
 
 

“SLC Academic Day : Save Energy, Save The Earth, Save Lives” 
“วันวิชาการ SLC : ประหยัดพลังงาน รักษ์โลก รกัษ์ชีวิต” 

ระเบียบการแข่งขัน การประกวดมารยาทไทย  
วันศุกร์ ที่ 6 กันยายน  พ.ศ. 2562 

กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 
******************************************************************************************************** 
1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
 นักเรียนระดับชั้น ป.1-3, ป. 4-6, ม.1-3, ม.4-6 
2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

2.1 แข่งขันประเภททีม 2 คน   
 2.2 จ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 

- ระดับชั้นป. 1-3  จ ำนวน 1  ทีม  ทีม ละ 2 คน 
- ระดับชั้นป. 4-6  จ ำนวน 1  ทีม  ทีม ละ 2 คน 
- ระดับชั้นม. 1-3  จ ำนวน 1  ทีม  ทีม ละ 2 คน 
- ระดับชั้นม. 4-6  จ ำนวน 1  ทีม  ทีม ละ 2 คน 
ผู้เข้ำแข่งขันจะต้องเป็นทีม  ชำย 1 หญิง 1  ยกเว้นถ้ำเป็นโรงเรียนชำยล้วน หรือ หญิงล้วน  
อนุโลมให้เป็นทีม ชำยคู่ หญิงคู่ได้ 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1  ส่งรำยชื่อนักเรียนผู้เข้ำแข่งขัน พร้อมรำยชื่อครูผู้ฝึกสอน 1 คน ต่อ1 ทีม                                     
3.2  รำยละเอียดกำรแข่งขัน  

  3.2.1  ท่ำบังคับ  ผู้เข้ำประกวดทุกคนจะต้องปฏิบัติ 
   1.1 กรำบเบญจำงคประดิษฐ์ (ทุกระดับชั้น)  
   1.2  ถวำยบังคม  (เฉพำะระดับชั้น ม.4-6)    

3.2.2  ท่ำเลือก  ผู้เข้ำประกวดจะจับฉลำกเลือกประกวด 2 ท่ำ 
  *กรำบศพ  
  *กรำบผู้ใหญ่ 
  * รับของจำกผู้ใหญ่ (ผู้ใหญ่ยืน, ผู้ใหญ่นั่งพ้ืน, ผู้ใหญ่นั่งเก้ำอ้ี) 
  * ส่งของให้ผู้ใหญ่ (ผู้ใหญ่ยืน, ผู้ใหญ่นั่งพ้ืน, ผู้ใหญ่นั่งเก้ำอ้ี) 
  * ไหว้ 3 ระดับ  

-  ระดับ 1 ไหว้พระ , ไหว้โบรำณสถำน , ไหว้โบรำณวัตถุทำงพระพุทธ   
-  ระดับ 2  ไหว้ผู้มีพระคุณ เช่น  พ่อแม่  ปู่ย่ำตำยำย  ครูอำจำรย์ 
-  ระดับ 3 ไหว้ผู้ที่เคำรพนับถือโดยทั่วไปรวมถึงผู้เสมอกัน  
 



( หมำยเหตุ : ถ้ำผู้เข้ำแข่งขันจับฉลำกได้ในข้อ  2.3 , 2.4 , 2.5  ให้ด ำเนินกำรจับฉลำกกิจกรรมกำรประกวด
ในวงเล็บเพียง 1 รำยกำร  หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำร) 

3.3 ท่ำเลือก ก ำหนดให้ผู้เข้ำประกวดจับฉลำกชื่อท่ำ มำรยำทในกำรเข้ำประกวด 
3.4 วิธีกำรประกวดผู้เข้ำประกวดจะต้องเข้ำประกวดพร้อมกันทั้งชำยหญิง 

 3.3  ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด 
4.  เกณฑ์การให้คะแนน 100  คะแนน 
 4.1  ควำมถูกต้อง  40  คะแนน 
 4.2  ทักษะควำมเป็นธรรมชำติ 30  คะแนน 
 4.3  กำรแต่งกำย/กำรใช้อุปกรณ์ 30  คะแนน 
5.  เกณฑ์การตัดสิน 

ร้อยละ 80 – 100   ได้รับเกียรติบัตรรำงวัลระดับเหรียญทอง  
ร้อยละ 70 – 79    ได้รับเกียรติบัตรรำงวัลระดับเหรียญเงิน  
ร้อยละ 60 – 69   ได้รับเกียรติบัตรรำงวัลระดับเหรียญทองแดง  

6.  คณะกรรมการในการตัดสิน 
 6.1 ผู้ทรงคุณวุฒิจำกหน่วยงำนอ่ืนที่มีควำมรู้เกี่ยวกับเรื่องมำรยำท  

 
7. ครูผู้รับผิดชอบ ประสานงาน 

ระดับ ป.1-ป.3   มิสสมฤดี                 ค ำศรี    
ระดับ ป.4-ป.6   มิสขนิษฐำ        รัตมณี      
ระดับ ม.1-ม.3   มิสมิสรัชนีวรรณ     เต่ำสุวรรณ 
ระดับ ป.1-ป.3   มิสเกษรำ                เฉยงำม 

 

• หมายเหตุ   สำมำรถส่งใบตอบรับได้ที่ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรำ 
                         เลขที่ 128  ถ. ศุภกิจ  ต. หน้ำเมือง   อ. เมือง  จ. ฉะเชิงเทรำ  24000 
                            0-3853-5481 ต่อ 444 , 445, 447          0-3853-5487             

                    หรือ e-mail dek8riew@hotmail.com   (มิสรัชนีวรรณ  เต่ำสุวรรณ)      
ส่งใบตอบรับเพ่ือเข้ำร่วมแข่งขันภำยในวันจันทร์ที่ 2 กันยำยน พ.ศ. 2562 ก่อนเวลำ 12.00 น. 
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“SLC Academic Day : Save Energy, Save The Earth, Save Lives” 
 “วันวิชาการ SLC : ประหยัดพลังงาน รักษ์โลก รกัษ์ชีวิต” 

แบบตอบรับการแข่งขัน การประกวดมารยาทไทย 
วันศุกร์ ที่ 6 กันยายน  พ.ศ. 2562    ประถมศึกษำปีที่ 1-มัธยมศึกษำปีที่ 6 

กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 
  ******************************************************************************************************** 
ข้ำพเจ้ำ........................................................................................ต ำแหน่ง...................... ............................................ 
โรงเรียน....................................................................................... โทร.......................................................................... 
แฟกซ์......................................................... ..................................อีเมล์......................................................................  
ขอส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันดังรายการนี้ 
ระดับประถมศึกษำปีที่  1-3 

ล ำดับที่ ชื่อ – ชื่อสกุล (ผู้เข้ำแข่งขัน) ก ำลังเรียนชั้น 

1   

2   

ระดับประถมศึกษำปีที่  4-6   

ล ำดับที่ ชื่อ – ชื่อสกุล (ผู้เข้ำแข่งขัน) ก ำลังเรียนชั้น 

1   

2   

ระดับมัธยมศึกษำปีที่  1-3 
ล ำดับที่ ชื่อ – ชื่อสกุล (ผู้เข้ำแข่งขัน) ก ำลังเรียนชั้น 

1   

2   

ระดับมัธยมศึกษำปีที่  4-6 
ล ำดับที่ ชื่อ – ชื่อสกุล (ผู้เข้ำแข่งขัน) ก ำลังเรียนชั้น 

1   

2   
 

ลงชื่อ ........................................ ครูผู้ควบคุม               ลงชื่อ ........................................... ... ครูผู้ฝึกสอน 
    (......................................................)              (......................................................) 
       ............................................                               ............................................. 
 

 ลงชื่อ  ...................................................................... . 
             (...................................................................) 

      ผู้อ ำนวยกำร 



 
แบบบันทึกคะแนนการประกวดมารยาทไทย 

 
ระดับ               ป. ๑ – ๓                 ป.๔   – ๖                        ม.๑ – ๓            
โรงเรียน............................................................................. ...................................................................... .... 
ชื่อ............................................................................................ ..................................................................... 
ชื่อ......................................................................................................................... ........................................  
    

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ท่ำปฏิบัติ 

ควำมถูกต้อง 
( ๒๐ คะแนน) 

ทักษะควำมเป็น
ธรรมชำติ 

( ๑๐ คะแนน) 

กำรแต่งกำย 
(๑๐ 

คะแนน) 

รวม 
(๔๐ คะแนน) 

ท่ำบังคับ 
(ท่ำกรำบเบญจำงคประดิษฐ์) 

    

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ท่ำปฏิบัติ 

ควำมถูกต้อง 
( ๑๐ คะแนน) 

ทักษะควำมเป็น
ธรรมชำติ 

( ๑๐ คะแนน) 

กำรแต่งกำย 
(๑๐ คะแนน) 

รวม 
(๖๐ 

คะแนน) 
ท่ำเลือกที่ ๑  
............................................... 

   
 

ท่ำเลือกที่ ๒ 
............................................... 

   

 รวม  
 
ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................. ............................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
..................................................................................................................................................................... ...................  

 
 

          ลงชื่อ..................................................... 
คณะกรรมกำร 

 
 

 
 



แบบบันทึกคะแนนการประกวดมารยาทไทย 
 

ระดับ........ม. ๔ – ๖โรงเรียน........................................................................................................................ 
ชื่อ......................................................................................................................... ........................................ 
ชื่อ.................................................................................................................................................................  
    

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ท่ำปฏิบัติ 

ควำมถูกต้อง 
( ๑๐ คะแนน) 

ทักษะควำมเป็น
ธรรมชำติ 

( ๕ คะแนน) 

กำรแต่งกำย / 
กำรใช้อุปกรณ์ 
(๕ คะแนน) 

รวม 
(๔๐ คะแนน) 

ท่ำบังคับ ที่ ๑ 
(ท่ำกรำบเบญจำงคประดิษฐ์) 

    

ท่ำบังคับ ที่ ๒ 
(ท่ำถวำยบังคม) 

    

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ท่ำปฏิบัติ 

ควำมถูกต้อง 
( ๑๐ คะแนน) 

ทักษะควำมเป็น
ธรรมชำติ 

( ๑๐ คะแนน) 

กำรแต่งกำย / 
กำรใช้อุปกรณ์ 
(๑๐ คะแนน) 

รวม 
(๖๐ 

คะแนน) 

ท่ำเลือกที่ ๑  
............................................... 

   
 

ท่ำเลือกที่ ๒ 
............................................... 

   

 รวม  
 
ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................. ............................................................................................................................
..................................................................................................... ...................................................................................  
 
 

ลงชื่อ..................................................... 
คณะกรรมกำร 

 
 


