รายละเอียดการสอบวัดความรู้พื้นฐานฯ การสอบเข้าห้อง Honors การสอบเทียบโอนความรู้พื้นฐาน และตารางเรียนปรับพื้นฐาน
สาหรับนักศึกษาแรกเข้าระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2562
ประกาศเลขที่นั่งสอบ และห้องสอบวัดความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ
ครั้งที่ 1 : วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 (TCAS รอบที่ 1-3 Portfolio โควตา และรับตรงร่วมกัน)
ครั้งที่ 2 : วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 (TCAS รอบที่ 4 Admission)
นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่
 เว็บไซต์สานักงานทะเบียนนักศึกษา
 เว็บไซต์สานักงานการคัดเลือกและสรรหานักศึกษา
 เว็บไซต์สานักงานการศึกษาสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
 เว็บไซต์สานักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ
วันที่

เวลา
09.00 – 11.30 น.

http://regis.kmutt.ac.th/
http://admission.kmutt.ac.th/
http://geo.li.kmutt.ac.th/
https://www.eds.kmutt.ac.th/undergraduate

กาหนดการสอบ
จัดสอบวัดความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ เคมี และฟิสิกส์
(ข้อสอบปรนัย)
*สาหรับนักศึกษาแรกเข้า ระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

วันอาทิตย์ที่ 2 มิ.ย. 2562
13.00 – 15.00 น.

หมายเหตุ

จัดสอบวัดความรู้พื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ
(ข้อสอบปรนัย)
*สาหรับนักศึกษาแรกเข้า ระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

จัดสอบให้สาหรับนักศึกษา TCAS
รอบที่ 1-4 เท่านั้น

วันที่

เวลา

11.00 – 11.50 น.
วันพุธที่ 5 มิ.ย. 2562

13.00 – 15.30 น.

กาหนดการสอบ
จัดสอบวัดความรู้พื้นฐานวิชาชีววิทยา
(ข้อสอบปรนัย)
*สาหรับนักศึกษา
1. คณะวิทยาศาสตร์ ทุกคน
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ
3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
จัดสอบเพื่อคัดนักศึกษาเข้าห้อง Honors วิชาคณิตศาสตร์
เคมี และฟิสิกส์ (ข้อสอบอัตนัยวิชาละ 50 นาที)
*เฉพาะนักศึกษาที่มีคะแนนสอบปรนัยผ่านเกณฑ์ที่กาหนด

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิ.ย. 2562
วันศุกร์ที่ 7 มิ.ย. 2562

09.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.
09.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.

หมายเหตุ

จัดสอบเทียบโอนวิชาคณิตศาสตร์ (ข้อสอบอัตนัย)
จัดสอบเทียบโอนวิชาฟิสิกส์ (ข้อสอบอัตนัย)
จัดสอบเทียบโอนวิชาเคมี (ข้อสอบอัตนัย)
จัดสอบเทียบโอนวิชาชีววิทยา (ข้อสอบอัตนัย)

หมายเหตุ : ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ต้องเรียนปรับพื้นฐาน
1. วิชาคณิตศาสตร์ เคมี และฟิสิกส์
วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562
2. วิชาภาษาอังกฤษ
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562

ห้ อ งเรี ย น Honors คื อ ห้ อ งเรี ย นที่ มี ก าร
เรี ย นรู้ เ นื้ อ หาที่ ลึ ก ซึ้ ง กว่ า ห้ อ งเรี ย นปกติ
เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองให้สูงขึ้น
ตามศักยภาพของตนเอง
นั ก ศึ ก ษาที่ ส อบผ่ า นจะสามารถเที ย บโอน
รายวิชาที่สอบผ่าน โดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียน

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน
ช่วงเวลาเรียน

รายวิชา / กิจกรรม

หมายเหตุ

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562

ปฐมนิเทศนักศึกษากลุ่มปรับพืน้ ฐานวิชาคณิตศาสตร์
เคมี และฟิสิกส์

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม (เช้า – บ่าย)
*รายละเอียดแต่ละกลุ่มให้ติดตามประกาศอีกครั้ง*
หยุดวันอาทิตย์, ติดตามประกาศรายชื่อ และห้องเรียน
อีกครั้งทางเว็บไซต์
ติดตามประกาศรายชื่อ และห้องเรียนอีกครั้งทาง
เว็บไซต์
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ต้องเรียนปรับพืน้ ฐาน
วันที่ 28 มิถุนายน 2562
เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ ครั้งละ 3 ชั่วโมง 30 นาที
มีค่าใช้จ่ายในการเรียนปรับพืน้ ฐาน 1,700 บาท*

17 - 29 มิถุนายน 2562

ปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาเคมี

1 – 6 กรกฎาคม 2562

ปรับพื้นฐานวิชาฟิสิกส์

18 – 31 กรกฎาคม 2562

ปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
1. ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสอบวัดความรู้พื้นฐานฯ
สานักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ
2. ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนปรับพื้นฐาน
2.1 วิชาคณิตศาสตร์ เคมี และฟิสิกส์
สานักงานการการศึกษาสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษ (GEO)
2.2 วิชาภาษาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์

โทร 0-2470-8142 , 0-2470-8329

โทร 0-2470-8396
โทร 0-2470-8715 , 0-2470-8716

