ตารางเตรียมความพร้อมของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1
ประจาปีการศึกษา 2561
ว.ด.ป./เวลา
9 พ.ค. 2561

ว.ด.ป./เวลา

08.00 – 09.10 น.

09.10 – 10.00 น.

นักเรียนลงทะเบียน
หอประชุม

ผูอ้ านวยการ
พบปะนักเรียน

10.00 – 10.15 น.

10.15 – 11.45 น.

พักรับประทาน
อาหารว่าง

กิจกรรมประจาวัน
ม.1/1 - 1/2 ภาษาไทย
ม.1/3 – 1/4 คณิตศาสตร์
ม.1/5 – 1/6 วิทยาศาสตร์
ม.1/7 - 1/8 ภาษาอังกฤษ
ม.1/9 - 1/10 ทักษะชีวิต

08.30 – 10.00 น.

10.00 – 11.30 น.

กิจกรรมประจาวัน
ม.1/1 - 1/2 ภาษาอังกฤษ
10 พ.ค. 2561 ม.1/3 – 1/4 ทักษะชีวิต
ม.1/5 – 1/6 ภาษาไทย
ม.1/7 - 1/8 คณิตศาสตร์
ม.1/9 - 1/10 วิทยาศาสตร์

กิจกรรมประจาวัน
ม.1/1 - 1/2 ทักษะชีวิต
ม.1/3 – 1/4 ภาษาไทย
ม.1/5 – 1/6 คณิตศาสตร์
ม.1/7 - 1/8 วิทยาศาสตร์
ม.1/9 - 1/10 ภาษาอังกฤษ

ว.ด.ป./เวลา

08.30 – 10.00 น.

10.00 – 11.30 น.

กิจกรรมประจาวัน
ม.1/1 - 1/2 วิทยาศาสตร์
11 พ.ค. 2561 ม.1/3 – 1/4 ภาษาอังกฤษ
ม.1/5 – 1/6 ทักษะชีวิต
ม.1/7 - 1/8 ภาษาไทย
ม.1/9 - 1/10 คณิตศาสตร์

กิจกรรมประจาวัน
ม.1/1 - 1/2 ภาษาอังกฤษ
ม.1/3 – 1/4 ทักษะชีวิต
ม.1/5 – 1/6 ภาษาไทย
ม.1/7 - 1/8 คณิตศาสตร์
ม.1/9 - 1/10 วิทยาศาสตร์

หมายเหตุ กิจกรรมอาจมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสม

11.30 – 12.45 น.
พักรับประทาน
อาหารเที่ยง

11.45 – 12.45 น.

12.45 – 14.15 น.

พักรับประทาน
อาหารเที่ยง

กิจกรรมประจาวัน
ม.1/1 - 1/2 คณิตศาสตร์
ม.1/3 – 1/4 วิทยาศาสตร์
ม.1/5 – 1/6 ภาษาอังกฤษ
ม.1/7 - 1/8 ทักษะชีวิต
ม.1/9 - 1/10 ภาษาไทย

12.45 – 14.15 น.
กิจกรรมประจาวัน
ม.1/1 - 1/2 ภาษาไทย
ม.1/3 – 1/4 คณิตศาสตร์
ม.1/5 – 1/6 วิทยาศาสตร์
ม.1/7 - 1/8 ภาษาอังกฤษ
ม.1/9 - 1/10 ทักษะชีวิต

14.15 – 14.30 น.

14.30 – 16.00 น.

พักรับประทาน
อาหารว่าง

กิจกรรมประจาวัน
ม.1/1 - 1/2 วิทยาศาสตร์
ม.1/3 – 1/4 ภาษาอังกฤษ
ม.1/5 – 1/6 ทักษะชีวิต
ม.1/7 - 1/8 ภาษาไทย
ม.1/9 - 1/10 คณิตศาสตร์

14.15 – 14.30 น.
พักรับประทาน
อาหารว่าง

11.30 – 12.30 น.

12.30 – 16.00 น.

พักรับประทาน
อาหารเที่ยง

กิจกรรมระบบดูแลนักเรียน
กิจกรรมรับน้องใหม่
(ฝ่ายกิจการนักเรียน)

14.30 – 16.00 น.
กิจกรรมประจาวัน
ม.1/1 - 1/2 คณิตศาสตร์
ม.1/3 – 1/4 วิทยาศาสตร์
ม.1/5 – 1/6 ภาษาอังกฤษ
ม.1/7 - 1/8 ทักษะชีวิต
ม.1/9 - 1/10 ภาษาไทย

ตารางปรับพืน้ ฐานนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 9 -11 พฤษภาคม พ.ศ.2561
ที่

ห้อง / คาบ

1 (421)

2 (422)

3 (423)

4 (424)

5 (425)

6 (426)

7 (427)

8 (428)

9 (432)

10 (433)

1

วัน / เวลา
9 พ.ค. 61
10.15 – 11.45 น.

ภาษาไทย
ครูอนัญญา

ภาษาไทย
ครูพรฤดี

คณิตศาสตร์
ครูชญานี

คณิตศาสตร์
ครูอุรา

ภาษาอังกฤษ
ครูอภิญญา

ทักษะชีวิต
ครูศภุ ฤกษ์

ทักษะชีวิต
ครูอนุวัฒน์

คณิตศาสตร์
ครูปราณี

วิทยาศาสตร์
ครูยุพดี

วิทยาศาสตร์
ครูพัชวิมา

วิทยาศาสตร์
ครูศริ ิปราง
ครูเกสรี
ภาษาอังกฤษ
ครูสไบทิพย์

ภาษาอังกฤษ
ครูอมรรัตน์

คณิตศาสตร์
ครูปราณีต
ครูสุไกย๊ะ
วิทยาศาสตร์
ครูศริ ิวรรณ

วิทยาศาสตร์
ครูมนัสชนก
ครูกนกอร
ภาษาอังกฤษ
ครูสุใบ

ทักษะชีวิต
ครูจารัส

ทักษะชีวิต
ครูชัยณรงค์

ภาษาไทย
ครูสุกัญญา

ภาษาไทย
ครูวรรณมณี

วิทยาศาสตร์
ครูอนุอ่อน

ภาษาอังกฤษ
ครูพลอยไพลิน

ภาษาอังกฤษ
ครูจันทิรา

ภาษาไทย
ครูนิสิตา

คณิตศาสตร์
ครูอมลณัฐ

คณิตศาสตร์
ครูประทุมพร

ภาษาอังกฤษ
ครูพนิดา

วิทยาศาสตร์
ครูเฉลิมชนม์

คณิตศาสตร์
ครูสรุ พงศ์

วิทยาศาสตร์
ครูวิชิต

คณิตศาสตร์
ครูดนิตา
ครูสรุ พงศ์
วิทยาศาสตร์
ครูจุฑารัตน์

วิทยาศาสตร์
ครูธีรศักดิ์

ทักษะชีวิต
ครูไหมหน้า
(ห้อง 317)
ภาษาไทย
ครูพรฤดี

ทักษะชีวิต
ครูประทิน
(ห้อง 318)
ภาษาไทย
ครูสชุ ัด

คณิตศาสตร์
ครูนิกร

ทักษะชีวิต
ครูกานต์ชนก
(ห้อง 316)
ภาษาไทย
ครูอนัญญา

ทักษะชีวิต
ครูธีรยุทธ
(ห้อง 316)
ภาษาไทย
ครูซาเราะฮ์

ทักษะชีวิต
ครูสภุ ารัตน์
(ห้อง 316)
ภาษาไทย
ครูมณดารา
ครูสชุ ัด
คณิตศาสตร์
ครูพันธ์ณี

ภาษาไทย
ครูธีรยุทธ

ภาษาอังกฤษ
ครูเพ็ญพันธุ์

ทักษะชีวิต
ครูสุปรีญา
(ห้อง 316)
ภาษาไทย
ครูสภัทรา

ภาษาอังกฤษ
ครูอมรรัตน์

ภาษาอังกฤษ
ครูกุสุมา

คณิตศาสตร์
ครูชญานี

คณิตศาสตร์
ครูอุรา

วิทยาศาสตร์
ครูมนัสชนก
ครูกนกอร

วิทยาศาสตร์
ครูศริ ิปราง
ครูเกสรี

ภาษาอังกฤษ
ครูกุสุมา

ภาษาอังกฤษ
ครูอภิญญา

คณิตศาสตร์
ครูปราณีต
ครูสุไกย๊ะ
วิทยาศาสตร์
ครูศริ ิวรรณ

คณิตศาสตร์
ครูปราณี
ครูพันธ์ณี
วิทยาศาสตร์
ครูอนุอ่อน

วิทยาศาสตร์
ครูยุพดี

วิทยาศาสตร์
ครูพัชวิมา

ภาษาอังกฤษ
ครูสุใบ

ภาษาอังกฤษ
ครูสไบทิพย์

ภาษาอังกฤษ
ครูจันทิรา

ทักษะชีวิต
ครูยุบล

ทักษะชีวิต
ครูวิโรจน์

ทักษะชีวิต
ครูศภุ ฤกษ์
ครูอนุวัฒน์
ภาษาไทย
ครูนิสิตา

ทักษะชีวิต
ครูธีรยุทธ
ครูประทิน
(ห้อง 318)
ภาษาไทย
ครูวรรณมณี

ภาษาอังกฤษ
ครูพลอยไพลิน

ทักษะชีวิต
ครูนวพฤกษ์
ครูทินกร
ภาษาไทย
ครูธีรยุทธ

ทักษะชีวิต
ครูไหมหน้า
ครูสภุ ารัตน์
(ห้อง 317)
ภาษาไทย
ครูสุกัญญา
ครูซาเราะฮ์
คณิตศาสตร์
ครูอมลณัฐ

คณิตศาสตร์
ครูประทุมพร

ภาษาอังกฤษ
ครูเพ็ญพันธุ์

ภาษาอังกฤษ
ครูพนิดา

ทักษะชีวิต
ครูแหวนขวัญ

ทักษะชีวิต
ครูทินกร

ภาษาไทย
ครูสภุ ัทรา

ภาษาไทย
ครูมณดารา

คณิตศาสตร์
ครูนิกร

คณิตศาสตร์
ครูดนิตา

วิทยาศาสตร์
ครูธีรศักดิ์

วิทยาศาสตร์
ครูเฉลิมชนม์

2
3
4
5

9 พ.ค. 61
12.45 – 14.15 น.
9 พ.ค. 61
14.30 – 16.00 น.
10 พ.ค. 61
08.30 – 10.00 น.
10 พ.ค. 61
10.00 – 11.30 น.

6
10 พ.ค. 61
12.45 – 14.15 น.
7
8.
9.

10 พ.ค. 61
14.30 – 16.00 น.
11 พ.ค. 61
08.30 – 10.00 น.
11 พ.ค. 61
10.00 – 11.30 น.

โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ( กลุม่ อิสลาม )
วันที่ 10 – 11 พฤษภาคม พ.ศ.
ณ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รงั สรรค์
อ.คลองท่อม จ.กระบี่
**************************************************************************************************
สิง่ ทีต่ อ้ งเตรียมในการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
1. เสื้อสีขาว กางเกงวอร์มของโรงเรียนสาหรับการอยู่ค่าย 2 วัน 1 คืน ( เสื้อสีขาวอย่างน้อย 2 ตัว )
1.1 นักเรียนชาย เพิ่มเติม ( ผ้าโสร่งสาหรับละหมาดอย่างน้อย 1 ผืน พร้อมด้วยหมวกกุปิเยาะ 1 ใบ
1.2 นักเรียนหญิง เพิ่มเติม ( ผ้าตะละกงสาหรับละหมาด 1 ชุด และฮิญาบหรือผ้าคลุมเสื้อยืดแขนยาว
ใช้ในการทากิจกรรม )
2. ผ้าเช็ดตัว
3. เสื่อ หมอน ผ้าห่ม ยากันยุง ( ประเภทโลชั่น )
4. ของใช้ส่วนตัว เช่น ขันน้า ยาสีฟัน แปรงสีฟัน แชมพู แป้ง ฯลฯ
5. ยาประจาตัว ( ถ้ามี )
6. สมุดจด 1 เล่ม ปากกา 1 ด้าม
7. รองเท้าแตะ
8. ชุดลาลองใช้นอน
สิ่งต้องห้าม
1. เครื่องดื่มที่มีแอลกกอฮอล์ทุกชนิด
2. สิ่งเสพติดทุกชนิด
3. อุปกรณ์สาหรับการพนันทุกชนิด
4. อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด
5. ของมีค่าทุกชนิด เช่น สร้อยทอง , แหวนทอง ฯลฯ
หมายเหตุ
อุปกรณ์เครื่องใช้ตาม ข้อ 1.1 และ 1.2 ต้องมีทุกคนเป็นชุดบังคับห้ามยืมของผู้อื่น
หากไม่มีเสื้อสีขาวล้วนอนุญาตให้นักเรียนใส่เสื้อโทนสีขาวก็ได้
สิ่งของต้องห้ามหากนักเรียนพกติดตัวมาจะดาเนินการไปตามกฎระเบียบของโรงเรียน
พิธีเปิดให้นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน

\

กาหนดการ ( กลุม่ นักเรียนอิสลาม )
ค่าย คุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รงั สรรค์
หลักสูตร 2 วัน 1 คืน ( ค้างคืน )
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
เวลา
กิจกรรม
07.00 – 08.00 น. ลงทะเบียนรับรายงานตัวที่โรงเรียน
08.00 – 09.00 น. เข้าสู่สถานที่อบรม / จัดสัมภาระเข้าที่พัก / จัดระเบียบการอบรม
09.00 – 09.30 น. พิธีเปิด
- ตัวแทนนักเรียน อัญเชิญ พระมหาคัมภีร์อัลกรุอ่าน
- ตัวแทนครูกล่าวรายงาน
- ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ
09.30 – 10.00 น. ปฐมนิเทศ/ทักทายกันฉันท์พี่น้องอิสลาม
10.00 – 11.00 น. อิสลามกับการดาเนินชีวิตภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
11.00 – 11.30 น. แจ้งระเบียบการอยู่ค่าย
11.30 – 12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.30 – 13.00 น. คณะครู / นักเรียนร่วมทาการละหมาดฟัรดูซุฮ์รี
13.00 – 13.30 น. พักเปลี่ยนอิริยาบถ / เปลี่ยนเป็นชุดลาลองเรียบร้อย
13.30 – 15.00
กิจกรรมศาสนา ( หลักการปฏิบัติรุกุ่นอิสลาม)
- ฝึกการกล่าวคาปฏิญาณที่สมบูรณ์ ( กาลิเมาะ ซาฮาดะ )
- การละหมาดของท่านนบี ( ซล. )
- การถือศีลอดในเดือนรอมดอน
- เรียนรู้การจ่ายซะกาต
- การประกอบพิธีฮัจญ์
15.00 – 15.40 น. พักเปลี่ยนอิริยาบถ / เตรียมตัวละหมาดฟัรดูอัศรี
15.40 – 16.30 น. ละหมดฟัรดูอัศรี และ ทาฮาลาเกาะฮ์อัลกรุอ่าน (ซูเราะห์ 5 กลุ่ม )
16.30 – 17.30 น. รับประทานอาหารเย็น
17.30 – 18.30 น. อาบน้า / ทาภารกิจส่วนตัว
18.40 – 19.00 น. ละหมาดฟัรดูมัฆริบ
19.00 – 19.40 น. ดุอาร์ในชีวิตประจาวัน ( ฝึกฝนและท่องจา )
19.50 – 20.30 น. ละหมาดฟัรดูอิฉา และ ทาฮาลาเกาะฮ์อัลกรุอ่าน (ซูเราะห์ 5 กลุ่ม)
21.00 น.
ทาภารกิจส่วนตัว / ดุอาร์ก่อนนอน และเข้านอน
00.30. – 00.45 น. ละหมาดสุนัตตะฮัจญุด

ผูร้ ับผิดชอบ
คณะครู
คณะครู
ตัวแทนนักเรียน
ตัวแทนครู
วิทยากรอิสลาม
วิทยากรอิสลาม/คณะ
วิทยากรอิสลาม
คณะครู
คณะครู / นักเรียน
คณะครู / นักเรียน
นักเรียน
คณะครู / นักเรียน

คณะครู / นักเรียน
คณะครู / นักเรียน
ครู / นักเรียน
ครู / นักเรียน
คณะครู / นักเรียน
วิทยากร / คณะครู
วิทยากร / คณะครู
นักเรียน
คณะครู / นักเรียน

วันที่ 11 พฤษภาคม
เวลา
04.30 – 05.00 น.
05.20 – 06.20 น.
06.20 – 07.00 น.
07.00 – 08.30 น.
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 10.30 น.

พ.ศ. 2561

11.00 – 11.30 น.

กิจกรรม
สัญญาณปลุกให้ตื่น / ทาภารกิจส่วนตัว
ละหมาดฟัรดูซุบฮิและทบทวนทดสอบดุอาร์ในชีวิตประจาวัน
กิจกรรมนันทนาการ
รับประทานอาหารเช้า
พักเปลี่ยนอิริยาบถ
กิจกรรมศาสนา ( หลักการศรัทธารุกุ่นอีหม่าน)
- ฟังการบรรยาย เรื่องความจริงของชีวิตในอิสลามและการ
เตรียมพร้อมตนเองเพื่ออาคีรัต
พิธีปิด

12.00 น.

เก็บสัมภาระ / เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

ผูร้ ับผิดชอบ
ครู / นักเรียน
คณะครู / นักเรียน
คณะครู
ครู / นักเรียน
วิทยากรอิสลาม

ประธาน
(วิทยากรอิสลาม)
คณะครู / นักเรียน

