
 
 

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
เร่ือง  รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564 (รอบพิเศษ) 
------------------------- 

  
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ขอประกาศรายชื่อผู้ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบพิเศษ) พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา ในการรายงานตัวเพื่อเป็น
นักศึกษา  ตัวจริง จำนวน 35  คน  ตามรายชื่อแนบพร้อมนี้   
 

1.  การรายงานตัวเป็นนักศึกษา  
                ผู้ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศชื่อว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาจะต้องรายงานตัวเป็น
นักศึกษา และต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เก่ียวข้อง จึงจะถือว่าการรายงาน
ตัวเป็นนักศึกษาสมบูรณ์ ตามวันเวลา ที่กำหนดไว้ในข้อ 2 
                กรณีที่ได้รบัการคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถรายงานตัวได้ แต่ต้องเป็นสาขาวิชาที่
เปิดสอนภาคปกติกับสาขาวิชาที่เปิดสอนภาคพิเศษเท่านั้น การรายงานตัวในสาขาวิชาที่เปิดสอนภาคปกติกับ  
ภาคปกติ หรือเปิดสอนภาคพิเศษกับภาคพิเศษจะไม่สามารถทำได้ 
  

2.  กำหนดวนั เวลา สถานที่รายงานตัว / ชำระเงินค่าธรรมเนียมหลังกำหนดกรณีพิเศษ 
                ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รายงานตัว online ผ่านเว็บไซต์สำนักทะเบียนและ
ประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ที่ http://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/graduate/  พร้อมทั้งชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมเพ่ือเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ ในวันที่  21  กรกฎาคม  2564 
              (เปิดระบบให้เข้ากรอกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา ตั้งแต่วันที่  20  กรกฎาคม  2564  เวลา 
13.00 น.  และเข้ารายงานตัวพร้อมชำระเงิน  ในวันที่  21  กรกฎาคม  2564  เวลา  21.00 น.)   
 

      ผู้ที่ไม่รายงานตัวตามกำหนด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะถอืว่าสละสทิธิ์ สำหรบัผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสำรอง 
มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้มารายงานตัวเมื่อมีผู้สละสิทธิ์  
    
 3.  หลักฐานประกอบการรายงานตัว  

     ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาจะต้องมีหลักฐานประกอบการรายงานตัวครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนด โดยต้อง upload เอกสารการรายงานตัวภายในวันและเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น หากหลักฐานประกอบการ
รายงานตัวไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยจะไม่รับรายงานตัวเป็นนักศึกษา  ยกเว้น  ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา          
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  ซึ่งต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิมหรือจากสาขาวิชาเดิมโดยครบถ้วน
สมบูรณ์ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่  21  
มิถุนายน  2564) จะได้รับอนุญาตให้ส่งหลักฐานวา่สำเร็จการศึกษาภายใน 15 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา  
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หลักฐานประกอบการรายงานตัว  
1. Upload รูปถ่าย (ต้องเป็นไฟล์ JPG เท่านั้น)  

1.1) รูปถ่ายหน้าตรงเพื่อทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 
1.2) รูปถ่ายพร้อมบัตรประชาชน (หรือ รูปถ่ายพร้อม passport สำหรับนักศึกษาต่างชาติ) เพื่อยืนยันตัวตน 

(รายละเอียดขนาดของภาพ โปรดดูรายละเอียดที่  http://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/graduate) 
2. Transcript ฉบับสมบูรณ ์ 

2.1) ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วให้ upload Transcript ฉบับสมบูรณ์ (จะต้องระบุวันที่สำเร็จการศึกษา) ระดับ
ปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโท ต้นฉบับที่ออกโดยสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา (ฉบับจริง)  

2.2) สำหรับผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ให้ upload Transcript ฉบับล่าสุด
ระดับปริญญาตรี หรอืปรญิญาโท ต้นฉบับที่ออกโดยสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา (ฉบับจริง) 

กรณีนักศึกษาต่างชาติ  
      - Transcript ที่ใช้เป็นหลักฐานต้องเปน็ฉบบัภาษาอังกฤษ เท่านั้น 

           - นักศึกษาต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทย ให้ยื่นเอกสาร Passport/Visa ในวันรายงานตวัด้วย 
      - นักศึกษาที่ยังไม่สามารถเข้าประเทศไทยได้  บัณฑิตวทิยาลัยได้ผ่อนผนัการยืน่เอกสาร Passport/Visa  
        ในวันรายงานตัว และเมือ่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้ว จะต้องดำเนินการยืน่ Passport/Visa  
        ที่บัณฑิตวทิยาลัยก่อนไปรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

  
สำหรับเอกสารประกอบการรายงานตัวในการ upload ขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ดำเนินการดังนี้ 

- เอกสารต้องเป็นไฟล์ PDF และมีขนาดไม่เกิน 2MB 
- ต้องสแกนเอกสารด้วยเครื่องสแกนเนอร์หรืออุปกรณ์ที่รองรับการสแกนเอกสาร     

(ไม่รบัเอกสารที่ถ่ายด้วยกล้องถ่ายรูปหรือโทรศัพท์มือถือ)  
 
หมายเหตุ:   1) กรณีที่นักศึกษารายงานตัวเพื่อขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษา และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว  

นั ก ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ ด ำ เ นิ น ก า ร ข อ  CMU IT Account  ไ ด้ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์  
http://account.cmu.ac.th/Activation/  (วันเวลาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง) และสามารถใช้
บริการ Internet และใช้บริการของสำนักหอสมุดได้ ยกเว้นการใช้บริการด้านสขุภาพจะสามารถ
ใช้บริการได้หลังจากนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว  

2) กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถดำเนินการเข้าระบบรายงานตัวในวนัที่กำหนดได้ ให้สาขาวิชา/คณะ  
    แจ้งสำนักทะเบียนและประมวลผลโดยตรง เพื่อขอรายงานตัวหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษ   
3) หนังสืออนุมัติให้ลาศึกษาต่อจากผู้มีอำนาจอนุมัติ จำนวน 1 ฉบับ (สำหรับข้าราชการที่ได้รับ 
    อนุมัติให้ลาศึกษาเฉพาะผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในภาคปกติ (ให้ส่งที่บัณฑิตวิทยาลัย  
    ภายในวันที่  2  สิงหาคม  2564) 
4) โปรดศึกษารายละเอียดการตรวจสอบและ upload หลักฐานประกอบการรายงานตัว              
    ที่ http://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/graduate/ 
 

การรับบัตรประจำตัวนักศกึษา  
    - ธนาคารไทยพาณิชย์ จะสง่ SMS  แจ้งให้นักศึกษาทราบถึงกำหนดการและสถานที่รบับัตร     

 

http://account.cmu.ac.th/Activation/
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 4.  ค่าธรรมเนียมในการรายงานตัว  
     ผู้รายงานตัวจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในวันรายงานตัว (1 ภาคการศึกษา) โดย

ให้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่กำหนด ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.grad.cmu.ac.th/grad_wp2/wp-
content/uploads/2021/01/Tuition-Fee-Code-64-update-04-02-2021.pdf (ซึ่งรวมค่าธรรมเนียมการรายงาน
ตัวเป็นนักศึกษาไว้แล้ว)  โดยจะรับชำระ 

     1. QR Payment 
     2. บัตรเครดิตออนไลน์ (คิดคา่ธรรมเนียม 2.3%) 
     3. ชำระที่กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เท่านั้น 

3.1 บัตรเดบิต  ไม่มีค่าธรรมเนยีม (ยอดเงินเกิน 20,000 บาท กรุณาขยายวงเงนิก่อน)  
3.2 บัตรเครดิต (คิดค่าธรรมเนียม 0.9%)  
3.3 แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่”  

     กรณีนักศึกษาที่อยู่ต่างประเทศ สามารถชำระเงินจากต่างประเทศได้ (มีค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน) 
และเมื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้  

 
 ** กรณนีักศึกษาที่ได้รับทุน (รัฐบาล) ขอให้นักศกึษาประสานงานไปยังสาขาวิชา/คณะ ที่นักศึกษาสังกัด 
(ก่อนวันรายงานตัว 1 สัปดาห์) เพื่อทำหนังสือขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในวันรายงานตัวของ
นักศึกษาที่ได้รับทุนมายังสำนักทะเบียนและประมวลผล ** 
 
 5.  กำหนดวันปฐมนิเทศ วันลงทะเบียนกระบวนวิชา วันเปิดภาคการศึกษาและวันเข้าชั้นเรียน  

18  มิถุนายน  2564   ปฐมนิเทศออนไลน์ ทางเว็บไซตบ์ัณฑิตวิทยาลัย  
www.grad.cmu.ac.th เร่ิมตั้งแต่เวลา  09.00 น. 
เป็นต้นไป 

21  มิถุนายน  2564       วันเปิดภาคการศึกษาและวนัเข้าชั้นเรียน     
21  กรกฎาคม  2564     รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา   
21 - 23  กรกฎาคม  2564  ลงทะเบียนกระบวนวชิา / ลงทะเบียนเพื่อใช้บรกิาร 

ของมหาวิทยาลัย (ส่ง มชท.42)  
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  15  มิถุนายน  พ.ศ. 2564 
 
 
 
      

         (รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต   โสภาแดง) 
                     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
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สาขาวิชา วิศวกรรมพลังงาน แบบ 1.1 ฐานปริญญาโท ––ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก––

สาขาวิชา วิศวกรรมพลังงาน แบบ 2.1 ฐานปริญญาโท ––ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก––

สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ แบบ 2.1 ฐานปริญญาโท   จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว ภาณุมาศ โศจิธรรมพร    (Ps.2)

สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1 ฐานปริญญาโท   จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย ปัญจโชค จิตราภิรมย์    (Ps.2)

สาขาวิชา เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว (ปกติ/สหสาขาวิชา) แบบ 1.1 ฐานปริญญาโท   จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาง สุพร สังข์สุวรรณ

คณะ เกษตรศาสตร์ 
 ภาคปกติ 

แขนง

แขนง

แขนง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 รอบพิเศษ

 ระดับ  ปริญญาเอก 

คณะ วิศวกรรมศาสตร์ 
 ภาคปกติ 

USER
Stamp
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สาขาวิชา ทัศนศิลป์ แบบ 1 ––ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก––

สาขาวิชา ทัศนศิลป์ แบบ 2   จ านวน   3  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว เจนน่ี จิตติเจริญวิทย์    (Ps.1)

2 นาย พสิษฐ์ ช่ืนศิริกุลชัย

3 นางสาว รัตนา พลอยหยกเขียว

สาขาวิชา การจัดการศิลปะและวัฒนธรรม แบบ 2   จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย ศรายุทธ นามสูง

สาขาวิชา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ แบบ 2   จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย ภาคภูมิ ป่าหลวง

สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์การเมือง แบบ 3   จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว แสงนวรัตน์ ชัยมูล

การจัดการส่ิงแวดล้อมและภัยพิบัติ

 ภาคพิเศษ 

แขนง

คณะ สังคมศาสตร์ 
 ภาคปกติ 

แขนง

 ภาคพิเศษ 

แขนง

คณะ วิจิตรศิลป์ 
 ภาคปกติ 

แขนง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564  รอบพิเศษ 
 ระดับ  ปริญญาโท 
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สาขาวิชา วิศวกรรมพลังงาน แบบ 1 ––ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก––

สาขาวิชา วิศวกรรมพลังงาน แบบ 2   จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย สรวิชญ์ แสงสุโพธ์ิ

สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา แบบ 1   จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย คมสัน แดงแย้ม    (Ps.1)

สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา แบบ 2   จ านวน   3  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย สิทธิณัฐ จันทร์นวล

2 นาย วีระสิทธ์ิ ช านาญกิจ    (Ps.1)

3 นางสาว นิธิพร แสงสาย    (Ps.1)

สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรม แบบ 3   จ านวน   4  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว ณัฐณิชา ไชยค า

2 นางสาว ทิพย์สุดา ศักด์ิสม

3 นางสาว พีรดา อินทะเทศ

4 นาย ภคอัศม์ โปษะกฤษณะ

สาขาวิชา วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง แบบ 3   จ านวน   5  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว ปาริชาต มากร่ืน

2 นาย รัชชานนท์ มาสุวรรณ

3 นาย วีระพันธ์ หมอกมุงเมือง

4 นาย ศุภฤกษ์ วีระบุรุษ

5 นาย สัญชัย เหล่าธีรพงศ์

แขนง

 ภาคพิเศษ 

แขนง

แขนง

วิศวกรรมขนส่ง

วิศวกรรมโครงสร้าง

วิศวกรรมธรณีเทคนิค

คณะ วิศวกรรมศาสตร์ 
 ภาคปกติ 

แขนง

แขนง
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สาขาวิชา สัตวศาสตร์ แบบ 1   จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 Mr. MOEED ELAHI    (Ps.1)

สาขาวิชา สัตวศาสตร์ แบบ 2 ––ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก––

สาขาวิชา ทันตกรรมผู้สูงอายุ แบบ 2   จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว กาญจนา แซ่ยับ

สาขาวิชา สถาปัตยกรรม แบบ 2   จ านวน   2  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย จิรัฐติกาล อ่อนตา

2 นาย อัครเดช ศรีสุข

สาขาวิชา สถาปัตยกรรม แบบ 3 ––ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก––

สาขาวิชา การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล แบบ 2   จ านวน   3  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย เกริก สุริยมณี

2 นาย ชยณัฐ พันธโรจน์

3 นาย ปรัชนันท์ จันทรมาศ

วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี 
 ภาคปกติ 

แขนง

 ภาคปกติ 

แขนง

แขนง

วิทยาศาสตร์การประมง

คณะ ทันตแพทยศาสตร์ 

คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 ภาคปกติ 

แขนง

คณะ เกษตรศาสตร์ 
 ภาคปกติ 
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สาขาวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ แบบ 2   จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย จิระเมศร์ วิทูรสรรพสิริ

สาขาวิชา การจัดการความรู้และนวัตกรรม (หลักสูตรสองภาษา) แบบ 3   จ านวน   3  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 Mr. MI, WEIWEI

2 Ms. YANG, JIEYI

3 นาย นพดล ธีรบดี

สาขาวิชา การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล แบบ 3   จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย ปรัชญา โกมณี

แขนง

Ps.1 (Provisional Student) คือ นักศึกษาทดลองเรียน กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกก าลังศึกษาอยู่ภาคเรียนสุดท้าย
Ps.2 (Provisional Student) คือ นักศึกษาทดลองเรียน กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกระดับปริญญาเอกท่ียังไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ

แขนง

แขนง

 ภาคพิเศษ 
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