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ข้ันตอนการรายงานตัวผ่านระบบนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ภาคพิเศษ  ปีการศึกษา 2564 (กรณีเรียกบัญชีสํารอง) 

1.  ศึกษารายละเอียดจากประกาศและตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธ์ิฯ 

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

ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2564 

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

ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2564 
(ชําระที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา) 

“เข้าสู่ระบบ”  โดย User: รหัสผูส้มัคร  Password: เลขบัตรประชาชนผู้สมัคร 

4.  พิมพใ์บรายงานตัวพรอ้มแนบเอกสาร 
เว็บไซต์รับสมัครนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

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

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

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

เอกสารแนบท้ายประกาศ 4 


