
 
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (รอบแรก) 
ประจ าปีการศึกษา 2565 

___________________________ 

 ตามที่มหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2565 นั้น บัดนี ้บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ด าเนินการคัดเลือก                 
และประกาศผู้มสีทิธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ตามเอกสารบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ 1 พรอ้มทั้ง                        
ให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก ด าเนินการดังต่อไปนี้   

 1.  รายงานตัวนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษาในระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ 
http://entrance.nrru.ac.th/gradentrance ซึ่งก าหนดการวันรายงานตวั ตามรายละเอียด                      
เอกสารประกอบการรายงานตวั ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2-4 
 2.  นักศึกษาระดับปริญญาโท ทุกสาขาวิชา ยกเวน้สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ                                 
เป็นภาษาต่างประเทศ  ที่รายงานตัวเรียบร้อยแล้วให้เข้ารับการทดสอบวดัความรู้พืน้ฐานภาษาอังกฤษ                     
  2.1 ภาคปกต ิสอบในวนัที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
  2.2 ภาคพิเศษ สอบในวันที ่7 สงิหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. เปน็ตน้ไป   
  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.  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกระดับที่รายงานตัวเรียบร้อยแล้วให้เข้ารับการปฐมนิเทศ                  
นักศึกษาใหม่ ดังนี ้
  3.1 ภาคปกต ิในวนัที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. เป็นตน้ไป 
  3.2 ภาคพิเศษ ในวันที ่27 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. เปน็ตน้ไป 
      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 ่ 6  มิถุนายน  พ.ศ.  2565 
 

 
 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐกรณ์  คิดการ) 
  รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 
  อธิการบดี 

ที่  908/2565 
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รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2565 (รอบแรก) 

ระดับปริญญาเอก 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ภาคพิเศษ 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล 
1 651900001  นายดุสิต  ทองสุขนอก 
2 651900006  นางสาวณัฐปภัสร  บ่อเพ็ชร 
3 651900007  นางสุนันทา  สง่าเนตร 
4 651900009  นางสาวนภัสศรณ์  ต่อโชติ 
5 651900021  นายธีระศักดิ์  พลนาคู 
6 651900022  นางสาวประภัสสร  เจตะภัย 
7 651900032  นายฉัตรชัย  รอดแก้ว 
8 651900033  นางสาวศศิวลัย  บุลาลม 
9 651900034  นายพีระพล  อินต๊ะนนท์ 
10 651900035  นายเทพรัตน์  พื้นบาด 
11 651900036  นางสาวชฎาธาร  แปลงค้างพลู 

 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ภาคปกติ 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล 
1 651900031 นายฉัตรชัย  รอดแก้ว 

 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ภาคพิเศษ 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล 
1 651900028  นางกัญญาภัค  ภัยแคล้ว 
2 651900029  นายเดชากรณ์    ส าราญดี 

 
 

หมายเหตุ  ผู้ได้รับการคัดเลือกในหลักสูตรระดับปริญญาเอก  ต้องแสดงหลักฐานผลการสอบภาษาอังกฤษ                
 หากไม่มีหลักฐานดังกล่าวจะถือว่าขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 

 
  

เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  ภาคพิเศษ 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล 
1 651900011  นายณัฐภัค  นพรัตน์ 
2 651900026  นายศาสตรา  นากระโทก 
3 651900037  นางปริษา  เจริญสลุง 
4 651900038  นายประหยัด  เจริญสลุง 

 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ภาคพิเศษ 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล 
1 651900008  นางสาวพันธสรณ์  ธรรมะกิตติกร 
2 651900014  นายวรายุ  ศิรินนท์ 
3 651900023  นายสุเทพ  ยนต์พิมาย 

 
 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ภาคพิเศษ 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล 
1 651900015  นางสาวณภัทร  แพชัยภูมิ 
2 651900025  Mr. Donald Thomas  Fredregill 
3 651900030  นางสาวพลอยธิรานันท์  ธนเศรษฐ 

 
 
หมายเหตุ  ผู้ได้รับการคัดเลือกในหลักสูตรระดับปริญญาเอก  ต้องแสดงหลักฐานผลการสอบภาษาอังกฤษ                
 หากไม่มีหลักฐานดังกล่าวจะถือว่าขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 
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รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2565 (รอบแรก) 
 

ระดับปริญญาโท 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ภาคพิเศษ 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล 
1 651800003  นายณัฐกฤตา  ศิริพัฒนสกุลชัย 
2 651800009  นางสาวพิราภรณ์  นนท์พละ 
3 651800018  นางสาวเกศศินี  ฝ่ายจ าปา 
4 651800021  นางสาวอุไรวรรณ  วงศรีเฮ้า 
5 651800034  นายทิชากร  นนท์พละ 
6 651800037  นายปฏิธาน  คณานุรักษ์ 
7 651800043  นายธนกร  นามวิชัย 
8 651800063  นายกรรณพล  เหิมขุนทด 
9 651800064  นายมุนี  เฮงยศมาก 
10 651800065  นางสุมาลี  เฮงยศมาก 
11 651800070  นายพิทักษ์  เกณฑ์ขุนทด 
12 651800076  นางสาวผกามาศ  เพชรกระโทก 
13 651800077  นางสาวอุไรวรรณ  ทางพุดซา 
14 651800108  นางสาวนลินีย์  กุดกังวล 
15 651800113  นางสาวพิลาวรรณ  สะอวยสะพุ 
16 651800115  นางสาวเมษา  กองราชา  
17 651800147  นายสุเมธา  วาปีเตา 
18 651800153  นายกฤษดา  ใบด า 
19 651800160  นางสาววรวลัญช์  พัววิสิทธิ์ 
20 651800161  นางสาวกรกมล  แถบเงิน 
21 651800163  นายชินดนัย  ผลเจริญ 
22 651800171  นางสาวพัชราภา  กุณพรม 
23 651800181  นางสาวเบญญาภา  รพิตระกูล 
24 651800188  นางสาวอรวรรณ  เทียมทัน 
25 651800189  นายคณิน  เทียมทัน 
26 651800204  นายพรภวิษย์  บาทขุนทด 
27 651800214  นายธนชัย  สิงห์วงค์ 
28 651800218  นายณัฐภัค  ภักดีณรงค์ 
29 651800219  นางสาววณิชยา  พงษ์ศิริ 
30 651800220  นายวุฒิชัย  แสนอุบล 
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หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ภาคพิเศษ 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล 
31 651800261  นางสาวพนิดา  จัดกระโทก 
32 651800266  นางสาวรักชนก  กุดนอก 
33 651800267  นางสาวกิติญา  แก้วสว่าง 
34 651800269  นายธนเทพ  ทิฆัมพรธีรวงศ์ 
35 651800282  นางสาวธนัญญา  นวนกระโทก 
36 651800294  นางสาวประภาภรณ์  จันทรทีประ  
37 651800312  นางสาวณัฐธยาน์  เพชรกลับ 
38 651800367  นายวรเชษฐ์  นาดี 
39 651800373  นางสาวพิชญาภา  แผลงศร 
40 651800376  นางสาวพิมพ์สุดา  พัฒนภูมิชัย 
41 651800378  นางสาวจุฑามาศ  ชารัมย์ 
42 651800380  นางสาวแคทรียา  สมวงค์ 
43 651800381  นางสาวเบญจมาภรณ์   สุดมี 
44 651800382  นายสุชานนท์  ชูวังวัด 
45 651800403  นางสาวนริศรา   กาฬเพ็ญ 
46 651800406  นางสาวมณีรัตน์   พัฒศรี 
47 651800415  นายเชาวลิต  แก้ววิเชียร 
48 651800420  นายพีรพล  ช านาญกุล 
49 651800423  นางสาวสุพิชชา  มหิพันธ์ 
50 651800430  นางสาวมัญชุภร  ทิพย์โภชน์ 
51 651800431  นางสาวศศิวิมล  จันทสุข 
52 651800432  นางสาวรมย์รวินท์  ประสงใด 
53 651800436  นางสาวชิดชนก  ช านาญยุทธภูมิ 
54 651800459  นางสาววิชชุตา  กีไพบูลย์ 
55 651800466  นางสาวเกศรินทร์  วามะเกษ 
56 651800468  นายณัฐสิทธิ์  วราวิกสิต 
57 651800473  นายชุติเดช  สุภารัตน์ 
58 651800476  นายชนะศักดิ์  ปล่ังกลาง 
59 651800478  นางสาวกชกร  คล้ายเมืองปัก 
60 651800486  นางสาวรัตติกาล  พัดค้อ 

 

หมายเหตุ:  ผู้ได้รับการคัดเลือกในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ล าดับที่ 1-60  
 หากไม่ด าเนินการดังน้ี ถือว่าสละสทิธิ์การเขา้ศึกษา  
 1. ไม่บันทึกข้อมูลการรายงานตัว แนบเอกสาร หลักฐานรายงานตัวไม่ครบถ้วน ระหวา่งวันที่ 14-16 มิถุนายน 2565 
 2. ไม่ช าระเงินค่าธรรมเนียมการรายงานตัว ระหว่างวันที่ 18-22 มิถุนายน 2565 
 **มหาวิทยาลัยจะเรียกผู้สอบได้อันดับส ารอง เรียงตามล าดับ เพื่อทดแทนผู้สอบคัดเลอืกได้  
    โดยขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกล าดับส ารองติดตามประกาศของมหาวิทยาลัย จากเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย 
    http://www.grad.nrru.ac.th, เว็บไซต์รับสมัครนักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา  
    http://entrance.nrru.ac.th/gradentrance และเพจ Facebook: Graduate School NRRU 
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รายช่ือส ารองหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ภาคพิเศษ   

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 
1 651800080  นายสมประสงค์  อนุรักษ์ช่ืนชม ส ารองล าดับท่ี 1 
2 651800020  นางสาวปิยนันท์  กล้าหาญ ส ารองล าดับท่ี 2 
3 651800154  ว่าท่ีร้อยตรีหญิง นริศรา  จันทีนอก ส ารองล าดับท่ี 3 
4 651800184  นายชัชวาล  เลิศตะคุ ส ารองล าดับท่ี 4 
5 651800295  นางสาวภัสรินธร  ถิขุนทด ส ารองล าดับท่ี 5 
6 651800318  นางสาวจิดาภา  กึ่งส าโรง ส ารองล าดับท่ี 6 
7 651800396  นางสาวเฟื่องฟ้า  ค าเรืองศรี ส ารองล าดับท่ี 7 
8 651800467  นายนรินทร์  จันทะคาม ส ารองล าดับท่ี 8 
9 651800056  นางสาวปวรวรรณ  พลชุมแสง ส ารองล าดับท่ี 9 
10 651800089  นางสาวชนกานต์  เตสังข์ ส ารองล าดับท่ี 10 
11 651800109  นางสาวพิชญาพร  วงค์สาลี ส ารองล าดับท่ี 11 
12 651800210  นายสุรเกียรติ  จันทร์เจ้า ส ารองล าดับท่ี 12 
13 651800234  นางสาวปาลิตา  จินากลึง ส ารองล าดับท่ี 13 
14 651800374  นางสาวภาวินี  พจนเสนี ส ารองล าดับท่ี 14 
15 651800330  นางสาวรัชนีกร  กุลด้วง ส ารองล าดับท่ี 15 
16 651800019  นางสาวธีราพร  ขอดดอน ส ารองล าดับท่ี 16 
17 651800410  นางสาวศศิธร  แอบโคกสูง ส ารองล าดับท่ี 17 
18 651800176  นางสาวพัชรมัย  คัตพันธ์ ส ารองล าดับท่ี 18 
19 651800186  นายอภิรักษ์  ธีรศาสตร์ ส ารองล าดับท่ี 19 
20 651800036  นางสาวอรอนงค์   ชินเกตุ ส ารองล าดับท่ี 20 
21 651800451  นายวิชา  จ าปา ส ารองล าดับท่ี 21 
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หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ภาคปกติ 
ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล 

1 651800304  นางสาวรัชดาภรณ์   เสวกระโทก 
2 651800487  นายนันท์ธกิจ  สุดสายเนตร 

 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ภาคพิเศษ 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล 
1 651800015  นางสาวภรัณยา  เอ็นดู 
2 651800058  นางสาวพัชราภรณ์  ชมสุขประกิต 
3 651800092  นายกิตติภัทร  รุนกระโทก 
4 651800146  นางสาวนฤมล  สิงห์สกล 
5 651800167  นายศุภกฤษณ์  มาพะเนาว์ 
6 651800195  นางสาวมินตรา  กร่อยกระโทก 
7 651800216  นางสาวชรินทร์ดา  อุทัยรัตน์ 
8 651800288  นางสาวพัทธนันท์  เช่ือฟัง 
9 651800290  นางสาวศศิมา  พงศ์ศิวกร 
10 651800300  นายเกียรติศักดิ ์ ถนอมศรี 
11 651800395  นายนิติภูมิ  โด่งพิมาย 
12 651800422  นางสาวจารวนีย์  แซ่ฉั่ว 
13 651800447  นางสาวกมลรัตน์  สุวรรณะ 
14 651800448  นางสาวสุธาสินี  หาญสูงเนิน 
15 651800457  นางสาววรารัตน์  คชรินทร์ 
16 651800461  นางสาววันวิสา  นาฬิเกย์ 
17 651800462  นางสาวธัญญาเรศ  ส าเนียงงาม 

 

 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  ภาคพิเศษ 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล 
1 651800119  นางสาวปิยธิดา  ยมศรีเคน 
2 651800293  นายพันธวัช  สุนดารา 
3 651800369  นางสาวศุภรัตน์  ปล่ังกลาง 
4 651800377  นางสาวนภาพร  เบ้ียกระโทก 
5 651800411  นายณัฐพงษ์  เช้ือวงศ์ 
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หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  ภาคพิเศษ 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล 
1 651800057  นางสาวชมพูนุช  พานอิ่มมะเริง 
2 651800222  นายสกล  วาสรัตน์ 
3 651800302  นายอชิตพล  พงษ์สุภา 
4 651800348  นายปรีชา  ขอวางกลาง 
5 651800354  นางวรรณิภา  เรียงกลาง 
6 651800390  นางสาวกฤติกา  นิลบุศย์ 
7 651800405  พระอธิการธีระพล  บุญกลาง 
8 651800428  นายนรากร  ชินพิมาย 

 
 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์  ภาคปกติ 
ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล 

1 651800338  นายพลกฤษณ์   วัชรวิศิษฏ์ 
2 651800339  นางชินานันต์  อุบลเขียว  วัชรวิศิษฏ์ 
3 651800452  นางสาวปริตาภา  สอนสิทธิ์ 
4 651800492  นางสาวชุติมา  จิตสุภาบุญกิจ 

 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์  ภาคพิเศษ 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล 
1 651800025  นางสาวสุภาพร  อุ่นค า 
2 651800271  นางสาวจุฑามาศ  จ าปา 
3 651800298  นางสาวอัจฉรา  สงวนพงษ ์
4 651800329  นายสิริพงศ์  ศรีปราการ 
5 651800334  นางสาวธนพร  หมายรอกลาง 
6 651800372  นางสาวฐิติวรดา  กบรัตน์ 
7 651800434  นางสาวภัทรชวนันท์  พัฒนธัญธนธรณ์ 
8 651800445  นางสาวขวัญจิรา  นามเกียรติ 
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  ภาคพิเศษ 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล 
1 651800029  นางสาวกมลทิพย์  นวมโคกสูง 
2 651800143  นางสาวณัชชา  รัตนพิทักษ์ 
3 651800353  นางสาวเกษรินทร์  เกรัมย์ 
4 651800355  นายจมฤต  พิริยะพิทยา 
5 651800397  นางสาวจุรีรัตน์  สารติ 
6 651800437  นางสาวพัชราภา  ทองสุข 
7 651800460  นางสาวณิชญา  พรส่ี 

 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล  ภาคพิเศษ 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล 
1 651800221  นางสาวธนิดา  แช่มไพโรจน์ 
2 651800252  นางสาวนันทนี  ศรีแสงจันทร์  
3 651800306  นายประทีป  ดวงมาเกิด 
4 651800449  นายศราวุธ  อาภาสุวรรณกุล 
5 651800470  นายอิษฎา  สิริจินดา 

 
 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  ภาคพิเศษ 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล 
1 651800180  นายอรรศราวุธ  บุตรเทศ 
2 651800383  นายวรวัฒน์  เครือค า 
3 651800439  นางพัชรี  ควบพิมาย 
4 651800463  นายสหพล  โอษะคลัง 

 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ภาคพิเศษ 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล 
1 651800014  นายอรรถสิทธิ์  ขวัญเป้ีย 
2 651800323  นายภูริศย์   แก่นกลางดอน  
3 651800361  นางสาวจุฑามาศ  หาญขุนทด 
4 651800363  นางสาวประนัดดา  วันสา 
5 651800391  นางสาวนวพร  โพเทพา 
6 651800400  นางสาวศิริวรรณ  พันธุ์ดี 
7 651800407  นายจตุรภัทร  สัตนาโค 
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ภาคพิเศษ 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล 
1 651800022  นางสาวธนวรรณ  โมราศิลป์ 
2 651800068  ว่าท่ีร้อยโท สุทินทร์  โพธิ์นรินทร์ 
3 651800069  นายอิทธิพล  เวียงสันเทียะ 
4 651800072  นางสาวสุกฤตา  เก่าจอหอ 
5 651800149  นางสาวนันทวรรณ  นมเกษม 
6 651800150  นายนันทภพ   นมเกษม 
7 651800239  ว่าท่ีร้อยโท อนุลักษ์  พูนน้อย 
8 651800350  นางสาวรัตนาพร  ขึมสันเทียะ 
9 651800389  นางสาวภรปภัช  เกินกลาง 
10 651800399  นายบุญฤทธิ์  ก้านแก้ว 
11 651800433  นางสาวกชมน  สุดสายเนตร 
12 651800474  นางสาวโฉมฉาย  เรียงสันเทียะ 

 
 

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต  ภาคพิเศษ 

ล าดับ รหัสประจ าตัวผู้สอบ ชือ่-นามสกุล 
1 651800031  นางสาวธนวรรณ  อินทร์จันทึก 
2 651800033  นายสงกรานต์  ชอบดี 
3 651800041  นางสาวสุนิสา  สงนอก 
4 651800120  นางสาวสลิลทิพย์  กุณาวงศ์ 
5 651800132  นางสาวธันยพร  เทศสูงเนิน 
6 651800278  นางสาวคณิศร  ด้วงกระโทก 
7 651800429  นายปวีณ  วัชระคุปต์ 
8 651800484  นางสาวปริชาต  แพงจะโปะ 
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ก าหนดการรายงานตัวนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (รอบแรก) ปีการศึกษา 2565 
 

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

 1.1  บนัทึกข้อมูลการรายงานตัว  วนัที่  14-16 มถุินายน 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  ใบรายงานผลการศึกษา (ระบุวันที่ส าเรจ็การศึกษา) 
 1.1.5  ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือ ส าเนาใบรับรองคุณวุฒิ 
 1.1.6  ผลการสอบภาษาองักฤษ (ส าหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอกเทา่นัน้) 
 1.1.7  รูปสวมชุดสุภาพ ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร (ไฟล์ JPG หรือ PNG ขนาดไฟล์ไม่เกนิ 10 MB) 

2.  พมิพ์ใบช าระเงนิและช าระเงินการรายงานตวัเข้าศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  วันที ่18-22 มิถุนายน 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) 

(ภาคปกติ) 
ค่าธรรมเนียม (บาท) 

(ภาคพิเศษ) 
ระดับปริญญาเอก   

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 35,000 45,000 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต - 45,000 
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต - 45,000 

ระดับปริญญาโท   
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
(เฉพาะสาขาวิชาการบริหารการศึกษา) 

- 21,000 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต - 18,000 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 12,000 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 (รอบแรก) 

 

1.  ศึกษารายละเอียดจากประกาศและตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว 

2.  บันทึกข้อมูลการรายงานตัวและน าเข้าเอกสารหลักฐาน 
ทางเวบ็ไซต์ http://entrance.nrru.ac.th/gradentrance 

ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2565 

3.  ตรวจสอบข้อมูลการรายงานตัวในระบบ 
พร้อมทั้งพิมพ์ใบช าระเงินและท าการช าระเงินการรายงานตัว 

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

ระหว่างวันที่ 18-22 มิถุนายน  2565 
ช าระเงินการรายงานตัว ได้ที ่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-eleven ทุกสาขา 

“เข้าสู่ระบบ”  โดย User: รหสัผู้สมัคร  Password: เลขบตัรประชาชนผู้สมัคร 

ติดตามประกาศตา่งๆ ได้ที่ 
เว็บไซตบ์ัณฑิตวทิยาลยั http://www.grad.nrru.ac.th 

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

และเพจ Facebook: Graduate School NRRU 
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