
 
 

ประกาศส านักทะเบียนและประมวลผล 
เรื่อง  การรายงานตัวคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 
------------------------------------------------------- 

  เพ่ือให้การรายงานตัวคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคฤดูร้อน   

ปีการศึกษา 2562 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  

(ฉบับที่ 2)  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาของมหาวิทยาลัย   

ส านักทะเบียนและประมวลผล  ขอประกาศให้ทราบและปฏิบัติ ดังนี้ :- 

1. นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ให้กรอกข้อมูลทาง Internet ตั้งแตว่ันจันทร์ที ่25 พฤษภาคม 

– วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563  โดยเข้าเว็บไซต์ของส านักทะเบียนและประมวลผล  

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

2. การช าระค่าธรรมเนียม 

ช าระผ่าน QR Code พิมพ์เอกสารฯ แล้วน าเอกสารฯ ไปยื่นถ่ายรูปที่ส านักทะเบียนและ 

ประมวลผล ในวันรายงานตัวคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  

3. วันและเวลาในการยื่นเอกสารเพื่อถ่ายรูป  มีก าหนดดังนี้ คือ 

วันจันทร์ที่  1 – วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563   ช่วงเช้า เวลา 08.30 – 11.40 น. และ 

ช่วงบ่ายเวลา  13.00  – 16.10 น.  

4.  การรายงานตัวคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 

4.1  ผู้ที่เคยคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาแล้วไม่ส าเร็จการศึกษา จะต้องรายงานตัวคาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษาใหม่ทุกภาคการศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  ตามวันและเวลา ที่ก าหนด 

โดยกรอกข้อมูลทางเว็บไซต์ส านักทะเบียนและประมวลผล น าเอกสารฯ ที่กรอกข้อมูล 

ถูกต้องแล้ว ช าระเงินตามข้อ 2 (ส าหรับค่าเอกสารการส าเร็จการศึกษาของ 

ภาคการศึกษาที่นักศึกษารายงานตัวคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา )  แล้วน าเอกสารฯ พร้อม

ใบเสร็จ ไปยื่นต่อส านักทะเบียนและประมวลผล ในวันรายงานตัวคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 

4.2 การรายงานตัวคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาจะครบถ้วนสมบูรณ์  เมื่อรายงานตัวฯ ทั้งท่ีคณะและ

ส านักทะเบียนและประมวลผลแล้ว 

5.  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

5.1 ค่าข้ึนทะเบียนปริญญา 1,500  บาท (ยกเว้นเคยคาดว่าฯ แล้ว ไม่ต้องช าระอีก) 

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


   
 

5.2 ค่าหนังสือรับรองคุณวุฒิและค่า Transcript  (จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์) 
  ส าหรับคณะที่ต้องด าเนินการเพื่อขอใบประกอบโรคศิลป์ และใบประกอบวิชาชีพ  
  ต้องขอจ านวนหนังสือรับรองคุณวุฒิ  ตามจ านวนที่คณะก าหนด เพ่ือให้คณะน าเอกสารการ 
 ส าเร็จการศึกษาไปท าใบประกอบโรคศิลป์และใบประกอบวิชาชีพต่อไป 

6. การแต่งกายเพื่อถ่ายรูปบันทึกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
      แต่งเครื่องแบบนักศึกษา  ไม่สวมหมวก แว่นตา และเครื่องประดับทุกชนิด ทรงผมต้อง
 เรียบร้อยไม่ปิดตาและผมสีธรรมชาติเท่านั้น  ส าหรับนักศึกษาชาย ตัดผม และโกนหนวดเครา  ให้
 เรียบร้อย หากไว้ผมยาวหรือท าสีผม จะไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปโดยเด็ดขาด นักศึกษาหญิงที่นับถือ
 ศาสนาอิสลามให้คลุมผ้าฮิญาบสีด า 
(ดูตัวอย่าง การแต่งกายได้ที่ www1.reg.cmu.ac.th/reg-expect รายละเอียด/ตัวอย่าง 

การแต่งกาย) 
7.   นักศึ กษาที่ ค าด ว่ าจะส า เ ร็ จ การศึ กษา   ที่ ไ ม่ประสงค์ จะลงทะ เบี ยนกระบวน วิชา         

  ในภาคการศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ต้องลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย 
8.  นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา   ที่ต้องการเปลี่ยน/แก้ ไขชื่อ – ชื่อสกุล  ให้แจ้ ง 

เปลี่ยน/แก้ไข ชื่อ – ชื่อสกุล   ได้ที่เคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา  ส านักทะเบียนและ
ประมวลผล ให้แล้วเสร็จภายในวันสุดท้ายของการศึกษา หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่
ก าหนด ชื่อ – ชื่อสกุล ในเอกสารส าเร็จการศึกษาจะเป็นไปตามข้อมูลที่แจ้งไว้เดิม 

 

เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการรายงานตัวคาดว่าฯ  นักศึกษาควรไปรายงานตัวคาดว่าฯ   ตามวันและเวลาที่
ก าหนดให้รายงานตัว ดังนี ้
  

วันที่รายงานตัวคาดว่าฯ เวลา 08.30 – 11.40 น. เวลา 13.00 – 16.10 น. 
วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 คณะศึกษาศาสตร์ , คณะวิจิตรศิลป์ , 

คณะวิทยาศาสตร์  , 
คณะทันตแพทยศาสตร์ ,  

คณะพยาบาลศาสตร์  

คณะเทคนิคการแพทย์ ,  
คณะบริหารธุรกิจ ,  

คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ ,  
คณะการสื่อสารมวลชน  , 

วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี 
วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์ , 

คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์, 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ , 

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  

คณะเกษตรศาสตร์ , คณะสังคมศาสตร์, 
คณะแพทยศาสตร์ ,  

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ,  
คณะเศรษฐศาสตร ์, คณะนิติศาสตร์  

 
 ประกาศ ณ วันที่   30  เมษายน  2563 

 
                       ลงนาม        วีณัน  บัณฑิตย์ 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัน  บัณฑิตย์) 
ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล 
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