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ขั้นตอนการส่งเอกสารรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่  
ประจำปีการศึกษา 2564 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่
คำช้ีแจง 

 นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2564  (ที่บันทึกข้อมูลประวัติในระบบ บริการ
การศึกษา และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว) รวมทุกระดับ ของนักศึกษาปกติ และภาคพิเศษ 
ใหด้ำเนินการส่งเอกสารและหลักฐานรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ทางไปรษณีย์ โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

1. จัดเตรียมเอกสารรายงานตัว ประกอบไปด้วย 

ชุดที่1 

เอกสารลำดับท่ี [1] เอกสารรายงานตัวเป็นนักศึกษา  โดยนักศึกษา สามารถ Log in เข้าระบบฯ เพื่อ
พิมพ์ เอกสารที่เว็บไซต์ reg.cmru.ac.th จำนวน 1 ชุด (ดังตัวอย่างเอกสาร) 

เอกสารลำดับที่ [2] สำเนาทะเบียนบ้าน  ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง   จำนวน   1 ฉบับ 
เอกสารลำดับที่ [3] สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของนักศึกษา เฉพาะด้านหน้าบัตร พร้อม ลง

ลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง   จำนวน   1 ฉบับ  (หมายเหตุ คำนำหน้าในบัตร
ประจำตัวประชาชน  *ต้องไม่ใช่เด็กชาย / เด็กหญิง) 

เอกสารลำดับที่ [4] สำเนาใบรายงานผลการเรียน ฉบับสำเร็จการศึกษา (ปพ.1)  มีวันที่สำเร็จ
การศึกษา และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง  พร้อมระบุ รหัสนักศึกษาและ
สาขาวิชา จำนวน   2 ฉบับ 

เอกสารลำดับที่ [5] สำเนาเอกสาร การชำระค่าธรรมเนียม  ค่ารายงานตัวเป็นนักศึกษา  จำนวน 1 
ฉบับ 

เอกสารลำดับที่ [6] สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ -สกุล (ถ้ามี) ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง   
จำนวน   2 ฉบับ 

เอกสารลำดับที่ [7] แบบคำร้องขอผ่อนผันหลักฐานการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ (ถ้ามี) 
 
 

ชุดที2่ 

เอกสารลำดับที่ [1] เอกสารทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่  พร้อมลงลายมือชื่อ ผู้ขอเปิดบัญชี  
จำนวน 1 ชุด  (ดังตัวอย่างเอกสาร) 

เอกสารลำดับที่ [2] สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของนักศึกษา เฉพาะด้านหน้าบัตร พร้อม ลง
ลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง   จำนวน   1 ฉบับ  (หมายเหตุ คำนำหน้าในบัตร
ประจำตัวประชาชน  *ต้องไม่ใช่เด็กชาย / เด็กหญิง) 
 

2. ให้นักศึกษาจัดเรียงเอกสารตามชุดและลำดับที่  ตามที่กำหนดไว้ใน ข้อที่ 1 พร้อม
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารให้เรียบร้อย 
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3. ให้นักศึกษา จัดส่งเอกสารทั้งหมดไปยัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  โดย จ่าหน้าซองถึง 
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล  และดา้นบนมุมซ้ายซองจดหมาย ให้ระบุ 
รหัสนักศึกษา ชื่อ -สกุล และ สาขาวิชา ของนักศึกษาด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษา สามารถพิมพ์ที่อยู่ใบจ่าหน้าซองจดหมาย ได้ที่  
https://www.academic.cmru.ac.th/cmru64/ 

 ทั้งนี้ให้นักศึกษา จัดส่งเอกสารทั้งหมดไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ  ส่งเอกสารภายใน วันที่ 1 มิถุนายน 2564 

สำหรับนักศึกษา ภาคพิเศษ  ส่งเอกสารภายใน วันที่ 20 มิถุนายน 2564 
 

4. นักศึกษา สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่ 
เบอร์โทรศัพท์     0-5388-5960  ถึง  80 

FACEBOOK สำนักทะเบียน         https://www.facebook.com/regcmru 

FACEBOOK  งานรับนักศึกษาใหม่   https://www.facebook.com/TCASCMRU/ 

LINE  งานรับนักศึกษา      https://bit.ly/3tqo0hq 
 

 

 
ช่ือผู้ฝาก 

รหัสนักศึกษา   64123001      
ช่ือ - สกุล  นายทดสอบ     ระบบ 
สาขาวิชา    นวัตกรรมดิจิทัล 

 

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 202  ต.ช้างเผือก 

 อ.เมือง จ.เชียงใหม ่

 50300 
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แบบคำร้องขอผ่อนผันหลักฐานการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตร ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 
ปีการศึกษา  

 

(ใช้กรณีทีห่ลักฐานรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ไมค่รบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
 
 
ข้าพเจ้า นาย/นางสาว/นาง ..........................................................รหัสนักศึกษา ………………………………………………………. 
สาขาวิชา .......................................................................................คณะ............................................................................. 
ศึกษาในหลักสูตรระดับ   ปริญญาตรี 4 ปี  ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) 
 

 ขอผ่อนผันการส่งหลักฐานการรายงานตัวเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยจะนำส่งเอกสาร 
ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1- 21 กรกฎาคม 2564 
 

 ประกอบเอกสารดังต่อไปนี้ (ให้ใส่เครื่องหมาย ✓หน้ารายชื่อเอกสารทีน่ักศึกษาต้องการผ่อนผัน) 
 

  สำเนาใบรับรองผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับสำเร็จการศึกษา  จำนวน 2 ฉบับ   
     * ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
   ก่อน วันที่ 21   มิถุนายน 2564 
  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 
  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ 
  หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ - สกุล จำนวน 1 ฉบับ 
 
                  ****  ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษานำส่งเอกสารดังกล่าวให้นักศึกษาต้องลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกชุด  **** 
 
  หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น หรือ เอกสารที่นำส่งไม่เปน็ไปตามข้อกำหนด ข้าพเจ้าขอสละสิทธิ์การ
เข้าศึกษา ต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
 
 
 ลงชื่อ   ……………………………………………………….. 
   

   (                                                ) 
                                                                                                          ........../.........../............  
 
 

2564



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  

                                      เรียน  ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล  

                                มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 

           202  ต.ช้างเผือก          

 อ.เมือง   จ.เชียงใหม ่

                   50300  

                                      

                                            

ชื่อผู้ฝาก 

............................................................................ 

............................................................................. 

............................................................................ 

เอกสารรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 2564 



 

 

 
 

เอกสารตัวอย่าง 

 

 



ตัวอย่างเอกสาร ชุดที่ 1 

1.รูปถ่ายนักศึกษา หรือเสื้อเซิ้ตสีขาว
  ทรงสุภาพ (ห้ามใส่ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม)
2.ทรงผมและสีผมสุภาพ
3.พื้นหลังรูป สีฟ้า หรือขาวเท่านั้น
4รูปสี ขนาด 500 x 667 pixcels
  - ไฟล์นามสกุล .jpg (เท่านั้น)
 - ความละเอียดของภาพ 600 pixcels/inch
 - ขนาดของไฟล์ไม่ตำกว่า 100 KB และ
   ไม่เกิน 1 M

สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ

1. รูปถ่าย ชุดสุภาพ หรือชุดข้าราชการ

2. ทรงผมและสีผมสุภาพ
3. พื้นหลังรูป สีฟ้า หรือขาวเท่านั้น
4. รูปสี ขนาด 500 x 667 pixcels

  - ไฟล์นามสกุล .jpg (เท่านั้น)
 - ความละเอียดของภาพ 600 pixcels/inch
 - ขนาดของไฟล์ไม่ตำกว่า 100 KB และ
   ไม่เกิน 1 M



 

ลงลายมือชื่อ และวันที่ ให้เรียบร้อย





 
 







 

แบบฟอร์มนี้สำหรับการทำบัตรนักศึกษาใหม่  
ของนักศึกษา ที่ สังกัด   วิทยาลัยนานาชาติ  และ  
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน  เท่านั้น 

ลายมือชื่อของนักศึกษา
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