รายชื่อผู้เข้าร่วมประชมุซักซ้อมการดาเนินการจัดงานชุมนุมลูกเสือสารองแห่งชาติ ครั้งที่ 1
วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่
ชื่อ
โรงเรียน/สังกัด
คณะกรรมการค่ายย่อยที่ 6 บันเดอโล้ก (ลิง)
1 นายอิชณน์กร พูลสวัสดิ์
สานักการศึกษา
2 นายเกษม สุวรรณเลขา
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
3 นางอมรรัตน์ รักษ์จูล
โรงเรียนเทศบาวัดศรีทวี
4 น.ส.กาญจนา สุวรรณยศ
โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน
5 น.ส.ณัฐกร แจ่มศรี
โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน
6 น.ส.ศิริพร ริยาพันธ์
โรงเรียนวัดสานักขัน
7 นายบุญเลิศ ถนอมกาย
โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1
8 นายสรายุทธ ประณุทนรพาล โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2
ผู้กากับลูกเสือ
1 นายวิทวัฒน์ จันแก้ว
โรงเรียนวัดสานักขัน
2 นายประมวล ทองจันทร์
โรงเรียนวัดสานักขัน
3 นายวีระศักดิ์ หนูเพชร
โรงเรียนวัดสานักขัน
4 นางสุวรรณ์รัก จันทร์แก้ว
โรงเรียนวัดสานักขัน
5 น.ส.เบญจมาศ รัตนคช
โรงเรียนวัดสานักขัน
6 นายณัฐวุฒิ มะสุวรรณ
โรงเรียนสาธิต อบจ. 2 (บ้านสานักไม้เรียบ)
7 นายวิเชียร ช่วยพิทักษ์
โรงเรียนสาธิต อบจ. 2 (บ้านสานักไม้เรียบ)
8 น.ส.พัชนี อักษรเดช
โรงเรียนสาธิต อบจ. 2 (บ้านสานักไม้เรียบ)
9 น.ส.สิริกร เหมาะเจริญ
โรงเรียนสาธิต อบจ. 2 (บ้านสานักไม้เรียบ)
10 นายเจริญ สงขา
โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ
11 น.ส.วริศรา รัตนสุภา
โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ
12 นายชัยนันท์ หัตถประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1
13 น.ส.ยินดี ศรีธรรมราช
โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2
14 น.ส.ชญาภา กระแสโรจน์
โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี
15 น.ส.ฉัตรชนก สุขมล
โรงเรียนเทศบาลวัดรามประดิษฐ์
16 น.ส.ภาวิณี สกุณา
โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่
17 นางกษมา รัตนถาวร
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
18 นางกาญจนา แสงศรี
โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
19 นายสุทธิพงศ์ ตรีกาจร
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
20 นางเพ็ญจันทร์ คงกาไร
โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร
21 นางอมรรัตน์ รักษ์จูล
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี
22 นายวิทวัส ไชยสวรรณ
โรงเรียนเทศบาลตาบลท่าแพ

อปท.
ทน.นครศรีธรรมราช
ทน.นครศรีธรรมราช
ทน.นครศรีธรรมราช
ทม.ทุง่ สง
ทม.ทุง่ สง
อบจ.นครศรีธรรมราช
ทม.ปากพนัง
ทม.ปากพนัง
อบจ.นครศรีธรรมราช
อบจ.นครศรีธรรมราช
อบจ.นครศรีธรรมราช
อบจ.นครศรีธรรมราช
อบจ.นครศรีธรรมราช
อบจ.นครศรีธรรมราช
อบจ.นครศรีธรรมราช
อบจ.นครศรีธรรมราช
อบจ.นครศรีธรรมราช
ทม.ทุง่ สง
ทม.ทุง่ สง
ทม.ปากพนัง
ทม.ปากพนัง
ทม.ปากพนัง
ทม.ปากพนัง
ทน.นครศรีธรรมราช
ทน.นครศรีธรรมราช
ทน.นครศรีธรรมราช
ทน.นครศรีธรรมราช
ทน.นครศรีธรรมราช
ทน.นครศรีธรรมราช
ทต.ท่าแพ

คำสั่งสำนักงำนลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมรำช
ที่ ๕๓๔ /๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำนชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชำติ ครั้งที่ 1
(ครบรอบ 61 ปี ลูกเสือสำรองประเทศไทย)
***********************
ด้วยสำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ โดยสำนักงำนลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมรำช กำหนดจัดงำนชุมนุมลูกเสือ
สำรองแห่งชำติ ครั้งที่ 1 (ครบรอบ 61 ปี ลูกเสือสำรองประเทศไทย) ระหว่ำงวันที่ 5 – 6 สิงหำคม 2562
ณ สนำมกี ฬ ำองค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมรำช อ ำเภอร่ อ นพิ บู ล ย์ จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมรำช
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะทำงวิชำกำรให้กับลูกเสือสำรอง ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ
และส่งเสริมลูกเสือสำรองให้รักและศรัทธำในกระบวนกำรลูกเสือ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
บรรลุวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหน้ำที่กำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรจัดงำนชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชำติ
ครั้ ง ที่ 1 (ครบรอบ 61 ปี ลู ก เสื อ ส ำรองประเทศไทย) ให้ ค ำปรึ ก ษำ แนะน ำ และอ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรดำเนินกำรจัดงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย
1.1 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช
1.๒ รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช
1.๓ ศึกษำธิกำรภำค ๕
1.๔ ผู้บังคับกำรตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมรำช
1.๕ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 1
1.๖ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๒
1.๗ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๓
1.๘ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๔
1.๙ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12
1.๑๐ ผู้อำนวยกำรสำนักงำน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมรำช
1.๑๑ ประธำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช
1.๑๒ ประธำนคณะกรรมกำรประสำนและส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
1.๑๓ ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมรำช
1.๑๔ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครศรีธรรมรำช
1.๑๕ หัวหน้ำสำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดนครศรีธรรมรำช
1.1๖ นำยกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมรำช
1.1๗ นำยอำเภอร่อนพิบูลย์
1.1๘ ผู้กำกับกำรสถำนีตำรวจภูธรร่อนพิบูลย์
1.๑๙ ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลอำเภอร่อนพิบูลย์
1.๒๐ ผู้จัดกำรกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภอร่อนพิบูลย์

-๒1.๒๑
1.๒๒
1.๒๓
1.๒๔
๑.๒๕
๑.๒๖

นำยกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง
นำยกเทศมนตรีเมืองปำกพนัง
นำยกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์
นำยกเทศมนตรีตำบลหินตก
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลร่อนพิบูลย์
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหินตก

2. คณะกรรมการฝ่ ายอ านวยการ มี ห น้ ำ ที่ ด ำเนิ น กำรจั ด งำนชุ ม นุ ม ลู ก เสื อ ส ำรองแห่ ง ชำติ ครั้ ง ที่ 1
(ครบรอบ 61 ปี ลูกเสือสำรองประเทศไทย) ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุม ประสำนงำนร่วมกับฝ่ำยต่ำง ๆ ให้ปฏิบัติ
หน้ำที่เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยตำมวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย
2.๑ นำยเจียร ทองนุ่น
ศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช
ประธำนกรรมกำร
2.๒ นำยเสนอ ทองจีน
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ รองประธำนกรรมกำร
ประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๑
2.๓ นำยบุญเลิศ ธำนีรัตน์
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ รองประธำนกรรมกำร
ประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๒
2.๔ นำยยงศักดิ์ เชำวน์วุฒิกุล
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ รองประธำนกรรมกำร
ประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๓
2.๕ นำยวิรัตน์ ไกรแก้ว
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ รองประธำนกรรมกำร
ประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๔
2.๖ นำยณัฐวุฒิ ภำรพบ
ประธำนคณะกรรมกำรประสำนและ
รองประธำนกรรมกำร
ส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัดนครศรีธรรมรำช
2.๗ นำยปรำโมทย์ ศรีวิสุทธิ์
ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมรำช
รองประธำนกรรมกำร
๒.๘ นำยสมเกียรติ ชูช่วย
ผู้ทรงคุณวุฒิทำงกำรลูกเสือ
กรรมกำร
๒.๙ นำยปณฐ์ศักย์ แก้วฟุ้งรังษี
ผู้ทรงคุณวุฒิทำงกำรลูกเสือ
กรรมกำร
๒.๑๐ นำยบุญเลิศ ขวัญนิมิตร
ผู้ทรงคุณวุฒิทำงกำรลูกเสือ
กรรมกำร
๒.๑๑ นำยเฉลิมชัย จิตรสำรวย
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนกรุงหยันวิทยำคำร
กรรมกำร
๒.๑๒ นำยสนิท เอียดแก้ว
ครูโรงเรียนวัดควนสมบูรณ์
กรรมกำร
๒.๑๓ นำยวิลำศ ชูช่วย
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
๒.๑๔ นำยสุภรณ์ แสงผะกำย
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
2.๑๕ นำยพรศักดิ์ จินำ
รองศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช กรรมกำรและเลขำนุกำร
2.๑๖ นำงปรีญำ อ่อนสูง
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
2.๑๗ นำงสุวคนธ์ บัวรัตนกำญจน์ นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๒.๑๘ นำงนงนภัส ปรีชำรัตน์
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๒.๑๙ นำยเอกชัย ไชยกรด
ผู้ปฏิบัติงำนลูกเสือ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

-๓3. คณะกรรมการกองเลขานุการ มีหน้ำที่ในกำรจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร ติดต่อประสำนงำนกับ
หน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน คณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย จัดทำคู่มือกิจกรรม จัดกำรประชุม จัดทำคำกล่ำว
รำยงำน ค ำกล่ ำวเปิ ด –ปิ ด งำน จั ด เตรี ย มเอกสำรรับ -ลงทะเบี ย น ลู ก เสื อ เนตรนำรี ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำลู ก เสื อ และ
คณะกรรมกำร จัดเตรียมจ่ำยผ้ำผูกคอ หมวก เสื้อ ไอดีกำร์ด และคู่มือ ให้กับลูกเสือ เนตรนำรี และคณะกรรมกำร
และปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย
3.1 นำยพรศักดิ์ จินำ
รองศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช
ประธำนกรรมกำร
3.2 นำงนวพร ผอมดำ
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
กรรมกำร
3.๓ นำงสุพรรณี สิงหเทศ
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
กรรมกำร
3.๔ นำงพวงเพ็ญ จิตรจำนอง
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
กรรมกำร
3.๕ นำงคำนึง ชูประสูตร
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
กรรมกำร
๓.๖ นำงบุญยืน เลี้ยงสกุล
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
กรรมกำร
๓.๗ ว่ำที่ร้อยตรีสรำวุธ มณีโชติ
เจ้ำหน้ำที่ลูกเสือจังหวัด
กรรมกำร
3.๘ นำงปรีญำ อ่อนสูง
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร
3.๙ นำงสุวคนธ์ บัวรัตนกำญจน์
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๓.๑๐ นำงนงนภัส ปรีชำรัตน์
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๓.๑๑ นำยเอกชัย ไชยกรด
ผู้ปฏิบัติงำนลูกเสือ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๔. คณะกรรมการกองบังคับการค่าย มีหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำร ควบคุม กำกับติดตำม ประสำนงำนกำร
ร่วมกิจกรรมภำยในค่ำยย่อยทั้ง 6 ค่ำยย่อย ของงำนชุมนุมฯ ประกอบด้วย
๔.1 นำยเจียร ทองนุ่น
ศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช
ผู้บังคับกำรงำนชุมนุมฯ
๔.2 นำยเสนอ ทองจีน
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
รองผู้บังคับกำรฯ คนที่ ๑
ประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๑
ฝ่ำยอำนวยกำร
๔.3 นำยบุญเลิศ ธำนีรัตน์ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
รองผู้บังคับกำรฯ คนที่ ๒
ประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๒
ฝ่ำยกิจกรรมชีวิตชำวค่ำย
4.๔ ว่ำที่ร้อยโทสุเวศ กลับศรี รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
รองผู้บังคับกำรฯ คนที่ ๓
ประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๒ ฝ่ำยกิจกรรมหลัก และกิจกรรมพิเศษ
5. คณะกรรมการกองชีวิตชาวค่าย มีหน้ ำที่อำนวยควำมสะดวก กำกับติดตำม ประสำนงำน ควบคุมกำรจัด
กิจกรรมงำนชุมนุมฯ และปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
5.๑ ค่ายย่อยที่ 1 อาเคล่า (หมาป่า) ประกอบด้วย
5.๑.1 นำงนรำรัตน์ อ่อนละออ รองผู้อำนวยกำร สพป. นศ. 1
หัวหน้ำค่ำยย่อย
5.๑.2 นำยณัฐพล เพ็งเมือง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดพระมหำธำตุ รองหัวหน้ำค่ำยย่อย
5.๑.3 นำยประวิช บัวประหลำด ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดมุขธำรำ
กรรมกำร
5.๑.4 นำยสิรวิชญ์ ทับสุทธิ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำษฎร์บำรุง
กรรมกำร
5.๑.5 นำยนฤทธิ์ หนูสมแก้ว
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดเจดีย์
กรรมกำร
5.๑.6 นำยสันต์ติ เกรำะแก้ว
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดวังหงส์
กรรมกำร
5.๑.7 นำยปรีชำ กฐินหอม
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนตลำด กรรมกำรและเลขำนุกำร
5.๑.8 นำยอภิชำติ คำแก้ว
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดสมอ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

-๔5.๒ ค่ายย่อยที่ 2 เมาคลี (มนุษย์) ประกอบด้วย
5.๒.1 นำงจำรี กำลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รองผู้อำนวยกำร สพป. นครศรีธรรมรำช เขต ๒ หัวหน้ำค่ำยย่อย
5.๒.2 นำยสมหมำย สุดถนอม
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสังวำลย์วิท 7
รองหัวหน้ำค่ำยย่อย
5.๒.3 นำยวัชระ นำมสนธิ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองเจ
กรรมกำร
5.๒.4 นำงอรกฤช ทองกระจ่ำง ผู้ช่วยผู้ตรวจกำรลูกเสือ
กรรมกำร
5.๒.5 นำงพรทิพย์ รัตนบุรี
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
5.๒.6 นำงสำวสิรินำรถ แววสง่ำ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดคงคำเจริญ
กรรมกำร
5.๒.7 นำงสกรีนรักษ์ บุญมี
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
5.๒.8 นำยภำนุวัฒน์ ชะตำเลิศ ครูโรงเรียนบ้ำนไสใหญ่
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
5.๓ ค่ายย่อยที่ 3 บาลู (หมี) ประกอบด้วย
5.๓.1 นำงสำวสุมล ชุมทอง
รองผู้อำนวยกำร สพป. นครศรีธรรมรำช เขต ๓ หัวหน้ำค่ำยย่อย
5.๓.2 นำยอักษร ทองดี
ผู้ตรวจกำรลูกเสือแห่งชำติ
รองหัวหน้ำค่ำยย่อย
5.๓.3 นำงจันทร์พร ผำดศรี
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดป่ำระกำ
กรรมกำร
5.๓.4 สิบตรีวีรชำติ ศรีสองสม
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดพระอำนนท์
กรรมกำร
5.๓.5 นำยมณี เอียดเสน
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดบำงคุระ
กรรมกำร
5.๓.6 นำยกำพล จงไกรจักร
ครูโรงเรียนวัดไม้เสียบ
กรรมกำร
5.๓.7 นำงจิรำณี แทรกสุข
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
5.๓.8 นำงวันทนำ รังสิมันตุชำติ นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
5.๔ ค่ายย่อยที่ 4 บาเคียร่า (เสือดา) ประกอบด้วย
5.๔.1 นำยบดินท์ ธรรมสังวำลย์ รองผู้อำนวยกำร สพป. นครศรีธรรมรำช เขต ๔ หัวหน้ำค่ำยย่อย
5.๔.2 นำยสมศักดิ์ แสงสว่ำง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเคียงศิริ
รองหัวหน้ำค่ำยย่อย
5.๔.3 นำยณรงค์ เบญจศักดิ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๘
กรรมกำร
5.๔.4 นำยธนูศิลป์ สุขแสนสุข
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดท้ำวโทะ
กรรมกำร
5.๔.5 นำยสนิท อนันต์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนับเภำ
กรรมกำร
5.๔.6 นำยขันชัย นุภักดิ์
ครูโรงเรียนวัดใหม่
กรรมกำร
5.๔.๗ นำยไพโรจน์ คันธิก
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
5.๔.๘ นำงสำววรรณี ใจห้ำว
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
5.๕ ค่ายย่อยที่ 5 แชร์คาน (เสือโคร่ง) ประกอบด้วย
5.๕.1 นำยณัฐวุฒิ ภำรพบ
ประธำนคณะกรรมกำรประสำนและส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน หัวหน้ำค่ำยย่อย
จังหวัดนครศรีธรรมรำช
5.๕.2 นำงสำวลำยอง เกษรแย้ม ครูโรงเรียนอำมำตย์พิทยำนุสรณ์
รองหัวหน้ำค่ำยย่อย
5.๕.3 นำยครรชิต สำรภีพิทยำนนท์ ครูโรงเรียนดรุณศึกษำ 2
กรรมกำร
5.๕.4 นำงสำวกนกวรรณ รัตนำมำศ ครูโรงเรียนดรุณศึกษำ ๒
กรรมกำร
5.๕.5 ว่ำที่ ร.ต.หญิง นพรัตน์ ถำวร ครูโรงเรียนมำรีย์พิทักษ์ศึกษำ
กรรมกำร
5.๕.6 นำงสำวจำเนียร เซี่ยวเลี่ยน ครูโรงเรียนหลวงครูวิทยำ
กรรมกำร
5.๕.7 นำงสำวปภำวี เต็มเปี่ยม
ครูโรงเรียนหลวงครูวิทยำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
5.๕.8 นำงเมธำวี แขกเทพ
ครูโรงเรียนหลวงครูวิทยำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

-๕5.๖ ค่ายย่อยที่ 6 บันเดอโล้ก (ลิง) ประกอบด้วย
5.๖.1 นำยอิชณน์กร พูลสวัสดิ์
ศึกษำนิเทศก์เชี่ยวชำญ
หัวหน้ำค่ำยย่อย
เทศบำลนครนครศรีธรรมรำช
5.๖.2 นำยเกษม สุวรรณเลขำ
ครูโรงเรียนเทศบำลวัดเสมำเมือง
รองหัวหน้ำค่ำยย่อย
5.๖.3 นำงอมรรัตน์ รักษ์จูล
ครูโรงเรียนเทศบำลวัดศรีทวี
กรรมกำร
5.๖.4 นำงสำวกำญจนำ สุวรรณยศ ครูโรงเรียนเทศบำลวัดโคกสะท้อน
กรรมกำร
5.๖.5 นำงสำวณัฐกร แจ่มศรี
ครูโรงเรียนเทศบำลวัดโคกสะท้อน
กรรมกำร
5.๖.6 นำงสำวศิริพร ริยำพันธ์
ครูโรงเรียนวัดสำนักขัน
กรรมกำร
5.๖.7 นำยบุญเลิศ ถนอมกำย
ครูโรงเรียนเทศบำลปำกพนัง ๑
กรรมกำรและเลขำนุกำร
5.๖.8 นำยสรำยุทธ ประณุทนรพำล ครูโรงเรียนเทศบำลปำกพนัง ๒ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๖. คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมหลัก งำนชุมนุ มลูกเสือสำรองแห่งชำติ ครั้ง ที่ ๑ (ครบรอบ 61 ปีลูกเสือ
สำรองแห่งประเทศไทย) ประกอบด้วย
๖.๑ กิจกรรม A ทักษะทางลูกเสือ ประกอบด้วย
๖.1.๑ นำยจรัล บำรุงชู
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองหิน
ประธำนกรรมกำร
๖.1.๒ นำยวิโชติ เพชรสี่หมื่น ผู้ช่วยผูต้ รวจกำรลูกเสือแห่งชำติ
รองประธำนกรรมกำร
๖.1.๓ นำยพิมล ชำยทอง
ผู้ช่วยผูต้ รวจกำรลูกเสือแห่งชำติ
กรรมกำร
๖.1.๔ นำยจรุพร ศรีละมุล
ครูโรงเรียนวัดหนำ
กรรมกำร
๖.1.๕ นำยสำยันต์ มีปำล
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนควนรุย
กรรมกำร
๖.1.๖ นำยลำศ ชูเชิด
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนปำกเชียร
กรรมกำร
๖.1.๗ นำยบวรนัน ชมเชย
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนคงคำล้อม
กรรมกำร
๖.1.๘ นำงกัลติภำ ศรีสว่ำง
ครูโรงเรียนบ้ำนโคกทรำย
กรรมกำร
๖.1.๙ นำงสำวนภัทร นำมสุข ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโคกทรำย กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.1.๑๐ นำยนัฐวุฒิ คุระเอียด ครูโรงเรียนวัดอู่แก้ว
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๖.๒ กิจกรรม B ป่าดงพงพี ประกอบด้วย
๖.๒.๑ นำงจำรีย์ เพชรทอง
รองผู้ตรวจกำรลูกเสือแห่งชำติ
ประธำนกรรมกำร
๖.๒.๒ นำงพัชรินทร์ เจสำ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนโยธินบำรุง
รองประธำนกรรมกำร
๖.๒.๓ นำยพันธยุทธ นิลแก้ว
ผู้ช่วยผู้ตรวจกำรลูกเสือแห่งชำติ
กรรมกำร
๖.๒.๔ นำยสุรพงษ์ ดำฤทธิ์
ข้ำรำชกำรบำนำญ
กรรมกำร
๖.๒.๕ นำยสมชัย มัสจิต
ข้ำรำชกำรบำนำญ
กรรมกำร
๖.๒.๖ นำยอมฤทธิ์ ภำรภพ
ครูโรงเรียนอำมำตย์พิทยำนุสรณ์
กรรมกำร
๖.๒.๗ นำงสำวจริญญำ อร่ำมเรือง ครูโรงเรียนวัดจิกพนม
กรรมกำร
๖.๒.๘ ว่ำที่ ร.ต.หญิงนวลจุฑำ เพ็ญพงศ์ ครูโรงเรียนวัดวิสุทธิยำรำม
กรรมกำร
๖.๒.๙ นำงกมลทิพย์ บุญสุวรรณ ครูโรงเรียนวัดวิสุทธิยำรำม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๒.๑๐ ว่ำที่ ร.ต. อโนทัย ใหม่เมือง ครูโรงเรียนวัดจิกพนม
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

-๖๖.๓ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม C งานศิลปะ ประกอบด้วย
๖.๓.๑ นำยธีรเดช จอมชิตกล่ำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนไสส้ำน
ประธำนกรรมกำร
๖.๓.๒ นำยสุริยำ โนนเสนำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดทุ่งควำยพัฒนศึกษำ รองประธำนกรรมกำร
๖.๓.๓ นำยเฉลิมพล ฮำมวงศ์
ครูโรงเรียนบ้ำนไสส้ำน
กรรมกำร
๖.๓.๔ นำยสุทัศน์ ปิ่นแก้ว
ครูโรงเรียนบ้ำนไสส้ำน
กรรมกำร
๖.๓.๕ นำงดรุณี ไชยสำร
ครูโรงเรียนบ้ำนไสส้ำน
กรรมกำร
๖.๓.๖ นำงโสภำ ถวำย
ครูโรงเรียนบ้ำนเขำทรำย
กรรมกำร
๖.๓.๗ นำงเรณู มีเถื่อน
ข้ำรำชกำรบำนำญ
กรรมกำร
๖.๓.๘ นำยวิศิษฐ์ศักดิ์ บุญจิตต์ รองผู้กำกับกองลูกเสือโรงเรียนนำบอน
กรรมกำร
๖.๓.๙ นำงสุพำภรณ์ ปำนดี
ครูโรงเรียนบ้ำนไสส้ำน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๓.๑๐ นำงสำววนิดำ รัตนบุรี ครูโรงเรียนบ้ำนไสส้ำน
กรรมกำรผู้ช่วยเลขำนุกำร
๖.๔ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม D การสารวจ ประกอบด้วย
๖.๔.1 นำยมงคล ช่องลมกรด
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดทุ่งส้ำน
ประธำนกรรมกำร
๖.๔.๒ นำยสุวัจน์ มณีมำส
ครูโรงเรียนวัดไม้เรียง
รองประธำนกรรมกำร
๖.๔.๓ นำยวินัย ถวำย
ครูโรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร
กรรมกำร
๖.๔.๔ นำงสุจิตรำ จินดำนิล
ครูโรงเรียนวัดจันดี
กรรมกำร
๖.๔.๕ นำงจำรุณี เพ็งหนู
ครูโรงเรียนวัดคงคำเจริญ
กรรมกำร
๖.๔.๖ นำยธวัชชัย จิตรบุญ
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้ำนไร่มุสลิม
กรรมกำร
๖.๔.๗ นำงสำวสุดำรัตน์ บรรณำลังก์ ครูโรงเรียนองค์กำรสวนยำง 3
กรรมกำร
๖.๔.๘ ว่ำที่ ร.ต.หญิง ปรียำ หนูดำ ครูโรงเรียนองค์กำรสวนยำง 3
กรรมกำร
๖.๔.๙ นำยกฤษปกำร เพียรดี
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนพูน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๔.1๐ นำงสุภำพ ชนะภัย
ข้ำรำชกำรบำนำญ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๖.๕ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม E การลูกเสือสารอง ประกอบด้วย
๖.๕.1 นำงจรรยำ บริบูรณ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสหมิตรบำรุง
ประธำนกรรมกำร
๖.๕.2 นำยสมหมำย สุดถนอม
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสังวำลย์วิท 7
รองประธำนกรรมกำร
๖.๕.3 นำงนันทรัตน์ สุมล
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดไม้เรียง
กรรมกำร
๖.๕.4 นำงดำรุณี สุวรรณชำตรี
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนถ้ำตลอด
กรรมกำร
๖.๕.5 นำงเรณู มีเถื่อน
ข้ำรำชกำรบำนำญ
กรรมกำร
๖.๕.6 นำยปัญญำ พลำยชุม
ข้ำรำชกำรบำนำญ
กรรมกำร
๖.๕.7 นำยสุรศักดิ์ เทพบรรทม ครูโรงเรียนองค์กำรสวนยำง 3
กรรมกำร
๖.๕.8 นำยภำนุวัฒน์ ชะตำเลิศ ครูโรงเรียนบ้ำนไสใหญ่
กรรมกำร
๖.๕.9 นำยนพดล นวลดำ
ครูโรงเรียนสังวำลย์วิท 7
กรรมกำร
๖.๕.10 นำงสุวิมล ไชยถำวร
ครูโรงเรียนคีรีรำษฎร์พัฒนำ
กรรมกำร
๖.๕.11 นำงสำวอรวรรณ วัฒนำ ครูโรงเรียนไม้เรียงประชำสรรค์
กรรมกำร
๖.๕.12 นำงอัจฉรำภรณ์ สุขประจันทร์ ผู้ช่วยครูโรงเรียนบ้ำนน้ำโฉ
กรรมกำร
๖.๕.13 นำยธนำวุธ เนียมรินทร์ ครูโรงเรียนกรุงหยันวิทยำคำร
กรรมกำร
๖.๕.14 นำงเจนจิรำ ไวกิจกำรณ์ ครูโรงเรียนกรุงหยันวิทยำคำร
กรรมกำร
๖.๕.15 นำงทัศนีย์ แก้วสีสด
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนปลำยรำ
กรรมกำร
๖.๕.16 นำยกิตติภพ ชุมคง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบำนไร่มุสลิม กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๕.17 นำยเสำวพจน์ รัตนบุรี
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนควนประ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

-๗๖.๖ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม F งานฝีมือ ประกอบด้วย
๖.๖.1 นำงวิไลพร นำบุญ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกุมแป
ประธำนกรรมกำร
๖.๖.2 นำงรุจี เดชเชียร
ครูโรงเรียนบ้ำนกุมแป
รองประธำนกรรมกำร
๖.๖.3 นำงพรธิรำ ศรีละมุล
ครูโรงเรียนบ้ำนกุมแป
กรรมกำร
๖.๖.4 ว่ำที่ ร.ต.หญิง วรรณวิมล บุญแก้ว ครูโรงเรียนบ้ำนกุมแป
กรรมกำร
๖.๖.5 นำยโอภำส ชูช่วย
ครูโรงเรียนวัดกำโห่ใต้
กรรมกำร
๖.๖.6 นำงสำวอัญชนำ เจือบุญ
ครูโรงเรียนวัดกำโห่ใต้
กรรมกำร
๖.๖.7 นำงสำวภัทรำนิษฐ์ ไชยเดช ครูโรงเรียนชุมชนวัดเขำลำปะ
กรรมกำร
๖.๖.8 นำงสำวสุนีย์ ด้วงมำก
ครูโรงเรียนเขำพระทอง
กรรมกำร
๖.๖.9 นำงศุภลักษณ์ แก่นแก้ว
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเขำพระทอง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๖.10 นำงมำลี คงสังข์
ครูโรงเรียนเขำพระทอง
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๖.๗ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ มีหน้ำที่จัดกิจกรรมพิธีเปิด พิธีปิด และกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ
และงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย
๖.๗.๑ นำยสมพร คงดี
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดสำมัคยำรำม
ประธำนกรรมกำร
๖.๗.๒ นำงนันทรัตน์ สุมล
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดไม้เรียง
รองประธำนกรรมกำร
๖.๗.๓ นำงจรรยำ บริบูรณ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสหมิตรบำรุง
รองประธำนกรรมกำร
๖.๗.๔ นำยสมหมำย สุดถนอม
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสังวำลย์วิท 7
กรรมกำร
๖.๗.๕ นำยกิตติภพ ชุมคง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนไร่มุสลิม
กรรมกำร
๖.๗.๖ นำยเสำวพจน์ รัตนบุรี
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนควนประ
กรรมกำร
๖.๗.๗ นำยปัญญำ พลำยชุม
ข้ำรำชกำรบำนำญ
กรรมกำร
๖.๗.๘ นำงสุวิมล ไชยถำวร
ครูโรงเรียนคีรีรำษฎร์พฒ
ั นำ
กรรมกำร
๖.๗.๙ นำยนพดล นวลดำ
ครูโรงเรียนสังวำลย์วิท 7
กรรมกำร
๖.๗.๑๐ นำยภำณุวัฒน์ ชะตำเลิศ ครูโรงเรียนบ้ำนไสใหญ่
กรรมกำร
๖.๗.๑๑ นำงโสภำ ถวำย
ครูโรงเรียนบ้ำนเขำทรำย
กรรมกำร
๖.๗.๑๒ นำงเรณู มีเถื่อน
ข้ำรำชกำรบำนำญ
กรรมกำร
๖.๗.๑๓ ว่ำที่ ร.ต. ทิชำนนท์ หนอนวุ่น ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยหำร
กรรมกำร
๖.๗.๑๔ นำยธรรศกร เอียดแก้ว ครูโรงเรียนสำมัคยำรำม
กรรมกำร
๖.๗.๑๕ นำงดำรุณี สุวรรณชำตรี ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนถ้ำตลอด กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๗.๑๖ นำยสุรศักดิ์ เทพบรรทม ครูโรงเรียนองค์กำรสวนยำง 3 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๗. คณะกรรมการฝ่ า ยการเงิ น และงบประมาณ มี ห น้ ำ ที่ ใ นกำรด ำเนิ น งำนเกี่ ย วกั บ กำรเบิ ก -จ่ ำ ย
งบประมำณ และปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย
๗.1 นำงสำวละมุญ จินกระวี
นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำรพิเศษ
ประธำนกรรมกำร
๗.2 นำงสำวดำวรุณี มีแสง
นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในชำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร
๗.๓ นำงพลอยธิดำ ทองนะ
เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติกำร
กรรมกำร
๗.๔ นำงสำวกนกวรรณ แซ่เขำ
นักวิชำกำรพัสดุ
กรรมกำร
๗.๕ นำงสำวสรวีย์ มูสิกะ
นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในปฏิบัติกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร

-๘๘. คณะกรรมการฝ่ายปฏิ คม มี หน้ ำที่ ต้ อนรับและจัดเตรียมอำหำรว่ำงและเครื่อ งดื่ม สำหรับ ประธำน
แขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้ำร่วมงำนชุมนุมฯ ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย
๘.1 นำงทิพย์พวัน ชูหนู
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
ประธำนกรรมกำร
๘.๒ นำงสุพรรณี สิงหเทศ
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
กรรมกำร
๘.๓ นำงสำวโสภำ วงศ์โถง
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
กรรมกำร
๘.๔ นำงสิริอร อินทร์แก้ว
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
กรรมกำร
๘.๕ นำงบุญยืน เลี้ยงสกุล
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
กรรมกำร
๘.๖ นำยธำนัท ธนะเตชะสนิท
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร
กรรมกำร
๘.๗ นำงสำวสุวิมล แซ่ว่อง
เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติกำร
กรรมกำร
๘.๘ นำงพัชรำภรณ์ สงขำ
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๙. คณะกรรมการฝ่ายอนามัย สิ่งแวดล้อมและยานพาหนะ มีหน้ำที่จัดตั้งหน่วยพยำบำลและเจ้ำหน้ำที่ใน
กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้นหรือส่งต่อ จัดเตรียมวำงแผนกำรใช้ยำนพำหนะ และปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
ประกอบด้วย
๙.1 นำงจุฑำรัตน์ มำนะชนม์
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
ประธำนกรรมกำร
๙.๒ นำงพวงเพ็ญ จิตรจำนอง
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
กรรมกำร
๙.๓ นำงนวพร ผอมดำ
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
กรรมกำร
๙.๔ นำงอำธัญญำ วรพฤกษ์
นักวิชำกำรศึกษำ ชำนำญกำร
กรรมกำร
๙.๕ นำยชัยยศ อลงกตกิตติคุณ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร
กรรมกำร
๙.๖ นำยปรีชำ หนูรำม
พนักงำนบริกำร
กรรมกำร
๙.๗ นำยจรินทร์ คงพันธ์
พนักงำนบริกำร
กรรมกำร
๙.๘ เจ้ำหน้ำที่พยำบำลโรงพยำบำลร่อนพิบูลย์
กรรมกำร
๙.๙ นำงนงค์นำฎ ศรีเมือง
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
10. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้ำที่ประชำสัมพันธ์งำนชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชำติ ครั้งที่ 1
(ครบรอบ 61 ปีลูกเสือสำรองประเทศไทย) สร้ำงกำรรับรู้และประชำสัมพันธ์ในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น ไวนิล สื่อออนไลน์
สื่อวิทยุ และอื่น ๆ ติดต่อสื่อสำรภำยในค่ำยย่อย และปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย
10.๑ นำงเรวดี พงเสนำ
นักประชำสัมพันธ์ชำนำญกำรพิเศษ
ประธำนกรรมกำร
10.๒ นำงสำวเยำวรัตน์ ฉำยประชีพ นักประชำสัมพันธ์ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
๑๐.๓ นำงสำวสำริสำ สุขหอม
เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติกำร
กรรมกำร
10.๔ นำงสำวสุวรรณนิษำ ศรีมำโนช เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
กรรมกำร
10.๕ นำงจำเริญสุข ภู่ดอก
นักประชำสัมพันธ์ชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร

-๙๑๑. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ มีหน้ำที่จัดเตรียมสถำนที่ จัดทำแผนผังงำน ออกแบบซุ้มประตูงำนชุมนุม
ลูกเสือสำรองแห่งชำติ ครั้งที่ ๑ (ครบรอบ ๖๑ ปี ลูกเสือสำรองประเทศไทย) จัดสถำนที่ในช่วงพิธีเปิด พิธีปิดและ
กิจกรรมหน้ำเวที จัดแบ่งพื้นที่ให้เพียงพอกับจำนวนลูกเสือ เนตรนำรี จัดวำงเต็นท์ตำมแผนผัง ดูแลระบบไฟฟ้ำ
น้ ำประปำ น้ ำดื่ ม สถำนที่ อ ำบน้ ำ ห้ อ งสุ ขำ ตรวจสอบควำมเรี ยบร้อ ยของสถำนที่ เมื่ อ เสร็ จสิ้ น งำนชุม นุ ม และ
ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย
๑๑.1 นำยสมพร คงดี
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสำมัคยำรำม
ประธำนกรรมกำร
๑๑.๒ นำยสันติ สิงหำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนพุดหง รองประธำนกรรมกำร
๑๑.๓ นำยสมประสิทธิ์ พลจรัส
ครูโรงเรียนสำมัคยำรำม
กรรมกำร
๑๑.๔ นำยธรรศกร เอียดแก้ว
ครูโรงเรียนสำมัคยำรำม
กรรมกำร
๑๑.๕ นำยธวัชชัย บุญยงค์
ครูโรงเรียนสำมัคยำรำม
กรรมกำร
๑๑.๖ นำยประสำทพร ศรีรำม
ช่ำงปูน โรงเรียนสำมัคยำรำม
กรรมกำร
๑๑.๗ นำยคำวิทูลย์ พลพินิจ
นักกำรโรงเรียนชุมชนพุดหง
กรรมกำร
๑๑.๘ นำยปรีชำ หนูรำม
พนักงำนบริกำร
กรรมกำร
๑๑.๙ นำยจรินทร์ คงพันธ์
พนักงำนบริกำร
กรรมกำร
๑๑.๑๐ นำยสุริยำ ทองอยู่
พนักงำนบริกำร
กรรมกำร
๑๑.๑๑ นำงศิริพร ธรรมชำติ
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร
กรรมกำร
๑๑.๑๒ นำงปรีญำ อ่อนสูง
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๑.๑๓ นำงสุวคนธ์ บัวรัตนกำญจน์ นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๑๑.๑๔ นำยเอกชัย ไชยกรด
ผู้ปฏิบัติงำนลูกเสือ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
1๒. คณะกรรมการฝ่ายอานวยการรักษาความปลอดภัยและจราจร มีหน้ำที่ดำเนินกำรจัดระบบด้ำนกำร
รักษำควำมปลอดภัย ทั้งบริเวณงำนชุมนุมฯ และพื้นที่กำรจัดกิจกรรม จัดกำรจรำจร ที่จอดรถ และปฏิบัติงำนอื่นๆ
ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย
๑๒.1 ผู้กำกับสถำนีตำรวจภูธรร่อนพิบูลย์
ประธำนกรรมกำร
๑๒.2 นำยวรวุฒิ ประสำรพจน์
หัวหน้ำศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงนครศรีธรรมรำช รองประธำนกรรมกำร
๑๒.๓ นำยสำโรจน์ ทองสวำท
เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงนครศรีธรรมรำช กรรมกำร
๑๒.๔ นำยนวโรจน์ เทพบรรทม
เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงนครศรีธรรมรำช กรรมกำร
๑๒.๕ นำยจุมพล สำนพคุณ
เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงนครศรีธรรมรำช กรรมกำร
๑๒.๖ นำยจักรพงศ์ พรรณรัตน์
เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงนครศรีธรรมรำช กรรมกำร
๑๒.๗ นำยศุภวิชญ์ โชตยำสีหนำท เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงนครศรีธรรมรำช กรรมกำร
๑๒.๘ นำยเจตนิพัทธ์ เดชบุญญำภิชำติ เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงนครศรีธรรมรำช กรรมกำร
๑๒.๙ เจ้ำหน้ำที่ตำรวจสถำนีตำรวจภูธรร่อนพิบูลย์
กรรมกำร
๑๒.๑๐ นำงศิริพร ศิริคุณ
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑3. คณะกรรมการฝ่ายประเมิ นผล มีหน้ ำที่ด ำเนิน กำรประเมินผลโครงกำรจัดเตรียมแบบประเมิน ผล
โครงกำรทั้งรูปแบบเอกสำรและรูปแบบออนไลน์ ดำเนินกำรจัดกำรเก็บข้อมูล ประมวลผล และสรุปรำยงำนผลกำรจัด
งำนชุมนุมลูกเสือ และปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย
๑๓.๑ นำยเผชิญ อุปนันท์
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ประธำนกรรมกำร
๑๓.2 นำงจิรำพร ชิณวงศ์
ศึกษำนิเทศก์
รองประธำนกรรมกำร
๑๓.๓ นำยธำนัท ธนะเตชะสนิท นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร
กรรมกำร
๑๓.๔ นำงสำวเกษรำ บริสุทธิ์
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและเลขำนุกำร

-๑๐1๔. คณะกรรมการเกี ย รติ บั ต ร มี ห น้ ำ ที่ จั ด ท ำเกี ย รติ บั ต รมอบให้ ลู ก เสื อ ส ำรอง ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำ และ
คณะกรรมกำรจัด งำนชุม นุ มลู กเสือ สำรองแห่ ง ชำติ ครั้ งที่ 1 (ครบรอบ 61 ปี ลูก เสือ สำรองประเทศไทย) และ
ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย
1๔.1 นำงสำวรัตนำภรณ์ หนูแก้ว นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร
1๔.๒ นำงบุญยืน เลี้ยงสกุล
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
กรรมกำร
1๔.๓ นำงศิริพร ธรรมชำติ
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรจัดงำนชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชำติ ครั้งที่ 1 (ครบรอบ 61 ปี
ลูกเสือสำรองประเทศไทย) ปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยด้วยควำมรับผิดชอบอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุตำมวัตถุประสงค์ และเกิดผลสำเร็จสูงสุดต่อทำงรำชกำร
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖2

(นำยจำเริญ ทิพญพงศ์ธำดำ)
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช

คู่มือ
การจัดงานชุมนุมลูกเสือสารองแห่งชาติ ครั้งที่ 1
1 st NATIONAL CUBOREE 2019, THAILAND
วันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2562
ณ ค่ายลูกเสือจังหวัด ทุกจังหวัด

“รับผิดชอบหน้าที่ มีวินัย ไม่ตามใจตนเอง”
“Being responsible and disciplined”

คำนำ
สำนักงำนลูกเสือแห่งชำติพิจำรณำเห็นว่ำ กิจกำรลูกเสือสำรองมีควำมสำคัญในกำรปลูกฝังให้เด็ก
มีลักษณะนิสัยที่ดีตั้งแต่วัยเยำว์ อีกทั้งประเทศไทยได้ก่อตั้งกิจกำรลูกเสือสำรองมำครบ 61 ปี ในวันที่ 5 สิงหำคม
2562 จึงมีโครงกำรจัดงำนชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชำติ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 5 – 6 สิงหำคม 2562 โดยกำหนดให้
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดทุกจังหวัดเป็นเจ้ำภำพและดำเนินกำร จัดงำนชุมนุมดังกล่ำว
คู่มือกำรจัดงำนชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชำติ ครั้งที่ 1 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือสำหรับสำนักงำน
ศึ ก ษำธิ ก ำรจั ง หวั ด ทุ ก จั ง หวั ด ใช้ เ ป็ น แนวทำงในกำรบริ ห ำรจั ด กำรงำนชุ ม นุ ม ให้ เ ป็ น รู ป แบบเดี ย วกั น
ส่วนรำยละเอียดปลีกย่อยในกำรดำเนินงำน ให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรดำเนินงำนแต่ละจังหวัดจะได้พิจำรณำ
เพิ่มเติมตำมควำมเหมำะสม
สำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ
กระทรวงศึกษำธิกำร
11 มิถุนำยน 2562
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1

โครงกำรจัดงำนชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชำติ ครั้งที่ 1
(ครบรอบ 61 ปี ลูกเสือสำรองประเทศไทย)
แผนงำน พื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
ผลผลิต ผู้ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม
ยุทธศำสตร์ของสำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ 4. ส่งเสริม สนับสนุน กำรยกระดับมำตรฐำนบุคลำกร
และเครือข่ำยทำงกำรลูกเสือ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักกำรและเหตุผล
กองลู ก เสื อ ส ำรองก ำเนิ ด ขึ้ น เมื่ อ ค.ศ. 1916 (พ.ศ. 2459) โดยรั บ เด็ ก ตั้ ง แต่ อ ำยุ 8 ขวบ
ขึ้ น ไป กำรฝึ ก อบรมให้ ลู ก เสื อ ส ำรองรู้ จั ก ปรั บ ตั ว เองให้ เ ป็ น ผู้ มี ร ะเบี ย บวิ นั ย โดยให้ เ ริ่ ม เรี ย นรู้ จ ำกกำร
เข้ำร่ วมปฏิบัติกิจกรรม ร่ว มมือทำงำนในกองลู กเสือสำรองซึ่งเรียก “แพ็ค” ลอร์ด เบเดน โพเอลล์ นำนิยำย
เรื่ อ งป่ ำ ดงพงพี ของรั ด ยำร์ ด คลิ ป ปิ้ ง มำเล่ ำ ให้ เ ด็ ก ฟั ง เป็ น อุ ท ำหรณ์ เ พื่ อ ให้ เ ด็ ก รู้ จั ก คิ ด รู้ จั ก เชื่ อ ฟั ง ผู้ ใ หญ่
และรู้หน้ำที่ของตนเอง สำหรับประเทศไทยได้จัดตั้งกองลูกเสือสำรองขึ้นเป็นกองแรก เมื่อวันที่ 5 สิงหำคม 2501
ซึ่งในปี พ.ศ. 2562 ครบรอบ 61 ปี กิจกำรลูกเสือสำรองของประเทศไทย เพื่อเป็นกำรส่งเสริม
ลูกเสือสำรองให้รักและศรัทธำในกระบวนกำรลูกเสือและเป็นกำรพัฒนำเยำวชนให้มีระเบียบวินัย จึงกำหนดจัด
งำนชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชำติ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 5 – 6 สิงหำคม 2562 พร้อมกันทั่วประเทศ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเตรียมควำมพร้อมของเยำวชนลูกเสือไทยรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
2.2 เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะทำงวิชำกำรลูกเสือให้กับลูกเสือสำรอง
และผู้บังคับบัญชำลูกเสือ
2.3 เพื่อให้ลูกเสือทำกิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นซึ่งกันและกัน
2.4 เพื่อเสริมสร้ำงควำมรักควำมสำมัคคี และควำมสัมพันธ์อันดีต่อกันและกัน
2.5 เพื่อให้ลูกเสือสำรองได้แสดงออกถึงควำมสำมำรถทักษะทำงกำรลูกเสือ

2

3. เป้ำหมำย
3.1 เชิงปริมำณ
ลูกเสือสำรอง ผู้บังคับบัญชำลูกเสือและประชำชนทั่วไป จำนวน 236,000 คน
3.2 เชิงคุณภำพ
- ผู้เข้ำร่วมงำนชุมนุมมีจิตสำนึกรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
- ลูกเสือ รู้จักช่วยเหลือตนเอง / หมู่คณะมำกยิ่งขึ้น เป็นกำรเพิ่มทักษะและเสริมสร้ำงคุณธรรม
ให้แก่ตนเอง
4. วิธีดำเนินงำน
4.1 แจ้งเชิญชวนหน่วยงำน และโรงเรียนต่ำงๆ ให้จัดส่งลูกเสือ – เนตรนำรี เข้ำร่วม
4.2 คัดเลือกลูกเสือ – เนตรนำรี เข้ำร่วมกำรจัดงำน
4.3 โอนเงินสำหรับจัดงำนให้สำนักงำนลูกเสือจังหวัด
4.4 แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำน
4.5 เตรียมเอกสำร อุปกรณ์กำรอยู่ค่ำยพักแรม และของที่ระลึก
4.6 รำยงำนผลกำรจัดงำนชุมนุมฯ ต่อคณะกรรมกำรบริหำรลูกเสือแห่งชำติ
5. ระยะเวลำและสถำนที่
ระหว่ำงวันที่ 5 – 6 สิงหำคม 2562 ณ ส่วนกลำงและทุกจังหวัดทั่วประเทศ
6. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ
7. กำรติดตำมผล
มีคณะกรรมกำรฝ่ำยติดตำมและประเมินผล ติดต่อประสำนงำนทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กำร
ดำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ตำมกำหนดระยะเวลำและหลังเสร็จสิ้นกำรจัดงำน จะนำข้อสรุปเพื่อเสนอ
คณะกรรมกำรบริหำรลูกเสือแห่งชำติ และสภำลูกเสือไทยต่อไป
8. ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด
ร้อยละ 90 ของผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจในกำรร่วมกิจกรรม
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9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
9.1 ลูกเสือและบุคลำกรทำงกำรลูกเสือทุกหมู่เหล่ำมีจิตสำนึกในกำรเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์
9.2 ลูกเสือ เนตรนำรี ได้รับกำรพัฒนำทำงสติปัญญำ อำรมณ์ สังคม ปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดี
มีคุณธรรม ระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตนเองและหมู่คณะ สร้ำงเสริมให้เป็นพลเมืองที่มี
คุณภำพในอนำคต
9.3 ลูกเสือและผู้บังคับบัญชำลูกเสือที่ร่วมงำนได้ประสบกำรณ์ทำงกำรลูกเสือเรียนรู้
ทักษะลูกเสือวิทยำกำรใหม่ ๆ เป็นกำรพัฒ นำตนเองทั้งด้ำนวิชำกำรและกิจกรรมทำง
กำรลูกเสือที่ทันสมัย

---------------------------------------
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ประวัติลูกเสือสำรอง*
สุมน สมสำร
ผู้ตรวจกำรลูกเสือฝ่ำยฝึกอบรมและวิชำกำร
เรียบเรียง

เมื่อท่ำนลอร์ ด เบเดน โพลเอลล์ พำเด็กไปทำกำรทดลองอยู่ค่ำยพักแรม ณ เกำะบรำวน์ซี เมื่อ ค.ศ. 1907
ซึ่ ง นั บ ว่ ำ เป็ น จุ ด ก ำเนิ ด ของกำรลู ก เสื อ และต่ อ มำท่ ำ นได้ เ ขี ย นหนั ง สื อ “กำรลู ก เสื อ ส ำหรั บ เด็ ก ชำย”
(Scouting for boys) ขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1908 ท่ำนได้ตั้งใจว่ำกิจกำรลูกเสือนี้ได้เตรียมไว้ให้สำหรับเด็กชำยที่ มีอำยุ
11 ปีขึ้นไป และท่ำนก็ได้ประสบควำมสำเร็จ เมื่อกิจกำรลูกเสือได้แพร่ขยำยไปอย่ำงรวดเร็วในประเทศอังกฤษ
และได้มีกำรก่อตั้งกองลูกเสือขึ้นมำกมำย (Scout Troops) เวลำล่วงมำถึง 6 - 7 ปี ประมำณปี ค.ศ. 1914
ท่ำนได้พบว่ำ มีเด็กเล็ก ๆ อำยุต่ำกว่ำ 11 ปี นับเป็นพัน ๆ คน อยำกจะมำเป็นลูกเสือบ้ำง ฉะนั้นเพื่อจะสนอง
ควำมต้องกำรของเด็กเล็ก ๆ เหล่ำนั้นท่ำนจึงได้ทดลองตั้งกองลูกเสือสำหรับเด็กรุ่นเล็กขึ้น (Junior Boy Scout
Troops) แต่ปรำกฏว่ำต้องล้มเหลวไปเพรำะวิธีกำรและกิจกรรมต่ำง ๆ ของลูกเสือ (Boy Scout) ไม่อำจตอบสนอง
ควำมต้องกำรและวุฒิภำวะของเด็กเล็กได้
ด้ว ยเหตุ นี้ ท่ำ นจึ งได้จั ดให้ มีก ำรประชุ มผู้ บัง คับ บัญ ชำลู กเสื อ ขึ้น ที่ Imperial Head Quarters
เมื่อปี ค.ศ. 1916 เพื่อปรึกษำหำรือกันในเรื่องนี้ ในที่สุดสภำกำรลูกเสือ (Scout Council) ก็ได้อนุมัติให้มีกำรจัด
ฝึ กด้ว ยวิธีก ำรพิ เศษ เพื่ อบรรลุ เป้ ำหมำยแห่ งควำมต้อ งกำรของเด็ก ๆ ในวัยนี้ โ ดยให้ เรี ยกเด็ ก ๆ ในวั ยนี้ว่ ำ
“ลู ก หมำป่ ำ ” (Wolf Cubs) ทั้ ง นี้ ก็ โ ดยเหตุ ที่ท่ ำ นลอร์ ด เบเดน โพลเอลล์ ได้ เ ลื อกวิ ธี ก ำรจำกหนั ง สื อ
เรื่องป่ำดงพงพี (The jungle’s Story) ซึง่ แต่งโดยรัดยำร์ด คลิปปิง้ มำเป็นภูมิหลังในกำรฝึกอบรม เนื่องจำกเป็น
พื้น ฐำนในกำรฝึ กลักษณะนิ สัย ต่ำง ๆ ก่อให้ เกิดควำมสนใจและพอใจในเรื่องของธรรมชำติและกิจกรรมต่ำง ๆ
ตัวอย่ำงกำรประพฤติปฏิบัติตัวที่ดีและไม่ดี รักกำรผจญภัย รักหมู่คณะ ให้มีระเบียบวินัย เล่นอย่ำงยุติธรรม
และจิตใจสะอำด เพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้องของสังคมมนุษยชำติ
ท่ำน บี. พี. ได้เป็นผู้กำหนด คำปฏิญำณและคติพจน์ “ทำดีที่สุด” ให้ลูกเสือสำรองได้ประพฤติปฏิบัติ
ต่ อ มำในวั น ที่ 2 ธั น วำคม ค.ศ. 1916 นั่ น เอง ท่ ำ น บี . พี . ได้ จั ด พิ ม พ์ ห นั ง สื อ “คู่ มื อ ลู ก เสื อ ส ำรอง”
ขึ้น (The Wolf Cub Hand Book) โดยได้รับควำมร่วมมือและช่วยเหลือจำก นำงสำววีร่ำ บำเคลย์ (Miss Vira
Barclay) หลังจำกนั้นกิจกำรลูกเสือสำรองก็ได้ขยำยตัวอย่ำงรวดเร็ว ต่อมำได้มีกำรพิมพ์หนังสือ “คู่มือผู้กำกับ
ลูกเสือสำรองและคู่มือของลูกเสือสำรอง” ขึ้นอีกหลำยเล่ม ทำให้กิจกำรลูกเสือสำรองได้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่ำงดียิ่ง
และได้แพร่หลำยไปยังประเทศต่ำง ๆ ทั่วโลก
สำหรับประเทศไทยได้รับเอำกิจกำรลูกเสือสำรองเข้ำมำ โดยได้จัดให้มีกำรฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง
ขั้นควำมรู้เบื้องต้น ขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 สิงหำคม 2501 ณ ตำบลอ่ำงศิลำ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
จึ ง ได้ ถื อ เอำวั น ที่ 5 สิ ง หำคม ของทุ ก ปี เป็ น วั น ลู ก เสื อ ส ำรอง กิ จ กำรของลู ก เสื อ ส ำรองในระยะแรก ๆ
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เจริญอยู่ในหมู่ โ รงเรีย นรำษฎร์ เป็น ส่ วนใหญ่ ต่อมำจึงได้ค่อย ๆ แพร่ขยำยไปยังโรงเรียนในสั งกัดของรัฐบำล
เทศบำล และตำมจังหวัดต่ำง ๆ ตำมลำดับ ได้มีกิจกรรมต่ำง ๆ ทั้งของลูกเสือสำรองและผู้บังคับบัญชำลูกเสือ
สำรองเป็นที่สนุกสนำนทุกปี ปัจจุบันกิจกำรลูกเสือสำรองได้เงียบเหงำลง ทั้งนี้เพรำะขำดผู้นำทำงกำรลูกเสือสำรอง
ขำดแรงกระตุ้นจำกผู้บริหำรชั้นสูง ดินแดนแห่งควำมสมมติในหลักกำรและวิธีกำรของลูกเสือสำรองก็มลำยหำยสูญ
ไป ต่อไปนี้จึงสมควรจะได้รับกำรฟื้นฟูให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

*คู่มือชุมนุมผู้บังคับบัญชำลูกเสือสำรอง POW WOW’ 94 ณ ค่ำยหลวงบ้ำนไร่ อ.โพธำรำม จ.รำชบุรี 1412 PRESS กรุงเทพฯ 377-4062
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชำติ ครั้งที่ 1
ผู้บังคับกำรงำนชุมนุมฯ

รองผู้บังคับกำรฯ คนที่ 1
ฝ่ำยอำนวยกำร

รองผู้บังคับกำรฯ คนที่ 2
ฝ่ำยกิจกรรมชีวิตชำวค่ำย

งำนสถำนที่

ค่ำยย่อยที่ 1

งำนสำธำรณูปโภค

ค่ำยย่อยที่ 2

งำนพยำบำล

ค่ำยย่อยที่ 3

งำนจรำจรและรักษำควำมปลอดภัย

ค่ำยย่อยที่ 4

งำนทะเบียน

ค่ำยย่อยที่ 5

งำนประชำสัมพันธ์

ค่ำยย่อยที่ 6

งำนประเมินผล

(จำนวนประมำณ 40 คน)

รองผู้บังคับกำรฯ คนที่ 3
ฝ่ำยกิจกรรมหลักและกิจกรรมพิเศษ
กิจกรรมหลักที่ 1

กิจกรรมหลักที่ 2
กิจกรรมหลักที่ 3
กิจกรรมหลักที่ 4
กิจกรรมหลักที่ 5
กิจกรรมหลักที่ 6
กิจกรรมพิเศษ

งำนเลขำนุกำร/งำนกำรเงิน

- พิธีเปิด

งำนวัสดุอุปกรณ์

- พิธีปิด

งำนอำหำร และเครื่องดื่ม

- กำรชุมนุมรอบกองไฟ

(จำนวนประมำณ 30 คน)

(จำนวนประมำณ 80 คน)
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กำรบริหำรจัดกำรงำนชุมนุม
ตรำสัญลักษณ์งำนชุมนุม

คำขวัญงำนชุมนุม
“รับผิดชอบหน้ำที่ มีวินัย ไม่ตำมใจตนเอง”
“Being responsible and disciplined”
1. งบประมำณดำเนินงำน
1.1 สำนักงำนลูกเสือแห่งชำติจัดสรรงบประมำณเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนให้สำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด จังหวัดละ 900,000 บำท
1.2 สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดจัดส่งหน้ำบัญชีสมุดเงินฝำกถึงสำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ ภำยในวันที่
1 กรกฎำคม 2562
1.3 สำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ โอนเงินงบประมำณตำมจำนวนที่ได้รับกำรจัดสรรให้สำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด
1.4 สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดออกใบเสร็จรับเงินส่งสำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ ภำยใน 7 วัน
หลังจำกได้รับเงินโอน
1.5 สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรจัดกำรงบประมำณให้เป็นไป
ตำมโครงกำร
2. วัสดุอุปกรณ์
2.1 สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงวัสดุอุปกรณ์ประกอบกำรจัดงำนชุมนุม
ตำมรำยกำรต่อไปนี้
2.1.1 หมวกทรงกลมมีกระบังหน้ำหมวกทำด้วยผ้ำสีเหลือง มีตรำหน้ำหมวกพิมพ์รูป
ตรำงำนชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชำติ ครั้งที่ 1 ขนำด 6 เซนติเมตร ตำมผนวก 1
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2.1.2
ผ้ำผูกคอสี น้ำเงินเข้ม รูปสำมเหลี่ยมหน้ำจั่ว มี ขลิบสี ขำวสองด้ำน ขนำด
2 เซนติเมตร พิมพ์ตรำงำนชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชำติ ครั้งที่ 1 ขนำด 6 เซนติเมตร ที่
มุมจั่วด้ำนนอก ผ้ำผูกคอมีขนำดดังนี้
- ลูกเสือ เนตรนำรี ขนำดด้ำนฐำนยำว 90 เซนติเมตร ด้ำนตั้งสูง 65 เซนติเมตร
- ผู้กำกับกองลูกเสือ และคณะกรรมกำร ขนำดด้ำนฐำนยำวไม่น้อยกว่ำ 120
เซนติเมตร ด้ำนตั้งสูง 75 เซนติเมตร ตำมผนวก 2
2.1.3 เสื้อยืดสีเหลืองประดับตรำงำนชุมนุม ตำมผนวก 3
2.1.4 อำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
2.1.5 วัสดุอุปกรณ์และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในกำรจัดงำนชุมนุม
2.2

สำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงวัสดุ เพื่อมอบให้สำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดตำมรำยกำรต่อไปนี้
2.2.1 ธงงำนชุมนุม จังหวัดละ 1 ผืน
2.2.2 แบดจ์งำนชุมนุม จำนวนดังนี้
- กรุงเทพมหำนคร จำนวน 1,300 อัน
- จั ง หวั ด ตรำด แม่ ฮ่ อ งสอน สมุ ท รสงครำม สิ ง ห์ บุ รี พั ง งำ ระนอง
นครนำยก จังหวัดละ 900 อัน
- จังหวัดอื่น ๆ จังหวัดละ 1,100 อัน
2.2.3 แบดจ์กิจกรรมงำนชุมนุมตำมจำนวนผู้เข้ำชุมนุมในข้อที่ 3.3

3. จำนวนผู้เข้ำร่วมงำนชุมนุม
3.1 คุณสมบัติของผู้เข้ำร่วมงำนชุมนุม
3.1.1 เป็นลูกเสือ เนตรนำรี ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 จำกสถำนศึกษำทุกสังกัดในจังหวัด
3.1.2 เป็นผู้กำกับกองลูกเสือสำรองจำกสถำนศึกษำที่จัดส่งลูกเสือ เนตรนำรี
เข้ำร่วมงำนชุมนุม
3.2 สถำนศึกษำต้องจัดส่งลูกเสือ เนตรนำรี เป็นหมู่ หมู่ละ 7 คน ประกอบด้วยผู้กำกับ 1 คน
ลูกเสือ เนตรนำรี 6 คน
3.3 จำนวนผู้เข้ำร่วมงำนชุมนุม ประกอบด้วยผู้กำกับกองลูกเสือ ลูกเสือและเนตรนำรีสำรอง
รวม 68,010 คน จำแนกเป็นจังหวัดต่ำง ๆ ดังนี้
3.3.1 กรุงเทพมหำนคร จำนวน 1,010 คน (จำนวน 144 หมู่)
3.3.2 จังหวัดตรำด แม่ฮ่องสอน สมุทรสงครำม สิงห์บุรี พังงำ ระนอง
และนครนำยก จังหวัดละ 700 คน (จำนวน 100 หมู่)
3.3.3 จังหวัดอื่น ๆ จังหวัดละ 900 คน (จังหวัดละ 129 หมู)่
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4. คณะกรรมกำรดำเนินงำน จังหวัดละประมำณ 150 – 180 คน ประกอบด้วย
4.1 ผู้บังคับกำรงำนชุมนุม
4.2 รองผู้บังคับกำรงำนชุมนุม ฯ ฝ่ำยอำนวยกำร ฝ่ำยค่ำยย่อย ฝ่ำยกิจกรรม และอื่น ๆ
ตำมที่เห็นสมควร
4.3 คณะกรรมกำรดำเนินงำน
4.3.1 ฝ่ำยอำนวยกำร ประมำณ 30 คน
4.3.2 ฝ่ำยค่ำยย่อย 6 ค่ำย ประมำณ 40 คน
4.3.3 ฝ่ำยกิจกรรมหลักและกิจกรรมพิเศษ ประมำณ 80 คน
4.4 จำนวนคณะกรรมกำรดำเนินงำนแต่ละจังหวัด สำมำรถพิจำรณำดำเนินกำรได้ตำมควำม
จำเป็นและเหมำะสม
5. สถำนทีจ่ ัดงำนชุมนุม
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพิจำรณำเลือกสถำนที่ตำมควำมเหมำะสม
6. กำรจัดค่ำยย่อย
6.1 แต่ละจังหวัดจัดแบ่งผู้เข้ำร่วมงำนชุมนุมออกเป็น 6 ค่ำยย่อย จำนวนใกล้เคียงกัน และตั้งชื่อ
ค่ำยย่อยตำมชื่อตัวละครในนิยำยเรื่องป่ำดงพงพี ดังนี้
ค่ำยย่อย
ค่ำยย่อย
ค่ำยย่อย
ค่ำยย่อย
ค่ำยย่อย
ค่ำยย่อย

1
2
3
4
5
6

อำเคล่ำ
เมำคลี
บำลู
บำเคียร่ำ
แชร์คำน
บันเดอโล้ก

(หมำป่ำ)
(มนุษย์)
(หมี)
(เสือดำ)
(เสือโคร่ง)
(ลิง)

6.2 แต่ละค่ำยย่อยควรส่งเสริมให้ผู้กำกับลูกเสือที่ควบคุมลูกเสือสำรองประจำค่ำยย่อยมีส่วนร่วม
ในกำรปฏิบัติงำนในค่ำยย่อย
6.3 แต่ละค่ำยย่อยควรเชิญชวนผู้ปกครองลูกเสือ เนตรนำรี เข้ำร่วมใช้ชีวิตชำวค่ำยในงำนชุมนุม
และจัดพื้นที่รองรับให้ผู้ปกครองร่วมพักแรมคืน โดยให้ผู้ปกครองรับผิดชอบด้ำนอำหำรและ
ที่พักแรมเอง
7. ของที่ระลึกงำนชุมนุม
7.1 หมวก ผ้ำผูกคอ เสื้อ และแบดจ์งำนชุมนุม มอบแก่ผู้เข้ำร่วมโครงกำรในวันรำยงำนตัวเข้ำ
ร่วมงำนชุมนุม
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7.2 แบดจ์กิจกรรม มอบให้แก่ผู้กำกับและลูกเสือ เนตรนำรีที่ผ่ำนเกณฑ์เข้ำร่วมกิจกรรมหลักแต่
ละกิจกรรม
7.3 เกียรติบัตรงำนชุมนุม มอบในพิธีปิดงำนชุมนุม
8. กิจกรรมงำนชุมนุม
8.1 กิจกรรมหลัก แบ่งเป็น 6 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรม A ทักษะทำงลูกเสือ
กิจกรรม B ป่ำดงพงพี
กิจกรรม C งำนศิลปะ
กิจกรรม D กำรสำรวจ
กิจกรรม E กำรลูกเสือสำรอง
กิจกรรม F งำนฝีมือ
8.2 กิจกรรมพิเศษ ประกอบด้วย พิธีเปิด พิธีปิด กำรชุมนุมรอบกองไฟ
ตำรำงกิจกรรม
วัน/เดือน/ปี

เวลำ

ค่ำยย่อย 1

ค่ำยย่อย 2

ค่ำยย่อย 3

ค่ำยย่อย 4

ค่ำยย่อย 5

ค่ำยย่อย 6

10.30 -12.00

กิจกรรม A

กิจกรรม B

กิจกรรม C

กิจกรรม D

กิจกรรม E

กิจกรรม F

5 สิงหำคม 13.30 -15.00
2562

กิจกรรม B

กิจกรรม C

กิจกรรม D

กิจกรรม E

กิจกรรม F

กิจกรรม A

15.15 -16.45

กิจกรรม C

กิจกรรม D

กิจกรรม E

กิจกรรม F

กิจกรรม A

กิจกรรม B

08.45 -10.15

กิจกรรม D

กิจกรรม E

กิจกรรม F

กิจกรรม A

กิจกรรม B

กิจกรรม C

6 สิงหำคม
10.30 -12.00
2562

กิจกรรม E

กิจกรรม F

กิจกรรม A

กิจกรรม B

กิจกรรม C

กิจกรรม D

13.00 14.30

กิจกรรม F

กิจกรรม A

กิจกรรม B

กิจกรรม C

กิจกรรม D

กิจกรรม E

หมำยเหตุ : เวลำ 10.15 – 10.30 และ 15.00 – 15.15 น. พัก อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
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9. กำหนดกำรงำนชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชำติ ครั้งที่ 1
วันที่ 5 สิงหำคม 2562
เวลำ
07.30 น.
08.30 น.
08.45 น.
09.00 น.

10.00 น.
10.30 น.
12.20 น.
13.30 น.
15.00 น.
15.15 น.
16.45 น.
18.00 น.
18.45 น.
21.00 น.

กิจกรรม
รับรำยงำนตัว ลงทะเบียน แต่งกำยเตรียมเข้ำร่วมงำนชุมนุม
- รับแบดจ์งำนชุมนุม หมวก ผ้ำผูกคอ เสื้อ
คณะกรรมกำรดำเนินงำน ผู้กำกับ ลูกเสือ เนตรนำรี และผูม้ ีเกียรติพร้อมบริเวณพิธี
นัดหมำยพิธีเปิดงำนชุมนุม
พิธีเปิดงำนชุมนุม
- ประธำนในพิธีมำถึง
- พิธีกรสั่งทำควำมเคำรพ ดนตรีบรรเลงเพลงมหำฤกษ์
- พิธีกรเชิญประธำนประกอบพิธีเทิดพระเกียรติประมุขคณะลูกเสือแห่งชำติ
- ประธำนถวำยพำนพุ่มทอง พุ่มเงิน
- ประธำนเปิดกรวยดอกไม้ ถวำยคำนับ
- ประธำนอ่ำนอำศิรวำทสดุดเี ทิดพระเกียรติองค์ประมุขคณะลูกเสือแห่งชำติ
- พิธีกรสั่งทำควำมเคำรพ
- ผู้เข้ำร่วมงำนชุมนุมร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบำรมี เพลงสดุดีจอมรำชำ
- พิธีกรเชิญประธำนบูชำพระรัตนตรัยและถวำยสักกำระพระบรมรำชำนุสรณ์พระบำทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
- ประธำนบูชำพระรัตนตรัย
- ถวำยพวงมำลัย จุดธูปเทียนเครือ่ งทองน้อย ถวำยบังคม
- พิธีถวำยรำชสดุดี
- ประธำนโครงกำรกล่ำวรำยงำน
- ประธำนในพิธีมอบของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนกำรจัดงำน (ถ้ำมี)
- ประธำนในพิธีกล่ำวให้โอวำทและเปิดงำนชุมนุม
- พิธีกรสั่งทำควำมเคำรพ
- ผู้บังคับกำรค่ำยชุมนุมกล่ำวนำทบทวนคำปฏิญำณ
- พิธีกรสั่งผู้เข้ำร่วมงำนชุมนุมเคำรพธงชำติ
- ลูกเสือชักธงชำติและธงชุมนุมลูกเสือ ผู้เข้ำร่วมงำนชุมนุม ร้องเพลงชำติ
- พิธี Grand Howl (สมำชิกลูกเสือสำรองแต่ละค่ำยย่อยเข้ำแถวเป็นวงกลม ซ้อนกัน 6 วง
หัวหน้ำค่ำยย่อยหรือผูไ้ ด้รับมอบหมำยทำหน้ำที่เป็นอำเคล่ำ)
พัก อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม/ลูกเสือเดินทำงเข้ำค่ำยย่อย
กิจกรรมหลักครั้งที่ 1
พัก รับประทำนอำหำร
กิจกรรมหลักครั้งที่ 2
พัก อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
กิจกรรมหลักครั้งที่ 3
กิจกรรมยำมว่ำง/กิจกรรมชีวิตชำวค่ำย/ตั้งค่ำยพักแรม
พัก รับประทำนอำหำร
กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ
สวดมนต์/นอน
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วันที่ 6 สิงหำคม 2562
เวลำ

กิจกรรม

06.00 น.

ตื่นนอน ทำควำมสะอำด ภำรกิจส่วนตัว

07.00 น.

รับประทำนอำหำร

07.30 น.

รับกำรตรวจ

08.00 น.

ประชุมรอบเสำธง

08.45 น.

กิจกรรมหลักครั้งที่ 4

10.15 น.
10.30 น.

พัก อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
กิจกรรมหลักครั้งที่ 5

12.00 น.

พัก รับประทำนอำหำร

13.00 น.

กิจกรรมหลักครั้งที่ 6
กิจกรรมในค่ำยย่อย
- จัดเก็บสิ่งของสัมภำระส่วนตัว
- จัดเก็บที่พัก
- บำเพ็ญประโยชน์
พิธีปิดงำนชุมนุม
คณะกรรมกำร ผู้กำกับและลูกเสือสำรองพร้อมบริเวณพิธี
- ประธำนในพิธีเดินทำงมำถึง
- พิธีกรสั่งทำควำมเคำรพ ดนตรีบรรเลงเพลงมหำฤกษ์
- ประธำนโครงกำรกล่ำวรำยงำนสรุปผลกำรจัดงำนชุมนุม
- ประธำนในพิธีมอบรำงวัล (ถ้ำมี)
- ประธำนในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ร่วมงำนชุมนุม
- ประธำนในพิธีกล่ำวให้โอวำทและปิดงำนชุมนุม

14.30 น.
15.00 น.

พิธีเปิด กำรแต่งกำย : กรรมกำร/ผู้กำกับ : แต่งเครื่องแบบลูกเสือ สวมหมวกและผ้ำผูกคองำนชุมนุม
ลูกเสือ
: สวมเสื้องำนชุมนุมสีเหลือง สวมหมวกและผ้ำผูกคองำนชุมนุม
พิธีปิด กำรแต่งกำย : กรรมกำร/ผู้กำกับ/ลูกเสือ : แต่งเครื่องแบบลูกเสือ สวมหมวกและผ้ำผูกคองำนชุมนุม
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กรอบภำรกิจงำนและอำนำจหน้ำที่
คณะกรรมกำรโครงกำรงำนชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชำติ ครั้งที่ 1
คณะกรรมกำรอำนวยกำร
1. กำหนดนโยบำยกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร
3. ส่งเสริม สนับสนุนกำรดำเนินโครงกำร
4. กำกับ ควบคุม และติดตำมผลกำรดำเนินโครงกำรให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำย
5. ให้คำปรึกษำ และเสนอแนะแนวทำงกำรแก้ปัญหำในกำรดำเนินโครงกำร

คณะกรรมกำรดำเนินงำน
1. จัดทำแผนและโครงสร้ำงกำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำมนโยบำย วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของโครงกำร
2. ประชุมและจัดทำแผนปฏิบัติงำนตำมโครงสร้ำงกำรดำเนินงำน
3. กำกับ ควบคุม ของคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ
4. ให้คำปรึกษำและแก้ปัญหำกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร
5. สรุป ประเมินผล และรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
6. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้บังคับกำรงำนชุมนุม
1. มอบนโยบำยกำรดำเนินงำน กำกับ ติดตำม ควบคุมกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรทุกฝ่ำย
2. ส่งเสริม สนับสนุนกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำร
3. จัดประชุมคณะกรรมกำรดำเนินงำนและคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ประจำวัน
4. ให้คำปรึกษำและแก้ปัญหำกำรดำเนินงำนในค่ำยชุมนุม
5. สรุป รวบรวมผล และรำยงำนกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ
6. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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คณะกรรมกำรอำนวยกำรและประสำนงำน
1. จัดประชุมคณะกรรมกำรดำเนินงำนฝ่ำยต่ำง ๆ ก่อนดำเนินโครงกำร
2. นำเสนอนโยบำย วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยกำรดำเนินโครงกำร
3. ประสำนกำรดำเนินงำนกับคณะกรรมกำรตำมโครงสร้ำงเพื่อให้กำรจัดงำนเป็นไปตำมนโยบำยและ
เป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ
4. วำงแผนปฏิบัติงำนและดำเนินกิจกรรมตำมแผนของฝ่ำยอำนวยกำรและประสำนงำน
5. วำงแผนปฏิบัติงำนและดำเนินกิจกรรมตำมแผนงำนกำรเงิน
6. วำงแผนปฏิบัติงำนและดำเนินกิจกรรมตำมแผนฝ่ำยอำหำร
7. วำงแผนปฏิบัติงำนและดำเนินกิจกรรมตำมแผนงำนทะเบียนและประเมินผล
8. วำงแผนปฏิบัติงำนและดำเนินกิจกรรมตำมแผนงำนประชำสัมพันธ์
9. วำงแผนปฏิบัติงำนและดำเนินกิจกรรมตำมแผนงำนวัสดุอุปกรณ์
10. วำงแผนปฏิบัติงำนและดำเนินกิจกรรมตำมแผนงำนจรำจรและรักษำควำมปลอดภัย
11. วำงแผนปฏิบัติงำนและดำเนินกิจกรรมตำมแผนงำนด้ำนสถำนที่และสำธำรณูปโภค
12. วำงแผนปฏิบัติงำนและดำเนินกิจกรรมตำมแผนงำนฝ่ำยเลขำนุกำร
13. จัดประชุมคณะกรรมกำรดำเนินงำนฝ่ำยต่ำง ๆ เพื่อสรุปผลและเตรียมกำรดำเนินงำนประจำวัน
14. รวบรวมรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรดำเนินงำนฝ่ำยต่ำง ๆ
15. สรุป ประเมินผลและรำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำรนำเสนอคณะกรรมกำรอำนวยกำรและสำนักงำน
ลูกเสือแห่งชำติ
16. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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คณะกรรมกำรค่ำยย่อย
1. ศึกษำนโยบำยของคณะกรรมกำรอำนวยกำร คณะกรรมกำรดำเนินงำน และกองบังคับกำรงำนชุมนุม
2. จัดทำแผนกำรดำเนินงำนค่ำยย่อย
3. วำงแผนกำรจัดตั้งค่ำยย่อย
4. วำงแผน ออกแบบกิจกรรมและดำเนินกิจกรรมในค่ำยย่อยให้เป็นไปตำมนโยบำยและวัตถุประสงค์ของ
โครงกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
5. จัดทำแผนปฏิบัติงำนและดำเนินงำนกิจกรรมชีวิตชำวค่ำย
6. วำงแผนปฏิบัติงำนและจัดส่งลูกเสือ เนตรนำรีเข้ำร่วมกิจกรรมหลักของลูกเสือในค่ำยย่อยที่รับผิดชอบ
7. วำงแผนปฏิบัติงำนและดำเนินงำนกิจกรรมยำมว่ำงในค่ำยย่อย
8. วำงแผนปฏิบัติงำนและดำเนินงำนจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟของค่ำยย่อย
9. วำงแผนปฏิบัติงำนและดำเนินงำนกำรจัดกิจกรรมในค่ำยย่อยแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมให้ผู้กำกับ
ลูกเสือสำรองมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมชีวิตชำวค่ำยและกำรจัดกิจกรรมหลักของลูกเสือ
10. ประสำนงำนและดำเนินงำนร่วมกับคณะกรรมกำรฝ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
11. ดูแลควำมปลอดภัยและจัดสวัสดิกำรแก่สมำชิกในค่ำยย่อย
12. กำกับ ควบคุม ดูแลให้ส มำชิกในค่ำยย่อยปฏิบัติตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรอำนวยกำร หรือ
คณะกรรมกำรดำเนินงำน และระเบียบ ข้อปฏิบัติ ข้อตกลงในกำรเข้ำร่วมงำนชุมนุมอย่ำงเคร่งครัด
13. ประสำนงำนกับฝ่ำยอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่มเพื่อสมำชิกในค่ำยย่อย
14. จัดเตรียมสถำนที่และสิ่งอำนวยควำมสะดวกเพื่อรองรับผู้ปกครองหรือผู้เยี่ยมชมกิจกำรงำนชุมนุม
15. สรุป ประเมินผลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนในค่ำยย่อยนำเสนอกองบังคับกำรงำนชุมนุม
16. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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คณะกรรมกำรกิจกรรมหลักและกิจกรรมพิเศษ
1. นำนโยบำยของคณะกรรมกำรอำนวยกำรและคณะกรรมกำรดำเนินงำนมำวำงแผนกำรดำเนินงำน
2. จัดทำแผนปฏิบัติงำนกิจกรรมพิเศษในงำนชุมนุม ประกอบด้วยกิจกรรมเทิดพระเกียรติ กิจกรรมชุม นุม
รอบกองไฟ พิธีเปิด พิธีปิดงำนชุมนุม
3. จัดทำแผนปฏิบัติงำนกำรจัดกิจกรรมหลักให้เป็นไปตำมกรอบงำนที่คณะกรรมกำรอำนวยกำรกำหนด
4. ดำเนินงำนกิจกรรมพิเศษให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
5. ดำเนินงำนกิจกรรมหลักให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
6. ประสำนงำนและดำเนินงำนร่วมกับคณะกรรมกำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. สรุป ประเมินผล และรำยงำนกำรดำเนินงำนกิจกรรมหลักและกิจกรรมพิเศษนำเสนอกองบังคับกำรงำน
ชุมนุม
8. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้กำกับลูกเสือ
1. กำกับ ควบคุม ดูแลลู กเสื อ เนตรนำรีและบุคลำกรอื่ นที่เกี่ยวข้องให้ ปฏิบัติตำมระเบียบในกำรเข้ำ
ร่วมงำนชุมนุม
2. มีส่วนร่วมในกำรดำเนินกิจกรรมหลัก กิจกรรมชีวิตชำวค่ำย และกิจกรรมยำมว่ำงร่วมกับคณะกรรมกำร
ค่ำยย่อย
3. นำลูกเสือไปรำยงำนตัวเข้ำร่วมกิจกรรมหลักและกิจกรรมพิเศษตำมกำหนดกำร
4. ปฏิบัติตำมระเบียบกำรเข้ำร่วมงำนชุมนุมและตำมที่กรรมกำรค่ำยย่อยกำหนด
5. เป็นที่ปรึกษำ กำกับ ควบคุม ดูแลลูกเสือให้ร่วมกิจกรรมชีวิตชำวค่ำยตำมที่กองบังคับกำรค่ำยย่อย
กำหนด
6. สรุปรำยงำนผลกำรเข้ำร่วมโครงกำรต่อสถำนศึกษำต้นสังกัด
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ข้อปฏิบัติของผู้มำเยี่ยมชมงำน
1. ไม่เข้ำไปในพื้นที่ค่ำยย่อยของลูกเสือโดยไม่ได้รับอนุญำต
2. ไม่นำยำนพำหนะเข้ำไปจอดในพื้นที่ค่ำยย่อยหรือพื้นที่จัดกิจกรรมหลัก
3. ไม่ขับรถเร็ว ปฏิบัติตำมกฎจรำจรและคำแนะนำของฝ่ำยรักษำควำมปลอดภัยอย่ำงเคร่งครัด
4. รับผิดชอบที่พักละอำหำรเอง
5. แต่งเครื่องแบบลูกเสือหรือแต่งกำยสุภำพเรียบร้อยเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่เด็กและเยำวชน
6. ปฏิบัติตำมระเบียบงำนชุมนุม และระเบียบกำรใช้สถำนที่ค่ำยชุมนุม
7. งดเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์และงดสิ่งเสพติดทุกชนิด
8. เข้ำร่วมกิจกรรมงำนชุมนุมตำมที่กองบังคับกำรงำนชุมนุมหรือผู้รับผิดชอบกำหนด
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แนวทำงกำรจัดกิจกรรมหลัก
งำนชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชำติ ครั้งที่ 1
.......................
กิจกรรม A ทักษะทำงลูกเสือ
เวลำ 90 นำที
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนำลูกเสือให้มีทักษะทำงลูกเสือและมีคุณลักษณะนิสัยในกำรสังเกต จดจำ และทำงำนให้
บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยควำมปลอดภัย
ตัวอย่ำงกิจกรรม
1. ทิศ 8 ทิศ
วัตถุประสงค์
1. ลูกเสือสำมำรถบอกทิศทั้ง 8 ได้
วัสดุอุปกรณ์
1. ผังทิศ 8 ทิศ
2. บัตรคำ 8 ทิศ
วิธีกำรจัดกิจกรรม
1. กรรมกำรประจำฐำนชี้แจง/สำธิตกำรปฏิบัติกิจกรรม
2. กรรมกำรวำงผังทิศและคว่ำบัตรคำทิศ
3. ลูกเสือเข้ำแถวตอนห่ำงจำกอุปกรณ์ 3 เมตร
4. กรรมกำรให้สัญญำณและให้ลูกเสือคนแรกของแถวไปหยิบบัตรคำ 1 แผ่น นำไปวำงบนผังทิศให้ถูกต้อง
ตำมทิศที่หยิบได้ เสร็จแล้วให้กลับไปแตะลูกเสือคนถัดไปของแถว ทำเช่นนี้จนครบทั้ง 8 ทิศ
5. กรรมกำรบันทึกคะแนน
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ลูกเสือมีคุณลักษณะนิสัยในกำรสังเกตสภำพแวดล้อมและบอกทิศได้ถูกต้อง
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2. ขว้ำงลูกบอล
วัตถุประสงค์
ลูกเสือสำมำรถใช้ลูกเทนนิสขว้ำงไปยังเป้ำหมำยที่กำหนดได้
วัสดุอุปกรณ์
1. ใช้แผ่นกระดำนเจำะช่องวงกลม เส้นผ่ำศูนย์กลำง 15 ซม. จำนวน 4 ช่อง
2. ลูกเทนนิสจำนวน 6 ลูก / หมู่
วิธีกำรจัดกิจกรรม
1. กรรมกำรประจำฐำนชี้แจง/สำธิตกำรปฏิบัติกิจกรรม
2. ให้ลูกเสือเข้ำแถวตอน ยืนหลังเส้นเริ่มต้นที่กำหนด วิทยำกรวำงตะกร้ำใส่ลูกเทนนิสวำงไว้ หน้ำแถว
3. ให้สัญญำณลูกเสือคนที่ 1 หยิบลูกเทนนิสแล้วขว้ำงไปยังช่องวงกลมที่แผ่นกระดำน และวิ่งไป
ต่อท้ำยแถว
ให้ปฏิบัติเช่นนี้ต่อเนื่องกันจนครบทุกคน กรรมกำรประจำฐำนเป็นผู้บันทึกคะแนน
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ลูกเสือสำมำรถออกแรงและกำหนดทิศทำงกำรกำรขว้ำงได้อย่ำงเหมำะสม
3. ขี่จักรยำน
วัตถุประสงค์
1. ลูกเสือสำมำรถถีบและควบคุมจักรยำนได้
2. ลูกเสือปฏิบัติตำมกฎจรำจรและขี่จักรยำนได้อย่ำงปลอดภัย
วัสดุอุปกรณ์
1. จักรยำนที่มีขนำดเหมำะสมกับลูกเสือสำรอง จำนวน 2 คัน / หมู่
2. กรวยสำหรับวำงเป็นแนวเส้นทำงจักรยำน
วิธีกำรจัดกิจกรรม
1. กรรมกำรประจำฐำนชี้แจง / สำธิตกำรปฏิบัติกิจกรรมและเกณฑ์กำรให้คะแนน
2. จอดจักรยำนไว้ที่จุดเริ่มต้นจำนวน 2 คัน
3. ให้ลูกเสือคนที่ 1 ออกไปขี่จักรยำนคันที่ 1 ออกจำกจุดเริ่มต้นไปแล้ว จึงให้ลูกเสือคนที่ 2 ออกจำกไปยั ง
จุดเริ่มต้น ขี่จักรยำนคันที่ 2 ออกไป ให้ปฏิบัติเช่นนี้ต่อเนื่องกันจนครบทุกคน
4. กรรมกำรประจำฐำนบันทึกคะแนน
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ลูกเสือปฏิบัติตำมกฎจรำจรและควำมปลอดภัย
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4. แข่งขันผูกเงื่อน (พิรอด-ขัดสมำธิ-บ่วงสำยธนู-กระหวัดไม้สองชั้น)
วัตถุประสงค์
ลูกเสือสำมำรถผูกเงื่อนเชือกและบอกประโยชน์ได้อย่ำงถูกต้อง
วัสดุอุปกรณ์
หลักผูกเงื่อน (ไม้ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 2 นิ้ว)
1. เชือกไนลอนขนำด 5 มม. ยำว 2 เมตร จำนวน 4 เส้น
2. เชือกไนลอน-มีควำมลื่น ขนำด 4 มม. หรือเล็กกว่ำ ยำว 2 เมตร จำนวน 1 เส้น
วิธีกำรจัดกิจกรรม
1. จับฉลำกหมำยเลข 1,2,…..,6 เพื่อเรียงลำดับลูกเสือในแต่ละหมู่ให้เข้ำแข่งขันเป็นลำดับที่ 1-6
กรรมกำรมอบเชือกขนำด 5 มม. ให้ผู้ที่จับสลำกหมำยเลข 1,2,4 และ 5 มอบเชือกขนำด 4 มม.
หรือเล็กกว่ำให้คนที่ 3
2. ให้สัญญำณผู้เข้ำแข่งขันที่จับฉลำกได้หมำยเลข 1 นำเชือกไปผูกกระหวัดไม้กับหลัก เสร็จแล้วให้วิ่งไป
แตะไหล่ลูกเสือคนที่ 2 แล้วไปต่อท้ำยแถว
3. ให้ลูกเสือคนที่ 2 นำเชือกที่ได้รับได้รับไปต่อกับเชือกเส้นแรก เสร็จแล้ววิ่งไปแตะไหล่ คนที่ 3 แล้ววิ่ง
ไปต่อท้ำยแถว
4. ให้ลูกเสือคนที่ 6 นำเชือกที่เหลื อมำผูกเป็นบ่ว งสำยธนูกับตัว เอง เสร็จแล้วให้ ดึงเชือกให้ตึง
ร้อง “ไชโย” แล้วนั่งลง
เกณฑ์ควำมสำเร็จ
1. ผูกเงื่อนถูกต้อง แข็งแรง
2. ควำมยำว 8 เมตร หรือมำกกว่ำ
ควำมยำว 7.0-7.9 เมตร
ควำมยำวน้อยกว่ำ 7 เมตร
3. เสร็จภำยในเวลำ 5 นำที
ใช้เวลำมำกกว่ำ 5 นำที

6
2
1.5
1
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ลูกเสือมีทักษะในกำรผูกและใช้เงื่อนได้ถูกต้องตำมประเภทของงำนสำมำรถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
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5. วิ่งเปี้ยว
วัตถุประสงค์
ลูกเสือสำมำรถวิ่งได้ในระยะทำงที่กำหนดได้
วัสดุอุปกรณ์
1. หลักสำหรับวิ่งอ้อม
2. ผ้ำผูกคอ
วิธีกำรจัดกิจกรรม
1. แบ่งลูกเสือเป็น 2 ชุด A,B จำนวน เท่ำๆกัน ยืนประจำหลัก 2 หลักที่ห่ำงกัน 25 เมตร
2. ให้ลกู เสือคนที่ 1 ทีอ่ ยู่หัวแถว ถือผ้ำผูกคอลูกเสือ
3. กรรมกำรให้สัญญำณนกหวีด ให้ลูกเสือที่อยู่หัวแถว วิ่งไปอ้อมหลักของฝั่งตรงข้ำม จำกนั้นวิ่งกลับมำ
ส่งผ้ำผูกคอ ให้กับลูกเสือคนถัดไป จนครบจำนวน โดยแต่ละฝ่ำยต้องพยำยำมวิ่งให้ทันและใช้ผ้ำผูกคอ
ตีฝ่ำยตรงข้ำม หำกฝ่ำยใดตีได้ทัน ถือว่ำเป็นผู้ชนะ
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ลูกเสือมีสุขภำพแข็งแรง มีควำมสำมัคคี สำมำรถทำงำนเป็นทีม
6. เดินไม้สูง
วัตถุประสงค์
ให้ลูกเสือมีควำมสำมำรถในกำรทรงตัว
วัสดุอุปกรณ์
ไม้ไผ่ยำวประมำณ 2-3 เมตร จำนวน 8 ท่อน ( 2 ท่อน/คน) ที่มีขำยื่นออกมำสำหรับวำงเท้ำ มีควำมสูง
จำกพื้น 30 เซนติเมตร
วิธีกำรจัดกิจกรรม
1. กรรมกำรชี้แจง/ สำธิต กำรเดิน
2. ให้ลูกเสือขึ้นไปยืนบนขำสำหรับวำงเท้ำ ใช้มือจับไม้ด้ำนบน แล้วเดินไปข้ำงหน้ำ โดยไม่ให้ตกลงมำ
หรือเสียกำรทรงตัว
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ลูกเสือมีทักษะกำรทรงตัวได้รับควำมสนุกสนำน มีร่ำงกำยแข็งแรง

หมำยเหตุ แต่ละจังหวัดสำมำรถปรับเปลี่ยนกิจกรรมย่อย หรือใช้วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่น ได้ตำมควำมเหมำะสม
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กิจกรรม B ป่ำดงพงพี (Jungle Dance)
เวลำ 90 นำที
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทบทวนเนื้อหำในนิทำนป่ำดงพงพี
2. เพื่อฝึกกำรคิดวิเครำะห์ลักษณะนิสัยของตัวละครในนิยำยป่ำดงพงพี
3. เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้จำกกิจกรรม
วิธีจัดกิจกรรม
1. แบ่งลูกเสือที่มำเข้ำร่วมกิจกรรมออกเป็น 5 กลุ่ม แต่ละกลุ่มแยกไปเข้ำฐำนปฏิบัติกิจกรรมฐำนละ 15 นำที
2. กรรมกำรประจำฐำนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และพื้นที่จัดกิจกรรมให้เหมำะสม
3. กรรมกำรนำเข้ำสู่กิจกรรมประจำฐำนโดยเล่ำนิทำนเมำคลีตอนที่เกี่ยวข้องประมำณ 5 นำที
4. สำธิตกำรเต้นและให้ลูกเสือปฏิบัติกิจกรรมกำรเต้นของลูกเสือสำรองตำมฐำนที่กำหนด
5. กรรมกำรและลูกเสือ เนตรนำรีร่วมกันอภิปรำยสรุป ให้ข้อคิดจำกกิจกรรม
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
1.เครื่องดนตรีประกอบจังหวะ
2. อุปกรณ์กำรเล่ำนิทำน เช่น หุ่นจำลอง หุ่นมือ หัวหุ่นรูปสัตว์ เป็นต้น
3. รูปภำพประกอบนิทำนเมำคลีลูกหมำป่ำ
ผลที่ได้รับและกำรนำไปใช้
5.1. ลูกเสือสำรองได้ข้อคิดคติธรรมจำกกำรฟังนิทำนไปใช้ในชีวิตประจำวัน
5.2. ลูกเสือสำรองได้รับควำมสนุกสนำนเพลิดเพลิน
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เรื่องย่อนิทำนเมำคลีลูกหมำป่ำ
ประกอบกิจกรรม Jungle Dance.
ณ เทือกเขำซิโอนี อันสลับซับซ้อนในประเทศอินเดีย มีถ้ำเล็กๆถ้ำหนึ่งเป็นที่อำศัยของหมำป่ำสองผัวเมีย
แม่หมำป่ำเพิ่งคลอดลูกออกมำครอกหนึ่งมีสี่ตัวอำยุประมำณเดือนเศษ แล้วครอบครัวหมำป่ำเป็นสมำชิกของฝูงหมำ
ป่ำที่มีหัวหน้ำควบคุมอย่ำงมีระเบียบ หมำป่ำเป็นสัตว์ที่นอนกลำงวันและออกหำกินเวลำกลำงคืน
คื น วั น หนึ่ ง ขณะที่ พ่ อ หมำป่ ำ ก ำลั ง จะออกหำอำหำรได้ เ ห็ น “ตำบำกิ ” หรื อ พวกสั ต ว์ ป่ ำ เรี ย กว่ ำ
“อ้ำยเลียจำน” ซึ่งเป็นหมำจิ้งจอกที่มีนิสัยเกียจคร้ำน ชอบประจบสอพลอและคอยกินของโสโครกที่มนุษย์ทิ้งใน
กองขยะข้ำงหมู่บ้ำน มำเมี่ยงๆมอง ๆ เพื่อจะขอเศษอำหำรอยู่หน้ำถ้ำ พ่อหมำป่ำถึงแม้จะไม่พอใจแต่ก็ระงับควำม
โกรธไว้และอนุญำตให้ตำบำกิเข้ำมำกินอำหำรได้ เมื่อกินอิ่มแล้วตำบำกิได้กล่ำวขอบคุณและยกยอลูก ๆ หมำป่ำทั้ง
สี่ (สัตว์ถือว่ำกำรยกยอลูกเป็นสิ่งอัปมงคล) นอกจำกนี้ยังบอกข่ำวแก่พ่อหมำป่ำว่ำแชร์คำน เสือโคร่งเกเรจะเข้ำมำ
อยู่ในถิ่นนี้
แชร์คำนหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ำ “อ้ำยขำเก” เพรำะมันเดินขำเป๋มำแต่กำเนิด มันไล่ฆ่ำใครไม่ทันจึงคอยฆ่ำ
แต่วัวเชื่อง ๆ ที่มนุษย์เลี้ยงไว้ สัตว์ป่ำทั่วไปไม่ชอบนิสัยแชร์คำน
ก่อนที่ตำบำกิจ ะจำกไป พ่อหมำป่ำได้ยินเสี ยงเสื อโคร่งคำรำมแสดงว่ำเสื อโคร่งกำลั งจะตะครุบเหยื่อ
แต่ต่อมำก็ได้ยินเสียงร้องแสดงควำมเจ็บปวด เพรำะมันตะครุบเหยื่อผิดและพลำดเหยียบลงไปในกองไฟ ที่คนตัด
ฟืนก่อไว้ ตำบำกิซึ่งได้ยินเสียงนั้นเช่นกันจึงวิ่งไปตำมเสียงนั้น พ่อและแม่หมำป่ำจ้องมองไปยังปำกถ้ำเพื่อระวังภัย
จำกแชร์คำน ทันใดนั้นมันก็มองเห็นลูกมนุษย์ตัวเล็ก ๆ เดินเตำะแตะผ่ำนมำหน้ำถ้ำ พ่อหมำป่ำจึงรีบออกไปคำบลูก
มนุษย์นั้นเข้ำมำวำงไว้ใกล้ ๆ ลูกทั้งสี่ ด้วยควำมหิวลูกมนุษย์จึงเข้ำไปดูดนม แม่หมำป่ำร่วมกับลูกหมำป่ำทั้งสี่ ทำให้
แม่ห มำป่ ำเกิ ดควำมรั กใคร่ เอ็น ดูและตัด สิ น ใจเลี้ ยงลู ก มนุษ ย์ไว้ และตั้ งชื่อ ให้ ว่ ำ “เมำคลี ” ซึ่ งแปลว่ ำ ลู กกบ
เพรำะเขำไม่มีขน
แชร์คำนและตำบำกิ ติดตำมลูกมนุษย์มำยังปำกถ้ำและพยำยำมที่จะเอำมำเป็นอำหำรให้ได้ แต่ได้รับกำร
ขัดขวำงจำกแม่หมำป่ำ
พ่อและแม่หมำป่ำเลี้ยงเมำคลีไว้ร่วมกับลูกทั้งสี่จนวิ่งเล่นได้ เมื่อถึงวันนัดประชุมครอบครัวหมำป่ำทั้งหลำย
จึงพำกันไปประชุม โดยมีหัวหน้ำฝูงหมำป่ำชื่อ “อำเคล่ำ” ซึ่งมีรูปร่ำงใหญ่พอที่จะสำมำรถฆ่ำกวำงหนุ่มได้ ด้วย
ตัว เองนั่ งอยู่ บ นลำนหิ น และครอบครัว ของหมำป่ำทั้งฝู งนั่ง ล้ อมรอบเป็นวงกลม เมื่อถึงเวลำประชุม อำเคล่ ำ
จึงให้ครอบครัวหมำป่ำแนะนำสมำชิกใหม่มำอยู่กลำงวง แล้วให้หมำป่ำใหญ่เดินเข้ำไปกลำงวงเพื่อดมกลิ่น และทำ
เช่นนี้จนหมดสมำชิกใหม่ก็เป็นอันเสร็จพิธีกำรประชุม หมำป่ำบำงกลุ่มไม่ยอมรับเมำคลี ในกำรรับรองลูกหมำป่ำตัว
ใดจะต้องมีสมำชิกรับรองสองตัว ซึ่งไม่ใช่พ่อและแม่ของลูกสัตว์นั้น ดังนั้น บำลูหมีเฒ่ำซึ่งเปรียบเสมือนครูของฝูง
หมำป่ำให้กำรรับรอบเสียงหนึ่งและ “บำเกียร่ำ” เสือดำซึ่งเป็นที่รู้จักของหมำป่ำดีว่ำ เป็นสัตว์ที่ฉลำดและกล้ำหำญ
ได้ให้กำรจึงตกลงรับเมำคลีเข้ำเป็นสมำชิกซึ่งทำให้แชร์คำนผิดหวังมำก พ่อและแม่หมำป่ำได้นำเมำคลีกลับไปเลี้ยง
ที่ถ้ำของตน โดยมีบำลูรับเป็นครูสอนกฎของป่ำและกำรดำรงชีวิตอยู่ในป่ำร่วมกับสัตว์อื่น ๆ ส่วนบำเกียร่ำช่วยสอน
วิธีล่ำสัตว์ กำรวิ่งอย่ำงเงียบและอื่น ๆ อีกมำกจนเมำคลีอยู่ในป่ำได้อย่ำงปลอดภัยและมีควำมสุข และหมำป่ำทั้งฝูง
ก็รักเมำคลีเพรำะเมำคลีเป็นผู้ที่มีจิตใจโอบอ้อมอำรี สุภำพอ่อนน้อมต่อหมำป่ำทุกตัว
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ฐำนที่ 1 กำรเต้นรำทำบำคี
ทำบำคี คือ หมำไนซึ่งเป็ นผู้ ที่ช อบแอบซ่อนตัว มันไม่กล้ ำไปไหนแต่ล ำพัง ดังนั้นมันจึงอยู่ใกล้ เพื่อน
หมำไนด้ว ยกันเสมอ แม้ว่ำมันจะพยำยำมทำทีเหมือนหมำป่ำมันก็ไม่เคยล่ำสัตว์ หรือหำอำหำรมำกินเหมือน
หมำป่ำแต่ชอบแอบซ่อนตัวเพื่อพยำยำมขโมยหรือขออำหำรจำกผู้อื่น ครั้นเมื่อมันได้อำหำรแล้วมันก็มิได้ระลึกถึง
บุญคุณของผู้ให้แต่จะวิ่งเห่ำบ๊อก ๆ และร้องเสียงดังลั่น ทำให้สัตว์ป่ำอื่น ๆ ตระหนกตกใจและทำตนเองให้เป็นที่
น่ำร ำคำญเป็ น ประจ ำ มีเด็กชำยเป็ น จ ำนวนมำกที่เหมือนกับทำบำคี เด็กพวกนี้ช อบวิ่งไปมำทำเสี ยงเอะอะ
ทำอะไรโง่ ๆ และคอยรบกวนผู้ อื่ น โดยชอบขอเงินและเศษอำหำรอยู่เสมอ แต่ไ ม่เคยมีค วำมกระตือรือร้ น
ที่จะทำงำน เด็กพวกนี้พร้อมอยู่เสมอที่จะเยำะเย้ยหรือเอำโคลนขว้ำงผู้อื่นในเมื่อตนเองอยู่ในระยะที่ปลอดภัย
แต่แท้ที่จริงนั้น เด็กพวกนี้เป็นคนขี้ขลำดตำขำวทั้งสิ้น
ข้ำพเจ้ำหวังใจว่ำ คงไม่มีลูกเสือสำรองคนใดที่สมควรได้ชื่อว่ำเป็นทำบำคี แล้วยังมีแชร์คำน ซึ่งเป็นเสือ
ตั ว โตและท่ ำ ทำงดุ ร้ ำ ย ชอบรั ง แกผู้ อื่ น แชร์ ค ำนไม่ ฉ ลำดพอที่ จ ะล่ ำ สั ต ว์ ป่ ำ ดั ง นั้ น มั น จึ ง มั ก จะซ่ อ นตั ว
อยู่ใกล้ ๆ หมู่บ้ำนและคอยฆ่ำลูกวัวและแพะตัวเล็ก ๆ และบำงทีก็ฆ่ำคนแก่ที่ไม่มีทำงต่อสู้ ถ้ำมันสำมำรถเข้ำมำ
ตะครุบ ในขณะที่คนกำลังนอนหลับอยู่ในกรณีอื่นนอกจำกนี้ แชร์คำนรู้สึกกลัวคนเหลือเกิน
พวกหมำไนเคำรพนับถือแชร์คำนมำก มันจะติดตำมแชร์คำนไปในที่ต่ำง ๆ และแม้แต่แชร์คำนจะรังแกมัน
หมำไนเหล่ำนั้นก็ยังขืนบอกแชร์คำนอยู่เสมอว่ำ แชร์คำนเป็นเจ้ำของป่ำดงพงพีและเป็นผู้วิเศษในโลก ควำมจริงนั้น
พวกหมำในกระทำเช่นนี้ ก็เพื่อว่ำในขณะที่ แชร์คำนกำลังกินสัตว์ที่ล่ำมำได้ แชร์คำนจะได้แบ่งเศษให้พวกมันกินบ้ำง
ข้ำพเจ้ำเคยรู้จักเด็กชำยที่มีลักษณะเหมือนแชร์คำน เด็กพวกนี้ตัวโต ท่ำทำงดุร้ำย ชอบรังแกเด็กที่ตัวเล็กกว่ำ
เพื่อจะได้ในสิ่งที่เขำต้องกำรจำกเด็กเล็ก ๆ เหล่ำนั้น แต่แท้ที่จริงเด็กพวกนี้ เป็นคนขี้ขลำดอย่ำงที่สุด ถ้ำเด็กเล็ก
นั้นจะฮึดสู้ขึ้นมำ
วิธีกำรเต้นรำทำบำคี
ในกำรเต้นรำทำบำคี กองลูกเสือสำรองแบ่งออกเป็น 2 พวก ลูกเสือสำรองจำนวนครึ่งหนึ่ง
มีแชร์คำนเป็นหัวหน้ำ เป็นพวกทำบำคี ส่วนคนอื่น ๆ เป็นพวกหมำป่ำซึ่งมีเมำคลีรวมอยู่ด้วย
พวกทำบำคี และแชร์ ค ำนออกมำแสดงก่ อ น ดั งนั้ น ในขณะที่พ วกหมำป่ ำซุ่ ม ดั กอยู่ ที่ ริม ห้ อ ง
(หรือสนำม) ด้ำนหนึ่งพวกหมำไนจะทำเป็นรูปวงกลมรอบแชร์คำน ผู้ซึ่งเดินอวดโก้อยู่ที่ศูนย์กลำง ทำท่ำวำงโต
อย่ำงเต็มที่ และดูคล้ำยกับจะท้ำทำยใครคนใดคนหนึ่งหรือทุกคนให้ออกมำต่อสู้กับเขำ มันจะแยกเขี้ยวคำรำมว่ำ
“ข้ำคือแชร์คำน ผู้เป็นใหญ่ในหมู่เสือ” ส่วนพวกหมำในก็จะเคลื่อนที่ไปรอบ ๆ แชร์คำน และทำเสียงพึมพำว่ำ “หมำไน หมำไน”
ทันใดนั้นทำบำคีตัวหนึ่งจะออกจำกจำกวงกลมแอบเข้ำไปหำแชร์คำน และน้อมคำนับแชร์คำน
ด้วยควำมอ่อนน้อมอย่ำงที่ สุด แชร์ คำนจ้องเตะทำบำคีนั้นเพื่อเป็นกำรแสดงอำนำจอย่ำงสนุก ๆ ฝ่ ำยหมำใน
หลบกำรเตะ โค้ ง ค ำนั บ อย่ ำ งต่ ำอี ก ครั้ ง หนึ่ ง รำวกั บ จะพู ด ว่ ำ “ขอบคุ ณ ” แล้ ว ก็ วิ่ ง กลั บ ไปยั ง ที่ เ ดิ ม ของตน
ตลอดระยะเวลำนี้ หมำไนอยู่ในที่ซึ่งแชร์คำนสำมำรถแลเห็น แต่พอหมำไนไปอยู่ทำงด้ำนหลังของเสือ ท่ำทำงของ
หมำไนก็เปลี่ยนไปเป็นอย่ำงมำก มันหยุดกำรแสดงท่ำทำงอ่อนน้อม และทำหน้ำทำตำหลอกแชร์คำน
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ต่อจำกนี้ พวกหมำป่ำก็เคลื่อนที่เข้ำมำ มันกระโจนเข้ำใส่พวกทำบำคี และหมำป่ำแต่ละตัว ก็
ตะครุบเอำหมำไนไปตัวหนึ่ง เมื่อเสียงและกำรต่อสู้กันได้สิ้นสุดลงแล้ว พวกหมำป่ำก็จะนอนหยุดพักเงียบ ๆ
อีกครั้ งหนึ่ ง พร้ อมด้ว ยหมำไนที่จั บ ได้ ฝ่ ำยแชร์คำนซึ่งรู้สึ กตื่นตกใจบ้ำงเล็ กน้อ ย ในระหว่ำ งที่มีกำรอึกทึ ก
ครึกโครม จะมองดูรอบ ๆ ตนเอง และเมื่อเห็นว่ำ ตนอยู่ตำมลำพัง ก็จะคิดในใจว่ำ “ข้ำเป็นผู้ที่เก่งกล้ำยิ่งกว่ำที่
ข้ำเองได้เคยคิดไว้” “ข้ำคือแชร์คำน ผู้เป็นใหญ่ในหมู่เสือ ” มันจะร้องคำรำมขึ้น โดยหวังว่ำบรรดำสัตว์ทั้งหลำย
ในป่ำจะได้ยินและเชื่อมั่นสัตว์ป่ำอำจจะเชื่อแชร์คำนก็ได้ แต่เมำคลีรู้จักดีว่ำแชร์คำนนั้นเป็นเพียงสัตว์ที่ชอบรังแก
ผู้อื่นอย่ำง ขี้ขลำด ครั้นแล้วเมำคลีจะก้ำวออกมำอย่ำงช้ำ ๆ แขนข้ำงหนึ่งเหยียดตรง (นิ้วหนึ่งชี้ไปข้ำงหน้ำ) และ
ตำของเขำจะจับอยู่ที่ตำของเสือแชร์คำนไม่กล้ำมองดูคน มันกลัว และแม้มันจะพูดอยู่ตลอดเวลำว่ำ มันคือผู้เป็น
ใหญ่ในหมู่เสือ มันจะค่อย ๆ หมอบลงจนรำบอยู่ที่เท้ำของเมำคลี

กำรเต้นรำจบแล้ว และลูกเสือสำรองทุกคนจะวิ่งไปทำเป็นรูปวงกลมใหญ่ (Parade Circle)
ท่ำนอำจจะคิดว่ำ กำรแสดงในเรื่องนี้ออกจะยำกแต่ก็น่ำจะพยำยำมลองเล่นดู เพรำะลูกเสือสำรองที่เข้มแข็งย่อม
สำมำรถทำให้เป็นเรื่องจริงจังและน่ำตื่นเต้น แต่แน่ละ อำจมีบำงคนที่จะทำให้เรื่องเสียไปโดยทำเป็นเล่นและไม่
พยำยำมแสดงตำมบท ลูกเสือสำรองทั้งหลำยควำมสำเร็จหรือควำมล้มเหลวในเรื่องนี้อยู่ที่ว่ำท่ำนอยำกจะแสดงว่ำ
ท่ำนเป็นผู้หนึ่งที่ไม่ชอบคนส่อเสียด หรือชอบรังแกผู้อื่น หรือว่ำท่ำนไม่เคยคิดถึงเรื่องอย่ำงนี้เลย
ฐำนที่ 2 กำรเต้นรำบำลู
ณ บั ด นี้ เรำจะท ำวงกลมใหญ่ และลองเต้ น ร ำตำมบทของหมี บ ำลู มั น เป็ น สั ต ว์ ใ นหนั ง สื อ
The Jungle Book ซึ่งเป็นผู้สอนกฎของป่ำให้แก่เมำคลี บำลูเป็นสัตว์อำรมณ์ดี ร่ำงกำยกำยำล่ำสัน คล้ำยกับ
ตำรวจที่มีร่ำงกำยสูงใหญ่
ดังนั้น พอได้ยิน คำว่ำ “บำลู” ลูกเสือส ำรองทุกคนจะทำขวำหัน และทำตำมหัวหน้ำของเขำ
เดิน ไปอย่ำงช้ำ ๆ ตัวตรง อกผำยไหล่ผึ่ ง กำงข้อศอก คำงยื่น มองไปทำงซ้ำยและขวำ อย่ำงจองหองและ
ในขณะที่ เ ดิ น ไปนั้ น เขำจะท่ อ งกฎของลู ก เสื อ ส ำรองสองข้ อ ด้ ว ยเสี ย งอั น ดั ง เพื่ อ ว่ ำ คนอื่ น ๆ จะได้ รู้ ด้ ว ย
“ลูกเสือสำรองทำตำมลูกเสือรุ่นพี่ ลูกเสือสำรองไม่ทำตำมใจตนเอง”
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เมื่อผู้กำกับลูกเสือสำรองให้สัญญำณหรือคำสั่งหยุด ลูกเสือสำรองจะหยุดทันที หันหน้ำเข้ำหำ
ศูนย์กลำงและยืนตรงจนกว่ำจะได้รับคำสั่งเป็นอย่ำงอื่น
กำรเต้นรำบำลูนี้ อำจทำได้หลำยวิธี ต่อไปนี้เป็นพิธีหนึ่งซึ่งผู้กำกับ (และโดยเฉพำะผู้ที่เป็นบำลู)
อำจจะอยำกเล่นด้วยกับลูกเสือ
ลูกเสื อสำรองนั่ งขัดสมำธิในถ้ำของตน (หกมุม) บำลู (ซึ่งควรจะเป็นผู้ กำกับหรือรองผู้ กำกับ)
เดินทอดน่องแบบหมีเข้ำมำยังศูนย์กลำงของที่ว่ำง (ในห้องหรือกลำงแจ้ง) แล้วนั่งลง
บำลู (ร้องเรียก) “เจ้ำน้องชำย! เจ้ำน้องชำย!”
ลูกเสือสำรอง (วิ่งออกมำจำกถ้ำ และนั่งขัดสมำธิรอบบำลูเป็นวงกลมเหมือนอย่ำงแกรนด์ฮำวล์)
“บำลู อู อู อู”
บำลู “เจ้ำน้องชำยทั้งหลำย นี่คือกฎของลูกเสือสำรอง “ลูกเสือสำรองทำตำมลูกเสือรุ่นพี่ ลูกเสือ
สำรองไม่ทำตำมใจตนเอง” (ในขณะทีบ่ ำลูกำลังพูดอยู่ ลูกเสือสำรองมองดูซึ่งกันและกัน และพยักหน้ำเห็นด้วย)
(ครั้นแล้วให้ลูกเสือสำรองคลำนรอบวงกลมตำมเข็มนำฬิกำ และกล่ำวคำต่อไปนี้สองครั้ง โดยคอย
ระวังกำรเคลื่อนไหวและคำพูดให้พอเหมำะเวลำกัน)
ลูกเสือสำรอง “เรำได้ยินกฎ, เรำได้ยินกฎ และเรำจะจำกฎให้ได้ เรำจะจำกฎให้ได้” (ซ้ำ)
(แล้วให้ลูกเสือสำรองหันหน้ำไปทำงบำลูโดยนั่งบนส้นเท้ำและเน้นคำที่ใช้ตัวเอนไว้ ด้วยกำรเอำกำปั้นข้ำง
หนึ่งทุบลงไปบนฝ่ำมืออีกข้ำงหนึ่ง)
ลูกเสือสำรอง “เรำจะทำดีที่สุด, บำลู, ในกำรปฏิบัติตำมกฎ” (เอำกำปั้นทุบให้ดังเป็นพิเศษเมื่อถึง
คำ ‘ปฏิบัติ’)
บำลู “พูดดี, เจ้ำน้องชำย, พูดดี ” (แล้วหันไปที่ลูกเสือคนใดคนหนึ่งในวงกลมตำมแต่จะเลือก)
“น้องชำยกฎของลูกเสือสำรองข้อที่สองว่ำอย่ำงไร?”
ลูกเสือสำรอง “ลูกเสือไม่ทำตำมใจตนเอง”
(บำลูใช้คำถำมนี้ซ้ำสำหรับถำมลูกเสือ สำรองอื่นอีกคนหนึ่ง หรือสองคน ถ้ำมีจำนวนลูกเสือมำก
เมื่อลูกเสือตอบถูก บำลูก็อำจพูดว่ำ “ถูกแล้ว!” “ดี” ฯลฯ ตำมแต่จะเลือก)
บำลู (กับลูกเสืออื่นอีกคนหนึ่ง) “กฎข้อนี้หมำยควำมว่ำอย่ำงไร?”
ลูกเสือสำรอง “คิดถึงผู้อื่นก่อน”
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บำลู (พูดกับลูกเสือสำรองอีกคนหนึ่ง) “และ?”
ลูกเสือสำรอง “อุตส่ำห์พยำยำม” (คำถำมและคำตอบเหล่ำนี้ มีกำรซ้ำดังข้ำงต้น)
บำลู (พูดกับลูกเสือสำรองอีกคนหนึ่ง) “กฎของลูกเสือสำรองข้อที่หนึ่งว่ำอย่ำงไร?”
ลูกเสือสำรอง “ลูกเสือสำรองทำตำมลูกเสือรุ่นพี”่ (มีกำรถำมและตอบซ้ำดังข้ำงต้น)
บำลู “ครำวนี้น้องชำย ขอให้ทุกคนตอบพร้อมกัน (กฎของลูกเสือสำรองข้อที่หนึ่งหมำยควำมว่ำ
อย่ำงไร?)”
ลูกเสือสำรอง (เปลี่ ยนจำกท่ำนั่งบนส้ นเท้ำเป็นทำขัดสมำธิและชูหั วขึ้นเหมือนกับหมำหอน)
เชื่อฟัง - ฟัง- ฟัง – เชื่อฟัง – ฟัง – ฟัง – เชื่อฟัง – ฟัง – ฟัง
(หลังจำกนี้ บำลูโบกมือให้ลูกเสือสำรองไปแล้ว ลูกเสือสำรองต่ำงก็รีบวิ่งไปยังถ้ำของตน ฝ่ำยบำลู
ก็เดินทอดน่องออกไป บำลูควรถำมลูกเสือให้มำกคนเท่ำที่จะทำได้)
เต้นประกอบท่ำทำง “บำลู”
เนื้อเพลง
ลูกเสือสำรองทำตำมลูกเสือรุ่นพี่ ลูกเสือสำรองไม่ทำตำมใจตนเอง
ท่ำทำงประกอบเพลง
1. ให้ ลู กเสื อส ำรองทุกคนยื นเป็นวงกลม หั นหน้ำไปทำงเดี ยวกัน แยกเท้ำเล็ กน้อย เข่ำชิ ด
พร้อมกำงแขน งอข้อศอก ฝ่ำมือคว่ำทั้ง 2 ข้ำงประมำณไหล่ แล้วเดินตำมจังหวะและเนื้อ
เพลง 1 เที่ยว
2. ให้ทำท่ำเดิมและหมุนรอบตัวเอง (หมุนไปทำงขวำ) ตำมจังหวะและเนื้อเพลง 1 เที่ยว
3. ให้ทุกคนหันหน้ำเข้ำวงกลม ทำท่ำย่ำเท้ำ ย่อตัวลงช้ำ ๆ ตำมจังหวะและเนื้อเพลง 1 เที่ยว
4. ให้ตบพื้นด้วยมือทั้งสองข้ำงสลับไปมำช้ำ ๆ ตำมจังหวะและเนื้อเพลง 1 เที่ยว
5. ให้ตบพื้นเร็ว ๆ ตำมจังหวะและเนื้อเพลง 1 เที่ยว แล้วกระโดดขึ้นร้อง “ไชโย” ดัง ๆ 3 ครั้ง
ฐำนที่ 3 กำรเต้นรำบำเกียร่ำ
บำเกียร่ำเป็นเสือดำซึ่งสำมำรถขึ้นต้นไม้ หรือคลำนอย่ำงเงียบและไปตำมเงำโดยไม่ให้มีใครเห็นใน
ตอนกลำงคืน บำเกียร่ำเป็นนักล่ำสัตว์ที่แสนกล, มีทักษะ, กล้ำหำญ และอดทน แม้ว่ำบำเกียร่ำอำจจะดุ ร้ำย
ในบำงครำว แต่ก็ใจดีและมันก็ได้สอนเมำคลีให้รู้จักล่ำสัตว์เป็นอำหำร
สำหรับกำรเต้นบำเกียร่ำ ลูกเสือสำรองแต่ละคนกลำยเป็นเสือดำ
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ลูกเสือสำรองอยู่ในวงกลมใหญ่ แต่ละคนเคลื่อนที่ไปในท่ำหมอบ โดยมองไปทำงขวำและซ้ำยเพื่อ
หำสัตว์ป่ำที่จะล่ำ ทันใดนั้นก็เห็นสัตว์ป่ำ ลูกเสือสำรองแต่ละคนนั่งลงในท่ำขัดสมำธิ ชูศีรษะขึ้นและจ้องมองไปยัง
ศูนย์กลำงของวงกลม ซึ่งสมมติว่ำมีกวำงตัวหนึ่งกำลังกินหญ้ำอยู่เพื่อไม่ให้กวำงเห็น เสือดำจะลงคลำนสี่เท้ำอย่ำง
เงียบ ๆ และหันหน้ำเข้ำหำศูนย์กลำงแล้วคลำนถอยออกไปสักสองสำมก้ำว เพื่อให้ห่ำงจำกกวำงออกไปเล็กน้อย
จะได้ทำให้กวำงไม่ตื่นตกใจ หลังจำกนั้นลูกเสือสำรองทุกคนจะเริ่มคลำนอย่ำงช้ำ ๆ ไปที่ศูนย์กลำง เมื่อใกล้เข้ำไป
ทุกคนจะต้องคลำนให้แนบกับพื้นดินยิ่งขึ้นและให้ช้ำลง ต่อจำกนั้นเมื่อเข้ำใกล้ ทุกคนจะต้องนอนรำบจนกระทั่ง
หัวหน้ำร้องบอกว่ำ “ลงมือ” แล้วเสือดำทุกตัวจะร้องเสียงดังพร้อมกับกระโจนเข้ำไปตะครุบกวำงสมมติและกัดทิ้ง
เป็นชิ้นๆ หลังจำกนั้นเสือดำจะถอยออกมำ และวิ่งกลับไปยังที่ของตนที่วงกลมใหญ่โดยคำบ และกัดก้อนเนื้อกวำง
สมมตินั้นด้วย ในระหว่ำงกำรเต้นรำนี้ ลูกเสือสำรองทุกคนต้องคอยมองหัวหน้ำและทำอย่ำงเดียวกับที่หัวหน้ำทำ
โดยฉับพลัน
เต้นประกอบท่ำทำงบำเกียร่ำ
ท่ำทำงประกอบ
1. ให้ลูกเสือสำรองเข้ำแถวเป็นวงกลม (ถ้ำมีลูกเสือสำรองจำนวนมำกให้จัดเป็นรูปแถวหน้ำ
กระดำนเปิดระยะแทน)
2. จัดผู้กำกับลูกเสือสำรอง 1 คน เป็นผู้นำล่ำสัตว์ (บำเกียร่ำ) อยู่ด้ำนหน้ำแถว
3. จัดลูกเสือสำรอง 1 คน เป็นกวำง ให้เป็นเหยื่ออยู่ในวงกลม หรือด้ำนหน้ำ
4. ผู้กำกับและลูกเสือสำรองนอนรำบแล้วเคลื่อนตัวด้วยควำมเงียบตำมผู้นำ เพื่อจะจับเหยื่อ
5. ถ้ำผู้นำหันหน้ำมองด้ำนหลัง ให้ลูกเสือทั้งหมดหยุดแล้วฟุบหน้ำลงกับพื้น
6. ถ้ำผู้นำคลำนต่อไปให้คลำนตำมเดิม เพื่อที่จะจับเหยื่อ
ฐำนที่ 4 กำรเต้นรำของคำเมื่ออดอำหำร
หัวหน้ำจะเป็นหัวของคำ และลูกเสือสำรองอื่น ๆ จะเป็นทำงอยู่ข้ำงหลัง แต่ละคนเอำมือจับไหล่
คนหน้ำและจะติดตำมคนที่เป็นหัวเรื่อยไปแล้วแต่ว่ำหัวจะไปทำงไหน ทุกคนเคลื่อนที่ช้ำ ๆ และคอยดูเท้ำให้
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เหมือนกับคนข้ำงหน้ำ ผู้ที่เป็นหัวจะร่อนไปอย่ำงเงียบ ๆ ตำมทำงเป็นรูปเลข 8 แล้วจะขดหำงเป็นวงกลมให้ค่อย ๆ
เล็กลง จนกระทั่งเขำหมุนกลับและทำทำงออกอีกครั้งหนึ่งเป็นรูปซึ่งลูกเสือสำมัญเรียกว่ำ “ขดเป็นวง”

ลูกเสือสำรองทุกคนจะทำเสียงร้องเหมือนงูตลอดกำรแสดงเรื่องนี้ และจะเดินเสือกเท้ำไปโดยไม่
ทำเสียงแม้แต่น้อย เพื่อว่ำทั้งหมดจะได้ทำเสียงคล้ำยงูเลื้อยไปบนหญ้ำ และทำเสียงร้องเหมือนงูให้ดังขึ้นเป็นครั้ง
ครำวอันเป็นวิธีที่งูร้องเรียกเพื่อนของมัน
เมื่อคำได้ขดตัวเป็นวงและคลำยตัวออกเช่นนั้นแล้วหัวหน้ำจะสั่ง “บันเดอโล้ก” แล้วงูจะแยกออก
ทันทีและลูกเสือสำรองแต่ละคนจะวิ่งไปตำมเรื่องของตนพร้อมกับทำท่ำทำงเลียนแบบลิง
คนหนึ่งจะวิ่งคล้ำยกับว่ำมีกิจธุระสำคัญไปทำงหนึ่งและจะหยุดทันทีทันใด นั่งลง และมองดูฟ้ำ อีก
คนหนึ่งจะเอำมือลงเดินสี่เท้ำไปรอบ ๆ โดยไม่มีจุดหมำยอันแท้จริงแต่อย่ำงไร อีกคนหนึ่งจะไล่งับหำงของตนเอง
ส่วนคนอื่น ๆ จะทำเป็นขึ้นต้นไม้สมมติ แล้วนั่งลงจะเอำมือเกำตนเอง ส่วนคนอื่น ๆ ในขณะที่อยู่บนกิ่งไม้คนหนึ่ง
จะวิ่งไปรอบ ๆ ทำเป็นรูปเลข 8 อีกคนหนึ่งจะใช้มือลงคลำนสี่เท้ำไปยังข้ำศึกสมมติ แล้วนั่งลงทันทีทันใดและแหงน
มองดูดำว อีกคนหนึ่งวิ่งกัดหำงตัวเอง เดินไปสักสองสำมก้ำวและก็วิ่งกัดหำงตัวเองอีก อีกคนหนึ่งจะกระโดดหกหลัง
เก็บฟำงข้ำงสมมติชิ้นหนึ่งขึ้นมำดู และกระโดดหกหลังอีกครั้งหนึ่งอีกคนหนึ่งกระโดดเอำหัวทิ่มแล้วนั่งลงและเอำมือ
เกำตนเอง อีกคนหนึ่งจะเดินอย่ำงรีบด่วนไปสักสองสำมก้ำวรำวกับว่ำมีกิจธุระสำคัญ แล้วหยุด ลืมว่ำตนจะไปทำ
อย่ำงไร เอำมือเกำศีรษะ และเดินไปอีกทำงหนึ่งโดยเร็ว พร้อมกับทำท่ำเช่นเดียวกันอีกครั้งหนึ่ง
สรุปควำมก็คือจงทำเรื่องโง่ ๆ อะไรก็ได้เช่นอย่ำงที่ลิงทำ แต่อย่ำเอำใจใส่ในเรื่องที่ผู้อื่นกำลังทำอยู่
จงทำเหมือนมีธุระยุ่งยำกมำกอยู่ตลอดเวลำ และทำท่ำทำงต่ำง ๆ ตำมลำดับตลอดเวลำ จงทำเสียงเหมือนลิงทุกคน
จะอยู่ในลักษณะจ๊อกแจ๊ก โดยทำสิ่งต่ำง ๆ อย่ำงไม่มีควำมหมำยและในเวลำเดียวกันทุกคนจะทำเสียงเหมือนลิง
“กูรุด, กูรุด, เฮำ, เฮำ, กูรุด”
ทันใดนั้น หัวหน้ำจะร้อง “คำ” พวกลิงจะตัวแข็งด้วยควำมกลัว เพรำะมันรู้ดีว่ำข้ำศึกที่ร้ำยกำจ
ของมันจะทำอะไรแก่มัน
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ลูกเสือสำรองที่เป็นหัวของคำจะยืนขึ้น แขนเหยียดตรง มือกำ ก้มศีรษะลง และค่อย ๆ โยกตัว
ไปมำ ช้ำๆ เขำจะทำเสียงร้องเหมือนงูครั้งหนึ่งและลิงทุก ๆ ตัวจะก้ำวออกมำก้ำวหนึ่งอย่ำงไม่เ ต็มใจ ผู้ที่เป็นหัว
ของคำจะชี้ไปที่ลิงตัวหนึ่ง ผู้ที่ถูกชี้ตัวทำท่ำตกใจ คลำนออกมำระหว่ำงขำของเขำและถูก “กลืน” แล้วไปต่อท้ำย
ข้ำงหลังหัวหน้ำเหมือนอย่ำงตอนต้นของกำรเต้นรำนี้ ต่อไปอำจมีลิงประมำณหนึ่งโหล ทำอย่ำงเดียวกันตำมลำดับ
เลยกลำยเป็นร่ำงของคำคือตัวงู ส่วนอื่น ๆ ค่อย ๆ เคลื่อนที่ไปอย่ำงช้ำ ๆ อ้อมไปทำงด้ำนหลัง และเข้ำประจำที่
ของตนเองอีกครั้งหนึ่งเป็นหำงงู เมื่อทุกคนจับกันดีแล้ว งูจะเคลื่อนที่ไปรอบ ๆ อย่ำงอืดอำจเป็นวงกลม และแล้ว
ก็นอนลงและหลับไปภำยหลังที่ได้กินอย่ำงอิ่มหนำสำรำญ
ตอนนี้กระทำโดยทุกคนนอนลงตำมลำดับกันไปเริ่มด้วยหำงก่อน
พอหัวของคำได้ม้วนมำเป็นวงกลมที่ชิดกันพอสมควรแล้วลูกเสือสำรองแต่ละคนต้องก้ำวสั้น ๆ
ลูกเสือสำรองคนสุดท้ำยที่เป็นหำงจะหย่อนตัวลงช้ำ ๆ มือของเขำกดอยู่ที่ไหล่ของลูกเสือสำรองคนหน้ำ เลยทำให้
ลูกเสือสำรองคนนั้นนั่งลงอีกคนหนึ่งตำมลำดับกันไป จนกระทั่งผู้ที่เป็นตัวของคำทั้ งหมดจะนอนลง ยกเว้นคนที่
อยู่ข้ำงหน้ำสำมคน ทั้งสำมคนนี้มีหัวของคำเป็นหัวหน้ำ จะยืนโซเซอยู่ชั่วขณะหนึ่งโดยผู้ที่เป็นหัวจะมองดูรอบ ๆ
ก่อนที่จะทรุดตัวลงนอนในวำระสุดท้ำย
ฐำนที่ 5 กำรเต้นประกอบท่ำทำง “คำ”
ท่ำทำงประกอบ
1. จัดลูกเสือสำรองที่สูงที่สุด 1 คน เป็นหัวงู โดยใช้นิ้วโป้งเกี่ยวกัน ยกมือทั้งสองข้ำงให้แขนทั้งสองชิดข้ำง
หูคล้ำยงูกำลังแผ่แม่เบี้ย
2. ลูกเสือสำรองที่เหลือให้จับไหล่คนข้ำงหน้ำ พร้อมก้มหน้ำแนบหลังคนข้ำงหน้ำ ต่อๆกันไปจน ครบทุกคน
3. ให้ลูกเสือสำรองก้ำวเท้ำซ้ำย – ขวำ พร้อมกันและออกเสียงนับ “1 – 2 ฟ่อ” โดยคนหน้ำต้องส่ำยมือ
ไปมำเหมือนคล้ำยงูแผ่แม่เบี้ย
4. ลูกเสือสำรองที่เป็นหัวงูจะนำเดินเป็นรูปเลข 8 แล้วลูกเสือสำรองจะค่อยๆ ม้วนตำมลักษณะกำรขดตัว
ของงูพอสมควร แล้วจึงค่อย ๆ คลำยออก
5. พอได้ ยิ น เสี ย งผู้ ก ำกั บ สั่ ง “บั น เดอโล้ ก ” ให้ หั ว งู อ ยู่ กั บ ที่ ส่ ว นลู ก เสื อ คนอื่ น ๆ ให้ เ คลื่ อ นไหว
ทำท่ำลิงร้อง (เจี๊ยกๆๆๆ) ไปเรื่อยๆ
6. พอได้ยินเสียงผู้กำกับสั่ง “คำ” ลูกเสือหยุดอยู่กับที่ทำท่ำลิงค้ำงไว้
7. ลูกเสือสำรองที่เป็นหัวของคำ โยกตัวไปมำช้ำๆ พร้อมร้อง “ฟ่อ” และหันหัวงูชี้ลูกเสือที่เป็นลิงทีละคน
ลิงตัวใดถูกคำชี้ ให้คลำนลอดระหว่ำงขำของคำไปยืนเกำะหลังทีละคนตำมเดิม (ถ้ำลูกเสือสำรองมีจำนวนมำก เมื่อ
ถูกคำชี้ให้เคลื่อนที่อ้อมไปเกำะหลังได้ตำมสมควร)
8. ให้ทุกคนจับไหล่ก้มหน้ำแนบหลังคนข้ำงหน้ำ เดินตำมจังหวะซ้ำย – ขวำ และออกเสียง“1 – 2 ฟ่อ”
เหมือนข้อ 3. พร้อมกับค่อยๆ ขดตัวเป็นวงกลมเพื่อจะนอนหลังจำกได้กินอย่ำงอิ่มหนำสำรำญแล้ว
9. หยุดนิ่งให้หัวงูอยู่เฉยๆ แล้วผู้กำกับแตะจำกทำงหำงงู คนที่โดนแตะดึงคนข้ำงหน้ำให้นั่งหมอบลงไปจน
ครบถึงหัวงู โดยผู้ที่เป็นหัวงูยังไม่หมอบ
10. หัวงูจะส่ำยไปมำเพื่อดูควำมปลอดภัยแล้วจึงหมอบฟำดหัวงูลงไปนอน
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กำรเต้นรำฉลองกำรตำยของแชร์คำน
ณ บัดนี้ขอให้กลับไปในป่ำเพื่อจะได้มีกำรเต้นรำฉลองกำรตำยของแชร์คำน วำระสุดท้ำยของเสือ
ที่ชอบรังแกผู้อื่นได้มำถึง ในเมื่อมันถูกปลุกให้ตื่นอย่ำงกะทันหันในขณะที่กำลังนอนหลับอยู่ในลำแม่น้ำเวนกุงกำ
ซึ่งลึกแต่ไม่มีน้ำ ในตอนเช้ำมืดมันได้ฆ่ำและกินหมูตัวหนึ่งกับได้ดื่มน้ำด้วย เมำคลีด้วยควำมช่วยเหลือของอำเคล่ำ
และพี่หมำป่ำสีเทำ ได้แบ่งฝูงวัวกระทิงออกเป็นสองพวกและไล่ให้ลงไปในน้ำลึก ที่ไม่มีน้ำจำกด้ำนตรงข้ำมทั้งสองข้ำง
แชร์คำนไม่สำมำรถปีนขึ้นตลิ่งได้ เพรำะกินอิ่มมำกเกินไปเลยถูกเหยียบตำยโดยพวกวัวกระทิงที่กำลังตื่นตกใจ
นับว่ำเป็ นกำรตำยอย่ำงหมำ ต่อไปนี้จะได้กล่ำวถึงเรื่องกำรเต้นรำในชั้นต้นให้ลูกเสือทั้งกองทำเป็นรูปวงกลม
แล้วซ้ำยหันเดินไปรอบ ๆ พร้อมกับร้องเพลงต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mowgli’s hunting
Mowgli’s hunting
Killed Shere Khan
Killed Shere Khan
Skinned the Cattle-eater
Skinned the Cattle-eater
Rah, rah, rah!
Rah, rah, rah!

เมำคลีล่ำสัตว์
เมำคลีล่ำสัตว์
ฆ่ำแชร์คำน
ฆ่ำแชร์คำน
ถลกหนังมันออกมำหมด
ถลกหนังมันออกมำหมด
มันฆ่ำวัว มันฆ่ำควำย
มันฆ่ำวัว มันฆ่ำควำย

พอร้องวรรคหนึ่งก็ให้ก้ำวไปก้ ำวหนึ่งและเมื่อร้องซ้ำในทันทีทันใดก็ให้ทุกคนกลับหลังหันและ
ก้ำวไปทำงด้ำนตรงข้ำม กำรแสดงท่ำต่ำง ๆ มีดังนี้
บรรทัดที่ 1
บรรทัดที่ 2

ให้เคลื่อนที่ออกไปด้วยเท้ำขวำและยกมือขวำขึ้นป้องกันแดดเหมือนอย่ำงท่ำ
ลูกเสือพิจำรณำภูมิประเทศ
ทำซ้ำด้วยมือซ้ำย

บรรทัดที่ 3

เอำมือขวำทำท่ำแทงอย่ำงแรง คล้ำยกับว่ำเป็นกำรแทงเสือ

บรรทัดที่ 4

ทำซ้ำบรรทัดที่ 3

บรรทัดที่ 5

เอำมือทั้งสองยกขึ้นข้ำงหน้ำ ทำท่ำถลกหนังโดยแล่เอำหนังออก

บรรทัดที่ 6

ทำซ้ำบรรทัดที่ 5

บรรทัดที่ 7

เต้นรำรอบๆไปทำงขวำโดยแกว่งแขนเหนือศีรษะ

บรรทัดที่ 8

ทำซ้ำบรรทัดที่ 7
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สำหรับตอนที่สอง ลูกเสือสำรองเอำมือลงคลำนที่เท้ำ หันหน้ำเข้ำหำศูนย์กลำงของวงกลม โดยให้
หั ว หน้ ำ อยู่ ข้ ำ งนอก กำรเต้ น ร ำในตอนนี้ ป ระกอบด้ ว ยกำรเยำะเย้ ย เสื อ ที่ ต ำ ยแล้ ว เป็ น ตอน ๆ โดยหั ว หน้ ำ
ส่วนลูกเสือคนอื่นทำหน้ำที่เป็นลูกคู่ประกอบแต่ละตอนโดยกำรร้องคำรำม และคลำนเข้ำไปหำศูนย์กลำงของ
วงกลมทีละเล็กละน้อย มีกำรเยำะเย้ยรวม 4 ตอนด้วยกัน ทั้งกำรเยำะเย้ยและกำรร้องคำรำมตั้งต้นค่อนข้ำงเบำ
แล้วค่อย ๆ เพิ่มทั้งเสียงและควำมโกรธให้มำกขึ้น ในระหว่ำงที่มีกำรร้องคำรำมไม่ควรมีกำรเคลื่อนไหวหรือเสียง
จำกพวกลู กเสื อเลย พอถึงเวลำร้ องคำรำมครั้งที่ 4 ลู กเสื อทุก คนควรจะได้ไปถึงผำประชุม ท่ำเริ่มตอนที่ 3
ของกำรเต้นรำนี้โดยกำรนั่งคุกเข่ำบนส้นเท้ำ มือปล่อยไว้ข้ำง ๆ ตำมสบำย ฝ่ำยหัวหน้ำควรจะเข้ำประจำที่ที่
ศูนย์กลำงของผำประชุม
หัวหน้ำนั่งคุกเข่ำบนส้นเท้ำเช่นเดียวกัน เหยียดมือทั้งสองข้ำงขึ้นเหนือศีรษะแล้วพูดช้ำ ๆ และ
ทำท่ำเหมือนละครว่ำ “แชร์คำนตำยแล้ว ” ครั้นลูกเสืออื่น ๆ เหยียดแขนของตนขึ้นในท่ำเดียวกันและก้มศีรษะลง
คำนับสำมครั้งจนศีรษะและมือถูกพื้นดิน พร้อมกับว่ำ “ตำยแล้ว – ตำยแล้ว – ตำยแล้ว!” หลังจำกนั้นให้ลูกเสือ
ทุกคนกระโดดขึ้นและร้องตะโกน “ไชโย” อย่ำงตื่นเต้นสำมครั้งแล้วหมอบฟุบกับพื้นดินรำวกับว่ำถูกยิงกลำงอำกำศ
ภำยหลังที่ได้นอนสงบนิ่งเป็นเวลำประมำณ 5 นำที แล้วจงให้สัญญำณลุกขึ้นเป็นอันจบกำรเต้นรำฉลองกำรตำย
ของแชร์คำน กำรเต้นรำนี้ไม่ยำกเหมือนดังที่ฟังจำกคำบรรยำย และถ้ำได้ลองทำดูเป็นตอน ๆ ก่อนที่จะเอำมำ
รวมกันทั้งหมด ลูกเสือสำรองกองใดกองหนึ่งก็สำมำรถทำได้
ท่ำทำงประกอบเพลงเมำคลีล่ำสัตว์
1. จัดลูกเสือสำรองเป็นรูปแถววงกลมหันไปทิศทำงเดียวกัน
2. “เมำคลีล่ำสัตว์ ” (วรรคแรก) – ให้กำมือขวำสมมุติว่ำถือมีดสั้น อยู่ในมือแล้วมำป้องหน้ำ
มือซ้ำยไขว้หลัง พร้อมกับก้ำวเท้ำซ้ำยออกไปตำมจังหวะเนื้อร้องของเพลง
3. “เมำคลีล่ำสัตว์” (วรรคสอง) - ให้มือขวำไขว้หลัง มือซ้ำยป้องหน้ำพร้อมกับก้ำวเท้ำขวำออกไป
ตำมจังหวะเนื้อร้องของเพลง
4. “ฆ่ำแชร์คำน” (วรรคแรก) - ก้ำวเท้ำซ้ำย มือซ้ำยไขว้หลัง มือขวำกำแล้วทำท่ำแทงไปข้ำงหน้ำ
5. “ฆ่ำแชร์คำน”(วรรคสอง) - ก้ำวเท้ำขวำ มือซ้ำยไขว้หลัง มือขวำกำแล้วทำท่ำแทงไปข้ำงหน้ำ
6. “ถลกหนังมันออกมำหมด” (วรรคแรก) - ก้ำวเท้ำซ้ำยแล้วมือทั้งสองข้ำงทำท่ำฉีกอก พร้อมกับ
มือซ้ำย หงำยมือ มือขวำกำหอก
7. “ถลกหนังมันออกมำหมด” (วรรคสอง) - ก้ำวเท้ำขวำแล้วมือทั้งสองข้ำงทำท่ำฉีกอก พร้อมกับ
มือซ้ำย หงำยมือ มือขวำกำหอก
8. “มันฆ่ำวัว” - ยกเท้ำซ้ำยแล้วกระโดดหมุนตัวไปทำงขวำ มือซ้ำยไขว้หลัง มือขวำกำไว้เหนือหัว
9. “มันฆ่ำควำย” – ยกเท้ำขวำแล้วกระโดดหมุนตัวไปทำงซ้ำย มือขวำไขว้หลัง มือซ้ำยกำไว้เหนือหัว
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กิจกรรม C งำนศิลปะ
เวลำ 90 นำที
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ลูกเสือสำรองเห็นคุณค่ำของงำนศิลปะ และปฏิบัติงำนศิลปะได้
2. เพื่อให้ลูกเสือสำรองเกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์ สร้ำงผลงำนในรูปแบบต่ำงๆได้
3. เพื่อให้ลูกเสือสำรองทำงำนร่วมกับผู้อื่นและมีควำมเอื้ออำทรซึ่งกันและกัน
4. เพื่อให้ลูกเสือสำรองนำกิจกรรมต่ำงๆไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
ตัวอย่ำงกิจกรรมงำนศิลปะ
1. หน้ำกำกสัตว์ (ในนิทำนเมำคลี)
2. กำรร้อยลูกปัด
3. กำรประดิษฐ์โมบำย
4. กำรพับกระดำษหรือผ้ำ เช่น หมวก ดอกบัว กระทง กบ นก ฯลฯ
5. กำรทำหุ่นจำลองหรือสิ่งของจำกเศษวัสดุ
6. กำรทำกำร์ดอวยพร
7. งำนปั้น
8. งำนวำดภำพระบำยสี
9. กำรพิมพ์ภำพจำกเศษวัสดุ
10. กำรทำกังหันลม
11. ฯลฯ
วิธีกำรจัดกิจกรรม
1. ลูกเสือสำรองเข้ำรำยงำนตัวตำมเวลำที่กำหนด
2. กรรมกำรชี้แจงขั้นตอนกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
3. แบ่งลูกเสือสำรองออกเป็น 3 กลุ่มย่อย เพื่อปฏิบัติกิจกรรมตำมฐำน โดยใช้เวลำฐำนละ 25
นำที แล้วเวียนฐำนจนครบ 3 ฐำน
4. กำรปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละฐำนเมื่อเสร็จแล้วส่งผลงำนเพื่อรับกำรประเมินผลและประทับตรำ
5. ให้ลูกเสือสำรองจัดเก็บอุปกรณ์ทุกชิ้นเมื่อปฏิบัติงำนเสร็จแล้วให้เรียบร้อย
6. กรรมกำรสรุปผลกำรดำเนินงำนพร้อมตรวจสอบควำมเรียบร้อยของสถำนที่และอุปกรณ์
7. กรรมกำรปล่อยลูกเสือสำรองกลับพร้อมเตรียมรับลูกเสือชุดใหม่
หมำยเหตุ ในแต่ละฐำนอำจมีหลำยกิจกรรม เพือ่ ให้ลูกเสือสำรองเลือกตำมควำมถนัดและควำมสนใจหรือเปลี่ยนแปลงตำม
ควำมเหมำะสม
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วัสดุอุปกรณ์
จัดวัสดุอุปกรณ์ตำมกิจกรรมที่กำหนดอำจปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสมของท้องถิ่น โดยต้อง
คำนึงว่ำ ลูกเสือสำรองทุกคนต้องได้ปฏิบัติกิจกรรมครบทั้ง 3 ฐำน
ผลที่คำดว่ำจะได้รับและกำรนำไปใช้
1. ลูกเสือสำรองเห็นคุณค่ำในศิลปะ ได้ปฏิบัติงำนด้ำนศิลปะที่ตนชอบและเหมำะสม
กับวัย
2. ลูกเสือสำรองมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์และภำคภูมิใจในผลงำน
3. ลูกเสือสำรองมีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นสำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข
4. ลูกเสือสำรองนำกิจกรรมศิลปะไปประยุกต์ใช้ในกำรดำเนินชีวิตประจำวัน

ตัวอย่ำงกิจกรรมหน้ำกำกสัตว์ (จำกนิทำนเมำคลี)
วัสดุอุปกรณ์
1. กระดำษแข็ง
2. สีไม้ สีเทียน หรือสีชอล์ค
3. หนังยำง
วิธีทำ
1. ตัดกระดำษแข็งเป็นรูปหน้ำสัตว์ พร้อมมีหูไว้ร้อยหนังยำง
2. มีลำยเส้นแสดงรูปลักษณ์ของสัตว์
3. แจกสีและหน้ำกำกให้ลูกเสือสำรองระบำยสีตำมต้องกำร
4. เมื่อระบำยสีเสร็จให้ลูกเสือร้อยหนังยำง เพื่อสวมเป็นหน้ำกำกของแต่ละคน
5. อำจให้ลูกเสือแสดงท่ำทำงของสัตว์ตำมหน้ำกำกที่ตนเองทำ
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กิจกรรม D กำรสำรวจ
เวลำ 90 นำที
วัตถุประสงค์
1. ฝึกกำรสังเกต จดจำ พึ่งตนเอง
2. พัฒนำควำมรับผิดชอบและควำมอดทน กำรทำงำนร่วมกับผู้อื่น
วิธีจัดกิจกรรม
1.กรรมกำรกำหนดเส้นทำงกำรเดินทำงสำรวจ ระยะทำง 2 - 3 กิโลเมตร อย่ำงน้อย 5 เส้นทำง
2. แต่ละเส้นทำงใช้ไหมพรมต่ำงสี เครื่องหมำยสะกดรอย หรือเข็มทิศ เป็นคำสั่งให้แต่ละหมู่
เดินทำงสำรวจตำมใบงำนที่กำหนด
3. ระหว่ำงกำรเดินทำงสำรวจ กรรมกำรพึงกำหนดกิจกรรมให้ลูกเสือปฏิบัติ เช่น กำรศึกษำ
ธรรมชำติ กำรบันทึกหรือทำกิจกรรมอื่นใดตำมควำมเหมำะสมกับระยะทำงและเวลำ
4. กรรมกำรสรุปประเมินผลกำรจัดกิจกรรม
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กิจกรรม E กำรลูกเสือสำรอง
เวลำ 90 นำที
1. กิจกรรมเสนอแนะ
1.1 กิจกรรมระบำยสีภำพตัวละคร
1.2 กิจกรรมเกมเงียบ (Quiet Game)
2. วัตถุประสงค์
2.1 ลูกเสือสำรองได้ปฏิบัติกิจกรรมตำมควำมสนใจ
2.2 ลูกเสือสำรองได้แสดงออกด้ำนควำมคิดสร้ำงสรรค์
2.3 ลูกเสือสำรองได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับเพื่อนได้อย่ำงสนุกสนำน
2.4 ลูกเสือสำรองสำมำรถนำประสบกำรณ์มำใช้ในกำรปฏิบัติกิจกรรมได้อย่ำงเหมำะสม
3. วิธีกำรจัดกิจกรรม
3.1 แบ่งลูกเสือสำรอง ออกเป็น 2 กลุ่ม เท่ำๆกัน
3.2 ให้แต่ละกลุ่ม เข้ำปฏิบัติกิจกรรมตำมฐำน (ฐำนละ ประมำณ 45 นำที)
ฐำนที่ 1 กิจกรรมระบำยสีภำพตัวละคร
วิธีจัดกิจกรรม ฐำนที่ 1
กิจกรรมเสนอแนะที่ 1
1) จัดลูกเสือสำรองนั่งเป็นหมู่ๆ
2) จัดอุปกรณ์ให้แต่ละหมู่ ได้แก่ ดินสอ ยำงลบ ดินสอสี ฯลฯ
3) ให้ลูกเสือสำรองเลือกภำพระบำยสี และเขียนแสดงควำมคิดเห็นใต้ภำพตำมที่เลือก
- ให้เขียนบอกลักษณะนิสัยของตัวละครนั้นๆ อย่ำงน้อย 3 ข้อ
- ให้เขียนบอกลักษณะนิสัยที่ลูกเสือสำรองนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง อย่ำงน้อย 1 ข้อ
4) ให้ลูกเสือสำรองนำเสนอผลงำนของหมู่ตนเองเป็นตัวอย่ำงตำมที่เห็นสมควร
กิจกรรมเสนอแนะที่ 2
1) แบ่งลูกเสือออกเป็นหมู่ ๆ หรือกลุ่มตำมที่เห็นสมควร
2) ออกแบบกิจกรรมเป็นฐำนย่อย ๆ ให้ลูกเสือฝึกปฏิบัติ เพื่อแสดงออกถึงควำมคิดสร้ำงสรรค์
หรือควำมสำมำรถในเชิงกำรแสดงออก
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ฐำนที่ 2 กิจกรรมเกมเงียบ (Quiet Game)
วิธีจัดกิจกรรม ฐำนที่ 2
1) จัดทำฉลำกสำหรับให้ลูกเสือสำรอง จับคนละ 1 ใบ ตำมจำนวนลูกเสือที่จะให้แสดงในแต่ละ
ชุดตำมตัวอย่ำง เช่น
ชุดที่ 1
แสดงเป็นหมำป่ำ

ชุดที่ 2
แสดงเป็นช้ำง

ชุดที่ 3
แสดงเป็นหมี

ชุดที่ 4
แสดงเป็นนกเหยี่ยว

ชุดที่ 5
แสดงเป็นเสือ

ชุดที่ 6
แสดงเป็นงู

2) ม้วนฉลำกแล้วคละกันทุกชุด ให้ลูกเสือสำรองจับ คนละ 1 ใบ และเก็บฉลำกไว้เป็นควำมลับ
3) ลูกเสือสำรองจับฉลำกแล้ว ให้ไปหำอุปกรณ์มำแต่งตัวประกอบแสดงเท่ำที่จะหำได้ตำมเวลำที่
กำหนดให้
4) ลูกเสือสำรองกลับมำนั่งเป็นครึ่งวงกลม ผู้กำกับนัดหมำย ให้ลูกเสือออกมำแสดงท่ำทำงตำม
ฉลำกที่จับได้
5) ผู้กำกับจับฉลำกชุดกำรแสดง แล้วประกำศหมำยเลขกำรแสดง
6) ลูกเสือสำรองคนใดจับฉลำกได้หมำยเลขที่ประกำศ ให้ออกมำแสดง ท่ำทำงตำมฉลำกที่จับได้
7) เมื่อใดยินสัญญำณนกหวีด ให้หยุดแสดง ลูกเสือสำรองคนใดจะทำย ให้ยกมือขึ้น ทำยชื่อชุด
กำรแสดง
8) ถ้ำทำยถูกให้ชุดกำรแสดง กลับไปนั่งที่เดิม ถ้ำไม่ถูกให้แสดงต่อ จนกว่ำจะทำยถูกต้อง
9) ปฏิบัติ ตำม ข้อ 5-8 ไปจนครบทุกชุดกำรแสดง
4. วัสดุ อุปกรณ์
4.1 อุปกรณ์จัดกิจกรรม ฐำนที่ 1
1) ภำพลำยเส้นตัวละครสำคัญในนิทำน เรื่องเมำคลีลูกหมำป่ำ สำหรับให้ลูกเสือสำรองเลือก
คนละ 1 ภำพตำมจำนวนลูกเสือ
เมำคลี
ครอบครัวหมำป่ำ
พญำหัตถี(ช้ำง) งูเหลือม(คำ)
หมีเฒ่ำ(บำลู) เสือดำ(บำเกียร่ำ)
ลิงบันเดอโล้ก
2) ดินสอ ดินสอสี ยำงลบ

แชร์คำน
เหยี่ยว(จิล)
หัวหน้ำฝูงหมำป่ำ(อำเคล่ำ)
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4.2 อุปกรณ์จัดกิจกรรม ฐำนที่ 2
1) ฉลำกสำหรับให้ลูกเสือจับตำมจำนวนลูกเสือ
2) ฉลำกชื่อชุดกำรแสดง สำหรับให้ผู้กำกับจับ
3) นกหวีด
4) กระดำษ กรรไกร
5) เครื่องเย็บกระดำษ
6) อื่นๆตำมควำมจำเป็น
5. ผลที่ได้รับและกำรนำไปใช้
5.1 ลูกเสือสำรองได้พัฒนำควำมคิดและกล้ำแสดงออกได้อย่ำงมีเหตุผล
5.2 ลูกเสือสำรองพัฒนำคุณลักษณะนิสัยของตนได้ดีขึ้น
5.3 ลูกเสือสำรองได้ฝึกกำรแก้ไขปัญหำ
** หมำยเหตุ กำรจัดสถำนที่ให้เป็นป่ำดงพงพี เช่น มีสัตว์ต่ำงๆ ในนิทำนเรื่องเมำคลี ฯลฯ
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กิจกรรม F งำนฝีมือ
เวลำ 90 นำที
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ลูกเสือสำรองพัฒนำกำรใช้มือและเครื่องมือในกำรจัดกิจกรรมได้อย่ำงปลอดภัย
2. เพื่อพัฒนำควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์
3. เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือสำรองใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ในกำรทำงำนฝีมือ
วิธีจัดกิจกรรม
คณะกรรมกำรกิจกรรมควรพิจำรณำข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรปกครอง หลักสูตร
และวิชำพิเศษลูกเสือสำรอง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2522) เป็นแนวทำงในกำรออกแบบและกำหนดกิจกรรม
ตำมควำมเหมำะสม

กำรชุมนุมรอบกองไฟ
1. สถำนที่ลำนกลำงแจ้งหรือห้องประชุมตำมควำมเหมำะสม
2. ใช้เรื่องที่ควรใช้ในกำรแสดงในงำนชุมนุมรอบกองไฟ
- ละครพูด
- กำรแสดงพื้นบ้ำน
- กำรแสดงดนตรีประกอบกำรร้องเพลง
- เพลงพื้นเมือง
- กำรแสดงกล
- ละครเงียบ
- กำรเล่ำนิทำนหรือแสดงท่ำขบขัน
- กำรแสดงหุ่นหรือเชิดหุ่นคน
- อื่นๆ ตำมที่เห็นสมควร

ภำคผนวก

ผนวก 1 หมวกงำนชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชำติครั้งที่ 1

ด้ำนหลัง

ด้ำนหน้ำ

ตรำงำนชุมนุม
ขนำดสูง 6 เซนติเมตร

ผนวก 2 ผ้ำผูกคองำนชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชำติครั้งที่ 1
ลูกเสือ/เนตรนำรี
90 ซม.
65 ซม.

ด้ำนฐำนขนำด 90 เซนติเมตร
ขลิบสีขำวขนำด 2 เซนติเมตร

ด้ำนตั้งสูงขนำด 65 เซนติเมตร
ตรำสัญลักษณ์งำนชุมนุม ขนำด 6 เซนติเมตร

ผู้กำกับ/กรรมกำร
120 ซม.

75 ซม.

ด้ำนฐำนขนำดไม่น้อยกว่ำ 120 เซนติเมตร ด้ำนตั้งสูงขนำด 75 เซนติเมตร
ขลิบสีขำวขนำด 2 เซนติเมตร
ตรำสัญลักษณ์งำนชุมนุม ขนำด 6 เซนติเมตร
** รำยละเอียดอ้ำงอิงจำก หน้ำ 8-9

ผนวก 3 เสื้องำนชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชำติครั้งที่ 1

แบบเสื้อผู้กำกับ/ กรรมกำร

แบบเสื้อลูกเสือ เนตรนำรี

ผนวก 4 เกียรติบัตรงำนชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชำติครั้งที่ 1

หมายเหตุ ขนาดเกียรติบัตรเท่ากับขนาด A4

ผนวก 5
แนวทำง
กำรกล่ำวเทิดพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ประมุขคณะลูกเสือแห่งชำติ
ในพิธีเปิดงำนชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชำติ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562

ตัวอย่ำงที่ 1
ขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม
ปวงข้าพระพุทธเจ้าเหล่าลูกเสือทั่วรัฐสีมามณฑลขอถวายอาศิรวาท
บรมนาถนราธิบดีแห่งพระบรมราชจักกรีวงศ์
ขออานุภาพแห่งพระไตรรัตน์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์
จงอภิบาลรักษาพระองค์ให้ทรงพระเกษมสาราญ
สถิตสเถียรในมไหศวรรยราชสมบัติ
พร้อมจตุรพิธพรสิริสวัสดิ์
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสฤษดิ์ดังพระราชประสงค์
พระบารมียังความร่มเย็นเป็นสุขแก่พสกนิกรทั่วเมทนีดล
พระเกียรติคุณวิบูลย์ผลเกริกไกร
พระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาล
ปกรักษาบ้านเมือง พระศาสนา และอาณาประชาราษฎร์
ให้เจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรสืบไปตราบกาลนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า...............................

แนวทำง
กำรกล่ำวเทิดพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ประมุขคณะลูกเสือแห่งชำติ
ในพิธีเปิดงำนชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชำติ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562

ตัวอย่ำงที่ 2
ขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม
ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมถวายอาศิรวาทด้วยปีติโสมนัส
สรรพสิริสวัสดิ์บังเกิดแก่แผ่นดิน
ความร่มเย็นแผ่ไพศาลทุกทิศานุทิศ
ขออานุภาพพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ประทานพรให้เจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน
พร้อมด้วยพิพิธพรมงคลอันโอภาสไพบูลย์
สถิตเสถียรจารูญจรัสในสิริราชสมบัติ
ทรงเปี่ยมพระพลานุภาพนาพสกนิกรผาสุกสโมสร
พระเกียรติคุณเกริกไกรขจายขจร
ทรงพระเกษมสุขสาราญพระราชหฤทัย
พระบรมเดชานุภาพแผ่ปกเกล้าลูกเสือไทยวิวัฒน์สถาพรตราบกาลนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า...............................

ผนวก 6
แบบประเมินผลกำรดำเนินงำน
งำนชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชำติ ครั้งที่ 1
ระหว่ำงวันที่ 5 – 6 สิงหำคม 2562
ณ ..............................................................................
คำชี้แจง กรุณำแสดงควำมคิดเห็นโดยทำเครื่องหมำย √ ลงใน 
1.สถำนภำพ  ผู้กำกับ  ลูกเสือ/เนตรนำรี  ผู้ปกครอง/ผู้เยี่ยมชม
2. ควำมพึงพอใจในโครงกำร
ข้อที่

รำยกำร

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

กำรพัฒนำจิตสำนึกในกำรเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์
กำรได้เรียนรู้ทักษะทำงลูกเสือสำรอง และวิทยำกำรใหม่ ๆ
กำรพัฒนำลักษณะนิสัยและคุณธรรมจริยธรรม
กำรพัฒนำระเบียบวินยั และกำรพึ่งตนเอง
กำรเสริมสร้ำงควำมรักควำมสำมัคคีในหมู่คณะ
กำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น เพื่อพัฒนำกิจกำรลูกเสือสำรอง
ควำมพึงพอใจด้ำนสถำนที่และสิ่งอำนวยควำมสะดวก
ควำมพึงพอใจด้ำนอำหำร อำหำรว่ำง และกำรบริกำร
ควำมพึงพอใจด้ำนกิจกรรมชีวิตชำวค่ำย
ควำมพึงพอใจด้ำนกิจกรรมทักษะลูกเสือ
ควำมพึงพอใจด้ำนกิจกรรมป่ำดงพงพี
ควำมพึงพอใจด้ำนกิจกรรมงำนศิลปะ
ควำมพึงพอใจด้ำนกิจกรรมกำรสำรวจ
ควำมพึงพอใจด้ำนกิจกรรมงำนฝีมือ
ควำมพึงพอใจด้ำนกิจกรรมกำรลูกเสือสำรอง
ควำมพึงพอใจด้ำน พิธีเปิด พิธีปิด และกำรชุมนุมรอบกองไฟ
ควำมพึงพอใจระยะเวลำในกำรจัดงำนชุมนุมครั้งนี้ (2 วัน 1 คืน)
ท่ำนเห็นด้วยเพียงใดถ้ำจะจัดงำนชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชำติ
ครัง้ ต่อไประยะเวลำ 3 วัน 2 คืน
ท่ำนพึงพอใจในกำรเข้ำร่วมงำนชุมนุมครั้งนี้เพียงใด
ท่ำนพึงพอใจกำรบริหำรจัดกำรงำนชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชำติ ครั้งที่
1 เพียงใด

19
20



กรรมกำร

มำกที่สุด
5



อื่นๆ (โปรดระบุ.............................................)

ระดับควำมพึงพอใจ
มำก
ปำนกลำง
น้อย
4
3
2

ควรปรับปรุง

1

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณทุกท่ำนที่ให้ควำมร่วมมือ/คณะกรรมกำรประเมินผล
** แบบประเมินสำมำรถปรับเปลีย่ นได้ตำมควำมเหมำะสม
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แบบรำยงำนผล
กำรจัดงำนชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชำติ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562
วันที่ 5 - 6 สิงหำคม 2562
1. หน่วยงำน สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด..........................................................................
2. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสำนโครงกำร......................................................................................
3. กำรดำเนินงำน 3 ระยะ
3.1 กำรดำเนินกำรก่อนวันจัดงำนชุมนุมลูกเสือ (........../.........../.........ถึง....../........../...........)
1)........................................................................................................................... ........
2) ............................................................................................................................. ......
3) ...................................................................................................................................
3.2 กำรดำเนินกำรในวันจัดงำนชุมนุมลูกเสือ (........../.........../.........ถึง....../........../...........)
1)........................................................................................................................ ...........
2) ............................................................................................................................. ......
3) ...................................................................................................................................
3.3 กำรดำเนินกำรหลังวันจัดงำนชุมนุมลูกเสือ (........../.........../.........ถึง....../........../...........)
1)...................................................................................................................................
2) ............................................................................................................................. ......
3) ...................................................................................................................................
4.ผลกำรดำเนินงำน
เชิงปริมำณ
4.1 งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินงำน
1)........................................................................................................................... ........
2) ...................................................................................................................................
3) ............................................................................................................................. ......
4.2 กลุ่มเป้ำหมำยผู้เข้ำร่วมงำนชุมนุม จำนวน.............คน ประกอบด้วย
4.2.1 โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร จำนวน...........โรงเรียน
4.2.2 ลูกเสือสำรอง จำนวน..........คน
4.2.3 เนตรนำรีสำรอง จำนวน.............คน
4.2.4 ผู้กำกับลูกเสือสำรอง จำนวน..........คน
4.2.5 กรรมกำรดำเนินงำน จำนวน...........คน
4.2.6 ผู้ปกครองลูกเสือ เนตรนำรี จำนวน............คน
4.2.7 ผู้เกี่ยวข้อง/อื่นๆ จำนวน.........คน

-2เชิงคุณภำพ
4.3 ผลที่เกิดกับผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
ผลที่เกิดกับโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร .........................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ......................................
ผลที่เกิดกับลูกเสือ/เนตรนำรีสำรองที่เข้ำร่วมโครงกำร .........................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ผลที่เกิดกับผู้กำกับกองลูกเสือสำรองที่เข้ำร่วมโครงกำร .......................................................
................................................................................................................................................................. ..........
...........................................................................................................................................................................
ผลที่เกิดกับผู้เกี่ยวข้อง/อื่นๆ ระบุ.........ที่เข้ำร่วมโครงกำร ....................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
5. ควำมพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้ำร่วมโครงกำร/คิดเป็นร้อยละ
...........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... ....................
6. ปัจจัยควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำน
1)...................................................................................................................................
2) ............................................................................................................................. ......
3) ...................................................................................................................................
7. ปัญหำ/อุปสรรคของกำรดำเนินงำน
1)........................................................................................................................... ........
2) ................................................................................................................................. ..
3) ........................................................................................................................... ........
8. ข้อเสนอแนะในกำรดำเนินงำนครั้งต่อไป
1)........................................................................................................................... ........
2) ...................................................................................................................................
3) ............................................................................................................................. ......
...............................................(ผู้รำยงำน)
(.............................................................)
.............................................(ผู้ตรวจรำยงำน)
(..............................................................)
ศึกษำธิกำรจังหวัด...................................
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ใบแจ้งควำมจำนงเข้ำร่วมงำนชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชำติ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562
ระหว่ำงวันที่ 5 – 6 สิงหำคม 2562
ณ.............................................................................จังหวัด...................................
1. ชื่อสถำนศึกษำ ............................................................อำเภอ..........................จังหวัด.............................
สังกัด ...................................................................................................................
2. ชื่อผู้กำกับลูกเสือสำรอง
นำย/นำง/นำงสำว ........................................................................อำยุ................ปี ศำสนำ......................
คุณวุฒิลูกเสือ.................................................โทรศัพท์............................................
3. ชื่อลูกเสือ เนตรนำรี
ลำดับ

ชื่อ –สกุล
(ระบุเด็กชำย/ เด็กหญิง)

ศำสนำ

อำยุ

หมู่
โลหิต

หมำยเหตุ

1
2
3
4
5
6
คำรับรองของหัวหน้ำสถำนศึกษำ
ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว ........................................................................ตำแหน่ง........................................
โรงเรียน................................................................................ อนุญำตให้ผู้มีนำมข้ำงต้นเข้ำร่วมงำนชุ มนุมลูกเสือ
สำรองแห่งชำติ ครั้งที่ 1 ระหว่ำงวันที่ 5 – 6 สิงหำคม 2562
ลงชื่อ..............................................หัวหน้ำสถำนศึกษำ
(........................................................)
หมำยเหตุ แบบแจ้งควำมจำนงนี้ให้สำเนำส่งสำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ จำนวน 2 ชุด
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คณะจัดทา
เลขำธิกำรสำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ
รองเลขำธิกำรสำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ
ผู้ช่วยเลขำธิกำรสำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ
นำยสกนธ์ ชุมทัพ
นำยชูชัย งำมวสุลักษณ์
นำงสำวอัจฉรำ สำกระจำย
๑. ผู้อำนวยกำรสำนักเลขำธิกำรสำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ
๒. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร
๓. ผู้อำนวยกำรสำนักกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร
๔. นำยคงศักดิ์ เจริญรักษ์
๕. นำยพนัส บุญวัฒนสุนทร
๖. นำยสมมำต สังขพันธ์
๗. นำยเดช วรเจริญศรี
๘. นำยอมร ชุมศรี
๙. นำยปรีชำ กล่ำรัศมี
๑๐. นำยมำนะ ศรีคำเวียง
๑๑. นำยวันชัย ทองเกิด
๑๒. นำยสำรำญ เพียรดี
๑๓. นำงฉวีผ่อง นันทพล
๑๔. นำงจินตนำ เผ่ำจินดำ
๑๕. นำยสมศักดิ์ อนำนนท์
๑๖. นำงเสำวณี อนำนนท์
๑๗. ร.ต.อ. กษิต ธำรเพชรวัฒนำ
๑๘. นำงศิรินทร์ ธำรเพชรวัฒนำ
๑๙. นำงสุนันท์ บุญศักดิ์
๒๐. นำงปำจรีย์ รัตนมุณีวงศ์
๒๑. นำงฐำนิษฐ์ เมธีทิพย์สกุล
๒๒. ว่ำที่เรือตรี ศุภวัฒน์ เทียมรัชนีกร
๒๓. นำยประยุทธ ติณรัตน์
๒๔. นำยเขมชำติ อมำตยกุล
๒๕. ว่ำที่ร้อยตรี สุเมธ สุจริยวงศ์
๒๖. นำยประพนธ์ ศรีชัย
๒๗. นำยเทพพนม ลีประโคน
๒๘. นำยวสันต์ ด่ำนกิจเจริญ
๒๙. นำงชมพูนุช เงินดิษฐ
๓๐. นำยประธำน เสนีวงศ์ ณ อยุธยำ
๓๑. นำยประสำร ชัยวงศ์
๓๒. นำยสุภโชค เกษมจิต
๓๓. ว่ำที่เรือตรี ธนวรรธน์ สุวรรณปำล
๓๔. นำยชุมพล ชุ่มจิตร
๓๕. นำยณัฐพล สิทธิกุล
๓๖. นำงวีรณำ พิธสิฐ
๓๗. นำงสำวพัชรี วรรณสุข
๓๘. นำงสำวปวริศำ อมำตยกุล
๓๙. นำยวีรวัฒน์ บัวนำค
๔๐. นำงสำวพิรำนันท์ สวงโท
๔๑. นำยณัฐพงศ์ มุ่งหวังเจริญกิจ
๔๒. นำงสำวโสภำ แกว่นธัญกิจ
๔๓. นำงสำวอรวรรณ พุ่มอุสิต
๔๔. นำงสำวเกสร อุทำแสง
๔๕. นำงสำวนันทยำ เกกินะ
๔๖. นำงสำวคอดียะฮ์ ฮำซำไนน์
๔๗. นำงเบ็ญจำงค์ ถิ่นธำนี
๔๘. นำงสำวจริยำรุจี สุขวิชัย

ที่ปรึกษำ
ที่ปรึกษำ
ที่ปรึกษำ
ที่ปรึกษำ
ที่ปรึกษำ
ที่ปรึกษำ
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

