
 
 

 
 
 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 
เรื่อง กําหนด วัน เวลา การลงทะเบียนเรยีน ประจําภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2560 

-------------------------------------------------------------------------- 

ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน สถานศึกษาจะต้อง
จัดให้นักเรียนนักศึกษา ลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเปิดภาคเรียน วิทยาลัยฯ จึงขอประกาศ
กําหนด วัน เวลา การลงทะเบียนเรียน ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ดังต่อไปน้ี 
 

ที่ กิจกรรม วัน / เดือน / ปี ผู้ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ / 
สถานที ่

1. กําหนดการ ลงทะเบียนเรียน 
ประจําภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2560 
(ลงเรียนครบตามแผนการเรยีน) 

 
วันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2560 

ถึง 
วันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 

นักเรียนนักศึกษา 
- ระดับ ปวช. 
- ระดับ ปวส. 

ระบบปกติ/ระบบทวิภาคี 
ทุกคน/ทุกชั้นปี/ทุกสาขาวิชา 

 
ธนาคารกรุงไทย 

ทุกสาขา 
ทั่วประเทศ 

 หมายเหตุ : เนื่องจากเป็นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต นักเรียนนักศึกษาทุกคน สามารถเข้าสู่ระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์  
  ได้จากทุกท่ี ท่ีเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ภายในระยะเวลาที่วิทยาลัยฯ กําหนด 

 ขั้นตอน การเขา้สู่ ระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
 โดยใช้ ระบบการชําระเงินค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา : http://e-regis.cmtc.ac.th (จัดทําโดย : งานทะเบียน) 

 1. ให้ นักเรียนนักศึกษา เข้าสู่ ระบบการชําระเงินค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ท่ี เว็บไซต์ http://e-regis.cmtc.ac.th  
 หรือ ไปท่ีเว็บไซต์วิทยาลัยฯ www.cmtc.ac.th จากนั้นเลือกเมนู ->บริการสารสนเทศสําหรับนักเรียนนักศึกษา ->ระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ 

 2. เมื่อเขา้สู่ ระบบการชาํระเงนิค่าลงทะเบียนฯ ให้ทาํการ Login เข้าสู่ระบบ โดย ป้อนขอ้มูลลงในชอ่งวา่งทุกชอ่ง จาํนวน 4 ชอ่ง  
ให้ถูกต้อง ดังนี ้

  2.1 ข้อมูลช่องที่ 1  ให้ป้อน รหัสประจําตัวนักเรียนนักศึกษา  (ตัวเลข 10 หลัก) 
  2.2 ข้อมูลช่องที่ 2 ให้ป้อน วัน/เดือน/ปีเกิด  (ตัวอย่างเชน่ : 02/03/38, 12/01/44) 
  2.3 ข้อมูลช่องที่ 3 ให้ป้อน หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน (ตัวเลข 13 หลัก) 
  2.4 ข้อมูลช่องที่ 4 ให้ป้อน ตัวเลขยืนยัน ที่ปรากฏในระบบ (ตัวเลข 6 หลัก) จากน้ันกดปุ่ม เข้าสู่ระบบ (Login) 

 3. เมื่อ Login เขา้สู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏรายละเอียดที่สําคัญต่าง ๆ ได้แก่ รหัสนักศึกษา/ระดับชั้น/ชื่อ-นามสกุล/สาขางาน/
กลุ่ม/จํานวนหน่วยกิต/ค่าธรรมเนียมการศึกษา/ยอดแจง้ชาํระค่าลงทะเบียน ให้ตรวจสอบความถูกตอ้งให้เรียบร้อย 

 4. พิมพ์ใบแจง้การชําระเงินฯ เพื่อนําไปชําระเงิน ตั้งแต่ วันจนัทร์ ที ่16 ตุลาคม 2560 – วนัศุกร์ ที ่10 พฤศจิกายน 2560 
ที่  ธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขาทั่วประเทศ (ตาม วัน/เวลา ทําการ ของธนาคาร) 

 5. เมือ่นักเรียนนักศึกษา ชําระเงินเรียบร้อยแล้ว จึงจะถือว่าส้ินสุดขั้นตอนการลงทะเบียนเรยีน ประจําภาคเรียนที่ 2/2560 

 6. โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่ปรากฏอยู่ในใบแจ้งการชําระเงินฯ ให้เรยีบร้อย 
 หากมีขอ้ผิดพลาดหรือข้อสงสัยประการใด ให้ตดิต่อไดท้ี่ หอ้งงานทะเบียน โทรศัพท ์: 053-217-708 ต่อ 753 

 หมายเหตุ : นักเรียนนักศึกษา ที่ไม่ชําระเงนิค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 
 ภายใน วันและเวลา ตามกําหนด จะต้องพ้นสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา 

 

/ 2. ประกาศผลการเรียน ..... 
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ที่ กิจกรรม วัน / เดือน / ปี ผู้ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ / 
สถานที ่

 

2. 
 

ประกาศผลการเรียน 
ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2560 

 

วันพฤหัสบดี 
ที่ 5 ตุลาคม 2560 

 

นักเรียนนักศึกษา 
ทุกระดับช้ัน 

 

เว็บไซต ์
วิทยาลัยเทคนคิเชียงใหม่ 

www.cmtc.ac.th 
ผ่านระบบ RMS2016 

 

3. 
 

กําหนดการ 
ลงทะเบียนสอบแก้ตัว 
(เฉพาะ นักเรียน ระดับ ปวช.) 

 

วันศุกร์ 
ที่ 6 ตุลาคม 2560 

 
เฉพาะ นักเรียน ระดับ ปวช. 
- ท่ีมีผลการเรียนเป็น “0” 
 ของภาคเรียนท่ี 1/2560 
- ระดับ ปวช.1, ปวช.2 
 และ ปวช.3 ทุกสาขาวิชา 

 

งานทะเบียน 
เวลาทําการ 
o ช่วงเช้า 

เวลา 09.30–11.00 น. 
o ช่วงบ่าย 

เวลา 13.00–15.00 น. 
ไม่ส่ง ใบคําร้องขอสอบแก้ตัว 
ผลสอบแก้ตัว ถือเป็นโมฆะ 

 ขั้นตอน การลงทะเบียนสอบแก้ตัว  (เฉพาะ นักเรียน ระดับ ปวช. ที่มีผลการเรยีนเป็น “0” ของภาคเรียนท่ี 1/2560) 
 1. รับใบคําร้องขอสอบแก้ตัว ที่ ห้องงานทะเบียน 
 2. ติดต่อ ครูผูส้อนประจําวิชา เพื่อเซ็นใบคําร้องขอสอบแกต้ัว และนัดหมาย วัน/เวลา สอบแก้ตัว 
 3. นําใบคําร้องขอสอบแก้ตัว ส่งคืน ที่ ห้องงานทะเบียน จงึจะถือว่าส้ินสุดการลงทะเบียน 
 

4. 
 

ประกาศผลสอบแก้ตัว 
(เฉพาะ นักเรียน ระดับ ปวช.) 

 

วันอังคาร 
ที่ 17 ตุลาคม 2560 

 
- เฉพาะ นักเรียน ระดับ ปวช. 

ท่ีมีผลการเรียนเป็น “0” 
ของภาคเรียนท่ี 1/2560 

- ระดับ ปวช.1, ปวช.2 
และ ปวช.3 ทุกสาขาวิชา 

 

เว็บไซต ์
วิทยาลัยเทคนคิเชียงใหม่ 

www.cmtc.ac.th 
ผ่านระบบ RMS2016 

 

5. 
 

กําหนดการลงทะเบียน  
 เรียนซํ้า 
 เรียนปรับค่าระดับคะแนน 
 เรียนเพ่ิม 

 

วันพุธ 
ที่ 1 พฤศจิกายน 2560 

 

 
1. นักเรียน ระดับ ปวช. 

 ทุกชั้นปี/ทุกสาขาวิชา 
2. นักศกึษา ระดับ ปวส. 
  ระบบปกติ, ระบบทวิภาคี 

 ทุกชั้นปี/ทุกสาขาวิชา 
3. นักเรียนนักศึกษา ตกค้าง 

 ทุกสาขาวิชา 
 

 

งานทะเบียน 
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. 

 
/ 6. กําหนดการลงทะเบียน เรียนซ้ํา ..... 
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ที ่ กิจกรรม วัน / เดือน / ปี ผู้ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ / 
สถานที ่

6. กําหนดการลงทะเบียน 
 เรียนซํ้า
 เรียนปรับค่าระดับคะแนน
 เรียนเพิ่ม
หลังกําหนด 
- เสียค่าปรับ จํานวน 100 บาท
- เฉพาะ ระดับ ปวส. ท่ีเสียค่าปรับ

วันอังคาร 
ที่ 7 พฤศจิกายน 2560 

1. นักเรียน ระดับ ปวช.
ทุกชั้นปี/ทุกสาขาวิชา

2. นักศกึษา ระดับ ปวส.
ระบบปกติ, ระบบทวิภาคี
ทุกชั้นปี/ทุกสาขาวิชา

3. นักเรียนนักศึกษา ตกค้าง
ทุกสาขาวิชา

งานทะเบียน 
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.

หมายเหตุ : ขั้นตอน การลงทะเบียนเรียน ซํ้า/ปรับ/เพ่ิม 
 นักเรียน ระดับ ปวช. ปกติ ให้มารับ ใบคําร้องขอลงทะเบียน ท่ี ห้องงานทะเบียน โดย ไม่ต้องชําระเงิน และให้นักเรียนดําเนินการ

ตามขั้นตอนลงทะเบียนจนครบ และส่ง ใบคําร้องฯ คืน ท่ี ห้องงานทะเบียน จากนั้นจะได้รับ สําเนาใบคําร้องขอลงทะเบียน จํานวน 1 ชดุ
ให้เก็บไว้เป็นหลักฐาน ถือว่าสิ้นสุดการลงทะเบียน

 นักเรียน ระดับ ปวช. ตกค้าง ให้มารับ ใบคําร้องขอลงทะเบียน ท่ี ห้องงานทะเบียน และดําเนินการตามขั้นตอนลงทะเบียนจนครบ
จากนั้นให้นักเรียนย่ืนเอกสารขอ ชําระเงินสด (ค่าลงทะเบียน) ท่ี ห้องงานการเงิน (ไม่สามารถผ่อนผนัได้) หลังจากชําระเงินแล้ว นักเรียน
จะได้รับเอกสาร คือ  ใบเสร็จรับเงิน และ สําเนาใบคําร้องขอลงทะเบียน อย่างละ 1 ชุด  ให้เก็บไว้เป็นหลักฐาน ถือว่าสิ้นสุดการลงทะเบียน

 นักศึกษา ระดับ ปวส. ปกติ/ตกค้าง ให้มารับ ใบคําร้องขอลงทะเบียน ท่ี ห้องงานทะเบียน และดําเนินการตามข้ันตอนลงทะเบียนจนครบ
จากนั้นให้นักศึกษาย่ืนเอกสารขอ ชําระเงินสด (ค่าลงทะเบียน) ท่ี ห้องงานการเงิน (ไม่สามารถผ่อนผันได้) หลังจากชําระเงินแล้ว นักศึกษา
จะได้รับเอกสาร คือ  ใบเสร็จรับเงิน และ สําเนาใบคําร้องขอลงทะเบียน อย่างละ 1 ชุด  ให้เก็บไว้เป็นหลักฐาน ถือว่าสิ้นสุดการลงทะเบียน

7. เปิดเรียน 
ภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2560 

วันจันทร์ 
ที่ 30 ตุลาคม 2560 

นักเรียนนักศึกษา ทุกคน 
ทุกช้ันปี ทุกสาขาวิชา 
ทุกแผนกวิชาช่าง 

วิทยาลัยเทคนิค
เชียงใหม่ 

 กําหนดการ วันและเวลา ตามประกาศฯ อาจมีการเปล่ียนแปลง ให้นักเรียนนักศึกษาตรวจสอบอีกครั้ง
ได้ท่ี บอรด์ประชาสัมพันธ์ ด้านหน้าห้องงานทะเบียน หรือ โทรศัพท์ : 053-217-708 ต่อ 753
หรือ เว็บไซต์ วิทยาลยัเทคนิคเชียงใหม่ : www.cmtc.ac.th

 ประกาศฉบับน้ีเป็น เอกสารสําคัญ ให้นกัเรียนนักศึกษาอ่านให้ละเอยีด
เพื่อประโยชน์ของนักเรียนนักศึกษา 

ประกาศ  ณ  วันที่  28  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2560 

  (นายไพบูลย์  วงศ์ย้ิมย่อง) 
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 




