
 

 

 

 

คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ที ่286 / 2565 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ประจำปีการศึกษา 2565 

............................................................  
    เพ่ือให้การดำเนินงานการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2565 ณ ค่ายธนาสัมฤทธิ์ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพบังเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 27 (1) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช 2547 จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานต่าง ๆ 
ดังนี้ 

 
1. คณะกรรมการอำนวยการ 

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

 หน้าที ่1. ให้คำปรึกษา ควบคุม ดูแล และอำนวยความสะดวกให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

2. คณะกรรมการดำเนินงาน 
 นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์  ประธานกรรมการ 
 นางปานทิพย์  สุขเกษม   รองประธานกรรมการ 
 นายปวิช  เรืองวรัชกุล  รองประธานกรรมการ 
 นางสาวจรรยา  ศรีแจ่ม   รองประธานกรรมการ  
 ว่าทีร่.ต.ญ.กิ่งกมล   ชูกะวิโรจน์  รองประธานกรรมการ 

นางสาวประภาศิริ  อุทัยศรี   รองประธานกรรมการ 
นายจักรกฤษณ์   ชัยปราโมทย์  กรรมการ 
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นางสาวชลิตา   บุญรักษา  กรรมการ 
นายกิติศักดิ์   โฉมวิไล   กรรมการ 
นายเกรียงศักดิ์    มะละกา   กรรมการ 
นายกำพล   จางจะ   กรรมการ 
นางสาวพิทธิดา   ปราโมทย ์  กรรมการ 
นางสาวนฤมล   รับส่ง   กรรมการ 
นางสาวรัตยา   ร่างกายดี  กรรมการ 
นายสุริยา   ทรัพย์เฮง  กรรมการ 
นายทินกร   พานจันทร์  กรรมการ 
นางสาวลาวัลย์   คงแก้ว   กรรมการ 
นายธีระพงษ์   มวานนท ์  กรรมการ 
นายจักรกฤษณ์   แก้วลำหัด  กรรมการ  
นางธัญญา   สติภา   กรรมการ  
นางสาวณิชชา   บุตรสีมาตร  กรรมการ 
นายศราวุธ   คารมหวาน  กรรมการ   
นางสาวพัชรินทร์  มุ่งเงิน   กรรมการ  
นางสาววิไลวรรณ์  รัตนะ   กรรมการ  
นางสาวเมทิตา   ชัยมา   กรรมการ 
นายสราวุธ   รัตนนท ์   กรรมการ  
นางสาวกุลยา   บูรพางกูร  กรรมการ  
นางสาวอรอนงค์   ชาญรอบ  กรรมการ 
นายภาคภูมิ   แก้วเย็น   กรรมการ  
นางสาวสิวลี   ยืนยาว   กรรมการ   
นายศักรินทร์   ศรีตระกูล  กรรมการ 
นางสาวจันทรา   ตระกูลเศรษฐสิริ  กรรมการ 
นางสาวทิพวรรณ  โล่กิตติธรกุล  กรรมการ  
นางสาวพรวลี   สุขสอาด   กรรมการ 
นางสาวธนิดา   ไชยสุนทรกิตติ  กรรมการ 
นางสาวจุฑารัตน์  เกาะหวาย          กรรมการ   
นายวัชระ   เต๋งเจริญสุข         กรรมการ  
นายสิทธิชัย   มาโนชญ์กุล   กรรมการ  
นางสาวอรณัท   รัตนอำภา   กรรมการ 
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นายนิธิภัทร์    สร้อยเชื้อดี    กรรมการ 
นางสาวขวัญวิจิตรดา  ขันทะวงศ์วัฒนา  กรรมการ 
นางสาวสุภิดา   โลเกษ   กรรมการ 
นายชวนัส   แก้วพรหม   กรรมการ 
นางสาวปาริฉัตร   อะโรคา    กรรมการ 
นางสาวศยามล   ดีวิลัย    กรรมการ 
นางสาวปารณีย์   บัวแก้ว    กรรมการ 
นายปฏิภาณ   โศรกศรี    กรรมการ 
นายทศพร   โอภาโส   กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวพัชราวัลย์  บุตรพรม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวกนกภรณ์  โพธิ์เขียว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ 1. วางแผนดำเนินการและควบคุมการฝึกอบรมให้เป็นไปตามที่กำหนด  
          2. ควบคุมและประสานงานต่าง ๆ ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

 
3. ฝ่ายประสานงาน 

 นางสาวประภาศิริ  อุทัยศรี  ประธานกรรมการ  
นายจักรกฤษณ์   ชัยปราโมทย์ รองประธานกรรมการ 
นายกิติศักดิ์   โฉมวิไล  กรรมการ 
นายทินกร   พานจันทร์ กรรมการ 
นางสาวชลิตา   บุญรักษา กรรมการ 
นายกำพล   จางจะ  กรรมการ 
นายเกรียงศักดิ์    มะละกา  กรรมการ 

 นายทศพร   โอภาโส  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวพัชราวัลย์  บุตรพรม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวกนกภรณ์  โพธิ์เขียว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ 1. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการค่ายรวมถึงอำนวยความสะดวกการอยู่ค่าย 
             ให้ดำเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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4. ฝ่ายพยาบาล 
 นางสาวจุฑารัตน์  เกาะหวาย ประธานกรรมการ 

นางสาวอรอนงค์   ชาญรอบ กรรมการ 
นางสาวจันทรา    ตระกูลเศรษฐสิริ กรรมการ 
นางสาวศยามล   ดีวิลัย  กรรมการ 

 นางสาวพรวลี  สุขสอาด  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่  1. จัดเตรียมเวชภัณฑ์ยาที่จำเป็นในการอยู่ค่ายพักแรมและดูแลผู้เจ็บป่วยอย่างใกล้ชิด 

                     2. ประสานงานกับค่ายและผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีผู้เจ็บป่วย 
 

5. ฝ่ายเอกสารและอุปกรณ์ฝึก 
  นายทศพร   โอภาโส  ประธานกรรมการ 
  นางสาวสุภิดา   โลเกษ  กรรมการ 
  นางสาวลาวัลย์   คงแก้ว  กรรมการ 
  นางสาวอรณัท    รัตนอำภา กรรมการ 

นางสาวพัชราวัลย์  บุตรพรม กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวกนกภรณ์  โพธิ์เขียว 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 3 
ประจำปีการศึกษา 2565 

ณ ค่ายธนาสัมฤทธิ์ อำเภอปากท่อ จังหวัดสระบุรี 
วันที่ 21-23 ธันวาคม 2565 
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        7. ฝ่ายการเงินและอาหาร 
  นางสาวชลิตา   บุญรักษา ประธานกรรมการ 
  นางสาวกุลยา   บูรพางกูร กรรมการ 

นางสาวพิทธิดา   ปราโมทย ์ กรรมการ 
นางสาวรัตยา   ร่างกายดี กรรมการและเลขานุการ    

 หน้าที ่1.ประสานงานกับผู้ประกอบการจัดกิจกรรมค่ายพักแรมด้านการเงินและดูแลอาหารและเครื่องดื่ม 
 
 8. ฝ่ายพิธีการ 
  นายทศพร   โอภาโส  ประธานกรรมการ 

นายกิติศักดิ์  โฉมวิไล  กรรมการ 
นายเกรียงศักดิ์  มะละกา  กรรมการ 
นางสาวลาวัลย์   คงแก้ว  กรรมการ 

  นางสาวพัชราวัลย์  บุตรพรม กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวกนกภรณ์  โพธิ์เขียว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้าที ่1. ประสานงานเรื่องกิจกรรมและพิธีการต่าง ๆ ในการอยู่ค่ายพักแรม 
 

9. ฝ่ายนันทนาการ 
  นายจักรกฤษณ์   ชัยปราโมทย์ ประธานกรรมการ  

นายภาคภูมิ   แก้วเย็น  กรรมการ 
นางสาวเมทิตา   ชัยมา  กรรมการ 
นางสาววิไลวรรณ์  รัตนะ  กรรมการ 
นายศราวุธ   คารมหวาน กรรมการ 
นายจักรกฤษณ์   แก้วลำหัด กรรมการ 
นายทินกร   พานจันทร์ กรรมการ 
นายสุญญตา   ศิลาพงษ์ กรรมการ 
นายทีป์ภพ   ทันตาหะ กรรมการ 
นายสุรนัน   วงษ์บุญมาก  กรรมการ   
นายธีรภัทร   เมฆศรี   กรรมการ 
นายสราวุฒิ   สวนแก้ว  กรรมการ   
นายจิรภัทร   พุฒพันธ์   กรรมการ 
นายธฤติมัต   สารสุวรรณ  กรรมการ  
นายณัฐนันท์   จันทร์แก้ส  กรรมการ  
นายศิวกร   กลิ่นอุบล  กรรมการ  

  นางสาวนฤมล               รับส่ง  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่1. นันทนาการในช่วงต่าง ๆ ระหว่างกิจกรรมในการอยู่ค่ายพักแรม 
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 11. ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    ณ ค่ายธนาสัมฤทธิ์  จังหวัดราชบุรี 
  นางปานทิพย์  สุขเกษม  ผู้อำนวยการค่ายฝึกอบรม 

นายปวิช   เรืองวรัชกุล รองผู้อำนวยการค่ายฝึกอบรม 
  นางสาวจรรยา  ศรีแจ่ม  รองผู้อำนวยการค่ายฝึกอบรม 
  นางสาวประภาศิริ  อุทัยศรี  รองผู้อำนวยการค่ายฝึกอบรม 

   นายทศพร   โอภาโส  ผู้อำนวยการฝึกอบรม  
   นางสาวพัชราวัลย์  บุตรพรม รองผู้อำนวยการฝึกอบรม  
   นางสาวกนกภรณ์  โพธิ์เขียว รองผู้อำนวยการฝึกอบรม 
   

  11.1 ฝ่ายวิทยากรประจำกอง 
     นายทศพร  โอภาโส หัวหน้าฝ่ายวิทยากรประจำกอง 
   ลูกเสือ กองที ่1  นายจักรกฤษณ์  แก้วลำหัด หัวหน้า  

นางสาววิไลวรรณ์ รัตนะ  ผู้ช่วย 
      นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล  ผู้ช่วย 
   ลูกเสือ กองที ่2  นางสาวสุภิดา โลเกษ  หัวหน้า  

นางสาวพัชรินทร์ มุ่งเงิน  ผู้ช่วย 
      นางสาวนฤมล รับส่ง   ผู้ช่วย 
      นายเกรียงศักดิ ์ มะละกา  ผู้ช่วย   

ลูกเสือ กองที ่3  นางสาวกนกภรณ์  โพธิ์เขียว หัวหน้า   
นายธีระพงษ์  มวานนท์  ผู้ช่วย 

      นายสิทธิชัย  มาโนชญ์กุล  ผู้ช่วย 
      นางสาวปาริฉัตร อะโรคา  ผู้ช่วย  

ลูกเสือ กองที ่4  นายศราวุธ คารมหวาน  หัวหน้า  
   นางสาวชลิตา บุญรักษา  ผู้ช่วย 

นางสาวขวัญวิจิตรดา  ขันทะวงศ์วัฒนา ผู้ช่วย  
   นายนิธิภัทร์ สร้อยเชื้อดี  ผู้ช่วย  

   ลูกเสือ กองที ่5  นางสาวสิวลี ยืนยาว  หัวหน้า   
นายภาคภูมิ แก้วเย็น  ผู้ช่วย  

      นางสาวลาวัลย์ คงแก้ว  ผู้ช่วย 
      นายปฏิภาณ โศรกศรี  ผู้ช่วย  
   เนตรนารี กองที ่1 นางธัญญา สติภา   หัวหน้า  

นายศักรินทร์  ศรีตระกูล  ผู้ช่วย 
      นางสาวณิชชา บุตรสีมาตร ผู้ช่วย 
      นางสาวเมทิตา ชัยมา  ผู้ช่วย 
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   เนตรนารี กองที ่2 นางสาวรัตยา ร่างกายดี  หัวหน้า   
นางสาวกุลยา บูรพางกูร  ผู้ช่วย 

      นายสุริยา  ทรัพย์เฮง  ผู้ช่วย  
เนตรนารี กองที ่3 นายสราวุธ  รัตนนท ์  หัวหน้า   

นางสาวอรอนงค์  ชาญรอบ ผู้ช่วย 
      นายทินกร  พานจันทร์  ผู้ช่วย 
      นางสาวปารณีย์ บัวแก้ว  ผู้ช่วย  
   ยุวกาชาด กลุ่มที ่1 นางสาวพิทธิดา  ปราโมทย์ หัวหน้า   
      นางสาวธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ ผู้ช่วย 
      นางสาวพรวลี  สุขสอาด  ผู้ช่วย  
   ยุวกาชาด กลุ่มที่ 2 นางสาวจันทรา  ตระกูลเศรษฐสิร ิ หัวหน้า  
      นางสาวพัชราวัลย์  บุตรพรม ผู้ช่วย 
   ยุวกาชาด กลุ่มที่ 3 นางสาวทิพวรรณ   โล่กิตติธรกุล หัวหน้า 
      นางสาวจุฑารัตน์  เกาะหวาย        ผู้ช่วย  
 หน้าที ่ 1. ควบคุมดูแล ตรวจความเรียบร้อยของเครื่องแบบและสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวและส่วนรวม      

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

นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย์  หัวหน้ากิจกรรมบุกเบิก 
1.เงื่อนตะกรุดเบ็ด นายจักรกฤษณ์  แก้วลำหัด หัวหน้า  

นางสาววิไลวรรณ์ รัตนะ  ผู้ช่วย 
      นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล  ผู้ช่วย 
   2.เงื่อนพิรอด  นางสาวสุภิดา โลเกษ  หัวหน้า  

นางสาวพัชรินทร์ มุ่งเงิน  ผู้ช่วย 
      นางสาวนฤมล รับส่ง   ผู้ช่วย 
      นายเกรียงศักดิ ์ มะละกา  ผู้ช่วย   

3.เงื่อนขัดสมาธิ  นางสาวกนกภรณ์  โพธิ์เขียว หัวหน้า   
นายธีระพงษ์  มวานนท์  ผู้ช่วย 

      นางสาวขวัญวิจิตรดา  ขันทะวงศ์วัฒนา ผู้ช่วย 
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4.เงื่อนผูกร่น หรือ ทบเชือก  นายศราวุธ คารมหวาน หัวหน้า  
   นางสาวปารณีย์ บัวแก้ว  ผู้ช่วย 

นางสาวเมทิตา ชัยมา  ผู้ช่วย 
   5.เงื่อนกระหวัดไม้ นางสาวสิวลี ยืนยาว  หัวหน้า   

นายภาคภูมิ แก้วเย็น  ผู้ช่วย  
      นางสาวลาวัลย์ คงแก้ว  ผู้ช่วย  
   6.เงื่อนบ่วงสายธนู นางธัญญา สติภา   หัวหน้า  

นายศักรินทร์  ศรีตระกูล  ผู้ช่วย 
      นายนิธิภัทร์ สร้อยเชื้อดี  ผู้ช่วย  
   7.เงื่อกผูกรั้ง  นางสาวรัตยา ร่างกายดี  หัวหน้า   

นางสาวกุลยา บูรพางกูร  ผู้ช่วย 
      นายปฏิภาณ โศรกศรี  ผู้ช่วย  

8.เงื่อนประมง  นายสราวุธ  รัตนนท ์  หัวหน้า   
นางสาวอรอนงค์  ชาญรอบ ผู้ช่วย 

      นายทินกร  พานจันทร์  ผู้ช่วย  
   9.เงื่อนผูกประกบ นางสาวพิทธิดา  ปราโมทย์ หัวหน้า   
      นางสาวธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ ผู้ช่วย 
      นางสาวปาริฉัตร อะโรคา  ผู้ช่วย  

10.เงื่อนผูกกากบาท นางสาวจันทรา  ตระกูลเศรษฐสิร ิ หัวหน้า   
      นางสาวพัชราวัลย์  บุตรพรม ผู้ช่วย 
   11.เงื่อนผูกทแยง  นางสาวทิพวรรณ   โล่กิตติธรกุล หัวหน้า 
      นางสาวจุฑารัตน์  เกาะหวาย       ผู้ช่วย 
      นางสาวณิชชา บุตรสีมาตร ผู้ช่วย  

 
11.3 กิจกรรมสูทกรรม 

     นายทินกร  พานจันทร์  หัวหน้ากิจกรรมสูทกรรม 
ลูกเสือ กองที ่1  นายจักรกฤษณ์  แก้วลำหัด หัวหน้า  

นางสาววิไลวรรณ์ รัตนะ  ผู้ช่วย 
      นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล  ผู้ช่วย 
   ลูกเสือ กองที ่2  นางสาวสุภิดา โลเกษ  หัวหน้า  

นางสาวพัชรินทร์ มุ่งเงิน  ผู้ช่วย 
      นางสาวนฤมล รับส่ง   ผู้ช่วย 
      นายเกรียงศักดิ ์ มะละกา  ผู้ช่วย  
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ลูกเสือ กองที ่3  นางสาวกนกภรณ์  โพธิ์เขียว หัวหน้า   
นายธีระพงษ์  มวานนท์  ผู้ช่วย 

      นายสิทธิชัย  มาโนชญ์กุล  ผู้ช่วย 
      นางสาวปาริฉัตร อะโรคา  ผู้ช่วย 

ลูกเสือ กองที ่4  นายศราวุธ คารมหวาน  หัวหน้า  
   นางสาวชลิตา บุญรักษา  ผู้ช่วย 

นางสาวขวัญวิจิตรดา  ขันทะวงศ์วัฒนา ผู้ช่วย  
   นายนิธิภัทร์ สร้อยเชื้อดี  ผู้ช่วย  

   ลูกเสือ กองที ่5  นางสาวสิวลี ยืนยาว  หัวหน้า   
นายภาคภูมิ แก้วเย็น  ผู้ช่วย  

      นางสาวลาวัลย์ คงแก้ว  ผู้ช่วย 
      นายปฏิภาณ โศรกศรี  ผู้ช่วย   
   เนตรนารี กองที ่1 นางธัญญา สติภา   หัวหน้า  

นายศักรินทร์  ศรีตระกูล  ผู้ช่วย 
      นางสาวณิชชา บุตรสีมาตร ผู้ช่วย 
      นางสาวเมทิตา ชัยมา  ผู้ช่วย 
   เนตรนารี กองที ่2 นางสาวรัตยา ร่างกายดี  หัวหน้า   

นางสาวกุลยา บูรพางกูร  ผู้ช่วย 
      นายสุริยา  ทรัพย์เฮง  ผู้ช่วย  

เนตรนารี กองที ่3 นายสราวุธ  รัตนนท ์  หัวหน้า   
นางสาวอรอนงค์  ชาญรอบ ผู้ช่วย 

      นายทินกร  พานจันทร์  ผู้ช่วย 
      นางสาวปารณีย์ บัวแก้ว  ผู้ช่วย  
   ยุวกาชาด กลุ่มที ่1 นางสาวพิทธิดา  ปราโมทย์ หัวหน้า   
      นางสาวธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ ผู้ช่วย 
      นางสาวพรวลี  สุขสอาด  ผู้ช่วย  
   ยุวกาชาด กลุ่มที่ 2 นางสาวจันทรา  ตระกูลเศรษฐสิร ิ หัวหน้า  
      นางสาวพัชราวัลย์  บุตรพรม ผู้ช่วย 
   ยุวกาชาด กลุ่มที่ 3 นางสาวทิพวรรณ   โล่กิตติธรกุล หัวหน้า 
      นางสาวจุฑารัตน์  เกาะหวาย        ผู้ช่วย  
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11.4 กิจกรรม How Do You Do 
   นายศราวุธ คารมหวาน  หัวหน้ากิจกรรม How Do You Do 

   ฐานที่ 1 ถอดรหัสภาพ นางสาวรัตยา  ร่างกายดี  หัวหน้า 
      นางสาวพิทธิดา  ปราโมทย์ ผู้ช่วย 
   ฐานที่ 2 คำใบ้  นางสาวลาวัลย์ คงแก้ว  หัวหน้า 
      นางธัญญา สติภา   ผู้ช่วย 
   ฐานที่ 3 สาวน้อยปะแป้ง นางสาวธนิดา ไชยสุนทรกิตติ หัวหน้า 
      นางสาวเมทิตา ชัยมา  ผู้ช่วย 
   ฐานที่ 4 ปิดตาตีปี๊ป นางสาวสุภิดา  โลเกษ  หัวหน้า 
      นางสาวพัชราวัลย์  บุตรพรม ผู้ช่วย 
   ฐานที่ 5 ................. นายภาคภูมิ แก้วเย็น  หัวหน้า 
      นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์ ผู้ช่วย 
   ฐานที่ 6 speech writing นางสาวทิพวรรณ โล่กิตติธรกุล หัวหน้า 
      นางสาววิไลวรรณ์ รัตนะ  ผู้ช่วย 
   ฐานที่ 7 singsong นางสาวนฤมล  รับส่ง  หัวหน้า 
      นางอรอนงค์  ชาญรอบ  ผู้ช่วย 
   ฐานที่ 8 สัมผัสพิศวง นายศราวุธ คารมหวาน  หัวหน้า 
      นายจักรกฤษณ์ แก้วลำหัด ผู้ช่วย  
   ฐานที่ 9 พรายกระซิบ นางสาวกนกภรณ์  โพธิ์เขียว หัวหน้า  
      นางสาวขวัญวิจิตรดา  ขันทะวงศ์วัฒนา ผู้ช่วย  
   ฐานที่ 10 Art Design นางสาวชลิตา บุญรักษา  หัวหน้า 
      นางสาวสีวลี ยืนยาว  ผู้ช่วย 
   ฐานที่ 11 ต่อความยาว สาวความยืด  นายศักรินทร์ ศรีตระกูล   หัวหน้า 
      นายสราวุธ รัตนนท์  ผู้ช่วย 
 

11.5 กิจกรรมเดินทางไกล 
     นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล  หัวหน้ากิจกรรมเดินทางไกล 
   จุดตรวจที่ 1 นางสาวลาวัลย์ คงแก้ว  หัวหน้า    

นางธัญญา สติภา   ผู้ช่วย   
     นายสราวุธ รัตนนท์  ผู้ช่วย 
   จุดตรวจที่ 2 นางสาวสิวลี ยืนยาว  หัวหน้า    

นายนิธิภัทร์  สร้อยเชื้อดี  ผู้ช่วย 
     นางสาวปาริฉัตร อะโรคา  ผู้ช่วย 
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   จุดตรวจที่ 3 นายศราวุธ คารมหวาน  หัวหน้า   
นางสาวเมทิตา ชัยมา  ผู้ช่วย 
นางสาวธนิดา ไชยสุนทรกิตติ ผู้ช่วย 
นายจักรกฤษณ์ แก้วลำหัด ผู้ช่วย    

จุดตรวจที่ 4 นายศักรินทร์ ศรีตระกูล  หัวหน้า   
นางสาวณิชชา บุตรสีมาตร ผู้ช่วย 

     นางสาวพัชรินทร์ มุ่งเงิน  ผู้ช่วย  
   จุดตรวจที่ 5 นางสาวกนกภรณ์ โพธิ์เขียว หัวหน้า    

นางสาวขวัญวิจิตรดา ขันทะวงศ์วัฒนา ผู้ช่วย 
นายชวนัส แก้วพรหม  ผู้ช่วย  

   จุดตรวจที่ 6 นางสาวพิทธิดา ปราโมทย์ หัวหน้า   
     นางสาวพัชราวัลย์ บุตรพรม ผู้ช่วย 
     นางสาวรัตยา ร่างกายดี  ผู้ช่วย 
   จุดตรวจที่ 7 นางสาวทิพวรรณ โล่กิตติธรกุล หัวหน้า   

นางสาวสุภิดา โลเกษ  ผู้ช่วย 
     นายธีระพงษ์ มวานนท์  ผู้ช่วย 
 

11.6 กิจกรรมผจญภัย 
     นายธีระพงษ์  มวานนท์ หัวหน้ากิจกรรมผจญภัย 
   ฐานที่ 1  นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์ หัวหน้า  

นายภาคภูมิ แก้วเย็น  ผู้ช่วย 
     นายวัชระ เต๋งเจริญสุข  ผู้ช่วย 
     นางสาวนฤมล รับส่ง  ผู้ช่วย  
   ฐานที่ 2  นางสาวขวัญวิจิตรดา ขันทะวงศ์วัฒนา หัวหน้า   

นางธัญญา สติภา   ผู้ช่วย 
   ฐานที่ 3  นางสาวสิวลี ยืนยาว  หัวหน้า  
     นายศักรินทร์ ศรีตระกูล  ผู้ช่วย   
   ฐานที่ 4  นางสาวลาวัลย์ คงแก้ว  หัวหน้า   

นางสาวพัชราวัลย์ บุตรพรม ผู้ช่วย 
ฐานที่ 5  นายจักรกฤษณ์ แก้วลำหัด หัวหน้า   

นายศราวุธ คารมหวาน  ผู้ช่วย 
นางสาวธนิดา ไชยสุนทรกิตติ ผู้ช่วย 
นางสาวเมทิตา ชัยมา  ผู้ช่วย 
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   ฐานที่ 6  นายชวนัส แก้วพรหม  หัวหน้า   
นายนิธิภัทร์  สร้อยเชื้อดี  ผู้ช่วย 
นายทศพร โอภาโส  ผู้ช่วย 

   ฐานที่ 7  นายทินกร พานจันทร์  หัวหน้า   
นางสาววิไลวรรณ์ รัตนะ  ผู้ช่วย  

   ฐานที่ 8  นางสาวสุภิดา โลเกษ  หัวหน้า   
นางสาวณิชชา บุตรสีมาตร ผู้ช่วย 

   ฐานที่ 9  นางสาวกุลยา บูรพางกูร  หัวหน้า   
นางสาวพัชรินทร์ มุ่งเงิน  ผู้ช่วย 

ฐานที่ 10 นางสาวกนกภรณ์ โพธิ์เขียว หัวหน้า   
นางสาวปาริฉัตร อะโรคา  ผู้ช่วย 

   ฐานที่ 11 นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล  หัวหน้า 
     นายสราวุธ รัตนนท์  ผู้ช่วย  
   ฐานที่ 12 นางสาวพิทธิดา ปราโมทย์  หัวหน้า   

นางสาวรัตยา ร่างกายดี  ผู้ช่วย 
   ฐานที่ 13 นางสาวทิพวรรณ โล่กิตติธรกุล หัวหน้า   

นางสาวอรอนงค์  ชาญรอบ ผู้ช่วย 
   ฐานที่ 14 นายปฏิภาณ โศรกศรี  หัวหน้า   

นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล  ผู้ช่วย 
   ฐานที่ 15 นางสาวจันทรา ตระกูลเศรษฐสิริ หัวหน้า  

นางสาวพรวลี  สุขสอาด  ผู้ช่วย 
   ฐานที่ 16 นางสาวปารณีย์ บัวแก้ว  หัวหน้า   

นายเกรียงศักดิ์  มะละกา  ผู้ช่วย 
 

11.7 ผู้ควบคุมรถลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  
รถคันที่ 1 ม.3/1   นางสาวรัตยา ร่างกายดี  หัวหน้า  

นางสาววิไลวรรณ์ รัตนะ  ผู้ช่วย 
รถคันที่ 2 ม.3/2   นางสาวพิทธิดา ปราโมทย์  หัวหน้า   

    นายศักรินทร์ ศรีตระกูล  ผู้ช่วย 
รถคันที่ 3 ม.3/3   นายสุริยา ทรัพย์เฮง  หัวหน้า   

    นางสาวอรอนงค์  ชาญรอบ ผู้ช่วย 
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รถคันที่ 4 ม.3/4  นางสาวธนิดา ไชยสุนทรกิตติ หัวหน้า   
นางสาวนฤมล รับส่ง  ผู้ช่วย 
นางสาวศยามล  ดีวิลัย  ผู้ช่วย 

รถคันที่ 5 ม.3/5   นางสาวขวัญวิจิตรดา ขันทะวงศ์วัฒนา หัวหน้า   
นายเกรียงศักดิ์  มะละกา  ผู้ช่วย 
นางสาวพัชรินทร์ มุ่งเงิน  ผู้ช่วย 

รถคันที่ 6 ม.3/6  นางสาวกุลยา บูรพางกูร  หัวหน้า   
นางสาวอรณัท  รัตนอำภา ผู้ช่วย  

รถคันที่ 7 ม.3/7   นางสาวปารณีย์ บัวแก้ว  หัวหน้า 
นายทินกร พานจันทร์  ผู้ช่วย   

    นางสาวลาวัลย์ คงแก้ว  ผู้ช่วย 
รถคันที่ 8 ม.3/8  นายจักรกฤษณ์ แก้วลำหัด หัวหน้า   

นายศราวุธ คารมหวาน  ผู้ช่วย 
    นางสาวเมทิตา ชัยมา  ผู้ช่วย  

รถคันที่ 9 ม.3/9  นายปฏิภาณ โศรกศรี  หัวหน้า  
   นางสาวปาริฉัตร อะโรคา  ผู้ช่วย  

นายนิธิภัทร์  สร้อยเชื้อดี  ผู้ช่วย 
รถคันที่ 10 ม.3/10 นางสาวทิพวรรณ โล่กิตติธรกุล หัวหน้า   

นางสาวสุภิดา โลเกษ  ผู้ช่วย 
นางสาวกนกภรณ์ โพธิ์เขียว ผู้ช่วย 

รถคันที่ 11 ม.3/11 นางสาวสิวลี ยืนยาว  หัวหน้า   
นางสาวณิชชา บุตรสีมาตร ผู้ช่วย 

รถคันที่ 12 ม.3/12 นายภาคภูมิ แก้วเย็น  หัวหน้า   
นางธัญญา สติภา   ผู้ช่วย 

    นายชวนัส แก้วพรหม  ผู้ช่วย  
รถคันที่ 13 ม.3/13 นางสาวพัชราวัลย์ บุตรพรม หัวหน้า   

นายสราวุธ รัตนนท์  ผู้ช่วย 
    นายธีระพงษ์ มวานนท์  ผู้ช่วย 

รถคันที่ 14 ม.3/14  นางสาวพรวลี  สุขสอาด  หัวหน้า   
นางสาวจันทรา ตระกูลเศรษฐสิริ  ผู้ชว่ย 

    นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล  ผู้ช่วย 
รถตู้โรงเรียน รองผู้อำนวยการปานทิพย์ สุขเกษม รองผู้อำนวยการปวิช เรืองวรัชกุล 
  รองผู้อำนวยการจรรยา  ศรีแจ่ม  นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล 
  นางสาวจุฑารัตน์ เกาะหวาย 
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หน้าที ่   1. ควบคุมและตรวจสอบจำนวนสมาชิกลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดให้ครบทั้งไปและกลับ 
      2. ดูแลความปลอดภัยของสมาชิกลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
 
 12. ฝ่ายเวรรักษาการณ์ในเวลากลางคืน 

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 
ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 22.00 – 24.00 น. นางสาวสิวลี ยืนยาว นางสาวลาวัลย์ คงแก้ว นางสาวพัชรินทร์ มุ่งเงิน 

24.00 – 02.00 น. นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์ นายภาคภูมิ แก้วเย็น นายวัชระ เต๋งเจริญสุข 

02.00 – 04.00 น. นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล นายนิธิภัทร์  สร้อยเชื้อดี นายศักรินทร์ ศรีตระกูล 

 04.00 – 06.00 น. นายทศพร โอภาโส นายชวนัส แก้วพรหม นายปฏิภาณ โศรกศรี 

 
วันที่ 22 ธันวาคม 2565 

ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 22.00 – 24.00 น. นางสาวณิชชา บุตรสีมาตร นางสาวกนกภรณ์ โพธิ์เขียว นางสาวพัชราวัลย์ บุตรพรม 

24.00 – 02.00 น. นายสราวุธ รัตนนท์ นายทินกร พานจันทร์ นายกำพล จางจะ 

02.00 – 04.00 น. นายธีระพงษ์ มวานนท์ นายจักรกฤษณ์ แก้วลำหัด นายศราวุธ คารมหวาน 

 04.00 – 06.00 น. นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล นายสุริยา ทรัพย์เฮง นายเกรียงศักดิ์  มะละกา 
 

หน้าที ่ 1. ดูแลรักษาความปลอดภัยของสมาชิกลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ตลอดจนผู้บังคับบัญชา 
             ทุกคน 

2. รายงานผู้อำนวยการค่ายเมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติเพ่ือแก้ไขปัญหาต่อไป 
 

13. ฝ่ายประเมินผล 
  นางสาวกนกภรณ์  โพธิ์เขียว  ประธานกรรมการ    

นางสาวขวัญวิจิตรดา ขันทะวงศ์วัฒนา กรรมการ  
  นางสาวพัชราวัลย์ บุตรพรม  กรรมการและเลขานุการ 
          มีหน้าที ่ 1. ออกแบบ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลการดำเนินงาน 
                      2. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน  

             
  ทั้งนี้  ตั้งแต่ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
  สั่ง  ณ  วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

 
      
                    (นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ) 
                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
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ตารางกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2565 
ณ ค่ายธนาสัมฤทธิ์ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 

วัน/เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ 21 ธันวาคม 2565   
05.30 น. ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด พร้อมกันสนามใต้โดม ผู้กำกับ 
07.00 น. ออกเดินทางจากโรงเรียน ผู้กำกับ 
10.00 น. เดินทางถึงค่ายธนาสัมฤทธิ์ ผู้กำกับ 
11.00 – 12.00 น. พิธีเปิดการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  

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

 
 

ผู้กำกับ 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหาร ผู้กำกับ 
13.00 – 13.30 น. ปฐมนิเทศการอยู่ค่ายพักแรม / เข้าที่พัก ผู้กำกับ 
13.30 – 16.00 น. กิจกรรมบุกเบิก  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. กิจกรรม How Do You Do  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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วันที่ 22 ธันวาคม 2565   
05.00 น. ปลุกตื่น ทำภารกิจส่วนตัว ผู้กำกับ 
05.15 – 05.30 น. บริหารจิต ผู้กำกับ 
05.30 – 06.00 น. 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 
08.30 – 09.00 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และนันทนาการ ผู้กำกับ 
09.00 – 12.00 น. กิจกรรมเดินทางไกล / สรุปกิจกรรม ผู้กำกับ 
12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหาร  ผู้กำกับ 
13.00 – 16.00 น.  กิจกรรมผจญภัย / สรุปกิจกรรม ผู้กำกับ 
16.30 – 17.00 น. กิจกรรมสาธิตการชุมนุมรอบกองไฟ ผู้กำกับ 
17.00 – 18.00 น. รับประทานอาหาร ผู้กำกับ 
18.00 น. ชักธงลง ผู้กำกับ 
18.00 – 19.00 น. ทำภารกิจส่วนตัว / ประชุมผู้กำกับสรุปกิจกรรมประจำวัน ผู้กำกับ 
19.00 – 22.00 น. กิจกรรมการชุมนุมรอบกองไฟ 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 
วันที่ 23 ธันวาคม 2565   
06.00 น. ปลุกตื่น ทำภารกิจส่วนตัว ผู้กำกับ 
06.00 – 06.30 น. บริหารจิต / กายบริหาร ผู้กำกับ 
06.30 – 07.10 น. ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว ผู้กำกับ 
07.10 – 08.00 น. รับประทานอาหาร  ผู้กำกับ 
08.00 – 08.40 น. ตรวจเยี่ยม / พิธีรอบเสาธง รายงานผลการตรวจเยี่ยม ผู้กำกับ 
08.40 – 10.30 น. กิจกรรมอำลาการอยู่ค่ายพักแรม / พิธีปิดการอยู่ค่ายพักแรม ผู้กำกับ 
10.30 – 11.30 น. ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว / รับประทานอาหาร ผู้กำกับ 
12.00 น. เดินทางกลับโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ผู้กำกับ 
15.30 น. เดินทางถึงโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตโดยสวัสดิภาพ ผู้กำกับ 

หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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