
 ให้ผู้มีสิทธิ์ เข้าสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา 2562 รอบที่  4                                              
การรับแบบ Admissions มาสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-15.00 น. ตามสถานที่                      
สอบสัมภาษณ์ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด และสิ่งที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ 
  1. ใบสมัครรอบที่ 4 แอดมิชชัน (Admission)  
  2. บัตรประจ าตัวประชาชนหรือใบต่างด้าว หรือหลักฐานตามที่ทางราชการออกให้มาแสดงว่าได้รับ
อนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย พร้อมน าหลักฐานต้นฉบับไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย  
  3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  4. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ฉบับส าเร็จการศึกษา) 
  5. ผลการตรวจตาบอดสีจากโรงพยาบาลของรัฐ (ตามแบบฟอร์มที่โรงพยาบาลก าหนด) เฉพาสาขาวิชา 
ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) 

คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา สถานที่สอบสัมภาษณ์ 

คณะแพทยศาสตร์ 
พทป.บ. การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้น 4 อาคารคณะแพทยศาสตร์ (หลังใหม่) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ในเมือง (ม.เก่า) 

วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ชั้น 4 อาคารคณะแพทยศาสตร์ (หลังใหม่) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ในเมือง (ม.เก่า) 

คณะเภสัชศาสตร ์
ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) ห้อง P302 ชั้น 3 คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ขามเรียง (ม.ใหม่) 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ ห้อง PH2-301 ชั้น 3  

คณะสาธารณสุขศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ขามเรียง (ม.ใหม่) 

วท.บ. โภชนศาสตร์ การก าหนดอาหาร และอาหารปลอดภัย ห้อง PH2-302 ชั้น 3  
คณะสาธารณสุขศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ขามเรียง (ม.ใหม่) 

วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม ห้อง PH2-303 ชั้น 3  
คณะสาธารณสุขศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ขามเรียง (ม.ใหม่) 

วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ห้อง PH2-304 ชั้น 3  
คณะสาธารณสุขศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ขามเรียง (ม.ใหม่) 



คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา สถานที่สอบสัมภาษณ์ 

คณะวิทยาศาสตร์ 
วท.บ. เคมี ห้อง SC1-400/2 ชั้น 4  

คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ขามเรียง (ม.ใหม่) 

วท.บ. ชวีวิทยา ห้อง SC1-300/1 ชั้น 3  
คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ขามเรียง (ม.ใหม่)  

วท.บ. ฟิสิกส์ ห้อง SC1-206 ชั้น 2  
คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ขามเรียง (ม.ใหม่) 

วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์  ห้อง SC1-204 ชั้น 2  
คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ขามเรียง (ม.ใหม่) 

วท.บ. คณิตศาสตร์ ห้อง SC1-108 ชั้น 1  
คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ขามเรียง (ม.ใหม่) 

วท.บ. สถิต ิ ห้อง SC1-114 ชั้น 1  
คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ขามเรียง (ม.ใหม่) 

วท.บ. จุลชีววิทยา ห้อง SC1-200/2 ชั้น 2  
คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ขามเรียง (ม.ใหม่) 

คณะเทคโนโลยี 
วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ห้อง TA 201 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ขามเรียง (ม.ใหม่) 

วท.บ. เทคโนโลยีชวีภาพ ห้อง TA 202 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ขามเรียง (ม.ใหม่) 

วท.บ. เกษตรศาสตร (วิชาเอกพืชสวน) ห้อง TA 217 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ขามเรียง (ม.ใหม่) 
 



คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา สถานที่สอบสัมภาษณ์ 

คณะเทคโนโลยี (ต่อ) 
วท.บ. เกษตรศาสตร (วิชาเอกพืชไร) ห้อง TA 215 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ขามเรียง (ม.ใหม่) 

วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ห้อง TA 201  ชั้น 2 คณะเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ขามเรียง (ม.ใหม่) 

วท.บ. สัตวศาสตร ์ ห้อง TA 407 ชั้น 4 คณะเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ขามเรียง (ม.ใหม่) 

วท.บ. ประมง ห้อง TA 315 ชั้น 3 คณะเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ขามเรียง (ม.ใหม่) 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี) ตึก 6A คณะสัตวแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ในเมือง (ม.เก่า) 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ห้อง ENV 410 ชั้น 4  

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ขามเรียง (ม.ใหม่)   

วท.บ. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ห้อง ENV 206 ชั้น 2  
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ขามเรียง (ม.ใหม่)   

วท.บ. สิ่งแวดล้อมศึกษา ห้อง ENV 405 ชั้น 4  
 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ขามเรียง (ม.ใหม่) 

คณะวิทยาการสารสนเทศ 
ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ ห้อง IT-316 ชั้น 3  

คณะวิทยาการสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ขามเรียง (ม.ใหม่)   

วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง IT-302 ชั้น 3  
คณะวิทยาการสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ขามเรียง (ม.ใหม่)   



คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา สถานที่สอบสัมภาษณ์ 

คณะวิทยาการสารสนเทศ (ต่อ) 
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ห้อง IT-304 ชั้น 3  

คณะวิทยาการสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ขามเรียง (ม.ใหม่)      

วท.บ. สื่อนฤมิต ห้อง IT-303 ชั้น 3 
 คณะวิทยาการสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ขามเรียง (ม.ใหม่)      

นศ.บ. นิเทศศาสตร์ ห้อง IT-211 และ IT-212 ชั้น 2 
คณะวิทยาการสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ขามเรียง (ม.ใหม่)   

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร์ รายงานตัว ห้องโพธิวิศว์ ชั้น 1  

สอบสัมภาษณ์ ห้อง EN-407 ชั้น 4  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ขามเรียง (ม.ใหม่) 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ 
สถ.บ. สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) ห้อง AR-206 ชั้น 2  

คณะสถาปตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง 
และนฤมิตศิลป์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ขามเรียง (ม.ใหม่)     

สถ.บ. สถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตร 5 ปี) ห้อง AR-215 ชั้น 2  
คณะสถาปตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง 
และนฤมิตศิลป์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ขามเรียง (ม.ใหม่)    

สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี) ห้อง AR-204 ชั้น 2  
คณะสถาปตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง 
และนฤมิตศิลป์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ขามเรียง (ม.ใหม่)    

ศป.บ. นฤมิตศิลป์ ห้อง AR-101-2 ชั้น 1  
คณะสถาปตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง 
และนฤมิตศิลป์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ขามเรียง (ม.ใหม่)     



คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา สถานที่สอบสัมภาษณ์ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ (ต่อ) 
ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) ห้อง AR-224-1 ชั้น 2  

คณะสถาปตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง 
และนฤมิตศิลป์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ขามเรียง (ม.ใหม่)     

วท.บ. การจัดการงานกอสราง ห้อง AR-101-3 ชั้น 1  
คณะสถาปตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง 
และนฤมิตศิลป์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ขามเรียง (ม.ใหม่)     

คณะการบัญชีและการจัดการ 
บช.บ. บัญชีบัณฑิต ชั้น 1 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร  

คณะการบัญชีและการจัดการ  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ขามเรียง (ม.ใหม่)    

บธ.บ. การตลาด ชั้น 1 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร  
คณะการบัญชีและการจัดการ  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ขามเรียง (ม.ใหม่)    

บธ.บ. การจัดการ ชั้น 1 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร  
คณะการบัญชีและการจัดการ  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ขามเรียง (ม.ใหม่)   

บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้น 1 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร  
คณะการบัญชีและการจัดการ  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ขามเรียง (ม.ใหม่)    

บธ.บ. ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้น 1 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร  
คณะการบัญชีและการจัดการ  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ขามเรียง (ม.ใหม่) 

บธ.บ. การบริหารการเงิน ชั้น 1 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร  
คณะการบัญชีและการจัดการ  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ขามเรียง (ม.ใหม่) 

บธ.บ. เทคโนโลยสีารสนเทศธุรกิจ ชั้น 1 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร  
คณะการบัญชีและการจัดการ  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ขามเรียง (ม.ใหม่)    



คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา สถานที่สอบสัมภาษณ์ 

คณะการบัญชีและการจัดการ (ต่อ) 
บธ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 1 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร  

คณะการบัญชีและการจัดการ  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ขามเรียง (ม.ใหม่) 

ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ชั้น 1 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร  
คณะการบัญชีและการจัดการ  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ขามเรียง (ม.ใหม่) 

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว ห้อง TH304 ชั้น 3  

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ในเมือง (ม.เก่า)   

ศศ.บ. การจัดการโรงแรม ห้อง TH204 ชั้น 2  
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ในเมือง (ม.เก่า)   

ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว 
 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

ห้อง TH303 ชั้น 3  
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ในเมือง (ม.เก่า)   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ศศ.บ. ภาษาไทย ห้อง HS308 ชั้น 3  

อาคารศูนย์เรียนรู้พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ขามเรียง (ม.ใหม่) 

ศศ.บ. ภาษาเพ่ือการสร้างสรรค์สื่อ ห้อง HS307 ชั้น 3  
อาคารศูนย์เรียนรู้พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ขามเรียง (ม.ใหม่) 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ห้อง HS409 ชั้น 4  
อาคารศูนย์เรียนรู้พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ขามเรียง (ม.ใหม่) 
 
 



คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา สถานที่สอบสัมภาษณ์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต่อ) 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) ห้อง HS404 ชั้น 4  

อาคารศูนย์เรียนรู้พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ขามเรียง (ม.ใหม่) 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ ห้อง HS408 ชั้น 4  
อาคารศูนย์เรียนรู้พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ขามเรียง (ม.ใหม่) 

ศศ.บ. ภาษาจีน ห้อง HS302 ชั้น 3  
อาคารศูนย์เรียนรู้พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ขามเรียง (ม.ใหม่) 

ศศ.บ. ภาษาญี่ปุน ห้อง HS312 ชั้น 3  
อาคารศูนย์เรียนรู้พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ขามเรียง (ม.ใหม่) 

ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส ห้อง HS412 ชั้น 4  
อาคารศูนย์เรียนรู้พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ขามเรียง (ม.ใหม่) 

ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ ห้อง HS410 ชั้น 4 
อาคารศูนย์เรียนรู้พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ขามเรียง (ม.ใหม่) 

ศศ.บ. การพัฒนาชุมชนและสังคม ห้อง HS310 ชั้น 3 
อาคารศูนย์เรียนรู้พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ขามเรียง (ม.ใหม่) 

 
 
 
 

 



คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา สถานที่สอบสัมภาษณ์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต่อ) 
วท.บ. ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร ห้อง HS413 ชั้น 4  

อาคารศูนย์เรียนรู้พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ขามเรียง (ม.ใหม่) 

ศศ.บ. ภาษาเกาหลี ห้อง HS313 ชั้น 3 
อาคารศูนย์เรียนรู้พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ขามเรียง (ม.ใหม่) 

ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ลาว) ห้อง HS301 ชั้น 3  
อาคารศูนย์เรียนรู้พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ขามเรียง (ม.ใหม่) 

ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เวียดนาม) ห้อง HS304 ชั้น 3  
อาคารศูนย์เรียนรู้พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ขามเรียง (ม.ใหม่) 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
ร.บ. การเมืองการปกครอง ห้อง D-207 และ D-212 ชั้น 2  

อาคารวิทยบริการ D   
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ขามเรียง (ม.ใหม่) 

ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ ห้อง D-413 และ D-414  ชั้น 4  
อาคารวิทยบริการ D   
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ขามเรียง (ม.ใหม่)  

ร.บ. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ห้องประชุม 338 และ D-339 ชั้น 3 
อาคารวิทยบริการ D   
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ขามเรียง (ม.ใหม่) 

 
 
 

 



คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา สถานที่สอบสัมภาษณ์ 

คณะศึกษาศาสตร์ 
วท.บ. จิตวิทยา ห้องศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยา 

และการให้ค าปรึกษา ชั้น 6  
อาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ในเมือง (ม.เก่า) 

วท.บ. วิทยาศาสตรการกีฬา ห้องภาควิชาวิทยาศาตร์สุขภาพ 
และการกีฬา ชั้น 1 อาคารแปดเหลี่ยม คณะ
ศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ในเมือง (ม.เก่า) 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
ศป.บ. ทัศนศิลป์ ห้อง FA 401 และ FA 413 ชั้น 4  

คณะศิลปกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ขามเรียง (ม.ใหม่) 

ศป.บ. ศิลปะการแสดง ห้อง FA 204 ชั้น 2  
คณะศิลปกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ขามเรียง (ม.ใหม่) 

ศป.บ. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ห้อง FA 102 ชั้น 1  
คณะศิลปกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ขามเรียง (ม.ใหม่) 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
ดศ.บ. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต ห้อง MU 100 ชั้น 1 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ขามเรียง (ม.ใหม่)   

คณะวัฒนธรรมศาสตร์ 
ศศ.บ. การจัดการวัฒนธรรม ห้อง FCS 1303 ชั้น 3  

คณะวัฒนธรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ในเมือง (ม.เก่า)      

คณะนิติศาสตร ์
น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต ห้อง RN1-401 และ RN1-405 ชั้น 4  

อาคารราชนครินทร์ คณะนิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เขตพ้ืนที่ขามเรียง (ม.ใหม่) 

 



    
 
 
            
 
 
 
 
 
 


