ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสทิ ธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565
ภาคปกติ รอบที่ 2
___________________________
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565 ภาคปกติ รอบที่ 2 นัน้ บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ได้ดาเนินการคัดเลือก และประกาศผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ตามเอกสารบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ 1 พร้อมทั้งให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
1. รายงานตัวนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์
http://entrance.nrru.ac.th/gradentrance ซึ่งกาหนดการวันรายงานตัว ตามรายละเอียด
เอกสารประกอบการรายงานตัว ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2-4
2. นักศึกษาระดับปริญญาโท เฉพาะ สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ทีร่ ายงานตัว
เรียบร้อยแล้ว ให้เข้ารับการทดสอบวัดความรูพ้ ื้นฐานภาษาอังกฤษ ในวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยเป็นการทดสอบแบบออนไลน์ (E-Testing)
ทั้งนี้ กาหนดการและแนวปฏิบัติจะแจ้งผ่านเว็บไซต์ ของบัณฑิตวิทยาลัย
http://www.grad.nrru.ac.th เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
http://entrance.nrru.ac.th/gradentrance และเพจ Facebook: Graduate School NRRU
3. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่รายงานตัวเรียบร้อยแล้วให้เข้ารับการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ในวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
โดยเป็นการปฐมนิเทศแบบออนไลน์ ทั้งนี้ กาหนดการและแนวปฏิบัติจะแจ้งผ่านเว็บไซต์
ของบัณฑิตวิทยาลัย http://www.grad.nrru.ac.th, เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
http://entrance.nrru.ac.th/gradentrance และเพจ Facebook: Graduate School NRRU
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถนุ ายน พ.ศ. 2565

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐกรณ์ คิดการ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดี
ที่ 974/2565
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565
ภาคปกติ รอบที่ 2
ระดับปริญญาโท
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ภาคปกติ
ลาดับ รหัสประจาตัวผู้สอบ
ชื่อ-นามสกุล
651800520
นายฐิติโชติ ศรีพระจันทร์
1

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ภาคปกติ
ลาดับ รหัสประจาตัวผู้สอบ
ชื่อ-นามสกุล
651800496
ร้อยตารวจตรี ไพฑูรย์ ณรงค์เลิศฤทธิ์
1
651800522
นางสาวภัทรนันท์ หงวนกระโทก
2
651800523
นางสาวสุกัญญา กอบสันเทียะ
3
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กาหนดการรายงานตัวนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565
ภาคปกติ รอบที่ 2
1. รายงานตัวผ่านระบบ เว็บไซต์ http://entrance.nrru.ac.th/gradentrance
(ทาการ “เข้าสูร่ ะบบ” โดย User: รหัสผู้สมัคร Password: เลขบัตรประชาชนผู้สมัคร)
1.1 บันทึกข้อมูลการรายงานตัว วันที่ 27-29 มิถุนายน 2565 พร้อมสแกนเอกสารการรายงานตัว
เป็นไฟล์ PDF และอัพโหลดเอกสารเข้าระบบ ได้แก่
1.1.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
1.1.2 สาเนาทะเบียนบ้าน
1.1.3 สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
1.1.4 ใบรายงานผลการศึกษา (ระบุวันที่สาเร็จการศึกษา)
1.1.5 สาเนาใบปริญญาบัตร หรือ สาเนาใบรับรองคุณวุฒิ
1.1.6 รูปสวมชุดสุภาพ ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร (ไฟล์ JPG หรือ PNG ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB)
2. พิมพ์ใบชาระเงินและชาระเงินการรายงานตัวเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2565
โดยสามารถชาระเงิน ได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วสิ 7- eleven ทุกสาขา ทั่วประเทศ
*ไม่รับชาระเงินการรายงานตัวเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผ่าน Internet Banking และ Mobile Banking
หมายเหตุ
1. เอกสารข้อ 1.1.1 - 1.1.5 การอัพโหลดเอกสารเข้าระบบฐานข้อมูล ให้รับรองสาเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
และสแกนเอกสารเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น
2. รูปถ่ายให้สแกนเป็นไฟล์ JPG หรือ PNG
3. หากผู้มีสทิ ธิ์รายงานตัวไม่ดาเนินการกรอกข้อมูลรายงานตัวและชาระเงินรายงานตัว ตามระยะเวลาที่กาหนด
ถือว่าสละสิทธิ์ในการรายงานตัวเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการรายงานตัว
1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
- ค่าประกันของเสียหาย

2,000 บาท
1,000 บาท

2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าธรรมเนียม (บาท)
(ภาคปกติ)

หลักสูตร
ระดับปริญญาโท
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

12,000

** หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อที่เพจ Facebook: Graduate School NRRU **
สานักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 9 ชั้น 8
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ขั้นตอนการรายงานตัวผ่านระบบนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ปีการศึกษา 2565 ภาคปกติ รอบที่ 2

1. ศึกษารายละเอียดจากประกาศและตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
2. บันทึกข้อมูลการรายงานตัวและนาเข้าเอกสารหลักฐาน
ทางเว็บไซต์ http://entrance.nrru.ac.th/gradentrance
ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2565
3. ตรวจสอบข้อมูลการรายงานตัวในระบบ
หากมีหมายเหตุให้แก้ไขข้อมูลหรือเอกสาร ให้ดาเนินการแก้ไขตามคาชี้แจง
ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2565
พิมพ์ใบชาระเงินและชาระเงินการรายงานตัวเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ทางเว็บไซต์ http://entrance.nrru.ac.th/gradentrance
ระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2565
ชาระเงินการรายงานตัว ได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-eleven ทุกสาขา
“เข้าสู่ระบบ” โดย User: รหัสผู้สมัคร Password: เลขบัตรประชาชนผู้สมัคร
ติดตามประกาศต่างๆ ได้ที่
เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย http://www.grad.nrru.ac.th
เว็บไซต์รบั สมัคร http://entrance.nrru.ac.th/gradentrance
Facebook fanpage บัณฑิตวิทยาลัย : Graduate School NRRU
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