
       

      

 

 

ระเบียบการ 

โครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ททีบี”ี 

การประกวดอ่านฟังเสียง (รอบคัดเลือกออนไลน์ รอบชิงชนะเลิศประกวดตามปกต)ิ 
ครัง้ที่ ๕๐ ประจ าพุทธศักราช ๒๕๖๕ 

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

เจ้าของโครงการฯ    มลูนิธิทีทีบ ีภายใต้การสนบัสนนุหลกัจากธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน)  

ความเป็นมาของโครงการฯ ด้วยธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ได้ท าการรวมกิจการกบัธนาคารทหารไทย จ ากดั 

(มหาชน) เพื่อเพิ่มขนาดกิจการธนาคารและเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั ซึง่สง่ผลดีต่อเสถียรภาพของสถาบนัการเงินของ

ประเทศและเศรษฐกิจไทย  โดยทัง้ ๒ ธนาคารได้เร่ิมด าเนินกิจการและกิจกรรมต่างๆ ร่วมกนัตัง้แต่ พ.ศ. ๒๕๖๓    

 ในการนีจ้งึเปลีย่นแปลงชื่อโครงการจากเดิม โครงการ “ทีเอ็มบ ี | ธนชาต ริเร่ิม...เติมเต็ม เอกลกัษณ์ไทย”   เป็น

โครงการ “เท่อย่างไทย โดย  ไฟ-ฟ้า ททีบีี”  [ซึง่ทีทีบยี่อมาจากชื่อธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน)] 

วัตถุประสงค์  โครงการ “ไฟ-ฟ้า” โดยมูลนิธิทีทีบ ีเป็นกิจกรรมสงัคมเพื่อความยั่งยืน ที่มุ่งจุดประกายให้เยาวชนและชุมชน

เสริมสร้างสิง่ดีๆ คืนสูส่งัคมไทย จงึได้จดักิจกรรม  “การประกวดอ่านฟังเสยีง (การอ่านบทร้อยแก้ว)”   เพื่ออนรัุกษ์วัฒนธรรมด้าน

ภาษาของชาติโดยส่งเสริมให้เยาวชนสามารถอ่านออกเสียงภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง  ภายใต้ชื่อโครงการ “เท่อย่างไทย โดย 

ไฟ-ฟ้า ททีบีี”    ชิงถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช

กุมารี  และทนุการศกึษา ครัง้ที่ ๕๐ ประจ าพทุธศกัราช ๒๕๖๕  

 

ภายใต้สถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาท่ีเร่ิมต้นในปี ๒๕๖๒ (Covid-19)และในปี ๒๕๖๔ นี ้ก็ยังอยู่ในระยะ

การควบคมุการระบาดอย่างใกล้ชิด หากแต่ทางมลูนิธิทีเอ็มบเีลง็เห็นว่าโครงการนีเ้ป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนของ

ชาติโดยส่วนรวม จึงพยายามคิดหาวิธีการจัดการประกวดที่ยังคงมาตรฐานการประกวดระดับสงู ผนวกกับการด าเนินการ

ภายใต้มาตรการควบคมุการแพร่ระบาดที่จะอ านวยความสะดวกให้กบัผู้ เข้าประกวด จงึจดัการประกวดรอบคดัเลอืกในรูปแบบ

การบนัทกึภาพเคลือ่นไหวด้วยโปรแกรมซูม (Zoom) และส่งคลิปผ่านทางระบบออนไลน์ทัง้  ๔  ภูมิภาค ส าหรับการประกวดรอบชิง

ชนะเลศิจดัตามการประกวดในรูปแบบและมาตรฐานเช่นทกุปี คือ ให้ผู้ประกวดที่ผ่านรอบคดัเลอืกเดินทางมาประกวดรอบชิงชนะเลิศ

ที่กรุงเทพฯ ในจ านวนที่ผ่านตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด  

 ในการนีท้างโครงการฯ ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนเพิ่มขึน้ โดยการเพิ่มจ านวนตัวแทนนักเรียนที่ส่งเข้าประกวดรอบ

คดัเลอืกในนามของโรงเรียนเพิ่มขึน้ โดยการประกวดมารยาทไทย ระดบัประถมศกึษา ๒ รุ่น จากเดิมโรงเรียนสามารถส่งตัวแทนได้รุ่น

ละ ๑ ทีม เพิ่มขึ๓้ ทีม   

ประกวดอ่านฟังเสียง ๑/๗ 

 ทางมูลนิธิทีทีบีเล็งเห็นว่าโครงการฯ นีจ้ักเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนของชาติโดยส่วนรวม จึงพยายามคิดหาวิธีการ

จดัการประกวดที่ยงัคงมาตรฐานการประกวดระดบัสงูและอ านวยความสะดวกให้กับผู้ เข้าประกวด จึงจัดการประกวดรอบคัดเลือก

ในรูปแบบการบนัทกึภาพเคลือ่นไหวด้วยแอปพลเิคชนั ซูม (Application Zoom) ผ่านทางระบบออนไลน์ทัง้  ๔  ภมูิภาค ส าหรับการประกวด

รอบชิงชนะเลศิ มลูนิธิฯ ตัง้ใจที่จะจดัตามการประกวดในรูปแบบและมาตรฐานทีใ่ห้ผู้ประกวดที่ผ่านรอบคดัเลอืกเดินทางมาประกวดรอบชิง

ชนะเลศิทีธ่นาคารทหารไทยธนชาต ส านกังานใหญ่ จตจุกัร กรุงเทพฯ ในจ านวนที่ผ่านตามหลกัเกณฑ์ โดยมลูนิธิฯ จะพิจารณารูปแบบจาก

มาตรการการควบคมุการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาทีท่างภาครัฐก าหนดในช่วงเวลาประกวดรอบชิงชนะเลศิอีกครัง้ โดยทางมูลนิธิฯ จะ

ประกาศรูปแบบการประกวดรอบชิงชนะเลศิให้สถาบนัการศกึษาทราบลว่งหน้าอีกครัง้ 

 ในการนีท้างมลูนิธิฯ ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนเพิ่มจ านวนตัวแทนนักเรียนที่ส่งเข้าประกวดรอบคัดเลือกในนามของโรงเรียน

เพิ่มขึน้ โดยการประกวดอ่านฟังเสยีง ระดบัมธัยมศกึษา ๒ รุ่น จากเดิมโรงเรียนสามารถสง่ตวัแทนได้รุ่นละ ๒ คน เพิ่มขึน้เป็นรุ่นละ 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 ๒๕๖๕  ไม่มีการประกวดอ่านฟังเสยีงระดบัประถมศกึษา และอดุมศกึษา* 

คุณสมบัตผิู้สมัครเข้าประกวดอ่านฟังเสียง  

๑. นกัเรียนทัง้ชายและหญิง ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น และตอนปลาย / ปวช. 
๒. ศกึษาอยู่ในโรงเรียน / วิทยาลยั โดยผู้บริหารสถาบนัการศกึษาให้การรับรองว่าก าลงัศกึษาอยู่ในปัจจบุนั 
๓. โรงเรียนหรือสถาบนัการศกึษามีสทิธ์ิสง่เข้าประกวดได้ทกุระดบัตามที่มีการเปิดการเรียนการสอน   

๓.๑ โรงเรียน และสถาบันการศึกษา ระดบั ม.๑ - ม.๖ และ ปวช. สามารถส่งได้ระดบัละ ๔ คน 
(จากเดมิ ๒ คน / ระดบั) 
๓.๒ ขอความร่วมมืองดส่งนักเรียนที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศในนามสถาบันเดมิ เข้าประกวดใน
ระดบัเดมิ 

๔. หลงัจากสมคัรแล้วหากมีการเปลีย่นตวัผู้ เข้าประกวดรอบคดัเลอืกในกรณีมีเหตจุ าเป็น  ครู / อาจารย์สามารถแก้ไข 
รายชื่อได้เอง  ก่อนการประกวดอย่างน้อย ๕ วนั 
ขัน้ตอนและช่องทางการสมัคร 

๑. กรณีเข้าร่วมโครงการฯ เป็นปีแรก ครูผู้สอนต้องสมคัรเป็นสมาชิกทาง www.เท่อย่างไทย.com ให้เรียบร้อย กรณีเคย

สมคัรและสง่นกัเรียนเข้าร่วมโครงการฯ  มาก่อนแล้ว  ครูผู้สอนสามารถตรวจสอบและยืนยันข้อมูลล่าสดุ   โดยทัง้ครูที่เข้าร่วม

โครงการเป็นปีแรกและครูที่เคยสง่นกัเรียนเข้าร่วมโครงการฯ มาก่อนแล้ว ขอให้อ่านรายละเอียดใบสมคัรเข้าร่วมโครงการฯ และ

การยินยอมเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน

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

เรียบร้อยแล้ว  ให้ระบุอีเมลของนักเรียนผู้ เข้าประกวดแต่ละคนให้ครบ เช่น เข้าร่วมประกวด ๔ คน ต้องระบุอีเมลของเข้าผู้

ประกวดทีไ่ม่ซ า้กนั เพื่อให้ผู้ เข้าประกวดใช้รับโจทย์และรับลงิค์ส าหรับเข้าห้องประกวดในแอปพลเิคชนั ซูม (Application Zoom) 

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ เข้าประกวด วนัและเวลาการประกวดผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com ในวนัจนัทร์ท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 **ครูจะต้องพิมพ์เอกสารใบสมัครให้ผู้ ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดในโครงการฯ ทุกท่านกรอกข้อมูลและลง

นามเพื่อให้ความยินยอมให้ผู้ เข้าประกวดเข้าร่วมโครงการฯ รวมทัง้เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ

นักเรียนผู้ สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เมื่อกรอกเรียบร้อยแล้วให้น ามาส่งคืน เพื่อครูจะได้น าใบสมัครส่งเข้าระบบด้วยการ

ถ่ายภาพหรือสแกนแล้วแนบไฟล์ภาพส่งในหน้าที่กรอกใบสมัครผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com พร้อมแนบส าเนาบัตร

ประชาชนของครู/อาจารย์ที่เป็นตัวแทนสถาบนัการศึกษาส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดในโครงการฯ จึงจะถือว่าการสมัครเข้า

ร่วมการประกวดของผู้ประกวดแต่ละคนสมบรูณ์** 

 ประกวดอ่านฟังเสียง ๒/๗ 

http://www.เท่อย่างไทย.com/


       

      

 

๒. วนั เวลา รับสมคัร ทกุภมูิภาค เปิดรับใบสมคัรพร้อมสง่รายละเอียดผู้ประกวดให้เสร็จสิน้ถงึวนัพฤหัสบดีที่ ๑๑ 

สงิหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. 

๓. เพือ่ให้ครูผู้สอนและผู้ เข้าประกวดที่จะเป็นผู้บนัทกึภาพเคลือ่นไหวของตนเองเข้าใจขัน้ตอนทัง้หมด โครงการฯ เปิด
ให้ทดลองใช้ระบบ  ตัง้แต่การรับโจทย์ด้วยการ Log in  เข้าสูเ่ว็บไซต์โครงการฯ  เพื่อพมิพ์ไฟล์ทีแ่นบสง่ใช้เป็นข้อสอบ    รวมไป
จนถงึการคลกิลงิค์เพื่อเข้าสูห้่องประกวดในแอปพลิเคชนั ซูม (Application Zoom) เพื่อทดลองระยะการตัง้อปุกรณ์บนัทกึภาพ
กบันกัเรียนผู้ เข้าประกวด  และขัน้ตอนการบนัทกึภาพ – เสยีงการประกวด   และการประกวดผ่านระบบออนไลน์ตามวนัเวลาที่
ก าหนดในตารางแนบ  โครงการฯ อนญุาตให้บคุคลอื่นนอกจากนกัเรียนผู้ เข้าประกวดเข้าทดสอบระบบได้อีก ๒ คน  ในวนัท่ีท า
การทดสอบระบบ เพื่อให้ผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในโรงเรียนสามารถช่วยได้หากเกิดข้อสงสยั   เพื่อทดสอบคณุภาพสญัญาณ
อินเตอร์เน็ต สญัญาณภาพ เสยีง รวมถงึความคมชดั และระดบัเสยีงก่อนเร่ิมการประกวดจริง แต่ไม่อนญุาตให้มีผู้ใดอยู่ในห้อง
ขณะประกวดจริง 
*** ในวนัทดลองใช้ระบบและวนัประกวดจริงผู้ประกวดสามารถเข้าระบบด้วยอีเมลและรหสัผ่านของผู้ เข้าประกวดแต่ละท่านเอง 
ในช่องที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของโครงการฯ  เป็นผู้บนัทกึภาพและเสยีงการประกวดด้วยตวัเองโดยดาวน์โหลดแอปพลเิคชนั  ซูม  
(Application Zoom)  ซึง่สามารถดาวน์โหลดได้ทัง้ระบบปฏิบติัการ   Windows, macOS, Android และ iOS ไว้ในอปุกรณ์ เช่น 
คอมพิวเตอร์, สมาร์ทโฟน หรือ แท็บเลต็ เพื่อใช้ในการทดสอบระบบและใช้ในการบนัทกึการประกวดผ่านระบบออนไลน์ *** 
             ๔. ประกาศรายชือ่ วนั เวลา การทดสอบระบบ และการประกวดทกุภมูิภาค วนัจนัทร์ที่ ๑๕ สงิหาคม ๒๕๖๕ โดยผู้ เข้า
ประกวดจะ ต้องเข้าร่วมการทดสอบระบบ และการประกวดรอบคดัเลอืกตามวนัและเวลาที่ก าหนดเท่านัน้  

๕. เมื่อถึงวนัและเวลาการประกวดตามท่ีก าหนด ผู้ เข้าประกวดสามารถเข้าดโูจทย์ข้อสอบผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com 
โดยการ Log in เข้าสูร่ะบบด้วยการกรอกอีเมลของผู้ เข้าประกวดและรหสัผ่านท่ีก าหนดเอง ในช่องที่ก าหนด   และสามารถพิมพ์
โจทย์ออกมาเพื่อใช้ฝึกซ้อมและเตรียมการประกวดภายในเวลาที่ก าหนด โดยผู้ เข้าประกวดจะต้องด าเนินขัน้ตอนการประกวด
ภายในเวลาและขัน้ตอนที่ก าหนด ดงันี ้

๕.๑ พิมพ์โจทย์ข้อสอบออกมาเพื่อฝึกซ้อม โดยพยายามพิมพ์โจทย์ในระยะเวลาอันสัน้ ที่สดุ พร้อมฝึกซ้อม 
ภายในระยะเวลา ๗ - ๑๐ นาที และเข้าห้องประกวดออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชัน ซูม (Application Zoom) 
และท าการอ่านบทร้อยแก้วที่ได้รับให้จบในระยะเวลาประมาณ ๔ - ๕ นาที 
๕.๒ ผู้ เข้าประกวดแต่ละคนจะสามารถเข้าสู่ห้องการประกวดผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com เว็บไซต์
เดียวกบัทีไ่ด้รับข้อสอบ   เพื่อเข้าสูแ่อปพลเิคชนั ซูม (Application Zoom)  ผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์  
๕.๓ ผู้ เข้าประกวดต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมที่จะบนัทึกภาพในแนวนอนคร่ึงตัว ตัง้แต่ระดับอกขึน้ไป ใน
ระยะใกล้ (ในช่วงไม่เกิน ๖๐ - ๗๐ ซม.) เพื่อให้สามารถบนัทึกเสียงและภาพได้อย่างชัดเจนตลอดช่วงการ
ประกวด  
๕.๔ เมื่อท าการประกวดเสร็จสิน้ ให้กดปุ่ ม “Leave” และ “Leave Meeting”  ที่อยู่บริเวณมมุซ้ายบน  หรือ  
ขวาบนของหน้าจอและรอจนแอปพลเิคชนั ซูม  (Application Zoom)    ได้ประมวลผลเรียบร้อย ถือว่าการ
ประกวดรอบคดัเลอืกเสร็จสิน้ 

  
 ประกวดอ่านฟังเสียง ๓/๗ 

http://www.เท่อย่างไทย.com/
http://www.เท่อย่างไทย.com/


       

      

 

๕.๕ ขัน้ตอนทัง้หมดตามข้อ ๕.๑ - ๕.๔   จะต้องท าให้เสร็จสิน้  ภายในเวลา ๒๐ นาท ี   นับจากเวลา
ประกาศข้อสอบ ตามที่ก าหนดเท่านัน้ **ผู้ประกวดสามารถเข้าห้องประกวดได้ก่อนเร่ิมการประกวด 
อ่านบทร้อยแก้วโดยกรรมการจะนับเวลาเฉพาะในช่วงเวลาประกวดเท่านัน้** หากเกินก าหนดเวลา 
จะถือว่าสละสทิธ์ิในการประกวด  

 ๖. ประกาศผลผู้ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ   
๖.๑ ภาคใต้ วนัองัคารที่ ๔ ตลุาคม ๒๕๖๕   
๖.๒ ภาคเหนือ วนัพฤหสับดีที่ ๖ ตลุาคม ๒๕๖๕ 
๖.๓ ภาคอีสาน และภาคกลาง  ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัตกและกรุงเทพฯ วนัพฤหสับดีที่ ๑๓ ตลุาคม ๒๕๖๕    

ผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com โครงการฯ จะสง่จดหมายแจ้งผลการตดัสนิผู้ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลศิถึงผู้อ านวยการโรงเรียน / 
สถาบนั อีกชอ่งทางหนึง่ พร้อมแบบฟอร์มที่ผู้ปกครองนกัเรียนต้องกรอกและน ามาสง่ในวนัประกวดรอบชิงชนะเลศิ 

๗. การประกวดรอบชิงชนะเลศิ จดัที่ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ ถนนพหลโยธิน ตรง 
ข้ามสวนจตจุกัร (หากมีการเปลีย่นแปลงตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ โดยแจ้งให้ทราบลว่งหน้า) 
เกณฑ์การตดัสิน  
 ๑. โครงการฯ เชิญผู้ทรงคณุวฒุิจากส านกังานราชบณัฑิตยสภา ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง  
กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และผู้ เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย ร่วมเป็นคณะกรรมการตดัสนิ  ผลการ 
ตดัสนิของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิน้สดุ 
 ๒. ก าหนดคะแนนรวม 
 - ผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ     ต้องได้คะแนนรวม  ๖๐%  ขึน้ไป 
 - ผู้ที่จะได้รับรางวลัชนะเลศิทกุระดบั  ต้องได้คะแนนรวม  ๗๐%  ขึน้ไป 
 ๓. คณะกรรมการจะคดัเลอืกทีมที่ผ่านรอบคดัเลอืกเพื่อเข้าไปประกวดในรอบชิงชนะเลศิ  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. การออกเสยีงค าควบกล า้ ๑๐  คะแนน 
 ๔. ความชดัเจนในการออกเสยีง / คณุภาพเสยีง / การเปลง่เสยีง ๑๐  คะแนน 
 ๕. การออกเสยีงค าตามหลกัการอ่าน ๑๐  คะแนน 
 ๖. ความถกูต้องตามบทอ่าน ๑๐  คะแนน 
 ๗. การแบง่วรรคตอน ๑๐  คะแนน 
 ๘. ลลีาการอ่าน (ความเหมาะสมกบัเนือ้หา / ความช้าเร็ว / ความราบร่ืน)        ๑๐          คะแนน 
 ๙. คณุภาพเสยีง / การเปลง่เสยีง ๑๐          คะแนน 
 ๑๐. บคุลกิท่าทาง ๑๐  คะแนน             
หมายเหตุ   ในกรณีที่ผู้ เข้าประกวดได้รับคะแนนรวมเท่ากนั จะใช้คะแนนเรียงล าดบัความส าคญัจากข้อ ๑ - ๑๐ เป็นเกณฑ์ 

  ประกวดอ่านฟังเสียง ๔/๗ 

http://www.เท่อย่างไทย.com/


       

      

 

รางวัลส าหรับสถาบันและผู้ เข้าประกวด   

รางวัลส าหรับสถาบันการศึกษา 
 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   
 

รางวัลส าหรับผู้ เข้าประกวด 
รางวลัชนะเลศิ ทนุการศกึษา ๘,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบตัรจากโครงการฯ 
รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๑ ทนุการศกึษา ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบตัรจากโครงการฯ 
รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๒ ทนุการศกึษา ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบตัรจากโครงการฯ 
รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๓ (๓ รางวลั) ทนุการศกึษา ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบตัรจากโครงการฯ 

ตรวจสอบภมิูภาคการประกวด ผลการสมัคร วันและเวลาซ้อมใช้ระบบประกวด และการประกวดรอบคัดเลือก        
ผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิได้ที่                                                   (เวลาท าการ จนัทร์ - ศกุร์ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๗.๓๐ น.) 

*ครูผู้สอนและผู้ เข้าประกวดต้องตรวจสอบรายชื่อ และตวัสะกดให้ถูกต้อง รวมถึงวัน / เวลาการประกวดให้เรียบร้อย 

ก่อนวันประกวด  เพื่อพมิพ์ใบประกาศนียบัตรตามรายชื่อที่ระบุในระบบโดยอัตโนมัติ  เน่ืองจากไม่สามารถแก้ไขได้ 

หลังจากพมิพ์ใบประกาศนียบัตรแล้ว* 

**ผู้ เข้าร่วมโครงการฯ ทุกท่านสามารถพมิพ์ใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมประกวดที่หน้าข้อมูลสมาชิกได้ด้วยตนเอง 

หลังการประกวดรอบคัดเลือกเสร็จสิน้** 

***ครูผู้สอนจะต้องพมิพ์เอกสารใบสมัครให้ผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดในโครงการฯ ทุกท่านกรอกข้อมูล
และลงนามเพื่อให้ความยินยอมเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนผู้สมัครเข้าร่วม
โครงการฯ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัตคุ้ิมครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เม่ือกรอกเรียบร้อยแล้วให้น ามา
ส่งคืน เพื่อครูจะได้น าใบสมัครส่งเข้าระบบด้วยการถ่ายภาพหรือสแกนแล้วแนบไฟล์ภาพ พร้อมส าเนาบัตร
ประชาชนของครูผู้ ส่งประกวดส่งในหน้าที่กรอกใบสมัครผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com จึงจะถือว่าการสมัครเข้า
ร่วมประกวดเสร็จสมบูรณ์*** 
****เพื่อให้ครูผู้ สอนและผู้ เข้าประกวดทุกท่านคุ้นเคยกับการใช้งานแอปพลิเคชัน ซูม (Application Zoom) ล าดับ

ขัน้ตอนและวิธีในการประกวดทุกขัน้ตอนพร้อมทัง้ได้ทดสอบระบบ ต าแหน่งการวางอุปกรณ์บันทึกภาพและเสียง 

ต าแหน่งการน่ังของผู้ เข้าประกวดก่อนวันประกวดจริง โดยมีรายละเอียดวันและเวลาเปิดให้ทดลองใช้ระบบและการ

เข้าสอบแต่ละภมิูภาคโดยละเอียดผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com ในวันจนัทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕**** 

*****โครงการฯ   มีความเชื่อถือในความตัง้ใจดแีละประพฤตปิฏิบัตตินให้เป็นตวัอย่างที่ดีของครูผู้สอนต่อเยาวชน 

ผู้ เข้าประกวด โดยขอให้ครูผู้ ฝึกสอนไม่ให้ค าแนะน าใดๆ เก่ียวกับข้อสอบ และขอให้ผู้ เข้าประกวดท าการอัดคลิป

ด้วยตนเอง โดยไม่ขอค าแนะน าใดๆ จากครูผู้สอนหรืออุปกรณ์ใดๆ หลังได้รับโจทย์ข้อสอบแล้ว  รวมทัง้ไม่มีผู้ใด 

อยู่ในสถานที่ประกวดจนเสร็จสิน้*****                                                                                                      
 ประกวดอ่านฟังเสียง ๕/๗ 

http://www.เท่อย่างไทย.com/


       

      

 

          ตารางสรุปวัน / เวลา ทดลองใช้ระบบและการประกวดอ่านฟังเสียง 

   โครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ททีบีี” ครัง้ที่ ๕๐ ประจ าพุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ช่วงเวลาโดยละเอียดของผู้ประกวดทุกคนประกาศทาง www.เท่อย่างไทย.com ในวันจนัทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 

รอบคัดเลือกประกวดผ่านระบบออนไลน์ ภาคใต้                  เปิดรับสมัครแล้ววันนีถ้ึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

เพื่อให้ครูและผู้ประกวดมีประสบการณ์ใน

การใช้ระบบและการประกวดผ่านระบบ

ออนไลน์ เปิดทดลองใช้ระบบ 

วันศุกร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ 

ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

ระดบัชัน้ วนัเวลาประกวดออนไลน์ 

ระดบั ม.๑ - ม.๓         

  

 

ระดบั ม.๔ - ม.๖ และ ปวช. 

วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ 

เวลา ๐๘.๓๐ น. 

 

วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ 

เวลา ๑๒.๓๐ น. 

 

รอบคัดเลือกประกวดผ่านระบบออนไลน์ ภาคเหนือ          เปิดรับสมัครแล้ววันนีถ้ึงวันวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
เพื่อให้ครูและผู้ประกวดมีประสบการณ์ใน

การใช้ระบบและการประกวดผ่านระบบ

ออนไลน์ เปิดทดลองใช้ระบบ 

วันเสาร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๕ 

ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

ระดบัชัน้ วนัเวลาประกวดออนไลน์ 

ระดบั ม.๑ - ม.๓         

  

 

ระดบั ม.๔ - ม.๖ และ ปวช. 

วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ 

เวลา ๐๘.๓๐ น. 

 

วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ 

เวลา ๑๒.๓๐ น. 

 

รอบคัดเลือกประกวดผ่านระบบออนไลน์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                           เปิดรับสมัครแล้ววันนีถ้ึง   

      วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

เพื่อให้ครูและผู้ประกวดมีประสบการณ์ใน

การใช้ระบบและการประกวดผ่านระบบ

ออนไลน์ เปิดทดลองใช้ระบบ 

วันจนัทร์ที่ ๕ และ 

วันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ 

ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

ระดบัชัน้ วนัเวลาประกวดออนไลน์ 
ระดบั ม.๑ - ม.๓ 

        

วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ 

แบง่การประกวดเป็นรอบๆ  

ระดบั ม.๔ - ม.๖ และ ปวช. วันพฤหสับดทีี่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ 

แบง่การประกวดเป็นรอบๆ  

 

  

 ประกวดอ่านฟังเสียง ๖/๗ 



       

      

 

       ตารางสรุปวัน / เวลา ทดลองใช้ระบบและการประกวดอ่านฟังเสียง (ต่อ) 

   โครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ททีบีี” ครัง้ที่ ๕๐ ประจ าพุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ช่วงเวลาโดยละเอียดของผู้ประกวดทุกคนประกาศทาง www.เท่อย่างไทย.com ในวันจนัทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
 

รอบคัดเลือกประกวดผ่านระบบออนไลน์ ภาคกลาง ภาคตะวันออก                           เปิดรับสมัครแล้ววันนีถ้ึง 
ภาคตะวันตกและกรุงเทพฯ               วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
เพื่อให้ครูและผู้ประกวดมีประสบการณ์ใน

การใช้ระบบและการประกวดผ่านระบบ

ออนไลน์ เปิดทดลองใช้ระบบ 

วันพุธที่ ๗ และ 

วันพฤหสับดทีี่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ 

ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

ระดบัชัน้ วนัเวลาประกวดออนไลน์ 

ระดบั ม.๑ - ม.๓ 

        

วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ 

แบง่การประกวดเป็นรอบๆ  

ระดบั ม.๔ - ม.๖ และ ปวช. วันพฤหสับดทีี่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ 

แบง่การประกวดเป็นรอบๆ  

 

รอบชิงชนะเลิศ   

ผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจะต้องเข้าร่วมประกวดตามวันเวลาที่ก าหนด 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด 

(มหาชน)  ส านักงานใหญ่   

ห้องออดิทอเรียม ชัน้ท่ี ๗ 

๓๐๐๐ ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล  

เขตจตจุกัร  กรุงเทพฯ 

(ตรงข้ามสวนจตจุกัร)  

การเดินทาง 

รถไฟฟ้า BTS ทางออก ๔  หรือ 

รถไฟฟ้า MRTทางออก ๓ 

ระดบัชัน้ วนั-เวลาประกวดรอบชิงชนะเลศิอ่านฟังเสยีง 

ระดบั ม.๑ - ม.๓    

       

ระดบั ม.๔ - ม.๖ และ ปวช. 

วันจนัทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

รายงานตวัตัง้แต่ เวลา ๐๘.๓๐ น. 

วันจนัทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

รายงานตวัตัง้แต่ เวลา ๑๒.๓๐ น. 

 

ทัง้ ๒ รุ่นครูต้องน าผู้ประกวดมารายงานตวั

พร้อมใบสมคัรเข้าร่วมโครงการฯ ใบจริงของผู้

เข้าประกวดที่ผู้ปกครองลงนามเรียบร้อย 
     

หมายเหตุ รอบชิงชนะเลิศ ครูต้องน าผู้ เข้าประกวดไปถึงสถานที่ก่อนการประกวด ๓๐ นาท ีโครงการฯ ขอสงวน

สิทธ์ิการเปล่ียนแปลงวัน / เวลาการประกวดตามความเหมาะสมของสถานการณ์การระบาดของโควิด-๑๙  โดย

จะแจ้งล่วงหน้าผ่านอีเมลของครูผู้สมัคร  

 

 

 

 ประกวดอ่านฟังเสียง ๗/๗ 


