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ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 
เรื่อง กําหนด วัน เวลา การลงทะเบียนเรยีน ประจําภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2560 

------------------------------------------------------------ 
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน สถานศึกษาจะต้อง

จัดให้นักเรียนนักศึกษา ลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเปิดภาคเรียน วิทยาลัยฯ จึงขอประกาศ
กําหนด วัน เวลา การลงทะเบียน ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ดังต่อไปน้ี 
 
ที่ วัน/เดือน/ป ี รายการปฏิบัติ เวลา สถานที ่
1 ขั้นตอน ครูท่ีปรึกษา    

 
วันอังคาร 

ท่ี 9 พฤษภาคม 2560 
1.1 ครูท่ีปรึกษา รับ   เอกสารการลงทะเบียนเรียน

ภาคเรียนท่ี 1/2560 
08.30 – 
15.30 น. 

งานทะเบียน 

 
วันพฤหัสบดี

ท่ี 11 พฤษภาคม 2560 
1.2 ครูท่ีปรึกษา ส่งคืน เอกสารการลงทะเบียนเรียน

ภาคเรียนท่ี 1/2560 
16.00 น. งานทะเบียน 

2 ขั้นตอน นักเรียนนักศึกษา   

 

วันพฤหัสบดี
ท่ี 11 พฤษภาคม 2560 

 นักเรียน ระดับ ปวช.2, ปวช. 3 ทุกสาขาวิชา 
 นักศึกษา ระดับ ปวส.2 ระบบปกติ/ระบบทวิภาคี 

ทุกสาขาวิชา 
ลงทะเบียนเรียน ครบตามแผนการเรียน 
ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 

08.30 – 
15.30 น. 

ครูท่ีปรึกษา /
แผนกวิชาช่าง 

 2.1 ขั้นตอน การลงทะเบียนเรียน   

 
วันพฤหัสบดี

ท่ี 11 พฤษภาคม 2560 
1. นักเรียนนักศึกษา รับ เอกสารการลงทะเบียนเรียน

ภาคเรียนท่ี 1/2560 ท่ี ครูท่ีปรึกษา 
08.30 – 
15.30 น. 

ครูท่ีปรึกษา /
แผนกวิชาช่าง 

  
2. นักเรียนนักศึกษา กรอก ข้อมูลการลงทะเบียน ใน

เอกสารการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนท่ี 1/2560 
  

  3. นักเรียนนักศึกษา ตรวจสภาพ การแต่งกายและทรงผม   

  
4. นักเรียนนักศึกษา ส่งคืน เอกสารการลงทะเบียนเรียน

ภาคเรียนท่ี 1/2560 ให้ ครูท่ีปรึกษา 
  

 
ถ้าไม่ส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียน คืนให้ ครูท่ีปรึกษา นักเรียนนักศึกษา จะไม่สามารถเข้าสู่ 

ระบบการชําระเงินค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามขั้นตอน ใน ข้อ 2.2 ต่อไปได้ 
 

/ 2.2 ขั้นตอน การพิมพ์ใบแจ้ง ….. 
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ที่ วัน/เดือน/ป ี รายการปฏิบัติ เวลา สถานที ่

 2.2 ขั้นตอน การเข้าสู่ระบบ และการพิมพ์ใบแจ้งการชําระเงินค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560

 (ระบบการชําระเงินค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา : http://e-regis.cmtc.ac.th) 

 
1. ให้ นักเรียนนักศึกษา เข้าสู่ ระบบการชําระเงินค่าลงทะเบียน

และค่าธรรมเนียมการศึกษา  ท่ี  เว็บไซต์  http://e-regis.cmtc.ac.th 
 

เว็บไซต์ : 
ระบบการชําระเงิน 

ค่าลงทะเบียนและ 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
http://e-regis.cmtc.ac.th 

 2. เม่ือเข้าไปท่ีระบบ ให้ทําการ  Login  โดยป้อน ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ดังนี้  

 
 User name  (ชื่อผู้ใช้)     ให้ป้อน   รหัสประจําตัวนักเรียนนักศึกษา 
 Password    (รหัสผ่าน)   ให้ป้อน   วัน/เดือน/ปีเกิด  (เช่น : 02/03/38) 
 รหัสอ้างอิง                   ให้ป้อน   เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก 

 

 
3. เม่ือ Login เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏรายละเอียดรายการชําระเงิน

ให้ตรวจสอบความถูกต้องของรายวิชา จํานวนหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ให้เรียบร้อย 

 
4. พิมพ์ใบแจ้งการชําระเงินฯ เพ่ือนําไปชําระเงิน ต้ังแต่ วันท่ี 15 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2560 

ท่ี  ธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขาทั่วประเทศ (ตามเวลาทําการของธนาคาร) 
ธนาคารกรุงไทย

ทุกสาขา ท่ัวประเทศ 
 2.3 กําหนดการ ชําระเงินค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา  ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 

 

1. นักเรียนนักศึกษา สามารถเข้าสู่ระบบและพิมพ์ใบแจ้งการชําระเงินฯ เพ่ือนําไปชําระเงิน ได้ที่
ธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขาทั่วประเทศ  (ตามเวลาทําการของธนาคาร) ต้ังแต่ 

วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2560  ถึง  วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2560 

 
หมายเหตุ : นักเรียนนักศึกษา ท่ีไม่ชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนท่ี 1/2560  ภายใน วันและเวลา

ตามกําหนดการ ต้อง ลาพักการเรียน เท่านั้น ‼‼ 
3 กําหนดการลงทะเบียน : เรียนซํ้า / เรียนปรับค่าระดับคะแนน / เรียนเพ่ิม

  
วันพุธ 

ท่ี 17 พฤษภาคม 2560 
 

หมายเหตุ :  
ให้ นักเรียนนักศึกษา นํา 
บัตรประจําตัวนักเรียนนักศึกษา 
มาแสดงด้วย 

 นักเรียน ระดับ ปวช.2, ปวช.3  ทุกสาขาวิชา 
 นักศึกษา ระดับ ปวส.2  ระบบปกติ, ระบบทวิภาคี 

ทุกสาขาวิชา 
 นักเรียนนักศึกษา ตกค้าง  ทุกสาขาวิชา 

ลงทะเบียน 
1. เรียนซํ้า 
2. เรียนปรับค่าระดับคะแนน 
3. เรียนเพ่ิม 

เวลาทําการ 
o ช่วงเช้า   เวลา  09.30 – 11.00 น. 
o ช่วงบ่าย  เวลา  13.00 – 15.00 น. 
o ช่วงเย็น   เวลา  17.00 – 18.00 น. 

งานทะเบียน 

/ 4. กําหนดการลงทะเบียน : เรียนซ้ํา ….. 
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ที่ วัน/เดือน/ป ี รายการปฏิบัติ เวลา สถานที ่
4 กําหนดการลงทะเบียน : เรียนซํ้า / เรียนปรับค่าระดับคะแนน / เรียนเพ่ิม   หลังกําหนด  

(เสียค่าปรับ จํานวน 100 บาท / เฉพาะ ระดับ ปวส.) 
  

วันอังคาร 
ท่ี 23 พฤษภาคม 2560 

 
หมายเหตุ :  

ให้ นักเรียนนักศึกษา นํา 
บัตรประจําตัวนักเรียนนักศึกษา 
มาแสดงด้วย 

 นักเรียน ระดับ ปวช.2, ปวช.3  ทุกสาขาวิชา 
 นักศึกษา ระดับ ปวส.2  ระบบปกติ, ระบบทวิภาคี  

ทุกสาขาวิชา 
 นักเรียนนักศึกษา ตกค้าง  ทุกสาขาวิชา 

ลงทะเบียน 
1. เรียนซํ้า 
2. เรียนปรับค่าระดับคะแนน 
3. เรียนเพ่ิม 

เวลาทําการ 
o ช่วงเช้า   เวลา  09.30 – 11.00 น. 
o ช่วงบ่าย  เวลา  13.00 – 15.00 น. 
o ช่วงเย็น   เวลา  17.00 – 18.00 น. 

งานทะเบียน 

 หมายเหตุ : 
 นักเรียน  ระดับ ปวช. สถานภาพ ปกติ    ลงทะเบียนเรียน  โดย ไม่ต้องชําระเงิน ให้ยื่นเอกสาร ท่ี งานทะเบียน 
 นักเรียน  ระดับ ปวช. สถานภาพ ตกค้าง   ลงทะเบียนเรียน  โดย ชําระเงินสด ท่ี งานการเงิน (ไม่สามารถผ่อนผันได้) 

จากนั้น ให้ยื่นเอกสาร ท่ี งานทะเบียน 
 นักศึกษา ระดับ ปวส. สถานภาพ ปกติ/ตกค้าง ลงทะเบียนเรียน  โดย ชําระเงินสด ท่ี งานการเงิน (ไม่สามารถผ่อนผันได้) 

จากนั้น ให้ยื่นเอกสาร ท่ี งานทะเบียน 
5 กําหนดการ เปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 

วันจันทร์ 
ที่ 15 พฤษภาคม 2560 

เปิดเรียน 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 

 กําหนดวัน เวลา ตามประกาศฯ อาจมีการเปล่ียนแปลง ให้นักเรียนนักศึกษาตรวจสอบอีกครั้ง ได้ท่ี งานทะเบียน
หรือ เว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ  www.cmtc.ac.th  หรือ  โทรศัพท์ : 053-217-708  ต่อ  753 : งานทะเบียน 

 ประกาศฉบับนี้เป็นเอกสารสําคัญ ให้นักเรียนนักศึกษาอ่านให้ละเอียด เพ่ือประโยชน์ของนักเรียนนักศึกษา 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่  3 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 
 
 
 
 (นายไพบูลย์  วงศ์ย้ิมย่อง) 
 ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 


