
 

 

 

24   มิถุนายน   2565 
 

เรื่อง   การอบรมมารยาทให้แก่นกัเรียน 
 

เรียน   ท่านผู้ปกครอง 

 

เนื่องด้วยสภาพสังคมไทยในปัจจุบันได้รับผลกระทบจากความหลากหลายทางวัฒนธรรมและอิทธิพล 

จากสื่อ-เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ท าให้พฤติกรรมของเยาวชนไทยบางส่วนเปล่ียนแปลงไปจากเดิม 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์   ตระหนักถึงความส าคัญของการประพฤติปฏิบัติตนตามแบบอย่าง

วัฒนธรรมไทยและสังคมที่ดีงามมาอย่างต่อเนื่อง ดังปรัชญาของโรงเรียน “ นักเรยีนจะดี เพราะมีวัฒนธรรม  

นักเรยีนจะเป็นผู้น าเพราะมีความรู ้” และเอกลักษณ์ของโรงเรียน “ รกัประเพณี มมีารยาทงาม ”  จึงมอบหมาย 

ให้งานส่งเสริมปรัชญาและเอกลักษณ์ของโรงเรียน  ฝ่ายปกครอง ด าเนินการจัดการฝึก - อบรมกิริยา มารยาท 

และปลุกจิตส านึกให้แก่นักเรียนในเรื่องดังกล่าวต้ังแต่ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ดังตาราง 

การอบรมที่แนบมา) 

เพื่อให้การอบรมมารยาทแก่นักเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนจึงขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครอง 

ช่วยกรุณากวดขันดูแลนักเรียนในปกครองของท่าน  ในเรื่องการแต่งกาย  มารยาทในการพูดและมารยาทท่ัวไป 

รวมท้ังกระตุ้นเตือนให้นักเรียนเข้ารับการอบรมตามก าหนดการและติดตามพัฒนาการ   ด้านบุคลิกภาพและ 

การน ามารยาทอันดีงามไปใช้ในชีวิตประจ าวันด้วย 

 

โรงเรียนหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองเป็นอย่างดี  และขอขอบคุณ 

มา  ณ โอกาสนี้ 

 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

 

                                                                            โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ ์

 



ประถมศึกษาตอนต้น    ณ  เรือนทูลกระหม่อมมหิดลประทาน     เวลา 12.10-12.30 น.

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตามเอกลกัษณ์ของร.ร. -มารยาทในการ -การรู้จกัหนา้ท่ี

 รับประทานอาหาร

-มารยาทในท่ีประชุม  สมบติัของโรงเรียน

1 1 1 ป.1/1 ป.1/2 ป.4/1 ป.4/2

4 2 2 ป.1/3 ป.2/1 ป.4/3 ป.5/1

5 3 5 ป.2/2 ป.2/3 ป.5/2 ป.5/3

6 4 6 ป3/1 ป.3/2 ป.6/1 ป.6/2

7 5 7 ป.3/3 ป.6/3

8 8 8 ป.1/1 ป.1/2 ป.4/1 ป.4/2

11 9 9 ป.1/3 ป.2/1 ป.4/3 ป.5/1

12 10 12 ป.2/2 ป.2/3 ป.5/2 ป.5/3

18 11 13 ป3/1 ป.3/2 ป.6/1 ป.6/2

19 15 14 ป.3/3 ป.6/3

                                                                   งานส่งเสริมปรัชญาและเอกลักษณ์ของโรงเรียน

-การกราบ,การยอ่ไหว้ -การเขา้พบผูใ้หญ่ -ความซ่ือสัตย์

-การเดินผ่านผูใ้หญ่ -ความรับผิดชอบ

-การรักษาสาธารณ-มารยาทในการฟัง,พดู

ประถมฯตน้

                              ประถมศึกษาตอนปลาย   ณ ห้องพระพุทธศาสนา             เวลา 12.00-12.20 น.

-การมีน ้าใจต่อผูอ่ื้น65 65 65  ของโรงเรียน  พระภิกษุสงฆ์

กรกฎาคม 2565

-การตรงต่อเวลา

วนัท่ี/เดือน

-การปฏิบติัตนต่อ -ระเบียบวินยั

                                                                                          ฝ่ายปกครอง

                                         ตารางอบรมมารยาทของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่ 1-6

                                                        ภาคเรียนที ่  1  ปีการศึกษา  2565

1.คุณครูมารศรี   2.คุณครูปาริฉตัร  3.คุณครูวรรณิศา  4.คุณครูวรภร  5.คุณครูเมชญา  6.คุณครูปัณฑารีย์

       7.คุณครูสุรางค ์  8.คุณครูกนกภรณ์

                                                            คุณครูผู้อบรมระดบัประถมศึกษาตอนปลาย

1.คุณครูจ าเรียง   2.คุณครูพรยทุธ์  3.คุณครูศศิวิมล  4.คุณครูอมัพาศรี  5.คุณครูปภาดา  6.คุณครูพรศรี

สิงหาคม 2565 กนัยายน 2565

-ประวติัและเอกลกัษณ์

คุณครูผู้อบรมระดบัประถมศึกษาตอนต้น

      ชั้นท่ีอบรม

ประถมฯปลาย



ก.ค. ส.ค. ก.ย.

-การเดินผ่านผูใ้หญ่

-การถวายความเคารพ
-มารยาทในท่ีประชุม

1 1 1 ม.1/1 ม.1/2
4 2 2 ม.1/3 ม.1/4
5 3 5 ม.2/1 ม.2/2
6 4 6 ม.2/3 ม.2/4
7 5 7 ม.3/1 ม.3/2
8 8 8 ม.3/3 ม.3/4

11 9 9 ม.3/5 ม.4/1
12 10 12 ม.4/2 ม.4/3
18 11 13 ม.4/4 ม.5/1
19 15 14 ม.5/2 ม.5/3
20 16 15 ม.5/4 ม.6/1

17 16 ม.6/2 ม.6/3
18 ม.6/4 ม.6/5

หมายเหตุ  1. อาจารย์ทีป่รึกษาท่านใด  มีวนัอบรมตรงกับเวรประจ าวนัขอความกรุณาแลกวนัอบรมด้วย

                       วนัจันทร์   อ.พรทิพย์ ,อ.นิศรา                 วนัอังคาร         อ.สมพร (ยิม้) , อ.ธนภรณ์  

              กรณีท่ีบางเดือนบางหอ้งไม่มีตารางอบรม ขอใหเ้ขา้รับการอบรม(เลือกวนัอบรม)จนครบตามท่ีก าหนด

งานส่งเสริมปรัชญาและเอกลักษณ์ของโรงเรียน               ฝ่ายปกครอง

ตารางอบรมมารยาทของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1-6

ณ  หอประชุมศุขศรีสมร    เวลา 07.45 - 08.15 น.

ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2565

                       โดยแลกกับห้องใดช้ันใดก็ได้  และกรุณามาคุมนักเรียนของท่านทุกคร้ัง 

                   2. ในกรณทีีไ่ม่สามารถอบรมตามตารางได้ ขอให้แจ้งคุณครูประจ าวนัและนัดหมายใหม่ล่วงหน้า  

                       มัธยมศึกษาตอนปลายอบรมภาคเรียนละ 2 คร้ัง  แต่ไม่ควรเข้าอบรมในเดือนเดยีวกันทั้ง  2  คร้ัง

                   3. หัวข้อการอบรมจะแทรกข่าวทีน่่าสนใจ และเตือนการระวงัภัยของผู้หญงิ เป็นต้น

-การยอ่ไหว,้การหมอบกราบ

-การปฏิบติัตนต่อ

-ความซ่ือสัตย์

-การกราบเบญจางคประดิษฐ์

 พระภิกษุสงฆ์ -ความรับผิดชอบ

ตามเอกลกัษณ์ของร.ร.

วนัท่ี/เดือน

ชั้นท่ีอบรม

กรกฎาคม 2565 สิงหาคม 2565 กนัยายน 2565

-มารยาทการฟัง,พดู

-ประวติัและเอกลกัษณ์
65 65 65  ของโรงเรียน

-ระเบียบวินยั

-การรักษาสาธารณสมบติั

  ของโรงเรียน

-การเขา้พบผูใ้หญ่

                       วนัศุกร์      อ.ศิริจันทร์ , อ.ปราณ ี 

                       วนัพุธ       อ.ฑภิาภร , อ.นิศารัตน์            วนัพฤหัสบด ี   อ.วรรณภร , อ.พัชรินทร์

                   4. การกราบแบบเบญจางคประดษิฐ์ การหมอบกราบและการย่อไหว้ตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน 

                       เป็นธรรมเนียมปฏิบัติทุกคร้ังก่อนเร่ิมการอบรม

                   5. ตารางนีอ้าจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
                   6. ขอให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติตาม และตรงต่อเวลา


