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ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ที ่381 / 2561 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรอยู่ค่ำยพักแรมลูกเสือ  เนตรนำรี  ยุวกำชำดและทัศนศึกษำ  
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  1  

............................................................  
เพ่ือให้การด าเนินงานการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปี

การศึกษา 2561 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต และทัศนศึกษา ในวันที่ 20  ธันวาคม 
2561 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน โดยอาศัย
อ านาจตามมาตรา 27 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช 2547 
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานต่าง ๆ ดังนี้   

 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
นางสาวจินตนา   ศรีสารคาม  ประธานกรรมการ 
นายธรรมนูญ  สวนสุข   กรรมการ 
นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี  กรรมการ 
นางปานทิพย์  สุขเกษม    กรรมการ 
น.ส.ภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่ ให้ค าปรึกษา ควบคุม ดูแล และอ านวยความสะดวกให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
นายสมชัย   ก้องศักดิ์ศรี  ประธานกรรมการ 
นายนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย  รองประธานกรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.ประจักษ์  จอมทอง  รองประธานกรรมการ 
น.ส.พนิดา  ยอดรัก   กรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.หญิงปริยากร     งามตรง    กรรมการ  
น.ส.ปรัชญา  การรักษา  กรรมการ 
น.ส.ณัฏฐณิชา  โมสันเทียะ  กรรมการ 
น.ส.ศิริลักษณ์  อภิรมย์พฤกษา  กรรมการ 
น.ส.เกวล ี  เงินศรีสุข  กรรมการ 
น.ส.อลิษา  ไชยรินทร์  กรรมการ 
นายสุชาติ  รัตนเมธากรู  กรรมการ 
นางอาภาภรณ์              อริวัน    กรรมการ 
น.ส.ธัญญารัตน์             พิมสา    กรรมการ 
น.ส.เยาวรัตนา   พรรษา    กรรมการ 
นางพัชรา  ไตรยวงศ์  กรรมการ 
น.ส.ฌัชชา  ปัญญาเมา  กรรมการ 
น.ส.อุษณีย์  อ่อนแท้    กรรมการ 
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น.ส.วชิราภรณ์              สันตวงษ ์  กรรมการ 
นางเกษรา  ก้องศักดิ์ศรี  กรรมการ 
นายเสถียร  บุญมหาสิทธิ์  กรรมการ 
น.ส.อาภาพร  ภิระบรรณ์  กรรมการ 
น.ส.อมรรัตน์  มะลิงาม    กรรมการ 
ส.วิไลพรรณ                 คงด ี    กรรมการ 
น.ส.มวาร ี  ใจชูพันธ์   กรรมการ 
น.ส.จีญาพัชญ์              แก้มทอง   กรรมการ 
น.ส.เจนจิรา  เพ็งจันทร์  กรรมการ 
นายวรธรรม  หนูประดิษฐ์  กรรมการ 
น.ส.ศิราภร            นาบุญ    กรรมการ 
น.ส.ญาณิศา  ชาญกิจกรรณ์  กรรมการ 
นางสุภาพร  จันทร์กิตติคุณ  กรรมการ 
น.ส.วณิชชา  อเนกวิชวิทยา  กรรมการ 
นางบุญเยี่ยม  พิทักษ์วงศ์  กรรมการ 
นายปวิตร            สมนึก    กรรมการ 
น.ส.นิภาพรรณ              อดุลย์กิตติชัย  กรรมการ 
น.ส.ปรารถนา  รุ่งเรือง    กรรมการ 
น.ส.อนุสรา  สุขสุคนธ์  กรรมการ 
นายสุมังครัตน์  โคตรมณี  กรรมการและเลขานุการ 
น.ส.จีระภา  ชินภักด ี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

หน้ำที ่ 1. วางแผน ด าเนินการ และควบคุมการฝึกอบรมให้เป็นไปตามท่ีก าหนด  
2. ควบคุมและประสานงานต่าง ๆ  ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

 

3. ฝ่ำยประสำนงำนทั่วไป 
นายสุมังครัตน์   โคตรมณี  หัวหน้า    

 นายสุชาติ  รัตนเมธากูร  ผู้ช่วย   
น.ส.จีระภา   ชินภักด ี  ผู้ช่วย  

หน้ำที ่ ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการค่าย  รวมถึงอ านวยความสะดวกการอยู่ค่าย 
          ให้ด าเนินเป็นไปอย่างเรียบร้อย 
 
 

4. ฝ่ำยพยำบำล 
 น.ส.อาภาพร ภิระบรรณ์  หัวหน้า  
 น.ส.มวาร ี ใจชูพันธ์   ผู้ช่วย 

น.ส.ศิราภร นาบุญ   ผู้ช่วย    
หน้ำที ่ 1. จัดเตรียมเวชภัณฑ์ ยาที่จ าเป็นในการอยู่ค่ายพักแรมและดูแลผู้เจ็บป่วยอย่างใกล้ชิด 

                    2. ประสานงานกับค่ายและผู้เกี่ยวข้อง  เมื่อมีผู้เจ็บป่วย 
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5. ฝ่ำยเอกสำรและอุปกรณ์ฝึก 
 นายสุมังครัตน์   โคตรมณี  หัวหน้า  

นายสุชาติ  รัตนเมธากูร  ผู้ช่วย 
 นายเสถียร  บุญมหาสิทธิ์  ผู้ช่วย  

น.ส.จีระภา  ชินภักด ี  ผู้ช่วย 
 นายปวิตร  สมนึก   ผู้ช่วย  
หน้ำที่  จัดท ารายชื่อแต่ละหมู่ กอง จัดท าคู่มือครู ท าเอกสารแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

6. ฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์ 
  นายปวิตร  สมนึก   หัวหน้า  

นายเสถียร  บุญมหาสิทธิ์  ผู้ช่วย 
หน้ำที ่1. บันทึกภาพนิ่งและวีดีทัศน์ กิจกรรมตลอดการอยู่ค่าย ควบคุมระบบแสง เสียง ตลอดการอยู่ 
            ค่าย/ฝึกอบรม 

                   2. สรุปกิจกรรมในรูปแบบของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวพร้อมทั้งน าขึ้นเว็บไซต์ของโรงเรียน 
  

 7. ฝ่ำยกำรเงินและสวัสดิกำร 
  น.ส.พนิดา  ยอดรัก   หัวหน้า  
  ว่าที่ ร.ต.หญิงปริยากร  งามตรง   ผู้ช่วย  
  น.ส.วิไลพรรณ   คงดี   ผู้ช่วย  
  น.ส.ปรัชญา  การรักษา  ผู้ช่วย 
  น.ส.ศิราภร  นาบุญ   ผู้ช่วย 
  น.ส.พิกุลทา  หงส์ทอง  ผู้ช่วย 
  น.ส.จีญาพัชญ์   แก้มทอง  ผู้ช่วย  
  น.ส.อลิษา  ไชยรินทร์ ผู้ช่วย 
  น.ส.ปรารถนา  รุ่งเรือง   ผู้ช่วย 
 หน้ำที่ ประสานงานกับผู้ประกอบการจัดกิจกรรมค่ายพักแรมด้านการเงินและดูแลอาหารและเครื่องดื่ม 
  

  
 8. ฝ่ำยพิธีกำร 
  นายสุมังครัตน์   โคตรมณี  หัวหน้า  
  นายสุชาติ  รัตนเมธากูร  ผู้ช่วย 
  น.ส.จีระภา  ชินภักด ี  ผู้ช่วย     

หน้ำที ่ ประสานงานเรื่องกิจกรรมและพิธีการต่าง ๆ ในการอยู่ค่ายพักแรม 
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9. ฝ่ำยควบคุมกำรเดินทำง 
 นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี  หัวหน้า  

นายสุมังครัตน์   โคตรมณี  ผู้ช่วย  
น.ส.จีระภา  ชินภักด ี  ผู้ช่วย 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ – เนตรนารี   ผู้ช่วย   
ผู้บังคับบัญชากลุ่มยุวกาชาด   ผู้ช่วย 

หน้ำที ่ ประสานงานกับบริษัทฯที่จัดกิจกรรมในการจัดเตรียมยานพาหนะตามระเบียบการพา 
                            นักเรียนไปนอกสถานศึกษา และ ประสานกับฝ่ายจัดกิจกรรมในการเตรียมรถโรงเรียนเพื่อ 
                            ความสะดวกในการควบคุม ติดตามและดูแลนักเรียน 
 

 10. ฝ่ำยวิชำกำรและฝึกอบรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1  ณ  โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
  นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี  ผู้อ านวยการฝึก 
  นายสุมังครัตน์  โคตรมณี  รองผู้อ านวยการฝึก 
  น.ส.จีระภา ชินภักด ี  รองผู้อ านวยการฝึก  
 
  10.1  ฝ่ำยวิทยำกรประจ ำกอง 

นำยสุมังครัตน์  โคตรรมณี  หัวหน้ำกลุ่มลูกเสือ - เนตรนำรี ม.1 
กองที ่ 1 น.ส.ธัญญารัตน์    พิมสา  หัวหน้า   

น.ส.อนุสรา  สุขสุคนธ์ ผู้ช่วย 
น.ส.เยาวรัตนา     พรรษา  ผู้ช่วย      

กองที่  2  น.ส.พิกุลทา   หงษท์อง หัวหน้า 
     นางบุญเยี่ยม  พิทักษ์วงศ์ ผู้ช่วย  
 กองที่  3  นางเกษรา  ก้องศักดิ์ศรี หัวหน้า   

น.ส.พนิดา  ยอดรัก  ผู้ช่วย 
น.ส.ฌัชชา  ปัญญาเมา ผู้ช่วย 

กองที่  4  ว่าที่ ร.ต.หญิงปริยากร  งามตรง  หัวหน้า   
  น.ส.อมรรัตน์  มะลิงาม  ผู้ช่วย     
กองที่  5  น.ส.ณัฏฐณิชา  โมสันเทียะ หัวหน้า   

น.ส.จีญาพัชญ์   แก้มทอง ผู้ช่วย 
กองที่  6  นายวรธรรม  หนูประดิษฐ์ หัวหน้า   

   นางพัชรา  ไตรยวงศ์ ผู้ช่วย     
 กองที่  7 น.ส.ศิริลักษณ์  อภิรมย์พฤกษา หัวหน้า   
   น.ส.อาภาพร  ภิระบรรณ์ ผู้ช่วย     
 กองที่  8  น.ส.วณิชชา  อเนกวิชวิทยา หัวหน้า   
   น.ส.วชิราภรณ์   สันตวงษ ์ ผู้ช่วย  

กองที่  9  น.ส.อลิษา  ไชยรินทร์ หัวหน้า   
นายเสถียร  บุญมหาสิทธิ์ ผู้ช่วย 

 กองที ่10 น.ส.เกวล ี  เงินศรีสุข หัวหน้า  
นายปวิตร  สมนึก  ผู้ช่วย 
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น.ส.จีระภำ ชินภักดี  หัวหน้ำกลุ่มยุวกำชำด ระดับชั้น ม.1 
กลุ่ม 1  นางอาภาภรณ์   อริวัน  หัวหน้า   

น.ส.มวาร ี  ใจชูพันธ์  ผู้ช่วย 
น.ส.ศิราภร            นาบุญ  ผู้ช่วย 

กลุ่ม 2  น.ส.เจนจิรา  เพ็งจันทร์ หัวหน้า   
นางสุภาพร  จันทร์กิตติคุณ ผู้ช่วย 
น.ส.นิภาพรรณ   อดุลย์กิตติชัย ผู้ช่วย 
น.ส.อุษณีย์             อ่อนแท ้  ผู้ช่วย 
น.ส.ปรารถนา             รุ่งเรือง  ผู้ช่วย 

กลุ่ม 3   น.ส.วิไลพรรณ   คงดี  หัวหน้า   
น.ส.ปรัชญา  การรักษา ผู้ช่วย  
น.ส.ญาณิศา  ชาญกิจกรรณ์  ผู้ช่วย 

 หน้ำที ่ 1. ควบคุมดูแล ตรวจความเรียบร้อยของเครื่องแบบและสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวและส่วนรวม 
                        ของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 

2. เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าในการปฏิบัติกิจกรรมตามตารางฝึกอบรมในระหว่างอยู่ค่าย 
                        พักแรม 

3. ดูแลความเรียบร้อย และความประพฤติของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ตลอดการอยู่ค่าย 
                        พักแรม 
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ฐำนกิจกรรม Walk rally ฐำนละ 10 นำที  
( สถำนที่จัดกิจกรรมอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ) 

 
ชื่อฐำน/สถำนที่ ผู้รับผิดชอบ 

1. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (ใช้ภาพและสื่อต่าง ๆ ประกอบการสอนได้) 
   - ใต้อาคาร 7 
   - วธิีการปฐมพยาบาลแบบต่าง ๆ 

น.ส.ธัญญารัตน์   พิมสา  หัวหน้า 
น.ส.อนุสรา สุขสุคนธ์          ผู้ชว่ย  
น.ส.เยาวรัตนา    พรรษา  ผู้ช่วย 

2. เงือนเชือกการเก็บเชือก (ใช้ภาพและสื่อต่าง ๆ ประกอบการสอนได้) 
   - บริเวณสนามกีฬา 
   - เงื่อนพิรอด 
   - เงื่อนตะกุดเบ็ด 
   - เงื่อนขัดสมาธิ 
   - เงื่อนผูกซุง 
   - เงื่อนประมง 
   - วธิีการเก็บเชือก 
   - ลูกเสือบอกถึงประโยชน์ของการเก็บเชือก 

น.ส.พิกุลทา  หงษ์ทอง หัวหน้า 
นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ์ ผู้ช่วย 
น.ส.ปรารถนา  รุ่งเรือง   ผู้ช่วย 
 

3. การผูกแน่น ผูกประกบ (ใช้ภาพและสื่อต่าง ๆ ประกอบการสอนได้) 
   - บริเวณสนามกีฬา 
   - ผูกทะแยง 
   - ผูกกากบาด 

น.ส.เกวล ี เงินศรีสุข หัวหน้า  
นายปวิตร สมนึก  ผู้ช่วย 

4. กฎ และค าปฏิญาณ (ใช้ภาพและสื่อต่าง ๆ ประกอบการสอนได้) 
   - บริเวณสนามกีฬา 
   - เรียนรู้เรื่อง กฎ และค าปฏิญาณ 

ว่าที่ ร.ต.หญิงปริยากร   งามตรง หัวหน้า  
น.ส.อมรรัตน์              มะลิงาม ผู้ช่วย 

5. ลูกเสือกับการป้องกันยาเสพติด (ใช้ภาพและสื่อต่าง ๆ ประกอบการ
สอนได้) 
  - บริเวณใต้อาคาร 1 
  - โทษของสารเสพติด 
  - ประเภทของสารเสพติด 
  - ให้ลูกเสือบอกถึงโทษของสารเสพติด 

น.ส.ณัฏฐณิชา โมสันเทียะ หัวหน้า  
น.ส.จีญาพัชญ์  แก้มทอง ผู้ช่วย 

6. ลูกเสือกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ใช้ภาพและสื่อต่าง ๆ ประกอบการ
สอนได้) - บริเวณสนามกีฬา 
  - บอกวิธีการการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
  - บอกความส าคัญของสิ่งแวดล้อม 
    

นายวรธรรม หนูประดิษฐ์ หัวหน้า  
นางพัชรา ไตรยวงศ์ ผู้ช่วย 
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ชื่อฐำน/สถำนที่ ผู้รับผิดชอบ 
7. เต็นท์และการกางเต็นท์แต่ละประเภท (ใช้ภาพและสื่อต่าง ๆ 
ประกอบการสอนได้) - บริเวณสนามกีฬา 
   - ลูกเสือรู้ชนิดของเต็นท์แต่ละประเภท 
   - ทราบและอธิบายวิธีการกางเต็นท์แต่ละประเภท 

น.ส.ศิริลักษณ์ อภิรมย์พฤกษา หัวหน้า  
น.ส.อาภาพร ภิระบรรณ์ ผู้ช่วย 

8. การจดจ าสิ่งรอบตัว การสังเกต ให้แต่ละหมู่วาดภาพ จดบันทึกสิ่ง
รอบตัว (ใช้ภาพและสื่อต่าง ๆ ประกอบการสอนได้) 
   - สวนม้าหิน หน้าห้อง 611 

น.ส.วณิชชา อเนกวิชวิทยา หัวหน้า  
น.ส.ปรัชญา การรักษา ผู้ช่วย 

9. อุปกรณ์จ าเป็นในการด ารงชีพในป่า (ใช้ภาพและสื่อต่าง ๆ 
ประกอบการสอนได้) 
   - บริเวณสนามกีฬา 
   - ประเภทของอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการด ารงชีพในป่า 
   - ประโยชน์และความส าคัญของอุปกรณ์ 

นางเกษรา ก้องศักดิ์ศรี หัวหน้า  
น.ส.พนิดา ยอดรัก  ผู้ช่วย 
น.ส.ฌัชชา ปัญญาเมา ผู้ช่วย 

 

10. สัตว์มีพิษต่าง ๆ ที่ควรรู้ เมื่อต้องไปอยู่ค่ายพักแรม (ใช้ภาพและสื่อ
ต่าง ๆ ประกอบการสอนได้) 
   - บริเวณสนามกีฬา 

น.ส.วชิราภรณ์  สันตวงษ์ หัวหน้า 
น.ส.วิไลพรรณ  คงดี  ผู้ช่วย 
น.ส.ญาณิศา ชาญกิจกรรณ์ ผู้ช่วย 

 
11. สัญญาณนกหวีด (ใช้ภาพและสื่อต่าง ๆ ประกอบการสอนได้) 
- บริเวณสนามกีฬา 
   -  สัญญาณสั่งให้หยุด 
   -  สัญญาณเมื่อเกิดเหตุ 
   -  สัญญาณเรียกนายหมู ่

น.ส.เจนจิรา เพ็งจันทร์ หัวหน้า  
นางสุภาพร จันทร์กิตติคุณ ผู้ช่วย 
น.ส.นิภาพรรณ  อดุลย์กิตติชัย ผู้ช่วย 
น.ส.อุษณีย์  อ่อนแท้  ผู้ช่วย 
 

12. การก่อไฟและการประกอบอาหารในการอยู่ค่ายพักแรม (ใช้ภาพและ
สื่อต่าง ๆ ประกอบการสอนได้) 
   - วธิีการก่อไฟในแบบต่าง ๆ และประโยชน์ของการก่อไฟในแบบต่าง ๆ  
   - วธิีการในการประกอบอาหารเมื่อต้องอยู่ค่ายพักแรม 

นางอาภาภรณ์  อริวัน  หัวหน้า 
น.ส.มวาร ี ใจชูพันธ์  ผู้ช่วย 
น.ส.ศิราภร  นาบุญ  ผู้ช่วย 
 

13.ระเบียบแถว – บริเวณสวนหย่อมหน้า รร. และลานจอดรถหน้า
อาคาร 7 
   - ท่าตรง 
   - ท่าตามระเบียบพัก 
   - ซ้ายหัน ขวาหัน กลับหลังหัน 
   - วันทยาหัตถ์ 

น.ส.อลิษา ไชยรินทร์ หัวหน้า  
นายเสถียร บุญมหาสิทธิ์ ผู้ช่วย 
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ฐำนกิจกรรม How do you do  ( สถำนที่จัดกิจกรรมอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ) 

ชื่อฐำน/สถำนที่ ผู้รับผิดชอบ 
1. โยนห่วง 
   - ให้นักเรียนโยนห่วงลงไปในหลัก 
   - สถานที่ สนามกีฬา 

น.ส.ธัญญารัตน์   พิมสา             หวัหน้า 
น.ส.อนุสรา สุขสุคนธ์          ผู้ชว่ย 
น.ส.เยาวรัตนา    พรรษา  ผู้ช่วย 

2. ฮูล่าฮุบ 
   - นักเรียนเล่นฮูล่าฮุบแล้วเดินไปอ้อมกรวยแล้วกลับมาส่งให้เพ่ือน
เล่นต่อจนครบทุกคน 
   - สถานที่ สนามกีฬา 

น.ส.พิกุลทา  หงษ์ทอง หัวหน้า 
น.ส.ปรารถนา  รุ่งเรือง   ผู้ช่วย 
 

3. โยนลงห่วง 
   - ให้แข่งกันชู้ตลูกบาสลงห่วงให้ได้มากท่ีสุดในเวลา 5นาท ี
   - สถานที่ สนามกีฬา 

น.ส.เกวล ี เงินศรีสุข หัวหน้า  
นายปวิตร สมนึก  ผู้ช่วย 

4. ปิดตาหาสมบัติ 
   - ใช้ผ้าปิดตาแล้วหมุนตัวอยู่กับที่ 5 รอบ แล้วเดินไปเก็บของมา
ให้ได้ โดยให้เพื่อนในแต่ละกลุ่ม ค่อยบอกทาง 
   - สถานที่ สนามกีฬา 

ว่าที่ ร.ต.หญิงปริยากร   งามตรง หัวหน้า  
น.ส.อมรรัตน์              มะลิงาม ผู้ช่วย 

5.โบว์ลิ่งฟุตบอล 
  - ให้นักเรียนเตะบอลให้บอลโดนกรวยที่ตั้งไว้ให้ล้มลงให้มากท่ีสุด
ผลัดกันเล่นจนครบทุกคน 
   - สถานที่ สนามกีฬา 

น.ส.ณัฏฐณิชา โมสันเทียะ หัวหน้า  
น.ส.จีญาพัชญ์  แก้มทอง ผู้ช่วย 

6. เดาะลูกเทนนิส 
   - ให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มใช้ไม้เทนนิสเดาะลูกเทนนิสแล้วเดินไป
อ้อมกรวยแล้วน ามาส่งให้เพ่ือนเล่นต่อ เล่นจนครบทุกคน 
   - สถานที่ สนามกีฬา 

นายวรธรรม หนูประดิษฐ์ หัวหน้า  
นางพัชรา ไตรยวงศ์ ผู้ช่วย 
 
 
 

7. อุ้มลูกวิ่ง 
   - นักเรียนอุ้มลูกบอลวิ่งอ้อมกรวยแล้วน ากลับมาส่งให้เพ่ือนใน
กลุ่มเล่นจนครบทุกคน 
   - สถานที่ สนามกีฬา 

น.ส.ศิริลักษณ์ อภิรมย์พฤกษา หัวหน้า  
น.ส.อาภาพร ภิระบรรณ์ ผู้ช่วย 

8. รับ – ส่ง ปิงปอง 
   - นักเรียนใช้ไม้ปิงปองเดาะลูกปิงปองแล้วเดินไปอ้อมกรวยแล้ว
เดินกลับมาส่งให้เพ่ือนผลัดกันเล่นจนครบทุกคน 
   -  สถานที่ ใต้อาคาร 7 

น.ส.วณิชชา อเนกวิชวิทยา หัวหน้า  
น.ส.วชิราภรณ์  สันตวงษ ์ ผู้ช่วย 
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ชื่อฐำน/สถำนที่ ผู้รับผิดชอบ 
9. เลี้ยงบอลด้วยหัว 
   - นักเรียนสองคนยืนตรงข้ามกัน โดยแต่ละคนใช้หัวดันลูกบอลไว้
ไม่ให้ตกลงพ้ืนเดินไปอ้อมกรวยแล้วน าบอลกับมาส่งให้เพ่ือนในกลุ่ม
เล่นจนครบทุกคน 
   - สถานที่ สนามข้างอาคาร  

นางเกษรา ก้องศักดิ์ศรี หัวหน้า  
น.ส.ฌัชชา ปัญญาเมา ผู้ช่วย 

 

10. ตะกร้าหลุม 
   - นักเรียนโยนลูกบอลให้ลงในตะกร้าที่เพ่ือนถือไว้ จับเวลา 5 
นาที โยนลงให้มากที่สุด  
   - สถานที่ สนามกีฬา 

น.ส.ปรัชญา การรักษา หัวหน้า   
น.ส.ญาณิศา ชาญกิจกรรณ์ ผู้ช่วย 

 

11.กู้ระเบิด 
  - ให้ลูกเสือกู้ระเบิดโดยห้ามให้ระเบิดหลุดจากเชือก ถ้าท าได้ถือว่า
กู้ระเบิดได้ส าเร็จ 
   - สถานที่ สนามกีฬา 

น.ส.นิภาพรรณ  อดุลย์กิตติชัย หัวหน้า  
นางสุภาพร จันทร์กิตติคุณ ผู้ช่วย  
น.ส.อุษณีย์  อ่อนแท้  ผู้ช่วย 
 

12. เด้งลงหลุม 
   - โยนลูกเทนนิสให้กะดอนพ้ืน 1 ครั้ง แล้วให้ลูกเทนนิสตกลงหลุม 
   - สถานที่ สนามกีฬา 

นางอาภาภรณ์  อริวัน  หัวหน้า 
น.ส.มวาร ี ใจชูพันธ์  ผู้ช่วย 
น.ส.ศิราภร  นาบุญ  ผู้ช่วย 
 

13.วิ่งหกขาสามัคคี 
- ผู้เล่นสามคนหันหลังชนกัน แล้วน าแขนมาเกี่ยวกัน เดินไปอ้อม
กรวย แล้ววนกับมายังจุดเริ่มต้นโดยแขนไม่หลุดออกจากกัน  
สถานที่ สนามกีฬา 

น.ส.อลิษา ไชยรินทร์ หัวหน้า  
นายเสถียร บุญมหาสิทธิ์ ผู้ช่วย 
 

14.บอกชื่อประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียนมา 10 ประเทศ 
สถานที่ ม้าหินตรงหน้าหอประชุม 

นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ์ หัวหน้า 
น.ส.พนิดา ยอดรัก  ผู้ช่วย 
 
 
 

15.ช่วยที บอลนี้ Love Love 
สถานที่ สนามกีฬา 

น.ส.วิไลพรรณ  คงดี          หัวหน้า 
น.ส.เจนจิรา เพ็งจันทร์ ผู้ช่วย 
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10.2  ผู้ควบคุมรถลูกเสือ  เนตรนำรี  ยุวกำชำด   
ทัศนศึกษำ  ในวันที่  20  ธันวำคม 2561  ณ  สวนสัตว์เปิดเขำเขียว จังหวัดชลบุรี 

รถคันท่ี   1 น.ส.ธัญญารัตน์    พิมสา  หัวหน้า  
  น.ส.อนุสรา    สุขสุคนธ์ ผู้ช่วย 
  น.ส.เยาวรัตนา     พรรษา  ผู้ช่วย 
รถคันท่ี  2 น.ส.พิกุลทา   หงษ์ทอง หัวหน้า 
    นางบุญเยี่ยม  พิทักษ์วงศ์ ผู้ช่วย  
  น.ส.นิภาพรรณ   อดุลย์กิตติชัย ผู้ช่วย 
 น.ส.อุษณีย์  อ่อนแท้ ผู้ช่วย 
รถคันท่ี  3 น.ส.จีระภา  ชินภักด ี หัวหน้า   

   น.ส.พนิดา  ยอดรัก  ผู้ช่วย 
   น.ส.วิไลพรรณ   คงดี ผู้ช่วย 

รถคันท่ี  4 ว่าที่ ร.ต.หญิงปริยากร  งามตรง  หัวหน้า    
นางสุภาพร  จันทร์กิตติคุณ ผู้ช่วย 
นางเกษรา  ก้องศักดิ์ศรี ผู้ช่วย 
น.ส.จีญาพัชญ์   แก้มทอง ผู้ช่วย 

รถคันท่ี  5 น.ส.ปรัชญา  การรักษา หัวหน้า   
   นางพัชรา  ไตรยวงศ์ ผู้ช่วย  
   น.ส.วณิชชา  อเนกวิชวิทยา ผู้ช่วย 

รถคันท่ี  6 น.ส.ณัฏฐณิชา  โมสันเทียะ หัวหน้า   
   น.ส.วชิราภรณ์   สันตวงษ ์ ผู้ช่วย 
   น.ส.ญาณิศา  ชาญกิจกรรณ์ ผู้ช่วย 

รถคันท่ี  7 นายวรธรรม  หนูประดิษฐ์ หัวหน้า   
   น.ส.ฌัชชา  ปัญญาเมา ผู้ช่วย  
   น.ส.ปรารถนา            รุ่งเรือง  ผู้ช่วย 

รถคันท่ี  8 น.ส.ศิริลักษณ์  อภิรมย์พฤกษา หัวหน้า   
น.ส.อาภาพร  ภิระบรรณ์ ผู้ช่วย 
น.ส.อมรรัตน์  มะลิงาม            ผูช้่วย 

รถคันท่ี  9 น.ส.เกวล ี  เงินศรีสุข หัวหน้า   
   นายปวิตร  สมนึก  ผู้ช่วย  
   น.ส.ศิราภร            นาบุญ  ผู้ช่วย 
   น.ส.มวาร ี  ใจชูพันธ์  ผู้ช่วย 

รถคันท่ี  10 น.ส.อลิษา  ไชยรินทร์ หัวหน้า   
   นายสุชาติ  รัตนเมธากูร ผู้ช่วย 
 นายเสถียร  บุญมหาสิทธิ์ ผู้ช่วย 

รถคันท่ี  11 นางอาภาภรณ์   อริวัน  หัวหน้า   
นายสุมังครัตน์  โครตมณี ผู้ช่วย 
น.ส.เจนจิรา  เพ็งจันทร์   ผู้ช่วย  
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หน้ำที ่  1. ตรวจสอบจ านวนสมาชิกลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ให้ครบทั้งไปและกลับ 
  2. ดูแลความปลอดภัยของสมาชิกลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 

 
11. ฝ่ำยประเมินผล 
  นายสุมังครัตน์  โคตรมณี  หัวหน้า  

น.ส.ศิราภร  นาบุญ   ผู้ช่วย 
  น.ส.จีระภา  ชินภักด ี  ผู้ช่วย   

          มีหน้ำที ่ 1. ออกแบบ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินผลการด าเนินงาน 
                      2. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน  

            

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  2561 

  สั่ง  ณ  วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  2561 
 
 
      
           ( นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม ) 
                        ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
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ตำรำงกิจกรรมค่ำยพักแรมลูกเสือ  เนตรนำรี และยุวกำชำด 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
วันที่ 19 ธันวาคม 2561 

ณ  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
วัน/เวลำ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ 19 ธันวำคม 2561   
07.30  น. ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด พร้อมกันที่โรงเรียน ผู้ก ากับ 
08.00 – 09.00 น. พิธีเปิดการอยู่ค่ายพักแรม 

  -  ถวายราชสดุดี องค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว 
  -  ผู้อ านวยการฝึกกล่าวรายงาน 
  -  ผู้อ านวยการค่ายกล่าวให้โอวาทและเปิดการอยู่
ค่ายพักแรม 

 
 

ผู้ก ากับ 

09.00 – 09.30  น. พิธีเปิดประชุมกองรอบเสาธง ผู้ก ากับ 
09.30 – 10.00  น. รับประทานอาหารว่าง / ท าภารกิจส่วนตัว ผู้ก ากับ 
10.00 – 12.00  น. กิจกรรม Walk rally (ฐานกิจกรรม) ผู้ก ากับ 
12.00 – 13.00  น. รับประทานอาหาร ผู้ก ากับ 
13.00 - 14.00 น. ระเบียบแถวและสัญญาณมือ ผู้ก ากับ 
14.00 – 14.30 น. รับประทานอาหารว่าง / ท าภารกิจส่วนตัว ผู้ก ากับ 
14.30 – 16.30 น. กิจกรรม HOW DO YOU DO  (ฐานกิจกรรม) ผู้ก ากับ 
16.30 น. พิธีปิดการอยู่ค่ายพักแรม ผู้ก ากับ 

           
 หมำยเหต ุ ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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ตำรำงกิจกรรมนักเรียนศึกษำแหล่งเรียนรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 
ณ  สวนสัตว์เปิดเขาเขียว  จังหวัดชลบุร ี

 
วัน/เวลำ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ 20 ธันวำคม 2561   
07.00  น. นักเรียนชั้น ม.1 พร้อมกันที่โรงเรียน ผู้ก ากับ 
08.00 น. เดินทางออกจากโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  มุ่งหน้าสู่

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 
ผู้ก ากับ 

09.30 น. เดินทางถึงสวนสัตว์เปิดเขาเขียว  ผู้ก ากับ 
09.30 – 11.00 น. กิจกรรมหัวข้อเรื่อง 

- ท าไมต้องมีสวนสัตว์ และเรียนรู้อย่างไรให้มีความสุข
ในสวนสัตว ์
- หลากหลายความรู้สึกกับชีวิตสัตว์ป่าตามฐาน
กิจกรรม 

 
วิทยากร/ผู้ก ากับ 

11.00 – 12.00 น. การแสดงโชว์ความสามารถของสัตว์ วิทยากร/ผู้ก ากับ 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน วิทยากร/ผู้ก ากับ 
13.00 – 14.30 น. เพลิดเพลินกับชีวิตสัตว์ป่ารอบสวนสัตว ์ วิทยากร/ผู้ก ากับ 
14.30 – 15.00 น. ความประทับใจจากการเรียนรู้ เล่า.........สู่กันฟัง วิทยากร/ผู้ก ากับ 
15.00  น. เดินทางกลับโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ผู้ก ากับ 
16.30  น. เดินทางถึงโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตโดยสวัสดิภาพ ผู้ก ากับ 

 
หมำยเหตุ  ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 
 
 

 


