
       

      

 

ระเบียบการ 

โครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ททีบีี” 

ประกวดมารยาทไทย (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” โดยมลูนธิิททีีบ ี เป็นกิจกรรมสงัคมเพือความยงัยืน ทีมุ่งจดุประกายให้เยาวชนและชมุชน

เสริมสร้างสงิดีๆ คืนสูส่งัคมไทย จงึได้จดักิจกรรม  “การประกวดมารยาทไทย”   เพืออนรัุกษ์วฒันธรรมของชาติโดยส่งเสริมการ

ปลกูฝังให้เยาวชนได้ศึกษาและทําการฝึกฝนการมีมารยาทแบบไทยทีถกูต้อง ถกูกาลเทศะ ภายใต้ชือโครงการ “เท่อย่างไทย โดย 

ไฟ-ฟ้า ททีบีี” ชิงถ้วยพระราชทาน  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช

กุมารี  และทนุการศกึษา ครังที ๔๙ ประจําพทุธศกัราช ๒๕๖๔  

 

 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาทีเริมต้นในปี ๒๕๖๒ (Covid-19) และในปี ๒๕๖๔ น ี

ยงัอยู่ในระยะการควบคมุการระบาดอย่างใกล้ชิด หากแต่ทางมลูนิธิทีทีบเีลง็เห็นว่าโครงการฯ นีเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนของ

ชาติโดยส่วนรวม จึงพยายามคิดหาวิธีการจัดการประกวดทียังคงมาตรฐานการประกวดระดับสงู ผนวกกับการดําเนินการ

ภายใต้มาตรการควบคมุการแพร่ระบาดทีจะอํานวยความสะดวกให้กบัผู้ เข้าประกวด จึงจัดการประกวดรอบคัดเลือกและรอบ

ชิงชนะเลิศในรูปแบบการบนัทึกภาพเคลือนไหวด้วยแอปพลิเคชัน ซูม (Application Zoom) ผ่านทางระบบออนไลน์ทงั  ๔  ภูมิภาค 

ตามหลกัเกณฑ์ และมาตรการการควบคมุการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาทีกําหนด  

 ในการนทีางโครงการฯ ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนเพิมจํานวนตัวแทนนักเรียนทีส่งเข้าประกวดรอบคัดเลือกในนามของ

โรงเรียนเพิมขนึ โดยการประกวดมารยาทไทย ระดับประถมศึกษา ๒ รุ่น จากเดิมโรงเรียนสามารถส่งตัวแทนได้รุ่นละ ๑ ทีม เพิมขนึ

เป็นรุ่นละ ๓ ทีม    

 

ประกวดมารยาทไทย ๑/๘ 



       

      
ระดบัการประกวด  แบง่ระดบัผู้ เข้าประกวดเป็น  ๒  ระดบั  คือ 

๑. ระดบั ป.๑ - ป.๓       ๒. ระดบั ป.๔ - ป.๖      

หมายเหตุ *ในปี ๒๕๖๔  ไม่มีการประกวดมารยาทไทยระดบัมธัยมศกึษา และอดุมศกึษา*   

คุณสมบัตผิู้สมัครเข้าประกวดมารยาทไทย 

๑. นกัเรียนทงัชายและหญิง 

๒. ศกึษาอยู่ในโรงเรียน โดยผู้บริหารสถาบนัการศกึษารับรองว่ากําลงัศกึษาอยู่ในปัจจบุนั 

 ๓. โรงเรียนหรือสถาบนัการศกึษามีสทิธิสง่เข้าประกวดได้ทกุระดบัตามทีมีการเปิดการเรียนการสอน   

๓.๑ โรงเรียน และสถาบันการศึกษา ระดบั ป.๑ - ป.๖ สามารถส่งได้ระดบัละไม่เกิน ๓ ทมี 

                   (จากเดมิ ๑ ทมีๆ ละ ๔ คน) 

๓.๒ ขอความร่วมมืองดส่งนักเรียนทเีคยได้รับรางวัลชนะเลิศในนามสถาบันเดมิ เข้าประกวดใน

ระดบัเดมิ 

 ๔. หลงัจากสมคัรแล้วหากมีการเปลียนตวัผู้ เข้าประกวดรอบคดัเลอืกในกรณีมีเหตจุําเป็น  ครู / อาจารย์สามารถแก้ไข 

รายชือได้เอง  ก่อนการประกวดอย่างน้อย ๕ วนั 

ขนัตอนและช่องทางการสมัคร 

๑. ครูผู้สอนสามารถสมคัรทาง www.เท่อย่างไทย.com เท่านนั  ในกรณีทีสง่ทีมประกวดมากกว่า ๑ ทีม  ขอให้ครูผู้

ฝึกสอน  จดัหาเพือนครูเพือลงทะเบยีนตามจํานวนทีมทีสง่เข้าประกวด  เช่น  สง่นกัเรียนผู้ เข้าประกวด ๒ ทีม  ต้องระบอุีเมล  

๒ อีเมล ภายใต้บญัชีโรงเรียนเดียวกนัและระดบัเดียวกนัทีสง่ประกวด ทงันเีพือความสะดวกในการรับโจทย์ และลงิค์เข้าสูห้่อง

ประกวดด้วยแอปพลเิคชนั ซูม (Application Zoom) เพือทําการประกวด ในปีนคีรูผู้สอนต้องระบรุายชือนกัเรียนแต่ละทีมทีสง่ 

ประกวดให้ครบทกุคน   

*ขนัตอนแรกครูผู้สอนต้องอ่านข้อมลูรายละเอียดในใบสมคัรเข้าร่วมโครงการฯ และให้ความยินยอมเกบ็รวบรวม ใช้ 

และ/หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของตนเองและคลกิ “ยินยอมเข้าร่วมโครงการ” เพอืให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติคุ้มครอง

ข้อมลูสว่นบคุคล พ.ศ.๒๕๖๒* 

**สําหรับโรงเรียนหรือสถาบนัการศึกษาทีเคยส่งนักเรียนเข้าประกวด และเคยลงชือสมัครสมาชิกในระบบมาก่อน

แล้ว หลกัจากทอี่านและคลกิยินยอมเข้าร่วมโครงการ ฯ แล้ว จะสามารถเข้าระบบเพือตรวจสอบและยืนยันข้อมูล รวมทงัการ

สมคัรสาํหรับการประกวดในปี ๒๕๖๔ นโีดยใช้อีเมล และรหสัผ่านเดิม แต่หากลมืรหสัผ่านให้กด (ลมืรหสัผ่าน) เพือเข้าสู่หน้า

ใสอ่ีเมล และระบบจะทําการ สง่รหสัผ่านไปยงัอีเมลทีระบไุว้** 

***ครูจะต้องพิมพ์เอกสารใบสมัครให้ผู้ปกครองนักเรียนทีเข้าร่วมประกวดในโครงการฯ ทุกท่านกรอกข้อมูลและลง

นามเพือให้ความยินยอมให้ผู้ประกวดเข้าร่วมโครงการฯ รวมทงัการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ

นกัเรียนผู้สมคัรเข้าร่วมโครงการฯ เมือกรอกเรียบร้อยแล้วให้นํามาสง่คืน เพือครูนําใบสมคัรสง่เข้าระบบด้วยการถ่ายภาพหรือ

สแกนแล้วแนบไฟล์ภาพสง่ในหน้าทีกรอกใบสมคัรให้ครบทงั ๔ คน ผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com จงึจะถือว่าการสมัครเข้า

ร่วมการประกวดมารยาทไทยของผู้ประกวดทงัทีมสมบรูณ์***  

 

ประกวดมารยาทไทย ๒/๘ 



       

      
 ๒. วนั เวลา รับสมคัร ทกุภมูิภาค เปิดรับใบสมคัรพร้อมสง่รายละเอียดผู้ประกวดให้เสร็จสนิถงึวนัศกุร์ที ๒๗ สงิหาคม 

๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. น ี

๓. เพือให้ครูผู้สอนและผู้ทจีะบนัทกึภาพเคลอืนไหวการประกวดมารยาทไทยเข้าใจขนัตอนทงัหมด โครงการฯ เปิดให้

ครูผู้สอนและผู้ทีจะบนัทกึภาพได้ทดลองใช้ระบบตงัแต่การรับโจทย์  โดยการเข้า www.เท่อย่างไทย.com   และกรอกข้อมูลเข้า

ระบบด้วยอีเมลและรหสัผ่านของครูผู้สอน  สาํหรับผู้ทีจะบนัทึกภาพให้กรอกอีเมลของผู้ทีจะบนัทึกภาพตามทีได้ลงทะเบียนไว้   

เมือผ่านเข้าระบบเรียบร้อยจะสามารถพิมพ์โจทย์ข้อสอบ    รวมไปจนถึงการคลิกลิงค์เพือเชือมโยงเข้าสู่แอพพลิเคชัน ซูม 

(Application Zoom)  การฝึกซ้อมนีเพือให้เข้าใจระบบ   และได้ทดลองตงัระยะอุปกรณ์การบนัทึกภาพกับกลุ่มนักเรียนผู้ เข้า

ประกวด และขนัตอนการบนัทกึภาพ - เสยีงการประกวด และการประกวดผ่านระบบออนไลน์ตามวนัและเวลาทีกําหนดในตาราง

แนบ  

*** ผู้ทจีะบันทกึภาพและเสียงการประกวดต้องดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน ซูม (Application Zoom) ซงึสามารถ 

ดาวน์โหลดได้ทงัระบบปฏิบัตกิาร  Windows, macOS, Android และ iOS ไว้ในอุปกรณ์  เช่น  คอมพวิเตอร์, สมาร์ท 

โฟน หรือ แทบ็เล็ต  เพอืใช้ในการทดสอบระบบและใช้ในการบันทกึการประกวดผ่านระบบออนไลน์ *** 
 

ขนัตอนและเงอืนไขการประกวดรอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์  

๑. แต่ละโรงเรียน / สถาบนัสมคัรเป็นทีมๆ ละ ๔ คน หากสมคัรมากกว่า ๑ ทีมขอให้ลงทะเบยีนทีมแต่ละทีมแยกกนั 

ด้วยอีเมลทีต่างกนัของแต่ละทีม (ทีมละหนึงอีเมล) เพือความสะดวกต่อการแยกกนับนัทกึภาพและเสยีง และทําการประกวด

ตามเวลาทีกําหนด  

๒. ประกาศรายชือ วนั เวลา การทดสอบระบบ และการประกวดทกุภมูิภาค วนัจนัทร์ที ๓๐ สงิหาคม ๒๕๖๔ โดยผู้  

เข้าประกวดจะต้องเข้าร่วมการทดสอบระบบและการสอบคดัเลอืกผ่านระบบออนไลน์ โดยให้ทําการบนัทกึภาพเคลอืนไหวใน

แนวนอน  พร้อมบนัทกึการประกวดภายในระยะเวลาทีกําหนดเท่านนั   

๓. ขอให้ครูผู้สอนหรือผู้ทจีะบนัทกึภาพเคลอืนไหว ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ซูม (Application Zoom) ไว้ใน 

อปุกรณ์ทีจะใช้บนัทกึภาพเคลอืนไหวก่อนการทดสอบระบบ  และการประกวดรอบคดัเลอืก 

๔. ให้แต่ละทีมเลอืกผู้แสดงหลกั (บทบาทนกัเรียน) เพือเป็นผู้แสดงท่าบงัคับ การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์    

และขอให้ติดป้ายบทบาทอืนๆ อีก ๓ บทบาท ให้กรรมการสามารถเห็นได้อย่างชดัเจน 

  ๔.๑ ครูผู้สอนจดัเตรียมป้ายบทบาทสมมตุทิงั 4 ตวัละคร เช่น นกัเรียน เพือนนกัเรียน คณุพ่อ(คณุแม่) คณุครู 

 ๔.๒ ครูผู้สอนจดัเตรียมอปุกรณ์  เช่น  สมดุการบ้าน กระเป๋านกัเรียน ถงุของฝาก พาน ถ้วยรางวลั แก้วนํา

และเหยือกนาํ เป็นต้น เพือใช้ประกอบการประกวดตามโจทย์ทีได้รับ 

๕. เมือถงึวนัและเวลาการประกวดตามทีกําหนด    ครูผู้สอนและผู้ทีจะบนัทกึภาพทีได้ลงทะเบยีนด้วยอีเมลไว้ 

ลว่งหน้าแล้ว  สามารถเข้าดโูจทย์ข้อสอบผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com  โดยการ Log in เข้าสูร่ะบบ แบง่เป็น  

๕.๑ ครูผู้สอนเข้าระบบ โดยการ Log in ด้วยอีเมลและรหสัผ่าน หรือ 

๕.๒ ครูผู้ช่วยหรือผู้ทีจะบนัทกึภาพเข้าระบบ โดยการ Log in ด้วยอีเมลและรหสัผ่านของครูผู้ช่วยหรือผู้ทีจะ

บนัทกึภาพทีได้ลงทะเบยีนไว้  

๕.๓ เมือเข้าระบบแล้วสามารถพิมพ์โจทย์ข้อสอบออกมาเพือใช้ฝึกซ้อม และเตรียมการประกวดภายในเวลา 

ทีกําหนด (ระดบั ป.๑ - ป.๓ และ ป.๔ - ป.๖ ใช้เวลาปฏิบัตโิจทย์เหตุการณ์สมมุตไิม่เกิน ๔ นาท)ี 
 

ประกวดมารยาทไทย ๓ /๘ 

 



       

      
๖. หลงัจากทีดโูจทย์ข้อสอบแล้ว ผู้ เข้าประกวดจะต้องดําเนินขนัตอนการประกวด ภายในเวลาทีกําหนด ดังนี 

  ๖.๑ พิมพ์โจทย์ข้อสอบเหตกุารณ์สมมติุ + เตรียมอปุกรณ์ให้ครบตามทีโจทย์กําหนด และจดัสถานที  

ตามโจทย์  

๖.๒ ฝึกซ้อมโจทย์ข้อสอบทีได้รับ สาํหรับการประกวดมารยาทไทย ดงัน ี

๖.๒.๑ ระดบัประถมต้น ป.๑ - ป.๓ ครูผู้สอนสามารถอยู่ให้คําแนะนําและฝึกซ้อมได้  

(ใช้เวลาไม่เกิน ๑๐นาท)ี   และครูผู้สอนต้องออกจากห้องทีทําการบนัทกึภาพและเสยีง   

๖.๒.๒ ระดบัประถมปลาย ป.๔ - ป.๖ ต้องปรึกษาและฝึกซ้อมร่วมกนัเองในทีม โดยไม่ม ี

ครูผู้สอนอยู่ในห้องสอบทีทําการบนัทกึภาพและเสยีง 

๖.๓ เมือพร้อมแล้ว ให้ครูผู้สอนและหรือผู้ทีจะบนัทึกภาพเตรียมอปุกรณ์บนัทกึภาพให้พร้อมในแนวนอน

เท่านนั   ในระยะภาพทีสามารถบนัทกึภาพและเสยีงได้อย่างชดัเจน  และมีมมุมองครอบคลมุการปฏิบติั

เหตกุารณ์สมมติุให้กรรมการเห็นได้ชดัเจนตามโจทย์ข้อสอบ   และคลกิลงิค์เพือเข้าสูแ่อปพลเิคชนั  ซูม 

(Application Zoom)  ระบบจะเริมการบนัทกึภาพและเสยีงโดยอตัโนมติัผ่านลงิค์ทีได้รับ ระยะเวลาการ

ประกวดรวมทงัหมด 6  นาท ี (ไม่รวมเวลาเตรียมตวัและการเปลียนจากท่าบังคับการกราบเบญ 

จางคประดษิฐ์ไปปฏิบัตติามโจทย์ข้อสอบ)  และเริมการปฏิบติัเหตกุารณ์สมมติุ ประกอบด้วย 

- ท่าบังคับการกราบแบบเบญจางคประดษิฐ์ โดยผู้แสดงบทนกัเรียนเป็นผู้ปฏิบติั (ภายในเวลา ๒ นาท)ี 

- การปฏิบัตโิจทย์ข้อสอบเหตุการณ์สมมุตทิกีําหนด โดยผู้แสดงทงัทีม (ภายในเวลา ๔ นาท)ี 

สามารถเลอืกใช้อปุกรณ์ให้เหมาะสมกบัโจทย์เหตกุารณ์สมมุติทีกําหนด โดยโจทย์กําหนดอปุกรณ์ให้ทาง

โรงเรียนจดัเตรียม 

๖.๔ เมือทําการประกวดเสร็จสนิ  ให้ปุ่ มกด “Leave” และ  “Leave Meeting” ทีอยู่บริเวณมมุซ้ายบน  

หรือขวาบนของหน้าจอและรอจนแอปพลเิคชนั ซูม (Application Zoom) ได้ประมวลผลเรียบร้อย ถือวา่

การประกวดรอบคดัเลอืกเสร็จสนิ  

๖.๕ ขนัตอนทงัหมดจะต้องทาํให้เสร็จสิน ภายในเวลา ๒๐ นาท ีนับจากเวลาประกาศข้อสอบ    

(รวมขนัตอนการพิมพ์โจทย์ - การฝึกซ้อม ๑๐ นาที และเข้าห้องประกวดออนไลน์ด้วยแอปพลเิคชนั ซูม 

(Application Zoom) ๖ นาที ซงึประกอบด้วย ๑.การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์  ๒.การปฏิบติัโจทย์

เหตกุารณ์สมมติุ) **หากเกินกําหนดเวลาถือว่าสละสทิธิในการประกวด** 

๗. ประกาศผลผู้ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลศิ ทงั ๓ ภมิูภาค วันอังคารท ี๕ ตุลาคม ๒๕๖๔  และประกาศผลผู้ ผ่านเข้า 

รอบชิงชนะเลศิ ภาคกลาง  ภาคตะวันออก  ภาคตะวันตกและกรุงเทพฯ  วันพฤหสับดที ี๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔   ผ่านทาง 

www.เท่อย่างไทย.com  และโครงการฯ  จะสง่จดหมายแจ้งผลการตดัสนิผู้ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลศิถงึผู้อํานวยการโรงเรียน /

สถาบนั 

๘. การประกวดรอบชิงชนะเลิศ เป็นรูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม (ZOOM) ผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com 

เหมือนรอบคดัเลอืก โดยการ Log in ด้วยอีเมลและรหสัผ่านของครูผู้ช่วยบนัทกึภาพท่านเดิม ผู้ เข้าประกวดทีผ่านเข้ารอบชิง

ชนะเลศิจะต้องเข้าร่วมประกวดตามวนัและเวลาทีกําหนด 

  
 ประกวดมารยาทไทย ๔/๘ 
 



       

      
เกณฑ์การให้คะแนน 

๑. ท่าบงัคับ การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ 

๒. ทกัษะและความถกูต้องของการปฏิบติัท่ามารยาทไทยตามโจทย์ทีกําหนด 

๓.  ความเหมาะสมในการลาํดบัเหตกุารณ์ตามโจทย์ทีกําหนด 

๔. ความถกูต้องของการใช้อปุกรณ์ตามโจทย์ทีกําหนด 

๕. กลุม่สมัพนัธ์ และความพร้อมเพรียง 

หมายเหตุ  ในกรณีทีมทีเข้าประกวดได้รับคะแนนรวมเท่ากนั  จะใช้คะแนนจากท่าบงัคับเป็นเกณฑ์ตดัสนิ 

เกณฑ์การตดัสิน      

 ๑. โครงการฯ เชิญผู้ทรงคณุวฒุิจาก กระทรวงวฒันธรรม กรมสง่เสริมวฒันธรรม และผู้ เชียวชาญด้านมารยาทไทย 

ร่วมเป็นคณะกรรมการตดัสนิ และผลการตดัสนิของคณะกรรมการถือเป็นทีสนิสดุ 

 ๒. ทีมทีผ่านเข้ารอบชิงชนะเลศิและทีมทีได้รับรางวลัชนะเลศิทกุระดับ ต้องได้คะแนนรวม ๖๐% ขนึไป 

 ๓. คณะกรรมการจะคดัเลอืกทีมทีผ่านรอบคดัเลอืกเพือเข้าไปประกวดในรอบชิงชนะเลศิ  ดงันี 

 - ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ระดบัละ  ๓  ทมี / ภาค 

 - ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวนัตกและกรุงเทพฯ ระดบัละ  ๙  ทมี 

รางวัลสําหรับสถาบันและผู้เข้าประกวด   

รางวัลสําหรับสถาบันการศึกษา 

 รางวลัชนะเลศิ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี พร้อมเงินรางวลั ๑๐,๐๐๐ บาท 

 รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๑ โลเ่กียรติยศ จากทางโครงการฯ พร้อมเงินรางวลั ๘,๐๐๐ บาท   

 รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๒  โลเ่กียรติยศ จากทางโครงการฯ พร้อมเงินรางวลั ๖,๐๐๐ บาท   

 

รางวัลสําหรับผู้ เข้าประกวด 

รางวลัชนะเลศิ ทนุการศกึษา ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบตัรจากโครงการฯ 

รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๑ ทนุการศกึษา ๑๔,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบตัรจากโครงการฯ 

รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๒ ทนุการศกึษา ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบตัรจากโครงการฯ 

รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๓ (๕ รางวลั) ทนุการศกึษา ๔,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบตัรจากโครงการฯ 

ตรวจสอบภมิูภาคการประกวด ผลการสมัคร วันและเวลาซ้อมใช้ระบบประกวด และการประกวดรอบคัดเลือก   

รวมทงัข้อมูลสาธิตมารยาทไทยชุดใหม่สําหรับเยาวชนผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com 

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

  

ประกวดมารยาทไทย ๕/๘ 

 



       

      
อืนๆ  

*ครูผู้สอนและผู้ เข้าประกวดต้องตรวจสอบรายชือ และตวัสะกดให้ถูกต้อง รวมถึงวัน / เวลาการประกวดให้เรียบ 

ร้อยก่อนวันประกวด  เพอืพมิพ์ใบประกาศนียบัตรตามรายชอืทรีะบุในระบบโดยอัตโนมัติ  เนืองจากไม่สามารถ 

แก้ไขได้หลังจากพมิพ์ใบประกาศนียบัตรแล้ว* 

**ผู้ เข้าร่วมโครงการฯ ทุกท่านสามารถพมิพ์ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมประกวดทีโครงการฯ จดัส่งให้ผ่านทาง 

ระบบอเีมลทลีงทะเบียนไว้ได้ด้วยตนเอง หลังการประกวดรอบคัดเลือกเสร็จสิน** 

***ครูผู้สอนจะต้องพมิพ์เอกสารใบสมัครให้ผู้ปกครองนักเรียนทเีข้าร่วมประกวดในโครงการฯ ทุกท่านกรอกข้อมูล

และลงนามเพอืให้ความยินยอมเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนผู้สมัครเข้าร่วม

โครงการฯ ซงึเป็นไปตามพระราชบัญญัตคุ้ิมครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เมือกรอกเรียบร้อยแล้วให้นํามา

ส่งคืน เพือครูจะได้นําใบสมัครส่งเข้าระบบด้วยการถ่ายภาพหรือสแกนแล้วแนบไฟล์ภาพส่งในหน้าทีกรอกใบ

สมัครผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com*** 

****เพอืให้ครูผู้สอน ผู้เข้าประกวด และผู้ ช่วยทจีะบันทกึภาพทุกท่านคุ้นเคยกับการใช้งานแอปพลิเคชัน ซูม 

(Application Zoom) ลําดบัขนัตอนและวิธีในการประกวดมารยาทไทยทุกขนัตอน ทางโครงการฯ เปิดให้ครูผู้สอน ผู้

เข้าประกวด และผู้ ช่วยทจีะบันทกึภาพได้ร่วมทดลองใช้ระบบก่อนวันประกวดรอบคัดเลือกจริง โดยมีรายละเอียด 

วันและเวลาเปิดให้ทดลองใช้ระบบและการเข้าสอบแต่ละภมิูภาคโดยละเอียดผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com ใน 

วันจนัทร์ท ี๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔**** 

*****โครงการฯ   มีความเชอืถือในความตงัใจดีและประพฤตปิฏิบัตตินให้เป็นตวัอย่างทดีีของครูผู้สอนต่อเยาวชน 

ผู้เข้าประกวด โดยขอให้ครูผู้สอนไม่อยู่ในพืนทีทมีีการบันทกึภาพเคลือนไหวของการประกวดในช่วงเวลาทเียาวชน

ทาํการประกวด โครงการฯ ขอความร่วมมือให้มีเพยีงผู้ทจีะบันทกึภาพเพยีง ๑ คน / ทมี เท่านัน ทอียู่ในห้องประกวด

สําหรับการบันทกึภาพเคลอืนไหวจนเสร็จสิน***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกวดมารยาทไทย ๖/๘ 

 

 



       

      
                     ตารางสรุปวัน / เวลา การประกวดมารยาทไทย 

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 วนัเวลาประกวด 

ระดบั ป.๑ - ป.๓ 

 

 

ระดบั ป.๔ - ป.๖ 

วันพฤหสับดที ี๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

ประกวดเวลา ๑๐.๐๐ น. 

 

วันพฤหสับดที ี๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

ประกวดเวลา ๑๓.๐๐ น. 

 

 

หมายเหต ุ   รอบชิงชนะเลศิ  เนืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019  และตามประกาศของ 

ศนูย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ทปีระกาศพนืทีควบคมุสงูสดุและเข้มงวด ห้าม 

จดักิจกรรมซงึมีการรวมกลุม่ของบคุคลทีมีจํานวนมาก  ทางโครงการฯ  จงึปรับรูปแบบการประกวดรอบชิงชนะเลศิเป็น 

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

ครูผู้ช่วยบนัทกึภาพท่านเดิม 

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

มลูนิธิฯ จะทําหนงัสอืแจ้งผลอย่างเป็นทางการถงึผู้อํานวยการสถาบนัการศกึษาอีกครัง 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกวดมารยาทไทย ๘/๘ 


