


สรุปโครงสร้างข้อสอบ

วิชาความถนัดทางด้านวิศวกรรม PAT3
วัดความรู้พ้ืนฐานและความถนัดในการ
เรียนต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์

ตอนที่ 1 : ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 ค าตอบ 
จ านวน 60 ข้อ
ตอนที่ 2 : ระบายค าตอบที่เป็นค่าตัวเลข 
จ านวน 10 ข้อ
รวมทั้งหมด 70 ข้อ

ตอนที่ 1 : 240 คะแนน
ตอนที่ 2 : 60 คะแนน
รวม 300 คะแนน

โครงสร้างข้อสอบ

ลักษณะข้อสอบ

คะแนน

เวลา 3 ช่ัวโมง

ช่วงเวลาสอบ มีนาคม

PAT3



ตัวอย่างแนวข้อสอบ

PAT3

1



ตัวอย่างแนวข้อสอบ

PAT3
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ตัวอย่างแนวข้อสอบ

PAT3
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ตัวอย่างแนวข้อสอบ

PAT3

4



พ่ีกอล์ฟ

พ่ีภูมิ

พ่ีบิ๊ก

พ่ีลูกตาล

พ่ีเอ๋

TPAT3 

เจาะเกราะ

ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และวิศวกรรมศาสตร์ 

ครูบ๊ิก
เคมี



TPAT3
ทดสอบความถนัด(aptitude test) ความคิด
และความสนใจ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
วิศวกรรมศาสตร์

ปรนัย 5 ตัวเลือก 
เลือก 1 ค าตอบ

ส่วนที่ 1 : 60 คะแนน
ส่วนท่ี 2 : 40 คะแนน
เต็ม 100 คะแนน

โครงสร้างข้อสอบ

ลักษณะข้อสอบ

คะแนน

เวลา 3 ชั่วโมง

ช่วงเวลาสอบ ธันวาคม

สอบอะไร
ยังไง

สอบอะไร
?

ใน TPAT3



ส่วน เวลาสอบ ข้อ คะแนน

1) ทดสอบความถนัด 
(aptitude test) 
ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีและ
วิศวกรรมศาสตร์

3 
ชั่วโมง

45 60

2) ทดสอบความคิด
ความสนใจทาง
ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีและ
วิศวกรรมศาสตร์

25 40

รวม 3 ชั่วโมง              70               100

(ข้อละ 2.57 นาท)ี

TPAT3 
เจาะเกราะ (ภาพรวม)

ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และวิศวกรรมศาสตร์ 

(ข้อละ 2.57 นาท)ี



TPAT3 
เจาะเกราะ

ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และวิศวกรรมศาสตร์ 

ส่วน ประเด็นที่ออกสอบ ข้อ คะแนน

1) ทดสอบ
ความถนัด 
(aptitude test) 
ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีและ
วิศวกรรมศาสตร์

(45 ข้อ)

ด้านตัวเลข
(Numerical reasoning) 15 20

ด้านมิติสัมพันธ์
(Diagrammatic reasoning)

15 20

ด้านเชิงกล (Mechanical reasoning)

และ ด้านฟสิิกส์ (Physics aptitude test) 15 20



พ่ีกอล์ฟ

พ่ีภูมิ

พ่ีบิ๊ก

พ่ีลูกตาล

พ่ีเอ๋

ครูบ๊ิก
เคมี

ตัวอย่างแนวข้อสอบ

Part 1



ตัวอย่างแนวข้อสอบ

TPAT3 : ด้านตัวเลข



ตัวอย่างแนวข้อสอบ

ด้านตัวเลข

1



ตัวอย่างแนวข้อสอบ

ด้านตัวเลข

2



TPAT3 : ด้านมิติสัมพันธ์

ตัวอย่างแนวข้อสอบ



ตัวอย่างแนวข้อสอบ

ด้านมิติสัมพันธ์

1



ตัวอย่างแนวข้อสอบ

ด้านมิติสัมพันธ์

2



TPAT3 : 

ด้านเชิงกล & ด้านฟสิิกส์

ตัวอย่างแนวข้อสอบ



ตัวอย่างแนวข้อสอบ

ด้านเชิงกลและด้านฟสิิกส์

1



TPAT3 
เจาะเกราะ

ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และวิศวกรรมศาสตร์ 

ส่วน / เวลาท า ประเด็นที่ออกสอบ ข้อ คะแนน

2) ทดสอบ
ความคิด
ความสนใจ

ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีและ
วิศวกรรมศาสตร์

(25 ข้อ)

ความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และวิศวกรรมศาสตร์ 15 20

ความสนใจข่าวสารความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และวิศวกรรมศาสตร์ 10 20



พ่ีกอล์ฟ

พ่ีภูมิ

พ่ีบิ๊ก

พ่ีลูกตาล

พ่ีเอ๋

ครูบ๊ิก
เคมี

ตัวอย่างแนวข้อสอบ

Part 2



TPAT3 : 

ด้านความคิดเชิงวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์

ตัวอย่างแนวข้อสอบ



ตัวอย่างแนวข้อสอบ

ด้านความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ 

1



ตัวอย่างแนวข้อสอบ

ด้านความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ 

2



TPAT3 : 

ความสนใจข่าวสารความรู้

ทางด้านวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์

ตัวอย่างแนวข้อสอบ



ตัวอย่างแนวข้อสอบ

ความสนใจข่าวสารความรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์

1



ตัวอย่างแนวข้อสอบ

ความสนใจข่าวสารความรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์

2



2565 นับถอยหลัง

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สอบ

การเตรียมสอบ

TPAT3

Timeline

เรียน / อ่าน / เก็บเทคนิค
ทบทวน / 
ท าโจทย์เพ่ิม

6 เดือน
ก่อนสอบ



พ่ีกอล์ฟ

พ่ีภูมิ

พ่ีบิ๊ก

พ่ีลูกตาล

พ่ีเอ๋

ครูบ๊ิก
เคมี

ดูตัวอย่างข้อสอบ

สแกนเลย!!


