๒

หน้าที่ ๑. วางแผนการบริหารงาน การจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับว่าด้วยหลักสูตรการจัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
๒. ติดต่อประสานงาน หาค่ายพักแรม ที่พัก และการจัดกิจกรรม
๓. ติดต่อประสานงานคณะวิทยากร และเจ้าหน้าที่ค่ายลูกเสือในการจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม
ให้เป็นไปตามตารางการฝึกอบรม
๔. จัดทาเอกสารขออนุญาตทางสานักงานลูกเสือในการจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมและรายงานผลการ
จัดกิจกรรมให้ สพม.๒ และสานักงานลูกเสือทราบ
๕. จัดทาเอกสารแบบขออนุญาตผู้ปกครองในการพาลูกเสือเข้าค่ายพักแรม
๖. อานวยการ ประสานงานคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ให้จัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. คณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และปีที่ ๓
๓.๑ คณะกรรมการดาเนินการค่ายย่อยที่ ๑ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒)
๑. นายฉัตรชัย
พาสนยงภิญโญ
ประธานกรรมการ
๒. ว่าที่ ร.ต.ศุภกร
พรสว่างกุล
รองประธานกรรมการ
๓. นางรพีพรรณ
กรุณาพิทักษ์
กรรมการ
๔. นางสาวสกุณา
วิเศษพงษ์
กรรมการ
๕. นางวรัญญา
ยอดกระโหม
กรรมการ
๖. นางศิริรัตน์
บุญสนอง
กรรมการ
๗. นายพงศธร
อารีพันธุ์
กรรมการ
๘. นางสาวพิสมัย
ดวงพิมาย
กรรมการ
๙. นางสาวสมใจ
ภัทรพงศานติ์
กรรมการ
๑๐. นางสาวภัทรสุดา หนองกก
กรรมการ
๑๑. นางสาวนูรีดา
มะลี
กรรมการ
๑๒. นางอโนทัย
มูลกัน
กรรมการ
๑๓. นางสาวเกศกนก โพธิสวัสดิ์
กรรมการ
๑๔. นางวิริสา
ปัญญะโส
กรรมการ
๑๕. นางสาวณัฐชยา จิตมาศ
กรรมการ
๑๖. นางสาวบุณฑริกา จุลวาทิน
กรรมการ
๑๗. นางสาวนันทวัน เชิงหอม
กรรมการ
๑๘. นายพีรยุทธ
บรรเทาวงษ์
กรรมการ
๑๙. นางสาวชฎาพร
ประกอบมูล
กรรมการ
๒๐. นายสาพันธุ์
กระจ่าง
กรรมการ
๒๑. นางสาวดวงดาว คุ้มภัย
กรรมการและเลขานุการ
๒๑. นางจุติพร
เมฆบุตร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓.๒ คณะกรรมการดาเนินการค่ายย่อยที่ ๒ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓)
๑. นายนิติกร
ระดม
ประธานกรรมการ

๓

๒. นายพงศกร
เหมือนเอี่ยม
รองประธานกรรมการ
๓. นางมัณฑนา
ฟักขาว
กรรมการ
๔. นางสาวบุศรัตน์
รู้ยืนยง
กรรมการ
๕. นางสุธาดา
ศิริกุล
กรรมการ
๖. นายกิตติพล
โยงทองหลาง
กรรมการ
๗. นางสาวอรวรรณ ชูดวงจันทร์
กรรมการ
๘. นางวรรณธิวา
ประดับลาย
กรรมการ
๙. นายอภิวัฒน์
ทิพย์สุมณฑา
กรรมการ
๑๐. นางสาวอุไรวรรณ ละดาดก
กรรมการ
๑๑. นางสาวอภิญญา ขาอินทร์
กรรมการ
๑๒. นางสาวเทวิกา
ศิลาเขตต์
กรรมการ
๑๓. นางสาวสุภาวดี
พุทธรัตน์
กรรมการ
๑๔. นางสาวจุติกาญจน์ สุวรรณธาดา
กรรมการ
๑๕. นางสาวธิดามาศ สิงห์ธวัช
กรรมการ
๑๖. นางขนิษฐา
แปงมูล
กรรมการ
๑๗. นางสาวกรรณิกา ไทยใจอุ่น
กรรมการ
๑๘. นางสาววาสนา
ศรีวิริยานุภาพ
กรรมการ
๑๙. นายณัฐพร
จันทร์ประนต
กรรมการ
๒๐. นายธีรณ์
จันทิภานุวัฒน์
กรรมการ
๒๑. นายจารุพงศ์
กวางษี
กรรมการและเลขานุการ
๒๒. นายนพดล
เชิงศิริ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ ๑. วางแผน กาหนดรูปแบบการฝึกทักษะของลูกเสือ
๒. จัดทาตารางการฝึกอบรมทักษะลูกเสือในการจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม
๓. กาหนดรูปแบบจัดทาคู่มือการเข้ากิจกรรมค่ายพักแรมให้ลูกเสือ
๔. จัดเตรียม ควบคุม ดูแลวิทยากรและผู้กากับ ให้ดาเนินกิจกรรมตามกาหนดการ
๕. จัดเวรยามดูแลความเรียบร้อยในยามค่าคืนในการอยู่ค่ายพักแรม
๖. ควบคุมดูแลลูกเสือ – เนตรนารีตลอดการอยู่ค่ายพักแรม
๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. คณะกรรมการควบคุมลูกเสือ – เนตรนารีประจากอง และรักษาความปลอดภัย
๔.๑ คณะกรรมการควบคุมลูกเสือ – เนตรนารีประจากอง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ลูกเสือ
เนตรนารี
กองที่
๑ นางวิริสา ปัญญะโส
นางสาวณัฐชยา จิตมาศ
๒ นายพงศธร อารีพันธุ์
นางสาวสมใจ ภัทรพงศานติ์
๓ นางสาวพิสมัย ดวงพิมาย
นางสาวภัทรสุดา หนองกก

๔

กองที่
ลูกเสือ
๔ นางสาวเกศกนก โพธิสวัสดิ์
๕ นางสาวนันทวัน เชิงหอม

เนตรนารี
นางสาวบุณฑริกา จุลวาทิน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
กองที่
ลูกเสือ
เนตรนารี
นางสาวบุศรัตน์ รู้ยืนยง
๑ นายพงศธร อารีพันธุ์
๒ นายอภิวัฒน์ ทิพย์สุมณฑา
นางสาวกรรณิกา ไทยใจอุ่น
๓ นายณัฐพร จันทร์ประนต
นางสาวอภิญญา ขาอินทร์
๔ นายธีรณ์ จันทิภานุวัฒน์
นางสาวสุภาวดี พุทธรัตน์
๔.๒ คณะกรรมการฝ่ายควบคุมรถ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
คันที่
ห้อง
จานวน (คน)
ครูผู้ดูแลควบคุม
๑ ม.๒/๑ (เลขที่๑-๑๒)
๔๓
๑. นางรพีพรรณ
กรุณาพิทักษ์
ม.๒/๓ (เลขที่๑-๓๑)
๒. นายพงศธร
อารีพันธุ์
๓. นางสาวชฎาพร
ประกอบมูล
๒ ม.๒/๒ (เลขที่๑-๑๒)
๔๒
๑. นางสาวดวงดาว
คุ้มภัย
ม.๒/๔ (เลขที่๑-๓๐)
๒. นางสาวพิสมัย
ดวงพิมาย
๓. นายพีรยุทธ
บรรเทาวงษ์
๓ ม.๒/๕ (เลขที่๑-๑๕)
๔๒
๑. นางสาวสมใจ
ภัทรพงศานติ์
ม.๒/๖ (เลขที่๑-๒๗)
๒. นางสาวภัทรสุดา
หนองกก
๔ ม.๒/๕ (เลขที่๑๖-๓๐)
๓๙
๑. นางสาวเกศกนก
โพธิสวัสดิ์
ม.๒/๗ (เลขที่๑-๒๔)
๒. นางสาวณัฐชยา
จิตมาศ
๓. นางสาวนันทวัน
เชิงหอม
๕ ม.๒/๑ (เลขที่๑๓-๒๓)
๓๗
๑. นางศิริรัตน์
บุญสนอง
ม.๒/๒ (เลขที่๑๓-๑๑)
๒. นางวรัญญา
ยอดกระโหม
ม.๒/๓ (เลขที่๓๒-๔๗)
๓. นางสาวสกุณา
วิเศษพงษ์
๖ ม.๒/๔ (เลขที่๓๑-๔๗)
๓๐
๑. นางจุติพร
เมฆบุตร
ม.๒/๕ (เลขที่๓๑-๔๓)
๒. นางสาวบุณฑริกา จุลวาทิน
๓. นางวิริสา
ปัญญะโส
๗ ม.๒/๖ (เลขที่๒๘-๔๗)
๔๑
๑. นางอโนทัย
มูลกัน
ม.๒/๗ (เลขที่๒๕-๔๕)
๒. นางสาวนูรีดา
มะลี
๓. นายสาพันธุ์
กระจ่าง

๕

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
คันที่
ห้อง
๑ ม.๓/๑ (เลขที่๑-๒๔)
ม.๓/๒ (เลขที่๑-๑๘)

๒
๓

๔

๕

๖

๗

ม.๓/๓ (เลขที่๑-๒๔)
ม.๓/๔ (เลขที่๑-๒๓)
ม.๓/๕ (เลขที่๑-๒๓)
ม.๓/๖ (เลขที่๑-๒๓)
ม.๓/๗ (เลขที่๑-๒๒)
ม.๓/๘ (เลขที่๑-๑๑)
ม.๓/๙ (เลขที่๑-๑๒)
ม.๓/๓ (เลขที่๒๕-๓๖)
ม.๓/๔ (เลขที่๒๔-๓๖)
ม.๓/๕ (เลขที่๒๔-๓๕)
ม.๓/๖ (เลขที่๒๔-๓๕)
ม.๓/๘ (เลขที่๑๒-๓๕)
ม.๓/๗ (เลขที่๑๒-๓๔)
ม.๓/๙ (เลขที่๑๓-๓๘)

จานวน (คน)
ครูผู้ดูแลควบคุม
๔๒
๑. นางมัณฑนา
ฟักขาว
๒. นางสาวบุศรัตน์
รู้ยืนยง
๓. นางสุธาดา
ศิริกุล
๔. นายกิตติพล
โยงทองหลาง
๔๗
๑. นายณัฐพร
จันทร์ประนต
๒. นายอภิวัฒน์
ทิพย์สุมณฑา
๔๖
๑. นางสาวอุไรวรรณ ละดาดก
๒. นายนพดล
เชิงศิริ
๓. นางสาววาสนา
ศรีวิริยานุภาพ
๔๕
๑. นางขนิษฐา
แปงมูล
๒. นางสาวธิดามาศ
สิงห์ธวัช
๓๗

๓๖

๓๘

๑. นางวรรณธิวา
๒. นางสาวอภิญญา
๓. นางสาวอรวรรณ
๑. นางสาวเทวิกา
๒. นางสาวจุติกาญจน์
๓. นายจารุพงศ์
๑. นางสาวสุภาวดี
๒. นางสาวกรรณิกา
๓. นายธีรณ์

ประดับลาย
ขาอินทร์
ชูดวงจันทร์
ศิลาเขตต์
สุวรรณธาดา
กวางษี
พุทธรัตน์
ไทยใจอุ่น
จันทิภานุวัฒน์

หน้าที่ ๑. เป็นที่ปรึกษา ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับลูกเสือ – เนตรนารีในกองที่รับผิดชอบ
๒. ควบคุม ดูแลการดาเนินกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีในกองที่รับผิดชอบ
๓. เช็คชื่อลูกเสือ – เนตรนารีในกองที่รับผิดชอบและบนรถทั้งการเดินทางไปและกลับ
๔. ประเมินผลการจัดกิจกรรมการสอน ลูกเสือ – เนตรนารีในกองที่รับผิดชอบ
๕. ควบคุมลูกเสือในรถขณะเดินทางไปและกลับให้อยู่ในความเรียบร้อย
๖. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๕. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
๑. นางแก้วใจ
เหมือนอินทร์
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวอุไรวรรณ ละดาดก
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวสมใจ
ภัทรพงศานติ์
กรรมการ
๔. นางสาววาสนา
ศรีวิริยานุภาพ
กรรมการ
๕. นางสาวเทวิกา
ศิลาเขตต์
กรรมการ
๖. นางสาวชฎาพร
ประกอบมูล
กรรมการ

๖

๗. นางสาวภัทรสุดา
หนองกก
กรรมการ
๘. นายพีรยุทธ
บรรเทาวงษ์
กรรมการ
๙. นางสาวอรวรรณ
ชูดวงจันทร์
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. จัดเตรียมยาและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นสาหรับการอยู่ค่ายพักแรม
๒. ดูแล ช่วยเหลือปฐมพยาบาลลูกเสือ – เนตรนารีที่เจ็บป่วยตลอดระยะเวลาการอยู่ค่ายพักแรม
๓. ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและดาเนินการส่งต่อในกรณีฉุกเฉิน
๔. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๖. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
๑. นางวิริสา
ปัญญะโส
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวบุณฑริกา จุลวาทิน
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวนันทวัน
เชิงหอม
กรรมการ
๔. นางสาวธิดามาศ
สิงห์ธวัช
กรรมการ
๕. นางสาวณัฐชยา
จิตมาศ
กรรมการ
๖. นายพงศธร
อารีพันธุ์
กรรมการ
๗. นายสาพันธุ์
กระจ่าง
กรรมการ
๘. นายอภิวัฒน์
ทิพย์สุมณฑา
กรรมการ
๙. นายธีรณ์
จันทิภานุวัฒน์
กรรมการ
๑๐. นางสาวกรรณิกา ไทยใจอุ่น
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. ประสานงานจัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่มและที่พักสาหรับผู้กากับ/วิทยากร
๒. วางแผน และประสานงานเรื่องอาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่างสาหรับลูกเสือ
๓. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๗. คณะกรรมการ ฝ่ายการเงิน
๑. นางฐิติรัตน์
อร่ามพงษ์
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวขวัญเรือน มุ่งผลกลาง
รองประธานกรรมการ
๓. นายกิตติพล
๔. นางสาวศรัญญา

โยงทองหลาง
โฮ่คุณ

กรรมการ
กรรมการ

๕. นางสาวรัตนา

วันทาแก้ว

กรรมการ

๖. นางสาวอภิญญา
๗. นางสาวเนตรทราย

ขาอินทร์
เทียมสัมฤทธิ์

กรรมการ
กรรมการ

๘. นางสาวเกศกนก
๙. นางสาวพัชราภรณ์

โพธิสวัสดิ์
อุทรักษ์

กรรมการ
กรรมการ

๑๐. นางสาวถิรญา
๑๑. นางสาวอัจฉรา

มิตรมงคลยศ
วงษ์แก้ว

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๗

๘

กาหนดการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ค่ายเสือป่าแคมป์ ๑ อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
วันเสาร์ท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๐๗.๐๐ - ๐๗.๓๐ น.
๐๗.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.
๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.
๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
๑๗.๐๐ - ๑๗.๓๐ น.
๑๗.๓๐ - ๑๘.๓๐ น.
๑๘.๓๐ - ๑๙.๓๐ น.
๑๙.๓๐ - ๒๑.๐๐ น.
๒๑.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.
๒๒.๐๐ - ๒๒.๓๐ น.
๒๒.๓๐ น.

- ลูกเสือ – เนตรนารี พร้อมกันที่สนามเรือนจากลางพิเศษคลองเปรม
- ออกเดินทางสู่ค่ายเสือป่าแคมป์ ๑ อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
- ถึงค่ายค่ายเสือป่าแคมป์ ๑
- ปฐมนิเทศ/พิธีเปิดการอยู่ค่าพักแรม
- พิธีเปิดประชุมรอบเสาธง
- รับประทานอาหารกลางวัน
- นันทนาการ/แนะนาวิทยากร
- กิจกรรมผจญภัย
- นันทนาการ
- ประชุมผู้กากับลูกเสือและวิทยากร/ประชุมนายหมู่
- รับประทานอาหารเย็น
- ทักษะลูกเสือ (วิชาบุกเบิก เงื่อนเชือก)
- ทักษะลูกเสือ (วิชาทักษะ สังเกตและจา/ดม/ชิม/คลา)
- การแข่งขันทักษะลูกเสือ (ทาตอม่อ)
- สรุปกิจกรรม/สวดมนต์/พักผ่อน/กิจกรรมยามว่าง
- เข้านอน

๙

วันอาทิตย์ท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๐๕.๑๕ - ๐๕.๓๐ น.
๐๕.๓๐ - ๐๖.๐๐ น.
๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น.
๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น.
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.
๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
๑๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.
๑๙.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.
๒๒.๐๐ น.

- ตื่นนอน ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว
- กายบริหาร
- รับประทานอาหารเช้า
- ตรวจเยี่ยม
- พิธีเปิดประชุมรอบเสาธง
- นันทนาการ/เกมส์/เพลง
- กิจกรรมเดินทางไกล
- รับประทานอาหารกลางวัน
- วิชาทักษะชาวค่าย
- วิชาการบันเทิงในกองลูกเสือ พิธีการแสดงรอบกองไฟ
- หัวหน้าคนครัว/สูทกรรม ประกอบอาหาร
- รับประทานอาหารเย็น/เตรียมการแสดงรอบกองไฟ
- การชุมนุมรอบกองไฟ
- นัดหมาย/สวดมนต์/อาหารว่าง/ เข้านอน

วันจันทร์ท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๐๕.๑๕ - ๐๕.๓๐ น.
๐๕.๓๐ - ๐๖.๐๐ น.
๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น.
๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น.
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.
๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.
๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
๑๖.๐๐ น.

- ตื่นนอน ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว
- กายบริหาร
- รับประทานอาหารเช้า
- ตรวจเยี่ยม
- พิธีเปิดประชุมรอบเสาธง
- นันทนาการ/เกมส์/เพลง
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
- พิธีปิดการอยู่ค่ายพักแรม
- รับประทานอาหารกลางวัน
- เดินทางกลับ
- ถึงโรงเรียนราชวินิตบางเขนโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

๑๐

กาหนดการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ค่ายเสือป่าแคมป์ ๒ อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
วันเสาร์ท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๐๗.๐๐ - ๐๗.๓๐ น.
๐๗.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.
๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.
๑๔.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
๑๖.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.
๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.
๑๙.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.
๒๒.๐๐ - ๒๒.๓๐ น.
๒๒.๓๐ น.

- ลูกเสือ – เนตรนารี พร้อมกันที่สนามเรือนจากลางพิเศษคลองเปรม
- ออกเดินทางสู่ค่ายเสือป่าแคมป์ ๒ อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
- ถึงค่ายค่ายเสือป่าแคมป์ ๒
- ปฐมนิเทศ/พิธีเปิดการอยู่ค่าพักแรม
- พิธีเปิดประชุมรอบเสาธง
- รับประทานอาหารกลางวัน
- นันทนาการ/แนะนาวิทยากร
- กิจกรรมการเดินทางไกล
- นันทนาการ
- วิชาการบันเทิงในกองลูกเสือ พิธีการแสดงรอบกองไฟ
- รับประทานอาหารเย็น/เตรียมการแสดงรอบกองไฟ
- การชุมนุมรอบกองไฟ
- สรุปกิจกรรม/สวดมนต์/พักผ่อน/กิจกรรมยามว่าง
- เข้านอน

๑๑

วันอาทิตย์ท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๐๕.๑๕ - ๐๕.๓๐ น.
๐๕.๓๐ - ๐๖.๐๐ น.
๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น.
๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น.
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.
๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๑๗.๐๐ - ๑๘.๓๐ น.
๑๘.๓๐ - ๑๙.๓๐ น.
๑๙.๓๐ - ๒๑.๐๐ น.
๒๑.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.
๒๒.๐๐ น.

- ตื่นนอน ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว
- กายบริหาร
- รับประทานอาหารเช้า
- ตรวจเยี่ยม
- พิธีเปิดประชุมรอบเสาธง
- นันทนาการ/เกมส์/เพลง
- กิจกรรมผจญภัย
- รับประทานอาหารกลางวัน
- วิชาแผนที่เข็มทิศ
- ทักษะลูกเสือ (วิชาบุกเบิก เงื่อนเชือก)
- หัวหน้าคนครัว / สูทกรรม ประกอบอาหาร
- รับประทานอาหารเย็น
- ทักษะลูกเสือ (วิชาทักษะ สังเกตและจา/ดม/ชิม/คลา)
- การแข่งขันทักษะลูกเสือ (ทาเสาธงลอย)
- นัดหมาย/สวดมนต์/อาหารว่าง/ เข้านอน

วันจันทร์ท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๐๕.๑๕ - ๐๕.๓๐ น.
๐๕.๓๐ - ๐๖.๐๐ น.
๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น.
๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น.
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.
๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.
๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
๑๖.๐๐ น.

- ตื่นนอน ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว
- กายบริหาร
- รับประทานอาหารเช้า
- ตรวจเยี่ยม
- พิธีเปิดประชุมรอบเสาธง
- นันทนาการ/เกมส์/เพลง
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
- พิธีปิดการอยู่ค่ายพักแรม
- รับประทานอาหารกลางวัน
- เดินทางกลับ
- ถึงโรงเรียนราชวินิตบางเขนโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

