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บริษัท อิงลิซออนไลน จํากัด จดทะเบียนจัดต้ังเม่ือวันท่ี 6 พฤษภาคม 2548 และจดทะเบียนพาณิชยกิจ
(พาณิชยอิเล็กทรอนิกส) เลขท่ี 0105548060561 เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2551

รวมเวลาในการพัฒนาระบบกวา 16 ป ทําใหเราเห็นถึงความตองการของผูใชบริการคนไทย จึงทําการพัฒนาระบบอยางตอเน่ือง
เพ่ือตอบสนองความตองการโดยไมยึดติดในการเรียนรูเดิมๆ ท่ีเนนการจดจํา แตเนนจากความเขาใจและการหาคําตอบดวยตนเอง 

EOL System English Online Team
Academic Team

IT Support Team Coordinate & Marketing Team

บริษัท อิงลิซออนไลน จํากัด ผูคิดคนและพัฒนาโปรแกรมเรียน/ฝกฝน และทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน
EOL System ผานทางเว็บไซต www.EngTest.net รายแรกในประเทศไทย “The First Online English

Academy in Thailand” เราไดทําการพัฒนาโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษดวยตนเองผานทาง Internet
เพ่ือใหบริการทดสอบและหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษผานแพลทฟอรม EOL System ใหกับบุคคลท่ัวไป

ท้ังนักเรียน นักศึกษา และคนทํางาน ท่ีตองการพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเอง รวมถึงหนวยงานระดับองคกรตางๆ
ท้ังสถานศึกษา หนวยงานราชการ และบริษัทเอกชนฯ

ท่ีตองการใหนักเรียน-นักศึกษา / เจาหนาท่ี-บุคลากร / ทีมงานมีทักษะภาษาอังกฤษท่ีดีข้ึน
นอกจากน้ีเรายังเปนผูจัดการแขงขันตอบปญหาภาษาอังกฤษออนไลนชิงแชมปประเทศไทย

“Thailand English Online Contest by EOL System” หรือ TEOC คร้ังท่ี 1-6 ประจําปการศึกษา 2558-2563
ตอเน่ืองมา 6 ปแลว และปการศึกษา 2564 นับเปนการจัดอยางตอเน่ืองเปนปท่ี 7 “TEOC7”

www.EngTest.net
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มรรกจิกงอขคงสะรปถตัว

 1. เพ่ือเพ่ิมโอกาสและลดชองวางความเหล่ือมล้ําทางการศึกษาไทย ชวยนักเรียนใหไดเขาถึงส่ือ เพ่ือการพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษออนไลนฟรี โดยเฉพาะนักเรียนในกลุมท่ีีีไมสามารถเขาถึงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดวยหลักสูตร

โปรแกรมการเรียนพิเศษ IP,IEP,EP และ MEP ท่ีมีคาใชจายในการเรียนคอนขางสูง จะไดมีโอกาสและชองทางในการพัฒนา

ภาษาอังกฤษตนเองใหดีข้ึน เทากับชวยลดภาระของผูปกครอง และลดชองวางความเหล่ือมล้ําของสังคม

 2. เพ่ือกระตุนผูเก่ียวของในแวดวงการศึกษา ท้ังผูบริหาร อาจารย และนักเรียน ใหหันมาใสใจและใหความสําคัญ

ในกิจกรรมเพ่ิมพูนทักษะภาษาอังกฤษดวยระบบออนไลน ซ่ึงเหมาะกับสถานการณในปจจุบันท่ีมีการแพรระบาดของโรคโควิด-19

 3. เพ่ือเปนเวทีในการพัฒนาทักษะความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษ ทักษะการทํางานเปนทีม (Team Work)

ใหกับเยาวชนท่ีเขารวมการแขงขัน เพ่ือพัฒนาเยาวชนใหเปนกําลังสําคัญในอนาคตของชาติ

 4. เพ่ือคนหาเยาวชนท่ีมีความสามารถดานภาษาอังกฤษในระดับสถานศึกษา จังหวัด ภาคการศึกษา และแชมป

ระดับประเทศ เพ่ือเชิดชู ยกยองใหเกิดความภาคภูมิใจท่ีจะมุงม่ันพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ใหกาวหนาสูการเปนตัวแทน

การแขงขันในระดับท่ีสูงข้ึน และเปนแบบอยางใหกับเพ่ือนเยาวชนคนอ่ืนๆ

 5. เพ่ือสนับสนุนนโยบายพัฒนาประเทศเขาสูสังคมและเศรษฐกิจ Thailand Digital 4.0 ของรัฐบาลไทย

ซ่ึงหัวใจสําคัญอยูท่ีการเตรียมความพรอมใหกับคนไทยสามารถกาวสูยุคขอมูลการส่ือสาร การทําธุรกรรม และกิจกรรมตางๆ

รวมท้ังการศึกษาออนไลนผานอุปกรณคอมพิวเตอร ทีวี มือถือ แท็บเล็ต ไดอยางมีคุณภาพและสามารถตอยอดสูการสราง

นวัตกรรมใหกับสังคมไทยในอนาคต

เปาหมายของกิจกรรม

 1. โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สมัครเขารวมโครงการ จํานวนประมาณ 1,000 โรงเรียน

จากทุกสังกัดท่ัวประเทศ ท้ังระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย

 2. จํานวนนักเรียนท่ีสมัครเขารวมโครงการรวมกันท้ัง 3 ระดับ รวมกันโรงเรียนละ 50 ทีมๆ ละ 2 คน

รวมมีนักเรียนรวมกิจกรรมแขงขันท้ังส้ิน 1,000 โรงเรียน x 50 ทีม x 2 คน = 100,000 คน

 3. นักเรียน ผูปกครอง และผูชมท่ัวไปท่ีสนใจกิจกรรมจากท่ัวประเทศ ไดรับชมผานส่ือออนไลน (Facebook Live ,

YouTube Streaming) ประมาณ 500 คน / โรง รวมมีคนไดรับชมกิจกรรมการแขงขัน = 1,000 โรงเรียน x 500 คน

= 500,000 คน

 4. ครู อาจารยท่ีสอนภาษาอังกฤษ ครูสอนคอมพิวเตอร ของโรงเรียนท่ีสมัครเขารวมโครงการโรงเรียนละ 2 ทาน

1,000 โรงเรียน รวมท้ังส้ินไมนอยกวา 2,000 คน จะไดรับการพัฒนาทักษะการใชส่ือภาษาอังกฤษออนไลนจากบริษัท

อิงลิซออนไลน จํากัด

สรุปยอดผูมีสวนรวมกับกิจกรรมการแขงขัน 602,000 คน
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 ทีมท่ีเปนตัวแทนท้ัง 18 ภาคการศึกษาๆ ละ 2 ทีม เขาสูการแขงขันชิงแชมปประเทศไทย รวมจํานวน 36 ทีม
และภาคกรุงเทพมหานครอีก 4 ทีม รวมท้ังส้ินระดับละ 40 ทีม ทําการแขงขันหาผูชนะเลิศในแตละระดับเพียง
ระดับละ 1 ทีม เพ่ือเปนแชมปประเทศไทยประจําปการศึกษา 2564 รับถวยเกียรติยศจากรัฐมนตรวาการกระทรวงศึกษาธิการ
พรอมทุนการศึกษาจากผูใหการสนับสนุนหรือของสมนาคุณจาก EOL มูลคา 15,000 บาท / รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 รับถวย
เกียรติยศจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พรอมทุนการศึกษาจากผูใหการสนับสนุน
หรือของสมนาคุณจาก EOL มูลคา 10,000 บาท / รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 รับถวยเกียรติยศจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พรอมทุนการศึกษาจากผูใหการสนับสนุนหรือของสมนาคุณจาก EOL มูลคา 8,000 บาท (อยูในระหวาง
การดําเนินการขออนุญาต)
หมายเหตุ ทําการแขงขันดวยระบบออนไลนจากท่ีต้ังภายในโรงเรียนของผูแขงขันทุกรอบการแขงขัน
  และต้ังแตรอบชิงแชมปจังหวัด / รอบชิงแชมปภาคการศึกษา และรอบชิงแชมปประเทศ
  ตองไลฟ (Live) ถายทอดสัญญาณการแขงขันจากท่ีต้ังของโรงเรียน
  ไปยังสวนกลางท่ีบริษัท อิงลิซออนไลน จํากัด (EOL) ดวย

บอระลตแนใศิลเะนชผบัรหําสลัวงาร นัขงขแรากดัจรากีธิว

าษกึศนาถสนทแวัตกอืลเดัคบอร

รอบชิงแชมปประเทศไทย

โรงเรียนทุกสังกัดที่จัดการศึกษาในระดับที่แข่งขัน หากสนใจเข้าร่วมกิจกรรมให้ประชาสัมพันธ์แบบเปิดกว้าง เพื่อให้นักเรียนทราบ

ข่าวอย่างทั่วถึง โดยให้นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่เป็นทีมๆ ละ 2 คน โดยไม่จำกัดจำนวนทีมสมัครผ่านโรงเรียนที่เข้าร่วม

กิจกรรมและให้โรงเรียนทำการแข่งขันคัดเลือกผู้สมัครให้เหลือทีมที่เป็นตัวแทนโรงเรียน 2 ทีม เพื่อเข้าแข่งขันต่อในรอบการแข่งขัน

ชิงแชมป์จังหวัด สำหรับโรงเรียนที่มีผู้สมัครแข่งขันตั้งแต่ 25 ทีมต่อระดับ อาจารย์ผู้ประสานงานหมวดภาษาอังกฤษและหมวด

คอมพิวเตอร์ของโรงเรียน จะได้รับบัตร EOL 2 ใบ มูลค่าใบละ 250 บาท

รอบชิงแชมปจังหวัด

นักเรียน 2 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงแชมป์จังหวัด เพื่อทำการแข่งขันคัดเลือกให้ได้

ตัวแทนจังหวัดละ 5 ทีม เข้าสู่การแข่งขันรอบชิงแชมป์ภาคการศึกษา โดยทีมผู้ชนะเลิศของแต่ละจังหวัดจะได้รับโล่เกียรติยศ

จากผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และ/หรือโล่จากกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทุน

การศึกษาจากผู้ให้การสนับสนุนหรือของสมนาคุณจาก EOL มูลค่า 2,000 บาท

รับโล่เกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัด และ/หรือผู้สนับสนุน

รอบชิงแชมปภาคการศึกษา

ทีมที่เป็นตัวแทนจังหวัดๆ ละ 5 ทีม เข้าสู่การแข่งขันในระดับภาคการศึกษา แบ่งออกเป็น 18 ภาคการศึกษา และภาค

กรุงเทพมหานครอีก 1 ภาค ทำการแข่งขันคัดเลือกให้เหลือตัวแทนภาคการศึกษาละ 2 ทีม โดยทีมผู้ชนะเลิศของแต่ละภาค

จะได้รับโล่เกียรติยศจากศึกษาธิการภาค/กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทุนการศึกษาจากผู้ให้การสนับสนุนหรือของสมนาคุณจาก

EOL มูลค่า 5,000 บาท

รับโล่เกียรติยศจากกระทรวงศึกษาธิการ และ/หรือผู้สนับสนุน

ชิงถ้วยเกียรติยศจากกระทรวงศึกษาธิการ และ/หรือผู้สนับสนุน
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แผนงานและข้ันตอนการดําเนินงานของสถานศึกษา

ท่ีสมัครเขารวมกิจกรรมการแขงขัน TEOC 7

รคัมสีทมีทอืชงจแนยีรเงรโ
มีทงอขกิชามสอืชะลแ

5 กรกฏาคม - 4 ตุลาคม 2564

นยีรเงรโบัดะรนทแวัตาหนัขงขแราก

12 กรกฏาคม - 8 ตุลาคม 2564

LOE หใมีท 2 นยีรเงรโนทแวัตอืชยารงส
 8 ตุลาคม 2564 ีทนัวนใยาภ

าษกึศนาถส

นัขงขแจในสีทมีท / นยีรเกันรคัมสบัร

1 กรกฏาคม - 30 กันยายน 2564

นัขงขแาขเจในส่ีท นยีรเกันรคัมสบัระลแ ธนัพมัสาชะรป

ารกงรคโมวราขเรคัมสบใน่ืย
( สงเอกสารหมายเลข 1 )

าษกึศนาถส  LOE หใ มีทงอขกิชามสอ่ืชมอรพมีทอ่ืชยารงส
d พรอมคูมือจัดrowssaP บัรอร ) 2 ขลเยามหราสกอเงส (

การแขงขันจาก EOL

 าษกึศนาถส  มีท 2 อืลหเนทแวัตกอืลเดัคอ่ืพเนัขงขแรากดัจ
 าษกศึนาถสนทแวตันปเะนช่ีท มีทอ่ืชยารงสะลแ บัดะรอต

ระดับละ 2 ทีม ให บจ.อิงลิซออนไลน ทันทีที่จัดการแขงขันเสร็จ
ดไมเกินุสาชงายอนใยาภงอตะลแ )3 ขลเยามหราสกอเงส(

 8 ตุลาคม 2564่ีทนัว

Start

ดาวนโหลดแบบฟอรมเขารวมกิจกรรมไดท่ี www.EngTest.net

ติดตอสอบถามท่ี โทร.02-170-8725-6

E-Mail :  engtest_eol@hotmail.com , englishonline.eol@gmail.com

Facebook : เรียนภาษาอังกฤษออนไลน By EOL , LINE ID : english_online

YouTube : EOL System

Thailand English Online Contest

by EOL System (TEOC 7) รอบชิงแชมปประเทศไทย

ตัวแทนโรงเรียน ทีมท่ีชนะในแตละ 18 ภาคๆ ละ 2 ทีม

และภาค กทม. 4 ทีม เขารวมการแขงขัน

END

ยทไศทเะรปปมชแงิชบอรนัขงขแราก

วันเสาร ท่ี 19 กุมภาพันธ 2565

โรงเรียนแจงความจํานงเขารวมโครงการไดฟรี

การแขงขันรอบชิงแชมปจังหวัด

ระหวาง 1 พฤศจิกายน - 24 ธันวาคม 2564

EOL ดําเนินการจัดการแขงขันระดับภาคท้ัง 18 ภาคการศึกษา

โดยนําทีมชนะ 5 ทีม ในแตละจังหวัดทําการแขงขันระดับภาค

ตามวัน-เวลาท่ี EOL จะแจงใหทราบอีกทีใหเหลือตัวแทนภาคละ 2 

ทีมตอระดับ และภาค กทม. 4 ทีม ตอระดับเพ่ือเขาสูรอบชิงเเชมป

ประเทศ

EOL ดําเนินการจัดการแขงขันระดับจังหวัด โดยใหสถานศึกษา

แจงตัวแทน ท่ีไดรับการคัดเลือกแลว 2 ทีม เขารวมแขงขัน

ระดับจังหวัดในวัน - เวลาท่ี EOL จะแจงใหทราบอีกทีเพ่ือแขงขัน

ใหเหลือตัวแทนจังหวัดละ 5 ทีม ตอระดับเพ่ือเขาสูรอบชิงแชมป

ภาคการศึกษา

าษกึศรากคาภ 81 ปมชแงิชบอรนัขงขแราก

+ ภาค กทม. เปน 19 ภาคการศึกษา

ระหวาง 10 - 31 มกราคม 2565

www.EngTest.net
: 02 170 8725


