
 
 

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
เร่ือง  รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

ภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2565 (รอบที่ 2) 
------------------------- 

  
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ขอประกาศรายชื่อผู้ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565  พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา ในการรายงานตัวเพื่อเป็นนักศึกษา 
ตัวจริง จำนวน  726  คน  ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้   
 

1.  การรายงานตัวเป็นนักศึกษา  
                ผู้ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศชื่อว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาจะต้องรายงานตัวเป็น
นักศึกษา และต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เกีย่วข้อง จึงจะถือว่าการรายงาน
ตัวเป็นนักศึกษาสมบูรณ ์ตามวันเวลา ที่กำหนดไว้ในข้อ 2 
                กรณีที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถรายงานตัวได้ แต่ต้องเป็นสาขาวิชา 
ที่เปิดสอนภาคปกติกับสาขาวิชาที่เปิดสอนภาคพิเศษเท่านั้น การรายงานตัวในสาขาวิชาที่เปิดสอนภาคปกติ      
กับภาคปกติ หรือเปิดสอนภาคพิเศษกับภาคพิเศษจะไม่สามารถทำได้ 
  

2.  กำหนดวนั เวลา สถานที่รายงานตัว / ชำระเงินค่าธรรมเนียมหลังกำหนดกรณีพิเศษ 
                ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รายงานตัว online ผ่านเว็บไซต์สำนักทะเบียนและ
ประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ที่ https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/  พร้อมทั้งชำระเงินค่าธรรมเนียม
เพือ่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ในวันเสารท์ี่ 4 มิถุนายน 2565 
              (เปิดระบบให้เข้ากรอกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น.  
และเข้ารายงานตัวพร้อมชำระเงิน  ในวันเสารท์ี่ 4 มิถุนายน 2565  ถงึเวลา  23.00 น.)   
 

      ผู้ที่ไม่รายงานตัวตามกำหนด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะถือว่าสละสิทธิ์ สำหรบัผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสำรอง 
มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้มารายงานตัวเมื่อมีผู้สละสิทธิ์  
    
 3.  หลักฐานประกอบการรายงานตัว  

     ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาจะต้องมีหลักฐานประกอบการรายงานตัวครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนด โดยต้อง upload เอกสารการรายงานตัวภายในวันและเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น หากหลักฐานประกอบการ
รายงานตัวไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยจะไม่รับรายงานตัวเป็นนักศึกษา  ยกเว้น  ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา          
ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564  ซึ่งต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิมหรือจากสาขาวิชาเดิมโดยครบถ้วน
สมบูรณ์ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 
2565 จะได้รับอนุญาตให้ส่งหลักฐานว่าสำเร็จการศึกษาภายใน 15 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา  

 
หลักฐานประกอบการรายงานตัว  
ให้ดำเนินการ Upload เอกสารดังต่อไปนี้ในระบบรายงานตัวของสำนักทะเบียนและประมวลผล 
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1. รูปถ่าย (ต้องเป็นไฟล์ JPG เท่านั้น)  
1.1) รูปถ่ายหน้าตรงเพื่อทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 
1.2)  รูปถ่ายพร้อมบัตรประชาชน  (หรือ รปูถ่ายพร้อม Passport สำหรับนักศึกษาต่างชาติ) เพื่อยืนยันตัวตน     
 ห้ามเขียนข้อความหรือขีดทับข้อมูลบนหน้าบัตร  (รายละเอียดขนาดของภาพ โปรดดูรายละเอียดที่         

https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/graduate/index.php  หัวข้อ  รูปถ่ายสำหรับทำบัตรประจำตัว
นักศกึษาและรูปถ่ายยืนยันตัวตน) 

2. Transcript ฉบับสมบูรณ ์
 กรณีนักศึกษาไทย 
2.1) ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วให้ Scan จากต้นฉบับจริงที่ออกโดยสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา      

(ฉบับสมบูรณ ์ที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา) ระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโท  
2.2)  สำหรับผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ให้ Scan จากต้นฉบับจริงที่ออก

โดยสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา (ฉบับล่าสุด) ระดับปริญญาตร ีหรอืปรญิญาโท  
 
กรณีนักศึกษาต่างชาติ  
      - Transcript ที่ใช้เป็นหลักฐานต้องเปน็ฉบบัภาษาอังกฤษ เท่านั้น 

           - นักศึกษาต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทย ให้ Upload เอกสาร Passport/Visa ในระบบรายงานตัว 
- นักศึกษาที่ยังไม่สามารถเข้าประเทศไทยได้ บัณฑิตวิทยาลัยได้ผ่อนผันการยื่นเอกสาร Passport/Visa   

ในวันรายงานตัว และเมื่อเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้ว จะต้องดำเนินการ Upload เอกสาร 
Passport/Visa ในระบบ พร้อมแสดงเอกสารตัวจริงให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัคร บัณฑิตวิทยาลัย 

 ตรวจสอบภายใน 4 สัปดาห์หลังจากเดินทางเข้าประเทศ 
 
หมายเหตุ:   1) กรณีที่นักศึกษารายงานตัวเพื่อขึน้ทะเบียนเปน็นกัศึกษา และชำระคา่ธรรมเนยีมการศึกษาแล้ว นักศึกษา

สามารถดำเนินการขอ CMU IT Account  ได้ที่เว็บไซต์ http://account.cmu.ac.th/Activation/  และ
สามารถใช้บริการ Internet และใช้บริการของสำนักหอสมุดได้ ยกเว้นการใช้บริการด้านสุขภาพ          
จะสามารถใช้บริการได้หลังจากนักศกึษาได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว  

2) กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถดำเนินการเข้าระบบรายงานตัวในวันที่กำหนดได้ ให้สาขาวิชา/คณะ     
แจ้งสำนักทะเบียนและประมวลผลโดยตรง  เพือ่ขอรายงานตัวหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษ   

3) หนังสืออนุมัติให้ลาศึกษาต่อจากผู้มีอำนาจอนุมัติ จำนวน 1 ฉบับ (สำหรับข้าราชการที่ได้รับอนุมัติ    
ให้ลาศึกษาเฉพาะผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในภาคปกติ / และหนังสือเดินทาง (Passport) และ
หรือ Visa (ให้ส่งที่งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  โทร. 053-942435 / 053-942422 
(passport/visa) ภายในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565) 

4) โปรดศึกษารายละเอียดการตรวจสอบและ  upload หลักฐานประกอบการรายงานตัว               
ที่ https://www.reg.cmu.ac.th/webreg/th/graduate/ 

 
 

การรับบัตรประจำตัวนักศึกษา  
    - ธนาคารไทยพาณิชย์   จะดำเนินการแจ้งให้นักศึกษาทราบถึงกำหนดการและสถานที่รับบัตร  (นักศึกษาไทย  

ผ่านทาง SMS / นักศึกษาต่างชาติ  ผ่านทาง e-mail ) 
 
 

https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/graduate/index.php
http://account.cmu.ac.th/Activation/
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 4.  ค่าธรรมเนียมในการรายงานตัว  
      ผู้รายงานตัวจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในวันรายงานตัว (1 ภาคการศึกษา) โดยให้ชำระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่กำหนด ดูรายละเอียดได้ที่  https://cmu.to/gradcmuTutionFee  (ซึ่งรวมค่าธรรมเนียม
การรายงานตัวเป็นนักศึกษาไว้แล้ว)  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  ขอให้นักศึกษาประสานงานไปยังสาขาวิชา/คณะ ที่นักศึกษาสังกัด (ก่อนวัน
รายงานตัว 1 สัปดาห์)  เพือ่ทำหนังสือขอผ่อนผันการชำระคา่ธรรมเนียมการศึกษาในวันรายงานตัวของนักศึกษา
ที่ได้รับทุนมายังบัณฑิตวิทยาลัย ** 
 
 5.  กำหนดวันปฐมนิเทศ วันลงทะเบียนกระบวนวิชา วันเปิดภาคการศึกษาและวันเข้าชั้นเรียน  
 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565  

- วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ศุกร์ที่  17 มิถนุายน  2565 
- วันลงทะเบียนกระบวนวิชานักศึกษาใหม่ พฤหัสบดีที่ 16 - ศุกร์ที่  17 มิถุนายน 2565 
- วันลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย จันทร์ที่ 20 มิถุนายน - อังคารที่  19 กรกฎาคม 2565 
- วันเปิดภาคการศึกษาและวันเข้าชั้นเรียน จันทรท์ี่  20 มิถนุายน 2565 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.reg.cmu.ac.th/webreg/th/calendar/ 
 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  24  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
      

         (รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต   โสภาแดง) 
                     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

 
 
 
 

https://cmu.to/gradcmuTutionFee
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