
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
เรื่อง  เรียกบัญชีส ารองผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

สาขาวิชาชีพครู  ประจ าปีการศึกษา 2565 

___________________________ 

 ตามทีม่หาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกและรายงานตัวเพือ่เข้าศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิต  สาขาวิชาชีพคร ู ประจ าปีการศึกษา  2565 แล้วนัน้ 

 บัดน้ี มีผู้สอบคดัเลือกได้ ไม่ด าเนินการกรอกข้อมูลและอัพโหลดเอกสารรายงานตัวตามระยะเวลา         
ที่ก าหนด  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงขอเรียกบัญชีส ารองล าดับที่ 1-8 ตามบัญชีท้ายประกาศ                          
และให้ปฏิบัติดังน้ี 

 1.  กรอกข้อมูลและอัพโหลดเอกสารรายงานตัวทางเว็บไซต์  วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2565                        
รายละเอียดเอกสารประกอบการรายงานตัว  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2-4 
 2.  ตรวจสอบ แก้ไขข้อมูลการรายงานตัว  วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 และพิมพ์ใบช าระเงิน                    
ในระบบวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2565 โดยสามารถช าระเงินได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7- eleven ทุกสาขา                           
ทั่วประเทศ 
 3.  หากผู้สอบคัดเลือกได้ ไม่ด าเนินการรายงานตัว แนบหลักฐานรายงานตัวไม่ครบถ้วน                      
และไม่ช าระเงนิค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่ก าหนด รายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ให้ถือว่าสละสิทธิ์                            
การเข้าศึกษา มหาวิทยาลัย จะเรียกผู้สอบได้อันดับส ารองเรียงตามล าดับ  เพื่อทดแทนผู้ที่ไม่ได้รายงานตัว                          
หรือรายงานตัวไม่สมบูรณ์  โดยขอให้ติดตามประกาศของมหาวิทยาลัยจากเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย  
https://www.grad.nrru.ac.th  และเพจ Facebook: Graduate School NRRU 
 4.  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่รายงานตัวเรียบร้อยแล้วให้เข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่                 
ในวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ ก าหนดการและแนวปฏิบัติจะแจ้งให้ทราบทาง 
http://entrance.nrru.ac.th/gradentrance และเพจ Facebook: Graduate School NRRU 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  6  กรกฎาคม  พ.ศ.  2565 
 
 
 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ  ทานอก) 
  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ปฏบิัติราชการแทน 
  อธิการบดี 
 
ที่ 1057/2565  



 

รายชื่อผูส้อบคัดเลือกไดล้ าดบัส ารอง  
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติ  สาขาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ   

ประจ าปีการศึกษา 2565 
 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-สกุล หมายเหต ุ
1 651700313 นางสาวเฟ่ืองฟ้า  สิทธิเสือ ส ารองล าดับที ่1 

2 651700940 นางสาวสกุลญ์ทิพย์  เพ็ชรกระโทก ส ารองล าดับที่ 2 

3 651700264 นางสาวพิสมัย  สนทิศร ี ส ารองล าดับที่ 3 

4 651700268 นางสาวคริสตินา แอนน์ วอฟเฟนเดน ส ารองล าดับที่ 4 

5 651700481 นายพงศภัค  พวงสด ส ารองล าดับที่ 5 

6 651700666 นายนฤพนธ์  สุริฉาย ส ารองล าดับที่ 6 

7 651700523 นางสาวสายรุ้ง  ต่ายกระโทก ส ารองล าดับที่ 7 

8 651700903 นายติณณภพ  ไกรศร ี ส ารองล าดับที่ 8 
  
 หมายเหตุ: โดยให้ด าเนินการรายงานตัว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
  

บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 1057/2565 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 

____________________________________________________________________________________________ 



 

 
 
 
 

ก าหนดการรายงานตัวนักศกึษาหลักสูตรประกาศนียบตัรบัณฑิต สาขาวิชาชีพคร ู
ปีการศึกษา 2565 (กรณีเรียกบัญชีส ารอง) 

 
1.  รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ เว็บไซต ์http://entrance.nrru.ac.th/gradentrance 
 (ท าการ  “เข้าสู่ระบบ”  โดย User : รหัสผู้สมัคร  Password : เลขบัตรประชาชนผู้สมัคร) 

1.1 บันทึกข้อมูลการรายงานตัว และสแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF น าเข้าระบบรายงานตัวออนไลน์        
ระหว่าง วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2565   
เอกสารการรายงานตัวให้รับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับก่อนสแกน ได้แก่ 

 1.1.1  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
 1.1.2  ส าเนาทะเบียนบ้าน  (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
 1.1.3  ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)  (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
 1.1.4  ใบรายงานผลการศึกษา (ระบุวันที่ส าเร็จการศึกษา)  (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
 1.1.5  ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือ ส าเนาใบรับรองคุณวุฒิ  (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
 1.1.6  รูปถ่ายสวมชุดสุภาพ หรือ รูปถ่ายสวมชุดครุย ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร (ไฟล์ JPG หรือ PNG                       
ขนาดไฟล์  ไม่เกิน 10 MB) 

2.  ผู้รายงานตัว ตรวจสอบการรายงานตัวในระบบ ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 
    หากมีหมายเหตุแจ้งให้แก้ไขข้อมูลหรือเอกสารรายงานตัว ให้ด าเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งในระบบ 
    กรณีผู้รายงานตัวมีหมายเหตุแจ้งให้แก้ไขข้อมูลรายงานตัว ผู้รายงานตัวต้องแก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อยก่อน                                 
จึงจะสามารถพิมพ์ใบช าระเงินการรายงานตัวในระบบได้  

3.  พิมพ์ใบช าระเงินและช าระเงินการรายงานตัวเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2565 
 โดยสามารถช าระเงิน ได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7- eleven ทุกสาขา ทั่วประเทศ 

 *ไม่รับช าระเงินการรายงานตัวเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผ่าน Internet Banking และ Mobile Banking 
 
หมายเหตุ 
 1. เอกสารข้อ 1.1.1 - 1.1.5 การน าเข้าเอกสารรายงานตัวในระบบ ให้รับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ                 
และสแกนเอกสารเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น  รูปถ่ายให้สแกนเป็นไฟล์ JPG หรือ PNG 
 2. หากผู้มีสิทธิ์รายงานตัวไม่ด าเนินการกรอกข้อมูลรายงานตัวและช าระเงินรายงานตัว ตามระยะเวลาที่ก าหนด               
ถือว่าสละสิทธิ์ในการรายงานตัวเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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1. ค่าธรรมเนยีมแรกเข้า 
 - ค่าขึ้นทะเบยีนนักศึกษาใหม่ 2,000  บาท 
 - ค่าประกนัของเสียหาย 1,000  บาท 
 
2. ค่าธรรมเนยีมการศึกษา 
 

หลักสูตร 
ค่าธรรมเนียม (บาท) 

(ภาคพิเศษ) 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติ  

 สาขาวิชาชีพคร ู 15,000 
 

 
 
 

** หากมีข้อสงสัยสามารถตดิต่อที่เพจ Facebook: Graduate School NRRU ** 
ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย  อาคาร  9  ชั้น  8  

อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการรายงานตัว 
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ขั้นตอนการรายงานตัวผ่านระบบระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู 

ปีการศึกษา 2565 (กรณีเรียกบัญชีส ารอง)  
 

1.  ศึกษารายละเอียดจากประกาศและตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว 

2.  บันทึกข้อมูลการรายงานตัว และน าเข้าเอกสารหลักฐาน 
ทางเว็บไซต์ http://entrance.nrru.ac.th/gradentrance 

ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2565 

3.  ตรวจสอบข้อมูลการรายงานตัวในระบบ  
หากมีหมายเหตุให้แก้ไขข้อมูลหรือเอกสาร ให้ด าเนินการแก้ไขตามค าชี้แจง  

ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 
พิมพ์ใบช าระเงินและช าระเงินการรายงานตัวเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ทางเว็บไซต์ http://entrance.nrru.ac.th/gradentrance 
ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2565 

ช าระเงินการรายงานตัว ได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-eleven ทุกสาขา 

“เข้าสู่ระบบ”  โดย User: รหัสผู้สมัคร  Password: เลขบัตรประชาชนผู้สมัคร 

ติดตามประกาศต่างๆ ได้ที่ 
เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย http://www.grad.nrru.ac.th 

เว็บไซต์รับสมัคร  http://entrance.nrru.ac.th/gradentrance 
Facebook fanpage บัณฑิตวิทยาลัย: Graduate School NRRU 
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