
 

               
 

ระเบียบการ 

โครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ททีบีี” 

ประกวดอ่านฟังเสียง ส าหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น  
(รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศประกวดออนไลน์) 

ครัง้ที่ ๔๙ ประจ าพุทธศักราช ๒๕๖๔ 

********************************** 
เจ้าของโครงการฯ    มลูนิธิทีทีบ ีภายใต้การสนบัสนนุหลกัจากธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน)  

ความเป็นมาของโครงการฯ ด้วยธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ได้ท าการรวมกิจการกบัธนาคารทหารไทย จ ากดั 
(มหาชน) เพื่อเพิ่มขนาดกิจการธนาคารและเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั ซึง่ส่งผลดีต่อเสถียรภาพของสถาบนัการเงินของ
ประเทศและเศรษฐกิจไทย  โดยทัง้ ๒ ธนาคารได้เร่ิมด าเนินกิจการและกิจกรรมต่างๆ ร่วมกนัตัง้แต่ พ.ศ. ๒๕๖๓  รวมถงึ
โครงการ “ไฟ-ฟ้า” กิจกรรมสงัคมเพื่อความยัง่ยืน  ที่มุ่งจดุประกายให้เยาวชนและชมุชนเพื่อเสริมสร้างสิง่ดีๆ   คืนสูส่งัคมไทย  
  ในการนีจ้งึเปลีย่นแปลงชื่อโครงการจากเดิม โครงการ “ทีเอ็มบ ี | ธนชาต ริเร่ิม... เติมเต็ม เอกลกัษณ์ไทย”   เป็น
โครงการ “เท่อย่างไทย โดย  ไฟ-ฟ้า ททีบีี”  [ซึง่ทีทีบยี่อมาจากชื่อธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน)] 

วัตถุประสงค์  โครงการ “ไฟ-ฟ้า” โดยมูลนิธิทีทีบี เป็นกิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืน ที่มุ่งจุดประกายให้เยาวชนและชุมชน

เสริมสร้างสิง่ดีๆ คืนสูส่งัคมไทยได้ก าหนดจดักิจกรรม  “การประกวดอ่านฟังเสยีง (การอ่านบทร้อยแก้ว)”   เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม

ด้านภาษาของชาติโดยส่งเสริมให้เยาวชนบกพร่องทางการมองเห็นสามารถอ่านออกเสียงภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง ภายใต้ชื่อ

โครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี”    ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  และทนุการศกึษา ครัง้ที่ ๔๙ ประจ าพทุธศกัราช ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

  ประกวดอ่านฟังเสียง ส าหรับผู้บกพร่องทางการมองเหน็ ๑/๖  

 

 ภายใต้สถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาท่ีเร่ิมต้นในปี ๒๕๖๒ (Covid-19)และในปี ๒๕๖๔ นี ้ก็ยังอยู่

ในระยะการควบคุมการระบาดอย่างใกล้ชิด หากแต่ทางมูลนิธิทีทีบีเล็งเห็นว่าโครงการฯ นีเ้ป็นประโยชน์ต่อเยาวชนของชาติโดย

สว่นรวม จงึพยายามคิดหาวิธีการจดัการประกวดที่ยงัคงมาตรฐานการประกวดระดับสงู ผนวกกับการด าเนินการภายใต้มาตรการ

ควบคมุการแพร่ระบาดที่จะอ านวยความสะดวกให้กบัผู้ เข้าประกวด จงึจดัการประกวดรอบคดัเลอืกและรอบชิงชนะเลิศในรูปแบบการ

บนัทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยแอปพลิเคชัน ซูม (Application Zoom) ผ่านทางระบบออนไลน์ ตามหลกัเกณฑ์ และมารตการการควบคุมการ

แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาที่ก าหนด  

 ในการนีท้างโครงการฯ ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนเพิ่มจ านวนตวัแทนนกัเรียนที่สง่เข้าประกวดรอบคัดเลือกในนามของโรงเรียน

เพิ่มขึน้  โดยการประกวดอ่านฟังเสยีง ส าหรับเยาวชนผู้บกพร่องทางการมองเห็น  ระดบัมธัยมศกึษา  จากเดิมโรงเรียนสามารถส่งตัวแทนได้ 

๔ คน  เพิ่มขึน้เป็น ๖ คน  



 

               
ระดบัการประกวด   ระดบัมธัยมศกึษา ม.๑ - ม.๖ และ ปวช.        
ประเภทการประกวด แบง่เป็น ๒ ประเภท คือ 
  ๑. ประเภทชาย   ๒. ประเภทหญิง 
หมายเหตุ *ในปี ๒๕๖๔ ไม่มีการประกวดอ่านฟังเสยีง ส าหรับเยาวชนผู้บกพร่องทางการมองเห็น ระดบัประถมศกึษา* 

คุณสมบัตผิู้สมัครเข้าประกวดอ่านฟังเสียง ส าหรับผู้บกพร่องทางการมองเหน็ 
  ๑. นกัเรียนทัง้ชายและหญิง ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น และสามารถอ่านอกัษรเบรลล์เพื่อการสือ่สารได้  
(บทประกวดเป็นร้อยแก้ว) 
  ๒. ศกึษาอยู่ในโรงเรียนศกึษาทัว่ไป หรือสถาบนัการศึกษาที่ให้การเรียนการสอนส าหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น
โดยเฉพาะ โดยผู้บริหารสถาบนัการศกึษารับรองว่าก าลงัศกึษาอยู่ในปัจจบุนั 
 ๓. โรงเรียนหรือสถาบนัการศกึษามีสทิธ์ิสง่เข้าประกวดได้ทกุระดบั  

๓.๑ โรงเรียน และสถาบันการศึกษา ระดับ ม.๑ - ม.๖ และ ปวช. โดยสามารถส่งนักเรียนเข้าประกวดใน
ประเภทชายหรือประเภทหญิง ได้รวมกันสถาบันละ ๖ คน (จากเดมิ ๔ คน) 
๓.๒ ขอความร่วมมืองดส่งนักเรียนที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศในนามสถาบันเดมิ เข้าประกวดในระดับเดิม 

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

๑. ครูผู้ สอนสามารถสมัครเป็นสมาชิกทาง www.เท่อย่างไทย.com เมื่อครูสมัครและระบุอีเมลเรียบร้อยแล้วจึงระบุ
อีเมลของตัวแทนนักเรียนผู้ประกวดแต่ละท่านให้ครบทุกคนที่ส่งประกวด  เช่น  เข้าร่วมประกวด ๖ คน  ต้องระบุอีเมลของผู้
ประกวดที่ไม่ซ า้กนัให้ครบทัง้ ๖ คน เพื่อสะดวกในการรับโจทย์และลงิค์การประกวดรอบคัดเลือกของนักเรียนแต่ละคน สามารถ
ตรวจสอบรายชื่อผู้ เข้าประกวด วนัและเวลาการประกวดผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com ในวนัจนัทร์ที่ ๓๐ สงิหาคม ๒๕๖๔ 

*ส าหรับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่เคยสมัครผ่านเว็บไซต์แล้ว สามารถเข้าระบบเพื่อกรอกใบสมัคร
ส าหรับการประกวดในปี ๒๕๖๔ โดยใช้ E-mail address และรหัสผ่านเดิม แต่หากลืมรหัสผ่าน ให้กด (ลืมรหัสผ่าน) 
เพื่อเข้าสู่หน้าใส่ E-mail address  และระบบจะท าการ ส่งรหสัผ่านไปยงั E-mail address ที่ระบุไว้* 

**ครูจะต้องพมิพ์เอกสารใบสมัครให้ผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดในโครงการฯ ทุกท่านกรอกข้อมูล
และลงนามเพื่อให้ความยินยอมให้ผู้เข้าประกวดเข้าร่วมโครงการฯ รวมทัง้เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของนักเรียนผู้สมคัรเข้าร่วมโครงการฯ เมื่อกรอกเรียบร้อยแล้วให้น ามาส่งคืน เพื่อครูจะได้น าใบสมัครส่ง
เข้าระบบด้วยการถ่ายภาพหรือสแกนแล้วแนบไฟล์ภาพส่งในหน้าที่กรอกใบสมัครผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com จึง
จะถอืว่าการสมคัรเข้าร่วมการประกวดของผู้ประกวดแต่ละคนสมบูรณ์** 
 ๒. วนั  เวลา  รับสมคัร  เปิดรับใบสมคัรพร้อมสง่รายละเอียดผู้ประกวดให้เสร็จสิน้ถงึวนัศกุร์ที่  ๒๗  สงิหาคม  ๒๕๖๔ 
เวลา ๑๖.๓๐ น. นี ้

๓. เพื่อให้ครูผู้สอนและผู้ช่วยบนัทกึภาพและเสยีงของผู้ เข้าประกวดเข้าใจขัน้ตอนทัง้หมด  โครงการฯ เปิดให้ทดลองใช้ 
ระบบ ส าหรับเยาวชนผู้บกพร่องทางการมองเห็นในการทดลองใช้ระบบขอให้เป็นการทดลองใช้ระบบของครูและผู้ที่จะท าหน้าที่
บนัทกึภาพและเสยีง  โดยทางโครงการฯ จะสง่ลงิค์ผ่านอีเมลที่ระบไุว้ให้ตามอีเมลที่ระบไุว้ทกุอีเมล  ในอีเมลจะระบลุงิค์ไว้ให้ได้ 
ทดลองการคลกิลงิค์ เพื่อเชื่อมโยงเข้าสูแ่อปพลเิคชนั ซูม  (Application Zoom)  เพื่อทดลองระยะการตัง้อปุกรณ์บนัทกึภาพกบั  

  

 ประกวดอ่านฟังเสียง ส าหรับผู้บกพร่องทางการมองเหน็ ๒/๖ 

http://www.เท่อย่างไทย.com/


 

               
นกัเรียนผู้ เข้าประกวดและขัน้ตอนการบนัทกึภาพ - เสยีง การประกวดผ่านระบบออนไลน์ตามวนั เวลา ที่ก าหนดในตารางแนบ  

(โครงการฯ  อนญุาตให้บคุคลอื่นนอกจากนกัเรียนผู้ เข้าประกวดเข้าทดสอบระบบได้อีก  ๒  ท่าน  ในวนัท่ีท าการทดสอบระบบ 
และวนัประกวดในรอบคดัเลอืก เพื่อจกัได้มีผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในโรงเรียนเพื่อช่วยกนัได้หากเกิดข้อสงสยัและจะได้ทดสอบ
ความพร้อมของการบนัทกึระดบัความเบา - ดงั ของสญัญาณเสยีง  และอนญุาตให้มผีู้ช่วยบนัทกึภาพอยู่ในห้องขณะประกวดได้
เพียง ๑ ท่าน เพื่อช่วยบนัทกึภาพ - เสยีง ของผู้ประกวดตัง้แต่ต้นจนจบแล้ว ให้กดปุ่ ม “Leave” และ “Leave Meeting” เป็นการ
จบขัน้ตอนการประกวดรอบคดัเลอืก)  

***ครูผู้ส่งผู้เข้าประกวดและผู้ช่วยบันทกึภาพการประกวดต้องดาวน์โหลด แอปพลเิคชัน ซูม (Application Zoom)  
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทัง้ระบบปฏบิัตกิาร  Windows, macOS, Android  และ  iOS ไว้ในอุปกรณ์  เช่น  คอมพวิเตอร์, 
สมาร์ทโฟน หรือ แทบ็เลต็ เพื่อใช้ในการทดสอบระบบและใช้ในการบันทกึการประกวดผ่านระบบออนไลน์*** 
 

ขัน้ตอนและเงื่อนไขการประกวดรอบคัดเลือกออนไลน์  

 ๑. ครูผู้ ฝึกสอนสามารถสง่ผู้ เข้าประกวดในนามสถาบนัด้วยการสมคัรผ่านทางเว็บไซต์ได้ตัง้แต่บดันีจ้นถงึวนัศกุร์ท่ี ๒๗ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 ๒. ประกาศรายชื่อ วนั เวลา การทดสอบระบบ และการประกวดทกุภมูิภาค วนัจนัทร์ที่ ๓๐ สงิหาคม ๒๕๖๔   
 ๓. โครงการฯ จะจดัสง่โจทย์ข้อสอบอกัษรเบรลล์  จ านวน ๔ บทความ จ านวนชดุตามจ านวนผู้ เข้าประกวด จดัสง่ทาง
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ(EMS) ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในขัน้ตอนการสมคัร (สง่ออกวนัจนัทร์ที่ ๖ กนัยายน ๒๕๖๔)  โครงการฯ ขอความ
ร่วมมอืจากครูทกุท่านไม่เปิดเผยข้อสอบให้ผู้ เข้าประกวดหรือผู้ เกี่ยวข้องใดๆ ก่อนวนัและเวลาประกวด โดยขอให้ใช้ฝึกซ้อมและ
เตรียมการประกวด ในวนัองัคารที่ ๒๑ กนัยายน ๒๕๖๔  จะต้องท าให้เสร็จสิน้  ภายในเวลา  ๒๐  นาท ี  นบัจากเวลาประกาศ
ข้อสอบ  ตามที่ก าหนดเท่านัน้ (กรรมการจะเลอืก ๑ บทความอกัษรเบรลล์จากบทความที่สง่ให้ โดยแจ้งในวนัประกวดผ่านทาง 
www.เท่อย่างไทย.com และอีเมลทีล่งทะเบยีนไว้) 
 ๔. เมือ่ถงึวนัประกวด ในวนัองัคารที่ ๒๑ กนัยายน ๒๕๖๔  ครูผู้สง่ผู้ เข้าประกวดและผู้ เข้าประกวดจะต้องด าเนิน
ขัน้ตอนการประกวดดงันี ้ 

๔.๑ ผู้ที่ลงทะเบยีนแทนผู้ เข้าประกวดทกุคน  จะได้รับลงิค์เพื่อใช้ในบนัทกึภาพวิดีโอเคลือ่นไหวส าหรับการ
ประกวดผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com และอีเมลทีล่งทะเบยีนไว้ พร้อมการก าหนดโจทย์บทความอกัษร
เบรลล์ที่จะใช้ประกวด (กรรมการจะเลือกเพียงหน่ึงบทความจากท่ีโครงการฯ ส่งให้ล่วงหน้าแล้วทางไปรษณีย์ 
ดว่นพิเศษ EMS) 
๔.๒ ในกรณีเชื่อมโยงเข้าแอปพลเิคชนั ซูม (Application Zoom) ด้วยโทรศพัท์มือถือ หรือ แอปพลเิคชนั  
ไลน์ (Line) ให้กดปุ่ ม Open in your default browser ที่แสดงอยู่ที่มมุขวาบน เพื่อเชื่อมโยงเข้าแอปพลเิคชนั 
ซูม (Application Zoom) ต่อไป   
๔.๓ ในกรณีที่เข้าโปรแกรมด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จะเชื่อมโยงเข้าแอปพลเิคชนั ซูม (Application Zoom)  
โดยอตัโนมติั  
๔.๔ เมื่อพร้อมแล้ว ให้ผู้ช่วย ๑ ท่านที่อยู่ในห้องสอบช่วยบนัทกึภาพการอ่านบทความอกัษรเบรลล์ที่ก าหนด 
ในรูปแบบแนวนอนคร่ึงตวั ตัง้แต่ระดบัอกขึน้ไป ในระยะใกล้ (ในช่วงไม่เกิน ๖๐ - ๗๐ ซม.)  เพือ่ให้สามารถ
บนัทกึเสยีงและภาพได้อย่างชดัเจนตลอดช่วงการประกวด 
  

 ประกวดอ่านฟังเสียง ส าหรับผู้บกพร่องทางการมองเหน็ ๓/๖ 



 

               
๔.๕ เมื่อบนัทกึภาพวิดีโอเคลือ่นไหวการประกวดเสร็จสิน้  ให้กดปุ่ ม  “Leave” และ “Leave Meeting” ที่
ปรากฏอยู่บนหน้าจอเพื่อสิน้สดุกระบวนการ ถือว่าการประกวดรอบคดัเลอืกเสร็จสิน้ 
๔.๕ ขัน้ตอนทัง้หมดตามข้อ ๔.๑ - ๔.๔   จะต้องท าให้เสร็จสิน้  ภายในเวลา ๒๐ นาท ี   นับจากเวลา
ประกาศข้อสอบ ตามที่ก าหนดเท่านัน้ **ผู้ประกวดสามารถเข้าห้องประกวดได้ก่อนเร่ิมการประกวด 
อ่านบทร้อยแก้วโดยกรรมการจะนับเวลาเฉพาะในช่วงเวลาประกวดเท่านัน้**  หากเกินก าหนดเวลา 
จะถือว่าสละสทิธ์ิในการประกวด  

๕. ประกาศผลผู้ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลศิในวันจนัทร์ที่  ๔  ตุลาคม  ๒๕๖๔  ผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com  
และโครงการฯ   จะสง่จดหมายแจ้งผลการตดัสนิผู้ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลศิถงึผู้อ านวยการโรงเรียน / สถาบนั   พร้อมแบบ 
ฟอร์มที่ผู้ปกครองนกัเรียนต้องกรอกและน ามาสง่ในวนัประกวดรอบชิงชนะเลศิ  

๖. การประกวดรอบชิงชนะเลศิ เป็นรูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม (ZOOM) ผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com เหมือน
รอบคดัเลอืก โดยการ Log in ด้วยอีเมลและรหสัผ่านของครูผู้ช่วยบนัทกึภาพหรือนกัเรียนผู้ เข้าประกวดท่านเดิม ผู้ เข้าประกวดที่
ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลศิจะต้องเข้าร่วมประกวดตามวนัและเวลาที่ก าหนด และด าเนินตามขัน้ตอนเหมือนรอบคดัเลอืกทกุประการ 
เกณฑ์การตดัสิน  
 ๑. โครงการฯ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากส านักงานราชบัณฑิตยสภา  ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   และผู้ เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย  ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน  ผลการ
ตดัสนิของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิน้สดุ 
 ๒. ก าหนดคะแนนรวม 
 - ผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ             ต้องได้คะแนนรวม  ๖๐% ขึน้ไป 
 - ผู้ที่จะได้รับรางวลัชนะเลศิ    ต้องได้คะแนนรวม  ๗๐% ขึน้ไป 
 ๓. คณะกรรมการจะคดัเลอืกผู้ที่ผ่านรอบคดัเลอืกออนไลน์เพื่อเข้าไปประกวดในรอบชิงชนะเลศิระดบัละ ๒๐ คน 
(แบง่เป็นชาย ๑๐ คน และหญิง ๑๐ คน)  
 ๔. ข้อสอบจะเป็นอกัษรเบรลล์ที่ผู้บกพร่องทางการมองเห็นทัว่ไปอ่านได้ เนือ้หาเป็นร้อยแก้ว ความยาวตามความ    
เหมาะสมของระดบัการประกวด และก าหนดให้ผู้ เข้าประกวดอ่านออกเสยีงข้อสอบจนจบ       
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม ๘๐ คะแนน ประกอบด้วย 
 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 
หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้ เข้าประกวดได้รับคะแนนรวมเท่ากนั จะใช้คะแนนเรียงล าดับความส าคญัจากข้อ ๑ - ๘ เป็นเกณฑ์ตดัสนิ 
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รางวลัส าหรับสถาบันและผู้เข้าประกวด 
รางวลัส าหรับสถาบันการศึกษา 

 รางวลัชนะเลิศ ระดบัละ ๒ รางวลั (ประเภทชาย ๑ รางวลั และประเภทหญิง ๑ รางวลั) 
  ถ้วยพระราชทาน สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี พร้อมเงินรางวลั ๑๐,๐๐๐ บาท 
 รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั ๑ ระดบัละ ๒ รางวลั (ประเภทชาย ๑ รางวลั และประเภทหญิง ๑ รางวลั) 
  โล่เกียรตยิศ จากทางโครงการฯ พร้อมเงินรางวลั ๖,๐๐๐ บาท   
 รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั ๒  ระดบัละ ๒ รางวลั (ประเภทชาย ๑ รางวลั และประเภทหญิง ๑ รางวลั) 
  โล่เกียรตยิศ จากทางโครงการฯ พร้อมเงินรางวลั ๔,๐๐๐ บาท   
รางวลัส าหรับผู้เข้าประกวด 

รางวลัชนะเลิศ ระดบัละ ๒ รางวลั (ประเภทชาย ๑ รางวลั และประเภทหญิง ๑ รางวลั) 
 ทนุการศกึษา ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรตบิตัรจากโครงการฯ 
รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั ๑ ระดบัละ ๒ รางวลั (ประเภทชาย ๑ รางวลั และประเภทหญิง ๑ รางวลั) 
 ทนุการศกึษา ๖,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรตบิตัรจากโครงการฯ 
รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั ๒ ระดบัละ ๒ รางวลั (ประเภทชาย ๑ รางวลั และประเภทหญิง ๑ รางวลั) 
 ทนุการศกึษา ๔,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรตบิตัรจากโครงการฯ 

ตรวจสอบการประกวด ผลการสมคัร วนัและเวลาซ้อมใช้ระบบประกวด และการประกวดรอบคัดเลอืก 
ได้ผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com 
สอบถามข้อมลูเพิ่มเตมิได้ที่                                                     (เวลาท าการ จนัทร์ - ศกุร์ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๗.๓๐ น.) 

*ครูผู้สอน หรือผู้ที่ ช่วยบันทึกภาพต้องตรวจสอบรายชื่อ และตัวสะกดให้ถูกต้อง รวมถึงวัน / เวลาการประกวดให้
เรียบร้อยก่อนวันประกวด  เพื่อพิมพ์ใบประกาศนียบัตรตามรายชื่อที่ระบุในระบบโดยอัตโนมัติ เน่ืองจากไม่สามารถ
แก้ไขได้หลงัจากพมิพ์ใบประกาศนียบัตรแล้ว* 
**ครูผู้สอนจะต้องพมิพ์เอกสารใบสมคัรให้ผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดในโครงการฯ ทุกท่านกรอกข้อมูลและ
ลงนามเพื่อให้ความยนิยอมเกบ็รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของนักเรียนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 
ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัตคุ้ิมครองข้อมลูส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อกรอกเรียบร้อยแล้วให้น ามาส่งคืน เพื่อครูจะ
ได้น าใบสมคัรส่งเข้าระบบด้วยการถ่ายภาพหรือสแกนแล้วแนบไฟล์ภาพส่งในหน้าที่กรอกใบสมัครผ่านทาง www.เท่
อย่างไทย.com** 
***ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกท่านสามารถพมิพ์ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมประกวดที่โครงการฯ จัดส่งให้ผ่านทางระบบ
อีเมลที่ลงทะเบียนไว้ได้ด้วยตนเอง หลงัการประกวดรอบคัดเลอืกเสร็จสิน้*** 
****เพื่อให้ครูผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยบันทึกภาพ - เสียง ผู้เข้าประกวดคุ้นเคยกับการใช้งาน ล าดับขัน้ตอนและวิธีในการ
ประกวดทุกขัน้ตอน ทางโครงการฯ เปิดให้ครูผู้ฝึกสอนและผู้บันทกึภาพ-เสยีง และผู้เข้าประกวดได้ร่วมทดลองใช้ระบบ
ก่อนวนัประกวดรอบคัดเลอืกจริง  โดยมรีายละเอียดวนัที่เปิดให้ทดลองใช้ระบบตามตารางแนบท้าย**** 
*****โครงการฯ มีความเชื่อถือในความตัง้ใจดีและประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีต่อเยาวชนผู้เข้าประกวด โดย
ขอให้ครูผู้ฝึกสอนไม่เปิดเผยข้อสอบ และไม่อยู่ในพืน้ที่ที่มีการบันทึกภาพเคลื่อนไหวของการประกวดในช่วงเวลาที่
เยาวชนท าการประกวด โครงการฯ ขอความร่วมมือให้มีเพียงผู้ช่วยบันทึกภาพ-เสียง เพียง ๑ คน เท่านัน้ ต่อผู้เข้า
ประกวด ๑ คน ที่อยู่ในห้องที่ท าการบันทกึภาพเคลื่อนไหวและท าการประกวดตามระบบในเวลาที่ก าหนด***** 
  
 ประกวดอ่านฟังเสียง ส าหรับผู้บกพร่องทางการมองเหน็ ๕/๖ 
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ตารางสรุปวัน / เวลา การประกวดอ่านฟังเสียง 

ส าหรับผู้บกพร่องทางการมองเหน็ 

โครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ททีบีี” ครัง้ที่ ๔๙ ประจ าพุทธศักราช ๒๕๖๔ 
 

รอบชิงชนะเลิศ                                                     ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ วันที่ ๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ 

ประกวดรอบชิงชนะเลิศ 
เป็นรูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรมซูม 
(ZOOM) ผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com  
โดยถือปฏิบติัตามขัน้ตอนเหมือนรอบ
คดัเลอืกทกุประการ 

โครงการฯ จะจดัส่งโจทย์ข้อสอบอกัษร
เบรลล์มาให้ทางโรงเรียนล่วงหน้า และขอ
ความร่วมมอืทางโรงเรียนไม่เปิดเผยข้อสอบ
จนกวา่จะถึงวนัและเวลาท่ีก าหนด 

ระดบัชัน้ วนัเวลาประกวดและสง่คลปิ 

ระดบั ม.๑ - ม.๖ และ ปวช.        วันศุกร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

ประเภทชาย และประเภทหญิง 

ประกวดเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 

 

หมายเหตุ  รอบชิงชนะเลศิ  เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019  และตามประกาศของ 

ศนูย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ที่ประกาศพืน้ท่ีควบคมุสงูสดุและเข้มงวด ห้าม 

จดักิจกรรมซึง่มีการรวมกลุม่ของบคุคลที่มีจ านวนมาก  ทางโครงการฯ  จงึปรับรูปแบบการประกวดรอบชิงชนะเลศิเป็น 

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

ครูผู้ช่วยบนัทกึภาพหรือนกัเรียนผู้ เข้าประกวดท่านเดิม 

 ประกาศผลรอบชิงชนะเลศิ วนัจนัทร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com  และ 

ทางมลูนิธิฯ จะท าหนงัสอืแจ้งผลอย่างเป็นทางการอีกครัง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ประกวดอ่านฟังเสียง ส าหรับผู้บกพร่องทางการมองเหน็ ๖/๖       

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

