ี
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ประจําปีการศึกษา 2559 ไว้ดังต่อไปน้ี
กิจกรรม ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคฤดูร้อน

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า 13-19 มิ.ย. 59 14-20 พ.ย. 59
วันที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบการลงทะเบียน
เรียนล่วงหน้าของนักศึกษาทางระบบ Internet 20-26 มิ.ย. 59 21-27 พ.ย. 59

วันประกาศผลการลงทะเบียนล่วงหน้า 28 มิ.ย. 59 29 พ.ย. 59
วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
        สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี รหัส 59 25-28 ก.ค. 59
        สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา รหัส 59    (รอบที่ 1) 26-27 มี.ค. 59

(รอบที่ 2) 18-19 มิ.ย. 59
(รอบที่ 3) 5 ส.ค. 59

วันผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ 27 ก.ค. 59
วันทดสอบความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ 29 ก.ค. - 1 ส.ค. 59
วันจัดกิจกรรมของคณะ-วิทยาลัย 29 ก.ค. - 1 ส.ค. 59
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
        สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี 2-3 ส.ค. 59
        สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 5 ส.ค. 59
วันลงทะเบียนกระบวนวิชานักศึกษาใหม่ รหัส 59 4-5 ส.ค. 59
วันยกเลิกกระบวนวิชาที่ไม่ผ่านเง่ือนไข (Prerequisite) 5 ส.ค. 59 28 ธ.ค. 59  20 พ.ค. 60
วันลงทะเบียนเรียน 15-19 พ.ค. 60
วันประกาศผลการลงทะเบียน 21 พ.ค. 60
วันเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา/ลงทะเบียน สําหรับนักศึกษา
ทุกระดับ  6-14 ส.ค. 59 29-30 ธ.ค. 59, 4-8 ม.ค. 60 22-28 พ.ค. 60

วันลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย
        สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี 6-19 ส.ค. 59 29-30 ธ.ค. 59, 4-13 ม.ค. 60 22 พ.ค. - 2 มิ.ย. 60
        สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 8 ส.ค. - 6 ก.ย. 59 4 ม.ค. - 2 ก.พ. 60 29 พ.ค. - 7 ก.ค. 60
วันเปิดภาคการศึกษาและวันเข้าชั้นเรียน  8 ส.ค. 59 4 ม.ค. 60 29 พ.ค. 60
วันสุดท้ายของการส่งเอกสารขยายเวลาการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ถึงบัณฑิตวิทยาลัย  8 ส.ค. 59 4 ม.ค. 60

วันสุดท้ายของการส่งหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์/IS ถึง
บัณฑิตวิทยาลัย
        สําหรับนักศึกษาปริญญาโท รหัส 57  8 ส.ค. 59  4 ม.ค. 60
        สําหรับนักศึกษาปริญญาเอก รหัส 56  8 ส.ค. 59  4 ม.ค. 60
วันถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับอักษรลําดับขั้น W 6-19 ส.ค. 59 29-30 ธ.ค. 59, 4-13 ม.ค. 60 22 พ.ค. - 2 มิ.ย. 60
วันสุดท้ายของการส่งเอกสารอนุมัติการย้ายสาขาวิชาถึง
สํานักทะเบียนและประมวลผล  11 ส.ค. 59 6 ม.ค. 60 2 มิ.ย. 60

วันที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบการลงทะเบียน
เรียนของนักศึกษาทางระบบ Internet 15-19 ส.ค. 59 9-13 ม.ค. 60 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 60

วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา 21 ส.ค. 59 15 ม.ค. 60 4 มิ.ย. 60
วันชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 22-26 ส.ค. 59 16-20 ม.ค. 60 5-9 มิ.ย. 60
วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลําดับขั้น W 22 ส.ค. - 28 ต.ค. 59 16 ม.ค. - 24 มี.ค. 60 5-23 มิ.ย. 60

              เพ่ือให้การบริหารงานด้านวิชาการดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อบังคับว่าด้วย
การศึกษาของมหาวิทยาลัยและประกาศอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง สําหรับนักศึกษาทุกระดับการศึกษา จึงให้จัดปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2559

ประจําปีการศึกษา 2559 ไว้ดังต่อไปน้ี
กิจกรรม ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคฤดูร้อน

วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า 13-19 มิ.ย. 59 14-20 พ.ย. 59
วันที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบการลงทะเบียน
เรียนล่วงหน้าของนักศึกษาทางระบบ Internet 20-26 มิ.ย. 59 21-27 พ.ย. 59

วันประกาศผลการลงทะเบียนล่วงหน้า 28 มิ.ย. 59 29 พ.ย. 59
วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
        สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี รหัส 59 25-28 ก.ค. 59
        สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา รหัส 59    (รอบที่ 1) 26-27 มี.ค. 59

(รอบที่ 2) 18-19 มิ.ย. 59
(รอบที่ 3) 5 ส.ค. 59

วันผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ 27 ก.ค. 59
วันทดสอบความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ 29 ก.ค. - 1 ส.ค. 59
วันจัดกิจกรรมของคณะ-วิทยาลัย 29 ก.ค. - 1 ส.ค. 59
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
        สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี 2-3 ส.ค. 59
        สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 5 ส.ค. 59
วันลงทะเบียนกระบวนวิชานักศึกษาใหม่ รหัส 59 4-5 ส.ค. 59
วันยกเลิกกระบวนวิชาที่ไม่ผ่านเง่ือนไข (Prerequisite) 5 ส.ค. 59 28 ธ.ค. 59  20 พ.ค. 60
วันลงทะเบียนเรียน 15-19 พ.ค. 60
วันประกาศผลการลงทะเบียน 21 พ.ค. 60
วันเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา/ลงทะเบียน สําหรับนักศึกษา
ทุกระดับ  6-14 ส.ค. 59 29-30 ธ.ค. 59, 4-8 ม.ค. 60 22-28 พ.ค. 60

วันลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย
        สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี 6-19 ส.ค. 59 29-30 ธ.ค. 59, 4-13 ม.ค. 60 22 พ.ค. - 2 มิ.ย. 60
        สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 8 ส.ค. - 6 ก.ย. 59 4 ม.ค. - 2 ก.พ. 60 29 พ.ค. - 7 ก.ค. 60
วันเปิดภาคการศึกษาและวันเข้าชั้นเรียน  8 ส.ค. 59 4 ม.ค. 60 29 พ.ค. 60
วันสุดท้ายของการส่งเอกสารขยายเวลาการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ถึงบัณฑิตวิทยาลัย  8 ส.ค. 59 4 ม.ค. 60

วันสุดท้ายของการส่งหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์/IS ถึง
บัณฑิตวิทยาลัย
        สําหรับนักศึกษาปริญญาโท รหัส 57  8 ส.ค. 59  4 ม.ค. 60
        สําหรับนักศึกษาปริญญาเอก รหัส 56  8 ส.ค. 59  4 ม.ค. 60
วันถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับอักษรลําดับขั้น W 6-19 ส.ค. 59 29-30 ธ.ค. 59, 4-13 ม.ค. 60 22 พ.ค. - 2 มิ.ย. 60
วันสุดท้ายของการส่งเอกสารอนุมัติการย้ายสาขาวิชาถึง
สํานักทะเบียนและประมวลผล  11 ส.ค. 59 6 ม.ค. 60 2 มิ.ย. 60

วันที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบการลงทะเบียน
เรียนของนักศึกษาทางระบบ Internet 15-19 ส.ค. 59 9-13 ม.ค. 60 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 60

วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา 21 ส.ค. 59 15 ม.ค. 60 4 มิ.ย. 60
วันชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 22-26 ส.ค. 59 16-20 ม.ค. 60 5-9 มิ.ย. 60
วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลําดับขั้น W 22 ส.ค. - 28 ต.ค. 59 16 ม.ค. - 24 มี.ค. 60 5-23 มิ.ย. 60

              เพ่ือให้การบริหารงานด้านวิชาการดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อบังคับว่าด้วย
การศึกษาของมหาวิทยาลัยและประกาศอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง สําหรับนักศึกษาทุกระดับการศึกษา จึงให้จัดปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2559

กิจกรรม ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคฤดูร้อน
วันยื่นคําร้องขออักษรลําดับขั้น V หรือขอเปลี่ยน         
อักษรลําดับขั้น V เป็นการวัดและประเมินผล
        สําหรับกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี 29 ส.ค. - 2 ก.ย. 59 23-27 ม.ค. 60 12-13 มิ.ย. 60
        สําหรับกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
        - วันยื่นคําร้องขออักษรลําดับขั้น V 29 ส.ค. - 2 ก.ย. 59 23-27 ม.ค. 60 12-13 มิ.ย. 60
        - วันยื่นคําร้องขอเปลี่ยนอักษรลําดับขั้น V          
           เป็นการวัดและประเมินผล

31 ต.ค. - 4 พ.ย. 59 3-7 เม.ย. 60 19-23 มิ.ย. 60

วันสมัครสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
(ปริญญาโท แผน ข) 8-17 ส.ค. 59 4-13 ม.ค. 60 29 พ.ค. - 7 มิ.ย. 60

วันรายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรีที่คาดว่าจะสําเร็จ
การศึกษา 29-31 ส.ค. 59 1-3, 6-10 ก.พ. 60 12-13 มิ.ย. 60

วันสุดท้ายของการลงทะเบียน/เพิ่ม/เปลี่ยนตอนกระบวน
วิชาหลังกําหนด สําหรับนักศึกษาทุกระดับ ณ สํานัก
ทะเบียนและประมวลผล

2 ก.ย. 59 27 ม.ค. 60 16 มิ.ย. 60

วันสุดท้ายของการส่งลําดับขั้นแก้อักษรลําดับขั้น I ถึง
สํานักทะเบียนและประมวลผล
        สําหรับกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี 6 ก.ย. 59 2 ก.พ. 60  28 มิ.ย. 60
        สําหรับกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 11 พ.ย. 59 18 เม.ย. 60  23 มิ.ย. 60
วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษาของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา

6 ก.ย. 59 2 ก.พ. 60

วันพ้นสถานภาพนักศึกษาของนักศึกษาที่ไม่มา
ลงทะเบียนและมิได้ลาพักการศึกษา

7 ก.ย. 59 3 ก.พ. 60

วันสุดท้ายของการส่งหลักฐานการอนุมัติเรื่องเทียบแทน
กระบวนวิชา เพื่อการสําเร็จการศึกษาถึงสํานักทะเบียน
และประมวลผล

16 ก.ย. 59 10 ก.พ. 60  23 มิ.ย. 60

วันสอบกลางภาคการศึกษา (งดการสอน) 3-9 ต.ค. 59 27 ก.พ. - 5 มี.ค. 60
วันสุดท้ายของการลาออกจากการเป็นนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา

28 ต.ค. 59 24 มี.ค. 60 23 มิ.ย. 60

วันสุดท้ายของการแก้ไขชื่อ-สกุล ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา

25 พ.ย. 59 28 เม.ย. 60 7 ก.ค. 60

วันสุดท้ายของการศึกษา      25 พ.ย. 59 28 เม.ย. 60 7 ก.ค. 60
วันสอบไล่        28 พ.ย., 4, 6-9,       

11-13 ธ.ค. 59 1-4, 6-9, 11-16 พ.ค. 60  10-13 ก.ค. 60

วันสุดท้ายของการส่งลําดับขั้นแก้อักษรลําดับขั้น P
        สําหรับนักศึกษา รหัสก่อน 53  13 ธ.ค. 59 16 พ.ค. 60
        สําหรับนักศึกษา รหัส 53 เป็นต้นไป  21 ธ.ค. 59 24 พ.ค. 60
วันปิดภาคการศึกษาและวันสําเร็จการศึกษา      14 ธ.ค. 59 17 พ.ค. 60 14 ก.ค. 60
วันสุดท้ายของการส่งเอกสารการลาออกถึงสํานัก
ทะเบียนและประมวลผล โดยได้รับอักษรลําดับขั้น W 
สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี

 20 ธ.ค. 59 23 พ.ค. 60 17 ก.ค. 60

วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา   21 ธ.ค 59 24 พ.ค. 60 18 ก.ค. 60
วันประกาศผลการศึกษา   24 ธ.ค. 59 27 พ.ค. 60 20 ก.ค. 60
วันที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา   11 ม.ค. 60 9 มิ.ย. 60 4 ส.ค. 60
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เคานเตอรบริการทะเบียนนักศึกษา
(Registration Counter Service: RCS)

ณ สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม

เปดใหบริการวันจันทร – ศุกร  (เวนวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ)
เวลา  08.30–16.30 น. (ไมหยุดพักกลางวัน)

สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม
โทร. 0 5394 8901 โทรสาร 0 5389 2212

www.reg.cmu.ac.th

7ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

 
RCS คืออะไร? 

   RCS คือ ศูนย์บริการทะเบียนนักศึกษาที่ได้พัฒนารูปแบบการให้บริการให้ได้มาตรฐาน
โดยลดขั้นตอน และความซับซ้อนในการให้บริการ ให้ผูรับบริการสามารถรับบริการใหเสร็จสิ้นใน 
จุดเดียวไดแบบ One Stop Service โดยปรับปรุง จัดสถานที่ให้ทันสมัย และสรางบรรยากาศที่
จะเสริมสรางความพึงพอใจให้แกผรูับบริการ 

 
 
RCS ให้บริการอะไรบ้าง? 
ด้านทะเบียนการศึกษา 

 ขอใบค าขอท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 
 ขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ขอ มชท.55 (ใบแจ้งผลการศึกษาส าหรับนักศึกษารายบุคคล) 
 ขอเปลี่ยนชื่อ-สกุลนักศึกษา 
 ขอแก้ไขตัวสะกดชื่อ-สกุลนักศึกษา 
 ขอแจ้งที่อยู่ใหม่ 
 ขอรับรองค่าปรับลงทะเบียนหลังก าหนด (กรณีมี มชท.50)                  
 ลงทะเบียนหลังก าหนด (ตามปฏิทินการศึกษา) 
 การถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรล าดับขั้น W 
 ขออักษรล าดับขั้น V หรือขอเปลี่ยนเป็นการวัดและประเมินผล 
 ขอส าเนาใบเสร็จรับเงิน (กรณีช าระเงินที่ส านักทะเบียนและประมวลผล) 
 ขอส าเนาใบเสร็จค่าลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย ระดับบัณฑิตศึกษา 

  

RCS คืออะไร?

RCS ให้บริกำรอะไรบ้ำง?

 RCS คือ ศูนย์บริการทะเบียนนักศึกษาที่ได้พัฒนารูปแบบการให้บริการให้ได้มาตรฐาน

โดยลดขั้นตอน และความซับซ้อนในการให้บริการ ให้้ผู้รับบริการสามารถรับบริการให้เสร็จสิ้นใน 

จุดเดียวได้แบบ One Stop Service โดยปรับปรุง จัดสถานที่ให้้ทันสมัย และสร้างบรรยากาศ 

ที่จะเสริมสร้างความพึงพอใจให้้แก่ผู้รับบริการ
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RCS คืออะไร? 

   RCS คือ ศูนย์บริการทะเบียนนักศึกษาที่ได้พัฒนารูปแบบการให้บริการให้ได้มาตรฐาน
โดยลดขั้นตอน และความซับซ้อนในการให้บริการ ให้ผูรับบริการสามารถรับบริการใหเสร็จสิ้นใน 
จุดเดียวไดแบบ One Stop Service โดยปรับปรุง จัดสถานที่ให้ทันสมัย และสรางบรรยากาศที่
จะเสริมสรางความพึงพอใจให้แกผรูับบริการ 

 
 
RCS ให้บริการอะไรบ้าง? 
ด้านทะเบียนการศึกษา 

 ขอใบค าขอท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 
 ขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ขอ มชท.55 (ใบแจ้งผลการศึกษาส าหรับนักศึกษารายบุคคล) 
 ขอเปลี่ยนชื่อ-สกุลนักศึกษา 
 ขอแก้ไขตัวสะกดชื่อ-สกุลนักศึกษา 
 ขอแจ้งที่อยู่ใหม่ 
 ขอรับรองค่าปรับลงทะเบียนหลังก าหนด (กรณีมี มชท.50)                  
 ลงทะเบียนหลังก าหนด (ตามปฏิทินการศึกษา) 
 การถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรล าดับขั้น W 
 ขออักษรล าดับขั้น V หรือขอเปลี่ยนเป็นการวัดและประเมินผล 
 ขอส าเนาใบเสร็จรับเงิน (กรณีช าระเงินที่ส านักทะเบียนและประมวลผล) 
 ขอส าเนาใบเสร็จค่าลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย ระดับบัณฑิตศึกษา 

  

RCS คืออะไร?

RCS ให้บริกำรอะไรบ้ำง?

 RCS คือ ศูนย์บริการทะเบียนนักศึกษาที่ได้พัฒนารูปแบบการให้บริการให้ได้มาตรฐาน

โดยลดขั้นตอน และความซับซ้อนในการให้บริการ ให้้ผู้รับบริการสามารถรับบริการให้เสร็จสิ้นใน 

จุดเดียวได้แบบ One Stop Service โดยปรับปรุง จัดสถานที่ให้้ทันสมัย และสร้างบรรยากาศ 

ที่จะเสริมสร้างความพึงพอใจให้้แก่ผู้รับบริการ
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ด้านเอกสารส าคัญทางการศึกษา 
 ขอ Transcript 
 ขอหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 
 ขอใบปริญญาบัตร (ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ) 
 ขอหนังสือรับรองคุณวุฒิ (ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ) 
 ขอรับรองตัวสะกดชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษ 
 ขอรับรองเอกสารมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
 ขอหนังสือรับรองรายละเอียดเนื้อหากระบวนวิชา 

 
ด้านการช าระเงิน 

 ค่ารักษาสถานภาพ 
 ค่าโอนย้ายคณะ 
 ค่าคืนสถานภาพนักศึกษา 
 ค่าโอนหน่วยกิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย  
 ค่าธรรมเนียมการศึกษา (หลังก าหนดกรณีพิเศษ) 
 ค่าหน่วยกิต (เพิ่ม) (หลังก าหนดกรณีพิเศษ)  
 ค่าเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
 ค่าเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ  
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5  ขั้นตอนในการขอรับบริการ 
 กดบัตรคิว 
 รอใช้บริการ 
 ใช้บริการ 
 ช าระเงิน (ถ้ามี) 
 รับเอกสาร (รอรับได้ทันที/หรือตามวัน เวลาที่นัด)  

 
ทุกครั้งเมื่อมาติดต่อ        

 โปรดแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษาหรือแต่งกายสุภาพ 
 น าบัตรประจ าตัวนักศึกษา หรือบัตรที่ทางราชการออกให้มาด้วยทุกครั้ง  

 
ติดต่อเคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา 
พนักงานเคาน์เตอร์         โทร. 0 5394 3071 #118 
การเงิน                        โทร. 0 5394 3071 #116 
ผู้จัดการเคาน์เตอร์           โทร. 0 5394 3085 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

5  ขั้นตอนในการขอรับบริการ

ทุกครั้งเมื่อมาติดตอ       
 » โปรดแตงกายดวยเครื่องแบบนักศึกษาหรือแตงกายสุภาพ
 » นําบัตรประจําตัวนักศึกษา หรือบัตรที่ทางราชการออกใหมาดวยทุกครั้ง 

ติดตอเคานเตอรบริการทะเบียนนักศึกษา
ผูจัดการเคานเตอร   โทร. 0 5394 8942
พนักงานเคานเตอร   โทร. 0 5394 8943
การเงิน    โทร. 0 5394 8944
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อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำประเภท งอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ง 
 

  
 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่ือง ก าหนดประเภทรายรับ รายการ และเง่ือนไขในการรับเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับท่ี ร. 2/2554 (อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ง ที่เรียกเก็บตามรายการทุก
ครั้งส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี) 
 

รายการ (บาท) รายการ (บาท) 
ค่าเอกสารส าคัญทางการศึกษา ค่าบริการจัดส่งเอกสารส าคัญทางการศึกษา 

ระเบียนถาวร (Transcript) ฉบับละ 50 ลงทะเบียน   
หนังสือรับรองคณุวุฒิ/ส าเนา ฉบับละ 50 ภายในประเทศ: ฉบับแรก/ฉบับต่อไปฉบับละ 50/ 10 
ใบแปลปริญญาบัตร/ประกาศนยีบัตร/ใบแทน 
ฉบับละ 

50 ต่างประเทศ : ฉบับแรก/ฉบับต่อไปฉบับละ 
ด่วนพิเศษ 

200/ 30 

หนังสือรับรองเอกสารงานทะเบยีนการศึกษา 
ฉบับละ 

50 ภายในประเทศ: ฉบับแรก/ฉบับต่อไป ฉบับละ 
ต่างประเทศ : ฉบับแรก/ฉบับต่อไปฉบับละ 

100/ 20 
1,000/ 200 

หนังสือรับรองรายละเอยีดเนื้อหากระบวนวิชา 
รับรองครบตามหลักสูตร ชุดละ 

รับรองเฉพาะกระบวนวชิา กระบวนวิชาละ ชุดละ 

 
300 
50 

ค่าบริการบรรจุซองและเซ็นปิดผนึกของเอกสารส าคัญทาง
การศึกษา ชุดละ 60 บาท 

บัตรประจ าตัวนักศึกษา บัตรละ 50 การโอนหน่วยกิตมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 1,000 
เข็มวิทยฐานะ อันละ 100 การเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาอืน่ 5,000 
ค่าขึ้นทะเบียนปรญิญา 
ค่าขึ้นทะเบียนอนุปริญญาและประกาศนยีบัตร 
 

1,500 
100 

การเทียบโอนผลการเรยีนจากการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัเข้าสู่การศึกษา
ในระบบ กระบวนวิชาละ 

500 

ค่าบริการจัดส่งปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร
พร้อมปกทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 

 ค่าบริการจัดส่งเหรียญรางวัลเรียนด ี
พร้อมกล่องทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 

 

ภายในประเทศ  อันละ 100 ภายในประเทศ  อันละ 100 
ต่างประเทศ  อันละ 1,000 ต่างประเทศ  อันละ 1,000 

 

 และสามารถดูรายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ง เพิ่มเติมได้ที่ประกาศมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ เร่ือง ก าหนดประเภทรายรับ รายการ และเง่ือนไขในการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับท่ี        
ร. 2/2554  (อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ง ที่เรียกเก็บตามรายการทุกครั้งส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี) 
และประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ก าหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขในการรับเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย ฉบับท่ี ร. 3/2554   (อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ง ที่เรี ยกเก็บตามรายการทุกครั้ง
ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา)       
 

อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาประเภท ง
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1. การติดต่อขอรับบริการก่อนเข้าศึกษา 
 

 
1.1   การติดต่อขอรับบรกิารแนะแนวการศกึษา 
 ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายแนะแนวและรับเข้าศึกษา (ชั้น 2) 
 ผู้รับผิดชอบ :  นางนิสากร  สุทธิแป้น  โทร. 0 5394 3071 #108  Fax. 0 5394 3087 
 E-mail :  nisakorn@reg.cmu.ac.th 

- ให้บริการข้อมูลแนะน ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และข้อมูลเกี่ยวกับคณะต่างๆ  
- สอบถามเกี่ยวกับการรับเข้าศึกษาตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน 
- การสอบโควตาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และการคัดเลือกตามระบบ Admissions ของ

สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) 
- แนะแนวการศึกษา, บริการวิทยากรแก่โรงเรียน สถาบันต่าง ๆ ที่ขอให้ไปบรรยาย หรือจัด

นิทรรศการ แนะแนวการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
1.2  การขอรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 
 ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายแนะแนวและรับเข้าศึกษา (ชั้น 2) 
 ผู้รับผิดชอบ :  นางสาวเกศริน  จตุพร  โทร. 0 5394 3071 #131 

E-mail :  ketsarin@reg.cmu.ac.th 

- สอบถามรายละเอียดและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าเป็นนักศึกษาและเอกสาร
ประกอบการรับสมัคร 

- ข้อแนะน าเกี่ยวกับการรับสมัครและการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาทั้งประเภทรับตรง  (โควตา) 
ประเภทรับจากส่วนกลาง โครงการพิเศษต่าง ๆ  การสมัครเข้าศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ 
และหลักสูตรนานาชาต ิ

- ติดต่อ สอบถาม ปัญหาเกี่ยวกับข้อปฏิบัติ ขั้นตอน ก าหนดการ  และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การสอบคัดเลือก หรือการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

- ให้ค าแนะน าในการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกประเภท 
 

 

1. กำรติดต่อขอรับบริกำรก่อนเข้ำศึกษำ1. การติดตอขอรับบริการกอนเขาศึกษา

โทร. 0 5394 8914  Fax. 0 5394 8914

โทร. 0 5394 8917
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1.3  การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายแนะแนวและรับเข้าศึกษา  (ชั้น 2) 
 ผู้รับผิดชอบ :  นางสาวกานต์พิชชา กระบี่น้อย  โทร. 0 5394 3071 #134 

 E-mail :  krabinoi@reg.cmu.ac.th 

- ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส านักทะเบียนและประมวลผลจะก าหนดรหัส
ประจ าตัวนักศึกษาให ้สามารถดูรหัสประจ าตัวนักศึกษาได้ทาง www.reg.cmu.ac.th 

- ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามประกาศรายชื่อและรหัสประจ าตัวนักศึกษา ให้ไปรายงานตัวเพื่อขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษา  ตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยก าหนด พร้อมด้วยหลักฐานต่าง ๆ  ที่
มหาวิทยาลัยประกาศให้ทราบ 

- ผู้ที่ไม่ไปรายงานตัวภายใน 10 วันนับจากวันที่ก าหนดให้ไปรายงานตัว จะถือว่าสละสิทธิ์การ
เข้าเป็นนักศึกษา 

- การรายงานตัวข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาหลังก าหนด ให้น าหลักฐานไปรายงานตัวที่ ฝ่าย 
แนะแนวและรับเข้าศึกษา ส านักทะเบียนและประมวลผล (ชั้น 2) 

 
1.4   การขอโอนมาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายแนะแนวและรับเข้าศึกษา (ชั้น 2) 
 ผู้รับผิดชอบ :  นางอัมภาพันธ์  คันธรส   โทร. 0 5394 3071 #132 
 E-mail :  umpapun@reg.cmu.ac.th 

สอบถามคุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์โอนมาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เอกสารประกอบการ
สมัครและเงื่อนไขการเทียบโอนหน่วยกิต 

 การแสดงความจ านงขอโอนมาเป็นนกัศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะต้องปฏิบัติดังนี ้
1. ติดต่อขอรับใบสมัครขอโอนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และยื่นใบสมัครดังกล่าว 

ที่ฝ่ายแนะแนวและรับเข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่นักศึกษา
ประสงค์จะโอนมาศึกษา 

2. ติดต่อขอให้สถาบันเดิมจัดส่งระเบียนผลการเรียนและรายละเอียดเนื้อหากระบวนวิชาที่ได้
เรียนไปแล้ว มายังส านักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยตรง 

3. การรับโอน มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนโดยความเห็นชอบของคณะ ภาควิชา และ/
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

 
  

โทร. 0 5394 8915

โทร. 0 5394 8916
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1.5   การขอเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง 
        ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายแนะแนวและรับเข้าศึกษา (ชั้น 2) 
 ผู้รับผิดชอบ :  นางอัมภาพันธ์  คันธรส  โทร. 0 5394 3071 #132 
 E-mail :  umpapun@reg.cmu.ac.th 

สอบถามคุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์ขอเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง เอกสารประกอบการสมัครและ
เงื่อนไขการโอนหรือเทียบโอนหน่วยกิต 

การแสดงความจ านงขอเข้าศึกษา  จะต้องปฏิบัติดังนี้ 
1. ติดต่อขอรับใบสมัครเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สองและยื่นใบสมัครดังกล่าวที่ฝ่ายแนะแนว

และรับเข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่นักศึกษาประสงค์จะมา 
ศึกษา 

2. การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับเข้าศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะ/
ภาควิชาและ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

 
1.6 การขอท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาเพื่อใช้แทนบัตรเดิม 
         ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายแนะแนวและรับเข้าศึกษา (ชั้น 2) 
 ผู้รับผิดชอบ :  นางสาวลักขณา ทองค ามา  โทร. 0 5394 3071 #133 
 E-mail  :  luckana@reg.cmu.ac.th 

นักศึกษาที่ประสงค์จะท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา เพื่อใช้แทนบัตรเดิม จะต้องปฏิบัติดังนี้ 
1. ติดต่อเคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา ส านักทะเบียนและประมวลผล 

- กรณีบัตรสูญหาย                          
- กรณีบัตรโดนเครื่องเอทีเอ็มยึด       
- กรณีบัตรหมดอายุ 
- กรณีบัตรช ารุด           แนบบัตรนักศึกษาเดิม 
- กรณีเปลี่ยนแปลงขอ้มูล  
ยื่นแบบฟอร์มที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบหลักฐานตามที่ระบุข้างต้น  
ที่เคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา ส านักทะเบียนและประมวลผล 

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล และพิมพ์เอกสารแบบฟอร์มค าขอท าบัตรนักศึกษา พร้อมทั้ง
ลงลายมือชื่อและประทับตรามหาวิทยาลัย 

3. ให้นักศึกษาน าแบบฟอร์มค าขอท าบัตรนักศึกษาที่ประทับตราเรียบร้อยแล้วไปติดต่อ           
ขอท าบัตรใหม่ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขาคณะแพทยศาสตร์ หรือสาขา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
  

 แนบใบแจ้งความ 

13ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

1.5   การขอเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง 
        ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายแนะแนวและรับเข้าศึกษา (ชั้น 2) 
 ผู้รับผิดชอบ :  นางอัมภาพันธ์  คันธรส  โทร. 0 5394 3071 #132 
 E-mail :  umpapun@reg.cmu.ac.th 

สอบถามคุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์ขอเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง เอกสารประกอบการสมัครและ
เงื่อนไขการโอนหรือเทียบโอนหน่วยกิต 

การแสดงความจ านงขอเข้าศึกษา  จะต้องปฏิบัติดังนี้ 
1. ติดต่อขอรับใบสมัครเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สองและยื่นใบสมัครดังกล่าวที่ฝ่ายแนะแนว

และรับเข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่นักศึกษาประสงค์จะมา 
ศึกษา 

2. การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับเข้าศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะ/
ภาควิชาและ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

 
1.6 การขอท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาเพื่อใช้แทนบัตรเดิม 
         ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายแนะแนวและรับเข้าศึกษา (ชั้น 2) 
 ผู้รับผิดชอบ :  นางสาวลักขณา ทองค ามา  โทร. 0 5394 3071 #133 
 E-mail  :  luckana@reg.cmu.ac.th 

นักศึกษาที่ประสงค์จะท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา เพื่อใช้แทนบัตรเดิม จะต้องปฏิบัติดังนี้ 
1. ติดต่อเคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา ส านักทะเบียนและประมวลผล 

- กรณีบัตรสูญหาย                          
- กรณีบัตรโดนเครื่องเอทีเอ็มยึด       
- กรณีบัตรหมดอายุ 
- กรณีบัตรช ารุด           แนบบัตรนักศึกษาเดิม 
- กรณีเปลี่ยนแปลงขอ้มูล  
ยื่นแบบฟอร์มที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบหลักฐานตามที่ระบุข้างต้น  
ที่เคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา ส านักทะเบียนและประมวลผล 

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล และพิมพ์เอกสารแบบฟอร์มค าขอท าบัตรนักศึกษา พร้อมทั้ง
ลงลายมือชื่อและประทับตรามหาวิทยาลัย 

3. ให้นักศึกษาน าแบบฟอร์มค าขอท าบัตรนักศึกษาที่ประทับตราเรียบร้อยแล้วไปติดต่อ           
ขอท าบัตรใหม่ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขาคณะแพทยศาสตร์ หรือสาขา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
  

 แนบใบแจ้งความ 

โทร. 0 5394 8916

ผูรับผิดชอบ  :  นางสาวชนนิกานต  เครือยั่งยืน  โทร. 0 5394 8918

    E-mail :  chonnikarn@reg.cmu.ac.th
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2. การติดต่อขอรับบริการขณะที่เป็นนักศึกษา 
 
 
2.1   การตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่เรยีน 
      ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายบริหารหลักสูตร ตารางสอนและตารางสอบ (ชั้น 2) 
                                     และฝ่ายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา (ชั้น 1)  
 ผู้รับผิดชอบระดับปริญญาตรี :  นายกิติศักดิ์  อัศววุฒิไกร  โทร. 0 5394 3071 #135 
  E-mail :  kitisak@reg.cmu.ac.th 
 ผู้รับผิดชอบระดับบัณฑิตศึกษา :  นางสาวปราณี  อริยพฤกษ์  โทร. 0 5394 3071 #148 
  E-mail :  pranee@reg.cmu.ac.th 

สามารถตรวจสอบข้อมูลตารางสอนในแต่ละภาคการศึกษา  ได้ทางระบบ Internet ที่ 
www.reg.cmu.ac.th, ฝ่ายบริหารหลักสูตร ตารางสอนและตารางสอบ ในส่วนของกระบวนวิชาระดับ
ปริญญาตรี และฝ่ายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา ในส่วนของกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา หรืองาน
บริการการศึกษาของคณะ 

 
2.2   การตรวจสอบวัน เวลาสอบกระบวนวชิา  
      ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายบริหารหลักสูตร ตารางสอนและตารางสอบ (ชั้น 2) 
                                     และฝ่ายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา (ชั้น 1)  
 ผู้รับผิดชอบระดับปริญญาตรี :  นางสาวศิริพร  โนราช  โทร. 0 5394 3071 #135 

 E-mail  :  siriporn@reg.cmu.ac.th 
 ผู้รับผิดชอบระดับบัณฑิตศึกษา :  นางสาวปราณี  อริยพฤกษ์  โทร. 0 5394 3071 #148 
  E-mail :  pranee@reg.cmu.ac.th 

สามารถตรวจสอบข้อมูลตารางสอบในแต่ละภาคการศึกษา ได้ทางระบบ Internet ที่ 
www.reg.cmu.ac.th, ฝ่ายบริหารหลักสูตร ตารางสอนและตารางสอบ ในส่วนของกระบวนวิชาระดับ
ปริญญาตรี และฝ่ายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา ในส่วนของกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา หรืองาน
บริการการศึกษาของคณะ 

 
 
 
 
 
 

และสถานที่เรยีน

2. กำรติดต่อขอรับบริกำรขณะที่เป็นนักศึกษำ2. การติดตอขอรับบริการขณะที่เปนนักศึกษา

ผูรับผิดชอบระดับปริญญาตรี  :  นางสาวศิริพร  โนราช  โทร. 0 5394 8922

ผูรับผิดชอบระดับปริญญาตรี  : นางสาวพันธมนัส  กฤทศิลป   โทร. 0 5394 8921

E-mail : siriporn@reg.cmu.ac.th

E-mail : puntamanut@reg.cmu.ac.th

0 5394 8932

0 5394 8932
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2.3   การตรวจสอบปฏิทินการศึกษา 
 ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายบริหารหลักสูตร ตารางสอนและตารางสอบ (ชั้น 2) 
 ผู้รับผิดชอบ :  นางนุชร ี จงแก้ววัฒนา  โทร. 0 5394 3071 #109  Fax. 0 5394 3088 
 E-mail :  nucharee@reg.cmu.ac.th  
 ผู้รับผิดชอบ :  นายกิติศักดิ์  อัศววุฒิไกร  โทร. 0 5394 3071 #135   
 E-mail :  kitisak@reg.cmu.ac.th  

ในกรณีที่มีความประสงค์จะตรวจสอบก าหนดการ เช่น การเปิด-ปิดภาคการศึกษา วันเข้าชั้น
เรียนในแต่ละภาคการศึกษา การลงทะเบียนกระบวนวิชา การเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา สามารถตรวจสอบ
ได้จาก 

- ข้อมูลปฏิทินการศกึษา ประจ าปีการศึกษา โดยสืบค้นได้ที่ www.reg.cmu.ac.th 
- งานบริการการศึกษาของคณะ 
- ฝ่ายบริหารหลักสูตร ตารางสอนและตารางสอบ 

 
2.4   การตรวจสอบการใช้หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายบริหารหลักสูตร ตารางสอนและตารางสอบ (ชั้น 2) 
 ผู้รับผิดชอบ :  นางพัทธนันท ์ แก้วชุม   โทร. 0 5394 3071 #137   
 E-mail  :  pattanan@reg.cmu.ac.th 

นักศึกษาที่ประสงค์จะขอค าปรึกษาเกี่ยวกับการใช้หลักสูตร เช่น ขอใช้หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตร
ปรับปรุง ขอใช้วิชาโทและขอใช้กระบวนวิชาแทนกัน  สามารถสอบถามได้จาก 

- อาจารย์ที่ปรึกษา 
- งานบริการการศึกษาของคณะ 
- ฝ่ายบริหารหลักสูตร ตารางสอนและตารางสอบ 

 
2.5   การโอนและเทียบโอนหนว่ยกิต 

 การโอนและเทียบโอนหน่วยกิต  มีดังนี้ 
1.  การโอนหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

  ผู้มีสิทธิขอโอนหน่วยกิต คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่พ้นสถานภาพนักศึกษาเนื่องจาก
ลาออกหรือมีผลการศึกษาตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  แล้วสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกกลับเข้ามาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้  
สามารถโอนหน่วยกิตกระบวนวิชาท่ีเคยศึกษาไว้เดิมไม่เกิน 5 ปี ไปเป็นส่วนหน่ึงของจ านวนหน่วยกิต
สะสมในหลักสูตรสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ตามข้อก าหนดและเงื่อนไข
ของคณะ โดยจะบันทึกล าดับขั้นกระบวนวิชาที่โอนหน่วยกิตเป็น CX    

2.3   การตรวจสอบปฏิทินการศึกษา 
 ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายบริหารหลักสูตร ตารางสอนและตารางสอบ (ชั้น 2) 
 ผู้รับผิดชอบ :  นางนุชร ี จงแก้ววัฒนา  โทร. 0 5394 3071 #109  Fax. 0 5394 3088 
 E-mail :  nucharee@reg.cmu.ac.th  
 ผู้รับผิดชอบ :  นายกิติศักดิ์  อัศววุฒไิกร  โทร. 0 5394 3071 #135   
 E-mail :  kitisak@reg.cmu.ac.th  

ในกรณีที่มีความประสงค์จะตรวจสอบก าหนดการ เช่น การเปิด-ปิดภาคการศึกษา วันเข้าชั้น
เรียนในแต่ละภาคการศึกษา การลงทะเบียนกระบวนวิชา การเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา สามารถตรวจสอบ
ได้จาก 

- ข้อมูลปฏิทินการศึกษา ประจ าปีการศึกษา โดยสืบค้นได้ที่ www.reg.cmu.ac.th 
- งานบริการการศึกษาของคณะ 
- ฝ่ายบริหารหลักสูตร ตารางสอนและตารางสอบ 

 
2.4   การตรวจสอบการใช้หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายบริหารหลักสูตร ตารางสอนและตารางสอบ (ชั้น 2) 
 ผู้รับผิดชอบ :  นางพัทธนันท ์ แก้วชุม   โทร. 0 5394 3071 #137   
 E-mail  :  pattanan@reg.cmu.ac.th 

นักศึกษาที่ประสงค์จะขอค าปรึกษาเกี่ยวกับการใช้หลักสูตร เช่น ขอใช้หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตร
ปรับปรุง ขอใช้วิชาโทและขอใช้กระบวนวิชาแทนกัน  สามารถสอบถามได้จาก 

- อาจารย์ที่ปรึกษา 
- งานบริการการศึกษาของคณะ 
- ฝ่ายบริหารหลักสูตร ตารางสอนและตารางสอบ 

 
2.5   การโอนและเทียบโอนหนว่ยกิต 

 การโอนและเทียบโอนหน่วยกิต  มีดังนี้ 
1.  การโอนหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

  ผู้มีสิทธิขอโอนหน่วยกิต คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่พ้นสถานภาพนักศึกษาเนื่องจาก
ลาออกหรือมีผลการศึกษาตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  แล้วสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกกลับเข้ามาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้  
สามารถโอนหน่วยกิตกระบวนวิชาท่ีเคยศึกษาไว้เดิมไม่เกิน 5 ปี ไปเป็นส่วนหน่ึงของจ านวนหน่วยกิต
สะสมในหลักสูตรสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ตามข้อก าหนดและเงื่อนไข
ของคณะ โดยจะบันทึกล าดับขั้นกระบวนวิชาที่โอนหน่วยกิตเป็น CX    
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2.3   การตรวจสอบปฏิทินการศึกษา 
 ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายบริหารหลักสูตร ตารางสอนและตารางสอบ (ชั้น 2) 
 ผู้รับผิดชอบ :  นางนุชร ี จงแก้ววัฒนา  โทร. 0 5394 3071 #109  Fax. 0 5394 3088 
 E-mail :  nucharee@reg.cmu.ac.th  
 ผู้รับผิดชอบ :  นายกิติศักดิ์  อัศววุฒไิกร  โทร. 0 5394 3071 #135   
 E-mail :  kitisak@reg.cmu.ac.th  

ในกรณีที่มีความประสงค์จะตรวจสอบก าหนดการ เช่น การเปิด-ปิดภาคการศึกษา วันเข้าชั้น
เรียนในแต่ละภาคการศึกษา การลงทะเบียนกระบวนวิชา การเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา สามารถตรวจสอบ
ได้จาก 

- ข้อมูลปฏิทินการศึกษา ประจ าปีการศึกษา โดยสืบค้นได้ที่ www.reg.cmu.ac.th 
- งานบริการการศึกษาของคณะ 
- ฝ่ายบริหารหลักสูตร ตารางสอนและตารางสอบ 

 
2.4   การตรวจสอบการใช้หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายบริหารหลักสูตร ตารางสอนและตารางสอบ (ชั้น 2) 
 ผู้รับผิดชอบ :  นางพัทธนันท ์ แก้วชุม   โทร. 0 5394 3071 #137   
 E-mail  :  pattanan@reg.cmu.ac.th 

นักศึกษาที่ประสงค์จะขอค าปรึกษาเกี่ยวกับการใช้หลักสูตร เช่น ขอใช้หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตร
ปรับปรุง ขอใช้วิชาโทและขอใช้กระบวนวิชาแทนกัน  สามารถสอบถามได้จาก 

- อาจารย์ที่ปรึกษา 
- งานบริการการศึกษาของคณะ 
- ฝ่ายบริหารหลักสูตร ตารางสอนและตารางสอบ 

 
2.5   การโอนและเทียบโอนหนว่ยกิต 

 การโอนและเทียบโอนหน่วยกิต  มีดังนี้ 
1.  การโอนหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

  ผู้มีสิทธิขอโอนหน่วยกิต คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่พ้นสถานภาพนักศึกษาเนื่องจาก
ลาออกหรือมีผลการศึกษาตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  แล้วสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกกลับเข้ามาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้  
สามารถโอนหน่วยกิตกระบวนวิชาท่ีเคยศึกษาไว้เดิมไม่เกิน 5 ปี ไปเป็นส่วนหน่ึงของจ านวนหน่วยกิต
สะสมในหลักสูตรสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ตามข้อก าหนดและเงื่อนไข
ของคณะ โดยจะบันทึกล าดับขั้นกระบวนวิชาที่โอนหน่วยกิตเป็น CX    

0 5394 8920
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 ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายบริหารหลักสูตร ตารางสอนและตารางสอบ (ชั้น 2) 
 ผู้รับผิดชอบ :  นางพัทธนันท ์ แก้วชุม  โทร. 0 5394 3071 #137   
 E-mail :  pattanan@reg.cmu.ac.th 

 วิธีการและขั้นตอน  มีดังนี้ 
1. กรอกค าร้องทาง ระบบ Internet ที่ www.reg.cmu.ac.th 
2. พิมพ์ใบค าร้อง และน าไปยื่นขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา คณะ/ภาควิชา   
3. น าใบค าร้องไปยื่นช าระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท ที่เคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา 

ส านักทะเบียนและประมวลผล และส่งใบค าร้องที่คณะ ภายใน 2 สัปดาห์แรก นับจาก
วันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาแรก ในปีการศึกษาที่กลับเข้าศึกษาเท่านั้น 

 เอกสารประกอบใบค าร้อง   
1. ใบระเบียนถาวร (Transcript) จ านวน 1 ฉบับ (ไม่ใช้การถ่ายส าเนา) 
2. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การลาออกของนักศึกษา (กรณีพ้นสถานภาพโดย

การลาออก) หรือ ค าสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การพ้นสถานภาพเพราะผล
การศึกษาหรือบันทึกผลการเรียน (กรณีพ้นสถานภาพเพราะผลการศึกษา) 

3. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยกิต  (ช าระเงินค่าธรรมเนียมการโอน               
หน่วยกิต 1,000 บาท) 

4. หากได้รับการอนุมัติการโอนหน่วยกิตแล้ว นักศึกษาจะต้องรีบด าเนินการขอเพิ่ม-ถอน
กระบวนวิชาเป็นกรณีพิเศษต่อไป  

 ทั้งนี้ การขอโอนหน่วยกิตดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง 
การโอนและการเทียบโอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 

 
2.  การเทียบโอนหนว่ยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น   

ผู้มีสิทธิขอเทียบโอนหน่วยกิต คือ นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่สอบคัดเลือกหรือ
คัดเลือกเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ โดยน าเนื้อหาของกระบวนวิชาเดิมที่นักศึกษาเคย
ลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านตามเกณฑ์ของสถาบันอุดมศึกษาเดิมไม่เกิน 5 ปี  ไปพิจารณาเทียบโอน
หน่วยกิตเป็นส่วนหนึ่งของจ านวนหน่วยกิตสะสมในหลักสูตรสาขาวิชาที่นักศึกษาเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจะบันทึกล าดับขั้นกระบวนวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตได้เป็น CX  
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 วิธีการและขั้นตอน  มีดังนี้ 
1. กรอกค าร้องทางระบบ Internet ที่ www.reg.cmu.ac.th  
2. น าใบค าร้องที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว น าไปยื่นขอความเห็นชอบจากอาจารย์               

ที่ปรึกษา คณะ/ภาควิชา 
3. น าใบค าร้องไปยื่นช าระค่าธรรมเนียม 5 ,000 บาท ที่ เคาน์เตอร์บริการทะเบียน 

นักศึกษา ส านักทะเบียนและประมวลผล และส่งใบค าร้องที่คณะ ภายใน 2 สัปดาห์แรก 
นับจากวันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาแรก ในปีการศึกษาท่ีกลับเข้าศึกษา
เท่านั้น 

 เอกสารประกอบใบค าร้อง  
1. ใบระเบียนถาวร (Transcript) จ านวน 1 ฉบับ (ไม่ใชก้ารถ่ายส าเนา)  
2. รายละเอียดเนื้อหากระบวนวิชา (Course description) 
3. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการเทียบโอนหน่วยกิต จ านวน 5,000 บาท 
4. เมื่อได้รับการอนุมัติการเทียบโอนหน่วยกิตแล้ว ให้ด าเนินการเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา

เป็นกรณีพิเศษต่อไป 
ทั้งนี้ การขอเทียบโอนหน่วยกิตดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เรื่อง การโอนและการเทียบโอนของนักศึกษาระดับปริญญาตร ีลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557  
 
2.6   การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษา 
       ในระบบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือ
จากประสบการณ์การท างานที่ผ่านมา ต้องไม่เกินระยะเวลา 5 ป ีย้อนหลัง โดยนับจากวันยื่นค าร้อง 

 ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายบริหารหลักสูตร ตารางสอนและตารางสอบ (ชั้น 2) 
           ผู้รับผิดชอบ :  นางพัทธนันท ์ แก้วชุม  โทร. 0 5394 3071 #137   
 E-mail :  pattanan@reg.cmu.ac.th 

 วิธีการและขั้นตอน  มีดังนี้ 
1. กรอกค าร้องทางระบบ Internet ที่ www.reg.cmu.ac.th  
2. ขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วน าไปยื่นที่ เคาน์เตอร์บริการทะเบียน 

นักศึกษา  ส านักทะเบียนและประมวลผล ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ส าหรับกระบวน 
วิชาที่มีประกาศฯ ของคณะ  ให้นักศึกษายื่นแสดงหลักฐาน เกี่ยวข้องเพิ่มเติมโดย น าไป  
ยื่นที่ คณะ/ภาควิชา ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชานั้น ๆ ก่อนน าใบค าร้องไปด าเนินการที่  
ส านักทะเบียนและประมวลผล 
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3. ช าระเงินค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบฯ กระบวนวิชา
ละ 500 บาท   

4. กระบวนวิชาที่มีการสอบข้อเขียนให้นักศึกษาตรวจสอบวัน  เวลา สถานที่สอบได้ตาม
ประกาศส านักทะเบียนและประมวลผล 

5. หากได้รับการอนุมัติการเทียบโอนผลการเรียนแล้ว นักศึกษาจะต้องรีบด าเนินการขอเพิ่ม-
ถอนกระบวนวิชาเป็นกรณีพิเศษต่อไป 

ทั้งนี้ การขอเทียบโอนผลการเรียนฯ ดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรื่อง แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเข้า
สู่การศึกษาในระบบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 26 เมษายน 2555 

 

2.7   การตรวจสอบเพื่อรับรองรายละเอียดเนื้อหากระบวนวิชา 
 ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายบริหารหลักสูตร ตารางสอนและตารางสอบ (ชั้น 2) 
 ผู้รับผิดชอบ :  นางสาวพันธมนัส  กฤทศิลป์  โทร. 0 5394 3071 #137 
 E-mail :  puntamanut@reg.cmu.ac.th 

นักศึกษาหรือผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ประสงค์ให้รับรองเนื้อหากระบวนวิชา ตาม
หลักสูตรและ Transcript ไปเทียบกระบวนวิชาในสถาบันอื่น ๆ หรือน าไปประกอบการศึกษาต่อต่างประเทศ 
สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่เคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา โดยช าระค่าธรรมเนียมเป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย โดยหนังสือรับรองรายละเอียดเนื้อหากระบวนวิชารับรองครบตามหลักสูตร ชุดละ 300 บาท 
และหนังสือรับรองรายละเอียดเนื้อหากระบวนวิชารับรองเฉพาะกระบวนวิชา ชุดละ 50 บาท 

 

2.8  การลงทะเบียนกระบวนวิชา 
      ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี ร่วมกับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                           และประมวลผลการศึกษา (ชั้น 1) 
             ผู้รับผิดชอบ :  นายอ านวย  โพธินาม  โทร. 0 5394 3071 #113  Fax. 0 5394 3089   
 E-mail :  amnuay@reg.cmu.ac.th 
            ผู้รับผิดชอบ :  นายจักรพงศ์  คิ้วดวงตา  โทร. 0 5394 3071 #145   
 E-mail :  jakapong@reg.cmu.ac.th 
 เอกสารที่ต้องใช้ประกอบ ส าหรับนักศึกษาใหม่ คือ 

1. มชท. 32 (ใบขอลงทะเบียนกระบวนวิชาโดยใช้ตารางเรียนส าเร็จรูป) ส าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

2. มชท. 30 (คู่มือการลงทะเบียนระดับปริญญาตรี หรือคู่มือการลงทะเบียนระดับ
บัณฑิตศึกษา) และเอกสารแนะน าการลงทะเบียนของนักศึกษา 

0 5394 8927

0 5394 8921



19ÊํÒ¹Ñ¡·ÐàºÕÂ¹áÅÐ»ÃÐÁÇÅ¼Å ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁ‹

การเตรียมการกอนลงทะเบียน
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ขั้นตอนการลงทะเบียนกระบวนวิชาของนักศึกษาใหม ่
ระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 

- พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอรับใบขอลงทะเบียน
กระบวนวิชาโดยใช้ตารางเรียนส าเร็จรูป (มชท. 
32) ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี และขอความ
เห็นชอบในการลงทะเบียนส าหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา                                     

 
- ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ Internet

   
 
 
 
- ดูรายละเอียดจากคู่มือการลงทะเบียนกระบวน
วิชาและเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชาส าหรับนักศึกษา
ใหม ่

            
                                                
 
 
-  ที่เว็บไซต ์www.reg.cmu.ac.th 
 

 
     
 
 
 
หมายเหตุ : การลงทะเบียนกระบวนวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  

และมหาวิทยาลัยได้รับหลักฐานครบถ้วนแล้ว 
   

นักศึกษา 

 ลงทะเบียนผ่านระบบ Internet 
ที่ www.reg.cmu.ac.th 

  

พิมพ์ มชท. 50 ใบแจ้งผลการ
ลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน 

ช าระเงิน            

 ลงทะเบียนเพิ่ม–ถอนกระบวนวิชา 
และตรวจสอบผลการลงทะเบียน 

ผ่านระบบ Internet 
ที่ www.reg.cmu.ac.th 

  

ขั้นตอนกำรลงทะเบียนกระบวนวิชำของนักศึกษำใหม่
ระดับปริญญำตรี/ระดับบัณฑิตศึกษำ

หมำยเหตุ :

การลงทะเบียนกระบวนวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช�าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
และมหาวิทยาลัยได้รับหลักฐานครบถ้วนแล้ว

ขั้นตอนการลงทะเบียนกระบวนวิชาของนักศึกษาใหม
ระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา
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วิธีการและขั้นตอนการลงทะเบียนกระบวนวิชาของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา
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ขั้นตอนการช าระเงินค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน 
(ก าหนดการดูปฏิทินการศึกษา) 

 
 
 
 
 

 
 

  
    
       
 

 
         
         
         
         
                                                                     
                                    
  
 การขอตัดบัญชีข้างต้น ต้องได้รับการอนุมัติจากธนาคาร และธนาคารได้แจ้งผลการอนุมัติตัดบัญชี
มายัง กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้ว           
      
หมายเหตุ   

1. นักศึกษาที่ช าระค่าธรรมเนียมโดยตัดบัญชีธนาคาร ถ้าต้องการใบเสร็จรับเงิน ให้พิมพ์ใบแจ้ง   
ผลการลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน (มชท. 50) ไปขอรับรองที่งานเงินรายได้ กองคลัง ส านักงาน
มหาวิทยาลัย 

2. นักศึกษาที่ช าระโดยวิธี Bill Payment (ผ่าน 5 ธนาคารที่ก าหนด) สามารถใช้ใบแจ้งผลการ
ลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน (มชท. 50) ที่ลงนามรับเงินพร้อมประทับตราธนาคารเป็น
ใบเสร็จรับเงินฉบับสมบูรณ์ได้ 
 

นักศึกษา 
 

พิมพ์ใบแจ้งผลการลงทะเบียน  
(มชท. 50)   

ช าระโดยวิธี  
Bill Payment  

ผ่านธนาคารทุกสาขา 
ทั่วประเทศ 

ช าระโดยตัดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากัด (มหาชน) 

ของนักศึกษา (SCB Payment 
Gateway) 

ที่เว็บไซต ์www.reg.cmu.ac.th 
 

                                                               

ของ 5 ธนาคาร คือ 
1. ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  
2. ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  
3. ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  
4. ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
5. ธนาคารออมสิน  

                                                               
                                 

- ส าหรับนักศึกษาที่ได้กรอกแบบฟอร์มค า
ขอตัดบัญชีในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือ
นักศึกษาที่ได้กรอกแบบฟอร์มค าขอตัด
บัญชีที่งานเงินรายได้ กองคลัง ส านักงาน
มหาวิทยาลัย 

ช าระผ่านบัตรเครดิต 
(กองคลัง  

ส านักงานมหาวิทยาลัย) 

ขั้นตอนกำรช�ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรลงทะเบียน
(ก�ำหนดกำรดูปฏิทินกำรศึกษำ)

หมำยเหตุ :
1. นักศึกษาที่ช�าระค่าธรรมเนียมโดยตัดบัญชีธนาคาร ถ้าต้องการใบเสร็จรับเงิน 
 ให้พิมพ์ใบแจ้ง ผลการลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน (มชท. 50) ไปขอรับรองที่ 
 งานเงินรายได้ กองคลัง ส�านักงานมหาวิทยาลัย
2. นักศึกษาที่ช�าระโดยวิธี Bill Payment (ผ่าน 5 ธนาคารที่ก�าหนด) สามารถใช ้
 ใบแจ้งผลการลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน (มชท. 50) ที่ลงนามรับเงินพร้อม 
 ประทับตราธนาคารเป็นใบเสร็จรับเงินฉบับสมบูรณ์ได้

ขั้นตอนการชําระเงินคาธรรมเนียมการลงทะเบียน
(กําหนดการดูปฏิทินการศึกษา)

หมายเหตุ :
1. นักศึกษาที่ชําระคาธรรมเนียมโดยตัดบัญชีธนาคาร ถาตองการใบเสร็จรับเงิน
 ใหพิมพใบแจงผลการลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน (มชท. 50) ไปขอรับรองที่
 งานเงินรายได กองคลัง สํานักงานมหาวิทยาลัย
2. นักศึกษาที่ชําระโดยวิธี Bill Payment (ผาน 5 ธนาคารที่กําหนด) สามารถใช
 ใบแจงผลการลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน (มชท. 50) ที่ลงนามรับเงินพรอม
 ประทับตราธนาคารเปนใบเสร็จรับเงินฉบับสมบูรณได

มายังกองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม แลว
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2.9 การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย ส าหรับนกัศึกษาระดับปริญญาตรี 
 ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี ร่วมกับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  และประมวลผลการศึกษา (ชั้น 1) 
 ผู้รับผิดชอบ :  นายอ านวย  โพธินาม  โทร. 0 5394 3071 #113  Fax. 0 5394 3089 
      E-mail  :  amnuay@reg.cmu.ac.th 

ภาคการศึกษาที่นักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาใด ๆ แต่ในภาคการศึกษานั้นประสงค์จะ
ศึกษาค้นคว้าหรือท ากิจกรรมอื่นใด หรือไม่ประสงค์จะลงทะเบียนกระบวนวิชาใด ๆ ในภาคการศึกษาที่
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 

 นักศึกษาต้องด าเนินการตามล าดับ ดังนี้ 
1. พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอความเห็นชอบในการลงทะเบียน 
2. ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ Internet ที่ www.reg.cmu.ac.th 
3. ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภายในก าหนดระยะเวลาตามปฏิทินการศึกษา 
 

 หมายเหตุ : การลงทะเบียนประเภทนี้บังคับใช้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 50... เป็นต้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ :

การลงทะเบียนประเภทนี้บังคับใช้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
รหัส 50... เป็นต้นไป
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2.10   การเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา การลงทะเบียนผ่านระบบ Internet  
        ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี ร่วมกับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  และประมวลผลการศึกษา (ชั้น 1) 
 
 
 
             ส าหรับนักศึกษา          ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                     
                                               ส าหรับภาควิชา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

ภาควิชา 

ส านักทะเบียนและประมวลผล 
www.reg.cmu.ac.th 

-  ตรวจสอบจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบยีน 
-  แจ้งหรือสามารถเปิด/ปิด/เปลี่ยนแปลง
  แก้ไขกระบวนวิชา/ขยายตอนจ านวน
  รับนักศึกษา 
 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

นักศึกษา 
-  ให้ค าแนะน าการ 
  ลงทะเบียน 

ส านักทะเบียนและประมวลผล 
www.reg.cmu.ac.th 

-  ให้ค าแนะน าการลงทะเบียน 
-  ตรวจสอบการลงทะเบียนของ  
  นักศึกษา 

นักศึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
-  ขอความเห็นชอบ 
  ในการลงทะเบียน 

ส านักทะเบียนและประมวลผล 
www.reg.cmu.ac.th 

-  ลงทะเบียน 
-  เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา 
-  ลงทะเบียนหลังก าหนด 
-  ตรวจสอบผลการลงทะเบียน 

ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 

เข้าชั้นเรียน 

ขั้นตอนปฏิบัต ิ
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2.11   การถอนกระบวนวชิา 
       ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี (ชั้น 1) 
 ผู้รับผิดชอบ :  นางสาวปิยรัตน์ พุทธหน่อแก้ว  โทร. 0 5394 3071 #144   
 E-mail  :  piyarat@reg.cmu.ac.th 

     ก. การถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับอักษรล าดับขั้น W 
           ให้นักศึกษาถอนกระบวนวิชา (Drop) ที่ลงทะเบียนไว ้โดยระบบ Internet ตามก าหนดเวลา 

  ข. การถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรล าดับขั้น W  
 ให้นักศึกษาที่ต้องการถอนกระบวนวิชา (Withdraw) ยื่นใบ มชท. 45 (ใบถอนกระบวนวิชา) 

ภายในก าหนดเวลาที่แจ้งในปฏิทินการศึกษา โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ 
1. ด าเนินการถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรล าดับขั้น  W ผ่านระบบ Internet ที่ 

www.reg.cmu.ac.th   
2. นักศึกษาพิมพ์เอกสารใบ มชท. 45 (ใบถอนกระบวนวิชา) ผ่านระบบ Internet และ

ด าเนินการดังนี้ 
2.1 นักศึกษาลงลายมือชื่อในใบถอนกระบวนวิชา 
2.2  น าใบถอนกระบวนวิชาพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและ 
 ลงลายมือชื่อในใบถอนกระบวนวิชา 

3. นักศึกษายื่นใบถอนกระบวนวิชาที่ลงลายมือชื่อแล้วที่เคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา 
ส านักทะเบียนและประมวลผล และรับคืนส าเนาใบถอนกระบวนวิชา ส่วนที่ระบุว่า 
ส าหรับนักศึกษา เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

4. นักศึกษาตรวจสอบการยืนยันการถอนกระบวนวิชาภายหลังยื่นใบถอนกระบวนวิชา ผ่าน
ระบบ Internet ที่ www.reg.cmu.ac.th หากมีสัญลักษณ์ อักษรล าดับขั้น W ปรากฏ
แสดงว่า การถอนกระบวนวิชานั้นสมบูรณ์แล้ว 
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2.12   การลงทะเบียนกระบวนวิชาหลงัก าหนด (หลังระยะเวลาลงทะเบียนผ่านระบบ Internet) 
        ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี (ชั้น 1) 
            ผู้รับผิดชอบ :  นายจักรพงศ์  คิ้วดวงตา  โทร. 0 5394 3071 #145   
 E-mail  :  jakapong@reg.cmu.ac.th 

การเตรียมการ 
- ให้นักศึกษาน าบัตรประจ าตัวนักศึกษาไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนการศึกษา

ปริญญาตรี หรือเจ้าหน้าที่ เคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา เพื่อขอรับเอกสาร
ลงทะเบียน (มชท. 42) 

- พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอความเห็นชอบการลงทะเบียนกระบวนวิชา 
- แจ้งความจ านงที่ภาควิชา/เจ้าของกระบวนวิชา และภาควิชาได้ลงชื่อใน มชท. 42 ตาม

ช่องวิชาที่นักศึกษาขอลงทะเบียน 
- ยื่น มชท. 42 ที่เคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา ส านักทะเบียนและประมวลผล เพื่อ

บันทึกข้อมูลลงทะเบียนของนักศึกษา และช าระเงิน 
 

 
 ข้อควรทราบ 

 ก าหนดการเกี่ยวกับการลงทะเบียนหลังก าหนด เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
        เรื่อง ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปีการศึกษานั้น ๆ (ปรากฏใน มชท. 30  

 ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา) 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ข้อควรทรำบ

ก�าหนดการเกี่ยวกับการลงทะเบียนหลังก�าหนด เป็นไปตามประกาศ
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เรือ่ง ปฏทินิการศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
ประจ�าปีการศึกษาน้ัน ๆ (ปรากฏใน มชท. 30 ระดับปริญญาตรี 
และระดับบัณฑิตศึกษา)

0 5394 8927
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ขั้นตอนการลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังก าหนด 
(ก าหนดการดูประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนกระบวนวิชา) 

 
 
 
 

                                                                   
 
 

       
 

          
 

           
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

นักศึกษา 
 

ส านักทะเบียนและประมวลผล 

ภาควิชาที่นักศึกษาสังกัด 
 

  ภาควิชาเจ้าของกระบวนวิชา 

ส านักทะเบียนและประมวลผล 
(เคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา) 

ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
     1. ตรวจข้อมูลการขอลงทะเบียน 
     2. บันทึกกระบวนวิชาที่ขอลงทะเบียน  
 และพิมพ์ มชท. 50 (ใบเสร็จรับเงิน)  
     3. รับช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
     4. เก็บและคืนส าเนาเอกสาร 
 

นักศึกษา                  

-   รับส าเนา มชท. 42 และ มชท. 50 คืน 
 

-    นักศึกษาน า มชท. 50 ไปช าระเงินที่ห้อง
การเงิน ณ เคาน์เตอร์บริการทะเบียน
นักศึกษา  ส านักทะเบียนทะเบียนและ
ประมวลผล 

- ยื่น มชท. 42 เพื่อขอลงทะเบียน  
 ที่เคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา   
 ส านักทะเบียนและประมวลผล 

-    ผู้ที่ได้รับมอบหมายลงชื่อก ากับในช่อง
กระบวนวิชาที ่นักศึกษาขอลงทะเบียน  

 ใน มชท. 42 

-   พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอความเห็นชอบ 

                                                                                                                                  -   รับเอกสารลงทะเบียน (มชท. 42) 

นักศึกษา                  

  ขั้นตอนกำรลงทะเบียนกระบวนวิชำหลังก�ำหนด
(ก�ำหนดกำรดูประกำศ เรื่อง กำรลงทะเบียนกระบวนวิชำ)

ขั้นตอนการลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังกําหนด 
(กําหนดการดูประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนกระบวนวิชา)
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2.14  การลงทะเบียนกระบวนวิชา Selected Topics แต่ต่างตอนกระบวนวิชา (ต่างหัวข้อ) 
        ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ    ฝ่ายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา (ชั้น 1) 
           ผู้รับผิดชอบ :  นางธิดาวรรณ  คุณพันธ์  โทร. 0 5394 3071 #148 
 E-mail  :   thidawan@reg.cmu.ac.th 

นักศึกษาต้องด าเนนิการดังนี ้
1. ลงทะเบียนกระบวนวิชา Selected Topics ด้วยตนเอง 1 ตอนกระบวนวิชาในระบบของ

การลงทะเบียนล่วงหน้า หรือการลงทะเบียนผ่านระบบ Internet หรือการยื่นเอกสาร
ลงทะเบียนหลังก าหนด ตามขั้นตอน และตามก าหนดการในปฏิทินการศึกษา พร้อมช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระบบของมหาวิทยาลัย 

2. นักศึกษาติดต่อเคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา เพ่ือแจ้งความประสงค์จะขอ
ลงทะเบียนกระบวนวิชา Selected Topics ต่างหัวข้อ หรือต่างตอนกระบวนวิชา (โดย
ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว) 

3. ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ห้องการเงิน เคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา 
4. เก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน และตรวจสอบรายช่ือในใบสรุปผลการลงทะเบียน                         

 ที่ส่งไปยังคณะ 
 

2.15   การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัยหลังก าหนด ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
        ฝ่ายงานที่รบัผิดชอบ   ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี (ชั้น 1) 
             ผู้รับผิดชอบ :  นายอ านวย  โพธินาม  โทร. 0 5394 3071 #113  Fax. 0 5394 3089 
 E-mail  :  amnuay@reg.cmu.ac.th 

นักศึกษาต้องด าเนนิการตามล าดับ ดังนี ้
1. กรอบค าร้องในใบค าขอทั่วไป และขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
2. ยื่นใบค าขอทั่วไปที่เคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา ส านักทะเบียนและประมวลผล   
 และช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 

 หมายเหตุ :   ก าหนดการด าเนินการ เป็นไปตามประกาศส านักทะเบียนและประมวลผล  
  เรื่อง  การลงทะเบียน ภาคการศึกษานั้น ๆ 
 
 
  

หมำยเหตุ :

ก�าหนดการด�าเนินงาน เป็นไปตามประกาศส�านักทะเบียนและประมวลผล 
เรื่อง การลงทะเบียน ภาคการศึกษานั้น ๆ

0 5394 8930
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2.16   การลงทะเบียนกระบวนวิชาในฐานะผู้เข้าร่วมศึกษาโดยได้รับอักษรล าดับขั้น V 
        ฝ่ายงานที่รบัผิดชอบ   ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี (ชั้น 1) 
 ผู้รับผิดชอบ :  นางสาวปิยรัตน์ พุทธหน่อแก้ว  โทร. 0 5394 3071 #144   
 E-mail  :  piyarat@reg.cmu.ac.th 

นักศึกษาต้องด าเนนิการตามล าดับ ดังนี ้
1. นักศึกษาที่ประสงค์จะขอเข้าเรียนในฐานะผู้เข้าร่วมศึกษา โดยได้รับอักษรล าดับขั้น V ใน

กระบวนวิชาใด นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนวิชานั้น และได้ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา
แล้ว 

2. นักศึกษาด าเนินการแจ้งความจ านงเพื่อลงทะเบียนขอเข้าเรียนในฐานะผู้เข้าร่วมศึกษา 
(อักษรล าดับขั้ น  V) และพิมพ์ เอกสาร  ใบ  มชท .  46  ผ่ านระบบ Internet ที่
www.reg.cmu.ac.th ภายในก าหนดเวลาที่แจ้งในปฏิทินการศึกษา  

3. น าใบ มชท. 46 ไปขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน และหัวหน้า
ภาควิชาเจ้าของกระบวนวิชาที่นักศึกษาขอรับอักษรล าดับขั้น V  

4. น าใบ มชท. 46 ที่บันทึกกระบวนวิชาที่จะขออักษรล าดับขั้น V ยื่นต่อเคาน์เตอร์บริการ
ทะเบียนนักศึกษา ส านักทะเบียนและประมวลผล ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในปฏิทิน
การศึกษา 

5. น าเอกสารส่วนที่ 2 ไปยื่นต่ออาจารย์ผู้สอน เพื่อเป็นหลักฐานการขอเข้าเรียนในฐานะ
 ผู้เข้าร่วมศึกษา 

6. เก็บเอกสารส่วนที่ 3 ไว้เป็นหลักฐาน 
 

 
การขออักษรล าดับขั้น V จะสมบูรณ์ เมื่อได้ปฏิบัติครบตามขั้นตอนข้างต้น  

ภายในก าหนดเวลาตามปฏิทินของแต่ละภาคการศึกษาเท่านั้น 
 

 เมื่อนับจ านวนหน่วยกิตของกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนรวมกับหน่วยกิตขออักษรล าดับขั้น V แล้ว 
ต้องไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 10 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน ส าหรับนักศึกษา
ปริญญาตร ีรหัสก่อน 53 และไม่เกิน 9 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี รหัส 53...เป็นต้น
ไป และกระบวนวิชาที่ขออักษรล าดับขั้น V นั้น จะต้องเป็นกระบวนวิชาที่ผ่านเงื่อนไขฯ ที่ต้องผ่านก่อนแล้ว  
 

 
 

กำรขออักษรล�ำดับขั้น V จะสมบูรณ์ เมื่อได้ปฏิบัติครบตำมขั้นตอนข้ำงต้น 
ภำยในก�ำหนดเวลำตำมปฏิทินของแต่ละภำคกำรศึกษำเท่ำนั้น

  เมื่อนับจ�านวนหน่วยกิตของกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนรวมกับหน่วยกิตขออักษร
ล�าดบัขัน้ V แล้ว ต้องไม่เกนิ 22 หน่วยกติ ในภาคการศกึษาปกตแิละไม่เกนิ 10 หน่วยกติ 
ในภาคฤดูร้อน ส�าหรับนักศึกษาปริญญาตรี รหัสก่อน 53 และไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
ในภาคฤดูร้อน ส�าหรับนักศึกษาปริญญาตรี รหัส 53...เป็นต้นไป และกระบวนวิชาที่
ขออักษรล�าดับขั้น V นั้น จะต้องเป็นกระบวนวิชาที่ผ่านเงื่อนไขฯ ที่ต้องผ่านก่อนแล้ว
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2.17  การขอเปลี่ยนอักษรล าดับขั้น V ให้มีการวัดผลและประเมินผล 
        ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี (ชั้น 1) 
 ผู้รับผิดชอบ :  นางสาวปิยรัตน์ พุทธหน่อแก้ว  โทร. 0 5394 3071 #144   
 E-mail :  piyarat@reg.cmu.ac.th 

นักศึกษาต้องด าเนนิการดังนี ้
1. ให้นักศึกษาขอรับใบค าร้องทั่วไปที่คณะ แล้วน าไปขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

อาจารย์ผู้สอนและหัวหน้าภาควิชาเจ้าของกระบวนวิชา เพื่อขออนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร 
2. น าหลักฐานดังกล่าว ไปยื่นต่อเคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา ส านักทะเบียนและ

ประมวลผล ภายในก าหนดที่ระบุในปฏิทินการศึกษา 
 
2.18  การขอลาพักการศึกษา (ส าหรบันักศึกษาระดับปริญญาตรี) 
 ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี (ชั้น 1) 
            ผู้รับผิดชอบ :  นายวันชัย  ไทยยันโต  โทร.0 5394 3071 #147 
 E-mail  :  wanchai@reg.cmu.ac.th 

 ภาคการศึกษาปกติที่นักศึกษามีความจ าเป็นไม่สามารถลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียน นักศึกษาควร
ลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ภายในก าหนดเวลา 30 วัน นับจากวันเข้าชั้นเรียน 

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอลาพักการศึกษาให้ปฏิบัติ ดังนี ้
1. เข้าระบบการลาพักการศึกษา เพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา เพื่อบันทึกค าขอลา

พักการศึกษาผ่านระบบ Internet ที่ www.reg.cmu.ac.th และพิมพ์ใบค าขอ 
2. ลงลายมือช่ือในใบค าขอ และน าไปขอความยินยอมและลายมือช่ือจากผู้ปกครอง เสนอ

ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา 
3. ยื่นใบค าขอที่งานบริการการศึกษาคณะที่นักศึกษาสังกัด เพื่อน าเสนอคณบดี เพื่อ

พิจารณาอนุมัต ิ
4. ติดต่อเคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา ส านักทะเบียนและประมวลผล เพื่อช าระค่า

รักษาสถานภาพ 
5. น าใบเสร็จรับเงินพร้อมใบค าขอยื่นที่งานบริการการศึกษา คณะนักศึกษาสังกัด 
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2.19  การขอส าเนาเอกสารต่าง ๆ  เช่น  
- มชท. 55 ใบแจ้งผลการศึกษาส าหรับนักศึกษารายบุคคล 

 ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี (ชั้น 1) 
             ผู้รับผิดชอบ :  นางสาวจันทิมา  ทับไธสงค์  โทร. 0 5394 3071 #146 
 E-mail  :  jantima@reg.cmu.ac.th 

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอส าเนาเอกสารข้างต้นให้ปฏิบัติ ดังนี ้
1. ติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา ส านักทะเบียนและประมวลผล 
2. ช าระเงินค่าธรรมเนียมการขอชุดละ 50 บาท ณ เคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา  

ส านักทะเบียนและประมวลผล 
3. รับเอกสารตามก าหนดเวลานัดรับเอกสาร 

 
2.20  การขอแก้ไขข้อมูลทะเบียนประวัตนิักศึกษา เช่น 

- การขอแก้ไขตัวสะกด ชื่อ-นามสกุล 
- การขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
- การแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ของนักศึกษา 

      ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ    ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี และฝ่ายทะเบียนการศึกษา 
  บัณฑิตศึกษา (ชั้น 1)  
 ผู้รับผิดชอบระดับปริญญาตรี :  นายวันชัย  ไทยยันโต  โทร. 0 5394 3071 #147 
 E-mail :  wanchai@reg.cmu.ac.th 
 ผู้รับผิดชอบระดับบัณฑิตศึกษา :  นายอรรถกร  คุณพันธ ์ โทร. 0 5394 3071 #106 
 E-mail :  attakorn@reg.cmu.ac.th  

นักศึกษาที่ประสงคจ์ะขอแก้ไขข้อมูลให้ปฏิบัติ ดังนี ้
1. ติดต่อขอรับบริการที่เคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา ส านักทะเบียนและประมวลผล

พร้อมกับแนบส าเนาหลักฐานการเปลี่ยน ที่ได้รับรองส าเนาถูกต้องแล้ว 
2. ลงชื่อยืนยันการขอใช้บริการในใบค าขอ 

 
 
 
 
  

0 5394 8926

0 5394 8925

0 5394 8931

ชําระเงินคาธรรมเนียม ณ เคานเตอรบริการทะเบียนนักศึกษา สํานักทะเบียนและ

ประมวลผล

รับเอกสารตามกําหนดเวลานัดรับเอกสาร
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2.21  การขอเปลี่ยนค าน าหน้าชื่อ-ยศ ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
        ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา (ชั้น 1) 
           ผู้รับผิดชอบ : นายอรรถกร  คุณพันธ ์ โทร. 0 5394 3071 #106 
 E-mail  :  attakorn@reg.cmu.ac.th 

นักศึกษาที่ประสงคจ์ะขอแก้ไขข้อมูลให้ปฏิบัติ ดังนี ้
1. ติดต่อเคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา ส านักทะเบียนและประมวลผล 
2. แนบส าเนา/หลักฐานการแก้ไข/เปลี่ยนที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับรองส าเนาถูกต้องแล้ว 
3. ลงชื่อยืนยันการแก้ไขข้อมูลในใบค าขอ 

 
2.22   การขอหนังสอืรับรองรายละเอียดค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย  
 ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
        ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา (ชั้น 1) 
             ผู้รับผิดชอบ :  นางธิดาวรรณ  คุณพันธ์  โทร. 0 5394 3071 #148 
 E-mail  :  thidawan@reg.cmu.ac.th 

นักศึกษาต้องด าเนนิการดังนี ้
1. เขียนค าร้องที่ฝ่ายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อขอหนังสือรับรองรายละเอียด

ค่าธรรมเนียมการศึกษา พร้อมแนบใบเสร็จการช าระเงินค่าธรรมเนียม การลงทะ เ บียน
เพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย 

2. ฝ่ายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษาด าเนินการจัดท าหนังสือรับรอง 
3. นักศึกษามารับหนังสือรับรองตามก าหนดเวลาที่ได้นัดหมาย หรือฝ่ายทะเบียนการศึกษา

บัณฑิตศึกษา ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ถึงหน่วยงานต้นสังกัดที่นักศึกษาระบุไว้ในค าร้อง 
 

2.23  การขอหนังสอืรับรองการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาหลักสตูรนานาชาติ      
        ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา (ชั้น 1) 
             ผู้รับผิดชอบ :  นางธิดาวรรณ  คุณพันธ์  โทร. 0 5394 3071 #148 
 E-mail  :  thidawan@reg.cmu.ac.th 

นักศึกษาต้องด าเนนิการดังนี ้
1. เขียนค าร้องที่ฝ่ายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อขอหนังสือรับรองรายละเอียด

ค่าธรรมเนียมของนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ  
2. ฝ่ายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษาด าเนินการจัดท าหนังสือรับรอง  
3. นักศึกษามารับหนังสือรับรองตามก าหนดเวลาที่ได้นัดหมาย หรือฝ่ายทะเบียนการศึกษา

บัณฑิตศึกษา ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ถึงหน่วยงานต้นสังกัดที่นักศึกษาระบุไว้ในค าร้อง 

0 5394 8931

0 5394 8930

0 5394 8930
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3. การติดต่อขอรับบริการเมื่อใกล้จะส าเร็จการศึกษาและส าเร็จการศึกษาแล้ว 
3.1  การรายงานตัวนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 
        ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา (ชั้น 1) 

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวพิไลศรี  ศรีวิเรือน  โทร. 0 5394 3071 #129  
 E-mail :  pilaisri@reg.cmu.ac.th 
ผู้รับผิดชอบ : นางธนัษฎา  เจริญรักษ์  โทร. 0 5394 3071 #127  

E-mail :  thanadda@reg.cmu.ac.th 
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวทัศนีย์  อินทหมื่น  โทร. 0 5394 3071 #129  

E-mail :  tassanee@reg.cmu.ac.th 
นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ให้รายงานตัวคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ที่ส านักทะเบียน

และประมวลผล ตามระยะเวลาท่ีก าหนดในปฏิทินการศึกษา โดยมีขั้นตอนการรายงานตัวคาดว่า 
จะส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

1. นักศ ึกษาที ่คาดว่าจะส าเร ็จการศ ึกษา  ให ้กรอกข ้อม ูลผ ่านระบบ Internet ที่ 
www3.reg.cmu.ac.th/reg-expect ตามวันที่ก าหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา พร้อมพิมพ์
แบบฟอร์มคาดว่าฯ และตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดให้ถูกต้อง 

2. น าแบบฟอร์มคาดว่าฯ ที่พิมพ์ออกมาแล้ว  
- ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีให้ยื่นช าระค่าธรรมเนียมที่ธนาคารไทยพาณิชย์  
 ทุกสาขาทั่วประเทศ 
- ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ยื่นช าระค่าธรรมเนียมที่ห้องการเงิน เคาน์เตอร์
บริการทะเบียนนักศึกษา ส านักทะเบียนและประมวลผล 

3. น าแบบฟอร์มคาดว่าฯ และใบเสร็จรับเงิน ยื่นถ่ายรูปที่ห้องถ่ายรูป เคาน์เตอร์บริการ
ทะเบียนนักศึกษา และตรวจข้อมูลในหนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษา (ฉบับให้นักศึกษา
ตรวจสอบ) พร้อมทั้งลงชื่อรับรองความถูกต้อง หากท าไม่ครบขั้นตอน ถือว่าการรายงานตัว
คาดว่าฯ เป็นโมฆะ และต้องด าเนินการรายงานตัวคาดว่าฯ ในภาคการศึกษาถัดไป 

4. กรณีที่เคยคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาแล้วไม่ส าเร็จการศึกษา 
4.1 ต้องกรอกข้อมูลการรายงานตัวใหม่ทุกครั้ง ในภาคการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 

ตามวันที่ก าหนดในปฏิทินการศึกษาผ่านระบบ Internet ที่ 
www3.reg.cmu.ac.th/reg-expect พร้อมพมิพ์เอกสารที่กรอกข้อมูลแล้ว และ
ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดให้ถูกต้อง 

4.2 ช าระเงินค่าธรรมเนียม เฉพาะหนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษา และTranscript 
เท่านั้น 

การรายงานตัวนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา

3. กำรติดต่อขอรับบริกำรเมื่อใกล้จะส�ำเร็จกำรศึกษำ   
   และหลังจำกส�ำเร็จกำรศึกษำ

3. การติดตอขอรับบริการเมื่อใกลจะสําเร็จการศึกษา  
   และหลังจากสําเร็จการศึกษา

0 5394 8935

0 5394 8936

0 5394 8935

Transcript
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5. การรายงานตัวคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา จะสมบูรณ์ครบถ้วนนักศึกษาต้องแจ้งคาดว่า
จะส าเร็จการศึกษาทั้ง 3 แห่ง คือ  
5.1 ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา ส านักทะเบียนและประมวลผล ตามวันและ

เวลาที่ก าหนดให้รายงานตัวคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 
5.2 งานบริการการศึกษาคณะที่นักศึกษาสังกัด 
5.3 อาจารย์ที่ปรึกษา 

6.  การแต่งกายเพื่อถ่ายรูปในวันรายงานตัวคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 
6.1 ส าหรับระดับปริญญาตรี แต่งเครื่องแบบนักศึกษา ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาและ

เครื่องประดับ ทรงผมต้องให้เรียบร้อยไม่ปิดตา และผมสีด าเท่านั้น 
6.2 ส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา ให้แต่งกายสุภาพ สวมเสื้อเชิ้ตไม่มีลวดลาย หรือสวม

เสื้อสูทได้ ไม่สวมเครื่องประดับและแว่นตา 
7. การช าระค่าธรรมเนียม ดังนี้ 

7.1 ค่าขึ้นทะเบียนปริญญา (ช าระครั้งเดียว)   1,500 บาท 
7.2 ค่าหนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษา (จัดส่งทางไปรษณีย์) 
7.3 ค่า Transcript (จัดส่งทางไปรษณีย์) (1 ชุด ราคา 100 บาท, 2 ชุด ราคา 160 

บาท, 3 ชุด ราคา 220 บาท) 
7.4 ส าหรับคณะที่ต้องใช้ใบประกอบโรคศิลป์ และใบประกอบวิชาชีพให้ขอหนังสือ

รับรองการส าเร็จการศึกษา คนละ 3 ชุด 
8. นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ที่มีรหัสประจ าตัว 50...ขึ้นไป) 

ถ้าได้รับอักษรล าดับขั้น  P, I และ/หรือ ไม่ประสงค์จะลงทะเบียนกระบวนวิชาใด ๆ ใน
ภาคการศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของ
มหาวิทยาลัยด้วย 

9. นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ที่ต้องการเปลี่ยน/แก้ไขชื่อ-สกุล 
ให้แจ้งเปลี่ยน/แก้ไขชื่อ-สกุล ได้ที่เคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา ส านักทะเบียนและ
ประมวลผล ภายในวันสุดท้ายของการศึกษาตามปฏิทินการศึกษา 

10. การอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติ
ปริญญาปีละ 3 ครั้ง คือ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่หนึ่ง สิ้นสุดภาคการศึกษาที่สอง และ
สิ้นสุดภาคฤดูร้อน 

11. การรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยจะจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร              
ปีละครั้ง โดยจะแจ้งก าหนดการให้ทราบตามที่อยู่ที่ ได้บั นทึกข้อมูลไว้ในเอกสาร                
รายงานตัวคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 
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5. การรายงานตัวคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา จะสมบูรณ์ครบถ้วนนักศึกษาต้องแจ้งคาดว่า
จะส าเร็จการศึกษาทั้ง 3 แห่ง คือ  
5.1 ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา ส านักทะเบียนและประมวลผล ตามวันและ

เวลาที่ก าหนดให้รายงานตัวคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 
5.2 งานบริการการศึกษาคณะที่นักศึกษาสังกัด 
5.3 อาจารย์ที่ปรึกษา 

6.  การแต่งกายเพื่อถ่ายรูปในวันรายงานตัวคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 
6.1 ส าหรับระดับปริญญาตรี แต่งเครื่องแบบนักศึกษา ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาและ

เครื่องประดับ ทรงผมต้องให้เรียบร้อยไม่ปิดตา และผมสีด าเท่านั้น 
6.2 ส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา ให้แต่งกายสุภาพ สวมเสื้อเชิ้ตไม่มีลวดลาย หรือสวม

เสื้อสูทได้ ไม่สวมเครื่องประดับและแว่นตา 
7. การช าระค่าธรรมเนียม ดังนี้ 

7.1 ค่าขึ้นทะเบียนปริญญา (ช าระครั้งเดียว)   1,500 บาท 
7.2 ค่าหนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษา (จัดส่งทางไปรษณีย์) 
7.3 ค่า Transcript (จัดส่งทางไปรษณีย์) (1 ชุด ราคา 100 บาท, 2 ชุด ราคา 160 

บาท, 3 ชุด ราคา 220 บาท) 
7.4 ส าหรับคณะที่ต้องใช้ใบประกอบโรคศิลป์ และใบประกอบวิชาชีพให้ขอหนังสือ

รับรองการส าเร็จการศึกษา คนละ 3 ชุด 
8. นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ที่มีรหัสประจ าตัว 50...ขึ้นไป) 

ถ้าได้รับอักษรล าดับขั้น  P, I และ/หรือ ไม่ประสงค์จะลงทะเบียนกระบวนวิชาใด ๆ ใน
ภาคการศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของ
มหาวิทยาลัยด้วย 

9. นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ที่ต้องการเปลี่ยน/แก้ไขชื่อ-สกุล 
ให้แจ้งเปลี่ยน/แก้ไขชื่อ-สกุล ได้ที่เคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา ส านักทะเบียนและ
ประมวลผล ภายในวันสุดท้ายของการศึกษาตามปฏิทินการศึกษา 

10. การอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติ
ปริญญาปีละ 3 ครั้ง คือ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่หนึ่ง สิ้นสุดภาคการศึกษาที่สอง และ
สิ้นสุดภาคฤดูร้อน 

11. การรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยจะจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร              
ปีละครั้ง โดยจะแจ้งก าหนดการให้ทราบตามที่อยู่ที่ ได้บั นทึกข้อมูลไว้ในเอกสาร                
รายงานตัวคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 

(รหัส 50 เปนตนไป) ถาไดรับ
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3.2   การตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาในแบบฟอร์มใบเสนอเพื่อขออนุมัติปริญญา (มชท. 92) 
       ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา (ชั้น 1) 

  ผู้รับผิดชอบ :  นางหยาดนที  ปินตาโมงค ์  โทร. 0 5394 3071 #127   
 E-mail  :  yardna_t@reg.cmu.ac.th 
ผู้รับผิดชอบ :  นางสาวทัศนีย์  อินทหมื่น  โทร. 0 5394 3071 #129  

E-mail :   tassanee@reg.cmu.ac.th 
1. นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาต้องพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบกระบวนวิชา 

ที่ได้ลงทะเบียนให้ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชา และข้อบังคับว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี  จึงจะรายงานตัวคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาได้ 

2. ส านักทะเบียนและประมวลผล และงานบริการการศึกษาคณะจะตรวจสอบผลการศึกษา 
ใน มชท. 92 (แบบฟอร์มใบเสนอเพื่อขออนุมัติปริญญา) ดังนี้ 
2.1  ตรวจสอบกระบวนวิชา ให้ครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตรที่จะส าเร็จการศึกษา 
2.2 ตรวจสอบกลุ่มวิชาโทให้เป็นไปตามประกาศฯ เรื่อง การเปิดสอนวิชาโทส าหรับ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในแต่ละปีการศึกษา 
2.3 ตรวจสอบความครบถ้วนของเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา ตามข้อบังคับว่าด้วย

การศึกษาระดับปริญญาตรีที่บังคับใช้ส าหรับนักศึกษา 
 

3.3 การตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา (ชั้น 1) 
 ผู้รับผิดชอบ :  นางธนัษฎา  เจริญรักษ์  โทร. 0 5394 3071 #127  
 E-mail :  thanadda@reg.cmu.ac.th 

1. นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาแล้วและเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามมติ เห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยแล้วต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสภาวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยจึงจะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาโดยสมบูรณ์ 

2. ส าหรับรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาฯ ที่ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการและข้อมูลถูกต้อง
สมบูรณ์แล้ว ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษาจะด าเนินการจัดท าเอกสารการส าเร็จ
การศึกษา ได้แก่ หนังสือรับรองคุณวุฒิ และใบระเบียนถาวร ให้แก่นักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาภายใน 3 สัปดาห์ 

3. นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อและวันที่ส าเร็จการศึกษาได้ที่
www3.reg.cmu.ac.th/stdsearch/ 
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3.2   การตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาในแบบฟอร์มใบเสนอเพื่อขออนุมัติปริญญา (มชท. 92) 
       ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา (ชั้น 1) 

  ผู้รับผิดชอบ :  นางหยาดนที  ปินตาโมงค ์  โทร. 0 5394 3071 #127   
 E-mail  :  yardna_t@reg.cmu.ac.th 
ผู้รับผิดชอบ :  นางสาวทัศนีย์  อินทหมื่น  โทร. 0 5394 3071 #129  

E-mail :   tassanee@reg.cmu.ac.th 
1. นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาต้องพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบกระบวนวิชา 

ที่ได้ลงทะเบียนให้ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชา และข้อบังคับว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี  จึงจะรายงานตัวคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาได้ 

2. ส านักทะเบียนและประมวลผล และงานบริการการศึกษาคณะจะตรวจสอบผลการศึกษา 
ใน มชท. 92 (แบบฟอร์มใบเสนอเพื่อขออนุมัติปริญญา) ดังนี้ 
2.1  ตรวจสอบกระบวนวิชา ให้ครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตรที่จะส าเร็จการศึกษา 
2.2 ตรวจสอบกลุ่มวิชาโทให้เป็นไปตามประกาศฯ เรื่อง การเปิดสอนวิชาโทส าหรับ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในแต่ละปีการศึกษา 
2.3 ตรวจสอบความครบถ้วนของเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา ตามข้อบังคับว่าด้วย

การศึกษาระดับปริญญาตรีที่บังคับใช้ส าหรับนักศึกษา 
 

3.3 การตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา (ชั้น 1) 
 ผู้รับผิดชอบ :  นางธนัษฎา  เจริญรักษ์  โทร. 0 5394 3071 #127  
 E-mail :  thanadda@reg.cmu.ac.th 

1. นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาแล้วและเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามมติ เห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยแล้วต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสภาวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยจึงจะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาโดยสมบูรณ์ 

2. ส าหรับรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาฯ ที่ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการและข้อมูลถูกต้อง
สมบูรณ์แล้ว ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษาจะด าเนินการจัดท าเอกสารการส าเร็จ
การศึกษา ได้แก่ หนังสือรับรองคุณวุฒิ และใบระเบียนถาวร ให้แก่นักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาภายใน 3 สัปดาห์ 

3. นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อและวันที่ส าเร็จการศึกษาได้ที่
www3.reg.cmu.ac.th/stdsearch/ 
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3.4   การรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต 
 ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา (ชั้น 1) 

 ผู้รับผิดชอบ :  นางสาวอ าไพ  อภิรมย์  โทร. 0 5394 3071 #128  
E-mail :  ampai@reg.cmu.ac.th 

ผู้รับผิดชอบ :  นางสาวพิไลศรี  ศรีวิเรือน  โทร. 0 5394 3071 #129  
E-mail :  pilaisri@reg.cmu.ac.th 

 ผู้รับผิดชอบ :  นายมงคล  ปินตาโมงค์   โทร. 0 5394 3071 #111  Fax. 0 5394 3090 
E-mail :  mongkol@reg.cmu.ac.th 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะมีก าหนดการให้รายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่ส านักทะเบียนและ
ประมวลผล ในแต่ละปีผ่านระบบ Internet ที่ www3.reg.cmu.ac.th/reg-diploma ส าหรับบัณฑิตที่
ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ตรวจสอบรายช่ือที่ www3.reg.cmu.ac.th/reg-diploma ตามคณะที่บัณฑิตสังกัด 
2. เข้าระบบด้วยรหัสนักศึกษา และเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
3. พิมพ์เอกสารการรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต 
4. ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนและเอกสารการรายงานตัวข้ึนทะเบียนบัณฑิต เพ่ือสแกน

บาร์โค้ดเข้ารายงานตัวฯ ในวันรายงานตัว ตามประกาศ 
5. บัณฑิตลงชื่อในแฟ้มตามคณะ 
6. สแกนบาร์โค้ดออก 
7. คืนเอกสารการรายงานตัวฯ ตามคณะ 
8. รับสูจิบัตรและบัตรเชิญผู้ปกครอง พร้อมเข็มวิทยฐานะ 

 
 ส าหรับบัณฑิตที่ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

1. หากต้องการรับปริญญาบัตรด้วยตนเอง ให้มาติดต่อขอรับหลังเสร็จสิ้นงานพระราชทาน
ปริญญาบัตรที่ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา ส านักทะเบียนและประมวลผล 

2. กรณีขอรับแทน ให้น าส าเนาบัตรประชาชนของเจ้าของปริญญาบัตร ที่เซ็นรับรองส าเนา 
และมอบฉันทะ น ามายื่นขอรับปริญญาบัตรแทน 

3. หากต้องการให้ส านักทะเบียนฯ จัดส่งปริญญาบัตร ให้ด าเนินการดังนี้ 
3.1  กรอกที่อยู่ส าหรับจัดส่งที่ www3.reg.cmu.ac.th/reg-diploma 
3.2 พิมพ์เอกสารการช าระเงิน น าไปช าระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ  

(ค่าจัดส่งปริญญาบัตร 100 บาท จัดส่งทางไปรษณีย์ แบบลงทะเบียนธรรมดา) 
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3.5   การขอเอกสารส าคญัทางการศึกษา ที่เคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา 
 นักศึกษา, บัณฑิต, ผู้ปกครอง หรือผู้แทนที่มีความประสงค์จะขอเอกสาร ให้ปฏิบัติดังนี้ 

1. กรณีติดต่อด้วยตนเอง ให้แสดงบัตรประจ าตัวนักศึกษา หรือบัตรประจ าตัวที่ทางราชการ
ออกให ้

2. กรณีขอเอกสารแทน ให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวท่ีทางราชการออกให้ ของเจ้าของ
เอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง และมอบฉันทะให้ด าเนินการขอเอกสารแทน และแสดง
บัตรประจ าตัวที่ทางราชการออกให้ของผู้ขอเอกสารแทน 

   ค่าธรรมเนียมส าหรับการขอเอกสาร ดังนี้ 
- รับเอง    ชุดละ     50  บาท  
- ค่าส่งทางไปรษณีย์ในประเทศ  ชุดละ  100  บาท 
- ค่าส่งต่างประเทศ   ชุดละ  250  บาท 

  
 3.5.1 การขอใบระเบียนถาวร (Transcript) 

 ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา (ชั้น 1) 
       ผู้รับผิดชอบ : นางล าดวน  ศรีโรย โทร. 0 5394 3071 #130   
 E-mail : lumduan@reg.cmu.ac.th 
  

 3.5.2 การขอหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
         ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา (ชั้น 1) 

  ผู้รับผิดชอบ : นางล าดวน  ศรีโรย โทร. 0 5394 3071 #130   
  E-mail : lumduan@reg.cmu.ac.th 

ให้บริการเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อขอหนังสือรับรองสถานภาพการเป็น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

 
 3.5.3 การขอเอกสารการส าเร็จการศกึษาฉบับภาษาอังกฤษ 
        ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา (ชั้น 1) 
   ผู้รับผิดชอบ :  นางสาวปณิตา  ภูครองแถว  โทร. 0 5394 3071 #128  
  E-mail  :  panita@reg.cmu.ac.th 

 ให้บริการส าหรับบัณฑิตท่ีประสงค์จะขอใบปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร และขอ
 หนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ 
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3.5   การขอเอกสารส าคญัทางการศึกษา ที่เคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา 
 นักศึกษา, บัณฑิต, ผู้ปกครอง หรือผู้แทนที่มีความประสงค์จะขอเอกสาร ให้ปฏิบัติดังนี้ 

1. กรณีติดต่อด้วยตนเอง ให้แสดงบัตรประจ าตัวนักศึกษา หรือบัตรประจ าตัวที่ทางราชการ
ออกให ้

2. กรณีขอเอกสารแทน ให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวท่ีทางราชการออกให้ ของเจ้าของ
เอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง และมอบฉันทะให้ด าเนินการขอเอกสารแทน และแสดง
บัตรประจ าตัวที่ทางราชการออกให้ของผู้ขอเอกสารแทน 

   ค่าธรรมเนียมส าหรับการขอเอกสาร ดังนี้ 
- รับเอง    ชุดละ     50  บาท  
- ค่าส่งทางไปรษณีย์ในประเทศ  ชุดละ  100  บาท 
- ค่าส่งต่างประเทศ   ชุดละ  250  บาท 

  
 3.5.1 การขอใบระเบียนถาวร (Transcript) 

 ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา (ชั้น 1) 
       ผู้รับผิดชอบ : นางล าดวน  ศรีโรย โทร. 0 5394 3071 #130   
 E-mail : lumduan@reg.cmu.ac.th 
  

 3.5.2 การขอหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
         ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา (ชั้น 1) 

  ผู้รับผิดชอบ : นางล าดวน  ศรีโรย โทร. 0 5394 3071 #130   
  E-mail : lumduan@reg.cmu.ac.th 

ให้บริการเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อขอหนังสือรับรองสถานภาพการเป็น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

 
 3.5.3 การขอเอกสารการส าเร็จการศกึษาฉบับภาษาอังกฤษ 
        ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา (ชั้น 1) 
   ผู้รับผิดชอบ :  นางสาวปณิตา  ภูครองแถว  โทร. 0 5394 3071 #128  
  E-mail  :  panita@reg.cmu.ac.th 

 ให้บริการส าหรับบัณฑิตท่ีประสงค์จะขอใบปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร และขอ
 หนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ 
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3.5   การขอเอกสารส าคญัทางการศึกษา ที่เคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา 
 นักศึกษา, บัณฑิต, ผู้ปกครอง หรือผู้แทนที่มีความประสงค์จะขอเอกสาร ให้ปฏิบัติดังนี้ 

1. กรณีติดต่อด้วยตนเอง ให้แสดงบัตรประจ าตัวนักศึกษา หรือบัตรประจ าตัวที่ทางราชการ
ออกให ้

2. กรณีขอเอกสารแทน ให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวท่ีทางราชการออกให้ ของเจ้าของ
เอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง และมอบฉันทะให้ด าเนินการขอเอกสารแทน และแสดง
บัตรประจ าตัวที่ทางราชการออกให้ของผู้ขอเอกสารแทน 

   ค่าธรรมเนียมส าหรับการขอเอกสาร ดังนี้ 
- รับเอง    ชุดละ     50  บาท  
- ค่าส่งทางไปรษณีย์ในประเทศ  ชุดละ  100  บาท 
- ค่าส่งต่างประเทศ   ชุดละ  250  บาท 

  
 3.5.1 การขอใบระเบียนถาวร (Transcript) 

 ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา (ชั้น 1) 
       ผู้รับผิดชอบ : นางล าดวน  ศรีโรย โทร. 0 5394 3071 #130   
 E-mail : lumduan@reg.cmu.ac.th 
  

 3.5.2 การขอหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
         ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา (ชั้น 1) 

  ผู้รับผิดชอบ : นางล าดวน  ศรีโรย โทร. 0 5394 3071 #130   
  E-mail : lumduan@reg.cmu.ac.th 

ให้บริการเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อขอหนังสือรับรองสถานภาพการเป็น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

 
 3.5.3 การขอเอกสารการส าเร็จการศกึษาฉบับภาษาอังกฤษ 
        ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา (ชั้น 1) 
   ผู้รับผิดชอบ :  นางสาวปณิตา  ภูครองแถว  โทร. 0 5394 3071 #128  
  E-mail  :  panita@reg.cmu.ac.th 

 ให้บริการส าหรับบัณฑิตท่ีประสงค์จะขอใบปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร และขอ
 หนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ 
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3.5   การขอเอกสารส าคญัทางการศึกษา ที่เคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา 
 นักศึกษา, บัณฑิต, ผู้ปกครอง หรือผู้แทนที่มีความประสงค์จะขอเอกสาร ให้ปฏิบัติดังนี้ 

1. กรณีติดต่อด้วยตนเอง ให้แสดงบัตรประจ าตัวนักศึกษา หรือบัตรประจ าตัวที่ทางราชการ
ออกให ้

2. กรณีขอเอกสารแทน ให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวท่ีทางราชการออกให้ ของเจ้าของ
เอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง และมอบฉันทะให้ด าเนินการขอเอกสารแทน และแสดง
บัตรประจ าตัวที่ทางราชการออกให้ของผู้ขอเอกสารแทน 

   ค่าธรรมเนียมส าหรับการขอเอกสาร ดังนี้ 
- รับเอง    ชุดละ     50  บาท  
- ค่าส่งทางไปรษณีย์ในประเทศ  ชุดละ  100  บาท 
- ค่าส่งต่างประเทศ   ชุดละ  250  บาท 

  
 3.5.1 การขอใบระเบียนถาวร (Transcript) 

 ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา (ชั้น 1) 
       ผู้รับผิดชอบ : นางล าดวน  ศรีโรย โทร. 0 5394 3071 #130   
 E-mail : lumduan@reg.cmu.ac.th 
  

 3.5.2 การขอหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
         ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา (ชั้น 1) 

  ผู้รับผิดชอบ : นางล าดวน  ศรีโรย โทร. 0 5394 3071 #130   
  E-mail : lumduan@reg.cmu.ac.th 

ให้บริการเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อขอหนังสือรับรองสถานภาพการเป็น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

 
 3.5.3 การขอเอกสารการส าเร็จการศกึษาฉบับภาษาอังกฤษ 
        ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา (ชั้น 1) 
   ผู้รับผิดชอบ :  นางสาวปณิตา  ภูครองแถว  โทร. 0 5394 3071 #128  
  E-mail  :  panita@reg.cmu.ac.th 

 ให้บริการส าหรับบัณฑิตท่ีประสงค์จะขอใบปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร และขอ
 หนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ 
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 3.5.4 การขอรับรองตัวสะกดชื่อและนามสกุลเอกสารภาษาอังกฤษ 
       ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา (ชั้น 1) 

  ผู้รับผิดชอบ :  นางล าดวน  ศรีโรย โทร. 0 5394 3071 #130   
       E-mail  :  lumduan@reg.cmu.ac.th 

บัณฑิตที่มีตัวสะกดชื่อ-สกุล ที่ปรากฏใน Transcript/ ใบปริญญาบัตร/ 
ประกาศนียบัตร และหนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ ไม่ตรงกับตัวสะกด
ชื่อ-สกุล ใน Passport, บัตรประจ าตัวประชาชน และประสงค์จะขอให้รับรองว่าเป็นบุคคลคน
เดียวกัน ให้ติดต่อเคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา ส านักทะเบียนและประมวลผล ให้ปฏิบัติ
ดังนี้ 

1. ติดต่อเคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา ส านักทะเบียนและประมวลผล  
2. แนบส าเนา Passport, บัตรประจ าตัวประชาชน ที่เซ็นรับรองส าเนา เพื่อใช้ในการ

รับรองเอกสาร 
3. กรณีผู้ขอแทน ให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของเจ้าของเอกสาร ที่รับรอง

ส าเนาพร้อมบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขอแทน และมอบฉันทะให้ด าเนินการขอ
เอกสารแทน 

 
3.6 การขอเอกสารส าคญัทางการศึกษาออนไลน์ 
  ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา (ชั้น 1) 

ให้บริการนักศึกษา และผู้ที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว เพื่อขอเอกสารส าคัญทางการศึกษาออนไลน์ คือ 
ใบระเบียนถาวร (Transcript) หนังสือรับรองคุณวุฒิฉบับภาษาอังกฤษ ปริญญาบัตรฉบับภาษาอังกฤษ 
และใบแทนปริญญาบัตร ดังนี้ 

 
 3.6.1 ใบระเบียนถาวร (Transcript)  

  ผู้รับผิดชอบ :  นางล าดวน  ศรีโรย โทร. 0 5394 3071 #130   
E-mail  :  lumduan@reg.cmu.ac.th 

  
 3.6.2 หนังสือรับรองคุณวุฒิฉบับภาษาอังกฤษ  
  ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว และได้รับหนังสือรับรองคุณวุฒิฉบับภาษาไทยแล้วเท่านั้น 
  ผู้รับผิดชอบ :  นางสาวปณิตา  ภูครองแถว  โทร. 0 5394 3071 #128  
               E-mail  :  panita@reg.cmu.ac.th 
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 3.5.4 การขอรับรองตัวสะกดชื่อและนามสกุลเอกสารภาษาอังกฤษ 
       ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา (ชั้น 1) 

  ผู้รับผิดชอบ :  นางล าดวน  ศรีโรย โทร. 0 5394 3071 #130   
       E-mail  :  lumduan@reg.cmu.ac.th 

บัณฑิตที่มีตัวสะกดชื่อ-สกุล ที่ปรากฏใน Transcript/ ใบปริญญาบัตร/ 
ประกาศนียบัตร และหนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ ไม่ตรงกับตัวสะกด
ชื่อ-สกุล ใน Passport, บัตรประจ าตัวประชาชน และประสงค์จะขอให้รับรองว่าเป็นบุคคลคน
เดียวกัน ให้ติดต่อเคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา ส านักทะเบียนและประมวลผล ให้ปฏิบัติ
ดังนี้ 

1. ติดต่อเคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา ส านักทะเบียนและประมวลผล  
2. แนบส าเนา Passport, บัตรประจ าตัวประชาชน ที่เซ็นรับรองส าเนา เพื่อใช้ในการ

รับรองเอกสาร 
3. กรณีผู้ขอแทน ให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของเจ้าของเอกสาร ที่รับรอง

ส าเนาพร้อมบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขอแทน และมอบฉันทะให้ด าเนินการขอ
เอกสารแทน 

 
3.6 การขอเอกสารส าคญัทางการศึกษาออนไลน์ 
  ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา (ชั้น 1) 

ให้บริการนักศึกษา และผู้ที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว เพื่อขอเอกสารส าคัญทางการศึกษาออนไลน์ คือ 
ใบระเบียนถาวร (Transcript) หนังสือรับรองคุณวุฒิฉบับภาษาอังกฤษ ปริญญาบัตรฉบับภาษาอังกฤษ 
และใบแทนปริญญาบัตร ดังนี้ 

 
 3.6.1 ใบระเบียนถาวร (Transcript)  

  ผู้รับผิดชอบ :  นางล าดวน  ศรีโรย โทร. 0 5394 3071 #130   
E-mail  :  lumduan@reg.cmu.ac.th 

  
 3.6.2 หนังสือรับรองคุณวุฒิฉบับภาษาอังกฤษ  
  ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว และได้รับหนังสือรับรองคุณวุฒิฉบับภาษาไทยแล้วเท่านั้น 
  ผู้รับผิดชอบ :  นางสาวปณิตา  ภูครองแถว  โทร. 0 5394 3071 #128  
               E-mail  :  panita@reg.cmu.ac.th 
  
 

0 5394 8934

0 5394 8934
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 3.6.3 ปริญญาบัตรฉบับภาษาอังกฤษ 
  ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา และได้รับปริญญาบัตรแล้วเท่านั้น 
  ผู้รับผิดชอบ :  นางสาวปณิตา  ภูครองแถว  โทร. 0 5394 3071 #128  
               E-mail  :  panita@reg.cmu.ac.th  
  
 3.6.4. ใบแทนปรญิญาบัตร  
  ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา และได้รับปริญญาบัตรแล้วเท่านั้น 

 ผู้รับผิดชอบ :  นางสาวปณิตา  ภูครองแถว  โทร. 0 5394 3071 #128  
              E-mail  :  panita@reg.cmu.ac.th 

 

0 5394 8934

0 5394 8933
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42 คู่มือการขอรับบริการ ปีการศึกษา 2558

การบริหารงาน 
 
 การบริหารงานและการด าเนินงานของส านักทะเบียนและประมวลผล มีผู้อ านวยการส านัก เป็น
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของส านัก และมีรองผู้อ านวยการท าหน้าที่รับผิดชอบตามที่ผู้อ านวยการส านัก
มอบหมาย และได้มีการแต่งตั้งผู้บริหารระดับหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน รับผิดชอบงานในฝ่ายต่าง ๆ ภายในส านัก 
ดังต่อไปนี้ 
 
คณะกรรมการบรหิารประจ าส านักทะเบียนและประมวลผล ประกอบด้วย 
 
ผูอ้ านวยการส านกัทะเบยีนและประมวลผล   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชยัยา 
รองผู้อ านวยการส านกัทะเบียนและประมวลผล                            อาจารย์ ดร.วีณัน บัณฑิตย ์
รองผู้อ านวยการส านกัทะเบียนและประมวลผล  อาจารย์ ดร.รณชัย ปรารถนาผล 
รองผู้อ านวยการส านกัทะเบียนและประมวลผล                            อาจารย์ ดร.พฤษภ์ บุญมา 
หัวหน้าฝา่ยแนะแนวและรับเข้าศึกษา                                       นางนิสากร สุทธิแป้น  
หัวหน้าฝา่ยบรหิารหลักสูตร ตารางสอนและตารางสอบ                   นางนุชร ีจงแก้ววัฒนา 
หัวหน้าฝา่ยทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี                    นายอ านวย โพธินาม 
หัวหน้าฝา่ยทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา   นางสาวเสาวลกัษณ์ สมบูรณ์ผล 
หัวหน้าฝา่ยตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา   นายมงคล ปินตาโมงค์ 
หัวหน้าฝา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการศึกษา             นายณรงค์เดช วิโรจน์สกลกุล 
เลขานุการส านักทะเบียนและประมวลผล   นางวารุณี ศรีนาค        
หัวหน้างานบริหารทั่วไป    นางพิไลพร วงศ์ภูงา 
หัวหน้างานบริการและประกันคุณภาพ   นางแสงสุรีย์ ค าตุ้ย 

                  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กำรบริหำรงำน

42 คู่มือการขอรับบริการ ปีการศึกษา 2558

การบริหารงาน 
 
 การบริหารงานและการด าเนินงานของส านักทะเบียนและประมวลผล มีผู้อ านวยการส านัก เป็น
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของส านัก และมีรองผู้อ านวยการท าหน้าที่รับผิดชอบตามที่ผู้อ านวยการส านัก
มอบหมาย และได้มีการแต่งตั้งผู้บริหารระดับหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน รับผิดชอบงานในฝ่ายต่าง ๆ ภายในส านัก 
ดังต่อไปนี้ 
 
คณะกรรมการบรหิารประจ าส านักทะเบียนและประมวลผล ประกอบด้วย 
 
ผูอ้ านวยการส านกัทะเบยีนและประมวลผล   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชยัยา 
รองผู้อ านวยการส านกัทะเบียนและประมวลผล                            อาจารย์ ดร.วีณัน บัณฑิตย ์
รองผู้อ านวยการส านกัทะเบียนและประมวลผล  อาจารย์ ดร.รณชัย ปรารถนาผล 
รองผู้อ านวยการส านกัทะเบียนและประมวลผล                            อาจารย์ ดร.พฤษภ์ บุญมา 
หัวหน้าฝา่ยแนะแนวและรับเข้าศึกษา                                       นางนิสากร สุทธิแป้น  
หัวหน้าฝา่ยบรหิารหลักสูตร ตารางสอนและตารางสอบ                   นางนุชร ีจงแก้ววัฒนา 
หัวหน้าฝา่ยทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี                    นายอ านวย โพธินาม 
หัวหน้าฝา่ยทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา   นางสาวเสาวลกัษณ์ สมบูรณ์ผล 
หัวหน้าฝา่ยตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา   นายมงคล ปินตาโมงค์ 
หัวหน้าฝา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการศึกษา             นายณรงค์เดช วิโรจน์สกลกุล 
เลขานุการส านักทะเบียนและประมวลผล   นางวารุณี ศรีนาค        
หัวหน้างานบริหารทั่วไป    นางพิไลพร วงศ์ภูงา 
หัวหน้างานบริการและประกันคุณภาพ   นางแสงสุรีย์ ค าตุ้ย 

                  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กำรบริหำรงำน

42 คู่มือการขอรับบริการ ปีการศึกษา 2558

การบริหารงาน 
 
 การบริหารงานและการด าเนินงานของส านักทะเบียนและประมวลผล มีผู้อ านวยการส านัก เป็น
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของส านัก และมีรองผู้อ านวยการท าหน้าที่รับผิดชอบตามที่ผู้อ านวยการส านัก
มอบหมาย และได้มีการแต่งตั้งผู้บริหารระดับหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน รับผิดชอบงานในฝ่ายต่าง ๆ ภายในส านัก 
ดังต่อไปนี้ 
 
คณะกรรมการบรหิารประจ าส านักทะเบียนและประมวลผล ประกอบด้วย 
 
ผูอ้ านวยการส านกัทะเบยีนและประมวลผล   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชยัยา 
รองผู้อ านวยการส านกัทะเบียนและประมวลผล                            อาจารย์ ดร.วีณัน บัณฑิตย ์
รองผู้อ านวยการส านกัทะเบียนและประมวลผล  อาจารย์ ดร.รณชัย ปรารถนาผล 
รองผู้อ านวยการส านกัทะเบียนและประมวลผล                            อาจารย์ ดร.พฤษภ์ บุญมา 
หัวหน้าฝา่ยแนะแนวและรับเข้าศึกษา                                       นางนิสากร สุทธิแป้น  
หัวหน้าฝา่ยบรหิารหลักสูตร ตารางสอนและตารางสอบ                   นางนุชร ีจงแก้ววัฒนา 
หัวหน้าฝา่ยทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี                    นายอ านวย โพธินาม 
หัวหน้าฝา่ยทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา   นางสาวเสาวลกัษณ์ สมบูรณ์ผล 
หัวหน้าฝา่ยตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา   นายมงคล ปินตาโมงค์ 
หัวหน้าฝา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการศึกษา             นายณรงค์เดช วิโรจน์สกลกุล 
เลขานุการส านักทะเบียนและประมวลผล   นางวารุณี ศรีนาค        
หัวหน้างานบริหารทั่วไป    นางพิไลพร วงศ์ภูงา 
หัวหน้างานบริการและประกันคุณภาพ   นางแสงสุรีย์ ค าตุ้ย 

                  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การบริหารงานและการด าเนินงานของส านักทะเบียนและประมวลผล มีผู้อ านวยการส านัก เป็น

กำรบริหำรงำน

43ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

แผ
นผั

งโค
รงส

ร้า
งก
าร
บร
ิหา
รงา

นส
 าน
ักท

ะเบ
ียน

แล
ะป

ระ
มว

ลผ
ล 

 
คณ

ะก
รร
มก

าร
อ า
นว

ยก
าร
ปร

ะจ
 า 

ส า
นัก

ทะ
เบ
ียน

แล
ะป

ระ
มว
ลผ

ล 

ผู้อ
 าน
วย
กา
รส
 าน
กัท

ะเบ
ยีน

แล
ะป

ระ
มว
ลผ

ล 

รอ
งผ
ู้อ า
นว

ยก
าร
ส า
นกั

ทะ
เบ
ียน

แล
ะป

ระ
มว
ลผ

ล

ปร
ะม

วล
ผล

 

คณ
ะก
รร
มก

าร
บร

ิหา
รป

ระ
จ า

   
   

   
  

ส า
นัก

ทะ
เบ
ียน

แล
ะป

ระ
มว
ลผ

ล 

หัว
หน

้าฝ
า่ย
ทะ

เบ
ียน

 
กา
รศึ
กษ

าป
ริญ

ญา
ตรี

 

หัว
หน

้าฝ
า่ย
เท
คโ
นโ
ลย

ี
สา
รส
นเท

ศแ
ละ
ปร

ะม
วล
ผล

กา
รศึ
กษ

า 

หัว
หน

้าฝ
า่ย
ทะ

เบ
ียน

กา
รศึ
กษ

า
บัณ

ฑิต
ศึก

ษา
 

เลข
าน
ุกา
ร 

ส า
นัก

ทะ
เบ
ียน

แล
ะป

ระ
มว
ลผ

ล 

หัว
หน

้างา
น 

บร
ิหา

รท
ั่วไป

 
หัว

หน
้างา

นบ
ริก
าร

แล
ะป

ระ
กัน

คุณ
ภา
พ หัว
หน

้าฝ
า่ย
แน

ะแ
นว

แล
ะร
ับเข

้าศึ
กษ

า 

หัว
หน

้าฝ่
าย

บร
ิหา

รห
ลัก

สูต
ร 

ตา
รา
งส
อน

แล
ะ

ตา
รา
งส
อบ

 

หัว
หน

้าฝ
า่ย
ตร
วจ
สอ

บแ
ละ

   
   

   
  

รับ
รอ
งผ
ลก

าร
ศึก

ษา
 

 

กำรบริหำรงำนการบริหารงาน



43ÊํÒ¹Ñ¡·ÐàºÕÂ¹áÅÐ»ÃÐÁÇÅ¼Å ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁ‹ 43ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

แผ
นผั

งโค
รงส

ร้า
งก
าร
บร
ิหา
รงา

นส
 าน
ักท

ะเบ
ียน

แล
ะป

ระ
มว

ลผ
ล 

 
คณ

ะก
รร
มก

าร
อ า
นว

ยก
าร
ปร

ะจ
 า 

ส า
นัก

ทะ
เบ
ียน

แล
ะป

ระ
มว
ลผ

ล 

ผู้อ
 าน
วย
กา
รส
 าน
กัท

ะเบ
ยีน

แล
ะป

ระ
มว
ลผ

ล 

รอ
งผ
ู้อ า
นว

ยก
าร
ส า
นกั

ทะ
เบ
ียน

แล
ะป

ระ
มว
ลผ

ล

ปร
ะม

วล
ผล

 

คณ
ะก
รร
มก

าร
บร

ิหา
รป

ระ
จ า

   
   

   
  

ส า
นัก

ทะ
เบ
ียน

แล
ะป

ระ
มว
ลผ

ล 

หัว
หน

้าฝ
า่ย
ทะ

เบ
ียน

 
กา
รศึ
กษ

าป
ริญ

ญา
ตรี

 

หัว
หน

้าฝ
า่ย
เท
คโ
นโ
ลย

ี
สา
รส
นเท

ศแ
ละ
ปร

ะม
วล
ผล

กา
รศึ
กษ

า 

หัว
หน

้าฝ
า่ย
ทะ

เบ
ียน

กา
รศึ
กษ

า
บัณ

ฑิต
ศึก

ษา
 

เลข
าน
ุกา
ร 

ส า
นัก

ทะ
เบ
ียน

แล
ะป

ระ
มว
ลผ

ล 

หัว
หน

้างา
น 

บร
ิหา

รท
ั่วไป

 
หัว

หน
้างา

นบ
ริก
าร

แล
ะป

ระ
กัน

คุณ
ภา
พ หัว
หน

้าฝ
า่ย
แน

ะแ
นว

แล
ะร
ับเข

้าศึ
กษ

า 

หัว
หน

้าฝ่
าย

บร
ิหา

รห
ลัก

สูต
ร 

ตา
รา
งส
อน

แล
ะ

ตา
รา
งส
อบ

 

หัว
หน

้าฝ
า่ย
ตร
วจ
สอ

บแ
ละ

   
   

   
  

รับ
รอ
งผ
ลก

าร
ศึก

ษา
 

 



44 ¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ¢ÍÃÑººÃÔ¡ÒÃ »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2559

ผูบริหาร

ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
ผูชวยศาสตราจารยทศพร  พิชัยยา

โทร. 0 5394 8902
E-mail : todsaporn.p@cmu.ac.th

รองผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
อาจารย ดร.รณชัย  ปรารถนาผล

โทร. 0 5394 8904
E-mail : ronachai.p@cmu.ac.th

รองผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีณัน  บัณฑิตย

โทร. 0 5394 8903
E-mail : weenun.n@cmu.ac.th

รองผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
อาจารย ดร.พฤษภ  บุญมา

โทร. 0 5394 8905
E-mail : pruet@eng.cmu.ac.th
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หัวหนาฝาย

เลขานุการสํานักทะเบียนและประมวลผล
นางวารุณี  ศรีนาค
โทร. 0 5394 8906

E-mail :  warunee@reg.cmu.ac.th

หัวหนาฝายแนะแนวและรับเขาศึกษา
นางนิสากร  สุทธิแปน
โทร. 0 5394 8914

E-mail : nisakorn@reg.cmu.ac.th

หัวหนาฝายบริหารหลักสูตร
ตารางสอนและตารางสอบ

นางนุชรี  จงแกววัฒนา
โทร. 0 5394 8919

E-mail : nucharee@reg.cmu.ac.th
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หัวหนาฝายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี
นายอํานวย  โพธินาม
โทร. 0 5394 8923

E-mail : amnuay@reg.cmu.ac.th

หัวหนาฝายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา
นายมงคล  ปนตาโมงค
โทร. 0 5394 8933

E-mail : mongkol@reg.cmu.ac.th

หัวหนาฝายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา
นางสาวเสาวลักษณ  สมบูรณผล

โทร. 0 5394 8929
E-mail : saowal_s@reg.cmu.ac.th

หัวหนาฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และประมวลผลการศึกษา 

นายณรงคเดช  วิโรจนสกลกุล
โทร. 0 5394 8937 

E-mail : naro@reg.cmu.ac.th

หัวหนาฝาย
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หัวหนางานบริหารทั่วไป
นางพิไลพร  วงศภูงา
โทร. 0 5394 8907

E-mail : pilaip@reg.cmu.ac.th

หัวหนางานบริการและประกันคุณภาพ 
นางแสงสุรีย  คําตุย
โทร. 0 5394 8913

E-mail : sangsure@reg.cmu.ac.th

หัวหนางาน
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หมายเลขโทรศัพทติดตอบุคลากรสํานักทะเบียนและประมวลผล
โทรศัพท 0 5394 8901 โทรสาร 0 5389 2212

ผู้อ านวยการส านัก (ผศ.ทศพร  พชิัยยา) todsaporn.p@cmu.ac.th

รองผู้อ านวยการส านัก (ผศ.ดร.วีณัน  บณัฑิตย์) weenun.n@cmu.ac.th

รองผู้อ านวยการส านัก (อ.ดร.พฤษภ์  บญุมา) pruet@eng.cmu.ac.th

รองผู้อ านวยการส านัก (อ.ดร.รณชัย ปรารถนาผล) ronachai.p@cmu.ac.th

เลขานุการส านัก (นางวารุณี  ศรีนาค) warunee@reg.cmu.ac.th

ส านักงานส านัก  
งานบรหิารทัว่ไป

นางพไิลพร วงศ์ภูงา pilaip@reg.cmu.ac.th

นายสมศักด์ิ  ใจวงศ์เพญ็ somsak_j@reg.cmu.ac.th

นางอมัพร  สงค์ประเสริฐ amporn_s@reg.cmu.ac.th

นายชัชวาลย์  ทองค า chatch_c@reg.cmu.ac.th

นายเริงศักด์ิ  โคมแขวง reangsak@reg.cmu.ac.th

นางเสาวรีย์  บญุชัย saowaree@reg.cmu.ac.th

นางเสาร์แกว้  สว่างทศิ saokaew@reg.cmu.ac.th

นางสาวชุลีพร  บรูณสมภพ chuleeporn@reg.cmu.ac.th

นางวิจติรกานต์  อศัววุฒิไกร wijitkarn@reg.cmu.ac.th

นางจดิาภา  โตทอง jidapa@reg.cmu.ac.th

นายกมัปนาท  สาณะเสน kumpanat@reg.cmu.ac.th

นางสาวกลัยา  บวัผัด kanlaya@reg.cmu.ac.th

นางเพญ็จนัทร์  ศรีวิชัย penchan@reg.cmu.ac.th

งานบรกิารและประกันคุณภาพ
นางแสงสุรีย์  ค าตุ้ย sangsure@reg.cmu.ac.th

นายธนากร  กอ้นทองดี thanakorn@reg.cmu.ac.th

นางสาวลักขณา  ทองค ามา luckana@reg.cmu.ac.th

ฝ่ายแนะแนวและรบัเข้าศึกษา
นางนิสากร  สุทธิแปน้ nisakorn@reg.cmu.ac.th

นางสาวเกศริน  จตุพร ketsarin@reg.cmu.ac.th

นางวลี  โคมแขวง walee@reg.cmu.ac.th

นางอมัภาพนัธ์  คันธรส umpapun@reg.cmu.ac.th

นางสาวกานต์พชิชา  กระบี่น้อย krabinoi@reg.cmu.ac.th

0 5394 8917

0 5394 8918

0 5394 8916

0 5394 8915

0 5394 8913

0 5394 8914

0 5394 8910

0 5394 8908

0 5394 8912

0 5394 8912

0 5394 8912

0 5394 8902

0 5394 8903

0 5394 8904

0 5394 8905

0 5394 8906

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อบุคลากรส านักทะเบียนและประมวลผล
โทรศัพท์ 0 5394 8901  โทรสาร 0 5389 2212

ต าแหน่ง/ช่ือ-สกุล e-mail หมายเลขโทรศัพท์

Fax: 0 5394 8948

Fax: 0 5394 8948

Fax: 0 5394 8914

0 5394 8907

0 5394 8911

0 5394 8911

0 5394 8911

0 5394 8952

0 5394 8908

0 5394 8912

0 5394 8909

0 5394 8913

0 5394 8901
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ผู้อ านวยการส านัก (ผศ.ทศพร  พชิัยยา) todsaporn.p@cmu.ac.th

รองผู้อ านวยการส านัก (ผศ.ดร.วีณัน  บณัฑิตย์) weenun.n@cmu.ac.th

รองผู้อ านวยการส านัก (อ.ดร.พฤษภ์  บญุมา) pruet@eng.cmu.ac.th

รองผู้อ านวยการส านัก (อ.ดร.รณชัย ปรารถนาผล) ronachai.p@cmu.ac.th

เลขานุการส านัก (นางวารุณี  ศรีนาค) warunee@reg.cmu.ac.th

ส านักงานส านัก  
งานบรหิารทัว่ไป

นางพไิลพร วงศ์ภูงา pilaip@reg.cmu.ac.th

นายสมศักด์ิ  ใจวงศ์เพญ็ somsak_j@reg.cmu.ac.th

นางอมัพร  สงค์ประเสริฐ amporn_s@reg.cmu.ac.th

นายชัชวาลย์  ทองค า chatch_c@reg.cmu.ac.th

นายเริงศักด์ิ  โคมแขวง reangsak@reg.cmu.ac.th

นางเสาวรีย์  บญุชัย saowaree@reg.cmu.ac.th

นางเสาร์แกว้  สว่างทศิ saokaew@reg.cmu.ac.th

นางสาวชุลีพร  บรูณสมภพ chuleeporn@reg.cmu.ac.th

นางวิจติรกานต์  อศัววุฒิไกร wijitkarn@reg.cmu.ac.th

นางจดิาภา  โตทอง jidapa@reg.cmu.ac.th

นายกมัปนาท  สาณะเสน kumpanat@reg.cmu.ac.th

นางสาวกลัยา  บวัผัด kanlaya@reg.cmu.ac.th

นางเพญ็จนัทร์  ศรีวิชัย penchan@reg.cmu.ac.th

งานบรกิารและประกันคุณภาพ
นางแสงสุรีย์  ค าตุ้ย sangsure@reg.cmu.ac.th

นายธนากร  กอ้นทองดี thanakorn@reg.cmu.ac.th

นางสาวลักขณา  ทองค ามา luckana@reg.cmu.ac.th

ฝ่ายแนะแนวและรบัเข้าศึกษา
นางนิสากร  สุทธิแปน้ nisakorn@reg.cmu.ac.th

นางสาวเกศริน  จตุพร ketsarin@reg.cmu.ac.th

นางวลี  โคมแขวง walee@reg.cmu.ac.th

นางอมัภาพนัธ์  คันธรส umpapun@reg.cmu.ac.th

นางสาวกานต์พชิชา  กระบี่น้อย krabinoi@reg.cmu.ac.th

0 5394 8917

0 5394 8918

0 5394 8916

0 5394 8915

0 5394 8913

0 5394 8914

0 5394 8910

0 5394 8908

0 5394 8912

0 5394 8912

0 5394 8912

0 5394 8902

0 5394 8903

0 5394 8904

0 5394 8905

0 5394 8906

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อบุคลากรส านักทะเบียนและประมวลผล
โทรศัพท์ 0 5394 8901  โทรสาร 0 5389 2212

ต าแหน่ง/ช่ือ-สกุล e-mail หมายเลขโทรศัพท์

Fax: 0 5394 8948

Fax: 0 5394 8948

Fax: 0 5394 8914

0 5394 8907

0 5394 8911

0 5394 8911

0 5394 8911

0 5394 8952

0 5394 8908

0 5394 8912

0 5394 8909

0 5394 8913

0 5394 8901

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อบุคลากรส านักทะเบียนและประมวลผล
โทรศัพท์ 0 5394 8901  โทรสาร 0 5389 2212

ต าแหน่ง/ช่ือ-สกุล e-mail หมายเลขโทรศัพท์

นางสาวชนนิกานต์  เครือย่ังยืน chonnikarn@reg.cmu.ac.th

ฝ่ายบรหิารหลักสูตร ตารางสอนและตารางสอบ
นางนุชรี  จงแกว้วัฒนา nucharee@reg.cmu.ac.th

นางพทัธนันท ์ แกว้ชุม pattanan@reg.cmu.ac.th

นายกติิศักด์ิ  อศัววุฒิไกร kitisak@reg.cmu.ac.th

นางสาวศิริพร  โนราช siriporn@reg.cmu.ac.th 

นางสาวพนัธมนัส  กฤทศิลป์ puntamanut@reg.cmu.ac.th

ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปรญิญาตรี
นายอ านวย  โพธินาม amnuay@reg.cmu.ac.th

นายวันชัย  ไทยยันโต wanchai@reg.cmu.ac.th

นางสุลี  กองศรี sulee@reg.cmu.ac.th

นางสาวจนัทมิา  ทบัไธสงค์ jantima@reg.cmu.ac.th

นางสาวปยิรัตน์  พทุธหน่อแกว้ piyarat@reg.cmu.ac.th

นายจกัรพงศ์  ค้ิวดวงตา jakapong@reg.cmu.ac.th

นางสาวกนกวรรณ  กล่ินหอม kanokwan@reg.cmu.ac.th

ฝ่ายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา
นางสาวเสาวลักษณ์  สมบรูณ์ผล saowal_s@reg.cmu.ac.th

นายอรรถกร  คุณพนัธ์ attakorn@reg.cmu.ac.th

นางธิดาวรรณ  คุณพนัธ์ thidawan@reg.cmu.ac.th

นางสาวปราณี  อริยพฤกษ์ pranee@reg.cmu.ac.th

นายสิทธิพล  สกลุพรรณ์ sitthiphon@reg.cmu.ac.th

ฝ่ายตรวจสอบและรบัรองผลการศึกษา
นายมงคล  ปนิตาโมงค์ mongkol@reg.cmu.ac.th

นางหยาดนท ี ปนิตาโมงค์ yardna_t@reg.cmu.ac.th

นางสาวอ าไพ อภิรมย์ ampai@reg.cmu.ac.th

นางสาวพไิลศรี  ศรีวิเรือน pilaisri@reg.cmu.ac.th

นางสาวทศันีย์  อนิทหมื่น tassanee@reg.cmu.ac.th

นางล าดวน  ศรีโรย lumduan@reg.cmu.ac.th

นางธนัษฎา  เจริญรักษ์ thanadda@reg.cmu.ac.th

นางสาวปณิตา  ภูครองแถว panita@reg.cmu.ac.th

0 5394 8927

0 5394 8935

0 5394 8934

0 5394 8936

0 5394 8933

0 5394 8932

0 5394 8933

0 5394 8936

0 5394 8933

0 5394 8935

Fax: 0 5394 8950

0 5394 8927

0 5394 8929

0 5394 8931

0 5394 8930

0 5394 8932

Fax: 0 5394 8949

0 5394 8923

0 5394 8925

0 5394 8924

0 5394 8926

0 5394 8928

0 5394 8919

0 5394 8921

0 5394 8920

0 5394 8922

0 5394 8921

0 5394 8918

Fax: 0 5394 8949

Fax: 0 5394 8922

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อบุคลากรส านักทะเบียนและประมวลผล
โทรศัพท์ 0 5394 8901  โทรสาร 0 5389 2212

ต าแหน่ง/ช่ือ-สกุล e-mail หมายเลขโทรศัพท์

นางสาวชนนิกานต์  เครือย่ังยืน chonnikarn@reg.cmu.ac.th

ฝ่ายบรหิารหลักสูตร ตารางสอนและตารางสอบ
นางนุชรี  จงแกว้วัฒนา nucharee@reg.cmu.ac.th

นางพทัธนันท ์ แกว้ชุม pattanan@reg.cmu.ac.th

นายกติิศักด์ิ  อศัววุฒิไกร kitisak@reg.cmu.ac.th

นางสาวศิริพร  โนราช siriporn@reg.cmu.ac.th 

นางสาวพนัธมนัส  กฤทศิลป์ puntamanut@reg.cmu.ac.th

ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปรญิญาตรี
นายอ านวย  โพธินาม amnuay@reg.cmu.ac.th

นายวันชัย  ไทยยันโต wanchai@reg.cmu.ac.th

นางสุลี  กองศรี sulee@reg.cmu.ac.th

นางสาวจนัทมิา  ทบัไธสงค์ jantima@reg.cmu.ac.th

นางสาวปยิรัตน์  พทุธหน่อแกว้ piyarat@reg.cmu.ac.th

นายจกัรพงศ์  ค้ิวดวงตา jakapong@reg.cmu.ac.th

นางสาวกนกวรรณ  กล่ินหอม kanokwan@reg.cmu.ac.th

ฝ่ายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา
นางสาวเสาวลักษณ์  สมบรูณ์ผล saowal_s@reg.cmu.ac.th

นายอรรถกร  คุณพนัธ์ attakorn@reg.cmu.ac.th

นางธิดาวรรณ  คุณพนัธ์ thidawan@reg.cmu.ac.th

นางสาวปราณี  อริยพฤกษ์ pranee@reg.cmu.ac.th

นายสิทธิพล  สกลุพรรณ์ sitthiphon@reg.cmu.ac.th

ฝ่ายตรวจสอบและรบัรองผลการศึกษา
นายมงคล  ปนิตาโมงค์ mongkol@reg.cmu.ac.th

นางหยาดนท ี ปนิตาโมงค์ yardna_t@reg.cmu.ac.th

นางสาวอ าไพ อภิรมย์ ampai@reg.cmu.ac.th

นางสาวพไิลศรี  ศรีวิเรือน pilaisri@reg.cmu.ac.th

นางสาวทศันีย์  อนิทหมื่น tassanee@reg.cmu.ac.th

นางล าดวน  ศรีโรย lumduan@reg.cmu.ac.th

นางธนัษฎา  เจริญรักษ์ thanadda@reg.cmu.ac.th

นางสาวปณิตา  ภูครองแถว panita@reg.cmu.ac.th

0 5394 8927

0 5394 8935

0 5394 8934

0 5394 8936

0 5394 8933

0 5394 8932

0 5394 8933

0 5394 8936

0 5394 8933

0 5394 8935

Fax: 0 5394 8950

0 5394 8927

0 5394 8929

0 5394 8931

0 5394 8930

0 5394 8932

Fax: 0 5394 8949

0 5394 8923

0 5394 8925

0 5394 8924

0 5394 8926

0 5394 8928

0 5394 8919

0 5394 8921

0 5394 8920

0 5394 8922

0 5394 8921

0 5394 8918

Fax: 0 5394 8949

Fax: 0 5394 8922
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หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อบุคลากรส านักทะเบียนและประมวลผล
โทรศัพท์ 0 5394 8901  โทรสาร 0 5389 2212

ต าแหน่ง/ช่ือ-สกุล e-mail หมายเลขโทรศัพท์

นางสาวชนัยพร  ชนะพลู chanaiporn@reg.cmu.ac.th

ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศและประมวลผลการศึกษา
นายณรงค์เดช  วิโรจน์สกลกลุ naro@reg.cmu.ac.th

นายธนสาร  เมืองสุข thanasan@reg.cmu.ac.th

นายพเิชฐ  จนัทรเสนาวงค์ pichet@reg.cmu.ac.th

นายมรกต  กาวินจนัทร์ morakot@reg.cmu.ac.th

นายนครินทร์  แกว้ญานะ nakarin@reg.cmu.ac.th

นายสังเวียน  กณุา sungwein@reg.cmu.ac.th

นางสาวอสมา  ต๊ะมา asama@reg.cmu.ac.th

นายธิติพฒัน์  สุขวิบลูย์ titipat@reg.cmu.ac.th

นายนัฐกรณ์  บวัเจริญ nattakorn@reg.cmu.ac.th

นายณัฐพงษ์  มังคละศรี nattapong@reg.cmu.ac.th

นายพจิกัษณ์  ปญัญาทอง phichak@reg.cmu.ac.th

0 5394 8939

0 5394 8938

0 5394 8938
0 5394 8952

0 5394 8934

0 5394 8940

0 5394 8941

0 5394 8940

0 5394 8937

0 5394 8939

0 5394 8937

0 5394 8938

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อบุคลากรส านักทะเบียนและประมวลผล
โทรศัพท์ 0 5394 8901  โทรสาร 0 5389 2212

ต าแหน่ง/ช่ือ-สกุล e-mail หมายเลขโทรศัพท์

นางสาวชนนิกานต์  เครือย่ังยืน chonnikarn@reg.cmu.ac.th

ฝ่ายบรหิารหลักสูตร ตารางสอนและตารางสอบ
นางนุชรี  จงแกว้วัฒนา nucharee@reg.cmu.ac.th

นางพทัธนันท ์ แกว้ชุม pattanan@reg.cmu.ac.th

นายกติิศักด์ิ  อศัววุฒิไกร kitisak@reg.cmu.ac.th

นางสาวศิริพร  โนราช siriporn@reg.cmu.ac.th 

นางสาวพนัธมนัส  กฤทศิลป์ puntamanut@reg.cmu.ac.th

ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปรญิญาตรี
นายอ านวย  โพธินาม amnuay@reg.cmu.ac.th

นายวันชัย  ไทยยันโต wanchai@reg.cmu.ac.th

นางสุลี  กองศรี sulee@reg.cmu.ac.th

นางสาวจนัทมิา  ทบัไธสงค์ jantima@reg.cmu.ac.th

นางสาวปยิรัตน์  พทุธหน่อแกว้ piyarat@reg.cmu.ac.th

นายจกัรพงศ์  ค้ิวดวงตา jakapong@reg.cmu.ac.th

นางสาวกนกวรรณ  กล่ินหอม kanokwan@reg.cmu.ac.th

ฝ่ายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา
นางสาวเสาวลักษณ์  สมบรูณ์ผล saowal_s@reg.cmu.ac.th

นายอรรถกร  คุณพนัธ์ attakorn@reg.cmu.ac.th

นางธิดาวรรณ  คุณพนัธ์ thidawan@reg.cmu.ac.th

นางสาวปราณี  อริยพฤกษ์ pranee@reg.cmu.ac.th

นายสิทธิพล  สกลุพรรณ์ sitthiphon@reg.cmu.ac.th

ฝ่ายตรวจสอบและรบัรองผลการศึกษา
นายมงคล  ปนิตาโมงค์ mongkol@reg.cmu.ac.th

นางหยาดนท ี ปนิตาโมงค์ yardna_t@reg.cmu.ac.th

นางสาวอ าไพ อภิรมย์ ampai@reg.cmu.ac.th

นางสาวพไิลศรี  ศรีวิเรือน pilaisri@reg.cmu.ac.th

นางสาวทศันีย์  อนิทหมื่น tassanee@reg.cmu.ac.th

นางล าดวน  ศรีโรย lumduan@reg.cmu.ac.th

นางธนัษฎา  เจริญรักษ์ thanadda@reg.cmu.ac.th

นางสาวปณิตา  ภูครองแถว panita@reg.cmu.ac.th
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0 5394 8935
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0 5394 8935

Fax: 0 5394 8950
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0 5394 8932

Fax: 0 5394 8949

0 5394 8923
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0 5394 8919

0 5394 8921

0 5394 8920

0 5394 8922

0 5394 8921

0 5394 8918

Fax: 0 5394 8949

Fax: 0 5394 8922

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อบุคลากรส านักทะเบียนและประมวลผล
โทรศัพท์ 0 5394 8901  โทรสาร 0 5389 2212

ต าแหน่ง/ช่ือ-สกุล e-mail หมายเลขโทรศัพท์

นางสาวชนนิกานต์  เครือย่ังยืน chonnikarn@reg.cmu.ac.th

ฝ่ายบรหิารหลักสูตร ตารางสอนและตารางสอบ
นางนุชรี  จงแกว้วัฒนา nucharee@reg.cmu.ac.th

นางพทัธนันท ์ แกว้ชุม pattanan@reg.cmu.ac.th

นายกติิศักด์ิ  อศัววุฒิไกร kitisak@reg.cmu.ac.th

นางสาวศิริพร  โนราช siriporn@reg.cmu.ac.th 

นางสาวพนัธมนัส  กฤทศิลป์ puntamanut@reg.cmu.ac.th

ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปรญิญาตรี
นายอ านวย  โพธินาม amnuay@reg.cmu.ac.th

นายวันชัย  ไทยยันโต wanchai@reg.cmu.ac.th

นางสุลี  กองศรี sulee@reg.cmu.ac.th

นางสาวจนัทมิา  ทบัไธสงค์ jantima@reg.cmu.ac.th

นางสาวปยิรัตน์  พทุธหน่อแกว้ piyarat@reg.cmu.ac.th

นายจกัรพงศ์  ค้ิวดวงตา jakapong@reg.cmu.ac.th

นางสาวกนกวรรณ  กล่ินหอม kanokwan@reg.cmu.ac.th

ฝ่ายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา
นางสาวเสาวลักษณ์  สมบรูณ์ผล saowal_s@reg.cmu.ac.th

นายอรรถกร  คุณพนัธ์ attakorn@reg.cmu.ac.th

นางธิดาวรรณ  คุณพนัธ์ thidawan@reg.cmu.ac.th

นางสาวปราณี  อริยพฤกษ์ pranee@reg.cmu.ac.th

นายสิทธิพล  สกลุพรรณ์ sitthiphon@reg.cmu.ac.th

ฝ่ายตรวจสอบและรบัรองผลการศึกษา
นายมงคล  ปนิตาโมงค์ mongkol@reg.cmu.ac.th

นางหยาดนท ี ปนิตาโมงค์ yardna_t@reg.cmu.ac.th

นางสาวอ าไพ อภิรมย์ ampai@reg.cmu.ac.th

นางสาวพไิลศรี  ศรีวิเรือน pilaisri@reg.cmu.ac.th

นางสาวทศันีย์  อนิทหมื่น tassanee@reg.cmu.ac.th

นางล าดวน  ศรีโรย lumduan@reg.cmu.ac.th

นางธนัษฎา  เจริญรักษ์ thanadda@reg.cmu.ac.th

นางสาวปณิตา  ภูครองแถว panita@reg.cmu.ac.th
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