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20  เมษายน  2563

เรื่อง ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธและสนับสนุนบุคลากรสมัครสอบวัดระดับความรูภาษาอังกฤษระบบ 
ออนไลนครั้งที่ 12 “ General English Proficiency Online Test  by EOL System ” (GEPOT 12)

เรียน 
สิ่งที่สงมาดวย 1. แผนประชาสัมพันธการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษออนไลน ครั้งที่ 12 (GEPOT12) 1 แผน

2.รายละเอียดการสอบวัดระดับความรูภาษาอังกฤษออนไลน ครั้งที่ 12 (GEPOT 12)
พรอมใบแจงความจำนงสมัคร/รายชื่อผูสมัครจำนวน 3 หนา

ดวยบริษัท อิงลิชออนไลน จำกัด  ผูพัฒนาระบบ/โปรแกรมการทดสอบและฝกฝนภาษาอังกฤษออนไลนแหงแรกของไทย 
ในชื่อ EOL System และ EOL Intelligence System เพื่อเตรียมความพรอมทางดานภาษาอังกฤษใหกับคนไทยรองรับความเติบโตของ 
ประชาคมเศรษฐกิจ AEC และระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก EEC จะจัดการทดสอบวัดระดับความรูภาษาอังกฤษออนไลน ครั้งที่ 12
“ General English Proficiency Online Test  by EOL System ” หรือ GEPOT 12 ในวันเสารที่ 22 สิงหาคม 2563 เขารวม 
การทดสอบแบบออนไลนไดตลอด 24 ชั่วโมง ผาน www.EngTest.net  ณ ทุกจุดที่มีเครือขายอินเตอรเน็ตทั่วประเทศไทย

การสอบวัดระดับความรูภาษาอังกฤษออนไลน GEPOT 12 จัดขึ้นเพื่อกระตุนคนไทยใหเกิดความตื่นตัวและรูถึงขีดความรู 
ความสามารถดานภาษาอังกฤษของตนเองเปรียบเทียบกับกรอบมาตราฐานสากล เชน CEFR เพื่อนำผลการสอบไปใชวางแผนการศึกษา 
และประกอบอาชีพ อีกทั้งยังชวยประหยัดคาใชจายในการเตรียมตัวเพื่อสอบขอสอบวัดมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษอื่นๆ เชน CU-TEP, 
TOEIC, TOEFL, IELTS เปนตน โดยเสียคาสมัครสอบ GEPOT 12 เพียงคนละ 200 บาท

จึงใครขอความอนุเคราะหชวยประชาสัมพันธและสนับสนุนใหบุคลากร/นักเรียน-นักศึกษา ในหนวยงานของทานและ 
เครือขายรับทราบโครงการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษออนไลน GEPOT 12 แตหาก หนวยงานของทานสามารถรวบรวมสมาชิก 
สมัครสอบตั้งแต 20 คนขึ้นไป พรอมสงใบแจงความจำนง-รายชื่อและโอนเงินไปยังบริษัทฯ ภายใน วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 
จะไดรับ สิทธิพิเศษลดคาสมัครเหลือเพียงคนละ 150 บาท ทั้งยังจะไดรับรายงานผลการทดสอบ รายกลุมดวย 

อนึ่งบริษัทฯ ยังมีบริการพิเศษชุดขอสอบมาตรฐานวัดความรูภาษาอังกฤษออนไลน “GPS Test” สำหรับองคกร/ 
หนวยงานที่สนใจ นำไปใชวัดระดับความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษของสมาชิกของตนในอัตราพิเศษ และจัดการทดสอบในชวงวัน- 
เวลาตามความตองการของหนวยงานผูใชงาน ทานสามารถดูรายละเอียด ตางๆ ไดที่ www.EngTest.net หรือสอบถาม 
โทร.02-170-8725-6

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักยภาพ  โอภาสวิทยารักษ)
            กรรมการผูจัดการ

   บริษัท อิงลิซออนไลน จำกัด  

ผูประสานงาน : คุณจุฑามาส ชาลีคลี  โทร 099-2164321  
โทร.02-170-8725-6 E-Mail : engtest_eol@hotmail.com  Line ID : English_online  www.engtest.net
Facebook : เรียนภาษาอังกฤษออนไลน by EOL

เลขที่ 193/56 ถนนราษฎรพัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
193/56 Rajpattana Road, Saphansoong District, Bangkok 10240

02 170 8725 02 170 8726 www.EngTest.net engtest_eol@hotmail.com

(สำนักงานใหญ)
เลขประจำตัวผูเสียภาษี / Tax ID : 0105548060561

: engtest_eol: english_online: EOL System : เรียนภาษาอังกฤษออนไลน by EOL : engtesteol

ผู้อํานวยการ 



  ่ี  

เพื่อใหคนไทยทุกระดับสามารถลวงรูถึงขีดความสามารถ

ทางดานภาษาอังกฤษที่แทจริงของตนเอง เพื่อนําไปใชใหเกิด

    ประโยชนในทางใดทางหนึ่ง ไมวาจะเปนการศึกษา

    การประกอบอาชีพหรือการดํารงชีวิตประจําวัน

ชวยประหยัดเวลาและคาใชจายที่จะเกิดขึ้น

จากการสอบวัดมาตรฐานความรูทางดานภาษาอังกฤษ

ประหยัดทั้งงบบุคคลและงบประมาณของหนวยงาน

เพื่อกระตุนใหเกิดความตื่นตัวในการยกระดับ

ความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษในหมูคนไทย

สอดรับกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป เพื่อกาวสูยุค

Thailand Digital 4.0

เพื่อเตรียมความพรอมทางดานภาษาอังกฤษใหกับคนไทย

กาวสูความเปนพลเมืองโลกยุคดิจิทัล 4.0

 

รายละเอียดขอสอบ

รายละเอียดขอสอบ ขอสอบประกอบไปดวยทั้งสิ้น 3 Part จํานวน 100 ขอ 100 คะแนน ใชเวลาในการสอบทั้งสิ้น 100 นาที 
  - Listening ทดสอบดานการฟง       จํานวน 30 ขอ   - Reading ทดสอบดานการอาน      จํานวน 40 ขอ
  - Grammar ทดสอบดานไวยากรณ    จํานวน 30 ขอ
หมายเหตุ : การทดสอบดานการฟง / Listening ผูทดสอบจะสามารถฟงไฟลเสียงไดเพียง 1 ครั้งเทานั้น แตมีปุม Pause
เพื่อใหหยุดเสียงเปนระยะๆ

การประกาศผลสอบ

    - ประกาศผลทาง www.Engtest.net ผูเขาสอบสามารถดูผลสอบ
และพิมพผลสอบ / เกียรติบัตรออนไลนไดทันทีหลังการสอบเสร็จสิ้น
    - ผลสอบอยางเปนทางการที่ประมวลผลและรายงานใหทราบนั้น   
บริษัทอิงลิซออนไลนแจงเปนคะแนนดิบและคิดเปนรอยละ(%) ของคะแนนเต็ม 
    - สําหรับผลสอบที่ประมาณคาและคาดการณ เทียบกับคะแนนการสอบ 
วัดระดับภาษาอังกฤษอื่นๆ อันไดแก TOEIC,TOEFL,IELTS,CU-TEP,CEFR นั้น
บริษัทอิงลิซออนไลนถือวาเปนการประกาศผลที่ไมเปนทางการ ไมสามารถนําไป
ใชอางอิงใดๆ ทั้งส้ิน

วิธีการรับสมัคร

- สมัครโดยดาวนโหลดแบบฟอรมผาน www.Engtest.net และชําระคาสมัคร
  คนละ 200฿
- สมัครผานสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานที่เขารวมโครงการโดยแจงชื่อ-นามสกุล
  ภาษาไทยและอังกฤษพรอมเงินคาสมัคร ใหกับตัวแทนสถาบัน/องคกร
- หนวยงานใดสนใจใหสมาชิกเขารวมการทดสอบ แบบเปนหมูคณะต้ังแต 20 คน
  ข้ึนไป จะไดรับสิทธิพิเศษสวนลดคาสมัครเหลือเพียงคนละ 150 บาท แตตอง
  โอนเงินผานบัญชี บริษัทอิงลิซออนไลนโดยตรง ภายในวันที่ 20 กรกฏาคม 63

การชําระคาสมัครสอบ

คาสมัครสอบคนละ 200 บาท (ไมรวมคาธรรมเนียมโอนเงิน) 
และชําระเงินภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เปนวันสุดทาย
โอนเงินผาน ธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท อิงลิซออนไลน จํากัด
• ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุขาภิบาล 3 ออมทรัพย เลขที่บัญชี 1565294509
• ธนาคารกรุงไทย สาขาสุขาภิบาล 3 ออมทรัพย เลขท่ีบัญชี 1950109097
• ธนาคารไทยพาณิชย สาขายอยท็อป สุขาภิบาล3 ออมทรัพย

เลขท่ีบัญชี 2682061733
• ธนาคารกสิกรไทย สาขาเพียวเพลส รามคําแหง 110 ออมทรัพย   

เลขท่ีบัญชี 9942108734
หลังจากโอนเงินคาสมัครสอบแลวผูสมัครจะตองสงสําเนาใบโอนเงินมา
ทาง Fax 02-1708726 หรือทาง E-mail : engtest_eol@hotmail.com

วันและเวลาสอบ

บริษัท อิงลิซออนไลน จะจัดใหมีการทดสอบในวันเสารที่ 22 สิงหาคม 2563
สามารถ Login เขาสอบไดตลอด 24 ชั่วโมง โดยเริ่มทําขอสอบไดตั้งแตเวลา
00.01 น. และสิ้นสุดเวลา 23.59 น. โดยใหผูสอบปฏิบัติดังนี้
- ผูสอบทุกคนตองมั่นใจกอนการ Login วาตนเองมีเวลาวางเพียงพอในการทํา
แบบทดสอบตอเนื่องนาน 100 นาที และควรจะทําแบบทดสอบโดยลําพัง
เพื่อใหไดผลการสอบที่เปนจริง
- Login รหัสประจําตัวสอบผานทางเว็บไซต www.EngTest.net ไดเพียง 1 ครั้ง
เทานั้น ในระหวางเวลา 00.01 น. ถึงเวลา 23.59 น. (ตั้งแตหลังเที่ยงคืนวันศุกร
ที่ 21 สิงหาคม 2563 จนกระท่ังกอนเที่ยงคืนวันเสารที่ 22 สิงหาคม 2563
- ผูสอบสามารถเลือกสถานที่ๆ ใดก็ไดในการทําแบบทดสอบ แตควรคํานึงถึง
สมาธิในการทําขอสอบ และระบบ Internet โดยใช Google Chrome เปน
Web Browser ในการทําแบบทดสอบ
- ระบบ Internet ชวงท่ีสอบควรมีความเสถียรดีเยี่ยม เพื่อไมใหเกิดปญหา
ติดขัดระหวางการสอบ

รูปเเบบการทดสอบ

General English Proficiency Online Test

12

by EOL System

ทดสอบวัดระดับความรู ภาษาอังกฤษ ดวยระบบ EOL System

สอบเสาร ที่ 22 สิงหาคม 2563

Test Date : August 22, 2020 / Fee [ คาทดสอบ ] 200 ฿

           สมัครไดแลววันนี้ - 14 สิงหาคม 2563

Call Center : 02-170-8725-6 , 099-216-8765
www.EngTest.net / Line ID : @eol_engtest
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การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วย EOL System ครัง้ที่ 12
General English Proficiency Online Test by EOL System (GEPOT 11)

General English Proficiency Online Test

12

สอบวันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2563
เขาสอบแบบออนไลนไดตลอด 24 ชั่วโมง ผาน www.EngTest.net

1

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค

รายละเอียดการทดสอบ EOL GEPOT : General English Proficiency Online Test by EOL System

1. ลักษณะของขอสอบ
ขอสอบมีดวยกัน 3 Parts จํานวน 100 ขอ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใชเวลาในการสอบทั้งสิ้น 100 นาที 

1.1 Listening ทดสอบดานการฟง   จํานวน 30 ขอ
1.2 Reading ทดสอบดานการอาน   จํานวน 40 ขอ
1.3 Grammar&Writing ทดสอบดานไวยากรณ จํานวน 30 ขอ
หมายเหตุ : การทดสอบดานการฟง Listening ผูทดสอบจะสามารถฟงไฟลเสียงไดเพียง 1 ครั้งเทานั้น แตมีปุม Pause
เพื่อใหหยุดเสียงเปนระยะๆ

          ปจจุบันคนไทย มีความจําเปนตองใชภาษาอังกฤษมากขึ้นท้ังในการศึกษา การประกอบอาชีพหรือแมกระท่ังการดําเนินชีวิตประจําวัน

โดยเฉพาะขณะน้ีเราเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแลวและกําลังสรางระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเพ่ือรองรับความเติบโตของประเทศ

ภาษาอังกฤษจะกลายเปนเพียงภาษากลางภาษาเดียว ที่เราใชสื่อสารกับประชากรอาเซียนรวมกวา 600 ลานคนและอีกหลายรอยลานคนจาก

ภูมิภาคอื่นๆ ทุกวันน้ีมีผูคนจํานวนมากท่ีจําเปนตองยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามาตรฐานสากลตางๆ เชน TOEIC , TOEFL ,

IELTS หรือ CEFR เพ่ือแสดงผลสัมฤทธิ์ทางดานภาษาอังกฤษ ไมวาจะเปนผูท่ีประสงคเขาทํางานในองคกรชั้นนําท้ังภาครัฐและเอกชน หรือผูที่

ตองการศึกษาตอยังตางประเทศ แมกระทั่งผูที่ตองการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศไทยเอง ก็ยังตองผานเกณฑการวัดความ

สามารถทางดานภาษาอังกฤษของสถาบันชั้นนําเหลานั้น เชน CU-TEP หรือ TU-GET เปนตน

 บริษัท อิงลิซออนไลน จํากัด ผูคิดคนและพัฒนาระบบการทดสอบความรูความสามารถทางดานภาษาอังกฤษแบบออนไลนแหง

แรกของประเทศไทยในชื่อระบบ EOL System เล็งเห็นถึงความจําเปน และความสําคัญในการที่จะทําใหคนไทยไดรู ถึงขีดความสามารถดาน

ภาษาอังกฤษของตนเองวาอยูระดับใด เพื่อชวยใหคนไทยสามารถเตรียมตัวใหพรอมสําหรับการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษในรูปแบบตางๆ

ที่กลาวมาขางตน ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ประหยัดทั้งเวลาและคาใชจาย

1. เพื่อใหคนไทยทุกระดับสามารถลวงรูถึงขีดความสามารถดานภาษาอังกฤษของตนเอง เพ่ือนําไปใชใหเกิดประโยชนในทางใดทางหนึ่ง

    ไมวาจะเปนการศึกษา การประกอบอาชีพ หรือการดํารงชีวิตประจําวัน

2. เพื่อชวยประหยัดทั้งเวลาและคาใชจายที่จะเกิดขึ้นจากการไปสอบวัดมาตรฐานความรูทางดานภาษาอังกฤษ ท้ังท่ียังไมมีความพรอม

    เพียงพอในการสอบจริง ประหยัดทั้งงบบุคคลและงบประมาณของหนวยงาน ท้ังรัฐและเอกชนในทุกภาคสวนของประเทศไทย



 

EducationGeneral

ENGLISH TEST 

Working

FOR

General English Proficiency Online Test

12

2

3. การประกาศผลสอบ

3.1 ประกาศผลทาง www.Engtest.net ผูเขาสอบสามารถดูผลสอบและพิมพผลสอบออนไลนไดทันทีหลังการสอบเสร็จสิ้น
3.2 ผลสอบอยางเปนทางการท่ีประมวลผลและรายงานใหทราบนั้น บริษัท อิงลิซออนไลน แจงเปนคะแนนดิบและคิดเปนรอยละ(%) ของคะแนนเต็ม
3.3 สําหรับผลสอบท่ีประมาณคาและคาดการณ เทียบกับคะแนนการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษอื่นๆ อันไดแก TOEIC,TOEFL,IELTS,CU-TEP,CEFR น้ัน
     บริษัท อิงลิซออนไลน ถือวาเปนการประกาศผลท่ีไมเปนทางการ การประมาณคาเปนไปเพื่อชวยผูเขาทดสอบเตรียมความพรอมกอนการเขาสอบโปรแกรมอื่นๆ
     ดังกลาว และผลการสอบท่ีประมาณคาไมสามารถนําไปใชอางอิงใดๆ ทั้งส้ิน
3.4 บริการแจงผลการสอบรวม สําหรับหนวยงานที่รวบรวมสมาชิกเขาทดสอบจํานวนตั้งแต 20 คนขึ้นไป หากประสงคจะรับผลสอบของสมาชิกที่เขาสอบทุกคน
     สามารถรองขอใหบริษัทฯ รายงานผลสอบรวมใหกับผูประสานงานขององคกรได

2. วิธีคิดคํานวนการใหคะแนน

2.1 ตอบถูกได 1 คะแนน

2.2 หากตอบผิดไดคะแนนติดลบ (-)

2.3 ไมตอบไดคะแนนศูนย (0)

การรายงานผลสอบ GEPOT รายบุคคล

4. การสมัครสอบ

4.1 ผูสนใจทดสอบสามารถย่ืนใบสมัคร

ไดตั้งแตวันนี้ จนถึง 14 สิงหาคม 2563

4.2 สมัครโดยดาวนโหลดแบบฟอรมผาน

www.Engtest.net และชําระคาสมัครคนละ

200฿ ไดตามชองทางตางๆ ในหัวขอที่ 5

4.3 สมัครผานสถาบันการศึกษาหรือหนวย

งานที่เขารวมโครงการ โดยแจง

ชื่อ-นามสกุลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

4.4 หนวยงานใดมีสมาชิกเขารวมทดสอบ

ตั้งแต 20 คน จะไดรับสิทธิพิเศษสวนลด

คาสมัครเหลือเพียงคนละ 150 บาท

(ภายใน 20 ก.ค.63)

5. การชําระคาสมัครสอบ

5.1 คาสมัครสอบคนละ 200 บาท

     (ไมรวมคาธรรมเนียมโอนเงิน)

5.2 ชําระเงินภายในวันที่ 14 สิงหาคม 63

     เปนวันสุดทาย

5.3 โอนเงินผานธนาคารชื่อบัญชี หรือ

     สแกน QR Code (ในใบสมัคร) ของ

     บริษัท อิงลิซออนไลน จํากัด

• ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุขาภิบาล 3

  ออมทรัพย เลขที่บัญชี 1565294509

• ธนาคารกรุงไทย สาขาสุขาภิบาล 3

  ออมทรัพย เลขที่บัญชี 1950109097

• ธนาคารไทยพาณิชย สาขายอยท็อป

  สุขาภิบาล3 ออมทรัพย เลขที่บัญชี

  2682061733

• ธนาคารกสิกรไทย สาขาเพียวเพลส

  รามคําแหง 110 ออมทรัพย เลขที่บัญชี

  9942108734

5.4 หลังจากโอนเงินคาสมัครสอบแลว

     ผูสมัครจะตองสงสําเนาใบโอนเงิน

     เพื่อยืนยันการสมัครทาง E-Mail :

     engtest_eol@hotmail.com

     หรือ Line ID : English_online

6. วันและเวลาสอบ

สามารถ Login เขาสอบไดตลอด 24 ชั่วโมง โดยเริ่มทําขอสอบไดตั้งแตเวลา 00.01 น. และสิ้นสุดเวลา 23.59 น.

โดยใหผูสอบปฏิบัติดังนี้

6.1 ผูสอบทุกคนตองมั่นใจกอนการ Login วาตนเองมีเวลาวางเพียงพอในการทํา แบบทดสอบตอเนื่องนาน 100 นาที

6.2 Login รหัสประจําตัวสอบผานทางเว็บไซต www.EngTest.net ไดเพียง 1 ครั้งเทานั้น ในระหวางเวลา 00.01 น.

ถึงเวลา 23.59 น. (ตั้งแตหลังเที่ยงคืนวันศุกรที่ 21 สิงหาคม 2563จนกระทั่งกอนเที่ยงคืนวันเสารที่ 22 สิงหาคม 2563)

6.3 ผูสอบสามารถเลือกสถานที่ๆ ใดก็ไดในการทําแบบทดสอบ แตควรคํานึงถึงสมาธิในการทําขอสอบ

และระบบ Internet โดยใช Google Chrome เปน Web Browser ในการทําแบบทดสอบเทานั้น

บริษัท อิงลิซออนไลน จะจัดใหมีการทดสอบ
ในวันเสารที่ 22 สิงหาคม 2563

มอบใหเฉพาะการสมัคร
ผานหนวยงานหรือองคกร

เทานั้น การสมัครราย
บุคคลจะไมไดรับสิทธิ์นี้
สําหรับหนวยงานท่ีมี

ผูสมัครตั้ง 20 คนขึ้นไป
และโอนเงินคาสมัครภายใน
วันที่ 20 ก.ค. 63 จะไดรับ
สวนลดคาสมัครเหลือเพียง

คนละ 150 บาทเทานั้น

 7. โปรโมช่ัน



EducationGeneral

ENGLISH TEST 

Working

FOR

เข้าร่วมการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษด้วยระบบออนไลน์ ครัง้ที่ 12
General English Proficiency Online Test by EOL System (GEPOT 12)

General English Proficiency Online Test

12

สอบวันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2563
100 นาที ระหวางเวลา 00.01 - 23.59 น. (หลังเที่ยงคืนวันศุกร ที่ 21 ส.ค. 63 ถึง กอนเที่ยงคืนวันเสาร ที่ 22 ส.ค. 63)

3

ชื่อผูประสานงาน......................................................................................................

Mobile...............................................E-Mail..........................................................

ชื่อหนวยงาน................................................................Tel.......................................

ที่อยู.........................................................................................................................
ขอสงรายชื่อผูสมัครเขารวมโครงการ GEPOT12 จํานวน........................คน ดังรายช่ือแนบทาย

พรอมชําระคาสมัครคนละ      200 บาท      150 บาท (เฉพาะผูชําระเงินภายใน 20 ก.ค. 63 เทานั้น)

จํานวน......................................คน เปนเงิน................................................................บาท

โดยชําระผาน    ธนาคารกรุงเทพ     ธนาคารกรุงไทย      ธนาคารกสิกรไทย     ธนาคารไทยพาณิชย

             1565294509   1950109097      9942108734        2682061733

สงใบสมัครพรอมเอกสารการชําระเงินไปท่ี E-Mail : engtest_eol@hotmail.com หรือ Line ID : @eol_engtest ติดตอสอบถามท่ี 02-170-8725-6

ลําดับที่                Name - Surname [ English ]                                                 E-Mail Address

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

(หากเกิน 20 คน สามารถเพิ่มในแผนตอไปได)

ใบสมัคร / แจ้งรายช่ือผู้สมัคร




