
คู่มือการรายตัวนักศึกษาออนไลน์ 

1. เข้าระบบรายงานตัว 

1.1. เข้าเว็บไซต์รับนักศึกษา(Admission CRRU) ผ่านทาง URL http://admission.crru.ac.th/  
เลือก รายงานตัวนักศึกษาออนไลน์ 

 
ภาพที่ 1 แสดงหน้าจอเว็บไซต์รับนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://admission.crru.ac.th/


1.2. ระบบจะแสดงหน้าจอหลักของประเภทปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์) 

 
ภาพที่ 2 แสดงหน้าจอหลักของประเภทปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์) 

  



1.4. เลือก ระบบรายงานตัวนักศึกษา 

 

 ระบบจะแสดงหน้าจอระบบรายงานตัวนักศึกษาออนไลน์ดังภาพที่ 3  

 
ภาพที่ 4 หน้าจอแสดงเข้าสู่ระบบรายงานตัวนักศึกษา 

1.5. กรอกหมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลักแล้วคลิกท่ีปุ่ม  
  



2. การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 

การรายงานตัวเป็นนักศึกษา มีข้ันตอนดังนี้ 

1. กรอกประวัตินักศึกษา 

1.1. ระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลการสมัครเรียนที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลการสมัครเบื้องต้นไว้ 

 
ภาพที่ 5 หน้าจอแสดงข้อมูลการสมัครเรียน 

1.2. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือกรอกประวัติของผู้สมัครให้ครบถ้วน 

  



1.3. ระบบจะแสดงหน้าจอป้อนข้อมูลวุฒิเดิม ประวัติผู้สมัครเรียน ที่อยู่ปัจจุบัน ภูมิล าเนา ข้อมูล
ทางครอบครัว ข้อมูลบิดา ข้อมูลมารดาและข้อมูลผู้อุปการะ(กรณีท่ีไม่ได้อยู่ร่วมกับบิดามารดา) 

 
ภาพที่ 6 แสดงหน้าจอฟอร์มป้อนข้อมูล ในส่วนของวุฒิเดิม 

กรอกข้อมูลในช่องว่างที่ปรากฏในหน้าจอให้ครบถ้วน 

ข้อมูลที่ต้องกรอก ค าอธิบาย 
เลขระเบียนวุฒิการศึกษา กรอกเลขระเบียนวุฒิการศึกษาเดิมท่ีทางโรงเรียนออกให้ 

เกรดเฉลี่ย กรอกเกรดเฉลี่ย สามารถดูได้จากระเบียนวุฒิการศึกษา 

วันที่จบการศึกษา (วัน-เดือน-ปี) กรอกวันที่จบการศึกษา สามารถดูได้จากระเบียนวุฒิการศึกษา 
สถานศึกษา เลือกโรงเรียนที่จบการศึกษา โดยกดท่ีปุ่มเลือก แล้วกรอกชื่อโรงเรียน 

เช่น ผู้สมัครจบการศึกษามาจากโรงเรียนเทิงวิทยาคม ให้กรอก เทิง
วิทยาคม 

แจ้งเพ่ิมโรงเรียน หรือชื่อวุฒิการศึกษา 
ที่ไม่มีในฐานข้อมูล 

กรณีท่ีโรงเรียนหรือวุฒิการศึกษาไม่มีในฐานข้อมูล ให้คลิกปุ่มแจ้งเพ่ิม
โรงเรียน หรือชื่อวุฒิการศึกษา ที่ไม่มีในฐานข้อมูล แล้วกรอกชื่อ
โรงเรียนหรือวุฒิการศึกษาท่ีไม่มีให้ครบถ้วน 

ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดฟอร์มป้อนข้อมูลวุฒิเดิม  



 
ภาพที่ 7 แสดงหน้าจอฟอร์มป้อนข้อมูล ในส่วนของประวัติผู้สมัครเรียน 

  



 กรอกข้อมูลในช่องว่างที่ปรากฏในหน้าจอให้ครบถ้วน 

ข้อมูลที่ต้องกรอก ค าอธิบาย 
ชื่อ(ภาษาอังกฤษ) กรอกชื่อภาษาอังกฤษตามบัตรประชาชน 

นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) กรอกนามสกุลภาษาอังกฤษตามบัตรประชาชน 

ประเภทบัตรที่ถือครอง เลือกประเภทบัตรประจ าตัวประชาชนที่ผู้สมัครถือครอง 
หมู่เลือด เลือกหมู่เลือด 

สัญชาติ เลือกสัญชาติ 
เชื้อชาติ เลือกเชื้อชาติ 

ชาติพันธุ์ เลือกชาติพันธุ์ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นกลุ่มชนเผ่า 

ประเทศ เลือกประเทศ 
ศาสนา เลือกศาสนา 

ความพิการ กรอกความพิการ กรณีท่ีผู้สมัครมีบัตรประจ าตัวคนพิการ 

เลขที่ประจ าตัวผู้พิการ กรอกเลขที่ประจ าตัวผู้พิการ กรณีท่ีผู้สมัครมีบัตรประจ าตัวคนพิการ 
ความพิการอ่ืนๆ กรณีท่ีผู้สมัครมีบัตรประจ าตัวคนพิการและไม่มีตัวเลือกความพิการในหัวข้อ 

ความพิการให้เลือก 
ความสามารถพิเศษ เลือกความสามารถพิเศษ 

ความสามารถพิเศษอ่ืนๆ กรณีไม่มีตัวเลือกความสามาถพิเศษอ่ืนๆ ในหัวข้อความสามารถพิเศษอ่ืนๆให้
เลือก 

ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดฟอร์มป้อนข้อมูลประวัติส่วนตัวผู้เรียน 



 
ภาพที่ 8 แสดงหน้าจอฟอร์มป้อนข้อมูล ในส่วนของภูมิล าเนา 

  



กรอกข้อมูลในช่องว่างที่ปรากฏในหน้าจอให้ครบถ้วน กรณที่ภูมิล าเนาของผู้สมัครอยู่ที่เดียวกับ

ที่อยู่ปัจจุบันให้กดปุ่ม  เพ่ือคัดลอกข้อมูลจากท่ีอยู่ปัจจุบันมาใส่ในข้อมูล
ภูมิล าเนา 

ข้อมูลที่ต้องกรอก ค าอธิบาย 
เลขรหัสประจ าบ้าน(ตามส าเนาทะเบียนบ้าน) กรอกเลขรหัสประจ าบ้าน 11 หลัก ตามส าเนาทะเบียนบ้าน 

บ้านเลขท่ี กรอกบ้านเลขท่ีภูมิล าเนา 

หมู่ กรอกหมู่ 
หมู่บ้าน กรอกชื่อหมู่บ้าน 

ซอย กรอกซอย 

ถนน กรอกถนน 
จังหวัด เลือกจังหวัด 

อ าเภอ/เขต เลือกอ าเภอ/เขต 

ต าบล/แขวง เลือกต าบล/แขวง 
รหัสไปรษณีย์ กรอกรหัสไปรษณีย์ 

เบอร์โทรศัพท์(บ้าน) กรอกเบอร์โทรศัพท์บ้าน 
เบอร์โทรศัพท์(มือถือ) กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ 

ตารางที่ 3 แสดงรายละเอียดฟอร์มป้อนข้อมูลภูมิล าเนา 

 
ภาพที่ 9 แสดงหน้าจอฟอร์มป้อนข้อมูลทางครอบครัว 

กรอกข้อมูลในช่องว่างที่ปรากฏในหน้าจอให้ครบถ้วน 
ข้อมูลที่ต้องกรอก ค าอธิบาย 

สถานภาพบิดา – มารดา เลือกสถานะภาพบิดา – มารดา 

พ่ีน้องร่วมบิดามารดา กรอกจ านวนพี่น้องร่วมบิดารมารดา นับรวมตัวผู้สมัครด้วย 
ก าลังศึกษา กรอกจ านวนพี่น้องร่วมบิดามารดา ที่ก าลังศึกษา นับรวมตัวผู้สมัครด้วย 

ตารางที่ 4 แสดงรายละเอียดฟอร์มป้อนข้อมูลทางครอบครัว 



 
ภาพที่ 10 แสดงหน้าจอฟอร์มป้อนข้อมูลบิดา 

กรอกข้อมูลในช่องว่างที่ปรากฏในหน้าจอให้ครบถ้วน 

ข้อมูลที่ต้องกรอก ค าอธิบาย 

เลขที่บัตรประชาชนบิดา กรอกเลขที่บัตรประชาชนบิดาให้ครับ 13 หลัก 
ค าน าหน้านาม เลือกค าน าหน้านาม 

ชื่อบิดา กรอกชื่อบิดา 
นามสกุล กรอกนามสกุลบิดา 

อายุ กรอกอายุบิดา 

สถานภาพ เลือกสถานภาพของบิดา 
อาชีพบิดา เลือกอาชีพบิดา 

รายได้เฉลี่ยต่อปี เลือกช่วงรายได้เฉลี่ยต่อปีบิดา 

ที่อยู่ กรอกที่อยู่บิดา 
เบอร์โทร กรอกเบอร์โทรศัพท์ติดต่อของบิดา 

ตารางที่ 5 แสดงรายละเอียดฟอร์มป้อนข้อมูลบิดา 

  



 
ภาพที่ 11 แสดงหน้าจอฟอร์มป้อนข้อมูลมารดา 

กรอกข้อมูลในช่องว่างที่ปรากฏในหน้าจอให้ครบถ้วน 

ข้อมูลที่ต้องกรอก ค าอธิบาย 

เลขที่บัตรประชาชนมารดา กรอกเลขที่บัตรประชาชนมารดาให้ครับ 13 หลัก 
ค าน าหน้านาม เลือกค าน าหน้านาม 

ชื่อมารดา กรอกชื่อมารดา 
นามสกุล กรอกนามสกุลมารดา 

อายุ กรอกอายุมารดา 

สถานภาพ เลือกสถานภาพของมารดา 
อาชีพมารดา เลือกอาชีพมารดา 

รายได้เฉลี่ยต่อปี เลือกช่วงรายได้เฉลี่ยต่อปีมารดา 

ที่อยู่ กรอกที่อยู่มารดา 
เบอร์โทร กรอกเบอร์โทรศัพท์ติดต่อของมารดา 

ตารางที่ 6 แสดงรายละเอียดฟอร์มป้อนข้อมูลมารดา 

 

  



 
ภาพที่ 12 แสดงหน้าจอฟอร์มป้อนข้อมูลผู้อุปการะ 

กรอกข้อมูลในช่องว่างที่ปรากฏในหน้าจอให้ครบถ้วน 

ข้อมูลที่ต้องกรอก ค าอธิบาย 

เลขที่บัตรประชาชนผู้อุปการะ กรอกเลขที่บัตรประชาชนผู้อุปการะให้ครับ 13 หลัก 
ค าน าหน้านาม เลือกค าน าหน้านาม 

ชื่อผู้อุปการะ กรอกชื่อผู้อุปการะ 
นามสกุล กรอกนามสกุลผู้อุปการะ 

อายุ กรอกอายุผู้อุปการะ 

สถานภาพ เลือกสถานภาพของผู้อุปการะ 
อาชีพมารดา เลือกอาชีพผู้อุปการะ 

รายได้เฉลี่ยต่อปี เลือกช่วงรายได้เฉลี่ยต่อปีผู้อุปการะ 

ที่อยู่ กรอกที่อยู่ผู้อุปการะ 
เบอร์โทร กรอกเบอร์โทรศัพท์ติดต่อของผู้อุปการะ 

ตารางที่ 7 แสดงรายละเอียดฟอร์มป้อนข้อมูลผู้อุปการะ 

1.4. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล
และไปขั้นตอนตรวจสอบข้อมูล 

  



1.5. ระบบจะแสดงหน้าจอยืนยันการบันทึกข้อมูล ให้กดปุ่ม OK 

 
ภาพที่ 13 แสดงหน้าจอยืนยันการบันทึกข้อมูล 

1.6. ระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลในการสมัครของผู้สมัคร 

 
ภาพที่ 14 แสดงหน้าจอข้อมูลในการสมัครของผู้สมัคร 

1.7. เมื่อตรวจสอบข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือไปขั้นตอนถัดไป 
1.8. ระบบจะแสดงหน้าจอสถานะการกรอกประวัตินักศึกษา ดังภาพที่ 15 

 
ภาพที่ 15 แสดงหน้าจอสถานะการกรอกข้อมูล 



2. เสื้อ Freshy 

2.1. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือเลือกเสื้อ Freshy 
2.2. ระบบจะแสดงฟอร์มเลือกเสื้อ Freshy ให้เลือก Size เสื้อ Freshy โดยอ้างอิงจากขนาดในภาพ

ที่ 16 จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  เพ่ือบันทึก Size เสื้อ Freshy 

 
ภาพที่ 16 แสดงหน้าจอฟอร์มเลือกเสื้อ Freshy 

  



2.3. ระบบจะแสดงหน้าจอยืนยันการบันทึกข้อมูล ให้กดปุ่ม OK 

 
ภาพที่ 17 แสดงหน้าจอยืนยันการบันทึกข้อมูล 

2.4. ระบบจะแสดงหน้าจอสถานะการเลือกเสื้อ Freshy ดังภาพที่ 18 

 
ภาพที่ 18 หน้าจอแสดงสถานะเลือกเสื้อ Freshy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. พิมพ์ใบแจ้งช าระเงิน 

3.1. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือจัดท าใบแจ้งช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
3.2. ระบบจะแสดงหน้าจอยืนยันการจัดท าใบแจ้งช าระเงินส าหรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 

 
ภาพที่ 19 หน้าจอแสดงการยืนยันการจัดใบแจ้งช าระเงิน 

3.3. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือยืนยันการจัดท าใบแจ้งช าระเงิน 

  



3.4. ระบบจะแสดงหน้าจอยืนยันการบันทึกข้อมูล ให้กดปุ่ม OK 

 
ภาพที่ 20 แสดงหน้าจอยืนยันการจัดท าใบแจ้งช าระเงิน 

3.5. ระบบจะแสดงหน้าจอสถานะการจัดท าใบแจ้งช าระเงิน ดังภาพที่ 21 

 
ภาพที่ 21 แสดงหน้าจอแสดงสถานะการจัดท าใบแจ้งช าระเงิน 

3.6. จากนั้นคลิกปุ่ม  เพ่ือพิมพ์ใบแจ้งช าระเงิน 

  



3.7. ระบบจะแสดงหน้าจอใบแจ้งช าระเงิน เช็ครายละเอียด จากนั้นกดพิมพ์ใบแจ้งช าระเงิน 

 
ภาพที่ 22 แสดงหน้าจอใบแจ้งช าระเงิน 

4. การส่งเอกสารรายงานตัว 

4.1. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือพิมพ์ใบรายงานตัวเป็นนักศึกษา ใบน าส่งเอกสารหลักฐาน
การายงานตัวนักศึกษา และใบปะหน้าซองเอกสารรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 

4.2. พิมพ์เอกสารทั้งหมด โดยให้จัดเตรียมเอกสารตามใบน าส่งเอกสารหลักฐานการายงานตัว
นักศึกษา ประกอบด้วย 
4.2.1. ใบรายงานตัวนักศึกษาพร้อมลงรายมือชื่อจ านวน 1 ฉบับ 
4.2.2. ส าเนาใบรายงานผลการเรียนฉบับส าเร็จการศึกษา โดยต้องมีวันที่อนุมัติจบหรือส าเร็จ

การศึกษาภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 จ านวน 2 ฉบับ 
4.2.3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 
4.2.4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 1 ฉบับ 
4.2.5. ส าเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ -สกุล โดยกรณที่ชื่อ-นามสกุลไม่ตรงกับหลักฐาน

การศึกษา 2 ฉบับ 
4.3. น าเอกสารทั้งหมดส่งไปรษณีย์มาท่ีส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย โดยใช้ใบปะหน้าซองเอกสารการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 

  



4.4. ระบบจะแสดงหน้าจอสถานะการจัดท าเอกสารการรายงานตัว ดังภาพที่ 23 

 
ภาพที่ 23 แสดงหน้าจอใบแจ้งช าระเงิน 

3. ตรวจสอบข้อมูลการช าระเงิน 

 เมื่อส่งเอกสารรายงานตัวทางไปรษณีย์และช าระเงินค่าธรรมการศึกษา หลังจาก 5 วันท าการ สามารถ
ตรวจสอบการช าระเงิน ได้ 

 


