
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
เรื่อง  เรียกบัญชีส ารองผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

สาขาวิชาชีพครู  ประจ าปีการศึกษา 2565 (ครั้งท่ี 2) 

___________________________ 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกและรายงานตัว                         
เพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจ าปีการศึกษา 2565                        
และได้ด าเนินการเรียกบัญชีส ารองผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต                          
สาขาวิชาชีพครู ประจ าปีการศึกษา 2565 (ครั้งท่ี 1) แล้วนั้น 

 บัดนี้ มีผู้สอบคัดเลือกได้ ไม่ด าเนินการกรอกข้อมูลและอัพโหลดเอกสารรายงานตัวตามระยะเวลา         
ท่ีก าหนด  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงขอเรียกบัญชีส ารองล าดับท่ี 9 ตามบัญชีท้ายประกาศ                          
และให้ปฏิบัติดังนี้ 

 1.  กรอกข้อมูลและอพัโหลดเอกสารรายงานตัวทางเว็บไซต ์ วันที ่13-15 กรกฎาคม 2565                        
รายละเอียดเอกสารประกอบการรายงานตัว  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2-4 
 2.  ตรวจสอบ แก้ไขข้อมูลการรายงานตวัและพมิพ์ใบช าระเงิน  วันที ่16-17 กรกฎาคม 2565                    
โดยสามารถช าระเงนิได้ที ่เคานเ์ตอร์เซอร์วิส 7- eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ 
 3.  หากผู้สอบคัดเลือกได ้ไม่ด าเนินการรายงานตวั แนบหลักฐานรายงานตัวไม่ครบถ้วน                      
และไม่ช าระเงนิค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่ก าหนด รายละเอียดดงักล่าวข้างต้น ให้ถือว่าสละสิทธิ์                            
การเข้าศึกษา มหาวิทยาลัย จะเรียกผู้สอบได้อนัดบัส ารองเรียงตามล าดับ  เพื่อทดแทนผู้ที่ไม่ได้รายงานตวั                          
หรือรายงานตวัไม่สมบรูณ์  โดยขอให้ติดตามประกาศของมหาวทิยาลัยจากเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลยั  
https://www.grad.nrru.ac.th  และเพจ Facebook: Graduate School NRRU 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  11  กรกฎาคม  พ.ศ.  2565 
 
 
 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ  ทานอก) 
  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ปฏิบัติราชการแทน 
  อธิการบดี 
 
 
 
ท่ี  1083/2565  



 

รายช่ือผูส้อบคัดเลือกได้ล าดับส ารอง  
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ   

ประจ าปีการศึกษา 2565 
 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 651700797 นางสาวอาทิตา  ปรุงโพธิ์ ส ารองล าดับท่ี 9 

  
 หมายเหตุ: โดยให้ด าเนินการรายงานตัว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
  

บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ท่ี  1083/2565 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2565 

____________________________________________________________________________________________ 



 

 
 
 
 

ก าหนดการรายงานตัวนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 
ปีการศึกษา 2565 (กรณีเรียกบัญชีส ารอง คร้ังที่ 2) 

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

1.1 บันทึกข้อมูลการรายงานตัว และสแกนเอกสารเปน็ไฟล์ PDF น าเข้าระบบรายงานตวัออนไลน ์       
ระหว่างวันที ่13-15 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 – สกลุ (ถ้าม)ี  (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
 1.1.4  ใบรายงานผลการศึกษา (ระบุวันที่ส าเรจ็การศึกษา)  (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
 1.1.5  ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือ ส าเนาใบรับรองคุณวุฒิ  (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
 1.1.6  รูปถ่ายสวมชุดสุภาพ หรือ รูปถ่ายสวมชุดครยุ ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร (ไฟล์ JPG หรือ PNG                       
ขนาดไฟล ์ ไม่เกนิ 10 MB) 

2.  ผู้รายงานตวั ตรวจสอบการรายงานตวัในระบบ และพิมพ์ใบช าระเงินและช าระเงินการรายงานตัวเข้าศึกษา                
    ระดับบัณฑิตศึกษา วนัที่ 16-17 กรกฎาคม 2565  
     -  หากมีหมายเหตุแจ้งให้แก้ไขข้อมูลหรือเอกสารรายงานตัว ให้ด าเนนิการแก้ไขให้เรียบร้อยตามทีเ่จ้าหน้าที่                 
        แจง้ในระบบ (กรณีผู้รายงานตัวมีหมายเหตุแจ้งให้แก้ไขข้อมูลรายงานตัว ผู้รายงานตัวต้องแก้ไขข้อมูล 
        ใหเ้รียบร้อยก่อน จึงจะสามารถพิมพ์ใบช าระเงินการรายงานตัวในระบบได้) 
      -  สามารถช าระเงิน ได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วสิ 7- eleven ทุกสาขา ทั่วประเทศ 

 *ไม่รบัช าระเงินการรายงานตวัเข้าศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ผ่าน Internet Banking และ Mobile Banking  
 
หมายเหต ุ
 1. เอกสารข้อ 1.1.1 - 1.1.5 การน าเข้าเอกสารรายงานตัวในระบบ ให้รับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารทกุฉบับ                 
และสแกนเอกสารเป็นไฟล ์pdf เท่านั้น  รูปถ่ายใหส้แกนเป็นไฟล ์JPG หรือ PNG 
 2. หากผู้มีสทิธิ์รายงานตัวไม่ด าเนนิการกรอกข้อมูลรายงานตัวและช าระเงินรายงานตัว ตามระยะเวลาที่ก าหนด               
ถือว่าสละสทิธิ์ในการรายงานตัวเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
 - ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ 2,000  บาท 
 - ค่าประกันของเสียหาย 1,000  บาท 
 
2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 

หลักสูตร 
ค่าธรรมเนียม (บาท) 

(ภาคพิเศษ) 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  

 สาขาวิชาชีพครู 15,000 
 

 
 
 

** หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อที่เพจ Facebook: Graduate School NRRU ** 
ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย  อาคาร  9  ช้ัน  8  

อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการรายงานตัว 
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ขั้นตอนการรายงานตวัผ่านระบบระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต  สาขาวิชาชีพครู 

ปีการศึกษา 2565 (กรณเีรียกบัญชีส ารอง ครั้งที่ 2)  
 

1.  ศึกษารายละเอียดจากประกาศและตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว 

2.  บันทึกข้อมูลการรายงานตัว และน าเขา้เอกสารหลักฐาน 
ทางเวบ็ไซต์ http://entrance.nrru.ac.th/gradentrance 

ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2565 

3.  ตรวจสอบข้อมูลการรายงานตัวในระบบ  
หากมีหมายเหตุใหแ้ก้ไขข้อมูลหรือเอกสาร ใหด้ าเนินการแก้ไขตามค าชี้แจง  

และพิมพ์ใบช าระเงินและช าระเงินการรายงานตัวเข้าศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
ทางเวบ็ไซต์ http://entrance.nrru.ac.th/gradentrance 

ระหว่างวันที่ 16-17 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 
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