
โครงการต�นกล�านิติศาสตร�

๖.  ค�าสมัคร

จํานวน ๓๕๐ บาท  (ไม�รวมค�าธรรมเนียม ในกรณีจ�ายผ�านธนาคาร)

๗.  เกณฑ�การคัดเลือก

๗.๑  มีคุณสมบัติตามประกาศผู�มีสิทธ�์สมัคร

๗.๒ สอบสัมภาษณ� ในวันและเวลาที่กําหนด (กรณีผู�สมัครผ�าน

ระบบออนไลน� ให�ผู�สมัครนําหลักฐานในการสมัครมายื่น ในวันที่สอบ

สัมภาษณ�)

๗.๓ ผ�านการสอบสัมภาษณ�ตามเกณฑ�ที่คณะนิ ติศาสตร�  

มหาว�ทยาลัยมหาสารคามกําหนด

๗.๔ ผลการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข�าศึกษา

ต�อในระดับปร�ญญาตร� โครงการต�นกล�านิติศาสตร� คณะนิติศาสตร� 

มหาว�ทยาลัยมหาสารคาม ถือเป�นอันสิ�นสุด

๘.  ระยะเวลาในการดําเนินการ

๘.๑ รับสมัครผ�านระบบออนไลน� วันที่ ๑ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙   

๘.๒  รับสมัครด�วยตนเอง วันที่ ๑๙ - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

๘.๓  ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธ�์เข�าสอบ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐

๘.๔  สอบสัมภาษณ� วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐

๘.๕  ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธ�์เข�าศึกษา วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ 

ผ�านทางเว็บไซต� คณะนิติศาสตร�  http://laws.msu.ac.th  

๘.๖ รายงานตัวเข�าศึกษาผ�านระบบอินเทอร�เน็ตได�ที่ http://admit.

msu.ac.th วันที่  ๒๐-๓๑  มกราคม ๒๕๖๐

คณะนิติศาสตร� มหาว�ทยาลัยมหาสารคาม จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบ

คัดเลือกเข�าศึกษาในระดับปร�ญญาตร� โครงการต�นกล�านิติศาสตร� ประจํา

ป�การศึกษา ๒๕๖๐ ระดับปร�ญญาตร� หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 

ประจําป�การศึกษา ๒๕๖๐  มีรายละเอียดดังนี้

๑.  จํานวนนิสิตที่จะรับเข�าศึกษา

คณะนิติศาสตร� มหาว�ทยาลัยมหาสารคาม จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล

เข�าศึกษาในระดับปร�ญญาตร� ๔ ป�  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ระบบ

ปกติ ประจําป�การศึกษา ๒๕๖๐ จํานวน ๗๕ คน ดําเนินการจัดการเร�ยนการ

สอน (เร�ยนเต็มเวลา) ณ คณะนิติศาสตร� มหาว�ทยาลัยมหาสารคาม 

๒.  คุณสมบัติผู�สมัคร 

๒.๑ เป�นผู�กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ ๖ ที่มีผลการเร�ยนเฉลี่ย 

(GPAX) ๕ ภาคเร�ยน ตั้งแต� ๒.๗๕ ข�้นไป

๒.๒  มีความสนใจและมีทัศนคติที่ดีต�อการเร�ยนทางด�านนิติศาสตร�

๒.๓  มีสัญชาติไทย

๒.๔  มีความประพฤติดี

๒.๕  ไม�เป�นผู�ที่มีโรคติดต�อร�ายแรง

   

๓.  คุณสมบัติผู�มีสิทธ�์เข�าเร�ยน

๓.๑  เป�นผู�ที่สําเร�จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหร�อเทียบเท�า

๓.๒  มีสัญชาติไทย

๓.๓  มีความประพฤติดี

๓.๓  ไม�เป�นผู�ที่มีโรคติดต�อร�ายแรง

๔.  การรับสมัคร 

๔.๑ สมัครผ�านระบบออนไลน� ตั้งแต�วันที่ ๑ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙       

ผู�สมัครสามารถสมัครได�ที่เว็บไซต� คณะนิติศาสตร�  http://laws.msu.ac.th/

admit และกรอกข�อมูลลงในใบสมัครให�ถูกต�อง พร�อมแนบ เอกสารหลักฐาน

การสมัคร เอกสารการชําระเง�น ผ�านระบบอินเทอร�เน็ต

(กรณี ผู�สมัครผ�านระบบออนไลน� ให�นําเอกสารฉบับจร�งมายื่นส�งในวัน

ที่มีการสอบสัมภาษณ�)

๔.๒ สมัครด�วยตนเอง ตั้งแต�วันที่ ๑๙ - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ สามารถ

ดาวน�โหลดใบสมัครได�ที่เว็บไซต� คณะนิติศาสตร� http://laws.msu.ac.th 

โดยทางคณะจัดเตร�ยมเจ�าหน�าที่ในตรวจสอบเอกสารและหลักฐานในการ

รับสมัคร รับสมัครในวันและเวลาราชการ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห�อง

สํานักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร�  ชั้น ๔  อาคารราชนคร�นทร� มหาว�ทยาลัย

มหาสารคาม 

๕.  เอกสารและหลักฐานในการสมัคร

๕.๑  ใบสมัครโครงการต�นกล�านิติศาสตร� คณะนิติศาสตร� ดาวน�โหลด

ใบสมัครได�ที่เว็บไซต� คณะนิติศาสตร�  http://laws.msu.ac.th  

๕.๒  รูปถ�ายหน�าตรงไม�สวมหมวก ไม�สวมแว�นตาดํา ขนาด ๑ นิ�ว ถ�าย

มาแล�วไม�เกิน ๖ เดือน (ติดในใบสมัคร)

๕.๓  สําเนาบัตรประชาชน ๑ ฉบับ พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง

๕.๔  สําเนาทะเบียนบ�าน ๑ ฉบับ พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง

๕.๕  สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (ปพ.๑) ๕ ภาคเร�ยน ๑ ฉบับ (ฉบับ

จร�งที่ โรงเร�ยนออกให�)

๕.๖  สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ�ามี) พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง

คณะนิติศาสตร  มหาว�ทยาลัยมหาสารคาม อาคารราชนคร�นทร ชั้น ๔ ตําบลขามเร�ยง อําเภอกันทรว�ชัย 
จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๕๐  ผูประสานงาน นางสาวพ�ชามญชุ พลแกว โทรศัพท ๐-๔๓๗๕-๔๓๓๓ 
ตอ ๒๑๑๘ โทรศัพทเคลื่อนที่ ๐๙-๔๓๑๐-๐๑๑๓
(ติดตอไดในวันและเวลาราชการ ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.)

 

laws.msu.ac.th facebook.com/lawsmsu

หมายเหตุ : 
๑.หากผู�มีสิทธ�์ เข�าศึกษาต�อไม�มารายงานตัวและชําระเง�นค�า

ธรรมเนียมต�างๆ ที่กองทะเบียนและประมวลผลในวันเวลาที่กําหนด
จะถือว�าผู�นั้นสละสิทธ�์เข�าเ� นนิสิต เว�นแต�มีเหตุผลและได�รับอนุมัติให�
ผ�อนผันการรายงานตัวเ� นลายลักษณ�อักษร

๒.หากมหาว�ทยาลัยมหาสารคามตรวจสอบพบภายหลังว�า ผู�สมัคร
มีคุณสมบัติไม�ถูกต�องตามประกาศของมหาว�ทยาลัย จะถือว�าการสมัคร
ครั้งนี้เ� นโมฆะ  และจะไม�คืนค�าใช�จ�ายให�ไม�ว�ากรณีใดๆ ทั้งสิ�น

๓.กรณีผู�มีสิทธ�์เข�าศึกษาในระดับปร�ญญาตร� โครงการต�นกล�า
นิติศาสตร� คณะนิติศาสตร� ประจําป�การศึกษา ๒๕๖๐ ที่มารายงานตัวเข�า
ศึกษาเ� นนิสิตของมหาว�ทยาลัยมหาสารคามแล�ว หากมีความประสงค� 
จะสมัครคัดเลือกเข�าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบกลาง Admission
ประจําป�การศึกษา ๒๕๖๐ จะต�องสละสิทธ�ก์ารเข�าศึกษาจากมหาว�ทยาลัย 
มหาสารคามก�อน โดยติดต�อขอสละสิทธ�์การเข�าศึกษาฯ ได�ที่ กอง
ทะเบียนและประมวลผล มหาว�ทยาลัยมหาสารคาม ตําบลขามเร�ยง 
อําเภอกันทรว�ชัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๕๐ (สามารถสอบถามราย
ละเอียดได�ที่กองทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท� ๐-๔๓๗๕-๔๓๓๓ 
ต�อ ๑๒๐๘,๑๒๐๙ หร�อ ๐-๔๓๗๕-๔๒๓๔)  ทั้งนี้ วันสุดท�ายของการ
สละสิทธ�์เข�าศึกษาในมหาว�ทยาลัยมหาสารคาม ประจําป�การศึกษา 
๒๕๖๐ คือ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ และมหาว�ทยาลัยจะส�งรายชื่อนิสิต
ใหม�จากการรับเข�าศึกษา โครงการต�นกล�านิติศาสตร� คณะนิติศาสตร� 
ของมหาว�ทยาลัยมหาสารคามให�สมาคมอธ�การบดีแห�งประเทศไทย 
เพื่อตัดสิทธ�์การสมัครคัดเลือกในสถาบันอุดมศึกษา ระบบกลาง       
Admission ประจําป�การศึกษา ๒๕๖๐ ต�อไป

๔.กรณีผู�มีสิทธ�์เข�าศึกษาในระบบปร�ญญาตร� โครงการต�นกล�า
นิติศาสตร� คณะนิติศาสตร� ประจําป�การศึกษา ๒๕๖๐ หากในวันแรกของ
การเป�ดภาคเร�ยนยังไม�สําเร�จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หร�อเทียบเท�า มหาว�ทยาลัยมหาสารคามจะไม�รับเข�าศึกษาโดย
เด็ดขาด

๕.ติดต�อสอบถามข�อมูลเพิ�มเติมได�ที่ คุณพิชามญชุ� พลแก�ว กลุ�ม
งานว�ชาการและว�เทศสัมพันธ� คณะนิติศาสตร� หมายเลขโทรศัพท� 
๐-๔๓๗๕-๔๓๓๓ ต�อ ๒๑๑๘,๒๑๒๔ หร�อ ๐๙-๔๓๑๐-๐๑๑๓ 
คณะนิติศาสตร� มหาว�ทยาลัยมหาสารคาม ในวันและเวลาราชการ

: อัตลักษณ�คณะนิติศาสตร�: 
นิสิตกับการช�วยเหลือสังคมและชุมชน

การรับสมัครบุคคลเพ�่อสอบคัดเล�อกเขาศึกษาในระดับปร�ญญาตร�

คณะนิติศาสตร มหาว�ทยาลัยมหาสารคาม ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐


