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

ประกวดมารยาทไทย (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 เริ่ มดาเนินกิจการและกิจกรรมต่างๆ ร่ วมกันภายใต้ ชื่อธนาคารทหารไทย
ธนชาต มาตั ้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการนี ้จึงเปลีย่ นแปลงชื่อโครงการจากเดิม โครงการ “ทีเอ็มบี | ธนชาต ริ เริ่ม
... เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” เป็ นโครงการ “เท่ อย่ างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทบี ี” [ซึง่ ทีทีบยี ่อมาจากชือ่ ธนาคารทหารไทยธน
ชาต จากัด (มหาชน)]
วัตถุประสงค์ โครงการ “ไฟ-ฟ้ า” โดยมูลนิธิทที ีบี เป็ นกิจกรรมสังคมเพื่อความยัง่ ยืน ที่ม่งุ จุดประกายให้ เยาวชนและชุมชน
เสริ มสร้ างสิง่ ดีๆ คืนสูส่ งั คมไทย จึงได้ จดั กิจกรรม “การประกวดมารยาทไทย” เพื่ออนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมของชาติโดยส่งเสริ มการ
ปลูกฝั งให้ เยาวชนได้ ศึกษาและทาการฝึ กฝนการมีมารยาทแบบไทยที่ถกู ต้ อง ถูกกาลเทศะ ภายใต้ ชื่อโครงการ “เท่ อย่ างไทย โดย
ไฟ-ฟ้า ทีทบี ี” ชิงถ้ วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี และทุนการศึกษา ครัง้ ที่ ๕๐ ประจาพุทธศักราช ๒๕๖๕
ทางมูลนิธิทีที บีเล็งเห็นว่าโครงการฯ นี ้จัก เป็ นประโยชน์ ต่อ เยาวชนของชาติโดยส่วนรวม จึงพยายามคิดหา
วิธีการจัดการประกวดที่ยงั คงมาตรฐานการประกวดระดับสูงและอานวยความสะดวกให้ กับผู้เข้ าประกวด จึงจัดการประกวด
รอบคัดเลือกในรูปแบบการบันทึกภาพเคลือ่ นไหวด้ วยแอปพลิเคชัน ซูม (Application Zoom) ผ่านทางระบบออนไลน์ทั ้ง ๔ ภูมิภาค
สาหรับการประกวดรอบชิงชนะเลิศ มูลนิธิฯ ตั ้งใจที่จะจัดตามการประกวดในรูปแบบและมาตรฐานทีใ่ ห้ ผ้ ูประกวดที่ผ่านรอบคัดเลือก
เดินทางมาประกวดรอบชิงชนะเลิศที่ธนาคารทหารไทยธนชาต สานักงานใหญ่ จตุจกั ร กรุงเทพฯ ในจานวนที่ผ่านตามหลักเกณฑ์ โดย
มูลนิธิฯ จะพิจารณารูปแบบจากมาตรการการควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคไวรั สโคโรนาที่ทางภาครั ฐกาหนดในช่วงเวลาประกวด
รอบชิงชนะเลิศอีกครัง้ โดยทางมูลนิธิฯ จะประกาศรูปแบบการประกวดรอบชิงชนะเลิศให้ สถาบันการศึกษาทราบล่วงหน้ าอีกครัง้
ในการนี ้ทางมูลนิธิฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ เยาวชนเพิ่มจานวนตัวแทนนักเรี ยนที่ส่งเข้ าประกวดรอบคัดเลือกในนามของ
โรงเรี ยนเพิ่มขึ ้น โดยการประกวดมารยาทไทย จากเดิมโรงเรี ยนสามารถส่งตัวแทนได้ รุ่นละ ๑ ทีม เพิ่มขึ ้นเป็ นรุ่นละ ๓ ทีม
ประกวดมารยาทไทย ๑/๘

ระดับการประกวด แบ่งระดับผู้เข้ าประกวดเป็ น ๔ ระดับ คือ
๑. ระดับ ป.๑ - ป.๓

๒. ระดับ ป.๔ - ป.๖

๓. ระดับ ม.๑ - ม.๓

๔. ระดับ ม.๔ - ม.๖ และ ปวช.

หมายเหตุ *ในปี ๒๕๖๕ ไม่ มีการประกวดมารยาทไทยระดับอุดมศึกษา*
คุณสมบัตผิ ้ สู มัครเข้ าประกวดมารยาทไทย
๑. นักเรี ยนทั ้งชายและหญิง
๒. ศึกษาอยู่ในโรงเรี ยน โดยผู้บริ หารสถาบันการศึกษารับรองว่ากาลังศึกษาอยู่ในปั จจุบนั
๓. โรงเรี ยนหรือสถาบันการศึกษามีสทิ ธิ์สง่ เข้ าประกวดได้ ทกุ ระดับตามที่มีการเปิ ดการเรี ยนการสอน
๓.๑ โรงเรียน และสถาบันการศึกษา ระดับ ป.๑ - ม.๖ และ ปวช. สามารถส่ งได้ ระดับละไม่ เกิน
๓ ทีม (จากเดิม ๑ ทีมๆ ละ ๔ คน)
๓.๒ ขอความร่ วมมืองดส่ งนักเรี ยนที่เคยได้ รับรางวัลชนะเลิศในนามสถาบันเดิม เข้ าประกวดใน
ระดับเดิม
๔. หลังจากสมัครแล้ วหากมีการเปลี่ยนตัวผู้เข้ าประกวดรอบคัดเลือกในกรณีมีเหตุจาเป็ น ครู / อาจารย์สามารถแก้ ไข
รายชื่อได้ เอง ก่อนการประกวดอย่างน้ อย ๕ วัน
ขัน้ ตอนและช่ องทางการสมัคร
๑. ครูผ้ สู อนสามารถสมัครทาง www.เท่อย่างไทย.com เท่านั ้น ในกรณีที่สง่ ทีมประกวดมากกว่า ๑ ทีม ขอให้ ครูผ้ ู
ฝึ กสอน จัดหาเพื่อนครูเพื่อลงทะเบียนตามจานวนทีมที่สง่ เข้ าประกวด เช่น ส่งนักเรี ยนผู้เข้ าประกวด ๒ ทีม ต้ องระบุอีเมล
๒ อีเมล ภายใต้ บญ
ั ชีโรงเรี ยนเดียวกันและระดับเดียวกันที่สง่ ประกวด ทั ้งนี ้เพื่อความสะดวกในการรับโจทย์ และลิงค์เข้ าสูห่ ้ อง
ประกวดด้ วยแอปพลิเคชัน ซูม (Application Zoom) เพื่อทาการประกวด ในปี นี ้ครู ผ้ สู อนต้ องระบุรายชื่อนักเรี ยนแต่ละทีมที่สง่
ประกวดให้ ครบทุกคน
*ขั ้นตอนแรกครูผ้ สู อนต้ องอ่านข้ อมูลรายละเอียดในใบสมัครเข้ าร่ วมโครงการฯ และให้ ความยินยอมเก็บรวบรวม ใช้
และ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของตนเองและคลิก “ยินยอมเข้ าร่ วมโครงการ” เพือ่ ให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติค้ มุ ครอง
ข้ อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒*
**สาหรั บโรงเรี ยนหรื อสถาบันการศึกษาที่เคยส่ งนักเรี ยนเข้ าประกวด และเคยลงชื่อสมัครสมาชิกในระบบมาก่อ น
แล้ ว หลักจากทีอ่ ่านและคลิกยินยอมเข้ าร่ วมโครงการฯ แล้ ว จะสามารถเข้ าระบบเพื่อ ตรวจสอบและยืนยันข้ อมูล รวมทั ้งการ
สมัครสาหรับการประกวดในปี ๒๕๖๕ นี ้โดยใช้ อีเมล และรหัสผ่านเดิม แต่หากลืมรหัสผ่านให้ กด (ลืมรหัสผ่าน) เพื่อเข้ าสู่หน้ า
ใส่อีเมล และระบบจะทาการ ส่งรหัสผ่านไปยังอีเมลที่ระบุไว้ **
***ครูจะต้ องพิมพ์เอกสารใบสมัครให้ ผ้ ปู กครองนักเรี ยนที่ เข้ าร่ วมประกวดในโครงการฯ ทุกท่านกรอกข้ อมูลและลง
นามเพื่อให้ ความยินยอมให้ ผ้ ปู ระกวดเข้ าร่ วมโครงการฯ รวมทั ้งการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของ
นักเรี ยนผู้สมัครเข้ าร่ วมโครงการฯ เมื่อกรอกเรี ยบร้ อยแล้ วให้ นามาส่งคืน เพื่อครูนาใบสมัครส่งเข้ าระบบด้ วยการถ่ายภาพหรื อ
สแกนแล้ วแนบไฟล์ภาพส่งในหน้ าที่กรอกใบสมัครให้ ครบทั ้ง ๔ คน ผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com พร้ อมแนบสาเนาบัตร
ประชาชนของครู /อาจารย์ที่เป็ นตัวแทนสถาบันการศึกษาส่งนักเรี ยนเข้ าร่ วมประกวดในโครงการฯ จึงจะถือว่าการสมัครเข้ า
ร่ วมการประกวดมารยาทไทยของผู้ประกวดทั ้งทีมสมบูรณ์ ***
ประกวดมารยาทไทย ๒/๘

๒. วัน เวลา รับสมัคร ทุกภูมิภาค เปิ ดรับใบสมัครพร้ อมส่งรายละเอียดผู้ประกวดให้ เสร็ จสิ ้นถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๑
สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น.
๓. เพื่อให้ ครู ผ้ สู อนและผู้ทจี่ ะบันทึกภาพเคลือ่ นไหวการประกวดมารยาทไทยเข้ าใจขั ้นตอนทั ้งหมด โครงการฯ เปิ ดให้
ครูผ้ สู อนและผู้ที่จะบันทึกภาพได้ ทดลองใช้ ระบบตั ้งแต่การรั บโจทย์ โดยการเข้ า www.เท่อย่างไทย.com และกรอกข้ อมูลเข้ า
ระบบด้ วยอีเมลและรหัสผ่านของครูผ้ สู อน สาหรั บผู้ที่จะบันทึกภาพให้ กรอกอีเมลของผู้ที่จะบันทึกภาพตามที่ได้ ลงทะเบียนไว้
เมื่อ ผ่านเข้ าระบบเรี ยบร้ อยจะสามารถพิมพ์ โจทย์ ข้อ สอบ รวมไปจนถึงการคลิกลิงค์ เพื่อเชื่อมโยงเข้ าสู่แอพพลิเ คชัน ซูม
(Application Zoom) การฝึ กซ้ อมนีเ้ พื่อให้ เข้ าใจระบบ และได้ ทดลองตั ้งระยะอุปกรณ์ การบันทึกภาพกับกลุ่มนักเรี ยนผู้เข้ า
ประกวด และขั ้นตอนการบันทึกภาพ - เสียงการประกวด และการประกวดผ่านระบบออนไลน์ตามวันและเวลาที่กาหนดในตาราง
แนบ
*** ผู้ท่จี ะบันทึกภาพและเสียงการประกวดต้ องดาวน์ โหลด แอปพลิเคชัน ซูม (Application Zoom) ซึ่งสามารถ
ดาวน์ โหลดได้ ทงั ้ ระบบปฏิบัตกิ าร Windows, macOS, Android และ iOS ไว้ ในอุปกรณ์ เช่ น คอมพิวเตอร์ , สมาร์ ท
โฟน หรือ แท็บเล็ต เพื่อใช้ ในการทดสอบระบบและใช้ ในการบันทึกการประกวดผ่ านระบบออนไลน์ ***
ขัน้ ตอนและเงื่อนไขการประกวดรอบคัดเลือกผ่ านระบบออนไลน์
๑. แต่ละโรงเรี ยน / สถาบันสมัครเป็ นทีมๆ ละ ๔ คน หากสมัครมากกว่า ๑ ทีมขอให้ ลงทะเบียนทีมแต่ละทีมแยกกัน
ด้ วยอีเมลที่ต่างกันของแต่ละทีม (ทีมละหนึ่งอีเมล) เพื่อความสะดวกต่อการแยกกันบันทึกภาพและเสียง และทาการประกวด
ตามเวลาที่กาหนด
๒. ประกาศรายชื่อ วัน เวลา การทดสอบระบบ และการประกวดทุกภูมิภาค วันจันทร์ ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยผู้
เข้ าประกวดจะต้ องเข้ าร่ วมการทดสอบระบบและการสอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ โดยให้ ทาการบันทึกภาพเคลือ่ นไหวใน
แนวนอน พร้ อมบันทึกการประกวดภายในระยะเวลาที่กาหนดเท่านั ้น
๓. ขอให้ ครูผ้ สู อนหรื อผู้ที่จะบันทึกภาพเคลือ่ นไหว ดาวน์ โหลดแอปพลิเคชัน ซูม (Application Zoom) ไว้ ใน
อุปกรณ์ที่จะใช้ บนั ทึกภาพเคลือ่ นไหวก่อนการทดสอบระบบ และการประกวดรอบคัดเลือก
๔. ให้ แต่ละทีมเลือกผู้แสดงหลัก (บทบาทนักเรี ยน) เพื่อเป็ นผู้แสดงท่าบังคับ การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์
และขอให้ ติดป้ายบทบาทอื่นๆ อีก ๓ บทบาท ให้ กรรมการสามารถเห็นได้ อย่างชัดเจน
๔.๑ ครูผ้ สู อนจัดเตรียมป้ ายบทบาทสมมุตทิ งั ้ ๔ ตัวละครขนาด A5 เช่น นักเรียน เพื่อนนักเรียน คุณพ่อ(คุณ
แม่) คุณป้ า(คุณลุง) ติดระดับอกของผู้เข้ าประกวดให้ กรรมการเห็นป้ ายบทบาทสมมุตไิ ด้ อย่างชัดเจน
๔.๒ ครูผ้ สู อนจัดเตรี ยมอุปกรณ์ เช่น สมุดการบ้ าน กระเป๋ านักเรี ยน ถุงของฝาก พาน ถ้ วยรางวัล แก้ วน ้า
และเหยือกน ้า เป็ นต้ น เพื่อใช้ ประกอบการประกวดตามโจทย์ที่ได้ รับ
๕. เมื่อถึงวันและเวลาการประกวดตามที่กาหนด ครูผ้ สู อนและผู้ที่จะบันทึกภาพที่ได้ ลงทะเบียนด้ วยอีเมลไว้
ล่วงหน้ าแล้ ว สามารถเข้ าดูโจทย์ข้อสอบผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com โดยการ Log in เข้ าสูร่ ะบบ แบ่งเป็ น
๕.๑ ครูผ้ สู อนเข้ าระบบ โดยการ Log in ด้ วยอีเมลและรหัสผ่าน หรื อ
๕.๒ ครูผ้ ชู ่วยหรื อผู้ที่จะบันทึกภาพเข้ าระบบ โดยการ Log in ด้ วยอีเมลและรหัสผ่านของครูผ้ ชู ่วยหรื อผู้ที่จะ
บันทึกภาพที่ได้ ลงทะเบียนไว้
๕.๓ เมื่อเข้ าระบบแล้ วสามารถพิมพ์โจทย์ข้อสอบออกมาเพื่อใช้ ฝึกซ้ อม และเตรี ยมการประกวดภายในเวลา
ที่กาหนด โดยแต่ละระดับกาหนดเวลา ดังนี ้
ประกวดมารยาทไทย ๓ /๘

๕.๓.๑ ระดับ ป.๑ - ป.๓, ป.๔ - ป.๖ และ ม.๑ - ม.๓ ใช้ เวลาปฏิบตั โิ จทย์เหตุการณ์สมมุตไิ ม่เกิน ๔ นาที
๕.๓.๒ ระดับ ม.๔ - ม.๖ ใช้ เวลาปฏิบตั โิ จทย์เหตุการณ์สมมุตไิ ม่เกิน ๕ นาที
๖. หลังจากที่ดโู จทย์ข้อสอบแล้ ว ผู้เข้ าประกวดจะต้ องดาเนินขั ้นตอนการประกวด ภายในเวลาที่กาหนด ดังนี ้

๖.๑ พิมพ์โจทย์ข้อสอบเหตุการณ์สมมุติ + เตรี ยมอุปกรณ์ให้ ครบตามที่โจทย์กาหนด และจัดสถานที่
ตามโจทย์
๖.๒ ฝึ กซ้ อมโจทย์ข้อสอบที่ได้ รับ สาหรับการประกวดมารยาทไทย ดังนี ้
๖.๒.๑ ระดับ ป.๑ - ป.๓ ครูผ้ สู อนสามารถอยู่ให้ คาแนะนาและฝึ กซ้ อมได้ (ใช้ เวลาไม่ เกิน ๑๐นาที)
และครูผ้ สู อนต้ องออกจากห้ องที่ทาการบันทึกภาพและเสียง
๖.๒.๒ ระดับ ป.๔ - ป.๖, ม๑ - ม.๓, ม.๔ - ม.๖ และ ปวช. ต้ องปรึกษาและฝึ กซ้ อมร่ วมกันเองในทีม
โดยไม่มีครูผ้ สู อนอยู่ในห้ องสอบที่ทาการบันทึกภาพและเสียง
๖.๓ เมื่อพร้ อมแล้ ว ให้ ครูผ้ สู อนและหรื อผู้ที่จะบันทึกภาพเตรี ยมอุปกรณ์ บนั ทึกภาพให้ พร้ อมในแนวนอน
เท่านั ้น ในระยะภาพที่สามารถบันทึกภาพและเสียงได้ อย่างชัดเจน และมีมมุ มองครอบคลุมการปฏิบตั ิ
เหตุการณ์สมมุติให้ กรรมการเห็นได้ ชดั เจนตามโจทย์ข้อสอบ และคลิกลิงค์เพื่อเข้ าสูแ่ อปพลิเคชัน ซูม
(Application Zoom) ระบบจะเริ่ มการบันทึกภาพและเสียงโดยอัตโนมัติผ่านลิงค์ที่ได้ รับ และเริ่ มการปฏิบตั ิ
เหตุการณ์สมมุติ โดยผู้แสดงสามารถเลือกใช้ อปุ กรณ์ให้ เหมาะสมกับโจทย์เหตุการณ์สมมุติที่กาหนด (โดย
โจทย์ กาหนดอุปกรณ์ ให้ ทางโรงเรียนจัดเตรี ยม)
๖.๔ เมื่อทาการประกวดเสร็ จสิ ้น ให้ ปมกด
ุ่
“Leave” และ “Leave Meeting” ที่อยู่บริ เวณมุมซ้ ายบน
หรื อขวาบนของหน้ าจอและรอจนแอปพลิเคชัน ซูม (Application Zoom) ได้ ประมวลผลเรี ยบร้ อย ถือว่า
การประกวดรอบคัดเลือกเสร็ จสิ ้น
๖.๕ ขั ้นตอนทั ้งหมดจะต้ องทาให้ เสร็จสิน้ ภายในเวลา ๒๐ นาที นับจากเวลาประกาศข้ อสอบ
(รวมขั ้นตอนการพิมพ์โจทย์ - การฝึ กซ้ อม ๑๐ นาที และเข้ าห้ องประกวดออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชัน ซูม
(Application Zoom) ไม่เกิน ๖ นาที ซึง่ ประกอบด้ วย ๑.การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ ๒.การปฏิบตั ิ
โจทย์เหตุการณ์สมมุติ) **หากเกินกาหนดเวลาถือว่าสละสิทธิ์ในการประกวด**
๗. ประกาศผลผู้ผ่านเข้ ารอบชิงชนะเลิศ
๗.๑ ภาคใต้ วันอังคารที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕
๗.๒ ภาคเหนือ วันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕
๗.๓ 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
๘. การประกวดรอบชิงชนะเลิศ จัดที่ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน ตรง
ข้ ามสวนจตุจกั ร (หากมีการเปลีย่ นแปลงตามสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโควิด-๑๙ โดยแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า)
ประกวดมารยาทไทย ๔/๘

เกณฑ์ การให้ คะแนน
๑. ท่าบังคับ การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์
๒. ทักษะและความถูกต้ องของการปฏิบตั ิท่ามารยาทไทยตามโจทย์ที่กาหนด
๓. ความเหมาะสมในการลาดับเหตุการณ์ตามโจทย์ที่กาหนด
๔. ความถูกต้ องของการใช้ อปุ กรณ์ตามโจทย์ที่กาหนด
๕. กลุม่ สัมพันธ์ และความพร้ อมเพรี ยง
หมายเหตุ ในกรณีทีมที่เข้ าประกวดได้ รับคะแนนรวมเท่ากัน จะใช้ คะแนนจากท่าบังคับเป็ นเกณฑ์ตดั สิน
เกณฑ์ การตัดสิน
๑. โครงการฯ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจาก กระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริ มวัฒนธรรม และผู้เชี่ยวชาญด้ านมารยาทไทย
ร่ วมเป็ นคณะกรรมการตัดสิน และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ ้นสุด
๒. ทีมที่ผ่านเข้ ารอบชิงชนะเลิศและทีมที่ได้ รับรางวัลชนะเลิศทุกระดับ ต้ องได้ คะแนนรวม ๖๐% ขึ ้นไป
๓. คณะกรรมการจะคัดเลือกทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกเพื่อเข้ าไปประกวดในรอบชิงชนะเลิศ ดังนี ้
- ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้

ระดับละ ๓ ทีม / ภาค

- ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตกและกรุงเทพฯ

ระดับละ ๙ ทีม

รางวัลสาหรับสถาบันและผู้เข้ าประกวด
รางวัลสาหรับสถาบันการศึกษา
รางวัลชนะเลิศ

ถ้ วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้ อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

โล่เกียรติยศ จากทางโครงการฯ พร้ อมเงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

โล่เกียรติยศ จากทางโครงการฯ พร้ อมเงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท

รางวัลสาหรับผู้เข้ าประกวด
รางวัลชนะเลิศ

ทุนการศึกษา ๑๖,๐๐๐ บาท พร้ อมเกียรติบตั รจากโครงการฯ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

ทุนการศึกษา ๑๒,๐๐๐ บาท พร้ อมเกียรติบตั รจากโครงการฯ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

ทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท พร้ อมเกียรติบตั รจากโครงการฯ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ (๕ รางวัล)

ทุนการศึกษา ๔,๐๐๐ บาท พร้ อมเกียรติบตั รจากโครงการฯ

ตรวจสอบภูมิภาคการประกวด ผลการสมัคร วันและเวลาซ้ อมใช้ ระบบประกวด และการประกวดรอบคัดเลือก
รวมทัง้ ข้ อมูลสาธิตมารยาทไทยชุดใหม่ สาหรับเยาวชนผ่ านทาง www.เท่ อย่ างไทย.com
สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ท่ ี
( (เวลาทาการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๗.๓๐ น.)
ประกวดมารยาทไทย ๕/๘

อื่นๆ
*ครูผ้ สู อนและผู้เข้ าประกวดต้ องตรวจสอบรายชื่อ และตัวสะกดให้ ถูกต้ อง รวมถึงวัน / เวลาการประกวดให้ เรียบ
ร้ อยก่ อนวันประกวด เพื่อพิมพ์ ใบประกาศนียบัตรตามรายชื่อที่ระบุในระบบโดยอัตโนมัติ เนื่องจากไม่ สามารถ
แก้ 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 ครูผ้ สู อน ผู้เข้ าประกวด และผู้ช่วยที่จะบันทึกภาพทุกท่ านคุ้นเคยกับการใช้ งานแอปพลิเคชัน ซูม
(Application Zoom) ลาดับขัน้ ตอนและวิธีในการประกวดมารยาทไทยทุกขัน้ ตอน ทางโครงการฯ เปิ ดให้ ครูผ้ สู อน ผู้
เข้ าประกวด และผู้ช่วยที่จะบันทึกภาพได้ ร่วมทดลองใช้ ระบบก่ อนวันประกวดรอบคัดเลือกจริง โดยมีรายละเอียด
วันและเวลาเปิ ดให้ ทดลองใช้ ระบบและการเข้ าสอบแต่ ละภูมิภาคโดยละเอียดผ่ านทาง www.เท่ อย่ างไทย.com ใน
วันจันทร์ ท่ ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕****
*****โครงการฯ มีความเชื่อถือในความตัง้ ใจดีและประพฤติปฏิบัตติ นให้ เป็ นตัวอย่ างที่ดีของครูผ้ สู อนต่ อเยาวชน
ผู้เข้ าประกวด โดยขอให้ ครูผ้ ูสอนไม่ อยู่ในพืน้ ที่ท่มี ีการบันทึกภาพเคลื่อนไหวของการประกวดในช่ วงเวลาที่เยาวชน
ทาการประกวด โครงการฯ ขอความร่ วมมือให้ มีเพียงผู้ท่จี ะบันทึกภาพเพียง ๑ คน / ทีม เท่ านัน้ ที่อยู่ในห้ องประกวด
สาหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหวจนเสร็จสิน้ *****

ประกวดมารยาทไทย ๖/๘

ตารางสรุ ปวัน / เวลา ทดลองใช้ ระบบและการประกวดมารยาทไทย
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

เปิ ดรับสมัครแล้ ววันนีถ้ ึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
ระดับชั ้น

การใช้ ระบบและการประกวดผ่านระบบ

ระดับ ม.๑ - ม.๓

ออนไลน์ เปิ ดทดลองใช้ ระบบ

ระดับ ป.๔ - ป.๖

วันศุกร์ ท่ ี ๑๙ และ
วันเสาร์ ท่ ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ระดับ ม.๔ - ม.๖
ระดับ ป.๑ - ป.๓

รอบคัดเลือกประกวดผ่ านระบบออนไลน์ ภาคเหนือ
เพื่อให้ ครูและผู้ประกวดมีประสบการณ์ใน

วันเสาร์ ท่ ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.
วันเสาร์ ท่ ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ น.
วันจันทร์ ท่ ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.
วันจันทร์ ท่ ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ น.

เปิ ดรับสมัครแล้ ววันนีถ้ ึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ระดับชั ้น

การใช้ ระบบและการประกวดผ่านระบบ

ระดับ ม.๑ - ม.๓

ออนไลน์ เปิ ดทดลองใช้ ระบบ

ระดับ ป.๔ - ป.๖

วันจันทร์ ท่ ี ๒๒ และ
วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

วันเวลาประกวดออนไลน์

ระดับ ม.๔ - ม.๖
ระดับ ป.๑ - ป.๓

วันเวลาประกวดออนไลน์
วันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.
วันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ น.
วันพฤหัสบดีท่ ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.
วันพฤหัสบดีท่ ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ น.

รอบคัดเลือกประกวดผ่ านระบบออนไลน์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพื่อให้ ครูและผู้ประกวดมีประสบการณ์ใน
การใช้ ระบบและการประกวดผ่านระบบ

ระดับชั ้น
ระดับ ม.๑ - ม.๓

ออนไลน์ เปิ ดทดลองใช้ ระบบ
วันพุธที่ ๒๔ ถึง
วันศุกร์ ท่ ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

เปิ ดรับสมัครแล้ ววันนี ้
ถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
วันเวลาประกวดประกวดออนไลน์
วันเสาร์ ท่ ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕
แบ่งการประกวดเป็ นรอบๆ

ระดับ ม.๔ - ม.๖

วันจันทร์ ท่ ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕
แบ่งการประกวดเป็ นรอบๆ

ระดับ ป.๑ - ป.๓

วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.
วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ น.

ระดับ ป.๔ - ป.๖

ประกวดมารยาทไทย ๗/๘

ตารางสรุ ปวัน / เวลา ทดลองใช้ ระบบและการประกวดมารยาทไทย (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
เปิ ดรับสมัครแล้ ววันนีถ้ ึง
ภาคตะวันตกและกรุ งเทพฯ
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
เพื่อให้ ครูและผู้ประกวดมีประสบการณ์ใน
ระดับชั ้น
วันเวลาประกวดออนไลน์
วันศุกร์ ท่ ี ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕
การใช้ ระบบและการประกวดผ่านระบบ ระดับ ป.๑ - ป.๓
แบ่งการประกวดเป็ นรอบๆ
ออนไลน์ เปิ ดทดลองใช้ ระบบ
ระดับ ป.๔ - ป.๖
วันจันทร์ ท่ ี ๒๙ สิงหาคม ถึง
วันพฤหัสบดีท่ ี ๑ กันยายน ๒๕๖๕
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ระดับ ม.๑ - ม.๓
ระดับ ม.๔ - ม.๖

วันเสาร์ ท่ ี ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕
แบ่งการประกวดเป็ นรอบๆ
วันจันทร์ ท่ ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕
แบ่งการประกวดเป็ นรอบๆ
วันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕
แบ่งการประกวดเป็ นรอบๆ

รอบชิงชนะเลิศ
ผู้เข้ าประกวดที่ผ่านเข้ ารอบชิงชนะเลิศจะต้ องเข้ าร่ วมประกวดตามวันเวลาที่กาหนด
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด
ระดับชั ้น
วันเวลาประกวด
(มหาชน) สานักงานใหญ่
ห้ องออดิทอเรี ยม ชั ้นที่ ๗
ระดับ ป.๑ - ป.๓
วันเสาร์ ท่ ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.
๓๐๐๐ ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
วันเสาร์ ท่ ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ น.
ระดับ ป.๔ - ป.๖
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ
(ตรงข้ ามสวนจตุจกั ร)
การเดินทาง
ระดับ ม.๑ - ม.๓
วันอาทิตย์ ท่ ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.
รถไฟฟ้ า BTS ทางออก ๔ หรื อ
วันอาทิตย์ ท่ ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ น.
ระดับ ม.๔ - ม.๖
รถไฟฟ้ า MRTทางออก ๓
หมายเหตุ รอบชิงชนะเลิศ ครูต้องนาผู้เข้ าประกวดไปถึงสถานที่ก่อนการประกวด ๓๐ นาที โครงการฯ ขอสงวน
สิทธิ์การเปลี่ยนแปลงวัน / เวลาการประกวดตามความเหมาะสมของสถานการณ์ การระบาดของโควิด-๑๙ โดย
จะแจ้ งล่ วงหน้ าผ่ านอีเมลของครูผ้ สู มัคร
ประกวดมารยาทไทย ๘/๘

