
ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ที่  ๓๒๕ / ๒๕๕๗ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรอยู่ค่ำยพักแรมลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำดระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๑ 
............................................................  

เพื่อให้การด าเนินงานการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ ประจ าปี
การศึกษา  ๒๕๕๗    ระหว่างวันที่  ๑๐ – ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๗   ณ  ค่ายนวภพ ๑  อ าเภอมวกเหล็ก   จังหวัดสระบุรี  
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  บังเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน  โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา   ๒๗ (๑)   แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช    ๒๕๔๗   จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานต่าง ๆ
ดังน้ี   
 
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

นางวรรณี  บุญประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
นางนภัสสรณ์ เกียรติอภิพงษ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
นางทองกราว  เสนาขันธ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
นางปานทิพย์ สุขเกษม   รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 
นายนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย  หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้ำที่   ให้ค าปรึกษา  ควบคุม  ดูแล  และอ านวยความสะดวกให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
 
๑. ฝ่ำยด ำเนินงำน 
 นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี  ประธานกรรมการ 

นางนภัสสรณ์  เกียรติอภิพงษ์  รองประธานกรรมการ 
นางปานทิพย์  สุขเกษม    รองประธานกรรมการ 
นางทองกราว   เสนาขันธ์   รองประธานกรรมการ 
นายณรงค์   หนูนารี   กรรมการ 
นายเพิ่มศักดิ์  พูลสวัสดิ์   กรรมการ 
นายปุ้ย   คงอุไร   กรรมการ 
นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย์  กรรมการ 
น.ส.อรสา   ชาติรัมย์   กรรมการ 
นายธรัตน์  บัลลังค์โพธ์ิ  กรรมการ 
นายนิพนธ์   พจนสุวรรณชัย  กรรมการและเลขานุการ 
นายพิราม  ภูมิวิชิต   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
น.ส.รุ่งตะวัน  ทาโสต   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นายก าพล  จางจะ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที ่ ๑.  วางแผน ด าเนินการ และควบคุมการฝึกอบรมให้เป็นไปตามที่ก าหนด  
๒.  ควบคุมและประสานงานต่าง ๆให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
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๒. ฝ่ำยประสำนงำนทั่วไป 
 น.ส.อรสา  ชาติรัมย์  หัวหน้า  นายสิทธิชัย  มาโนชญ์กุล ผู้ช่วย 
 นายสุชาติ รัตนเมธากูร ผู้ช่วย  นายรัชกฤต ภูธนคณาวุฒิ ผู้ช่วย 
 น.ส.กวินวัณณ์ กาฬดิษฐ์  ผู้ช่วย 
หน้ำที่   ตดิต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย 
 
๓. ฝ่ำยพยำบำล 

 น.ส.วิไลรักษ์ กระลาม  หัวหน้า  น.ส.ศิราภร นาบุญ  ผู้ช่วย 
 พี่เลี้ยงฯ    ผู้ช่วย 

หน้ำที่  ๑. จัดเตรียมเวชภัณฑ์ ยาที่จ าเป็นในการอยู่ค่ายพักแรมและดูแลผู้เจ็บป่วยอย่างใกล้ชิด 
                     ๒. ประสานงานกับค่ายและผู้เก่ียวข้อง  เม่ือมีผู้เจ็บป่วย 

 
๔. ฝ่ำยเอกสำรและอุปกรณ์ฝึก 

  น.ส.อรสา  ชาติรัมย์  หัวหน้า  นายสิทธิชัย  มาโนชญ์กุล ผู้ช่วย 
  นายเศรษฐโสรช ชื่นอารมณ์ ผู้ช่วย  น.ส.กมลรัตน์ ตระกูลสถิตม่ัน ผู้ช่วย 
  น.ส.กวินวัณณ์ กาฬดิษฐ์  ผู้ช่วย 

หน้ำที่  จัดท ารายชื่อแต่ละหมู่  กอง  ท าเอกสารแจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 
๕. ฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ ์
  นายสุวิท  ปิ่นอมร  หัวหน้า  นายภาคภูมิ แก้วเย็น  ผู้ช่วย 
 นายสิทธิชัย  มาโนชญ์กุล ผู้ช่วย 
หน้ำที่  ๑. บันทึกภาพน่ิงและวีดิทัศน์ กิจกรรมตลอดการอยู่ค่าย ควบคุมระบบแสง เสียง ตลอดการอยู่ค่าย/ฝึกอบรม 

                      ๒. สรุปกิจกรรมในรูปแบบของภาพน่ิงและภาพเคลื่นไหวพร้อมทั้งน าขึ้นเว็บไซด์ของโรงเรียน 
  
 ๖. ฝ่ำยกำรเงินและอำหำร 
  นางทัศนีย์ วงค์เขียว  หัวหน้า  นางล าพอง พูลเพิ่ม  ผู้ช่วย  
  นางนวรัตน์ นาคะเสนีย์กุล ผู้ช่วย 
 หน้ำที่   ประสานงานกับผู้ประกอบการจัดกิจกรรมค่ายพักแรมด้านการเงินและดูแลอาหารและเครื่องดื่ม 
  
 ๗. ฝ่ำยพิธีกำร 
  นายสุชาติ รัตนเมธากูร หัวหน้า  นายรัชกฤต ภูธนคณาวุฒิ ผู้ช่วย 
  น.ส.รัตยา  ร่างกายดี  ผู้ช่วย 

หน้ำที ่ ประสานงานเรื่องกิจกรรมและพิธีการต่าง ๆ ในการอยู่ค่ายพักแรม 
 
๘. ฝ่ำยควบคุมกำรเดินทำง 
 นางนภัสสรณ์ เกียรติอภิพงษ์ หัวหน้า นางปานทิพย์ สุขเกษม  ผู้ช่วย 

น.ส.เสาวนีย์  จิระสุทธ์ิตระกูล ผู้ช่วย น.ส. อรสา  ชาติรัมย์  ผู้ช่วย  
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือฯ  ผู้ช่วย ผู้น ากลุ่มยุวกาชาด   ผู้ช่วย  
พี่เลี้ยงฯ    ผู้ช่วย 

หน้ำที่     ประสานงานกับบริษัทฯที่จัดกิจกรรมในการจัดเตรียมยานพาหนะตามระเบียบการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา และ 
ประสานกับฝ่ายจัดกิจกรรมในการเตรียมรถโรงเรียนเพื่อความสะดวกในการควบคุม ติดตามและดูแลนักเรียน 
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 ๙. ฝ่ำยวิชำกำรและฝึกอบรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑  ณ ค่ำยนวภพ ๑ 
  นางนภัสสรณ์ เกียรติอภิพงษ์ ที่ปรึกษาผู้อ านวยการค่าย 
  นางปานทิพย์ สุขเกษม  ผู้อ านวยการค่าย 
  นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์ ผู้อ านวยการฝึก 
  น.ส. อรสา  ชาติรัมย์  รองผู้อ านวยการฝึก  
  นายสุวิท  ปิ่นอมร  หัวหน้าวิชาสูทกรรม  
  นายสิทธิชัย  มาโนชญ์กุล หัวหน้าวิชาผจญภัย  
  นายรัชกฤต ภูธนคณาวุฒิ    หัวหน้าวิชาปฐมพยาบาล  
  น.ส.ชลิตา บุญรักษา  หัวหน้าวิชาบุกเบิก  
  นายสุชาติ รัตนเมธากูร หัวหน้าวิชาเดินทางไกล  
  น.ส. อรสา  ชาติรัมย์   หัวหน้าวิชากิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ , หัวหน้าวิชาการจัดการค่าย  
   
  ๙.๑ ฝ่ำยวิทยำกรประจ ำกอง 

น.ส. อรสา  ชาติรัมย์  หัวหน้ากลุ่มลูกเสือ-เนตรนารี ม.๑ 
กอง ๑  นายสุชาติ รัตนเมธากูร หัวหน้า  น.ส.ชลิตา บุญรักษา  ผู้ช่วย 
 นางนวรัตน์ นาคะเสนีย์กุล ผู้ช่วย  น.ส.ณิชา  แสงทอง  ผู้ช่วย 
กอง ๒ น.ส.เกวลี  บุญบา  หัวหน้า  นางพัชรี  ระมาตร์  ผู้ช่วย 
 นางล าพอง พูลเพิ่ม  ผู้ช่วย  นางวราภรณ์ สัตยมาภากร ผู้ช่วย 
กอง ๓ น.ส.ภัทรนุช ค าดี  หัวหน้า  นางพิมพ์สุภัค บุบผา  ผู้ช่วย 
 นางกาญจนา ศิริมหา  ผู้ช่วย  น.ส.ฤทัยทิพย์ ร้อยพุทธ  ผู้ช่วย 
กอง ๔ น.ส.ปทุม  โศภาคนี  หัวหน้า  นางทัศนีย์ วงค์เขียว  ผู้ช่วย 
 นายภาคภูมิ แก้วเย็น  ผู้ช่วย  น.ส.อมรรัตน์ ปิ่นป้อง  ผู้ช่วย 
กอง ๕ นายรัชกฤต ภูธนคณาวุฒิ    หัวหน้า  นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล ผู้ช่วย 
 น.ส.รัตนา ยอดญาติไทย ผู้ช่วย  น.ส.ปรัชญา     การรักษา  ผู้ช่วย 
กอง ๖ น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์  หัวหน้า  น.ส.ฌัชชา ปัญญาเมา ผู้ช่วย 
 น.ส.เอมอร พูลสวัสดิ์  ผู้ช่วย  น.ส.ชมพูนุท นิลข า  ผู้ช่วย 
กอง ๗ น.ส.รัตยา  ร่างกายดี  หัวหน้า  น.ส.ศิริพร โกมารกุล  ผู้ช่วย 
 น.ส.กนกวรรณ ใจสุข  ผู้ช่วย  น.ส.สุทธิดา     แซ่หล่อ  ผู้ช่วย 
กอง ๘ นางเกษรา ก้องศักดิ์ศรี หัวหน้า  น.ส.ธัญญารัตน์ พิมพ์สา  ผู้ช่วย 
 นายสุวิท  ปิ่นอมร  ผู้ช่วย   
กอง ๙ น.ส.ลักษณา อังกาบสี  หัวหน้า  นายนิพล  ทรัพย์สรัล ผู้ช่วย 
 นายอุตสาห์ สังขรัตน์  ผู้ช่วย  น.ส.กาญจนา ดาทอง  ผู้ช่วย 
กอง ๑๐ น.ส.วณิชชา อเนกวิชวิทยา หัวหน้า  น.ส.พนิดา ยอดรัก  ผู้ช่วย 

 นางปภาดา ทรัพย์สรัล ผู้ช่วย  น.ส.เสาวลักษณ์ สันติธรรมเมธี ผู้ช่วย 
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น.ส.กวินวัณณ์ กาฬดิษฐ์ หัวหน้ากลุ่มยุวกาชาดระดับชั้น ม.๑ 

กลุ่ม ๑ น.ส.วิไลรักษ์ กระลาม  หัวหน้า  นายเศรษฐโสรช ชื่นอารมณ์ ผู้ช่วย 
 น.ส.ภัทรชนก ภัทรกุลรพี ผู้ช่วย   
กล่ม ๒ น.ส.ศิราภร นาบุญ  หัวหน้า  น.ส.เสาวนีย์ จิระสุทธ์ิตระกูล ผู้ช่วย 
 น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์ ผู้ช่วย 
กลุ่ม ๓ นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์ หัวหน้า  น.ส.กมลรัตน์ ตระกูลสถิตม่ัน ผู้ช่วย 
 น.ส.วรางรัตน์ พินิจธนสาร ผู้ช่วย 
 หน้ำที ่ ๑. ควบคุมดูแล ตรวจความเรียบร้อยของเครื่องแบบและสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวและส่วนรวม      

    ของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
๒. เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าในการปฏิบัติกิจกรรมตามตารางฝึกอบรมในระหว่างอยู่ค่ายพักแรม 
๓. ดูแลความเรียบร้อย และความประพฤติของลูกเสือ เนตรนาร ียุวกาชาด ตลอดการอยู่ค่ายพักแรม 
 
๙.๒ ผู้ควบคุมรถลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด  

รถคันที่ ๑ น.ส.ชลิตา บุญรักษา  หัวหน้า น.ส.ศิราภร นาบุญ  ผู้ช่วย  
  น.ส.กาญจนา ดาทอง  ผู้ช่วย น.ส.ณิชา  แสงทอง  ผู้ช่วย 
รถคันที่ ๒ นายสุชาติ รัตนเมธากูร หัวหน้า นางเกษรา ก้องศักดิ์ศรี ผู้ช่วย 
  น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์ ผู้ช่วย 
รถคันที่ ๓ น.ส. อรสา  ชาติรัมย์  หัวหน้า นายสุวิท  ปิ่นอมร  ผู้ช่วย 
  น.ส.รัตนา ยอดญาติไทย ผู้ช่วย 
รถคันที่ ๔ น.ส.รัตยา  ร่างกายดี  หัวหน้า น.ส.ธัญญารัตน์ พิมพ์สา  ผู้ช่วย 
  น.ส.อมรรัตน์ ปิ่นป้อง  ผูช้่วย นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล ผู้ช่วย 
รถคันที่ ๕ นายภาคภูมิ แก้วเย็น  หัวหน้า น.ส.ภัทรนุช ค าดี  ผู้ช่วย 
  น.ส.กมลรัตน์ ตระกูลสถิตม่ัน ผู้ช่วย น.ส.วรางรัตน์ พินิจธนสาร ผู้ช่วย 
รถคันที่ ๖ นายรัชกฤต ภูธนคณาวุฒิ    หัวหน้า น.ส.ลักษณา อังกาบสี  ผู้ช่วย 
  น.ส.สุทธิดา     แซ่หล่อ  ผู้ช่วย น.ส.ปรัชญา     การรักษา  ผู้ช่วย  
รถคันที่ ๗ น.ส.พนิดา ยอดรัก  หัวหน้า นางปภาดา ทรัพย์สรัล ผู้ช่วย 
  นายเศรษฐโสรช ชื่นอารมณ์ ผู้ช่วย น.ส.ชมพูนุท นิลข า  ผู้ช่วย 
รถคันที่ ๘ น.ส.วิไลรักษ์ กระลาม  หัวหน้า น.ส.กวินวัณณ์ กาฬดิษฐ์  ผู้ช่วย 
  น.ส.ปทุม  โศภาคนี  ผู้ช่วย น.ส.ภัทรชนก ภัทรกุลรพี ผู้ช่วย 
รถคันที่ ๙ น.ส.วณิชชา อเนกวิชวิทยา หัวหน้า นางพิมพ์สุภัค บุบผา  ผู้ช่วย 
  น.ส.ฌัชชา ปัญญาเมา ผู้ช่วย น.ส.ฤทัยทิพย์ ร้อยพุทธ  ผู้ช่วย 
รถคันที่ ๑๐ น.ส.เกวลี  บุญบา  หัวหน้า นายอุตสาห์ สังขรัตน์  ผู้ช่วย 
  น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์  ผู้ช่วย น.ส.กนกวรรณ ใจสุข  ผู้ช่วย 
รถคันที่ ๑๑ น.ส.เสาวลักษณ์ สันติธรรมเมธี หัวหน้า นายนิพล  ทรัพย์สรัล ผู้ช่วย 
  น.ส.เอมอร พูลสวัสดิ์  ผู้ช่วย  

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

 
 



-๕- 
รถตู้โรงเรียน   

นางนภัสสรณ์ เกียรติอภิพงษ์ นางปานทิพย์ สุขเกษม  นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์  
นางวราภรณ์ สัตยมาภากร นางล าพอง พูลเพิ่ม  นางนวรัตน์ นาคะเสนีย์กุล  
นางทัศนีย์ วงค์เขียว             น.ส.ศิริพร โกมารกุล  นางพัชรี  ระมาตร์ 
น.ส.เสาวนีย์ จิระสุทธ์ิตระกูล  
  
 ๙.๓ ฝ่ำยเวรรักษำกำรณ์ในเวลำกลำงคืน 

วันที่  ๑๐ , ๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๗ 
ช่วงเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

๒๒.๐๐ น.  -  ๒๔.๐๐ น. นายสุชาติ  รัตนเมธากูร        หัวหน้า นายภาคภูมิ  แก้วเย็น         ผู้ช่วย 
๒๔.๐๐ น.  –  ๐๒.๐๐ น. นายรัชกฤต  ภูธนคณาวุฒิ     หัวหน้า นายอุตสาห์  สังขรัตน์         ผู้ช่วย 
๐๒.๐๐ น. –  ๐๔.๐๐ น. นายเศรษฐโสรช  ชื่นอารมณ์  หัวหน้า นายนิพล  ทรัพย์สรัล          ผู้ช่วย 
๐๔.๐๐ น. -  ๐๖.๐๐ น. นายสุวิท    ปิ่นอมร            หัวหน้า นายสิทธิชัย  มาโนชญ์กุล     ผู้ช่วย 

หน้ำที ่ ๑. ดูแลรักษาความปลอดภัยของสมาชิกลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ตลอดจนผู้บังคับบัญชาทุกคน 
๒. รายงานผู้อ านวยการค่ายเม่ือมีเหตุการณ์ผิดปกติเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป 

 
๑๐. ฝ่ำยประเมินผล 

 น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์ หัวหน้า  น.ส.ศิราพร นาบุญ  ผู้ช่วย   
น.ส.วชิราภรณ์  สันตวงษ์  ผู้ช่วย      

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

             

  

  ทั้งน้ี  ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

   สั่ง  ณ  วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
      
      
     (นางวรรณี บุญประเสริฐ) 
                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๖- 
 

 
 
 

ตำรำงกิจกรรมค่ำยพักแรมลูกเสือ เนตรนำรีและยุวกำชำด 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ ธันวาคม  ๒๕๕๗ 
ณ ค่ายนวภพ ๑ อ าเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี 

 
วัน/เวลำ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ ๑๐ ธันวำคม ๒๕๕๗   
๐๗.๑๕ น. ออกเดินทาง ผู้ก ากับ 
๑๑.๐๐ น. เดินทางถงึค่าย ผู้ก ากับ 

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การจัดวินัยเบ้ืองต้น 
-รับฝากทรัพย์สินมีค่า 
-ลงทะเบียนผู้เจ็บป่วยมีโรคประจ าตัว 
-จัดเข้าที่พัก 

 
 

ผู้ก ากับ 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหาร ผู้ก ากับ 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ พิธีเปิดการอยู่ค่ายพักแรม 
-ถวายราชสดุดี องค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
-ผู้อ านวยการฝึกกล่าวรายงาน 
-ผู้อ านวยการค่ายกล่าวให้โอวาสและเปิดการอยู่ค่ายพักแรม 
-พิธีเปิดประชุมกองรอบเสาธง 
-ปฐมนิเทศ 

 
 

ผู้ก ากับ 

๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ผู้ก ากับ 

๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  วิชาแผนที่เข็มทิศ ผู้ก ากับ 

๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหาร ผู้ก ากับ 

๑๘.๐๐ น. ประชุมวิทยากรและผู้ก ากับ ผู้ก ากับ 
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ท าภารกิจส่วนตัว ผู้ก ากับ 

๑๙.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. กิจกรรม HOW DO YOU DO 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 
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วัน/เวลำ กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ 
วันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๗   
๐๕-๓๐ - ๐๖.๐๐ น. ปลุกตื่น ท าภารกิจส่วนตัว ผู้ก ากับ 

๐๖.๐๐ - ๐๖.๓๐ น. กายบริหาร ผู้ก ากับ 

๐๖.๓๐ - ๐๗.๓๐ น. จัดที่พักรอรับการตรวจเยี่ยม ผู้ก ากับ 

๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. พิธีรอบเสาธง รายงานผลการตรวจเยี่ยม ผู้ก ากับ 
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. รับประทานอาหาร  ผู้ก ากับ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. วิชาเดินทางไกล ผู้ก ากับ 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหาร  ผู้ก ากับ 

๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. นันทนาการ ผู้ก ากับ 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.  วิชาผจญภัย ผู้ก ากับ 

๑๖.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. สรุปกิจกรรม ผู้ก ากับ 

๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหาร ผู้ก ากับ 

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ท าภารกิจส่วนตัว เตรยีมการแสดงการชุมนุมรอบกองไฟ 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 ๑๒ ธันวำคม ๒๕๕๗   
๐๕-๓๐ - ๐๖.๐๐ น. ปลุกตื่น ท าภารกิจส่วนตัว ผู้ก ากับ 

๐๖.๐๐ - ๐๖.๓๐ น. กายบริหาร ผู้ก ากับ 

๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น. จัดที่พักรอรับการตรวจเยี่ยม ผู้ก ากับ 

๐๗.๐๐ - ๐๗.๓๐ น. รับการตรวจเยี่ยม ผู้ก ากับ 

๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น.  รับประทานอาหาร ผู้ก ากับ 

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. พิธีรอบเสาธง รายงานผลการตรวจเยี่ยม ผู้ก ากับ 

๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. พิธีปิดการอยู่ค่ายพักแรม ผู้ก ากับ 

๑๐.๐๐   น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธ ์ ผู้ก ากับ 

๑๑.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ทัศนศึกษาเขื่อนป่าศักดิ์ชลสทิธ ์ ผู้ก ากับ 

๑๓.๐๐ น. ออกเดินทางจากเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธ์ มุ่งหน้าสู่โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ผู้ก ากับ 
๑๕.๓๐ น. เดินทางถงึโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตโดยสวัสดิภาพ ผู้ก ากับ 

หมำยเหตุ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
 


