
ค าสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ที่ ๒๗๐ / ๒๕๕๘ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและทัศนศึกษา  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  

............................................................  
เพื่อให้การด าเนินงานการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ ประจ าปี

การศึกษา  ๒๕๕๘    ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต และ ทัศนศึกษา ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี  ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  บังเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน  โดยอาศัยอ านาจ
ตามมาตรา   ๒๗ (๑)   แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช    ๒๕๔๗   จึงขอ
แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานต่าง ๆดังน้ี   
 
คณะกรรมการอ านวยการ 

นางวรรณี  บุญประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
นางทองกราว  เสนาขันธ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
นางปานทิพย์ สุขเกษม   รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าที่   ให้ค าปรึกษา  ควบคุม  ดูแล  และอ านวยความสะดวกให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
คณะกรรมการด าเนินงาน 
 
๑. ฝ่ายด าเนินงาน 
 นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี  ประธานกรรมการ 
 นายนิพนธ์   พจนสุวรรณชัย  รองประธานกรรมการ 

น.ส.ภัทรนุช   ค าดี   กรรมการ 
นางล าพอง   พูลเพิ่ม   กรรมการ 
นางทัศนีย์  วงค์เขียว   กรรมการ 
นางนวรัตน์   นาคะเสนีย์กุล  กรรมการ 
น.ส.ชลิตา   บุญรักษา   กรรมการ 
นายสุชาติ  รัตนเมธากูร  กรรมการ 
นายพิราม  ภูมิวิชิต   กรรมการและเลขานุการ 
นายสุมังครัตน์  โคตรมณี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นายเศรษฐ์โสรช  ช่ืนอารมย์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑.  วางแผน ด าเนินการ และควบคุมการฝึกอบรมให้เป็นไปตามที่ก าหนด  
๒.  ควบคุมและประสานงานต่าง ๆให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
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๒. ฝ่ายประสานงานทั่วไป 
 นายสุมังครัตน์  โคตรมณี  หัวหน้า  นายสุชาติ รัตนเมธากูร ผู้ช่วย 
 นายเศรษฐ์โสรช ชื่นอารมย์ ผู้ช่วย  น.ส.รัตยา  ร่างกายดี  ผู้ช่วย 
หน้าที่   ตดิต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย 
 
๓. ฝ่ายพยาบาล 

 น.ส.สุกัญญา  มหาฤทธ์ิ  หัวหน้า  น.ส.ปรัชญา  การรักษา  ผู้ช่วย 
พี่เลี้ยงฯ    ผู้ช่วย 

หน้าที่  ๑. จัดเตรียมเวชภัณฑ์ ยาที่จ าเป็นในการอยู่ค่ายพักแรมและดูแลผู้เจ็บป่วยอย่างใกล้ชิด 
                     ๒. ประสานงานกับค่ายและผู้เก่ียวข้อง  เม่ือมีผู้เจ็บป่วย 

 
๔. ฝ่ายเอกสารและอุปกรณ์ฝึก 
 นายสุมังครัตน์  โคตรมณี  หัวหน้า  นายสุชาติ รัตนเมธากูร ผู้ช่วย 
 นายเศรษฐ์โสรช ชื่นอารมย์ ผู้ช่วย  น.ส.ธัญญารัตน์  พิมสา  ผู้ช่วย 
หน้าที่  จัดท ารายชื่อแต่ละหมู่  กอง  ท าเอกสารแจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 
๕. ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ ์
  นายสุวิท  ปิ่นอมร  หัวหน้า  นายเสถียร บุญมหาสิทธ์ิ ผู้ช่วย 
 น.ส.ณิชา  แสงทอง  ผู้ช่วย  
หน้าที่  ๑. บันทึกภาพน่ิงและวีดิทัศน์ กิจกรรมตลอดการอยู่ค่าย ควบคุมระบบแสง เสียง ตลอดการอยู่ค่าย/ฝึกอบรม 

                      ๒. สรุปกิจกรรมในรูปแบบของภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหวพร้อมทั้งน าขึ้นเว็บไซด์ของโรงเรียน 
  
 ๖. ฝ่ายการเงินและอาหาร 
  นางทัศนีย์ วงค์เขียว  หัวหน้า  นางล าพอง พูลเพิ่ม  ผู้ช่วย  
  นางนวรัตน์ นาคะเสนีย์กุล ผู้ช่วย 
 หน้าที่   ประสานงานกับผู้ประกอบการจัดกิจกรรมค่ายพักแรมด้านการเงินและดูแลอาหารและเครื่องดื่ม 
  
 ๗. ฝ่ายพิธีการ 
  นายสุชาติ รัตนเมธากูร หัวหน้า  นายเศรษฐ์โสรช ชื่นอารมย์ ผู้ช่วย  

หน้าที ่ ประสานงานเรื่องกิจกรรมและพิธีการต่าง ๆ ในการอยู่ค่ายพักแรม 
 
๘. ฝ่ายควบคุมการเดินทาง 
 นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี หัวหน้า นายพิราม ภูมิวิชิต  ผู้ช่วย 

นายสุมังครัตน์  โคตรมณี  ผู้ช่วย นายเศรษฐ์โสรช ชื่นอารมย์ ผู้ช่วย 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือฯ  ผู้ช่วย กลุ่มยุวกาชาด   ผู้ช่วย  
พี่เลี้ยงฯ    ผู้ช่วย 

หน้าที่     ประสานงานกับบริษัทฯที่จัดกิจกรรมในการจัดเตรียมยานพาหนะตามระเบียบการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา และ   
ประสานกับฝ่ายจัดกิจกรรมในการเตรียมรถโรงเรียนเพื่อความสะดวกในการควบคุม ติดตามและดูแลนักเรียน 
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 ๙. ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ณ  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
  นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี ผู้อ านวยการค่าย 
  นายพิราม ภูมิวิชิต  รองผู้อ านวยการค่าย 
  นายสุมังครัตน์  โคตรมณี  ผู้อ านวยการฝึก 
  นายเศรษฐ์โสรช ชื่นอารมย์ รองผู้อ านวยการฝึก  
  ๙.๑ ฝ่ายวิทยากรประจ ากอง 

นายสุมังครัตน์  โคตรมณ ี หัวหน้ากลุ่มลูกเสือ-เนตรนารี ม.๑ 
กอง ๑  น.ส.พนิดา   ยอดรัก  หัวหน้า  น.ส.อินทิรา จ่ันโต  ผู้ช่วย 

นางพจมาร ชีววัฒนา  ผู้ช่วย  น.ส.เมธาวดี ใหม่ค า  ผู้ช่วย 
 น.ส.นิตยา สุระพันธ์  ผู้ช่วย 
กอง ๒ นายสุชาติ  รัตนเมธากูร หัวหน้า  น.ส.ลักษณา  อังกาบสี  ผู้ช่วย 
 น.ส.ศิริพร   โกมารกุล  ผู้ช่วย  น.ส.ดาราจิตร โสทอง  ผู้ช่วย 
 น.ส.สิรินพร เหล่าเพชรสกุลชัย ผู้ช่วย 
กอง ๓ น.ส.ชลิตา  บุญรักษา  หัวหน้า  น.ส.ธัญญารัตน์  พิมสา  ผู้ช่วย 
 น.ส.อารีวรรณ เข้มขัน  ผู้ช่วย  น.ส.สาลินี ศรีพรหม  ผู้ช่วย 
กอง ๔ นายศุภกิจ  หนองหัวลิง หัวหน้า  นางล าพอง  พูลเพิ่ม  ผู้ช่วย 
 น.ส.นิลยา สิงห์ยะบุศย์ ผู้ช่วย  น.ส.อัจฉราวดี เกิดศรีทอง ผู้ช่วย  
กอง ๕ น.ส.รัตยา  ร่างกายดี  หัวหน้า  นางวราภรณ์  สัตยมาภากร ผู้ช่วย 
 นายพงศ์พิสุทธ์ิ ช่วยการ  ผู้ช่วย  น.ส.แต่งอ่อน พลาเกตุ  ผู้ช่วย 
กอง ๖ น.ส.ปรัชญา  การรักษา  หัวหน้า  นางนวรัตน์  นาคะเสนีย์กุล ผู้ช่วย 
 น.ส.ฌัชชา  ปัญญาเมา ผู้ช่วย  นายสิทธิพงศ์ ยางนษา  ผู้ช่วย 
กอง ๗ น.ส.อรวรรยา  ภาคค า  หัวหน้า  นางธัญญา   สติภา  ผู้ช่วย 
 น.ส.พรรณธิวา ไชยบัง  ผู้ช่วย  นายเสถียร บุญมหาสิทธ์ิ ผู้ช่วย 
กอง ๘ น.ส.มีนา   โอษฐ์งาม  หัวหน้า  น.ส.ภัทรนุช  ค าดี  ผู้ช่วย 

 น.ส.วณิชชา  อเนกวิชวิทยา ผู้ช่วย  น.ส.จรัสศรี เปล่งศรีงาม ผู้ช่วย 

กอง ๙ น.ส.ปทุม  โสภาคนี  หัวหน้า  นายสุวิท   ปิ่นอมร  ผู้ช่วย 

 น.ส.เสาลักษณ์  สันติธรรมเมธี ผู้ช่วย  นายสร้างสรรค์ สวนการุณ ผู้ช่วย 

กอง ๑๐ น.ส.วชิราภรณ์  สันตะวงษ์ หัวหน้า  น.ส.สุกัญญา  มหาฤทธ์ิ  ผู้ช่วย 

 นางทัศนีย์  วงค์เขียว  ผู้ช่วย  นายพุฒิพงศ์ พิทักษ์วงศ์ ผู้ช่วย  

นายเศรษฐ์โสรช ชื่นอารมย์ หัวหน้ากลุ่มยุวกาชาดระดับชั้น ม.๑ 
กลุ่ม ๑ น.ส.วิไลรักษ์ กระลาม  หัวหน้า  น.ส.นิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย ผู้ช่วย 
 น.ส.สุกัญญา พิมพ์เก  ผู้ช่วย 
กล่ม ๒ น.ส.ศิราภร นาบุญ  หัวหน้า  น.ส.วันนภา สายพิมพิน ผู้ช่วย 
กลุ่ม ๓ นางนลินพร สมสมัย  หัวหน้า  น.ส.มวารี  ใจชูพันธ์  ผู้ช่วย 
 หน้าที ่ ๑. ควบคุมดูแล ตรวจความเรียบร้อยของเครื่องแบบและสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวและส่วนรวม      

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

 
 



-๔- 
๙.๒ ผู้ควบคุมรถลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ทัศนศึกษาในวนัที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

รถคันที่ ๑ น.ส.พนิดา   ยอดรัก  หัวหน้า  น.ส.เมธาวดี ใหม่ค า  ผู้ช่วย 
  นายสร้างสรรค์ สวนการุณ ผู้ช่วย  นายสิทธิพงศ์ ยางนษา  ผู้ช่วย 
รถคันที่ ๒ นายสุมังครัตน์  โคตรมณี  หัวหน้า  น.ส.วชิราภรณ์  สันตะวงษ์ ผู้ช่วย 

 นายศุภกิจ  หนองหัวลิง ผู้ช่วย  น.ส.นิตยา สุระพันธ์  ผู้ช่วย 
รถคันที่ ๓ น.ส.รัตยา  ร่างกายดี  หัวหน้า  นางนลินพร สมสมัย  ผู้ช่วย 
  น.ส.อารีวรรณ เข้มขัน  ผู้ช่วย  น.ส.ดาราจิตร โสทอง  ผู้ช่วย 
รถคันที่ ๔ น.ส.ปรัชญา  การรักษา  หัวหน้า  นายสุวิท   ปิ่นอมร  ผู้ช่วย 

 น.ส.วิไลรักษ์ กระลาม  ผู้ช่วย  น.ส.อัจฉราวดี เกิดศรีทอง ผู้ช่วย 
รถคันที่ ๕ น.ส.วณิชชา  อเนกวิชวิทยา หัวหน้า  น.ส.วันนภา สายพิมพิน ผู้ช่วย 
  น.ส.ฌัชชา  ปัญญาเมา ผู้ช่วย  นางพจมาร ชีววัฒนา  ผู้ช่วย 
รถคันที่ ๖ น.ส.มีนา   โอษฐ์งาม  หัวหน้า  นายเสถียร บุญมหาสิทธ์ิ ผู้ช่วย 
  นายพงศ์พิสุทธ์ิ ช่วยการ  ผู้ช่วย  น.ส.สาลินี ศรีพรหม  ผู้ช่วย 
รถคันที่ ๗ นายสุชาติ  รัตนเมธากูร หัวหน้า  น.ส.ปทุม  โสภาคนี  ผู้ช่วย 
  น.ส.พรรณธิวา ไชยบัง  ผู้ช่วย  น.ส.แต่งอ่อน พลาเกตุ  ผู้ช่วย 
รถคันที่ ๘ น.ส.สุกัญญา  มหาฤทธ์ิ  หัวหน้า  นางธัญญา   สติภา  ผู้ช่วย 
  น.ส.นิลยา สิงห์ยะบุศย์ ผู้ช่วย  น.ส.สิรินพร เหล่าเพชรสกุลชัย ผู้ช่วย 
รถคันที่ ๙ น.ส.เสาวลักษณ์  สันติธรรมเมธี หัวหน้า  น.ส.อรวรรยา  ภาคค า  ผู้ช่วย 
  นายพุฒิพงศ์ พิทักษ์วงศ์ ผู้ช่วย  น.ส.สุกัญญา พิมพ์เก  ผู้ช่วย 
รถคันที่ ๑๐ น.ส.อินทิรา จ่ันโต  หัวหน้า  นายเศรษฐ์โสรช ชื่นอารมย์ ผู้ช่วย 
  น.ส.มวารี  ใจชูพันธ์  ผู้ช่วย  น.ส.จรัสศรี เปล่งศรีงาม ผู้ช่วย 
รถคันที่ ๑๑ น.ส.ชลิตา  บุญรักษา  หัวหน้า  น.ส.ศิราภร นาบุญ  ผู้ช่วย 
  น.ส.ธัญญารัตน์  พิมสา  ผู้ช่วย  น.ส.ณิชา  แสงทอง  ผู้ช่วย 

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

รถตู้โรงเรียน 
1.นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี 2.นายพิราม ภูมิวิชิต  3.น.ส.ลักษณา  อังกาบสี 
4.นางทัศนีย์  วงค์เขียว  5.นางนวรัตน์  นาคะเสนีย์กุล 6.น.ส.ภัทรนุช  ค าดี 
7.น.ส.นิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย 8.นางล าพอง  พูลเพิ่ม  9.นางวราภรณ์  สัตยมาภากร 
10.น.ส.ศิริพร   โกมารกุล 
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๑๐. ฝ่ายประเมินผล 

 น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์ หัวหน้า  น.ส.ศิราพร นาบุญ  ผู้ช่วย   
น.ส.วชิราภรณ์  สันตวงษ์  ผู้ช่วย      

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

             

  

  ทั้งน้ี  ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

   สั่ง  ณ  วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
      
      
     (นางวรรณี บุญประเสริฐ) 
                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
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ตารางกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

วัน/เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   
๐๗.๓๐ น. ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด พร้อมกันที่โรงเรียน ผู้ก ากับ 
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดการอยู่ค่ายพักแรม 

-ถวายราชสดุดี องค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
-ผู้อ านวยการฝึกกล่าวรายงาน 
-ผู้อ านวยการค่ายกล่าวให้โอวาทและเปิดการอยู่ค่ายพักแรม 

 
 

ผู้ก ากับ 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. พิธีเปิดประชุมกองรอบเสาธง ผู้ก ากับ 
๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. นันทนาการ / กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ผู้ก ากับ 

๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. รับประทานอาหารว่าง / ท าภารกิจส่วนตัว ผู้ก ากับ 

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กิจกรรม Walk rally (ฐานกิจกรรม) ผู้ก ากับ 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหาร  ผู้ก ากับ 
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. นันทนาการ / กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ผู้ก ากับ 

๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. ระเบียบแถวและสัญญาณมือ ผู้ก ากับ 

๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. รับประทานอาหารว่าง / ท าภารกิจส่วนตัว ผู้ก ากับ 

๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. กิจกรรม HOW DO YOU DO  (ฐานกิจกรรม) ผู้ก ากับ 

๑๖.๓๐ น. พิธีปิดการอยู่ค่ายพักแรม ผู้ก ากับ 

           หมายเหต ุตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๗- 
 

 
 

ตารางกิจกรรมนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี 

วัน/เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   
๐๗.๐๐ น. นักเรียนชั้น ม.1 พร้อมกันที่โรงเรียน ผู้ก ากับ 
๐๘.๐๐ น. เดินทางออกจากโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต มุ่งหน้าสู่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ผู้ก ากับ 

๐๙.๓๐ น. เดินทางถงึสวนสัตว์เปิดเขาเขียว  ผู้ก ากับ 

๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. กิจกรรมหัวข้อเร่ือง 
- ท าไมต้องมีสวนสัตว์ และเรียนรู้อย่างไรให้มีความสุขในสวนสตัว์ 
- หลากหลายความรู้สึกกับชีวิตสัตว์ป่าตามฐานกิจกรรม 

 
วิทยากร/ผู้ก ากับ 

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การแสดงโชว์ความสามารถของสตัว ์ วิทยากร/ผู้ก ากับ 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน วิทยากร/ผู้ก ากับ 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. เพลิดเพลินกับชีวิตสัตว์ป่ารอบสวนสัตว์ วิทยากร/ผู้ก ากับ 
๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ความประทับใจจากการเรียนรู้ เล่า.........สู่กันฟัง วิทยากร/ผู้ก ากับ 

๑๕.๐๐ น. เดินทางกลับโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ผู้ก ากับ 

๑๖.๓๐ น. เดินทางถงึโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตโดยสวัสดิภาพ ผู้ก ากับ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


