ประกาศสานักทะเบียนและประมวลผล
เรื่อง การรายงานตัวคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
------------------------------------------------------เพื่อให้การรายงานตัวคาดว่าจะสาเร็จการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2560 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ
สานักทะเบียนและประมวลผล ขอประกาศให้ทราบและปฏิบัติ ดังนี้ :1. นักศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา ให้กรอกข้อมูลทาง Internet ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 –
วั น ศุ ก ร์ ที่ 19 มิ ถุ น ายน 2561
โดยเข้ า เว็ บ ไซต์ ข องส านั ก ทะเบี ย นและประมวลผล
www1.reg.cmu.ac.th/reg-expect
ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง และนาเอกสารฯ
ที่กรอกข้อมูลถูกต้องแล้ว ชาระเงินที่ธนาคารฯ แล้วนาเอกสารฯ พร้อมใบเสร็จฯ ไปยื่น
ถ่ายรูปทีส่ านักทะเบียนและประมวลผล ในวันรายงานตัวคาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
2. วันและเวลาในการยื่นเอกสารเพื่อถ่ายรูป มีกาหนดดังนี้ คือ
วันจันทร์ที่ 18 – วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 ช่วงเช้า เวลา 8.30 – 11.45 น. และ
ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.15 น.
3. การรายงานตัวคาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
3.1 ผูท้ ี่เคยคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาแล้วไม่สาเร็จการศึกษา จะต้องไปรายงานตัวคาดว่า
จะสาเร็จการศึกษาใหม่ทุกครั้ง ที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา ตามวันและเวลา
ที่กาหนด โดยกรอกข้อมูลทางเว็บไซต์ สานักทะเบียนประมวลผล นาเอกสารฯ
ที่กรอกข้อมูลถูกต้องแล้ว ชาระเงินที่ธนาคารฯ (ชาระค่าหนังสือรับรองคุณวุฒิและ
ค่า Transcript) แล้ วน าเอกสารฯ พร้ อ มใบเสร็จ ฯ ไปยื่น ต่ อ สานั ก ทะเบี ย นและ
ประมวลผล ในวันรายงานตัวคาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
3.2 การรายงานตัวคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาจะครบถ้วนสมบูรณ์ ต่อเมื่อต้องรายงานตัวฯ
ทั้งที่คณะและที่สานักทะเบียนและประมวลผล
4. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
4.1 ค่าขึน้ ทะเบียนปริญญา 1,500 บาท (ยกเว้นเคยคาดว่าฯ แล้ว ไม่ต้องชาระอีก)
4.2 ค่าหนังสือรับรองคุณวุฒิ และค่า Transcript (จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์)
สาหรับคณะที่ต้องดาเนินการเพื่อขอใบประกอบโรคศิลป์ และใบประกอบวิชาชีพ
ผูค้ าดว่าจะสาเร็จการศึกษา ต้องขอจานวนหนังสือรับรองคุณวุฒิ คนละ 3 ชุด
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5. การแต่งกายเพื่อถ่ายรูปบันทึกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
แต่งเครื่องแบบนักศึกษา ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา และเครื่องประดับทุกชนิด
ทรงผมต้องเรียบร้อยไม่ปิดตา และผมสีดาเท่านั้น
สาหรับนักศึกษาชาย ตัดผมให้
เรียบร้อย ไม่ไว้หนวดเครา หากไว้ผมยาวและทาสีผม จะไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปโดยเด็ดขาด
นักศึกษาหญิงที่นับถือศาสนาอิสลามให้คลุมผ้าฮิญาบสีดา
(ดูตัวอย่าง การแต่งกายได้ที่เว็บไซด์ www1.reg.cmu.ac.th/reg-expect/news)
6. นักศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา ที่ไม่ประสงค์จะลงทะเบียนกระบวนวิชาใดๆ
ในภาคการศึ ก ษาที่ ค าดว่ า จะส าเร็ จ การศึ ก ษาต้ อ งลงทะเบี ย นเพื่ อ ใช้ บ ริ ก ารของ
มหาวิทยาลัยด้วย
7. นักศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา ที่ต้องการเปลี่ยน/แก้ไขชื่อ – ชื่อสกุล ให้แจ้งเปลี่ยน/
แก้ไข ชื่อ – ชื่อสกุล ได้ที่เคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา สานักทะเบียนและประมวลผล
ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในวั น สุ ด ท้ า ยของการศึ ก ษา หากไม่ ด าเนิ น การภายในระยะเวลา
ที่กาหนด สานักทะเบียนและประมวลผล จะไม่แก้ไขใดๆ ทั้งสิ้น
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการรายงานตัวคาดว่าฯ นักศึกษาควรไปรายงานตัวคาดว่าฯ
ตามวันที่กาหนดให้รายงานตัว ดังนี้
วันที่รายงานตัวคาดว่าฯ
วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561

เวลา 8.30 – 11.45 น.

เวลา 13.00 – 16.15 น.

คณะศึกษาศาสตร์ , คณะวิจิตรศิลป์ ,
คณะวิทยาศาสตร์ ,
คณะทันตแพทยศาสตร์ ,
คณะพยาบาลศาสตร์

คณะเทคนิคการแพทย์ ,
คณะบริหารธุรกิจ ,
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ,
คณะการสื่อสารมวลชน ,
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์ ,
คณะเกษตรศาสตร์ , คณะสังคมศาสตร์,
คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์,
คณะแพทยศาสตร์ ,
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ,
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ,
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ , คณะนิติศาสตร์

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561
ทศพร พิชัยยา
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา)
รักษาการแทนผูอ้ านวยการสานักทะเบียนและประมวลผล

