
ตารางอบรมมารยาทระดบัชั้นประถมตน้ ปีการศึกษา 2560 
สถานท่ี เรือนทูลกระหม่อมฯ 

เวลา 07.40 –08.00 น. 
วนั/เดือน  ชั้น รายการอบรม  ผูอ้บรม  วนั/เดือน  ชั้น รายการอบรม  ผูอ้บรม 
อ. 20 มิ.ย. 
พ.21 มิ.ย. 
พฤ.22 มิ.ย. 
ศ.23 มิ.ย. 
อ.27 มิ.ย. 
พ.28 มิ.ย. 
 

ป.1/1,1/2 
ป.1/3,1/4 
ป.2/1,2/2 
ป.2/3,2/4 
ป.3/1,3/2 
ป.3/3,3/4 

-ประวติัโรงเรียน 
-การกราบ,ยอ่ไหว ้
ตามเอกลกัษณ์
ของร.ร 
-การเดินผา่นผูใ้หญ่ 
-มารยาทการฟัง,พดู
ตามสถานท่ีต่างๆ 

ครูมารศรี 
ครูชุติมา 
ครูอรุณครู  

อ.21 พ.ย. 
พ. 22 พ.ย. 
พฤ. 23 พ.ย. 
ศ .24  พ.ย 
อ.28  พ.ย. 
พ. 29 พ.ย. 

ป.1/1,1/2 
ป.1/3,1/4 
ป.2/1,2/2 
ป.2/3,2/4 
ป.3/1,3/2 
ป.3/3,3/4 

-ทบทวนมารยาทการ
ไหว,้การรับ-ส่งของ
แบบต่างๆ 
-มารยาทในการแต่ง
กายให้ถูกกาลเทศะ 

ครูมารศรี 
ครูชุติมา 
ครูอรุณรัตน์ 

 

อ. 4 ก.ค. 
พ.5 ก.ค. 
พฤ.6 ก.ค. 
อ.11 ก.ค. 
พ.12 ก.ค. 
พฤ.13ก.ค. 

 

ป.1/1,1/2 
ป.1/3,1/4 
ป.2/1,2/2 
ป.2/3,2/4 
ป.3/1,3/2 
ป.3/3,3/4 

-มารยาทในการ
รับประทานอาหาร 
-การปฏิบติัตนต่อ
พระภิกษุสงฆ ์
-การถวายความ
เคารพ,ถอนสายบวั 
-การตรงต่อเวลา 

ครูมารศรี 
ครูชุติมา 
ครูอรุณรัตน์ 

 

อ. 12 ธ.ค. 
พ. 13 ธ.ค. 
พฤ.14 ธ.ค. 
ศ .15 ธ.ค. 
อ.19 ธ.ค. 
พ.20 ธ.ค. 

ป.1/1,1/2 
ป.1/3,1/4 
ป.2/1,2/2 
ป.2/3,2/4 
ป.3/1,3/2 
ป.3/3,3/4 

-มารยาทในการใช้
สถานท่ีสาธารณะ 
-ทบทวนมารยาทใน
การพดู 

ครูมารศรี 
ครูชุติมา 
ครูอรุณรัตน์ 

 

อ. 22 ส.ค. 
พ.23 ส.ค. 
พฤ.24ส.ค. 
ศ.25 ส.ค. 
อ.29 ส.ค. 
พ.30 ส.ค. 

 

ป.1/1,1/2 
ป.1/3,1/4 
ป.2/1,2/2 
ป.2/3,2/4 
ป.3/1,3/2 
ป.3/3,3/4 

-มารยาทในการเดิน, 
พดูในท่ีสาธารณะ 
-การมีน ้าใจต่อผูอ่ื้น 
-การรู้จกัหนา้ท่ีและ
ความรับผิดชอบทั้ง
ต่อตนเองและผูอ่ื้น 

ครูมารศรี 
ครูชุติมา 
ครูอรุณรัตน์ 
 

อ. 9 ม.ค. 
พ. 10 ม.ค. 
พฤ. 11 ม.ค. 
ศ .12  ม.ค. 
อ.16  ม.ค. 
พ. 17 ม.ค. 

ป.1/1,1/2 
ป.1/3,1/4 
ป.2/1,2/2 
ป.2/3,2/4 
ป.3/1,3/2 
ป.3/3,3/4 

-ความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและผูอ่ื้น 
-การรู้จกักตญัญู
กตเวทีต่อผูมี้พระคุณ 

ครูมารศรี 
ครูชุติมา 
ครูอรุณรัตน์ 

 

อ. 5 ก.ย. 
พ. 6 ก.ย 
พฤ. 7 ก.ย 
ศ .8  ก.ย 
อ.12 ก.ย. 
พ.13 ก.ย 

ป.1/1,1/2 
ป.1/3,1/4 
ป.2/1,2/2 
ป.2/3,2/4 
ป.3/1,3/2 
ป.3/3,3/4 

-มารยาทในการรับ-
ส่งของจากผูใ้หญ่ 
-การปฏิบติัตนใน
สถานการณ์ต่างๆ 

ครูมารศรี 
ครูชุติมา 
ครูอรุณรัตน์ 

 

อ. 6 ก.พ. 
พ. 7 ก.พ 
พฤ. 8 ก.พ. 
ศ 9  ก.พ. 
อ13.ก.พ 
พ.14 ก.พ. 

ป.1/1,1/2 
ป.1/3,1/4 
ป.2/1,2/2 
ป.2/3,2/4 
ป.3/1,3/2 
ป.3/3,3/4 

-สรุปและทบทวน
มารยาทต่างๆท่ีไดรั้บ
การอบรมมา 

ครูมารศรี 
ครูชุติมา 
ครูอรุณรัตน์ 

 

 
 
 
 
 



ตารางอบรมมารยาทระดบัชั้นประถมปลาย ปีการศึกษา 2560 
สถานท่ี หอ้งพระพุทธศาสนา ชั้น 5 อาคาร 6 หอ้ง 

เวลา 12.30 – 12.50 น. 
วนั/เดือน  ชั้น รายการอบรม  ผูอ้บรม  วนั/เดือน  ชั้น รายการอบรม  ผูอ้บรม 
อ. 20 มิ.ย. 
พ.21 มิ.ย. 
พฤ.22 มิ.ย. 
ศ.23 มิ.ย. 
อ.27 มิ.ย. 
พ.28 มิ.ย. 
 

ป.4/1,4/2 
ป.4/3,4/4 
ป.5/1,5/2 
ป.5/3,5/4 
ป.6/1,6/2 
ป.6/3,6/4 

-ประวติัโรงเรียน 
-การกราบ,ยอ่ไหว ้
ตามเอกลกัษณ์
ของร.ร 
-การเดินผา่นผูใ้หญ่ 
-มารยาทการฟัง,พดู
ตามสถานท่ีต่างๆ 

ครูสมชัญา 
ครูจริยา 
ครูอมัพาศรี
ครูจ าเรียง 
ครูปภาดา 

อ.21 พ.ย. 
พ. 22 พ.ย. 
พฤ. 23 พ.ย. 
ศ .24  พ.ย 
อ.28  พ.ย. 
พ. 29 พ.ย. 

ป.4/1,4/2 
ป.4/3,4/4 
ป.5/1,5/2 
ป.5/3,5/4 
ป.6/1,6/2 
ป.6/3,6/4 

-ทบทวนมารยาทการ
ไหว,้การรับ-ส่งของ
แบบต่างๆ 
-มารยาทในการแต่ง
กายให้ถูกกาลเทศะ 

ครูสมชัญา 
ครูจริยา 
ครูอมัพาศรี
ครูจ าเรียง 
ครูปภาดา 

อ. 4 ก.ค. 
พ.5 ก.ค. 
พฤ.6 ก.ค. 
พ.12 ก.ค. 
พฤ.13ก.ค. 
ศ.14 ก.ค. 

 

ป.4/1,4/2 
ป.4/3,4/4 
ป.5/1,5/2 
ป.5/3,5/4 
ป.6/1,6/2 
ป.6/3,6/4 

-มารยาทในการ
รับประทานอาหาร 
-การปฏิบติัตนต่อ
พระภิกษุสงฆ ์
-การถวายความ
เคารพ,ถอนสายบวั 
-การตรงต่อเวลา 

ครูสมชัญา 
ครูจริยา 
ครูอมัพาศรี
ครูจ าเรียง 
ครูปภาดา 

อ. 12 ธ.ค. 
พ. 13 ธ.ค. 
พฤ.14 ธ.ค. 
ศ .15 ธ.ค. 
อ.19 ธ.ค. 
ศ.22 ธ.ค. 

ป.4/1,4/2 
ป.4/3,4/4 
ป.5/1,5/2 
ป.5/3,5/4 
ป.6/1,6/2 
ป.6/3,6/4 

-มารยาทในการใช้
สถานท่ีสาธารณะ 
-ทบทวนมารยาทใน
การพดู 

ครูสมชัญา 
ครูจริยา 
ครูอมัพาศรี
ครูจ าเรียง 
ครูปภาดา 

อ. 22 ส.ค. 
พ.23 ส.ค. 
พฤ.24ส.ค. 
ศ.25 ส.ค. 
อ.29 ส.ค. 
ศ.31 ส.ค. 

 

ป.4/1,4/2 
ป.4/3,4/4 
ป.5/1,5/2 
ป.5/3,5/4 
ป.6/1,6/2 
ป.6/3,6/4 

-มารยาทในการเดิน, 
พดูในท่ีสาธารณะ 
-การมีน ้าใจต่อผูอ่ื้น 
-การรู้จกัหนา้ท่ีและ
ความรับผิดชอบทั้ง
ต่อตนเองและผูอ่ื้น 

ครูสมชัญา 
ครูจริยา 
ครูอมัพาศรี
ครูจ าเรียง 
ครูปภาดา 

อ. 9 ม.ค. 
พ. 10 ม.ค. 
พฤ. 11 ม.ค. 
ศ .12  ม.ค. 
อ.16  ม.ค.. 
ศ. 19 ม.ค. 

ป.4/1,4/2 
ป.4/3,4/4 
ป.5/1,5/2 
ป.5/3,5/4 
ป.6/1,6/2 
ป.6/3,6/4 

-ความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและผูอ่ื้น 
-การรู้จกักตญัญู
กตเวทีต่อผูมี้พระคุณ 

ครูสมชัญา 
ครูจริยา 
ครูอมัพาศรี
ครูจ าเรียง 
ครูปภาดา 

อ. 5 ก.ย. 
พ. 6 ก.ย 
พฤ. 7 ก.ย 
ศ .8  ก.ย 
อ.12 ก.ย. 
ศ.15 ก.ย 

ป.4/1,4/2 
ป.4/3,4/4 
ป.5/1,5/2 
ป.5/3,5/4 
ป.6/1,6/2 
ป.6/3,6/4 

-มารยาทในการรับ-
ส่งของจากผูใ้หญ่ 
-การปฏิบติัตนใน
สถานการณ์ต่างๆ 

ครูสมชัญา 
ครูจริยา 
ครูอมัพาศรี
ครูจ าเรียง 
ครูปภาดา 

อ. 6 ก.พ. 
พ. 7 ก.พ 
พฤ. 8 ก.พ. 
ศ 9  ก.พ. 
อ13.ก.พ 
ศ.16 ก.พ. 

ป.4/1,4/2 
ป.4/3,4/4 
ป.5/1,5/2 
ป.5/3,5/4 
ป.6/1,6/2 
ป.6/3,6/4 

-สรุปและทบทวน
มารยาทต่างๆท่ีไดรั้บ
การอบรมมา 

ครูสมชัญา 
ครูจริยา 
ครูอมัพาศรี
ครูจ าเรียง 
ครูปภาดา 

 
 
 
 
 


