ระเบียบการ
โครงการ “เท่ อย่ างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทบี ”ี

การประกวดอ่ านฟั งเสียง (รอบคัดเลือกออนไลน์ รอบชิงชนะเลิศประกวดตามปกติ)
ครัง้ ที่ ๕๐ ประจาพุทธศักราช ๒๕๖๕
**********************************
เจ้ าของโครงการฯ มูลนิธิทีทีบี ภายใต้ การสนับสนุนหลักจากธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
ความเป็ นมาของโครงการฯ ด้ วยธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) ได้ ทาการรวมกิจการกับธนาคารทหารไทย จากัด
(มหาชน) เพื่อเพิ่มขนาดกิจการธนาคารและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ซึง่ ส่งผลดีต่อเสถียรภาพของสถาบันการเงินของ
ประเทศและเศรษฐกิจไทย โดยทั ้ง ๒ ธนาคารได้ เริ่มดาเนินกิจการและกิจกรรมต่างๆ ร่ วมกันตั ้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๓
ในการนี ้จึงเปลีย่ นแปลงชื่อโครงการจากเดิม โครงการ “ทีเอ็มบี | ธนชาต ริ เริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย”

เป็ น

โครงการ “เท่ อย่ างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทบี ี” [ซึง่ ทีทีบยี ่อมาจากชื่อธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)]
วัตถุประสงค์ โครงการ “ไฟ-ฟ้ า” โดยมูลนิธิทีทีบี เป็ นกิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืน ที่ม่งุ จุดประกายให้ เยาวชนและชุมชน
เสริ มสร้ างสิง่ ดีๆ คืนสูส่ งั คมไทย จึงได้ จดั กิจกรรม “การประกวดอ่านฟั งเสียง (การอ่านบทร้ อยแก้ ว)” เพื่ออนุรักษ์ วัฒนธรรมด้ าน
ภาษาของชาติโดยส่งเสริ มให้ เยาวชนสามารถอ่านออกเสียงภาษาไทยได้ อย่างถูกต้ อง ภายใต้ ชื่อโครงการ “เท่ อย่ างไทย โดย
ไฟ-ฟ้า ทีทบี ี” ชิงถ้ วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี และทุนการศึกษา ครัง้ ที่ ๕๐ ประจาพุทธศักราช ๒๕๖๕
ทางมูลนิธกิทารแพร่
ีทีบีเล็รงะบาดของโรคไวรั
เห็นว่าโครงการฯสโคโรนาที
นี ้จัก เป็ นประโยชน์
่อเยาวชนของชาติ
โดยส่วนรวม
จึงพยายามคิ
ธีการ
ภายใต้ สถาณการณ์
่เริ่ มต้ นในปีต๒๕๖๒
(Covid-19)และในปี
๒๕๖๔
นี ้ ก็ยังอยูด่ใหาวิ
นระยะ
จัดการประกวดที
่ยงั คงมาตรฐานการประกวดระดั
บสูงลและอ
กับผู้เป็้ เนข้ าโครงการที
ประกวด ่เจึป็งนจัประโยชน์
ดการประกวดรอบคั
ดเลือก
การควบคุมการระบาดอย่
างใกล้ ชิด หากแต่ทางมู
นิธิทีเานวยความสะดวกให้
อ็มบีเล็งเห็นว่าโครงการนี
ต่อเยาวชนของ
ในรูปชาติ
แบบการบั
ทึกภาพเคลื
อ่ นไหวด้ วดยแอปพลิ
เคชัดนการประกวดที
ซูม (Application
ผ่านทางระบบออนไลน์ทับ้ง สู๔ง ภูผนวกกั
มิภาคบสการด
าหรั บาเนิ
การประกวด
โดยส่วนนรวม
จึงพยายามคิ
หาวิธีการจั
่ยังZoom)
คงมาตรฐานการประกวดระดั
นการ
รอบชิภายใต้
งชนะเลิ
ศ มูลนิธิฯ ตั ้งใจที
่จะจัดตามการประกวดในรู
ปแบบและมาตรฐานที
้ ปู ระกวดทีจึ่ผง่าจันรอบคั
ดเลือกเดินทางมาประกวดรอบชิ
มาตรการควบคุ
มการแพร่
ระบาดที่จะอานวยความสะดวกให้
กบั ผูใ่ ้ เห้ข้ าผประกวด
ดการประกวดรอบคั
ดเลือกในรู ปแบบ ง
ชนะเลิ
ศทีนธ่ ทึนาคารทหารไทยธนชาต
สานักงานใหญ่
จตุจกัและส่
ร กรุงเทพฯ
านวนที่ผ่านตามหลัทกั ้งเกณฑ์
ธิฯ จะพิ
จารณารู ปแบบจาก
การบั
กภาพเคลือ่ นไหวด้ วยโปรแกรมซู
ม (Zoom)
คลิปผ่ในจ
านทางระบบออนไลน์
๔ ภูมโดยมู
ิภาคลสนิาหรั
บการประกวดรอบชิ
ง
มาตรการการควบคุ
มการแพร่ ระบาดของโรคไวรั
สโคโรนาทีท่ นางภาครั
วงเวลาประกวดรอบชิ
ศอีกครัง้ โดยทางมู
ลนิธิฯศจะ
ชนะเลิศจัดตามการประกวดในรู
ปแบบและมาตรฐานเช่
ทุกปี คือฐกให้าหนดในช่
ผ้ ปู ระกวดที
่ผ่านรอบคัดเลือกเดิงชนะเลิ
นทางมาประกวดรอบชิ
งชนะเลิ
ประกาศรู
ปแบบการประกวดรอบชิ
งชนะเลิ
ศให้ สทถาบั
นการศึกษาทราบล่วงหน้ าอีกครัง้
ที่กรุงเทพฯ
ในจานวนที่ผ่านตามหลั
กเกณฑ์
ี่กาหนด
ในการนี
้ทางมูท้ ลางโครงการฯ
นิธิฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้
เยาวชนเพิ
่มจานวนตั
กเรี ยนที
่งเข้ าประกวดรอบคั
เลือ่สกในนามของโรงเรี
ในการนี
ได้ เปิ ดโอกาสให้
เยาวชนเพิ
่มขึว้นแทนนั
โดยการเพิ
่มจ่สานวนตั
วแทนนักเรี ยดนที
่งเข้ าประกวดรอบยน
เพิ่มคัขึด้นเลืโดยการประกวดอ่
านฟัยนเพิ
งเสีย่มงขึระดั
บมัธยมศึกษา ๒ รุ่น จากเดิมระดั
โรงเรี
ยนสามารถส่
๒ ยคนนสามารถส่
เพิ่มขึ ้นเป็ งนตัรุว่ นแทนได้
ละ ๔ คน
อกในนามของโรงเรี
้น โดยการประกวดมารยาทไทย
บประถมศึ
กษาง๒ตัวรุแทนได้
่ น จากเดิรุ่นมละ
โรงเรี
รุ่ น
ละ ๑ ทีม เพิ่มขึ ้๓ ทีม
ประกวดอ่ านฟั งเสียง ๑/๗

ระดับการประกวด แบ่งระดับผู้เข้ าประกวดเป็ น ๒ ระดับ คือ
๑. ระดับ ม.๑ - ม.๓

๒. ระดับ ม.๔ - ม.๖ และ ปวช.

ประเภทการประกวด แบ่งเป็ น ๒ ประเภท
๑. ประเภทชาย

๒. ประเภทหญิง

หมายเหตุ *ในปี ๒๕๖๕ ไม่ มีการประกวดอ่านฟั งเสียงระดับประถมศึกษา และอุดมศึกษา*
คุณสมบัตผิ ้ สู มัครเข้ าประกวดอ่ านฟั งเสียง
๑. นักเรี ยนทั ้งชายและหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และตอนปลาย / ปวช.
๒. ศึกษาอยู่ในโรงเรี ยน / วิทยาลัย โดยผู้บริ หารสถาบันการศึกษาให้ การรับรองว่ากาลังศึกษาอยู่ในปั จจุบนั
๓. โรงเรี ยนหรื อสถาบันการศึกษามีสทิ ธิ์สง่ เข้ าประกวดได้ ทกุ ระดับตามที่มีการเปิ ดการเรี ยนการสอน
๓.๑ โรงเรียน และสถาบันการศึกษา ระดับ ม.๑ - ม.๖ และ ปวช. สามารถส่ งได้ ระดับละ ๔ คน
(จากเดิม ๒ คน / ระดับ)
๓.๒ ขอความร่ วมมืองดส่ งนักเรี ยนที่เคยได้ รับรางวัลชนะเลิศในนามสถาบันเดิม เข้ าประกวดใน
ระดับเดิม
๔. หลังจากสมัครแล้ วหากมีการเปลีย่ นตัวผู้เข้ าประกวดรอบคัดเลือกในกรณีมีเหตุจาเป็ น ครู / อาจารย์สามารถแก้ ไข
รายชื่อได้ เอง ก่อนการประกวดอย่างน้ อย ๕ วัน
ขัน้ ตอนและช่ องทางการสมัคร
๑. กรณีเข้ าร่ วมโครงการฯ เป็ นปี แรก ครูผ้ สู อนต้ องสมัครเป็ นสมาชิกทาง www.เท่อย่างไทย.com ให้ เรี ยบร้ อย กรณีเคย
สมัครและส่งนักเรี ยนเข้ าร่ วมโครงการฯ มาก่อนแล้ ว ครู ผ้ สู อนสามารถตรวจสอบและยืนยันข้ อมูลล่าสุด โดยทั ้งครู ที่เข้ าร่ วม
โครงการเป็ นปี แรกและครูที่เคยส่งนักเรี ยนเข้ าร่ วมโครงการฯ มาก่อนแล้ ว ขอให้ อ่านรายละเอียดใบสมัครเข้ าร่ วมโครงการฯ และ
การยินยอมเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของตนเอง ซึ่งเป็ นไปตามพระราชบัญญัติค้ มุ ครองข้ อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ และคลิก “ยินยอมเข้ าร่ วมโครงการ” ก่อน ถึงจะเข้ าระบบได้ เมื่อ ครู ผ้ สู อนกรอกข้ อมูล และตรวจสอบข้ อมูล
เรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ ร ะบุอีเ มลของนักเรี ยนผู้เข้ าประกวดแต่ละคนให้ ครบ เช่น เข้ าร่ วมประกวด ๔ คน ต้ อ งระบุอีเมลของเข้ าผู้
ประกวดทีไ่ ม่ซ ้ากัน เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าประกวดใช้ รับโจทย์และรับลิงค์สาหรับเข้ าห้ องประกวดในแอปพลิเคชัน ซูม (Application Zoom)
สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ าประกวด วันและเวลาการประกวดผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com ในวันจันทร์ ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

**ครู จะต้ องพิมพ์เอกสารใบสมัครให้ ผ้ ู ปกครองนักเรี ยนที่เข้ าร่ วมประกวดในโครงการฯ ทุกท่านกรอกข้ อมูลและลง
นามเพื่อให้ ความยินยอมให้ ผ้ เู ข้ าประกวดเข้ าร่ วมโครงการฯ รวมทั ้งเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของ
นักเรี ยนผู้สมัครเข้ าร่ วมโครงการฯ เมื่อ กรอกเรี ยบร้ อยแล้ วให้ นามาส่งคืน เพื่อ ครู จะได้ นาใบสมัครส่งเข้ าระบบด้ วยการ
ถ่ายภาพหรื อ สแกนแล้ วแนบไฟล์ภาพส่งในหน้ าที่กรอกใบสมัครผ่านทาง www.เท่อ ย่างไทย.com พร้ อมแนบสาเนาบัตร
ประชาชนของครู /อาจารย์ที่เป็ นตัวแทนสถาบันการศึกษาส่งนักเรี ยนเข้ าร่ วมประกวดในโครงการฯ จึงจะถือว่าการสมัครเข้ า
ร่ วมการประกวดของผู้ประกวดแต่ละคนสมบูรณ์ **
ประกวดอ่ านฟั งเสียง ๒/๗

๒. วัน เวลา รับสมัคร ทุกภูมิภาค เปิ ดรับใบสมัครพร้ อมส่งรายละเอียดผู้ประกวดให้ เสร็ จสิ ้นถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๑
สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น.
๓. เพือ่ ให้ ครูผ้ สู อนและผู้เข้ าประกวดที่จะเป็ นผู้บนั ทึกภาพเคลือ่ นไหวของตนเองเข้ าใจขั ้นตอนทั ้งหมด โครงการฯ เปิ ด
ให้ ทดลองใช้ ระบบ ตั ้งแต่การรับโจทย์ด้วยการ Log in เข้ าสูเ่ ว็บไซต์โครงการฯ เพื่อพิมพ์ไฟล์ทแี่ นบส่งใช้ เป็ นข้ อสอบ รวมไป
จนถึงการคลิกลิงค์เพื่อเข้ าสูห่ ้ องประกวดในแอปพลิเคชัน ซูม (Application Zoom) เพื่อทดลองระยะการตั ้งอุปกรณ์บนั ทึกภาพ
กับนักเรี ยนผู้เข้ าประกวด และขั ้นตอนการบันทึกภาพ – เสียงการประกวด และการประกวดผ่านระบบออนไลน์ตามวันเวลาที่
กาหนดในตารางแนบ โครงการฯ อนุญาตให้ บคุ คลอื่นนอกจากนักเรี ยนผู้เข้ าประกวดเข้ าทดสอบระบบได้ อีก ๒ คน ในวันที่ทา
การทดสอบระบบ เพื่อให้ ผ้ ทู ี่มีความรู้ ความเข้ าใจ ในโรงเรี ยนสามารถช่วยได้ หากเกิดข้ อสงสัย เพื่อทดสอบคุณภาพสัญญาณ
อินเตอร์ เน็ต สัญญาณภาพ เสียง รวมถึงความคมชัด และระดับเสียงก่อนเริ่ มการประกวดจริ ง แต่ไม่อนุญาตให้ มีผ้ ใู ดอยู่ในห้ อง
ขณะประกวดจริ ง
*** ในวันทดลองใช้ ระบบและวันประกวดจริ งผู้ประกวดสามารถเข้ าระบบด้ วยอีเมลและรหัสผ่านของผู้เข้ าประกวดแต่ละท่านเอง
ในช่องที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของโครงการฯ เป็ นผู้บนั ทึกภาพและเสียงการประกวดด้ วยตัวเองโดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ซูม
(Application Zoom) ซึง่ สามารถดาวน์โหลดได้ ทัง้ ระบบปฏิบตั ิการ Windows, macOS, Android และ iOS ไว้ ในอุปกรณ์ เช่น
คอมพิวเตอร์ , สมาร์ ทโฟน หรื อ แท็บเล็ต เพื่อใช้ ในการทดสอบระบบและใช้ ในการบันทึกการประกวดผ่านระบบออนไลน์ ***
๔. ประกาศรายชือ่ วัน เวลา การทดสอบระบบ และการประกวดทุกภูมิภาค วันจันทร์ ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยผู้เข้ า
ประกวดจะ ต้ องเข้ าร่ วมการทดสอบระบบ และการประกวดรอบคัดเลือกตามวันและเวลาที่กาหนดเท่านั ้น
๕. เมื่อถึงวันและเวลาการประกวดตามที่กาหนด ผู้เข้ าประกวดสามารถเข้ าดูโจทย์ข้อสอบผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com
โดยการ Log in เข้ าสูร่ ะบบด้ วยการกรอกอีเมลของผู้เข้ าประกวดและรหัสผ่านที่กาหนดเอง ในช่องที่กาหนด และสามารถพิมพ์
โจทย์ออกมาเพื่อใช้ ฝึกซ้ อมและเตรี ยมการประกวดภายในเวลาที่กาหนด โดยผู้เข้ าประกวดจะต้ องดาเนินขั ้นตอนการประกวด
ภายในเวลาและขั ้นตอนที่กาหนด ดังนี ้
๕.๑ พิมพ์โจทย์ข้อสอบออกมาเพื่อฝึ กซ้ อม โดยพยายามพิมพ์โจทย์ในระยะเวลาอันสั ้น ที่สดุ พร้ อมฝึ กซ้ อม
ภายในระยะเวลา ๗ - ๑๐ นาที และเข้ าห้ องประกวดออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชัน ซูม (Application Zoom)
และทาการอ่านบทร้ อยแก้ วที่ได้ รับให้ จบในระยะเวลาประมาณ ๔ - ๕ นาที
๕.๒ ผู้เข้ าประกวดแต่ล ะคนจะสามารถเข้ าสู่ห้อ งการประกวดผ่านทาง www.เท่อ ย่างไทย.com เว็บไซต์
เดียวกับทีไ่ ด้ รับข้ อสอบ เพื่อเข้ าสูแ่ อปพลิเคชัน ซูม (Application Zoom) ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ หรื อเครื่ อง
คอมพิวเตอร์
๕.๓ ผู้เข้ าประกวดต้ องเตรี ยมอุปกรณ์ ให้ พร้ อมที่จะบันทึกภาพในแนวนอนครึ่ งตัว ตั ้งแต่ร ะดับอกขึน้ ไป ใน
ระยะใกล้ (ในช่วงไม่เกิน ๖๐ - ๗๐ ซม.) เพื่อให้ สามารถบันทึกเสียงและภาพได้ อย่างชัดเจนตลอดช่วงการ
ประกวด
๕.๔ เมื่อทาการประกวดเสร็ จสิ ้น ให้ กดปุ่ ม “Leave” และ “Leave Meeting” ที่อยู่บริ เวณมุมซ้ ายบน หรื อ
ขวาบนของหน้ าจอและรอจนแอปพลิเคชัน ซูม (Application Zoom) ได้ ประมวลผลเรี ยบร้ อย ถือว่าการ
ประกวดรอบคัดเลือกเสร็ จสิ ้น
ประกวดอ่ านฟั งเสียง ๓/๗

๕.๕ ขั ้นตอนทั ้งหมดตามข้ อ ๕.๑ - ๕.๔ จะต้ องทาให้ เสร็จสิน้ ภายในเวลา ๒๐ นาที นับจากเวลา
ประกาศข้ อสอบ ตามที่กาหนดเท่านั ้น **ผู้ประกวดสามารถเข้ าห้ องประกวดได้ ก่อนเริ่มการประกวด
อ่ านบทร้ อยแก้ วโดยกรรมการจะนับเวลาเฉพาะในช่ วงเวลาประกวดเท่ านัน้ ** หากเกินกาหนดเวลา
จะถือว่าสละสิทธิ์ในการประกวด
๖. ประกาศผลผู้ผ่านเข้ ารอบชิงชนะเลิศ
๖.๑ ภาคใต้ วันอังคารที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕
๖.๒ ภาคเหนือ วันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕
๖.๓ ภาคอีสาน และภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตกและกรุงเทพฯ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕
ผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com โครงการฯ จะส่งจดหมายแจ้ งผลการตัดสินผู้ผ่านเข้ ารอบชิงชนะเลิศถึงผู้อานวยการโรงเรี ยน /
สถาบัน อีกช่องทางหนึง่ พร้ อมแบบฟอร์ มที่ผ้ ปู กครองนักเรี ยนต้ องกรอกและนามาส่งในวันประกวดรอบชิงชนะเลิศ
๗. การประกวดรอบชิงชนะเลิศ จัดที่ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน ตรง
ข้ ามสวนจตุจกั ร (หากมีการเปลีย่ นแปลงตามสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโควิด-๑๙ โดยแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า)
เกณฑ์ การตัดสิน
๑. โครงการฯ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสานักงานราชบัณฑิตยสภา สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และผู้เชี่ยวชาญด้ านภาษาไทย ร่ วมเป็ นคณะกรรมการตัดสิน ผลการ
ตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ ้นสุด
๒. กาหนดคะแนนรวม
- ผู้ที่ผ่านเข้ ารอบชิงชนะเลิศ
ต้ องได้ คะแนนรวม ๖๐% ขึ ้นไป
- ผู้ที่จะได้ รับรางวัลชนะเลิศทุกระดับ
ต้ องได้ คะแนนรวม ๗๐% ขึ ้นไป
๓. คณะกรรมการจะคัดเลือกทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกเพื่อเข้ าไปประกวดในรอบชิงชนะเลิศ ดังนี ้
- ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
ระดับละ ๖ คน / ภาค
(แบ่งเป็ นชาย ๓ คน และหญิง ๓ คน)
- ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตกและกรุงเทพฯ
ระดับละ ๑๘ คน
(แบ่งเป็ นชาย ๙ คน และหญิง ๙ คน)
เกณฑ์ การให้ คะแนน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๑. การอ่านออกเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
๑๐
คะแนน
๒. การอ่านออกเสียง ร, ล
๑๐
คะแนน
๓. การออกเสียงคาควบกล ้า
๑๐
คะแนน
๔. ความชัดเจนในการออกเสียง / คุณภาพเสียง / การเปล่งเสียง
๑๐
คะแนน
๕. การออกเสียงคาตามหลักการอ่าน
๑๐
คะแนน
๖. ความถูกต้ องตามบทอ่าน
๑๐
คะแนน
๗. การแบ่งวรรคตอน
๑๐
คะแนน
๘. ลีลาการอ่าน (ความเหมาะสมกับเนื ้อหา / ความช้ าเร็ ว / ความราบรื่ น)
๑๐
คะแนน
๙. คุณภาพเสียง / การเปล่งเสียง
๑๐
คะแนน
๑๐. บุคลิกท่าทาง
๑๐
คะแนน
หมายเหตุ ในกรณีที่ผ้ เู ข้ าประกวดได้ รับคะแนนรวมเท่ากัน จะใช้ คะแนนเรี ยงลาดับความสาคัญจากข้ อ ๑ - ๑๐ เป็ นเกณฑ์
ประกวดอ่ านฟั งเสียง ๔/๗

รางวัลสาหรับสถาบันและผู้เข้ าประกวด
รางวัลสาหรับสถาบันการศึกษา
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
รางวัลสาหรับผู้เข้ าประกวด
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ (๓ รางวัล)

ถ้ วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้ อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
โล่เกียรติยศ จากทางโครงการฯ พร้ อมเงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท
โล่เกียรติยศ จากทางโครงการฯ พร้ อมเงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท
ทุนการศึกษา ๘,๐๐๐ บาท พร้ อมเกียรติบตั รจากโครงการฯ
ทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท พร้ อมเกียรติบตั รจากโครงการฯ
ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท พร้ อมเกียรติบตั รจากโครงการฯ
ทุนการศึกษา ๑,๕๐๐ บาท พร้ อมเกียรติบตั รจากโครงการฯ

ตรวจสอบภูมิภาคการประกวด ผลการสมัคร วันและเวลาซ้ อมใช้ ระบบประกวด และการประกวดรอบคัดเลือก
ผ่ านทาง www.เท่ อย่ างไทย.com
สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ท่ ี
(เวลาทาการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๗.๓๐ น.)
*ครูผ้ สู อนและผู้เข้ าประกวดต้ องตรวจสอบรายชื่อ และตัวสะกดให้ ถูกต้ อง รวมถึงวัน / เวลาการประกวดให้ เรียบร้ อย
ก่ อนวันประกวด เพื่อพิมพ์ ใบประกาศนียบัตรตามรายชื่อที่ระบุในระบบโดยอัตโนมัติ เนื่องจากไม่ สามารถแก้ ไขได้
หลังจากพิมพ์ ใบประกาศนียบัตรแล้ ว*
**ผู้เข้ าร่ วมโครงการฯ ทุกท่ านสามารถพิมพ์ ใบประกาศนียบัตรการเข้ าร่ วมประกวดที่หน้ าข้ อมูลสมาชิกได้ ด้วยตนเอง
หลังการประกวดรอบคัดเลือกเสร็จสิน้ **
***ครูผ้ สู อนจะต้ องพิมพ์ เอกสารใบสมัครให้ ผ้ ปู กครองนักเรียนที่เข้ าร่ วมประกวดในโครงการฯ ทุกท่ านกรอกข้ อมูล
และลงนามเพื่อให้ ความยินยอมเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของนักเรี ยนผู้สมัครเข้ าร่ วม
โครงการฯ ซึ่งเป็ นไปตามพระราชบัญญัตคิ ้ ุมครองข้ อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อกรอกเรี ยบร้ อยแล้ วให้ นามา
ส่ งคืน เพื่อครู จะได้ น าใบสมั ครส่ งเข้ าระบบด้ วยการถ่ ายภาพหรื อสแกนแล้ วแนบไฟล์ ภ าพ พร้ อมสาเนาบัต ร
ประชาชนของครูผ้ สู ่ งประกวดส่ งในหน้ าที่กรอกใบสมัครผ่ านทาง www.เท่ อย่ างไทย.com จึงจะถือว่ าการสมัครเข้ า
ร่ วมประกวดเสร็จสมบูรณ์ ***
****เพื่อให้ ครู ผ้ ูสอนและผู้เ ข้ าประกวดทุกท่ านคุ้นเคยกับการใช้ งานแอปพลิเ คชัน ซูม (Application Zoom) ลาดับ
ขัน้ ตอนและวิธีในการประกวดทุกขัน้ ตอนพร้ อมทัง้ ได้ ทดสอบระบบ ตาแหน่ งการวางอุปกรณ์ บันทึกภาพและเสียง
ตาแหน่ งการนั่งของผู้เข้ าประกวดก่ อนวันประกวดจริง โดยมีรายละเอียดวันและเวลาเปิ ดให้ ทดลองใช้ ระบบและการ
เข้ าสอบแต่ ละภูมิภาคโดยละเอียดผ่ านทาง www.เท่ อย่ างไทย.com ในวันจันทร์ ท่ ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕****
*****โครงการฯ มีความเชื่อถือในความตัง้ ใจดีและประพฤติปฏิบัตติ นให้ เป็ นตัวอย่ างที่ดีของครูผ้ สู อนต่ อเยาวชน
ผู้เข้ าประกวด โดยขอให้ ครู ผ้ ูฝึกสอนไม่ ให้ คาแนะนาใดๆ เกี่ยวกับข้ อสอบ และขอให้ ผ้ ูเข้ าประกวดทาการอัดคลิป
ด้ วยตนเอง โดยไม่ ขอคาแนะนาใดๆ จากครูผ้ ูสอนหรืออุปกรณ์ ใดๆ หลังได้ รับโจทย์ ข้อสอบแล้ ว รวมทัง้ ไม่ มีผ้ ใู ด
อยู่ในสถานที่ประกวดจนเสร็จสิน้ *****
ประกวดอ่ านฟั งเสียง ๕/๗

ตารางสรุ ปวัน / เวลา ทดลองใช้ ระบบและการประกวดอ่ านฟั งเสียง
โครงการ “เท่ อย่ างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทบี ี” ครั ง้ ที่ ๕๐ ประจาพุทธศักราช ๒๕๖๕
ช่ วงเวลาโดยละเอียดของผู้ประกวดทุกคนประกาศทาง www.เท่ อย่ างไทย.com ในวันจันทร์ ท่ ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
รอบคัดเลือกประกวดผ่ านระบบออนไลน์ ภาคใต้
เพื่อให้ ครูและผู้ประกวดมีประสบการณ์ใน
การใช้ ระบบและการประกวดผ่านระบบ

เปิ ดรับสมัครแล้ ววันนีถ้ ึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
ระดับชั ้น

ระดับ ม.๑ - ม.๓

วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕
เวลา ๐๘.๓๐ น.

ระดับ ม.๔ - ม.๖ และ ปวช.

วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕
เวลา ๑๒.๓๐ น.

ออนไลน์ เปิ ดทดลองใช้ ระบบ
วันศุกร์ ท่ ี ๒ กันยายน ๒๕๖๕
ระหว่ างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

วันเวลาประกวดออนไลน์

รอบคัดเลือกประกวดผ่ านระบบออนไลน์ ภาคเหนือ
เปิ ดรับสมัครแล้ ววันนีถ้ ึงวันวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
เพื่อให้ ครูและผู้ประกวดมีประสบการณ์ใน
ระดับชั ้น
วันเวลาประกวดออนไลน์
วันศุกร์ ท่ ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕
การใช้ ระบบและการประกวดผ่านระบบ ระดับ ม.๑ - ม.๓
เวลา ๐๘.๓๐ น.
ออนไลน์ เปิ ดทดลองใช้ ระบบ
วันเสาร์ ท่ ี ๓ กันยายน ๒๕๖๕
ระหว่ างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ระดับ ม.๔ - ม.๖ และ ปวช.

รอบคัดเลือกประกวดผ่ านระบบออนไลน์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพื่อให้ ครูและผู้ประกวดมีประสบการณ์ใน
การใช้ ระบบและการประกวดผ่านระบบ

ระดับชั ้น
ระดับ ม.๑ - ม.๓

ออนไลน์ เปิ ดทดลองใช้ ระบบ
วันจันทร์ ท่ ี ๕ และ
วันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ระดับ ม.๔ - ม.๖ และ ปวช.

วันศุกร์ ท่ ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕
เวลา ๑๒.๓๐ น.
เปิ ดรับสมัครแล้ ววันนีถ้ ึง
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
วันเวลาประกวดออนไลน์
วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕
แบ่งการประกวดเป็ นรอบๆ
วันพฤหัสบดีท่ ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕
แบ่งการประกวดเป็ นรอบๆ

ประกวดอ่ านฟั งเสียง ๖/๗

ตารางสรุ ปวัน / เวลา ทดลองใช้ ระบบและการประกวดอ่ านฟั งเสียง (ต่อ)
โครงการ “เท่ อย่ างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทบี ี” ครั ง้ ที่ ๕๐ ประจาพุทธศักราช ๒๕๖๕
ช่ วงเวลาโดยละเอียดของผู้ประกวดทุกคนประกาศทาง www.เท่ อย่ างไทย.com ในวันจันทร์ ท่ ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
รอบคัดเลือกประกวดผ่ านระบบออนไลน์ ภาคกลาง ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตกและกรุ งเทพฯ
เพื่อให้ ครูและผู้ประกวดมีประสบการณ์ใน
ระดับชั ้น
การใช้ ระบบและการประกวดผ่านระบบ

ระดับ ม.๑ - ม.๓

ออนไลน์ เปิ ดทดลองใช้ ระบบ
วันพุธที่ ๗ และ
ระดับ ม.๔ - ม.๖ และ ปวช.
วันพฤหัสบดีท่ ี ๘ กันยายน ๒๕๖๕
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

เปิ ดรับสมัครแล้ ววันนีถ้ ึง
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
วันเวลาประกวดออนไลน์
วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕
แบ่งการประกวดเป็ นรอบๆ
วันพฤหัสบดีท่ ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕
แบ่งการประกวดเป็ นรอบๆ

รอบชิงชนะเลิศ
ผู้เข้ าประกวดที่ผ่านเข้ ารอบชิงชนะเลิศจะต้ องเข้ าร่ วมประกวดตามวันเวลาที่กาหนด
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด
ระดับชั ้น
วัน-เวลาประกวดรอบชิงชนะเลิศอ่านฟั งเสียง
(มหาชน) สานักงานใหญ่
วันจันทร์ ท่ ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
ระดับ ม.๑ - ม.๓
ห้ องออดิทอเรี ยม ชั ้นที่ ๗
รายงานตัวตั ้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ น.
๓๐๐๐ ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ

ระดับ ม.๔ - ม.๖ และ ปวช.

วันจันทร์ ท่ ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
รายงานตัวตั ้งแต่ เวลา ๑๒.๓๐ น.

(ตรงข้ ามสวนจตุจกั ร)
การเดินทาง
รถไฟฟ้ า BTS ทางออก ๔ หรื อ
รถไฟฟ้ า MRTทางออก ๓

ทั ้ง ๒ รุ่นครูต้องนาผู้ประกวดมารายงานตัว
พร้ อมใบสมัครเข้ าร่ วมโครงการฯ ใบจริ งของผู้
เข้ าประกวดที่ผ้ ปู กครองลงนามเรี ยบร้ อย

หมายเหตุ รอบชิงชนะเลิศ ครูต้องนาผู้เข้ าประกวดไปถึงสถานที่ก่อนการประกวด ๓๐ นาที โครงการฯ ขอสงวน
สิทธิ์การเปลี่ยนแปลงวัน / เวลาการประกวดตามความเหมาะสมของสถานการณ์ การระบาดของโควิด-๑๙ โดย
จะแจ้ งล่ วงหน้ าผ่ านอีเมลของครูผ้ สู มัคร

ประกวดอ่ านฟั งเสียง ๗/๗

