
 

 

 

 

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 

เรื่อง  กําหนด  วัน  เวลา  การลงทะเบียนเรียน  ประจําภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2561 

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

     ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเรื่องการจัดการศึกษา  สถานศึกษาจะต้องจัดให้นักเรียน  

นักศึกษา    ลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเปิดภาคเรียน   วิทยาลัยฯ จึงขอประกาศกําหนด  

วัน  เวลา   การลงทะเบียนในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2561 ดังต่อไปนี้ 

1. กําหนดการลงทะเบียนเรียนครบตามแผนการเรียน 

วันอังคาร ที่ 16  ตุลาคม 2561 – วันศุกร์ ที่ 9  พฤศจิกายน 2561 

นักเรียน  นักศึกษา  ระบบปกติ  / ระบบทวิภาคี   

(ทุกชั้นปี/ทุกสาขาวิชา) 

เนื่องจากเป็นการลงทะเบียนด้วย

ระบบอินเตอร์เน็ต นักเรียน นักศึกษา

สามารถลงทะเบียนได้ตลอดเวลา 

ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ข้ันตอนการลงทะเบียน 

 1.1  นักเรียน นักศึกษา เข้าสู่เว็บไซด์วิทยาลัยฯที่  http://e-regis.cmtc.ac.th    

 1.2  ทําการ   Login โดย 

         1.2.1 User name (ชื่อผู้ใช้)    ให้ป้อน รหัสประจําตัวนักเรียน นักศึกษา  

         1.2.2 Password (รหัสผ่าน)     ให้ป้อน วัน เดือน ปีเกิด  

                1.2.3 รหัสอ้างอิง                  ให้ป้อน  เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก  

 1.3  เมื่อ Login เรียบร้อยแล้วจะปรากฏรายละเอียดรายวิชาที่จะลงทะเบียน 

 1.4  พิมพ์ใบแจ้งการชําระเงิน เพื่อนําไปชําระเงิน ที่ ธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขาทั่วประเทศ   

                  ตั้งแต่วันอังคารที่ 16 ตุลาคม  2561 – วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 

 1.5 เมื่อนักเรียน นักศึกษาชําระเงินเรียบร้อยแล้ว จึงจะถือว่าสิ้นสุดขั้นตอนการลงทะเบียน 

 1.6 รายละเอียดเพิ่มเติมอื่น จะอยู่ในใบแจ้งการชําระเงิน 
 

นักเรียน นักศึกษาที่ไม่ชําระเงินภายใน  วัน  เวลา  ตามกําหนดการลงทะเบียน 

จะต้องพน้สภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา 

2. กําหนดการลงทะเบียนเรียนซ้ํา  เรียนปรับค่าระดับคะแนน  และเรียนเพิ่ม  

วันพุธ ที่ 31  ตุลาคม  2561 

นักเรียน  นักศึกษา  ระบบปกติ  / ระบบทวิภาคี  และ 

       นักศึกษาตกค้าง  (ทุกชั้นปี/ทุกสาขาวิชา) 

กําหนดเวลาการลงทะเบียน 

เช้า  เวลา  09.00 – 11.00 น.  

บ่าย เวลา  13.00 – 15.00 น. 

เย็น เวลา  17.00 – 18.00  น.  

สถานที่  งานทะเบียน 

             

          /3. ลงทะเบียนเรียนซ้ํา... 
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3.   ลงทะเบียนเรียนซ้ํา   เรียนปรับค่าระดับคะแนน  และเรียนเพิ่ม  หลังกําหนด  (เสียค่าปรับ)  จํานวน  

100 บาท (เฉพาะ  ระดับ  ปวส.) 

วันอังคาร ที่ 6 พฤศจิกายน 2561 

นักเรียน  นักศึกษา  ระบบปกติ  / ระบบทวิภาคี และ 

นักศึกษาตกค้าง    (ทุกชั้นปี/ทุกสาขาวิชา) 

กําหนดเวลาการลงทะเบียน 

เช้า เวลา  09.00 – 11.00 น. 

บ่าย เวลา 13.00 – 15.00 น. 

เย็น เวลา  17.00 – 18.00 น. 

สถานที่  งานทะเบียน 

หมายเหตุ 

- นักศึกษาระดับ  ปวช.  ตกค้าง ปวส. ปกติและตกค้าง ลงทะเบียนเรียนโดย ชําระเงินสดที่งานการเงนิ (ไม่สามารถผ่อนผันได)้ 

- นักเรียนระดับ ปวช.ปกติ  (ที่ทําการลงทะเบียนปกติเรียบร้อยแลว้) ย่ืนเอกสารที่งานทะเบียนโดยไม่ตอ้งชําระเงิน 

   ที่งานการเงิน    

 ประกาศ  ณ  วันที่  8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 

 

        (นายไพบูลย์ วงศ์ย้ิมย่อง) 

 ผู้อาํนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 

 ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ทุกระดับชั้นที่ http://www.cmtc.ac.th  

วันพฤหัสบด ีท่ี 1 ตุลาคม  2561   

ลงทะเบียนสอบแก้ตัว 

เฉพาะ นักเรียนระดับ ปวช.ที่มีผลการเรียนเป็น “0” ภาคเรียนที่ 1/2561 

-   ปวช.1 , ปวช.2 และ ปวช.3 ทุกสาขาวชิา วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 
ขั้นตอนการลงทะเบียนสอบแก้ตัว 

        1. รับคาํร้องขอสอบแก้ตัวที่งานทะเบียน  

        2. ติดต่อครูผู้สอนประจําวิชาเพื่อเซ็นคําร้องสอบแก้ตัวและนัดหมาย 

            เวลาสอบแก้ตัว 

        3. นําคาํร้องขอสอบแก้ตัวส่งคืนที่งานทะเบียนจึงจะถือว่าสิ้นสุดการ

ลงทะเบียน 

ประกาศผลสอบแก้ตัว   

-  ปวช.1 , ปวช.2 และ  ปวช.3 ทุกสาขาวิชา วันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม 2561 

กําหนดเวลาการลงทะเบียน 
เช้า เวลา 09.00 – 11.00 น. 

บ่าย เวลา 13.00 – 15.00 น. 

ไม่ส่งคําร้องขอสอบแก้ตัว ผลสอบแก้ตัว 

ถือเป็นโมฆะ 

สถานที่  งานทะเบียน 

กรณีนักเรียน นักศึกษาตกคา้งที่เหลือ 

แก้กิจกรรมอย่างเดียว ใหเ้ขยีนคาํร้อง 
ขอพักการเรียนในเทอมที่ยังคงคา้งแก ้

เพื่องานทะเบยีนจะไม่ประกาศพน้สภาพ 

 

เปิดเรียนภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2561 วันจันทร์ ที่ 22 ตุลาคม 2561 

กําหนดวัน เวลา ตามประกาศฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลง  ให้นักเรียน นักศึกษา ตรวจสอบอีกครัง้ได้ที่งานทะเบียน หรือที่

เว็บไซต์ของวทิยาลัยฯ  http://www.cmtc.ac.th    หรือ โทร. 053-217708 ต่อ 753  

ประกาศฉบับนี้ เป็นเอกสารสําคัญให้นักเรียน นักศึกษาอ่านให้ละเอียด 

เพื่อประโยชน์ของนักเรียน นักศึกษา 


