
 

 

 

 

ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ท่ี 279 / 2562 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรอยู่ค่ำยพักแรมลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด  
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2  

............................................................  
    เพื่อให้การด าเนินงานการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ประจ าปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2562 ณ ค่ายชัยปิติ 2 อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
และทัศนศึกษาวัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพบังเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนโดยอาศัย
อ านาจตามมาตรา 27 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช 2547 
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานต่าง ๆ ดังนี้ 

 
1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม  ประธานกรรมการ 
นายธรรมนูญ  สวนสุข   กรรมการ 
นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศร ี  กรรมการ 
นางปานทิพย ์  สุขเกษม    กรรมการ 
น.ส.ภรณ์กมนส ์  ดวงสุวรรณ์  กรรมการและเลขานุการ 

 หน้ำท่ี 1. ให้ค าปรึกษา ควบคุม ดูแล และอ านวยความสะดวกให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย 
 
2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
 น.ส.ภรณ์กมนส ์  ดวงสุวรรณ์  ประธานกรรมการ 
 นายธรรมนูญ  สวนสุข   รองประธานกรรมการ 
 นายนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย  รองประธานกรรมการ 

ว่าที่ร.ต.ประจักษ์   จอมทอง  รองประธานกรรมการ 
นายสาธิต    แก้วศรีทัศน์  กรรมการ 
นายเกรียงศักดิ ์  มะละกา   กรรมการ 
น.ส.ณิชานันทน์    ศรีโพธ์ิอ่อน  กรรมการ 
นายชนเมธี    ศรีษะเทือน  กรรมการ 
น.ส.ณัฐภรณ์    ฉ่อนเจริญ  กรรมการ 
นายสิทธิชัย    มาโนชญ์กุล  กรรมการ 
นางทิพย์จันทร์    หงษา   กรรมการ 
น.ส.จิตรลดา    อินทรขุนทศ  กรรมการ  
น.ส.กิตติมา    ธรรมวิสทุธ์ิ  กรรมการ 
น.ส.อมรรัตน์    มะลงิาม   กรรมการ 
น.ส.ลาวัลย์    คงแก้ว   กรรมการ 
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น.ส.เกศินี    จันทร์ครบ  กรรมการ 
น.ส.เมธาวี    สุขเจริญ   กรรมการ 
นายนพดล    ค าพร   กรรมการ 
นายศราวุธ    คารมหวาน  กรรมการ 
นายสมพร    โพธ์ิศรี   กรรมการ  
น.ส.วิลัยภรณ์    ปิยะวงค์   กรรมการ 
น.ส.จุฑารัตน์    เกาะหวาย  กรรมการ  
ว่าที่ ร.ต.หญงินุชนาถ   สนามไชย  กรรมการ 
น.ส.วทันยา    ใจนันตา   กรรมการ 
.น.ส.สุนทรี    วีระปรีชา  กรรมการ  
น.ส.พทิธิดา    ปราโมทย ์  กรรมการ 
น.ส.ศศิตา    อยู่ยืน   กรรมการ 
นายจักรกฤษณ์    แก้วล าหัด  กรรมการ 
นางปัทมา    รัตนจ านง     กรรมการ 
นายศักรินทร์    ศรีตระกลู  กรรมการ 
นายวรธรรม    หนูประดิษฐ ์  กรรมการ 
นายอรรถพล    ยตะโคตร  กรรมการ 
นายชัยวัฒน์    ผ่องสังข์   กรรมการ 
นายชนินทร์    บัวแจ้ง   กรรมการ 
น.ส.อญัชิสา    เหมทานนท ์  กรรมการ 
น.ส.นงคราญ    ค าลัยวงษ์  กรรมการ 
น.ส.พรทิวา    สมเนตร ์  กรรมการ 
น.ส.กวินวัณณ์    กาฬดิษฐ์  กรรมการ 
นายกิติศักดิ์  โฉมวิไล   กรรมการและเลขานุการ 

  น.ส.กมลรัตน์    ตระกลูสถิตมั่น  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำท่ี  1. วางแผนด าเนินการและควบคุมการฝึกอบรมใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนด  
          2. ควบคุมและประสานงานต่าง ๆ ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

 
3. ฝ่ำยประสำนงำน 
 ว่าที่ ร.ต.ประจักษ์  จอมทอง  ประธานกรรมการ  

น.ส.กมลรัตน์    ตระกลูสถิตมั่น  กรรมการ 
น.ส.นงคราญ    ค าลัยวงษ์  กรรมการ 

 นายสาธิต    แก้วศรีทัศน์  กรรมการ 
 นายกิติศักดิ์  โฉมวิไล   กรรมการและเลขานุการ 

น.ส.พรทิวา    สมเนตร ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำท่ี  1. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกบัการจัดการค่ายรวมถึงอ านวยความสะดวกการอยู่ค่าย 
             ให้ด าเนินเป็นไปอย่างเรียบรอ้ย 
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4. ฝ่ำยพยำบำล 
 น.ส.จุฑารัตน์    เกาะหวาย  ประธานกรรมการ   
 นายศักรินทร์    ศรีตระกลู  กรรมการ  
 น.ส.เมธาวี    สุขเจริญ   กรรมการ 
 น.ส.กวินวัณณ์    กาฬดิษฐ์  กรรมการ  
 น.ส.เกศินี    จันทร์ครบ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำท่ี   1. จัดเตรียมเวชภัณฑ์ยาที่จ าเป็นในการอยู่ค่ายพักแรมและดูแลผูเ้จบ็ป่วยอย่างใกล้ชิด 
                     2. ประสานงานกับค่ายและผูเ้กี่ยวข้องเมื่อมีผู้เจ็บป่วย 

 
5. ฝ่ำยเอกสำรและอุปกรณ์ฝึก 

  นายกิติศักดิ์  โฉมวิไล   ประธานกรรมการ   
น.ส.นงคราญ    ค าลัยวงษ์  กรรมการ   
นายเกรียงศักดิ ์  มะละกา   กรรมการ 
น.ส.จิตรลดา    อินทรขุนทศ  กรรมการ   
น.ส.วทันยา    ใจนันตา   กรรมการ    
นายอรรถพล    ยตะโคตร  กรรมการ  
นายศราวุธ    คารมหวาน  กรรมการ  
น.ส.พรทิวา    สมเนตร ์  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำท่ี 1. จัดท ารายช่ือแต่ละหมู ่กอง ท าเอกสารแจง้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
6. ฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์ 

   นายสิทธิชัย    มาโนชญ์กุล  ประธานกรรมการ 
นายเกรียงศักดิ ์  มะละกา   กรรมการ  
น.ส.ณัฐภรณ์    ฉ่อนเจริญ  กรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.หญงินุชนาถ   สนามไชย  กรรมการ 
นายอรรถพล    ยตะโคตร  กรรมการและเลขานุการ  

หน้ำท่ี  1. บันทึกภาพน่ิงและวีดิทัศน์กจิกรรมตลอดการอยูค่่าย ควบคุมระบบแสง เสียง ตลอดการอยู่ค่าย/ 
              ฝึกอบรม 

                    2. สรุปกิจกรรมในรปูแบบของภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหวพร้อมทัง้น าข้ึนเว็บไซต์ของโรงเรียน 
                    3. ออกแบบและจัดท าป้ายกจิกรรมการอยูค่่ายพักแรม 
   กิจกรรมกำรอยู่ค่ำยพักแรมลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด 
                   ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 
        ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
   ณ ค่ำยชัยปิติ 2 อ ำภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
                วันท่ี 18 - 20 ธันวำคม 2562 
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 7. ฝ่ำยกำรเงินและอำหำร 
  น.ส.นงคราญ    ค าลัยวงษ์  ประธานกรรมการ 
  น.ส.สุนทรี    วีระปรีชา  กรรมการ 
  น.ส.กิตติมา    ธรรมวิสทุธ์ิ  กรรมการ 
  ว่าที่ ร.ต.หญงินุชนาถ   สนามไชย  กรรมการ  
  น.ส.พทิธิดา    ปราโมทย ์  กรรมการ  
  นางปัทมา    รัตนจ านง     กรรมการและเลขานุการ   
 หน้ำท่ี 1.ประสานงานกับผู้ประกอบการจัดกจิกรรมค่ายพักแรมด้านการเงินและดูแลอาหารและเครื่องดื่ม 
 
 8. ฝ่ำยพิธีกำร 
  นายกิติศักดิ์  โฉมวิไล   ประธานกรรมการ  

น.ส.กมลรัตน์    ตระกลูสถิตมั่น  กรรมการ  
  นายศราวุธ    คารมหวาน  กรรมการ  
  นายชนินทร์    บัวแจ้ง   กรรมการ 
  นายชัยวัฒน์    ผ่องสังข์   กรรมการ 
  นายสาธิต    แก้วศรีทัศน์  กรรมการและเลขานุการ 
 หน้ำท่ี 1. ประสานงานเรื่องกิจกรรมและพิธีการต่าง ๆ ในการอยู่ค่ายพักแรม 

 
9. ฝ่ำยนันทนำกำร 

  นางทิพย์จันทร์    หงษา   ประธานกรรมการ  
น.ส.ณัฐภรณ์    ฉ่อนเจริญ  กรรมการ 
น.ส.ณิชานันทน์    ศรีโพธ์ิอ่อน  กรรมการ 
น.ส.อญัชิสา    เหมทานนท ์  กรรมการ  
นายนพดล    ค าพร   กรรมการ 

  นายศราวุธ    คารมหวาน  กรรมการ  
  น.ส.วิลัยภรณ์    ปิยะวงค์   กรรมการ 
  น.ส.ศศิตา    อยู่ยืน   กรรมการ  
  นายจักรกฤษณ์    แก้วล าหัด  กรรมการ 
  นายศักรินทร์    ศรีตระกลู  กรรมการ  
  นายวรธรรม    หนูประดิษฐ ์  กรรมการ 
  น.ส.เมธาวี    สุขเจริญ   กรรมการ 
  นายชัยวัฒน์    ผ่องสังข์   กรรมการ 
  นายชนินทร์    บัวแจ้ง   กรรมการ 
  นายสมพร    โพธ์ิศรี   กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำท่ี 1. นันทนาการในช่วงต่าง ๆ ระหว่างกจิกรรมในการอยู่ค่ายพักแรม 
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 11. ฝ่ำยวิชำกำรและฝึกอบรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2    ณ ค่ำยชัยปิติ 2 
 นายธรรมนูญ  สวนสุข   ผู้อ านวยการค่ายฝึกอบรม 

  นายกิติศักดิ์  โฉมวิไล   ผู้อ านวยการฝึกอบรม 
  น.ส.กมลรัตน์    ตระกลูสถิตมั่น  รองผู้อ านวยการฝึกอบรม  
  นายสาธิต    แก้วศรีทัศน์  รองผู้อ านวยการฝึกอบรม 
  นายศราวุธ    คารมหวาน  รองผู้อ านวยการฝึกอบรม 
 
  11.1 ฝ่ำยวิทยำกรประจ ำกอง 

กลุ่มลูกเสือ-เนตรนำรี  
   กอง 1 น.ส.อญัชิสา   เหมทานนท ์ ว่าที่ ร.ต.หญงินุชนาถ  สนามไชย  
    นายวรธรรม   หนูประดิษฐ ์
   กอง 2 น.ส.พรทิวา   สมเนตร ์ น.ส.วทันยา   ใจนันตา 
    นายอรรถพล   ยตะโคตร 
   กอง 3 นายเกรียงศักดิ ์ มะละกา  นายชนเมธี   ศรีษะเทือน 
    น.ส.เมธาวี   สุขเจริญ 

กอง 4 น.ส.ณัฐภรณ์   ฉ่อนเจริญ นายศราวุธ   คารมหวาน 
 น.ส.ณิชานันทน์   ศรีโพธ์ิอ่อน 

   กอง 5 นายชัยวัฒน์   ผ่องสังข์  นายชนินทร์   บัวแจ้ง 
    น.ส.ลาวัลย์   คงแก้ว 
   กอง 6 นายสาธิต   แก้วศรีทัศน์ น.ส.จิตรลดา   อินทรขุนทศ 
    นายจักรกฤษณ์   แก้วล าหัด 
   กอง 7 น.ส.กิตติมา   ธรรมวิสทุธ์ิ น.ส.อมรรัตน์   มะลงิาม  
   กอง 8 นายสิทธิชัย   มาโนชญ์กุล น.ส.สุนทรี   วีระปรีชา  
   กอง 9 น.ส.เกศินี   จันทร์ครบ น.ส.วิลัยภรณ์   ปิยะวงค์  
    นายศักรินทร์   ศรีตระกลู  
   กอง 10  นายนพดล   ค าพร  น.ส.พทิธิดา   ปราโมทย ์
 

กลุ่มยุวกำชำด  
   กลุ่ม 1 น.ส.กมลรัตน์   ตระกลูสถิตมั่น น.ส.จุฑารัตน์   เกาะหวาย 
   กลุ่ม 2 น.ส.กวินวัณณ์   กาฬดิษฐ์ น.ส.ศศิตา   อยู่ยืน 
   กลุ่ม 3 น.ส.นงคราญ   ค าลัยวงษ์ นางปัทมา   รัตนจ านง    
 หน้ำท่ี 1. ควบคุมดูแล ตรวจความเรียบร้อยของเครื่องแบบและสิง่ของเครื่องใช้ส่วนตัวและส่วนรวม      

    ของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
2. เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าในการปฏิบัติกจิกรรมตามตารางฝกึอบรมในระหว่างอยู่ค่ายพักแรม 
3. ดูแลความเรียบร้อยและความประพฤติของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ตลอดการอยู่ค่ายพักแรม 
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  11.2 กิจกรรมแยกฐำน 
     นำยสำธิต แก้วศรีทัศน์ หัวหน้ำกิจกรรม 
   1.ฐานเงื่อน ( ผกูร่น / ประมง ) นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์       น.ส.วทันยา  ใจนันตา
       ว่าที่ ร.ต.หญงินุชนาถ  สนามไชย 
   2.ฐานเงื่อนตะกรุดเบ็ด   นายศราวุธ  คารมหวาน      นายชัยวัฒน์  ผ่องสังข์ 
      แบบที่ 1 - 2     
   3.ฐานพยาบาล   น.ส.จุฑารัตน์  เกาะหวาย      น.ส.เกศินี  จันทร์ครบ 
       นายอรรถพล  ยตะโคตร 

4.ฐานระเบียบแถว / สัญญาณมอื นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล  
    

11.3 กิจกรรม How do you do  
   นำยสมพร   โพธิ์ศรี   หัวหน้ำกิจกรรม  

   1.ฐานที่ 1 น.ส.กวินวัณณ์   กาฬดิษฐ์ น.ส.พทิธิดา   ปราโมทย ์
   2.ฐานที่ 2 น.ส.วทันยา   ใจนันตา  น.ส.จิตรลดา   อินทรขุนทศ 
   3.ฐานที่ 3 น.ส.ลาวัลย์   คงแก้ว  น.ส.อมรรัตน์   มะลงิาม  

น.ส.วิลัยภรณ์   ปิยะวงค์  
   4.ฐานที่ 4 น.ส.สุนทรี   วีระปรีชา ว่าที่ ร.ต.หญงินุชนาถ  สนามไชย  
   5.ฐานที่ 5 น.ส.นงคราญ   ค าลัยวงษ์ นางปัทมา   รัตนจ านง    
   6.ฐานที่ 6 น.ส.กิตติมา   ธรรมวิสทุธ์ิ น.ส.ศศิตา   อยู่ยืน 
   7.ฐานที่ 7 นายศักรินทร์   ศรีตระกลู นายนพดล   ค าพร 
   8.ฐานที่ 8 นายศราวุธ   คารมหวาน นายชัยวัฒน์   ผ่องสังข์  
   9.ฐานที่ 9 น.ส.อญัชิสา   เหมทานนท ์ น.ส.เกศินี   จันทร์ครบ 
   10.ฐานที่ 10 น.ส.ณิชานันทน์   ศรีโพธ์ิอ่อน นายจักรกฤษณ์   แก้วล าหัด  
   11.ฐานที่ 11 นายวรธรรม   หนูประดิษฐ ์ นายชนเมธี   ศรีษะเทือน 
   12.ฐานที่ 12 น.ส.กมลรัตน์   ตระกลูสถิตมั่น น.ส.พรทิวา   สมเนตร ์
   13.ฐานที่ 13 นายชนินทร์   บัวแจ้ง  นายอรรถพล   ยตะโคตร 
     
   

11.4 กิจกรรมผจญภัย 
     นำยนพดล   ค ำพร  หัวหน้ำกิจกรรม 
   1.ฐานกลิ้งมฤตย ู  นายสิทธิชัย   มาโนชญ์กุล น.ส.จิตรลดา   อินทรขุนทศ 
   2.ฐานราวทรงตัว  น.ส.นงคราญ     ค าลัยวงษ์ นางปัทมา   รัตนจ านง    
   3.ฐานสามทหารเสอื น.ส.พรทิวา   สมเนตร ์ น.ส.กิตติมา   ธรรมวิสทุธ์ิ 
   4.ฐานทาร์ซาน  น.ส.อมรรัตน์     มะลิงาม  น.ส.ลาวัลย์   คงแก้ว 

5.ฐานยางโตงเตง  น.ส.วิลัยภรณ์    ปิยะวงค์  น.ส.สุนทรี   วีระปรีชา 
   6.ฐานปล่องหนีไฟ น.ส.อญัชิสา   เหมทานนท ์ นายวรธรรม   หนูประดิษฐ ์
   7.ฐานหนูถีบถัง  น.ส.กมลรัตน์     ตระกูลสถิตมั่น น.ส.ศศิตา   อยู่ยืน 
   8.ฐานไต่หน้าผา  นายจักรกฤษณ์  แก้วล าหัด นายชนเมธี   ศรีษะเทือน 
      น.ส.ณัฐภรณ์   ฉ่อนเจริญ 
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   9.ฐานแอร์เลี่ยน   นายชนินทร์   บัวแจ้ง  นายนพดล   ค าพร 
      น.ส.ณิชานันทน์  ศรีโพธ์ิอ่อน 
   10.ฐานสะพานเชือก 2 เส้น     น.ส.พิทธิดา  ปราโมทย ์ น.ส.เมธาวี   สุขเจริญ  
   

11.5 กิจกรรมเดินทำงไกล 
      นำยศรำวุธ   คำรมหวำน      หัวหน้ำกิจกรรม 
   จุดตรวจที่ 1  นายชนเมธี   ศรีษะเทือน นายจักรกฤษณ์   แก้วล าหัด 
   จุดตรวจที่ 2  น.ส.จิตรลดา   อินทรขุนทศ นายวรธรรม   หนูประดิษฐ ์
   จุดตรวจที่ 3  นายชนินทร์   บัวแจ้ง  นายชัยวัฒน์   ผ่องสังข์ 
   จุดตรวจที่ 4  นายเกรียงศักดิ ์ มะละกา  น.ส.อญัชิสา   เหมทานนท ์
   จุดตรวจที่ 5  น.ส.กิตติมา   ธรรมวิสทุธ์ิ น.ส.อมรรัตน์   มะลงิาม 
   จุดตรวจที่ 6  น.ส.นงคราญ   ค าลัยวงษ์ นางปัทมา   รัตนจ านง    
   จุดตรวจที่ 7  นายอรรถพล   ยตะโคตร น.ส.วทันยา   ใจนันตา 
 
  11.6 กิจกรรมสูทกรรม 
      น.ส.นงครำญ   ค ำลัยวงษ์ หัวหน้ำกิจกรรม 

         กลุ่มลูกเสือ-เนตรนำรี  
   กอง 1 น.ส.อญัชิสา   เหมทานนท ์ ว่าที่ ร.ต.หญงินุชนาถ  สนามไชย  
    นายวรธรรม   หนูประดิษฐ ์
   กอง 2 น.ส.พรทิวา   สมเนตร ์ น.ส.วทันยา   ใจนันตา 
    นายอรรถพล   ยตะโคตร 
   กอง 3 นายเกรียงศักดิ ์ มะละกา  นายชนเมธี   ศรีษะเทือน 
    น.ส.เมธาวี   สุขเจริญ 

กอง 4 น.ส.ณัฐภรณ์   ฉ่อนเจริญ นายศราวุธ   คารมหวาน 
 น.ส.ณิชานันทน์   ศรีโพธ์ิอ่อน 

   กอง 5 นายชัยวัฒน์   ผ่องสังข์  นายชนินทร์   บัวแจ้ง 
    น.ส.ลาวัลย์   คงแก้ว 
   กอง 6 นายสาธิต   แก้วศรีทัศน์ น.ส.จิตรลดา   อินทรขุนทศ 
    นายจักรกฤษณ์   แก้วล าหัด 
   กอง 7 น.ส.กิตติมา   ธรรมวิสทุธ์ิ น.ส.อมรรัตน์   มะลงิาม 
   กอง 8 นายสิทธิชัย   มาโนชญ์กุล น.ส.สุนทรี   วีระปรีชา 
   กอง 9 น.ส.เกศินี   จันทร์ครบ น.ส.วิลัยภรณ์   ปิยะวงค์  
    นายศักรินทร์   ศรีตระกลู  
   กอง 10  นายนพดล   ค าพร  น.ส.พทิธิดา   ปราโมทย ์

กลุ่มยุวกำชำด  
   กลุ่ม 1 น.ส.กมลรัตน์   ตระกลูสถิตมั่น น.ส.จุฑารัตน์   เกาะหวาย 
   กลุ่ม 2 น.ส.กวินวัณณ์   กาฬดิษฐ์ น.ส.ศศิตา   อยู่ยืน 
   กลุ่ม 3 น.ส.นงคราญ   ค าลัยวงษ์ นางปัทมา   รัตนจ านง    
 
 



- 8 - 

 

 

11.7 ผู้ควบคุมรถลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด  
รถคันที่ 1 ม.2/2 น.ส.พรทิวา   สมเนตร ์ น.ส.อญัชิสา   เหมทานนท์

 ม.2/1 เลขที่ 1 - 5 นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล 
รถคันที่ 2 ม.2/3 นายเกรียงศักดิ ์ มะละกา  น.ส.วิลัยภรณ์   ปิยะวงค์  
ม.2/1 เลขที่ 6 - 10 น.ส.เมธาวี   สุขเจริญ   
รถคันที่ 3 ม.2/4 น.ส.ณิชานันทน์   ศรีโพธ์ิอ่อน น.ส.ณัฐภรณ์   ฉ่อนเจริญ 
ม.2/1 เลขที่ 11 - 15 นายชนเมธี   ศรีษะเทือน 
รถคันที่ 4 ม.2/5 นายนพดล   ค าพร  น.ส.ศศิตา   อยู่ยืน 
ม.2/1 เลขที่ 16 - 20 นายวรธรรม   หนูประดิษฐ ์
รถคันที่ 5 ม.2/6 นายชัยวัฒน์   ผ่องสังข์  น.ส.สุนทรี   วีระปรีชา 
ม.2/1 เลขที่ 21 - 25 นายชนินทร์   บัวแจ้ง 
รถคันที่ 6 ม.2/7 น.ส.จิตรลดา   อินทรขุนทศ นายสาธิต   แก้วศรีทัศน์

 ม.2/1 เลขที่ 26 - 30 น.ส.อมรรัตน์   มะลงิาม 
รถคันที่ 7 ม.2/8 นายศักรินทร์   ศรีตระกลู นายสิทธิชัย   มาโนชญ์กุล 
    น.ส.พทิธิดา   ปราโมทย ์
รถคันที่ 8 ม.2/9 น.ส.กิตติมา   ธรรมวิสทุธ์ิ น.ส.วทันยา   ใจนันตา 
   นายอรรถพล   ยตะโคตร 
รถคันที่ 9 ม.2/10 น.ส.ลาวัลย์   คงแก้ว  นายจักรกฤษณ์   แก้วล าหัด 
   นางปัทมา   รัตนจ านง    
รถคันที่ 10 ม.2/11 นายศราวุธ   คารมหวาน น.ส.เกศินี   จันทร์ครบ 
   ว่าที่ ร.ต.หญงินุชนาถ  สนามไชย 
รถตู้โรงเรียน นายธรรมนูญ สวนสุข  น.ส.กวินวัณณ์   กาฬดิษฐ์ 
  น.ส.กมลรัตน์   ตระกลูสถิตมั่น น.ส.จุฑารัตน์   เกาะหวาย 
  น.ส.นงคราญ   ค าลัยวงษ์ นางทิพย์จันทร์   หงษา 
  นายสมพร   โพธ์ิศรี 

หน้ำท่ี    1. ควบคุมและตรวจสอบจ านวนสมาชิกลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดให้ครบทั้งไปและกลับ 
      2. ดูแลความปลอดภัยของสมาชิกลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
 
12. ฝ่ำยเวรรักษำกำรณ์ในเวลำกลำงคืน 

วันท่ี  19 ธันวำคม 2562 
ช่วงเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

 22.00 – 24.00 น. นายกิติศักดิ์   นายสาธติ   นายศราวุธ   
24.00 – 02.00 น. น.ส.พรทิวา  นายอรรถพล   น.ส.วทันยา  น.ส.พิทธดิา   น.ส.จิตรลดา   
02.00 – 04.00 น. นายชัยวฒัน์  นายนพดล   นายชนินทร์   นายศักรินทร์   

   04.00 – 06.00 น. นายกิติศักดิ์  น.ส.อัญชิสา   น.ส.วิลัยภรณ์   น.ส.ลาวัลย์   
 
 
 
 
 



- 9 - 

 

 

วันท่ี  20 ธันวำคม 2562 
ช่วงเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

 22.00 – 24.00 น. นายวรธรรม นางปัทมา   น.ส.กมลรัตน์    น.ส.นงคราญ   
24.00 – 02.00 น. นายชนเมธี  นายเกรียงศักดิ ์ นายจักรกฤษณ์   นายสิทธิชยั   
02.00 – 04.00 น. น.ส.อมรรัตน์  น.ส.ณัฐภรณ์   น.ส.ณิชานันทน์   น.ส.เมธาวี   

   04.00 – 06.00 น. นายกิติศักดิ์ น.ส.ศศติา   น.ส.สุนทรี  น.ส.เกศินี   ว่าที่ ร.ต.หญงินุชนาถ   
 

หน้ำท่ี 1. ดูแลรักษาความปลอดภัยของสมาชิกลูกเสอื เนตรนารี ยุวกาชาด ตลอดจนผู้บงัคับบญัชา 
             ทุกคน 

2. รายงานผู้อ านวยการค่ายเมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป 
13. ฝ่ำยประเมินผล 
  น.ส.พรทิวา    สมเนตร ์  ประธานกรรมการ    

น.ส.วทันยา    ใจนันตา   กรรมการ  
  น.ส.จิตรลดา    อินทรขุนทศ  กรรมการ    
  นายอรรถพล    ยตะโคตร  กรรมการและเลขานุการ 
          มีหน้ำท่ี  1. ออกแบบ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมลูและประเมินผลการด าเนินงาน 
                      2. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน  

             

  ทั้งนี้  ตั้งแต่ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

   สั่ง  ณ  วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
 

      
     
                    (นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม) 
                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
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ตำรำงกิจกรรมค่ำยพักแรมลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2562 
ณ ค่ายชัยปิติ 2 อ าเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบรุ ี

 
วัน/เวลำ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

วันท่ี 18 ธันวำคม 2562   
06.00 - 07.30 น. ตรวจกระเป๋าก่อนเดินทาง/ออกเดินทาง ผู้ก ากบั 
10.30 น. เดินทางถึงค่ายชัยปิต ิ

รวมกองส ารวจความเรียบรอ้ย 
ครูกิติศักดิ ์

10.30 - 11.00 น. พิธีเปิดการอยู่ค่ายพักแรมลกูเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ร.ร.วชิร
ธรรมสาธิต 
-  ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
-  ถวายราชสดุดี  
-  ประธานกล่าวรายงาน  
-  ประธานกล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิดการฝกึอบรมและอยู่ค่าย
พักแรม   
-  เปิดประชุมกองรอบเสาธง  

รองฯธรรมนญู 
ครูสาธิต 

ครูกิติศักดิ ์
และผูก้ ากับ 

 

11.00 - 12.00 น. รับประทานอาหาร ครูนงคราญ / 
ทีม 

12.00 - 15.30 น. กิจกรรมเดินทางไกล / สรุปกจิกรรม  ครูศราวุธ 
15.30 - 16.30 น. เข้าที่พักแรม / ท าภารกิจส่วนตัว  ครูกิติศักดิ์  
17.00 - 18.00 น.  รับประทานอาหาร ครูนงคราญ / 

ทีม 
18.00 น. ชักธงลง ครูกิติศักดิ ์
18.00 - 19.00 น. ท าภารกิจส่วนตัว  ผู้ก ากบัประจ า

กอง 
19.00 - 22.00 น. กิจกรรม How Do You Do  ครูสมพร / ทีม 
22.00 น. สวดมนต์ นัดหมาย เข้าที่พัก ครูกิติศักดิ ์
22.00 น.  ผู้ก ากบัประชุมสรุปกิจกรรมประจ าวัน  ครูผู้ก ากบัทกุ

ท่าน 
22.00 - 24.00 น. เวรรักษาการณ์ รอบ 1 ผู้ก ากบั 
24.00 - 02.00 น. เวรรักษาการณ์ รอบ 2 ผู้ก ากบั 
02.00 - 04.00 น. เวรรักษาการณ์ รอบ 3 ผู้ก ากบั 
04.00 - 06.00 น. เวรรักษาการณ์ รอบ 4 ผู้ก ากบั 
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วันท่ี 19 ธันวำคม 2562   
05.00 น. ปลุกตื่น ท าภารกิจส่วนตัว ครูอัญชิสา/ ทีม 
05.15 - 06.00 น. บรหิารจิต / กายบริหาร ครูอัญชิสา/ ทีม 
06.00 - 06.45 น. พิธีกรเรียกรวม / ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว (เปลี่ยนชุดเครื่องแบบ) ครูกิติศักดิ ์
06.45 - 07.30 น. รับประทานอาหาร  ครูนงคราญ / 

ทีม 
07.30 - 08.30 น. ตรวจเยี่ยม / พิธีรอบเสาธง รายงานผลการตรวจเยี่ยม ครูศราวุธ และ 

ครูผู้ก ากบั 18 
คน 

09.00 - 11.30 น. กิจกรรมผจญภัย 
กิจกรรมแยกฐาน 1. ระเบียบแถว 
                     2. พยาบาล  
                     3. เชือกเงื่อน 1 
                     4. เชือกเงื่อน 2 

 
ครูกิติศักดิ ์
ครูสาธิต 
ครูนพดล   

 
11.45 - 12.15 น. รับประทานอาหาร  ครูนงคราญ / 

ทีม 
12.30 - 15.00 น.  กิจกรรมผจญภัย 

กิจกรรมแยกฐาน 1. ระเบียบแถว 
                     2. พยาบาล  
                     3. เชือกเงื่อน 1 
                     4. เชือกเงื่อน 2 

 
ครูกิติศักดิ ์
ครูสาธิต 
ครูนพดล   

 
15.00 - 15.45 น.  กิจกรรมสาธิตการชุมนมุรอบกองไฟ ครูทิพย์จันทร ์

/ ทีม 
16.00 – 18.00 น. วิชาสูทกรรม / รับประทานอาหาร ผู้ก ากบัประจ า

กอง 
18.00 น. เชิญธงลง  ครูกิติศักดิ ์
18.00 - 19.00 น. ท าภารกิจส่วนตัว ครูกิติศักดิ ์
19.00 - 22.00 น. กิจกรรมการชุมนมุรอบกองไฟ ครูทิพย์จันทร ์

/ ทีม 
22.00 น. สวดมนต์ นัดหมาย เข้าที่พัก ครูกิติศักดิ ์
22.00 น.  ผู้ก ากบัประชุมสรุปกิจกรรมประจ าวัน ผู้ก ากบัทุกท่าน 
22.30 - 24.00 น. เวรรักษาการณ์ รอบ 1 ผู้ก ากบั 
24.00 - 02.00 น. เวรรักษาการณ์ รอบ 2 ผู้ก ากบั 
02.00 - 04.00 น. เวรรักษาการณ์ รอบ 3 ผู้ก ากบั 
04.00 - 06.00 น. เวรรักษาการณ์ รอบ 4 ผู้ก ากบั 
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วันท่ี 20 ธันวำคม 2562   
05.30 น. ปลุกตื่น ท าภารกิจส่วนตัว ครูเวรผลัดที่ 4 
06.00 - 06.30 น. กายบรหิาร ครูชนินทร ์/ ทีม 
06.30 - 07.00 น. ปฏิบัติภารกจิส่วนตัว / เปลี่ยนเครื่องแบบ / เกบ็สมัภาระ  ครูศราวุธ 
07.00 - 07.45 น. รับประทานอาหาร  ครูนงคราญ / 

ทีม 
08.00 - 09.00 น. ตรวจเยี่ยม / พิธีรอบเสาธง รายงานผลการตรวจเยี่ยม ครูศราวุธ 

และผูก้ ากับ 18 
คน 

09.00 – 10.30 น. กิจกรรมกลุม่สมัพันธ์และนันทนาการ ครูทิพย์จันทร ์
/ ทีม  

10.30 - 11.00 น. พิธีปิดการอยู่ค่ายพักแรม ครูกิติศักดิ ์
และผูก้ ากับ 

11.00 - 11.50 น.  รับประทานอาหาร ครูนงคราญ / 
ทีม 

12.00 น. เดินทางกลับ / เดินทางไปทัศนศึกษา  ครูกิติศักดิ์  
ผู้ก ากบัประจ ารถ 

15.30 น.  เดินทางถึงโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตโดยสวัสดิภาพ   
 

หมำยเหตุ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
 
 
 


