
 
คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ที่  ๑๙๓ / ๒๕๖๕ 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ENGLISH CAMP  

******************************** 
                 ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กำหนดจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ENGLISH 
CAMP  เพ่ือให้นักเรียนฝึกฝนทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังกล้าแสดงออก 
และมีภาวะความเป็นผู้นำ ซึ่งสอดรับกับมาตรฐานที่ ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รวมทั้งปลูกฝังให้
นักเรียนรู้จักและเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ตลอดจนเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข 
ในวันอาทิตย์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุม โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต และเพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปได้
อย่างเรียบร้อย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องสวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง ตามมาตรการการเฝ้าระวังการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-๑๙ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู  และบุคลากร
ทางการศึกษา พุทธศักราช  ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗  (๑)  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษ ENGLISH CAMP  ดังนี้ 
  
๑.  คณะกรรมการอำนวยการ 

นายสันติพงศ์       ชินประดิษฐ  ประธานกรรมการ 
นางปานทิพย์      สุขเกษม  รองประธานกรรมการ 
นายสมชัย      ก้องศักดิ์ศรี  กรรมการ 
นางสาวจรรยา      ศรีแจ่ม  กรรมการ 
นายปวิช      เรืองวรัชกุล  กรรมการ 
นางสาวนฤมล      รับส่ง  กรรมการ 
นายจักรกฤษณ์        แก้วลำหัด  กรรมการ 
นางสาวอัญชิสา       เหมทานนท ์  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่   ให้คำแนะนำ ดูแล  ประสานงาน อำนวยความสะดวก ให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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๒. คณะกรรมการดำเนินงาน 

นางสาวอัญชิสา       เหมทานนท ์  ประธานกรรมการ 
นางสาวเจนจิรา      เพ็งจันทร ์  รองประธานกรรมการ 

นางนลินพร   สมสมัย    กรรมการ นางสาวนิภาพรรณ  อดุลย์กิตติชัย    กรรมการ
 นางสาวจิรา   จั่นเล็ก     กรรมการ นางเกษรา     ก้องศักดิ์ศรี    กรรมการ 

นายสุชาติ   รัตนเมธากูร    กรรมการ นางสาวกวินวัณณ์    กาฬดิษฐ์    กรรมการ
 นางสาวกมลรัตน์   ตระกลูสถิตย์มั่น  กรรมการ นางสาววิไลพรรณ    คงดี        กรรมการ   
 นางสาวจันทรา   ตระกูลเศรษฐสิร ิ กรรมการ นายศักรินทร์          ศรีตระกูล    กรรมการ
 นายชนินทร์   บัวแจ้ง        กรรมการ นางสาวญาณิศา      ชาญกิจกรรณ์    กรรมการ
 นางสาวกมลลักษณ์  สร้อยเงิน    กรรมการ นางสาวปรารถนา    รุ่งเรือง    กรรมการ 
 นายนักขตฤกษ์       ภู่ระหงษ์    กรรมการ นางสาวจินต์จุฑา     เกษร    กรรมการ 
 นางสาวสมฤดี     จันทะคร    กรรมการ นายสราวุธ     รัตนนท ์    กรรมการ 

Mr. Milo      Burgoine        กรรมการ Mr. Jeffrey          Parry    กรรมการ 
Ms. Justin      Weinstein      กรรมการ Mr. Ronald         Pressley    กรรมการ 
Ms. Christy          Lau               กรรมการ นางสาวสุภาพร      พงค์วัน    กรรมการ 

นางสาวศิริมา  บุญสวัสดิ์  กรรมการและเลขานุการ 
          นายนพดล   คำพร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
หน้าที ่   ประชุมปรึกษา  วางแผนการดำเนินงาน กำหนดบุคคลรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆ ให้คำแนะนำ แก้ไข
ปัญหา และติดตามการดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

๓. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร 
  นางนลินพร          สมสมัย  ประธานกรรมการ 
  นางสาวศิริมา       บุญสวัสดิ ์  รองประธานกรรมการ 

นายนพดล    คำพร   กรรมการ นางสาวจันทรา ตระกูลเศรษฐสิร ิกรรมการ 
นางสาวศิริมา     บุญสวัสดิ ์  กรรมการ นางเกษรา    ก้องศักดิ์ศรี กรรมการ 
นายชนินทร์    บัวแจ้ง  กรรมการ นางสาววิไลพรรณ  คงดี     กรรมการ       
นางสาวจินต์จุฑา    เกษร   กรรมการ Ms. Justin     Weinstein  กรรมการ 
Mr. Jeffrey      Parry  กรรมการ Ms. Christy         Lau            กรรมการ 
Mr. Milo      Burgoine                กรรมการ Mr. Ronald        Pressley กรรมการ 

นายศักรินทร์       ศรีตระกูล กรรมการและเลขานุการ  
นายนักขตฤกษ์         ภู่ระหงษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
หน้าที ่ ๑.   พิธีกรและประชาสัมพันธ์ 

๒.   จัดเตรียมลำดับพิธีการ คำกล่าวรายงาน 
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๔.  คณะกรรมการรับลงทะเบียน 
   นางเกษรา   ก้องศักดิ์ศรี  ประธานกรรมการ 
   นางสาววิไลพรรณ  คงดี   รองประธานกรรมการ 

นางสาวสมฤดี   จันทะคร    กรรมการ  นางสาวนิภาพรรณ   อดุลย์กิตติชัย    กรรมการ 
นางสาวจิรา   จั่นเล็ก        กรรมการ  นายสราวุธ      รัตนนท ์    กรรมการ 

นางสาวกวินวัณณ์   กาฬดิษฐ์  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวจินต์จุฑา    เกษร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
หน้าที ่ รับลงทะเบียนนักเรียน 
 
๕.  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
   นายปวิช       เรืองวรัชกุล   ประธานกรรมการ 

นายจักรกฤษณ์    แก้วลำหัด   รองประธานกรรมการ 
นางสาวกมลรัตน์     ตระกูลสถิตย์มั่น     กรรมการ นายนพดล      คำพร    กรรมการ 
นางสาวเจนจิรา      เพ็งจันทร์         กรรมการ นางสาววิไลพรรณ    คงดี        กรรมการ   
นางสาวจันทรา      ตระกูลเศรษฐสิร ิ   กรรมการ นายศักรินทร์          ศรีตระกูล    กรรมการ 
นายชนินทร์      บัวแจ้ง         กรรมการ นางสาวญาณิศา      ชาญกิจกรรณ์    กรรมการ 
นางสาวกมลลักษณ์   สร้อยเงิน         กรรมการ นางสาวปรารถนา    รุ่งเรือง    กรรมการ 

นายสุชาติ      รัตนเมธากูร    กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้าที ่ประสานสถานที่ อุปกรณ์ ในการดำเนินกิจกรรม 
 
๖.  คณะกรรมการฝ่ายวิทยากร 

นางสาวเจนจิรา      เพ็งจันทร์    ประธานกรรมการ 
นางสาวศิริมา       บุญสวัสดิ ์    รองประธานกรรมการ 

นางสาวนิภาพรรณ  อดุลย์กิตติชัย    กรรมการ นางสาวจินต์จฑุา   เกษร        กรรมการ 
นางสาวกวินวัณณ์   กาฬดิษฐ์    กรรมการ นางสาวจันทรา   ตระกูลเศรษฐสิริ  กรรมการ 
นางสาววิไลพรรณ   คงดี      กรรมการ Mr. Jeffrey        Parry     กรรมการ 
Ms. Justin      Weinstein       กรรมการ Mr. Ronald       Pressley    กรรมการ 
Ms. Christy          Lau                กรรมการ Mr. Milo           Burgoine           กรรมการ 
นางสาวสุภาพร       พงค์วัน     กรรมการ Sine Education         กรรมการ 

       นายสราวุธ    รัตนนท ์ กรรมการและเลขานุการ 
       นายนพดล     คำพร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่ ประสานงานวิทยากร อำนวยความสะดวก และ ดูแลความเรียบร้อยของลำดับขั้นตอน 
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๗.  คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
   นายปวิช      เรืองวรัชกุล  ประธานกรรมการ 

นางสาวจุฑารัตน์      เกาะหวาย  รองประธานกรรมการ  
นางสาวนิภาพรรณ   อดุลย์กิตติชัย     กรรมการ   นางเกษรา      ก้องศักดิ์ศรี     กรรมการ 
นางสาวปรารถนา     รุ่งเรือง  กรรมการ 

นางสาวญาณิศา      ชาญกิจกรรณ์    กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวกมลลักษณ์   สร้อยเงิน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ คัดกรองเบื้องต้น ดูแลความเรียบร้อย 

๘.  คณะกรรมการดูแลอาหารและเครื่องดื่ม 
   นางสาวศิริมา  บุญสวัสดิ์  ประธานกรรมการ 

นางสาวสมฤดี จันทะคร  รองประธานกรรมการ  
นางสาวจันทรา ตระกูลเศรษฐสิริ   กรรมการ นายนพดล     คำพร กรรมการ 
นางนลินพร สมสมัย   กรรมการ นางสาวกมลลักษณ์  สร้อยเงิน กรรมการ 
   นางสาวกมลรัตน์     ตระกูลสถิตย์มั่น กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่จัดหาดูแลอาหาร และเครื่องดื่ม 

๙.  คณะกรรมการโสตทัศนศึกษา และประชาสัมพันธ ์
                      นายสุริยา ทรัพย์เฮง ประธานกรรมการ 
นายปวิตร   สมนึก    กรรมการ  นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล   กรรมการ    
นายวัชระ   เตง๋เจริญสุข กรรมการ  นายภาคภูมิ แก้วเย็น  กรรมการ   
นายกำพล จางจะ  กรรมการ   

นายชนินทร์ บัวแจ้ง  กรรมการและเลขานุการ 
นายนักขตฤกษ์   ภู่ระหงษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่  ๑. จัดเตรียมติดตั้งเครื่องเสียง 
           ๒. บันทึกภาพกิจกรรม และถ่ายวีดีทัศน์ 
 ๓.  ติดต่อประสานงาน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรอือุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน 
 ๔.  ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอบรรยากาศการจัดงาน ENGLISH CAMP  
 ๕.  ทำป้ายประชาสัมพันธ์ 
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๑๐.  คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร 
   นางสาววิไลพรรณ    คงดี  ประธานกรรมการ 
นางสาวศิริมา       บุญสวัสด์ิ    กรรมการ  นางสาวจินต์จุฑา     เกษร กรรมการ 
นางสาวญาณิศา      ชาญกจิกรรณ์    กรรมการ  นางสาวกมลลักษณ์  สร้อยเงิน กรรมการ 
นางสาวสมฤดี      จนัทะคร    กรรมการ  นางสาวกวินวัณณ์    กาฬดิษฐ์ กรรมการ 
นางสาวสุภาพร        พงค์วัน    กรรมการ 
   นางสาวจันทรา   ตระกูลเศรษฐสิร ิกรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ จัดทำรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ และ ประสาน Sine จัดทำเกยีรติบัตร 
 
๑๑.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
   นางสาวจิรา   จั่นเล็ก   ประธานกรรมการ 
   นางสาวศิริมา  บุญสวัสด์ิ  กรรมการ 
   นางสาวสมฤดี จันทะคร  กรรมการ   

นางสาวจันทรา   ตระกูลเศรษฐสิร ิ    กรรมการ 
นางสาวปรารถนา รุ่งเรือง   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ จัดทำเอกสารประเมินผลการจัดกิจกรรมแจกให้ครูและนักเรียน และ สรุปผลการประเมิน และรายงาน
ผลการดำเนินงาน 

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่    ๒๕     เดอืนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
        สั่ง ณ วันที่   ๒๕    เดอืนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

                                 
  
 
   (นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ) 
          ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
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Wachirathasatit School English Camp 

English Camp August 7th, 2022  

• Each teacher will be responsible for one activity. 

(We will explain camp games/procedure on August 6th ,2022) 

• All activities have some English element to them.  

• The students will rotate through the activities as shown on the attached schedule, 

(This Schedule may be subject to change.) 

Walk Rally  

Teacher  Activity Equipment 

Teacher  Hot Seat SINE 

Teacher River crossing SINE 

Teacher Text twist SINE 

Teacher  Da Vinci code SINE 

Teacher Word seach SINE 

 

Amazing race games 

Teacher  Activity Equipment 

Teacher  Red light & Green light SINE 

Teacher Let’s go shopping SINE 

Teacher  English charades SINE 

Teacher  Seek and destroy SINE 

Teacher A-W SINE 
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ENGLISH CAMP  

 
 
 
 
 
 
 
 

Day Time Activity Responsible Notes 

 8:00 – 8:30 Registration The School  

 8:30 – 9:00 Kick Off / Ice breaker/Traffic jam SINE  

 9:00 – 9:30 
Grouping / Teams names / team 

slogan 
SINE   

 9:30 – 10:00 Up Over and Under SINE    

 10:00 – 10:15 Break The School  

 10:15 – 10:45 English Charades/ Seek and destroy  SINE   

  10:45 – 11:45 Let’s go shopping SINE   

  11:45 – 12:00 Briefing for Amazing race SINE   

 12:00 – 13:00 Lunch The School  

 13:00 – 13:20 Amazing race round 1 SINE  

 13:20 – 13:40 Amazing race round 2 SINE  

  13:40 – 14:00 Amazing race round 3 SINE   

 14:00 – 14:20 Break The School  

 14:20 – 14:40 Amazing race round 4 SINE  

  14:40 – 15:00 Amazing race round 5 SINE   

 15:00 – 15:30 Scores / Prizes / Goodbye SINE   

  Thank you   

     

     



หมายเหตุ :  
1.  การแต่งกาย เสื้อยืดสดีำ + กางเกงสภุาพ 
2. ครูกลุ่มสาระฯต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่เวลา 07.00 น. 
3. ครูประจำกลุ่มขณะดำเนินกิจกรรมดังนี้ 
กลุ่มที่ 1 ครูเจนจิรา - ครูนิภาพรรณ - ครูจันทรา 
กลุ่มที่ 2 ครูนลินพร - ครูเกษรา - ครูจิรา 
กลุ่มที่ 3 ครูกวินวัณณ์ - ครูวิไลพรรณ - ครูสุชาติ 
กลุ่มที่ 4 ครูศักรินทร์ - ครูญาณิศา - ครูจินต์จุฑา 
กลุ่มที่ 5 ครูนกัขตฤกษ์ - ครูกมลลักษณ์ - ครูชนินทร ์
เพ่ิมเติม 
ครูศิริมา    - ประสานงาน 
ครูสราวุธ,ครูนพดล   - พิธีกรเบรค/คุมเด็กเบรค/เก็บนักเรียนให้เรียบร้อย 
ครูกมลรัตน์,ครูปรารถนา  - สวัสดิการ/อาหาร/ของว่าง 
 
 
 
 


