
ก ำหนดกำร 

โครงกำรฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนำรี จรำจร ประจ ำปี 2565 
ระหว่ำงวันที่ 28 – 30 มิถุนำยน  ๒๕๖5 (ไป-กลับ) 

ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศำลำยำ ในพระสังฆรำชูปถัมภ์  
อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

********************* 

วันที่ 28 มิถุนำยน 2565 

เวลา 08.00 - 08.30 น.       รายงานตัวและลงทะเบียน   
เวลา 08.30 - 09.00 น.       ปฐมนิเทศ 

ทดสอบก่อนบทเรียน 
เวลา 09.00 - 10.00 น.       พิธีเปิดในห้องประชุม 

  - ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและพระบรมรูปรัชกาลท่ี 6 
  - ถวายราชสดุดี 
  - กล่าวรายงาน 
  - ประธานกล่าวปราศรัยเปิดการฝึกอบรม 
พิธีเปิดรอบเสำธง 
  - ชักธงขึ้น 
  - สวดมนต์ 
  - สงบนิ่ง 
  - ผู้อ านวยการฝึกอบรมกล่าวปราศรัย 
ผู้อ ำนวยกำรฝึกชี้แจงวัตถุประสงค์และแนะน ำวิทยำกร 
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

เวลา 10.00 - 10.15 น.      รับประทานอาหารว่างและเครื่องด่ืม/นันทนาการ 
เวลา 10.15 - 12.00 น.      บทบาทหน้าท่ีลูกเสือ เนตรนารีจราจร 
    โดย นายวชิรวิทย์  นิติพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทรงคนอง และคณะ 
เวลา 12.00 - 13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 - 14.00 น.      พระรำชบัญญัติจรำจรทำงบกและกฎหมำยที่เก่ียวข้อง (1)   
                               โดย พันต ารวจโทปรัชญา บูรณัติ สารวัตร (สอบสวน) สถานีต ารวจภูธรพุทธมณฑล         
    และคณะ 
เวลา 14.00 - 14.15 น.      รับประทานอาหารว่างและเครื่องด่ืม/นันทนาการ 
เวลา 14.15 - 15.30 น.     เคร่ืองหมำยจรำจรและสัญญำณจรำจร 
    โดย พันต ารวจโทปรัชญา บูรณัติ สารวัตร (สอบสวน) สถานีต ารวจภูธรพุทธมณฑล         
    และคณะ 
เวลา 15.30 - 16.30 น.     กำรสังเกต กำรจดจ ำและกำรรำยงำนเหตุ (1) 
    โดย พันต ารวจโทพลวัฒน์  ชอบผล สารวัตรสืบสวน สถานีต ารวจภูธรพุทธมณฑล           
    และ ร้อยต ารวจเอกจ านง  นาคจีนวงษ์ รองสารวัตรสืบสวน สถานีต ารวจภูธรพุทธมณฑล 
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วันที่ 29 มิถุนำยน 2565 

เวลา 08.00 - 09.00 น.       รายงานตัว/กลุ่มสัมพันธ์   
เวลา 09.00 - 10.00 น.       กำรเดินเท้ำและโดยสำรรถประจ ำทำงอย่ำงปลอดภัย 
    โดย พันต ารวจเอกพงษ์ศักดิ์  ชูนาค รองผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดนครปฐม 
เวลา 10.00 - 10.15 น.      รับประทานอาหารว่างและเครื่องด่ืม/นันทนาการ 
เวลา 10.15 - 12.00 น.      กำรปฐมพยำบำลและฝึกปฏิบัติ 
    โดย นายวชิรวิทย์  นิติพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทรงคนอง และคณะ 
เวลา 12.00 - 13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 - 13.15 น.      กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์                                
เวลา 13.15 - 14.45 น.      สัญญำณไฟจรำจร สัญญำณจรำจรและสัญญำณนกหวีด 
    โดย พันต ารวจโทปรัชญา บูรณัติ สารวัตร (สอบสวน) สถานีต ารวจภูธรพุทธมณฑล         
    และคณะ 
เวลา 14.45 - 15.00 น.     รับประทานอาหารว่างและเครื่องด่ืม  
เวลา 15.00 - 16.30 น.     สัญญำณจรำจรและสัญญำณนกหวีด (ภำคปฏิบัติ 1) 

โดย พันต ารวจโทปรัชญา บูรณัติ สารวัตร (สอบสวน) สถานีต ารวจภูธรพุทธมณฑล         
    และคณะ 

วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 

เวลา 08.00 - 09.00 น.       รายงานตัว/กลุ่มสัมพันธ์   
เวลา 09.00 - 10.00 น.       สัญญำณจรำจรและสัญญำณนกหวีด (ภำคปฏิบัติ 2)  
    โดย พันต ารวจโทปรัชญา บูรณัติ สารวัตร (สอบสวน) สถานีต ารวจภูธรพุทธมณฑล         
    และคณะ 
เวลา 10.00 - 10.15 น.      รับประทานอาหารว่างและเครื่องด่ืม/นันทนาการ 
เวลา 10.15 - 12.00 น.      กำรจัดท ำโครงกำรกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรีจรำจร 
    โดย นายวชิรวิทย์  นิติพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทรงคนอง และคณะ 
เวลา 12.00 - 13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 14.00 น.      พระรำชบัญญัติจรำจรทำงบกและกฎหมำยที่เก่ียวข้อง (2)    
    โดย พันต ารวจโทปรัชญา บูรณัติ สารวัตร (สอบสวน) สถานีต ารวจภูธรพุทธมณฑล         
    และคณะ                                                         
เวลา 14.00 - 14.15 น.      รับประทานอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
เวลา 14.15 - 15.15 น.     กำรสังเกต กำรจดจ ำและกำรรำยงำนเหตุ (2)   
    โดย พันต ารวจโทพลวัฒน์  ชอบผล สารวัตรสืบสวน สถานีต ารวจภูธรพุทธมณฑล           
    และ ร้อยต ารวจเอกจ านง  นาคจีนวงษ์ รองสารวัตรสืบสวน สถานีต ารวจภูธรพุทธมณฑล 
เวลา 15.15 - 16.30 น.     - สรุปประเมินผล 
    - ทดสอบหลังบทเรียน 
    - พิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรม 
    - พิธีปิดรอบเสาธง 

หมำยเหตุ  1. ก าหนดการนี้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม    
  2. การแต่งกาย : เครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี พร้อมหมวก    

  


