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ขั้นตอนการส่งเอกสารรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ประจำปีการศึกษา 2566 

 
 

คำช้ีแจง 

 นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2566  (ที่บันทึกข้อมูลประวัตใินระบบ บริการ
การศึกษา และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว) รอบ CMRU EDUCATION EXPO 2023, 
PORTFOLIO, CMRU MODEL คร้ังที ่ 1, คร้ังที่ 2 และรอบ QUOTA  ดำเนินการส่งเอกสารและ
หลักฐานรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 โดยส่งถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ทางไปรษณีย์ โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

1. จัดเตรียมเอกสารรายงานตัว ประกอบไปด้วย 

ชุดที่1 

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

เอกสารลำดับที่ [2] สำเนาทะเบียนบ้าน  ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง   จำนวน   1 ฉบับ 
 

เอกสารลำดับที่ [3] สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของนักศึกษา เฉพาะด้านหน้าบัตร พร้อม ลงลายมือ
ชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง   จำนวน   1 ฉบับ  (หมายเหตุ คำนำหน้าในบัตรประจำตัว
ประชาชน  *ต้องไม่ใช่เด็กชาย / เด็กหญิง) 
 

เอกสารลำดับที่ [4] สำเนาใบรายงานผลการเรียน ฉบับสำเร็จการศึกษา (ปพ.1)  มี วันที่สำเร็จการศึกษา 
และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง  พร้อมระบุ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล และ
สาขาวิชา จำนวน   2 ฉบับ 
 

เอกสารลำดับที่ [5] หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลด้านการศึกษา  จำนวน 1 ฉบับ 
 

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

เอกสารลำดับที่ [7] แบบคำร้องขอผ่อนผันหลักฐานการรายงานตัวนักศึกษาใหม่  (ถ้ามี) 
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ชุดที2่ 

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

- รูปถ่ายที่ปรากฏในเอกสารต้องเป็นรูปที่ ออกจากระบบเท่านั้น ห้ามนำรูป
ถ่ายมาแปะทับเอกสาร และรูปถ่ายต้องเป็นรูปถ่าย ชุดนักศึกษาที่ถูกต้อง
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น ห้ามใช้รูปจากสถาบันเดิม 

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

** กรณีบัตรประจำตัวประชาชนขึ้นต้น ด้วย เลข 0 , 6, 7, 8 , และใช้ Passport (กรณีต่างชาติ) ** 
เลข 0 ใช้เอกสารตามรายการ ดังนี้ 

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
- ใบ ทร.38 
- ใบอนุญาตออกนอกพ้ืนที่ (กรณีทะเบียนบ้านไม่ได้อาศัยอยู่ จ.เชียงใหม่) 

เลข 6,7 ใช้เอกสารตามรายการ ดังนี้ 
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
- ใบ ทร.14 หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน 
- ใบอนุญาตออกนอกพ้ืนที่ (กรณีทะเบียนบ้านไม่ได้อาศัยอยู่ จ.เชียงใหม่) 

เลข 8 ใช้เอกสารตามรายการ ดังนี้ 
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
- สำเนาทะเบียนบ้าน 
- ใบอนุญาตออกนอกพ้ืนที่ (กรณีทะเบียนบ้านไม่ได้อาศัยอยู่ จ.เชียงใหม่) 

Passport ใช้เอกสารตามรายการ ดังนี้ 
- สำเนาหน้า Passport ที่ไม่หมดอายุ 
- สำเนาหน้า VISA  ที่ไม่หมดอายุ 
- ที่อยู่ในต่างประเทศ 

** หากเอกสารตามรายละเอียดท่ีกำหนดไม่ครบ จะไม่สามารถทำบัตรนักศึกษาได้ กรุณาเตรียมหลักฐาน
ให้ครบตรงตามรายละเอียด 

  

 

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

 

 

นักศึกษา สามารถพิมพ์ที่อยู่ใบจ่าหน้าซองจดหมาย ได้ที่  

https://www.academic.cmru.ac.th/cmru66/ 
 ทั้งนี้ให้นักศึกษา จัดส่งเอกสารทั้งหมดไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายใน 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 
 
 

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

เบอร์มือถือ     09-2802-1812 

E-mail     registrar@cmru.ac.th 
FACEBOOK สำนักทะเบียน         https://www.facebook.com/regcmru 

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

LINE งานทะเบียนและประมวลผล      https://lin.ee/yxR6yKi 
 

 
 

 

 ชื่อผู้ฝาก 
รหัสนักศึกษา   66123001            …        
ชื่อ - สกุล  นายทดสอบ     ระบบ 
สาขาวิชา    นวัตกรรมดิจิทลั 

 
เรียน  ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่

 202  ต.ช้างเผือก 

 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

 50300 เอกสารรายงานตัวนักศึกษาใหม ่ระดบัปรญิญาตรี 2566 

https://www.academic.cmru.ac.th/cmru66/
https://www.facebook.com/regcmru
https://www.facebook.com/TCASCMRU/
https://lin.ee/yxR6yKi


 
 
 
 
 

หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลด้านการศึกษา 
Letter of Consent to Disclose Information 

  
 ข้าพเจ้า ...................................................... ตกลงยินยอมให้ โรงเรียน/สถาบัน ............................................. 
และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน/สถาบันที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยข้อมูลด้านการศึกษาของข้าพเจ้า แก่ มหาวิทยาลัย             
ราชภัฏเชียงใหม่ เพ่ือวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบประวัติการศึกษาหรือเอกสารด้านการศึกษาของข้าพเจ้า 
โดยข้าพเจ้าได้รับทราบว่าข้อมูลของข้าพเจ้า ที่ โรงเรียน/สถาบันจะเปิดเผยได้แก่ ชื่อ และนามสกุล                   
รหัสประจำตัว วันเดือนปีเกิด วันที่เข้าศึกษา วันที่สำเร็จการศึกษา วุฒิที่สำเร็จการศึกษาและผลการศึกษา  
 
  

 I ..................................................... a student, or official, from the school/Institution                    
of ........................................... offer to disclose the relevant educational history & information to 
Chiang Mai Rajabhat University for the purpose of verifying the education background or 
education documents from the applicants. By signing this letter, I acknowledge that the 
personal information and degree, released by the schools/institutions, will include the 
following: my full name, student ID, date of birth, admission date, graduation date, 
graduation degree and grade results. 
 
 
 
 

ลายมือชื่อ / Signature: ……………………………………………………………. 
วันที่/Date (DD/MM/YYYY): ………………../………………………/………………….. 

รหัสประจำตัว / Student ID: ……………………………………… 



  
แบบคำร้องขอผ่อนผันหลักฐานการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตร ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 
ปีการศึกษา  

 

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

 ขอผ่อนผันการส่งหลักฐานการรายงานตัวเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยจะนำส่งเอกสาร 
ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล  
 

 ประกอบเอกสารดังต่อไปนี้ (ให้ใส่เครื่องหมาย ✓หน้ารายชื่อเอกสารทีน่ักศึกษาต้องการผ่อนผัน) 
 

  สำเนาใบรับรองผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับสำเร็จการศึกษา  จำนวน 2 ฉบับ   
     * ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
   ก่อน วันที่ 19   2566 
  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 
  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ 
  หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ - สกุล จำนวน 1 ฉบับ 
 
                  ****  ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษานำส่งเอกสารดังกล่าวให้นักศึกษาต้องลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกชุด  **** 
 
  หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น หรือ เอกสารที่นำส่งไม่เปน็ไปตามข้อกำหนด ข้าพเจ้าขอสละสิทธิ์การ
เข้าศึกษา ต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
 
 
 ลงชื่อ   ……………………………………………………….. 
   

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

2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่  19 มิถุนายน - 19 กรกฎาคม 2566

 มิถุนายน



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  

                                      เรียน  ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล  

                                มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 

           202  ต.ช้างเผือก          

 อ.เมือง   จ.เชียงใหม ่

                   50300  

                                      

                                            

ชื่อผู้ฝาก 

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

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

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

เอกสารรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 2566 



 

 

 
 

เอกสารตัวอย่าง 

 

 



ตัวอย่างเอกสาร ชุดที่ 1 
ตัวอย่างเอกสารชุดที่ 1 ลำดับที ่1 หน้าที ่1



ข้าพเจ้าขอรายงานตัวเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขต แม่ริม

 จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว)สาขาวิชา :

 ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติระดับ :

ศิลปศาสตรบัณฑิตหลักสูตร :

ภาคปกติประเภทนักศึกษา :

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ เรื่องการรับสมัครของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และหลักฐานที่

ข้าพเจ้านำมาประกอบการรายงานตัวเป็นหลักฐานที่ถูกต้องตามกฎหมาย หากปรากฏในภายหลังว่า ข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติตามประกาศดังกล่าว และ/หรือ

พิสูจน์ได้ว่าเป็นหลักฐานเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สั่งให้ข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นนักศึกษาทันที โดยข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิ

และค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ ข้าพเจ้า ยินยอมให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เก็บรวมรวมข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าบางส่วนที่ให้ไว้หรือมีอยู่กับ

มหาวิทยาลัย ให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ด้านวิชาการ

ลงชื่อ.............................................................ผู้รายงานตัว

วันที่.................เดือน..................................พ.ศ........................

กรรมการรับรายงานตัวจะรับรายงานตัวผู้ที่มีหลักฐานครบตามที่ระบุไว้เท่านั้น

เฉพาะกรรมการรับรายงานตัว

หลักฐานที่นำมาประกอบการรายงานตัว (ต้องมีฉบับจริงมายืนยันด้วย)

สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ,สกุล,คำนำหน้านาม 2 ฉบับ(ถ้ามี)สำเนาระเบียบผลการเรียน(Transccirpt) 2 ฉบับ
หมายเหตุ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

การเขียนชื่อ - นามสกุล รหัสนักศึกษา และสาขาวิชา ในสำเนาเอกสารทุกใบด้วย

วันที่.................เดือน..................................พ.ศ........................

ลงชื่อ.............................................................กรรมการตรวจสอบหลักฐาน

ตัวอย่างเอกสารชุดที่ 1 ลำดับที่ 1 หน้าที่ 2

ลงลายมือชื่อ หรือ ลายเซ็นของนักศึกษา พร้อม

วัน เดือน ปี ให้เรียบร้อย



ตัวอย่างเอกสารชุดที่ 1 ลำดับที ่2 



 
 

ตัวอย่างเอกสารชุดที่ 1 ลำดับที ่3 

เฉพาะด้านหน้าบัตรประชาชน เท่านั้น



ใบปพ.1

รหัสนักศึกษา 61123001

นายทดสอบ  ระบบ

สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างเอกสารชุดที่ 1 ลำดับที่ 3  ตัวอย่างเอกสารชุดที่ 1 ลำดับที่ 4

00006                            506446



 

แบบฟอร์มนี้สำหรับการทำบัตรนักศึกษาใหม่  
ของนักศึกษา ที่ สังกัด   วิทยาลัยนานาชาติ  และ  
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน  เท่านั้น ตัวอย่างเอกสารชุดที ่2 ลำดับที่ 1 



 

2             2ตัวอย่างเอกสารชุดที่ 2 ลำดับที่ 2 
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