
       

      
 

ระเบียบการ 

โครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ททีบี”ี 

การประกวดอ่านฟังเสียง (รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศประกวดออนไลน์) 

ครังท ี๔๙ ประจาํพุทธศักราช ๒๕๖๔ 

********************************** 

เจ้าของโครงการฯ    มลูนิธิทีทีบ ีภายใต้การสนบัสนนุหลกัจากธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน)  

ความเป็นมาของโครงการฯ ด้วยธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) ได้ทําการรวมกิจการกบัธนาคารทหารไทย จํากดั 

(มหาชน) เพือเพิมขนาดกิจการธนาคารและเพิมศกัยภาพในการแข่งขนั ซงึสง่ผลดีต่อเสถียรภาพของสถาบนัการเงินของ

ประเทศและเศรษฐกิจไทย  โดยทงั ๒ ธนาคารได้เริมดําเนินกิจการและกิจกรรมต่างๆ ร่วมกนัตงัแต่ พ.ศ. ๒๕๖๓    

 ในการนจีงึเปลยีนแปลงชือโครงการจากเดิม โครงการ “ทีเอ็มบ ี | ธนชาต ริเริม...เติมเต็ม เอกลกัษณ์ไทย”   เป็น

โครงการ “เท่อย่างไทย โดย  ไฟ-ฟ้า ททีบีี”  [ซงึทีทีบยี่อมาจากชือธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน)] 

วัตถุประสงค์  โครงการ “ไฟ-ฟ้า” โดยมูลนิธิทีทีบี เป็นกิจกรรมสงัคมเพือความยังยืน ทีมุ่งจุดประกายให้เยาวชนและชุมชน

เสริมสร้างสงิดีๆ คืนสูส่งัคมไทย จงึได้จดักิจกรรม  “การประกวดอ่านฟังเสยีง (การอ่านบทร้อยแก้ว)”   เพืออนรัุกษ์วัฒนธรรมด้าน

ภาษาของชาติโดยส่งเสริมให้เยาวชนสามารถอ่านออกเสียงภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง  ภายใต้ชือโครงการ “เท่อย่างไทย โดย 

ไฟ-ฟ้า ททีบีี”    ชิงถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช

กุมารี  และทนุการศกึษา ครังที ๔๙ ประจําพทุธศกัราช ๒๕๖๔  

 

ภายใต้สถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาทีเริมต้นในปี ๒๕๖๒ (Covid-19)และในปี ๒๕๖๔ นี ก็ยังอยู่ในระยะ

การควบคมุการระบาดอย่างใกล้ชิด หากแต่ทางมลูนิธิทีเอ็มบเีลง็เห็นว่าโครงการนเีป็นโครงการทีเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนของ

ชาติโดยส่วนรวม จึงพยายามคิดหาวิธีการจัดการประกวดทียังคงมาตรฐานการประกวดระดับสงู ผนวกกับการดําเนินการ

ภายใต้มาตรการควบคมุการแพร่ระบาดทีจะอํานวยความสะดวกให้กบัผู้ เข้าประกวด จงึจดัการประกวดรอบคดัเลอืกในรูปแบบ

การบนัทกึภาพเคลอืนไหวด้วยโปรแกรมซูม (Zoom) และส่งคลิปผ่านทางระบบออนไลน์ทงั  ๔  ภูมิภาค สําหรับการประกวดรอบชิง

ชนะเลศิจดัตามการประกวดในรูปแบบและมาตรฐานเช่นทกุปี คือ ให้ผู้ประกวดทีผ่านรอบคดัเลอืกเดินทางมาประกวดรอบชิงชนะเลิศ

ทีกรุงเทพฯ ในจํานวนทีผ่านตามหลกัเกณฑ์ทีกําหนด  

 ในการนีทางโครงการฯ ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนเพิมขนึ โดยการเพิมจํานวนตัวแทนนักเรียนทีส่งเข้าประกวดรอบ

คดัเลอืกในนามของโรงเรียนเพิมขนึ โดยการประกวดมารยาทไทย ระดบัประถมศกึษา ๒ รุ่น จากเดิมโรงเรียนสามารถส่งตัวแทนได้รุ่น

ละ ๑ ทีม เพิมขนึเป็นรุ่นละ ๓ ทีม   

 

ประกวดอ่านฟังเสียง ๑/๗ 

 

 

 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาทีเริมต้นในปี ๒๕๖๒ (Covid-19) และในปี ๒๕๖๔ น ียงัอยู่ใน

ระยะการควบคุมการระบาดอย่างใกล้ชิด หากแต่ทางมูลนิธิทีทีบีเล็งเห็นว่าโครงการฯ นีเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนของชาติโดย

สว่นรวม จงึพยายามคิดหาวิธีการจดัการประกวดทียงัคงมาตรฐานการประกวดระดับสงู ผนวกกับการดําเนินการภายใต้มาตรการ

ควบคมุการแพร่ระบาดทีจะอํานวยความสะดวกให้กบัผู้ เข้าประกวด จงึจดัการประกวดรอบคดัเลอืกและรอบชิงชนะเลิศในรูปแบบการ

บนัทกึภาพเคลอืนไหวด้วยแอปพลเิคชนั ซูม (Application Zoom) ผ่านทางระบบออนไลน์ทงั  ๔  ภมูิภาค ตามหลกัเกณฑ์ และมาตรการการ

ควบคมุการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาทีกําหนด  

 ในการนทีางโครงการฯ ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนเพิมจํานวนตวัแทนนกัเรียนทีสง่เข้าประกวดรอบคัดเลือกในนามของโรงเรียน

เพิมขนึ โดยการประกวดอ่านฟังเสยีง ระดบัมธัยมศกึษา ๒ รุ่น จากเดิมโรงเรียนสามารถสง่ตวัแทนได้รุ่นละ ๒ คน เพิมขนึเป็นรุ่นละ ๔ คน    

 



       

      
ระดบัการประกวด  แบง่ระดบัผู้ เข้าประกวดเป็น  ๒  ระดบั  คือ 

 ๑. ระดบั ม.๑ - ม.๓       ๒. ระดบั ม.๔ - ม.๖  และ ปวช.  

ประเภทการประกวด  แบง่เป็น ๒ ประเภท 

๑. ประเภทชาย    ๒. ประเภทหญิง   

หมายเหตุ *ในปี ๒๕๖๔  ไม่มีการประกวดอ่านฟังเสยีงระดบัประถมศกึษา และอดุมศกึษา* 

คุณสมบัตผิู้สมัครเข้าประกวดอ่านฟังเสียง  

๑. นกัเรียนทงัชายและหญิง ระดบัมธัยมศกึษา / ปวช. 

๒. ศกึษาอยู่ในโรงเรียน / วิทยาลยั โดยผู้บริหารสถาบนัการศกึษาให้การรับรองว่ากําลงัศกึษาอยู่ในปัจจบุนั 

๓. โรงเรียนหรือสถาบนัการศกึษามีสทิธิสง่เข้าประกวดได้ทกุระดบัตามทีมีการเปิดการเรียนการสอน   

๓.๑ โรงเรียน และสถาบันการศึกษา ระดบั ม.๑ - ม.๖ และ ปวช. สามารถส่งได้ระดบัละ ๔ คน 

(จากเดมิ ๒ คน / ระดบั) 

๓.๒ ขอความร่วมมืองดส่งนักเรียนทเีคยได้รับรางวัลชนะเลิศในนามสถาบันเดมิ เข้าประกวดใน

ระดบัเดมิ 

๔. หลงัจากสมคัรแล้วหากมีการเปลยีนตวัผู้ เข้าประกวดรอบคดัเลอืกในกรณีมีเหตจุําเป็น  ครู / อาจารย์สามารถแก้ไข 

รายชือได้เอง  ก่อนการประกวดอย่างน้อย ๕ วนั 

ขนัตอนและช่องทางการสมัคร 

๑. กรณีเข้าร่วมโครงการฯ เป็นปีแรก ครูผู้สอนต้องสมคัรเป็นสมาชิกทาง www.เท่อย่างไทย.com ให้เรียบร้อยกรณีเคย

สมคัรและสง่นกัเรียนเข้าร่วมโครงการฯ  มาก่อนแล้ว  ครูผู้สอนสามารถตรวจสอบและยืนยันข้อมูลล่าสดุ   โดยทงัครูทีเข้าร่วม

โครงการเป็นปีแรกและครูทีเคยสง่นกัเรียนเข้าร่วมโครงการฯ มาก่อนแล้ว ขอให้อ่านรายละเอียดใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯและ

การยินยอมเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง ซึงเป็นไปตามพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน

บคุคล พ.ศ.๒๕๖๒ และคลกิ “ยินยอมเข้าร่วมโครงการ” ก่อน ถงึจะเข้าระบบได้ เมือครูผู้สอนกรอกข้อมูล และตรวจสอบข้อมูล

เรียบร้อยแล้ว  ให้ระบุอีเมลของนักเรียนผู้ เข้าประกวดแต่ละคนให้ครบ เช่น เข้าร่วมประกวด ๔ คน ต้องระบุอีเมลของเข้าผู้

ประกวดทีไม่ซาํกนั เพือให้ผู้ เข้าประกวดใช้รับโจทย์และรับลงิค์สาํหรับเข้าห้องประกวดในแอปพลเิคชนั ซูม (Application Zoom) 

สามารถตรวจสอบรายชือผู้ เข้าประกวด วนัและเวลาการประกวดผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com ในวนัจนัทร์ที ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

**ครูจะต้องพิมพ์เอกสารใบสมัครให้ผู้ปกครองนักเรียนทีเข้าร่วมประกวดในโครงการฯ ทุกท่านกรอกข้อมูลและลง

นามเพือให้ความยินยอมให้ผู้ เข้าประกวดเข้าร่วมโครงการฯ รวมทงัเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ

นักเรียนผู้ สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เมือกรอกเรียบร้อยแล้วให้นํามาส่งคืน เพือครูจะได้นําใบสมัครส่งเข้าระบบด้วยการ

ถ่ายภาพหรือสแกนแล้วแนบไฟล์ภาพส่งในหน้าทีกรอกใบสมัครผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com จึงจะถือว่าการสมัครเข้า

ร่วมการประกวดของผู้ประกวดแต่ละคนสมบรูณ์** 
 

ประกวดอ่านฟังเสียง ๒/๗ 

 



       

      
๒. วนั เวลา รับสมคัร ทกุภมูิภาค เปิดรับใบสมคัรพร้อมสง่รายละเอียดผู้ประกวดให้เสร็จสนิถงึวนัศกุร์ที ๒๗ สงิหาคม 

๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. น ี

๓. เพอืให้ครูผู้สอนและผู้ เข้าประกวดทีจะเป็นผู้บนัทกึภาพเคลอืนไหวของตนเองเข้าใจขนัตอนทงัหมด โครงการฯ เปิด

ให้ทดลองใช้ระบบ  ตงัแต่การรับโจทย์ด้วยการ Log in  เข้าสูเ่ว็บไซต์โครงการฯ  เพือพมิพ์ไฟล์ทแีนบสง่ใช้เป็นข้อสอบ    รวมไป

จนถงึการคลกิลงิค์เพือเข้าสูห้่องประกวดในแอปพลิเคชนั ซูม (Application Zoom) เพือทดลองระยะการตงัอปุกรณ์บนัทกึภาพ

กบันกัเรียนผู้ เข้าประกวด และขนัตอนการบนัทกึภาพ-เสยีงการประกวด และการประกวดผ่านระบบออนไลน์ตามวนัเวลาที

กําหนดในตารางแนบ โครงการฯ อนญุาตให้บคุคลอืนนอกจากนกัเรียนผู้ เข้าประกวดเข้าทดสอบระบบได้อีก ๒ คน ในวนัทีทํา

การทดสอบระบบ เพือให้ผู้ทีมีความรู้ ความเข้าใจ ในโรงเรียนสามารถช่วยได้หากเกิดข้อสงสยั   เพือทดสอบคณุภาพสญัญาณ

อินเตอร์เน็ต สญัญาณภาพ เสยีง รวมถงึความคมชดั และระดบัเสยีงก่อนเริมการประกวดจริง แต่ไม่อนญุาตให้มีผู้ใดอยู่ในห้อง

ขณะประกวดจริง 

*** ในวนัทดลองใช้ระบบและวนัประกวดจริงผู้ประกวดสามารถเข้าระบบด้วยอีเมลและรหสัผ่านของผู้ เข้าประกวดแต่ละท่านเอง 

ในช่องทีปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของโครงการฯ  เป็นผู้บนัทกึภาพและเสยีงการประกวดด้วยตวัเองโดยดาวน์โหลดแอปพลเิคชนั  ซูม  

(Application Zoom)  ซงึสามารถดาวน์โหลดได้ทงัระบบปฏิบติัการ   Windows, macOS, Android และ iOS ไว้ในอปุกรณ์ เช่น 

คอมพิวเตอร์, สมาร์ทโฟน หรือ แท็บเลต็ เพือใช้ในการทดสอบระบบและใช้ในการบนัทกึการประกวดผ่านระบบออนไลน์ *** 

             ๔. ประกาศรายชอื วนั เวลา การทดสอบระบบ และการประกวดทกุภมูิภาค วนัจนัทร์ที ๓๐ สงิหาคม ๒๕๖๔ โดยผู้ เข้า

ประกวดจะ ต้องเข้าร่วมการทดสอบระบบ และการประกวดรอบคดัเลอืกตามวนัและเวลาทีกําหนดเท่านนั  

๕. เมือถึงวนัและเวลาการประกวดตามทีกําหนด ผู้ เข้าประกวดสามารถเข้าดโูจทย์ข้อสอบผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com 

โดยการ Log in เข้าสูร่ะบบด้วยการกรอกอีเมลของผู้ เข้าประกวดและรหสัผ่านทีกําหนดเอง ในช่องทีกําหนด   และสามารถพิมพ์

โจทย์ออกมาเพือใช้ฝึกซ้อมและเตรียมการประกวดภายในเวลาทีกําหนด โดยผู้ เข้าประกวดจะต้องดําเนินขนัตอนการประกวด

ภายในเวลาและขนัตอนทีกําหนด ดงัน ี

๕.๑ พิมพ์โจทย์ข้อสอบออกมาเพือฝึกซ้อม โดยพยายามพิมพ์โจทย์ในระยะเวลาอันสนั ทีสดุ พร้อมฝึกซ้อม 

ภายในระยะเวลา ๗ - ๑๐ นาที และเข้าห้องประกวดออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชัน ซูม (Application Zoom)  

และทําการอ่านบทร้อยแก้วทีได้รับให้จบในระยะเวลาประมาณ ๔ - ๕ นาที 

๕.๒ ผู้ เข้าประกวดแต่ละคนจะสามารถเข้าสู่ห้องการประกวดผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com เว็บไซต์

เดียวกบัทไีด้รับข้อสอบ   เพือเข้าสูแ่อปพลเิคชนั ซูม (Application Zoom)  ผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรือเครือง

คอมพิวเตอร์  

๕.๓ ผู้ เข้าประกวดต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมทีจะบนัทึกภาพในแนวนอนครึงตัว ตงัแต่ระดับอกขึนไป ใน

ระยะใกล้ (ในช่วงไม่เกิน ๖๐ - ๗๐ ซม.) เพือให้สามารถบนัทึกเสียงและภาพได้อย่างชัดเจนตลอดช่วงการ

ประกวด  

๕.๔ เมือทําการประกวดเสร็จสนิ ให้กดปุ่ ม “Leave” และ “Leave Meeting”  ทีอยู่บริเวณมมุซ้ายบน  หรือ  

ขวาบนของหน้าจอและรอจนแอปพลเิคชนั ซูม  (Application Zoom)    ได้ประมวลผลเรียบร้อย ถือว่าการ

ประกวดรอบคดัเลอืกเสร็จสนิ 

  

ประกวดอ่านฟังเสียง ๓/๗ 



       

      
๕.๕ ขนัตอนทงัหมดตามข้อ ๕.๑ - ๕.๔   จะต้องทาํให้เสร็จสิน  ภายในเวลา ๒๐ นาท ี   นับจากเวลา

ประกาศข้อสอบ ตามทีกําหนดเท่านนั **ผู้ประกวดสามารถเข้าห้องประกวดได้ก่อนเริมการประกวด 

อ่านบทร้อยแก้วโดยกรรมการจะนับเวลาเฉพาะในช่วงเวลาประกวดเท่านัน** หากเกินกําหนดเวลา 

จะถือว่าสละสทิธิในการประกวด  

 ๖. ประกาศผลผู้ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ  ทงั ๓ ภมิูภาค วันอังคารท ี๕ ตุลาคม ๒๕๖๔   และประกาศผลผู้ ผ่านเข้า 

รอบชิงชนะเลศิ  ภาคกลาง  ภาคตะวันออก  ภาคตะวันตกและกรุงเทพฯ  วันพฤหสับดที ี๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔   ผ่านทาง 

www.เท่อย่างไทย.com โครงการฯ จะสง่จดหมายแจ้งผลการตดัสินผู้ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลศิถึงผู้อํานวยการโรงเรียน / สถาบนั 

๗. การประกวดรอบชิงชนะเลิศ เป็นรูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม (ZOOM) ผ่านทาง www.เท่อยา่งไทย.com 

เหมือนรอบคดัเลอืก โดยการ Log in ด้วยอีเมลและรหสัผ่านของนกัเรียนผู้ เข้าประกวดท่านเดิม ผู้ เข้าประกวดทีผ่านเข้ารอบชิง

ชนะเลศิจะต้องเข้าร่วมประกวดตามวนัและเวลาทีกําหนด และขนัตอนเหมือนรอบคดัเลอืกทกุประการ 

เกณฑ์การตดัสิน  

 ๑. โครงการฯ เชิญผู้ทรงคณุวฒุิจากสํานกังานราชบณัฑิตยสภา สํานกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  

กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิและผู้ เชียวชาญด้านภาษาไทย ร่วมเป็นคณะกรรมการตดัสิน  ผลการ 

ตดัสินของคณะกรรมการถอืเป็นทีสินสดุ 

 ๒. กําหนดคะแนนรวม 

 - ผู้ทีผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ     ต้องได้คะแนนรวม  ๖๐%  ขนึไป 

 - ผู้ทีจะได้รับรางวลัชนะเลศิทกุระดบั  ต้องได้คะแนนรวม  ๗๐%  ขนึไป 

 ๓. คณะกรรมการจะคดัเลอืกทีมทีผ่านรอบคดัเลอืกเพือเข้าไปประกวดในรอบชิงชนะเลศิ  ดงันี 

 - ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้  ระดบัละ  ๖  คน / ภาค  

   (แบง่เป็นชาย ๓ คน และหญิง ๓ คน) 

 - ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวนัตกและกรุงเทพฯ ระดบัละ ๑๘ คน 

   (แบง่เป็นชาย ๙ คน และหญิง ๙ คน) 

เกณฑ์การให้คะแนน  คะแนนเต็ม  ๑๐๐ คะแนน   

 ๑. การอ่านออกเสยีงพยญัชนะ สระ วรรณยกุต์ ๑๐  คะแนน 

 ๒. การอ่านออกเสยีง ร, ล ๑๐  คะแนน 

 ๓. การออกเสยีงคําควบกลาํ ๑๐  คะแนน 

 ๔. ความชดัเจนในการออกเสยีง / คณุภาพเสยีง / การเปลง่เสยีง ๑๐  คะแนน 

 ๕. การออกเสยีงคําตามหลกัการอ่าน ๑๐  คะแนน 

 ๖. ความถกูต้องตามบทอ่าน ๑๐  คะแนน 

 ๗. การแบง่วรรคตอน ๑๐  คะแนน 

 ๘. ลลีาการอ่าน (ความเหมาะสมกบัเนือหา / ความช้าเร็ว / ความราบรืน)        ๑๐          คะแนน 

 ๙. คณุภาพเสยีง / การเปลง่เสยีง ๑๐          คะแนน 

 ๑๐. บคุลกิท่าทาง ๑๐  คะแนน             

หมายเหตุ   ในกรณีทีผู้ เข้าประกวดได้รับคะแนนรวมเท่ากนั จะใช้คะแนนเรียงลําดบัความสําคญัจากข้อ ๑ - ๑๐ เป็นเกณฑ์ 

  
 ประกวดอ่านฟังเสียง ๔/๗ 

 



       

      
รางวัลสําหรับสถาบันและผู้เข้าประกวด   

รางวัลสําหรับสถาบันการศึกษา 

 รางวลัชนะเลศิ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี พร้อมเงินรางวลั ๑๐,๐๐๐ บาท 

 รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๑ โลเ่กียรติยศ จากทางโครงการฯ พร้อมเงินรางวลั ๖,๐๐๐ บาท   

 รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๒  โลเ่กียรติยศ จากทางโครงการฯ พร้อมเงินรางวลั ๔,๐๐๐ บาท   
 

รางวัลสําหรับผู้ เข้าประกวด 

รางวลัชนะเลศิ ทนุการศกึษา ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบตัรจากโครงการฯ 

รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๑ ทนุการศกึษา ๖,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบตัรจากโครงการฯ 

รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๒ ทนุการศกึษา ๔,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบตัรจากโครงการฯ 

รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๓ (๓ รางวลั) ทนุการศกึษา ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบตัรจากโครงการฯ 

ตรวจสอบภมิูภาคการประกวด ผลการสมัคร วันและเวลาซ้อมใช้ระบบประกวด และการประกวดรอบคัดเลือก        

ผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com 

สอบถามข้อมูลเพมิเตมิได้ท ี                                                  (เวลาทําการ จนัทร์ - ศกุร์ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๗.๓๐ น.) 

*ครูผู้สอนและผู้ เข้าประกวดต้องตรวจสอบรายชือ และตวัสะกดให้ถูกต้อง รวมถึงวัน / เวลาการประกวดให้เรียบร้อย 

ก่อนวันประกวด  เพอืพมิพ์ใบประกาศนียบัตรตามรายชอืทรีะบุในระบบโดยอัตโนมัติ  เนืองจากไม่สามารถแก้ไขได้ 

หลังจากพมิพ์ใบประกาศนียบัตรแล้ว* 

**ผู้ เข้าร่วมโครงการฯ ทุกท่านสามารถพมิพ์ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมประกวดทโีครงการฯ จดัส่งให้ผ่านทางระบบ 

อีเมลทลีงทะเบียนไว้ได้ด้วยตนเอง หลังการประกวดรอบคัดเลือกเสร็จสิน** 

***ครูผู้สอนจะต้องพมิพ์เอกสารใบสมัครให้ผู้ปกครองนักเรียนทเีข้าร่วมประกวดในโครงการฯ ทุกท่านกรอกข้อมูล

และลงนามเพอืให้ความยินยอมเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนผู้สมัครเข้าร่วม

โครงการฯ ซึงเป็นไปตามพระราชบัญญัตคุ้ิมครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เมือกรอกเรียบร้อยแล้วให้นํามา

ส่งคืน เพือครูจะได้นําใบสมัครส่งเข้าระบบด้วยการถ่ายภาพหรือสแกนแล้วแนบไฟล์ภาพส่งในหน้าทีกรอกใบ

สมัครผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com*** 

****เพือให้ครูผู้ สอนและผู้เข้าประกวดทุกท่านคุ้นเคยกับการใช้งานแอปพลิเคชัน ซูม (Application Zoom) ลําดับ

ขนัตอนและวิธีในการประกวดทุกขนัตอนพร้อมทงัได้ทดสอบระบบ ตําแหน่งการวางอุปกรณ์บันทึกภาพและเสียง 

ตาํแหน่งการนังของผู้ เข้าประกวดก่อนวันประกวดจริง โดยมีรายละเอียดวันและเวลาเปิดให้ทดลองใช้ระบบและการ

เข้าสอบแต่ละภมิูภาคโดยละเอียดผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com ในวันจนัทร์ท ี๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔**** 

*****โครงการฯ   มีความเชอืถือในความตงัใจดแีละประพฤตปิฏิบัตตินให้เป็นตวัอย่างทดีขีองครูผู้สอนต่อเยาวชน 

ผู้ เข้าประกวด โดยขอให้ครูผู้ ฝึกสอนไม่ให้คําแนะนําใดๆ เกียวกับข้อสอบ และขอให้ผู้ เข้าประกวดทําการอัดคลิป

ด้วยตนเอง โดยไม่ขอคําแนะนําใดๆ จากครูผู้สอนหรืออุปกรณ์ใดๆ หลังได้รับโจทย์ข้อสอบแล้ว  รวมทงัไม่มีผู้ใด 

อยู่ในสถานทปีระกวดจนเสร็จสิน*****                                                                  
                                     
 ประกวดอ่านฟังเสียง ๕/๗ 

                      

 



       

      
 ตารางสรุปวัน / เวลา การประกวดอ่านฟังเสียง 

   โครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ททีบีี” ครังท ี๔๙ ประจาํพุทธศักราช ๒๕๖๔ 
 

รอบชิงชนะเลิศ                                                          ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ วันท ี๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ 

ประกวดรอบชิงชนะเลิศ 

เป็นรูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรมซูม 

(ZOOM) ผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com 

โดยถือปฏิบติัตามขนัตอนเหมือนรอบ

คดัเลอืกทกุประการ 

ระดบัชนั วนั-เวลาประกวดรอบชิงชนะเลศิอ่านฟังเสยีง 

ระดบั ม.๑ - ม.๓    

       

ระดบั ม.๔ - ม.๖ และ ปวช. 

วันศุกร์ท ี๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

ประกวดเวลา ๑๐.๐๐ น. 

 

วันศุกร์ท ี๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

ประกวดเวลา ๑๓.๐๐ น. 

 

     

หมายเหต ุ   รอบชิงชนะเลศิ  เนืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019  และตามประกาศของ 

ศนูย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ทีประกาศพนืทีควบคมุสงูสดุและเข้มงวด ห้าม 

จดักิจกรรมซงึมีการรวมกลุม่ของบคุคลทีมีจํานวนมาก  ทางโครงการฯ  จงึปรับรูปแบบการประกวดรอบชิงชนะเลศิเป็น 

รูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรมซูม (ZOOM) ผ่านทาง  www.เท่อย่างไทย.com  โดยการ Log in ด้วยอีเมลและรหสัผ่านของ 

นกัเรียนผู้ เข้าประกวดท่านเดิม 

 ประกาศผลรอบชิงชนะเลศิ วนัจนัทร์ที ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com  และทาง 

มลูนิธิฯ จะทําหนงัสอืแจ้งผลอย่างเป็นทางการถงึผู้อํานวยการสถาบนัการศกึษาอีกครัง 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 ประกวดอ่านฟังเสียง ๗/๗ 

 


