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เอกสารท่ีต้องนําส่งหลังจากชําระค่าธรรมเนียมการรายงานตัว 
  
 รายละเอียดส่งเอกสารตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
 1.  ใบรายงานตัวเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  จํานวน  1  ชุด 
 พร้อมติดรูปสวมชุดสุภาพ  ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร 
 (พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์ http://entrance.nrru.ac.th/gradentrance) 
 2.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  1  ฉบับ 
 3.  สําเนาทะเบียนบ้าน  จํานวน  1  ฉบับ 
 4.  สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ - สกุล (ถ้ามี)  จํานวน  1  ฉบับ 
 5.  สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (ที่ระบุวันที่สําเร็จการศึกษา)  จํานวน  1  ฉบับ 
 6.  สําเนาใบปริญญาบัตร หรอืสําเนาใบรับรองคุณวุฒิ  จํานวน  1  ฉบับ 
 

*(เอกสารทุกฉบับใหส้ําเนาขนาด A4 เท่านั้น และต้องรับรองเอกสารทุกฉบับ)* 

 

หมายเหตุ 1. การอัพโหลดเอกสารเพ่ือนําเข้าระบบฐานข้อมูลให้บันทึกเป็น pdf 
  2. การส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
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เอกสารแนบทา้ยประกาศ 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ข้ันตอนการรายงานตัวผ่านระบบ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู  ภาคพิเศษ  ปีการศึกษา 2564 

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 
(ชําระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 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 
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ช่องทางการติดต่อเพื่อประสานงานสอบถามข้อมูลการรายงาน 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติ  สาขาวชิาชพีครู  ประจําปีการศึกษา 2564 
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