
 

 

 

 

คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ที ่240 / 2565 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  

............................................................  
    เพ่ือให้การดำเนินงานการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2565 ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิแคมป์ อำเภอมวกเหล็ก 
จังหวัดสระบุรี ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพบังเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 27 (1) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช 2547 จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบงานต่าง ๆ ดังนี้ 

 
1. คณะกรรมการอำนวยการ 

นายสันติพงศ์   ชินประดิษฐ ประธานกรรมการ 
นางปานทิพย์  สุขเกษม  กรรมการ 
นายปวิช  เรืองวรัชกุล กรรมการ 
นางสาวจรรยา  ศรีแจ่ม  กรรมการ 
นางสาวนฤมล    รับส่ง  กรรมการ 
นายจักรกฤษณ์  แก้วลำหัด กรรมการ 
นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์ กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าที ่1. ให้คำปรึกษา ควบคุม ดูแล และอำนวยความสะดวกให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

2. คณะกรรมการดำเนินงาน 
 นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์ ประธานกรรมการ 
 นายปวิช  เรืองวรัชกุล รองประธานกรรมการ  
 ว่าทีร่.ต.ญ.กิ่งกมล   ชูกะวิโรจน์ รองประธานกรรมการ 

นางสาวประภาศิริ  อุทัยศรี  รองประธานกรรมการ 
นางสาวกมลรัตน์  ตระกูลสถิตย์มั่น รองประธานกรรมการ 
นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย์ กรรมการ 
นายกิติศักดิ์  โฉมวิไล  กรรมการ 
นายทศพร   โอภาโส  กรรมการ 
นายกำพล  จางจะ  กรรมการ 



- 2 - 
 

นางสาวนงคราญ  คำลัยวงษ์ กรรมการ 
นางสาวสมฤดี    จันทะคร กรรมการ 
นายวรธรรม    หนูประดิษฐ์ กรรมการ 
นางสาวเกศินี    จันทร์ครบ กรรมการ 
นางสาวศยามล   ดีวิลัย  กรรมการ 
นางสาวพิกุลทา   หงษ์ทอง กรรมการ 
นางสาวจิราพร    เวียงชนก กรรมการ  
นางสาวกิตติมา   ธรรมวิสุทธิ ์ กรรมการ 
นายสาธิต    แก้วศรีทัศน์ กรรมการ 
นางสาวสุธิตา    ศรียางนอก กรรมการ 
นางสาวพรทิวา    สมเนตร์  กรรมการ 
ว่าที่ร.ต.ญ.สุทธิดา   แซ่หล่อ  กรรมการ 
นางสาวณัฐวดี    โพธิจักร  กรรมการ 
นางสาวจันทร์เพ็ญ  จันทร์ทอง กรรมการ 
นายนพดล   คำพร  กรรมการ 
นางสาววิมล   อภิเมธีกุล กรรมการ 
นางสาวณิชพัณณ์  เฉลิมพันธ์ กรรมการ 
นางสาวกชพรรณ  เอ่ียมอุ้ย  กรรมการ 
นางสาวอมรรัตน์  มะลิงาม  กรรมการ 
นางสาวโสภิดา   ไชยวรรณ กรรมการ 
นางสาวณิชานันทน์  ศรีโพธิ์อ่อน กรรมการ  
นางสาวเมธาวี   สุขเจริญ  กรรมการ 
นางสาวธีราอร   วงษ์ไกร  กรรมการ 
นายสิทธิชัย   มาโนชญ์กุล กรรมการ 
นางสาวเกวลี    เงินศรีสุข กรรมการ 
นางสาวกวินวัณณ์  กาฬดิษฐ์ กรรมการ 
นางสาววิไลพรรณ   คงดี  กรรมการ 
นางสาวสุนทรี   วีระปรีชา กรรมการ 
ว่าที่ร.ต.ญ.นุชนาถ  สนามไชย กรรมการ 
นางสาวจุฑารัตน์  เกาะหวาย กรรมการ 
นางสาววิไลวรรณ  เบอร์ดี  กรรมการ 
นางสาวปิยวรรณ  ฑิมัจฉา  กรรมการ 
นางสาวพรวลี  สุขสอาด  กรรมการ 
นายสุริยา   ทรัพย์เฮง กรรมการ  
นายภาคภูมิ   แก้วเย็น  กรรมการ 
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นายวัชระ  เต๋งเจริญสุข กรรมการ 
นายนิธิภัทร์    สร้อยเชื้อดี กรรมการ 
นางสาวอรณัท    รัตนอำภา กรรมการ 
นางสาวโสภา    สุขนิคม  กรรมการ 
นายเกรียงศักดิ์  มะละกา  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวจีระภา  ชินภักดี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ว่าทีร่.ต.ญ.ธมลวรรณ  สีทอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ 1. วางแผนดำเนินการและควบคุมการฝึกอบรมให้เป็นไปตามที่กำหนด  
          2. ควบคุมและประสานงานต่าง ๆ ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

 
3. ฝ่ายประสานงาน 

 นางสาวประภาศิริ  อุทัยศรี  ประธานกรรมการ  
นางสาวกมลรัตน์  ตระกูลสถิตย์มั่น รองประธานกรรมการ 
นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย์ กรรมการ 
นายกิติศักดิ์  โฉมวิไล  กรรมการ 
นายทศพร   โอภาโส  กรรมการ 
นายกำพล  จางจะ  กรรมการ 
นางสาวนงคราญ  คำลัยวงษ์ กรรมการ 
นางสาวโสภา    สุขนิคม  กรรมการ 

 นายเกรียงศักดิ์  มะละกา  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวจีระภา  ชินภักดี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ว่าทีร่.ต.ญ.ธมลวรรณ  สีทอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ 1. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการค่ายรวมถึงอำนวยความสะดวกการอยู่ค่าย 
             ให้ดำเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

4. ฝ่ายพยาบาล 
 นางสาวจุฑารัตน์  เกาะหวาย ประธานกรรมการ 

นางสาวศยามล   ดีวิลัย  กรรมการ 
 นางสาวพรวลี  สุขสอาด  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่  1. จัดเตรียมเวชภัณฑ์ยาที่จำเป็นในการอยู่ค่ายพักแรมและดูแลผู้เจ็บป่วยอย่างใกล้ชิด 
                     2. ประสานงานกับค่ายและผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีผู้เจ็บป่วย 
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5. ฝ่ายเอกสารและอุปกรณ์ฝึก 
  นายเกรียงศักดิ์  มะละกา  ประธานกรรมการ   

นางสาวณิชพัณณ์  เฉลิมพันธ์ กรรมการ 
นางสาวจิราพร    เวียงชนก กรรมการ 
นางสาวจีระภา  ชินภักดี  กรรมการและเลขานุการ 
ว่าทีร่.ต.ญ.ธมลวรรณ  สีทอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่ 1. จัดทำรายชื่อแต่ละหมู่ กอง ทำเอกสารแจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 

6. ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
นายสุริยา   ทรัพย์เฮง ประธานกรรมการ 
นายสิทธิชัย   มาโนชญ์กุล กรรมการ 
นางสาวอรณัท    รัตนอำภา กรรมการ  
นายวัชระ  เต๋งเจริญสุข กรรมการ 
นายกำพล  จางจะ  กรรมการ 
นายภาคภูมิ   แก้วเย็น  กรรมการและเลขานุการ  

หน้าที ่ 1. บันทึกภาพนิ่งและวีดิทัศน์กิจกรรมตลอดการอยู่ค่าย ควบคุมระบบแสง เสียง ตลอดการอยู่ค่าย/ 
              ฝึกอบรม 

                    2. สรุปกิจกรรมในรูปแบบของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวพร้อมทั้งนำขึ้นเว็บไซต์ของโรงเรียน 
                    3. ออกแบบและจัดทำป้ายกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม 

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ประจำปีการศึกษา 2565 

ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิแคมป์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2565 

 
        7. ฝ่ายการเงินและอาหาร 
  นางสาวนงคราญ  คำลัยวงษ์ ประธานกรรมการ 
  นางสาวจันทร์เพ็ญ  จันทร์ทอง กรรมการ 

นางสาววิมล   อภิเมธีกุล กรรมการ 
นายนิธิภัทร์    สร้อยเชื้อดี กรรมการ 
นายสาธิต    แก้วศรีทัศน์ กรรมการและเลขานุการ    

 หน้าที ่1.ประสานงานกับผู้ประกอบการจัดกิจกรรมค่ายพักแรมด้านการเงินและดูแลอาหารและเครื่องดื่ม 
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 8. ฝ่ายพิธีการ 
  นายเกรียงศักดิ์  มะละกา  ประธานกรรมการ 

นายกิติศักดิ์  โฉมวิไล  กรรมการ 
นายทศพร   โอภาโส  กรรมการ 

  ว่าที่ร.ต.ญ.ธมลวรรณ  สีทอง  กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวจีระภา  ชินภักด ี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้าที ่1. ประสานงานเรื่องกิจกรรมและพิธีการต่าง ๆ ในการอยู่ค่ายพักแรม 
 

9. ฝ่ายนันทนาการ 
  นายนพดล   คำพร  ประธานกรรมการ  

ว่าที่ร.ต.ญ.สุทธิดา   แซ่หล่อ  กรรมการ 
นายภาคภูมิ   แก้วเย็น  กรรมการ 
นายวรธรรม   ครุฑไชยยันต์ กรรมการ 
นายภูริช   กมลวรานนท์ กรรมการ 
นายกมลภพ   แสงดาว  กรรมการ 
นายทรงธรรม   จินดาประภาพร กรรมการ 
นายธีรชาติ   คำภาเกะ กรรมการ 
นายปาณวัฒน์   ศรีกัน  กรรมการ 
นางสาวทาริกา   แก้วอุดร  กรรมการ 
นางสาวอังคณา   ไชยศุภนาถ  กรรมการ 
นางสาวศุภลักษณ์  บำรุงเอื้อ  กรรมการ 
นางสาวพิชญาภา  เจริญสุข  กรรมการ 

  นางสาวกมลรัตน์  ตระกูลสถิตย์มั่น กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่1. นันทนาการในช่วงต่าง ๆ ระหว่างกิจกรรมในการอยู่ค่ายพักแรม 

 

 11. ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิแคมป์ จังหวัดสระบุรี 
  นายปวิช   เรืองวรัชกุล ผู้อำนวยการค่ายฝึกอบรม 
  นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์ รองผู้อำนวยการค่ายฝึกอบรม 
  นางสาวประภาศิริ  อุทัยศรี  รองผู้อำนวยการค่ายฝึกอบรม 
  นางสาวกมลรัตน์  ตระกูลสถิตย์มั่น รองผู้อำนวยการค่ายฝึกอบรม 

   นายเกรียงศักดิ์  มะละกา  ผู้อำนวยการฝึกอบรม  
   นางสาวจีระภา  ชินภักดี  รองผู้อำนวยการฝึกอบรม  
   ว่าทีร่.ต.ญ.ธมลวรรณ  สีทอง  รองผู้อำนวยการฝึกอบรม 
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  11.1 ฝ่ายวิทยากรประจำกอง 
     นายเกรียงศักดิ์ มะละกา  หัวหน้าฝ่ายวิทยากรประจำกอง 
   ลูกเสือ กองที ่1  ว่าที่ร.ต.ญ.สุทธิดา  แซ่หล่อ หัวหน้า  

นางสาวณัฐวดี  โพธิจักร  ผู้ช่วย 
      นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล  ผู้ช่วย 
   ลูกเสือ กองที ่2  นางสาวสมฤดี  จันทะคร  หัวหน้า  

นายวรธรรม  หนูประดิษฐ์  ผู้ช่วย 
      นางสาววิมล อภิเมธีกุล  ผู้ช่วย   

นางสาวธีราอร วงษ์ไกร  ผู้ช่วย 
ลูกเสือ กองที ่3  นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์  หัวหน้า   

นางสาวสุธิตา  ศรียางนอก ผู้ช่วย 
      นางสาวณิชพัณณ์ เฉลิมพันธ์ ผู้ช่วย 

ลูกเสือ กองที ่4  นางสาวเกศินี  จันทร์ครบ  หัวหน้า  
นางสาวศยามล ดีวิลัย  ผู้ช่วย  

   นางสาวกชพรรณ เอี่ยมอุ้ย ผู้ช่วย  
นายนพดล คำพร   ผู้ช่วย 

   ลูกเสือ กองที ่5  นางสาวกิตติมา ธรรมวิสุทธิ์ หัวหน้า   
นางสาวอมรรัตน์ มะลิงาม  ผู้ช่วย  

      นางสาวพรทิวา  สมเนตร์  ผู้ช่วย  
   เนตรนารี กองที ่1 นางสาวพิกุลทา หงษ์ทอง  หัวหน้า  

นางสาวจิราพร  เวียงชนก  ผู้ช่วย 
      นางสาวเมธาวี สุขเจริญ  ผู้ช่วย 
   เนตรนารี กองที ่2 นางสาวโสภิดา ไชยวรรณ  หัวหน้า   

นางสาวณิชานันทน์ ศรีโพธิ์อ่อน ผู้ช่วย 
      นางสาวจันทร์เพ็ญ จันทร์ทอง ผู้ช่วย  
   ยุวกาชาด กลุ่มที ่1 นางสาวเกวลี  เงินศรีสุข  หัวหน้า   
      นางสาวจุฑารัตน์ เกาะหวาย ผู้ช่วย 
      นางสาววิไลวรรณ เบอร์ดี  ผู้ช่วย  
   ยุวกาชาด กลุ่มที่ 2 นางสาวกวินวัณณ์ กาฬดิษฐ์ หัวหน้า  

นางสาววิไลพรรณ  คงดี  ผู้ช่วย  
      นางสาวพรวลี สุขสอาด  ผู้ช่วย 
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   ยุวกาชาด กลุ่มที่ 3 นางสาวสุนทรี วีระปรีชา  หัวหน้า 
ว่าที่ร.ต.ญ.นุชนาถ สนามไชย ผู้ช่วย  

      นางสาวปิยวรรณ ฑิมัจฉา  ผู้ช่วย  
 หน้าที ่ 1. ควบคุมดูแล ตรวจความเรียบร้อยของเครื่องแบบและสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวและส่วนรวม      

    ของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
2. เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในการปฏิบัติกิจกรรมตามตารางฝึกอบรมในระหว่างอยู่ค่ายพักแรม 
3. ดูแลความเรียบร้อยและความประพฤติของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ตลอดการอยู่ค่ายพักแรม 
 
11.2 กิจกรรมผจญภัย 

     นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล หัวหน้ากิจกรรมผจญภัย 
   ฐานที่ 1  นายเกรียงศักดิ์  มะละกา  หัวหน้า  

นายวรธรรม  หนูประดิษฐ์  ผู้ช่วย 
     นางสาวธีราอร วงษ์ไกร  ผู้ช่วย 
     นายทศพร โอภาโส  ผู้ช่วย  
   ฐานที่ 2  นายนพดล คำพร   หัวหน้า   

นางสาวสุธิตา  ศรียางนอก ผู้ช่วย 
นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล  ผู้ช่วย 

   ฐานที่ 3  นายภาคภูมิ แก้วเย็น  หัวหน้า  
     นางสาวพรทิวา  สมเนตร์  ผู้ช่วย 
     นายวัชระ เต๋งเจริญสุข  ผู้ช่วย 
     นางสาวศยามล ดีวิลัย  ผู้ช่วย 
     นายกำพล จางจะ  ผู้ช่วย 
   ฐานที่ 4  ว่าที่ร.ต.ญ.สุทธิดา  แซ่หล่อ หัวหน้า   

นางสาวณัฐวดี  โพธิจักร  ผู้ช่วย 
ฐานที่ 5  นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์  หัวหน้า   

นางสาวกิตติมา ธรรมวิสุทธิ์ ผู้ช่วย 
   ฐานที่ 6  นางสาวสมฤดี  จันทะคร  หัวหน้า   

นางสาวเกศินี  จันทร์ครบ  ผู้ช่วย 
   ฐานที่ 7  ว่าที่ร.ต.ญ.ธมลวรรณ สีทอง หัวหน้า   

นางสาวณิชานันทน์ ศรีโพธิ์อ่อน ผู้ช่วย 
   ฐานที่ 8  นางสาววิมล อภิเมธีกุล  หัวหน้า   

นางสาวณิชพัณณ์ เฉลิมพันธ์ ผู้ช่วย 
   ฐานที่ 9  นางสาวกชพรรณ เอี่ยมอุ้ย หัวหน้า   

นางสาวอมรรัตน์ มะลิงาม  ผู้ช่วย 
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ฐานที่ 10 นางสาวโสภิดา ไชยวรรณ  หัวหน้า   
นางสาวเมธาวี สุขเจริญ  ผู้ช่วย 

   ฐานที่ 11 นางสาวเกวลี  เงินศรีสุข  หัวหน้า 
     นางสาวจิราพร  เวียงชนก  ผู้ช่วย  
   ฐานที่ 12 นางสาวกวินวัณณ์ กาฬดิษฐ์ หัวหน้า   

นางสาววิไลพรรณ  คงดี  ผู้ช่วย 
   ฐานที่ 13 นางสาวสุนทรี วีระปรีชา  หัวหน้า   

ว่าที่ร.ต.ญ.นุชนาถ สนามไชย ผู้ช่วย 
   ฐานที่ 14 นางสาววิไลวรรณ เบอร์ดี  หัวหน้า   

นางสาวปิยวรรณ ฑิมัจฉา  ผู้ช่วย 
   ฐานที่ 15 นางสาวจันทร์เพ็ญ จันทร์ทอง หัวหน้า  

นางสาวจีระภา  ชินภักดี  ผู้ช่วย 
   ฐานที่ 16 นางสาวศยามล ดีวิลัย  หัวหน้า   

นางสาวพิกุลทา หงษ์ทอง  ผู้ช่วย 
 
11.3 กิจกรรมสูทกรรม 

     นางสาวณิชพัณณ์ เฉลิมพันธ์ หัวหน้ากิจกรรมสูทกรรม 
ลูกเสือ กองที ่1  ว่าที่ร.ต.ญ.สุทธิดา  แซ่หล่อ หัวหน้า  

นางสาวณัฐวดี  โพธิจักร  ผู้ช่วย 
      นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล  ผู้ช่วย 
   ลูกเสือ กองที ่2  นางสาวสมฤดี  จันทะคร  หัวหน้า  

นายวรธรรม  หนูประดิษฐ์  ผู้ช่วย 
      นางสาววิมล อภิเมธีกุล  ผู้ช่วย   

นางสาวธีราอร วงษ์ไกร  ผู้ช่วย 
ลูกเสือ กองที ่3  นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์  หัวหน้า   

นางสาวสุธิตา  ศรียางนอก ผู้ช่วย 
      นางสาวณิชพัณณ์ เฉลิมพันธ์ ผู้ช่วย 

ลูกเสือ กองที ่4  นางสาวเกศินี  จันทร์ครบ  หัวหน้า  
นางสาวศยามล ดีวิลัย  ผู้ช่วย  

   นางสาวกชพรรณ เอี่ยมอุ้ย ผู้ช่วย  
นายนพดล คำพร   ผู้ช่วย 

   ลูกเสือ กองที ่5  นางสาวกิตติมา ธรรมวิสุทธิ์ หัวหน้า   
นางสาวอมรรัตน์ มะลิงาม  ผู้ช่วย  

      นางสาวพรทิวา  สมเนตร์  ผู้ช่วย  
 



- 9 - 
 

   เนตรนารี กองที ่1 นางสาวพิกุลทา หงษ์ทอง  หัวหน้า  
นางสาวจิราพร  เวียงชนก  ผู้ช่วย 

      นางสาวเมธาวี สุขเจริญ  ผู้ช่วย 
   เนตรนารี กองที ่2 นางสาวโสภิดา ไชยวรรณ  หัวหน้า   

นางสาวณิชานันทน์ ศรีโพธิ์อ่อน ผู้ช่วย 
      นางสาวจันทร์เพ็ญ จันทร์ทอง ผู้ช่วย  
   ยุวกาชาด กลุ่มที ่1 นางสาวเกวลี  เงินศรีสุข  หัวหน้า   
      นางสาวจุฑารัตน์ เกาะหวาย ผู้ช่วย 
      นางสาววิไลวรรณ เบอร์ดี  ผู้ช่วย 
   ยุวกาชาด กลุ่มที่ 2 นางสาวกวินวัณณ์ กาฬดิษฐ์ หัวหน้า  

นางสาววิไลพรรณ  คงดี  ผู้ช่วย  
      นางสาวพรวลี สุขสอาด  ผู้ช่วย   
   ยุวกาชาด กลุ่มที่ 3 นางสาวสุนทรี วีระปรีชา  หัวหน้า 

ว่าที่ร.ต.ญ.นุชนาถ สนามไชย ผู้ช่วย  
      นางสาวปิยวรรณ ฑิมัจฉา  ผู้ช่วย  
 

11.4 กิจกรรมเดินทางไกล 
     นายเกรียงศักดิ์ มะละกา  หัวหน้ากิจกรรมเดินทางไกล 
   จุดตรวจที่ 1 ว่าที่ร.ต.ญ.สุทธิดา  แซ่หล่อ หัวหน้า    

นางสาวณัฐวดี  โพธิจักร  ผู้ช่วย   
     นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล  ผู้ช่วย 
   จุดตรวจที่ 2 นางสาวสมฤดี  จันทะคร  หัวหน้า    

นายวรธรรม  หนูประดิษฐ์  ผู้ช่วย 
     นางสาววิมล อภิเมธีกุล  ผู้ช่วย 
   จุดตรวจที่ 3 นางสาวกิตติมา ธรรมวิสุทธิ์ หัวหน้า   

นางสาวอมรรัตน์ มะลิงาม  ผู้ช่วย 
นางสาวณิชพัณณ์ เฉลิมพันธ์ ผู้ช่วย 

   จุดตรวจที่ 4 นางสาวพิกุลทา หงษ์ทอง  หัวหน้า   
นางสาวจิราพร  เวียงชนก  ผู้ช่วย 

     นางสาวเมธาวี สุขเจริญ  ผู้ช่วย  
   จุดตรวจที่ 5 นางสาวเกวลี  เงินศรีสุข  หัวหน้า   

นางสาวกชพรรณ เอี่ยมอุ้ย ผู้ช่วย  
นางสาวสุธิตา  ศรียางนอก ผู้ช่วย 
 
  



- 10 - 
 

   จุดตรวจที่ 6 นางสาวกวินวัณณ์ กาฬดิษฐ์ หัวหน้า   
     นางสาววิไลพรรณ  คงดี  ผู้ช่วย 
     นางสาววิไลวรรณ เบอร์ดี  ผู้ช่วย 
   จุดตรวจที่ 7 นางสาวสุนทรี วีระปรีชา  หัวหน้า   

ว่าที่ร.ต.ญ.นุชนาถ สนามไชย ผู้ช่วย 
     นางสาวปิยวรรณ ฑิมัจฉา  ผู้ช่วย 
 

11.5 ผู้ควบคุมรถลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  
รถคันที่ 1 ม.2/1   นางสาวพิกุลทา หงษ์ทอง   หัวหน้า  

นางสาวณิชานันทน์ ศรีโพธิ์อ่อน ผู้ช่วย 
นายสุริยา ทรัพย์เฮง  ผู้ช่วย 

รถคันที่ 2 ม.2/2   นางสาวเกวลี  เงินศรีสุข  หัวหน้า   
ว่าที่ร.ต.ญ.นุชนาถ สนามไชย ผู้ช่วย 

    นางสาวสุนทรี วีระปรีชา  ผู้ช่วย 
รถคันที่ 3 ม.2/3   นางสาวสมฤดี  จันทะคร  หัวหน้า   

  ม.2/4  นายทศพร โอภาโส  ผู้ช่วย 
   นางสาวจีระภา  ชินภักดี  ผู้ช่วย  
รถคันที่ 4 ม.2/5  นางสาวกวินวัณณ์ กาฬดิษฐ์ หัวหน้า   

นางสาวศยามล ดีวิลัย  ผู้ช่วย 
    นางสาววิไลวรรณ เบอร์ดี  ผู้ช่วย  

รถคันที่ 5 ม.2/6   นางสาวจิราพร  เวียงชนก  หัวหน้า   
นางสาววิไลพรรณ  คงดี  ผู้ช่วย 

รถคันที่ 6 ม.2/7  นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์  หัวหน้า   
นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล  ผู้ช่วย  

รถคันที่ 7 ม.2/8   นางสาวจันทร์เพ็ญ จันทร์ทอง หัวหน้า   
    นายนพดล คำพร   ผู้ช่วย 
    นางสาวเมธาวี สุขเจริญ  ผู้ช่วย 

รถคันที่ 8 ม.2/9   ว่าที่ร.ต.ญ.สุทธิดา  แซ่หล่อ หัวหน้า   
นางสาวสุธิตา  ศรียางนอก ผู้ช่วย 

    นางสาววิมล อภิเมธีกุล  ผู้ช่วย  
รถคันที่ 9 ม.2/10  นายวรธรรม  หนูประดิษฐ์  หัวหน้า   

นางสาวณัฐวดี  โพธิจักร  ผู้ช่วย 
นางสาวอรณัท  รัตนอำภา ผู้ช่วย 
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รถคันที่ 10 ม.2/11 นางสาว เกศินี  จันทร์ครบ หัวหน้า   
นางสาวกชพรรณ เอี่ยมอุ้ย ผู้ช่วย 
นายนิธิภัทร์  สร้อยเชื้อดี  ผู้ช่วย 

รถคันที่ 11 ม.2/12 ว่าที่ร.ต.ญ.ธมลวรรณ สีทอง หัวหน้า   
นางสาวปิยวรรณ ฑิมัจฉา  ผู้ช่วย 
นางสาวณิชพัณณ์ เฉลิมพันธ์ ผู้ช่วย 

รถคันที่ 12 ม.2/13 นางสาวกิตติมา ธรรมวิสุทธิ์ หัวหน้า   
นางสาวธีราอร วงษ์ไกร  ผู้ช่วย 

    นางสาวโสภิดา ไชยวรรณ  ผู้ช่วย  
รถคันที่ 13 ม.2/14  นางสาวพรทิวา  สมเนตร์  หัวหน้า   

นายเกรียงศักดิ์  มะละกา  ผู้ช่วย 
    นางสาวอมรรัตน์ มะลิงาม  ผู้ช่วย 

รถตู้โรงเรียน  นายปวิช  เรืองวรัชกุล  นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์ 
นางสาวจุฑารัตน์  เกาะหวาย นางสาวพรวลี  สุขสอาด  
นางสาวกมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล 

หน้าที ่   1. ควบคุมและตรวจสอบจำนวนสมาชิกลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดให้ครบทั้งไปและกลับ 
      2. ดูแลความปลอดภัยของสมาชิกลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
 
12. ฝ่ายเวรรักษาการณ์ในเวลากลางคืน 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 
ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 22.00 – 24.00 น. นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์ นายภาคภูมิ แก้วเย็น นายวัชระ เต๋งเจริญสุข 

24.00 – 02.00 น. นายนพดล คำพร  นายสุริยา ทรัพย์เฮง นายนิธิภัทร์  สร้อยเชื้อดี  

02.00 – 04.00 น. นายวรธรรม  หนูประดิษฐ์  นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์ 

 04.00 – 06.00 น. นายเกรียงศักดิ์  มะละกา นายทศพร โอภาโส นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล 

หน้าที ่ 1. ดูแลรักษาความปลอดภัยของสมาชิกลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ตลอดจนผู้บังคับบัญชา 
             ทุกคน 

2. รายงานผู้อำนวยการค่ายเมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติเพ่ือแก้ไขปัญหาต่อไป 
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13. ฝ่ายประเมินผล 
  นางสาวจีระภา  ชินภักดี  ประธานกรรมการ    

นางสาวจิราพร    เวียงชนก กรรมการ  
  ว่าทีร่.ต.ญ.ธมลวรรณ  สีทอง  กรรมการและเลขานุการ 
          มีหน้าที ่ 1. ออกแบบ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลการดำเนินงาน 
                      2. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน  

             
  ทั้งนี้  ตั้งแต่ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565 
  สั่ง  ณ  วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565 

 
      
                    (นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ) 
                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
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ตารางกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2565 

ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิแคมป์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
วัน/เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565    
05.00 น. ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด รายงานตัวพร้อมกันสนามใต้โดม  ผู้กำกับ 
06.40 น. ออกเดินทาง ผู้กำกับ 
09.40 น. เดินทางถึงค่ายลูกเสือหัตถวุฒิแคมป์ จังหวัดสระบุรี ผู้กำกับ 
10.00 – 11.00 น. พิธีเปิดการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  

ร.ร.วชิรธรรมสาธิต 
- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
- ถวายราชสดุดี  
- ผู้อำนวยการฝึกอบรมกล่าวรายงาน  
- ประธานกล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิดการฝึกอบรมและอยู่ค่าย
พักแรม   
- เปิดประชุมกองรอบเสาธง  

 
 

 
ผู้กำกับ 

11.00 – 12.00 น. รับประทานอาหาร / เข้าที่พัก ผู้กำกับ 
12.30 – 15.30 น. กิจกรรมผจญภัย ผู้กำกับ 
16.00 – 18.00 น. วิชาสูทกรรม / รับประทานอาหาร ผู้กำกับ 
18.00 น. ชักธงลง ผู้กำกับ 
18.00 – 19.00 น. ทำภารกิจส่วนตัว / ประชุมผู้กำกับสรุปกิจกรรมประจำวัน ผู้กำกับ 
19.00 – 22.00 น. กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ  ผู้กำกับ 
22.00 น. สวดมนต์ นัดหมาย เข้าที่พัก ผู้กำกับ 
22.00 – 24.00 น. เวรรักษาการณ์ รอบ 1 ผู้กำกับ 
24.00 – 02.00 น. เวรรักษาการณ์ รอบ 2 ผู้กำกับ 
02.00 – 04.00 น. เวรรักษาการณ์ รอบ 3 ผู้กำกับ 
04.00 – 06.00 น. เวรรักษาการณ์ รอบ 4 ผู้กำกับ 
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วันที ่15 พฤศจิกายน 2565   
05.00 น. ปลุกตื่น ทำภารกิจส่วนตัว ผู้กำกับ 
05.15 – 06.00 น. บริหารจิต / กายบริหาร ผู้กำกับ 
06.00 – 07.00 น. ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว  ผู้กำกับ 
07.00 – 07.50 น. รับประทานอาหาร   ผู้กำกับ 
07.50 – 08.30 น. ตรวจเยี่ยม / พิธีรอบเสาธง รายงานผลการตรวจเยี่ยม ผู้กำกับ 
09.00 – 12.00 น. กิจกรรมเดินทางไกล ระยะทาง 4 กม. ผู้กำกับ 
12.00 – 12.45 น. รับประทานอาหาร  ผู้กำกับ 
12.50 – 13.30 น.  พิธีปิดกิจกรรม  ผู้กำกับ 
13.30 น.  ออกเดินทางกลับโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ผู้กำกับ 
17.00 น. ถึงโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตโดยสวัสดิภาพ ผู้กำกับ 

หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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