รายละเอียดการเข้าค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียนใหม่ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน พ.ศ.2558
การเตรียมการนักเรียน
1. ชาระเงินค่าลงทะเบียน 400 บาท สาหรับอาหารและของว่าง 7 มื้อ เอกสารค่ายและกรอบบัตรนักเรียน
2. เสื้อผ้ารองเท้าชุดสุภาพทากิจกรรม มีการออกกาลังกายตอนเช้า ทากิจกรรมกลางวันและชุดสาหรับนอน
ค้างคืนที่โรงเรียน 3 วัน 2 คืน
3. เครื่องนอน หมอน ผ้าห่ม(นอนในห้องปรับอากาศ)
4. ของใช้ส่วนตัว ยารักษาโรคประจาตัว
5. เครื่องเขียน ดินสอปากกา สมุดบันทึก
6. งดใช้อุปกรณ์สื่อสาร เกมกด อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ทุกประเภท ตลอดค่าย ให้นักเรียนฝากกับผู้ปกครอง
7. ไม่ควรพกเงินจานวนมาก หรือสิ่งของมีค่า เช่น เครื่องประดับ เครื่องใช้ที่มีราคาแพง ติดตัวมาเข้าค่าย
ทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบในกรณีชารุด สูญหายหากนักเรียนนามาเข้าค่าย
8. ทางโรงเรียนจัดบริการ อาหารและของว่างสาหรับนักเรียนตลอดการเข้าค่าย โดยท่านผู้ปกครองไม่
จาเป็นต้องซื้อขนมขบเคี้ยวของว่างอื่นๆให้นักเรียน โดยในค่ายให้รับประทานอาหาร ของว่างตามเวลากาหนด

กาหนดการกิจกรรม
ท่านผู้ปกครองส่งนักเรียนที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) วันพุธที่ 22 เมษายน
2558 ลงทะเบียน เวลา 08.30น.-09.30 น. และรับนักเรียนกลับวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 11.00 น.
สถานที่คือ อาคารเรียนมัธยม 2
วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558
08.30 น.- 09.30 น.
ลงทะเบียน
09.30 น.- 10.00 น.
พิธีเปิดโครงการ
10.00 น.- 12.00 น.
ทากิจกรรมรอบเช้า (ละลายพฤติกรรม แนะนาแบ่งกลุ่มนักเรียน พบอาจารย์
ประจากลุ่ม)
12.00 น.- 13.00 น.
กิจกรรมบนโต๊ะอาหาร 1
13.00 น.- 14.50 น.
รอบรู้เรื่อง นักเรียนสาธิตฯ
14.50 น.- 15.10 น.
รับอาหารว่าง
15.10 น.- 17.00 น.
ฝึกมารยาท ระเบียบวินัยนักเรียน
17.00 น.- 18.00 น.
อาบน้าทาภารกิจส่วนตัว
18.00 น.- 18.15 น.
เคารพธงชาติ กิจกรรมหน้าเสาธง
18.15 น.- 19.00 น.
กิจกรรมบนโต๊ะอาหาร 2
19.00 น.- 20.00 น.
รู้รอบชีวิตมัธยม วัยรุ่น ภัยร้ายรอยกายเรา
20.00 น.- 21.30 น.
การเติบโตที่มีอนาคต
21.30 น.- 22.00 น.
รับอาหารว่าง เตรียมตัวเข้านอน
22.00 น.
เข้าห้องนอน
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558
04.30 น.- 05.00 น.
ตื่นนอนทาภารกิจส่วนตัวตอนเช้า
05.00 น.- 05.30 น.
สวดมนต์ทาวัตรเช้า
05.30 น.- 07.00 น.
เดิน วิ่งสารวจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
07.00 น.- 08.00 น.
อาบน้าทาภารกิจส่วนตัวตอนเช้า
08.00 น.- 08.30 น.
เคารพธงชาติ กิจกรรมหน้าเสาธง
08.30 น.- 09.30 น.
กิจกรรมบนโต๊ะอาหาร 3
09.30 น.- 10.00 น.
กิจกรรมนันทนาการ แจ้งกาหนดการเข้าฐาน

10.00 น.- 12.00 น.
12.00 น.- 13.00 น.
13.00 น.- 13.30 น.
13.00 น.- 15.00 น.
15.30 น.- 16.00 น.
16.00 น.- 17.00 น.
17.00 น.- 18.00 น.
18.00 น.- 18.15 น.
18.15 น.- 19.00 น.
19.00 น.- 20.00 น.
20.00 น.- 21.00 น.
21.00 น.- 22.00 น.
22.00 น.- 22.30 น.
22.30 น.

ทากิจกรรมเข้าฐานกลุ่มสาระ 1-4
กิจกรรมบนโต๊ะอาหาร 4
กิจกรรมนันทนาการ เตรียมการเข้าฐานรอบบ่าย
ทากิจกรรมเข้าฐานกลุ่มสาระ 5-8
รับอาหารว่าง
ประเมินผลคะแนนเข้าฐาน
อาบน้าทาภารกิจส่วนตัว
เคารพธงชาติ
กิจกรรมบนโต๊ะอาหาร 5
เสริมสร้างระเบียบวินัย
จุดเทียนปัญญา
ละครคุณธรรมจริยธรรม สวดมนต์ทาวัตรเย็น ทาสมาธิ
รับอาหารว่าง เตรียมตัวเข้านอน
เข้าห้องนอน

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558
04.30 น.- 05.00 น.
ตื่นนอนทาภารกิจส่วนตัวตอนเช้า
05.00 น.- 05.30 น.
สวดมนต์ทาวัตรเช้า
05.30 น.- 07.00 น.
ออกกาลังกายตอนเช้า จัดห้องเรียน
07.00 น.- 08.00 น.
อาบน้าทาภารกิจส่วนตัวตอนเช้า จัดเก็บสถานที่
08.00 น.- 08.20 น.
เคารพธงชาติ กิจกรรมหน้าเสาธง
08.20 น.- 09.00 น.
กิจกรรมบนโต๊ะอาหาร 6
09.00 น.- 10.00 น.
พบอาจารย์ที่ปรึกษา เลือกหัวหน้า แบ่งเวรทาความสะอาด
10.00 น.- 11.00 น.
สรุปประเมินผล พิธีปิด

ฝ่ายกิจการนักเรียน
โทรศัพท์ 043-754-635, 043-754-333 ต่อ 3309
อ.อภิรัฐ เทียนสี ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โทรศัพท์ 08-1592-2947

