คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
ที่ 198 / 2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอยู่ค่ายลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
............................................................
เพื่อให้การดำเนินงานการอยู่ค่ายลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี การศึกษา
2565 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบังเกิด
ประโยชน์แก่ผู้เรียน โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 27 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
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
หน้าที่ ให้คำปรึกษา ควบคุม ดูแล และอำนวยความสะดวกให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. คณะกรรมการดำเนินการ
นางสาวอัญชิสา
เหมทานนท์
นางสาวประภาศิริ
อุทัยศรี
ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิ่งกมล ชูกะวิโรจน์
นายกิติศักดิ์
โฉมวิไล
นายจักรกฤษณ์
ชัยปราโมทย์
นายเกรียงศักดิ์
มะละกา
ว่าที่ร้องตรีหญิงธมลวรรณ สีทอง
นายทศพร
โอภาโส
นางสาวกนกภรณ์
โพธิ์เขียว

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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นางสาวอรวรรณ
พันธุ์ภัครินทร์
กรรมการ
นางสาวรุ่งตะวัน
ทาโสต
กรรมการ
นางสาวกมลรัตน์
ตระกูลสถิตมั่น
กรรมการ
นางสาวจีระภา
ชินภักดี
กรรมการ
นางสาวพัชราวัลย์
บุตรพรม
กรรมการ
นายสุชาติ
รัตนเมธากูร
กรรมการและเลขานุการ
นางพัชนีย์
คงเกิด
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ 1. วางแผน ดำเนินการ และควบคุมการฝึกอบรมให้เป็นไปตามที่กำหนด
2. ควบคุมและประสานงานต่าง ๆ ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
3. คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป
นางสาวประภาศิริ
อุทัยศรี
ประธานกรรมการ
นายกิติศักดิ์
โฉมวิไล
กรรมการ
นายจักรกฤษณ์
ชัยปราโมทย์
กรรมการ
นางสาวอรวรรณ
พันธุ์ภัครินทร์
กรรมการ
นางสาวรุ่งตะวัน
ทาโสต
กรรมการ
นางสาวกมลรัตน์
ตระกูลสถิตมั่น
กรรมการ
นางสาวอลิษา
ไชยรินทร์
กรรมการ
นางพัชนีย์
คงเกิด
กรรมการ
นายสุชาติ
รัตนเมธากูร
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการค่าย รวมถึงอำนวยความสะดวกการอยู่ค่าย
ให้ดำเนินเป็นไปอย่างเรียบร้อย
4. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
นางสาวจุฑารัตน์
เกาะหวาย
ประธานกรรมการ
นางสาวกมลลักษณ์
สร้อยเงิน
กรรมการ
นางสาวปรารถนา
รุ่งเรือง
กรรมการ
นางสาวพรวลี
สุขสอาด
กรรมการ
นางสาวญาณิศา
ชาญกิจกรรณ์
กรรมการ
นางสาวจันทร์จิรา
สุขสิงห์
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ 1. จัดเตรียมเวชภัณฑ์ ยาที่จำเป็นในการอยู่ค่ายและดูแลผู้เจ็บป่วยอย่างใกล้ชิด
2. ประสานงานกับค่ายและผู้เกี่ยวข้อง เมื่อมีผู้เจ็บป่วย
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5. คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและอุปกรณ์ฝึก
ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิ่งกมล ชูกะวิโรจน์
ประธานกรรมการ
นางสาวประภาศิริ
อุทัยศรี
รองประธานกรรมการ
นางสาวอลิษา
ไชยรินทร์
กรรมการ
นางพัชนีย์
คงเกิด
กรรมการ
นายสุชาติ
รัตนเมธากูร
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ จัดทำรายชื่อแต่ละหมู่กอง จัดทำคู่มือครูทำเอกสารแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
นายสุริยา
ทรัพย์เฮง
ประธานกรรมการ
นายภาคภูมิ
แก้วเย็น
กรรมการ
นายสิทธิชัย
มาโนชย์กุล
กรรมการ
นายกำพล
จางจะ
กรรมการ
นายเสถียร
บุญมหาสิทธิ์
กรรมการ
นายวัชระ
เต๋งเจริญสุข
กรรมการ
นายจักรกฤษณ์
ชัยปราโมทย์
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ 1. บันทึกภาพนิ่งและวีดีทัศน์ กิจกรรมตลอดการอยู่ค่าย ควบคุมระบบแสง เสียง ตลอดการอยู่
ค่าย/ฝึกอบรม
2. สรุปกิจกรรมในรูปแบบของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวพร้อมทั้งนำขึ้นเว็บไซต์ของโรงเรียน
7. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและสวัสดิการ
นางทัศนีย์
วงค์เขียว
ประธานกรรมการ
นายสมจิตร
แพทย์รัตน์
กรรมการ
นายศิรวิชญ์
ประยูรวิวัฒน์
กรรมการ
นายนิธิภัทร์
สร้อยเชื้อดี
กรรมการ
นางสาวศิริมา
บุญมหาสวัสดิ์
กรรมการ
นางสาวอนุสรา
สุขสุคนธ์
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ประสานงานกับผู้ประกอบการจัดกิจกรรมค่าย ด้านการเงินและดูแลอาหารและเครื่องดื่ม
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8. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
นายสุชาติ
รัตนเมธากูร
ประธานกรรมการ
นางสาวประภาศิริ
อุทัยศรี
กรรมการ
นายกิติศักดิ์
โฉมวิไล
กรรมการ
นางสาวอรวรรณ
พันธุ์ภัครินทร์
กรรมการ
นางพัชนีย์
คงเกิด
กรรมการ
นางสาวอลิษา
ไชยรินทร์
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ประสานงานเรื่องกิจกรรมและพิธีการต่าง ๆ ในการอยู่ค่าย
9. คณะกรรมการฝ่ายดูแล การเดินทางไกล
นายสุชาติ
รัตนเมธากูร
นายเกรียงศักดิ์
นายทศพร
นายกิติศักดิ์
ผู้กำกับ ประจำจุดที่ 1

ผู้กำกับ ประจำจุดที่ 2

ผู้กำกับ ประจำจุดที่ 3

ผู้กำกับ ประจำจุดที่ 4

ประธานกรรมการ

มะละกา
โอภาโส
โฉมวิไล

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

นายศิรณัฏฐ์

ภูวิเศษศักดิ์

นางนวรัตน์

นาคะเสนีย์กุล

นางสาวอนุสรา

สุขสุคนธ์

นางสาววราลี
นายเสถียร
นางสาวศิริลักษณ์
นางสาวเกษรา
นางสาวอัยนา
นายชัยวัฒน์
นางสาวมณทิพย์
นางสาวโสภา
นายนิธิภัทร์
นายศิรวิชญ์

สินธุวา
บุญมหาสิทธิ์
อภิรมย์พฤกษา
ก้องศักดิ์ศรี
สระแก้ว
ผ่องสังข์
เจริญรอด
สุขนิคม
สร้อยเชื้อดี
ประยูรวิวัฒน์

นางสาวเยาวรัตนา
นางสาวอัญชิสา
นางสาวเจนจิรา

พรรษา
เหมทานนท์
เพ็งจันทร์
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ผู้กำกับ ประจำจุดที่ 5

นายอติวรรตน์
พันธุวงศ์
นางสาวสุธิดา
ด่านซ้าย
นายอรรถพล
ยตะโคตร
นางสาววชิราภรณ์
สันตวงษ์
ผู้กำกับ ประจำจุดที่ 6
นายสมจิตร
แพทย์รัตน์
นางสาวจิตรลดา
อินทรขุนทด
นางสาวฌัชชา
ปัญญาเมา
นางสาวอาทิตยาภรณ์ บทนอก
ผู้กำกับ ประจำจุดที่ 7
นายชนินทร์
บัวแจ้ง
นางทัศนีย์
วงศ์เขียว
นายชวนัส
แก้วพรม
นางสาวจินต์จุฑา
เกษร
ผู้กำกับ ประจำจุดที่ 8
นายนักขตฤกษ์
ภู่ระหงษ์
นางสาวศิริมา
บุญมหาสวัสดิ์
นางสาวอรัญญา
จุลกระเศียร
นางสาวอรระยา
ณรงค์ชัย
ผู้กำกับ ประจำจุดที่ 9
นางอาภาภรณ์
อริวัน
นางสาวชื่นกมล
คงหอม
นางสาวปรัชญา
การรักษา
นายศุภชัย
นัคราจารย์
ผู้กำกับ ประจำจุดที่ 10
นางสาวอริสา
แช่มชื่น
นายพุทธิพงศ์
ฉันทศิริเวทย์
นางปัทมา
รัตนจำนงค์
นางสาววทันยา
ใจนันตา
หน้าที่ 1. ประจำจุดควบคุมดูแลตรวจความเรียบร้อยของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ในขณะเดินทางไกล
2. ตรวจเครื่องแต่งกาย ตรวจความมีวินัย สังเกตและประเมินผล ของแต่ละหมู่ในขณะทำกิจกรรม
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10. คณะกรรมการฝ่ายนันทนาการ
นายชัยวัฒน์
ผ่องสังข์
ประธานกรรมการ
นายชิษณุ
หนูแดง
กรรมการ
นายชวนัส
แก้วพรม
กรรมการ
นางสาวธนาภา
แซ่เล้า
กรรมการ
นายนพดล
คำพร
กรรมการ
นางสาวปรัชญา
การรักษา
กรรมการ
นายศิรณัฎฐ์
ภูพิเศษศักดิ์
กรรมการ
นายประกาศิต
สุขสุทธิ์
กรรมการ
นายธวัชชัย
สมสา
กรรมการ
นายพงศ์ธร
ทรงเจริญ
กรรมการ
นายธนศักดิ์
ปุริสาย
กรรมการ
นายอติวรรตน์
พันธุวงศ์
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ จัดกิจกรรมนันทนาการในช่วงเวลาต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
11. คณะกรรมการฝ่ายดูแลฐานการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
นางสาวกมลลักษณ์
สร้อยเงิน
ประธานกรรมการ
นางสาวปรารถนา
รุ่งเรือง
กรรมการ
นางสาวจันทร์จิรา
สุขสิงห์
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ควบคุมดูแล ตรวจความเรียบร้อยของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ในการเข้าฐานการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น
12. คณะกรรมการฝ่ายดูแลฐานการดำรงชีพในป่า
ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิ่งกมล ชูกะวิโรจน์
ประธานกรรมการ
ว่าที่ร้องตรีหญิงธมลวรรณ สีทอง
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ควบคุมดูแล ตรวจความเรียบร้อยของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ในการเข้าฐานการดำรง ชีพในป่า
13. คณะกรรมการฝ่ายดูแลการทำสูทกรรม
นายทศพร
โอภาโส
ประธานกรรมการ
นายเกรียงศักดิ์
มะละกา
กรรมการ
นางสาวอริสา
แช่มชื่น
กรรมการ
นางสาวอลิษา
ไชยรินทร์
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ควบคุมดูแล ตรวจความเรียบร้อยของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ในการทำสูทกรรม
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14. คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและฝึกอบรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นายสุชาติ
รัตนเมธากูร
ผู้อำนวยการฝึก
นางสาวอลิษา
ไชยรินทร์
รองผู้อำนวยการฝึก
นางพัชนีย์
คงเกิด
ผู้อำนวยการค่าย
นางสาวประภาศิริ
อุทัยศรี
รองผู้อำนวยการค่าย
นางสาวรุ่งตะวัน
ทาโสต
รองผู้อำนวยการค่าย
กองที่ 1
นายศิรณัฏฐ์
ภูวิเศษศักดิ์
ประธานกรรมการ
นางนวรัตน์
นาคะเสนีย์กุล กรรมการ
นางสาวอนุสรา
สุขสุคนธ์
กรรมการ
นางสาววราลี
สินธุวา
กรรมการ
กองที่ 2
นายเสถียร
บุญมหาสิทธิ์ ประธานกรรมการ

กองที่ 3

กองที่ 4

กองที่ 5

กองที่ 6

นางสาวศิริลักษณ์
นางสาวเกษรา
นางสาวอัยนา
นายชัยวัฒน์
นางสาวมณทิพย์
นางสาวโสภา
นายนิธิภัทร์
นายศิรวิชญ์
นางสาวเยาวรัตนา
นางสาวอลิษา
นางสาวอัญชิสา
นายอติวรรตน์
นางสาวสุธิดา
นายอรรถพล
นางสาววชิราภรณ์
นายสมจิตร
นางสาวจิตรลดา
นางสาวฌัชชา
นางสาวอาทิตยาภรณ์

อภิรมย์พฤกษา
ก้องศักดิ์ศรี
สระแก้ว
ผ่องสังข์
เจริญรอด
สุขนิคม
สร้อยเชื้อดี
ประยูรวิวัฒน์
พรรษา
ไชยรินทร์
เหมทานนท์
พันธุวงศ์
ด่านซ้าย
ยตะโคตร
สันตวงษ์
แพทย์รัตน์
อินทรขุนทด
ปัญญาเมา
บทนอก

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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กองที่ 7

กองที่ 8

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 2

กลุม่ ที่ 3

นายชนินทร์
นางทัศนีย์
นางสาวกมลลักษณ์
นายนักขตฤกษ์
นางสาวศิริมา
นางสาวอรัญญา
นางสาวอรระยา
นางอาภาภรณ์
นางสาวชื่นกมล
นางสาวปรัชญา
นายศุภชัย
นางสาวจินต์จุฑา
นางสาวอริสา
นางสาวปรารถนา
นางปัทมา
นางสาววทันยา
นางสาวเจนจิรา
นายชวนัส
นางสาวจันทร์จิรา
นายพุทธิพงศ์

บัวแจ้ง
วงศ์เขียว
สร้อยเงิน
ภู่ระหงษ์
บุญมหาสวัสดิ์
จุลกระเศียร
ณรงค์ชัย
อริวัน
คงหอม
การรักษา
นัคราจารย์
เกษร
แช่มชื่น
รุ่งเรือง
รัตนจำนงค์
ใจนันตา
เพ็งจันทร์
แก้วพรม
สุขสิงห์
ฉันทศิริเวทย์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หน้าที่ 1. ควบคุมดูแล ตรวจความเรียบร้อยของเครื่องแบบและการแต่งกายของลูกเสือ เนตรนารี และ
ยุวกาชาด
2. เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในการปฏิบัติกิจกรรมตามตารางฝึกอบรมในระหว่างอยู่ค่าย
3. ดูแลความเรียบร้อย และความประพฤติของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ตลอดการอยู่ค่าย
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ฐานกิจกรรม Walk rally ฐานละ 10 นาที
( สถานที่จัดกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม )
ชื่อฐาน/สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

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

นายศิรณัฏฐ์
นางนวรัตน์
นางสาวอนุสรา
นางสาววราลี

ภูวิเศษศักดิ์ หัวหน้า
นาคะเสนีย์กุล
สุขสุคนธ์
สินธุวา

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

นายเสถียร
นางสาวศิริลักษณ์
นางสาวเกษรา
นางสาวอัยนา

บุญมหาสิทธิ์ หัวหน้า
อภิรมย์พฤกษา
ก้องศักดิ์ศรี
สระแก้ว

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

นายชัยวัฒน์
นางสาวมณทิพย์
นางสาวโสภา
นายนิธิภัทร์

ผ่องสังข์
เจริญรอด
สุขนิคม
สร้อยเชื้อดี

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

นายศิรวิชญ์
นางสาวเยาวรัตนา
นางสาวอลิษา
นางสาวอัญชิสา

ประยูรวิวัฒน์ หัวหน้า
พรรษา
ไชยรินทร์
เหมทานนท์

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

นายสมจิตร
แพทย์รัตน์ หัวหน้า
นางสาวจิตรลดา อินทรขุนทด
นางสาวฌัชชา
ปัญญาเมา
นางสาวอาทิตยาภรณ์ บทนอก

6. ลูกเสือกับการป้องกันยาเสพติด (ใช้ภาพและสื่อต่าง ๆ ประกอบการ
สอนได้)
จุดที่ 6 บริเวณใต้โดม
- โทษของสารเสพติด
- ประเภทของสารเสพติด
- ให้ลูกเสือบอกถึงโทษของสารเสพติด

นางสาวเจนจิรา
นายชวนัส
นายพุทธิพงศ์

หัวหน้า

เพ็งจันทร์ หัวหน้า
แก้วพรม
ฉันทศิริเวทย์
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ชื่อฐาน/สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

7. ลูกเสือกับการจดจำสิ่งรอบตัว การสังเกต ให้แต่ละหมู่วาดภาพ
จดบันทึกสิ่งรอบตัว (ใช้ภาพและสื่อต่าง ๆ ประกอบการสอนได้)
จุดที่ 7 บริเวณม้าหินอ่อน หน้าอาหาร 3
- บอกวิธีการการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
- บอกความสำคัญของสิ่งแวดล้อม

นางอาภาภรณ์
นางสาวชื่นกมล
นางสาวจินต์จุฑา

อริวัน หัวหน้า
คงหอม
เกษร

8. กฎ และคำปฏิญาณ (ใช้ภาพและสื่อต่าง ๆ ประกอบการสอนได้)
จุดที่ 8 บริเวณหน้าอาคาร 1
- เรียนรู้เรื่อง กฎ และคำปฏิญาณ

นายชนินทร์
นางทัศนีย์
นางสาวศิริมา
นางสาวอรระยา

บัวแจ้ง หัวหน้า
วงศ์เขียว
บุญมหาสวัสดิ์
ณรงค์ชัย

9. สัญญาณนกหวีด (ใช้ภาพและสื่อต่าง ๆ ประกอบการสอนได้)
จุดที่ 9 บริเวณหน้าอาคาร 1
- สัญญาณสั่งให้หยุด
- สัญญาณเมื่อเกิดเหตุ
- สัญญาณเรียกนายหมู่

นายนักขตฤกษ์
นางสาวอรัญญา
นายศุภชัย
นางสาวปรัชญา

ภู่ระหงษ์ หัวหน้า
จุลกระเศียร
นัคราจารย์
การรักษา

10.ระเบียบแถวและสัญญาณมือ
จุดที่ 10 บริเวณสวนหย่อมหน้า รร. และลานจอดรถมอเตอร์ไซค์ ท่าตรง
- ท่าตามระเบียบพัก
- ซ้ายหัน ขวาหัน กลับหลังหัน
- วันทยาหัตถ์

นายอติวรรตน์
นางสาวสุธิดา
นายอรรถพล
นางสาววชิราภรณ์

พันธุวงศ์ หัวหน้า
ด่านซ้าย
ยตะโคตร
สันตวงษ์

11. ลูกเสือและกฎจราจร (สัญลักษณ์จราจร)
จุดที่ 11 บริเวณด้านข้างอาคาร 7 และลานจอดรถมอเตอร์ไซค์ ลูกศรเลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา
- สัญญาณหยุด
- สัญญาณห้ามจอด

นางสาวอริสา
นางปัทมา
นางสาววทันยา

แช่มชื่น หัวหน้า
รัตนจำนงค์
ใจนันตา

11
15. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
นางสาวประภาศิริ
อุทัยศรี
นางสาวอรวรรณ
พันธุ์ภัครินทร์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

นางสาวจีระภา
ชินภักดี
กรรมการ
นางสาวจิราพร
เวียงชนก
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ 1. ออกแบบ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินผลการดำเนินงาน
2. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

(นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
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ตารางกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565
ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
วัน/เวลา

กิจกรรม

สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

07.00 – 07.30 น.

ลงทะเบียน รายงานตัว

ใต้โดม

ผู้กำกับ

07.30 – 08.00 น.

- พิธีเปิดการอยู่ค่าย
- ถวายราชสดุดี องค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
- ผู้อำนวยการฝึกกล่าวรายงาน

ใต้โดม

ผู้กำกับ

ใต้โดม/รอบ
โรงเรียน

ผู้กำกับ

- ประธานในพิธีกล่าวเปิดและให้โอวาท
08.00 – 10.00 น.

นันทนาการ/แนะนำการเดินทางไกล/ลอดซุ้ม/เดินทางไกล
(รับประทานอาหารว่างหลังกลับจากเดินทางไกล)

10.00 – 11.00 น.

กลุ่ม 1
- ลูกเสือ เนตรนารี กอง 1 – 5 (ทำสูทกรรม)

ใต้โดม

ผู้กำกับ

กลุ่ม 2
- ลูกเสือ เนตรนารี กอง 6 – 8
(10.00 – 10.30 น. การปฐมพยาบาล)
(10.30 – 11.00 น. ดำรงชีพในป่า)
- ยุวกาชาด กลุ่ม 1 – 3
(10.00 – 10.30 น. ดำรงชีพในป่า)
(10.30 – 11.00 น. การปฐมพยาบาล)

ใต้โดม

วิทยากร
ภายนอก

กลุ่ม 2
- ลูกเสือ เนตรนารี กอง 6 – 8 (ทำสูทกรรม)
- ยุวกาชาด กลุ่ม 1 – 3 (ทำสูทกรรม)

ใต้โดม

ผู้กำกับ

11.00 – 12.00 น.
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วัน/เวลา

กิจกรรม

สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่ม 1
- ลูกเสือ เนตรนารี กอง 1 – 3
(11.00 – 11.30 น. การปฐมพยาบาล)
(11.30 – 12.00 น. ดำรงชีพในป่า)
- ลูกเสือ เนตรนารี กอง 4 – 5
(11.00 – 11.30 น. ดำรงชีพในป่า)
(11.30 – 12.00 น. การปฐมพยาบาล)

ใต้โดม

วิทยากร
ภายนอก

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน/ทำภารกิจส่วนตัว

ใต้โดม

ผู้กำกับ

13.00 – 13.30 น.

นันทนาการ

ใต้โดม

ผู้กำกับ

13.30 – 15.30 น.

กิจกรรม Walk rally (ฐานกิจกรรม)

ภายในโรงเรียน

ผู้กำกับ

15.30 – 16.00 น.

นันทนาการ/พิธีปิดการอยู่ค่าย

ใต้โดม

ผู้กำกับ

หมายเหตุ ตารางกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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แผนผัง การเดินทางไกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

