ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง รายชือ่ นักเรียนชาวไทยภูเขาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ตามโครงการจัดส่งนักศึกษา
ชาวไทยภูเขา เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560
-------------------------------ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดาเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนชาวไทยภูเขา ตามโครงการจัดส่งนักศึกษา
ชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560 โดยได้จดั ให้ผทู้ ี่สอบข้อเขียนผ่านไปสอบสัมภาษณ์
ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ ไปแล้วนัน้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอประกาศรายชื่อนักเรียนชาวไทยภูเขาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560 ดังนี้
1. รายชื่อผูท้ ี่ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(ดูในเว๊บไซต์)
2. บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษา
ผู้ที่มรี ายชื่อตามประกาศฉบับนี้และประสงค์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
2.1 บันทึกข้อมูลประวัตนิ กั ศึกษา ในวันที่ 20 มีนาคม - 7 เมษายน 2560

บนระบบ Internet ทางเว็บไซต์

www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/undergraduate/ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพือ่ ใช้สาหรับส่งข้อมูลเข้าระบบ Clearing House และ
เพือ่ พิมพ์เอกสารประกอบการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ในวันที่ 24 - 27 กรกฎาคม 2560
ประวัตนิ กั ศึกษาในช่วงเวลาที่กาหนด

( โปรดกรอกข้อมูล

เนื่องจากข้อมูลของท่านจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพือ่ กระบวนการรับเข้า

ศึกษาต่อไป )
2.2 กาหนดการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา จะแจ้งให้ทราบในประกาศรายชื่อผู้มสี ทิ ธิ์
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หลัง Clearing House) ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ทางเว็บไซต์ www.reg.cmu.ac.th
3. การยืนยันเลือกที่เรียน 1 สถาบัน กับระบบ Clearing House
นักเรียนที่มรี ายชื่อในประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสทิ ธิ์ยืนยันเข้าศึกษา ให้ดาเนินการดังนี้
3.1 เข้าระบบของสานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพือ่ รับรหัสผ่าน (Password) ทางเว็บไซต์
www.reg.cmu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 21 - 28 เมษายน 2560

เพือ่ ใช้ในการเข้าระบบยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในสถาบันอุดม

ศึกษาในระบบ Clearing house (เมื่อรับรหัสผ่านแล้ว ให้ดาเนินการต่อในข้อ 3.2)
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3.2 เข้าระบบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาเพียง 1 สถาบัน
ทางเว็บไซต์ www.aupt.or.th ตั้งแต่วันที่ 25 - 28 เมษายน 2560 ( โปรด Print screen / Capture ในขั้นตอนสุดท้าย เก็บไว้
เป็นหลักฐาน เพือ่ ใช้แสดง / ติดต่อกับ ทปอ. ในกรณีที่รายชื่อตกหล่นจากระบบ Clearing House )
หากผู้มสี ทิ ธิ์ยืนยันเข้าศึกษาไม่ดาเนินการใด ๆ

จะถือว่าผูน้ นั้ สละสิทธิ์การเข้าศึกษา

ในระบบรับตรงของ

มหาวิทยาลัย / สถาบัน / กลุ่มสถาบันที่เข้าร่วมในระบบ Clearing house ปีการศึกษา 2560
สาหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบ Admissions ของ
สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะต้องเข้าไปสละสิทธิ์ในระบบ Clearing House

ทางเว็บไซต์

www.aupt.or.th โดยไม่เลือกเข้าศึกษาในสถาบันใด ๆ เลย
4. ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะประกาศรายชื่อผู้มสี ทิ ธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560 ให้ทราบ
เป็นครั้งสุดท้าย หลังจากการยืนยันเข้าศึกษาตามระบบ Clearing house แล้ว ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ทางเว็บไซต์
www.reg.cmu.ac.th ซึ่งในประกาศผลครั้งสุดท้ายนี้ หากปรากฏว่าผู้ใดขาดคุณสมบัตขิ องผู้สมัครตามที่ระบุไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ เพือ่ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีการศึกษา 2560 แม้เพียงข้อหนึ่งข้อใดก็ตาม ผูน้ นั้ ย่อมหมดสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการ
ศึกษา 2560
5. การจองที่พกั ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การจองที่พักในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาหรับนักศึกษาที่มาจากต่างจังหวัดหากมีความประสงค์จะเข้าพักใน

หอพักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในช่วงที่ศกึ ษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้จองหอพักได้ในวันที่ 27-28 มิถนุ ายน 2560
ทางเว็บไซต์ www.udo.oop.cmu.ac.th , โทร. 053-944747-50
6. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
สาหรับผู้มรี ายชื่อตามประกาศรายชื่อผู้มสี ทิ ธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประสงค์จะเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ปฏิบตั ิ ดังนี้
6.1 พิมพ์เอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มชท.01-04) และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ จากเว็บไซต์
www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/undergraduate/ ในวันที่ 17-27 กรกฎาคม 2560

เพือ่ ใช้ประกอบการรายงานตัว

ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ในวันที่ 24 - 27 กรกฎาคม 2560
6.2 เตรียมเอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมหลักฐานอื่น ๆ ตามประกาศ เรื่อง การรายงานตัว
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ในวันที่ 24 – 27 กรกฎาคม 2560

โดยนามายื่นในวันที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้รายงานตัว
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7. การสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ
ผู้ที่เข้ารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยได้จัดให้มกี าร
สอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษให้กบั นักศึกษา ในวันที่ 28 - 31 กรกฎาคม 2560 โดยรายละเอียดจะประกาศให้
ทราบทาง เว็บไซต์ www.reg.cmu.ac.th ต่อไป
จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบตั โิ ดยเคร่งครัดต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 16
(ลงชื่อ)

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
อุษณีย์ คำประกอบ

(รองศำสตรำจำรย์อุษณีย์ คำประกอบ)
รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ปฏิบตั กิ ำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเชียงใหม่

สาเนาถูกต้อง
อัมภาพันธ์ คันธรส
(นางอัมภาพันธ์ คันธรส)
พนักงานปฏิบตั งิ าน

