
 

 
คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  

ที่ 228/2565   

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ฟื้นฟูทักษะการอยู่ค่ายลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  

............................................................  

เพ่ือให้การดำเนินงานการ ฟ้ืนฟูทักษะการอยู่ค่ายลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ประจำปี การศึกษา 2565 ใน วันอาทิตย์ ที ่ 4 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ดำเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อบังเกิด ประโยชน์แก่ผู้เรียน โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 27 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาพุทธศักราช 2547 จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานต่าง ๆ ดังนี้   

1. คณะกรรมการอำนวยการ  

นายสันติพงศ์   ชินประดิษฐ   ประธานกรรมการ  

นายสมชัย   ก้องศักดิ์ศรี   กรรมการ  

นางปานทิพย์   สุขเกษม   กรรมการ  

นายปวิช   เรืองวรัชกุล   กรรมการ  

นางสาวจรรยา   ศรีแจ่ม    กรรมการ  

นางสาวนฤมล   รับส่ง    กรรมการ  

นายจักรกฤษณ์   แก้วลำหัด   กรรมการ  

นางสาวอัญชิสา   เหมทานนท์   กรรมการเลขานุการ  

หน้าที ่ ให้คำปรึกษา ควบคุม ดูแลและอำนวยความสะดวกให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

2. คณะกรรมการดำเนินการ  

นางสาวอัญชิสา   เหมทานนท์   ประธานกรรมการ  

นางสาวประภาศิริ  อุทัยศรี    รองประธานกรรมการ  

ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิ่งกมล  ชูกะวิโรจน์   รองประธานกรรมการ  

นายกิติศักดิ์   โฉมวิไล    กรรมการ  

นายจักรกฤษณ์   ชัยปราโมทย์   กรรมการ  

นายสุชาติ   รัตนเมธากูร   กรรมการ  

นางพัชนีย์   คงเกิด     กรรมการ  
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นายทศพร   โอภาโส    กรรมการ  

นางสาวกนกภรณ์  โพธิ์เขียว   กรรมการ  

นางสาวอรวรรณ   พันธุ์ภัครินทร์   กรรมการ 

นางสาวรุ่งตะวัน   ทาโสต    กรรมการ  

นางสาวกมลรัตน์   ตระกูลสถิตย์มั่น   กรรมการ  

นางสาวพัชราวัลย์  บุตรพรม   กรรมการ  

นายเกรียงศักดิ์   มะละกา   กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวจีระภา   ชินภักดี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

ว่าที่ร้อยตรีหญิงธมลวรรณ สีทอง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

หน้าที ่ 1. วางแผน ดำเนินการ และควบคุมการฝึกอบรมให้เป็นไปตามท่ีกำหนด   

2. ควบคุมและประสานงานต่าง ๆ ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  

3. คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป  

นางสาวประภาศิริ  อุทัยศรี    ประธานกรรมการ  

นายกิติศักดิ์   โฉมวิไล    กรรมการ 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิ่งกมล  ชูกะวิโรจน์  กรรมการ  

นายจักรกฤษณ์   ชัยปราโมทย์   กรรมการ  

นางสาวอรวรรณ   พันธุ์ภัครินทร์   กรรมการ  

นางสาวรุ่งตะวัน   ทาโสต    กรรมการ  

นางสาวกมลรัตน์   ตระกูลสถิตย์มั่น   กรรมการ  

นายเกรียงศักดิ์   มะละกา   กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวจีระภา   ชินภักดี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

ว่าที่ร้อยตรีหญิงธมลวรรณ สีทอง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

หน้าที ่ ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการค่าย รวมถึงอำนวยความสะดวกการอยู่ค่าย   
ให้ดำเนินเป็นไปอย่างเรียบร้อย  

4. คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและอุปกรณ์ฝึก  

ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิ่งกมล  ชูกะวิโรจน์   ประธานกรรมการ 

นายเกรียงศักดิ์   มะละกา   รองประธานกรรมการ 

นางสาวประภาศิริ  อุทัยศรี    กรรมการ     

นางสาวจีระภา   ชินภักดี    กรรมการ  

ว่าที่ร้อยตรีหญิงธมลวรรณ สีทอง    กรรมการและเลขานุการ   

หน้าที ่ จัดทำรายชื่อแต่ละหมู่กอง จัดทำคู่มือครูทำเอกสารแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
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5. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  

นายสุริยา   ทรัพย์เฮง   ประธานกรรมการ  

นายภาคภูมิ   แก้วเย็น   กรรมการ  

นายสิทธิชัย   มาโนชญ์กุล   กรรมการ  

นายกำพล   จางจะ    กรรมการ  

นายเสถียร   บุญมหาสิทธิ์   กรรมการ  

นายวัชระ   เต๋งเจริญสุข   กรรมการ  

นายจักรกฤษณ์   ชัยปราโมทย์   กรรมการและเลขานุการ  

หน้าที ่ 1. บันทึกภาพนิ่งและวีดิทัศน์ กิจกรรมตลอดการอยู่ค่าย ควบคุมระบบแสง เสียง ตลอดการอยู่ค่าย/ฝึกอบรม  
  2. สรุปกิจกรรมในรูปแบบของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวพร้อมทั้งนำขึ้นเว็บไซต์ของโรงเรียน  

6. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  

นางทัศนีย์   วงค์เขียว   ประธานกรรมการ  

นายสมจิตร   แพทย์รัตน์   กรรมการ  

นายศิรวิชญ์   ประยูรวิวัฒน์   กรรมการ  

นางสาวนงคราญ   คำลัยวงษ ์  กรรมการและเลขานุการ  

หน้าที ่ ประสานงานกับผู้ประกอบการจัดกิจกรรมค่าย ด้านการเงินเพ่ือใช้ในการจัดซื้ออาหารและเครื่องดื่ม 

7. คณะกรรมการสวัสดิการ 

นายนิธิภัทร์   สร้อยเชื้อดี   ประธานกรรมการ  

นางสาวณัฐวดี    โพธิจักร   กรรมการ 

นางสาวสมฤดี    จันทะคร  กรรมการ 

นางสาววิมล   อภิเมธีกุล  กรรมการ 

นางสาวสุธิตา    ศรียางนอก  กรรมการ  

นางสาวศยามล   ดีวิลัย   กรรมการ 

นางสาวอมรรัตน์   มะลิงาม   กรรมการ 

นางสาวจิราพร    เวียงชนก  กรรมการ 

นางสาวจันทร์เพ็ญ  จันทร์ทอง  กรรมการ 

นางสาววิไลพรรณ คงดี   กรรมการ 

นางสาวธนาภา  แซ่เล้า   กรรมการ   

นางสาวสุนทรี  วีระปรีชา  กรรมการ 

นางสาวศิริมา   บุญสวัสดิ์   กรรมการและเลขานุการ  
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 หน้าที ่ 1. จัดซื้ออาหารและเครื่องดื่ม  

  2. แจกอาหารและเครื่องดื่ม ตามกำหนดการเวลาที่ กอง – กลุ่ม ลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาดเข้ารับ 

 8. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  

นายเกรียงศักดิ์   มะละกา   ประธานกรรมการ  

นายกิติศักดิ์   โฉมวิไล    รองกรรมการ  

นางสาวประภาศิริ  อุทัยศรี    กรรมการ  

นางสาวอรวรรณ   พันธุ์ภัครินทร์   กรรมการ  

นางสาวจีระภา   ชินภักดี    กรรมการ  

ว่าที่ร้อยตรีหญิงธมลวรรณ สีทอง    กรรมการและเลขานุการ  

หน้าที ่ ประสานงานเรื่องกิจกรรมและพิธีการต่าง ๆ ในการอยู่ค่าย 

9. คณะกรรมการฝ่ายดูแลการเดินทางไกล  

นายเกรียงศักดิ์   มะละกา   ประธานกรรมการ  

ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิ่งกมล ชูกะวิโรจน์  รองประธาน 

นางสาวประภาศิริ  อุทัยศรี    กรรมการ  

นายกิติศักดิ์   โฉมวิไล    กรรมการ 

นายสุชาติ   รัตนเมธากูร  กรรมการ 

นางสาวอลิษา   ไชยรินทร์  กรรมการ 
นายทศพร   โอภาโส    กรรมการ  

นางสาวกนกภรณ์  โพธิ์เขียว   กรรมการ  
 ครูผู้กำกับที่ประจำจุด    กรรมการ 
 

ผู้กำกับ ประจำจุดที่ 1   ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุทธิดา   แซ่หล่อ 

นางสาวณัฐวดี    โพธิจักร 

นายชนเมธี   ศรีษะเทือน 

นายสิทธิชัย   มาโนชญ์กุล 

ผู้กำกับ ประจำจุดที่ 2   นางสาวสมฤดี    จันทะคร 

นายวรธรรม    หนูประดิษฐ์ 

นางสาววิมล   อภิเมธีกุล 

นางสาวนงคราญ  คำลัยวงษ์ 

นางสาวธีราอร   วงษ์ไกร 
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ผู้กำกับ ประจำจุดที่ 3   นายสาธิต    แก้วศรีทัศน์ 

นางสาวสุธิตา    ศรียางนอก 

นางสาวณิชพัณณ ์ เฉลิมพันธ์ 

นางสาวสรินนา   หมอนสุภาพ  

ผู้กำกับ ประจำจุดที่ 4   นางสาวเกศินี    จันทร์ครบ 

นางสาวศยามล   ดีวิลัย 

นายนพดล   คำพร 

นางสาวกชพรรณ  เอ่ียมอุ้ย 

นางสาวบุญเยี่ยม  พิทักษ์วงศ์ 

ผู้กำกับ ประจำจุดที่ 5   นางสาวกิตติมา   ธรรมวิสุทธิ ์

นางสาวพรทิวา    สมเนตร์ 

นางสาวอมรรัตน์  มะลิงาม 

นายอภิวัฒน์   บุญอ่อน 

นายชิษณุ   หนูแดง 

ผู้กำกับ ประจำจุดที่ 6   นางสาวพิกุลทา   หงษ์ทอง 

นางสาวจิราพร    เวียงชนก 

นางสาวเมธาวี   สุขเจริญ 

นายปวิตร   สมนึก 

ผู้กำกับ ประจำจุดที่ 7   ว่าที่ร้อยตรีหญิงธมลวรรณ สีทอง 

นางสาวจันทร์เพ็ญ  จันทร์ทอง 

นางสาวโสภิดา   ไชยวรรณ 

นางสาวณิชานันทน์  ศรีโพธิ์อ่อน 

 
ผู้กำกับ ประจำจุดที่ 8   นางสาวกวินวัณณ์  กาฬดิษฐ์ 

นางสาววิไลพรรณ คงดี 

   นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย 

นางสาววิไลวรรณ เบอร์ด ี 

ผู้กำกับ ประจำจุดที่ 9   นางสาวจุฑารัตน์  เกาะหวาย 

นางสาวธนาภา  แซ่เล้า  

นางสาวรุ่งตะวัน  ทาโสต  

นางสาวจิรา  จั่นเล็ก  

 



 
 

6 
 

ผู้กำกับ ประจำจุดที่ 10   ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุชนาถ สนามไชย   

นางสาวสุนทรี  วีระปรีชา 

นางสาวเกวลี  เงินศรีสุข   

นางสาววปิยวรรณ ฑิมัจฉา 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงธมลวรรณ สีทอง   กรรมการและเลขานุการ  

หน้าที ่ 1. ประจำจุดควบคุมดูแลตรวจความเรียบร้อยของลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาดในขณะเดินทางไกล 

2. ตรวจเครื่องแต่งกาย ตรวจความมีวินัย สังเกตและประเมินผลของแต่ละหมู่ในขณะทำกิจกรรม   

10. คณะกรรมการฝ่ายนันทนาการ  

นายนพดล   คำพร    ประธานกรรมการ  

นางสาวเมทิกา   พรหมจันทร์  กรรมการ 

นายสรวิศ   ทวีเชิดชัยทรัพย์  กรรมการ 

นายธีรชาติ   คำภาเกะ  กรรมการ 

นางสาววิภารัตน์   ฟองวิชัย   กรรมการ 

นายนัฐพงษ ์  วงค์สมศรี  กรรมการ 

นายพงศภัค   รถทอง   กรรมการ 

นายณัฐพงศ ์  ซาซง   กรรมการ 

นางสาวภคนันท์   กันยะติ   กรรมการ 

นายจิรภัทร   พุฒพันธ์   กรรมการ 

นายกิตติพงศ์   พวงสินธ์   กรรมการ 

นายกฤติน   กรกชสุนันท์  กรรมการ 

นางสาวกมลรัตน์   ตระกูลสถิตย์มั่น  กรรมการและเลขานุการ  

หน้าที ่ จัดกิจกรรมนันทนาการในช่วงเวลาต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

11. คณะกรรมการฝ่ายดูแลฐานการปฐมพยาบาลเบื้องต้น   
นางสาวจุฑารัตน์   เกาะหวาย  ประธานกรรมการ 
นางสาวกมลลักษณ์  สร้อยเงิน  กรรมการ     
นางสาวพรวลี    สุขสอาด   กรรมการ  
นางสาวญาณิศา   ชาญกิจกรรณ์  กรรมการ 
นางสาวจันทร์จิรา  สุขสิงห์    กรรมการและเลขานุการ  

หน้าที่ ควบคุมดูแล ตรวจความเรียบร้อยของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ในการเข้าฐานการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
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12. คณะกรรมการฝ่ายดูแลฐานการดำรงชีพในป่า  
ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิ่งกมล  ชูกะวิโรจน์   ประธานกรรมการ  

ว่าที่ร้อยตรีหญิงธมลวรรณ สีทอง    กรรมการและเลขานุการ  

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและฝึกอบรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

(ครูผู้กำกับประจำกอง ประจำกลุ่ม) 

หน้าที่ ควบคุมดูแล ตรวจความเรียบร้อยของลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาดในการเข้าฐานการดำรงชีพในป่า  

13. คณะกรรมการฝ่ายดูแลการทำสูทกรรม   

นายทศพร   โอภาโส    ประธานกรรมการ  

นายสุชาติ   รัตนเมธากูร  กรรมการ 

นางสาวอนุสรา   สุขสุคนธ์  กรรมการ  

นางสาวอริสา   แช่มชื่น   กรรมการ  
นายอติวรรตน์    พันธุวงศ์   กรรมการ 

นางสาวอลิษา   ไชยรินทร์   กรรมการ 

ครูผู้กำกับประจำกอง ประจำกลุ่ม   กรรมการ 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงธมลวรรณ สีทอง    กรรมการและเลขานุการ  

หน้าที ่ ควบคุมดูแล ตรวจความเรียบร้อยของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดในการทำสูทกรรม  

14. คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและฝึกอบรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  

 นายปวิช   เรืองวรัชกุล   ประธานค่าย  

นายเกรียงศักดิ์   มะละกา   ผู้อำนวยการฝึก  

ว่าที่ร้อยตรีหญิงธมลวรรณ สีทอง   ผู้อำนวยการค่าย  

นางสาวจีระภา   ชินภักดี    รองผู้อำนวยการฝึก  

ลูกเสือ กองท่ี 1   

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุทธิดา   แซ่หล่อ  ประธานกรรมการ 

นางสาวณัฐวดี    โพธิจักร  กรรมการ 

นายชนเมธี   ศรีษะเทือน กรรมการ 

นายสิทธิชัย   มาโนชญ์กุล  กรรมการ 
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ลูกเสือ กองท่ี 2   

นางสาวสมฤด ี   จันทะคร ประธานกรรมการ 

นายวรธรรม    หนูประดิษฐ์ กรรมการ 

นางสาววิมล   อภิเมธีกุล กรรมการ 

นางสาวนงคราญ  คำลัยวงษ์ กรรมการ 

นางสาวธีราอร   วงษ์ไกร   กรรมการ 

ลูกเสือ กองท่ี 3   

นายสาธิต    แก้วศรีทัศน์ ประธานกรรมการ 

นางสาวสุธิตา    ศรียางนอก กรรมการ 

นางสาวณิชพัณณ ์ เฉลิมพันธ์ กรรมการ 

นางสาวสรินนา   หมอนสุภาพ  กรรมการ 

ลูกเสือ กองท่ี 4   

นางสาวเกศินี    จันทร์ครบ ประธานกรรมการ 

นางสาวศยามล   ดีวิลัย  กรรมการ 

นายนพดล   คำพร  กรรมการ 

นางสาวกชพรรณ  เอ่ียมอุ้ย  กรรมการ 
 ลูกเสือ กองที่ 5   

นางสาวกิตติมา   ธรรมวิสุทธิ ์ ประธานกรรมการ 

นางสาวพรทิวา    สมเนตร์  กรรมการ 

นางสาวอมรรัตน์  มะลิงาม  กรรมการ 

นายอภิวัฒน์   บุญอ่อน  กรรมการ 

นายชิษณุ   หนูแดง   กรรมการ 

เนตรนารี กองท่ี 1   

นางสาวพิกุลทา   หงษ์ทอง ประธานกรรมการ 

นางสาวจิราพร    เวียงชนก กรรมการ 

นางสาวเมธาวี   สุขเจริญ  กรรมการ 

นายปวิตร   สมนึก  กรรมการ 
เนตรนารี กองท่ี 2 

  ว่าที่ร้อยตรีหญิงธมลวรรณ สีทอง  ประธานกรรมการ 
นางสาวจันทร์เพ็ญ  จันทร์ทอง กรรมการ 
นางสาวโสภิดา   ไชยวรรณ กรรมการ 
นางสาวณิชานันทร์  ศรีโพธิ์อ่อน กรรมการ 
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ยุวกาชาด กลุ่มที่ 1   
นางสาวกวินวัณณ์  กาฬดิษฐ์ ประธานกรรมการ 
นางสาววิไลพรรณ คงดี  กรรมการ 

   นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย กรรมการ 
นางสาววิไลวรรณ เบอร์ด ี  กรรมการ 

ยุวกาชาด กลุ่มที่ 2   
นางสาวจุฑารัตน์  เกาะหวาย ประธานกรรมการ 
นางสาวธนาภา  แซ่เล้า   กรรมการ 
นางสาวรุ่งตะวัน  ทาโสต   กรรมการ 
นางสาวจิรา  จั่นเล็ก  กรรมการ 

ยุวกาชาด กลุ่มที่ 3   

ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุชนาถ สนามไชย   ประธานกรรมการ 

นางสาวสุนทรี  วีระปรีชา กรรมการ 

นางสาวเกวลี  เงินศรีสุข   กรรมการ 

นางสาววปิยวรรณ ฑิมัจฉา  กรรมการ 
หน้าที ่ 1. ควบคุมดูแล ตรวจความเรียบร้อยของเครื่องแบบและการแต่งกายของลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด  

2. เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในการปฏิบัติกิจกรรมตามตารางฝึกอบรมในระหว่างอยู่ค่าย  
3. ดูแลความเรียบร้อยและความประพฤติของลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาดตลอดการทำกิจกรรม  

15. คณะกรรมการฐานกางเต็นท์ 

นายเกรียงศักดิ์   มะละกา   ประธานกรรมการ  

 นายกิติศักดิ์   โฉมวิไล    รองประธาน 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิ่งกมล ชูกะวิโรจน์  กรรมการ   

นางสาวประภาศิริ  อุทัยศรี    กรรมการ  

 นายสุชาติ   รัตนเมธากูร  กรรมการ 

นางสาวอลิษา   ไชยรินทร์  กรรมการ 
นายทศพร   โอภาโส    กรรมการ  
นางสาวกนกภรณ์  โพธิ์เขียว  กรรมการ 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุทธิดา   แซ่หล่อ    กรรมการ  
นางสาวสมฤดี    จันทะคร  กรรมการ 
นายสาธิต    แก้วศรีทัศน์  กรรมการ 
นางสาวเกศินี    จันทร์ครบ  กรรมการ 
นางสาวกิตติมา   ธรรมวิสุทธิ ์  กรรมการ 
นางสาวพิกุลทา   หงษ์ทอง  กรรมการ 
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นางสาวกวินวัณณ์  กาฬดิษฐ์  กรรมการ 
นางสาวจุฑารัตน์  เกาะหวาย  กรรมการ 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุชนาถ สนามไชย  กรรมการ   
ว่าที่ร้อยตรีหญิงธมลวรรณ สีทอง   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1. สาธิตตัวอย่างขั้นตอนการกางเต็นท์ให้กับลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด 
2. ควบคุมดูแล ตรวจความเรียบร้อยของลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาดในการเข้าฐานกางเต็นท์  

16. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  

นางสาวประภาศิริ  อุทัยศรี    ประธานกรรมการ  

นางสาวอรวรรณ   พันธุ์ภัครินทร์   รองประธานกรรมการ  

นางสาวจีระภา   ชินภักดี    กรรมการ  
นางสาวจิราพร   เวียงชนก   กรรมการและเลขานุการ   

หน้าที ่ 1. ออกแบบ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลการดำเนินงาน   
2. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน  

   

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565  

สั่ง ณ วันที่  26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565  

 

  (นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ)  

   ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  
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ฐานกิจกรรม Walk rally ฐานละ 10 นาท ี
(สถานที่จัดกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) 

ชื่อฐาน/สถานที่  ผู้รับผิดชอบ 

1. เงื่อนเชือกการเก็บเชือก (ใช้ภาพและสื่อต่าง ๆ ประกอบการสอนได้) 
จุดที่ 1 บริเวณใต้โดม  
- เงื่อนตะกรุดเบ็ด  

- เงื่อนพิรอด 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุทธิดา  แซ่หล่อ (หัวหน้า) 
นางสาวณัฐวดี    โพธิจักร 
นายชนเมธี   ศรีษะเทือน 
นายสิทธิชัย   มาโนชญ์กุล 

2. เงื่อนเชือกการเก็บเชือก (ใช้ภาพและสื่อต่าง ๆ ประกอบการสอนได้) 
จุดที่ 2 บริเวณใต้โดม  
- เงื่อนขัดสมาธิ  

- เงื่อนผูกร่น หรือ ทบเชือก 

นางสาวสมฤดี    จันทะคร (หัวหน้า) 
นายวรธรรม    หนูประดิษฐ์ 
นางสาววิมล   อภิเมธีกุล 
นางสาวนงคราญ  คำลัยวงษ์ 
นางสาวธีราอร   วงษ์ไกร 

3. เงื่อนเชือกการเก็บเชือก (ใช้ภาพและสื่อต่าง ๆ ประกอบการสอนได้) 
จุดที่ 3 บริเวณใต้โดม  
- เงื่อนกระหวัดไม้  

- เงื่อนบ่วงสายธนู 

นายสาธิต    แก้วศรีทัศน์ (หัวหน้า) 
นางสาวสุธิตา    ศรียางนอก 
นางสาวณิชพัณณ์  เฉลิมพันธ์ 

นางสาวสรินนา  หมอนสุภาพ 

4. เงื่อนเชือกการเก็บเชือก (ใช้ภาพและสื่อต่าง ๆ ประกอบการสอนได้) 
จุดที่ 4 บริเวณใต้โดม  
- เงื่อนผูกรั้ง  

- เงื่อนประมง 

นางสาวเกศินี    จันทร์ครบ (หัวหน้า) 
นางสาวศยามล  ดีวิลัย 
นายนพดล   คำพร 
นางสาวกชพรรณ  เอ่ียมอุ้ย 

นางสาวบุญเยี่ยม  พิทักษ์วงศ์ 

5. เงื่อนเชือกการเก็บเชือก (ใช้ภาพและสื่อต่าง ๆ ประกอบการสอนได้) 
จุดที่ 5 บริเวณใต้โดม  
- เงื่อนผูกซุง  

- การเก็บเชือก 

นางสาวกิตติมา  ธรรมวิสุทธิ์ (หัวหน้า) 
นางสาวพรทิวา   สมเนตร์ 
นางสาวอมรรัตน์  มะลิงาม 
นายอภิวัฒน์   บุญอ่อน 

นายชิษณุ   หนูแดง 
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ชื่อฐาน/สถานที่  ผู้รับผิดชอบ 

6. เงื่อนเชือกการเก็บเชือก (ใช้ภาพและสื่อต่าง ๆ ประกอบการสอนได้) 
จุดที่ 1 บริเวณใต้โดม  
- เงื่อนตะกรุดเบ็ด  

- เงื่อนพิรอด 

นางสาวพิกุลทา  หงษ์ทอง (หัวหน้า) 
นางสาวจิราพร   เวียงชนก 
นางสาวเมธาวี   สุขเจริญ 
นายปวิตร   สมนึก 

7. เงื่อนเชือกการเก็บเชือก (ใช้ภาพและสื่อต่าง ๆ ประกอบการสอนได้)  
จุดที่ 2 บริเวณใต้โดม  
- เงื่อนขัดสมาธิ  
- เงื่อนผูกร่น หรือ ทบเชือก 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงธมลวรรณ สีทอง (หัวหน้า) 
นางสาวจันทร์เพ็ญ  จันทร์ทอง 
นางสาวโสภิดา   ไชยวรรณ 
นางสาวณิชานันทร์  ศรีโพธิ์อ่อน 

8. เงื่อนเชือกการเก็บเชือก (ใช้ภาพและสื่อต่าง ๆ ประกอบการสอนได้)  
จุดที่ 3 บริเวณใต้โดม  
- เงื่อนกระหวัดไม้  

- เงื่อนบ่วงสายธนู 

นางสาวกวินวัณณ์  กาฬดิษฐ์ (หัวหน้า) 
นางสาววิไลพรรณ คงดี 
นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย 

นางสาววิไลวรรณ เบอร์ดี 

9. เงื่อนเชือกการเก็บเชือก (ใช้ภาพและสื่อต่าง ๆ ประกอบการสอนได้)  
จุดที่ 4 บริเวณใต้โดม  
- เงื่อนผูกรั้ง  

- เงื่อนประมง 

นางสาวจุฑารัตน์ เกาะหวาย (หัวหน้า) 
นางสาวธนาภา  แซ่เล้า  
นางสาวรุ่งตะวัน ทาโสต  

นางสาวจิรา  จั่นเล็ก 

10. เงื่อนเชือกการเก็บเชือก (ใช้ภาพและสื่อต่าง ๆ ประกอบการสอนได้)  
จุดที่ 5 บริเวณใต้โดม  
- เงื่อนผูกซุง  

- การเก็บเชือก 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุชนาถ สนามไชย  (หัวหน้า) 
นางสาวสุนทรี  วีระปรีชา 
นางสาวเกวลี  เงินศรีสุข   
นางสาววปิยวรรณ ฑิมัจฉา 
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ตารางกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  

วันอาทิตย ์ ที่ 4  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2565   

ณ  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

     ตารางกิจกรรมช่วงเช้า  

วัน/เวลา กิจกรรม  สถานที่  ผู้รับผิดชอบ 

07.00 – 07.30 น. ลงทะเบียน รายงานตัว  ใต้โดม ผู้กำกับ 

07.30 – 08.00 น. - พิธีเปิดการอยู่ค่าย  
- ถวายราชสดุดี องค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
- ผู้อำนวยการฝึกกล่าวรายงาน  
- ประธานในพิธีกล่าวเปิดและให้โอวาท  

ใต้โดม ผู้กำกับ 

08.00 – 10.30 น. นันทนาการ/แนะนำการเดินทางไกล/ลอดซุ้ม/เดินทางไกล 
(รับประทานอาหารว่างหลังกลับจากเดินทางไกล)   

ใต้โดม/ 
รอบโรงเรียน 

ผู้กำกับ 

10.30 – 11.30 น กลุ่ม 1  - ลูกเสือ กอง 1 – 5 มี 40 หมู่ รวม 291 คน 
เรียนทำสูทกรรม    
กลุ่ม 2 - เนตรนารี กอง 1 – 2  มี 16 หมู่  
ยุวกาชาด กลุ่ม 1 – 3 มี 15 หมู่ รวม 31 หมู่  

 เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

หน้าอาคาร 7 
 

ใต้โดม 
 
 

ผู้กำกับ 
 

วิทยากร 

11.30 – 12.30 กลุ่ม 1  - ลูกเสือ กอง 1 – 5 มี 40 หมู่ รวม 291 คน    
เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
กลุ่ม 2 - เนตรนารี กอง 1 – 2  มี 16 หมู่  
ยุวกาชาด กลุ่ม 1 – 3 มี 15 หมู่ รวม 31 หมู่  

 เรียนทำสูทกรรม 

ใต้โดม 
 

หน้าอาคาร 7 

วิทยากร 
 

ผู้กำกับ 
 

12.30 – 13.00 นันทนาการ/แจ้งกำหนดการ ใต้โดม ทีมงาน
นันทนาการ/ 

ผู้กำกับ 
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  ตารางกิจกรรมช่วงบ่าย 

วัน/เวลา  กิจกรรม  สถานที่  ผู้รับผิดชอบ 

13.00 – 14.00 น. กลุ่ม 1   
  - ลูกเสือ กอง 1 – 5 มี 40 หมู่ รวม 291 คน   
  เรียนดำรงชีพในป่า  
กลุ่ม 2  
- เนตรนารี กอง 1 – 2  มี 16 หมู่  
  ยุวกาชาด กลุ่ม 1 – 3 มี 15 หมู่ รวม 31 หมู่  
  เรียนเรื่องเงื่อน (ฐานที่ 6 – 10)  

ใต้โดม  
 

 
หอประชุม 

วิทยากร  
 
 
    ผู้กำกับ 

14.00 – 15.00 น. กลุ่ม 1   
  - ลูกเสือ กอง 1 – 5 มี 40 หมู่ รวม 291 คน   
  เรียนเรื่องเงื่อน (ฐานที่ 1 – 5) 

 กลุ่ม 2  
- เนตรนารี กอง 1 – 2  มี 16 หมู่  
  ยุวกาชาด กลุ่ม 1 – 3 มี 15 หมู่ รวม 31 หมู่  
  เรียนดำรงชีพในป่า  

หอประชุม 
 
 
 

ใต้โดม 

ผู้กำกับ 
 
 
 

วิทยากร 

15.00 – 15.45 น. วิธีการกางเต็นท์และเก็บเต็นท์ ใต้โดม ผู้กำกับ 

15.45 – 16.00 น. พิธีปิดการอยู่ค่าย ใต้โดม ผู้กำกับ 

 
หมายเหตุ ตารางกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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แผนผังการเดินทางไกลของลูกเสือ เนตรนารแีละยุวกาชาด 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2

 


