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คําสั่ง โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” 
ท่ี ๒๑ /๒๕๖๖ 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการกิจกรรมเขาคายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ                            
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒  ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

---------------------------------------------------------------------------- 
  ดวยกลุมงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” ไดกําหนดใหมี
กิจกรรมเขาคายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๕ เพ่ือให
ลูกเสือ เนตรนารีไดสอบวิชาพิเศษและไดฝกความอดทน ความมีระเบียบวินัย รูจักชวยเหลือตนเองและสามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดโดยเปนประสบการณตรงจากการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ในวันท่ี ๓ - ๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๖            
ณ คายทุงเกาทัพ แคมป จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยจึงแตงตั้ ง
คณะกรรมการดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

คณะกรรมการอํานวยการ 

นายประจวบโชค  สรอยสม  ผูอํานวยการ  ประธานกรรมการ 
วาท่ี ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ์  รองผูอํานวยการ   รองประธานกรรมการ 
วาท่ี ร.ต.สมรักษ  แทนลาน   รองผูอํานวยการ   กรรมการ 
นางสาววนิดา  กาบสุวรรณ   รองผูอํานวยการ  กรรมการ 
นายสาธิต  แสงปยะ    รองผูอํานวยการ   กรรมการ 
นายเกษม  เมาลิทอง    ครู ชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
นายศักรินทร  วงษแหยม   ครู ชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
นายศุภมงคล  อินทรสนอง   ครู ชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
นางนงพงา  อิสสอาด   ครู ชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
นางสาวสมาพร  สมสืบ   ครู ชํานาญการ   กรรมการ 
นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล   ครู ชํานาญการ   กรรมการ 
นายปลื้ม ปรีชา    ครู ชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

 

หนาท่ี  ๑. ใหคําปรึกษา เสนอแนะ อํานวยความสะดวก และสนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุตามวัตถุประสงค
ดวยความเรียบรอย 
 

คณะกรรมการดําเนินงาน 
 

 นายภูวดล   สําล ี  คร ูชํานาญการ  ประธานกรรมการ 
นางสาวสมาพร    สมสืบ  คร ูชํานาญการ  รองประธานกรรมการ 

 นายปลื้ม  ปรีชา  ครู ชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
นางสาวพิมพธาดา จํานงคบุญรัตน คร ูชํานาญการ  กรรมการ 
นายเศรษฐลักษณ สุขสงวน  คร ู   กรรมการ 
นางวรรณวรางค   ทนงสุทธิ ์ คร ู   กรรมการ 
นายสุทธิพงษ  มูลอาษา  คร ู   กรรมการ   
นางสาวนาฏศิลป  คชประเสริฐ  ครู     กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี  ๑. กํากับดูแลควบคุม และติดตามดําเนินงานใหเรียบรอยตามวัตถุประสงค 
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 ๒. เปนผูประสานงานกับฝายตาง ๆ ท้ังภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน 
 ๓. รายงานผลการปฏิบัติงานในฝายท่ีตนรับผิดชอบตอคณะกรรมการอํานวยการ 
 

คณะกรรมการติดตอประสานงาน 
 

นายปลื้ม   ปรีชา   ครู ชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
นายภูวดล  สําลี  คร ูชํานาญการ  รองประธานกรรมการ 
นางสาวสมาพร   สมสืบ   ครู ชํานาญการ  กรรมการ 
นางจุไรภรณ    พงษไชย  คร ู   กรรมการ    
นางสาวศุภสิริ  สอนสิทธิ ์ ครผููชวย   กรรมการ 

 นางสาวนาฏศิลป  คชประเสริฐ คร ูชํานาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
 

หนาท่ี ๑. ติดตอประสานงานกับฝายตางๆ ท้ังภายในโรงเรียน รานอาหารและสถานท่ีราชการท่ีเก่ียวของ 
 ๒. ติดตอยานพาหนะท่ีจะนําลูกเสือ-เนตรนารี ไปทัศนศึกษา 
 ๓. ติดตอขออนุญาตผูปกครอง ลูกเสือ-เนตรนารี 
          ๔. จัดทําปายติดเวทีและปายไวนิลเพ่ือใชในการเขาคายลูกเสือ เนตรนารี มีขอความดังนี้ 
 ๕. หนาท่ีอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 

กิจกรรมเขาคายลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒  ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

วันท่ี ๓ – ๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ 
ณ คายทุงเกาทัพ แคมป  

ตําบลวังดง อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
 
 

คณะกรรมการฝายรับรายงานตัว 
 

นางสาวสมาพร  สมสืบ  คร ูชํานาญการ  ประธานกรรมการ 
นางสาวพรทิพย   อุดร  คร ูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
นางกันตฤทัย  พันธุสวัสดิ์ คร ูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
นางวรรณวรางค  ทนงสุทธิ ์ คร ู   กรรมการ 
นางสาวศิริวรรณ  โอริส   คร ู   กรรมการ 
นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชัย  คร ู    กรรมการ 
นางสาวธนารักษ  ไกรสมโภชน  ครอัูตราจาง  กรรมการ 
นางสาวโสภิต  สุจิตตกุล คร ู   กรรมการและเลขานุการ   

 

หนาท่ี  ๑ .รับรายงานตัวลูกเสือ เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๒ บริเวณหอประชมุอเนกประสงค 
 ๒. หนาท่ีอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

คณะกรรมการฝายการเงิน 
 

นายภูวดล   สําลี   คร ูชํานาญการ   ประธานกรรมการ   
 นางสาวนาฎศิลป  คชประเสริฐ คร ูชํานาญการ  รองประธานกรรมการ  
 นางกันตฤทัย  พันธุสวัสดิ์ คร ูชํานาญการพิเศษ กรรมการ  
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 นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชัย คร ู   กรรมการ 
 นางจไุรภรณ  พงษไชย  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 

หนาท่ี ๑. เก็บรักษาเงิน เบิกจายในการดําเนินการอยูคายลูกเสือ เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๒  
         ๒. จัดทําบัญชีรับ – จาย เสนอคณะกรรมการอํานวยการ 
         ๓. หนาท่ีอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย 

คณะกรรมการฝายโสตทัศนูปกรณ 
 

 นายเศรษฐลักษณ สุขสงวน  คร ู   ประธานกรรมการ 
นางสาวศุภสิริ  สอนสิทธิ ์ ครผููชวย   รองประธานกรรมการ 
นายธนกฤต  วองธัญญากรณ ครผููชวย   กรรมการ 
นายอภิวัฒน   ปลอดโปรง  ครผููชวย   กรรมการ 
นายสุทธิพงษ  มูลอาษา  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

    

หนาท่ี  ๑. จัดอุปกรณ เครื่องเสียง เพ่ือใชในกิจกรรมอยูคายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๒ 
๒. ถายภาพในการทํากิจกรรมตลอดการอยูคาย 

 ๓. หนาท่ีอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย 

คณะกรรมการฝายอาหารและท่ีพัก 
 

นางสาวพิมพธาดา จํานงคบุญรัตน  ครู ชํานาญการ  ประธานกรรมการ 
นางกันตฤทัย  พันธุสวัสดิ์ ครู ชํานาญการ  รองประธานกรรมการ 
นางพรทิพย  อุดร  คร ูชํานาญการพิเศษ กรรมการ  
นางสาวสมาพร  สมสืบ  คร ูชํานาญการ  กรรมการ 
นางจุไรภรณ  พงษไชย  คร ู   กรรมการ 
นางวรรณวรางค  ทนงสุทธิ ์ คร ู   กรรมการ 
นางสาวศิริวรรณ  โอริส  คร ู   กรรมการ 
นางสาวพัชรินทร  โพธิ์ทอง  คร ู   กรรมการ 
นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชัย คร ู   กรรมการ 
นางสาววรรณสิริ  นาคเรือง ครผููชวย   กรรมการ 
นายกันตภณ  วาทะพุกกณะ ครผููชวย   กรรมการ 
นางสาวบุญเรือง  สังฆศุข  ครูอัตราจาง  กรรมการ 
นางสาวธนารักษ  ไกรสมโภชน ครูอัตราจาง  กรรมการ 
นายอภิวัฒน  ปลอดโปรง ครูอัตราจาง  กรรมการ 
นางสาวนาฏศิลป  คชประเสริฐ คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี ๑. ติดตอประสานงานเรื่องอาหารและท่ีพักสําหรับลูกเสือ เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๒ 
 ๒. ติดตอประสานงานเรื่องอาหารและท่ีพักสําหรับผูบังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๒ 

๓. หนาท่ีอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย 
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คณะกรรมการฝายควบคุมดูแลลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกล 

 นายภูวดล  สําล ี  คร ูชํานาญการ  ประธานกรรมการ 
 นางสาวนาฏศิลป  คชประเสริฐ คร ูชํานาญการ  รองประธานกรรมการ  

นายประสพชัย  แนประโคน  ครู ชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 นางสาวพรทิพย  อุดร  ครู ชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 นางจิดาภา  จูหวา  คร ูชํานาญการ  กรรมการ 
 นางสาวสมาพร  สมสืบ  คร ูชํานาญการ  กรรมการ  

นางกันตฤทัย  พันธุสวัสดิ์ คร ูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
นางสาวพิมพธาดา จํานงคบุญรัตน คร ูชํานาญการ  กรรมการ 
นางจุไรภรณ  พงษไชย  ครู     กรรมการ 
นายศิวกร  กรึงไกร  คร ู   กรรมการ 
นายเศรษฐลักษณ สุขสงวน  คร ู   กรรมการ 
นางสาวโสภิต  สุจิตตกุล คร ู   กรรมการ 
นายสทุธิพงษ  มูลอาษา  คร ู   กรรมการ 
นางสาวศิริวรรณ  โอริส  คร ู   กรรมการ 
นางวรรณวรางค  ทนงสุทธิ ์ คร ู   กรรมการ 
นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชัย คร ู   กรรมการ 
นางสาวพัชรินทร  โพธิ์ทอง  คร ู   กรรมการ 
นางสาวศุภสิริ  สอนสิทธิ ์ คร ู   กรรมการ 
นางสาววรรณสิริ  นาคเรือง ครผููชวย   กรรมการ 
นายนัฐวุฒ ิ  สายันต  ครผููชวย   กรรมการ 
นายธนกฤต  วองธัญญากรณ ครผููชวย   กรรมการ 
นายกันตภน  วาทะพุกกณะ ครผููชวย   กรรมการ 
นางสาวพัชร ี   บัวอาจ   ครผููชวย   กรรมการ 
นางสาวบุญเรือง  สังฆศุข   ครอัูตราจาง  กรรมการ 

นางสาวธนารักษ   ไกรสมโภชน  ครอัูตราจาง  กรรมการ 

นายอภิวัฒน  ปลอดโปรง  ครอัูตราจาง  กรรมการ 

นายปราณรณ   ไกรสมโภชน  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี  ๑. จัดลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกลเปนกลุม ๆ 
 ๒. จัดครูควบคุมดูแลความปลอดภัยในขณะท่ีลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกล 
 ๓. หนาท่ีอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย 

 

คณะกรรมการฝายจัดฐานวิชาการ 
 

นางสาวนาฏศิลป  คชประเสริฐ คร ูชํานาญการ  ประธานกรรมการ 
นายภูวดล  สําลี  คร ูชํานาญการ  รองประธานกรรมการ  
นายประสพชัย  แนประโคน  ครู ชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 นางสาวพรทิพย  อุดร  ครู ชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
นางจิดาภา  จูหวา  คร ูชํานาญการ  กรรมการ 
นางกันตฤทัย  พันธุสวัสดิ์ คร ูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
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นางสาวพิมพธาดา จํานงคบุญรัตน คร ูชํานาญการ  กรรมการ 
นางจุไรภรณ  พงษไชย  ครู     กรรมการ 
นายปราณรณ   ไกรสมโภชน  คร ู   กรรมการ 
นายศิวกร  กรึงไกร  คร ู   กรรมการ 
นายเศรษฐลักษณ สุขสงวน  คร ู   กรรมการ 
นางสาวโสภิต  สุจิตตกุล คร ู   กรรมการ 
นายสุทธิพงษ  มูลอาษา  คร ู   กรรมการ 
นางสาวศิริวรรณ  โอริส  คร ู   กรรมการ 
นางวรรณวรางค  ทนงสุทธิ ์ คร ู   กรรมการ 
นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชัย คร ู   กรรมการ 
นางสาวพัชรินทร  โพธิ์ทอง  คร ู   กรรมการ 
นางสาวศุภสิริ  สอนสิทธิ ์ คร ู   กรรมการ 
นางสาววรรณสิริ  นาคเรือง ครผููชวย   กรรมการ 
นายนัฐวุฒ ิ  สายันต  ครผููชวย   กรรมการ 
นายธนกฤต  วองธัญญากรณ ครผููชวย   กรรมการ 
นายกันตภน  วาทะพุกกณะ ครผููชวย   กรรมการ 
นางสาวพัชร ี   บัวอาจ   ครผููชวย   กรรมการ 
นางสาวบุญเรือง  สังฆศุข   ครอัูตราจาง  กรรมการ 

นางสาวธนารักษ   ไกรสมโภชน  ครอัูตราจาง  กรรมการ 

นายอภิวัฒน  ปลอดโปรง  ครอัูตราจาง  กรรมการ 

นางสาวสมาพร  สมสืบ  คร ูชํานาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี ๑. จัดกิจกรรมวิชาการโดยแบงฐานในการใหความรูกับลูกเสือ เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๒ 
 ๒. หนาท่ีอ่ืน ๆท่ีไดรับมอบหมาย 

คณะกรรมการฝายนันทนาการ 
 

นายสุทธิพงษ  มูลอาษา  คร ู   ประธานกรรมการ 
นางกันตฤทัย  พันธุสวัสดิ์ คร ูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชัย คร ู   กรรมการ 
นางสาววรรณสิริ  นาคเรือง ครผููชวย   กรรมการ 
นายกันตภน  วาทะพุกกณะ ครผููชวย   กรรมการ 
นายอภิวัฒน  ปลอดโปรง ครูอัตราจาง  กรรมการ 
นายนัฐวุฒ ิ  สายันต  ครผููชวย   กรรมการและเลขานุการ 

 

หนาท่ี  ๑. พิธีการ นําเขาสูพิธีการประจําวัน 
๒. รับผิดชอบจัดกิจกรรมชวงรอยตอระหวางกิจกรรม และสรางบรรยากาศจัดกิจกรรมนันทนาการ  
ชวงเวลาวาง  

 ๓. หนาท่ีอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย 
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คณะกรรมการฝายดูแลรักษาความปลอดภัยและระเบียบวินัย 
 

นายภูวดล  สําลี  คร ูชํานาญการ  ประธานกรรมการ 
นายปราณรณ  กาญจนากร คร ู   รองประธานกรรมการ 
นายประสพชัย  แนประโคน คร ูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
นายศิวกร  กรึงไกร  คร ู   กรรมการ 
นางจุไรภรณ  พงษไชย  คร ู   กรรมการ 
นายกันตภน  วาทะพุกกณะ ครผููชวย   กรรมการ   
นางสาวนาฏศิลป  คชประเสริฐ คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

 

หนาท่ี ๑. ตรวจกระเปาสัมภาระท่ีนักเรียนนํามาเขาคายไมใหมีอาวุธหรืออุปกรณอ่ืนใดท่ีกอใหเกิดอันตราย 
๒. ตรวจเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ใหคําแนะนําการแตงการใหถูกตองตามระเบียบ 
๓. ดูและความปลอดภัยและควบคุมใหลูกเสือ เนตรนารี ปฏิบัติตามระเบียบวินัยตลอดการอยูคายพักแรม 
๔. หนาท่ีอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย 

 
คณะกรรมการฝายควบคุมรถ 

 

รถคันท่ี ๑ 

 ๑. นายภูวดล  สําลี  คร ูชํานาญการ  ประธานกรรมการ  
๒. นางจิดาภา  จูหวา  คร ูชํานาญการ  กรรมการ 

 ๓. นางสาวพัชรินทร โพธิ์ทอง  คร ู   กรรมการ  

รถคันท่ี ๒ 

๑.นางกันตฤทัย  พันธุสวัสดิ์ คร ูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
๒.นางสาวสมาพร สมสืบ  คร ูชํานาญการ  กรรมการ 
๓.นางสาวศุภสิริ   สอนสิทธิ ์ ครูผูชวย   กรรมการ 

รถคันท่ี ๓ 

 ๑. นางสาวนาฏศิลป คชประเสริฐ คร ูชํานาญการ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวพรทิพย อุดร  ครู ชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

๓. นางสาวพิมพธาดา จํานงคบุญรัตน ครูชํานาญการ  กรรมการ 
๔. นางสาวจุไรภรณ พงษไชย  คร ู   กรรมการ 

รถคันท่ี ๔ 

 ๑. นายปราณรณ  กาญจนากร คร ู   ประธานกรรมการ 
๒. นายประสพชัย แนประโคน  ครู ชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
๓. นายศิวกร  กรึงไกร  คร ู   กรรมการ 

 ๔. นายอภิวัฒน   ปลอดโปรง  ครอัูตราจาง  กรรมการ 

รถคันท่ี ๕ 

 ๑. นายเศรษฐลักษณ สุขสงวน  คร ู   ประธานกรรมการ   
 ๒. นางสาวศิริวรรณ โอริส  คร ู   กรรมการ 
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๓. นางสาววรรณสิร ิ นาคเรือง ครผููชวย   กรรมการ  

รถคันท่ี ๖ 

 ๑. นายสุทธิพงษ  มูลอาษา  คร ู   ประธานกรรมการ 
๒. นายนัฐวุฒ ิ  สายันต  ครผููชวย   กรรมการ 

 ๓. นายกันตภน  วาทะพุกกณะ  ครผููชวย   กรรมการ 
 

รถคันท่ี ๗  

๑. นางสาวโสภิต  สุจิตตกุล คร ู   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชัย คร ู   กรรมการ 

๓. นางสาวธนารักษ ไกรสมโภชน ครอัูตราจาง  กรรมการ 
 

รถคันท่ี ๘  

๑. นางวรรณวรางค ทนงสุทธิ ์ คร ู   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายธนกฤต  วองธัญญากรณ ครผููชวย   กรรมการ 
 ๓. นางสาวพัชร ี  บัวอาจ  ครูผูชวย   กรรมการ 

๔. นางสาวบุญเรือง สังฆศุข  ครอัูตราจาง  กรรมการ 
 

หนาท่ี ๑. สํารวจจํานวนลูกเสือ-เนตรนารี ท่ีรับผิดชอบกอนข้ึนลงรถทุกครั้ง 
๒. ควบคุมดูแลลูกเสือ เนตรนารี ท่ีรับผิดชอบใหอยูในระเบียบวินัย ใหเปนไปตามวัตถุประสงค 
    ของการอยูคายพักแรม 
๓. หนาท่ีอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย 

คณะกรรมการฝายพยาบาล 
 

นางสาววรรณวรางค  ทนงสุทธิ ์ คร ู   ประธานกรรมการ 
 นางจิดาภา  จูหวา  คร ูชํานาญการ  กรรมการ    

นางสาวศิริวรรณ  โอริส   คร ู   กรรมการ 
นางสาวพัชรินทร  โพธิ์ทอง  คร ู   กรรมการ   
นางสาวบุญเรือง  สังฆศุข  ครอัูตราจาง  กรรมการและเลขานุการ 

 

หนาท่ี  ๑. เตรียมยาและเวชภัณฑใหบริการปฐมพยาบาล ระหวางการอยูคายพักแรมและการเดินทาง 
๒. ดูแลใหความสะดวกแกนักเรียนท่ีเจ็บปวยระหวางการจัดกิจกรรม 

 ๓. หนาท่ีอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝายประเมินผล 
 

นางสาวนาฏศิลป  คชประเสริฐ คร ู   ประธานกรรมการ 
นางจุไรภรณ   พงษไชย  คร ู   รองประธานกรรมการ   
นางสาวพัชรินทร  โพธิ์ทอง  คร ู   กรรมการ 
นางสาวธนารักษ  ไกรสมโภชน ครอัูตราจาง  กรรมการ  
นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชัย คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
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หนาท่ี ๑. จัดทําแบบประเมินผลตามวัตถุประสงคและสรุปผลการประเมินเสนอคณะกรรมการ
อํานวยการ 
 ๒.  หนาท่ีอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย 

  
 ท้ังนี้ใหผูท่ีไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถและบังเกิดผลดี 
แกทางราชการ 
     

สั่ง ณ วันท่ี  ๑๗   มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 
 
 

                         (นายประจวบโชค  สรอยสม)  
              ผูอํานวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” 
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กําหนดการกิจกรรมเขาคายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒ 
วันท่ี 3 – 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2566 

ณ คายลูกเสือทุงเกาทัพ แคมป จังหวัดกาญจนบุรี 
 

วัน เดือน ป เวลา กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
3 กุมภาพันธ 

2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

06.00 – 07.00 น. 
07.00 – 10.00 น. 
10.00 – 10.30 น. 
 

 
11.00 – 12.00 น. 

 
12.00 – 13.00 น. 

 
13.00 – 16.00 น. 
16.00 – 16.30 น. 
16.30 – 17.30 น. 
18.00 – 19.30 น. 
19.30 – 22.00 น. 
22.00 – 22.30 น. 

- รับรายงานตัว ณ ลานพระบรมรูป ร.๘  
- เดินทางจากโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” - 
เดินทางถึงคายลูกเสือทุงเกาทัพ แคมป จังหวัดกาญจนบุร ี 
- ตอนรับเขาคาย  
- ซักซอมพิธีเปด  
- พิธีเปดกองการเขาคาย  
- ปฐมนิเทศ  
- พักรับประทานอาหารกลางวัน/กิจกรรมยามวาง  
- ชี้แจงกิจกรรมผจญภัย  
- กิจกรรมผจญภัย  
- ชี้แจงการชุมนุมรองกองไฟ และซอมการแสดง  
- เขาท่ีพัก / ทําธุระสวนตัว  
- พักรับประทานอาหารกลางวัน/กิจกรรมยามวาง  
- การแสดงรอบกองไฟ  
- นัดหมาย / สวดมนต / เขานอน 

ผูกํากับ  
 
 

 
 

วิทยากร/ผูกํากับ 
 

 วิทยากร  
วิทยากร  

วิทยากร/ผูกํากับ 
วิทยากร  

วิทยากร/ผูกํากับ 
วิทยากร  

วิทยากร/ผูกํากับ 
วิทยากร/ผูกํากับ 

4 กุมภาพันธ 
2566 

 

05.00 – 06.00 น.  
 

06.00 – 07.00 น.  
07.00 – 08.00 น. 
  
08.00 – 08.30 น. 

  
08.30 – 10.00 น. 
10.00 – 11.30 น. 

 
11.30 – 12.00 น.  
12.00 – 16.30 น.  
 

16.30 น. 

- ตื่นนอน/ทําธุระสวนตัว  
- ออกกําลังกาย/ระเบียบแถว  
- เขาท่ีพัก/ทําธุระสวนตัว  
- รับประทานอาหารเชา  
- ตรวจเยี่ยมคาย  
- เปดกอง / ประชุมรอบเสาธง  
- รวมกองนันทนาการ  
- กิจกรรมเดินทางไกล  
- สรุปประเมินผล พิธีปด  
- ปดกอง/ประชุมรอบเสาธง  
- พักรับประทานอาหารกลางวัน  
- เดินทางออกจากคายลูกเสือทุงเกาทัพ แคมป  
- ทัศนศึกษา และแวะซ้ือของฝาก  
- เดินทางถึงโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” 
โดยสวัสดิภาพ 

วิทยากร 
วิทยากร 

 
 

วิทยากร/ผูกํากับ 
วิทยากร/ผูกํากับ 

วิทยากร 
วิทยากร/ผูกํากับ 

ผูกํากับ 
วิทยากร/ผูกํากับ 

 
ผูกํากับ 

 
ผูกํากับ 

หมายเหตุ     1. การฝกแตงกายชุดลําลองมีผาผูกคอจังหวัด 
     2. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


