
เคลยีรร์ ิง่เฮา้ส ์รอบที ่4 Admission 

Clearing House รอบที ่4 (รับสมัคร วนัที ่6 -10 มถินุายน 2561) 

 

โครงการปกต ิ

       1. Admission 

           - สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร 

           เกณฑก์ารคดัเลอืก 

           1. ใช ้GAT (85) ความถนัดท่ัวไป คา่น ้าหนัก 10 % 

           2. ใช ้PAT (71) ความถนัดทางคณติศาสตร ์คา่น ้าหนัก 10 % 

           3. ใช ้PAT (72) ความถนัดทางวทิยาศาสตร ์คา่น ้าหนัก 30 % 

           4. สอบสมัภาษณ์ 

           คณุสมบตัเิฉพาะ 

           ไมรั่บตาบอดส ี

           - สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ 

           เกณฑก์ารคดัเลอืก 

           1. ใช ้GAT (85) ความถนัดท่ัวไป คา่น ้าหนัก 10 % 

           2. ใช ้PAT (71) ความถนัดทางคณติศาสตร ์คา่น ้าหนัก 10 % 

           3. ใช ้PAT (72) ความถนัดทางวทิยาศาสตร ์คา่น ้าหนัก 30 % 

           4. สอบสมัภาษณ์ 

           คณุสมบตัเิฉพาะ 

           ไมรั่บตาบอดส ี

           - สาขาวชิาปิโตรเคมแีละวสัดพุอลเิมอร ์

           เกณฑก์ารคดัเลอืก 

           1. ใช ้GAT (85) ความถนัดท่ัวไป คา่น ้าหนัก 15 % 

           2. ใช ้PAT (72) ความถนัดทางวทิยาศาสตร ์คา่น ้าหนัก 15 % 

           3. ใช ้PAT (73) ความถนัดทางวศิวกรรมศาสตร ์คา่น ้าหนัก 20 % 

           4. สอบสมัภาษณ์ 

           คณุสมบตัเิฉพาะ 

           ไมรั่บตาบอดส ี

           - สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ 

           1. ใช ้GAT (85) ความถนัดท่ัวไป คา่น ้าหนัก 15 % 

           2. ใช ้PAT (72) ความถนัดทางวทิยาศาสตร ์คา่น ้าหนัก 15 % 

           3. ใช ้PAT (73) ความถนัดทางวศิวกรรมศาสตร ์คา่น ้าหนัก 20 % 

           4. สอบสมัภาษณ์ 

           คณุสมบตัเิฉพาะ 

           ไมรั่บตาบอดส ี

           - สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล 

           เกณฑก์ารคดัเลอืก 

           1. ใช ้GAT (85) ความถนัดท่ัวไป คา่น ้าหนัก 15 % 

           2. ใช ้PAT (72) ความถนัดทางวทิยาศาสตร ์คา่น ้าหนัก 15 % 

           3. ใช ้PAT (73) ความถนัดทางวศิวกรรมศาสตร ์คา่น ้าหนัก 20 % 

           4. สอบสมัภาษณ์ 

           - สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี

           เกณฑก์ารคดัเลอืก 



           1. ใช ้GAT (85) ความถนัดท่ัวไป คา่น ้าหนัก 15 % 

           2. ใช ้PAT (72) ความถนัดทางวทิยาศาสตร ์คา่น ้าหนัก 15 % 

           3. ใช ้PAT (73) ความถนัดทางวศิวกรรมศาสตร ์คา่น ้าหนัก 20 % 

           4. สอบสมัภาษณ์ 

           คณุสมบตัเิฉพาะ 

           ไมรั่บตาบอดส ี

           - สาขาวชิาวศิวกรรมอเิล็กทรอนกิสแ์ละระบบคอมพวิเตอร ์

           เกณฑก์ารคดัเลอืก 

           1. ใช ้GAT (85) ความถนัดท่ัวไป คา่น ้าหนัก 15 % 

           2. ใช ้PAT (72) ความถนัดทางวทิยาศาสตร ์คา่น ้าหนัก 15 % 

           3. ใช ้PAT (73) ความถนัดทางวศิวกรรมศาสตร ์คา่น ้าหนัก 20 % 

           4. สอบสมัภาษณ์ 

           คณุสมบตัเิฉพาะ 

           ไมรั่บตาบอดส ี

           - สาขาวชิาวศิวกรรมการจดัการโลจสิตกิส ์

           เกณฑก์ารคดัเลอืก 

           1. ใช ้GAT (85) ความถนัดท่ัวไป คา่น ้าหนัก 15 % 

           2. ใช ้PAT (72) ความถนัดทางวทิยาศาสตร ์คา่น ้าหนัก 15 % 

           3. ใช ้PAT (73) ความถนัดทางวศิวกรรมศาสตร ์คา่น ้าหนัก 20 % 

           4. สอบสมัภาษณ์ 

           คณุสมบตัเิฉพาะ 

           ไมรั่บตาบอดส ี

           - สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดแุละนาโนเทคโนโลย ี

           เกณฑก์ารคดัเลอืก 

           1. ใช ้GAT (85) ความถนัดท่ัวไป คา่น ้าหนัก 15 % 

           2. ใช ้PAT (72) ความถนัดทางวทิยาศาสตร ์คา่น ้าหนัก 15 % 

           3. ใช ้PAT (73) ความถนัดทางวศิวกรรมศาสตร ์คา่น ้าหนัก 20 % 

           4. สอบสมัภาษณ์ 

           คณุสมบตัเิฉพาะ 

           ไมรั่บตาบอดส ี

           - สาขาวชิาวศิวกรรมกระบวนการชวีภาพ 

           เกณฑก์ารคดัเลอืก 

           1. ใช ้GAT (85) ความถนัดท่ัวไป คา่น ้าหนัก 15 % 

           2. ใช ้PAT (72) ความถนัดทางวทิยาศาสตร ์คา่น ้าหนัก 15 % 

           3. ใช ้PAT (73) ความถนัดทางวศิวกรรมศาสตร ์คา่น ้าหนัก 20 % 

           4. สอบสมัภาษณ์ 

           คณุสมบตัเิฉพาะ 

           ไมรั่บตาบอดส ี

           - สาขาวชิาธุรกจิวศิวกรรม 

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

           2. ใช ้PAT (71) ความถนัดทางคณติศาสตร ์คา่น ้าหนัก 20 % 

           3. สอบสมัภาษณ์ 

 

 

       หมายเหต ุ: ขอ้มลูการรับสมัครสอบคดัเลอืก ในแตล่ะปีอาจจะมกีารเปลีย่นแปลง ทัง้นีใ้ห ้

ยดึประกาศโครงการเป็นหลัก 


