
       

      

 

 

 

ระเบียบการ 

โครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ททีบีี” 

ประกวดมารยาทไทย (รอบคัดเลือกออนไลน์ รอบชิงชนะเลิศประกวดตามปกต)ิ 
ครัง้ที่ ๕๐ ประจ าพุทธศักราช ๒๕๖๕ 

********************************** 

เจ้าของโครงการฯ    มลูนิธิทีทีบ ีภายใต้การสนบัสนนุหลกัจากธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน)  

ความเป็นมาของโครงการฯ ด้วยธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ได้ท าการรวมกิจการกบัธนาคารทหารไทย จ ากดั 
(มหาชน) เพื่อเพิ่มขนาดกิจการธนาคารและเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั ซึง่สง่ผลดีต่อเสถียรภาพของสถาบนัการเงินของ
ประเทศและเศรษฐกิจไทย  โดยทัง้ ๒ ธนาคารได้เร่ิมด าเนินกิจการและกิจกรรมต่างๆ ร่วมกนัภายใต้ชื่อธนาคารทหารไทย  
ธนชาต มาตัง้แต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการนีจ้งึเปลีย่นแปลงชื่อโครงการจากเดิม โครงการ “ทีเอ็มบ ี| ธนชาต  ริเร่ิม
... เติมเต็ม เอกลกัษณ์ไทย”   เป็นโครงการ “เท่อย่างไทย โดย  ไฟ-ฟ้า ททีบีี”  [ซึง่ทีทีบยี่อมาจากชือ่ธนาคารทหารไทยธน
ชาต จ ากดั (มหาชน)] 

วัตถุประสงค์ โครงการ “ไฟ-ฟ้า” โดยมลูนิธิททีีบ ี เป็นกิจกรรมสงัคมเพื่อความยัง่ยืน ที่มุ่งจดุประกายให้เยาวชนและชมุชน

เสริมสร้างสิง่ดีๆ คืนสูส่งัคมไทย จงึได้จดักิจกรรม  “การประกวดมารยาทไทย”   เพื่ออนรัุกษ์วฒันธรรมของชาติโดยส่งเสริมการ

ปลกูฝังให้เยาวชนได้ศึกษาและท าการฝึกฝนการมีมารยาทแบบไทยที่ถกูต้อง ถกูกาลเทศะ ภายใต้ชื่อโครงการ “เท่อย่างไทย โดย 

ไฟ-ฟ้า ททีบีี” ชิงถ้วยพระราชทาน  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช

กุมารี  และทนุการศกึษา ครัง้ที่ ๕๐ ประจ าพทุธศกัราช ๒๕๖๕ 

 

 ทางมูลนิธิทีทีบีเล็งเห็นว่าโครงการฯ นีจ้ักเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนของชาติโดยส่วนรวม จึงพยายามคิดหา

วิธีการจดัการประกวดที่ยงัคงมาตรฐานการประกวดระดบัสงูและอ านวยความสะดวกให้กับผู้ เข้าประกวด จึงจัดการประกวด

รอบคดัเลอืกในรูปแบบการบนัทกึภาพเคลือ่นไหวด้วยแอปพลิเคชัน ซูม (Application Zoom) ผ่านทางระบบออนไลน์ทัง้  ๔  ภูมิภาค 

ส าหรับการประกวดรอบชิงชนะเลศิ มลูนิธิฯ ตัง้ใจที่จะจดัตามการประกวดในรูปแบบและมาตรฐานทีใ่ห้ผู้ประกวดที่ผ่านรอบคัดเลือก

เดินทางมาประกวดรอบชิงชนะเลศิที่ธนาคารทหารไทยธนชาต ส านกังานใหญ่ จตจุกัร กรุงเทพฯ ในจ านวนที่ผ่านตามหลกัเกณฑ์ โดย

มลูนิธิฯ จะพิจารณารูปแบบจากมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาที่ทางภาครัฐก าหนดในช่วงเวลาประกวด

รอบชิงชนะเลศิอีกครัง้ โดยทางมลูนิธิฯ จะประกาศรูปแบบการประกวดรอบชิงชนะเลศิให้สถาบนัการศกึษาทราบลว่งหน้าอีกครัง้ 

 ในการนีท้างมูลนิธิฯ ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนเพิ่มจ านวนตัวแทนนักเรียนที่ส่งเข้าประกวดรอบคัดเลือกในนามของ

โรงเรียนเพิ่มขึน้ โดยการประกวดมารยาทไทย จากเดิมโรงเรียนสามารถสง่ตวัแทนได้รุ่นละ ๑ ทีม เพิ่มขึน้เป็นรุ่นละ ๓ ทีม     

  
  ประกวดมารยาทไทย ๑/๘ 



       

      

 

ระดบัการประกวด  แบง่ระดบัผู้ เข้าประกวดเป็น  ๔  ระดบั  คือ 

๑. ระดบั ป.๑ - ป.๓       ๒. ระดบั ป.๔ - ป.๖     ๓. ระดบั ม.๑ - ม.๓       ๔. ระดบั ม.๔ - ม.๖ และ ปวช. 

หมายเหตุ *ในปี ๒๕๖๕  ไม่มีการประกวดมารยาทไทยระดบัอดุมศกึษา*  

คุณสมบัตผิู้สมัครเข้าประกวดมารยาทไทย 

๑. นกัเรียนทัง้ชายและหญิง 
๒. ศกึษาอยู่ในโรงเรียน โดยผู้บริหารสถาบนัการศกึษารับรองว่าก าลงัศกึษาอยู่ในปัจจบุนั 

 ๓. โรงเรียนหรือสถาบนัการศกึษามีสทิธ์ิสง่เข้าประกวดได้ทกุระดบัตามที่มีการเปิดการเรียนการสอน   
๓.๑ โรงเรียน และสถาบันการศึกษา ระดบั ป.๑ - ม.๖ และ ปวช. สามารถส่งได้ระดบัละไม่เกิน  
๓ ทมี (จากเดมิ ๑ ทมีๆ ละ ๔ คน) 
๓.๒ ขอความร่วมมืองดส่งนักเรียนที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศในนามสถาบันเดมิ เข้าประกวดใน
ระดบัเดมิ 

 ๔. หลงัจากสมคัรแล้วหากมีการเปลี่ยนตวัผู้ เข้าประกวดรอบคดัเลอืกในกรณีมีเหตจุ าเป็น  ครู / อาจารย์สามารถแก้ไข 
รายชื่อได้เอง  ก่อนการประกวดอย่างน้อย ๕ วนั 
 

ขัน้ตอนและช่องทางการสมัคร 
๑. ครูผู้สอนสามารถสมคัรทาง www.เท่อย่างไทย.com เท่านัน้  ในกรณีที่สง่ทีมประกวดมากกว่า ๑ ทีม  ขอให้ครูผู้

ฝึกสอน  จดัหาเพื่อนครูเพื่อลงทะเบยีนตามจ านวนทีมที่สง่เข้าประกวด  เช่น  สง่นกัเรียนผู้ เข้าประกวด ๒ ทีม  ต้องระบอุีเมล  
๒ อีเมล ภายใต้บญัชีโรงเรียนเดียวกนัและระดบัเดียวกนัท่ีสง่ประกวด ทัง้นีเ้พื่อความสะดวกในการรับโจทย์ และลงิค์เข้าสูห้่อง
ประกวดด้วยแอปพลเิคชนั ซูม (Application Zoom) เพื่อท าการประกวด ในปีนีค้รูผู้สอนต้องระบรุายชื่อนกัเรียนแต่ละทีมที่สง่ 
ประกวดให้ครบทกุคน   

*ขัน้ตอนแรกครูผู้สอนต้องอ่านข้อมลูรายละเอียดในใบสมคัรเข้าร่วมโครงการฯ และให้ความยินยอมเกบ็รวบรวม ใช้ 
และ/หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของตนเองและคลกิ “ยินยอมเข้าร่วมโครงการ” เพือ่ให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติคุ้มครอง
ข้อมลูสว่นบคุคล พ.ศ.๒๕๖๒* 

**ส าหรับโรงเรียนหรือสถาบนัการศึกษาที่เคยส่งนักเรียนเข้าประกวด และเคยลงชื่อสมัครสมาชิกในระบบมาก่อน
แล้ว หลกัจากทีอ่่านและคลกิยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว จะสามารถเข้าระบบเพื่อตรวจสอบและยืนยันข้อมูล รวมทัง้การ
สมคัรส าหรับการประกวดในปี ๒๕๖๕ นีโ้ดยใช้อีเมล และรหสัผ่านเดิม แต่หากลมืรหสัผ่านให้กด (ลมืรหสัผ่าน) เพื่อเข้าสู่หน้า
ใสอ่ีเมล และระบบจะท าการ สง่รหสัผ่านไปยงัอีเมลที่ระบไุว้** 

***ครูจะต้องพิมพ์เอกสารใบสมัครให้ผู้ปกครองนักเรียนที่ เข้าร่วมประกวดในโครงการฯ ทุกท่านกรอกข้อมูลและลง
นามเพื่อให้ความยินยอมให้ผู้ประกวดเข้าร่วมโครงการฯ รวมทัง้การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
นกัเรียนผู้สมคัรเข้าร่วมโครงการฯ เมื่อกรอกเรียบร้อยแล้วให้น ามาสง่คืน เพื่อครูน าใบสมคัรสง่เข้าระบบด้วยการถ่ายภาพหรือ
สแกนแล้วแนบไฟล์ภาพสง่ในหน้าที่กรอกใบสมัครให้ครบทัง้ ๔ คน ผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com พร้อมแนบส าเนาบตัร
ประชาชนของครู/อาจารย์ที่เป็นตัวแทนสถาบนัการศึกษาส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดในโครงการฯ จึงจะถือว่าการสมัครเข้า
ร่วมการประกวดมารยาทไทยของผู้ประกวดทัง้ทีมสมบรูณ์***  

 ประกวดมารยาทไทย ๒/๘ 

http://www.เท่อย่างไทย.com/


       

      

 

 ๒. วนั เวลา รับสมคัร ทกุภมูิภาค เปิดรับใบสมคัรพร้อมสง่รายละเอียดผู้ประกวดให้เสร็จสิน้ถงึวนัพฤหัสบดีที่ ๑๑ 
สงิหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. 

๓. เพื่อให้ครูผู้สอนและผู้ทีจ่ะบนัทกึภาพเคลือ่นไหวการประกวดมารยาทไทยเข้าใจขัน้ตอนทัง้หมด โครงการฯ เปิดให้
ครูผู้สอนและผู้ที่จะบนัทกึภาพได้ทดลองใช้ระบบตัง้แต่การรับโจทย์  โดยการเข้า www.เท่อย่างไทย.com   และกรอกข้อมูลเข้า
ระบบด้วยอีเมลและรหสัผ่านของครูผู้สอน  ส าหรับผู้ที่จะบนัทึกภาพให้กรอกอีเมลของผู้ที่จะบนัทึกภาพตามที่ได้ลงทะเบียนไว้   
เมื่อผ่านเข้าระบบเรียบร้อยจะสามารถพิมพ์โจทย์ข้อสอบ    รวมไปจนถึงการคลิกลิงค์เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่แอพพลิเคชัน ซูม 
(Application Zoom)  การฝึกซ้อมนีเ้พื่อให้เข้าใจระบบ   และได้ทดลองตัง้ระยะอุปกรณ์การบนัทึกภาพกับกลุ่มนักเรียนผู้ เข้า
ประกวด และขัน้ตอนการบนัทกึภาพ - เสยีงการประกวด และการประกวดผ่านระบบออนไลน์ตามวนัและเวลาที่ก าหนดในตาราง
แนบ  

*** ผู้ที่จะบันทกึภาพและเสียงการประกวดต้องดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน ซูม (Application Zoom) ซึ่งสามารถ 
ดาวน์โหลดได้ทัง้ระบบปฏิบัตกิาร  Windows, macOS, Android และ iOS ไว้ในอุปกรณ์  เช่น  คอมพวิเตอร์, สมาร์ท 
โฟน หรือ แทบ็เล็ต  เพื่อใช้ในการทดสอบระบบและใช้ในการบันทกึการประกวดผ่านระบบออนไลน์ *** 
ขัน้ตอนและเงื่อนไขการประกวดรอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์  

๑. แต่ละโรงเรียน / สถาบนัสมคัรเป็นทีมๆ ละ ๔ คน หากสมคัรมากกว่า ๑ ทีมขอให้ลงทะเบยีนทีมแต่ละทีมแยกกนั 
ด้วยอีเมลที่ต่างกนัของแต่ละทีม (ทีมละหนึ่งอีเมล) เพื่อความสะดวกต่อการแยกกนับนัทกึภาพและเสยีง และท าการประกวด
ตามเวลาที่ก าหนด  

๒. ประกาศรายชื่อ วนั เวลา การทดสอบระบบ และการประกวดทกุภมูิภาค วนัจนัทร์ที่ ๑๕ สงิหาคม ๒๕๖๕ โดยผู้  
เข้าประกวดจะต้องเข้าร่วมการทดสอบระบบและการสอบคดัเลอืกผ่านระบบออนไลน์ โดยให้ท าการบนัทกึภาพเคลือ่นไหวใน
แนวนอน  พร้อมบนัทกึการประกวดภายในระยะเวลาที่ก าหนดเท่านัน้   

๓. ขอให้ครูผู้สอนหรือผู้ที่จะบนัทกึภาพเคลือ่นไหว ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ซูม (Application Zoom) ไว้ใน 
อปุกรณ์ที่จะใช้บนัทกึภาพเคลือ่นไหวก่อนการทดสอบระบบ  และการประกวดรอบคดัเลอืก 

๔. ให้แต่ละทีมเลอืกผู้แสดงหลกั (บทบาทนกัเรียน) เพื่อเป็นผู้แสดงท่าบงัคับ การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์    
และขอให้ติดป้ายบทบาทอื่นๆ อีก ๓ บทบาท ให้กรรมการสามารถเห็นได้อย่างชดัเจน 
  ๔.๑ ครูผู้สอนจดัเตรียมป้ายบทบาทสมมตุทิัง้ ๔ ตวัละครขนาด A5 เช่น นกัเรียน เพื่อนนกัเรียน คณุพ่อ(คณุ 
                           แม่) คณุป้า(คณุลงุ) ตดิระดบัอกของผู้เข้าประกวดให้กรรมการเห็นป้ายบทบาทสมมตุไิด้อย่างชดัเจน 

 ๔.๒ ครูผู้สอนจดัเตรียมอปุกรณ์  เช่น  สมดุการบ้าน กระเป๋านกัเรียน ถงุของฝาก พาน ถ้วยรางวลั แก้วน า้
และเหยือกน า้ เป็นต้น เพื่อใช้ประกอบการประกวดตามโจทย์ที่ได้รับ 

๕. เมื่อถงึวนัและเวลาการประกวดตามที่ก าหนด    ครูผู้สอนและผู้ที่จะบนัทกึภาพที่ได้ลงทะเบยีนด้วยอีเมลไว้ 
ลว่งหน้าแล้ว  สามารถเข้าดโูจทย์ข้อสอบผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com  โดยการ Log in เข้าสูร่ะบบ แบง่เป็น  

๕.๑ ครูผู้สอนเข้าระบบ โดยการ Log in ด้วยอีเมลและรหสัผ่าน หรือ 
๕.๒ ครูผู้ช่วยหรือผู้ที่จะบนัทกึภาพเข้าระบบ โดยการ Log in ด้วยอีเมลและรหสัผ่านของครูผู้ช่วยหรือผู้ที่จะ
บนัทกึภาพที่ได้ลงทะเบยีนไว้  
๕.๓ เมื่อเข้าระบบแล้วสามารถพิมพ์โจทย์ข้อสอบออกมาเพื่อใช้ฝึกซ้อม และเตรียมการประกวดภายในเวลา 
ที่ก าหนด โดยแต่ละระดบัก าหนดเวลา ดังนี ้

ประกวดมารยาทไทย ๓ /๘ 



       

      

 

   ๕.๓.๑ ระดบั ป.๑ - ป.๓, ป.๔ - ป.๖ และ ม.๑ - ม.๓ ใช้เวลาปฏิบตัโิจทย์เหตกุารณ์สมมตุไิม่เกิน ๔ นาที 
   ๕.๓.๒ ระดบั ม.๔ - ม.๖ ใช้เวลาปฏบิตัโิจทย์เหตกุารณ์สมมุตไิม่เกิน ๕ นาที 

๖. หลงัจากที่ดโูจทย์ข้อสอบแล้ว ผู้ เข้าประกวดจะต้องด าเนินขัน้ตอนการประกวด ภายในเวลาที่ก าหนด ดังนี ้

  ๖.๑ พิมพ์โจทย์ข้อสอบเหตกุารณ์สมมติุ + เตรียมอปุกรณ์ให้ครบตามที่โจทย์ก าหนด และจดัสถานท่ี  

ตามโจทย์  

๖.๒ ฝึกซ้อมโจทย์ข้อสอบที่ได้รับ ส าหรับการประกวดมารยาทไทย ดงันี ้

๖.๒.๑ ระดบั ป.๑ - ป.๓ ครูผู้สอนสามารถอยู่ให้ค าแนะน าและฝึกซ้อมได้ (ใช้เวลาไม่เกิน ๑๐นาท)ี 

และครูผู้สอนต้องออกจากห้องที่ท าการบนัทกึภาพและเสยีง   

๖.๒.๒ ระดบั ป.๔ - ป.๖, ม๑ - ม.๓, ม.๔ - ม.๖ และ ปวช. ต้องปรึกษาและฝึกซ้อมร่วมกนัเองในทีม  

โดยไม่มีครูผู้สอนอยู่ในห้องสอบที่ท าการบนัทกึภาพและเสยีง 

๖.๓ เมื่อพร้อมแล้ว ให้ครูผู้สอนและหรือผู้ที่จะบนัทึกภาพเตรียมอปุกรณ์บนัทกึภาพให้พร้อมในแนวนอน

เท่านัน้   ในระยะภาพที่สามารถบนัทกึภาพและเสยีงได้อย่างชดัเจน  และมีมมุมองครอบคลมุการปฏิบติั

เหตกุารณ์สมมติุให้กรรมการเห็นได้ชดัเจนตามโจทย์ข้อสอบ   และคลกิลงิค์เพื่อเข้าสูแ่อปพลเิคชนั  ซูม 

(Application Zoom) ระบบจะเร่ิมการบนัทกึภาพและเสยีงโดยอตัโนมติัผ่านลงิค์ที่ได้รับ และเร่ิมการปฏิบติั

เหตกุารณ์สมมติุ โดยผู้แสดงสามารถเลอืกใช้อปุกรณ์ให้เหมาะสมกบัโจทย์เหตกุารณ์สมมุติที่ก าหนด (โดย

โจทย์ก าหนดอุปกรณ์ให้ทางโรงเรียนจดัเตรียม) 

๖.๔ เมื่อท าการประกวดเสร็จสิน้  ให้ปุ่ มกด “Leave” และ  “Leave Meeting” ที่อยู่บริเวณมมุซ้ายบน  
หรือขวาบนของหน้าจอและรอจนแอปพลเิคชนั ซูม (Application Zoom) ได้ประมวลผลเรียบร้อย ถือวา่
การประกวดรอบคดัเลอืกเสร็จสิน้  
๖.๕ ขัน้ตอนทัง้หมดจะต้องท าให้เสร็จสิน้ ภายในเวลา ๒๐ นาท ีนับจากเวลาประกาศข้อสอบ    
(รวมขัน้ตอนการพิมพ์โจทย์ - การฝึกซ้อม ๑๐ นาที  และเข้าห้องประกวดออนไลน์ด้วยแอปพลเิคชัน  ซูม 
(Application Zoom) ไม่เกิน ๖ นาที ซึง่ประกอบด้วย ๑.การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์  ๒.การปฏิบติั
โจทย์เหตกุารณ์สมมติุ) **หากเกินก าหนดเวลาถือว่าสละสทิธ์ิในการประกวด** 

๗. ประกาศผลผู้ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลศิ   
๗.๑ ภาคใต้ วนัองัคารที่ ๔ ตลุาคม ๒๕๖๕   
๗.๒ ภาคเหนือ วนัพฤหสับดีที่ ๖ ตลุาคม ๒๕๖๕ 
๗.๓ ภาคอีสาน และภาคกลาง  ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัตกและกรุงเทพฯ วนัพฤหสับดีที่ ๑๓ ตลุาคม ๒๕๖๕    

ผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com โครงการฯ จะสง่จดหมายแจ้งผลการตดัสนิผู้ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลศิถึงผู้ อ านวยการโรงเรียน / 
สถาบนั อีกชอ่งทางหนึง่ พร้อมแบบฟอร์มที่ผู้ปกครองนกัเรียนต้องกรอกและน ามาสง่ในวนัประกวดรอบชิงชนะเลศิ 

๘. การประกวดรอบชิงชนะเลศิ จดัที่ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ ถนนพหลโยธิน ตรง 
ข้ามสวนจตจุกัร (หากมีการเปลีย่นแปลงตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ โดยแจ้งให้ทราบลว่งหน้า) 

ประกวดมารยาทไทย ๔/๘ 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
๑. ท่าบงัคับ การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ 

๒. ทกัษะและความถกูต้องของการปฏิบติัท่ามารยาทไทยตามโจทย์ที่ก าหนด 

๓.  ความเหมาะสมในการล าดบัเหตกุารณ์ตามโจทย์ที่ก าหนด 

๔. ความถกูต้องของการใช้อปุกรณ์ตามโจทย์ที่ก าหนด 

๕. กลุม่สมัพนัธ์ และความพร้อมเพรียง 

หมายเหตุ  ในกรณีทีมที่เข้าประกวดได้รับคะแนนรวมเท่ากนั  จะใช้คะแนนจากท่าบงัคับเป็นเกณฑ์ตดัสนิ 

เกณฑ์การตดัสิน      

 ๑. โครงการฯ เชิญผู้ทรงคณุวฒุิจาก กระทรวงวฒันธรรม กรมสง่เสริมวฒันธรรม และผู้ เชี่ยวชาญด้านมารยาทไทย 

ร่วมเป็นคณะกรรมการตดัสนิ และผลการตดัสนิของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิน้สดุ 

 ๒. ทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลศิและทีมที่ได้รับรางวลัชนะเลศิทกุระดับ ต้องได้คะแนนรวม ๖๐% ขึน้ไป 

 ๓. คณะกรรมการจะคดัเลอืกทีมที่ผ่านรอบคดัเลอืกเพื่อเข้าไปประกวดในรอบชิงชนะเลศิ  ดงันี ้

 - ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ระดบัละ  ๓  ทมี / ภาค 

 - ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวนัตกและกรุงเทพฯ ระดบัละ  ๙  ทมี 

รางวัลส าหรับสถาบันและผู้ เข้าประกวด   

รางวัลส าหรับสถาบันการศึกษา 

 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   
 

รางวัลส าหรับผู้ เข้าประกวด 

รางวลัชนะเลศิ ทนุการศกึษา ๑๖,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบตัรจากโครงการฯ 

รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๑ ทนุการศกึษา ๑๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบตัรจากโครงการฯ 

รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๒ ทนุการศกึษา ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบตัรจากโครงการฯ 

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

ตรวจสอบภมิูภาคการประกวด ผลการสมัคร วันและเวลาซ้อมใช้ระบบประกวด และการประกวดรอบคัดเลือก   

รวมทัง้ข้อมูลสาธิตมารยาทไทยชุดใหม่ส าหรับเยาวชนผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิได้ที่                                         (  (เวลาท าการ จนัทร์ - ศกุร์ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๗.๓๐ น.) 

 ประกวดมารยาทไทย ๕/๘ 



       

      

 

อื่นๆ  

*ครูผู้สอนและผู้ เข้าประกวดต้องตรวจสอบรายชื่อ และตวัสะกดให้ถูกต้อง รวมถึงวัน / เวลาการประกวดให้เรียบ 

ร้อยก่อนวันประกวด  เพื่อพมิพ์ใบประกาศนียบัตรตามรายชื่อที่ระบุในระบบโดยอัตโนมัติ  เน่ืองจากไม่สามารถ 

แก้ไขได้หลังจากพมิพ์ใบประกาศนียบัตรแล้ว* 

**ผู้ เข้าร่วมโครงการฯ ทุกท่านสามารถพมิพ์ใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมประกวดที่หน้าข้อมูลสมาชิกได้ด้วยตนเอง 

หลังการประกวดรอบคัดเลือกเสร็จสิน้** 

***ครูผู้สอนจะต้องพมิพ์เอกสารใบสมัครให้ผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดในโครงการฯ ทุกท่านกรอกข้อมูล

และลงนามเพื่อให้ความยินยอมเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนผู้สมัครเข้าร่วม

โครงการฯ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัตคุ้ิมครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เม่ือกรอกเรียบร้อยแล้วให้น ามา

ส่งคืน เพื่อครูจะได้น าใบสมัครส่งเข้าระบบด้วยการถ่ายภาพหรือสแกนแล้วแนบไฟล์ภาพ พร้อมส าเนาบัตร

ประชาชนของครูผู้ ส่งประกวดส่งในหน้าที่กรอกใบสมัครผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com จึงจะถือว่าการสมัครเข้า

ร่วมประกวดเสร็จสมบูรณ์*** 

****เพื่อให้ครูผู้สอน ผู้ เข้าประกวด และผู้ ช่วยที่จะบันทกึภาพทุกท่านคุ้นเคยกับการใช้งานแอปพลิเคชัน ซูม 

(Application Zoom) ล าดบัขัน้ตอนและวิธีในการประกวดมารยาทไทยทุกขัน้ตอน ทางโครงการฯ เปิดให้ครูผู้สอน ผู้

เข้าประกวด และผู้ ช่วยที่จะบันทกึภาพได้ร่วมทดลองใช้ระบบก่อนวันประกวดรอบคัดเลือกจริง โดยมีรายละเอียด 

วันและเวลาเปิดให้ทดลองใช้ระบบและการเข้าสอบแต่ละภมิูภาคโดยละเอียดผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com ใน 

วันจนัทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕**** 

*****โครงการฯ   มีความเชื่อถือในความตัง้ใจดีและประพฤตปิฏิบัตตินให้เป็นตวัอย่างที่ดีของครูผู้สอนต่อเยาวชน 

ผู้เข้าประกวด โดยขอให้ครูผู้สอนไม่อยู่ในพืน้ที่ที่มีการบันทกึภาพเคล่ือนไหวของการประกวดในช่วงเวลาที่เยาวชน

ท าการประกวด โครงการฯ ขอความร่วมมือให้มีเพยีงผู้ที่จะบันทกึภาพเพยีง ๑ คน / ทมี เท่านัน้ ที่อยู่ในห้องประกวด

ส าหรับการบันทกึภาพเคลื่อนไหวจนเสร็จสิน้***** 
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         ตารางสรุปวัน / เวลา ทดลองใช้ระบบและการประกวดมารยาทไทย 

   โครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ททีบีี” ครัง้ที่ ๕๐ ประจ าพุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ช่วงเวลาโดยละเอียดของผู้ประกวดทุกคนประกาศทาง www.เท่อย่างไทย.com ในวันจนัทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 

รอบคัดเลือกประกวดผ่านระบบออนไลน์ ภาคใต้                      เปิดรับสมัครแล้ววันนีถ้ึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

เพื่อให้ครูและผู้ประกวดมีประสบการณ์ใน

การใช้ระบบและการประกวดผ่านระบบ

ออนไลน์ เปิดทดลองใช้ระบบ 

วันศุกร์ที่ ๑๙ และ 

วันเสาร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

ระดบัชัน้ วนัเวลาประกวดออนไลน์ 

ระดบั ม.๑ - ม.๓ 

ระดบั ป.๔ - ป.๖ 

วันเสาร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. 

วันเสาร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ น. 

ระดบั ม.๔ - ม.๖ 

ระดบั ป.๑ - ป.๓ 

วันจนัทร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. 

วันจนัทร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ น. 

 

รอบคัดเลือกประกวดผ่านระบบออนไลน์ ภาคเหนือ                  เปิดรับสมัครแล้ววันนีถ้ึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

เพื่อให้ครูและผู้ประกวดมีประสบการณ์ใน

การใช้ระบบและการประกวดผ่านระบบ

ออนไลน์ เปิดทดลองใช้ระบบ 

วันจนัทร์ที่ ๒๒ และ 

วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

ระดบัชัน้ วนัเวลาประกวดออนไลน์ 

ระดบั ม.๑ - ม.๓ 

ระดบั ป.๔ - ป.๖ 

วันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. 

วันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ น. 

ระดบั ม.๔ - ม.๖ 

ระดบั ป.๑ - ป.๓ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ น. 

 
 

รอบคัดเลือกประกวดผ่านระบบออนไลน์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                                         เปิดรับสมัครแล้ววันนี ้
                 ถงึวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

เพื่อให้ครูและผู้ประกวดมีประสบการณ์ใน

การใช้ระบบและการประกวดผ่านระบบ

ออนไลน์ เปิดทดลองใช้ระบบ 

วันพุธที่ ๒๔ ถึง 

วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

ระดบัชัน้ วนัเวลาประกวดประกวดออนไลน์ 
ระดบั ม.๑ - ม.๓ วันเสาร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕ 

แบง่การประกวดเป็นรอบๆ 

ระดบั ม.๔ - ม.๖ วันจนัทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ 

แบง่การประกวดเป็นรอบๆ 

ระดบั ป.๑ - ป.๓ 

ระดบั ป.๔ - ป.๖ 

วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. 

วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ น. 

  

 ประกวดมารยาทไทย ๗/๘ 



       

      

 

       ตารางสรุปวัน / เวลา ทดลองใช้ระบบและการประกวดมารยาทไทย (ต่อ) 

   โครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ททีบีี” ครัง้ที่ ๕๐ ประจ าพุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ช่วงเวลาโดยละเอียดของผู้ประกวดทุกคนประกาศทาง www.เท่อย่างไทย.com ในวันจนัทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
 

รอบคัดเลือกประกวดผ่านระบบออนไลน์ ภาคกลาง ภาคตะวันออก                               เปิดรับสมัครแล้ววันนีถ้ึง 
ภาคตะวันตกและกรุงเทพฯ                     วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
เพื่อให้ครูและผู้ประกวดมีประสบการณ์ใน

การใช้ระบบและการประกวดผ่านระบบ

ออนไลน์ เปิดทดลองใช้ระบบ 

วันจนัทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ถึง 

วันพฤหสับดทีี่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕    

ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

ระดบัชัน้ วนัเวลาประกวดออนไลน์ 
ระดบั ป.๑ - ป.๓ 

 

วันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ 

แบง่การประกวดเป็นรอบๆ 

ระดบั ป.๔ - ป.๖ 

 

วันเสาร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕ 

แบง่การประกวดเป็นรอบๆ 

ระดบั ม.๑ - ม.๓ 

 

วันจนัทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ 

แบง่การประกวดเป็นรอบๆ 

ระดบั ม.๔ - ม.๖ 

 

วันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ 

แบง่การประกวดเป็นรอบๆ 

 

รอบชิงชนะเลิศ   

ผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจะต้องเข้าร่วมประกวดตามวันเวลาที่ก าหนด 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด 
(มหาชน)  ส านักงานใหญ่   
ห้องออดิทอเรียม ชัน้ท่ี ๗ 
๓๐๐๐ ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล  
เขตจตจุกัร  กรุงเทพฯ  
(ตรงข้ามสวนจตจุกัร)  
การเดินทาง 
รถไฟฟ้า BTS ทางออก ๔  หรือ 
รถไฟฟ้า MRTทางออก ๓ 

ระดบัชัน้ วนัเวลาประกวด 

ระดบั ป.๑ - ป.๓ 

ระดบั ป.๔ - ป.๖ 

วนัเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. 

วนัเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ น. 

ระดบั ม.๑ - ม.๓ 

ระดบั ม.๔ - ม.๖ 

วนัอาทติย์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. 

วนัอาทติย์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ น. 

 

หมายเหตุ รอบชิงชนะเลิศ ครูต้องน าผู้ เข้าประกวดไปถึงสถานที่ก่อนการประกวด ๓๐ นาท ีโครงการฯ ขอสงวน

สิทธ์ิการเปล่ียนแปลงวัน / เวลาการประกวดตามความเหมาะสมของสถานการณ์การระบาดของโควิด-๑๙  โดย

จะแจ้งล่วงหน้าผ่านอีเมลของครูผู้สมัคร 

 ประกวดมารยาทไทย ๘/๘ 


