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ระเบียบการแข่งขันทักษะภาษาองักฤษระดับประเทศ คร้ังที่ 3 
(3rd TESET – Thailand English Skills Evaluation Test)  

ประจ าปี พ.ศ. 2565 

1. หลกัการและเหตุผล 

“ศูนย์สอบวิชาการ (ประเทศไทย)” ช่ือย่อ TAC เป็นสถาบนัท่ีก่อตั้งขึ้นโดยมีวตัถุประสงคเ์ป็นสถาบนั
การจดักิจกรรมดา้นการจดัสอบแข่งขนัทางวิชาการทกัษะภาษาองักฤษและคณิตศาสตร์ในระดบัประถมศึกษา
และมธัยมศึกษาทกุสังกดัโรงเรียนทัว่ประเทศ โดยด าเนินการจดัสอบแยกเป็นการแข่งขนั 2 รายการคือ 

1. รายการสอบแข่งขนัการทดสอบออนไลน์สุดยอดนกัคณิตศาสตร์ระดบัประเทศ และ 
2. รายการสอบแข่งขนัทกัษะภาษาองักฤษระดบัประเทศ 

สถาบนั TAC ไดท้ าขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) กบัทางสถาบนัภาษาของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
(LITU) เพื่อดูแลในส่วนของการออกขอ้สอบการแข่งขนัทุกช่วงชั้นซ่ึงสอดคลอ้งตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพื่อใหไ้ดข้อ้สอบการแข่งขนัท่ีมีมาตรฐาน
และใชป้ระเมินผลทกัษะภาษาองักฤษไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ท าใหน้กัเรียนไดท้ราบผลประเมินของตวัเองและ
น าไปเป็นแนวทางในการก าหนดอนาคตทางการศึกษาในระดบัสูงขึ้นไปไดอ้ยา่งเหมาะสม อีกทั้งยงัช่วยส่งเสริม
นกัเรียนใหมี้ความสามารถในการส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษซ่ึงภาษาสากลของโลก 

โครงการการแข่งขนัทกัษะภาษาองักฤษระดบัประเทศท่ีจดัขึ้นในปีการศึกษา 2565 น้ี ใชช่ื้อรายการวา่ 
 

 การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ คร้ังท่ี  3 (3rd TESET – Thailand English Skills 

Evaluation Test) 
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2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อสร้างโอกาสใหน้กัเรียนไดรั้บประสบการณ์ ในการแข่งขนัทกัษะภาษาองักฤษ 

2.2 เพื่อสร้างแรงจูงใจในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารและการแสวงหาความรู้ เพื่อพฒันาตนเองอยา่งย ัง่ยนื 

2.3 เพื่อประเมินความรู้ทกัษะทางภาษาองักฤษของตวันกัเรียนเอง และสามารถใชเ้ป็นเกณฑใ์นการปรับปรุงและ

พฒันาเพื่อน าไปเป็นแนวทางในการก าหนดอนาคตทางการศึกษาต่อในระดบัชั้นท่ีสูงขึ้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2.4 เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีตอ้งการพฒันาประสิทธิภาพการเรียนรู้ทางดา้น

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารใหแ้ก่นกัเรียน โดยใชก้ารแข่งขนัทางวิชาการเป็นส่ือกลางและเป็นแรงขบัเคล่ือนใน

การยกระดบัคุณภาพ การเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 

 

3.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

โครงการน้ีมีรายละเอียดการสอบแข่งขนัแยกเป็นช่วงชั้น ดงัน้ี 

➢ ระดบัประถมศึกษาตอนตน้   ช่วงชั้นท่ี 1 (ป.1 – ป.3) 

➢ ระดบัประถมศึกษาตอนปลาย   ช่วงชั้นท่ี 2 (ป.4 – ป.6) 

➢ ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้   ช่วงชั้นท่ี 3 (ม.1 – ม.3) 

➢ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย   ช่วงชั้นท่ี 4 (ม.4 – ม.6) 

3.1 ผูส้มคัรเขา้ร่วมการแข่งขนัจะตอ้งเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1–6 และมธัยมศึกษาปีท่ี 1–6 ท่ีมีสัญชาติ
ไทย สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสังกดัอ่ืนๆ ซ่ึงหมายรวมถึง โรงเรียนรัฐ 
โรงเรียนเอกชนและโรงเรียนนานาชาติ (International School) ทุกสังกดั 
3.2 หากตรวจพบภายหลงัว่าคุณสมบติัของผูส้มคัรไม่ตรงตามขอ้ก าหนด ทางโครงการขอตดัสิทธ์ิรางวลัทุก
ประเภทท่ีไดรั้บ 
 
4.  จุดเด่นและเน้ือหาของการทดสอบ 

4.1 ขอ้สอบแบบปรนยัตอบตวัเลือก จ านวน 100 ขอ้ จดัสอบโดยแยกเป็น 4 ช่วงชั้น คือประถมศึกษาปีท่ี 1–3, 
ประถมศึกษาปีท่ี 4–6, มธัยมศึกษาปีท่ี 1–3 และมธัยมศึกษาปีท่ี 4–6 เพื่อเปิดโอกาสใหน้กัเรียนในแต่ละช่วงชั้น 
เขา้ร่วมการสอบไดอ้ยา่งทัว่ถึง และสามารถน าผลสอบไปใชก้ าหนดขีดความสามารถตวัเองและเป็นแนวทาง
การศึกษาต่อไดอ้ยา่งเหมาะสม ซ่ึงจะท าใหน้กัเรียนไดรั้บประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี 
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 4.2 เน้ือหาขอ้สอบภาษาองักฤษแต่ละช่วงชั้น 
➢ช่วงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1–3 

Examination paper consists of 3 parts as follows: 
Part I: Speaking (Dialogues & Short Conversations) 
Situational dialogues / Short conversations 
Part II: Writing (Grammar, Structure, and Vocabulary) 
Sentence completion / Odd one out / Spelling / Synonym & Antonym / Vocabulary 

(autobiography, relationship with other people, foods and drinks, shopping, weather, 

direction, free time, Family, occupations, sign meaning, places, mathematic calculation, 

measuring etc. 

Part III: Reading (Matching & Short Passages) 
Advertisement, chart, menu, map, picture & sentence matching / Short passages 

 
➢ช่วงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4–6 

Examination paper consists of 3 parts as follows: 
Part I: Speaking (Dialogues & Short Conversations) 
Situational dialogues / Short conversations 
Part II: Writing (Grammar, Structure, and Vocabulary) 
Sentence completion / Odd one out / Synonym & Antonym / Error Identification 
Part III: Reading (Signs, Pictures, Notices, Short Passages, and Cloze Test) 
Advertisement, chart, menu, signs, pictures, and notices / Short passages / Cloze test 

 
➢ช่วงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1–3 

Examination paper consists of 3 parts as follows: 
Part I: Speaking (Dialogues & Long Conversations) 
Situational dialogues / Short conversations / Long conversations 
Part II: Writing (Grammar, Structure, and Vocabulary) 
Sentence completion / Cloze / Error identification / Synonym & Antonym 
Part III: Reading (Short Passages and Long Passages 30 questions) 
Advertisement, chart, menu, signs, pictures, and notices / Short passages / Long passages 
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➢ช่วงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4–6 
Examination paper consists of 3 parts as follows: 

Part I: Speaking (Dialogues & Long Conversations) 
Situational dialogues / Short conversations / Long conversations 
Part II: Writing (Grammar, Structure, and Vocabulary) 
Sentence completion / Cloze / Error identification / Synonym & Antonym / Meaning 
recognition 
Part III: Reading (Short Passages and Long Passages 30 questions) 
Web page, FAQs, advertisement and news / Short passages / Long passages 

 
 5.  ขั้นตอนการสมัครและก าหนดการต่างๆ 

5.1 การรับสมัครและค่าสมัคร โดยรับสมคัรตั้งแต่วนัน้ี – วนัท่ี 2 กนัยายน พ.ศ. 2565 
ผูป้ระสานงานของทางโรงเรียนส่งขอ้มูลรายช่ือผูส้มคัรพร้อมแนบหลกัฐานช าระเงินค่าสมคัร ส่งมาท่ี 

ID Line:  taccontest1, taccontest2 หรือ 
Email: taccontest@hotmail.com หรือ 
สอบถาม โทร. 096–280 6657 

➢ช่องทางการโอนเงินค่าสมัคร (ภายในวนัท่ี 2 กนัยายน พ.ศ. 2565) 

 ช าระผ่านคิวอาร์โค้ด ท่ีหนา้เวบ็ไซต ์หลงัจากกรอกใบสมคัรออนไลน์เรียบร้อยแลว้ 
 ธนาคารกสิกรไทย บญัชีออมทรัพย ์ 

    ช่ือบัญชี บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จ ากดั   
    เลขที่บัญชี  102-1-80082-8 

ค่าธรรมเนียมการสมคัรสอบจะไม่จ่ายคืนใหไ้ม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน เวน้แต่มีการยกเลิกการสอบโดยทางบริษทั 

5.2 การจัดส่งข้อสอบ เจา้หนา้ท่ีศูนยส์อบ TAC จะจดัส่งขอ้สอบถึงอาจารยผ์ูป้ระสานงาน ณ โรงเรียนท่ีเป็น
สนามสอบภายในวนัท่ี 22 กนัยายน พ.ศ. 2565 โดยแต่ละซองขอ้สอบจะมีใบปะหนา้ซ่ึงระบุช่วงชั้นของขอ้สอบ 
เลขท่ีหอ้งสอบ จ านวนผูเ้ขา้สอบ และดา้นในซองขอ้สอบประกอบดว้ย 

-   ตวัขอ้สอบท่ีเท่ากบัจ านวนผูเ้ขา้สอบในแต่ละหอ้งสอบ 

-   กระดาษค าตอบจะเป็นระบบตรวจดว้ยคอมพิวเตอร์ 

-   ใบรายช่ือนกัเรียนท่ีใหผู้เ้ขา้สอบลงลายมือช่ือ 

หมายเหต:ุ ขอ้สอบและกระดาษค าตอบส ารองจะแยกใส่อีกซอง 

mailto:taccontest@hotmail.com%20หรือ
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5.3 วัน-เวลาสอบ ก าหนดให้มีการสอบแข่งขนั TESET คร้ังท่ี 3 พร้อมกนัทัว่ประเทศ ตามก าหนดวนั–เวลาดงัน้ี 
➢ ประถมศึกษาปีท่ี 1–3, ประถมศึกษาปีท่ี 4–6, มัธยมศึกษาปีท่ี 1–3 และมัธยมศึกษาปีท่ี 4–6 

วันสอบ เวลาสอบ วิชาที่สอบ 
อาทิตย ์ท่ี 25 กนัยายน พ.ศ. 2565 10.00 น. – 12.00 น. ภาษาองักฤษ 

หมายเหต:ุ หลงัจากการสอบเสร็จส้ินลง ขอใหท้างอาจารยผ์ูป้ระสานงานของโรงเรียนท่ีเป็นสนามสอบส่งเฉพาะ

กระดาษค าตอบของนกัเรียนท่ีแยกตามเลขท่ีหอ้งสอบ กลบัมายงัศูนยส์อบ TAC ภายในวนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 

2565 (ตวัขอ้สอบใหน้กัเรียนน ากลบัได)้ 

5.4 การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน TESET 
ศูนย์สอบ TAC จะประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเข้าสอบภายในวนัท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2565 และให้ทาง

ผูส้มคัรเขา้ไปดาวน์โหลดบตัรประจ าตวัผูส้อบ (มีขอ้มูลรหัสประจ าตวั อาคารสอบ เลขท่ีห้องสอบ เลขท่ีนั่ง
สอบ) ของแต่ละสนามสอบผา่นทาง www.taccontest.com ภายในวนัท่ี 22 กนัยายน พ.ศ. 2565 
5.5 หลกัฐานการเข้าสอบ ผูส้มคัรเขา้สอบตอ้งเตรียมตวัพร้อมเขา้ห้องสอบก่อนเวลาสอบ 15 – 30 นาที  

- บตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรนกัเรียนท่ีมีรูปติดบตัร มาแสดงตนในการเขา้สอบ ณ สนามสอบท่ี
นกัเรียนไดเ้ลือกไว ้ทั้งน้ีผูท่ี้ไม่มีหลกัฐานบตัรประชาชนหรือบตัรนกัเรียนตวัจริงมาในวนัสอบ จะไม่อนุญาตให้
เขา้สอบ 

- แบบฟอร์มแสดงผลตรวจ ATK ดว้ยตนเอง ใหน้กัเรียนตรวจ ATK ดว้ยตนเอง (ผลตรวจภายใน 72 
ชัว่โมง) ตวัอยา่งในเอกสารแนบทา้ยประกาศ 
5.6 การประกาศผลคะแนนสอบรายบุคคล 

ศูนย์สอบ TAC จะประกาศผลคะแนนสอบ TESET คร้ังท่ี 3 ภายในวนัท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ผา่นทาง

เวบ็ไซต ์www.taccontest.com 

 

6. รางวัลและทุนการศึกษา 

รางวลัมอบแยกแต่ละช่วงชั้น โดยก าหนดดงัน้ี 

6.1 ผูท้  าคะแนนสูงสุด (แยกแต่ละช่วงชั้น) 

 อนัดบัท่ี 1 ทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อมเกียรติบตัร และโล่เกยีรติยศ 

 อนัดบัท่ี 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบตัร และโล่เกยีรติยศ 

 อนัดบัท่ี 3 ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบตัร และโล่เกยีรติยศ 

 รางวลัชมเชย อนัดบัท่ี 4 – 6 ทุนการศึกษา 500 บาท และเกียรติบตัร 

 

http://www.taccontest.com/
http://www.taccontest.com/
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6.2 ผูท้  าคะแนนไดเ้กินเกณฑป์ระเมินมาตรฐาน (ร้อยละ 50 ขึ้นไป) จะไดรั้บใบประกาศเกียรติคุณดงัน้ี 

เกยีรติบัตรเหรียญทอง  ท าคะแนนไดร้้อยละ 80 ขึ้นไป 

เกยีรติบัตรเหรียญเงิน  ท าคะแนนไดร้้อยละ 65 ถึงร้อยละ 79 

เกยีรติบัตรเหรียญทองแดง ท าคะแนนไดร้้อยละ 50 ถึงร้อยละ 64 

เกยีรติบัตรเข้าร่วม (ดาวน์โหลด) ท าคะแนนไดไ้ม่ถึงร้อยละ 50 

6.3 ผู้ท าคะแนนได้ ร้อยละ 90 ขึน้ไป จะไดรั้บเหรียญรางวลัเหรียญทอง 

6.4 การตดัสินของกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 

 

7. ก าหนดการมอบรางวัล 

7.1 ผูไ้ดรั้บเกียรติบตัรสามารถดาวน์โหลดไดท้าง www.taccontest.com ในวนัท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

7.2 ส าหรับทุนการศึกษาทุกรางวลัจะโอนให้นักเรียนโดยตรงผ่านทางเลขท่ีบญัชีของผูไ้ด้รางวลัภายในเดือน

พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

7.3 โล่เกียรติยศและเกียรติบัตรส าหรับผูท่ี้ได้คะแนนสูงสุดอันดับท่ี 1 – 3 ในแต่ละช่วงชั้น จะส่งมอบให้ท่ี

โรงเรียนท่ีนกัเรียนสังกดัอยูห่รือนดัมอบ ณ สถานท่ีท่ีทางบริษทัฯจดัไว ้ซ่ึงจะแจง้ใหท้ราบทางเวบ็ไซต ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 บริษทั อคาเดมิค คอนเทสต ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

                                 25/304 ซอยรามค าแหง 124 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร. 10240 
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ใบรับรองผลตรวจหาเช้ือโรคโควิด-19 

ด้วยชุดตรวจหาเช้ือโควิดแบบแอนติเจนด้วยตนเอง (ATK) ภายใน 72 ช่ัวโมง 

ส าหรับนักเรียน  

นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง _______________________________________________________________________ 

เลขบตัรประชาชน________________________________________ เบอร์โทร ____________________________________ 

รายงานการตรวจหาเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

ตรวจวนัท่ี________________________________________________________เวลา______________________________ น. 

รายการตรวจ (เลือกตรวจเพียง 1 รายการเท่านั้น) ผลการทดสอบ 

     Covid-19 Antigen Rapid Test      Negative 

     Positive 

     Covid-19 RT-PCR      Detected 

     Not Detected 

ขอรับรองว่า ผลการตรวจน้ีเป็นของนกัเรียนจริง และเป็นผลตรวจภายในเวลา 72 ชัว่โมง  

  ลงช่ือ_________________________นกัเรียน   ลงช่ือ_________________________ผูป้กครอง

 (___________________________________)        (_____________________________________) 

 

ส าหรับติดรูปยืนยันผลการตรวจ COVID-19 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: การบนัทึกขอ้มูลอนัเป็นเทจ็ มีบทลงโทษตามกฎหมาย ตวัอยา่งการแปลผลตรวจดงัภาพ 

 

 

 

 


