
 
 
 
 
 

ค ำส่ังโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 
ท่ี   ๒๑๕ / ๒๕๖๓  

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมกำรเรียนลูกเสือ – เนตรนำรี  
ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ - ปีท่ี ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

.................................................................................................................................................................................... 
   ด้วยงำนลูกเสือ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน กลุ่มบริหำรวิชำกำร ได้จัดกิจกรรมกำรเรียนลูกเสือ – เนตรนำรี         
ของช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ – ปีท่ี ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ระหว่ำงวันท่ี ๒ - ๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ เวลำ ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
ณ โรงเรียนรำชวินิตบำงเขน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับกำรประเมินผลกำรจัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนำรี 
ของกลุ่มกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (ผ, มผ) รำยวิชำลูกเสือ – เนตรนำรี ให้ครบตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน
ท่ีก ำหนดไว้  

  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. นำยนิติกร  ระดม   ประธำนกรรมกำร 

๒. นำงสุกรำนต์   มหำสำรินันทน์  รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงฐิติรัตน์   อร่ำมพงษ ์  กรรมกำร 
๔. นำยฉัตรชัย  พำสนยงภิญโญ  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. นำงจิตติญำ  กล่อมเจ๊ก  กรรมกำร 
๔. นำยจำรุพงศ์  กวำงษี   กรรมกำร 
๕. นำงสำวอัจฉรำ วงษ์แก้ว   กรรมกำร 
๖. นำงวิริสำ  ปัญญะโส  กรรมกำร 
๗. นำงสำวกรรณิกำ ไทยใจอุ่น  กรรมกำร 
๘. นำงสำวบุณฑริกำ  จุลวำทิน  กรรมกำร 
๙. ว่ำท่ี ร.ต.ศุภกร พรสว่ำงกุล      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 



๒ 

 

หน้าที่ ๑. วำงแผนกำรบริหำรงำน กำรจัดกิจกรรมกิจกรรมกำรเรียนลูกเสือ – เนตรนำรี ให้เป็นไปตำม
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนท่ีก ำหนดไว้ 

  ๒. ติดต่อประสำนงำนคณะวิทยำกร และเจ้ำหน้ำท่ีให้เป็นไปตำมตำรำงกำรฝึกอบรม 
๓. จัดท ำเอกสำรแจ้งผู้ปกครอง 
๔. อ ำนวยกำร ประสำนงำนคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ให้จัดกิจกรรมเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
๕. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

๓. คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนาร ีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ปีที่ ๓ 
ผู้ประสานงาน : นำงสำวบุณฑริกำ  จุลวำทิน, นำงสำวอัจฉรำ  วงษ์แก้ว 

กิจกรรม สถานที่ กลุ่มที่ (ฐาน) ผู้รับผิดชอบ เนื้อหา ระดับชั้น 
บรรยำยและ
นันทนำกำร 

หอประชุม
จักรินทร์สิรินธร 

- ๑.นำงสุธำดำ  ศิริกุล 
๒.นำยสมชำย  กรุณำพิทักษ์ 
๓.นำยณฐภณ  สิริอิสรำ 
๔.นำงวิภำพรรณ  เพ็ชรจรูญ 
๕.นำงสำวขวัญใจ  ภำสพันธุ์ 
๖.นำงสำวดวงพร  ปรำบคช 
๗.นำยอนุรักษ์  สวัสดี 
๘.นำยพงศ์นที  คงถำวร 
๙.นำยรชฏ  เจริญวิริยะภำพ 
๑๐.คณะวิทยำกร 
 

 ประวัติลูกเสือโลก 
 ประวัติลูกเสือไทย 

ม.๑ 

 โครงสร้ำงส ำนักงำน
ลูกเสือ 

 บทบำทลูกเสือต่อ
โรงเรียนและชุมชน 

ม.๒ 

 ระเบียบวินัยควำม
เป็นระบบหมู่ 

 แผนท่ี – เข็มทิศ 

ม.๓ 

 

  ผู้ประสานงาน : นำงสำวกรรณิกำ ไทยใจอุ่น, นำงวิริสำ  ปัญญะโส 

กิจกรรม สถานที่ กลุ่มที่ (ฐาน) ผู้รับผิดชอบ เนื้อหา ระดับชั้น 
ฐำนบุกเบิก ใต้อำคำร 

ภัทรรำชำ 
ฐำนท่ี ๑ 
(ใต้อำคำร (๑)) 

๑.นำงสำวสมใจ  ภัทรพงศำนต์ิ 
๒.นำงสำวธิดำมำศ  สิงห์ธวัช 
๓.นำงสำวอรวรรณ  ชูดวงจันทร์ 
๔.นำยชัยวัฒน์  ทองสอำด 

เงื่อนตระกรุดเบ็ด ม.๑ 

เงื่อนตระกรุดเบ็ด ม.๒ 

ฐำนท่ี ๒ 
(ใต้อำคำร (๒)) 

๑.นำงสำวประภำภรณ์  ณ พัทลุง 
๒.นำงสำวกรรณิกำ  ใยมะเริง 
๓.นำงสำวกำนต์ธีรำ  บำงเขียว 
๔.นำงสำวเกศกนก  โพธิสวัสด์ิ 

เงื่อนพิรอด ขัดสมำธิ ม.๑ 

เงื่อนประกบ ๒ ม.๒ 

ฐำนท่ี ๓ 
(หน้ำห้อง
อุตสำหกรรม) 

๑.นำงอุไรวรรณ  คงเกินทุน 
๒.นำยณัฐพร  จันทร์ประนต 
๓.นำงสำวรวิพร  พรมไชย 
๔.นำงสำวนูรีดำ  มะลี 

เงื่อนเก้ำอี้ ม.๑ 

เงื่อนประกบ ๓ ม.๒ 



๓ 

 

กิจกรรม สถานที่ กลุ่มที่ (ฐาน) ผู้รับผิดชอบ เนื้อหา ระดับชั้น 
ฐำนท่ี ๔ 
(หน้ำห้องสมำคมฯ) 

๑.นำยปิยะ  พันชนะ 
๒.นำงพนิดำ  สำระรักษ์ 
๓.นำงสำวพิสมัย ดวงพิมำย 
๔.นำงสำวจันทรัตน์  เนืองนิตย์ 

เงื่อนผูกรั้ง ม.๑ 

เงื่อนผูกรั้ง ม.๒ 

ฐำนท่ี ๕ 
(โรงอำหำรบน (๑)) 

๑.นำงสำวอมรรัตน์  กระดำษ 
๒.นำงสำวกนกวรรณ  ทองดี 
๓.นำงสำวเฉลิมสิริ  หนูดี 
๔.นำงสำวไพรนิ  โสดำ 

เงื่อนผูกซุง ม.๑ 

เงื่อนผูกซุง ม.๒ 

ฐำนท่ี ๖ 

(โรงอำหำรบน (๒)) 
๑.นำยสืบตระกูล  เตียประเสริฐ 
๒.นำงฝนทิพ  สุขสุนทรีย์ 
๓.นำงสำวสุกฤตำ  ชำวนำฮี 
๔.นำงสำวนภำเพ็ญ  ภูหำด 

เงื่อนบ่วงสำยธน ู ม.๑ 

เงื่อนบ่วงสำยธน ู ม.๒ 

ฐำนท่ี ๗ 

(โรงอำหำรล่ำง) 
๑.นำงสำวจตุรพร  มำลำรัตน์ 
๒.นำยเสน่ห์  ธิอำจำรย์ 
๓.นำงสำวนันทวัน  เชิงหอม 
๔.นำงสำวณัฐชยำ  จิตมำศ 

เงื่อนขโมย ม.๑ 

เงื่อนขโมย ม.๒ 

ฐำนท่ี ๘ 

(หน้ำห้องกลุ่ม
บริหำรท่ัวไป) 

๑.นำยนพดล  เชิงศิริ 
๒.นำงสำวภัทรสุดำ  หนองกก 
๓.นำงสำวสุภัสสร  จันทร์กระจ่ำง 
๔.นำยณัฐพล  วงศ์ฟู 

เงื่อนปมตำไก่ ม.๑ 

เงื่อนปมตำไก่ ม.๒ 

 

ผู้ประสานงาน : นำงมัณฑนำ  ฟักขำว 

กิจกรรม สถานที่ กลุ่มที่ (ฐาน) ผู้รับผิดชอบ เนื้อหา ระดับชั้น 
ควำมรู้ด้ำน
กำรพยำบำล 

ใต้อำคำร 
ภัทรรำชำ 

ฐำนท่ี ๑ 

(ใต้อำคำร (๑)) 
๑.นำงนิลวรรณ  กองเงนิ 
๒.นำงสำวบุศรัตน์  รู้ยืนยง 
๓.นำงสำวศศิภำ  จึงมีผลบุญ 

กำรเข้ำเฝือกแขน ม.๒–ม.๓ 

ฐำนท่ี ๒ 

(ใต้อำคำร (๒)) 
๑.นำงรพีพรรณ  กรุณำพิทักษ์ 
๒.นำงสำวกนกวรรณ  เช้ือวงษ ์
๓.นำงสำวณัฐกำนต์  ณัฐพูลวัฒน์ 

กำรช่วยฟื้นคืนชีพ 
(CPR) 

ฐำนท่ี ๓ 

(หน้ำห้อง
อุตสำหกรรม) 

๑.นำงวรญัญำ  ยอดกระโหม 
๒.นำงสำวสุภำพร  ชวนมงคลเจริญ 
๓.นำงสำวจุฑำรัตน์  ทองเหลือง 

กำรห้ำมเลือด 

ฐำนท่ี ๔ 

(หน้ำห้องสมำคมฯ) 
๑.นำงแก้วใจ  เหมือนอินทร์ 
๒.นำงรัถญำ  ค ำแพง 
๓.นำยอนิวัตต์ิ  เปล่งผิว 

กำรเคล่ือนย้ำยผู้ป่วย 
(ไม่มีอุปกรณ์) 



๔ 

 

กิจกรรม สถานที่ กลุ่มที่ (ฐาน) ผู้รับผิดชอบ เนื้อหา ระดับชั้น 
ฐำนท่ี ๕ 

(โรงอำหำรบน (๑)) 
๑.นำงธนิดำ  กุรุพินท์พำณิชย์ 
๒.นำงจุติพร  เมฆบุตร 
๓.นำงสำวศิริรักษ์  ดีนอก 

กำรเคล่ือนย้ำยผู้ป่วย 
(มีอุปกรณ์) 

ฐำนท่ี ๖ 

(โรงอำหำรบน (๒)) 
๑.นำงนิตยำ  ปัญจำกุล 
๒.นำงสำวดวงดำว  คุ้มภัย 
๓.นำงสำวสุกัญจนำ  ข ำตำ 

เปลสนำม 

ฐำนท่ี ๗ 

(โรงอำหำรล่ำง) 
๑.นำงขนิษฐำ  แปงมูล 
๒.นำงสำวนวลละออ  เอี่ยมละออ 
๓.นำงสำวกัลยำ  เพชรศิลำ 

กำรใช้ผ้ำสำมเหล่ียม ๑ 

ฐำนท่ี ๘ 

(หน้ำห้องกลุ่ม
บริหำรท่ัวไป) 

๑.นำงศิริรัตน์  บุญสนอง 
๒.นำงสำวศิริพร  ชำวนำวัง 
๓.นำงสำวศิริรัตน์  ธรรมมำ 

กำรใช้ผ้ำสำมเหล่ียม ๒ 

   
  ผู้ประสานงาน : นำงสำวถิรญำ  มิตรมงคลยศ 
กิจกรรม สถานที่ กลุ่มที่ (ฐาน) ผู้รับผิดชอบ เนื้อหา ระดับชั้น 

วินัยในกอง
ลูกเสือ  
และกิจกรรม
สำธำรณ 
ประโยชน์ 

โดม
สำมัคคี
ภิรมย์ 

- ๑.ว่ำท่ี ร.ต.ศุภกร  พรสว่ำงกุล 
๒.นำยจำรุพงศ์  กวำงษี 
๓.นำยนคร  ชูสอนสำย 
๔.นำงสำวสุภำวดี  พุทธรัตน์ 
๕.นำงสำวขวัญเรือน  มุ่งผลกลำง 
๖.นำงสำวศรัญญำ  โฮ่คุณ 
๗.นำยพงศธร  อำรีพันธุ ์
๘.นำงสำววนำภรณ์  มีโถ 
๙.ว่ำท่ี ร.ต.วันดี  สร้ำงนำนอก 
๑๐.นำยไตรภพ  สุทธกุล 
๑๑.นำยธีรณ์  จันทิภำณุวัฒน์ 
๑๒.นำยพลวัฒน์  มั่งม ี
๑๓.นำยนพนนท์  ทรรทรำนนท์ 
๑๔.คณะวิทยำกร 

 ระเบียบแถว (รูปแบบ
กำรเข้ำแถว) 

 แถวบุคคลท่ำมือเปล่ำ 
 แถวบุคคลท่ำประกอบ

อำวุธ (ไม้ง่ำม) 
 สัญญำณนกหวีด 

ม.๑–ม.๓ 

 กิจกรรม
สำธำรณประโยชน์ 

ม.๓ 

หน้าที่   ๑. วำงแผน ก ำหนดรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของลูกเสือ – เนตรนำรี 
๒. จัดท ำตำรำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของลูกเสือ – เนตรนำรี  
๓. จัดเตรียม ควบคุม ดูแลวิทยำกรและผู้ก ำกับ ให้ด ำเนินกิจกรรมตำมก ำหนดกำร 
๔. ควบคุม ดูแลกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของลูกเสือ – เนตรนำรีในกิจกรรมท่ีรับผิดชอบ 
๕. ควบคุมดูแลลูกเสือ – เนตรนำรีตลอดกำรเรียน 
๖. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 



๕ 

 

๔. คณะกรรมการควบคุมลูกเสือ – เนตรนารีประจ ากอง 
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

กองที ่ ลูกเสือ เนตรนารี 

๑ นำงสำวศิริพร  ชำวนำวัง นำงสำวรวิพร  พรมไชย 
๒ นำงสำวกรรณิกำ  ไทยใจอุ่น นำงสำวบุศรัตน์  รู้ยืนยง 
๓ นำยนพดล  เชิงศิริ นำงสำววำสนำ  ศรีวิริยำนุภำพ 
๔ นำงสำวอรวรรณ  ชูดวงจันทร์ นำงสำวภัทรสุดำ  หนองกก 

 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

กองที ่ ลูกเสือ เนตรนารี 

๑ นำยชัยวัฒน์  ทองสอำด นำงสำวกำนต์ธีรำ  บำงเขียว 
๒ นำยพงศ์นที  คงถำวร นำงสำวสุภัสสร  จันทร์กระจ่ำง 
๓ นำงสำวจันทร์ทิพย์  ทวีสินธิสุทธิ์ นำงรัถญำ  ค ำแพง 
๔ นำงสำววนำภรณ์  มีโถ นำงสำวนภำเพ็ญ  ภูหำด 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

กองที ่ ลูกเสือ เนตรนารี 

๑ นำยพงศธร  อำรีพันธุ ์ นำงสำวดวงดำว  คุ้มภัย 
๒ นำงสำวกนกวรรณ  ทองดี นำงสำวจันทรัตน์  เนืองนิตย์ 
๓ นำงสำวเกศกนก  โพธิสวัสด์ิ นำงสำวสุภำวดี  พุทธรัตน์ 
๔ ว่ำท่ี ร.ต.วันดี  สร้ำงนำนอก นำงสำวนูรีดำ  มะลี 

หน้าที่ ๑. เป็นท่ีปรึกษำ ช่วยแก้ไขปัญหำให้กับลูกเสือ – เนตรนำรีในกองท่ีรับผิดชอบ 
  ๒. ควบคุม ดูแลกำรด ำเนินกิจกรรมเข้ำแถวเคำรพธงชำติ 

๓. เช็คช่ือลูกเสือ – เนตรนำรีในกองท่ีรับผิดชอบ 
  ๔. งำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 ๕. คณะกรรมการพิธีประดับบ่า 
  ๑. นำยนิติกร  ระดม   ประธำนกรรมกำร 

๒. นำยฉัตรชัย  พำสนยงภิญโญ  รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสุกรำนต์   มหำสำรินันทน์  กรรมกำร 
๔. นำงฐิติรัตน์   อร่ำมพงษ ์  กรรมกำร 
๕. ว่ำท่ี 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. ก ำกับดูแล ฝึกซ้อม กำรเข้ำร่วมพิธีประดับบ่ำ 
๒. ประดับบ่ำให้ลูกเสือ – เนตรนำรี ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ 
๓. ควบคุมพิธีกำรให้ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย 
๔. งำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

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. จัดเตรียมยำและอุปกรณ์ปฐมพยำบำลเบ้ืองต้นส ำหรับกิจกรรมกำรเรียนของลูกเสือ – เนตรนำรี 
  ๒. ดูแล ช่วยเหลือปฐมพยำบำลลูกเสือ – เนตรนำรีท่ีเจ็บป่วยตลอดระยะเวลำกำรเรียน 
  ๓. ปฐมพยำบำลเบ้ืองต้นและด ำเนินกำรส่งต่อในกรณีฉุกเฉิน 

๔. งำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
๗. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

๑. นำงฐิติรัตน์  อร่ำมพงษ์  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวขวัญเรือน มุ่งผลกลำง  รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำยณัฐพร    จันทร์ประณต  กรรมกำร 
๔. นำงสำวกนกวรรณ   เช้ือวงษ์   กรรมกำร 
๕. นำงสำววนำภรณ์   มีโถ   กรรมกำร 
๖. นำงสำวศิริพร   ชำวนำวัง  กรรมกำร 
๗. นำงสำวพำนทอง  ชัยพิมพำ  กรรมกำร 
๘. นำงสำวเกศกนก โพธิสวัสด์ิ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  

หน้าที่   ๑.  ประสำนงำนให้ค ำปรึกษำและด ำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณเพื่อกำรจัดกิจกรรมให้เป็นไปตำม 
ระเบียบทำงรำชกำร 

   



๗ 

 

๒.  จัดท ำเอกสำรหลักฐำนทำงกำรเงินเพื่อประกอบกำรเบิกจ่ำย  
๓.  งำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

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 จัดท ำเครื่องมือ เก็บรวบรวมข้อมูล และสรุปผลกำรด ำเนินงำน 

๒. งำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
๙. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 

๑. นำยจำรุพงศ์  กวำงษี   ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำยไตรภพ    สุทธกุล   รองประธำนกรรมกำร 

๓. นักเรียนฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ   กรรมกำร 
  ๔. นำยชัยวัฒน์    ทองสอำด  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที่   ๑. ควบคุมเครื่องเสียงส ำหรับกำรเรียนลูกเสือ – เนตรนำรี และกิจกรรมต่ำงๆ 
๒. บันทึกภำพตลอดกำรด ำเนินกิจกรรมกำรเรียน 
๓. งำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

       ท้ังนี้ให้คณะกรรมกำรท่ีรับกำรแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำท่ีให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และบังเกิดผลดีแก่ทำง
รำชกำร 

 
ส่ัง  ณ  วันท่ี           ตุลำคม    พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
 

      (นำยนิติกร  ระดม) 
ครูช ำนำญกำร รักษำกำรในต ำแหน่ง 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

 
 

 
ก าหนดการจัดกิจกรรมการเรียนลูกเสือ – เนตรนารี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

ณ โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

วันจันทรท่ี์ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 ๐๗.๔๕ - ๐๘.๐๐ น. - ลูกเสือ – เนตรนำรี พร้อมกันท่ีสนำม  
 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  

วันอังคารท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
๐๗.๔๕ - ๐๘.๐๐ น. - ลูกเสือ – เนตรนำรี พร้อมกันท่ีสนำม  

 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  ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

 
 
 

ก าหนดการจัดกิจกรรมการเรียนลูกเสือ – เนตรนารี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

ณ โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

วันจันทรท่ี์ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 ๐๗.๔๕ - ๐๘.๐๐ น. - ลูกเสือ – เนตรนำรี พร้อมกันท่ีสนำม  
 ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. - เคำรพธงชำติ เปิดประชุมกอง  
 ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. - โครงสร้ำงส ำนักงำนลูกเสือ (บรรยำย) 
    - นันทนำกำร 
    - บทบำทของลูกเสือต่อโรงเรียนและชุมชน (บรรยำย) 
 ๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. - พักรับประทำนอำหำร  
 ๑๒.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. - วิชำกำรบุกเบิก ๑  
 ๑๕.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. - สรุปกิจกรรม เลิกกิจกรรม  

วันอังคารท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
๐๗.๔๕ - ๐๘.๐๐ น. - ลูกเสือ – เนตรนำรี พร้อมกันท่ีสนำม  

 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  ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

 
 
 

ก าหนดการจัดกิจกรรมการเรียนลูกเสือ – เนตรนารี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

ณ โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

วันจันทรท่ี์ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 ๐๗.๔๕ - ๐๘.๐๐ น. - ลูกเสือ – เนตรนำรี พร้อมกันท่ีสนำม  
 ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. - เคำรพธงชำติ เปิดประชุมกอง  
 ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. - วิชำกำรพยำบำล 
    - วิชำส่ิงแวดล้อม  
 ๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. - พักรับประทำนอำหำร  
 ๑๒.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. - นันทนำกำร 
    - วิชำกำรกิจกรรมสำธำรณประโยชน์  
 ๑๕.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. - สรุปกิจกรรม เลิกกิจกรรม  

วันอังคารท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
๐๗.๔๕ - ๐๘.๐๐ น. - ลูกเสือ – เนตรนำรี พร้อมกันท่ีสนำม  

 ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. - เคำรพธงชำติ เปิดประชุมกอง  
 ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. - ระเบียบวินัยควำมเป็นระบบหมู่ (บรรยำย) 
    - นันทนำกำร 

- แผนท่ี เข็มทิศ (บรรยำย) 
 ๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. - พักรับประทำนอำหำร  
 ๑๒.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. - วินัยในกองลูกเสือ  
 ๑๕.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. - สรุปกิจกรรม เลิกกิจกรรม 

หมายเหตุ  ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
 
 


