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• ~'U'VI~tM4~L~eflm.lii"~1flru::~maeLL~~'rI19it'U511'UtJa1El5jm::'l~L~El1nULf'I~e~LLUU
'WLWUm::

• ~1~nfleLwL;jEl1nUeh~nfleLfl~eJ~LLUUamaeJ~11i'ruij'tl~Ua'tl11't.1'U1fl~ 'lflJ.~ ~1'U
'" v 'U w

"" }!:/. &I ~ .., ~.... , " .. .:t.1 .,,"'lJ"~1"tyan1;ru'Vf'l::U~lJlJ~1~1'r11~(,,~nfl~1'Una1~)LElUPl"Jlua1ElEleJfl~1lJLmtmme~~1
~nf'le

• L~uU"\1n~emr~aJ1"1aa,m'U~U~flWtl!'rl1~n~e ('rI1V n11~c£'IflJ. wY~n11~Q'l 'IflJ.)
'Vfi'vmnLMfl~mav

• q~L';1\1maeJV11('1J)1'Vfa,,~q~L';1i'U~"1~1J/;;eL';1)
• "an~eawe,,~ (aJ)1'Vf~,,~~ij,,)vv v • ..

'"• ~eJ~L';1mr~~ime~L';1~1tu a,j1Pl1aiMjvn~n 'Wiia1fla1v ("1lJLL\J\J'bv~\1n~v)
a (I ,K ...... 1 " "" ." ...(j)C£.~'rIfla1ae~m~Lnne'llJ, n1~Ln~'tI1El11,LavElfllJun,~v~L'VI1~1~U~1WrumVU~~11LLa::•

t ,ja1lJt~L'U'l::",.h~~m'lilnv\J1lJ)
~.Q'l ~moAfl~v~t,ja1'U~1 (~~ LL'rIlJ'l-u'UJ1LLtJ'l~a,"'UEl1~'U ~1't.111li1me~1L~"~1~1Q~

~eJ~L";1~::,a, )
K.C£ El1i"l~ El1ifl'lv~L';1

4... .1 14 ..,j a ~(;)C£.CLfl1e~L'tIEl'ULLa::~umruV'U''VI~1L1J'U
(;)c£.bElTIn~nhfl'h::';19i1 (o1ii) m!1mnv'U11i'ViLLvaneOeJm11'U9i1
(;)c£.~ ~e.nJv'Ud1'U~1('M1nijfl11lJtJ~::~flWLitJ8~,hEl)
.ce.~ Ntm1""1'.l ATK wLflu m ~

.cr. Naitft1f1-h'.l:1IitJ
ij~u~~u,j''U'rI1~nLav~iiliii'VI1~m'l~mav "11J~an\1"'l~U~flUU1\!'rI1~nLav~11i'1\!iut'M'lif'Ufl11lJj

.u'U~~(Advanced Unit Leader Training Course: A.T.C.) LiilJ;1uLi4eYh~,j,mun8~~maelflmh~ij

.1 !!I" ..:Su'l::"'VI'(jil1"lJ1nEl~'tIU

~j



t\lflifl1Lf1iiJfl11NflU\l11J~~ft\l'U'll'l1\lflUlu

'M8nu",«,j~ft\l,j'll'l1\lnLRufI'27'l1iut'Mqj :\lfl1'aJ3"U\1~ (Advanced Unit Leader Training Course: A.T.C.)
~., .r,.J liS ., liS
Cl1ufl~1uL""'r4UYlfl1'"fl"t:t1aJ5eJaJ"n"t:t1fll~~YI'r4aJ'M1Ufl'~,." III

• .,,.J
1:'M1'~UYl • - 8 'r4q"t:tll1f1aJ ~

N f;ba~nLfi8LL-M~'U,a~"15thLll8ft~'"" i.:l'M1,,'Ua~~

..
Cil. 'tItl (u1v/1J1V1J1~flTl) 1J1lJafla .

l!:>. 1ii11.L\1U~ e)1J~'lJ 1'VlV_!1U:: .
• !J 1I}!f"') ..

Q1. 'VI1J1V~11J/atl11J"n~1("1Ja~n" LfI'Ul'l .

'!ltlV tl1J1J LL'YJ~ .

L'YJIJI nl~L'YlYflJ\111Jf'l1 1'11f1hh~ru~ L'Yl1~Yf't1 .

L'Yl1f111 aUla .
., .. ::'I'" ::'IG::. 11J L~tl1J uLn~ tl1~ u f'11f11J1 .

ct. 1iin11ftn~1 1<tJ1Ltln (fl1'YJ11<tJ1).............................................................................•......
• 1,!Lt .., v.. ..J

b. 'Yltl~u~~'lJ1J 'lJ11JLa'YJ'Yl \1l;!'Yl '!ltlV . tl1J1J .

1ii1'lJfl/LL'YJ1~ B1Liltl/L'YJIJI ~~\11~ .

'i'l1f11tl~ru~ L'Yl'i aUla .
gj. 1ii1LL\1U~'Y11~\'!nLatlU~~U1J~l1lJaa.(i)Q1 (tl1ii) .

... !5 ... ~ ... II", tV '" !5.1
~. 1911'Yl1~\'!nL"tl~~'1~'YlLflmn1Jn1'i~ntl'lJ')lJ1't11~'lJ~fl'lJ'lJ'Y'tI1\'!nLatl u'i::Lil'Yl .

" ,w ,)::\1';h~11JVi L~tl1J 'I'l.f'I (lhii)
If tl • '" .,..)~. '1'YJfl1Yf \ ~1fl 1::~1"1: tl1lJ .

II."" utl "")'YJtl~1n"~1Jn111'lJ 1::'Yl11Jtl1\11'i: (tl1lJ .

CilO. lJflfla~fl1lJ11t:1~~lJitl1~ mruiifl11lJ,j1LU1J

(1J1v/1J1V1J1~a11) 1J1lJaflfl .

.. " ~ 'i ..!( ..... _ • 1"
Lnv1'YJtl~L1.J1J \1lJ1VLfI'YJ ~'Yl'i"Yf'Yl'Yl"~lJltl" .

..si " '"fI~'tItl ~alJfl1

(. .)

ii1YfL~1(1J1v/1J1~/1J1~al'l) 1J1lJaflfl .

'" . () U III.. .... III " '"'YJtl'i'lJ'itl~11 1J1EJ/1J1V1J1~a11 L 1J~lJflrualJ'lJlJlfl'i'lJm1Ja1lJ11tlL'YJ1'i'lJ

n11~ n tl'lJ1lJ" LLa::~1JEJtllJtl~~"1lJ'i:: LiiV'lJ'Iltl~n11~ ntl'lJ1lJ"l ntl1t m ')1~ LU1J tl ~1~~

...
fI~'tItl .

(; )

1ii1LL\1U~ .
'" ..11J'VI J ./ .



ตารางฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับสามัญรุน่ใหญ่ ขัน้ความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)  รุ่นที ่.................. 
ระหว่างวันท่ี 1 – 7  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 

ณ ค่ายลูกเสือแห่งชาติวชิราวุธ  อ าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 
......................................................................................... 

 

วันที่ 1 ของการฝกึอบรม (1 พ.ค. 2565) วิทยากรประจ าวัน....................................................................................... 
07.00 น. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมาถึงค่าย      90  นาที 
  - รายงานตัว ลงทะเบียน (วิทยากร..................................................................) 
  - แนะน าการแต่งกาย  วิทยากร.......................................................................) 
  - ปฐมนิเทศ  (วิทยากร.....................................................................................) 
08.30 น.  พิธีเปดิการฝกึอบรม      45  นาที 
  - ประธานจุดเทียน  บูชาพระรัตนตรัย (ประธาน............................................................................) 
  - ถวายราชสดุดี 
  - ประธานในพิธีกล่าวเปิดการฝึกอบรม 
  พิธีรอบเสาธง 

- ชักธงข้ึน  สวดมนต์  สงบน่ิง 
- ผู้อ านวยการฝึกกล่าวปราศรัย 
- ถ่ายภาพ (ถ้ามี) 

09.15 น. - พิธีลอดซุ้ม (วิทยากรประจ าหมู่น าเข้าท่ีพัก)     45  นาที 
10.00 น.  - ผู้อ านวยการฝึกอบรมกล่าวต้อนรับและแนะน าวิทยากร   45  นาที 
  - ช้ีแจงวัตถุประสงค์และเทคนิคของการฝึกอบรม 
10.45 น. ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (วิทยากร..............................)  90  นาที 
12.15 น. พัก  รับประทานอาหาร 
  คลินิค : การถักสายยงยศ  วิทยากร......................................... 
13.00 น. นันทนาการ 
13.15 น. บทบาทของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (วิทยากร..............................)  75  นาที  
14.30 น. พัก  เครื่องด่ืม 
14.45 น. วิชาชาวค่าย (วิทยากร..............................)     120  นาที 
  ภาคทฤษฎี        30  นาที 
  เรียนตามฐาน        75  นาที 

ฐานท่ี 1  การกางเต้นท์  (วิทยากร..............................)   
ฐานท่ี 2  เครื่องมือ  (วิทยากร..............................)   
ฐานท่ี 3  ส้วม  (วิทยากร..............................)   
ฐานท่ี 4  ครัว  เตา  ท่ีวางจาน  (วิทยากร..............................) 
ฐานท่ี 5  หลุมเปียก  หลุมแห้ง  (วิทยากร..............................) 
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  ฐานท่ีรวม  ประกอบอาหาร      (วิทยากร..............................)   15  นาที 
16.45 น. พัก  ประชุมวิทยากร 
18.00 น. ชักธงลง  รับประทานอาหาร 
  คลินิค : การถักสายยงยศ  วิทยากร......................................... 
19.15 น. นันทนาการ 
19.30 น. การบันเทิงของกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  (วิทยากร..............................)   90  นาที 
21.00 น. สวดมนต์ 
  - บทเรียนมท าความรู้จักซึ่งกันและกัน (วิทยากรประจ าหมู่) 
22.00 น. ดับไฟ  นอน 

 

วันที่ 2 ของการฝกึอบรม (2 พ.ค. 2565)      วิทยากรประจ าวัน................................................................................. 
05.00 น. ปลุกต่ืน  ประกอบอาหารเช้า 
05.30 น. ทบทวนระเบียบแถว (วิทยากร..................................) 
06.00 น. พัฒนาค่าย  ภาระกิจส่วนตัว  รับประทานอาหารเช้า 
07.30 น. ตรวจ เยี่ยมเยือน 
  1. ตรวจเครื่องแบบ          (หัวหน้าสายตรวจ...................................................) 
  2. ตรวจท่ีพัก                  (.............................................................................) 
  3. ตรวจครัวและสุขาภิบาล  (.............................................................................) 
  4. การท าหน้าท่ีหมู่บริการ   (.............................................................................) 
08.00 น. ประชุมรอบเสาธง  เกม 
08.30 น. คติธรรมประจ าวัน (หัวข้อเรื่อง : ความเคารพเป็นอุดมมงคล) 
09.00 น. นันทนาการ 
09.15 น. การพัฒนาการของกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และการให้ค าปรึกษา  (วิทยากร.................)   75  นาที 
11.15 น. พิธีการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  (วิทยากร.........................)    60  นาที 
12.00 น. พัก  รับประทานอาหาร 
  คลินิค : แทงดอกบวบ  วิทยากร......................................... 
13.00 น. นันทนาการ 
13.15 น. การวางแผนก าหนดการฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (วิทยากร...................) 105  นาที 
15.00 น. พัก  เครื่องด่ืม 
15.15 น. การประชุมกองครั้งท่ี 1 ทักษะลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (วิทยากร...................)  120  นาที 
  เง่ือนเชือก  สมอบก  
  ฐานท่ี 1  เง่ือนตระกุดเบ็ด/ผูกซุง/ผูกรั้ง/ผูกร่น  วิทยากร.......................................... 
  ฐานท่ี 2  เง่ือนกระหวัดไม้/บ่วงสายธนู//บุกเบิก วิทยากร......................................... 
  ฐานท่ี 3  ผูกแน่น ผูกประกบ 2 และ 3 วิทยากร.......................................................  



- 3 – 
 

  ฐานท่ี 4  ผูกแน่น ผูกทแยง/ผูกกากบาท วิทยากร..................................................... 
  ฐานท่ี 5  รอกและสมอบก วิทยากร........................................................................... 
17.15 น. พัก  ประชุมนายหมู่  ประชุมวิทยากร 
18.00 น. ชักธงลง รับประทานอาหาร 
  คลินิค : การผูกเงื่อน และแทงดอกบวบ 
19.15 น. นันทนาการ 
19.30 น. การผจญภัย  (วิทยากร.........................................)    120  นาที  
  กิจกรรมตามฐาน 
21.30 น. สวดมนต์ ดับไฟ นอน 
 

วันที่ 3 ของการฝกึอบรม (3 พ.ค. 2565)      วิทยากรประจ าวัน................................................................................. 
05.00 น. ปลุกต่ืน  ประกอบอาหารเช้า 
05.30 น. ทบทวนระเบียบแถว (วิทยากร..............................) 
06.00 น. พัฒนาค่าย  ภาระกิจส่วนตัว  รับประทานอาหารเช้า 
07.30 น. ตรวจ เยี่ยมเยือน 
  1. ตรวจเครื่องแบบ  (หัวหน้าสายตรวจ.............................................................................) 
  2. ตรวจท่ีพัก                  (.............................................................................) 
  3. ตรวจครัวและสุขาภิบาล  (.............................................................................) 
  4. การท าหน้าท่ีหมู่บริการ   (.............................................................................) 
08.00 น. ประชุมรอบเสาธง  เกม 
08.30 น. คติธรรมประจ าวัน (หัวข้อเรื่อง : ความคุ้นเคยเสมือนหน่ึงญาติ) 
09.00 น. นันทนาการ 
09.15 น. การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (วิทยากร..................................)  60  นาที 
10.15 น. การลูกเสือนานาชาติและการเดินทางไปต่างประเทศ (วิทยากร..........................) 45  นาที 
11.00 น. การประชุมกองครั้งท่ี 2  ทักษะลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 2 (วิทยากร......................) 75  นาที 
  การบุกเบิก (ภาคทฤษฎี) 
12.15 น. พัก  รับประทานอาหาร 
  คลินิค : แทงบ่วงตา  วิทยากร....................................................... 
13.00 น. นันทนาการ 
13.15 น. การฝึกทักษะ 1 แผนท่ี-เข็มทิศ (วิทยากร......................................)   105  นาที 
15.00 น. พัก  เครื่องด่ืม 
15.15 น. การเดินทางไกล (ภาคทฤษฎี)  (วิทยากร......................................)   45  นาที 
16.00 น. การจัดหาและการเก็บอุปกรณ์ในกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (วิทยากร......................) 75  นาที 
17.15 น. พัก  ประชุมนายหมู่  ประชุมวิทยากร 
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18.00 น. ชักธงลง  รับประทานอาหาร 
  คลินิค : แทงบ่วงตา  วิทยากร....................................................... 
19.15 น. นันทนาการ 
19.30 น. การเดินทางไกลในเวลากลางคืนโดยใช้แผนท่ีและเข็มทิศ  (วิทยากร.......................) 150  นาที 
22.00 น. สวดมนต์  ดับไฟ  นอน 
 

วันที่ 4 ของการฝกึอบรม (4 พ.ค. 2565)      วิทยากรประจ าวัน................................................................................. 
05.00 น. ปลุกต่ืน  ประกอบอาหารเช้า 
05.30 น. ทบทวนระเบียบแถว (วิทยากร..............................) 
06.00 น. พัฒนาค่าย  ภาระกิจส่วนตัว  รับประทานอาหารเช้า 
07.30 น. ตรวจ เยี่ยมเยือน 
  1. ตรวจเครื่องแบบ  (หัวหน้าสายตรวจ.............................................................................) 
  2. ตรวจท่ีพัก                  (.............................................................................) 
  3. ตรวจครัวและสุขาภิบาล  (.............................................................................) 
  4. การท าหน้าท่ีหมู่บริการ   (.............................................................................) 
08.00 น. ประชุมรอบเสาธง  เกม 
08.30 น. คติธรรมประจ าวัน (หัวข้อเรื่อง : กตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี) 
09.00 น. นันทนาการ 
09.15 น. การฝึกทักษะ 2 (บุกเบิกภาคปฏิบัติ)  วิทยากร..................................................... 150  นาที 
11.45 น. น าเสนองานบุกเบิก 
12.15 น. พัก  รับประทานอาหาร 
  คลินิค : แทงต่อสั้น  วิทยากร....................................................... 
13.00 น. นันทนากร 
13.15 น. ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่กับพิธีการทางศาสนา  (วิทยากร................................)  30  นาที 
13.45 น. การพูดในท่ีชุมชน  (วิทยากร..................................)    75  นาที 
15.00 น. พัก  เครื่องด่ืม 
15.15 น. กิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่กับชุมชนและหน่วยลูกเสือ (วิทยากร.......................) 60  นาที 
16.15 น. การประชุมกองครั้งท่ี 3  ทักษะลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 3 (วิทยากร.......................) 75  นาที 
  วิชาเชิงพราน 
17.30 น. พัก  ประชุมนายหมู่  ประชุมวิทยากร 
18.00 น. ชักธงลง  รับประทานอาหาร 
  คลินิค : แทงต่อสั้น  วิทยากร....................................................... 
19.15 น. การชุมนุมรอบกองไฟ (ภาคปฏิบัติ)      105  นาที 
22.00 น. สวดมนต์  ดับไฟ  นอน     
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วันที่ 5 ของการฝกึอบรม (5 พ.ค. 2565)      วิทยากรประจ าวัน................................................................................. 
05.00 น. ปลุกต่ืน  ประกอบอาหารเช้า 
05.30 น. ทบทวนระเบียบแถว (วิทยากร..............................) 
06.00 น. พัฒนาค่าย  ภาระกิจส่วนตัว  รับประทานอาหารเช้า 
07.30 น. ตรวจ เยี่ยมเยือน 
  1. ตรวจเครื่องแบบ  (หัวหน้าสายตรวจ.............................................................................) 
  2. ตรวจท่ีพัก                  (.............................................................................) 
  3. ตรวจครัวและสุขาภิบาล  (.............................................................................) 
  4. การท าหน้าท่ีหมู่บริการ   (.............................................................................) 
08.00 น. ประชุมรอบเสาธง  เกม 
08.30 น. คติธรรมประจ าวัน (หัวข้อเรื่อง : พึงชนะคนไม่ดีด้วยความดี) 
09.00 น. นันทนาการ 
09.15 น. การประชุมกองครั้งท่ี 4         75  นาที 
  การฝึกประสาทและการอนุมาน  (วิทยากร.......................................)  
  ฐานท่ี 1  ดอกลิ่น  วิทยากร.................................................... 
  ฐานท่ี 2  ชิมรส  วิทยากร....................................................... 
  ฐานท่ี 3  สัมผัส  วิทยากร......................................................  
  ฐานท่ี 4  ฟังเสียง วิทยากร..................................................... 
  ฐานท่ี 5  รอยทราย  วิทยากร................................................ 
  ฐานรวม สังเกตและจดจ า  วิทยากร...................................... 
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10.30 น. การฝึกอบรมเพื่อการบริการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน  (วิทยากร................................) 75  นาที 
  ฐานท่ี 1  เกิดเหตุไฟไหม้  วิทยากร.................................................... 
  ฐานท่ี 2  เกิดเหตุพบคนเป็นลม  วิทยากร........................................ 
  ฐานท่ี 3  เกิดเหตุพบคนถูกน้ ากรด  วิทยากร...................................  
  ฐานท่ี 4  เกิดเหตุช่วยคนตกน้ า วิทยากร.......................................... 
  ฐานท่ี 5  เกิดเหตุพบคนด่ืมยาพิษ  วิทยากร..................................... 
12.15 น. พัก  รับประทานอาหาร 
13.00 น. ฟังธรรมเทศนา 
13.30 น. การเดินทางไกล (ภาคปฏิบัติ)  วิทยากร........................................... 
  - ประกาศผลการพัฒนาค่าย  มอบรางวับ 
  - พิธีประดับสายยงยศ 
  - ออกเดินทางไกล 



- 6 – 
 

17.00 น. ประชุมวิทยากร 
18.00 น. พัก รับประทานอาหาร 
19.15 น. เย่ียมผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
22.00 น. ดับไฟ  นอน 
 

วันที่ 6 ของการฝกึอบรม (6 พ.ค. 2565)      วิทยากรประจ าวัน................................................................................. 
05.00 น. ปลุกต่ืน  เก็บท่ีพัก สัมภาระ  เตรียมเดินทางกลับ 
05.30 น. ออกเดินทางกลับค่ายพักแรม 
07.00 น. รายงานตัวเข้าค่าย/ภาระกิจส่วนตัว  วิทยากร............................................................... 
07.30 น. รับประทานอาหาร 
08.00 น. รายงานสรุปการเดินทางไกลและพักแรม  วิทยากร...................................................... 
09.00 น. เกมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (วิทยากร.....................................)   45  นาที 
09.45 น. โครงการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ (วิทยากร..................................)  45  นาที 
10.30 น. แผนปฏิบัติการส่วนตัว  (วิทยากร......................................)   30  นาที 
11.00 น. การประเมินผลข้ันท่ี 5 ข้ันปฏิบัติและประเมินผล  (วิทยากร......................)  45  นาที 
12.00 น. พัก  รับประทานอาหาร 
13.00 น. นันทนาการ 
13.30 น. ทดสอบการเปิดประชุมกอง (วิทยากร....................................)   75  นาที 
14.45 น. การสวนสนาม (วิทยากร..................................)     60  นาที 
15.45 น. สาธิตการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานในกองลูกเสือ (วิทยากร.......................) 45  นาที 
16.30 น. พัก  ประชุมวิทยากร  เตรียมจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ 
18.00 น. ชักธงลง 
19.00 น. งานเลี้ยงสังสรรค์ 
21.00 น. ปิดงานเลี้ยงสังสรรค์   
21.30 น. สวดมนต์  นอน 
 

วันที่ 7 ของการฝกึอบรม (7 พ.ค. 2565)      วิทยากรประจ าวัน................................................................................. 
05.00 น. ปลุกต่ืน   
05.30 น. ทบทวนระเบียบแถว (วิทยากร..............................) 
06.00 น. พัฒนาค่าย  ภาระกิจส่วนตัว  รับประทานอาหารเช้า 
07.30 น. ตรวจ โดยคณะนายหมู่ 
  1. ตรวจเครื่องแบบ  (หัวหน้าสายตรวจ.............................................................................) 
  2. ตรวจท่ีพัก                  (.............................................................................) 
  3. ตรวจครัวและสุขาภิบาล  (.............................................................................) 
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  4. การท าหน้าท่ีหมู่บริการ   (.............................................................................) 
08.00 น. ประชุมรอบเสาธง  เกม 
08.30 น. เก็บอุปกรณ์ส่งคืน 
09.30 น. พิธีรับแผนปฏิบัติการส่วนตัว  (วิทยากร........................................)   30  นาที 
10.00 น. อภิปรายซักถามปัญหา 
10.30 น. แจกแบบประเมินผลครั้งสุดท้าย 
11.00 น. พิธีปิดการฝึกอบรม 
  - ผู้แทนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  กล่าวความรู้สึก 
  - ผู้อ านวยการฝึกอบรมประกาศผลการฝึกอบรม 
  - มอบวุฒิบัตร 
  - ผู้อ านวยการฝึกอบรม กล่าวปราศรัยครั้งสุดท้าย 
  - ทบทวนค าปฏิญาณ 

พิธีปิดรอบเสาธง 
- มอบนายหมู่ถาวร 
- สวดมนต์  สงบน่ิง 
- ชักธงลง 
- ร่วมกันร้องเพลงสามัคคีชุมนุม  สัมผัสมือ  อ าลา 

12.00 น. รับประทานอาหาร 
  - เดินทางกลับ 
 


