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

การประกวดอ่ านฟั งเสียง (รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศประกวดออนไลน์ )
ครังที ประจาพุทธศักราช
**********************************
เจ้ าของโครงการฯ มลนิธิทีทีบี ภาย ต้ การสนับสนนหลักจากธนาคารทหาร ทยธนชาต จากัด (มหาชน)
ความเปนมาของโครงการฯ ด้ วยธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) ด้ ทาการรวมกิจการกับธนาคารทหาร ทย จากัด
(มหาชน)

พือ พิมขนาดกิจการธนาคาร ละ พิมศักยภาพ นการ ข่งขัน ซึงส่งผลดีต่อ สถียรภาพของสถาบันการ งินของ

ประ ทศ ละ ศรษฐกิจ ทย ดยทัง ธนาคาร ด้ ริมดา นินกิจการ ละกิจกรรมต่าง ร่ วมกันตัง ต่ พ.ศ.
นการนีจึง ปลียน ปลงชือ ครงการจาก ดิม ครงการ “ที อมบี | ธนชาต ริ ริม... ติม ตม อกลักษณ์ ทย

ปน

ครงการ “เท่ อย่ างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทบี ี [ซึงทีทีบยี ่อมาจากชือธนาคารทหาร ทยธนชาต จากัด (มหาชน)]
วัตถุประสงค์ ครงการ “ ฟ-ฟ้ า” ดยมลนิธิทีทีบี ปนกิจกรรมสังคม พือความยังยืน ทีม่งจดประกาย ห้ ยาวชน ละชมชน
สริ มสร้ างสิงดี คืนส่สงั คม ทย จึง ด้ จดั กิจกรรม “การประกวดอ่านฟั ง สียง (การอ่านบทร้ อย ก้ ว) พืออนรักษ์ วัฒนธรรมด้ าน
ภาษาของชาติ ดยส่ง สริ ม ห้ ยาวชนสามารถอ่านออก สียงภาษา ทย ด้ อย่างถกต้ อง ภาย ต้ ชือ ครงการ “เท่ อย่ างไทย โดย
ไฟ-ฟ้า ทีทบี ี” ชิงถ้ วยพระราชทานสมเดจพระกนิษฐาธิราชเจ้ า กรมสมเดจพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ละทนการศึกษา ครังที ประจาพทธศักราช
ภาย ต้ สถานการณ์
การ พร่ ระบาดของ
วรัสริคมต้รนาที
ยังอย่ น
ภาย ต้ สถาณการณ์
การ พร่ ระบาดของ
รค วรัส ครครนาที
น นปีริ มต้ น นปี(Covid-19)(Covid-19)
ละ นปี ละ นปีนี กยังอย่นีนระยะ
ระยะการควบคมการระบาดอย่
าง ชกล้
ชิด หาก
ต่ทางมลนิ
ธิทีทลง
ี บี ลง
า ครงการฯ
นี ปนประปนประ
ยชน์ ต่อยชน์
ยาวชนของชาติ
การควบคมการระบาดอย่าง กล้
ิด หาก
ต่ทางมลนิ
ธิที อมบี
หนว่หนว่
า ครงการนี
ปน ครงการที
ต่อ ยาวชนของดย
ส่วนรวม
จึงพยายามคิ
ธีการจัดดการประกวดที
ยังคงมาตรฐานการประกวดระดั
บสง ผนวกกับการดา
นินการภาย
ชาติ ดยส่
วนรวม จึดงหาวิ
พยายามคิ
หาวิธี การจัดการประกวดที
ยังคงมาตรฐานการประกวดระดั
บสง ผนวกกั
บการดาต้ มนิาตรการ
นการ
ควบคมการ
พร่ ระบาดทีจะอานวยความสะดวก
ห้ กบั ผ้ ข้ าประกวด จึห้งจักดบั การประกวดรอบคั
อก ละรอบชิงชนะด ลิลืศอกนรป
ภาย ต้ มาตรการควบคมการ
พร่ ระบาดทีจะอานวยความสะดวก
ผ้ ข้ าประกวด จึงจัดดลืการประกวดรอบคั
นรปบบการ
บบ
บันทึการบั
กภาพนทึคลื
อน หวด้
วย หวด้
อปพลิ
ซม (Application
Zoom)
ลน์ทลน์งั ทงั ภมิภภมิ
าคภตามหลั
ก กณฑ์
ละมาตรการการ
กภาพ
คลือน
วย คชั
ปร นกรมซม
(Zoom) ละส่
งคลิผ่ปานทางระบบออน
ผ่านทางระบบออน
าค สาหรั
บการประกวดรอบชิ
ง
ควบคมการ
ระบาดของ รค วรันรป
ส ค รนาที
กาหนด ช่นทกปี คือ ห้ ผ้ ประกวดทีผ่านรอบคัด ลือก ดินทางมาประกวดรอบชิงชนะ ลิศ
ชนะ ลิศจัพร่
ดตามการประกวด
บบ ละมาตรฐาน
ทางผ่ครงการฯ
ด อกาส
ห้ ยาวชน พิมจานวนตัว ทนนัก รี ยนทีส่ง ข้ าประกวดรอบคัด ลือก นนามของ รง รี ยน
ทีกรง ทพฯ นการนี
นจานวนที
านตามหลัด้ก ปิกณฑ์
ทีกาหนด
พิมขึน ดยการประกวดอ่
ยง ระดับมัด้ธยมศึ
ษา ห้ร่ นยาวชน
จาก ดิมพิรง
งตัว ทน ด้ วร่ นทนนั
ละ กคนรี ยนที
พิมขึส่นง ข้ปนร่
นละ คน
นการนีานฟั
ทางง สีครงการฯ
ปิ ด กอกาส
มขึรีนยนสามารถส่
ดยการ พิมจานวนตั
าประกวดรอบ
คัด ลือก นนามของ รง รี ยน พิมขึน ดยการประกวดมารยาท ทย ระดับประถมศึกษา ร่ น จาก ดิม รง รี ยนสามารถส่งตัว ทน ด้ ร่ น
ละ ทีม พิมขึน ปนร่ นละ ทีม
ประกวดอ่ านฟั งเสียง /

ระดับการประกวด บ่งระดับผ้ ข้ าประกวด ปน
. ระดับ ม. - ม.

ระดับ คือ

. ระดับ ม. - ม.

ละ ปวช.

ประเภทการประกวด บ่ง ปน ประ ภท
. ประ ภทชาย
หมายเหตุ * นปี

. ประ ภทหญิง
ไม่ มีการประกวดอ่านฟั ง สียงระดับประถมศึกษา ละอดมศึกษา*

คุณสมบัตผิ ้ สู มัครเข้ าประกวดอ่ านฟั งเสียง
. นัก รี ยนทังชาย ละหญิง ระดับมัธยมศึกษา / ปวช.
. ศึกษาอย่ น รง รี ยน / วิทยาลัย ดยผ้ บริ หารสถาบันการศึกษา ห้ การรับรองว่ากาลังศึกษาอย่ นปั จจบัน
. รง รี ยนหรื อสถาบันการศึกษามีสทิ ธิส่ง ข้ าประกวด ด้ ทกระดับตามทีมีการ ปิ ดการ รี ยนการสอน
. โรงเรียน และสถาบันการศึกษา ระดับ ม. - ม. และ ปวช. สามารถส่ งได้ ระดับละ คน
(จากเดิม คน / ระดับ)
. ขอความร่ วมมืองดส่ งนักเรี ยนทีเคยได้ รับรางวัลชนะเลิศในนามสถาบันเดิม เข้ าประกวดใน
ระดับเดิม
. หลังจากสมัคร ล้ วหากมีการ ปลียนตัวผ้ ข้ าประกวดรอบคัด ลือก นกรณีมี หตจา ปน คร / อาจารย์สามารถ ก้ ข
รายชือ ด้ อง ก่อนการประกวดอย่างน้ อย วัน
ขันตอนและช่ องทางการสมัคร
. กรณี ข้ าร่ วม ครงการฯ ปนปี รก ครผ้ สอนต้ องสมัคร ปนสมาชิกทาง www. ท่อย่าง ทย.com ห้ รี ยบร้ อยกรณี คย
สมัคร ละส่งนัก รี ยน ข้ าร่ วม ครงการฯ มาก่อน ล้ ว ครผ้ สอนสามารถตรวจสอบ ละยืนยันข้ อมลล่าสด ดยทังครที ข้ าร่ วม
ครงการ ปนปี รก ละครที คยส่งนัก รี ยน ข้ าร่ วม ครงการฯ มาก่อน ล้ ว ขอ ห้ อ่านรายละ อียด บสมัคร ข้ าร่ วม ครงการฯ ละ
การยินยอม กบรวบรวม ช้ ละ/หรื อ ปิ ด ผยข้ อมลส่วนบคคลของตน อง ซึง ปน ปตามพระราชบัญญัติค้ มครองข้ อมลส่วน
บคคล พ.ศ.

ละคลิก “ยินยอม ข้ าร่ วม ครงการ” ก่อน ถึงจะ ข้ าระบบ ด้ มือครผ้ สอนกรอกข้ อมล ละตรวจสอบข้ อมล

รี ยบร้ อย ล้ ว ห้ ร ะบอี มลของนัก รี ยนผ้ ข้ าประกวด ต่ละคน ห้ ครบ ช่น ข้ าร่ วมประกวด คน ต้ อ งระบอี มลของ ข้ าผ้
ประกวดที ม่ซากัน พือ ห้ ผ้ ข้ าประกวด ช้ รับ จทย์ ละรับลิงค์สาหรับ ข้ าห้ องประกวด น อปพลิ คชัน ซม (Application Zoom)
สามารถตรวจสอบรายชือผ้ ข้ าประกวด วัน ละ วลาการประกวดผ่านทาง www. ท่อย่าง ทย.com นวันจันทร์ ที

สิงหาคม

**ครจะต้ องพิมพ์ อกสาร บสมัคร ห้ ผ้ ปกครองนัก รี ยนที ข้ าร่ วมประกวด น ครงการฯ ทกท่านกรอกข้ อมล ละลง
นาม พือ ห้ ความยินยอม ห้ ผ้ ข้ าประกวด ข้ าร่ วม ครงการฯ รวมทัง กบรวบรวม ช้ ละ/หรื อ ปิ ด ผยข้ อมลส่วนบคคลของ
นัก รี ยนผ้ สมัคร ข้ าร่ วม ครงการฯ มือกรอก รี ยบร้ อย ล้ ว ห้ นามาส่งคืน พือครจะ ด้ นา บสมัครส่ง ข้ าระบบด้ วยการ
ถ่ายภาพหรื อส กน ล้ ว นบ ฟล์ภาพส่ง นหน้ าทีกรอก บสมัครผ่านทาง www. ท่อย่าง ทย.com จึงจะถือว่าการสมัคร ข้ า
ร่ วมการประกวดของผ้ ประกวด ต่ละคนสมบรณ์ **
ประกวดอ่ านฟั งเสียง /

. วัน วลา รับสมัคร ทกภมิภาค ปิ ดรับ บสมัครพร้ อมส่งรายละ อียดผ้ ประกวด ห้ สรจสินถึงวันศกร์ ที
วลา

.

สิงหาคม

น. นี

. พือ ห้ ครผ้ สอน ละผ้ ข้ าประกวดทีจะ ปนผ้ บนั ทึกภาพ คลือน หวของตน อง ข้ า จขันตอนทังหมด ครงการฯ ปิ ด
ห้ ทดลอง ช้ ระบบ ตัง ต่การรับ จทย์ด้วยการ Log in ข้ าส่ วบ ซต์ ครงการฯ พือพิมพ์ ฟล์ที นบส่ง ช้ ปนข้ อสอบ รวม ป
จนถึงการคลิกลิงค์ พือ ข้ าส่ห้องประกวด น อปพลิ คชัน ซม (Application Zoom) พือทดลองระยะการตังอปกรณ์บนั ทึกภาพ
กับนัก รี ยนผ้ ข้ าประกวด ละขันตอนการบันทึกภาพ- สียงการประกวด ละการประกวดผ่านระบบออน ลน์ตามวัน วลาที
กาหนด นตาราง นบ ครงการฯ อนญาต ห้ บคคลอืนนอกจากนัก รี ยนผ้ ข้ าประกวด ข้ าทดสอบระบบ ด้ อีก คน นวันทีทา
การทดสอบระบบ พือ ห้ ผ้ ทีมีความร้ ความ ข้ า จ น รง รี ยนสามารถช่วย ด้ หาก กิดข้ อสงสัย พือทดสอบคณภาพสัญญาณ
อิน ตอร์ นต สัญญาณภาพ สียง รวมถึงความคมชัด ละระดับ สียงก่อน ริ มการประกวดจริ ง ต่ ม่อนญาต ห้ มีผ้ ดอย่ นห้ อง
ขณะประกวดจริ ง
*** นวันทดลอง ช้ ระบบ ละวันประกวดจริ งผ้ ประกวดสามารถ ข้ าระบบด้ วยอี มล ละรหัสผ่านของผ้ ข้ าประกวด ต่ละท่าน อง
นช่องทีปรากฏอย่ น วบ ซต์ของ ครงการฯ ปนผ้ บนั ทึกภาพ ละ สียงการประกวดด้ วยตัว อง ดยดาวน์ หลด อปพลิ คชัน ซม
(Application Zoom) ซึงสามารถดาวน์ หลด ด้ ทงระบบปฏิ
ั
บตั ิการ Windows, macOS, Android ละ iOS ว้ นอปกรณ์ ช่น
คอมพิว ตอร์ , สมาร์ ท ฟน หรื อ ทบ ลต พือ ช้ นการทดสอบระบบ ละ ช้ นการบันทึกการประกวดผ่านระบบออน ลน์ ***
. ประกาศรายชือ วัน วลา การทดสอบระบบ ละการประกวดทกภมิภาค วันจันทร์ ที สิงหาคม
ดยผ้ ข้ า
ประกวดจะ ต้ อง ข้ าร่ วมการทดสอบระบบ ละการประกวดรอบคัด ลือกตามวัน ละ วลาทีกาหนด ท่านัน
. มือถึงวัน ละ วลาการประกวดตามทีกาหนด ผ้ ข้ าประกวดสามารถ ข้ าด จทย์ข้อสอบผ่านทาง www. ท่อย่าง ทย.com
ดยการ Log in ข้ าส่ระบบด้ วยการกรอกอี มลของผ้ ข้ าประกวด ละรหัสผ่านทีกาหนด อง นช่องทีกาหนด ละสามารถพิมพ์
จทย์ออกมา พือ ช้ ฝึกซ้ อม ละ ตรี ยมการประกวดภาย น วลาทีกาหนด ดยผ้ ข้ าประกวดจะต้ องดา นินขันตอนการประกวด
ภาย น วลา ละขันตอนทีกาหนด ดังนี
. พิมพ์ จทย์ข้อสอบออกมา พือฝึ กซ้ อม ดยพยายามพิมพ์ จทย์ นระยะ วลาอันสัน ทีสด พร้ อมฝึ กซ้ อม
ภาย นระยะ วลา นาที ละ ข้ าห้ องประกวดออน ลน์ด้วย อปพลิ คชัน ซม (Application Zoom)
ละทาการอ่านบทร้ อย ก้ วที ด้ รับ ห้ จบ นระยะ วลาประมาณ - นาที
. ผ้ ข้ าประกวด ต่ล ะคนจะสามารถ ข้ าส่ห้อ งการประกวดผ่านทาง www. ท่อ ย่าง ทย.com วบ ซต์
ดียวกับที ด้ รับข้ อสอบ พือ ข้ าส่ อปพลิ คชัน ซม (Application Zoom) ผ่านทาง ทรศัพท์มือถือ หรื อ ครื อง
คอมพิว ตอร์
. ผ้ ข้ าประกวดต้ อง ตรี ยมอปกรณ์ ห้ พร้ อมทีจะบันทึกภาพ น นวนอนครึ งตัว ตัง ต่ร ะดับอกขึน ป น
ระยะ กล้ ( นช่วง ม่ กิน - ซม.) พือ ห้ สามารถบันทึก สียง ละภาพ ด้ อย่างชัด จนตลอดช่วงการ
ประกวด
. มือทาการประกวด สรจสิน ห้ กดป่ ม Lea e และ “Leave Mee ing ทีอย่บริ วณมมซ้ ายบน หรื อ
ขวาบนของหน้ าจอ ละรอจน อปพลิ คชัน ซม (Application Zoom) ด้ ประมวลผล รี ยบร้ อย ถือว่าการ
ประกวดรอบคัด ลือก สรจสิน
ประกวดอ่ านฟั งเสียง /

. ขันตอนทังหมดตามข้ อ . - . จะต้ องทาให้ เสรจสิน ภายในเวลา นาที นับจากเวลา
ประกาศข้ อสอบ ตามทีกาหนด ท่านัน **ผู้ประกวดสามารถเข้ าห้ องประกวดได้ ก่อนเริมการประกวด
อ่ านบทร้ อยแก้ วโดยกรรมการจะนับเวลาเฉพาะในช่ วงเวลาประกวดเท่ านัน** หาก กินกาหนด วลา
จะถือว่าสละสิทธิ นการประกวด
. ประกาศผลผ้ ผ่าน ข้ ารอบชิงชนะ ลิศ ทัง ภูมิภาค วันอังคารที ตุลาคม
ละประกาศผลผ้ ผ่าน ข้ า
รอบชิงชนะ ลิศ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตกและกรุ งเทพฯ วันพฤหัสบดีที ตุลาคม
ผ่านทาง
www. ท่อย่าง ทย.com ครงการฯ จะส่งจดหมาย จ้ งผลการตัดสินผ้ ผ่าน ข้ ารอบชิงชนะ ลิศถึงผ้ อานวยการ รง รี ยน / สถาบัน
. การประกวดรอบชิงชนะเลิศ ปนรป บบออน ลน์ด้วย ปร กรม (ZOOM) ผ่านทาง www. ท่อย่าง ทย.com
หมือนรอบคัด ลือก ดยการ Log in ด้ วยอี มล ละรหัสผ่านของนัก รี ยนผ้ ข้ าประกวดท่าน ดิม ผ้ ข้ าประกวดทีผ่าน ข้ ารอบชิง
ชนะ ลิศจะต้ อง ข้ าร่ วมประกวดตามวัน ละ วลาทีกาหนด ละขันตอน หมือนรอบคัด ลือกทกประการ
เกณฑ์ การตัดสิน
. ครงการฯ ชิญผ้ ทรงคณวฒิจากสานักงานราชบัณฑิตยสภา สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย สียง
กิจการ ทรทัศน์ ละกิจการ ทรคมนาคม ห่งชาติ ละผ้ ชียวชาญด้ านภาษา ทย ร่วม ปนคณะกรรมการตัดสิน ผลการ
ตัดสินของคณะกรรมการถือ ปนทีสินสด
. กาหนดคะ นนรวม
- ผ้ ทีผ่าน ข้ ารอบชิงชนะ ลิศ
ต้ อง ด้ คะ นนรวม % ขึน ป
- ผ้ ทีจะ ด้ รับรางวัลชนะ ลิศทกระดับ
ต้ อง ด้ คะ นนรวม % ขึน ป
. คณะกรรมการจะคัด ลือกทีมทีผ่านรอบคัด ลือก พือ ข้ า ปประกวด นรอบชิงชนะ ลิศ ดังนี
- ภาค หนือ ภาคตะวันออก ฉียง หนือ ละภาค ต้
ระดับละ คน / ภาค
( บ่ง ปนชาย คน ละหญิง คน)
- ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ละกรง ทพฯ
ระดับละ คน
( บ่ง ปนชาย คน ละหญิง คน)
เกณฑ์ การให้ คะแนน คะ นน ตม
คะ นน
. การอ่านออก สียงพยัญชนะ สระ วรรณยกต์
คะ นน
. การอ่านออก สียง ร, ล
คะ นน
. การออก สียงคาควบกลา
คะ นน
. ความชัด จน นการออก สียง / คณภาพ สียง / การ ปล่ง สียง
คะ นน
. การออก สียงคาตามหลักการอ่าน
คะ นน
. ความถกต้ องตามบทอ่าน
คะ นน
. การ บ่งวรรคตอน
คะ นน
. ลีลาการอ่าน (ความ หมาะสมกับ นือหา / ความช้ า รว / ความราบรื น)
คะ นน
. คณภาพ สียง / การ ปล่ง สียง
คะ นน
. บคลิกท่าทาง
คะ นน
หมายเหตุ นกรณีทีผ้ ข้ าประกวด ด้ รับคะ นนรวม ท่ากัน จะ ช้ คะ นน รียงลาดับความสาคัญจากข้ อ - ปน กณฑ์
ประกวดอ่ านฟั งเสียง /

รางวัลสาหรับสถาบันและผู้เข้ าประกวด
รางวัลสาหรับสถาบันการศึกษา
รางวัลชนะ ลิศ
รางวัลรองชนะ ลิศอันดับ
รางวัลรองชนะ ลิศอันดับ
รางวัลสาหรับผู้เข้ าประกวด
รางวัลชนะ ลิศ
รางวัลรองชนะ ลิศอันดับ
รางวัลรองชนะ ลิศอันดับ
รางวัลรองชนะ ลิศอันดับ ( รางวัล)

ถ้ วยพระราชทาน สม ดจพระกนิษฐาธิราช จ้ า กรมสม ดจพระ ทพ
รัตนราชสดา ฯ สยามบรมราชกมารี พร้ อม งินรางวัล ,
บาท
ล่ กียรติยศ จากทาง ครงการฯ พร้ อม งินรางวัล ,
บาท
ล่ กียรติยศ จากทาง ครงการฯ พร้ อม งินรางวัล ,
บาท
ทนการศึกษา ,
ทนการศึกษา ,
ทนการศึกษา ,
ทนการศึกษา ,

บาท พร้ อม กียรติบตั รจาก ครงการฯ
บาท พร้ อม กียรติบตั รจาก ครงการฯ
บาท พร้ อม กียรติบตั รจาก ครงการฯ
บาท พร้ อม กียรติบตั รจาก ครงการฯ

ตรวจสอบภูมิภาคการประกวด ผลการสมัคร วันและเวลาซ้ อมใช้ ระบบประกวด และการประกวดรอบคัดเลือก
ผ่ านทาง www.เท่ อย่ างไทย.com
สอบถามข้ อมูลเพิมเติมได้ ที
( วลาทาการ จันทร์ - ศกร์ วลา . - . น.)
*ครูผ้ สู อนและผู้เข้ าประกวดต้ องตรวจสอบรายชือ และตัวสะกดให้ ถูกต้ อง รวมถึงวัน / เวลาการประกวดให้ เรียบร้ อย
ก่ อนวันประกวด เพือพิมพ์ ใบประกาศนียบัตรตามรายชือทีระบุในระบบโดยอัตโนมัติ เนืองจากไม่ สามารถแก้ ไขได้
หลังจากพิมพ์ ใบประกาศนียบัตรแล้ ว*
**ผู้เข้ าร่ วมโครงการฯ ทุกท่ านสามารถพิมพ์ ประกาศนียบัตรการเข้ าร่ วมประกวดทีโครงการฯ จัดส่ งให้ ผ่านทางระบบ
อีเมลทีลงทะเบียนไว้ ได้ ด้วยตนเอง หลังการประกวดรอบคัดเลือกเสรจสิน**
***ครูผ้ สู อนจะต้ องพิมพ์ เอกสารใบสมัครให้ ผ้ ปู กครองนักเรียนทีเข้ าร่ วมประกวดในโครงการฯ ทุกท่ านกรอกข้ อมูล
และลงนามเพือให้ ความยินยอมเกบรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของนักเรี ยนผู้สมัครเข้ าร่ วม
โครงการฯ ซึงเปนไปตามพระราชบัญญัตคิ ้ ุมครองข้ อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ.
เมือกรอกเรี ยบร้ อยแล้ วให้ นามา
ส่ งคืน เพือครู จะได้ นาใบสมัครส่ งเข้ าระบบด้ วยการถ่ ายภาพหรื อสแกนแล้ วแนบไฟล์ ภาพส่ งในหน้ าทีกรอกใบ
สมัครผ่ านทาง www.เท่ อย่ างไทย.com***
****เพือให้ ครู ผ้ ูสอนและผู้เ ข้ าประกวดทุกท่ านคุ้นเคยกับการใช้ งานแอปพลิเ คชัน ซูม (Application Zoom) ลาดับ
ขันตอนและวิธีในการประกวดทุกขันตอนพร้ อมทังได้ ทดสอบระบบ ตาแหน่ งการวางอุปกรณ์ บันทึกภาพและเสียง
ตาแหน่ งการนังของผู้เข้ าประกวดก่ อนวันประกวดจริง โดยมีรายละเอียดวันและเวลาเปิ ดให้ ทดลองใช้ ระบบและการ
เข้ าสอบแต่ ละภูมิภาคโดยละเอียดผ่ านทาง www.เท่ อย่ างไทย.com ในวันจันทร์ ที สิงหาคม
****
*****โครงการฯ มีความเชือถือในความตังใจดีและประพฤติปฏิบัตติ นให้ เปนตัวอย่ างทีดีของครูผ้ สู อนต่ อเยาวชน
ผู้เข้ าประกวด โดยขอให้ ครู ผ้ ูฝึกสอนไม่ ให้ คาแนะนาใด เกียวกับข้ อสอบ และขอให้ ผ้ ูเข้ าประกวดทาการอัดคลิป
ด้ วยตนเอง โดยไม่ ขอคาแนะนาใด จากครูผ้ ูสอนหรืออุปกรณ์ ใด หลังได้ รับโจทย์ ข้อสอบแล้ ว รวมทังไม่ มีผ้ ใู ด
อยู่ในสถานทีประกวดจนเสรจสิน*****
ประกวดอ่ านฟั งเสียง /

ตารางสรุ ปวัน / เวลา การประกวดอ่ านฟั งเสียง
โครงการ “เท่ อย่ างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทบี ี” ครั งที ประจาพุทธศักราช

รอบชิงชนะเลิศ
ประกวดรอบชิงชนะเลิศ
ปนรป บบออน ลน์ด้วย ปร กรมซม
(ZOOM) ผ่านทาง www. ท่อย่าง ทย.com

ปร ก ผลร บชงชน ล วนท พฤ จก ยน
ระดับชัน

วัน- วลาประกวดรอบชิงชนะ ลิศอ่านฟั ง สียง

ระดับ ม. - ม.

วันศุกร์ ที

ประกวด วลา

ดยถือปฏิบตั ิตามขันตอน หมือนรอบ
คัด ลือกทกประการ

ตุลาคม

ระดับ ม. - ม.

ละ ปวช.

วันศุกร์ ที

.

น.

ตุลาคม

ประกวด วลา

.

น.

หมาย หต รอบชิงชนะ ลิศ นืองด้ วยสถานการณ์การ พร่ ระบาดของ รคติด ชือ วรัส ค รนา 2019 ละตามประกาศของ
ศนย์บริ หารสถานการณ์ พร่ ระบาดของ รคติด ชือ วรัส ค รนา 2019 (ศบค.) ทีประกาศพืนทีควบคมสงสด ละ ข้ มงวด ห้ าม
จัดกิจกรรมซึงมีการรวมกล่มของบคคลทีมีจานวนมาก ทาง ครงการฯ จึงปรับรป บบการประกวดรอบชิงชนะ ลิศ ปน
รป บบออน ลน์ด้วย ปร กรมซม (ZOOM) ผ่านทาง www. ท่อย่าง ทย.com ดยการ Log in ด้ วยอี มล ละรหัสผ่านของ
นัก รี ยนผ้ ข้ าประกวดท่าน ดิม
ประกาศผลรอบชงชนะ ลศ วันจันทร์ ท พฤศจกายน

ผ่านทาง www. ท่อย่าง ทย.com ละทาง

มลนธฯ จะทาหนังสอ จ้ งผลอย่าง ปนทางการถงผ้ อานวยการสถาบันการศกษาอกครัง

ประกวดอ่ านฟั งเสียง /

