
 
 
 
 
 

ค ำส่ังโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 
ท่ี         / ๒๕๖๓  

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมเข้ำค่ำยฝึกกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนำรี  
ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ และ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

.................................................................................................................................................................................... 
   ด้วยงำนลูกเสือ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน กลุ่มบริหำรวิชำกำร จัดกิจกรรมเข้ำค่ำยฝึกกิจกรรมลูกเสือ โดยไม่     
พักค้ำงคืน (เช้ำไปเย็นกลับ) ของช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ และ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ระหว่ำงวันท่ี ๒ - ๓ มีนำคม ๒๕๖๓  
ณ ค่ำยลูกเสือช่ัวครำวโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน เขตหลักส่ี จังหวัดกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบกำรณ์จำกกำรลงมือปฏิบัติจริง และเกิดกำรเห็น
คุณค่ำของกิจกรรมลูกเสือ  

  ดังนั้น เพื่อให้ด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๓๙ (๑) แห่ง
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร  พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกอบกับมำตรำ  ๒๗ (๔) แห่ง
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ก ำหนดให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ เป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
  ๑. นำยชำย  จันทร์งำม  ประธำนกรรมกำร 

๒. นำยฉัตรชัย  พำสนยงภิญโญ  รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสุกรำนต์  มหำสำรินันทน์  กรรมกำร 
๔. นำยกิตติพล   โยงทองหลำง  กรรมกำร 
๕. นำยนิติกร  ระดม   กรรมกำรและเลขำนุกำร  

หน้าที่ ให้ค ำปรึกษำ  ข้อเสนอแนะ อ ำนวยกำร ก ำกับติดตำม และดูแลกำรด ำเนินงำน ให้เป็นไปตำมหลักกำร 
และวัตถุประสงค์ 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
  ๑. นำยนิติกร  ระดม   ประธำนกรรมกำร 

๒. นำงสำวถิรญำ  มิตรมงคลยศ  รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสำวจันทร์ทิพย์   ทวีสินธิสุทธิ์  กรรมกำร 
๔. นำยพงศธร    อำรีพันธุ ์  กรรมกำร 
๕. นำยจำรุพงศ์  กวำงษี   กรรมกำร 
๖. นำยนพดล  เชิงศิริ   กรรมกำร  
๗. ว่ำท่ี ร.ต.ศุภกร พรสว่ำงกุล      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๘. นำงจิตติญำ  กล่อมเจ๊ก  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 



๒ 

 

หน้าที่ ๑. วำงแผนกำรบริหำรงำน กำรจัดฝึกอบรมกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนำรี ให้เป็นไปตำมระเบียบ 
    ข้อบังคับว่ำด้วยหลักสูตรกำรจัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนำรี สำมัญรุ่นใหญ่ 

  ๒. ติดต่อประสำนงำนคณะวิทยำกร ในกำรจัดกิจกรรมกำรฝึกอบรมให้เป็นไปตำมตำรำงกำร 
    ฝึกอบรม 
๓. จัดท ำเอกสำรขออนุญำตทำงส ำนักงำนลูกเสือในกำรจัดกิจกรรมเข้ำค่ำยพักแรมและรำยงำนผลกำร 
    จัดกิจกรรมให้ สพม.๒ และส ำนักงำนลูกเสือทรำบ 
๔. จัดท ำเอกสำรแบบขออนุญำตผู้ปกครองในกำรน ำลูกเสือเข้ำรับกำรฝึกอบรม 
๕. อ ำนวยกำร ประสำนงำนคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ให้จัดกิจกรรมเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
๖. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

๓. คณะกรรมการจัดค่ายฝึกกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
      ๑.  นำยชำย  จันทร์งำม  ผู้อ ำนวยกำรค่ำย 

๒.  นำยนิติกร  ระดม   รองผู้อ ำนวยกำรค่ำย 
 ๓.  นำงจิตติญำ  กล่อมเจ๊ก  ผู้อ ำนวยกำรฝึก 

๔.  นำงสำวจันทร์ทิพย์   ทวีสินธิสุทธิ์  รองผู้อ ำนวยกำรฝึก 
๕.  นำยจำรุพงศ์  กวำงษี   วิทยำกร 
๖.  นำงสังวำลย์   ยรรยงค์   วิทยำกร 
๗.  นำงสำววำสนำ   ศรีวิริยำนุภำพ  วิทยำกร 
๘.  นำยอนุรักษ์   สวัสดี   วิทยำกร 
๙.  นำยพงศ์นที   คงถำวร   วิทยำกร 
๑๐. นำงสำวกำนต์ธีรำ  บำงเขียว  วิทยำกร 
๑๑. นำยพีรยุทธ   บรรเทำวงษ์  วิทยำกร   
๑๒. นำยสุรชัย    วอป ู   วิทยำกร 
๑๓. นำงสำวเปรมจิต จันนุช   วิทยำกร   
๑๔. นำงสำวกนกวรรณ  เช้ือวงษ์   วิทยำกร 
๑๕. นำงกัญญำรัตน์  สำรบูรณ์  วิทยำกร 
๑๖. นำงรัถญำ    ค ำแพง   วิทยำกร 
๑๗. นำงนิลวรรณ  กองเงิน   วิทยำกร 
๑๘. นำงฐิติรัตน์   อร่ำมพงษ ์  วิทยำกร 
๑๙. นำงฝนทิพ    สุขสุนทรีย์  วิทยำกร 
๒๐. นำงสุพร    ตรุษสำท  วิทยำกร 
๒๑. นำงสำวนภำเพ็ญ  ภูหำด   วิทยำกร 
๒๒. ว่ำท่ี ร.ต.วันดี สร้ำงนำนอก  วิทยำกร 
๒๓. นำยรชฏ  เจริญวิริยะภำพ  วิทยำกร 
๒๔. นำงสำววนำภรณ์ มีโถ   วิทยำกร 
 



๓ 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
      ๑. นำยชำย  จันทร์งำม  ผู้อ ำนวยกำรค่ำย 

๒. นำยฉัตรชัย  พำสนยงภิญโญ  รองผู้อ ำนวยกำรค่ำย 
๓. ว่ำท่ี ร.ต.ศุภกร พรสว่ำงกุล  ผู้อ ำนวยกำรฝึก 
๔. นำยพงศธร    อำรีพันธุ ์  รองผู้อ ำนวยกำรฝึก 
๕. นำยนพดล  เชิงศิริ   วิทยำกร 
๖.  นำยอนันต์    พุ่มพันธ์วงศ์  วิทยำกร 
๗.  นำงสำวประภำภรณ์  ณ พัทลุง   วิทยำกร 
๘.  นำงสำวสมใจ   ภัทรพงศำนต์ิ  วิทยำกร 
๙.  นำงสำวจันทรัตน์  เนืองนิตย ์  วิทยำกร 
๑๐. นำงจุติพร    เมฆบุตร   วิทยำกร 
๑๑. นำงสำวสุภำวดี   พุทธรัตน์  วิทยำกร   
๑๒. นำงสำวรัตนำ   วันทำแก้ว  วิทยำกร 
๑๓. นำงสำวกนกวรรณ   ทองดี   วิทยำกร 
๑๔. นำงสำวเกศกนก   โพธิสวัสด์ิ  วิทยำกร 
๑๕. นำงสำวเฉลิมสิริ   หนูดี   วิทยำกร 
๑๖. นำงสำวนูรีดำ   มะลี   วิทยำกร 
๑๗. นำงสำวศรัญญำ  โฮ่คุณ   วิทยำกร 
๑๘. นำยสมชำย  กรุณำพิทักษ์  วิทยำกร 
๑๙. นำงสำวพิสมัย ดวงพิมำย  วิทยำกร 
๒๐. นำงวรัญญำ  ยอดกระโหม  วิทยำกร 
๒๑. นำงสำวดวงดำว คุ้มภัย   วิทยำกร 
๒๒. นำงรพีพรรณ กรุณำพิทักษ์  วิทยำกร 
๒๓. นำงศิริรัตน ์  บุญสนอง  วิทยำกร 
๒๔. นำงสำวรวิพร พรมไชย   วิทยำกร 
๒๕. นำยณัฐพล  วงศ์ฟู   วิทยำกร 

หน้าที่   ๑. วำงแผน ก ำหนดรูปแบบกำรฝึกทักษะของลูกเสือ 
๒. จัดท ำตำรำงกำรฝึกอบรมทักษะลูกเสือในกำรจัดกำรฝึกอบรม 
๓. ก ำหนดรูปแบบจัดท ำคู่มือกำรฝึกอบรมให้ลูกเสือ-เนตรนำรี 
๔. จัดเตรียม ควบคุม ดูแลวิทยำกรและผู้ก ำกับ ให้ด ำเนินกิจกรรมตำมก ำหนดกำร 
๕. ควบคุมดูแลลูกเสือ – เนตรนำรีตลอดกำรฝึกอบรม 
๖. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 
 
 



๔ 

 

๔. คณะกรรมการควบคุมลูกเสือ – เนตรนารีประจ ากอง  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

ลูกเสือ  เนตรนารี 
กองที่ ผู้ก ากับ  กองที่ ผู้ก ากับ 

๑ นำยพงศ์นที  คงถำวร 
นำงรัถญำ  ค ำแพง 

 ๑ นำงสำวกำนต์ธีรำ บำงเขียว 
 

๒ นำงสำวนภำเพ็ญ  ภูหำด 
นำงสุพร  ตรุษสำท 

 ๒ นำงสำวกนกวรรณ เช้ือวงษ ์
นำยรชฏ   เจริญวิริยะภำพ 

๓ นำยพีรยุทธ   บรรเทำวงษ์ 
ว่ำท่ี ร.ต.วันดี  สร้ำงนำนอก 

 ๓ นำงนิลวรรณ  กองเงิน 
นำงสำววนำภรณ์  มีโถ 

๔ นำงสังวำลย์  ยรรยงค์ 
นำยสุรชัย  วอปู 

 ๔ นำยอนุรักษ์  สวัสดี 
 

๕ นำงสำวเปรมจิต  จันนุช 
นำงฐิติรัตน์  อร่ำมพงษ์ 

 ๕ นำงกัญญำรัตน์  สำรบูรณ์ 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
ลูกเสือ  เนตรนารี 

กองที่ ผู้ก ากับ  กองที่ ผู้ก ากับ 

๑ นำงสำวเกศกนก  โพธิสวัสด์ิ 
นำงสำวดวงดำว คุ้มภัย 

 ๑ นำงสำวรัตนำ  วันทำแก้ว 
 

๒ นำยอนันต์  พุ่มพันธ์วงศ์ 
นำงสำวกนกวรรณ  ทองดี 

 ๒ นำงจุติพร  เมฆบุตร 
  

๓ นำงสำวศรัญญำ  โฮ่คุณ 
นำยณัฐพล  วงศ์ฟู 

 ๓ นำงสำวสุภำวดี  พุทธรัตน์ 

๔ นำงสำวเฉลิมสิริ  หนูดี 
นำงสำวจันทรัตน์  เนืองนิตย์ 

 ๔ นำงสำวนูรีดำ  มะลี 

๕ นำงสำวสมใจ  ภัทรพงศำนต์ิ 
นำงสำวประภำภรณ์  ณ พัทลุง 

   

หน้าที่ ๑. เป็นท่ีปรึกษำ ช่วยแก้ไขปัญหำให้กับลูกเสือ – เนตรนำรีในกองท่ีรับผิดชอบ 
  ๒. ควบคุม ดูแลกำรด ำเนินกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนำรีในกองท่ีรับผิดชอบ 
  ๓. รับรำยงำนตัวลูกเสือ – เนตรนำรีในกองท่ีรับผิดชอบ 
  ๔. ประเมินผลกำรจัดกิจกรรมกำรสอน ลูกเสือ – เนตรนำรีในกองท่ีรับผิดชอบ 
  ๕. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

๕. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
๑. นำยฉัตรชัย  พำสนยงภิญโญ  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยเสน่ห์  ธิอำจำรย์  รองประธำนกรรมกำร  



๕ 

 

๓. นำยอนันต์  พุ่มพันธ์วงศ์  กรรมกำร 
๔. นำยพงศธร  อำรีพันธุ ์  กรรมกำร 
๕. นำยพีรยุทธ    บรรเทำวงษ์  กรรมกำร 
๖. ช่ำงครุภัณฑ์ทุกคน    กรรมกำร 
๗. นำยนคร  ชูสอนสำย  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 หน้าที่   ๑. จัดสถำนท่ีรับรอง ท่ีนั่งส ำหรับประธำน และวิทยำกร 
  ๒. จัดเตรียมสถำนท่ีส ำหรับพิธีเปิด – ปิดกำรฝึกอบรม และกิจกรรมต่ำงๆ 
  ๓. จัดท ำป้ำยช่ืองำน ติดบริเวณเวที 

 
 
 
  ๔. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

๖. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
๑. นำงญำณิศำ   จันทะแจ่ม  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวจันทร์ทิพย์   ทวีสินธิสุทธิ์  รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสำววำสนำ   ศรีวิริยำนุภำพ  กรรมกำร 
๔. นำงฝนทิพ    สุขสุนทรีย์  กรรมกำร 
๕. นำงสำวพิสมัย  ดวงพิมำย  กรรมกำร 
๖. นำงสุกัญญำ   ปำติสัตย์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที่ ๑. จัดเตรียมยำและอุปกรณ์ปฐมพยำบำลเบ้ืองต้นส ำหรับกำรฝึกอบรม 
  ๒. ดูแล ช่วยเหลือปฐมพยำบำลลูกเสือ – เนตรนำรีท่ีเจ็บป่วยตลอดระยะเวลำกำรฝึกอบรม 
  ๓. ปฐมพยำบำลเบ้ืองต้นและด ำเนินกำรส่งต่อในกรณีฉุกเฉิน 

๔. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

๗. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ 
  ๑.  นำงวรัญญำ  ยอดกระโหม  ประธำนกรรมกำร 
  ๒.  นำงศิริรัตน์  บุญสนอง  รองประธำนกรรมกำร 
  ๓.  นำงรพีพรรณ   กรุณำพิทักษ์  กรรมกำร 
  ๔.  นำงสำวกรรณิกำ  ไทยใจอุ่น  กรรมกำร 

๕.  นำงวิริสำ   ปัญญะโส  กรรมกำร  
๖.  นำงสำวรวิพร พรมไชย   กรรมกำร 
๗.  นำงสำวบุณฑริกำ  จุลวำทิน  กรรมกำรและเลขำนุกำร  

หน้าที่ ๑.  ประสำนงำนจัดเตรียมอำหำร และเครื่องด่ืมส ำหรับผู้ก ำกับ/วิทยำกร 
  ๒.  วำงแผน และประสำนงำนเรื่องอำหำร เครื่องด่ืม ส ำหรับลูกเสือ-เนตรนำร ี
  ๓.  ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

ค่ำยฝึกกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนำรี 
ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ และ ๒ 

วันท่ี ๒ - ๓ มีนำคม ๒๕๖๓ 
ณ ค่ำยลูกเสือช่ัวครำวโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 



๖ 

 

๘.  คณะกรรมการ ฝ่ายการเงิน 
๑. นำงสำวขวัญเรือน มุ่งผลกลำง  ประธำนกรรมกำร 

๒. นำงฐิติรัตน์  อร่ำมพงษ์  รองประธำนกรรมกำร 

๓. นำงสำวเกศกนก โพธิสวัสด์ิ  กรรมกำร 

๔. นำงสำวจันทร์ฉำย ตุ่นหนิ้ว   กรรมกำร 

๕. นำงสำวรัตนำ  วันทำแก้ว  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าที่   ๑.  ประสำนงำนให้ค ำปรึกษำและด ำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณเพื่อกำรจัดกิจกรรมให้เป็นไปตำม 
     ระเบียบทำงรำชกำร 

  ๒.  จัดท ำเอกสำรหลักฐำนทำงกำรเงินเพื่อประกอบกำรเบิกจ่ำย  
๓.  ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

๙. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
 ๑. นำงสำวถิรญำ  มิตรมงคลยศ  ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงสำวจันทรัตน์   เนืองนิตย ์  รองประธำนกรรมกำร 

๓. นำงสำวพำนทอง ชัยพิมพำ  กรรมกำร 
 ๔. นำงสำวอัจฉรำ วงษ์แก้ว   กรรมกำรและเลขำนุกำร  

หน้าที่ ๑. ออกแบบ จัดท ำเครื่องมือ เก็บรวบรวมข้อมูล และสรุปผลกำรด ำเนินงำน 
๒. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

๑๐. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
๑. นำยจำรุพงศ์  กวำงษี   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยณัฐพร  จันทร์ประนต  รองประธำนกรรมกำร 
๓. นักเรียนชุมนุมโสตทัศนศึกษำ   กรรมกำร 
๔. นำยชัยวัฒน ์  ทองสอำด  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที่   ๑. ควบคุมเครื่องเสียงส ำหรับประกอบพิธีเปิด-ปิดกำรฝึกอบรม และกิจกรรมต่ำงๆ 
๒. บันทึกภำพตลอดกำรฝึกอบรม 
๓. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

       ท้ังนี้ให้คณะกรรมกำรท่ีรับกำรแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำท่ีให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และบังเกิดผลดีแก่ทำง
รำชกำร 

ส่ัง  ณ  วันท่ี           กุมภำพันธ์    พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

(นำยชำย  จันทร์งำม) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 



๗ 

 

 
 

ก าหนดการจัดกิจกรรมเข้าค่ายฝึกกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนราชวินิตบางเขน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
วันจันทรท่ี์ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 ๐๗.๐๐ - ๐๗.๓๐ น. - ลูกเสือ – เนตรนำรี รำยงำนตัว ณ ค่ำยลูกเสือช่ัวครำวโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 
 ๐๗.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. - พิธีเปิดกำรอยู่ค่ำยพักแรม / พิธีเปิดประชุมรอบเสำธง / ปฐมนิเทศ  
 ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. - ระเบียบวินัยลูกเสือ ๑ / นันทนำกำร / วิชำกำรบุกเบิก 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. - รับประทำนอำหำร 
 ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. - นันทนำกำร / วิชำลูกเสือกับส่ิงแวดล้อม / วิชำแผนท่ีเข็มทิศ 

๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. - สรุปกิจกรรม / เดินทำงกลับบ้ำน 
วันอังคารท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 ๐๗.๐๐ - ๐๗.๓๐ น. - ลูกเสือ – เนตรนำรี รำยงำนตัว ณ ค่ำยลูกเสือช่ัวครำวโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 
 ๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. - รวมพล / เปิดประชุมรอบเสำธง  
 ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. - ระเบียบวินัยลูกเสือ ๒ / นันทนำกำร / วิชำกำรปฐมพยำบำลเบ้ืองต้น 
 ๑๑.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. - วิชำหัวหน้ำคนครัว / รับประทำนอำหำร 
 ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. - วิชำระบบหมู่ / พิธีเข้ำประจ ำกองลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ 
    ๑๖.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. - พิธีปิดกำรฝึกอบรม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
วันจันทรท่ี์ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 ๐๗.๐๐ - ๐๗.๓๐ น. - ลูกเสือ – เนตรนำรี รำยงำนตัว ณ ค่ำยลูกเสือช่ัวครำวโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 
 ๐๗.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. - พิธีเปิดกำรอยู่ค่ำยพักแรม / พิธีเปิดประชุมรอบเสำธง / ปฐมนิเทศ  
 ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. - วิชำลูกเสือกับส่ิงแวดล้อม / นันทนำกำร  

๑๑.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. - วิชำหัวหน้ำคนครัว / รับประทำนอำหำร 
 ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. - นันทนำกำร / ระเบียบวินัยในกองลูกเสือ / ปฐมพยำบำล 

๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. - สรุปกิจกรรม / เดินทำงกลับบ้ำน 
วันอังคารท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 ๐๗.๐๐ - ๐๗.๓๐ น. - ลูกเสือ – เนตรนำรี รำยงำนตัว ณ ค่ำยลูกเสือช่ัวครำวโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 
 ๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. - รวมพล / เปิดประชุมรอบเสำธง  
 ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. - วิชำแผนท่ีเข็มทิศ / วิชำระบบหมู่ / นันทนำกำร 
 ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. - รับประทำนอำหำร 
 ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. - วิชำกำรบุกเบิก / แข่งขันท ำเสำธงลอยจ ำลอง 
    ๑๖.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. - พิธีปิดกำรฝึกอบรม 
หมายเหตุ  ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม 


