การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563
รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
ขั้นตอนการรายงานตัว
1. บันทึกทะเบียนประวัตินักศึกษา
1.1 นักศึกษาให้เข้าสู่ระบบบันทึกทะเบียนประวัติที่ http://reg.cmru.ac.th ในระหว่าง
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2563 (ระบบจะปิดในวันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น.) โดยกรอก
รหัสประจำตัวและรหัสผ่าน ดังนี้
รหัสประจำตัว : รหัสนักศึกษา
รหัสผ่าน
: เลขบัตรประชาชนต่อด้วยวันเดือนปีเกิด
**ตัวอย่างรหัสผ่าน เช่น เลขประตัวประชาชน 1111111111123 เกิดวันที่ 01/01/42
กรุณากรอกรหัสผ่านเป็น 1111111111123010142 ในครั้งแรกที่เข้าสู่ระบบ**
1.2 กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มในระบบบันทึกประวัติให้ครบถ้วน
1.3 ให้นักเรียน นักศึกษา ทำการ Upload ไฟล์รูปถ่ายภาพสีหน้าตรง สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวเท่านั้น
(ห้ามสวมชุดนักเรียนของสถาบันเดิม) ขนาดไฟล์ไม่เกิน 100 k พร้อมทั้งพิมพ์เอกสารสำหรับรายงานตัวจากระบบ

นักศึกษาชาย

นักศึกษาหญิง

1.4 นำใบแจ้งชำระเงิน ที่พิมพ์จากข้อ 1.2 นำไปชำระเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว ณ ธนาคารไทยพาณิช ย์ จำกั ด หรื อ ธนาคารกรุง เทพ จำกั ด ระหว่ า งวั น ที่
17 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2563 ซึ่งมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้
- ค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรภาษาไทย ประมาณ 7,000-8,000 บาท
หลักสูตรนานาชาติ ประมาณ 17,000-30,000 บาท
- ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย 1,000 บาท
- ค่าอุปกรณ์การเรียน กิจกรรม และบริการสุขภาพ ประมาณ 2,650 บาท
***สำหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จำนวน 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สาขาวิช าการประถมศึกษา สาขาวิช าการศึกษาปฐมวัย สาขาวิช านาฏศิลป์ สาขาวิช าพลศึกษา และ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ จะต้องชำระค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติม ดังนี้
- ค่าหอพัก 5,000 บาท
- ค่าประกันหอพัก 1,000 บาท

ทั ้ ง นี ้ หลั ง จากชำระเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาและค่ า ใช้ จ ่ า ยในการรายงานตัว
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ประมาณ 2-3 วั น (ไม่ น ั บ วั น หยุ ด ราชการ) สามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงิ น ได้
ที่ http://reg.cmru.ac.th/
1.5 นำเอกสารรายงานตัวในข้อ 1.2 นำมารายงานตัว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ในวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00-15.00 น. พร้อมกับหลักฐานต่อไปนี้
(1) แบบฟอร์มการรายงานตัว ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและพิมพ์จากอินเทอร์เน็ต (ข้อ 1.2)
จำนวน 1 ฉบับ
(2) สำเนาทะเบียนบ้าน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ฉบับ
หมายเหตุ คำนำหน้าในบัตรประจำตัวประชาชน *ต้องไม่ใช่เด็กชายหรือเด็กหญิง*

(4) สำเนาใบรายงานผลการเรียนฉบับสำเร็จการศึกษา ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
กรอกรหัสนักศึกษา และสาขาวิชา จำนวน 2 ฉบับ
(5) สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน
2 ฉบับ
(6) ใบแจ้งชำระเงิน ที่ได้ช ำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว
เรียบร้อยแล้ว (จากข้อ1.4)
2. เงื่อนไขอื่น ๆ
(1) นักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดการเรียน
การสอน (ประกาศการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)
(2) ให้นักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา ที่จัดการเรียนการสอน
ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัย ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ประกาศการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน) (อัตราค่าธรรมเนียมหอพักสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน)
(3) มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายในการรายงานตั ว ให้
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
(4) ผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาจากความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา จะต้องปฏิบัติตามภารกิจ ดังนี้
- มีความมุ่งมั่นขยัน เสียสละ รับผิดชอบในการฝึกซ้อมและแข่งขันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อ
พัฒนาขีดความสามารถทางด้านกีฬาให้สูงขึ้น
- ต้องยินดีเป็นตัวแทนสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยในทางด้านกีฬา
- มีความตั้งใจหมั่นศึกษาตามหลักสูตรและแผนการเรียนของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ให้
บรรลุความสำเร็จอย่างเคร่งครัด
- ปฏิบัติตนตามระเบียบและคำสั่งของมหาวิทยาลัยทุกประการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โทร. 0 5388 5979 และ 0 5388 5963 หรือทางเพจเฟสบุ๊ค “รับนักศึกษาใหม่ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่”

