
 

                                                                      

 

 

 

คําสั่ง โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” 
ท่ี ๒๓ / ๒๕๖๖ 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการกิจกรรมเขาคายพักแรมยุวกาชาด  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

---------------------------------------------------------------------------- 
  ดวยกลุมงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” ไดกําหนดใหมี
กิจกรรมเขาคายพักแรม ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒  ปการศึกษา 

๒๕๖๕ เพ่ือใหยุวกาชาดไดสอบวิชาพิเศษและไดฝกความอดทน ความมีระเบียบวินัย รูจักชวยเหลือตนเองและ

สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดโดยเปนประสบการณตรงจากการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ในวันท่ี ๒ - ๓ กุมภาพันธ 
๒๕๖๖ ณ ณ คายลูกเสือไทเกอรแคมป ตําบลวังเพลิง อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป
ดวยความเรียบรอยจึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

คณะกรรมการอํานวยการ 

นายประจวบโชค  สรอยสม  ผูอํานวยการ  ประธานกรรมการ 
วาท่ี ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ์  รองผูอํานวยการ   รองประธานกรรมการ 
วาท่ี ร.ต.สมรักษ  แทนลาน   รองผูอํานวยการ   กรรมการ 
นางสาววนิดา  กาบสุวรรณ   รองผูอํานวยการ  กรรมการ 
นายสาธิต  แสงปยะ    รองผูอํานวยการ   กรรมการ 
นายเกษม  เมาลิทอง    ครู ชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
นายศักรินทร  วงษแหยม   ครู ชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
นายศุภมงคล  อินทรสนอง   ครู ชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
นางนงพงา  อิสสอาด   ครู ชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
นางสาวสมาพร  สมสืบ   ครู ชํานาญการ   กรรมการ 
นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล   ครู ชํานาญการ   กรรมการ 
นายปลื้ม ปรีชา    ครู ชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

 

หนาท่ี  ๑. ใหคําปรึกษา เสนอแนะ อํานวยความสะดวก และสนับสนุนการดําเนินงาน ใหบรรลุตามวัตถุประสงค
ดวยความเรียบรอย 
 

คณะกรรมการดําเนินงาน 
 

 นางนงพงา   อิสสอาด  คร ูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
นางสาวชญาภา    ลีวรรณ  คร ูชํานาญการ  รองประธานกรรมการ 

 นางพรรณี  เกตุถาวร ครู ชํานาญการ  กรรมการ 
นางสาวอริยา  กันทะวงค  ครู ชํานาญการ  กรรมการ 
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นางสาวทิพยสุดา  ทองมี  ครผููชวย   กรรมการ 
นางสาวพรเพ็ญ  พุมสะอาด คร ู   กรรมการ 
นายภาณุพันธ   จันทรหอม  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

 

หนาท่ี  ๑. กํากับดูแลควบคุม และติดตามดําเนินงานใหเรียบรอยตามวัตถุประสงค 
 ๒. เปนผูประสานงานกับฝายตาง ๆ ท้ังภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน 
 ๓. รายงานผลการปฏิบัติงานในฝายท่ีตนรับผิดชอบตอคณะกรรมการอํานวยการ 
 

คณะกรรมการติดตอประสานงาน 
 

นางนงพงา   อิสสอาด  ครู ชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
นางสาวชญาภา   ลีวรรณ  ครู ชํานาญการ  รองประธานกรรมการ 
นางพรรณี   เกตุถาวร  ครู ชํานาญการ  กรรมการ 
นางอรยิา  กันทะวงค คร ูชํานาญการ  กรรมการ 
นางสาวนัฐพร    ภูวงษ   ครู    กรรมการ 

 นายภาณุพันธ  จันทรหอม คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 

หนาท่ี ๑. ติดตอประสานงานกับฝายตางๆ  รานอาหารและสถานท่ีราชการท่ีเก่ียวของ 
 ๒. ติดตอยานพาหนะท่ีจะนํายุวกาชาด ไปอยูคาย 
 ๓. ติดตอขออนุญาตผูปกครอง ยุวกาชาด 
          ๔. จําทําปายติดเวทีและปายไวนิลเพ่ือใชในการทัศนศึกษา มีขอความดังนี้ 
 ๕. หนาท่ีอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย  
 
 

กิจกรรมเขาคายยุวกาชาด 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2  ปการศึกษา 2565 

วันท่ี 2 – 3 กุมภาพันธ 2566 
 ณ คายลูกเสือไทเกอรแคมป  

ตําบลวังเพลิง อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี 
 
 

 
คณะกรรมการฝายรับรายงานตัว 

 

นางนงพงา     อิสสอาด  คร ูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
นายภานุพันธ  จันทรหอม  ครู    รองประธานกรรมการ 
นางสาวประดับภรณ   กันหาจันทร   คร ู   กรรมการ 
นางสาวนัฐพร   ภูวงษ  คร ู   กรรมการ 
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นางสาวรวีพรรณ  โชคสมบัติ  ครู   กรรมการ 
นางสาวลักขณา   ภาคโภคี  คร ูอัตราจาง   กรรมการ 
นางสาวชญาภา  ลีวรรณ   คร ูชํานาญการ  กรรมการและเลขานุการ   

 

หนาท่ี  ๑ .รับรายงานตัวยุวกาชาด ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๑ และ ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๒  
              บริเวณหอประชมุอเนกประสงค 
 ๒. หนาท่ีอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย 

คณะกรรมการฝายการเงิน 
 

นางพรรณี    เกตุถาวร  คร ูชํานาญการ  ประธานกรรมการ   
 นางสาวสุวรรณา  สุดปรึก  คร ูชํานาญการ  รองประธานกรรมการ  
 นางสาวพรเพ็ญ   พุมสะอาด  คร ูชํานาญการพิเศษ กรรมการ  
 นางสาวจุฑามาส  จันทรมณี  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 

หนาท่ี ๑. เก็บรักษาเงิน เบิกจายในการดําเนินการอยูคายยุวกาชาด ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๑ และ                           
             ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๒ 
         ๒. จัดทําบัญชีรับ – จาย เสนอคณะกรรมการอํานวยการ 
         ๓. หนาท่ีอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝายโสตทัศนูปกรณ 
 

 นางสาวชญาภา   ลีวรรณ   คร ูชํานาญการ  ประธานกรรมการ 
นายภานุพันธ   จันทรหอม คร ู   รองประธานกรรมการ 
นางสาวทิพยสุดา  ทองมี   ครผููชวย   กรรมการ 
นางสาวอาทิตยญา  นาคกลั่น คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

    

หนาท่ี  ๑. จัดอุปกรณ เครื่องเสียง เพ่ือใชในกิจกรรมอยูคายยุวกาชาด ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๑ และ 
               ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๒ 

๒. ถายภาพในการทํากิจกรรมตลอดการอยูคาย 
 ๓. หนาท่ีอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝายอาหารและเครื่องดื่ม 
 

นางสาวอริยา   กันทะวงศ  ครู ชํานาญการ  ประธานกรรมการ 
นางสาวรวีพรรณ  โชคสมบัติ ครู    รองประธานกรรมการ 
นางนงพงา  อิสสอาด  คร ูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
นางสาวพรเพ็ญ  พุมสะอาด คร ูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
นางพรรณี    เกตุถาวร คร ูชํานาญการ  กรรมการ 
นางสาวชญาภา  ลีวรรณ  คร ูชํานาญการ  กรรมการ 
นางสาวพิมพสุภา  ทรัพยอยู คร ู   กรรมการ 
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นางสาวจุฑามาส  จันทรมณี คร ู   กรรมการ 
นายภาณุพันธ   จันทรหอม คร ู   กรรมการ 
นางสาวเมธาวี  จันทรประภา คร ู   กรรมการ 
นางสาวประดับภรณ  กันหาจันทร คร ู   กรรมการ 
นางสาวอาทิตญา  นาคกลั่น คร ู   กรรมการ 
นางสาวกันติชา  สหนนทชัยกุล ครผููชวย   กรรมการ 
นางสาวทิพยสุดา  ทองมี  ครผููชวย   กรรมการ 
นางสาวลักขณา   ภาคโภคี  ครอัูตราจาง   กรรมการ 
นางสาวนัฐพร  ภูวงษ   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

 
หนาท่ี ๑. จัดเตรียมอาหาร ๔ ม้ือ และอาหารวาง ๔ ม้ือ สําหรับยุวกาชาด ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๑ และ 
       ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๒ 
 ๒. จัดเตรียมอาหารใหผูบังคับบัญชายุวกาชาด ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๑ และ ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๒ 

๓. หนาท่ีอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย 
   

คณะกรรมการฝายระเบียบวินัยและความปลอดภัย 
นางนงพงา  อิสสอาด  คร ูชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
นายภานุพันธ  จันทรหอม  คร ู รองประธานกรรมการ 
นางสาวพรเพ็ญ  พุมสะอาด คร ูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
นางพรรณี    เกตุถาวร คร ูชํานาญการ  กรรมการ 
นางสาวอริยา   กันทะวงศ  คร ูชํานาญการ  กรรมการ 
นางสาวนัฐพร   ภูวงษ  คร ู   กรรมการ 
นางสาวรวีพรรณ  โชคสมบัติ  คร ู   กรรมการ 
นางสาวประดับภรณ   กันหาจันทร   คร ู   กรรมการ 
นางสาวพิมพสุภา  ทรัพยอยู คร ู   กรรมการ 
นางสาวจุฑามาส  จันทรมณี คร ู   กรรมการ 
นางสาวเมธาวี  จันทรประภา คร ู   กรรมการ 
นางสาวอาทิตญา  นาคกลั่น คร ู   กรรมการ 
นางสาวกันติชา  สหนนทชัยกุล ครผููชวย   กรรมการ 
นางสาวทิพยสุดา  ทองมี  ครผููชวย   กรรมการ 
นางสาวลักขณา   ภาคโภคี  คร ูอัตราจาง   กรรมการ 
นางสาวชญาภา  ลีวรรณ   คร ูชํานาญการ  กรรมการและเลขานุการ   
 

หนาท่ี ๑. ตรวจกระเปาสัมภาระยุวกาชาด ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๑ และ ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๒ ทุกคนกอนข้ึน   
              รถท่ีนํามาเขาคายไมใหมีอาวุธหรืออุปกรณอ่ืนใดท่ีกอใหเกิดอันตราย 

๒. ตรวจเครื่องแบบยุวกาชาด ใหคําแนะนําการแตงการใหถูกตองตามระเบียบ 
 
 



                                                      - ๔ - 
 

๓. ดูและความปลอดภัยและควบคุมใหยุวกาชาด ปฏิบัติตามระเบียบวินัยตลอดการอยูคายพักแรม 
       และจัดเวรยามดูแลความปลอดภัย  
           ๔. หนาท่ีอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย    
 

คณะกรรมการฝายควบคุมดูแลยุวกาชาด เดินทางไกล 
นางนงพงา  อิสสอาด  ครู ชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
นางสาวภาณุพันธ  จันทรหอม คร ู   รองประธานกรรมการ 
นางสาวพรเพ็ญ  พุมสะอาด คร ูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
นางพรรณี    เกตุถาวร คร ูชํานาญการ  กรรมการ 
นางสาวอริยา   กันทะวงศ  ครู ชํานาญการ  กรรมการ 
นางสาวรวีพรรณ  โชคสมบัติ ครู    กรรมการ 
นางสาวพิมพสุภา  ทรัพยอยู คร ู   กรรมการ 
นางสาวจุฑามาส  จันทรมณี คร ู   กรรมการ 
นางสาวประดับภรณ  กันหาจันทร คร ู   กรรมการ 
นางสาวนัฐพร  ภูวงษ   คร ู   กรรมการ 
นางสาวเมธาวี  จันทรประภา คร ู   กรรมการ 
นางสาวอาทิตญา  นาคกลั่น คร ู   กรรมการ 
นางสาวกันติชา  สหนนทชัยกุล ครผููชวย   กรรมการ 
นางสาวทิพยสุดา  ทองมี  ครผููชวย   กรรมการ 
นางสาวลักขณา   ภาคโภคี  ครอัูตราจาง   กรรมการ 

  นางสาวชญาภา  ลีวรรณ  คร ูชํานาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี  ๑. จัดยุวกาชาด  เดินทางไกลเปนกลุม ๆ 
 ๒. จัดครูควบคุมดูแลความปลอดภัยในขณะท่ียุวกาชาด  เดินทางไกล 
 ๓. หนาท่ีอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย 

 
คณะกรรมการฝายจัดฐานวิชาการ 

 

นางสาวชญาภา  ลีวรรณ  คร ูชํานาญการ  ประธานกรรมการ 
นางสาวประดับภรณ  กันหาจันทร คร ู   รองประธานกรรมการ 
นางสาวพรเพ็ญ  พุมสะอาด คร ูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
นางพรรณี    เกตุถาวร คร ูชํานาญการ  กรรมการ 
นางสาวอริยา   กันทะวงศ  ครู ชํานาญการ  กรรมการ 
นางสาวรวีพรรณ  โชคสมบัติ ครู    กรรมการ 
นางสาวพิมพสุภา  ทรัพยอยู คร ู   กรรมการ 
นางสาวจุฑามาส  จันทรมณี คร ู   กรรมการ 
นางสาวนัฐพร  ภูวงษ   คร ู   กรรมการ 
นางสาวเมธาวี  จันทรประภา คร ู   กรรมการ 
นางสาวอาทิตญา  นาคกลั่น คร ู   กรรมการ 
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นางสาวทิพยสุดา  ทองมี  ครผููชวย   กรรมการ 
นางสาวกันติชา  สหนนทชัยกุล ครผููชวย   กรรมการ 
นางสาวลักขณา   ภาคโภคี  ครอัูตราจาง   กรรมการ 
นายภาณุพันธ   จันทรหอม คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 

 

หนาท่ี ๑. จัดกิจกรรมวิชาการโดยแบงฐานในการใหความรูกับยุวกาชาด ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๑ และ 
        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒ 
 ๒. หนาท่ีอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝายนันทนาการ 
 

นางสาวทิพยสุดา  ทองมี   ครผููชวย   ประธานกรรมการ 
นายภาณุพันธ   จันทรหอม คร ู   รองประธานกรรมการ 
นางสาวกันติชา  สหนนทชัยกุล ครผููชวย   กรรมการ 
นางสาวลักขณา   ภาคโภคี  ครอัูตราจาง   กรรมการ 
นางสาวอาทิตญา  นาคกลั่น คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

 

หนาท่ี  ๑. พิธีการ นําเขาสูพิธีการประจําวัน 
๒. รับผิดชอบจัดกิจกรรมชวงรอยตอระหวางกิจกรรม และสรางบรรยากาศจัดกิจกรรมนันทนาการ  

              ชวงเวลาวาง  
 ๓. หนาท่ีอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย 

 
                  คณะกรรมการฝายจัดทําสมุดคูมือการฝกยุวกาชาด  

 

นางสาวชญาภา   ลีวรรณ  คร ูชํานาญการ  ประธานกรรมการ 
นางสาวอาทิตญา  นาคกลั่น คร ู    รองประธานกรรมการ 
นางสาวจุฑามาส  จันทรมณี คร ู    กรรมการ 
นายภาณุพันธ   จันทรหอม คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
 

หนาท่ี ๑.จัดเตรียมสมุดคูมือประจําตัวยุวกาชาด ขณะอยูคายพักแรม 
 ๒. หนาท่ีอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย 
 
                           คณะกรรมการฝายดูแลรักษานักเรียนขณะชุมนุมรอบกองไฟ 

 

นางนงพงา  อิสสอาด  คร ูชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
นายภาณุพันธ   จันทรหอม คร ู   รองประธานกรรมการ 
นางสาวพรเพ็ญ  พุมสะอาด คร ูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
นางพรรณี    เกตุถาวร คร ูชํานาญการ  กรรมการ 
นางสาวอริยา   กันทะวงศ  ครู ชํานาญการ  กรรมการ 
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นางสาวรวีพรรณ  โชคสมบัติ ครู    กรรมการ 
นางสาวพิมพสุภา  ทรัพยอยู คร ู   กรรมการ 
นางสาวจุฑามาส  จันทรมณี คร ู   กรรมการ 
นางสาวประดับภรณ  กันหาจันทร คร ู    กรรมการ 
นางสาวนัฐพร  ภูวงษ   คร ู   กรรมการ 
นางสาวเมธาวี  จันทรประภา คร ู   กรรมการ 
นางสาวอาทิตญา  นาคกลั่น คร ู   กรรมการ 
นางสาวกันติชา  สหนนทชัยกุล ครผููชวย   กรรมการ 
นางสาวทิพยสุดา  ทองมี  ครผููชวย   กรรมการ 
นางสาวลักขณา   ภาคโภคี  ครอัูตราจาง   กรรมการ 

  นางสาวชญาภา  ลีวรรณ  คร ูชํานาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
 

หนาท่ี ๑. จัดเตรียมกองไฟ ข้ันตอนในกระบวนการกิจกรรมรอบกองไฟ และดูแลยุวกาชาดใหอยูในกิจกรรมดวย   
              ความเรียบรอย 

๒. หนาท่ีอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย 
 

 
คณะกรรมการฝายควบคุมรถ 

 

รถคันท่ี ๑ 
 ๑. นางพรรณี   เกตุถาวร คร ูชํานาญการ  ประธานกรรมการ  

๒. นางสาวพิมพสุภา ทรัพยอยู คร ู   กรรมการ 
 ๓. นางสาวรวพีรรณ โชคสมบัติ ครู    กรรมการ 
 

รถคันท่ี ๒ 
๑.นางนงพงา   อิสสอาด  คร ูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
๒.นางสาวจุฑามาส จันทรมณี คร ู   กรรมการ 
๓.นางสาวลักขณา  ภาคโภคี  ครอัูตราจาง  กรรมการ 

 

รถคันท่ี ๓ 
 ๑. นายภาณุพันธ  จันทรหอม คร ู   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวชญาภา ลีวรรณ  คร ูชํานาญการ  กรรมการ 
 ๓. นางสาวอาทิตญา นาคกลั่น คร ู   กรรมการ 
 

รถคันท่ี ๔ 
 ๑. นางสาวประดับภรณ  กันหาจันทร คร ู   ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวกันติชา   สหนนทชัยกุล    ครผููชวย   กรรมการ 
 ๓. นางสาวทิพยสุดา  ทองมี    ครผููชวย   กรรมการ 
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  ๔. นางสาวเมธาวี  จันทรประภา  ครูผูชวย   กรรมการ 
 

รถคันท่ี ๕ 
 ๑. นางสาวพรเพ็ญ  พุมสะอาด คร ูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ   
 ๒. นางสาวอริยา  กันทะวงค คร ูชํานาญการ  กรรมการ 

๓. นางสาวนัฐพร  ภูวงษ  คร ู   กรรมการ  
 
 

หนาท่ี ๑. สํารวจจํานวนยุวกาชาด ท่ีรับผิดชอบกอนข้ึนลงรถทุกครั้ง 
๒. ควบคุมดูแลยุวกาชาด ท่ีรับผิดชอบใหอยูในระเบียบวินัย ใหเปนไปตามวัตถุประสงค 
    ของการอยูคายพักแรม 
๓. หนาท่ีอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย 

 

คณะกรรมการฝายพยาบาล 
 

นางสาวพรเพ็ญ  พุมสะอาด คร ูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 นางสาวพิมพสุภา  ทรัพยอยู คร ู   กรรมการ 
  นางสาวรวีพรรณ  โชคสมบัติ  ครู    กรรมการ    

นางสาวเมธาวี  จันทรประภา ครผููชวย   กรรมการและเลขานุการ 
 

 

หนาท่ี  ๑. เตรียมยาและเวชภัณฑใหบริการปฐมพยาบาล ระหวางการอยูคายพักแรม 
๒. ดูแลใหความสะดวกแกยุวกาชาดท่ีเจ็บปวยระหวางการจัดกิจกรรม 

 ๓.  หนาท่ีอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย 
คณะกรรมการฝายประเมินผล 

 

นางสาวชญาภา  ลีวรรณ  คร ูชํานาญการ  ประธานกรรมการ 
นางสาวจุฑามาส  จันทรมณี คร ู   รองประธานกรรมการ   
นางสาวประดับภรณ  กันหาจันทร คร ู   กรรมการ 
นางสาวอาทิตญา  นาคกลั่น  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

 

หนาท่ี ๑. จัดทําแบบประเมินผลตามวัตถุประสงคและสรุปผลการประเมินเสนอคณะกรรมการอํานวยการ 
 ๒.  หนาท่ีอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย 
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  ท้ังนี้ใหผูท่ีไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถและบังเกิดผลดี 
แกทางราชการ 
     

   สั่ง ณ วันท่ี  ๑๘   มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 
 
 
 

                        (นายประจวบโชค  สรอยสม) 
                      ผูอํานวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กําหนดการกิจกรรมเขาคายพักแรมยุวกาชาด ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ และ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒ 
วันท่ี 2 – 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2566 

ณ คายลูกเสือไทเกอรแคมป ตําบลวังเพลิง อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี  
 

วัน เดือน ป เวลา กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
2 กุมภาพันธ 

2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06.00 - 7.30 น. 
07.30 - 09.30น. 

นักเรียนรายงานตัวและตรวจความเรียบรอย 
ออกเดินทางจากโรงเรียนบางปะอิน  
 “ราชานุเคราะห ๑” สู                           
คายลูกเสือไทเกอรแคมป 

(รายชื่อตามคําสั่ง) 
ผูบังคับบัญชายุวกาชาดตามคําสั่ง 

09.30 น. เดินทางถึงคายลูกเสือไทเกอรแคมป 
- จัดหมู , เขาหองประชุม 

ผูบังคับบัญชายุวกาชาดตามคําสั่ง 
และวิทยากร 

10.30 – 11.30น.  พิธีเปดการอยูคายพักแรม 
- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
- หัวหนาโครงการกลาวรายงาน 
- ประธานกลาวใหโอวาทและ 

เปดการอยูคายพักแรม 
- เจาของผูกอนตั้งคายกลาวตอนรับ 

ผูบังคับบัญชายุวกาชาดตามคําสั่ง 
และวิทยากร 

11.30 – 12.0น. ลอดซุม/นําสัมภาระเขาท่ีพัก ผูบังคับบัญชายุวกาชาดตามคําสั่ง
และวิทยากร 

12.00 - 13.00น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน เจาหนาท่ีฝายจัดหาอาหาร 
13.00 – 13.30น. นันทนาการ ผูบังคับบัญชายุวกาชาดตามคําสั่ง

และวิทยากร 
13.30 – 14.30น. กิจกรรมผจญภัย ผูบังคับบัญชายุวกาชาดตามคําสั่ง

และวิทยากร 
14.30 - 15.00น.  ทําชั้นวางอาหาร(กิจกรรมกลุม) ผูบังคับบัญชายุวกาชาดตามคําสั่ง

และวิทยากร 
15.00 - 17.00น. 

17.00 น. 
สูทกรรม (ประกอบอาหาร)  

- ประเมินผล/ชิมอาหาร 
เจาหนาท่ีฝายจัดหาอาหาร

ผูบังคับบัญชายุวกาชาดตามคําสั่ง
และวิทยากร 

18.00 น.  ชักธงลง/รับประทานอาหาร ผูบังคับบัญชายุวกาชาดตามคําสั่ง
และวิทยากร 

19.00 น. เตรียมการแสดง ผูบังคับบัญชายุวกาชาดตามคําสั่ง
และวิทยากร 

 
 
 



วัน เดือน ป เวลา กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
2 กุมภาพันธ 

2566 
 
 

 

19.30 น. ชุมนุมรอบกองไฟ 
-พิธีเทียน 
-รองเพลงดวงเดือนยุวกาชาด 

ผูบังคับบัญชายุวกาชาดตามคําสั่ง 
และวิทยากร 

21.30 น. สวดมนต/เขาท่ีพัก/นอน ผูบังคับบัญชายุวกาชาดตามคําสั่ง 
และวิทยากร 

 
วัน เดือน ป เวลา กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
3 กุมภาพันธ 

2566 
05.00  น.  ตื่นนอน ทําภารกิจสวนตัว ผูบังคับบัญชายุวกาชาด 

ตามคําสั่ง 
05.30  น.  กายบริหาร ผูบังคับบัญชายุวกาชาด 

ตามคําสั่งและวิทยากร 
06.00  น.  ภารกิจสวนตัว/ทําความสะอาด/เก็บสัมภาระ ผูบังคับบัญชายุวกาชาด 

ตามคําสั่งและวิทยากร 
07.00 น. รับการตรวจ  ผูบังคับบัญชายุวกาชาด 

ตามคําสั่งและวิทยากร 
07.20 น. รับประทานอาหารเชา เจาหนาท่ีฝายจัดหาอาหาร 

 08.15 น. เปดกองกลางสนาม 
 

ผูบังคับบัญชายุวกาชาด 
ตามคําสั่งและวิทยากร 

 08.45 น. นันทนาการ ผูบังคับบัญชายุวกาชาด 
ตามคําสั่งและวิทยากร 

 09.00 น. กิจกรรมเดินทางไกล ผูบังคับบัญชายุวกาชาด 
ตามคําสั่งและวิทยากร 

 10.30 น. สรุปการเดินทางไกล ผูบังคับบัญชายุวกาชาด 
ตามคําสั่งและวิทยากร 

 11.00 น. พิธีปด 
- ผูแทนยุวกาชาดกลาวความรูสึก 
- ผูอํานวยการคายกลาวปราศรัยและกลาว

ปดการอยูคายพักแรม 
- เจาของผูกอตั้งคายกลาวขอบคุณ 

พิธีปดทางยุวกาชาด 
- พิธรีอบเสาธง (สวดมนต สงบนิ่ง ชักธงลง 

รองเพลงสามัคคีชุมนุม จับมือ) 

ผูบังคับบัญชายุวกาชาด 
ตามคําสั่งและวิทยากร 

 11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ผูบังคับบัญชายุวกาชาด 
ตามคําสั่งและวิทยากร 

 12.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
 

ผูบังคับบัญชายุวกาชาด
ตามคําสั่ง 

 
 

 
 

 



หมายเหตุ  1. การแตงกายชุดยุวกาชาดของโรงเรียนมีผาผูกคอยุวกาชาด 
    2. การแตงกายชุดพละศึกษาของโรงเรียนมีผาผูกคอยุวกาชาดแยกหนวยสี 
    3. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


