
 

 

 

 

ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ที ่383 / 2561 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรอยู่ค่ำยพักแรมลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด  
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3  

............................................................  
    เพ่ือให้การด าเนินงานการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2561 ณ ค่ายนวภพ 1 อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
และทัศนศึกษาวัดพระพุทธฉาย จังหวัดสระบุรี ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพบังเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนโดยอาศัย
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 ่1. ให้ค าปรึกษา ควบคุม ดูแล และอ านวยความสะดวกให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
 น.ส.ภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์  ประธานกรรมการ 
 นางปานทิพย์  สุขเกษม   รองประธานกรรมการ 
 นายนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย  รองประธานกรรมการ 

ว่าที่ ร.ต.ประจักษ์  จอมทอง  รองประธานกรรมการ 
นายณรงค์  หนูนารี   กรรมการ  
นางทัศนีย์  วงศ์เขียว  กรรมการ 
น.ส.ชลิตา  บุญรักษา  กรรมการ   
น.ส.วทันยา  ใจนันตา   กรรมการ  
นายสุริยา  ทรัพย์เฮง  กรรมการ  
นายสมุฎฎิ์  ภาษาด ี   กรรมการ  
น.ส.ทิพวรรณ  โล่กิตติธรกุล  กรรมการ  
น.ส.อรวรรณ  พันธุ์ภัคครินทร์  กรรมการ   
นายศิรวิชญ์  ประยูรวิวัฒน์  กรรมการ  
น.ส.อัญชิสา  เหมทานนท์  กรรมการ  
น.ส.ณัฐวด ี  โพธิจักร   กรรมการ  
น.ส.พรวล ี  สุขสอาด   กรรมการ  
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น.ส.กนกภรณ์   โพธิ์เขียว  กรรมการ  
น.ส.สภุิดา  โลเกษ   กรรมการ  
น.ส.อรวรรณ  นิ่มดวง   กรรมการ  
นายภาคภูมิ  แก้วเย็น   กรรมการ   
น.ส.กุลยา  บูรพางกูร  กรรมการ  
น.ส.นฤมล  รับส่ง   กรรมการ  
นายทินกร  พานจันทร์  กรรมการ  
น.ส.จินต์จุทา    เกษร   กรรมการ  
น.ส.ศิริมา  บุญสวัสดิ์  กรรมการ 
น.ส.เมทิตา    ชัยมา   กรรมการ  
น.ส.สุทธิดา  แซ่หล่อ   กรรมการ  
น.ส.อโนชา  โปชิว   กรรมการ  
ว่าที่ ร.ต. หญิงก่ิงกมล ชูกะวิโรจน์  กรรมการ 
นายเกรียงศักดิ์   มะละกา   กรรมการ  
น.ส.สมฤดี  เจียรสกุลวงศ ์  กรรมการ  
น.ส.กมลลักษณ์    สร้อยเงิน  กรรมการ  
น.ส.จันทรา    ตระกูลเศรษฐสิริ  กรรมการ  
นายวัชระ  เต๋งเจริญสุข  กรรมการ  
นายก าพล  จางจะ   กรรมการ  
น.ส.จิตรลดา  อินทรขุนทศ  กรรมการ  
นายศิรณัฏฐ์    ภูพิเศษศักดิ์  กรรมการ  
นายนิธิภัทร์    สร้อยเชื้อดี  กรรมการ   
น.ส.ธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ  กรรมการ  
นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย์  กรรมการและเลขานุการ 
น.ส.พัชราวัลย์    บุตรพรม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที ่ 1. วางแผนด าเนินการและควบคุมการฝึกอบรมให้เป็นไปตามที่ก าหนด  
          2. ควบคุมและประสานงานต่าง ๆ ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

 
3. ฝ่ำยประสำนงำน 
 นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย์  ประธานกรรมการ  

นายณรงค์  หนูนารี   กรรมการ 
 น.ส.อรวรรณ  พันธุ์ภัคครินทร์  กรรมการ 
 นายทินกร  พานจันทร์  กรรมการ 
 นายสมุฎฎิ์  ภาษาด ี   กรรมการ 
 นายเกรียงศักดิ์   มะละกา   กรรมการ 
 นายก าพล  จางจะ   กรรมการ  

น.ส.พัชราวัลย์    บุตรพรม  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่ 1. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการค่ายรวมถึงอ านวยความสะดวกการอยู่ค่าย 
             ให้ด าเนินเป็นไปอย่างเรียบร้อย 
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4. ฝ่ำยพยำบำล 
 น.ส.พรวล ี  สุขสอาด   ประธานกรรมการ   
 น.ส.กุลยา  บูรพางกูล  กรรมการ  
 น.ส.สมฤดี  เจียรสกุลวงศ ์  กรรมการ   
 น.ส.จันทรา    ตระกูลเศรษฐสิริ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่  1. จัดเตรียมเวชภัณฑ์ยาที่จ าเป็นในการอยู่ค่ายพักแรมและดูแลผู้เจ็บป่วยอย่างใกล้ชิด 
                     2. ประสานงานกับค่ายและผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีผู้เจ็บป่วย 

 
5. ฝ่ำยเอกสำรและอุปกรณ์ฝึก 

  นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย์  ประธานกรรมการ   
น.ส.พัชราวัลย์    บุตรพรม  กรรมการ   
น.ส.ณัฐวด ี  โพธิจักร   กรรมการ   
น.ส.อรวรรณ  นิ่มดวง   กรรมการ    
นายภาคภูมิ  แก้วเย็น   กรรมการ  
นายก าพล  จางจะ   กรรมการ  
น.ส.อรวรรณ  พันธุ์ภัคครินทร์  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่ 1. จัดท ารายชื่อแต่ละหมู่ กอง ท าเอกสารแจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 
6. ฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์ 

   นายสุริยา  ทรัพย์เฮง  ประธานกรรมการ 
นายก าพล  จางจะ   กรรมการ  
นายวัชระ  เต๋งเจริญสุข  กรรมการ 
นายภาคภูมิ  แก้วเย็น   กรรมการและเลขานุการ  

หน้ำที ่ 1. บันทึกภาพนิ่งและวีดิทัศน์กิจกรรมตลอดการอยู่ค่าย ควบคุมระบบแสง เสียง ตลอดการอยู่ค่าย/ 
              ฝึกอบรม 

                    2. สรุปกิจกรรมในรูปแบบของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวพร้อมทั้งน าขึ้นเว็บไซต์ของโรงเรียน 
                    3. ออกแบบและจัดท าป้ายกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม 
   กิจกรรมกำรอยู่ค่ำยพักแรมลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด 
                   ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
        ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
   ณ ค่ำยนวภพ 1 อ ำภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
                วันที่ 19-21 ธันวำคม 2561 
  
 7. ฝ่ำยกำรเงินและอำหำร 
  นางทัศนีย์  วงศ์เขียว  ประธานกรรมการ   

น.ส.ณัฐวด ี  โพธิจักร   กรรมการ  
น.ส.อรวรรณ  นิ่มดวง   กรรมการ 
น.ส.สุทธิดา  แซ่หล่อ   กรรมการ 

  น.ส.ชลิตา  บุญรักษา  กรรมการและเลขานุการ   
 หน้ำที ่1.ประสานงานกับผู้ประกอบการจัดกิจกรรมค่ายพักแรมด้านการเงินและดูแลอาหารและเครื่องดื่ม 
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 8. ฝ่ำยพิธีกำร 
  ว่าที่ ร.ต.ประจักษ์  จอมทอง  ประธานกรรมการ 

นายศิรวิชญ์  ประยูรวิวัฒน์  กรรมการ     
นายศิรณัฏฐ์    ภูพิเศษศักดิ์  กรรมการ  

  นายนิธิภัทร์    สร้อยเชื้อดี  กรรมการ    
  นายเกรียงศักดิ์   มะละกา   กรรมการและเลขานุการ 
 หน้ำที ่1. ประสานงานเรื่องกิจกรรมและพิธีการต่าง ๆ ในการอยู่ค่ายพักแรม 

 
9. ฝ่ำยนันทนำกำร 

  น.ส.นฤมล  รับส่ง   ประธานกรรมการ  
ว่าที่ ร.ต.ประจักษ์  จอมทอง  กรรมการ 
นายจักรกฤษณ์   ชัยปราโมทย์  กรรมการ 
น.ส.อรวรรณ  นิ่มดวง   กรรมการ  
น.ส.เมทิตา    ชัยมา   กรรมการ 

  นายทินกร  พานจันทร์  กรรมการ  
  นายศิรณัฏฐ์    ภูพิเศษศักดิ์  กรรมการ 
  น.ส.ธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ  กรรมการ  
  น.ส.กนกภรณ์   โพธิ์เขียว  กรรมการ 
  นายภาคภูมิ  แก้วเย็น   กรรมการ 
  นายรุ่งรดิศ  จันทร์จ าปา  กรรมการ 
  นายโสภณ  เติมโชคทรัพย์  กรรมการ 
  น.ส.ศิริมา  บุญสวัสดิ์  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่1. นันทนาการในช่วงต่าง ๆ ระหว่างกิจกรรมในการอยู่ค่ายพักแรม 
 
 11. ฝ่ำยวิชำกำรและฝึกอบรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3    ณ ค่ำยนวภพ 1 

  น.ส.ภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์ ผู้อ านวยการค่ายฝึกอบรม 
  นางปานทิพย์  สุขเกษม  รองผู้อ านวยการค่ายฝึกอบรม 

   นายณรงค์  หนูนารี  ผู้อ านวยการฝึกอบรม 
   นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย์ รองผู้อ านวยการฝึกอบรม  
   น.ส.พัชราวัลย์    บุตรพรม รองผู้อ านวยการฝึกอบรม 
 
  11.1 ฝ่ำยวิทยำกรประจ ำกอง 

กลุ่มลูกเสือ-เนตรนำรี  
   กอง 1 น.ส.อัญชิสา เหมทานนท์ นายสมุฎฎิ์ ภาษาด ี
    น.ส.ศิริมา บุญสวัสดิ์ 
   กอง 2 นายสุริยา ทรัพย์เฮง น.ส.ณัฐวด ี โพธิจักร 
    นายทินกร พานจันทร์  
   กอง 3 น.ส.สภุิดา โลเกษ  นายเกรียงศักดิ์  มะละกา 
    นายนิธิภัทร์   สร้อยเชื้อดี 
   



- 5 - 

 

 

กอง 4 น.ส.อรวรรณ นิ่มดวง  นายภาคภูมิ แก้วเย็น 
    นายศิรณัฏฐ์   ภูพิเศษศักดิ์ 
   กอง 5 น.ส.กุลยา บูรพางกูร นายณรงค์ หนูนารี 
    น.ส.จิตรลดา อินทรขุนทศ 
   กอง 6 น.ส.อโนชา โปชิว  นายศิรวิชญ์ ประยูรวิวัฒน์ 
    น.ส.จินต์จุทา   เกษร  
   กอง 7 น.ส.อรวรรณ พันธุ์ภัคครินทร์ น.ส.ชลิตา บุญรักษา 
    น.ส.ธนิดา ไชยสุนทรกิตติ 
   กอง 8 น.ส.วทันยา ใจนันตา  น.ส.สุทธิดา แซ่หล่อ 
    ว่าที่ ร.ต. หญิงก่ิงกมล  ชูกะวิโรจน์  
   กอง 9 น.ส.กนกภรณ์  โพธิ์เขียว น.ส.นฤมล รับส่ง 
    น.ส.เมทิตา   ชัยมา   

กลุ่มยุวกำชำด  
   กลุ่ม 1 น.ส.พัชราวัลย ์ บุตรพรม น.ส.จันทรา   ตระกูลเศรษฐสิริ 
   กลุ่ม 2 น.ส.ทิพวรรณ โล่กิตติธรกุล น.ส.กมลลักษณ์   สร้อยเงิน 
   กลุ่ม 3 น.ส.พรวล ี สุขสอาด  น.ส.สมฤดี เจียรสกุลวงศ์ 
 หน้ำที ่ 1. ควบคุมดูแล ตรวจความเรียบร้อยของเครื่องแบบและสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวและส่วนรวม      

    ของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
2. เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าในการปฏิบัติกิจกรรมตามตารางฝึกอบรมในระหว่างอยู่ค่ายพักแรม 
3. ดูแลความเรียบร้อยและความประพฤติของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ตลอดการอยู่ค่ายพักแรม 
 

  11.2 กิจกรรมบุกเบิก 
     นำยศิรวิชญ์ ประยูรวิวัฒน์ หัวหน้ำกิจกรรมบุกเบิก 
   1.ฐานเงื่อนตะกรุดเบ็ด นายนิธิภัทร์   สร้อยเชื้อดี นายศิรณัฏฐ์  ภูพิเศษศักดิ์ 
      น.ส.จินต์จุทา  เกษร    
   2.ฐานเงื่อนพิรอด  น.ส.ชลิตา  บุญรักษา น.ส.กุลยา  บูรพางกูร 
      น.ส.อรวรรณ  นิ่มดวง 
   3.ฐานเงื่อนขัดสมาธิ น.ส.ณัฐวดี  โพธิจักร น.ส.สุทธิดา  แซ่หล่อ  
      น.ส.จิตรลดา  อินทรขุนทศ  

4.ฐานเงื่อนผูกร่น/ทบเชือก นายสมุฎฎิ์  ภาษาด ี
   5.ฐานเงื่อนกระหวัดไม้ น.ส.กมลลักษณ์   สร้อยเงิน น.ส.กนกภรณ์  โพธิ์เขียว 
   6.ฐานเงื่อนผูกรั้ง  นายภาคภูมิ  แก้วเย็น น.ส.เมทิตา   ชัยมา  

7.ฐานเงื่อนประมง น.ส.วทันยา  ใจนันตา น.ส.ทิพวรรณ  โล่กิตติธรกุล  
      น.ส.อรวรรณ  พันธุ์ภัคครินทร์  
   8.ฐานเงื่อนผูกซุง  น.ส.นฤมล  รับส่ง น.ส.อัญชิสา  เหมทานนท์  
      น.ส.ธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ 
   9.ฐานเงื่อนบ่วงสายธนู น.ส.สภุิดา  โลเกษ น.ส.พัชราวัลย์  บุตรพรม  
      น.ส.อโนชา  โปชิว  
   10.ฐานผูกแน่น  ว่าที่ ร.ต. หญิงก่ิงกมล  ชูกะวิโรจน์ 
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11.ฐานผูกกากบาท นายศิรวิชญ์  ประยูรวิวัฒน์  นายเกรียงศักดิ ์ มะละกา  
   12.ฐานผูกทแยง  น.ส.ศิริมา     บุญสวสัดิ์    นายทินกร  พานจันทร์ 
      น.ส.จันทรา  ตระกูลเศรษฐสิริ 
 

11.3 กิจกรรม How do you do  
   น.ส.นฤมล  รับส่ง  หัวหน้ำกิจกรรม How do you do 

   1.ฐาน The Sttar พาเพลิน น.ส.อัญชิสา  เหมทานนท ์ น.ส.กนกภรณ์   โพธิ์เขียว 
       น.ส.กมลลักษณ์  สร้อยเงิน  
   2.ฐานศาสตร์พระราชา น.ส.นฤมล  รับส่ง น.ส.ธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ 
      น.ส.เมทิตา  ชัยมา   
   3.ฐานใบ้ค า  น.ส.ชลิตา  บุญรักษา น.ส.กุลยา  บูรพางกูร  
   4.ฐานล้วงไห  น.ส.สุทธิดา  แซ่หล่อ น.ส.ณัฐวดี  โพธิจักร  
   5.ฐานแมงมุมสามัคคี นายศิรณัฏฐ์  ภูพิเศษศักดิ์ นายนิธิภัทร์  สร้อยเชื้อดี 
   6.ฐานHow do you drop นายสมุฎฎิ์  ภาษาด ี นายภาคภูมิ  แก้วเย็น 
   7.ฐานหลอดสื่อรัก น.ส.อรวรรณ  นิ่มดวง น.ส.อรวรรณ  พันธุ์ภัคครินทร์ 
   8.ฐานต่อเพลง  น.ส.วทันยา  ใจนันตา น.ส.ทิพวรรณ  โล่กิตติธรกุล   
   9.ฐานปิดตาตีปีบ  น.ส.พัชราวัลย์  บุตรพรม น.ส.สภุิดา  โลเกษ 
   10.ฐานแผ่นดินของเรา น.ส.จินต์จุทา  เกษร น.ส.อโนชา  โปชิว   
   11.ฐานตาดู หูฟัง ว่าที่ ร.ต. หญิงก่ิงกมล  ชูกะวิโรจน์   น.ส.จิตรลดา  อินทรขุนทศ 
   12.ฐานปิดตาแต่งหน้า น.ส.ศิริมา  บุญสวัสดิ ์ น.ส.จันทรา  ตระกูลเศรษฐสิริ  
   13.ฐานพิสูจน์กลิ่น นายเกรียงศักดิ์  มะละกา นายศิรวิชญ์  ประยูรวิวัฒน ์  
   14.ฐานโชคเลือด  น.ส.พรวลี  สุขสอาด น.ส.สมฤดี  เจียรสกุลวงศ์ 
   

11.4 กิจกรรมผจญภัย 
      นำยสมุฎฎิ์  ภำษำดี หัวหน้ำกิจกรรมผจญภัย 
   1.ฐานสะพานระนาด น.ส.ชลิตา  บุญรักษา น.ส.กุลยา  บูรพางกูร 
   2.ฐานสะพานเชือก ๓ เส้น  น.ส.จินต์จุทา  เกษร น.ส.อโนชา  โปชิว  
   3.ฐานราวทรงตัว  นายศิรณัฏฐ์   ภูพิเศษศักดิ์  นายนิธิภัทร์   สร้อยเชื้อดี 
   4.ฐานปล่องหนีไฟ น.ส.สภุิดา  โลเกษ น.ส.พัชราวัลย์  บุตรพรม 

5.ฐานสะพานกระดก นายศิรวิชญ์  ประยูรวิวัฒน ์  
   6.ฐานแอร์เรียล  นายสมุฎฎิ์  ภาษาดี นายภาคภูมิ  แก้วเย็น 
   7.ฐานทางเดินวานร น.ส.อัญชิสา  เหมทานนท ์น.ส.กนกภรณ์   โพธิ์เขียว  
   8.ฐานห่วงไฟฟ้า  น.ส.ธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ น.ส.นฤมล  รับส่ง 
   9.ฐานอุโมงค์ตัวหนอน น.ส.ศิริมา  บุญสวัสดิ ์ น.ส.เมทิตา  ชัยมา  
   10.ฐานสะพานเชือก ๒ เส้น ว่าที่ ร.ต. หญิงก่ิงกมล  ชูกะวิโรจน์  น.ส.จิตรลดา  อินทรขุนทศ 
   11.ฐานก าแพงคอนกรีต นายวัชระ   เต๋งเจริญสุข 
   12.ฐานไต่หน้าผา  นายเกรียงศักดิ ์ มะละกา 
   13.ฐานก าแพงตาข่าย น.ส.สุทธิดา  แซ่หล่อ น.ส.ณัฐวดี  โพธิจักร 
   14.ฐานห่วงสัมพันธ์ น.ส.อรวรรณ  นิ่มดวง น.ส.อรวรรณ  พันธุ์ภัคครินทร์ 
 



- 7 - 

 

 

   15.ฐานสะพานแกว่ง น.ส.วทันยา  ใจนันตา น.ส.ทิพวรรณ   โล่กิตติธรกุล 
   16.ฐานห้างนายพราน นายทินกร  พานจันทร์ น.ส.กมลลักษณ์   สร้อยเงิน 
 

11.6 กิจกรรมเดินทำงไกล 
     น.ส.กนกภรณ์  โพธิ์เขียว หัวหน้ำกิจกรรมเดินทำงไกล 
   จุดตรวจที่ 1 น.ส.ศิริมา   บุญสวัสดิ ์ น.ส.กมลลักษณ์   สร้อยเงิน  

ว่าที่ ร.ต. หญิงก่ิงกมล  ชูกะวิโรจน์   
   จุดตรวจที่ 2 นายศิรวิชญ์  ประยูรวิวัฒน์ น.ส.จิตรลดา  อินทรขุนทศ  
     นายทินกร  พานจันทร์   
   จุดตรวจที่ 3 น.ส.พัชราวัลย์  บุตรพรม  น.ส.สภุิดา  โลเกษ  
     น.ส.อโนชา  โปชิว  
   จุดตรวจที่ 4 น.ส.วทันยา  ใจนันตา  น.ส.ทิพวรรณ  โล่กิตติธรกุล  
     น.ส.อรวรรณ  พันธุ์ภัคครินทร์ 
   จุดตรวจที่ 5 น.ส.ณัฐวดี  โพธิจักร  น.ส.สุทธิดา  แซ่หล่อ 
     น.ส.อรวรรณ  นิ่มดวง  
   จุดตรวจที่ 6 นายศิรณัฏฐ์   ภูพิเศษศักดิ์ นายนิธิภัทร์   สร้อยเชื้อดี  
     น.ส.จินต์จุทา   เกษร  
   จุดตรวจที่ 7 น.ส.นฤมล  รับส่ง  น.ส.ธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ 
     น.ส.อัญชิสา  เหมทานนท์ 
 
  11.6 กิจกรรมสูทกรรม 
     น.ส.ธนิดำ  ไชยสุนทรกิตติ  หัวหน้ำกิจกรรมสูทกรรม 

         กลุ่มลูกเสือ-เนตรนำรี  
   กอง 1 น.ส.อัญชิสา เหมทานนท์ นายสมุฎฎิ์ ภาษาด ี
    น.ส.ศิริมา บุญสวัสดิ์ 
   กอง 2 นายสุริยา ทรัพย์เฮง น.ส.ณัฐวด ี โพธิจักร 
    นายทินกร พานจันทร์  
   กอง 3 น.ส.สภุิดา โลเกษ  นายเกรียงศักดิ์  มะละกา 
    นายนิธิภัทร์   สร้อยเชื้อดี 
   กอง 4 น.ส.อรวรรณ นิ่มดวง  นายภาคภูมิ แก้วเย็น 
    นายศิรณัฏฐ์   ภูพิเศษศักดิ์ 
   กอง 5 น.ส.กุลยา บูรพางกูร นายณรงค์ หนูนารี 
    น.ส.จิตรลดา อินทรขุนทศ 
   กอง 6 น.ส.อโนชา โปชิว  นายศิรวิชญ์ ประยูรวิวัฒน์ 
    น.ส.จินต์จุทา   เกสร  
   กอง 7 น.ส.อรวรรณ พันธุ์ภัคครินทร์ น.ส.ชลิตา บุญรักษา 
    น.ส.ธนิดา ไชยสุนทรกิตติ 
   กอง 8 น.ส.วทันยา ใจนันตา  น.ส.สุทธิดา แซ่หล่อ 
    ว่าที่ ร.ต. หญิงก่ิงกมล  ชูกะวิโรจน์  
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   กอง 9 น.ส.กนกภรณ์  โพธิ์เขียว น.ส.นฤมล รับส่ง 
    น.ส.เมทิตา  ชัยมา  

กลุ่มยุวกำชำด  
   กลุ่ม 1 น.ส.พัชราวัลย ์ บุตรพรม น.ส.จันทรา   ตระกูลเศรษฐสิริ 
   กลุ่ม 2 น.ส.ทิพวรรณ โล่กิตติธรกุล น.ส.กมลลักษณ์   สร้อยเงิน 
   กลุ่ม 3 น.ส.พรวล ี สุขสอาด  น.ส.สมฤดี เจียรสกุลวงศ์ 
 

11.7 ผู้ควบคุมรถลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด  
รถคันท่ี 1 ม.3/1 น.ส.อัญชิสา เหมทานนท์ นายสุริยา ทรัพย์เฮง 
   นายศิรณัฏฐ์   ภูพิเศษศักดิ์  
รถคันท่ี 2 ม.3/2 น.ส.ทิพวรรณ โล่กิตติธรกุล น.ส.วทันยา ใจนันตา 
รถคันท่ี 3 ม.3/3 น.ส.อรวรรณ พันธุ์ภัคครินทร์ น.ส.กุลยา บูรพางกูร 
   น.ส.นฤมล รับส่ง 
รถคันท่ี 4 ม.3/4 นายเกรียงศักดิ์  มะละกา  น.ส.สุทธิดา แซ่หล่อ  
รถคันท่ี 5 ม.3/5 นายศิรวิชญ์ ประยูรวิวัฒน์ น.ส.ณัฐวด ี โพธิจักร 
   น.ส.เมทิตา   ชัยมา  
รถคันท่ี 6 ม.3/6 น.ส.พัชราวัลย ์ บุตรพรม น.ส.ศิริมา บุญสวัสดิ์ 
   น.ส.จินต์จุทา   เกษร 
รถคันที่ 7 ม.3/7 น.ส.พรวล ี สุขสอาด  น.ส.สมฤดี เจียรสกุลวงศ ์
   น.ส.อโนชา โปชิว 
รถคันท่ี 8 ม.3/8 น.ส.ธนิดา ไชยสุนทรกิตติ น.ส.กนกภรณ์ โพธิ์เขียว 
   นายนิธิภัทร์   สร้อยเชื้อดี 
รถคันท่ี 9 ม.3/9 น.ส.สภุิดา โลเกษ  น.ส.อรวรรณ นิ่มดวง 
   ว่าที่ ร.ต. หญิงก่ิงกมล  ชูกะวิโรจน ์
รถคันท่ี 10 ม.3/10 น.ส.จิตรลดา อินทรขุนทศ นายภาคภูมิ แก้วเย็น 
   น.ส.จันทรา   ตระกูลเศรษฐสิริ 
รถคันท่ี 11 ม.3/11 นายทินกร พานจันทร์ นายสมุฎฎิ์ ภาษาด ี
   น.ส.กมลลักษณ์   สร้อยเงิน 
รถตู้โรงเรียน  น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์ นางปานทิพย์ สุขเกษม 

    นายณรงค์ หนูนารี  นางทัศนีย์ วงศ์เขียว 
หน้ำที ่   1. ควบคุมและตรวจสอบจ านวนสมาชิกลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดให้ครบทั้งไปและกลับ 

      2. ดูแลความปลอดภัยของสมาชิกลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
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12. ฝ่ำยเวรรักษำกำรณ์ในเวลำกลำงคืน 
วันที่  19 , 20 ธันวำคม 2561 

ช่วงเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
 22.00 – 24.00 น. นายสมุฎฎิ์ ภาษาดี นายทินกร พานจันทร์ นายณรงค์ หนูนารี 
24.00 – 02.00 น. นายนิธิภัทร์  สร้อยเชื้อดี นายสุริยา   ทรัพย์เฮง นายวัชระ เต๋งเจริญสุข 
02.00 – 04.00 น. นายเกรียงศักดิ์ มะละกา นายศิรณัฏฐ์  ภูพิเศษศักดิ์ นายศิรวิชญ์ ประยูรวิวัฒน์ 

   04.00 – 06.00 น. นายภาคภูมิ  แก้วเย็น นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย์ นายก าพล  จางจะ 
หน้ำที ่ 1. ดูแลรักษาความปลอดภัยของสมาชิกลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ตลอดจนผู้บังคับบัญชา 
             ทุกคน 

2. รายงานผู้อ านวยการค่ายเมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติเพ่ือแก้ไขปัญหาต่อไป 
 
13. ฝ่ำยประเมินผล 
  นายสุริยา  ทรัพย์เฮง  ประธานกรรมการ    

น.ส.อโนชา  โปชิว   กรรมการ  
  น.ส.จินต์จุทา    เกษร   กรรมการ    
  น.ส.วทันยา  ใจนันตา   กรรมการและเลขานุการ 
          มีหน้ำที ่ 1. ออกแบบ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลการด าเนินงาน 
                      2. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน  

             

  ทั้งนี้  ตั้งแต่ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

  สั่ง  ณ  วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
 

      
     
                    (นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม) 
                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
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ตำรำงกิจกรรมค่ำยพักแรมลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ระหว่างวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2561 
ณ ค่ายนวภพ 1 อ าเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี 

 
วัน/เวลำ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ 19 ธันวำคม 2561   
06.00 น. ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด พร้อมกันสนามใต้โดม ผู้ก ากับ 
07.50 น. ออกเดินทาง ผู้ก ากับ 
10.50 น. เดินทางถึงค่ายนวภพ  ผู้ก ากับ 
11.00 – 12.00 น. พิธีเปิดการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ร.ร.วชิร

ธรรมสาธิต 
- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
- ถวายราชสดุดี  
- ผู้อ านวยการฝึกอบรมกล่าวรายงาน  
- ประธานกล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิดการฝึกอบรมและอยู่ค่าย
พักแรม   
- เปิดประชุมกองรอบเสาธง  

 
 

ผู้ก ากับ 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหาร ผู้ก ากับ 
13.00 – 13.30 น. ปฐมนิเทศการอยู่ค่ายพักแรม / เข้าที่พัก ผู้ก ากับ 
13.30 – 16.00 น. กิจกรรมบุกเบิก  ผู้ก ากับ 
16.00 – 18.00 น. วิชาสูทกรรม / รับประทานอาหาร ผู้ก ากับ 
18.00 น. ชักธงลง ผู้ก ากับ 
18.00 – 19.00 น. ท าภารกิจส่วนตัว / ประชุมผู้ก ากับสรุปกิจกรรมประจ าวัน ผู้ก ากับ 
19.00 – 22.00 น. กิจกรรม How Do You Do  ผู้ก ากับ 
22.00 น. สวดมนต์ นัดหมาย เข้าที่พัก ผู้ก ากับ 
22.00 – 24.00 น. เวรรักษาการณ์ รอบ 1 ผู้ก ากับ 
24.00 – 02.00 น. เวรรักษาการณ์ รอบ 2 ผู้ก ากับ 
02.00 – 04.00 น. เวรรักษาการณ์ รอบ 3 ผู้ก ากับ 
04.00 – 06.00 น. เวรรักษาการณ์ รอบ 4 ผู้ก ากับ 
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วันที่ 20 ธันวำคม 2561   
05.00 น. ปลุกตื่น ท าภารกิจส่วนตัว ผู้ก ากับ 
05.15 – 05.30 น. บริหารจิต ผู้ก ากับ 
05.30 – 06.00 น. กายบริหาร ผู้ก ากับ 
06.00 – 07.00 น. ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว ผู้ก ากับ 
07.00 – 07.50 น. รับประทานอาหาร  ผู้ก ากับ 
07.50 – 08.30 น. ตรวจเยี่ยม / พิธีรอบเสาธง รายงานผลการตรวจเยี่ยม ผู้ก ากับ 
08.30 – 09.00 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และนันทนาการ ผู้ก ากับ 
09.00 – 12.00 น. กิจกรรมเดินทางไกล / สรุปกิจกรรม ผู้ก ากับ 
12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหาร  ผู้ก ากับ 
13.00 – 16.00 น.  กิจกรรมผจญภัย / สรุปกิจกรรม ผู้ก ากับ 
16.30 – 17.00 น. กิจกรรมสาธิตการชุมนุมรอบกองไฟ ผู้ก ากับ 
17.00 – 18.00 น. รับประทานอาหาร ผู้ก ากับ 
18.00 น. ชักธงลง ผู้ก ากับ 
18.00 – 19.00 น. ท าภารกิจส่วนตัว / ประชุมผู้ก ากับสรุปกิจกรรมประจ าวัน ผู้ก ากับ 
19.00 – 22.00 น. กิจกรรมการชุมนุมรอบกองไฟ ผู้ก ากับ 
22.00 น. สวดมนต์ นัดหมาย เข้าที่พัก ผู้ก ากับ 
22.00 – 24.00 น. เวรรักษาการณ์ รอบ 1 ผู้ก ากับ 
24.00 – 02.00 น. เวรรักษาการณ์ รอบ 2 ผู้ก ากับ 
02.00 – 04.00 น. เวรรักษาการณ์ รอบ 3 ผู้ก ากับ 
04.00 – 06.00 น. เวรรักษาการณ์ รอบ 4 ผู้ก ากับ 
วันที่ 21 ธันวำคม 2561   
06.00 น. ปลุกตื่น ท าภารกิจส่วนตัว ผู้ก ากับ 
06.00 – 06.30 น. บริหารจิต / กายบริหาร ผู้ก ากับ 
06.30 – 07.10 น. ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว ผู้ก ากับ 
07.10 – 08.00 น. รับประทานอาหาร  ผู้ก ากับ 
08.00 – 08.40 น. ตรวจเยี่ยม / พิธีรอบเสาธง รายงานผลการตรวจเยี่ยม ผู้ก ากับ 
08.40 – 10.00 น. กิจกรรมอ าลาการอยู่ค่ายพักแรม / พิธีปิดการอยู่ค่ายพักแรม ผู้ก ากับ 
10.00 – 10.40 น. ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว / รับประทานอาหาร ผู้ก ากับ 
11.00 น. ออกเดินทางสู่วัดพระพุทธฉาย สระบุรี  ผู้ก ากับ 
12.00 น. เดินทางถึงวัดพระพุทธฉาย สระบุรี ผู้ก ากับ 
12.00 13.30 น. ทัศนศึกษาวัดพระพุทธฉาย สระบุรี  ผู้ก ากับ 
13.30 น. เดินทางกลับโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ผู้ก ากับ 
16.30 น. เดินทางถึงโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตโดยสวัสดิภาพ ผู้ก ากับ 

หมำยเหตุ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
 
 


