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ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ท่ี 278 / 2562 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรอยู่ค่ำยพักแรมลูกเสือ  เนตรนำรี  ยุวกำชำดและทัศนศึกษำ  
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  1  

............................................................  
เพื่อให้การด าเนินงานการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปี

การศึกษา 2562 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 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  ก้องศักดิ์ศร ี  กรรมการ 
นางปานทิพย ์  สุขเกษม    กรรมการ 
น.ส.ภรณ์กมนส ์  ดวงสุวรรณ์  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำท่ี  ให้ค าปรึกษา ควบคุม ดูแล และอ านวยความสะดวกให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย 
 

2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
นายสมชัย   ก้องศักดิ์ศร ี  ประธานกรรมการ 
นายนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย  รองประธานกรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.ประจักษ์  จอมทอง  รองประธานกรรมการ 

  นายสุชาติ     รัตนเมธากรู  กรรมการ 
  ว่าที่ร.ต.หญิงปริยากร   งามตรง   กรรมการ 
  น.ส.ณิชพัณณ์    เฉลิมพันธ์  กรรมการ 
  น.ส.พนิดา    ยอดรัก   กรรมการ 
  น.ส.เยาวรัตนา     พรรษา   กรรมการ 
  น.ส.อาภาพร    ภิระบรรณ์  กรรมการ  
  น.ส.อรวรรยา      ภาคค า   กรรมการ 
  น.ส.ณัฏฐณิชา    โมสันเทียะ  กรรมการ 
  น.ส.วชิราภรณ์     สันตวงษ์  กรรมการ  
  น.ส.อลิษา    ไชยรินทร ์  กรรมการ 
  น.ส.พิกลุทา    หงษ์ทอง  กรรมการ 
  นายเสถียร   บุญมหาสทิธ์ิ  กรรมการ 
  น.ส.ธัญญารัตน์   พิมสา   กรรมการ 
  น.ส.สุภิดา    โลเกษ   กรรมการ 
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  น.ส.เกวลี    เงินศรสีุข  กรรมการ 
  น.ส.จีญาพัชญ์    แก้มทอง  กรรมการ 
  น.ส.ศิรลิักษณ์    อภิรมย์พฤกษา  กรรมการ 
  น.ส.ทวินันท์    ใสขาว   กรรมการ 
  น.ส.อญัชนา    แซ่จิว   กรรมการ 
  นางทัศนีย์        วงค์เขียว  กรรมการ 
  นางอาภาภรณ์    อริวัน   กรรมการ 
  น.ส.ปรารถนา     รุ่งเรือง   กรรมการ 
  น.ส.จินต์จุฑา    เกสร   กรรมการ 
  น.ส.ปรัชญา    การรกัษา  กรรมการ 
  น.ส. ศิราภร    นาบุญ   กรรมการ 
  น.ส.วิไลพรรณ    คงด ี   กรรมการ 
  น.ส.อุษณีษ์    อ่อนแท ้  กรรมการ 
  น.ส.ฌัชชา     ปัญญาเมา  กรรมการ 
  น.ส.รุ่งตะวัน    ทาโสต   กรรมการ 
  น.ส.อโนชา    โปซิว   กรรมการ 
  นายนักขตฤกษ์    ภู่ระหงษ์  กรรมการ  
  นางพัชรา    ไตรยวงศ์  กรรมการ 
  น.ส.วนิดา    ตนภู   กรรมการ 
  น.ส.ช่ืนกมล    คงหอม   กรรมการ 

นายสุมังครัตน์  โคตรมณ ี  กรรมการและเลขานุการ 
น.ส.จีระภา  ชินภักด ี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

หน้ำท่ี 1. วางแผน ด าเนินการ และควบคุมการฝึกอบรมให้เป็นไปตามที่ก าหนด  
2. ควบคุมและประสานงานต่าง ๆ  ให้ด าเนินไปด้วยความเรยีบร้อย 

 

3. ฝ่ำยประสำนงำนท่ัวไป 
นายสุมังครัตน์   โคตรมณ ี  หัวหน้า    

 นายสุชาติ  รัตนเมธากรู  ผู้ช่วย   
น.ส.จีระภา   ชินภักด ี  ผู้ช่วย  

หน้ำท่ี ติดต่อประสานงานกบัฝ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการค่าย  รวมถึงอ านวยความสะดวกการอยู่ค่าย 
          ให้ด าเนินเป็นไปอย่างเรียบร้อย 
 
 

4. ฝ่ำยพยำบำล 
 น.ส.อาภาพร  ภิระบรรณ์  หัวหน้า  
 น.ส.จีญาพัชญ์    แก้มทอง  ผู้ช่วย 

น.ส.ศิราภร  นาบุญ   ผู้ช่วย    
หน้ำท่ี  1. จัดเตรียมเวชภัณฑ์ ยาที่จ าเป็นในการอยู่ค่ายพักแรมและดูแลผูเ้จบ็ป่วยอย่างใกล้ชิด 

                    2. ประสานงานกบัค่ายและผู้เกี่ยวข้อง  เมือ่มีผูเ้จบ็ป่วย 
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5. ฝ่ำยเอกสำรและอุปกรณ์ฝึก 
 นายสุมังครัตน์   โคตรมณ ี  หัวหน้า  

นายสุชาติ  รัตนเมธากรู  ผู้ช่วย 
 นายเสถียร  บุญมหาสทิธ์ิ  ผู้ช่วย  

น.ส.จีระภา  ชินภักด ี  ผู้ช่วย 
 นายนักขตฤกษ์    ภู่ระหงษ์  ผู้ช่วย  
หน้ำท่ี  จัดท ารายช่ือแต่ละหมู่ กอง จัดท าคู่มอืครู ท าเอกสารแจ้งหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
 

6. ฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์ 
  นายเสถียร  บุญมหาสทิธ์ิ  หัวหน้า  

น.ส.วชิราภรณ์     สันตวงษ์  ผู้ช่วย 
น.ส.ปรารถนา     รุ่งเรือง   ผู้ช่วย 

หน้ำท่ี 1. บันทึกภาพน่ิงและวีดีทัศน์ กิจกรรมตลอดการอยูค่่าย ควบคุมระบบแสง เสียง ตลอดการอยู่ 
            ค่าย/ฝึกอบรม 

                   2. สรุปกจิกรรมในรูปแบบของภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหวพร้อมทั้งน าข้ึนเว็บไซต์ของโรงเรียน 
  

 7. ฝ่ำยกำรเงินและสวัสดิกำร 
  น.ส.พนิดา  ยอดรัก   หัวหน้า  
  ว่าที่ ร.ต.หญงิปริยากร  งามตรง   ผู้ช่วย  
  น.ส.วิไลพรรณ   คงด ี   ผู้ช่วย  
  น.ส.ปรัชญา  การรกัษา  ผู้ช่วย 
  น.ส.ศิราภร  นาบุญ   ผู้ช่วย 
  น.ส.พิกลุทา  หงส์ทอง  ผู้ช่วย 
  น.ส.จีญาพัชญ์   แก้มทอง  ผู้ช่วย  
  น.ส.อลิษา  ไชยรินทร ์ ผู้ช่วย 
  น.ส.ปรารถนา  รุ่งเรือง   ผู้ช่วย 
  นางทัศนีย์        วงค์เขียว  ผู้ช่วย 
 
 หน้ำท่ี ประสานงานกับผู้ประกอบการจัดกจิกรรมค่ายพักแรมด้านการเงินและดูแลอาหารและเครื่องดื่ม 
  

 8. ฝ่ำยพิธีกำร 
  นายสุมังครัตน์   โคตรมณ ี  หัวหน้า  
  นายสุชาติ  รัตนเมธากรู  ผู้ช่วย 
  น.ส.จีระภา  ชินภักด ี  ผู้ช่วย     

หน้ำท่ี ประสานงานเรื่องกจิกรรมและพิธีการต่าง ๆ ในการอยู่ค่ายพักแรม 
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9. ฝ่ำยควบคุมกำรเดินทำง 
 นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศร ี  หัวหน้า  

นายสุมังครัตน์   โคตรมณ ี  ผู้ช่วย  
น.ส.จีระภา  ชินภักด ี  ผู้ช่วย 
ผู้บังคับบญัชาลูกเสือ – เนตรนาร ี   ผู้ช่วย   
ผู้บังคับบญัชากลุ่มยุวกาชาด   ผู้ช่วย 

หน้ำท่ี  ประสานงานกับบริษัทฯที่จัดกิจกรรมในการจัดเตรียมยานพาหนะตามระเบียบการพา 
                            นักเรียนไปนอกสถานศึกษา และ ประสานกับฝ่ายจัดกจิกรรมในการเตรียมรถโรงเรียนเพื่อ 
                            ความสะดวกในการควบคุม ติดตามและดูแลนักเรียน 
 

 10. ฝ่ำยวิชำกำรและฝึกอบรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1  ณ  โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
  นายสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี  ผู้อ านวยการฝึก 
  นายสุมังครัตน์  โคตรมณ ี  รองผู้อ านวยการฝึก 
  น.ส.จีระภา ชินภักดี   รองผู้อ านวยการฝึก  
 
  10.1  ฝ่ำยวิทยำกรประจ ำกอง 
   นำยสุมังครัตน์  โคตรรมณี    หัวหน้ำกลุ่มลูกเสือ - เนตรนำรี ม.1 
 กองที่ 1 น.ส.ณิชพัณณ์   เฉลิมพันธ์ หัวหน้า  น.ส.พนิดา   ยอดรัก  ผู้ช่วย 
 กองที่ 2 น.ส.เยาวรัตนา   พรรษา  หัวหน้า  น.ส.อาภาพร   ภิระบรรณ์ ผู้ช่วย 

 กองที่ 3 น.ส.อรวรรยา     ภาคค า  หัวหน้า  นายนักขตฤกษ์   ภู่ระหงษ์ ผู้ช่วย 
 กองที่ 4 น.ส.ณัฏฐณิชา   โมสันเทียะ หัวหน้า  น.ส.วชิราภรณ์    สันตวงษ์ ผู้ช่วย 
 กองที่ 5 น.ส.อลิษา   ไชยรินทร ์ หัวหน้า  น.ส.วนิดา   ตนภู  ผู้ช่วย 
 กองที่ 6 น.ส.พิกลุทา   หงษ์ทอง หัวหน้า  นางทัศนีย์       วงค์เขียว ผู้ช่วย 

 กองที่ 7 นายเสถียร  บุญมหาสทิธ์ิ หัวหน้า  นางพัชรา   ไตรยวงศ์ ผู้ช่วย 
  น.ส.ฌัชชา    ปัญญาเมา ผู้ช่วย   
 กองที่ 8 น.ส.ธัญญารัตน์  พิมสา  ผู้ช่วย  น.ส.สุภิดา   โลเกษ  ผู้ช่วย 

กองที่ 9 น.ส.เกวลี   เงินศรสีุข หัวหน้า  น.ส.จีญาพัชญ์   แก้มทอง ผู้ช่วย 
  น.ส.ศิรลิักษณ์   อภิรมย์พฤกษา ผู้ช่วย   

กองที่ 10 ว่าที่ร.ต.หญิงปริยากร  งามตรง หัวหน้า  น.ส.ทวินันท์   ใสขาว  ผู้ช่วย 
 น.ส.อญัชนา    แซ่จิว ผู้ช่วย 

 กองที่ 11 นายสุชาติ    รัตนเมธากรู       หัวหน้า  น.ส.รุ่งตะวัน   ทาโสต  ผู้ช่วย 
  น.ส.อโนชา   โปซิว  ผู้ช่วย 
   น.ส.จีระภำ ชินภักดี  หัวหน้ำกลุ่มยุวกำชำดระดับชั้น ม.1 

กลุ่ม 1 นางอาภาภรณ์   อริวัน  หัวหน้า  น.ส.ปรารถนา    รุ่งเรือง  ผู้ช่วย 
  น.ส.จินต์จุฑา   เกสร  ผู้ช่วย 

กลุ่ม 2 น.ส.ปรัชญา   การรกัษา หัวหน้า  น.ส.ช่ืนกมล   คงหอม  ผู้ช่วย 
น.ส. ศิราภร   นาบุญ  ผู้ช่วย 

กลุ่ม 3  น.ส.วิไลพรรณ   คงด ี  หัวหน้า  น.ส.อุษณีษ์   อ่อนแท ้ ผู้ช่วย 
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 หน้ำท่ี 1. ควบคุมดูแล ตรวจความเรียบร้อยของเครื่องแบบและสิง่ของเครื่องใช้ส่วนตัวและส่วนรวม 
                        ของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 

2. เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าในการปฏิบัติกจิกรรมตามตารางฝกึอบรมในระหว่างอยู่ค่าย 
                        พักแรม 

3. ดูแลความเรียบร้อย และความประพฤติของลกูเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ตลอดการอยู่ค่าย 
                        พักแรม 

 
ฐำนกิจกรรม Walk rally ฐำนละ 10 นำที  

( สถำนท่ีจัดกิจกรรมอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ) 
ชื่อฐำน/สถำนท่ี ผู้รับผิดชอบ 

1. การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น (ใช้ภาพและสื่อต่าง ๆ ประกอบการสอนได้) 
   - ใต้อาคาร 7 
   - วิธีการปฐมพยาบาลแบบต่าง ๆ 

น.ส.เยาวรัตนา    พรรษา           หัวหน้า 
น.ส.ธัญญารัตน์  พิมสา             ผู้ช่วย 
น.ส.วนิดา   ตนภู              ผู้ช่วย 
 

2. เงือนเชือกการเก็บเชือก (ใช้ภาพและสื่อต่าง ๆ ประกอบการสอนได้) 
   - บริเวณสนามกีฬา 
   - เงื่อนพริอด 
   - เงื่อนตะกุดเบ็ด 
   - เงื่อนขัดสมาธิ 
   - เงื่อนผูกซงุ 
   - เงื่อนประมง 
   - วิธีการเก็บเชือก 
   - ลูกเสือบอกถึงประโยชน์ของการเกบ็เชือก 

น.ส.พิกลุทา   หงส์ทอง         หัวหน้า 
น.ส.จินต์จุฑา   เกสร              ผู้ช่วย 
น.ส.ทวินันท์   ใสขาว            ผู้ช่วย 

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

น.ส.เกวลี   เงินศรสีุข       หัวหน้า 
น.ส.สุภิดา   โลเกษ           ผู้ช่วย 

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

ว่าที่ร.ต.หญิงปริยากร     งามตรง    หัวหน้า  
น.ส.ปรารถนา              รุ่งเรือง      ผู้ช่วย 
น.ส.อญัชนา    แซ่จิว       ผู้ช่วย 
 

5. ลูกเสือกบัการป้องกันยาเสพติด (ใช้ภาพและสือ่ต่าง ๆ ประกอบการ
สอนได้) 
  - บรเิวณใต้อาคาร 1 
  - โทษของสารเสพติด 
  - ประเภทของสารเสพติด 
  - ให้ลกูเสือบอกถึงโทษของสารเสพติด 

น.ส.ณัฏฐณิชา   โมสันเทียะ        หัวหน้า 
น.ส.วิไลพรรณ   คงด ี                ผู้ช่วย 
น.ส.อาภาพร   ภิระบรรณ์         ผู้ช่วย 
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6. ลูกเสือกบัการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ใช้ภาพและสือ่ต่าง ๆ ประกอบการ
สอนได้) - บริเวณสนามกีฬา 
  - บอกวิธีการการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
  - บอกความส าคัญของสิ่งแวดลอ้ม 
    

 
น.ส.ศิรลิักษณ์   อภิรมย์พฤกษา    หัวหน้า 
นางพัชรา   ไตรยวงศ์            ผู้ช่วย 
 
 
 
 

ชื่อฐำน/สถำนท่ี ผู้รับผิดชอบ 
7. เตน็ท์และการกางเต็นทแ์ตล่ะประเภท (ใช้ภาพและสื่อต่าง ๆ 
ประกอบการสอนได้) - บริเวณสนามกีฬา 
   - ลูกเสือรู้ชนิดของเต็นท์แตล่ะประเภท 
   - ทราบและอธิบายวิธีการกางเต็นท์แต่ละประเภท 

นางอาภาภรณ์   อริวัน             หัวหน้า 
น.ส.อโนชา   โปซิว              ผู้ช่วย 

8. การจดจ าสิ่งรอบตัว การสงัเกต ให้แตล่ะหมู่วาดภาพ จดบันทึกสิ่ง
รอบตัว (ใช้ภาพและสือ่ต่าง ๆ ประกอบการสอนได้) 
   - สวนม้าหิน หน้าห้อง 611 

น.ส.ปรัชญา   การรกัษา       หัวหน้า 
น.ส.พนิดา   ยอดรัก           ผู้ช่วย 

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

น.ส. ศิราภร   นาบุญ            หัวหน้า 
น.ส.ฌัชชา     ปัญญาเมา        ผู้ช่วย 

10. สัตว์มีพิษต่าง ๆ ที่ควรรู้ เมือ่ต้องไปอยู่ค่ายพกัแรม (ใช้ภาพและสือ่
ต่าง ๆ ประกอบการสอนได้) 
   - บริเวณสนามกีฬา 

น.ส.วชิราภรณ์    สันตวงษ์          หัวหน้า 

น.ส.ช่ืนกมล   คงหอม                ผู้ช่วย 

11. สัญญาณนกหวีด (ใช้ภาพและสื่อต่าง ๆ ประกอบการสอนได้) 
- บรเิวณสนามกีฬา 
   -  สัญญาณสัง่ใหห้ยุด 
   -  สัญญาณเมื่อเกิดเหต ุ
   -  สัญญาณเรียกนายหมู ่

น.ส.ณิชพัณณ์   เฉลิมพันธ์         หัวหน้า 

น.ส.อุษณีษ์   อ่อนแท้                 ผู้ช่วย 

นางทัศนีย์       วงค์เขียว               ผู้ช่วย 

 

12. การก่อไฟและการประกอบอาหารในการอยู่ค่ายพกัแรม (ใช้ภาพและ
สื่อต่าง ๆ ประกอบการสอนได้) 
   - วิธีการก่อไฟในแบบต่าง ๆ และประโยชน์ของการกอ่ไฟในแบบต่าง ๆ  
   - วิธีการในการประกอบอาหารเมื่อต้องอยู่ค่ายพักแรม 

น.ส.จีระภา ชินภักด ี          หัวหน้า 
น.ส.จีญาพัชญ์   แก้มทอง          ผู้ช่วย 

13.ระเบียบแถว – บริเวณสวนหยอ่มหน้า รร. และลานจอดรถหน้า
อาคาร 7 
   - ท่าตรง 
   - ท่าตามระเบียบพัก 
   - ซ้ายหัน ขวาหัน กลับหลังหนั 
   - วันทยาหัตถ์ 

น.ส.อลิษา   ไชยรินทร ์         หัวหน้า  
นายเสถียร  บุญมหาสทิธ์ิ       ผู้ช่วย 
นายนักขตฤกษ์   ภู่ระหงษ์            ผู้ช่วย 
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14. ลูกเสอืและกฎจราจร (สัญลักษณ์จราจร) 
   - ลูกศรเลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา 
   - สัญญาณหยุด 
  - สัญญาณห้ามจอด 
 

น.ส.อรวรรยา     ภาคค า            หัวหน้า 
น.ส.รุ่งตะวัน   ทาโสต             ผู้ช่วย 

 

ฐำนกิจกรรม How do you do  ( สถำนท่ีจัดกิจกรรมอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ) 

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

น.ส. ศิราภร   นาบุญ            หัวหน้า 
น.ส.ฌัชชา    ปัญญาเมา        ผู้ช่วย 

2. ฮูล่าฮบุ 
   - นักเรียนเล่นฮูล่าฮบุแล้วเดินไปอ้อมกรวยแล้วกลับมาสง่ให้เพื่อน
เล่นต่อจนครบทุกคน 
   - สถานที่ สนามกีฬา 

น.ส.เยาวรัตนา    พรรษา           หัวหน้า 
น.ส.ธัญญารัตน์  พิมสา             ผู้ช่วย 
น.ส.วนิดา   ตนภู              ผู้ช่วย 

3. โยนลงห่วง 
   - ให้แข่งกันชู้ตลูกบาสลงห่วงให้ได้มากที่สุดในเวลา 5นาท ี
   - สถานที่ สนามกีฬา 

น.ส.พิกลุทา   หงส์ทอง         หัวหน้า 
น.ส.จินต์จุฑา   เกสร              ผู้ช่วย 
 

4. ปิดตาหาสมบัต ิ
   - ใช้ผ้าปิดตาแล้วหมุนตัวอยู่กบัที่ 5 รอบ แล้วเดินไปเก็บของมา
ให้ได้ โดยให้เพื่อนในแต่ละกลุม่ ค่อยบอกทาง 
   - สถานที่ สนามกีฬา 

ว่าที่ร.ต.หญิงปริยากร     งามตรง    หัวหน้า  
น.ส.ปรารถนา              รุ่งเรือง      ผู้ช่วย 
น.ส.อญัชนา    แซ่จิว       ผู้ช่วย 

5.โบว์ลิ่งฟุตบอล 
  - ให้นักเรียนเตะบอลใหบ้อลโดนกรวยที่ตั้งไว้ให้ลม้ลงใหม้ากที่สุด
ผลัดกันเลน่จนครบทุกคน 
   - สถานที่ สนามกีฬา 

 
น.ส.เกวลี   เงินศรสีุข       หัวหน้า 
น.ส.สุภิดา   โลเกษ           ผู้ช่วย 

6. เดาะลูกเทนนสิ 
   - ให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มใช้ไมเ้ทนนิสเดาะลูกเทนนิสแล้วเดินไป
อ้อมกรวยแล้วน ามาสง่ให้เพื่อนเล่นต่อ เล่นจนครบทกุคน 
   - สถานที่ สนามกีฬา 

น.ส.อลิษา   ไชยรินทร ์         หัวหน้า  
นายเสถียร  บุญมหาสทิธ์ิ       ผู้ช่วย 
นายนักขตฤกษ์   ภู่ระหงษ์            ผู้ช่วย 

7. อุ้มลูกว่ิง 
   - นักเรียนอุ้มลกูบอลว่ิงอ้อมกรวยแล้วน ากลบัมาส่งใหเ้พื่อนใน
กลุ่มเล่นจนครบทุกคน 
   - สถานที่ สนามกีฬา 

น.ส.ณัฏฐณิชา   โมสันเทียะ        หัวหน้า 
น.ส.อาภาพร   ภิระบรรณ์         ผู้ช่วย 
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8. รับ – ส่ง ปิงปอง 
   - นักเรียนใช้ไม้ปงิปองเดาะลูกปิงปองแล้วเดินไปอ้อมกรวยแล้ว
เดินกลบัมาส่งใหเ้พื่อนผลัดกันเล่นจนครบทุกคน 
   -  สถานที่ ใต้อาคาร 7 

 
น.ส.ศิรลิักษณ์   อภิรมย์พฤกษา    หัวหน้า 
นางพัชรา   ไตรยวงศ์            ผู้ช่วย 

ชื่อฐำน/สถำนท่ี ผู้รับผิดชอบ 
9. เลี้ยงบอลด้วยหัว 
   - นักเรียนสองคนยืนตรงข้ามกัน โดยแต่ละคนใช้หัวดันลูกบอลไว้
ไม่ให้ตกลงพื้นเดินไปอ้อมกรวยแล้วน าบอลกบัมาส่งให้เพื่อนในกลุ่ม
เล่นจนครบทุกคน 
   - สถานที่ สนามข้างอาคาร  

นางอาภาภรณ์   อริวัน             หัวหน้า 
น.ส.อโนชา   โปซิว              ผู้ช่วย 

10. ตะกร้าหลุม 
   - นักเรียนโยนลูกบอลใหล้งในตะกร้าทีเ่พื่อนถือไว้ จับเวลา 5 
นาที โยนลงให้มากทีสุ่ด  
   - สถานที่ สนามกีฬา 

น.ส.วชิราภรณ์    สันตวงษ์          หัวหน้า 

น.ส.ช่ืนกมล   คงหอม                ผู้ช่วย 

11.กู้ระเบิด 
  - ให้ลกูเสือกูร้ะเบิดโดยห้ามใหร้ะเบิดหลุดจากเชือก ถ้าท าได้ถือว่า
กู้ระเบิดได้ส าเรจ็ 
   - สถานที่ สนามกีฬา 

น.ส.ณิชพัณณ์   เฉลิมพันธ์         หัวหน้า 

น.ส.อุษณีษ์   อ่อนแท้                 ผู้ช่วย 
นางทัศนีย์       วงค์เขียว               ผู้ช่วย 

 
12. เด้งลงหลุม 
   - โยนลูกเทนนสิให้กะดอนพื้น 1 ครั้ง แล้วให้ลกูเทนนสิตกลงหลมุ 
   - สถานที่ สนามกีฬา 

น.ส.จีระภา ชินภักดี           หัวหน้า 
น.ส.จีญาพัชญ์   แก้มทอง          ผู้ช่วย 

13.ว่ิงหกขาสามัคคี 
- ผู้เล่นสามคนหันหลงัชนกัน แล้วน าแขนมาเกี่ยวกัน เดินไปอ้อม
กรวย แล้ววนกับมายังจุดเริ่มต้นโดยแขนไมห่ลุดออกจากกัน  
สถานที่ สนามกีฬา 

น.ส.อรวรรยา     ภาคค า            หัวหน้า 
น.ส.รุ่งตะวัน   ทาโสต             ผู้ช่วย 

14.บอกช่ือประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียนมา 10 ประเทศ 
สถานที่ ม้าหินตรงหน้าหอประชุม 

น.ส.ปรัชญา   การรกัษา       หัวหน้า 
น.ส.พนิดา   ยอดรัก           ผู้ช่วย 
 

15.ช่วยที บอลนี้ Love Love 
สถานที ่สนามกีฬา 

น.ส.วิไลพรรณ   คงด ี             หัวหน้า 
น.ส.ทวินันท์   ใสขาว            ผู้ช่วย 
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10.2  ผู้ควบคุมรถลูกเสือ  เนตรนำรี  ยุวกำชำด   
(*หมำยเหตุ* นักเรียนห้อง ม.1/2 ต้องแยกไปขึ้นรถ ตำมท่ีได้จัดให้ดังน้ี  
เน่ืองจำกรถมีแค่ 13 คัน) 

ทัศนศึกษำ  ในวันท่ี  20  ธันวำคม 2561  ณ  สวนสัตว์เปิดเขำเขียว จังหวัดชลบุรี 
รถคันที่   1  น.ส.ณิชพัณณ์   เฉลิมพันธ์ ( ม.1/1,ม.1/2 เลขที่ 1-13 ) 
  น.ส.เยาวรัตนา    พรรษา 
  น.ส.ธัญญารัตน์  พิมสา 
รถคันที่  2 น.ส.อรวรรยา     ภาคค า  (ม.1/2 เลขที่ 14-18,ม.1/3) 
  น.ส.ณัฏฐณิชา   โมสันเทียะ 
  น.ส.วนิดา   ตนภู 
รถคันที่  3 น.ส.อลิษา   ไชยรินทร์ (ม.1/2 เลขที่ 19-23,ม.1/4) 
  น.ส.จินต์จุฑา   เกสร 
รถคันที่  4 นางอาภาภรณ์   อริวัน (ม.1/2 เลขที ่24-28,ม.1/5) 
  น.ส.ทวินันท์   ใสขาว 
  น.ส.วชิราภรณ์    สันตวงษ์ 

 รถคันที่  5 น.ส.ปรัชญา   การรกัษา (ม.1/2 เลขที ่29-33,ม.1/6) 
   นางทัศนีย์       วงค์เขียว 

รถคันที่  6 น.ส.พิกลุทา   หงส์ทอง (ม.1/2 เลขที่ 34-36,ม.1/7) 
  นางพัชรา   ไตรยวงศ์ 
รถคันที่  7 น.ส.ช่ืนกมล   คงหอม  (ม.1/8) 
  นายเสถียร  บุญมหาสทิธ์ิ 
รถคันที่  8 ว่าที่ร.ต.หญิงปริยากร  งามตรง (ม.1/9) 
  น.ส.อุษณีษ์   อ่อนแท ้
  น.ส.ปรารถนา    รุ่งเรือง 
รถคันที่  9 น.ส.ศิรลิักษณ์   อภิรมย์พฤกษา (ม.1/10) 

น.ส.อาภาพร   ภิระบรรณ์ 
รถคันที่  10 น.ส.จีระภา ชินภักด ี(ม.1/11) 
  น.ส.พนิดา   ยอดรัก 
  น.ส.อญัชนา   แซ่จิว 
รถคันที่  11 นายสุมังครัตน์ โครตมณี (ม.1/12) 
  น.ส.อโนชา   โปซิว 
  นายสุชาติ    รัตนเมธากรู 
รถคันที่  12 น.ส.เกวลี   เงินศรสีุข (ม.1/13) 
  นายนักขตฤกษ์   ภู่ระหงษ์ 
  น.ส.สุภิดา   โลเกษ 
รถคันที่  13 น.ส. ศิราภร   นาบุญ (ม.1/14) 
  น.ส.ฌัชชา    ปัญญาเมา 
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หน้ำท่ี   1. ตรวจสอบจ านวนสมาชิกลกูเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ให้ครบทั้งไปและกลับ 
  2. ดูแลความปลอดภัยของสมาชิกลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 

 
11. ฝ่ำยประเมินผล 
  นายสุมังครัตน์  โคตรมณ ี  หัวหน้า  

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

          มีหน้ำท่ี  1. ออกแบบ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมลู และประเมินผลการด าเนินงาน 
                      2. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน  

            

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  2562 

   สั่ง  ณ  วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  2562 
 
 
      
           ( นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม ) 
                        ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
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ตำรำงกิจกรรมค่ำยพักแรมลูกเสือ  เนตรนำรี และยุวกำชำด 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
วันที่ 19 ธันวาคม 2562 

ณ  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
วัน/เวลำ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

วันท่ี 19 ธันวำคม 2562   
07.30  น. ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด พร้อมกันที่โรงเรียน ผู้ก ากบั 
08.00 – 09.00 น. พิธีเปิดการอยู่ค่ายพักแรม 

  -  ถวายราชสดุดี องค์พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว 
  -  ผู้อ านวยการฝึกกล่าวรายงาน 
  -  ผู้อ านวยการค่ายกล่าวให้โอวาทและเปิดการอยู่
ค่ายพักแรม 

 
 

ผู้ก ากบั 

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

           
 หมำยเหตุ  ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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ตำรำงกิจกรรมนักเรียนศึกษำแหล่งเรียนรู้ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 
ณ  สวนสัตว์เปิดเขาเขียว  จังหวัดชลบุร ี

 
วัน/เวลำ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

วันท่ี 20 ธันวำคม 2562   
07.00  น. นักเรียนช้ัน ม.1 พรอ้มกันทีโ่รงเรียน ผู้ก ากบั 
08.00 น. เดินทางออกจากโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  มุ่งหน้าสู่

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 
ผู้ก ากบั 

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

- ท าไมต้องมีสวนสัตว์ และเรียนรู้อย่างไรให้มีความสุข
ในสวนสัตว์ 
- หลากหลายความรูส้ึกกบัชีวิตสัตว์ป่าตามฐาน
กิจกรรม 

 
วิทยากร/ผูก้ ากับ 

11.00 – 12.00 น. การแสดงโชว์ความสามารถของสัตว์ วิทยากร/ผูก้ ากับ 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน วิทยากร/ผูก้ ากับ 
13.00 – 14.30 น. เพลิดเพลนิกับชีวิตสัตว์ป่ารอบสวนสัตว์ วิทยากร/ผูก้ ากับ 
14.30 – 15.00 น. ความประทบัใจจากการเรียนรู้ เล่า.........สูก่ันฟัง วิทยากร/ผูก้ ากับ 
15.00  น. เดินทางกลับโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ผู้ก ากบั 
16.30  น. เดินทางถึงโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตโดยสวัสดิภาพ ผู้ก ากบั 

 
หมำยเหตุ  ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 
 
 

 


