
 
คําส่ังโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ที่     ๐๓๑     / ๒๕๕๔ 

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการอยูคายพักแรมลูกเสือ เนตรนาร ียุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่ ๑ 
............................................................ 

เพื่อใหการดําเนินงานการอยูคายพักแรมลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่    ๑ ประจําป 
การศึกษา  ๒๕๕๓    ระหวางวันที ่   ๒ -  ๔   มีนาคม   ๒๕๕๔   ณ   คายเสาวลักษณ   อําเภอ    ปากชอง   จังหวัดนครราชสีมา   
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ   บังเกิดประโยชนแกผูเรียน    โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา   ๒๗ (๑)   แหงพระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช     ๒๕๔๗   จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานตาง ๆดังน้ี   

คณะกรรมการอํานวยการ 
นายพิชยนันท  สารพานิช  ผูอํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
นายคมศักดิ์  หาญสิงห   รองผูอํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
นางนภัสสรณ  เกียรติอภิพงษ  รองผูอํานวยการโรงเรียน กรรมการ 
นางสุนิดา   เดชะทัตตานนท  รองผูอํานวยการโรงเรียน กรรมการ 
นายสมยศ  แมนสงวน  หัวหนากลุมบริหารวิชาการ  กรรมการ 
นางวราภรณ  สัตยมาภากร  หัวหนากลุมอํานวยการ กรรมการ 
นายอดุลย  ศิริเวช   รองผูอํานวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 

  มีหนาที่   ใหคําปรึกษา  ควบคุม  ดูแล  และอํานวยความสะดวกใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 
คณะกรรมการดําเนินงาน 
๑. ฝายดําเนินงาน 
นายอดุลย  ศิริเวช   ผูอํานวยการฝกอบรม 
นางนภัสสรณ  เกียรติอภิพงษ  รองผูอํานวยการฝกอบรม 
นายคมศักดิ์  หาญสิงห   รองผูอํานวยการฝกอบรม 
นายสมยศ  แมนสงวน  รองผูอํานวยการฝกอบรม 
นางวราภรณ  สัตยมาภากร  รองผูอํานวยการฝกอบรม 
นางศรีนภา                  อรัญญาเกษมสุข  กรรมการ 
นายเพิ่มศักดิ์  พูลสวัสดิ์   กรรมการ 
นายณรงค  หนูนารี   กรรมการ 
นางสาวเสาวนีย  จิระสุทธ์ิตระกูล  กรรมการ 
นายพิราม  ภูมิวิชิต   กรรมการและเลขานุการ 
นายปุย   คงอุไร   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
นายวิทู   ศรารัชต   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
มีหนาที่  ๑.  วางแผน ดําเนินการ และควบคุมการฝกอบรมใหเปนไปตามที่กําหนด  

                      ๒.   ควบคุมและประสานงานตาง ๆใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย 
 

 
 



-๒- 
๒. ฝายฝกอบรม 
๒.๑ ฝายประสานงานทั่วไป 

นายพิราม ภูมิวิชิต หัวหนา นายเพิ่มศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผูชวย 

น.ส.เสาวนีย จิระสุทธ์ิตระกูล ผูชวย นายณรงค หนูนารี ผูชวย 

นายปุย คงอุไร ผูชวย นายวิทู ศรารัชต ผูชวย 

มีหนาที่   ติดตอประสานงานกับฝายตาง ๆเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางเปนระเบียบเรียบรอย 
๒.๒ ฝายพยาบาล 

นางจุทามาศ  วานิชชัง   หัวหนา น.ส.พอพิศ  แกวคูณ ผูชวย 

น.ส.เสาวลักษณ  สันติธรรมเมธี ผูชวย น.ส.มีนา  โอษฐงาม ผูชวย 

            มีหนาที่  ๑. จัดเตรียมเวชภัณฑ ยาที่จําเปนในการอยูคายพักแรมและดูแลผูเจ็บปวยอยางใกลชิด 
                       ๒. ประสานงานกับคายและผูเก่ียวของ  เม่ือมีผูเจ็บปวย 
  ๒.๓ ฝายเอกสารและอุปกรณฝก 

นายปุย คงอุไร หัวหนา นายพิราม ภูมิวิชิต ผูชวย 

น.ส.เสาวนีย จิระสุทธ์ิตระกูล ผูชวย นายวิทู ศรารัชต ผูชวย 

นายเสถียร  บุญมหาสิทธ์ิ ผูชวย น.ส.เสาวลักษณ  สันติธรรมเมธี ผูชวย 
             มีหนาที่  จัดทํารายชื่อแตละหมู  กอง  ทําเอกสารแจงหนวยงานที่เก่ียวของ 

๒.๔ ฝายโสตทัศนูปกรณ 

นายสุวิท  ปนอมร                              หัวหนา นายเสถียร  บุญมหาสิทธ์ิ ผูชวย 

นายณัฐพงศ  พูลสวัสดิ์ ผูชวย นายภูริวัฒน บุญจันทร ผูชวย 
             มีหนาที่  ๑. บันทึกภาพน่ิงและวีดิทัศน กิจกรรมตลอดการอยูคาย ควบคุมระบบแสง เสียง ตลอดการอยูคาย/ฝกอบรม 
                          ๒. พิมพรูปภาพการอยูคายและแผนดีวีดีประมวลภาพการอยูคายประกอบการสรุปผลงานและนําขึ้นเว็บไซต 
         ของโรงเรียน 
  ๒.๕ ฝายการเงิน 

นางพัชร ี  ระมาตร                            หัวหนา นางทัศนีย  วงคเขียว ผูชวย 

นางสาวจิรจิตร  คําเสถียร ผูชวย นายพิราม ภูมิวิชิต ผูชวย 

นายปุย คงอุไร ผูชวย นายวิทู  ศรารัชต ผูชวย 

               มีหนาที่   ประสานงานกับเจาหนาทีค่ายพักแรมดานการเงิน 
  ๒.๖ ฝายอาหาร 

นางพัชรี   ระมาตร                            หัวหนา นางทัศนีย  วงคเขียว ผูชวย 

นางสาวจิรจิตร  คําเสถียร ผูชวย นายพิราม ภูมิวิชิต ผูชวย 

นายปุย คงอุไร ผูชวย นายวิทู  ศรารัชต ผูชวย 

               มีหนาที่   ประสานงานกับเจาหนาทีค่ายพักแรมดานอาหาร 
 
 
 



-๓- 
  ๒.๗ ฝายพิธีการ 

นายเพิ่มศักดิ์ พูลสวัสดิ์ หัวหนา นายพิราม ภูมิวิชิต ผูชวย 

นายณรงค หนูนารี ผูชวย นายวิทู  ศรารัชต ผูชวย 

  ๒.๘ ฝายนันทนาการ และ ชุมนุมรอบกองไฟ 
นางทิพยจันทร หงษา หัวหนา นายเพชร  สาระจันทร ผูชวย 

น.ส.ลักษณา  อังกาบสี ผูชวย นางพิมพสุภัค  บุบผา ผูชวย 

นายปรีชา  นภาวุฒิ ผูชวย น.ส.อนุศรา  บุญหลิม ผูชวย 

น.ส.สุนันทา  กมลผาด                ผูชวย น.ส.นฤมล  รับสง ผูชวย 

นายสาธิต  แกวศรีทัศน ผูชวย น.ส.จิรจิตร  คําเสถียร ผูชวย 

นายสุวิท  ปนอมร ผูชวย   
  ๒.๙. ฝายวิชาการและฝกอบรม 

นายเพิ่มศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ที่ปรึกษา  

นายพิราม ภูมิวิชิต ที่ปรึกษา  

น.ส.ภรณกมนส  ดวงสุวรรณ หัวหนาวิชาผจญภัย  

นางจุทามาศ  วานิชชัง   หัวหนาวิชาปฐมพยาบาล  

นายเพิ่มศักดิ์ พูลสวัสดิ์ หัวหนาวิชาบุกเบิก  

นายวิทู  ศรารัชต หัวหนาวิชาเดินทางไกล  

นางทิพยจันทร หงษา หัวหนาวิชากิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ  

น.ส.เกวลี  บุญบา หัวหนาวิชากิจกรรม How do you do  

นายปุย คงอุไร หัวหนาวิชาการจัดการคาย  
น.ส.ดวงพร  เชื้อมโนชาญ น.ส.บรรจง  นาคสุวรรณ น.ส.ลักษณา  อังกาบสี 
นางนวรัตน  นาคเสนีย นางพัชรี   ระมาตร                            นางพิมพสุภัค  บุบผา 
 น.ส.เสาวนีย  จิระสุทธ์ิตระกูล นายเพชร  สาระจันทร นางประพิมพรรณ อินทรศิริพงษ 
นายปวิตร  สมนึก น.ส.ภัทรนุช  คําดี นางทัศนีย  วงคเขียว 
นายปรีชา  นภาวุฒิ น.ส.ฤทัยรัตน  ศรีพวงมาลัย น.ส.พอพิศ  แกวคูณ 
น.ส.เสาวลักษณ  สันติธรรมเมธี นางลําพอง  พูลเพิ่ม นางพรรณี  คลายจันทร 
น.ส.จิรจิตร  คําเสถียร นางปภาดา  พชรพงศสุข นางพจมาน  ชีววัฒนา 
น.ส.วีรสุดา  จันทโชติ นายอุตสาห  สังขรัตน นายเสถียร  บุญมหาสิทธ์ิ 
นายสาธิต  แกวศรีทัศน นางกาญจนา  สินวิชัย นายเล็ก  สินวิชัย 
นางโสภา พงศเทพูปถัมภ น.ส.นิภาพรรณ  อดุลยกิตติชัย น.ส.ฝนทอง  ศิริพงษ 
 นายพิราม ภูมิวิชิต น.ส.มีนา  โอษฐงาม น.ส.จุฑารัตน  สิทธิคําทับ 
น.ส.มวารี   ใจชูพันธ                                    น.ส.อรสา ชาติรัมย นายณรงค   หนูนารี   
      
                                    



 
  

 
นายสุวิท  ปนอมร                              น.ส.นฤมล  รับสง  MissPan Dong Mei 
น.ส.สุนันทา  กมลผาด               น.ส.อนุศรา  บุญหลิม นางวราภรณ สัตยมาภากร 
 นายภูริวัฒน บุญจันทร นายณัฐพงศ  พูลสวัสดิ์ นายภูริวัฒน บุญจันทร 

         ๒.๑๐ ฝายวิทยากรประจํากอง 

นายวิทู  ศรารัชต ผบ.ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับ ม.๑ 
 

น.ส.ดวงพร  เชื้อมโนชาญ ผบ.ลญ.กอง ๑ นางพรรณี  คลายจันทร ผบ.ลญ.กอง ๑ 

นางวราภรณ สัตยมาภากร ผบ.ลญ.กอง ๑   

น.ส.ลักษณา  อังกาบสี ผบ.ลญ.กอง ๒ นางนวรัตน  นาคเสนีย ผบ.ลญ.กอง ๒ 
น.ส.พอพิศ  แกวคูณ ผบ.ลญ.กอง ๒   
นางพิมพสุภัค  บุบผา ผบ.ลญ.กอง ๓ น.ส.เกวลี  บุญบา ผบ.ลญ.กอง ๓ 
นายปวิตร  สมนึก ผบ.ลญ.กอง ๔ นายสาธิต  แกวศรีทัศน ผบ.ลญ.กอง ๔ 
นายเพชร  สาระจันทร ผบ.ลญ.กอง ๕ นางประพิมพรรณ อินทรศิริพงษ ผบ.ลญ.กอง ๕ 

น.ส.ภัทรนุช  คําดี ผบ.ลญ.กอง ๖ นางทัศนีย  วงคเขียว ผบ.ลญ.กอง ๖ 
น.ส.จิรจิตร  คําเสถียร 
นายปรีชา  นภาวุฒิ 

ผบ.ลญ.กอง ๖ 
ผบ.ลญ.กอง ๗ 

 
น.ส.ฤทัยรัตน  ศรีพวงมาลัย 

 
ผบ.ลญ.กอง ๗ 

นางพจมาน  ชีววัฒนา 
นางลําพอง  พูลเพิ่ม 

ผบ.ลญ.กอง ๗ 
ผบ.ลญ..กอง ๘ 

 
น.ส.เสาวลักษณ  สันติธรรมเมธี 

 
ผบ.ลญ.กอง ๘ 

นางปภาดา  พชรพงศสุข ผบ.ลญ.กอง ๙ น.ส.วีรสุดา  จันทโชติ ผบ.ลญ.กอง ๙ 

นายวิทู  ศรารัชต ผบ.ลญ..กอง ๙   

นายอุตสาห  สังขรัตน ผบ.ลญ.กอง ๑๐ นายเสถียร  บุญมหาสิทธ์ิ ผบ.ลญ.กอง ๑๐ 

น.ส.บรรจง  นาคสุวรรณ ผบ.ลญ.กอง ๑๐  
 
 

      

นายเล็ก  สินวิชัย ผูนํายุวกาชาด ระดับ ม.๑ 
 

นางโสภา พงศเทพูปถัมภ ผูนํายุวกาชาด กลุมที่ ๑ น.ส.ภรณกมนส  ดวงสุวรรณ ผูนํายุวกาชาด กลุมที่ ๔ 

น.ส.นิภาพรรณ  อดุลยกิตติชัย ผูนํายุวกาชาด กลุมที่ ๒ น.ส.มวารี   ใจชูพันธ ผูนํายุวกาชาด กลุมที่ ๕ 

นางกาญจนา  สินวิชัย ผูนํายุวกาชาด กลุมที่ ๓   
             มีหนาที ่ ๑.  ควบคุมดูแล ตรวจความเรียบรอยของเครื่องแบบและส่ิงของเครื่องใชสวนตัวและสวนรวม      

               ของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
   ๒. เปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําในการปฏิบัติกิจกรรมตามตารางฝกอบรมในระหวางอยูคายพักแรม 
   ๓. ดูแลความเรียบรอย และความประพฤติของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ตลอดการอยูคายพักแรม 
 
 



-๕- 
 
๒.๑๑ ฝายควบคุมการเดินทาง 

นายเพิ่มศักดิ์ พูลสวัสดิ์ หัวหนา น.ส.เสาวนีย จิระสุทธ์ิตระกูล ผูชวย 

นายพิราม ภูมิวิชิต ผูชวย นายณรงค หนูนารี ผูชวย 

ผูบังคับบัญชาลูกเสือฯ ผูชวย ผูนํากลุมยุวกาชาด ผูชวย 
     มีหนาที ่    จัดเตรียมยานพาหนะตามระเบียบ การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา และประสานกับฝาย 

   จัดกิจกรรมในการเตรียมรถโรงเรียนเพื่อความสะดวกในการ ควบคุม ติดตามและดูแลนักเรียน 
 

ผูควบคุมรถลูกเสือ เนตรนาร ียุวกาชาด 

รถคันที่ ๑ น.ส.เสาวลักษณ  สันติธรรมเมธี หัวหนา น.ส.บรรจง  นาคสุวรรณ ผูชวย 

 น.ส.ฝนทอง  ศิริพงษ ผูชวย นายเสถียร  บุญมหาสิทธ์ิ ผูชวย 

รถคันที่ ๒ น.ส.ดวงพร  เชื้อมโนชาญ หัวหนา นางพรรณี  คลายจันทร ผูชวย 

 นางโสภา พงศเทพูปถัมภ ผูชวย นายอุตสาห  สังขรัตน ผูชวย 

รถคันที่ ๓ นางลําพอง  พูลเพิ่ม หัวหนา น.ส.สุนันทา  กมลผาด ผูชวย 

 น.ส.นฤมล  รับสง ผูชวย นายภูริวัฒน บุญจันทร ผูชวย 

รถคันที่ ๔ น.ส.ลักษณา  อังกาบสี หัวหนา นางนวรัตน  นาคเสนีย ผูชวย 

 น.ส.พอพิศ  แกวคูณ ผูชวย น.ส.อรสา ชาติรัมย ผูชวย 

รถคันที่ ๕ น.ส.ภรณกมนส  ดวงสุวรรณ หัวหนา นางกาญจนา  สินวิชัย ผูชวย 

 นายเล็ก  สินวิชัย ผูชวย น.ส.มวารี   ใจชูพันธ ผูชวย 

รถคันที่ ๖ น.ส.เกวลี  บุญบา หัวหนา นางพิมพสุภัค  บุบผา ผูชวย 

 น.ส.จุฑารัตน  สิทธิคําทับ ผูชวย นางทิพยจันทร หงษา ผูชวย 

รถคันที่ ๗ นางปภาดา  พชรพงศสุข หัวหนา น.ส.มีนา  โอษฐงาม ผูชวย 

 นายเพชร  สาระจันทร ผูชวย นางประพิมพรรณ อินทรศิริพงษ ผูชวย 

รถคันที่ ๘ น.ส.จุฑารัตน  สิทธิคําทับ หัวหนา นางพจมาน  ชีววัฒนา ผูชวย 

 MissPan Dong Mei ผูชวย น.ส.ฤทัยรัตน  ศรีพวงมาลัย ผูชวย 

รถคันที่ ๙ นายสาธิต  แกวศรีทัศน หัวหนา นายปวิตร  สมนึก ผูชวย 

 น.ส.นิภาพรรณ  อดุลยกิตติชัย ผูชวย น.ส.อนุศรา  บุญหลิม  

รถคันที่ ๑๐ น.ส.ภัทรนุช  คําด ี หัวหนา น.ส.วีรสุดา  จันทโชติ ผูชวย 

 น.ส.จิรจิตร  คําเสถียร ผูชวย นายปรีชา  นภาวุฒิ ผูชวย 
มีหนาที ่ ๑. ตรวจสอบจํานวนสมาชิกลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ใหครบทั้งไปและกลับ 

             ๒. ดูแลความปลอดภัยของสมาชิกลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดในระหวางการเดินทาง 
 
 



-๖- 
รถโรงเรียน 

นายอดุลย  ศิริเวช นายพิราม  ภูมิวิชิต 
นายเพิ่มศักดิ์  พูลสวัสดิ์ น.ส.เสาวนีย  จิระสุทธ์ิตระกูล 
นายปุย  คงอุไร             นายณรงค   หนูนารี   
นางจุทามาศ  วานิชชัง   นางพัชรี   ระมาตร 
นายวิทู  ศรารัชต นางทัศนีย  วงคเขียว 
นางวราภรณ สัตยมาภากร                               

 ๒.๑๒ ฝายเวรรักษาการณในเวลากลางคืน 
วันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๕๔ 

ชวงเวลา ผูรับผิดชอบ 
๒๒.๐๐ น.  -  ๒๔.๐๐ น. นายปุย  คงอุไร                 หัวหนา นายเสถียร  บุญมหาสิทธ์ิ   ผูชวย   
๒๔.๐๐ น.  -  ๐๒.๐๐ น. นายเพชร  สาระจันทร          หัวหนา นายวิทู  ศราวัชต            ผูชวย 
๐๒.๐๐ น. –  ๐๔.๐๐ น. นายเพิ่มศักดิ์  พูลสวัสดิ์       หัวหนา นายปรีชา  นภาวุฒิ          ผูชวย 
๐๔.๐๐ น. -  ๐๖.๐๐ น. นายณรงค    หนูนารี          หัวหนา นายสาธิต  แกวศรีทัศน     ผูชวย 

วันที่  ๓  มีนาคม ๒๕๕๔ 
ชวงเวลา ผูรับผิดชอบ 

๒๒.๐๐ น.  -  ๒๔.๐๐ น. นายปุย  คงอุไร                 หัวหนา นายเสถียร  บุญมหาสิทธ์ิ    ผูชวย   
๒๔.๐๐ น.  -  ๐๒.๐๐ น. นายสุวิท  ปนอมร              หัวหนา นายวิทู  ศราวัชต             ผูชวย 
๐๒.๐๐ น. –  ๐๔.๐๐ น. นายเพิ่มศักดิ์  พูลสวัสดิ์       หัวหนา นายปวิตร  สมนึก            ผูชวย 
๐๔.๐๐ น. -  ๐๖.๐๐ น. นายณรงค    หนูนารี          หัวหนา นายสาธิต  แกวศรีทัศน      ผูชวย 

มีหนาที ่ ๑. ดูแลรักษาความปลอดภัยของสมาชิกลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ตลอดจนผูบังคับบัญชาทุกคน 
๒. รายงานผูอํานวยการฝกอบรมเม่ือมีเหตุการณผิดปกติเพื่อแกไขปญหาตอไป 

๒.๑๓ ฝายประเมินผล 
น.ส.ฝนทอง  ศิริพงษ หัวหนา นายวิทู  ศรารัต ผูชวย 
น.ส.ภัทรนุช  คําด ี ผูชวย น.ส.บรรจง  นาคสุวรรณ ผูชวย 

น.ส.เสาวลักษณ  สันติธรรมเมธี  ผูชวย น.ส.มวารี   ใจชูพันธ                                    ผูชวย 
             มีหนาที ่ ๑. ออกแบบ รวบรวม วิเคราะหขอมูล และประเมินผลการดําเนินงาน 
                         ๒. สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน  

             

   ทั้งน้ี  ตั้งแตวันที่     ๘    กุมภาพันธ   พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

   ส่ัง  ณ  วันที่   ๘   กุมภาพันธ   พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
     
    (นายพิชยนันท  สารพานิช) 
                                ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 
 



 
 
 

ตารางกิจกรรมคายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาต ิ
ชันมัธยมศึกษาปที่ ๑ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ระหวางวันที ่๒ - ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ 
ณ คายลูกเสือเสาวลักษณ อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 

วัน/เวลา กิจกรรม เวลา(นาที) ผูรับผิดชอบ 
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔    
๐๗.๑๕ น. ออกเดินทาง ๑๒๐ ครูเพิ่มศักดิ์,ผูกํากับ 
๐๙.๓๐ น. ถึงคายลูกเสือ ฯ 

- ลอดซุม 
- ปฐมนิเทศ (การประพฤติปฏิบัติตน การแตงกาย การใช
สมุดและอ่ืน ๆ) 
- แนะนําสถานที่ และซักซอมพิธีเปด 

 
๒๐ 
๒๐ 

 
๒๐ 

 
ครูปุย 

ครูเพิ่มศักดิ์ 
 

ครูพิราม 
๑๐.๓๐ น. พิธีเปดการอยูคายพักแรม (ในหองประชุม) 

- ประธานในพิธีจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย 
- ถวายราชสดุดี 
- ประธาน ฯ กลาวใหโอวาท และกลาวเปดการเขาคายฯ 
- แนะนําผูอํานวยการฝก และคณะวิทยากร 

 
๕ 

๑๕ 
๑๕ 
๑๕ 

 
รองฯอดุลย 
ครูเพิ่มศักดิ์ 
รองฯอดุลย 

ครูพิราม,ครูณรงค,ครูเสาวนีย 
๑๑.๒๐ น. พิธีเปดทางลูกเสือ (รอบเสาธง) 

- ชักธงขึ้น สวดมนต สงบน่ิง 
- ผูอํานวยการฝกกลาวตอนรับ / วัตถุประสงค 

 ครูเพิ่มศักดิ์,ครูวิทู,ผูกํากับ 
 

รองฯอดุลย 
๑๑.๓๐ น. การจัดการคาย/ เขาที่พัก ๓๐ ครูปุย,ผูกํากับ 
๑๒.๓๐ น. รับประทานอาหาร ๓๐ ครูพิราม,ผูกํากับ 
๑๓.๓๐ น.  วิธีการลูกเสือ / ยุวกาชาด 

ระเบียบแถว และ 
สัญญาณนกหวีด 

๓๐ 
๓๐ 
๓๐ 

ครูณรงค /ครูเสาวนีย,ผูกํากับ 
ครูปุย,ผูกํากับ 

ครูเพิ่มศักดิ์,ผูกํากับ 
๑๕.๐๐ น. พัก /  เครื่องดื่ม ๑๕ ผูกํากับ 
๑๕.๑๕ น.  How do you do ๑๒๐ ครูเกวลี  ,ผูกํากับ 
๑๗.๑๕ น. อาบนํ้า/เปล่ียนชุด ๔๕ ผูกํากับ 
๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหาร/เชิญธงลง/พัก  ๖๐ ครูปุย,ผูกํากับ 
๑๘.๐๐ น. ประชุมวิทยากรและผูกํากับ ๖๐ รองฯอดุลย,ผูกํากับ 
๑๙.๐๐ น. วิชาธรรมชาติวิทยา ๑๒๐ ครูทิพยจันทร,ผูกํากับ 
๒๑.๐๐ น. นัดหมาย/กลาวคําปฏิญาณฯ/สวดมนต / เพลงสรรเสริญ ๓๐ ครูเพิ่มศักดิ์,ผูกํากับ 
๒๑.๓๐ น. นอน  ผูกํากับ 
๒๒.๐๐ - ๒๔.๐๐ น. เวรรักษาการณ รอบ ๑ ๑๒๐ ครูปุย,ครูเสถียร 
๒๔.๐๐ – ๐๒.๐๐ น. เวรรักษาการณ รอบ ๒ ๑๒๐ ครูเพชร,ครูวิทู 
๐๒.๐๐ – ๐๔.๐๐ น. เวรรักษาการณ รอบ ๓ ๑๒๐ ครูเพิ่มศักดิ์,ครูปรีชา 
๐๔.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. เวรรักษาการณ รอบ ๔ ๑๒๐             ครูณรงค,ครูสาธิต 



-๒- 
วัน/เวลา กิจกรรม เวลา(นาที) ผูรับผิดชอบ 

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔    
๐๕.๐๐ น. ตื่น / กายบริหาร/ทําความสะอาด ๖๐ ครูณรงค,ครูปุย 
๐๖.๓๐ น. รับประทานอาหาร/จัดการที่พัก ๖๐ ครูพิราม,ผูกํากับ 
๐๗.๓๐ น. ตรวจเยี่ยม ๓๐ ครูลักษณา  ,ผูกํากับ 
๐๘.๐๐ น. ประชุมรอบเสาธง ๖๐ พิธีกรประจําวัน, 
๐๙.๐๐ น. เดินทางไกล / ผจญภัย ๑๘๐ ครูภรณกมนส,ครูวิทู,ผูกํากับ 
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหาร ๖๐ ครูพิราม,ผูกํากับ 
๑๓.๐๐ น.  ผจญภัย /  เดินทางไกล ๑๘๐ ครูภรณกมนส,ครูวิทู,ผูกํากับ 
๑๖.๐๐ น. พัก / เครื่องดื่ม ๑๕ ผูกํากับ 
๑๖.๑๕ น.  แนะนําการชุมนุมรอบกองไฟ ๖๐ ครูทิพยจันทร,ผูกํากับ 
๑๗.๑๕ น. พัก / ประชุมวิทยากร ๔๕ ครูพิราม,ผูกํากับ 
๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหาร /  เชิญธงลง ๖๐ ครูพิราม,ผูกํากับ 
๑๙.๐๐ น. การชุมนุมรอบกองไฟ ๑๕๐ ครูทิพยจันทร,ผูกํากับ 
๒๑.๓๐ น. นัดหมาย/สวดมนต / เพลงสรรเสริญ ๑๕ ครูเพิ่มศักดิ์,ผูกํากับ 
๒๑.๔๕ น. รับประทานอาหารวาง ๑๕ ครูปุย,ผูกํากับ 
๒๒.๐๐ น. นอน  ผูกํากับ 
๒๒.๐๐ - ๒๔.๐๐ น. เวรรักษาการณ รอบ ๑ ๑๒๐ ครูปุย,ครูเสถียร 
๒๔.๐๐ – ๐๒.๐๐ น. เวรรักษาการณ รอบ ๒ ๑๒๐ ครูสุวิท,ครูวิทู 
๐๒.๐๐ – ๐๔.๐๐ น. เวรรักษาการณ รอบ ๓ ๑๒๐ ครูเพิ่มศักดิ์,ครูปวิตร              
๐๔.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. เวรรักษาการณ รอบ ๔ ๑๒๐ ครูณรงคม,ครูสาธิต 
วันที่ ๔ มีนาคม๒๕๕๔    
๐๕.๐๐ น. ตื่น / กายบริหาร/ทําความสะอาด ๖๐ ครูณรงค,ครูปุย 
๐๖.๓๐ น. รับประทานอาหาร/จัดการที่พัก ๖๐ ครูพิราม,ผูกํากับ 
๐๗.๓๐ น. ตรวจเยี่ยม ๓๐ ครูลักษณา,ผูกํากับ 
๐๘.๐๐ น. ประชุมรอบเสาธง ๖๐ พิธีกรประจําวัน, 
๐๙.๐๐ น. สรุปกิจกรรม/ประเมินผล ๑๒๐ ครูปุย,ครูพิราม,ครูเพิ่มศักดิ์ 
๑๑.๐๐ น. รับประทานอาหาร ๖๐ ครูพิราม.ผูกํากับ 
๑๒.๐๐ น. เก็บสัมภาระ/ทําความสะอาดคาย ๓๐  
๑๒.๓๐ น. พิธีปด (หองประชุม) 

- ผูอํานวยการฝกประกาศผลการอยูคายพักแรม/กลาวปด 
- ทบทวนคําปฎิญาณ 
พิธีปด (รอบเสาธง ) 
- สวดมนต สงบน่ิง เชิญธงลง 

 ครูพิราม 
ครูเพิ่มศักดิ์ 
ครูณรงค 
ครูวิทู 

ครูเสาวนีย 
๑๔.๐๐ น. เดินทางกลับ  ครูเพิ่มศักดิ์,ครูพิราม,ผูกํากับ 
๑๗.๐๐ น. กลับถึง ว.ธ. โดยสวัสดิภาพ   
อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 



กิจกรรม ผจญภัย 
ฐานที่ ชื่อกิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

1 บันไดสวรรค น.ส.ดวงพร  เชื้อมโนชาญ                      นางลําพอง  พูลเพิ่ม 
2 สะพานเชือกคู น.ส.บรรจง  นาคสุวรรณ                      นางพรรณี  คลายจันทร 
3 สะพานชาวปา น.ส.ลักษณา  อังกาบสี                        นางโสภา พงศเทพูปถัมภ 
4 ใยแมงมุม นางนวรัตน  นาคเสนีย                        น.ส.นิภาพรรณ  อดุลยกิตติชัย 
5 หอระฆังสัญญาณ นางพิมพสุภัค  บุบผา                         น.ส.เสาวลักษณ  สันติธรรมเมธี 
6 ปลองไฟ นางประพิมพรรณ อินทรศิริพงษ             น.ส.วีรสุดา  จันทโชติ 
7 สะพานแขวน น.ส.เกวลี  บุญบา                             นางกาญจนา  สินวิชัย 
8 เฉินหลง นายปรีชา  นภาวุฒิ                            นางปภาดา  พชรพงศสุข 
9 กําแพงเมืองจีน นายปวิตร  สมนึก                             น.ส.จิรจิตร  คําเสถียร 
10 ลอดอุโมงค น.ส.พอพิศ  แกวคูณ                          นายณรงค   หนูนารี   
11 สิงหทะเลทราย นางพจมาน  ชีววัฒนา                         MissPan Dong Mei 
12 ลอดหวงยาง นายอุตสาห  สังขรัตน                         น.ส.อรสา ชาติรัมย   

 
 

กิจกรรมเดินทางไกล 
จุดที่ ผูรับผิดชอบ 
1 น.ส.ภัทรนุช  คําดี 
2 น.ส.ฤทัยรัตน  ศรีพวงมาลัย 
3 น.ส.มวาร ี  ใจชูพันธ                                     
4 นายสาธิต  แกวศรีทัศน 
5 น.ส.อนุศรา  บุญหลิม 
6 นายเล็ก  สินวิชัย 
7 นายเพชร  สาระจันทร 
8 น.ส.ฝนทอง  ศิริพงษ 
9 น.ส.เสาวนีย  จิระสุทธ์ิตระกูล 
10 น.ส.สุนันทา  กมลผาด                

 


