
ข้อมูลสอบสมัภาษณ์บคุคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบกลาง (Admissions)  
ประจ าปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

สอบสมัภาษณ์ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560  เวลา 08.30-15.00 น. 
 

เอกสารที่ต้องเตรียมไปในวันสอบสัมภาษณ์ 
 

1. ใบสมคัรคัดเลือกฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
2. บัตรประจ ำตัวประชำชน (ตัวจริงพร้อมส ำเนำ) 
3. ใบระเบียนแสดงผลกำรเรียน (ฉบับจริงพร้อมส ำเนำ) 
4. เฉพำะผู้เข้ำสอบสัมภำษณ์สำขำวิชำบริบำลเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) คณะเภสัชศำสตร์ 

ต้องน ำผลกำรตรวจตำบอดสีจำกโรงพยำบำลของรัฐ (ตำมแบบฟอร์มท่ีโรงพยำบำลก ำหนด)  
มำแสดงในวันสอบสัมภำษณ์  ส่วนสำขำวิชำอื่น ๆ ไม่ได้ก ำหนดให้มีกำรตรวจร่ำงกำย 

 
สถานที่สอบสัมภาษณ์ 
 

รหัส
สาขาวิชา 

คณะ/สาขาวิชา  สถานที่สอบ 

1442 คณะแพทยศำสตร์  
สำขำวิชำกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์
(พทป.บ.)  

ห้อง ME1-0310 ชั้น 3 อำคำรโรงพยำบำลสุทธำเวช 
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (เขตพ้ืนที่ในเมือง) ต.ตลำด 
อ.เมือง จ.มหำสำรคำม 

1443 คณะแพทยศำสตร์  
สำขำวิชำปฏิบัติกำรฉุกเฉินกำรแพทย์ 
(วท.บ.)  

ห้อง ME1-0314 ชั้น 3 อำคำรโรงพยำบำลสุทธำเวช 
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (เขตพ้ืนที่ในเมือง) ต.ตลำด 
อ.เมือง จ.มหำสำรคำม 

1444 คณะเภสัชศำสตร์  
สำขำวิชำบริบำลทำงเภสัชกรรม (หลักสูตร  
6 ปี) (ภ.บ.)  

ห้อง P 302  ชั้น 3  อำคำรเภสัชศำสตร์สิรินธร   
คณะเภสัชศำสตร์  มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  
ต.ขำมเรียง อ.กันทรวิชัย  จ.มหำสำรคำม 
หมำยเหตุ  ต้องน าผลการตรวจตาบอดสีจาก
โรงพยาบาลของรัฐ (ตามแบบฟอร์มที่โรงพยาบาล
ก าหนด) มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ 

1445 คณะพยำบำลศำสตร์  
สำขำวิชำพยำบำลศำสตร์ (พย.บ.)  

ห้องย่อย ชั้น 3  อำคำร 100 ปี สมเด็จพระศรี-
นครินทร์ คณะพยำบำลศำสตร์  มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม ต.ขำมเรียง อ.กันทรวิชัย   
จ.มหำสำรคำม 

1446 คณะสำธำรณสุขศำสตร์  
สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ (ส.บ.) 

ห้อง PH 306  คณะสำธำรณสุขศำสตร์  
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ต.ขำมเรียง อ.กันทรวิชัย  
จ.มหำสำรคำม 
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รหัส
สาขาวิชา 

คณะ/สาขาวิชา  สถานที่สอบ 

1447 คณะสำธำรณสุขศำสตร์  
สำขำวิชำโภชนำกำรและกำรจัดกำรควำม
ปลอดภัยในอำหำร (วท.บ.) 

ห้อง PH 307  คณะสำธำรณสุขศำสตร์  มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม ต.ขำมเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม 

1448 คณะสำธำรณสุขศำสตร์ สำขำวิชำอนำมัย
สิ่งแวดล้อม (วท.บ.) 

ห้อง PH 308  คณะสำธำรณสุขศำสตร์  มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม ต.ขำมเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม 

1449 คณะวิทยำศำสตร์  
สำขำวิชำเคมี (วท.บ.) 

ห้อง SC1-400/2B ชั้น 4 อำคำรวิทยำศำสตร์1 คณะ
วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ต.ขำมเรียง 
อ.กันทรวิชัย  จ.มหำสำรคำม 

1450 คณะวิทยำศำสตร์  
สำขำวิชำชีววิทยำ (วท.บ.) 

ห้อง SC1-303 ชั้น 3 อำคำรวิทยำศำสตร์1 คณะ
วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ต.ขำมเรียง 
อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม 

1451 คณะวิทยำศำสตร์  
สำขำวิชำฟิสิกส์ (วท.บ.) 

ห้อง SC1-213 และ SC1-210 ชั้น 2 อำคำร
วิทยำศำสตร์1 คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม ต.ขำมเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม 

1452 คณะวิทยำศำสตร์  
สำขำวิชำฟิสิกส์ประยุกต์ (พลังงำน , 
อิเล็กทรอนิกส์) (วท.บ.) 

ห้อง SC1-214 ชั้น 2 อำคำรวิทยำศำสตร์1 คณะ
วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ต.ขำมเรียง 
อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม 

1453 คณะวิทยำศำสตร์  
สำขำวิชำคณิตศำสตร์ (วท.บ.) 

ห้อง SC1-101 ชั้น 1 อำคำรวิทยำศำสตร์1 คณะ
วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ต.ขำมเรียง 
อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม 

1454 คณะวิทยำศำสตร์  
สำขำวิชำสถิติ (วท.บ.) 

ห้อง SC1-114 อำคำรวิทยำศำสตร์1 ชั้น 1 คณะ
วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ต.ขำมเรียง 
อ.กันทรวิชัย  จ.มหำสำรคำม 

1455 คณะวิทยำศำสตร์  
สำขำวิชำจุลชีววิทยำ (วท.บ.) 

ห้อง SC1-200 และSC1-200/2 ชั้น 2 อำคำร
วิทยำศำสตร์1 คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม ต.ขำมเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม 

1456 คณะเทคโนโลยี  
สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรอำหำร (วท.บ.) 

ห้อง TA 201 คณะเทคโนโลยี มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม ต.ขำมเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม 

1457 คณะเทคโนโลยี  
สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ (วท.บ.) 

ห้อง TA 202 คณะเทคโนโลยี มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม ต.ขำมเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม 

1458 คณะเทคโนโลยี  
สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร (วท.บ.) 

ห้อง TA 216 คณะเทคโนโลยี มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม ต.ขำมเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม 
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รหัส
สาขาวิชา 

คณะ/สาขาวิชา  สถานที่สอบ 

1459 คณะเทคโนโลยี  
สำขำวิชำพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร (วท.บ.) 

ห้อง TA 201 คณะเทคโนโลยี มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม ต.ขำมเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม 

1460 คณะเทคโนโลยี  
สำขำวิชำสัตวศำสตร์ (วท.บ.) 

ห้อง TA 407 คณะเทคโนโลยี มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม  ต.ขำมเรียง อ.กันทรวิชัย จ.
มหำสำรคำม 

1461 คณะเทคโนโลยี  
สำขำวิชำประมง (วท.บ.) 

ห้อง TA 315  คณะเทคโนโลยี  มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม ต.ขำมเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม 

1462 คณะสัตวแพทยศำสตร์  
สำขำวิชำสัตวแพทยศำสตร์ (หลักสูตร 6 ปี) 
(สพ.บ.) 

ณ ห้องประชุม1 อำคำรคณะสัตวแพทยศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (เขตพ้ืนที่ในเมือง) ต.ตลำด 
อ.เมือง จ.มหำสำรคำม 

1463 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์  
สำขำวิชำเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ.) 

ห้อง 410  อำคำรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกร-
ศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ต.ขำมเรียง       
อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม 

1464 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์  
สำขำวิชำกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยำกร (วท.บ.) 

ห้องประชุมชั้น 2  อำคำรคณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยำกรศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม          
ต.ขำมเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม   

1465 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์  
สำขำวิชำสิ่งแวดล้อมศึกษำ (วท.บ.) 

ห้องพักอำจำรย์ชั้น 4 อำคำรคณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยำกรศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม          
ต.ขำมเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม 

1466 คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ  
สำขำวิชำสำรสนเทศศำสตร์ (ศศ.บ.) 

ห้อง IT-511  ชั้น 5  คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ  
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ต.ขำมเรียง อ.กันทรวิชัย   
จ.มหำสำรคำม 

1467 คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ  
สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ (วท.บ.) 

ห้อง IT-302  ชั้น 3  คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ  
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ต.ขำมเรียง อ.กันทรวิชัย   
จ.มหำสำรคำม 

1468 คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ  
สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) 

ห้อง IT-413  ชั้น 4  คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ  
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ต.ขำมเรียง อ.กันทรวิชัย   
จ.มหำสำรคำม 

1469 คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ  
สำขำวิชำคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม 
(วท.บ.) 

ห้อง IT-507  ชั้น 5  คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ  
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ต.ขำมเรียง อ.กันทรวิชัย   
จ.มหำสำรคำม 

1470 คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ  
สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศ (วท.บ.) 

ห้อง IT-308 ชั้น 3 คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ  
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ต.ขำมเรียง อ.กันทรวิชัย  
จ.มหำสำรคำม 
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รหัส
สาขาวิชา 

คณะ/สาขาวิชา  สถานที่สอบ 

1471 คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ  
สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ (นศ.บ.) 

ห้อง IT-211 และ IT-212  ชั้น 2   
คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  
ต.ขำมเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม 

1472 คณะวิศวกรรมศำสตร์  
สำขำวิชำวิศวกรรมศำสตร์ (วศ.บ.) 

ห้อง EN-402, EN-403, EN-404, EN-405 และ    
EN-407 ชั้น 4 คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม ต.ขำมเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม  

1473 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ ผังเมืองและ
นฤมิตศิลป์   
สำขำวิชำสถำปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)  

ห้อง AR-204 ชั้น 2 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์  
ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  
ต.ขำมเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม 

1474 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ ผังเมืองและ
นฤมิตศิลป์   
สำขำวิชำสถำปัตยกรรม ผังเมือง (หลักสูตร 
5 ปี) (สถ.บ.) 

ห้อง AR-205 ชั้น 2 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์  
ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  
ต.ขำมเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม 

1475 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ ผังเมืองและ
นฤมิตศิลป์   
สำขำวิชำสถำปัตยกรรมภำยใน (หลักสูตร 
5 ปี) (สถ.บ.) 

ห้อง AR-206 ชั้น 2 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์  
ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  
ต.ขำมเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม 

1476 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ ผังเมืองและ
นฤมิตศิลป์  
สำขำวิชำนฤมิตศิลป์ (ศป.บ.) 

ห้อง AR-207 ชั้น 2 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์  
ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  
ต.ขำมเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม 

1477 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ ผังเมืองและ
นฤมิตศิลป์  
สำขำวิชำภูมิสถำปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) 
(ภ.สถ.บ.) 

ห้อง AR-208 ชั้น 2 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์  
ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  
ต.ขำมเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม 

1478 คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร  
สำขำวิชำบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 

อำคำรบริหำรธุรกิจสิรินธร ชั้น 1 คณะกำรบัญชีและ
กำรจัดกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ต.ขำมเรียง  
อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม 

1479 คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร  
สำขำวิชำบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร
ภำษำอังกฤษ) (บช.บ.) 

อำคำรบริหำรธุรกิจสิรินธร ชั้น 1 คณะกำรบัญชีและ
กำรจัดกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ต.ขำมเรียง  
อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม 

1480 คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร  
สำขำวิชำกำรตลำด (บธ.บ.) 

อำคำรบริหำรธุรกิจสิรินธร ชั้น 1 คณะกำรบัญชีและ
กำรจัดกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ต.ขำมเรียง  
อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม 

1481 คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร  
สำขำวิชำกำรจัดกำร (บธ.บ.) 

อำคำรบริหำรธุรกิจสิรินธร ชั้น 1 คณะกำรบัญชีและ
กำรจัดกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ต.ขำมเรียง  
อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม 
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1482 คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร  
สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.) 

อำคำรบริหำรธุรกิจสิรินธร ชั้น 1 คณะกำรบัญชีและ
กำรจัดกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ต.ขำมเรียง  
อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม 

1483 คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร  
สำขำวิชำธุรกิจระหว่ำงประเทศ (หลักสูตร
นำนำชำติ) (บธ.บ.) 

อำคำรบริหำรธุรกิจสิรินธร ชั้น 1 คณะกำรบัญชีและ
กำรจัดกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ต.ขำมเรียง  
อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม 

1484 คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร  
สำขำวิชำกำรบริหำรกำรเงิน (บธ.บ.) 

อำคำรบริหำรธุรกิจสิรินธร ชั้น 1 คณะกำรบัญชีและ
กำรจัดกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ต.ขำมเรียง  
อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม 

1485 คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร  
สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศธุรกิจ 
(บธ.บ.) 

อำคำรบริหำรธุรกิจสิรินธร ชั้น 1 คณะกำรบัญชีและ
กำรจัดกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ต.ขำมเรียง  
อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม 

1486 คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร  
สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรประกอบกำร 
(บธ.บ.) 

อำคำรบริหำรธุรกิจสิรินธร ชั้น 1 คณะกำรบัญชีและ
กำรจัดกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ต.ขำมเรียง  
อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม 

1487 คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร  
สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ (ศ.บ.) 

อำคำรบริหำรธุรกิจสิรินธร ชั้น 1 คณะกำรบัญชีและ
กำรจัดกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ต.ขำมเรียง  
อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม 

1488 คณะกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม  
สำขำวิชำกำรจัดกำรท่องเที่ยว (ศศ.บ.) 

ห้อง TH 304  ชั้น 3  คณะกำรท่องเที่ยวและกำร
โรงแรม มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (เขตพ้ืนที่ในเมือง)
ต.ตลำด อ.เมือง จ.มหำสำรคำม 

1489 คณะกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม  
สำขำวิชำกำรจัดกำรโรงแรม (ศศ.บ.) 

ห้อง TH 204  ชั้น 2  คณะกำรท่องเที่ยวและกำร
โรงแรม มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (เขตพ้ืนที่ในเมือง)
ต.ตลำด อ.เมือง จ.มหำสำรคำม 

1490 คณะกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม  
สำขำวิชำกำรจัดกำรท่องเที่ยวนำนำชำติ  
(หลักสูตรภำษำอังกฤษ) (ศศ.บ.) 

ห้อง TH 303  ชั้น 3  คณะกำรท่องเที่ยวและกำร
โรงแรม มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (เขตพ้ืนที่ในเมือง)
ต.ตลำด อ.เมือง จ.มหำสำรคำม 

1491 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
สำขำวิชำภำษำไทย (ศศ.บ.) 

ห้อง HS-306 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ต.ขำมเรียง อ.กันทรวิชัย 
จ.มหำสำรคำม  

1492 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
สำขำวิชำภำษำเพ่ือกำรสร้ำงสรรค์งำนสื่อ
สิ่งพิมพ์ (ศศ.บ.) 

ห้อง HS-307 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ต.ขำมเรียง อ.กันทรวิชัย  
จ.มหำสำรคำม  

1493 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
สำขำวิชำภำษำอังกฤษ (ศศ.บ.) 

ห้อง HS-403  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ต.ขำมเรียง อ.กันทรวิชัย  
จ.มหำสำรคำม 
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1494 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
สำขำวิชำภำษำอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) 

ห้อง HS-407 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ต.ขำมเรียง อ.กันทรวิชัย 
จ.มหำสำรคำม 

1495 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร
นำนำชำติ (หลักสูตรนำนำชำติ) (ศศ.บ.) 

ห้อง HS-416 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ต.ขำมเรียง อ.กันทรวิชัย 
จ.มหำสำรคำม 

1496 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
สำขำวิชำภำษำฝรั่งเศส (ศศ.บ.) 

ห้อง HS-412 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ต.ขำมเรียง อ.กันทรวิชัย 
จ.มหำสำรคำม 

1497 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
สำขำวิชำภำษำญี่ปุ่น (ศศ.บ.) 

ห้อง HS-312 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ต.ขำมเรียง อ.กันทรวิชัย 
จ.มหำสำรคำม 

1498 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
สำขำวิชำภำษำจีน (ศศ.บ.) 

ห้อง HS-302 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ต.ขำมเรียง อ.กันทรวิชัย 
จ.มหำสำรคำม 

1499 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
สำขำวิชำกำรพัฒนำชุมชน (ศศ.บ.) 

ห้อง HS-309 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ต.ขำมเรียง อ.กันทรวิชัย 
จ.มหำสำรคำม 

1500 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
สำขำวิชำประวัติศำสตร์ (ศศ.บ.) 

ห้อง HS-410 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ต.ขำมเรียง อ.กันทรวิชัย 
จ.มหำสำรคำม 

1501 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
สำขำวิชำภูมิศำสตร์พัฒนำเพ่ือกำรจัดกำร
ทรัพยำกร (วท.บ.) 

ห้อง HS-413 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ต.ขำมเรียง อ.กันทรวิชัย 
จ.มหำสำรคำม 

1502 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
สำขำวิชำภำษำเกำหลี (ศศ.บ.) 

ห้อง HS-313 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ต.ขำมเรียง อ.กันทรวิชัย 
จ.มหำสำรคำม 

1503 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
สำขำวิชำภำษำและวัฒนธรรมอำเซียน 
(เขมร) (ศศ.บ.) 

ห้อง HS-316 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ต.ขำมเรียง อ.กันทรวิชัย 
จ.มหำสำรคำม 

1504 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
สำขำวิชำภำษำและวัฒนธรรมอำเซียน 
(ลำว) (ศศ.บ.) 

ห้อง HS-303 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ต.ขำมเรียง อ.กันทรวิชัย 
จ.มหำสำรคำม 

1505 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
สำขำวิชำภำษำและวัฒนธรรมอำเซียน 
(พม่ำ) (ศศ.บ.) 

ห้อง HS-317 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ต.ขำมเรียง อ.กันทรวิชัย 
จ.มหำสำรคำม 
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1506 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
สำขำวิชำภำษำและวัฒนธรรมอำเซียน 
(เวียดนำม) (ศศ.บ.)  

ห้อง HS-304 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ต.ขำมเรียง อ.กันทรวิชัย 
จ.มหำสำรคำม 

1507 วิทยำลัยกำรเมืองกำรปกครอง  
สำขำวิชำกำรเมืองกำรปกครอง (ร.บ.) 

ห้อง D-339 และ D-340 ชั้น 3  วิทยำลัยกำรเมือง
กำรปกครอง มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ต.ขำมเรียง 
อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม 

1508 วิทยำลัยกำรเมืองกำรปกครอง  
สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ (ร.บ.) 

ห้อง D-413 และ D-414 ชั้น 4  วิทยำลัยกำรเมือง
กำรปกครอง มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ต.ขำมเรียง 
อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม 

1509 วิทยำลัยกำรเมืองกำรปกครอง  
สำขำวิชำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 
(ร.บ.) 

ห้อง D-207  ชั้น 2  วิทยำลัยกำรเมืองกำรปกครอง 
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ต.ขำมเรียง อ.กันทรวิชัย  
จ.มหำสำรคำม  

1510 วิทยำลัยกำรเมืองกำรปกครอง  
สำขำวิชำสิทธิมนุษยชนศึกษำ (ศศ.บ.) 

ห้อง D-212  ชั้น 2  วิทยำลัยกำรเมืองกำรปกครอง 
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ต.ขำมเรียง อ.กันทรวิชัย  
จ.มหำสำรคำม  

1511 คณะนิติศำสตร์  
สำขำวิชำนิติศำสตร์ (น.บ.) 

ห้อง RN1-405  ชั้น 4  อำคำรรำชนครินทร์   
คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม   
ต.ขำมเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม 

1512 คณะศึกษำศำสตร์  
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทั่วไป (หลักสูตร  
5 ปี) (กศ.บ.) 

ห้อง EDU 3401 อำคำรวิทยพัฒนำ คณะ
ศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (เขตพื้นที่  
ในเมือง) ต.ตลำด อ.เมือง จ.มหำสำรคำม   

1513 คณะศึกษำศำสตร์  
สำขำวิชำคณิตศำสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) 
(กศ.บ.) 

ห้อง ศษ 201  อำคำรแปดเหลี่ยม  คณะศึกษำศำสตร์
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (เขตพื้นที่ในเมือง)  
ต.ตลำด  อ.เมือง  จ.มหำสำรคำม 

1514 คณะศึกษำศำสตร์    
สำขำวิชำสังคมคึกษำ (หลักสูตร 5 ปี) 
(กศ.บ.) 

ห้อง EDU 3403  อำคำรวิทยพัฒนำ คณะ
ศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (เขตพื้นที่  
ในเมือง) ต.ตลำด อ.เมือง จ.มหำสำรคำม 

1515 คณะศึกษำศำสตร์  
สำขำวิชำภำษำอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี) 
(กศ.บ.) 

ห้อง EDU 3301  อำคำรวิทยพัฒนำ คณะ
ศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (เขตพื้นที่  
ในเมือง) ต.ตลำด อ.เมือง จ.มหำสำรคำม 

1516 คณะศึกษำศำสตร์  
สำขำวิชำภำษำไทย (หลักสูตร 5 ปี) 
(กศ.บ.) 

ห้อง EDU 3303  อำคำรวิทยพัฒนำ คณะ
ศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (เขตพื้นที่  
ในเมือง) ต.ตลำด อ.เมือง จ.มหำสำรคำม 

1517 คณะศกึษำศำสตร์  
สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) 
(กศ.บ.) 

ห้อง EDU 3904  อำคำรวิทยพัฒนำ คณะ
ศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (เขตพื้นที่  
ในเมือง) ต.ตลำด อ.เมือง จ.มหำสำรคำม 
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รหัส
สาขาวิชา 

คณะ/สาขาวิชา  สถานที่สอบ 

1518 คณะศึกษำศำสตร์  
สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำและ
คอมพิวเตอร์ศึกษำ (หลักสูตร 5 ปี) (กศ.บ.) 

ห้องภำควิชำเทคโนโลยีฯ ชั้น 6  อำคำรเอนกประสงค์   
คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  
(เขตพื้นที่ในเมือง) ต.ตลำด อ.เมือง จ.มหำสำรคำม 

1519 คณะศึกษำศำสตร์  
สำขำวิชำจิตวิทยำ (วท.บ.) 

ห้องภำควิชำจิตวิทยำ ชั้น 8  อำคำรวิทยพัฒนำ  
คณะศึกษำศำสตร์  มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  
(เขตพื้นที่ในเมือง) ต.ตลำด อ.เมือง จ.มหำสำรคำม 

1520 คณะศึกษำศำสตร์  
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ (วท.บ.)  

ห้องภำควิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพและกำรกีฬำ ชั้น 1  
อำคำรแปดเหลี่ยม  คณะศึกษำศำสตร์  มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม (เขตพื้นที่ในเมือง) ต.ตลำด อ.เมือง   
จ.มหำสำรคำม 

1521 คณะศิลปกรรมศำสตร์  
สำขำวิชำทัศนศิลป์ (ศป.บ.) 

ห้อง FA102 และFA401  คณะศิลปกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  ต.ขำมเรียง  อ.กันทรวิชัย  
จ.มหำสำรคำม  

1522 คณะศิลปกรรมศำสตร์  
สำขำวิชำศิลปะกำรแสดง (ศป.บ.) 

ห้อง FA204  คณะศิลปกรรมศำสตร์  มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม ต.ขำมเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม 

1523 วิทยำลัยดุริยำงคศิลป์  
สำขำวิชำดุริยำงคศิลป์ (ดศ.บ.) 

ห้อง MU 202  ชั้น 2  อำคำรวิทยำลัยดุริยำงคศิลป์  
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ต.ขำมเรียง อ.กันทรวิชัย  
จ.มหำสำรคำม   

1524 คณะวัฒนธรรมศำสตร์  
สำขำวิชำกำรจัดกำรวัฒนธรรม (ศศ.บ.) 

ห้องวัฒนธรรมศำสตร์  คณะวัฒนธรรมศำสตร์  
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (เขตพื้นที่ในเมือง)  
ต.ตลำด อ.เมือง จ.มหำสำรคำม 

 
 


