
ตารางอบรมมารยาท ระดับชั้นประถมต้น ปีการศึกษา 2561  
สถานที่ เรือนทูลกระหม่อมมหิดลประทาน  

เวลา 07.30 - 08.10 น / 12.30 – 12.55 น. 
 

วัน/เดือน  ช้ัน รายการอบรม  ผู้อบรม  วัน/เดือน  ช้ัน รายการอบรม  ผู้อบรม 
อ. 19 มิ.ย. 
พ.20 มิ.ย. 
พฤ.21 มิ.ย. 
ศ.22 มิ.ย. 
จ..25 มิ.ย. 
พ.27 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 

-ประวัติโรงเรียน 
-การกราบ,ย่อไหว้ 
ตามเอกลักษณ์ของ
โรงเรียน 
-การเดินผ่านผู้ใหญ่ 
-มารยาทการฟัง,พูด
ตามสถานที่ต่างๆ 

ครูมารศรี 
ครูชุติมา 
ครูกัญญา 
ครูอรุณรัตน์ 

อ.20พ.ย. 
พ. 21 พ.ย. 
พฤ. 22 พ.ย. 
ศ .23  พ.ย. 
จ.26  พ.ย. 
พ. 28 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
ไหว้,การรับ-ส่งของ
แบบต่างๆ 
-มารยาทในการแต่ง
กายให้ถูกกาลเทศะ 

ครูมารศรี 
ครูชุติมา 
ครูกัญญา 
ครูอรุณรัตน์ 

 

อ. 10 ก.ค. 
พ.11ก.ค. 
พฤ12 ก.ค. 
ศ.13 ก.ค. 
จ.16ก.ค. 
พ.17 ก.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 
-การปฏิบัตตินต่อ
พระภิกษุสงฆ์ 
-การถวายความ
เคารพ,ถอนสายบัว 
-การตรงต่อเวลา 

ครูมารศรี 
ครูชุติมา 
ครูกัญญา 
ครูอรุณรัตน์ 

 

อ. 11 ธ.ค. 
พ. 12 ธ.ค. 
พฤ.13 ธ.ค. 
ศ .14 ธ.ค. 
จ.17 ธ.ค. 
พ.19 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
สถานที่สาธารณะ 
-ทบทวนมารยาทใน
การพูด 

ครูมารศรี 
ครูชุติมา 
ครูกัญญา 
ครูอรุณรัตน์ 

 

อ. 21 ส.ค. 
พ.22 ส.ค. 
พฤ.23ส.ค. 
ศ.24 ส.ค. 
จ.27 ส.ค. 
พ.28 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, 
พูดในที่สาธารณะ 
-การมีน้้าใจต่อผู้อื่น 
-การรู้จักหน้าที่และ
ความรับผิดชอบทั้ง
ต่อตนเองและผู้อื่น 

ครูมารศรี 
ครูชุติมา 
ครูกัญญา 
ครูอรุณรัตน์ 
 

อ. 8 ม.ค. 
พ. 9 ม.ค. 
พฤ. 10 ม.ค. 
ศ .11  ม.ค. 
จ.14  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
ตนเองและผู้อื่น 
-การรู้จักกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

ครูมารศรี 
ครูชุติมา 
ครูกัญญา 
ครูอรุณรัตน์ 

 

อ. 4 ก.ย. 
พ. 5 ก.ย 
พฤ. 6 ก.ย 
ศ .7  ก.ย 
จ.10 ก.ย. 
พ.12 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-
ส่งของจากผู้ใหญ่ 
-การปฏิบัติตนใน
สถานการณ์ต่างๆ 

ครูมารศรี 
ครูชุติมา 
ครูกัญญา 
ครูอรุณรัตน์ 

 

อ. 5 ก.พ. 
พ. 6 ก.พ 
พฤ. 7ก.พ. 
ศ 8 ก.พ. 

จ.11ก.พ 
พ.13 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
มารยาทต่างๆที่ได้รับ
การอบรมมา 

ครูมารศรี 
ครูชุติมา 
ครูกัญญา 
ครูอรุณรัตน์ 

 

 

 
 
 
 
 



ตารางอบรมมารยาท ระดับชั้นประถมปลาย ปีการศึกษา 2561 
สถานที่ ห้องพระพุทธศาสนา ชั้น 5 อาคาร 6 ห้อง 

เวลา 12.30 – 12.55 น. 
 

วัน/เดือน  ช้ัน รายการอบรม  ผู้อบรม  วัน/เดือน  ช้ัน รายการอบรม  ผู้อบรม 
อ. 19 มิ.ย. 
พ.20 มิ.ย. 
พฤ.21 มิ.ย. 
ศ.22 มิ.ย. 
จ..25 มิ.ย. 
พ.27 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 

-ประวัติโรงเรียน 
-การกราบ,ย่อไหว้ 
ตามเอกลักษณ์ของ
โรงเรียน 
-การเดินผ่านผู้ใหญ่ 
-มารยาทการฟัง,พูด
ตามสถานที่ต่างๆ 

ครูอัมพาศรี 
ครูจ้าเรียง 
ครูชไมตร ี
ครูปภาดา 
ครูสมัชญา 
 

อ.20พ.ย. 
พ. 21 พ.ย. 
พฤ. 22 พ.ย. 
ศ .23  พ.ย. 
จ.26  พ.ย. 
พ. 28 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
ไหว้,การรับ-ส่งของ
แบบต่างๆ 
-มารยาทในการแต่ง
กายให้ถูกกาลเทศะ 

ครูอัมพาศร ี
ครูจ้าเรียง 
ครูชไมตร ี
ครูปภาดา 
ครูสมัชญา 

อ. 10 ก.ค. 
พ.11ก.ค. 
พฤ12 ก.ค. 
ศ.13 ก.ค. 
จ.16ก.ค. 
พ.17 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 
-การปฏิบัติตนต่อ
พระภิกษุสงฆ์ 
-การถวายความ
เคารพ,ถอนสายบัว 
 

ครูอัมพาศรี 
ครูจ้าเรียง 
ครูชไมตร ี
ครูปภาดา 
ครูสมัชญา 

อ. 11 ธ.ค. 
พ. 12 ธ.ค. 
พฤ.13 ธ.ค. 
ศ .14 ธ.ค. 
จ.17 ธ.ค. 
พ.19 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
สถานที่สาธารณะ 
-ทบทวนมารยาทใน
การพูด 

ครูอัมพาศร ี
ครูจ้าเรียง 
ครูชไมตร ี
ครูปภาดา 
ครูสมัชญา 

อ. 21 ส.ค. 
พ.22 ส.ค. 
พฤ.23ส.ค. 
ศ.24 ส.ค. 
จ.27 ส.ค. 
พ.28 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, 
พูดในที่สาธารณะ 
-การรู้จักหน้าที่และ
ความรับผิดชอบทั้ง
ต่อตนเองและผู้อื่น 

ครูอัมพาศรี 
ครูจ้าเรียง 
ครูชไมตร ี
ครูปภาดา 
ครูสมัชญา 

อ. 8 ม.ค. 
พ. 9 ม.ค. 
พฤ. 10 ม.ค. 
ศ .11  ม.ค. 
จ.14  ม.ค.. 
พ. 17 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
ตนเองและผู้อื่น 
-การรู้จักกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

ครูอัมพาศร ี
ครูจ้าเรียง 
ครูชไมตร ี
ครูปภาดา 
ครูสมัชญา 

อ. 4 ก.ย. 
พ. 5 ก.ย 
พฤ. 6 ก.ย 
ศ .7  ก.ย 
จ.10 ก.ย. 
พ.12 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-
ส่งของจากผู้ใหญ่ 
-การปฏิบัติตนใน
สถานการณ์ต่างๆ 

ครูอัมพาศรี 
ครูจ้าเรียง 
ครูชไมตร ี
ครูปภาดา 
ครูสมัชญา 

อ. 5 ก.พ. 
พ. 6 ก.พ 
พฤ. 7ก.พ. 
ศ 8 ก.พ. 

จ.11ก.พ 
พ.13 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
มารยาทต่างๆที่ได้รับ
การอบรมมา 

ครูอัมพาศร ี
ครูจ้าเรียง 
ครูชไมตร ี
ครูปภาดา 
ครูสมัชญา 

 


