
5 ขั้นตอน สมัครเรียนในระบบ

คลังหน่วยกิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย



ขั้ น ตอนที่  1

กรอกข้อมูลสมัครเรียน

ผ่านทางเว็บไซต์

1-3 วัน

(วันท าการ)

ขั้ น ตอนที่  2

แนบเอกสาร

ประกอบการสมัคร

ขั้ น ตอนที่  3

สมัครเรียน

ชุดฝึกอบรม

ขั้ น ตอนที่  4

ช าระเงิน

ค่าสมัครเรียน

ขั้ น ตอนที่  5

รอรับอีเมล์ตอบกลับ

การเป็นผู้เรียน

5-15 วัน

(วันท าการ)

5 ขั้นตอน สมัครเรียนในระบบคลังหน่วยกิต  CRRU



ขั้นตอนที่  1 กรอกข้อมูลสมัครเรียนผ่านทางเว็บไซต์

1. เข้าเว็บไซต์ https://creditbank.crru.ac.th/

ให้กดปุ่ม หรือ

2. กรอกเลขบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร

https://creditbank.crru.ac.th/


ขั้นตอนที่  1 กรอกข้อมูลสมัครเรียนผ่านทางเว็บไซต์

3. กดปุ่ม ในกล่องข้อมูล “เลือกหลักสูตร

ที่ต้องการสมัครศึกษา เพื่อสะสมหน่วยกิต”

4. กดปุ่ม                  หลักสูตรที่ต้องการสมัคร

เ ลื อกหลั กสู ตรที่ ต้ อ งการสมั ครศึ กษา 

เพื่อสะสมหน่วยกิต

5. กรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร  ข้อมูลวุฒิการศึกษา/

ระดับการศึกษา ที่อยู่ปัจจุบัน หรือ ที่อยู่ท่ีติดต่อได้ 

( เครื่องหมาย * คือ จ าเป็นต้องกรอก)



ขั้นตอนที่  2 แนบเอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารประกอบส าคัญต้องมีอะไรบ้าง?

รูปถ่าย 1.5 นิ้ว (ไฟล์ .jpg)

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ไฟล์ .pdf)

ส าเนาทะเบียนบ้าน (ไฟล์ .pdf)

ส าเนาทะเบียนบ้าน (ไฟล์ .pdf)

ส าเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา (ไฟล์ .pdf)

ส าเนาหนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล และค าน าหน้าชื่อ (ไฟล์ .pdf) *ถ้ามี

เตรียมเอกสารให้พร้อม!

* หมายเหตุ :

เอกสารส าเนาต้องมีการ

“ลงลายเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง”

ทุกฉบับ



ขั้นตอนที่  2 แนบเอกสารประกอบการสมัคร

* หมายเหตุ :

- ในส่วนนี้จะใช้เวลาตรวจเอกสาร 1-3 วันท าการ ให้ผู้เรียนเข้าตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ

- สถานะเอกสารจะถูกแบ่งเป็น 3 สถานะ คือ แก้ไขเอกสาร / ด าเนินการ / ผ่าน

แก้ไขเอกสาร คือ ค้างส่งเอกสาร หรือ ต้องแก้ไขเอกสาร

ด าเนินการ คือ ส่งเอกสารแล้ว รอตรวจสอบจากมหาวิทยาลัยฯ

ผ่าน คือ ตรวจสอบเอกสารผ่านเรียบร้อย ไม่สามารถแก้ไขเอกสารได้

1. กดปุ่ม            เอกสารที่ต้องการส่งประกอบการสมัคร 

2. กดปุ่ม                            แล้วเลือก รูปภาพ หรือ ไฟล์ ที่ต้องการส่ง

3. กดปุ่ม                            เพื่อส่งเอกสาร หลังจากส่งสถานะจะถูกเปลี่ยนเป็น ด าเนินการ

4. หลังจากทางหมาวิทยาลัยฯตรวจเอกสาร ผ่าน ครบทุกรายการแล้ว ปุ่ม

จะปรากฏขึ้น ให้กดปุ่ม                               เพื่อด าเนินการขั้นต่อไป



ขั้นตอนที่  3 สมัครเรียนชุดฝึกอบรม

คือ ปุ่มสมัครเรียนชุดฝึกอบรม

คือ จ านวนผู้สมัครเต็ม ไม่สามารถกดปุ่ม สมัครเรียน ได้ ให้ส ารวจปุ่ม ส ารองที่นั่ง แทน

คือ ปุ่มสมัครเพื่อส ารองที่นั่ง (กรณีผู้สมัครก่อนหน้านี้ยกเลิกการสมัคร จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปเพ่ือให้ด าเนินการขั้นต่อไป)

คือ จ านวนผู้สมัครชุดฝึกอบรมเต็ม และจ านวนผู้ส ารองที่นั่งเต็ม ไม่สามารถกดปุ่มใดๆเพื่อสมัครได้

* สถานะปุ่มสมัครเรียน :

1. กดปุ่ม                                ชุดฝึกอบรมท่ีต้องการสมัครเรียน



ขั้นตอนที่  4 ช าระเงินค่าสมัครเรียน

1. ตรวจสอบ ข้อมูลการช าระเงิน ให้ถูกต้องก่อนช าระเงินทุกครั้ง

2. หลังจาก ช าระเงินแล้ว ให้กรอกข้อมูลตามแอกสารหลักฐาน

การช าระเงินให้ครบทุกช่อง ( กรณีโอนผ่าน Application ให้

กรอกข้อมูล สาขาที่โอน เป็น “Mobile Banking” )

3. กดปุ่ม                         และเลือก รูปภาพ หรือ ไฟล์ เอกสาร

หลักฐานการช าระเงิน

4. กดปุ่ม                          เพื่อส่งหลักฐานการช าระเงิน



ขั้นตอนที่  5 รอรับอีเมล์ตอบกลับการเป็นผู้เรียน

หลังจากช าระเงินจะมีข้อความแจ้ง “ก าลังตรวจสอบข้อมูล

และการช าเงิน” ในส่วนนี้จะใช้เวลาตรวจสอบ 5-15

วันท าการ

กรณีที่มหาวิทยาลัยฯตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะมี

ข้อความแจ้งว่า “การสมัครของคุณเสร็จสิ้น” หลังจากนั้น

ให้รอรับอีเมล์ตอบกลับการเป็นผู้เรียนจากทาง

มหาวิทยาลัยฯ



053 776 008
ฝ่ายงานคลั งหน่วยกิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย

ติดต่อสอบถาม

098 949 9551

คุณพิชญา ศราวณะ

064 974 6392

คุณดวงรัตน์  อินพรม

Cl l i Cr ru
Fanpage : สถาบันการเรียนรูต้ลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

@522rhvze
Creditbank by CRRU


