วันที่ / เดือน
มิ.ย. ก.ค ส.ค ก.ย.
61 61 61 61

15
18
19
20
21
22
25
26
27
28
29

2
3
4
5
6
9
10
11
12
13
23
24
25
26
31
หมายเหตุ

ตารางอบรมมารยาทของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-6
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2561
ณ หอประชุมศุขศรีสมร เวลา 7.30-8.15 น.
มิถุนายน 2561
กรกฎาคม 2561 สิงหาคม 2561
ชั้นที่อบรม

กันยายน 2561

-ประวัติและเอกลักษณ์ -การถวายความเคารพ -มารยาทในที่ประชุม -ความซื่อสัตย์
ของโรงเรียน
-การเข้าพบผู้ใหญ่
-การรักษาสาธารณ
การถอนสายบัว
การกราบ,การย่อไหว้ การปฏิบัติตนต่อพระ -การรับ-ส่งของให้

สมบัติของโรงเรียน

การเดินผ่านผู้ใหญ่
มารยาทการฟัง,พูด

-ความรับผิดชอบ

ภิกษุสงฆ์
-ระเบียบวินัย

ผู้ใหญ่

1 3 ม.1/1 ม.1/2
2 4 ม.1/3 ม.1/4
3 5 ม.1/5 ม.2/1
6 6 ม.2/2 ม.2/3
7 7 ม.2/4 ม.2/5
8 10 ม.3/1 ม.4/1
9 11 ม.3/2 ม.4/2
10 12 ม.3/3 ม.4/3
14 13 ม.3/4 ม.4/4
15 14 ม.3/5 ม.4/5
16 17 ม.5/1 ม.6/1
17 18 ม.5/2 ม.6/2
20 19 ม.5/3 ม.6/3
21 20 ม.5/4 ม.6/4
22 21 ม.5/5 ม.6/5
1. อาจารย์ ทปี่ รึกษาท่ านใด มีวนั อบรมตรงกับเวรประจาวันขอความกรุณาแลกวันอบรมด้วย
โดยแลกกับห้ องใดชั้ นใดก็ได้ และกรุณามาคุมนักเรียนของท่ านทุกครั้ง
2. ในกรณีทไี่ ม่ สามารถอบรมตามตารางได้ ขอให้ แจ้ งคุณครูประจาวันและนัดหมายใหม่ ล่วงหน้ า
วันจันทร์ อ.ณิชชาอร , อ.พรทิพย์
วันอังคาร อ.วรรณภร , อ.จารุมาศ
วันพุธ อ.ฑิภาภร , อ.ศิริลักษ์
วันพฤหัสบดี อ.มาลินี , อ.เพ็ญนิภา
วันศุกร์ อ.สมพร (ยิม้ ) , อ.บุญชื่ น
มัธยมศึกษาตอนปลายอบรมภาคเรียนละ 2 ครั้ง แต่ ไม่ ควรเข้ าอบรมในเดือนเดียวกันทั้ง 2 ครั้ง
3. หัวข้ อการอบรมจะแทรกข่ าวทีน่ ่ าสนใจ และเตือนการระวังภัยของผู้หญิง เป็ นต้ น
4. การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ การหมอบกราบและการย่อไหว้ เป็ นธรรมเนียมปฏิบัติทุกครั้ง
ก่ อนเริ่มการอบรม
5. ตารางนีอ้ าจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
6. ขอให้ นักเรียนทุกคนปฏิบัติตาม และตรงต่ อเวลา
กรณีที่บางเดือนบางห้องไม่มีตารางอบรม ขอให้เข้ารับการอบรม(เลือกวันอบรม)จนครบตามที่กาหนด
งานส่ งเสริมปรัชญาและเอกลักษณ์ ของโรงเรียน
ฝ่ ายปกครอง

ตารางอบรมมารยาทของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-6
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561
ณ หอประชุมศุขศรีสมร เวลา 7.30-8.15 น.
พฤศจิกายน 2561 ธันวาคม 2561
มกราคม 2562

วันที่ / เดือน
-มารยาทสังคมไทย
พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ
61 61 62 62 ชั้นที่อบรม -การวางตนเป็น
นักเรียนที่ดี

5 3
6 4
7 6
8 7
9 11
12 12
13 13
15 14
16 17
19 18
20 19
21 20
22 21
23
26
หมายเหตุ

-เศรษฐกิจพอเพียง
-การประหยัด
อดออม

กุมภาพันธ์ 2562

-ความกตัญญูกตเวที สรุปการอบรม
ต่อผู้มีพระคุณ
ทบทวนมารยาทต่างๆ
-การช่วยเหลือผู้อื่น ทาแบบประเมิน

7 1 ม.6/1 ม.1/1
8 4 ม.6/2 ม.1/2
9 5 ม.6/3 ม.1/3
10 6 ม.6/4 ม.1/4
11 7 ม.6/5 ม.1/5
14 8 ม.5/1 ม.2/1
15 11 ม.5/2 ม.2/2
17 12 ม5/3 ม.2/3
18 13 ม.5/4 ม.2/4
21 14 ม.5/5 ม.2/5
22 15 ม.4/1 ม.3/1
28 18 ม4/2 ม.3/2
29 20 ม.4/3 ม.3/3
30 21 ม.4/4 ม.3/4
31
ม.4/5 ม.3/5
1. อาจารย์ ทปี่ รึกษาท่ านใด มีวนั อบรมตรงกับเวรประจาวันขอความกรุณาแลกวันอบรมด้วย
โดยแลกกับห้ องใดชั้ นใดก็ได้ และกรุณามาคุมนักเรียนของท่ านทุกครั้ง
2. ในกรณีทไี่ ม่ สามารถอบรมตามตารางได้ ขอให้ แจ้ งคุณครูประจาวันและนัดหมายใหม่ ล่วงหน้ า
วันจันทร์ อ.ณิชชาอร , อ.พรทิพย์
วันอังคาร อ.วรรณภร , อ.จารุมาศ
วันพุธ อ.ฑิภาภร , อ.ศิริลักษ์
วันพฤหัสบดี อ.มาลินี , อ.เพ็ญนิภา
วันศุกร์ อ.สมพร (ยิม้ ) , อ.บุญชื่ น
มัธยมศึกษาตอนปลายอบรมภาคเรียนละ 2 ครั้ง แต่ ไม่ ควรเข้ าอบรมในเดือนเดียวกันทั้ง 2 ครั้ง
3. หัวข้ อการอบรมจะแทรกข่ าวทีน่ ่ าสนใจ และเตือนการระวังภัยของผู้หญิง เป็ นต้ น
4. การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ การหมอบกราบและการย่ อไหว้ เป็ นธรรมเนียมปฏิบัติทุกครั้ง
ก่ อนเริ่มการอบรม
5. ตารางนีอ้ าจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
6. ขอให้ นักเรียนทุกคนปฏิบัติตาม และตรงต่ อเวลา
กรณีที่บางเดือนบางห้องไม่มีตารางอบรม ขอให้เข้ารับการอบรม(เลือกวันอบรม)จนครบตามที่กาหนด
งานส่ งเสริมปรัชญาและเอกลักษณ์ของโรงเรียน
ฝ่ ายปกครอง

