
เคลยีรร์ ิง่เฮา้ส ์รอบที ่2 

Clearing House รอบที ่2 (รับสมัคร วนัที ่2 กมุภาพันธ ์2561 - 30 มนีาคม 2561) 

 
โครงการปกต ิ

       1. โควตาพเิศษ 

           - สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร 

           เกณฑก์ารคดัเลอืก 

           1. วชิาสามัญ 3 วชิา รหัส 29 ภาษาอังกฤษ คา่น ้าหนักวชิาภาษาอังกฤษ 30%, รหัส 69 

ชวีวทิยา คา่น ้าหนักวชิาชวีวทิยา 30%, รหัส 59 เคม ีคา่น ้าหนักวชิาเคม ี40% 

           2. สอบสมัภาษณ์ 

           คณุสมบตัเิฉพาะ 

           1. ตอ้งไดค้า่เฉลีย่กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์วทิยาศาสตรแ์ละภาษาตา่งประเทศ 

รวมกันไมน่อ้ยกวา่ 2.75  

           2. ไมรั่บตาบอดส ี

           - สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ 

           เกณฑก์ารคดัเลอืก 

           1. วชิาสามัญ 5 วชิา รหัส 29 ภาษาอังกฤษ คา่น ้าหนักวชิาภาษาอังกฤษ 20%, รหัส 39 

คณติศาสตร ์1 คา่น ้าหนักวชิาคณติศาสตร ์1 20%, รหัส 49 ฟิสกิส ์คา่น ้าหนักวชิาฟิสกิส ์15%,

รหัส 59 เคม ีคา่น ้าหนักวชิาเคม ี20%, รหัส 69 ชวีวทิยา คา่น ้าหนักวชิาชวีวทิยา 20% 

           2. สอบสมัภาษณ์ 

           คณุสมบตัเิฉพาะ 

           1. ไมรั่บตาบอดส ี

           - สาขาวชิาปิโตรเคมแีละวสัดพุอลเิมอร ์

           เกณฑก์ารคดัเลอืก 

           1. วชิาสามัญ 4 วชิา รหัส 29 ภาษาอังกฤษ , รหัส 39 คณติศาสตร ์1 , รหัส 49 ฟิสกิส,์ 

รหัส 59 เคม ี 

           - เกณฑข์ัน้ต า่เฉลีย่รวมของรายวชิาหลักและความถนัดทางวศิวกรรม 35% 

           - คา่น ้าหนัก 20% 

           2. ใช ้PAT (73) วชิาความถนัดทางวศิวกรรมศาสตร ์

           - เกณฑข์ัน้ต า่เฉลีย่รวมของรายวชิาหลักและความถนัดทางวศิวกรรม 35% 

           - คา่น ้าหนักวชิาละ 20% 

           3. สอบสมัภาษณ์ 

           คณุสมบตัเิฉพาะ 

           1. ตอ้งไดค้า่เฉลีย่กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์วทิยาศาสตรแ์ละภาษาตา่งประเทศ 

รวมกันไมน่อ้ยกวา่ 3.00 

           2. ไมรั่บตาบอดส ี

           - สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ 

           เกณฑก์ารคดัเลอืก 

           1. วชิาสามัญ 3 วชิา รหัส 29 ภาษาอังกฤษ คา่น ้าหนัก20%, รหัส 39 คณติศาสตร ์1 , รหัส 

49 ฟิสกิส ์คา่น ้าหนัก30% 

           - เกณฑข์ัน้ต า่เฉลีย่รวมของวชิาละ 20% 

           2. ใช ้PAT (73) วชิาความถนัดทางวศิวกรรมศาสตร ์

           - คา่น ้าหนัก 20% 

           3. สอบสมัภาษณ์ 



           คณุสมบตัเิฉพาะ 

           1. ตอ้งไดค้า่เฉลีย่กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์วทิยาศาสตรแ์ละภาษาตา่งประเทศ 
รวมกันไมน่อ้ยกวา่ 2.75 

           2. ไมรั่บตาบอดส ี

           - สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล 

           เกณฑก์ารคดัเลอืก 

           1. วชิาสามัญ 2 วชิา รหัส 29 ภาษาอังกฤษ, รหัส 49 ฟิสกิส ์ 

           - คา่น ้าหนักวชิาละ 40% 

           2. ใช ้PAT (73) วชิาความถนัดทางวศิวกรรมศาสตร ์

           - คา่น ้าหนัก 20% 

           3. สอบสมัภาษณ์ 

           คณุสมบตัเิฉพาะ 

           1. ตอ้งไดค้า่เฉลีย่กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์วทิยาศาสตรแ์ละภาษาตา่งประเทศ 

รวมกันไมน่อ้ยกวา่ 2.75 

           - สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี

           เกณฑก์ารคดัเลอืก 

           1. วชิาสามัญ 4 วชิา รหัส 29 ภาษาอังกฤษ , รหัส 39 คณติศาสตร ์1 รหัส 49 ฟิสกิส,์ รหัส 

59 เคม ี

           - เกณฑข์ัน้ต า่เฉลีย่รวมของวชิาละ 35% 

           - คา่น ้าหนักวชิาละ 20% 

           2. ใช ้PAT (73) วชิาความถนัดทางวศิวกรรมศาสตร ์
           - เกณฑข์ัน้ต า่แตล่ะวชิา 35% 

           - คา่น ้าหนัก 20% 

           3. สอบสมัภาษณ์ 

           คณุสมบตัเิฉพาะ 

           1. ไมรั่บตาบอดส ี

           - สาขาวชิาวศิวกรรมอเิล็กทรอนกิสแ์ละระบบคอมพวิเตอร ์

           เกณฑก์ารคดัเลอืก 

           1. วชิาสามัญ 3 วชิา รหัส 29 ภาษาอังกฤษ คา่น ้าหนักวชิาภาษาอังกฤษ 20%, รหัส 39 

คณติศาสตร ์1 คา่น ้าหนักวชิาคณติศาสตร ์1 30% รหัส 49 ฟิสกิส ์คา่น ้าหนักวชิาฟิสกิส ์30% 

           2. ใช ้PAT (73) วชิาความถนัดทางวศิวกรรมศาสตร ์

           - คา่น ้าหนัก 20% 

           3. สอบสมัภาษณ์ 

           คณุสมบตัเิฉพาะ 

           1. ไมรั่บตาบอดส ี

           - สาขาวชิาวศิวกรรมการจดัการโลจสิตกิส ์

           เกณฑก์ารคดัเลอืก 

           1. วชิาสามัญ 3 วชิา รหัส 29 ภาษาอังกฤษ คา่น ้าหนัก 20%, รหัส 39 คณติศาสตร ์1 คา่

น ้าหนัก 30%, รหัส 49 ฟิสกิส ์คา่น ้าหนัก 30% 

           - เกณฑข์ัน้ต า่เฉลีย่รวมของวชิาละ 20% 

           2. ใช ้PAT (73) วชิาความถนัดทางวศิวกรรมศาสตร ์

           - คา่น ้าหนัก 20% 

           3. สอบสมัภาษณ์ 

           คณุสมบตัเิฉพาะ 

           1. ตอ้งไดค้า่เฉลีย่กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์วทิยาศาสตรแ์ละภาษาตา่งประเทศ 

รวมกันไมน่อ้ยกวา่ 2.75 

           2. ไมรั่บตาบอดส ี



           - สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดแุละนาโนเทคโนโลย ี

           เกณฑก์ารคดัเลอืก 

           1. วชิาสามัญ 4 วชิา รหัส 29 ภาษาอังกฤษ , รหัส 39 คณติศาสตร ์1 , รหัส 49 ฟิสกิส,์ 

รหัส 59 เคม ี         

           - คา่น ้าหนัก 20% 

           2. ใช ้PAT (73) วชิาความถนัดทางวศิวกรรมศาสตร ์

           - คา่น ้าหนัก 20% 

           3. สอบสมัภาษณ์ 

           คณุสมบตัเิฉพาะ 

           1. ตอ้งไดค้า่เฉลีย่กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์วทิยาศาสตรแ์ละภาษาตา่งประเทศ 

รวมกันไมน่อ้ยกวา่ 3.00 

           2. ไมรั่บตาบอดส ี

           - สาขาวชิาวศิวกรรมกระบวนการชวีภาพ 

           เกณฑก์ารคดัเลอืก 

           1. วชิาสามัญ 5 วชิา รหัส 29 ภาษาอังกฤษ คา่น ้าหนักวชิาภาษาอังกฤษ 15%, รหัส 39 

คณติศาสตร ์1 คา่น ้าหนักวชิาคณติศาสตร ์1 20%, รหัส 49 ฟิสกิส ์คา่น ้าหนักวชิาฟิสกิส ์15%, 

รหัส 59 เคม ีคา่น ้าหนักวชิาเคม ี20%, รหัส 69 ชวีวทิยา คา่น ้าหนักวชิาชวีวทิยา 10% 

           2. ใช ้PAT (73) วชิาความถนัดทางวศิวกรรมศาสตร ์
           - คา่น ้าหนัก 20% 

           3. สอบสมัภาษณ์ 

           - สาขาวชิาธุรกจิวศิวกรรม 

           เกณฑก์ารคดัเลอืก 

           1. วชิาสามัญ 2 วชิา รหสั 29 ภาษาอังกฤษ, รหัส 39 วชิาคณติศาสตร ์1 

           - คา่น ้าหนักวชิาละ 50% 

           2. สอบสมัภาษณ์ 

           คณุสมบตัเิฉพาะ 

           1. ตอ้งไดค้า่เฉลีย่กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์วทิยาศาสตรแ์ละภาษาตา่งประเทศ 
รวมกันไมน่อ้ยกวา่ 3.00 

  

โครงการรบันกัศกึษาเพิม่พเิศษ 

 

   1. โควตารบันกัศกึษาเพิม่พเิศษ (รอบสอง) 

           - สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ 

           เกณฑก์ารคดัเลอืก 

           1. วชิาสามัญ 5 วชิา รหัส 29 ภาษาอังกฤษ คา่น ้าหนักวชิาภาษาอังกฤษ 20%, รหัส 39 

คณติศาสตร ์1 คา่น ้าหนักวชิาคณติศาสตร ์1 20%, รหัส 49 ฟิสกิส ์คา่น ้าหนักวชิาฟิสกิส ์15%, 

รหัส 59 เคม ีคา่น ้าหนักวชิาเคม ี20%, รหัส 69 ชวีวทิยา คา่น ้าหนักวชิาชวีวทิยา 20% 

           2. สอบสมัภาษณ์ 

           คณุสมบตัเิฉพาะ 

           1. รับนักเรยีนจากโรงเรยีน 28 จังหวดั  

           - สาขาวชิาปิโตรเคมแีละวสัดพุอลเิมอร ์

           เกณฑก์ารคดัเลอืก 

           1. ใช ้GAT (85)วชิาความถนัดท่ัวไป คา่น ้าหนัก 30% 

           2. ใช ้PAT (72) วชิาความถนัดทางวทิยาศาสตร ์คา่น ้าหนัก 30% 

           3. ใช ้PAT (73) วชิาความถนัดทางวศิวกรรมศาสตร ์คา่น ้าหนัก 40% 

           4. สอบสมัภาษณ์ 



           คณุสมบตัเิฉพาะ 

           1. รับนักเรยีนจากโรงเรยีน 28 จังหวดั  

           2. เกรดเฉลีย่สะสม ม.4-5 ไมน่อ้ยกวา่ 3.00  

           3. ล าดับที ่1-50 ของสายวทิย ์

           - สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ 

           เกณฑก์ารคดัเลอืก 

           1. ใช ้PAT (73) วชิาความถนัดทางวศิวกรรมศาสตร ์คา่น ้าหนัก 100% 

           2. สอบสมัภาษณ์ 

           คณุสมบตัเิฉพาะ 

           1. รับนักเรยีนจากโรงเรยีน 28 จังหวดั  

           2. เกรดเฉลีย่ 2.75 ขึน้ไป 

           - สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล 

           เกณฑก์ารคดัเลอืก 

           1. ใช ้PAT (73) วชิาความถนัดทางวศิวกรรมศาสตร ์คา่น ้าหนัก 100% 

           2. สอบสมัภาษณ์ 

           คณุสมบตัเิฉพาะ 

           1. รับนักเรยีนจากโรงเรยีน 28 จังหวดั  

           2. เกรดเฉลีย่ 2.75 ขึน้ไป 

           - สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี

           เกณฑก์ารคดัเลอืก 

           1. ใช ้GAT (85)วชิาความถนัดท่ัวไป คา่น ้าหนัก 30% 

           2. ใช ้PAT (72) วชิาความถนัดทางวทิยาศาสตร ์คา่น ้าหนัก 40% 

           3. ใช ้PAT (73) วชิาความถนัดทางวศิวกรรมศาสตร ์คา่น ้าหนัก 40% 

           4. สอบสมัภาษณ์ 

           คณุสมบตัเิฉพาะ 

           1. รับนักเรยีนจากโรงเรยีน 28 จังหวดั  

           2. เกรดเฉลีย่ 2.75 ขึน้ไป 

           - สาขาวชิาวศิวกรรมอเิล็กทรอนกิสแ์ละระบบคอมพวิเตอร ์

           เกณฑก์ารคดัเลอืก 

           1. ใช ้GAT (85)วชิาความถนัดท่ัวไป คา่น ้าหนัก 30% 

           2. ใช ้PAT (72) วชิาความถนัดทางวทิยาศาสตร ์คา่น ้าหนัก 30% 

           3. ใช ้PAT (73) วชิาความถนัดทางวศิวกรรมศาสตร ์คา่น ้าหนัก 40% 

           4. สอบสมัภาษณ์ 

           คณุสมบตัเิฉพาะ 

           1. รับนักเรยีนจากโรงเรยีน 28 จังหวดั  

           2. เกรดเฉลีย่ 2.50 ขึน้ไป 

           - สาขาวชิาวศิวกรรมการจดัการโลจสิตกิส ์

           เกณฑก์ารคดัเลอืก 

           1. ใช ้PAT (73) วชิาความถนัดทางวศิวกรรมศาสตร ์คา่น ้าหนัก 100% 

           2. สอบสมัภาษณ์ 

           คณุสมบตัเิฉพาะ 

           1. รับนักเรยีนจากโรงเรยีน 28 จังหวดั  

           2. เกรดเฉลีย่ 2.75 ขึน้ไป 

 

 

 



 

 

           - สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดแุละนาโนเทคโนโลย ี

           เกณฑก์ารคดัเลอืก 

           1. ใช ้GAT (85)วชิาความถนัดท่ัวไป คา่น ้าหนัก 30% 

           2. ใช ้PAT (72) วชิาความถนัดทางวทิยาศาสตร ์คา่น ้าหนัก 30% 

           3. ใช ้PAT (73) วชิาความถนัดทางวศิวกรรมศาสตร ์คา่น ้าหนัก 40% 

           4. สอบสมัภาษณ์ 

           คณุสมบตัเิฉพาะ 

           1. รับนักเรยีนจากโรงเรยีน 28 จังหวดั  

           2. เกรดเฉลีย่ 2.75 ขึน้ไป 

           - สาขาวชิาวศิวกรรมกระบวนการชวีภาพ 

           เกณฑก์ารคดัเลอืก 

           1. วชิาสามัญ 5 วชิา รหัส 29 ภาษาอังกฤษ คา่น ้าหนักวชิาภาษาอังกฤษ 15%, รหัส 39 

คณติศาสตร ์1 คา่น ้าหนักวชิาคณติศาสตร ์1 20%, รหัส 49 ฟิสกิส ์คา่น ้าหนักวชิาฟิสกิส ์15%, 

รหัส 59 เคม ีคา่น ้าหนักวชิาเคม ี20%, รหัส 69 ชวีวทิยา คา่น ้าหนักวชิาชวีวทิยา 10% 

           2. ใช ้PAT (73) วชิาความถนัดทางวศิวกรรมศาสตร ์คา่น ้าหนัก 20% 

           3. สอบสมัภาษณ์ 

           คณุสมบตัเิฉพาะ 

           1. รับนักเรยีนจากโรงเรยีน 28 จังหวดั  

           - สาขาวชิาธุรกจิวศิวกรรม 

           เกณฑก์ารคดัเลอืก 

           1. ใช ้PAT (73) วชิาความถนัดทางวศิวกรรมศาสตร ์คา่น ้าหนัก 100% 

           2. สอบสมัภาษณ 

           คณุสมบตัเิฉพาะ 

           1. รับนักเรยีนจากโรงเรยีน 28 จังหวดั  

           2. เกรดเฉลีย่ 2.75 ขึน้ไป 

 

   2. โควตา้รบันกัศกึษาเพิม่พเิศษ (รบัผา่นคา่ยอจัฉรยิภาพวศิวศลิปากร)  
           - สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ 

           คณุสมบตัเิฉพาะ 

           1. รับนักเรยีนจากโรงเรยีน 28 จังหวดั  

           2. ตอ้งไดค้า่ระดับเฉลีย่สะสม (เฉลีย่สะสมรวมทกุรายวชิาทีศ่กึษา) ไมน่อ้ยกวา่ 2.50 ของ

ชัน้ ม.4-5 

           3. ไดรั้บประกาศนยีบัตรจากคา่ยอัจฉรยิภาพวศิวศลิปากรในระดับประกาศนยีบัตรดมีาก 

           - สาขาวชิาปิโตรเคมแีละวสัดพุอลเิมอร ์

           คณุสมบตัเิฉพาะ 

           1. รับนักเรยีนจากโรงเรยีน 28 จังหวดั 

           2. ตอ้งไดค้า่ระดับเฉลีย่สะสมในกลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์และ

ภาษาตา่งประเทศ(เฉพาะภาษาอังกฤษ) รวมกันไมน่อ้ยกวา่ 3.00 ของชัน้ ม.4-5 

           3. ล าดับที ่1-35 ของสายวทิย ์

           4. ไดรั้บประกาศนยีบัตรจากคา่ยอัจฉรยิภาพวศิวศลิปากรในระดับประกาศนยีบัตรดมีาก 

           - สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล 

           คณุสมบตัเิฉพาะ 

           1. รับนักเรยีนจากโรงเรยีน 28 จังหวดั  

           2. ตอ้งไดค้า่ระดับเฉลีย่สะสม (เฉลีย่สะสมรวมทกุรายวชิาทีศ่กึษา) ไมน่อ้ยกวา่ 2.75 ของ



ชัน้ ม.4-5 

           3. ไดรั้บประกาศนยีบัตรจากคา่ยอัจฉรยิภาพวศิวศลิปากรในระดับประกาศนยีบัตรดมีาก 

           - สาขาวชิาวศิวกรรมอเิล็กทรอนกิสแ์ละระบบคอมพวิเตอร ์

           คณุสมบตัเิฉพาะ 

           1. รับนักเรยีนจากโรงเรยีน 28 จังหวดั  

           2. ตอ้งไดค้า่ระดับเฉลีย่สะสม (เฉลีย่สะสมรวมทกุรายวชิาทีศ่กึษา) ไมน่อ้ยกวา่ 2.50 ของ

ชัน้ ม.4-5 

           3. ไดรั้บประกาศนยีบัตรจากคา่ยอัจฉรยิภาพวศิวศลิปากรในระดับประกาศนยีบัตรดมีาก 

           - สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดแุละนาโนเทคโนโลย ี

           คณุสมบตัเิฉพาะ 

           1. รับนักเรยีนจากโรงเรยีน 28 จังหวดั  

           2. ตอ้งไดค้า่ระดับเฉลีย่สะสม (เฉลีย่สะสมรวมทกุรายวชิาทีศ่กึษา) ไมน่อ้ยกวา่ 2.75 ของ

ชัน้ ม.4-5 

           3. ไดรั้บประกาศนยีบัตรจากคา่ยอัจฉรยิภาพวศิวศลิปากรในระดับประกาศนยีบัตรดมีาก 

           - สาขาวชิาวศิวกรรมกระบวนการชวีภาพ 

           คณุสมบตัเิฉพาะ 

           1. รับนักเรยีนจากโรงเรยีน 28 จังหวดั  

           2. ตอ้งไดค้า่ระดับเฉลีย่สะสม (เฉลีย่สะสมรวมทกุรายวชิาทีศ่กึษา) ไมน่อ้ยกวา่ 2.50 ของ
ชัน้ ม.4-5 

           3. ไดรั้บประกาศนยีบัตรจากคา่ยอัจฉรยิภาพวศิวศลิปากรในระดับประกาศนยีบัตรดมีาก 

           - สาขาวชิาธุรกจิวศิวกรรม 

           คณุสมบตัเิฉพาะ 

           1. รับนักเรยีนจากโรงเรยีน 28 จังหวดั และนักเรยีนในโรงเรยีนทีท่ าบันทกึขอ้ตกลงทาง

วชิาการกับคณะวชิาฯ ไว ้

           2. ตอ้งไดค้า่ระดับเฉลีย่สะสม (เฉลีย่สะสมรวมทกุรายวชิาทีศ่กึษา) ไมน่อ้ยกวา่ 2.75 ของ

ชัน้ ม.4-5 

           3. ไดรั้บประกาศนยีบัตรจากคา่ยอัจฉรยิภาพวศิวศลิปากรในระดับประกาศนยีบัตรดมีาก 

 

       หมายเหต ุ: ขอ้มลูการรับสมัครสอบคดัเลอืก ในแตล่ะปีอาจจะมกีารเปลีย่นแปลง ทัง้นีใ้ห ้

ยดึประกาศโครงการเป็นหลัก 

 


