
 
 
 
 
 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม ่
 

เรื่อง  กําหนด วัน เวลา การลงทะเบียนเรียน ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
 

----------------------------------------------- 
 
 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเรื่องการจัดการศึกษา สถานศึกษาจะต้องจัดให้นักเรียนนักศึกษา 
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเปิดภาคเรียน วิทยาลัยฯ จึงขอประกาศกําหนด วัน เวลา การลงทะเบียน
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ดังต่อไปน้ี 
 
 1. กําหนดการลงทะเบียนเรียนครบตามแผนการเรียน 
 

วันจันทร์  ที่ 14  พฤษภาคม  2561 
ถึง 

วันอังคาร  ที่ 5  มิถุนายน  2561 
นักเรียน ระดับ ปวช. 2 - 3 และนักศึกษา ระดับ ปวส.2 

ระบบปกติ / ระบบทวิภาคี 
(ทุกสาขาวิชา) 

เน่ืองจากเป็นการลงทะเบียน 
ด้วยระบบอินเตอร์เน็ต 

นักเรียนนักศึกษา 
สามารถลงทะเบียนได้ตลอดเวลา 

ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 
 ขั้นตอนการลงทะเบียน 
 1.1 นักเรียนนักศึกษา เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยฯ ที่ http://e-regis.cmtc.ac.th 
 1.2 ทําการ Login โดย 
  1.2.1 User name (ช่ือผู้ใช้) ให้ป้อน รหัสประจําตัวนักเรียนนักศึกษา 
  1.2.2 Password (รหัสผ่าน) ให้ป้อน วัน เดือน ปเีกิด 
  1.2.3 รหสัอ้างอิง ให้ป้อน เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก 
 1.3 เมื่อ Login เรียบร้อยแลว้จะปรากฏรายละเอียดรายวิชาที่จะลงทะเบียน 
 1.4 พิมพ์ใบแจ้งการชําระเงิน เพื่อนําไปชําระเงินที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ทั่วประเทศ 
ต้ังแต่ วันจันทร์  ที่ 14  พฤษภาคม  2561 – วันอังคาร  ที่ 5  มิถุนายน  2561 
 1.5 เมื่อนักเรียนนักศึกษา ชําระเงินเรียบร้อยแล้ว จึงจะถือว่าสิ้นสุดขั้นตอนการลงทะเบียน 
 1.6 รายละเอียดเพ่ิมเติมอ่ืน จะอยู่ในใบแจ้งการชําระเงิน 
 

นักเรียนนักศึกษา ที่ไม่ชําระเงิน ภายใน วัน เวลา ตามกําหนดการลงทะเบียน 
ต้องลาพักการเรียนเท่านั้น 

 
 2. กําหนดการลงทะเบียน เรยีนซํ้า เรียนปรับคา่ระดับคะแนน และเรียนเพิ่ม  
 

วันพฤหสับดี  ที่ 17  พฤษภาคม  2561 
นักเรียนนักศึกษา ระบบปกติ / ระบบทวิภาคี  

และนักศึกษาตกค้าง 
(ทุกช้ันปี / ทุกสาขาวิชา) 

 เช้า เวลา 09.00 – 11.00 น. 
 บ่าย เวลา 13.00 – 15.00 น. 
 เย็น เวลา 17.00 – 18.30 น. 

สถานที่  งานทะเบียน 
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 3. ลงทะเบียน เรียนซํ้า เรียนปรับค่าระดับคะแนน และเรียนเพ่ิม หลงักําหนด  
  (เสียค่าปรับ) จํานวน 100 บาท (เฉพาะ ระดับ ปวส.) 
 

วันอังคาร  ที่ 22  พฤษภาคม  2561 
นักเรียน ระดับ ปวช. 2 - 3  และนักศึกษา ระดับ ปวส.2 

ระบบปกติ / ระบบทวิภาคี และนักศึกษาตกค้าง 
(ทุกสาขาวิชา) 

 เช้า เวลา 09.00 – 11.00 น. 
 บ่าย เวลา 13.00 – 15.00 น. 
 เย็น เวลา 17.00 – 18.30 น. 

สถานที่  งานทะเบียน 
 

 หมายเหตุ 
 - นักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. ตกค้าง และ ระดับ ปวส. ปกติ / ตกค้าง ลงทะเบียนเรียน 
โดยชําระเงินสด ที่ งานการเงิน (ไม่สามารถผ่อนผันได้) 
 - นักเรียน ระดับ ปวช. ปกติ  (ที่ทําการลงทะเบียนปกติเรียบร้อยแล้ว) ย่ืนเอกสาร ที่ งานทะเบียน 
โดยไม่ต้องชําระเงิน ที่ งานการเงิน 
 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่  22  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561 
 
 
 (นายไพบูลย์  วงศ์ย้ิมย่อง) 
 ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 
 

ประกาศผลการเรียน  ภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา 2560 ทุกระดับช้ัน 
ที่ เว็บไซต์วิทยาลัยฯ www.cmtc.ac.th วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 

   

ลงทะเบียนสอบแก้ตัว 
เฉพาะ นักเรียนระดับ ปวช.ที่มีผลการเรียนเป็น “0” ภาคเรียนที่ 2/2560 
 - ปวช.1, ปวช.2 และ ปวช.3 ทุกสาขาวิชา วันศุกร์ ที ่23 มีนาคม 2561 
 

ขั้นตอนการลงทะเบียนสอบแก้ตัว 
 1. รับคําร้องขอสอบแก้ตัว ที ่งานทะเบียน 
 2. ติดต่อ ครูผู้สอนประจําวิชา เพ่ือเซ็นคําร้องสอบแก้ตัว และนัดหมาย 
 เวลาสอบแก้ตัว 
 3. นําคําร้องขอสอบแก้ตัว สง่คืน ที่ งานทะเบียน จึงจะถอืว่าสิ้นสุด 
  การลงทะเบียน 
 

ประกาศผลสอบแก้ตัว 
 - ปวช.1, ปวช.2 และปวช.3 ทุกสาขาวิชา วันอังคาร ที่ 3 เมษายน  2561 

 
เช้า เวลา 09.00 – 11.00 น. 
บ่าย เวลา 13.00 – 15.00 น. 
 
ไม่ส่งคําร้องขอสอบแก้ตัว 
ผลสอบแก้ตัวถือเป็นโมฆะ 

 
สถานที่  งานทะเบียน 

 

เปิดเรียน  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศกึษา 2561 
วันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561 

 

กําหนดวัน เวลา ตามประกาศฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลง  ให้นักเรียน นักศึกษา ตรวจสอบอีกคร้ัง ได้ที่  
ห้องงานทะเบียน  หรือ เว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ www.cmtc.ac.th 

หรือโทรศัพท์ : 053-217-708  ต่อ 753 งานทะเบียน 
 

ประกาศฉบับนี้เป็นเอกสารสําคัญ ให้ นักเรียนนักศึกษา อ่านให้ละเอียด 
เพื่อประโยชน์ของนักเรียนนักศึกษา 


