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สาขาวิชาและจํานวนนักศึกษาท่ีเปิดรับ  ประจําภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 
 

หลักสูตรและสาขาวิชา 
ระบบการศึกษา 

(ภาคพเิศษ) 
ระดับปริญญาเอก  
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (ปร.ด.)  
  - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 15 
  - สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน 8 
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 5 
 หลักสูตรสาธารณสขุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (ส.ด.) 5 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  (บธ.ด.) 10 
ระดับปริญญาโท  
 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.)  
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา 20 
   - สาขาวิชาภาษาไทย 21 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วท.ม.)  
 - สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 16 
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 6 
 - สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 20 
 หลักสูตรสาธารณสขุศาสตรมหาบัณฑิต  (ส.ม.) 12 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  (บธ.ม.)  
 - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 13 
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  (รป.ม.)  
 - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 5 

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ  มีดังต่อไปนี ้
 1.  คุณสมบัติทั่วไปของผูส้มัครสอบ 
  1.1  มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปน้ี คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้าง
ในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง 
  1.2  ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้าศึกษาต่อ หรือสอบเข้ารับราชการ                      
หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
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 2.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครสอบหลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต   
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ต้องมีคุณสมบัติดังนี ้
 2.1  เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ด้านการบริหารการศึกษา                        
จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองหรือ 
 2.2  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาใดสาขาหน่ึง ที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับรอง และมปีระสบการณ์ในการบริหารการศึกษาหรือการจัดการศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 2.3  คุณสมบัติอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือบัณฑิตวิทยาลัย หรือข้อบังคับ          
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากําหนด 

 3.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครสอบหลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต   
สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน  ต้องมีคณุสมบัติดังนี ้
 3.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต จากสถาบันอุดมศึกษา ทีส่ภามหาวิทยาลัย    
ราชภัฏนครราชสีมา หรือสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง  และ ผ่านการเรียนระดับปริญญา
มหาบัณฑิต แบบ ก 2 และ 
 3.2  มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี้ 
   3.2.1  มีประสบการณ์ทํางานทางการศึกษาหรือการสอนไม่น้อยกว่า 3 ปี หลังจาก                       
ได้รับปริญญาบัณฑิต (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) หรือ 
  3.2.2  สําเร็จปริญญาบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชาทางการศึกษา                                
โดยได้รับแต้มเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาบัณฑิตไม่น้อยกว่า 3.50 จากระบบ 4 แต้ม หรือสําเร็จปริญญาบัณฑิต                
และปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชาทางการศึกษา โดยได้รับผลการประเมินวิทยานิพนธ์ระดับปริญญา
มหาบัณฑิตในระดับดีมาก  
 ในกรณีที่คณุสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามกําหนดในข้อ 3.1-3.2 ต้องมผีลงานวิชาการ                           
และงานวิจัยที่มีคุณภาพดีซึ่งมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญามาทดแทนกันได้ โดยได้รับ                  
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

 4.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครสอบหลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต   
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม  ต้องมีคุณสมบัติดังนี ้

4.1  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากสถาบันอุดมศึกษาที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
รับรอง และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม            
ที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ังพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา 

4.2  เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทํางานหรือการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม หรืออยู่ใน             
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 

4.3  มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากําหนดในประกาศรับสมัคร 
ทั้งน้ี เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาว่าด้วยการศึกษา                        

ระดับบัณฑิตศึกษา 
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 5.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครสอบหลักสูตรสาธารณสขุศาสตรดุษฎีบัณฑิต                          
ต้องมีคุณสมบติัดังนี ้
 5.1  เป็นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและได้รบัปริญญาสาธารณสุขศาสตร       
มหาบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทางสาธารณสุขศาสตร์ หรือเทยีบเท่าในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
หรือสาขาอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) 
ให้การรับรอง และ สําเร็จการศึกษาโดยการทําวิทยานิพนธ์ในระดับมหาบัณฑิต ในลักษณะการทําวิจัย                 
มีค่าหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
 5.2  มีระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.00 
 5.3  ผู้ทีม่ีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ในข้อใดข้อหน่ึงหรือหลายข้อตามข้อ 5.1 – ข้อ 5.2       
อาจได้รับการพิจารณาให้สมคัรเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
 5.4  มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมากําหนด 

หมายเหตุ: กรณีผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรไม่ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและ/หรือปริญญาโท                 
ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือเทียบเท่ามาก่อน จําเป็นต้องลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชาพ้ืนฐานความรู้ทางสาธารณสุขศาสตร์โดยไม่นับหน่วยกิต เพ่ือปรับฐานความรู้ 

 6.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครสอบหลักสูตรบรหิารธรุกิจดุษฎีบัณฑิต   
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
 6.1  สําเร็จการศึกษาขั้นปรญิญามหาบัณฑิตในสาขาวิชาที่เก่ียวกับบริหารธุรกิจ การจัดการ 
เศรษฐศาสตร ์หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รับรอง จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หรอืสํานักงานคณะกรรมการ                 
การอุดมศึกษารับรอง 
 6.2  มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 

 6.2.1  มีคะแนนเฉล่ียในระดับปริญญามหาบัณฑิตไม่น้อยกว่า 3.50                            
จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  

 6.2.2  ได้รับผลการประเมินวิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิตในระดับดีมาก  
 6.2.3  หากทาํงานในองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชนต้องมีประสบการณ์ทํางาน                      

ไม่น้อยกว่า 3 ปี หลังจากได้รับปริญญามหาบัณฑิต (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)  
 6.2.4  หากทํางานเป็นนักวิชาการสายสอนต้องมีประสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า 2 ปี 

หลังจากได้รับปริญญามหาบณัฑิต (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) 
 ในกรณีที่คณุสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามกําหนดในข้อ 6.2.1-6.2.4 ต้องมีผลงาน

วิชาการและงานวิจัยที่มีคุณภาพดี ซึ่งมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญามาทดแทน โดยได้รับ             
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตพิจารณาเห็นสมควรรับเข้าศึกษา 
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 6.3  มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากําหนด 
 6.4  มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากําหนดในประกาศรับสมคัร 
ทั้งน้ี เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 7.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครสอบหลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑิต   
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  ต้องมีคุณสมบัติดังนี ้
  7.1  สําเร็จปริญญาตรีหรือเทยีบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่คณะกรรมการข้าราชการ            
พลเรือน (ก.พ.)  รับรองคุณวุฒิ 
  7.2  กรณีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอ่ืนที่ไม่ใช่สาขาการศึกษาจะต้องมี 
ประสบการณ์การสอน  การจัดการฝึกอบรม  หรือมีประสบการณ์การปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานที่ 
เก่ียวกับการผลิตและใช้สื่อไม่น้อยกว่า 1 ปี  หลังจากสาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี                          
โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์การทํางานมาแสดงพร้อมใบสมคัร 
  7.3  มีคะแนนเฉล่ียสะสมไมตํ่่ากว่า  2.50  ในระบบคะแนนเต็ม  4.00  หรือร้อยละ 65             
ในระบบอ่ืน  ถา้ระดับคะแนนเฉล่ียไม่ถึง  2.50  ถ้าสามารถสอบผ่านเข้าเป็นนักศึกษาได้และเมื่อเรียนครบ    
1 ภาคการศึกษาแล้ว และได้ระดับคะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่า 3.00 ให้หมดสภาพการเป็นนักศึกษา 
  7.4  คุณสมบัติอ่ืน ๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 8.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครสอบหลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑิต                         
สาขาวิชาภาษาไทย ต้องมีคณุสมบัติ ดังนี ้
 ผู้เข้าศึกษาเป็นนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่มีคุณสมบัติ ดังน้ี  
 8.1  จบปริญญาบัณฑิตสาขาภาษาไทย หรือสาขาที่เก่ียวข้อง ได้แก่ การสอนภาษาไทย 
วรรณคดีไทย ไทยศึกษา จารกึภาษาไทย ภาษาศาสตร์ ภาษาบาลีสันสกฤต ฯลฯ 
 8.2  มีคะแนนเฉล่ียในระดับปริญญาตรีไมตํ่่ากว่า 2.50  จากระบบ 4 ระดับคะแนน   
 8.3  ผู้เรียนที่ไม่มีคุณวุฒิทางด้านการศึกษา หรือไม่มีประสบการณ์ทางด้านการศึกษา                             
ให้ลงทะเบียนเรียนวิชาที่เป็นพ้ืนทางด้านการศึกษา  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด 
  8.4  มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากําหนด และเป็นไป               
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 

 9.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครสอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  ต้องมีคุณสมบัติดังนี ้
  9.1  เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์จากสถาบันอุดมศึกษา                          
ที่ ก.พ. รับรองหรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านอ่ืน และมีประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์                         
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
  9.2  เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาว่าด้วยการศึกษา                      
ระดับบัณฑิตศึกษา 
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 10.  คุณสมบติัเฉพาะสาขาของผูส้มัครสอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 10.1  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาที่คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยรบัรอง  และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี                
การจัดการสิ่งแวดล้อมที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ังพิจารณาแล้วเห็นสมควรรบัเข้าศึกษา 
 10.2  มคีะแนนเฉล่ียขั้นปรญิญาตรีตลอดหลักสูตร  ต้ังแต่ 2.50 ขึ้นไป หรือเป็น                     
ผู้มีประสบการณ์ในการทํางานด้านวิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยีสิ่งแวดลอ้ม  หลังจากจบปริญญาตรี                             
ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต                       
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 
  10.3  มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากําหนดในประกาศ                        
รับสมัครทั้งน้ีเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 11.  คุณสมบติัเฉพาะสาขาของผูส้มัครสอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ต้องมีคณุสมบัติดังนี ้
  11.1  ผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทกุสาขาวิชา  จากสถาบันอุดมศึกษา                          
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา                         
ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาแต่งต้ัง พิจารณาแล้วเห็นสมควร
ให้รับเข้าศึกษา 
  11.2  มีประสบการณ์ในการทํางานที่เก่ียวกับระบบสารสนเทศหรือเทคโนโลยีดิจิทัล                
หลังจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือมผีลงานในด้านการวิจัย 
  11.3  คุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากําหนด 

 12.  คุณสมบติัเฉพาะสาขาของผูส้มัครสอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต   
ต้องมีคุณสมบติัดังนี ้
 12.1  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันอุดมศึกษาที่คณะกรรมการ                        
สภามหาวิทยาลัยรับรอง และคณะกรรมการบริหารหลักสตูรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา                  
การพัฒนาสุขภาพชุมชน ที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ังพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา 
 12.2  มีคะแนนเฉล่ียขั้นปรญิญาตรีตลอดหลักสูตร ต้ังแต่ 2.50 ขึ้นไป หรือเป็นผู้มี
ประสบการณ์ในการทํางานด้านสาธารณสุขหรือสุขภาพ หลังจากจบปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี                            
หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  
  12.3  มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากําหนด 
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 13.  คุณสมบติัเฉพาะสาขาของผูส้มัครสอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ต้องมีคุณสมบัติดังนี ้
  13.1  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรอืเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เก่ียวกับบริหารธุรกิจ 
การจัดการ เศรษฐศาสตร ์หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมารบัรอง หรือตามที่คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตพิจารณาเห็นสมควร
รับเข้าศึกษา 
  13.2  มคีะแนนเฉล่ียในระดับปริญญาตรีไม่ตํ่ากว่า 2.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนน               
หรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้มีประสบการณ์ทํางานด้านการบริหารจัดการหลังจากจบปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี 
หรือตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตพิจารณาเห็นสมควรรับเข้าศึกษา 
  13.3  มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากําหนด 

หมายเหตุ: สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จัดการเรียนการสอนเฉพาะวันอาทิตย์ 

 14.  คุณสมบติัเฉพาะสาขาของผูส้มัครสอบหลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ต้องมีคุณสมบัติดังนี ้
  14.1  สําเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่คณะกรรมการข้าราชการ                    
พลเรือน (ก.พ.)  รับรองคุณวุฒิ 
  14.2  มีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.50 ในระบบคะแนนเต็ม 4.00 หรือร้อยละ 65                       
ในระบบอ่ืน  
  14.3  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาว่าด้วยการศึกษา                         
ระดับบัณฑิตศึกษา 

 15.  การสมัคร 
 15.1  กรอกใบสมัครอย่างครบถ้วนการสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์                                
ที่เว็บไซต์ http://entrance.nrru.ac.th/gradentrance 
 15.2  สําหรับผู้สมัครศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ  
TOEFL internet-based test (TOEFL-iBT) ไม่น้อยกว่า 45 หรือ TOEFL-ITP (Institutional Testing 
Program) ไม่น้อยกว่า 450 หรือ IELTS Academic ไม่น้อยกว่า 5.0 โดยผลการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
นับจากวันที่สอบถึงวันรับสมัคร หรือ ทดสอบ ETGA (การทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยจัด)                
คะแนนไม่น้อยกว่า 75 คะแนน 

 16.  การชําระค่าสมัคร 
  ชําระค่าสมัครจํานวน  700  บาท  (เจ็ดร้อยบาทถ้วน)  โดยสามารถพิมพ์ใบชําระเงิน                          
ค่าสมัครเรียนในระบบ ไปชําระเงินได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ  ต้ังแต่วันที่ 21 กันยายน –          
19 ตุลาคม 2563 
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 **การสมคัรเขา้ศึกษาจะถือว่าดําเนินการเสร็จสมบูรณ์  เมือ่ผู้สมัครกรอกรายละเอียด                           
และชําระเงินคา่สมคัรเรียนตามระยะเวลาทีร่ะบุในประกาศรับสมคัร** 

หมายเหตุ  1  หากผู้สมัครไม่ได้เข้าทดสอบด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนเงิน                  
                  ค่าสมัคร  ยกเว้น มหาวิทยาลัยไม่เปิดรับนักศึกษาในภาคการศึกษานี้ 
 2  ค่าสมัครไมร่วมค่าธรรมเนียมของ 7-Eleven  

 17.  ปฏิทินการสอบคัดเลือก 

การรับสมัคร 21 กันยายน - 18 ตุลาคม 2563 
ระยะเวลาการชําระเงินค่าสมัครเรียน 21 กันยายน – 19 ตุลาคม 2563 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ 24 ตุลาคม 2563 

สอบคัดเลือก 1 พฤศจิกายน 2563 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา 
(เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป) 

14 พฤศจิกายน 2563 

รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ 16 - 19 พฤศจิกายน 2563 
ระยะเวลาการชําระเงินรายงานตัว 18 - 20 พฤศจิกายน 2563 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  28 พฤศจิกายน 2563 
เปิดภาคการศึกษาที่ 2/2563 12 ธันวาคม 2563 

 18.  การประกาศรายชื่อ 
 การประกาศรายช่ือผู้มีสทิธ์ิสอบและการประกาศรายช่ือผู้มสีิทธ์ิเข้าศกึษา บัณฑิตวิทยาลยั                        
จะประกาศรายชื่อที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย http://www.grad.nrru.ac.th และเว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา http://entrance.nrru.ac.th/gradentrance 

 หมายเหตุ: กําหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง 

 

 


