
ค าสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ที่ ๒๗๒ / ๒๕๕๘ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและทัศนศึกษา  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  

............................................................  
เพื่อให้การด าเนินงานการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ ประจ าปี

การศึกษา  ๒๕๕๘    ระหว่างวันที่  ๑๘-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   ณ  ค่ายเสือป่าแคมป์ ๒  อ าเภอมวกเหล็ก   จังหวัด
สระบุรี และทัศนศึกษาวัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  บังเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน  โดย
อาศัยอ านาจตามมาตรา   ๒๗ (๑)   แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช    
๒๕๔๗   จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานต่าง ๆดังน้ี   
 
คณะกรรมการอ านวยการ 

นางวรรณี  บุญประเสริฐ ผูอ้ 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 
 นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์ หัวหน้า  นายณรงค์ หนูนารี  ผู้ช่วย 

นายปุ้ย  คงอุไร  ผู้ช่วย  นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์ ผู้ช่วย 
 นายก าพล จางจะ  ผู้ช่วย  
หน้าที่   ตดิต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย 
 
๓. ฝ่ายพยาบาล 

 นางจุฑามาศ วานิชชัง  หัวหน้า  น.ส.พรรนิภา  สีลาโส  ผู้ช่วย 
 น.ส.กุลยา  บูรพางกูร  ผู้ช่วย  พี่เลี้ยงฯ    ผู้ช่วย 

หน้าที่  ๑. จัดเตรียมเวชภัณฑ์ ยาที่จ าเป็นในการอยู่ค่ายพักแรมและดูแลผู้เจ็บป่วยอย่างใกล้ชิด 
                     ๒. ประสานงานกับค่ายและผู้เก่ียวข้อง  เม่ือมีผู้เจ็บป่วย 

 
๔. ฝ่ายเอกสารและอุปกรณ์ฝึก 

  นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์ หัวหน้า  น.ส.อนุศรา บุญหลิม  ผู้ช่วย  
  นายก าพล จางจะ  ผู้ช่วย  นายสาธิต    แก้วศรีทัศน์ ผู้ช่วย  

พี่เลี้ยงฯ    ผู้ช่วย 
หน้าที่  จัดท ารายชื่อแต่ละหมู่  กอง  ท าเอกสารแจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 
๕. ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ ์
  นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์ หัวหน้า  นายก าพล จางจะ  ผู้ช่วย 
 นายวัชระ  เต๋งเจริญสุข ผู้ช่วย  พี่เลี้ยงฯ    ผู้ช่วย 
หน้าที่  ๑. บันทึกภาพน่ิงและวีดิทัศน์ กิจกรรมตลอดการอยู่ค่าย ควบคุมระบบแสง เสียง ตลอดการอยู่ค่าย/ฝึกอบรม 

                      ๒. สรุปกิจกรรมในรูปแบบของภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหวพร้อมทั้งน าขึ้นเว็บไซด์ของโรงเรียน 
  
 ๖. ฝ่ายการเงินและอาหาร 
  นางกุณฑลี เจษฎาวัลย์ หัวหน้า  นางพัชรี  ระมาตร์  ผู้ช่วย 
  น.ส.ภัทรนันท์ แดนวงศ์  ผู้ช่วย  
 หน้าที่   ประสานงานกับผู้ประกอบการจัดกิจกรรมค่ายพักแรมด้านการเงินและดูแลอาหารและเครื่องดื่ม 
  
 ๗. ฝ่ายพิธีการ 
  นายไพโรจน์ อินต๊ะภา  หัวหน้า  นายเพชร  สาระจันทร์ ผู้ช่วย  

หน้าที ่ ประสานงานเรื่องกิจกรรมและพิธีการต่าง ๆ ในการอยู่ค่ายพักแรม 
 
๘. ฝ่ายควบคุมการเดินทาง 
 นางทองกราว  เสนาขันธ์ หัวหน้า นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์ ผู้ช่วย 

นายณรงค์ หนูนารี  ผู้ช่วย นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์ ผู้ช่วย  
นายก าพล จางจะ  ผู้ช่วย ผู้บังคับบัญชาลูกเสือฯ  ผู้ช่วย  
ผู้น ากลุ่มยุวกาชาด   ผู้ช่วย พี่เลี้ยงฯ    ผู้ช่วย 

หน้าที่     ประสานงานกับบริษัทฯที่จัดกิจกรรมในการจัดเตรียมยานพาหนะตามระเบียบการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา และ  
ประสานกับฝ่ายจัดกิจกรรมในการเตรียมรถโรงเรียนเพื่อความสะดวกในการควบคุม ติดตามและดูแลนักเรียน 
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 ๙. ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ณ ค่ายเสือป่าแคมป์ ๒ 
  นางทองกราว เสนาขันธ์  ผู้อ านวยการค่าย 
  นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์ รองผู้อ านวยการค่าย 
  นายณรงค์ หนูนารี  ผู้อ านวยการฝึก 
  นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์ รองผู้อ านวยการฝึก  
  น.ส.เยาวรัตนา   พรรษา  หัวหน้าวิชาสูทกรรม  
  นายสมุฎฎิ์    ภาษาดี  หัวหน้าวิชาผจญภัย  
  น.ส.กุลยา บูรพางกูร  หัวหน้าวิชาปฐมพยาบาล  
  นายไพโรจน์ อินต๊ะภา  หัวหน้าวิชาบุกเบิก  
  นายสาธิต    แก้วศรีทัศน์ หัวหน้าวิชาเดินทางไกล  
  ว่าที่ร้อยตรีหญิงก่ิงกมล  ชูกะวิโรจน์ หัวหน้าวิชากิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ  
  นายสมพร  โพธ์ิศรี  หัวหน้าวิชาการจัดการค่าย  
  ๙.๑ ฝ่ายวิทยากรประจ ากอง 

นายจักรกฤษณ ์ ชัยปราโมทย์ หัวหน้ากลุ่มลูกเสือ-เนตรนารี ม.๓ 
กอง ๑ น.ส.เยาวรัตนา   พรรษา  หัวหน้า  นายณรงค์    หนูนารี  ผู้ช่วย 
 นายธีรศักดิ์ นัยวิริยะ  ผู้ช่วย  น.ส.อรณัท รัตนอ าภา ผู้ช่วย 
กอง ๒ น.ส.อนุศรา  บุญหลิม  หัวหน้า  น.ส.อุษา    นะแน่งน้อย ผู้ช่วย 
 น.ส.วราพร ลิทธิสอน  ผู้ช่วย  น.ส.ลัดดาวรรณ ทุมสะกะ  ผู้ช่วย 
กอง ๓ นางสุภาภรณ์     ภู่ระหงษ์  หัวหน้า  น.ส.กุลยา  บูรพางกูร  ผู้ช่วย 
 น.ส.ภัทราพร จ าแนกวุฒิ ผู้ช่วย 
กอง ๔ น.ส.ภัทรนันท์    แดนวงศ์  หัวหน้า  น.ส.บรรจง  นาคสุวรรณ์ ผู้ช่วย 
 น.ส.มยุรี    ม่ิงมงคล  ผู้ช่วย   
กอง ๕ นายสาธิต    แก้วศรีทัศน์ หัวหน้า  นางกุณฑลี  เจษฎาวัลย์ ผู้ช่วย 
 นายประพัฒน์ เชื้อทะเล  ผู้ช่วย   
กอง ๖ นายสมุฎฎิ์    ภาษาดี  หัวหน้า  นายสมพร  โพธ์ิศรี  ผู้ช่วย 
 น.ส.ศุภนิดา แสงนาโก  ผู้ช่วย 
กอง ๗ นายทินกร    พานจันทร ์ หัวหน้า  นางวราภรณ์   แก้วเชาว์รัมย์ ผู้ช่วย 
 นายมนตรี    สุขสวัสดิ์  ผู้ช่วย 
กอง ๘ น.ส.อัญชลี  เขมะประภา หัวหน้า  นายเพชร  สาระจันทร์ ผู้ช่วย 
 นายเกรียงศักดิ์ สมพันธ์แพ ผู้ช่วย 
กอง ๙ นายไพโรจน์  อินต๊ะภา  หัวหน้า  น.ส.พรรนิภา  สีลาโส  ผู้ช่วย 
 นางธนภร  เนตรสว่าง ผู้ช่วย  น.ส.สุปราณี แก้วลาย  ผู้ช่วย 
กอง ๑๐ ว่าที่ร้อยตรีหญิงก่ิงกมล ชูกะวิโรจน์  หัวหน้า  นางสุมิตรา  สุวรรณธาดา ผู้ช่วย 
 นายอนิรุทธ์ิ โกยรัมย์  ผู้ช่วย 
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นายปุ้ย  คงอุไร  หัวหน้ากลุ่มยุวกาชาดระดับชั้น ม.๓ 

กลุ่ม ๑ น.ส.มลิวรรณ ไชยรักษ์  หัวหน้า  น.ส.สิริรัตน์ ภูจ่าพล  ผู้ช่วย 
กลุ่ม ๒ น.ส.จุฬาลักษณ์ วงศ์ค าจันทร์ หัวหน้า  นางจุฑามาศ วานิชชัง  ผู้ช่วย 

นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์ ผู้ช่วย 
กลุ่ม ๓ น.ส.ศศิธร เมืองมูล  หัวหน้า  น.ส.จุฑารัตน์ เกาะหวาย 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.เยาวรัตนา   พรรษา  หัวหน้า  นางสุภาภรณ์     ภู่ระหงษ์  ผู้ช่วย 
  น.ส.จุฑารัตน์ เกาะหวาย ผู้ช่วย 
รถคันที่ ๒ น.ส.อนุศรา  บุญหลิม  หัวหน้า  น.ส.บรรจง  นาคสุวรรณ์ ผู้ช่วย 
  น.ส.ลัดดาวรรณ ทุมสะกะ  ผู้ช่วย 
รถคันที่ ๓ นายสมุฎฎิ์    ภาษาดี  หัวหน้า  น.ส.ภัทรนันท์    แดนวงศ์  ผู้ช่วย 
  น.ส.วราพร ลิทธิสอน  ผู้ช่วย  
รถคันที่ ๔ นายสมพร  โพธ์ิศรี  หัวหน้า  น.ส.อุษา    นะแน่งน้อย ผู้ช่วย 
  นายธีรศักดิ์ นัยวิริยะ  ผู้ช่วย  
รถคันที่ ๕ น.ส.พรรนิภา  สีลาโส  หัวหน้า  นายทินกร    พานจันทร์ ผู้ช่วย 
  นายประพัฒน์ เชื้อทะเล  ผู้ช่วย 
รถคันที่ ๖ น.ส.กุลยา  บูรพางกูร  หัวหน้า  น.ส.ศศิธร เมืองมูล  ผู้ช่วย 
  นายปุ้ย   คงอุไร  ผู้ช่วย  
รถคันที่ ๗ น.ส.อัญชลี  เขมะประภา หัวหน้า  นายสาธิต    แก้วศรีทัศน์ ผู้ช่วย 
  นายเกรียงศักดิ์ สมพันธ์แพ ผู้ช่วย 
รถคันที่ ๘ นายเพชร  สาระจันทร์ หัวหน้า  น.ส.จุฬาลักษณ์ วงศ์ค าจันทร์ ผู้ช่วย 
  น.ส.สุปราณี แก้วลาย  ผู้ช่วย 
รถคันที่ ๙ นางวราภรณ์   แก้วเชาว์รัมย์ หัวหน้า  น.ส.มลิวรรณ ไชยรักษ์  ผู้ช่วย 
  น.ส.ศุภนิดา แสงนาโก  ผู้ช่วย 
รถคันที่ ๑๐ นายไพโรจน์  อินต๊ะภา  หัวหน้า  นายอนิรุทธ์ิ โกยรัมย์  ผู้ช่วย 
  น.ส.ภัทราพร จ าแนกวุฒิ ผู้ช่วย 
รถคันที่ ๑๑ ว่าที่ร้อยตรีหญิงก่ิงกมล ชูกะวิโรจน์  หัวหน้า  นางสุมิตรา  สุวรรณธาดา ผู้ช่วย 
  น.ส.สิริรัตน์ ภูจ่าพล  ผู้ช่วย  น.ส.อรณัท รัตนอ าภา ผู้ช่วย 

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

๑.นางทองกราว  เสนาขันธ์  ๒. น.ส.มยุรี    ม่ิงมงคล         ๓.นางกุณฑลี เจษฎาวัลย์ 
๔.นางโสภา   พงศ์เทพูปถัมภ์ ๕.นายณรงค์ หนูนารี  ๖.นางจุฑามาศ วานิชชัง  
๗.นางพัชรี  ระมาตร์  ๘.นางธนภร เนตรสว่าง    
 
 



-๕- 
๙.๓ ฝ่ายเวรรักษาการณ์ในเวลากลางคืน 

วันที่  ๑๘ , ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๒๒.๐๐ น.  -  ๒๔.๐๐ น. นายสมุฎฎิ์    ภาษาดี นายมนตรี    สุขสวัสดิ์ 
๒๔.๐๐ น.  –  ๐๒.๐๐ น. นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์ นายก าพล           จางจะ 
๐๒.๐๐ น. –  ๐๔.๐๐ น. นายไพโรจน์  อินต๊ะภา นายสมพร  โพธ์ิศรี 
๐๔.๐๐ น. -  ๐๖.๐๐ น. นายสาธิต    แก้วศรีทัศน์ นายทินกร    พานจันทร์ 

หน้าที ่ ๑. ดูแลรักษาความปลอดภัยของสมาชิกลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ตลอดจนผู้บังคับบัญชาทุกคน 
๒. รายงานผู้อ านวยการค่ายเม่ือมีเหตุการณ์ผิดปกติเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป 

 
๑๐. ฝ่ายประเมินผล 

น.ส.จุฬาลักษณ์ วงศ์ค าจันทร์ หัวหน้า  ว่าที่ร้อยตรีหญิงก่ิงกมล ชูกะวิโรจน์  ผู้ช่วย 
 น.ส.พรรนิภา  สีลาโส  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 ๓ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

ณ ค่ายเสือป่าแคมป์  ๒ 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 – ๑๗.๐๐ น. สาธิตการชุมนุมรอบกองไฟ ผู้ก ากับ 
๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหาร   
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 – ๒๒.๐๐๐ น. กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ 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. กิจกรรมเดินทางไกล ผู้ก ากับ 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหาร  ผู้ก ากับ 

๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.  กิจกรรมผจญภัย ผู้ก ากับ 

๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. สรุปกิจกรรม 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 – ๒๐.๓๐ น. กิจกรรมงานวัด ผู้ก ากับ 

๒๐.๓๐ - ๒๒.๐๐ น. กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ผู้ก ากับ 

๒๒.๐๐ 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. กิจกรรมมอบความรูส้ึกดีๆให้แกก่ัน (กิจกรรมติดหลัง) 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 


