
  ใหผูยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอบท่ี 4 การรับแบบ Admissions ประจําป
การศึกษา 2562  ตามประกาศรายชื่อผูยืนยันสิทธิ์ในเว็บไซต์ของ ทปอ. https://student.mytcas.com/th 

ตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ในวันท่ี 10 มิถุนายน 2562  โดยใหดําเนินการดังนี้ 

1. ผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตองบันทึกขอมูลการรายงานตัว 
ใหครบถวนสมบูรณ ตามวิธีการข้ึนทะเบียนเปนนสิิตใหมผานระบบ Internet http://admit.msu.ac.th  
ในระหวางวันท่ี 14 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2562  
 

2. ผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตองพิมพแบบรายงานตัวเขาศึกษา 
และพิมพใบชําระเงิน เพ่ือไปชําระเงินท่ีธนาคาร ในระหวางวันท่ี 14 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2562 และ 
เก็บหลักฐานการชําระเงินไวอางอิง ซ่ึงการรายงานตัวเปนนิสิตจะสมบูรณตอเม่ือไดชําระเงินเรียบรอยแลว  
(กอนชําระเงิน โปรดตรวจสอบรหัสประจําตัวนิสิตและชื่อ – สกุลใหถูกตอง) ตามธนาคารท่ีกําหนด ดังนี้ 

- ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)  หรือ 
   - ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  หรือ 
   - ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  หรือ 
   - ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   
 

3. ผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะตองชําระเงินคาธรรมเนียม 
การศึกษา ตามท่ีคณะ/วิทยาลัย/ สาขาวิชากําหนด ในวันรายงานตัวเขาศึกษาผานระบบ Internet   

คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา คาธรรมเนียมการศึกษา ระบบปกต ิ(บาท) 
คณะแพทยศาสตร 20,000 
คณะเภสัชศาสตร 32,500 
คณะสาธารณสุขศาสตร 
- ส.บ. สาธารณสุขศาสตร 
- วท.บ. โภชนศาสตร การกําหนดอาหาร และอาหารปลอดภัย 
- วท.บ. อนามัยสิ่งแวดลอม 
- วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 
15,000 
15,000 
15,000 
16,000 

คณะวิทยาศาสตร 15,000 
คณะเทคโนโลยี 15,000 
คณะสัตวแพทยศาสตร 25,000 
คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
- วทบ. เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 
- วท.บ. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
- วท.บ. สิ่งแวดลอมศึกษา 

 
15,000 
15,000 
12,000 

คณะวิทยาการสารสนเทศ  
- ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร 13,500 
- วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 13,500 
- วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 15,000 
- วท.บ. สื่อนฤมิต 13,500 
- นศ.บ. นิเทศศาสตร 13,000 

https://student.mytcas.com/th
http://admit.msu.ac.th/


คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา คาธรรมเนียมการศึกษา ระบบปกต ิ(บาท) 
คณะวิทยาการสารสนเทศ  
- ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร 13,500 
- วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 13,500 
- วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 15,000 
- วท.บ. สื่อนฤมิต 13,500 
- นศ.บ. นิเทศศาสตร 13,000 
คณะวิศวกรรมศาสตร 15,000 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมือง นฤมิตศิลป 18,000 
คณะการบัญชีและการจัดการ 
- บช.บ. บัญชีบัณฑิต 
- บธ.บ. การตลาด 
- บธ.บ. การจัดการ  
- บธ.บ. คอมพิวเตอรธุรกิจ 
- บธ.บ. ธุรกิจระหวางประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 
- บธ.บ. การบริหารการเงิน 
- บธ.บ. เทคโนโลยสีารสนเทศธุรกิจ 
- บธ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย 
- ศ.บ. เศรษฐศาสตรธุรกิจ 

 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 
45,000 
18,000 
18,000 
18,000 
18,000 

คณะการทองเท่ียวและการโรงแรม 
- ศศ.บ. การจัดการการทองเท่ียว 
- ศศ.บ. การจัดการโรงแรม 
- ศศ.บ. การจัดการการทองเท่ียว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

 
18,000 
18,000 
35,000 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
- ศศ.บ. ภาษาไทย 
- ศศ.บ. ภาษาเพ่ือการสรางสรรคสื่อ 
- ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
- ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) 
- ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
- ศศ.บ. ภาษาจีน 
- ศศ.บ. ภาษาญี่ปุน 
- ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส 
- ศศ.บ. ประวัติศาสตร 
- ศศ.บ. การพัฒนาชุมชนและสังคม 
- วท.บ. ภูมิศาสตรพัฒนาเพ่ือการจัดการทรัพยากร 
- ศศ.บ. ภาษาเกาหลี 
- ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ลาว) 
- ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เวียดนาม) 

 
11,000 
11,000 
12,000 
25,000 
15,000 
12,000 
12,000 
12,000 
11,000 
11,000 
12,000 
12,000 
11,000 
11,000 

 
 



คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา 
ระบบปกติ 

คาธรรมเนียมการศึกษา  (บาท) 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 13,000 

คณะศึกษาศาสตร 13,000 
คณะศิลปกรรมศาสตร 15,000 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป 15,000 
คณะวัฒนธรรมศาสตร 12,000 
คณะนิติศาสตร 13,000 

 

4.  นิสิตใหมท่ีรายงานตัวเขาศึกษาตามข้ันตอนผานระบบ Internet และชําระเงินแลว จะตองนํา 
เอกสารการข้ึนทะเบียนเปนนิสิตไปยื่นรายงานตัว ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (เขตพ้ืนท่ีในเมือง) มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ในระหวางวันท่ี 2 - 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 - 15.30 น. ท้ังนี้  ใหนิสิตจัดเตรียมชุดกีฬา/
ชุดวอรม เพ่ือเขารับการตรวจรางกายในวันและเวลาดังกลาวดวย   

   หลักฐานประกอบการรายงานตัวเขาศึกษา โดยจัดเรียงเอกสารตามลําดับ  ดังนี้ 
4.1 แบบรายงานตัวนิสติท่ีพิมพผานระบบ Internet จํานวน 1 ชุด 
4.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ชุด 
4.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนบิดา จํานวน 1 ชุด 
4.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนมารดา จํานวน 1 ชุด 
4.5 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูปกครอง 
     (กรณีท่ีผูปกครองเปนบุคคลอ่ืน ท่ีมิใชบิดาหรือมารดา) 

จํานวน 1 ชุด 

4.6 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ชุด 
4.7 สําเนาใบแสดงผลการเรียน 6 ภาคเรียน (พรอมแสดงฉบับจริง) จํานวน 2 ชุด 
4.8 สําเนาการเปลี่ยนชื่อ–นามสกุล (ถามี) จํานวน 1 ชุด 
4.9 สําเนาเอกสารการชําระเงินผานธนาคาร จํานวน 1 ชุด 
4.10 สําเนาเอกสารอ่ืนๆ (ใบสําคัญการเปลี่ยนคํานําหนาชื่อ,  
       คําสั่งแตงตั้งยศ (ถามี)) 

 
จํานวน 

 
1 

 
ชุด 

หมายเหตุ  ใหรับรองสําเนาถูกตองในเอกสารท่ีเปนฉบับสําเนาทุกแผน 
 

       กําหนดการสงเอกสารการรายงานตัว ตามวันเวลาของแตละคณะ/วิทยาลัย ท่ีกําหนด 
วัน/เดือน/ป คณะ/วิทยาลัย 

วันอังคารท่ี 2 กรกฎาคม 2562 
 

1. คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมือง นฤมิตศิลป 
2. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
3. คณะสาธารณสุขศาสตร 
4. คณะนิติศาสตร 

วันพุธท่ี 3 กรกฎาคม 2562 1. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 2. คณะวิทยาศาสตร 
 3. คณะศึกษาศาสตร 
  4. คณะศิลปกรรมศาสตร 
 5. คณะวัฒนธรรมศาสตร 
 6. วิทยาลัยดุริยางคศิลป 



 

หมายเหตุ  ใหนิสิตจัดเตรียมชุดกีฬา/ชุดวอรม เพ่ือเขารับการตรวจรางกายในวันและเวลาดังกลาวดวย   
 

                  5. นิสิตใหมจะตองชําระเงินคากองทุนสวัสดิภาพและสวัสดิการนิสิต จํานวนเงิน 300 บาท 
           6. นิสิตใหมจะตองชําระคาตรวจรางกาย จํานวนเงิน 650 บาท  การตรวจรางกายนิสิตใหม และ 
การข้ึนทะเบียนประกันสุขภาพถวนหนา (บัตรทอง 30 บาท) ตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา (30 บาท
รักษาทุกโรค) โดยนิสิตไมตองเสียคาใชจายในการข้ึนทะเบียน กําหนดการจะแจงใหทราบในปฏิทินการศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2562 หลักฐานประกอบการข้ึนทะเบียนประกันสุขภาพถวนหนา ดังนี้ 

6.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน 1 ชุด 
6.2 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ชุด 

        7. นิสิตใหมจะตองเขาพักในหอพักมหาวิทยาลัย 1 ปการศึกษา และตองโอนยายทะเบียนบาน
มายังบานเลขท่ีของสํานักงานกิจการหอพัก ดังนี้  
 

คณะ/วิทยาลัย การโอนยายทะเบียนบานของนิสิตใหม 

1. คณะแพทยศาสตร 
2. คณะวัฒนธรรมศาสตร 

โอนยายเขาบานเลขท่ี 79/85-86 ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม 44000 

คณะการทองเท่ียวและการโรงแรม โอนยายเขาบานเลขท่ี 79/87-88 ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม 44000 

1. คณะศึกษาศาสตร 
2. คณะสัตวแพทยศาสตร 

โอนยายเขาบานเลขท่ี 79/89-90 ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม 44000 

คณะการบัญชีและการจัดการ โอนยายเขาบานเลขท่ี 55 หมู 20 ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม 44150   

1. คณะเภสัชศาสตร 
2. คณะสาธารณสุขศาสตร 
3. คณะวิทยาศาสตร 
4. คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 

โอนยายเขาบานเลขท่ี 62 หมู 20 ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม 44150   

1. คณะวิทยาการสารสนเทศ 
2. คณะวิศวกรรมศาสตร 
3. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
4. คณะเทคโนโลยี 
5. คณะนิติศาสตร 

โอนยายเขาบานเลขท่ี 51 หมู 20 ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม 44150   

วัน/เดือน/ป คณะ/วิทยาลัย 
วันพฤหัสบดีท่ี 4 กรกฎาคม 2562 1. คณะวิศวกรรมศาสตร 

 2. คณะเภสัชศาสตร 
 4. คณะการทองเท่ียวและการโรงแรม 
 5. คณะวิทยาการสารสนเทศ 
 6. คณะแพทยศาสตร 
 7. คณะสัตวแพทยศาสตร 

วันศุกรท่ี 5 กรกฎาคม 2562 1. คณะเทคโนโลยี 
 2. คณะการบัญชีและการจัดการ 
 3. คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 



คณะ/วิทยาลัย การโอนยายทะเบียนบานของนิสิตใหม 
1. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2. คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและนฤมิตศิลป 
3. คณะศิลปกรรมศาสตร 
4. วิทยาลัยดุริยางคศิลป 

โอนยายเขาบานเลขท่ี 52 หมู 20 ตําบลขามเรียง   
อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150   

 
    8.  รายการอ่ืนๆ ท่ีนิสิตใหมจะตองแจงความประสงคในวันรายงานตัวเขาศึกษา 
     8.1 นิสิตใหมสามารถสอบถามขอมูลการขอกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
ของรัฐบาล โทรศัพทสอบถามเพ่ิมเติมไดท่ี 043-754388, 043-754333 ตอ 7210-7213 
         8.2 นิสิตใหมสามารถติดตอสั่งซ้ือเครื่องแบบนิสิตไดท่ี Ubookweb.msu.ac.th จัดจําหนาย
โดยศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพทสอบถามเพ่ิมเติมไดท่ี 043-754319, 043-754174 ตอ 1221  
ในวันจันทร-เสาร เวลา 08.00-17.00 น. 
        กรณีผูมีสิทธิ์เขาศึกษาฯ ไมมารายงานตัวตามกําหนดการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ถือวาสละสิทธิ์  
มหาวิทยาลัยจะไมคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษา คากองทุนสวัสดิภาพและสวัสดิการนิสิต คาตรวจรางกาย  
คาบํารุงหอพัก หรืออ่ืนๆ  
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