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เอกสารทีต้่องนําส่งหลังจากชําระค่าธรรมเนียมการรายงานตัว 
 รายละเอียดส่งเอกสารตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
 1.  ใบรายงานตัวเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   จํานวน  1  ชุด 
 รูปสวมชุดสุภาพ  ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร 
 (พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์ http://entrance.nrru.ac.th/gradentrance) 
 2.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  1  ฉบับ 
 3.  สําเนาทะเบียนบ้าน  จํานวน  1  ฉบับ 
 4.  สําเนาใบเปล่ียนช่ือ - สกุล (ถ้ามี)  จํานวน  1  ฉบับ 
 5.  สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (สําเร็จการศึกษา)  จํานวน  1  ฉบับ 
 6.  สําเนาใบปริญญาบัตร หรือสําเนาใบรับรองคุณวุฒิ  จํานวน  1  ฉบับ 
 7.  ผลการสอบภาษาอังกฤษ (สําหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอก) จํานวน  1  ฉบับ  

*(เอกสารทุกฉบับใหส้ําเนาขนาด A4 เท่านั้น และต้องรับรองเอกสารทุกฉบับ)* 
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เอกสารแนบทา้ยประกาศ 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ข้ันตอนการรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

กรอกข้อมูลและนําเข้าเอกสารรายงานตัว วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2563 
เข้าระบบรายงานตัวออนไลน์ http://entrance.nrru.ac.th/gradentrance 
ชื่อผู้ใช้ คือ รหัสประจําตวัผู้สมัคร, รหัสผ่าน คือ เลขบัตรประชาชนผู้สมัคร 

เลือกเมนู รายงานตัว 
กรอกข้อมูลส่วนตวั และนําเข้าเอกสารการรายงานตัวให้ครบถ้วนและถูกต้อง 

โดยเอกสารรายงานตัวให้สแกนเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น  

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารรายงานตัว  
วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563 

ให้ผู้รายงานตัวท่ีทําการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เข้าระบบเพ่ือตรวจสอบและแก้ไข
ข้อมูลตามคาํแนะนําของเจ้าหน้าท่ี 

หากภายในวนัท่ี 19 พ.ย. 2563 ไม่มีข้อความให้แก้ไขข้อมูลในระบบ 
แสดงว่าการกรอกข้อมูลและนําเข้าเอกสารรายงานตัวถูกต้อง 

แก้ไขข้อมูลและเอกสารรายงานตัวในระบบ 
วันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2563 

กรณีที่มีข้อความให้แก้ไขข้อมูลหรือเอกสารรายงานตัว ให้ผู้รายงานตัวทําการแก้ไขตาม
คําแนะนําที่แจ้งในระบบโดยเลือกเมนู รายงานตัวเพื่อแก้ไข 

หรือนําเขา้เอกสารใหม่จากนั้นกดปุ่มรายงานตัว เพื่อบนัทึกข้อมูลอีกครั้ง 

ชําระเงินการรายงานตัว วันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2563 
เข้าระบบ เลอืกเมนู พิมพ์ใบชําระเงินรายงานตวั 

สามารถชําระเงินรายงานตัวได้ท่ี ธนาคารกรุงศรอียุธยา ทุกสาขา ท่ัวประเทศ 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการแก้ไขข้อมูลและเอกสารรายงานตัว 




