
 
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสทิธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคพิเศษ  
ประจ าปีการศึกษา 2565  (รอบที ่2) 
___________________________ 

 ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ขยายเวลาการรับสมัคร และการรับสมัคร                
เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2) นัน้  บัดนี้ บัณฑิตวทิยาลัย                       
ได้ด าเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผูม้ีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ                     
ประจ าปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2) ตามเอกสารบัญชีรายชื่อแนบทา้ยประกาศ 1 พร้อมทัง้ให้ผูท้ี่มีรายชื่อ                               
ผ่านการคัดเลือก ด าเนนิการดังต่อไปนี้   

 1.  รายงานตัวนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษาในระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ 
http://entrance.nrru.ac.th/gradentrance ซึ่งก าหนดการวันรายงานตวั ตามรายละเอียด                      
เอกสารประกอบการรายงานตวั ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2-4 
 2.  นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ทุกสาขาวิชา ยกเวน้สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ                                 
เป็นภาษาต่างประเทศ  ที่รายงานตัวเรียบร้อยแล้วให้เข้ารับการทดสอบวดัความรู้พืน้ฐานภาษาอังกฤษ                     
ในวนัที่ 7 สงิหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป   
  โดยเป็นการทดสอบแบบออนไลน์ (E-Testing) ทัง้นี้  ก าหนดการและแนวปฏิบัติจะแจ้ง                  
ผ่านเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย http://www.grad.nrru.ac.th เว็บไซต์รับสมคัรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
http://entrance.nrru.ac.th/gradentrance และเพจ Facebook: Graduate School NRRU 
 3.  นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ภาคพิเศษ ที่รายงานตัวเรียบร้อยแล้วให้เข้ารับ                          
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่ในวนัที่ 27 สิงหาคม 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 ่ 11  กรกฎาคม  พ.ศ.  2565 
 

 
 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐกรณ์  คิดการ) 
  รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 
  อธิการบดี 

 

ที่  1082/2565 
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รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ  

ประจ าปีการศึกษา 2565 (รอบท่ี 2) 
 

ระดับปริญญาเอก 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ภาคพิเศษ 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล 
1 651900040  นางสาวสุปราณี  แก้วมาพะเนา 
2 651900044  นางจารุวรรณ  แซ่ฉั่ว 
3 651900046  นางสุพรรณิการ์  แก้วกลาง 
4 651900053  นางพิมพ์ณภา  พงษ์ธนณัชศุภดา 
5 651900054  สิบต ารวจตรี ธีระพงษ์  สวนดี 
6 651900055  นางพรพจมาลย์  กองทอง 
7 651900059  นายมงคล  เปล่ียนเอก 

 
 
 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ภาคพิเศษ 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล 
1 651900041 นางสาวปัทมาภรณ์  เสือทองปาน 

 
 
 

 
หมายเหตุ  ผู้ได้รับการคัดเลือกในหลักสูตรระดับปริญญาเอก  ต้องแสดงหลักฐานผลการสอบภาษาอังกฤษ                
 หากไม่มีหลักฐานดังกล่าวจะถือว่าขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 

 
  

เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 



-2- 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  ภาคพิเศษ 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล 
1 651900043  นายเดชากรณ์  ส าราญดี 
2 651900056  นางสาวลลิตยา  นานอก 
3 651900057  นายฐกลพัชร์   ศิริศักด์ิ 
4 651900060  นายปองภพ  ศรีวงษา 

 
 
 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ภาคพิเศษ 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล 
1 651900048  นายเกรียงไกร  ไกรศิริวัฒน 
2 651900049  นายสุรศักดิ์  เย่ียมสูงเนิน 
3 651900050  นางสาวศศิรินทร์  กระสินธุ์หอม 

 
 

หมายเหตุ  ผู้ได้รับการคัดเลือกในหลักสูตรระดับปริญญาเอก  ต้องแสดงหลักฐานผลการสอบภาษาอังกฤษ                
 หากไม่มีหลักฐานดังกล่าวจะถือว่าขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 
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รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคพิเศษ  
ประจ าปีการศึกษา 2565 (รอบท่ี 2) 

 
ระดับปริญญาโท 

 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ภาคพิเศษ 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล 
1 651800539  นางสาวกนกกาญจน์  โทแก้ว 
2 651800558  นายพันธวัช  สุนดารา 

 

 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  ภาคพิเศษ 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล 
1 651800542 นางสาวอนันตญา  บุตรกุล 

 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  ภาคพิเศษ 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล 
1 651800296  นางสาวกนกอร  เปรมบ าเรอ 
2 651800409  นางสาวสุญาดา  แดนจอหอ 
3 651800527  นางสาวทิพย์วรรณ  พูนรัมย์ 
4 651800540  นายชัยภัทร  ไชยบิน 
5 651800567  นายสุพรชัย  สมนาค 

 
 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์  ภาคพิเศษ 
ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล 

1 651800533  นางรัยลา  โอ่งเจริญ 
2 651800534  นางสาวอมลวรรณ   แก้วหนู 
3 651800559  นายศิวดล  ประพันธ์พิบูลย์ 
4 651800560  นางสาวบวรลักษณ์  ปิยะอัยยรัช 
5 651800563  นางสาวรวิพร  เหิมหอม 
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  ภาคพิเศษ 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล 
1 651800023 นายทนงศักดิ์  เถียนชะน า 
2 651800530 นางสาวกวินนาถ  พาจันทึก 

 
 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม  ภาคพิเศษ 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล 
1 651800190  นายวรพงษ์  ราชดา 
4 651800502  นายสิทธิพงษ์  เอี่ยมสว่าง 

 
 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  ภาคพิเศษ 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล 
1 651800392  นางสาวปิ่นแก้ว  หมั่นกระโทก 
2 651800454  นายสมานชาญ  จันทร์เอี่ยม 
3 651800575  นางสาวณฐมน  ธรรมโหร 
4 651800577  นางสาวเตชินี  ต่อมกระโทก 
5 651800578  นางสาวจารุวรรณ  กิตติเวทยานุสรณ์ 
6 651800579  นางสาวธิติมา  มาตรโค้ง 

 
 
 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  ภาคพิเศษ 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล 
1 651800531  นางสาวภรณี  ศรีกงพาน 
2 651800546  นางสาวนันท์นภัส  ก าไรเงิน 
3 651800584  นายปภังกร  หงษ์อินทร์ 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ภาคพิเศษ 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล 
1 651800497  นางสาวสมพร  พลาดส าโรง 
2 651800513  นายชญธนพัฑฒ์  จันทร์อาหาร 
3 651800525  นางสาวกนกวรรณ  วรรณเวช 
4 651800553  นายธวัชชัย  เลาวัณย์ศิริ 

 

 

 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ภาคพิเศษ 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล 
1 651800505  นายนิธิศักดิ์  ศรีสืบสาย 
2 651800508  นายธนกร  อนุกูล 
3 651800510  พระมหาธีระพงษ์  การะเกต 
4 651800552  นางสาวกวินทรา  พรมสุวรรณ 
5 651800566  นางสาวพิชชานันท์  สินธุไสย์ 
6 651800580  นางสาวริญญภัสร์  พงศ์ภัควงศ์ 

 
 

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต  ภาคพิเศษ 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล 
1 651800529  นางรสิตา  หิรัญค า 
2 651800556  ร้อยโท พิเชษฐ์  บุญกองชาติ 
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ก าหนดการรายงานตัวนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2565 (รอบท่ี 2) 
 

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

 1.1  บนัทึกข้อมูลการรายงานตัว  วนัที่  18-20  กรกฎาคม  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  ส าเนา ใบรายงานผลการศึกษา (ระบุวันทีส่ าเร็จการศึกษา) 
 1.1.5  ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือ ส าเนาใบรับรองคุณวุฒิ 
 1.1.6  ส าเนาผลการสอบภาษาอังกฤษ (ส าหรับผูเ้ข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอกเท่านั้น) 
 1.1.7  รูปสวมชุดสุภาพ ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร (ไฟล์ JPG หรือ PNG ขนาดไฟล์ไม่เกนิ 10 MB) 

2.  พมิพ์ใบช าระเงนิและช าระเงินการรายงานตวัเข้าศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  วันที ่22-26 กรกฎาคม 2565    
 โดยสามารถช าระเงนิ ได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วสิ 7- eleven ทุกสาขา ทั่วประเทศ 
 *ไม่รับช าระเงินการรายงานตัวเข้าศึกษาระดับบัณฑติศึกษา ผ่าน Internet Banking และ Mobile Banking 
 
หมายเหต ุ
 1. เอกสารข้อ 1.1.1 - 1.1.6 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) 

(ภาคพิเศษ) 
ระดับปริญญาเอก  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 45,000 
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 45,000 

ระดับปริญญาโท  
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 18,000 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 18,000 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 20,000 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 20,000 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 18,000 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 18,000 
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 21,000 

 

 
 

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

อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการรายงานตัว 
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ขั้นตอนการรายงานตวัผ่านระบบนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ภาคพิเศษ  ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2) 
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1.  ศึกษารายละเอียดจากประกาศและตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว 

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

ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2565 

3.  ตรวจสอบข้อมูลการรายงานตัวในระบบ  
หากมีหมายเหตุใหแ้ก้ไขข้อมูลหรือเอกสาร ใหด้ าเนินการแก้ไขตามค าชี้แจง  

ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2565 
พิมพ์ใบช าระเงินและช าระเงินการรายงานตัวเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ทางเวบ็ไซต์ http://entrance.nrru.ac.th/gradentrance 
ระหว่างวันที่ 22-26 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 


