คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ ราชานุเคราะห์๑”
ที่ ๖๐๔/๒๕62
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ และเนตรนารี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
-------------------------------------------------ด้ ว ยโรงเรี ย นได้ ก ำหนดให้ มี ก ารอยู่ ค่ า ยพั ก แรมลู ก เสื อ และเนตรนารี ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๒
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ มกราคม ๒๕6๓ ณ ค่ายทุ่งเก้าทัพ แคมป์ ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ดังต่อไปนี้
คณะกรรมการอำนวยการ
นายประจวบโชค สร้อยสม
ผู้อำนวยการ
นายวิทิต บัวประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายเกษม เมาลิทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายศักรินทร์ วงษ์แหยม
ครู ชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์ แทนลาน
ครู ชำนาญการ
นายบัณฑิต อรุณเสถียร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายศุภมงคล อินทร์สนอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสยุมพร นาคจรูญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายปลื้ม ปรีชา
ครู ชำนาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ๑. วางแผนและกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
๒. เป็นที่ปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ
๓. กำกับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ
คณะกรรมการดำเนินการ
นายปลื้ม ปรีชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายภูวดล สำลี
ครู
นางสยุมพร นาคจรูญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายปราณ์รณ กาญจนากร
ครู
นางจุไรภรณ์ พงษ์ไชย
ครู
นายเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน
ครู
นางวรรณวรางค์ ทนงสุทธิ์
ครูผู้ช่วย
นางสาวนาฏศิลป์ คชประเสริฐ ครู

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ๑. กำกับ ดูแล ควบคุม และติดตามการดำเนินงานให้เรียบร้อยตามวัตถุประสงค์
๒. เป็นที่ปรึกษาและช่วยแก้ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน
๓. เป็นผู้ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
๔. รายงานผลปฏิบัติงานในฝ่ายที่ตนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการอำนวยการ

-๒คณะกรรมการฝ่ายบังคับบัญชาและผู้นำลูกเสือ และเนตรนารี
นายภูวดล สำลี
ครู
ประธานกรรมการ
นางสาวนาฏศิลป์ คชประเสริฐ ครู
รองประธานกรรมการ
นางสยุมพร นาคจรูญ
ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
นางจิดาภา จูหว้า
ครู ชำนาญการ
กรรมการ
นางกันต์ฤทัย พันธุ์สวัสดิ์
ครู ชำนาญการ
กรรมการ
นางสาวสมาพร สมสืบ
ครู ชำนาญการ
กรรมการ
นางสาวพิมพ์ธาดา จำนงค์บุญรัตน์ ครู
กรรมการ
นายรณกร ไข่นาค
ครู
กรรมการ
นายปราณ์รณ กาญจนากร
ครู
กรรมการ
นายศิวกร กรึงไกร
ครู
กรรมการ
นายเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน
ครู
กรรมการ
นางสาวศิริวรรณ โอริส
ครู
กรรมการ
นางสาวสกุลทิพย์ ชูพงษ์
ครู
กรรมการ
นายสุทธิพงษ์ มูลอาษา
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
นางสาวพัชรินทร์ โพธิ์ทอง
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
นางวรรณวรางค์ ทนงสุทธิ์
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชัย ครูผู้ช่วย
กรรมการ
นางสาวบุญเรือง สังฆ์ศุข
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
นางสาวธนารักษ์ ไกรสมโภชน์ ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
นางจุไรภรณ์ พงษ์ไชย
ครู
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. จัดผู้กำกับลูกเสือ และผู้กำกับเนตรนารี ประจำรถเพื่อการเดินทาง
๒. ตรวจสภาพความเรียบร้อยลูกเสือ และเนตรนารี ก่อนขึ้น – ลงรถไปและกลับ
๓. ควบคุมดูแลความปลอดภัยขณะเดินทางและอยู่ในค่ายพักแรม
คณะกรรมการรับรายงานตัว
นางสาวนาฏศิลป์ คชประเสริฐ ครู
นางกันต์ฤทัย พันธุ์สวัสดิ์
ครู ชำนาญการ
นางสาวศิริวรรณ โอริส
ครู
นางสาวพัชรินทร์ โพธิ์ทอง
ครูผู้ช่วย
นางสาวธนารักษ์ ไกรสมโภชน์ ครูอัตราจ้าง
นางสาวสกุลทิพย์ ชูพงษ์
ครู

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ รับรายงานตัวลูกเสือ และเนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ บริเวณหน้าลานพระบรมรูปรัชกาลที่ ๘

-3คณะกรรมการฝ่ายควบคุมรถ
รถคันที่ ๑
๑. นางสยุมพร นาคจรูญ
๒. นางจิดาภา จูหว้า
๓. นางวรรณวรางค์ ทนงสุทธิ์
๔. นางสาวพิมพ์ธาดา จำนงบุญรัตน์
รถคันที่ ๒
๑. นางสาวนาฏศิลป์ คชประเสริฐ
๒. นางกันต์ฤทัย พันธุ์สวัสดิ์
๓. นางสาวสมาพร สมสืบ
๔. นางสาวศิริวรรณ โอริส
รถคันที่ ๓
๑. นายภูวดล สำลี
๒. นางจุไรภรณ์ พงษ์ไชย
๓. นางสาวธนารักษ์ ไกรสมโภชน์
รถคันที่ ๔
๑. นายปราณ์รณ กาญจนากร
๒. นางสาวสกุลทิพย์ ชูพงษ์
๓. นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชัย
รถคันที่ ๕
๑. นายรณกร ไข่นาค
๒. นายศิวกร กรึงไกร
๓. นางสาวพัชรินทร์ โพธิ์ทอง
รถคันที่ ๖
๑. นายเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน
๒. นายสุทธิพงษ์ มูลอาษา
๓. นางสาวบุญเรือง สังฆ์ศุข

ครู ชำนาญการพิเศษ
ครู ชำนาญการ
ครูผู้ช่วย
ครู

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ครู
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการ
ครู

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ครู
ครู
ครูอัตราจ้าง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ครู
ครู
ครูผู้ช่วย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ครู
ครู
ครูผู้ช่วย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ครู
ครูผู้ช่วย
ครูอัตราจ้าง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หน้าที่ ๑. ควบคุมดูแลลูกเสือ และเนตรนารี ที่รับผิดชอบ ให้อยู่ในระเบียบวินัย ขณะเดินทางไปและกลับ
๒. ควบคุมดูแลลูกเสือ และเนตรนารี ที่ที่รับผิดชอบให้อยู่ในระเบียบวินัยเป็นไปตามเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการอยู่ค่ายพักแรม
คณะกรรมการฝ่ายติดต่อประสานงาน
นายปลื้ม ปรีชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายภูวดล สำลี
ครู
นางสยุมพร นาคจรูญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางกันต์ฤทัย พันธุ์สวัสดิ์
ครู ชำนาญการ
นางสาวสมาพร สมสืบ
ครู ชำนาญการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-4นางสาวพิมพ์ธาดา จำนงค์บุญรัตน์
นางจุไรภรณ์ พงษ์ไชย
นายปราณ์รณ กาญจนากร
นายรณกร ไข่นาค
นายปราณ์รณ กาญจนากร
นายศิวกร กรึงไกร
นายเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน
นางสาวนาฏศิลป์ คชประเสริฐ

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ๑. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในโรงเรียน สถานที่จะอยู่ค่ายพักแรมและสถานที่ราชการ
ที่เกี่ยวข้อง
๒. ติดต่อยานพาหนะที่จะนำลูกเสือ และเนตรนารี ไปอยู่ค่ายพักแรม
๓. ติดต่อขออนุญาตผู้ปกครอง ลูกเสือ และเนตรนารี
๔. ติดต่อรถนำขบวน
คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลลูกเสือ และเนตรนารี เดินทางไกล
นายภูวดล สำลี
ครู
ประธานกรรมการ
นางสาวนาฏศิลป์ คชประเสริฐ ครู
รองประธานกรรมการ
นางสยุมพร นาคจรูญ
ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
นางจิดาภา จูหว้า
ครู ชำนาญการ
กรรมการ
นางกันต์ฤทัย พันธุ์สวัสดิ์
ครู ชำนาญการ
กรรมการ
นางสาวสมาพร สมสืบ
ครู ชำนาญการ
กรรมการ
นางสาวพิมพ์ธาดา จำนงค์บุญรัตน์ ครู
กรรมการ
นางจุไรภรณ์ พงษ์ไชย
ครู
กรรมการ
นายรณกร ไข่นาค
ครู
กรรมการ
นายศิวกร กรึงไกร
ครู
กรรมการ
นายเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน
ครู
กรรมการ
นางสาวศิริวรรณ โอริส
ครู
กรรมการ
นางสาวสกุลทิพย์ ชูพงษ์
ครู
กรรมการ
นายสุทธิพงษ์ มูลอาษา
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
นางสาวพัชรินทร์ โพธิ์ทอง
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
นางวรรณวรางค์ ทนงสุทธิ์
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชัย ครูผู้ช่วย
กรรมการ
นางสาวบุญเรือง สังฆ์ศุข
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
นางสาวธนารักษ์ ไกรสมโภชน์ ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
นายปราณ์รณ กาญจนากร
ครู
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. จัดลูกเสือ และเนตรนารี เดินทางไกลเป็นกลุ่ม ๆ เตรียมอุปกรณ์ในการจัดทำฐานฝึก
๒. จัดครูควบคุมดูแลความปลอดภัยในขณะที่ลูกเสือ และเนตรนารี เดินทางไกล

-๕คณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างฐานฝึก
นายภูวดล
สำลี
ครู
นางสาวนาฏศิลป์ คชประเสริฐ ครู
นางกันต์ฤทัย พันธุ์สวัสดิ์
ครู ชำนาญการ
นางสาวสมาพร สมสืบ
ครู ชำนาญการ
นางจุไรภรณ์ พงษ์ไชย
ครู
นายรณกร ไข่นาค
ครู
นายปราณ์รณ กาญจนากร
ครู
นายศิวกร กรึงไกร
ครู
นางสาวสกุลทิพย์ ชูพงษ์
ครู

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ๑. เตรียมอุปกรณ์ในการจัดทำฐานฝึก
๒. จัดสร้างฐานการฝึกลูกเสือ และเนตรนารี ให้เรียบร้อย ปลอดภัย พร้อมจะทำการฝึก
คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลลูกเสือ และเนตรนารี ขณะชุมนุมรอบกองไฟ
นายภูวดล สำลี
ครู
ประธานกรรมการ
นางสาวนาฏศิลป์ คชประเสริฐ ครู
รองประธานกรรมการ
นางสยุมพร นาคจรูญ
ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
นางจิดาภา จูหว้า
ครู ชำนาญการ
กรรมการ
นางกันต์ฤทัย พันธุ์สวัสดิ์
ครู ชำนาญการ
กรรมการ
นางสาวสมาพร สมสืบ
ครู ชำนาญการ
กรรมการ
นางสาวพิมพ์ธาดา จำนงค์บุญรัตน์ ครู
กรรมการ
นางจุไรภรณ์ พงษ์ไชย
ครู
กรรมการ
นายรณกร ไข่นาค
ครู
กรรมการ
นายปราณ์รณ กาญจนากร
ครู
กรรมการ
นายศิวกร กรึงไกร
ครู
กรรมการ
นายเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน
ครู
กรรมการ
นางสาวศิริวรรณ โอริส
ครู
กรรมการ
นางสาวสกุลทิพย์ ชูพงษ์
ครู
กรรมการ
นางสาวพัชรินทร์ โพธิ์ทอง
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
นางวรรณวรางค์ ทนงสุทธิ์
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชัย ครูผู้ช่วย
กรรมการ
นางสาวบุญเรือง สังฆ์ศุข
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
นางสาวธนารักษ์ ไกรสมโภชน์ ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
นายสุทธิพงษ์ มูลอาษา
ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ จัดเตรียมกองไฟ (ของจริง หรือของจำลอง) ขั้นตอนกระบวนการกิจกรรมรอบกองไฟ และดูและลูกเสือ
และเนตรนารี ให้อยู่ในกิจกรรมด้วยความเรียบร้อย

-๖คณะกรรมการฝ่ายจัดอาหารและที่พัก
นางสาวนาฏศิลป์ คชประเสริฐ ครู
นางสาวพิมพ์ธาดา จำนงค์บุญรัตน์ ครู
นางจุไรภรณ์ พงษ์ไชย
ครู
นางสาวศิริวรรณ โอริส
ครู
นางสาวสกุลทิพย์ ชูพงษ์
ครู
นางสาวพัชรินทร์ โพธิ์ทอง
ครูผู้ช่วย
นางวรรณวรางค์ ทนงสุทธิ์
ครูผู้ช่วย
นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชัย ครูผู้ช่วย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ๑. ติดต่อประสานงานเรื่องอาหารและที่พักสำหรับลูกเสือ และเนตรนารีกับค่ายลูกเสือ
๒. ติดต่อประสานงานเรื่องอาหารและที่พักสำหรับ ผู้กำกับลูกเสือ และเนตรนารีกับค่ายลูกเสือ
๓. ควบคุมดูแลความเรียบร้อยเรื่องที่พักและอาหารในระหว่างอยู่ค่ายพักแรม
คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
นายภูวดล สำลี
ครู
นางสาวนาฏศิลป์ คชประเสริฐ ครู
นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชัย ครูผู้ช่วย
นางจุไรภรณ์ พงษ์ไชย
ครู

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ เก็บรักษาเงิน เบิกจ่ายให้กับฝ่ายต่างๆ ในการดำเนินการ โดยประสานงานกับฝ่ายดำเนินการและจัดทำบัญชี
รายรับ – รายจ่าย เสนอคณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
นายเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน
ครู
นายรณกร ไข่นาค
ครู
นายศิวกร กรึงไกร
ครู
นายสุทธิพงษ์ มูลอาษา
ครูผู้ช่วย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า เครื่องเสียง กล้องถ่ายภาพ และบันทึกภาพกิจกรรมตลอดการอยู่ค่ายพักแรม
คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนันทนาการ
นายภูวดล สำลี
ครู
นางสาวนาฏศิลป์ คชประเสริฐ ครู
นางสาวสมาพร สมสืบ
ครู ชำนาญการ
นางสาวสกุลทิพย์ ชูพงษ์
ครู
นายสุทธิพงษ์ มูลอาษา
ครูผู้ช่วย
นางสาวพัชรินทร์ โพธิ์ทอง
ครูผู้ช่วย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-๗นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชัย
นางสาวบุญเรือง สังฆ์ศุข
นางสาวธนารักษ์ ไกรสมโภชน์
นางกันต์ฤทัย พันธุ์สวัสดิ์

ครูผู้ช่วย
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครู ชำนาญการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ พิธีการ นำเข้าสู่พิธีการประจำวัน, รับผิดชอบจัดกิจกรรมช่วงรอยต่อระหว่างกิจกรรม และสร้างบรรยากาศ
จัดกิจกรรมช่วงเวลาว่าง
คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสมุดคู่มือการฝึกลูกเสือ และเนตรนารี
นางจุไรภรณ์ พงษ์ไชย
ครู
ประธานกรรมการ
นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชัย ครู
รองประธานกรรมการ
นางสาวสกุลทิพย์ ชูพงษ์
ครู
กรรมการ
นางสาวพัชรินทร์ โพธิ์ทอง
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
นางสาวธนารักษ์ ไกรสมโภชน์
ครูอัตราจ้าง
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ จัดเตรีมสมุดคู่มือประจำตัวลูกเสือ และเนตรนารี ขณะอยู่ค่ายพักแรม
คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
นางวรรณวรางค์ ทนงสุทธิ์
ครูผู้ช่วย
นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชัย ครูผู้ช่วย
นางสาวพัชรินทร์ โพธิ์ทอง
ครูผู้ช่วย
นางสาวบุญเรือง สังฆ์ศุข
ครูอัตราจ้าง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ เตรียมยาและเวชภัณฑ์ให้บริการปฐมพยาบาลระหว่างการอยู่ค่ายพักแรมและการปฐมพยาบาล
คณะกรรมการฝ่ายระเบียบวินัยและความปลอดภัย
นายปราณ์รณ กาญจนากร
ครู
นายศิวกร กรึงไกร
ครู
นายเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน
ครู
นายสุทธิพงษ์ มูลอาษา
ครูผู้ช่วย
นายรณกร ไข่นาค
ครู

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ๑. ดูแลเรื่องระเบียบวินัยและความปลอดภัยของลูกเสือ และเนตรนารี ระหว่างการอยู่ค่ายพักแรม
๒. ตรวจกระเป๋าสัมภาระที่นักเรียนนำมาเข้าค่ายไม่ให้มีอาวุธหรืออุปกรณ์อื่นใดที่ก่อให้เกิดอันตราย
คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
นางสาวนาฏศิลป์ คชประเสริฐ ครู
นางสาวศิริวรรณ โอริส
ครู
นายเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน
ครู

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ

-๘นางสาวพัชรินทร์ โพธิ์ทอง
นางวรรณวรางค์ ทนงสุทธิ์
นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชัย

ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ จัดทำแบบประเมินผลตามวัตถุประสงค์ประเมินผลลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา สรุปการประเมินผล
เสนอคณะกรรมการอำนวยการทราบ หลังจากเสร็จการอยู่ค่ายพักแรม
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ และบังเกิดผลดี
แก่ทางราชการ
สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายประจวบโชค สร้อยสม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑”

กำหนดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่างวันที่ 10 - 11 มกราคม 2563
ณ ค่ายลูกเสือทุ่งเก้าทัพ แคมป์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
วัน
วันที่ 10 ม.ค. 63

วันที่ 11 ม.ค. 63

เวลา
กิจกรรม
06.00 น. - รับรายงานตัว ณ ลานพระบรมรูป ร.๘
07.00 น. - เดินทางจากโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
10.00 น. - เดินทางถึงค่ายลูกเสือทุ่งเก้าทัพ แคมป์ จังหวัด
กาญจนบุรี
- ต้อนรับเข้าค่าย –ซักซ้อมพิธีเปิด
11.00 น. - พิธีเปิดกองการเข้าค่าย – ปฐมนิเทศ
12.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน/กิจกรรมยามว่าง
- ชี้แจงกิจกรรมผจญภัย
13.00 น. - กิจกรรมผจญภัย
16.00 น. - ชี้แจงการชุมนุมรองกองไฟ และซ้อมการแสดง
17.30 น. - เข้าที่พัก / ทำธุระส่วนตัว
1๘.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน/กิจกรรมยามว่าง
20.00 น. - การแสดงรอบกองไฟ
- นัดหมาย / สวดมนต์ / เข้านอน
05.00 น. - ตื่นนอน/ทำธุระส่วนตัว
- ออกกำลังกาย/ระเบียบแถว
06.00 น. - เข้าที่พัก/ทำธุระส่วนตัว
07.00 น. - รับประทานอาหาร
- ตรวจเยี่ยมค่าย
08.00 น. - เปิดกอง / ประชุมรอบเสาธง
- รวมกองนันทนาการ
08.30 น. - กิจกรรมเดินทางไกล
- สรุปประเมินผล พิธีปิด
10.00 น. - ปิดกอง/ประชุมรอบเสาธง
11.30 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.00 น. - เดินทางออกจากค่ายลูกเสือทุ่งเก้าทัพ แคมป์
- ทัศนศึกษา และแวะซื้อของฝาก
16.30 น. - เดินทางถึงโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ผู้รับผิดชอบ
ผู้กำกับ

วิทยากร/ผู้กำกับ
วิทยากร
วิทยากร
วิทยากร/ผู้กำกับ
วิทยากร
วิทยากร/ผู้กำกับ
วิทยากร
วิทยากร/ผู้กำกับ
วิทยากร
วิทยากร/ผู้กำกับ
วิทยากร
วิทยากร
วิทยากร
วิทยากร/ผู้กำกับ
วิทยากร
วิทยากร/ผู้กำกับ
ผู้กำกับ
วิทยากร/ผู้กำกับ
ผู้กำกับ
ผู้กำกับ

หมายเหตุ

