
ค าสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ที่ ๒๗๑ / ๒๕๕๘ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและทัศนศึกษา  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  

............................................................  
เพื่อให้การด าเนินงานการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ประจ าปีการศึกษา  

๒๕๕๘    ระหว่างวันที่  ๑๘-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   ณ  ค่ายเสือป่าแคมป์ ๑ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และทัศนศึกษา
วัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  บังเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน  โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา   ๒๗ (๑)     
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช    ๒๕๔๗   จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบงานต่าง ๆดังน้ี   
 
คณะกรรมการอ านวยการ 

นางวรรณี  บุญประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
นางทองกราว  เสนาขันธ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
นางปานทิพย์ สุขเกษม   รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าที่   ให้ค าปรึกษา  ควบคุม  ดูแล  และอ านวยความสะดวกให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
๑. ฝ่ายด าเนินงาน 
 นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี  ประธานกรรมการ 
 นายนิพนธ์   พจนสุวรรณชัย  รองประธานกรรมการ 

นายณรงค์   หนูนารี   กรรมการ 
นายปุ้ย   คงอุไร   กรรมการ 
นางทัศนีย์  วงศ์เขียว   กรรมการ 
นายไพโรจน์  อินต๊ะภา   กรรมการ 
นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย์  กรรมการ 
นายรัชกฤต   ภูธนคณาวุฒิ  กรรมการ 
น.ส.กวินวัณณ์  กาฬดิษฐ์   กรรมการ 
นายพิราม  ภูมิวิชิต   กรรมการและเลขานุการ 
น.ส.รุ่งตะวัน  ทาโสต   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นายก าพล  จางจะ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑.  วางแผน ด าเนินการ และควบคุมการฝึกอบรมให้เป็นไปตามที่ก าหนด  
๒.  ควบคุมและประสานงานต่าง ๆให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
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๒. ฝ่ายประสานงานทั่วไป 
 นายนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย หัวหน้า  นายรัชกฤต  ภูธนคณาวุฒิ ผู้ช่วย 
 น.ส.รุ่งตะวัน ทาโสต  ผู้ช่วย  น.ส.อรสา  ชาติรัมย์  ผู้ช่วย 
 น.ส.กวินวัณณ์ กาฬดิษฐ์  ผู้ช่วย 
หน้าที่   ตดิต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย 
 
๓. ฝ่ายพยาบาล 

   น.ส.วิลัยภรณ์ ปิยะวงค์  หัวหน้า  น.ส.จารุวรรณ จันทะราม ผู้ช่วย 
 พี่เลี้ยงฯ    ผู้ช่วย 

หน้าที่  ๑. จัดเตรียมเวชภัณฑ์ ยาที่จ าเป็นในการอยู่ค่ายพักแรมและดูแลผู้เจ็บป่วยอย่างใกล้ชิด 
                     ๒. ประสานงานกับค่ายและผู้เก่ียวข้อง  เม่ือมีผู้เจ็บป่วย 

 
๔. ฝ่ายเอกสารและอุปกรณ์ฝึก 

  นายรัชกฤต  ภูธนคณาวุฒิ หัวหน้า  นายปวิตร สมนึก  ผู้ช่วย 
  น.ส.สุกัญญา ชาซิโย  ผู้ช่วย  นายวุฒิพงษ์ แสนรังค์  ผู้ช่วย 
  น.ส.กวินวัณณ์ กาฬดิษฐ์  ผู้ช่วย  พี่เลี้ยงฯ    ผู้ช่วย 

หน้าที่  จัดท ารายชื่อแต่ละหมู่  กอง  ท าเอกสารแจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 
๕. ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ ์
  นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล หัวหน้า  นายภาคภูมิ แก้วเย็น  ผู้ช่วย 
 พี่เลี้ยงฯ    ผู้ช่วย  
หน้าที่  ๑. บันทึกภาพน่ิงและวีดิทัศน์ กิจกรรมตลอดการอยู่ค่าย ควบคุมระบบแสง เสียง ตลอดการอยู่ค่าย/ฝึกอบรม 

                      ๒. สรุปกิจกรรมในรูปแบบของภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหวพร้อมทั้งน าขึ้นเว็บไซด์ของโรงเรียน 
  
 ๖. ฝ่ายการเงินและอาหาร 
  นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ์ หัวหน้า  นางพรพรรณ  ยวดยิ่ง  ผู้ช่วย  
 หน้าที่   ประสานงานกับผู้ประกอบการจัดกิจกรรมค่ายพักแรมด้านการเงินและดูแลอาหารและเครื่องดื่ม 
  
 ๗. ฝ่ายพิธีการ 
  นางทิพย์จันทร์ หงษา  หัวหน้า  นายรัชกฤต ภูธนคณาวุฒิ ผู้ช่วย 
  น.ส.สุกัญญา ชาซิโย  ผู้ช่วย 

หน้าที ่ ประสานงานเรื่องกิจกรรมและพิธีการต่าง ๆ ในการอยู่ค่ายพักแรม 
 
๘. ฝ่ายควบคุมการเดินทาง 
 นางปานทิพย์ สุขเกษม  หัวหน้า นายนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย ผู้ช่วย   

นายรัชกฤต  ภูธนคณาวุฒิ ผู้ช่วย น.ส.กวินวัณณ์ กาฬดิษฐ์  ผู้ช่วย  
น.ส.รุ่งตะวัน ทาโสต  ผู้ช่วย ผู้บังคับบัญชาลูกเสือฯ  ผู้ช่วย  
ผู้น ากลุ่มยุวกาชาด   ผู้ช่วย พี่เลี้ยงฯ    ผู้ช่วย 

หน้าที่     ประสานงานกับบริษัทฯที่จัดกิจกรรมในการจัดเตรียมยานพาหนะตามระเบียบการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา และ 
ประสานกับฝ่ายจัดกิจกรรมในการเตรียมรถโรงเรียนเพื่อความสะดวกในการควบคุม ติดตามและดูแลนักเรียน  
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 ๙. ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ณ ค่ายเสือป่าแคมป์ ๑ 
  นางปานทิพย์ สุขเกษม  ผู้อ านวยการค่าย 
  นายนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย รองผู้อ านวยค่าย 
  นายรัชกฤต  ภูธนคณาวุฒิ ผู้อ านวยการฝึก 
  น.ส.กวินวัณณ์ กาฬดิษฐ์  รองผู้อ านวยการฝึก  
  น.ส.วราลี  สินธุวา  หัวหน้าวิชาสูทกรรม  
  นายวุฒิพงศ์  แสนรังค์  หัวหน้าวิชาผจญภัย  
  น.ส.วิลัยภรณ์ ปิยะวงค์  หัวหน้าวิชาปฐมพยาบาล  
  น.ส.อัญชนา แซ่จิว  หัวหน้าวิชาบุกเบิก  
  ว่าที่ร้อยตรีศุภกิจ  เซียะสวัสดิ์ หัวหน้าวิชาเดินทางไกล  
  นางทิพย์จันทร์  หงษา  หัวหน้าวิชากิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ  
  น.ส.สุทธิดา  แซ่หล่อ  หัวหน้าวิชาการจัดการค่าย  
  ๙.๑ ฝ่ายวิทยากรประจ ากอง 

นายรัชกฤต  ภูธนคณาวุฒิ หัวหน้ากลุ่มลูกเสือ-เนตรนารี ม.๒ 
กอง ๑ นายสมจิตร์  แพทย์รัตน์ หัวหน้า  น.ส.สุทธิดา  แซ่หล่อ  ผู้ช่วย 
 น.ส.เมธาวี สุขเจริญ  ผู้ช่วย    
กอง ๒ น.ส.พรสุดา  มินส าโรง  หัวหน้า  น.ส.มณทิพย์  เจริญรอด  ผู้ช่วย 
 นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล ผู้ช่วย  นายสุวินัย พลสวัสดิ์  ผู้ช่วย 
กอง ๓ นายวุฒิพงศ์  แสนรังค์  หัวหน้า  นายสุเนตร  ศรีใหญ่  ผู้ช่วย 
 น.ส.กนกกร ทองมาศ  ผู้ช่วย 
กอง ๔ น.ส.ภานุมาศ  ชาติทองแดง หัวหน้า  น.ส.อัญชนา แซ่จิว  ผู้ช่วย 
 นายปวิตร  สมนึก  ผู้ช่วย  น.ส.สายฝน ตระกูลไทยพิชิต ผู้ช่วย 
กอง ๕ น.ส.เกวลี  เงินศรีสุข  หัวหน้า  นางชนิสรางค์  ปรากฏชื่อ ผู้ช่วย 
 น.ส.ทัชดาว นิสสัยม่ัน  ผู้ช่วย 
กอง ๖  ว่าที่ร้อยตรีศุภกิจ เซียะสวัสดิ์  หัวหน้า  น.ส.วราลี  สินธุวา  ผู้ช่วย 
 นายศิวกร  เสริมประเสริฐ ผู้ช่วย 
กอง ๗ นางบุญเยี่ยม   พิทักษ์วงศ์ หัวหน้า  น.ส.นงพร  จู่พิชญ์  ผู้ช่วย 
 น.ส.สิริวิมล วังวงษ์  ผู้ช่วย  นายปิติภัทร แก้วอินัง  ผู้ช่วย 
กอง ๘ นางเกษรา   ก้องศักดิ์ศรี หัวหน้า  น.ส.จิตรลดา  อินทรขุนทศ ผู้ช่วย 
 นางพรพรรณ  ยวดยิ่ง  ผู้ช่วย 
กอง ๙ น.ส.อรสา  ชาติรัมย์  หัวหน้า  น.ส.สุกัญญา  ชาซิโย  ผู้ช่วย 
 น.ส.บุญฑริก วงค์วรรณ  ผู้ช่วย   
กอง ๑๐ นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  หัวหน้า  นางทิพย์จันทร์  หงษา  ผู้ช่วย 
 นายก้องภพ จรูญพงศ์  ผู้ช่วย   

น.ส.กวินวณัณ ์ กาฬดิษฐ์  หัวหน้ากลุ่มยุวกาชาด  ม.๒ 
กลุ่ม ๑ น.ส.กมลรัตน์ ตระกูลสถิตม่ัน หัวหน้า  น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์  ผู้ช่วย   

น.ส.จีญาพัชณ์ แก้มทอง  ผู้ช่วย 
กลุ่ม ๒ น.ส.จิรา  จ่ันเล็ก  หัวหน้า  น.ส.จารุวรรณ จันทะราม ผู้ช่วย 
 น.ส.เสาวนีย์ จิระสุทธ์ิตระกูล ผู้ช่วย  น.ส.พรชนก วรรณขาม ผู้ช่วย   
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กลุ่ม ๓ น.ส.รุ่งตะวัน ทาโสต  หัวหน้า  น.ส.วิลัยภรณ์ ปิยะวงศ์  ผู้ช่วย 
 น.ส.รัตนาภรณ์ กล้าหาญ  ผู้ช่วย  น.ส.ณิชา  ตั้งสถิตธรรม ผู้ช่วย 
 หน้าที ่ ๑. ควบคุมดูแล ตรวจความเรียบร้อยของเครื่องแบบและสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวและส่วนรวม      

    ของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
๒. เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าในการปฏิบัติกิจกรรมตามตารางฝึกอบรมในระหว่างอยู่ค่ายพักแรม 
๓. ดูแลความเรียบร้อย และความประพฤติของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ตลอดการอยู่ค่ายพักแรม 

 
๙.๒ ผู้ควบคุมรถลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  

รถคันที่ ๑  น.ส.วราลี  สินธุวา  หัวหน้า  นายปวิตร  สมนึก  ผู้ช่วย 
  น.ส.จิรา  จ่ันเล็ก  ผู้ช่วย  น.ส.จีญาพัชณ์ แก้มทอง  ผู้ช่วย 
รถคันที่ ๒ น.ส.พรสุดา  มินส าโรง  หัวหน้า  น.ส.เกวลี  เงินศรีสุข  ผู้ช่วย 
  น.ส.กวินวัณณ์ กาฬดิษฐ์  ผู้ช่วย  น.ส.บุญฑริก วงค์วรรณ  ผู้ช่วย 
รถคันที่ ๓ น.ส.ภานุมาศ  ชาติทองแดง หัวหน้า  น.ส.อัญชนา แซ่จิว  ผู้ช่วย 
  น.ส.สิริวิมล วังวงษ์  ผู้ช่วย  นายสุวินัย พลสวัสดิ์  ผู้ช่วย 
รถคันที่ ๔ นางชนิสรางค์  ปรากฏชื่อ หัวหน้า  นางเกษรา   ก้องศักดิ์ศรี ผู้ช่วย 
  น.ส.รุ่งตะวัน ทาโสต  ผู้ช่วย  นายปิติภัทร แก้วอินัง  ผู้ช่วย 
รถคันที่ ๕ น.ส.สุทธิดา  แซ่หล่อ  หัวหน้า  ว่าที่ร้อยตรีศุภกิจ  เซียะสวัสดิ์ ผู้ช่วย 
  นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล ผู้ช่วย  น.ส.สายฝน ตระกูลไทยพิชิต ผู้ช่วย 
รถคันที่ ๖ นายสมจิตร์  แพทย์รัตน์ หัวหน้า  น.ส.จารุวรรณ จันทะราม ผู้ช่วย 
  น.ส.เมธาวี สุขเจริญ  ผู้ช่วย   
รถคันที่ ๗ นายรัชกฤต  ภูธนคณาวุฒิ หัวหน้า  น.ส.อรสา  ชาติรัมย์  ผู้ช่วย 
  นายสุเนตร  ศรีใหญ่  ผู้ช่วย  น.ส.รัตนาภรณ์ กล้าหาญ  ผู้ช่วย 
รถคันที่ ๘ น.ส.สุกัญญา  ชาซิโย  หัวหน้า  นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  ผู้ช่วย 
  น.ส.กนกกร ทองมาศ  ผู้ช่วย 
รถคันที่ ๙ นายวุฒิพงศ์  แสนรังค์  หัวหน้า  น.ส.นงพร  จู่พิชญ์  ผู้ช่วย 
  น.ส.ทัชดาว นิสสัยม่ัน  ผู้ช่วย 
รถคันที่ ๑๐ น.ส.จิตรลดา  อินทรขุนทศ หัวหน้า  นางทิพย์จันทร์  หงษา  ผู้ช่วย 
  น.ส.พรชนก วรรณขาม ผู้ช่วย  นายก้องภพ จรูญพงศ์  ผู้ช่วย 
รถคันที่ ๑๑ น.ส.วิลัยภรณ์ ปิยะวงศ์  หัวหน้า  น.ส.กมลรัตน์ ตระกูลสถิตม่ัน ผู้ช่วย 
  นายศิวกร  เสริมประเสริฐ ผู้ช่วย  น.ส.ณิชา  ตั้งสถิตธรรม ผู้ช่วย 

หน้าที่     ๑. ตรวจสอบจ านวนสมาชิกลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ให้ครบทั้งไปและกลับ 
   ๒. ดูแลความปลอดภัยของสมาชิกลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 

 
 รถตู้โรงเรียน  
          ๑.นางปานทิพย์ สุขเกษม  ๒.นายนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย ๓.นางบุญเยี่ยม   พิทักษ์วงศ์ 
          ๔.น.ส.มณทิพย์  เจริญรอด   ๕.น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์  ๖.นางพรพรรณ  ยวดยิ่ง  
          ๗.น.ส.เสาวนีย์ จิระสุทธ์ิตระกูล    
    
  
 
 



-๕- 
 ๙.๓ ฝ่ายเวรรักษาการณ์ในเวลากลางคืน 

วันที่  ๑๘ , ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๒๒.๐๐ น.  -  ๒๔.๐๐ น. นายปวิตร  สมนึก นายสุเนตร  ศรีใหญ่ 
๒๔.๐๐ น.  –  ๐๒.๐๐ น. นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน นายสิทธิชัย          มาโนชญ์กุล 
๐๒.๐๐ น. –  ๐๔.๐๐ น. นายรัชกฤต  ภูธนคณาวุฒิ นายวุฒิพงศ์  แสนรังค์ 
๐๔.๐๐ น. -  ๐๖.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรีศุภกิจ   เซียะสวัสดิ์ นายสมจิตร์  แพทย์รัตน์ 

หน้าที ่ ๑. ดูแลรักษาความปลอดภัยของสมาชิกลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ตลอดจนผู้บังคับบัญชาทุกคน 
๒. รายงานผู้อ านวยการค่ายเม่ือมีเหตุการณ์ผิดปกติเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป 

 
 
๑๐. ฝ่ายประเมินผล 

น.ส.จิรา  จ่ันเล็ก  หัวหน้า  น.ส.จารุวรรณ จันทะราม ผู้ช่วย 
น.ส.พรสุดา  มินส าโรง  ผู้ช่วย 
   

          มีหน้าที่  ๑. ออกแบบ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินผลการด าเนินงาน 
                        ๒. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน  

             

  

  ทั้งน้ี  ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

   สั่ง  ณ  วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
      
      
     (นางวรรณี บุญประเสริฐ) 
                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



-๖- 
 

 
 
 

ตารางกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

ณ ค่ายเสือป่าแคมป์ ๑ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
วัน/เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   
๐๗.๑๕ น. ออกเดินทาง ผู้ก ากับ 
๑๐.๓๐ น. เดินทางถงึค่าย ผู้ก ากับ 

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. พิธีเปิดการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ร.ร.วชิรธรรมสาธิต 
-  ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
-  ถวายราชสดุด ี 
-  ประธานโครงการกล่าวรายงาน  
-  ประธานกล่าวให้โอวาท และกล่าวเปิดการฝึกอบรมและอยู่
ค่ายพักแรม   
-  เปิดประชุมกองรอบเสาธง  
-  แนะน าวทิยากร 

 
 

ผู้ก ากับ 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหาร ผู้ก ากับ 

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. ปฐมนิเทศการอยู่ค่ายพักแรม ผู้ก ากับ 

๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. เข้าที่พัก ผู้ก ากับ 

๑๔.๑๕ – ๑๕.๐๐ น.  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และนันทนาการ ผู้ก ากับ 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. กิจกรรมวินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ผู้ก ากับ 
๑๖.๐๐ – ๑๗.๕๐ น. วิชาสูทกรรม / รับประทานอาหาร ผู้ก ากับ 
๑๘.๐๐ น. ชักธงลง ผู้ก ากับ 
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ท าภารกิจส่วนตัว ผู้ก ากับ 

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ประชุมผู้ก ากับสรุปกิจกรรมประจ าวัน ผู้ก ากับ 

๑๙.๐๐ – ๑๙.๒๐ น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และนันทนาการ ผู้ก ากับ 

๑๙.๒๐ – ๒๐.๒๐ น. วิชาสาธิตการชุมนุมรอบกองไฟ ผู้ก ากับ 
๒๐.๓๐ – ๒๒.๐๐ น. ทักษะลูกเสือ  (ท าเสาธงลอย)  ผู้ก ากับ 
๒๒.๐๐ น. สวดมนต์ นดัหมาย เข้าที่พัก ผู้ก ากับ 

๒๒.๐๐ - ๒๔.๐๐ น. เวรรักษาการณ์ รอบ ๑ ผู้ก ากับ 

๒๔.๐๐ – ๐๒.๐๐ น. เวรรักษาการณ์ รอบ ๒ ผู้ก ากับ 

๐๒.๐๐ – ๐๔.๐๐ น. เวรรักษาการณ์ รอบ ๓ ผู้ก ากับ 

๐๔.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. เวรรักษาการณ์ รอบ ๔ ผู้ก ากับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๗- 

 
วัน/เวลา กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ 

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   
๐๕.๐๐ น. ปลุกตื่น ท าภารกิจส่วนตัว ผู้ก ากับ 

๐๕.๑๕ – ๐๕.๓๐ น. บริหารจิต ผู้ก ากับ 

๐๕.๓๐ – ๐๕.๔๕ น. กายบริหาร ผู้ก ากับ 

๐๕.๔๕ – ๐๖.๐๐ น. กิจกรรมวินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ผู้ก ากับ 
๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว ผู้ก ากับ 
๐๗.๐๐ - ๐๗.๔๕ น. รับประทานอาหาร  ผู้ก ากับ 

๐๗.๕๐ – ๐๘.๓๐ น. ตรวจเยี่ยม / พิธีรอบเสาธง รายงานผลการตรวจเยี่ยม ผู้ก ากับ 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และนันทนาการ ผู้ก ากับ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. วิชาเดินทางไกล ผู้ก ากับ 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหาร  ผู้ก ากับ 

๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และนันทนาการ ผู้ก ากับ 

๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.  วิชาผจญภัย ผู้ก ากับ 

๑๖.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. สรุปกิจกรรม ผู้ก ากับ 

๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหาร ผู้ก ากับ 

๑๘.๐๐ น. ชักธงลง ผู้ก ากับ 
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ท าภารกิจส่วนตัว เตรยีมการแสดงการชุมนุมรอบกองไฟ ผู้ก ากับ 

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ประชุมผู้ก ากับสรุปกิจกรรมประจ าวัน ผู้ก ากับ 

๑๙.๐๐ - ๒๒.๓๐ น. การชุมนุมรอบกองไฟ ผู้ก ากับ 

๒๒.๓๐ น. สวดมนต์ นดัหมาย เข้าที่พัก ผู้ก ากับ 

๒๒.๓๐๐ - ๒๔.๐๐ น. เวรรักษาการณ์ รอบ ๑ ผู้ก ากับ 

๒๔.๐๐ – ๐๒.๐๐ น. เวรรักษาการณ์ รอบ ๒ ผู้ก ากับ 

๐๒.๐๐ – ๐๔.๐๐ น. เวรรักษาการณ์ รอบ ๓ ผู้ก ากับ 

๐๔.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. เวรรักษาการณ์ รอบ ๔ ผู้ก ากับ 

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   
๐๕.๐๐ น. ปลุกตื่น ท าภารกิจส่วนตัว ผู้ก ากับ 

๐๕.๑๕ – ๐๕.๓๐ น. บริหารจิต ผู้ก ากับ 

๐๕.๓๐ – ๐๕.๔๕ น. กายบริหาร ผู้ก ากับ 

๐๕.๔๕ – ๐๖.๐๐ น. กิจกรรมวินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ผู้ก ากับ 
๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว ผู้ก ากับ 
๐๗.๐๐ - ๐๗.๔๕ น. รับประทานอาหาร  ผู้ก ากับ 

๐๗.๕๐ – ๐๘.๓๐ น. ตรวจเยี่ยม / พิธีรอบเสาธง รายงานผลการตรวจเยี่ยม ผู้ก ากับ 
๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. ทดสอบ วิชาวินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทักษะลูกเสือ กฎและค า

ปฏิญาณ 
ผู้ก ากับ 

๑๐.๐๐ น. พิธีปิดการอยู่ค่ายพักแรม ผู้ก ากับ 

๑๐.๐๐ น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่วัดพระพุทธบาท จ.สระบุรี ผู้ก ากับ 

๑๑.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ทัศนศึกษาวดัพระพุทธบาท จ.สระบุรี  (รับประทานอาหารเที่ยง) ผู้ก ากับ 

๑๓.๐๐ น. ออกเดินทางจากวัดพระพุทธบาท มุง่หน้าสู่โรงเรียนวชิรธรรมสาธติ ผู้ก ากับ 
๑๕.๓๐ น. เดินทางถงึโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตโดยสวัสดิภาพ ผู้ก ากับ 

หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

 


