
ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ที่  ๒๙๙ / ๒๕๕๖ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรอยู่ค่ำยพักแรมลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำดระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๑-๓ 
............................................................ 

เพื่อให้การด าเนินงานการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑-๓ 
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๖    ระหว่างวันที่  ๑๓ – ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖   ณ  ค่ายเสือป่าแคมป์ ๑,๒ และ            
ค่ายพงษ์ลดา  อ าเภอมวกเหล็ก   จังหวัดสระบุรี  ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  บังเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน  โดยอาศัย
อ านาจตามมาตรา   ๒๗ (๑)   แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช    ๒๕๔๗   
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานต่าง ๆดังน้ี   
 
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

นางวรรณี  บุญประเสริฐ ผูอ้ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
นางนภัสสรณ์ เกียรติอภิพงษ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
นางทองกราว  เสนาขันธ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
นายพิราม ภูมิวิชิต  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
นางสุนิดา  เดชะทัตตานนท์  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 
นายนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย  หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้ำที่   ให้ค าปรึกษา  ควบคุม  ดูแล  และอ านวยความสะดวกให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
๑. ฝ่ำยด ำเนินงำน 

นางวรรณี   บุญประเสริฐ  ผู้อ านวยการค่าย 
นางนภัสสรณ์  เกียรติอภิพงษ์  รองผู้อ านวยการค่าย 
นางทองกราว   เสนาขันธ์   รองผู้อ านวยการค่าย 
นางสุนิดา   เดชะทัตตานนท์   รองผู้อ านวยการค่าย 
นางศรีนภา                 อรัญญาเกษมสุข  กรรมการ 
นายเพิ่มศักดิ์  พูลสวัสดิ์   กรรมการ 
นายนิพนธ์   พจนสุวรรณชัย  กรรมการ 
นางสาวเสาวนีย์  จิระสุทธ์ิตระกูล  กรรมการ 
น.ส.ฝนทอง  ศิริพงษ์   กรรมการ 
นายพิราม  ภูมิวิชิต   กรรมการและเลขานุการ 
นายปุ้ย   คงอุไร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ ๑.  วางแผน ด าเนินการ และควบคุมการฝึกอบรมให้เป็นไปตามที่ก าหนด  
๒.  ควบคุมและประสานงานต่าง ๆให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

 

 

 
 

 
 



-๒- 
๒. ฝ่ำยประสำนงำนทั่วไป 

นายนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย หัวหน้า นายพิราม  ภูมิวิชิต  รองหัวหน้า   
นายเพิ่มศักดิ์ พูลสวัสดิ์      ผู้ช่วย    น.ส.เสาวนีย์  จิระสุทธ์ิตระกูล ผู้ช่วย              
นายปุ้ย  คงอุไร  ผู้ช่วย นายณรงค์  หนูนารี  ผู้ช่วย               
นายก าพล จางจะ  ผู้ช่วย น.ส. อรสา  ชาติรัมย์  ผู้ช่วย            
นายธรัตน์ บัลลังค์โพธ์ิ ผู้ช่วย นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์ ผู้ช่วย              
น.ส.ศิริพร โกมารกุล  ผู้ช่วย 

มีหน้ำที่   ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย 
 
๓. ฝ่ำยพยำบำล 

นางพรพรรณ ยวดยิ่ง  หัวหน้า นางจุฑามาศ วานิชชัง  รองหัวหน้า 
 น.ส.เสาวลักษณ์  สันติธรรมเมธี ผู้ช่วย นางวราภรณ์ แก้วเชาว์รัมย์ ผู้ช่วย                 

พี่เลี้ยงฯ    ผู้ช่วย 
          มีหน้ำที่  ๑. จัดเตรียมเวชภัณฑ์ ยาที่จ าเป็นในการอยู่ค่ายพักแรมและดูแลผู้เจ็บป่วยอย่างใกล้ชิด 
                      ๒. ประสานงานกับค่ายและผู้เก่ียวข้อง  เม่ือมีผู้เจ็บป่วย 

 
๔. ฝ่ำยเอกสำรและอุปกรณ์ฝึก 

  นายพิราม  ภูมิวิชิต  หัวหน้า นายธรัตน์ บัลลังค์โพธ์ิ รองหัวหน้า 
 น.ส.เสาวนีย์  จิระสุทธ์ิตระกูล ผู้ช่วย นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์ ผู้ช่วย             

น.ส. อรสา  ชาติรัมย์  ผู้ช่วย นายก าพล จางจะ  ผู้ช่วย              
นายวัชระ  เต๋งเจริญสุข ผู้ช่วย พี่เลี้ยงฯ    ผู้ช่วย  

มีหน้ำที่  จัดท ารายชื่อแต่ละหมู่  กอง  ท าเอกสารแจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  

๕. ฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ ์
 นายสุวิท  ปิ่นอมร  หัวหน้า นายปวิตร สมนึก              รองหัวหน้า 

  นายภาคภูมิ   แก้วเย็น  ผู้ช่วย นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์ ผู้ช่วย  
  นายสิทธิชัย   มาโนชญ์กุล   ผู้ช่วย นายวัชระ  เต๋งเจริญสุข ผู้ช่วย 

นายก าพล จางจะ  ผู้ช่วย นายธรัตน์ บัลลังค์โพธ์ิ ผู้ช่วย 
นายสมุฎฎิ์ ภาษาดี  ผู้ช่วย พี่เลี้ยงฯ    ผู้ช่วย 

  
มีหน้ำที่   ๑. บันทึกภาพน่ิงและวีดิทัศน์ กิจกรรมตลอดการอยู่ค่าย ควบคุมระบบแสง เสียง ตลอดการอยู่ค่าย/ฝึกอบรม 
             ๒. พิมพ์รูปภาพการอยู่ค่ายและแผ่นดีวีดีประมวลภาพการอยู่ค่ายประกอบการสรุปผลงานและน าขึ้นเว็บไซต์ของโรงเรียน 
  
 ๖. ฝ่ำยกำรเงินและอำหำร 
  นางทัศนีย์ วงค์เขียว  หัวหน้า นางกุณฑลี เจษฎาวัลย์ รองหัวหน้า  
  น.ส.มณทิพย์ เจริญรอด  ผู้ช่วย นางพัชรี      ระมาตร์  ผู้ช่วย 
  น.ส.นิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย ผู้ช่วย นางศรีนภา  อรัญญาเกษมสุข ผู้ช่วย 
  มีหน้ำที่   ประสานงานกับผู้ประกอบการจัดกิจกรรมค่ายพักแรมด้านการเงิน 
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 ๗. ฝ่ำยพิธีกำร 
  นายพิราม  ภูมิวิชิต  หัวหน้า นายณรงค์  หนูนารี  รองหัวหน้า                 

นายเพิ่มศักดิ์ พูลสวัสดิ์      ผู้ช่วย น.ส.เสาวนีย์  จิระสุทธ์ิตระกูล ผู้ช่วย              
นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์ ผู้ช่วย น.ส. อรสา  ชาติรัมย์  ผู้ช่วย            
นายธรัตน์ บัลลังค์โพธ์ิ ผู้ช่วย  นายก าพล จางจะ  ผู้ช่วย 

๘. ฝ่ำยควบคุมกำรเดินทำง 
 นายพิราม  ภูมิวิชิต  หัวหน้า น.ส.เสาวนีย์  จิระสุทธ์ิตระกูล รองหัวหน้า 
 นายปุ้ย  คงอุไร  ผู้ช่วย นายก าพล จางจะ  ผู้ช่วย 
 น.ส. อรสา  ชาติรัมย์  ผู้ช่วย นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์ ผู้ช่วย              

นายธรัตน์ บัลลังค์โพธ์ิ ผู้ช่วย ผู้บังคับบัญชาลูกเสือฯ  ผู้ช่วย               
ผู้น ากลุ่มยุวกาชาด   ผู้ช่วย พี่เลี้ยงฯ    ผู้ช่วย 

มีหน้ำที่     ประสานงานกับบริษัทฯที่จัดกิจกรรมในการจัดเตรียมยานพาหนะตามระเบียบการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 
และประสานกับฝ่ายจัดกิจกรรมในการเตรียมรถโรงเรียนเพื่อความสะดวกในการควบคุม ติดตามและดูแลนักเรียน 

 
 ๙. ฝ่ำยวิชำกำรและฝึกอบรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑  ค่ำยเสือป่ำแคมป์ ๑ 
  นางนภัสสรณ์ เกียรติอภิพงษ์ ผู้อ านวยการค่าย 
  นายเพิ่มศักดิ์ พูลสวัสดิ์  ผู้อ านวยการฝึก  
  น.ส.ภัทรนุช ค าดี  หัวหน้าวิชาสูทกรรม  
  นายสิทธิชัย  มาโนชญ์กุล หัวหน้าวิชาผจญภัย  
  น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์  หัวหน้าวิชาปฐมพยาบาล  
  น.ส.ชลิตา บุญรักษา  หัวหน้าวิชาบุกเบิก  
  นายสุชาติ รัตนเมธากูร หัวหน้าวิชาเดินทางไกล  
  น.ส. อรสา  ชาติรัมย์   หัวหน้าวิชากิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ , หัวหน้าวิชาการจัดการค่าย  
            มีหน้ำที ่ ผู้ก ากับลูกเสือเนตรนารีและผู้น าหน่วยยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
  ๙.๑ ฝ่ำยวิทยำกรประจ ำกอง 

น.ส. อรสา  ชาติรัมย์   หัวหน้ากลุ่มลูกเสือ-เนตรนารี 
กอง 1 นางล าพอง พูลเพิ่ม  หัวหน้า นายอุตสาห์ สังขรัตน์  ผู้ช่วย 
กอง 2 นางวราภรณ์ สัตยมาภากร หัวหน้า น.ส.ชลิตา บุญรักษา  ผู้ช่วย 

  น.ส.ภัทรนุช ค าดี  ผู้ช่วย 
กอง 3 นางนวรัตน์ นาคะเสนีย์กุล หัวหน้า นางปภาดา ทรัพย์สรัล ผู้ช่วย 
กอง 4 นายสุวิท  ปิ่นอมร  หัวหน้า นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล ผู้ช่วย 

น.ส.เกวลี  บุญบา  ผู้ช่วย 
กอง 5 น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์  หัวหน้า น.ส.จิตรลดา อินทรขุนทด ผู้ช่วย 
กอง 6 นางพัชรี  ระมาตร์  หัวหน้า นายสุชาติ รัตนเมธากูร ผู้ช่วย 
กอง 7 นางกาญจนา สิริมหา  หัวหน้า น.ส.รัตยา  ร่างกายดี  ผู้ช่วย 
กอง 8 น.ส.ลักษณา อังกาบสี  หัวหน้า นายมนตรี สุขสวัสดิ์  ผู้ช่วย 
กอง 9 นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ์ หัวหน้า น.ส.ณัชชา ปัญญาเมา ผู้ช่วย 
กอง 10  น.ส.มยุรี  ม่ิงมงคล  หัวหน้า น.ส.เสาวลักษณ์ สันติธรรมเมธี ผู้ช่วย 

  นางศรีนภา อรัญญาเกษมสุข ผู้ช่วย 
 
 



-๔- 
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดกลุ่ม ม.1 
น.ส.ภาชินี รัตนศรีปัญญะ หัวหน้า นายเศรษฐโสรช ชื่นอารมณ์ ผู้ช่วย  
น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ ผู้ช่วย น.ส.วิไลรักษ์ กระลาม  ผู้ช่วย   
นางนลินพร สมสมัย  ผู้ช่วย น.ส.นิตติกา แสงสวัสดิ์  ผู้ช่วย 
นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์ ผู้ช่วย น.ส.ศิราภร นาบุญ  ผู้ช่วย 

 มีหน้ำที ่ ๑. ควบคุมดูแล ตรวจความเรียบร้อยของเครื่องแบบและสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวและส่วนรวม      
    ของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
๒. เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าในการปฏิบัติกิจกรรมตามตารางฝึกอบรมในระหว่างอยู่ค่ายพักแรม 
๓. ดูแลความเรียบร้อย และความประพฤติของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ตลอดการอยู่ค่ายพักแรม 

 
๙.๒ ผู้ควบคุมรถลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด  

รถคันที่ ๑ นางล าพอง พูลเพิ่ม  หัวหน้า  นายก าพล จางจะ   ผู้ช่วย 
  นายสุวิท  ปิ่นอมร  ผู้ช่วย  นายสมุฏฏิ์ ภาษาดี  ผู้ช่วย 
รถคันที่ ๒ น.ส.ภัทรนุช ค าดี  หัวหน้า  น.ส.เกวลี  บุญบา  ผู้ช่วย 
  นายวุฒิพงษ์ แสนรังค์  ผู้ช่วย  นางสาวเสาวณีย์  บุญขวัญ  ผู้ช่วย 
รถคันที่ ๓ นางนวรัตน์ นาคะเสนีย์กุล หัวหน้า  น.ส.ชลิตา บุญรักษา  ผู้ช่วย 
  น.ส.อรอนงค์ จิระกุล  ผู้ช่วย   
รถคันที่ ๔ นางกาญจนา ศิริมหา  หัวหน้า  น.ส.รัตยา  ร่างกายดี  ผู้ช่วย 
  น.ส.ชนน์ิหทัย พลเยี่ยม  ผู้ช่วย 
รถคันที่ ๕ นางนลินพร สมสมัย  หัวหน้า  น.ส. อรสา  ชาติรัมย์  ผู้ช่วย 
รถคันที่ ๖ น.ส.ลักษณา อังกาบสี  หัวหน้า  น.ส.วิไลรักษ์ กระลาม  ผู้ช่วย 
รถคันที่ ๗ น.ส.มยุรี  ม่ิงมงคล  หัวหน้า  น.ส.เสาวลักษณ์ สันติธรรมเมธี ผู้ช่วย 

 นายอุตสาห์ สังขรัตน์  ผู้ช่วย 
รถคันที่ ๘ นางปภาดา ทรัพย์สรัล หัวหน้า  น.ส.นิตติกา แสงสวัสดิ์  ผู้ช่วย 
  น.ส.จิตรลดา อินทรขุนทด ผู้ช่วย  
รถคันที่ ๙ น.ส.ภาชินี รัตนศรีปัญญะ หัวหน้า  นายเศรษฐโสรช ชื่นอารมณ์ ผู้ช่วย 
  น.ส.สุทธิดา   แซ่หล่อ  ผู้ช่วย 
รถคันที่ ๑๐ นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์ หัวหน้า  น.ส.ศิราภร นาบุญ  ผู้ช่วย 
  น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ ผู้ช่วย  
รถคันที่ ๑๑ น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์  หัวหน้า  น.ส.ณัชชา ปัญญาเมา ผู้ช่วย 
  น.ส.กีรติ     เพชรคง  ผู้ช่วย  น.ส.วราภรณ์    ไทยก่ิง  ผู้ช่วย 
รถคันที่ ๑๒ นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ์ หัวหน้า  นายสุชาติ รัตนเมธากูร ผู้ช่วย 

 นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล ผู้ช่วย 
มีหน้ำที่   ๑. ตรวจสอบจ านวนสมาชิกลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ให้ครบทั้งไปและกลับ 

    ๒. ดูแลความปลอดภัยของสมาชิกลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
รถตู้โรงเรียน คันที่ 1 

นางนภัสสรณ์ เกียรติอภิพงษ์ นางสุนิดา  เดชะทัตตานนท์ น.ส.เสาวนีย์   จิระสุทธ์ิตระกูล      
นางศรีนภา   อรัญญาเกษมสุข    นางวราภรณ์ สัตยมาภากร นายพิราม  ภูมิวิชิต              
น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์  นายเพิ่มศักดิ์ พูลสวัสดิ์ 

   
 



-๕- 
๙.๓ ฝ่ำยเวรรักษำกำรณ์ในเวลำกลำงคืน 

วันที่  ๑๓ , ๑๔ พฤศจิกำยน ๒๕๕๖ 
ช่วงเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

๒๒.๐๐ น.  -  ๒๔.๐๐ น. นายสุวิท ปิ่นอมร           หัวหน้า นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล     ผู้ช่วย   
๒๔.๐๐ น.  –  ๑๒.๐๐ น. นายมนตรี  สุขสวัสดิ์       หัวหน้า นายสมุฏฏิ์   ภาษาดี          ผู้ช่วย 
๐๒.๐๐ น. –  ๐๔.๐๐ น. นายอุตสาห์   สังขรัตน์     หัวหน้า นายก าพล  จางจะ            ผู้ช่วย 
๐๔.๐๐ น. -  ๐๖.๐๐ น. นายสุชาติ  รัตนเมธากูร   หัวหน้า - 

มีหน้ำที ่ ๑. ดูแลรักษาความปลอดภัยของสมาชิกลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ตลอดจนผู้บังคับบัญชาทุกคน 
๒. รายงานผู้อ านวยการค่ายเม่ือมีเหตุการณ์ผิดปกติเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป 

 

 
๑๐. ฝ่ำยวิชำกำรและฝึกอบรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒  ค่ำยเสือป่ำแคมป์ ๒ 
  นางสุนิดา  เดชะทัตตานนท์ ผู้อ านวยการค่าย 
  นายพิราม ภูมิวิชิต  ผู้อ านวยการฝึก  
  น.ส.อนุศรา บุญหลิม  หัวหน้าวิชาสูทกรรม  
  นายธรัตน์ บัลลังค์โพธ์ิ หัวหน้าวิชาผจญภัย  
  นางพรพรรณ ยวดยิ่ง  หัวหน้าวิชาปฐมพยาบาล  
  นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  หัวหน้าวิชาบุกเบิก  
  น.ส.อรวรรยา ภาคค า  หัวหน้าวิชาเดินทางไกล  
  นางทิพย์จันทร์ หงษา  หัวหน้าวิชากิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ , หัวหน้าวิชาการจัดการค่าย  
            มีหน้ำที ่ ผู้ก ากับลูกเสือเนตรนารีและผู้น าหน่วยยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
  ๑๐.๑ ฝ่ำยวิทยำกรประจ ำกอง 

นายธรัตน์ บัลลังค์โพธ์ิ หัวหน้ากลุ่มลูกเสือเนตรนารี 
กอง 1 น.ส.อนุศรา บุญหลิม  หัวหน้า  น.ส.พรรณิภา ลีลาโส  ผู้ช่วย 
กอง 2 น.ส.วณิชชา อเนกวิชวิทยา หัวหน้า  น.ส.สุกัญญา มหาฤทธ์ิ  ผู้ช่วย 

น.ส.ภานุมาศ ชาติทองแดง ผู้ช่วย 
กอง 3 นางทัศนีย์ วงค์เขียว  หัวหน้า  นายอนุชา ค าแดง  ผู้ช่วย 
กอง 4 น.ส.มณทิพย์ เจริญรอด  หัวหน้า  น.ส.สุกัญญา ชาซิโย  ผู้ช่วย 
กอง 5 น.ส.สุวรรณี พิริยะประทาน หัวหน้า  นางชนิสรางค์ ปรากฏชื่อ ผู้ช่วย 
กอง 6 นางเกษรา ก้องศักดิ์ศรี หัวหน้า  นายสมจิตร์ แพทย์รัตน์ ผู้ช่วย 
กอง 7 นางพรพรรณ ยวดยิ่ง  หัวหน้า  นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  ผู้ช่วย 
กอง 8 น.ส.อรวรรยา ภาคค า  หัวหน้า  น.ส.วราลี  สินธุวา  ผู้ช่วย 
 นายปวิตร สมนึก  ผู้ช่วย 
กอง 9 น.ส.พอพิศ แก้วคูณ  หัวหน้า  นายศุภกิจ หนองหัวลิง ผู้ช่วย 
กอง 10  นายอุสาห์ เพชรประพันธ์ หัวหน้า  นายภาคภูมิ แก้วเย็น  ผู้ช่วย 
 นางทิพย์จันทร์ หงษา  ผู้ช่วย  

 
 
 

 
 



-๖- 
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดกลุ่ม ม.๒ 
นายเล็ก  สินวิชัย  หัวหน้า  น.ส.วันนภา สายพิมพิน ผู้ช่วย 

 น.ส.พิชชาพร บุญยืน  ผู้ช่วย  น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์  ผู้ช่วย 
 น.ส.จารุวรรณ จันทะราม ผู้ช่วย  น.ส.มวารี  ใจชูพันธ์  ผู้ช่วย 

น.ส.รุ่งตะวัน ทาโสต  ผู้ช่วย  น.ส.นิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย ผู้ช่วย  
 มีหน้ำที ่ ๑. ควบคุมดูแล ตรวจความเรียบร้อยของเครื่องแบบและสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวและส่วนรวม      

    ของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
๒. เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าในการปฏิบัติกิจกรรมตามตารางฝึกอบรมในระหว่างอยู่ค่ายพักแรม 
๓. ดูแลความเรียบร้อย และความประพฤติของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ตลอดการอยู่ค่ายพักแรม 

 
๑๐.๒ ผู้ควบคุมรถลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด  

รถคันที่ ๑๓ นายธรัตน์ บัลลังค์โพธ์ิ หัวหน้า  น.ส.พรรณิภา ลีลาโส  ผู้ช่วย 
  น.ส.อนุศรา บุญหลิม  ผู้ช่วย 
รถคันที่ ๑๔ น.ส.วณิชชา อเนกวิชวิทยา หัวหน้า  น.ส.สุกัญญา มหาฤทธ์ิ  ผู้ช่วย 
รถคันที่ ๑๕ น.ส.ภานุมาศ ชาติทองแดง หัวหน้า  นายอนุชา ค าแดง  ผู้ช่วย 
  น.ส.ศิราณี   ต้นสวรณค์ ผู้ช่วย 
รถคันที่ ๑๖ น.ส.สุวรรณี พิริยะประทาน หัวหน้า  นางชนิสรางค์ ปรากฏชื่อ ผู้ช่วย 
  น.ส.ภาณิศา   ปฏิบัติธรรม ผู้ช่วย 
รถคันที่ ๑๗ นางเกษรา ก้องศักดิ์ศรี หัวหน้า  นายสมจิตร์ แพทย์รัตน์ ผู้ช่วย 
  น.ส.สุกัญญา ชาซิโย  ผู้ช่วย  น.ส.สายน้ า    มาศหิรัญ  ผู้ช่วย  
รถคันที่ ๑๘ นางพรพรรณ ยวดยิ่ง  หัวหน้า  นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  ผู้ช่วย 
  นายธรรมรัตน์    จริตงาม  ผู้ช่วย   
รถคันที่ ๑๙ น.ส.อรวรรยา ภาคค า  หัวหน้า  น.ส.วราลี  สินธุวา  ผู้ช่วย 
  นายปวิตร สมนึก  ผู้ช่วย  น.ส.เปรียวใจ   เพชรสุวรรณ ผู้ช่วย 
รถคันที่ ๒๐ น.ส.พอพิศ แก้วคูณ  หัวหน้า  นายศุภกิจ หนองหัวลิง ผู้ช่วย 
  น.ส.มนตรา พึ่งไพศาล  ผู้ช่วย 
รถคันที่ ๒๑ นายอุสาห์ เพชรประพันธ์ หัวหน้า  นายภาคภูมิ แก้วเย็น  ผู้ช่วย 
  น.ส.รุ่งตะวัน ทาโสต  ผู้ช่วย  นางทิพย์จันทร์ หงษา  ผู้ช่วย 
รถคันที่ ๒๒ นายเล็ก  สินวิชัย  หัวหน้า  น.ส.วันนภา สายพิมพิน ผู้ช่วย 
  น.ส.จีรา    ใยไหม  ผู้ช่วย 
รถคันที่ ๒๓ น.ส.จารุวรรณ จันทะราม หัวหน้า  น.ส.มวารี  ใจชูพันธ์  ผู้ช่วย 
รถคันที่ ๒๔ น.ส.นิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย หัวหน้า  น.ส.พิชชาพร บุญยืน  ผู้ช่วย  

มีหน้ำที่   ๑. ตรวจสอบจ านวนสมาชิกลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ให้ครบทั้งไปและกลับ 
    ๒. ดูแลความปลอดภัยของสมาชิกลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 

 
รถตู้โรงเรียน คันที่ 2 
           นายนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย  น.ส.ศิริพร โกมารกุล  นางทัศนีย์ วงค์เขียว 
            น.ส.มณทิพย์ เจริญรอด  นางพัชรี  ระมาตร์    

 
 

 



-๗- 
            ๑๐.๓ ฝ่ำยเวรรักษำกำรณ์ในเวลำกลำงคืน 

วันที่  ๑๓ , ๑๔ พฤศจิกำยน ๒๕๕๖ 
ช่วงเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

๒๒.๐๐ น.  -  ๒๔.๐๐ น. นายธรัตน์   บัลลังค์โพธ์ิ หัวหน้า - 
๒๔.๐๐ น.  –  ๑๒.๐๐ น. นายสมจิตร์    แพทย์รตัน์     ผู้ช่วย นายอนุชา    ค าแดง          หัวหน้า 
๐๒.๐๐ น. –  ๐๔.๐๐ น. นายอภิวัฒน์     บุญอ่อน      หัวหน้า นายภาคภูมิ   แก้วเย็น ผู้ช่วย 
๐๔.๐๐ น. -  ๐๖.๐๐ น. นายเล็ก สินวิชัย  หัวหน้า นายศุภกิจ   หนองหัวลิง ผู้ช่วย 

มีหน้ำที ่ ๑. ดูแลรักษาความปลอดภัยของสมาชิกลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ตลอดจนผู้บังคับบัญชาทุกคน 
๒. รายงานผู้อ านวยการค่ายเม่ือมีเหตุการณ์ผิดปกติเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป 

 
 
๑๑. ฝ่ำยวิชำกำรและฝึกอบรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓  ค่ำยพงษ์ลดำ 
  นางทองกราว  เสนาขันธ์ ผู้อ านวยการค่าย 
  นายปุ้ย  คงอุไร  ผู้อ านวยการฝึก  
  น.ส.บรรจง นาคสุวรรณ์ หัวหน้าวิชาสูทกรรม  
  นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์ หัวหน้าวิชาผจญภัย  
  นางสุภาภรณ์ ภู่ระหงษ์  หัวหน้าวิชาปฐมพยาบาล  
  นายเพชร  สาระจันทร์ หัวหน้าวิชาบุกเบิก  
  น.ส.อุษา  นะแน่งน้อย หัวหน้าวิชาเดินทางไกล  
  น.ส.ภัทรนันท์ แดนวงค์  หัวหน้าวิชากิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ , หัวหน้าวิชาการจัดการค่าย  
            มีหน้ำที ่ ผู้ก ากับลูกเสือเนตรนารีและผู้น าหน่วยยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
  ๑๑.๑ ฝ่ำยวิทยำกรประจ ำกอง 

นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์ หัวหน้ากลุ่มลูกเสือเนตรนารี 
กอง 1 นางสุภาภรณ์ ภู่ระหงษ์  หัวหน้า  นางสุมิตรา สุวรรณธาดา ผู้ช่วย 
 น.ส.พรพิศ  รัตนะไพจิตต์ ผู้ช่วย 
กอง 2  ว่าที่ ร.ต.หญิงก่ิงกมล   ชูกะวิโรจน์ หัวหน้า  น.ส.เยาวรัตนา พรรษา  ผู้ช่วย 
กอง 3 น.ส.อุษา  นะแน่งน้อย หัวหน้า  นางวราภรณ์ แก้วเชาว์รัมย์ ผู้ช่วย 

นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์ ผู้ช่วย 
กอง 4 น.ส.ปทุม  โศภาคนี  หัวหน้า  นายนิพล  ทรัพย์สรัล ผู้ช่วย 
กอง 5 น.ส.ภัทรนันท์ แดนวงค์  หัวหน้า  นายสมพร โพธ์ิศรี  ผู้ช่วย 
กอง 6 น.ส.บรรจง นาคสุวรรณ์ หัวหน้า  นายทินกร พานจันทร์ ผู้ช่วย 
กอง 7 น.ส.นงพร จู่พิชญ์  หัวหน้า  นายเพชร  สาระจันทร์ ผู้ช่วย 
กอง 8 นายสุเนตร ศรีใหญ่  หัวหน้า  นางณัฏฐ์ธยาน์ สน่ันไหว  ผู้ช่วย 
 น.ส.พรสุดา มินส าโรง  ผู้ช่วย 
กอง 9 นางกุณฑลี เจษฎาวัลย์ หัวหน้า  นายอภิชาติ จุ่นหัวโทน ผู้ช่วย 
กอง 10 น.ส.อัญชลี เขมะประภา หัวหน้า  น.ส.ธัญญารัตน์ พิมสา  ผู้ช่วย 
 
 
 

 
 



-๘- 
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดกลุ่ม ม.๓ 
นายปุ้ย   คงอุไร  หัวหน้า  น.ส.จุฬาลักษณ์ วงศ์ค าจันทร์ ผู้ช่วย                         
นายอาทิตย์ โสตถิรัตนพันธ์ ผู้ช่วย  นางอุษณีษ์ อ้ึงวิฑูรสถิตย์ ผู้ช่วย               
น.ส.จิรา  จ่ันเล็ก  ผู้ช่วย  นางกาญจนา สินวิชัย  ผู้ช่วย               
น.ส.สารฤทธ์ิ โพธิราช  ผู้ช่วย 
มีหน้ำที ่ ๑. ควบคุมดูแล ตรวจความเรียบร้อยของเครื่องแบบและสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวและส่วนรวม      

    ของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
๒. เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าในการปฏิบัติกิจกรรมตามตารางฝึกอบรมในระหว่างอยู่ค่ายพักแรม 
๓. ดูแลความเรียบร้อย และความประพฤติของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ตลอดการอยู่ค่ายพักแรม 

 
๑๑.๒ ผู้ควบคุมรถลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด  

รถคันที่ ๒๕ นางสุภาภรณ์ ภู่ระหงษ์  หัวหน้า  นางสุมิตรา สุวรรณธาดา ผู้ช่วย 
  น.ส.จุฑารัตน์   ดวงวงษา  ผู้ช่วย  น.ส.พรพิศ  รัตนะไพจิตต์ ผู้ช่วย  
รถคันที่ ๒๖ น.ส.อุษา  นะแน่งน้อย หัวหน้า  ว่าที่ ร.ต.หญิงก่ิงกมล   ชูกะวิโรจน์ ผู้ช่วย 
  นางธัญญา สติภา  ผู้ช่วย 
รถคันที่ ๒๗ นางวราภรณ์ แก้วเชาว์รัมย์ หัวหน้า  นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์ ผู้ช่วย 
  นายอาทิตย์ โสตถิรัตนพันธ์ ผู้ช่วย 
รถคันที่ ๒๘ น.ส.ปทุม  โศภาคนี  หัวหน้า  นายนิพล  ทรัพย์สรัล ผู้ช่วย 

 นายอภิชาติ จุ่นหัวโทน ผู้ช่วย 
รถคันที่ ๒๙ น.ส.ภัทรนันท์ แดนวงค์  หัวหน้า  นายสมพร โพธ์ิศรี  ผู้ช่วย 
  นายเอกสิทธ์ิ   ส าอางสะอาด ผู้ช่วย 
รถคันที่ ๓๐ น.ส.บรรจง นาคสุวรรณ์ หัวหน้า  นายทินกร พานจันทร์ ผู้ช่วย 
  น.ส.พนิดา ยอดรัก  ผู้ช่วย 
รถคันที่ ๓๑ น.ส.นงพร จู่พิชญ์  หัวหน้า  นายเพชร  สาระจันทร์ ผู้ช่วย 
รถคันที่ ๓๒ นายสุเนตร ศรีใหญ่  หัวหน้า  นางณัฏฐ์ธยาน์ สน่ันไหว  ผู้ช่วย 
  น.ส.เยาวรัตนา พรรษา  ผู้ช่วย 
รถคันที่ ๓๓ น.ส.อัญชลี เขมะประภา หัวหน้า  น.ส.ธัญญารัตน์ พิมสา  ผู้ช่วย  
รถคันที่ ๓๔ นายปุ้ย   คงอุไร  หัวหน้า  น.ส.จุฬาลักษณ์ วงศ์ค าจันทร์ ผู้ช่วย  
รถคันที่ ๓๕ นางกาญจนา สินวิชัย  หัวหน้า  น.ส.สารฤทธ์ิ โพธิราช  ผู้ช่วย 
  น.ส.พรสุดา มินส าโรง  ผู้ช่วย 
รถคันที่ ๓๖ นางอุษณีษ์ อ้ึงวิฑูรสถิตย์ หัวหน้า  น.ส.จิรา  จ่ันเล็ก  ผู้ช่วย 

มีหน้ำที่    ๑. ตรวจสอบจ านวนสมาชิกลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ให้ครบทั้งไปและกลับ 
    ๒. ดูแลความปลอดภัยของสมาชิกลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
รถตู้โรงเรียน คันที่ 3 

นางทองกราว  เสนาขันธ์ นางกุณฑลี เจษฎาวัลย์ นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์ 
นายวัชระ  เต๋งเจริญสุข นางพิมพ์สุภัค บุบผา  นางแสนสุข ค าแก้ว  
นางจุฑามาศ วานิชชัง 
 

 
 
 



-๙- 
 
๑๑.๓ ฝ่ำยเวรรักษำกำรณ์ในเวลำกลำงคืน 

วันที่  ๑๓ , ๑๔ พฤศจิกำยน ๒๕๕๖ 
ช่วงเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

๒๒.๐๐ น.  -  ๒๔.๐๐ น. นายปุ้ย  คงอุไร                 หัวหน้า นายสาธิต   แก้วศรีทัศน์   ผู้ช่วย 
๒๔.๐๐ น.  –  ๑๒.๐๐ น. นายอาทิตย์   โสตถิรัตนพันธ์  หัวหน้า นายทินกร   พานจันทร์   ผู้ช่วย 
๐๒.๐๐ น. –  ๐๔.๐๐ น. นายนิพล     ทรัพย์สรัล        หัวหน้า นายสมพร  โพธ์ิศรี         ผู้ช่วย 
๐๔.๐๐ น. -  ๐๖.๐๐ น. นายเพชร     สาระจันทร์       หัวหน้า นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์ ผู้ช่วย 

มีหน้ำที ่ ๑. ดูแลรักษาความปลอดภัยของสมาชิกลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ตลอดจนผู้บังคับบัญชาทุกคน 
๒. รายงานผู้อ านวยการค่ายเม่ือมีเหตุการณ์ผิดปกติเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป 

 
๑๒. ฝ่ำยประเมินผล 
น.ส.จิรา  จ่ันเล็ก  หัวหน้า  น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ รองหัวหน้า                 
น.ส.ศิราพร นาบุญ  ผู้ช่วย  น.ส.วชิราภรณ์  สันตวงษ์  ผู้ช่วย 
 น.ส.จุฬาลักษณ์ วงศ์ค าจันทร์ ผู้ช่วย  น.ส.มวารี  ใจชูพันธ์  ผู้ช่วย 
    

            มีหน้ำที่  ๑. ออกแบบ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินผลการด าเนินงาน 
                        ๒. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน  

             

  

  ทั้งน้ี  ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

   สั่ง  ณ  วันที่ ๒๗ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 
      
      
     (นางวรรณี บุญประเสริฐ) 
                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
-๑๐- 

 
 
 
 

ตำรำงกิจกรรมค่ำยพักแรมลูกเสือ เนตรนำรีและยุวกำชำด 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 
ณ ค่ายเสือป่าแคมป์ ๑,๒ และค่ายพงษ์ลดา  อ าเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี 

วัน/เวลำ กิจกรรม เวลำ(นำที) ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖    
๐๗.๑๕ น. ออกเดินทาง ๑๒๐ ผู้ก ากับ 
๐๙.๓๐ น. ถึงค่ายลูกเสือ ฯ 

- ลอดซุ้ม 
- ปฐมนิเทศ (การประพฤติปฏิบัติตน การแตง่กาย การใช้
สมุดและอ่ืน ๆ) 
- แนะน าสถานที่ และซักซ้อมพิธีเปิด 

 
๒๐ 
๒๐ 

 
๒๐ 

 
 

ผู้ก ากับ 

๑๐.๓๐ น. พิธีเปิดการอยู่ค่ายพักแรม (ในห้องประชุม) 
- ประธานในพิธีจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย 
- ถวายราชสดุด ี
- ประธาน ฯ กล่าวให้โอวาท และกล่าวเปิดการเข้าค่ายฯ 
- แนะน าผู้อ านวยการฝึก และคณะวิทยากร 

 
๕ 

๑๕ 
๑๕ 
๑๕ 

 
 

ผู้ก ากับ 

๑๑.๒๐ น. พิธีเปิดทางลูกเสือ (รอบเสาธง) 
- ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง 
- ผู้อ านวยการฝึกกล่าวต้อนรับ / วตัถุประสงค ์

  
ผู้ก ากับ 

๑๑.๓๐ น. การจัดการค่าย/ เข้าที่พัก ๓๐ ผู้ก ากับ 

๑๒.๓๐ น. รับประทานอาหาร ๓๐ ผู้ก ากับ 

๑๓.๓๐ น.  วิธีการลูกเสือ / ยุวกาชาด 
ระเบียบแถว และ 
สัญญาณนกหวีด 

๓๐ 
๓๐ 
๓๐ 

 
ผู้ก ากับ 

๑๕.๐๐ น. พัก /  เครื่องดื่ม ๑๕ ผู้ก ากับ 

๑๕.๑๕ น.  สูทกรรม ๑๒๐ ผู้ก ากับ 

๑๗.๑๕ น. อาบน้ า/เปลี่ยนชุด ๔๕ ผู้ก ากับ 

๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหาร/เชิญธงลง/พัก  ๖๐ ผู้ก ากับ 

๑๘.๐๐ น. ประชุมวิทยากรและผู้ก ากับ ๖๐ ผู้ก ากับ 

๑๙.๐๐ น. How do you do ๑๒๐ ผู้ก ากับ 

๒๑.๐๐ น. นัดหมาย/กล่าวค าปฏิญาณฯ/สวดมนต์ / เพลงสรรเสริญ ๓๐ ผู้ก ากับ 

๒๑.๓๐ น. นอน  ผู้ก ากับ 

๒๒.๐๐ - ๒๔.๐๐ น. เวรรักษาการณ์ รอบ ๑ ๑๒๐ ผู้ก ากับ 

๒๔.๐๐ – ๐๒.๐๐ น. เวรรักษาการณ์ รอบ ๒ ๑๒๐ ผู้ก ากับ 

๐๒.๐๐ – ๐๔.๐๐ น. เวรรักษาการณ์ รอบ ๓ ๑๒๐ ผู้ก ากับ 

๐๔.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. เวรรักษาการณ์ รอบ ๔ ๑๒๐ ผู้ก ากับ 

 
 
 



 
 

-๑๑- 
วัน/เวลำ กิจกรรม เวลำ(นำที) ผู้รับผดิชอบ 

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖    
๐๕.๐๐ น. ตื่น / กายบริหาร/ท าความสะอาด ๖๐ ผู้ก ากับ 

๐๖.๓๐ น. รับประทานอาหาร/จัดการที่พัก ๖๐ ผู้ก ากับ 

๐๗.๓๐ น. ตรวจเยี่ยม ๓๐ ผู้ก ากับ 

๐๘.๐๐ น. ประชุมรอบเสาธง ๖๐ ผู้ก ากับ 

๐๙.๐๐ น. เดินทางไกล  ๑๘๐ ผู้ก ากับ 

๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหาร ๖๐ ผู้ก ากับ 

๑๓.๐๐ น.  ผจญภัย  ๑๘๐ ผู้ก ากับ 

๑๖.๐๐ น. พัก / เครื่องดื่ม ๑๕ ผู้ก ากับ 

๑๖.๑๕ น.  แนะน าการชุมนุมรอบกองไฟ ๖๐ ผู้ก ากับ 

๑๗.๑๕ น. พัก / ประชุมวิทยากร ๔๕ ผู้ก ากับ 

๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหาร /  เชิญธงลง ๖๐ ผู้ก ากับ 

๑๙.๐๐ น. การชุมนุมรอบกองไฟ ๑๕๐ ผู้ก ากับ 

๒๑.๓๐ น. นัดหมาย/สวดมนต์ / เพลงสรรเสริญ ๑๕ ผู้ก ากับ 

๒๑.๔๕ น. รับประทานอาหารว่าง ๑๕ ผู้ก ากับ 

๒๒.๐๐ น. นอน  ผู้ก ากับ 

๒๒.๐๐ - ๒๔.๐๐ น. เวรรักษาการณ์ รอบ ๑ ๑๒๐ ผู้ก ากับ 

๒๔.๐๐ – ๐๒.๐๐ น. เวรรักษาการณ์ รอบ ๒ ๑๒๐ ผู้ก ากับ 

๐๒.๐๐ – ๐๔.๐๐ น. เวรรักษาการณ์ รอบ ๓ ๑๒๐ ผู้ก ากับ 

๐๔.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. เวรรักษาการณ์ รอบ ๔ ๑๒๐ ผู้ก ากับ 

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖    
๐๕.๐๐ น. ตื่น / กายบริหาร/ท าความสะอาด ๖๐ ผู้ก ากับ 

๐๖.๓๐ น. รับประทานอาหาร/จัดการที่พัก ๖๐ ผู้ก ากับ 

๐๗.๓๐ น. ตรวจเยี่ยม ๓๐ ผู้ก ากับ 

๐๘.๐๐ น. ประชุมรอบเสาธง ๖๐ ผู้ก ากับ 

๐๙.๐๐ น. สรุปกิจกรรม/ประเมินผล ๑๒๐ ผู้ก ากับ 

๑๑.๐๐ น. เก็บสัมภาระ/ท าความสะอาดค่าย ๓๐ ผู้ก ากับ 

๑๑.๓๐ น. พิธีปิด (ห้องประชุม) 
- ผู้อ านวยการฝึกประกาศผลการอยู่ค่ายพักแรม/กล่าวปิด 
- ทบทวนค าปฎิญาณ 
พิธีปิด (รอบเสาธง ) 
- สวดมนต์ สงบนิ่ง เชิญธงลง 

  
 

ผู้ก ากับ 

๑๒.๐๐ น. เดินทางออกจากค่ายสู่โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต - ผู้ก ากับ 

๑๕.๐๐ น. กลับถึง ว.ธ. โดยสวัสดิภาพ  ผู้ก ากับ 

อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

 
 

 


