
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2564 

(รอบที่ 3) 
___________________________ 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับสมัครสอบคดัเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 3) น้ัน บัดน้ี บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ดําเนินการ
คัดเลือกและประกาศผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ตามเอกสารบัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศ 1               
พร้อมทั้งให้ผู้ทีม่ีรายช่ือผ่านการคัดเลือก ดําเนินการดังต่อไปนี้   

 1.  รายงานตัวนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม                       
พ.ศ. 2564  ทางเว็บไซต์  http://entrance.nrru.ac.th/gradentrance  กําหนดการรายงานตัวและรายละเอียด
เอกสารประกอบการรายงานตัว  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2-4 
 2.  นักศึกษาระดับปรญิญาโท ทุกสาขาวิชา ที่รายงานตัวเรียบร้อยแล้วให้เข้ารับการทดสอบ                      
วัดความรู้พืน้ฐานภาษาอังกฤษ  ในวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป                                    
โดยเป็นการทดสอบแบบออนไลน์ (E-Testing) ทั้งน้ี กําหนดการและแนวปฏิบัติจะแจ้งผ่านเว็บไซต์                              
ของบัณฑิตวิทยาลัย https://www.grad.nrru.ac.th, เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
http://entrance.nrru.ac.th/gradentrance และเพจ Facebook: Graduate School NRRU 
 3.  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกระดับที่รายงานตัวเรียบร้อยแล้วใหเ้ข้ารับการปฐมนิเทศ                  
นักศึกษาใหม่ ในวันที่ 29 สงิหาคม พ.ศ. 2564  เวลา 13.00 น. เปน็ต้นไป  โดยเป็นการปฐมนิเทศ                       
แบบออนไลน์ ทั้งน้ี  กําหนดการและแนวปฏิบัติจะแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
https://www.grad.nrru.ac.th, เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
http://entrance.nrru.ac.th/gradentrance และเพจ Facebook: Graduate School NRRU 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ  วันที่  9  สิงหาคม  พ.ศ.  2564 
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ข้ันตอนการรายงานตัวผ่านระบบนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ภาคพิเศษ  ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 3) 

1.  ศึกษารายละเอียดจากประกาศและตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธ์ิฯ 

2.  บันทึกข้อมูลการรายงานตวัและนําเข้าเอกสารหลักฐาน 
ทางเว็บไซต์ http://entrance.nrru.ac.th/gradentrance 

ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม  2564 

3.  ตรวจสอบข้อมูลระบบและพิมพ์ใบชําระเงินคา่ธรรมเนียมการศึกษา 
ทางเว็บไซต์ http://entrance.nrru.ac.th/gradentrance 

ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม  2564 
(ชําระที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา) 

“เข้าสู่ระบบ”  โดย User: รหัสผูส้มัคร  Password: เลขบัตรประชาชนผู้สมัคร 

4.  พิมพใ์บรายงานตัวพรอ้มแนบเอกสาร 
เว็บไซต์รับสมัครนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

http://entrance.nrru.ac.th/gradentrance 
 

ติดตามประกาศได้ท่ีเว็บไซต์บัณฑิตวทิยาลัย  
https://www.grad.nrru.ac.th 

เว็บไซต์รบัสมัครนักศึกษาระดบับัณฑติศึกษา 
http://entrance.nrru.ac.th/gradentrance 
และเพจ Facebook: Graduate School NRRU 
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