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- ใบผ่านหน่วยรายงานตัวฯ ป ี2561 (จากเว็บ) 1 แผ่น 
- เอกสารรายงานตัว (มชท.01-04) จํานวน 2 ชุด 
- หนังสืออนุญาตให้นักศึกษา ดูงาน/ฝึกงาน จํานวน 2 แผ่น 
- วุฒิการศึกษา ที่ระบุว่าสําเร็จการศึกษา ตัวจริง พร้อมสําเนา 1 แผ่น (ถ้าไม่นําฉบับจริงมาแสดง 

จะไม่อนุญาตให้เข้ารายงานตัว) 
- บัตรประชาชนของผู้รายงานตัว  ตัวจริง และ สําเนาจํานวน  5  แผ่น 
- สําเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รายงานตัว 2 แผ่น 
- สําเนาบัตรประชาชนของบิดา สําเนาบัตรประชาชนของมารดา หรือผู้ปกครอง อย่างละ 1 แผ่น 

4. นักศึกษาทุกคนต้องเข้ารับการทดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ในช่วงวัน/เวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 26 – ศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 และวันอาทิตย์ที่ 29 – 
จันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2561 ดูรายละเอียด  http://cmuepro.cmu.ac.th 

ประกาศ ณ วันที่        กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
 

 


