วัน เดือน ป,

๖ มีนาคม ๒๕๕๖
เวลา ๐๗.๐๐ น.

๐๘.๐๐ น.

๐๘.๓๐ น.

๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ น.
๐๙.๒๐ น.
๐๙.๓๐ น.
๑๐.๐๐ น.

ตารางกิจกรรม การเขาคายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ
ณ คายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบานธาตุพิทยาคม
๖ – ๗ มีนาคม ๒๕๕๗
กิจกรรม
ผูรับผิดชอบ
คณะนันทนาการทุกคน
นายวิระวัฒน" คําอุด
นายประชา นุสุวรรณรัมย"
นายสมพงษ" เสถียรสิริวิวัฒน"
รับรายงานตัว
นางกัลยา ชมพู
ลอดซุม,นันทนาการ
นางเกษมณี พิมพ"เวิน
นางบัวแกว ประวัติพงษ"
นางสาวจุฑาธร จูมวงษ"
นายพงษ"พันธ" ฤทธิขันธ"
นางสุดารัตน" นอยสงวน
นายไพฑูรย" จันทวี
พิธีถวายราชสดุดี
นางสุวรรณี นะเรนสด
ผูบังคับบัญชาทุกนาย
นายชาญวิทย" สันดอน
นายประยนต" ประวัติพงษ"
นายไพฑูรย" จันทวี
พิธีเป;ดรอบเสาธง
นายพงษ"ศักดิ์ พันธุระ
ผูบังคับบัญชาทุกนาย
เป;ดค2ายย2อย
ผูบังคับบัญชาค2ายย2อย
ประชุมผูบังคับบัญชา ๑
นายชาญวิทย" สันดอน
นายประยนต" ประวัติพงษ"
ประชุมนายหมู2 ๑
นายไพฑูรย" จันทวี
เป;ดประชุมกองครั้งที่ ๑
ผูบังคับบัญชากองผสมและรอง
วิชาในหลักสูตร(เรียนตาม
นายอดิศักดิ์ ธรรมพร
ฐาน)
และตัวแทนวิทยากรประจําฐาน

หมายเหตุ

ลูกเสือแต2งตัวเต็มยศ

เครื่องแบบเต็มยศ
พรอมอุปกรณ"

เครื่องแบบเต็มยศ

วัน เดือน ป,

กิจกรรม
ฐานที่ 1 กฎ/คําปฏิญาณ

ผูรับผิดชอบ
นายนครินทร" ดวงมาลา (หัวหนา)
นายสายชล ทวีบุญ
นางรัตติยา จันทอง
นางกัลยา ชมพู
นางฉลวย ละครเขต
นางอรทัย สมยิ่ง
นางพัชราภรณ" สิมเสมอ
นางสาวบังอร สุริเตอร"
ฐานที่ 2 ปฐมพยาบาล(เปLน นางศิริรัตน" ชินบุตร (หัวหนา)
ลม/หามเลือด/เขาเฝNอก/งูกัด) นางณิชา สมยิ่ง
นางเบญจวรรณ ทวีบุญ
นางสุนิดา ไพรบึง
นางสาวกานต"พิชชา ศรศรี
นางธรรมศาสตร" โนนนอย
นางจิตนา มะโนเครื่อง
ฐานที่ 3 สังเกตและจํา 24 นางกัลยา ทองเทียนชัย (หัวหนา)
ชิ้น
นายวิรัตน" หาดคํา
นายประชา นุสุวรรณรัมย"
นางเกษมณี พิมพ"เวิน
นายอรรถพล ณ อุบล
ฐานที่ 4 คาดคะเนน้ําหนัก
5 ชิ้น

นายอัคราวุฒิ ถิตย"วิลาศ (หัวหนา)
นายประยงค" เนมังสัง
นางสาวกุสุมา คงคูณ
นางสําราญ วงษ"ทอง
นายทินกร สามุล
นางฉลวย ละครเขต
ฐานที่ 5 เงื่อนเชือก
นายปราโมทย" มะโนเครื่อง (หัวหนา)
(ตะกรุดเบ็ด/ผูกซุง/ นายไพศาล บุญขาว

หมายเหตุ

วัน เดือน ป,

กิจกรรม
ผูรับผิดชอบ
บ2วงสายธนู/ประมง) นายทองสุข ศรีตุมแกว
นายรุ2งศักดิ์ เนียมจิตร
นางฉัตรสุรีย" อรัญ
ฐานที่ 6 นันทนาการ
คณะกรรมการฝUายนันทนาการ
ฐานที่ 7 ผูกตอม2อ

ฐานที่ 8 ผูกประกบ

๑๑.๓๐ น.
๑๒.๐๐ น.
๑๒.๓๐ น.
๑๓.๐๐ น.
๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

ป;ดประชุมกอง ครั้งที่ ๑
รับประทานอาหาร
ประชุมผูบังคับบัญชา ๒
เป;ดประชุมกองครั้งที่ ๒
วิชาบุกเบิก / ผจญภัย
ฐานล2องแพ

นายฐาปนวัฒน" ชินบุตร (หัวหนา)
นายสุริยัน ทุ2มแห2ว
นายบุญช2วย ทิพย"นางรอง
นายธีรศักดิ์ รอดสม
นายยุทธนา ผุดผา
นายสุนทร ญานุกูล
นายทรงวิทย" จินดาวงศ"
นางสายฝน เขตคํา
นางศิริธร คงสุขา
นายโสภณ หอมจิตร (หัวหนา)
นายพงษ"พันธ" ฤทธิขันธ"
นายเกียรติศักดิ์ ประมวล
นายเถกิง ละครเขต
นายวิระวัฒน" คําอุต
ว2าที่ ร.ต.หญิงชุติกาญจน" ธุรี
นางสาวปริญญาภรณ" ประวัติพงษ"
ผูบังคับบัญชากองผสมและรอง
ผูกํากับค2ายย2อย
นายชาญวิทย" สันดอน
ผูบังคับบัญชากองผสมและรอง
นายเกียรติศักดิ์ ประมวล
นายประยงค" เนมังสัง
นายสมพงษ" เสถียรสิริวัฒน"

หมายเหตุ

วัน เดือน ป,

กิจกรรม

ฐานสะพานเชือก ๒ เสน

ฐานกําแพงตาข2าย

๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ฐานที่ลําเลียงน้ํา

ฐานที่เรือบก/สกีบก

ฐานที่ขามสิ่งกีดขวาง/ส2ง
สัญญาณ

ผูรับผิดชอบ
นางสาวจุฑาธร จูมวงษ"
นางสาวบังอร สุริเตอร"
นางธรรมศาสตร" โนนนอย
นายบุญเลี้ยง ตะเคียนราม
นายฐาปณวัฒน" ชินบุตร
นายทรงวิทย" จินดาวงศ"
นายอรรพล ณ อุบล
นางอรทัย สมยิ่ง
นายยุทธนา ผุดผา
นายไพศาล บุญขาว
นางกัลยา ทองเทียนชัย
ว2าที่ ร.ต.หญิง ชุติกานต" ธุรี
นางจิตนา มะโนเครื่อง
นายสายชล ทวีบุญ
นายนครินทร" ดวงมาลา
นายสุริยัน ทุ2มแห2ว
นางเกษมณ" พิมพ"เวิน
นางพัชราภรณ" สิมเสมอ
นางกัลยา ชมพู
นายสุนทร ญานุกูล
นายเสริฐ สะเทือน
นายบุญช2วย ทิพย"นางรอง
นางจันทณี อาจอินทร"
นางกัลยา ทองเทียนชัย
นางสายฝน เขตคํา
นายโสภณ หอมจิตร
นายธีรศักดิ์ รอดสม
นายอัคราวุฒิ ถิตย"วิลาศ
นางฉลวย ละครเขต

หมายเหตุ

วัน เดือน ป,

กิจกรรม

ฐานที่สะพานลูกระนาด

ฐานสิงห"ทะเลทราย
๑๖.๐๐ น.

๑๖.๔๐ น.

ป;ดประชุมกอง ครั้งที่ ๒
ประกอบอาหาร
ทําภารกิจส2วนตัว
ประชุมผูบังคับบัญชา ๓

๑๘.๓๐ น.

ชุมนุมรอบกองไฟ

๑๖.๓๐ น.

ผูรับผิดชอบ
นางหัสดาภรณ" มีกุล
นายเถกิง ละครเขต
นายประโยชน" อุดมเดช
นายประชา นุสุวรรณรัมย"
นางศิริรัตน" ชินบุตร
นางศิริธร คงสุขา
นายพงษ"พันธ" ฤทธิขันธ"
นายวิระวัฒน" คําอุต
นางสาวกุสุมา คงคูณ
นางสาวจริงใจ ศรีเลิศ
ผูบังคับบัญชากองผสมและรอง
ผูบังคับบัญชาทุกนาย
นายวิชัย สมศรี
พิธีกร นายไพฑูรย" จันทวี
นายประยนต" ประวัติพงษ"
นางสุดารัตน" นอยสงวน
และคณะนันทนาการ
ซูลู
นายโสภณ หอมจิตร
นายสุริยัน ทุ2มแห2ว
นายวิระวัฒน" คําอุต
นายเกียรติศักดิ์ ประมวล
นายประยงค" เนมังสัง
นายธีรศักดิ์ รอดสม
นายพงษ"พันธ" ฤทธิขันธ"
นายไพศาล บุญขาว

หมายเหตุ

วัน เดือน ป,
๒๑.๐๐ น.

กิจกรรม
เขานอน

๒๑.๓๐ น.

ตรวจ ๑

๗ มีนาคม ๒๕๕๖
๐๕.๓๐ น.

ตื่นนอน กายบริหาร

๐๗.๐๐ น.

รับประทานอาหาร

๐๗.๒๐ น.

ตรวจ ๒

ผูรับผิดชอบ
ผูบังคับบัญชาค2ายย2อย
สายที่ ๑
นายชาญวิทย" สันดอน
นางอดิศักดิ์ ธรรมพร
นางสาวพัฒนา สังข"โกมล
สายที่ ๒
นายวิชัย สมศรี
นายไพฑูรย" ผ2านพินิจ
นางรัตนา รุงแกว
นายเกียรติศักดิ์ ประมวล
นายอรรถพล ณ อบุล
นายสุริยัน ทุ2มแห2ว
นายโสภณ หอมจิตร
นายพงษ"พันธ" ฤทธิขันธ"
ผูกํากับค2ายย2อย
สาย ๑
นายโสภณ หอมจิตร
นายสุริยัน ทุ2มแห2ว
นางศิริรัตน" ชินบุตร
สาย ๒
นายพงษ"พันธ" ฤทธิขันธ"
นายฐาปณวัฒน" ชินบุตร
นางอรทัย สมยิ่ง
สายกลาง
นายเกียรติศักดิ์ ประมวล
นางสุดารัตน" นอยสงวน

หมายเหตุ

วัน เดือน ป,
๐๘.๐๐ น.
๐๘.๓๐ น.
๐๙.๐๐ น.

๐๙.๓๐ น.

กิจกรรม
เป;ดประชุมกองครั้งที่ ๓
ประชุมผูบังคับบัญชา ๔
วิชาเดินทางไกล

จุดตรวจที่ ๑
........................

จุดตรวจที่ ๒
........................

จุดตรวจที่ ๓
........................

จุดตรวจที่ ๔
........................

ผูรับผิดชอบ
ผูบังคับกองผสมและรอง
นายอดิศักดิ์ ธรรมพร
นายชาญวิทย" สันดอน
นายโสภณ หอมจิตร
นายอัคราวุฒิ ถิตย"วิลาศ
นายยุทธนา ผุดผา
นายไพศาล บุญขาว
นางฉลวย ละครเขต
นางหัสดาภรณ" มีกุล
นางกัลยา ทองเทียนชัย
นายเถกิง ละครเขต
นายประชา นุสุวรรณรัมย"
นายประยงค" เนมังสัง
นางศิริรัตน" ชินบุตร
นายสมพงษ" เสถียรสิริวัฒน"
นางศิริธร คงสุขา
นางสาวจุฑาธร จูมวงษ"
นางสาวบังอร สุริเตอร"
นายเกียรติศักดิ์ ประมวล
นายสุนทร ญานุกูล
นายเสริฐ สะเทือน
นายบุญช2วย ทิพย"นางรอง
นางจันทณี อาจอินทร"
นางสายฝน เขตคํา
นางธรรมศาสตร" โนนนอย
นายสายชล ทวีบุญ
นายนครินทร" ดวงมาลา
นายสุริยัน ทุ2มแห2ว
นายอรรพล ณ อุบล

หมายเหตุ

วัน เดือน ป,

กิจกรรม

จุดตรวจที่ ๕
........................

๑๑.๓๐ น.
๑๑.๔๐ น.

บําเพ็ญประโยชน"
ป;ดการเขาค2ายลูกเสือ
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ผูรับผิดชอบ
นางเกษมณี พิมพ"เวิน
นางพัชราภรณ" สิมเสมอ
นางกัลยา ชมพู
ว2าที่ ร.ต.หญิง ชุติกานต" ธุรี
นายพงษ"พันธ" ฤทธิขันธ"
นายวิระวัฒน" คําอุต
นายฐาปณวัฒน" ชินบุตร
นายทรงวิทย" จินดาวงศ"
นางสาวกุสุมา คงคูณ
นางสาวจริงใจ ศรีเลิศ
นางอรทัย สมยิ่ง
ผูกํากับค2ายย2อย
ประธานกลุ2ม

หมายเหตุ

