คำสั่งโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน
ที่ ๒๑๕ / ๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนกิจกรรมกำรเรียนลูกเสือ – เนตรนำรี
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ - ปีที่ ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓
....................................................................................................................................................................................
ด้วยงำนลูกเสื อ กิจกรรมพัฒนำผู้ เรี ยน กลุ่ มบริ หำรวิ ชำกำร ได้ จั ดกิ จกรรมกำรเรี ยนลู กเสื อ – เนตรนำรี
ของชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ – ปีที่ ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ระหว่ำงวันที่ ๒ - ๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ เวลำ ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
ณ โรงเรียนรำชวินิตบำงเขน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับกำรประเมินผลกำรจัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนำรี
ของกลุ่มกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (ผ, มผ) รำยวิชำลูกเสือ – เนตรนำรี ให้ครบตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ที่กำหนดไว้
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ด ำเนิ น งำนเป็ น ไปด้ ว ยควำมเรี ย บร้ อ ย อำศั ย อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๙ (๑) แห่ ง
พระรำชบั ญ ญั ติร ะเบี ย บบริ หำรรำชกำร กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกั บ มำตรำ ๒๗ (๔) แห่ ง
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนดให้ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ เป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน ดังนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ
๑. นำยนิติกร
ระดม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสุกรำนต์
มหำสำรินันทน์
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงฐิติรัตน์
อร่ำมพงษ์
กรรมกำร
๔. นำยฉัตรชัย
พำสนยงภิญโญ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ให้คำปรึกษำ ข้อเสนอแนะ อำนวยกำร กำกับติดตำม และดูแลกำรดำเนินงำน ให้เป็นไปตำมหลักกำร
และวัตถุประสงค์
๒. คณะกรรมการดาเนินงาน
๑. นำยนิติกร
ระดม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวถิรญำ
มิตรมงคลยศ
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงจิตติญำ
กล่อมเจ๊ก
กรรมกำร
๔. นำยจำรุพงศ์
กวำงษี
กรรมกำร
๕. นำงสำวอัจฉรำ
วงษ์แก้ว
กรรมกำร
๖. นำงวิริสำ
ปัญญะโส
กรรมกำร
๗. นำงสำวกรรณิกำ
ไทยใจอุ่น
กรรมกำร
๘. นำงสำวบุณฑริกำ จุลวำทิน
กรรมกำร
๙. ว่ำที่ ร.ต.ศุภกร
พรสว่ำงกุล
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๒

หน้าที่ ๑. วำงแผนกำรบริหำรงำน กำรจัดกิจกรรมกิจกรรมกำรเรียนลูกเสือ – เนตรนำรี ให้เป็นไปตำม
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่กำหนดไว้
๒. ติดต่อประสำนงำนคณะวิทยำกร และเจ้ำหน้ำที่ให้เป็นไปตำมตำรำงกำรฝึกอบรม
๓. จัดทำเอกสำรแจ้งผู้ปกครอง
๔. อำนวยกำร ประสำนงำนคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ให้จัดกิจกรรมเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๕. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๓. คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ปีที่ ๓
ผู้ประสานงาน : นำงสำวบุณฑริกำ จุลวำทิน, นำงสำวอัจฉรำ วงษ์แก้ว
กิจกรรม
สถานที่
กลุ่มที่ (ฐาน)
ผู้รับผิดชอบ
เนื้อหา
ระดับชั้น
บรรยำยและ หอประชุม
๑.นำงสุธำดำ ศิริกุล
 ประวัติลูกเสือโลก
ม.๑
นันทนำกำร จักรินทร์สิรินธร
๒.นำยสมชำย กรุณำพิทักษ์
 ประวัติลูกเสือไทย
๓.นำยณฐภณ สิริอิสรำ
๔.นำงวิภำพรรณ เพ็ชรจรูญ
 โครงสร้ำงสำนักงำน
ม.๒
๕.นำงสำวขวัญใจ ภำสพันธุ์
ลูกเสือ
๖.นำงสำวดวงพร ปรำบคช
 บทบำทลูกเสือต่อ
๗.นำยอนุรักษ์ สวัสดี
โรงเรียนและชุมชน
๘.นำยพงศ์นที คงถำวร
 ระเบียบวินัยควำม
ม.๓
๙.นำยรชฏ เจริญวิริยะภำพ
เป็นระบบหมู่
๑๐.คณะวิทยำกร
 แผนที่ – เข็มทิศ
ผู้ประสานงาน : นำงสำวกรรณิกำ ไทยใจอุ่น, นำงวิริสำ ปัญญะโส
กิจกรรม
สถานที่
กลุ่มที่ (ฐาน)
ผู้รับผิดชอบ
ฐำนบุกเบิก ใต้อำคำร ฐำนที่ ๑
๑.นำงสำวสมใจ ภัทรพงศำนติ์
ภัทรรำชำ (ใต้อำคำร (๑))
๒.นำงสำวธิดำมำศ สิงห์ธวัช
๓.นำงสำวอรวรรณ ชูดวงจันทร์
๔.นำยชัยวัฒน์ ทองสอำด
ฐำนที่ ๒
๑.นำงสำวประภำภรณ์ ณ พัทลุง
(ใต้อำคำร (๒))
๒.นำงสำวกรรณิกำ ใยมะเริง
๓.นำงสำวกำนต์ธีรำ บำงเขียว
๔.นำงสำวเกศกนก โพธิสวัสดิ์
ฐำนที่ ๓
๑.นำงอุไรวรรณ คงเกินทุน
(หน้ำห้อง
๒.นำยณัฐพร จันทร์ประนต
อุตสำหกรรม)
๓.นำงสำวรวิพร พรมไชย
๔.นำงสำวนูรีดำ มะลี

เนื้อหา
เงื่อนตระกรุดเบ็ด

ระดับชั้น
ม.๑

เงื่อนตระกรุดเบ็ด

ม.๒

เงื่อนพิรอด ขัดสมำธิ

ม.๑

เงื่อนประกบ ๒

ม.๒

เงื่อนเก้ำอี้

ม.๑

เงื่อนประกบ ๓

ม.๒

๓

กิจกรรม

สถานที่

กลุ่มที่ (ฐาน)
ผู้รับผิดชอบ
ฐำนที่ ๔
๑.นำยปิยะ พันชนะ
(หน้ำห้องสมำคมฯ) ๒.นำงพนิดำ สำระรักษ์
๓.นำงสำวพิสมัย ดวงพิมำย
๔.นำงสำวจันทรัตน์ เนืองนิตย์
ฐำนที่ ๕
๑.นำงสำวอมรรัตน์ กระดำษ
(โรงอำหำรบน (๑)) ๒.นำงสำวกนกวรรณ ทองดี
๓.นำงสำวเฉลิมสิริ หนูดี
๔.นำงสำวไพริน โสดำ
ฐำนที่ ๖
๑.นำยสืบตระกูล เตียประเสริฐ
(โรงอำหำรบน (๒)) ๒.นำงฝนทิพ สุขสุนทรีย์
๓.นำงสำวสุกฤตำ ชำวนำฮี
๔.นำงสำวนภำเพ็ญ ภูหำด
ฐำนที่ ๗
๑.นำงสำวจตุรพร มำลำรัตน์
(โรงอำหำรล่ำง)
๒.นำยเสน่ห์ ธิอำจำรย์
๓.นำงสำวนันทวัน เชิงหอม
๔.นำงสำวณัฐชยำ จิตมำศ
ฐำนที่ ๘
๑.นำยนพดล เชิงศิริ
(หน้ำห้องกลุ่ม
๒.นำงสำวภัทรสุดำ หนองกก
บริหำรทั่วไป)
๓.นำงสำวสุภัสสร จันทร์กระจ่ำง
๔.นำยณัฐพล วงศ์ฟู

ผู้ประสานงาน : นำงมัณฑนำ ฟักขำว
กิจกรรม
สถานที่
กลุ่มที่ (ฐาน)
ผู้รับผิดชอบ
ควำมรู้ด้ำน ใต้อำคำร ฐำนที่ ๑
๑.นำงนิลวรรณ กองเงิน
กำรพยำบำล ภัทรรำชำ (ใต้อำคำร (๑))
๒.นำงสำวบุศรัตน์ รู้ยืนยง
๓.นำงสำวศศิภำ จึงมีผลบุญ
ฐำนที่ ๒
๑.นำงรพีพรรณ กรุณำพิทักษ์
(ใต้อำคำร (๒))
๒.นำงสำวกนกวรรณ เชื้อวงษ์
๓.นำงสำวณัฐกำนต์ ณัฐพูลวัฒน์
ฐำนที่ ๓
๑.นำงวรัญญำ ยอดกระโหม
(หน้ำห้อง
๒.นำงสำวสุภำพร ชวนมงคลเจริญ
อุตสำหกรรม)
๓.นำงสำวจุฑำรัตน์ ทองเหลือง
ฐำนที่ ๔
๑.นำงแก้วใจ เหมือนอินทร์
(หน้ำห้องสมำคมฯ) ๒.นำงรัถญำ คำแพง
๓.นำยอนิวัตติ์ เปล่งผิว

เนื้อหา
เงื่อนผูกรั้ง

ระดับชั้น
ม.๑

เงื่อนผูกรั้ง

ม.๒

เงื่อนผูกซุง

ม.๑

เงื่อนผูกซุง

ม.๒

เงื่อนบ่วงสำยธนู

ม.๑

เงื่อนบ่วงสำยธนู

ม.๒

เงื่อนขโมย

ม.๑

เงื่อนขโมย

ม.๒

เงื่อนปมตำไก่

ม.๑

เงื่อนปมตำไก่

ม.๒

เนื้อหา
กำรเข้ำเฝือกแขน

ระดับชั้น
ม.๒–ม.๓

กำรช่วยฟื้นคืนชีพ
(CPR)
กำรห้ำมเลือด

กำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วย
(ไม่มีอุปกรณ์)

๔

กิจกรรม

สถานที่

กลุ่มที่ (ฐาน)
ผู้รับผิดชอบ
ฐำนที่ ๕
๑.นำงธนิดำ กุรุพินท์พำณิชย์
(โรงอำหำรบน (๑)) ๒.นำงจุติพร เมฆบุตร
๓.นำงสำวศิริรักษ์ ดีนอก
ฐำนที่ ๖
๑.นำงนิตยำ ปัญจำกุล
(โรงอำหำรบน (๒)) ๒.นำงสำวดวงดำว คุ้มภัย
๓.นำงสำวสุกัญจนำ ขำตำ
ฐำนที่ ๗
๑.นำงขนิษฐำ แปงมูล
(โรงอำหำรล่ำง)
๒.นำงสำวนวลละออ เอี่ยมละออ
๓.นำงสำวกัลยำ เพชรศิลำ
ฐำนที่ ๘
๑.นำงศิริรัตน์ บุญสนอง
(หน้ำห้องกลุ่ม
๒.นำงสำวศิริพร ชำวนำวัง
บริหำรทั่วไป)
๓.นำงสำวศิริรัตน์ ธรรมมำ

ผู้ประสานงาน : นำงสำวถิรญำ มิตรมงคลยศ
กิจกรรม
สถานที่ กลุ่มที่ (ฐาน)
ผู้รับผิดชอบ
วินัยในกอง โดม
๑.ว่ำที่ ร.ต.ศุภกร พรสว่ำงกุล
ลูกเสือ
สำมัคคี
๒.นำยจำรุพงศ์ กวำงษี
และกิจกรรม ภิรมย์
๓.นำยนคร ชูสอนสำย
สำธำรณ
๔.นำงสำวสุภำวดี พุทธรัตน์
ประโยชน์
๕.นำงสำวขวัญเรือน มุ่งผลกลำง
๖.นำงสำวศรัญญำ โฮ่คุณ
๗.นำยพงศธร อำรีพันธุ์
๘.นำงสำววนำภรณ์ มีโถ
๙.ว่ำที่ ร.ต.วันดี สร้ำงนำนอก
๑๐.นำยไตรภพ สุทธกุล
๑๑.นำยธีรณ์ จันทิภำณุวัฒน์
๑๒.นำยพลวัฒน์ มั่งมี
๑๓.นำยนพนนท์ ทรรทรำนนท์
๑๔.คณะวิทยำกร

เนื้อหา
กำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วย
(มีอุปกรณ์)

ระดับชั้น

เปลสนำม

กำรใช้ผ้ำสำมเหลี่ยม ๑

กำรใช้ผ้ำสำมเหลี่ยม ๒

เนื้อหา
 ระเบียบแถว (รูปแบบ
กำรเข้ำแถว)
 แถวบุคคลท่ำมือเปล่ำ
 แถวบุคคลท่ำประกอบ
อำวุธ (ไม้ง่ำม)
 สัญญำณนกหวีด
 กิจกรรม
สำธำรณประโยชน์

ระดับชั้น
ม.๑–ม.๓

ม.๓

หน้าที่ ๑. วำงแผน กำหนดรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของลูกเสือ – เนตรนำรี
๒. จัดทำตำรำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของลูกเสือ – เนตรนำรี
๓. จัดเตรียม ควบคุม ดูแลวิทยำกรและผู้กำกับ ให้ดำเนินกิจกรรมตำมกำหนดกำร
๔. ควบคุม ดูแลกำรดำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของลูกเสือ – เนตรนำรีในกิจกรรมที่รับผิดชอบ
๕. ควบคุมดูแลลูกเสือ – เนตรนำรีตลอดกำรเรียน
๖. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

๕

๔. คณะกรรมการควบคุมลูกเสือ – เนตรนารีประจากอง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ลูกเสือ
กองที่
๑ นำงสำวศิริพร ชำวนำวัง
๒ นำงสำวกรรณิกำ ไทยใจอุ่น
๓ นำยนพดล เชิงศิริ
๔ นำงสำวอรวรรณ ชูดวงจันทร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ลูกเสือ
กองที่
๑ นำยชัยวัฒน์ ทองสอำด
๒ นำยพงศ์นที คงถำวร
๓ นำงสำวจันทร์ทิพย์ ทวีสินธิสุทธิ์
๔ นำงสำววนำภรณ์ มีโถ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ลูกเสือ
กองที่
๑ นำยพงศธร อำรีพันธุ์
๒ นำงสำวกนกวรรณ ทองดี
๓ นำงสำวเกศกนก โพธิสวัสดิ์
๔ ว่ำที่ ร.ต.วันดี สร้ำงนำนอก

เนตรนารี
นำงสำวรวิพร พรมไชย
นำงสำวบุศรัตน์ รู้ยืนยง
นำงสำววำสนำ ศรีวิริยำนุภำพ
นำงสำวภัทรสุดำ หนองกก

เนตรนารี
นำงสำวกำนต์ธีรำ บำงเขียว
นำงสำวสุภัสสร จันทร์กระจ่ำง
นำงรัถญำ คำแพง
นำงสำวนภำเพ็ญ ภูหำด

เนตรนารี
นำงสำวดวงดำว คุ้มภัย
นำงสำวจันทรัตน์ เนืองนิตย์
นำงสำวสุภำวดี พุทธรัตน์
นำงสำวนูรีดำ มะลี

หน้าที่ ๑. เป็นที่ปรึกษำ ช่วยแก้ไขปัญหำให้กับลูกเสือ – เนตรนำรีในกองที่รับผิดชอบ
๒. ควบคุม ดูแลกำรดำเนินกิจกรรมเข้ำแถวเคำรพธงชำติ
๓. เช็คชื่อลูกเสือ – เนตรนำรีในกองที่รับผิดชอบ
๔. งำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๕. คณะกรรมการพิธีประดับบ่า
๑. นำยนิติกร
ระดม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยฉัตรชัย
พำสนยงภิญโญ
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสุกรำนต์
มหำสำรินันทน์
กรรมกำร
๔. นำงฐิติรัตน์
อร่ำมพงษ์
กรรมกำร
๕. ว่ำที่ ร.ต.ศุภกร
พรสว่ำงกุล
กรรมกำร
๖. นำยสมชำย
กรุณำพิทักษ์
กรรมกำร
๗. นำยณฐภณ
สิริอิสรำ
กรรมกำร
๘. นำงสุธำดำ
ศิริกุล
กรรมกำร
๙. นำงวิภำพรรณ
เพ็ชรจรูญ
กรรมกำร

๖

๑๐.นำงสำวขวัญใจ
ภำสพันธุ์
กรรมกำร
๑๑.นำงสำวดวงพร
ปรำบคช
กรรมกำร
๑๒.นำยจำรุพงศ์
กวำงษี
กรรมกำร
๑๓.นำงสำวอัจฉรำ
วงษ์แก้ว
กรรมกำร
๑๔.นำยอนุรักษ์
สวัสดี
กรรมกำร
๑๕.นำงสำวบุณฑริกำ จุลวำทิน
กรรมกำร
๑๖. นำยพงศ์นที
คงถำวร
กรรมกำร
๑๗. นำยรชฏ
เจริญวิริยะภำพ
กรรมกำร
๑๘. นำงจิตติญำ
กล่อมเจ๊ก
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. กำกับดูแล ฝึกซ้อม กำรเข้ำร่วมพิธีประดับบ่ำ
๒. ประดับบ่ำให้ลูกเสือ – เนตรนำรี ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
๓. ควบคุมพิธีกำรให้ดำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย
๔. งำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๖. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
๑. นำงญำณิศำ
จันทะแจ่ม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำววำสนำ
ศรีวิริยำนุภำพ
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวสุภำวิณี
แทนหอม
กรรมกำร
๔. นำงสำววรรนิศำ
เสนำบุตร
กรรมกำร
๕. นำงสำวศิริฉัตร
คงทน
กรรมกำร
๖. นำงสำวจันทร์ทิพย์ ทวีสินธิสุทธิ์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. จัดเตรียมยำและอุปกรณ์ปฐมพยำบำลเบื้องต้นสำหรับกิจกรรมกำรเรียนของลูกเสือ – เนตรนำรี
๒. ดูแล ช่วยเหลือปฐมพยำบำลลูกเสือ – เนตรนำรีที่เจ็บป่วยตลอดระยะเวลำกำรเรียน
๓. ปฐมพยำบำลเบื้องต้นและดำเนินกำรส่งต่อในกรณีฉุกเฉิน
๔. งำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๗. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
๑. นำงฐิติรัตน์
อร่ำมพงษ์
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวขวัญเรือน มุ่งผลกลำง
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยณัฐพร
จันทร์ประณต
กรรมกำร
๔. นำงสำวกนกวรรณ เชื้อวงษ์
กรรมกำร
๕. นำงสำววนำภรณ์
มีโถ
กรรมกำร
๖. นำงสำวศิริพร
ชำวนำวัง
กรรมกำร
๗. นำงสำวพำนทอง
ชัยพิมพำ
กรรมกำร
๘. นำงสำวเกศกนก
โพธิสวัสดิ์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. ประสำนงำนให้คำปรึกษำและดำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณเพื่อกำรจัดกิจกรรมให้เป็นไปตำม
ระเบียบทำงรำชกำร

๗

๒. จัดทำเอกสำรหลักฐำนทำงกำรเงินเพื่อประกอบกำรเบิกจ่ำย
๓. งำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๘. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
๑. นำงสำวถิรญำ
มิตรมงคลยศ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงวิริสำ
ปัญญะโส
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวกรรณิกำ
ไทยใจอุ่น
กรรมกำร
๔. นำงสำวบุณฑริกำ จุลวำทิน
กรรมกำร
๕. นำงสำวอัจฉรำ
วงษ์แก้ว
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. ออกแบบ จัดทำเครื่องมือ เก็บรวบรวมข้อมูล และสรุปผลกำรดำเนินงำน
๒. งำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๙. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
๑. นำยจำรุพงศ์
กวำงษี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยไตรภพ
สุทธกุล
รองประธำนกรรมกำร
๓. นักเรียนฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ
กรรมกำร
๔. นำยชัยวัฒน์
ทองสอำด
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. ควบคุมเครื่องเสียงสำหรับกำรเรียนลูกเสือ – เนตรนำรี และกิจกรรมต่ำงๆ
๒. บันทึกภำพตลอดกำรดำเนินกิจกรรมกำรเรียน
๓. งำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ทั้งนี้ให้คณะกรรมกำรที่รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และบังเกิดผลดีแก่ทำง
รำชกำร
สั่ง ณ วันที่

ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นำยนิติกร ระดม)
ครูชำนำญกำร รักษำกำรในตำแหน่ง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน

๘

กาหนดการจัดกิจกรรมการเรียนลูกเสือ – เนตรนารี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ณ โรงเรียนราชวินิตบางเขน
วันจันทร์ท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๐๗.๔๕ - ๐๘.๐๐ น. - ลูกเสือ – เนตรนำรี พร้อมกันที่สนำม
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. - เคำรพธงชำติ เปิดประชุมกอง
๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. - วินัยในกองลูกเสือ
๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. - พักรับประทำนอำหำร
๑๒.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. - นันทนำกำร
- ประวัติลูกเสือโลก ประวัติลูกเสือไทย (บรรยำย)
๑๕.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. - สรุปกิจกรรม เลิกกิจกรรม
วันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๐๗.๔๕ - ๐๘.๐๐ น. - ลูกเสือ – เนตรนำรี พร้อมกันที่สนำม
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. - เคำรพธงชำติ เปิดประชุมกอง
๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. - วิชำกำรบุกเบิก ๑
๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. - พักรับประทำนอำหำร
๑๒.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. - พิธีประดับบ่ำ
๑๕.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. - สรุปกิจกรรม เลิกกิจกรรม
หมายเหตุ กำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม

๙

กาหนดการจัดกิจกรรมการเรียนลูกเสือ – เนตรนารี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ณ โรงเรียนราชวินิตบางเขน
วันจันทร์ท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๐๗.๔๕ - ๐๘.๐๐ น. - ลูกเสือ – เนตรนำรี พร้อมกันที่สนำม
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. - เคำรพธงชำติ เปิดประชุมกอง
๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. - โครงสร้ำงสำนักงำนลูกเสือ (บรรยำย)
- นันทนำกำร
- บทบำทของลูกเสือต่อโรงเรียนและชุมชน (บรรยำย)
๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. - พักรับประทำนอำหำร
๑๒.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. - วิชำกำรบุกเบิก ๑
๑๕.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. - สรุปกิจกรรม เลิกกิจกรรม
วันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๐๗.๔๕ - ๐๘.๐๐ น. - ลูกเสือ – เนตรนำรี พร้อมกันที่สนำม
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. - เคำรพธงชำติ เปิดประชุมกอง
๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. - วินัยในกองลูกเสือ
๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. - พักรับประทำนอำหำร
๑๒.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. - วิชำกำรพยำบำล
๑๕.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. - สรุปกิจกรรม เลิกกิจกรรม
หมายเหตุ กำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม

๑๐

กาหนดการจัดกิจกรรมการเรียนลูกเสือ – เนตรนารี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ณ โรงเรียนราชวินิตบางเขน
วันจันทร์ท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๐๗.๔๕ - ๐๘.๐๐ น. - ลูกเสือ – เนตรนำรี พร้อมกันที่สนำม
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. - เคำรพธงชำติ เปิดประชุมกอง
๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. - วิชำกำรพยำบำล
- วิชำสิ่งแวดล้อม
๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. - พักรับประทำนอำหำร
๑๒.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. - นันทนำกำร
- วิชำกำรกิจกรรมสำธำรณประโยชน์
๑๕.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. - สรุปกิจกรรม เลิกกิจกรรม
วันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๐๗.๔๕ - ๐๘.๐๐ น. - ลูกเสือ – เนตรนำรี พร้อมกันที่สนำม
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. - เคำรพธงชำติ เปิดประชุมกอง
๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. - ระเบียบวินัยควำมเป็นระบบหมู่ (บรรยำย)
- นันทนำกำร
- แผนที่ เข็มทิศ (บรรยำย)
๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. - พักรับประทำนอำหำร
๑๒.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. - วินัยในกองลูกเสือ
๑๕.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. - สรุปกิจกรรม เลิกกิจกรรม
หมายเหตุ กำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม

