
 
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสทิธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 
ภาคปกติ รอบที่ 2 

___________________________ 

 ตามที่มหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ                        
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 ภาคปกติ รอบที่ 2 นัน้ บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครราชสีมา ได้ด าเนนิการคัดเลือก และประกาศผูม้ีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา                      
ตามเอกสารบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ 1 พร้อมทั้งใหผู้้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกด าเนนิการ
ดังต่อไปนี้   

 1.  รายงานตัวนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษาในระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ 
http://entrance.nrru.ac.th/gradentrance ซึ่งก าหนดการวันรายงานตวั ตามรายละเอียด                      
เอกสารประกอบการรายงานตวั ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2-4 
 2.  นักศึกษาระดับปริญญาโท เฉพาะ สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ทีร่ายงานตัว                 
เรียบร้อยแล้ว ใหเ้ข้ารับการทดสอบวดัความรูพ้ื้นฐานภาษาอังกฤษ ในวันที ่9 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
เวลา 09.00 น. เป็นตน้ไป โดยเป็นการทดสอบแบบออนไลน ์(E-Testing)  
  ทั้งนี ้ก าหนดการและแนวปฏิบัติจะแจง้ผา่นเว็บไซต์ ของบัณฑิตวิทยาลัย 
http://www.grad.nrru.ac.th  เว็บไซต์รับสมัครนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
http://entrance.nrru.ac.th/gradentrance และเพจ Facebook: Graduate School NRRU 
 3.  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่รายงานตัวเรียบรอ้ยแล้วให้เข้ารับการปฐมนิเทศ                  
นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ในวันที ่17 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. เป็นตน้ไป                                 
โดยเป็นการปฐมนิเทศแบบออนไลน์ ทั้งนี้ ก าหนดการและแนวปฏิบัติจะแจ้งผ่านเว็บไซต์                                               
ของบัณฑิตวิทยาลัย http://www.grad.nrru.ac.th, เว็บไซต์รับสมคัรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
http://entrance.nrru.ac.th/gradentrance และเพจ Facebook: Graduate School NRRU 

 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ  วนัที ่ 20  มิถุนายน  พ.ศ.  2565 
 

 
 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐกรณ์  คิดการ) 
  รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 
  อธิการบดี 

 

ที่  974/2565 
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รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2565  

ภาคปกติ รอบท่ี 2  
 
 

ระดับปริญญาโท 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  ภาคพิเศษ 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล 
1 651800520 นายฐิติโชติ  ศรีพระจันทร์ 

 
 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์  ภาคปกติ 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล 
1 651800496 ร้อยต ารวจตรี ไพฑูรย์  ณรงค์เลิศฤทธิ์ 

2 651800522 นางสาวภัทรนันท์  หงวนกระโทก 

3 651800523 นางสาวสุกัญญา  กอบสันเทียะ 
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ก าหนดการรายงานตัวนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565  
ภาคปกติ รอบที่ 2 

 

 
1.  รายงานตวัผ่านระบบ เวบ็ไซต์ http://entrance.nrru.ac.th/gradentrance 
 (ท าการ  “เข้าสู่ระบบ”  โดย User: รหัสผู้สมัคร  Password: เลขบตัรประชาชนผู้สมัคร) 

 1.1  บนัทึกข้อมูลการรายงานตัว  วนัที่ 27-29 มถุินายน 2565  พร้อมสแกนเอกสารการรายงานตัว 
  เป็นไฟล ์PDF และอัพโหลดเอกสารเข้าระบบ ได้แก ่
 1.1.1  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
 1.1.2  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 1.1.3  ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกลุ (ถ้าม)ี 
 1.1.4  ใบรายงานผลการศึกษา (ระบุวันที่ส าเรจ็การศึกษา) 
 1.1.5  ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือ ส าเนาใบรับรองคุณวุฒิ 
 1.1.6  รูปสวมชุดสุภาพ ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร (ไฟล์ JPG หรือ PNG ขนาดไฟล์ไม่เกนิ 10 MB) 
2.  พมิพ์ใบช าระเงนิและช าระเงินการรายงานตวัเข้าศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  วันที ่1-5 กรกฎาคม 2565    
 โดยสามารถช าระเงนิ ได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วสิ 7- eleven ทุกสาขา ทั่วประเทศ 
 *ไม่รับช าระเงินการรายงานตัวเข้าศึกษาระดับบัณฑติศึกษา ผ่าน Internet Banking และ Mobile Banking 
 
หมายเหต ุ
 1. เอกสารข้อ 1.1.1 - 1.1.5 การอัพโหลดเอกสารเข้าระบบฐานข้อมูล ให้รับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ 
และสแกนเอกสารเป็นไฟล ์pdf เท่านั้น 
 2. รูปถ่ายให้สแกนเป็นไฟล์ JPG หรือ PNG 
 3. หากผู้มีสทิธิ์รายงานตัวไม่ด าเนนิการกรอกข้อมูลรายงานตัวและช าระเงินรายงานตัว ตามระยะเวลาที่ก าหนด
ถือว่าสละสทิธิ์ในการรายงานตัวเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
 - ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 2,000  บาท 
 - ค่าประกันของเสียหาย 1,000  บาท 
 
2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 

หลักสูตร 
ค่าธรรมเนียม (บาท) 

(ภาคปกติ) 
ระดับปริญญาโท  

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 12,000 
 

 
** หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อท่ีเพจ Facebook: Graduate School NRRU ** 

ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย  อาคาร  9  ช้ัน  8  

อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการรายงานตัว 
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ขั้นตอนการรายงานตวัผ่านระบบนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ปีการศึกษา 2565  ภาคปกต ิ รอบท่ี 2 

 

1.  ศึกษารายละเอียดจากประกาศและตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว 

2.  บันทึกข้อมูลการรายงานตัวและน าเข้าเอกสารหลักฐาน 
ทางเวบ็ไซต์ http://entrance.nrru.ac.th/gradentrance 

ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2565 
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3.  ตรวจสอบข้อมูลการรายงานตัวในระบบ  
หากมีหมายเหตุใหแ้ก้ไขข้อมูลหรือเอกสาร ใหด้ าเนินการแก้ไขตามค าชี้แจง  

ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2565 
พิมพ์ใบช าระเงินและช าระเงินการรายงานตัวเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ทางเวบ็ไซต์ http://entrance.nrru.ac.th/gradentrance 
ระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2565 

ช าระเงินการรายงานตัว ได้ที ่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-eleven ทุกสาขา 
“เข้าสู่ระบบ”  โดย User: รหสัผู้สมัคร  Password: เลขบตัรประชาชนผู้สมัคร 

ติดตามประกาศตา่งๆ ได้ที่ 
เว็บไซตบ์ัณฑิตวทิยาลยั http://www.grad.nrru.ac.th 

เว็บไซต์รบัสมัคร  http://entrance.nrru.ac.th/gradentrance 
Facebook fanpage บัณฑิตวทิยาลยั : Graduate School NRRU 


