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1คู่มือก�รสอบ

เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

 1. แสดงว่าเข้าใจเรื่องราวต่อไปนี้พอสมควร 

  1.1 กิจการของคณะลูกเสือแห่งชาติ

  1.2 กิจการของคณะลูกเสือโลกและความสัมพันธ์ระหว่าง

ลูกเสือนานาชาติ

  1.3 บทบาทของตนเองในฐานะที่เป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

 2. ยอมรับและปฏิบัติตามคำาปฏิญาณและกฎของลูกเสือ

 3. เข้าใจเรื่องระเบียบแถวและปฏิบัติตามหนังสือคู่มือการฝึก

ระเบียบแถวลูกเสือของสำานักงานลูกเสือแห่งชาติ

 4. กางและรื้อเต็นท์ที่พักแรมในเวลากลางคืนกับลูกเสือสามัญ

รุ่นใหญ่อีกคนหนึ่ง

 5. สาธิตการบรรจุเครื่องหลังอย่างถูกต้อง สำาหรับการเดินทางไกล

ไปพักแรมค้างคืน

หลักสูตรเครื่องหมายลูกเสือโลก

(ชั้น ม.1)



2 คู่มือก�รสอบ

เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

 6. ก่อและจุดไฟกลางแจ้ง แล้วปรุงอาหารอย่างเพียงพอ 

สำาหรับ 2 คน

 7. สามารถอ่านและใช้แผนที่ เข็มทิศ และรู้จักบริเวณที่ตนอยู่ 

โดยพิจารณาจากเข็มทิศและสิ่งแวดล้อมที่มองเห็นด้วยตาเปล่า

 8. สามารถผูกและรู้จักประโยชน์เงื่อนเชือก 10 เงื่อน ต่อไปนี้  

คือ เงื่อนพิรอด เงื่อนขัดสมาธิ เงื่อนผูกกระหวัดไม้ เงื่อนบ่วงสายธนู  

เงื่อนตะกรุดเบ็ด เงื่อนประมง เงื่อนผูกซุง เงื่อนผูกรั้ง เงื่อนปมตาไก่  

และการผูกแน่น (ผูกทแยง ผูกกากบาท ผูกประกบ)

 9. รู้วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลในเรื่องต่อไปนี้ คือ  

บาดแผลธรรมดา ถูกไฟไหม้ นำ้าร้อนลวก เป็นลม งูกัด แมงมุมกัด  

แมลงกัดต่อย ผิวหนังถลอก และเท้าแพลง

 10. รู้เรื่องที่พึงระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยทั่วไป เกี่ยวกับ

กิจกรรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
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เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

 สัปดาห์ที่  ภาคเรียนที่ 1

 1  ปฐมนิเทศ จัดหมู่

 2  ทบทวนทักษะลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี)

 3  ทบทวนทักษะลูกเสือสามัญ (ลูกเสือโท)

 4  ทบทวนทักษะลูกเสือสามัญ (ลูกเสือเอก)

 5  กิจการของคณะลูกเสือแห่งชาติ

 6  กิจการของคณะลูกเสือโลก

 7 บทบาทของตนเองในฐานะที่เป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

 8 คำาปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

 9   ทบทวนการฝึกระเบียบแถว

 10  ทบทวนการฝึกระเบียบแถว

 11  การเดินสวนสนาม

 12  การกางเต็นท์และรื้อเต็นท์บุคคล

 13  การกางเต็นท์และรื้อเต็นท์ของหมู่

 14  ทบทวน

 15  ทบทวน

แผนกำาหนดการฝึกอบรมหลักสูตร

เครื่องหมายลูกเสือโลก



4 คู่มือก�รสอบ

เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

 สัปดาห์ที่  ภาคเรียนที่ 2

 11  การบรรจุของลงในเครื่องหลัง

 12  ก่อและจุดไฟกลางแจ้งแล้วปรุงอาหาร

 13  การอ่านแผนที่และการใช้เข็มทิศ

 14  การอ่านแผนที่และการใช้เข็มทิศ

 15  การผูกเงื่อน 10 เงื่อน และรู้จักประโยชน์

 16  การปฐมพยาบาล

 17  ความปลอดภัยในการประกอบกิจกรรม

  ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

 18 ทบทวน

 19  ขออนุมัติสอบเครื่องหมายลูกเสือโลก

 20  ออกคำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำาเนินการสอบ

 21  ทดสอบ

 22  ทดสอบ

 23  ขออนุมัติผลการสอบเครื่องหมายลูกเสือโลก

  และการประดับ

 24  สถานศึกษาออกหนังสือรับรองให้กับลูกเสือ 

  เนตรนารี ที่สอบผ่าน

 25  พิธีเข้าประจำากองและประดับเครื่องหมายลูกเสือโลก



5คู่มือก�รสอบ

เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

 ให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือสโมสรลูกเสือ เป็นผู้ดำาเนินการสอบ 

โดยแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นกรรมการสอบ และเมื่อดำาเนิน 

การสอบเครือ่งหมายลกูเสอืโลกแลว้ ใหร้ายงานเลขาธกิารสำานกังานลกูเสอื 

แห่งชาติหรือผู้อำานวยการลูกเสือจังหวัด (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณา 

อนุมัติผลการสอบและประดับเครื่องหมายนั้นๆ ได้

การสอบเครื่องหมายลูกเสือโลกปฏิบัติ

เช่นเดียวกับการสอบวิชาพิเศษ

 หมายเหตุ 

 1. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นประธานการสอบแต่ละวิชา 

ควรได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  

ส่วนกรรมการสอบอีก 2 คน ควรผ่านการฝึกอบรมผู้กำากับลูกเสือ

สามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้นมาแล้ว บางวิชาอาจเชิญผู้เชี่ยวชาญ 

เฉพาะด้านมาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้

 2. ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ เมื่อสอบผ่านเครื่องหมาย

ลูกเสือโลก จึงได้เข้าพิธีประจำากองและมีสิทธิประดับเครื่องหมาย 

ลูกเสือโลกที่กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อข้างซ้ายได้

การสอบเครื่องหมายลูกเสือโลก
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เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

หัวข้อเนื้อหาวิชาเครื่องหมายลูกเสือโลก

 - กิจการของคณะลูกเสือแห่งชาติ

 - กิจการของคณะลูกเสือโลก

 - บทบาทของตนเองในฐานะที่เป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

 - การปฏิบัติตามคำาปฏิญาณและกฎของลูกเสือ

 - การฝึกระเบียบแถว

 - การกางและรื้อเต็นท์ที่พักแรมในเวลากลางคืน

 - การบรรจุเครื่องหลังอย่างถูกต้องสำาหรับเดินทางไกลและ 

อยู่ค่ายพักแรม

 - ก่อและจุดไฟกลางแจ้ง แล้วปรุงอาหาร

 - การอ่านแผนที่และการใช้เข็มทิศ

 - การผูกเงื่อนพิรอด ขัดสมาธิ ผูกกระหวัดไม้ บ่วงสายธนู  

ตะกรุดเบ็ด ประมง ผูกซุง ผูกรั้ง ปมตาไก่ และการผูกแน่น

 - การปฐมพยาบาล

 - ความปลอดภยัทัว่ไปเกีย่วกบักจิกรรมของลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่
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เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

ที่......../..............  สถานศึกษา.......................

 วนัที.่.........เดอืน................พ.ศ. .........

เรื่อง ขออนุมัติผลการสอบเครื่องหมายลูกเสือโลก และการประดับ

 เครื่องหมาย 

เรียน เลขาธิการสำานักงานลูกเสือแห่งชาติ/ผู้อำานวยการลูกเสือจังหวัด 

 (แล้วแต่กรณี)

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. โครงการสอบหลักสูตรเครื่องหมายลูกเสือโลก

 2. คำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหลักสูตรเครื่องหมาย 

  ลูกเสือโลก

 3. ข้อสอบภาคปฏิบัติ 

 4. ข้อสอบภาคทฤษฎี 

 5. รายชื่อลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 

  ที่สอบผ่าน - ไม่ผ่าน หลักสูตรเครื่องหมายลูกเสือโลก

สถานศึกษาขออนุมัติผลการสอบเครื่องหมายลูกเสือโลก

และการประดับเครื่องหมาย

ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติผลการสอบ 

เครื่องหมายลูกเสือโลกและขออนุญาตประดับเครื่องหมาย
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เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

 ด้วยสถานศึกษาได้ทำาการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญ 

รุ่นใหญ่ ตามหลักสูตรเครื่องหมายลูกเสือโลก สำาหรับชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 1 สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตามแผนการสอนที่กำาหนด บัดนี้ สถานศึกษา

ได้ดำาเนินการสอบทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

ผลปรากฏว่า มีลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ จำานวน.........คน สอบผ่าน 

(รายชื่อดังแนบ)  

 จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาอนมุตัผิลการสอบและการประดบั

เครื่องหมายลูกเสือโลก

 ขอแสดงความนับถือ

 (……………………………………………)

 ผู้อำานวยการลูกเสือโรงเรียน.......................
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เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

 1. ชื่อโครงการ “การสอบหลักสูตรเครื่องหมายลูกเสือโลก 

ประจำาปี พ.ศ. .............”

 2. หลักการและเหตุผล

  ด้วยในการประชุมคณะกรรมการดำาเนินงานของกองลูกเสือ  

เนตรนาร ีสามญัรุน่ใหญ ่ครัง้ที.่...../........... เมือ่วนัที.่....เดอืน.........พ.ศ. .......... 

ณ..………………มีมติเห็นชอบให้จัดสอบหลักสูตรเครื่องหมายลูกเสือโลก  

ใหก้บัลกูเสอื เนตรนาร ีสามญัรุน่ใหญ ่ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 และไดน้ำาเสนอ

ผู้อำานวยการลูกเสือโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

 3. วัตถุประสงค์

  3.1 เพื่อให้เป็นไปตามที่กำาหนดในหลักสูตรการฝึกอบรมฯ 

ตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ

  3.2 เพือ่สรา้งแรงจงูใจใหแ้กล่กูเสอื เนตรนาร ีสามญัรุน่ใหญ ่ 

ที่สอบได้รับเครื่องหมายลูกเสือโลก และได้ผ่านเข้าพิธีประจำากองแล้ว 

มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายลูกเสือโลกที่กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อข้างซ้ายได้ 

และสามารถสมัครสอบเพื่อรับเครื่องหมายวิชาพิเศษตามที่ตนต้องการ 

ต่อไป

โครงการสอบหลักสูตรเครื่องหมายลูกเสืือโลก 

ประจำาปี….....………

…………………………………………………….
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เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

 4. เป้าหมาย

  ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ จำานวน............คน

 5. วิธีดำาเนินการ 

  5.1 จดัทำาคำาสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบหลกัสตูรเครือ่งหมาย

ลูกเสือโลก

  5.2 เริ่มดำาเนินการสอบตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนครบ 

ตามหลักสูตรที่กำาหนด

  5.3 ดำาเนินการขออนุมัติผลการสอบและการประดับ

เครื่องหมาย

 6. วันและสถานที่

  ระหว่างเดือน...................ถึงเดือน...................พ.ศ. ......... 

ณ..........................

 7. ผลที่จะได้รับ

  ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ จำานวน............คน จะได้รับ

เครื่องหมายลูกเสือโลก 

 8. ผู้รับผิดชอบโครงการ

  รองผู้อำานวยการลูกเสือโรงเรียน....................

 9. ชนิดของโครงการ    

  เป็นโครงการต่อเนื่องทุกปี
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เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

 เพือ่ใหก้ารสอบหลกัสตูรเครือ่งหมายลกูเสอืโลก ใหแ้กล่กูเสอื เนตรนาร ี 

สามัญรุ่นใหญ่ ระหว่างวันที่..........ถึงวันที่..........เดือน...................พ.ศ. ............ 

ณ..............จังหวัด..................เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

 จึงแต่งตั้งบุคลากรทางการลูกเสือต่อไปนี้  ดำาเนินการสอบตามกำาหนด

วันและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

 1. รองผู้อำานวยการลูกเสือโรงเรียน A.L.T./SS.W.B. ประธาน

 2. ผู้กำากับกลุ่มลูกเสือโรงเรียน A.L.T./SS.W.B. รองประธาน

 3. รองผู้กำากับกลุ่มลูกเสือโรงเรียน SS.W.B.  กรรมการ

 4. ผู้กำากับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  กรรมการ

  กองที่ 1 กลุ่มที่ 1 SS.W.B.

 5. ผู้กำากับกองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  กรรมการ

  กองที่ 1 กลุ่มที่ 1 SS.W.B.  

สำาเนา

คำาสั่งโรงเรียน....................................................

ที่...................../.....................

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหลักสูตรเครื่องหมายลูกเสือโลก

........................................................
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เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

 6.    กรรมการ

 7.     
ฯลฯ 

 กรรมการ

 8.    กรรมการ

 9.    กรรมการ

 10.  รองผู้กำากับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  กรรมการ

  กองที่ 1 กลุ่มที่ 1 SS.B.T.C.  

 11.  รองผู้กำากับกองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  กรรมการ

  กองที่ 1 กลุ่มที่ 1 SS.B.T.C 

     (ลงนาม)……………………………

      ผู้อำานวยการลูกเสือโรงเรียน..............................
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เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

ข้อสอบภาคปฏิบัติ

 1. อธิบายโครงสร้างของคณะลูกเสือแห่งชาติได้

 2. อธิบายองค์กรลูกเสือโลกได้พอสังเขป

 3. สามารถระบุบทบาทของตนในฐานะที่เป็นลูกเสือหรือ 

เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ได้

 4. สามารถปฏิบัติตนตามคำาปฏิญาณและกฎของลูกเสือได้

 5. สามารถแสดงการฝึกระเบียบแถวบุคคลท่ามือเปล่า และ 

ท่าบุคคลประกอบอาวุธได้

 6. สาธิตการกางเต็นท์ในเวลากลางคืนได้

 7. แสดงการรื้อเต็นท์และเก็บเต็นท์ได้อย่างถูกต้อง

 8. สามารถสาธิตการบรรจุของลงเครื่องหลังได้

 9. สาธิตการก่อกองไฟกลางแจ้งได้ และปรุงอาหารสำาหรับ 

คนสองคนได้

 10. สามารถใช้เข็มทิศและอ่านแผนที่ได้อย่างถูกต้อง

 11. สามารถผูกเงื่อนพิรอด เงื่อนขัดสมาธิ เงื่อนผูกกระหวัดไม้ 

เงื่อนบ่วงสายธนู เงื่อนตะกรุดเบ็ด เงื่อนประมง เงื่อนผูกซุง เงื่อนผูกรั้ง  

เงื่อนปมตาไก่ และการผูกแน่น (ผูกทแยง ผูกกากบาท ผูกประกบ)

 12.  ปฐมพยาบาลบาดแผลธรรมดา คนเป็นลม ถูกไฟไหม้  

นำ้าร้อนลวก งูกัด แมงมุมกัด แมลงกัดต่อย

 13. รูจ้กัความปลอดภยัการทำากจิกรรมของลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่
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เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

ข้อสอบภาคทฤษฎี

จงเขียน l ล้อมรอบตัวอักษรหน้าข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

 1. เครื่องหมายลูกเสือโลก เป็นเครื่องหมายขั้นต้นสำาหรับ

   ก. ลูกเสือสำารอง

   ข. ลูกเสือสามัญ

   ค. ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

   ง. ลูกเสือวิสามัญ

 2. ลูกเสือควรจะสอบเครื่องหมายลูกเสือโลกภายในระยะเวลา

   ก. 3 เดือน นับแต่วันสมัคร

   ข. 4 เดือน นับแต่วันสมัคร

   ค. 5 เดือน นับแต่วันสมัคร

   ง. 6 เดือน นับแต่วันสมัคร

 3. เมื่อลูกเสือสอบได้เครื่องหมายลูกเสือโลก ให้เข้าพิธีอะไรในขั้นตอน 

  ต่อไป

   ก. รับเข้าเตรียมเป็นลูกเสือ

   ข. เข้าประจำากอง

   ค. ส่งตัวลูกเสือ

   ง. ปฏิญาณตน



15คู่มือก�รสอบ

เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

 4. การประดับเครื่องหมายลูกเสือโลก

   ก. ที่กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อข้างซ้าย

   ข. ที่เหนือกระเป๋าเสื้อข้างซ้าย

   ค. ที่กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อข้างขวา

   ง. ที่เหนือกระเป๋าเสื้อข้างขวา

 5. เครื่องหมายลูกเสือโลกประเทศอังกฤษ ได้คิดจัดทำาขึ้นเมื่อใด

   ก. พ.ศ. 2511

   ข. พ.ศ. 2512

   ค. พ.ศ. 2513

   ง. พ.ศ. 2514

 6. เครื่องหมายหัวลูกศรสีขาว (เฟลอร์เดอลีส์) แสดงถึง

   ก. กฎของลูกเสือ 10 ข้อ

   ข. ชี้นำาทางที่ถูกที่ควร

   ค. โทนสีของทุกประเทศสมาชิกมารวมกัน

   ง. ประเทศสมาชิกทุกประเทศมีความผูกพันกันฉันพี่น้อง

 7. ดาว 2 ดวงบนเฟลอร์เดอลีส์ หมายถึง

   ก. กฎของลูกเสือ 10 ข้อ

   ข. ความซื่อสัตย์และความรู้

   ค. โทนสีของทุกประเทศสมาชิกมารวมกัน

   ง. ประเทศสมาชิกทุกประเทศมีความผูกพันกันฉันพี่น้อง



16 คู่มือก�รสอบ

เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

 8. เชือกสีขาวที่ล้อมรอบและผูกเป็นเงื่อนพิรอด หมายถึง

   ก. กฎของลูกเสือ 10 ข้อ

   ข. คำาปฏิญาณของลูกเสือ 3 ข้อ

   ค. โทนสีของทุกประเทศสมาชิกมารวมกัน

   ง. ประเทศสมาชิกทุกประเทศมีความผูกพันกันฉันพี่น้อง

 9. พื้นสีม่วง หมายถึง

   ก. กฎของลูกเสือ 10 ข้อ

   ข. คำาปฏิญาณของลูกเสือ 3 ข้อ

   ค. ความเป็นผู้นำาและการบริการ

   ง. ประเทศสมาชิกทุกประเทศมีความผูกพันกันฉันพี่น้อง

 10. สีของคณะลูกเสือโลก

   ก. สีเหลือง

   ข. สีนำ้าเงิน

   ค. สีม่วง

   ง. สีเขียว

 11. คณะลูกเสือแห่งชาติ ประกอบด้วย

   ก. บรรดาผู้บังคับบัญชาลูกเสือทั้งปวง ผู้ตรวจการลูกเสือ 

    กรรมการลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ

   ข. บรรดาลูกเสือทั้งปวง และบุคลากรทางการลูกเสือ

   ค.  บรรดาผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอืทัง้ปวง กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ

    ผู้ตรวจการลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ

   ง. บรรดาผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอืทัง้ปวง กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ

    และบุคลากรทางการลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ



17คู่มือก�รสอบ

เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

 12. คณะลูกเสือแห่งชาติ เป็น

   ก. องค์การ

   ข. นิติบุคคล

   ค. ส่วนราชการ

   ง. สำานักงาน

 13. วันสถาปนาของคณะลูกเสือแห่งชาติ

   ก. 1 พฤษภาคม

   ข. 1 มิถุนายน

   ค. 1 กรกฎาคม

   ง. 1 สิงหาคม

 14. คณะลูกเสือแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์

   ก. เพื่ออบรมบ่มนิสัยลูกเสือให้เป็นพลเมืองดี

   ข. เพื่อให้มีนิสัยในการสังเกต จดจำา เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง

   ค. เพื่ออบรมบ่มนิสัยเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี

   ง. เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติ ปัญญา จิตใจ 

    และศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดี



18 คู่มือก�รสอบ

เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

 15. ตราคณะลูกเสือแห่งชาติ

   ก. เป็นรูปดอกเฟลอร์เดอลีส์ มีดาวประดับที่ปลายแฉก

    ข้างละดวง และมีแถบคำาขวัญ “เสียชีพอย่าเสียสัตย์”

   ข. เป็นรูปดอกเฟลอร์เดอลีส์ ประกอบกับหน้าเสืออยู่กลาง 

    ที่ปลายแฉกซ้ายและขวามีดาวประดับข้างละหนึ่งดวง 

    ตอนล่างมีแถบคำาขวัญ “เสียชีพอย่าเสียสัตย์”

   ค. เป็นรูปดอกเฟลอร์เดอลีส์ มีดาวประดับที่ปลายแฉก

    ข้างละดวง และมีแถบคำาขวัญ “จงเตรียมพร้อม”

   ง. เป็นรูปดอกเฟลอร์เดอลีส์ ประกอบกับหน้าเสืออยู่กลาง 

    ที่ปลายแฉกซ้ายและขวามีดาวประดับข้างละหนึ่งดวง 

    ตอนล่างมีแถบคำาขวัญ “จงเตรียมพร้อม”

 16. สภาลูกเสือไทย มีอำานาจและหน้าที่

   ก. วางนโยบายเพื่อความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้า

    ของคณะลูกเสือแห่งชาติ

   ข. พิจารณารายงานประจำาปีของคณะลูกเสือแห่งชาติ

   ค. ใหค้ำาแนะนำาในการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรหิาร

    ลูกเสือแห่งชาติ

   ง. ถูกทั้งข้อ ก. ข. ค.

 17. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาลูกเสือไทย อยู่ในตำาแหน่งคราวละ

   ก. 2 ปี

   ข. 3 ปี

   ค. 4 ปี

   ง. 5 ปี



19คู่มือก�รสอบ

เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

 18. ผู้กระทำาการในนามคณะลูกเสือแห่งชาติ คือ

   ก. สภานายกสภาลูกเสือแห่งชาติ

   ข. อุปนายกสภาลูกเสือแห่งชาติ

   ค. ประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

   ง. เลขาธิการสำานักงานลูกเสือแห่งชาติ

 19. พระมหากษัตริย์ ทรงดำารงตำาแหน่ง

   ก. พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ

   ข. ประมุขคณะลูกเสือโลก

   ค. สภานายกสภากรรมการกลางจัดการลูกเสือแห่งชาติ

   ง. สภานายกสภาลูกเสือแห่งชาติ

 20. นายกรัฐมนตรี ดำารงตำาแหน่ง

   ก. อุปนายกสภาลูกเสือแห่งชาติ

   ข. ประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

   ค. สภานายกสภาลูกเสือไทย

   ง. รองประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

 21. รองนายกรัฐมนตรี ดำารงตำาแหน่ง

   ก. อุปนายกสภาลูกเสือไทย

   ข. ประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

   ค. สภานายกสภาลูกเสือแห่งชาติ

   ง. รองประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ



20 คู่มือก�รสอบ

เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

 22. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดำารงตำาแหน่ง

   ก. อุปนายกสภาลูกเสือแห่งชาติ

   ข. ประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

   ค. สภานายกสภาลูกเสือแห่งชาติ

   ง. รองประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

 23. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและปลัดกระทรวงมหาดไทย 

  ดำารงตำาแหน่ง

   ก. อุปนายกสภาลูกเสือแห่งชาติ

   ข. ประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

   ค. สภานายกสภาลูกเสือแห่งชาติ

   ง. รองประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

 24. สำานักงานลูกเสือแห่งชาติ มีสถานที่ตั้งอยู่ที่ใด

   ก. ศาลาวชริาวธุ ถนนพระราม 1 เขตปทมุวนั กรงุเทพมหานคร

   ข. ศาลาสันติธรรม ข้างกระทรวงศึกษาธิการ

   ค. กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

   ง. ถูกทุกข้อ ยกเว้นข้อ ก.

 25. ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบสำานักงานลูกเสือแห่งชาติ คือ

   ก. ประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

   ข. เลขาธิการสำานักงานลูกเสือแห่งชาติ

   ค. รองเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

   ง. ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ



21คู่มือก�รสอบ

เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

 26. โดยปกติให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

  อย่างน้อย

   ก. เดือนละ 1 ครั้ง

   ข. เดือนละ 2 ครั้ง

   ค. 2 เดือนต่อครั้ง

   ง. ไม่มีข้อใดถูก

 27. มาตรา 23 และมาตรา 29 แห่ง พ.ร.บ.ลูกเสือ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528 

  ใหม้คีณะกรรมการลกูเสอืจงัหวดั โดยปกตใิหม้กีารประชมุอยา่งนอ้ย

   ก. เดือนละ 1 ครั้ง

   ข. 2 เดือนต่อ 1 ครั้ง

   ค. ปีละ 1 ครั้ง

   ง. ปีละ 2 ครั้ง

 28. ผู้ว่าราชการจังหวัด ดำารงตำาแหน่ง

   ก. ผู้อำานวยการลูกเสืออำาเภอ

   ข. รองผู้อำานวยการลูกเสืออำาเภอ

   ค. ผู้อำานวยการลูกเสือจังหวัด

   ง. รองผู้อำานวยการลูกเสือจังหวัด

 29. รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด ดำารงตำาแหน่ง

   ก. ผู้อำานวยการลูกเสืออำาเภอ

   ข. รองผู้อำานวยการลูกเสืออำาเภอ

   ค. ผู้อำานวยการลูกเสือจังหวัด

   ง. รองผู้อำานวยการลูกเสือจังหวัด



22 คู่มือก�รสอบ

เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

 30. นายอำาเภอ ดำารงตำาแหน่ง

   ก. กรรมการลูกเสือจังหวัด

   ข. รองผู้อำานวยการลูกเสืออำาเภอ

   ค. ผู้อำานวยการลูกเสือจังหวัด

   ง. รองผู้อำานวยการลูกเสือจังหวัด

 31. ปลัดอำาเภอผู้รับผิดชอบงานปกครองและศึกษาธิการอำาเภอ 

  ดำารงตำาแหน่ง

   ก. ผู้อำานวยการลูกเสืออำาเภอ

   ข. รองผู้อำานวยการลูกเสืออำาเภอ

   ค. ไม่มีตำาแหน่ง

   ง. รองผู้อำานวยการลูกเสือจังหวัด

 32. ผู้ช่วยศึกษาธิการอำาเภอ ดำารงตำาแหน่ง

   ก. ผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัด

   ข. ผู้ช่วยผู้อำานวยการลูกเสือจังหวัด

   ค. ไม่มีตำาแหน่ง

   ง. ผู้ช่วยผู้อำานวยการลูกเสืออำาเภอ

 33. อธิบดีกรมพลศึกษา ดำารงตำาแหน่ง

   ก. ผู้อำานวยการลูกเสือกรุงเทพมหานคร

   ข. กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการบริหาร

    ลูกเสือแห่งชาติ

   ค. กรรมการและรองเลขาธิการคณะกรรมการบริหาร

    ลูกเสือแห่งชาติ

   ง. ไม่มีตำาแหน่ง



23คู่มือก�รสอบ

เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

 34. รองอธิบดีกรมพลศึกษา ดำารงตำาแหน่ง

   ก. ผู้อำานวยการลูกเสือกรุงเทพมหานคร

   ข. กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการบริหาร

    ลูกเสือแห่งชาติ

   ค. ไม่มีตำาแหน่ง

   ง. กรรมการและรองเลขาธิการคณะกรรมการบริหาร

    ลูกเสือแห่งชาติ

 35. ผู้อำานวยการกองการลูกเสือ ดำารงตำาแหน่ง

   ก. ผู้อำานวยการลูกเสือกรุงเทพมหานคร

   ข. กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการบริหาร

    ลูกเสือแห่งชาติ

   ค. ไม่มีตำาแหน่ง

   ง. กรรมการและรองเลขาธิการคณะกรรมการบริหาร

    ลูกเสือแห่งชาติ

 36. ผู้มีอุปการคุณต่อการลูกเสือถึงขนาดอุทิศกำาลังกายหรือกำาลัง 

  ความคิดในการประกอบกิจให้บังเกิดคุณประโยชน์แก่การลูกเสือ 

  จะได้รับพระราชทาน

   ก. เข็มลูกเสือสมนาคุณ

   ข. เข็มลูกเสือบำาเพ็ญประโยชน์

   ค. เหรียญลูกเสือสรรเสริญ

   ง. เหรียญลูกเสือสดุดี



24 คู่มือก�รสอบ

เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

 37. ผูม้คีวามดคีวามชอบ ซึง่ไดท้ำาการรกัษาความปลอดภยัหรอืสนัตสิขุ  

  เพือ่ชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์หรอืไดช้ว่ยชวีติผูต้กอยูใ่นอนัตราย  

  จะได้รับพระราชทาน

   ก. เข็มลูกเสือสมนาคุณ

   ข. เข็มลูกเสือบำาเพ็ญประโยชน์

   ค. เหรียญลูกเสือสรรเสริญ

   ง. เหรียญลูกเสือสดุดี

 38. ผูม้จีติศรทัธาบรจิาคเงนิหรอืทรพัยส์นิอยา่งอืน่เพือ่บำารงุการลกูเสอื 

  จะได้รับ

   ก. เข็มลูกเสือสมนาคุณ

   ข. เข็มลูกเสือบำาเพ็ญประโยชน์

   ค. เหรียญลูกเสือสรรเสริญ

   ง. เหรียญลูกเสือสดุดี

 39. ลูกเสือที่บำาเพ็ญประโยชน์ต่อกองลูกเสือ ต่อทางบ้าน 

  ต่อสาธารณประโยชน์ และประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดี จะได้รับ

   ก. เข็มลูกเสือสมนาคุณ

   ข. เข็มลูกเสือบำาเพ็ญประโยชน์

   ค. เหรียญลูกเสือสรรเสริญ

   ง. เหรียญลูกเสือสดุดี



25คู่มือก�รสอบ

เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

 40. กิจการลูกเสือเกิดขึ้นในครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2450 เมื่อบี - พี  

  นำาเด็กชาย 20 คน และหลานอีก 1 คน ชื่อโดนัลด์ ไปทดลอง 

  อยู่ค่ายพักแรมที่

   ก. เกาะเรดซี

   ข. เกาะบลูซี

   ค. เกาะเวลซ์

   ง. เกาะบราวน์ซี

 41. หนังสือที่บี - พีเขียน ซึ่งเป็นต้นเหตุให้เด็กรวมตัวกันจัดตั้งเป็น 

  กองลูกเสือ คือ

   ก. การสอดแนม

   ข. การลูกเสือสำาหรับเด็กชาย

   ค. การท่องเที่ยวสู่ความสำาเร็จ

   ง. การพักแรมของเด็ก

 42. ประเทศแรกนอกจกัรภพองักฤษทีจ่ดัตัง้กองลกูเสอืในป ีพ.ศ. 2452 คอื

   ก. สหรัฐอเมริกา

   ข. อินเดีย

   ค. ชิลี

   ง. ไทย

 43. ประเทศที่สองที่จัดตั้งกองลูกเสือในปี พ.ศ. 2453 คือ

   ก. สหรัฐอเมริกา

   ข. อินเดีย

   ค. ชิลี

   ง. ไทย



26 คู่มือก�รสอบ

เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

 44. สำานักงานลูกเสือโลก ตั้งอยู่ที่

   ก. กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย

   ข. กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

   ค. กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

   ง. กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

 45. เลขาธิการของสำานักงานลูกเสือโลก คือ

   ก. สก๊อตเทียร (พ.ศ. 2557 - 2560)

   ข. ดร.จอห์น เธอร์แมน

   ค. ดร.ซิลเวสเตอร์

   ง. นายโจอัว กอนซัสเวส (พ.ศ. 2557 - 2560)

 46. สำานักงานลูกเสือโลกเขตเอเชีย แปซิฟิก ตั้งอยู่ที่

   ก. เมืองซานติอาโก สาธารณรัฐชิลี

   ข. เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

   ค. เมืองไคโร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์

   ง. เมืองไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา

 47. สำานักงานลูกเสือโลกเขตอินเตอร์อเมริกา ตั้งอยู่ที่

   ก. เมืองซานติอาโก สาธารณรัฐชิลี

   ข. เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

   ค. เมืองไคโร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์

   ง. เมืองปานามา สาธารณรัฐปานามา



27คู่มือก�รสอบ

เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

 48. สำานักงานลูกเสือโลกเขตอาฟริกา ตั้งอยู่ที่

   ก. เมืองซานติอาโก สาธารณรัฐชิลี

   ข. เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

   ค. เมืองไคโร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์

   ง. เมืองไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา

 49. สำานักงานลูกเสือโลกเขตอาหรับ ตั้งอยู่ที่

   ก. เมืองซานติอาโก สาธารณรัฐชิลี

   ข. เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

   ค. เมืองไคโร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์

   ง. เมืองไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา

 50. สำานักงานลูกเสือโลกเขตยุโรป ตั้งอยู่ที่

   ก. เมืองเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และเมืองบรัสเซลส์ 

    ราชอาณาจักรเบลเยียม

   ข. เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

   ค. เมืองไคโร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์

   ง. เมืองไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา

 51. สำานักงานลูกเสือโลกเขตยูโรเซีย ตั้งอยู่ที่

   ก. เมืองเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และเมืองบรัสเซลส์ 

    ราชอาณาจักรเบลเยียม

   ข. เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

   ค. เมืองเคียฟ ประเทศยูเครน

   ง. เมืองไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา



28 คู่มือก�รสอบ

เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

 52. หมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 1 หมู่ มีลูกเสือ

   ก. 3 - 7 คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ด้วย

   ข. 3 - 8 คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ด้วย

   ค. 4 - 7 คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ด้วย

   ง. 4 - 8 คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ด้วย

 53. คติพจน์ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ คือ

   ก. บริการ

   ข. มองไกล

   ค. จงเตรียมพร้อม

   ง. ทำาดีที่สุด

 54. บทบาทของตนเองในฐานะที่เป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เกี่ยวกับ 

  การทำางานตามระเบียบ

   ก. ทำาสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีที่ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ

   ข. ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ

   ค. ไม่ฝ่าฝืนหลีกเลี่ยง “ระเบียบข้อบังคับ”

   ง. ถูกทุกข้อ



29คู่มือก�รสอบ

เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

 55. บทบาทของตนเองในฐานะที่เป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เกี่ยวกับ 

  การทำาดีที่สุด

   ก. ทำางานโดยมิต้องคอยให้ใครขอร้อง

   ข. ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและชื่นบาน 

    แทนที่จะทำาด้วยความลังเลใจและทำาอย่างเสียไม่ได้

   ค. มองเห็นว่าเป็นโอกาสหรือการเชิญชวนของงานต่างๆ

    แทนที่จะมองหาปัญหาและความยุ่งยาก

   ง. มีความเคารพตนเอง

 56. บทบาทของตนเองในฐานะที่เป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เกี่ยวกับ 

  ความคิดริเริ่ม

   ก. ทำางานโดยมิต้องคอยให้ใครขอร้อง

   ข. ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและชื่นบาน 

    แทนที่จะทำาด้วยความลังเลใจและทำาอย่างเสียไม่ได้

   ค. มองเห็นว่าเป็นโอกาสหรือการเชิญชวนของงานต่างๆ

    แทนที่จะมองหาปัญหาและความยุ่งยาก

   ง. มีความเคารพตนเอง

 57. บทบาทของตนเองในฐานะที่เป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เกี่ยวกับ 

  การปฏิบัติตนอย่างผู้ใหญ่

   ก. ทำางานโดยมิต้องคอยให้ใครขอร้อง

   ข. ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและชื่นบาน 

    แทนที่จะทำาด้วยความลังเลใจและทำาอย่างเสียไม่ได้

   ค. มองเห็นว่าเป็นโอกาสหรือการเชิญชวนของงานต่างๆ

    แทนที่จะมองหาปัญหาและความยุ่งยาก

   ง. มีความเคารพตนเอง



30 คู่มือก�รสอบ

เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

 58. บทบาทของตนเองในฐานะที่เป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เกี่ยวกับ 

  การมีเจตคติที่ดี

   ก. ทำางานโดยมิต้องคอยให้ใครขอร้อง

   ข. ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและชื่นบาน 

    แทนที่จะทำาด้วยความลังเลใจและทำาอย่างเสียไม่ได้

   ค. มองเห็นว่าเป็นโอกาสหรือการเชิญชวนของงานต่างๆ

    แทนที่จะมองหาปัญหาและความยุ่งยาก

   ง. มีความเคารพตนเอง

 59. การที่จะให้ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่มีความซาบซึ้งในคำาปฏิญาณและ 

  กฎของลูกเสือได้นั้น ควรใช้วิธีการใด

   ก. เสนอบทเรียนด้วยการให้เล่นเกมหรืออภิปราย

   ข. เสนอบทเรียนด้วยการให้แสดงบทบาทสมมติ

   ค. เสนอบทเรียนด้วยการให้สร้างสถานการณ์

    หรือทำางานตามโครงการ

   ง. ถูกทุกข้อ

 60. การฝึกระเบียบแถวลูกเสือ มีความมุ่งหมายอย่างไร

   ก. เพื่อฝึกให้ลูกเสือเป็นผู้มีระเบียบวินัยอันดี

   ข. เพื่อฝึกให้ลูกเสือรู้จักฟังคำาบอก คำาสั่ง และปฏิบัติตาม

    ได้อย่างถูกต้อง

   ค. เพื่อฝึกให้ลูกเสือเกิดความมานะ อดทน

   ง. ถูกทุกข้อ



31คู่มือก�รสอบ

เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

เฉลยคำาตอบ

 1. ค 11. ข 21. ก 31. ข 41. ข 51. ค

 2. ง 12. ข 22. ข 32. ง 42. ค 52. ง

 3. ข 13. ค 23. ง 33. ง 43. ก 53. ข

 4. ก 14. ง 24. ก 34. ค 44. ง 54. ง

 5. ง 15. ข 25. ง 35. ข 45. ก 55. ข

 6. ข 16. ง 26. ก 36. ง 46. ข 56. ก

 7. ข 17. ค 27. ง 37. ค 47. ก 57. ง

 8. ง 18. ค 28. ค 38. ก 48. ง 58. ค

 9. ค 19. ข 29. ง 39. ข 49. ค 59. ง

 10. ค 20. ค 30. ก 40. ง 50. ก 60. ง



32 คู่มือก�รสอบ

เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

เครื่องหมายลูกเสือโลก

รายชื่อลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ที่สอบผ่าน - ไม่ผ่าน

 ลำาดับที่ ชื่อลูกเสือ เนตรนารี ผ่าน ไม่ผ่าน

 1.   P

 2.   P

 3.   P

 4.    x

หมายเหตุ

 - ถ้าใส่เครื่องหมาย P แสดงว่า สอบผ่าน

 - ถ้าใส่เครื่องหมาย x แสดงว่า สอบไม่ผ่าน

ลงชื่อ........................................ ลงชื่อ........................................ 

 (.......................................) (.......................................) 

 กรรมการ กรรมการ

 ลงชื่อ......................................................

 (....................................................)

ประธาน



33คู่มือก�รสอบ

เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

หนังสือจากส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคอนุมัติผล 
และการประดับเครื่องหมาย

 เมื่อสำานักงานลูกเสือแห่งชาติหรือสำานักงานลูกเสือจังหวัด 

(แล้วแต่กรณี) พิจารณาตามหลักฐานที่สถานศึกษาส่งไป และตรวจสอบ

ได้ว่ามีการดำาเนินการสอบจริง จึงออกหนังสืออนุมัติผลการสอบหลักสูตร

เครื่องหมายลูกเสือโลก และการประดับเครื่องหมาย ดังนี้ี้

ตัวอย่างหนังสืออนุมัติผล

ที่........./...................  สำานกังานลกูเสอืแหง่ชาติ

 สำานักงานลูกเสือจังหวัด

 (แล้วแต่กรณี)

 วนัที.่......เดอืน..................พ.ศ. .........

เรื่อง  อนุมัติผลการสอบเครื่องหมายลูกเสือโลก

 และการประดับเครื่องหมาย

เรียน  ผู้อำานวยการลูกเสือโรงเรียน.............

อ้างถึง  หนงัสอืของโรงเรยีน ที.่........./....................ลงวนัที.่...........................

 ตามหนงัสอืทีอ่า้งถงึ โรงเรยีนจดัสง่รายงานผลการสอบเครือ่งหมาย

ลูกเสือโลก และขออนุมัติประดับเครื่องหมายลูกเสือโลกให้แก่ลูกเสือ  

เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ผู้ที่สอบผ่าน ความแจ้งแล้วนั้น
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เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

 สำานกังานลกูเสอืแหง่ชาตหิรอืสำานกังานลกูเสอืจงัหวดั (แลว้แตก่รณ)ี  

ได้รับทราบแล้วด้วยความยินดี จึงอนุมัติผลการสอบเครื่องหมายลูกเสือโลก 

ตามที่เสนอ และอนุมัติให้ประดับเครื่องหมายลูกเสือโลกได้ และขอให้ 

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ แจ้งให้ลูกเสือ เนตรนารี  

สามัญรุ่นใหญ่ ทราบถึงความสำาคัญของวิชาลูกเสือโลกที่ตนสอบผ่าน และ 

เอาใจใสใ่หล้กูเสอื เนตรนาร ีสามญัรุน่ใหญ ่ปฏบิตัใิหเ้ปน็ประโยชนอ์ยูเ่สมอดว้ย

 อนึ่ง ในการจัดซื้อเครื่องหมายลูกเสือโลก ใคร่ขอให้โรงเรียนติดต่อ 

ขอหนังสืออนุญาตซื้อเครื่องหมายลูกเสือโลกที่งานวิชาการ สำานักงาน 

ลูกเสือแห่งชาติ (ปัจจุบันคือส่วนสิทธิประโยชน์ สำานักงานลูกเสือแห่งชาติ)  

ตามหนงัสอืของสำานกังานคณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแหง่ชาต ิที ่147/2517 

ลงวันที่ 7 มกราคม 2517 หรือที่สำานักงานลูกเสือจังหวัด (แล้วแต่กรณี)  

เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ประดับเครื่องหมายดังกล่าว จะขอบคุณมาก

     ขอแสดงความนับถือ

     (…………………….............………)

      ตำาแหนง่...........................................................
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เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

สถานศึกษาออกหนังสือรับรองให้กับ

ลูกเสือ เนตรนารี ที่สอบผ่าน

  

 เมื่อสถานศึกษาได้รับหนังสือตอบอนุมัติผลการสอบ และให้

ประดับเครื่องหมายลูกเสือโลกแล้ว ก็ให้ออกหลักฐานคือหนังสือรับรอง 

แก่ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ที่สอบผ่าน และลงทะเบียนไว้ 

เป็นหลักฐาน

ที่........./.................... สถานศึกษา..........................

 วนัที.่.......เดอืน.................พ.ศ. ...........

 ขอรับรองว่า...................................สอบหลักสูตรลูกเสือโลก 

โดยการอนุมัติผลการสอบของ...................................ที่............/.............. 

ลงวันที่.....................และได้แนบสำาเนาหนังสืออนุมัติผลมาด้วยแล้ว 

 (ลงชื่อ)...............................................

 (.............................................)

 ผู้อำานวยการลูกเสือโรงเรียน.......................
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เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

สถานศึกษาลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐาน

 ขั้นตอนสุดท้าย ผู้กำากับกองลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่  

ต้องดำาเนินการ ดังนี้

 1. ลงรายชื่อลูกเสือหรือเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ที่สอบผ่าน 

ในทะเบียนกองลูกเสือหรือเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ (ลส.8) หรือ (นน.8) 

 2. ลงรายชื่อการสอบผ่านในบัตรประจำาตัวลูกเสือหรือ 

เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ (ลส.17) หรือ (นน.17) ไว้เป็นหลักฐานด้วย
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เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง
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เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

ทะเบียนกองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

กองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ที่
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เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

บัตรประจำาตัวลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
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เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

บัตรประจำาตัวเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่



41คู่มือก�รสอบ

เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
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เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

หลักสูตรเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ

(ชั้น ม.2)

 1. ได้รับเครื่องหมายลูกเสือโลก

 2. สอบวิชาพื้นฐานระดับลูกเสือชั้นพิเศษได้ 5 วิชา คือ  

วิชาเดินทางไกลสำารวจ วิชาบริการ และวิชาอื่นๆ อีก 3 วิชา ซึ่งลูกเสือ

เป็นผู้เลือก

 3. ผ่านการฝึกอบรมวิชาความคิดริเริ่ม ซึ่งประกอบด้วย 

การเดินทางไกลไปอยู่ค่ายพักแรมเป็นเวลา 1 คืน และมีการทดสอบ 

อย่างจริงจังในเรื่องความตั้งใจจริง ความคิดริเริ่ม และการพึ่งตนเอง

 4. คณะกรรมการดำาเนินงานของกองและผู้กำากับเห็นว่า 

เป็นผู้ที่สมควรได้รับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ

 5. ได้รับอนุมัติจากเลขาธิการสำานักงานลูกเสือแห่งชาติหรือ 

ผู้อำานวยการลูกเสือจังหวัด (แล้วแต่กรณี)
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เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

แผนกำาหนดการฝึกอบรมหลักสูตร

เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ

 สัปดาห์ที่ ภาคเรียนที่ 1

 1 ปฐมนิเทศ พิธีประดับดาวประจำาการ 1 ดวง

 2 ทบทวนหลักสูตรเครื่องหมายวิชาลูกเสือโลก

 3 ทบทวนหลักสูตรเครื่องหมายวิชาลูกเสือโลก

 4 วิชาการเดินทางสำารวจ

 5 ทดสอบวิชาการเดินทางสำารวจ

 6 วิชาบริการ

 7 ทดสอบวิชาบริการ

 8 วิชาหน้าที่พลเมือง

 9 วิชาสิ่งแวดล้อม

 10 วิชาสมรรถภาพทางกาย
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เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

 สัปดาห์ที่ ภาคเรียนที่ 2

 11 ทบทวนหลักสูตรในภาคเรียนที่ 1

 12 ทบทวนหลักสูตรในภาคเรียนที่ 1

 13 การเดินทางไกล โดยมีเหตุฉุกเฉิน 5 อย่าง

 14 การเดินทางไกล โดยมีเหตุฉุกเฉิน 5 อย่าง

 15 ความตั้งใจจริง 

 16 ความตั้งใจจริง

 17 ความคิดริเริ่มและการพึ่งตนเอง

 18 ความคิดริเริ่มและการพึ่งตนเอง

 19 ทบทวน

 20 ทบทวน

 21 ทดสอบ

 22 ทดสอบ

 23 ขออนุมัติผลการสอบและประดับเครื่องหมาย

 24 สถานศึกษาออกหนังสือรับรองผล

 25 พิธีประดับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ
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เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

การสอบเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ

 ให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือสโมสรลูกเสือ เป็นผู้ดำาเนินการสอบ

และเมือ่ทำาการสอบเครือ่งหมายลกูเสอืชัน้พเิศษ แลว้ใหร้ายงานเลขาธกิาร

สำานักงานลูกเสือแห่งชาติหรือผู้อำานวยการลูกเสือจังหวัด (แล้วแต่กรณี) 

เพื่อพิจารณาอนุมัติผลการสอบและการประดับเครื่องหมายนั้นๆ ได้
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เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

ที่......../..............  สถานศึกษา.......................

 วนัที.่.........เดอืน................พ.ศ. .........

เรื่อง ขออนุมัติผลการสอบเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และการประดับ 

 เครื่องหมาย 

เรียน เลขาธิการสำานักงานลูกเสือแห่งชาติ/ผู้อำานวยการลูกเสือจังหวัด  

 (แล้วแต่กรณี)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. โครงการสอบหลักสูตรเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ

 2. คำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหลักสูตรเครื่องหมาย 

  ลูกเสือชั้นพิเศษ

 3. ข้อสอบภาคปฏิบัติ 

 4. ข้อสอบภาคทฤษฎี 

 5. รายชื่อลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 

  ที่สอบผ่าน - ไม่ผ่าน หลักสูตรเครื่องหมาย

  ลูกเสือชั้นพิเศษ

สถานศึกษาขออนุมัติผลการสอบเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ

และการประดับเครื่องหมาย

ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติผลการสอบ 

เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษและขออนุญาตประดับเครื่องหมาย
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เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

 ด้วยสถานศึกษาได้ทำาการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญ 

รุ่นใหญ่ ตามหลักสูตรเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ สำาหรับชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 2 ตามแผนการสอนที่กำาหนด บัดนี้ สถานศึกษาได้ดำาเนินการสอบ 

ทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่า มีลูกเสือ 

เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ จำานวน.........คน สอบผ่าน (รายชื่อดังแนบ) 

 จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาอนมุตัผิลการสอบและการประดบั

เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

 ขอแสดงความนับถือ

 (……………………………………………)

 ผู้อำานวยการลูกเสือโรงเรียน.......................
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เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

 1. ชือ่โครงการ “การสอบหลกัสตูรเครือ่งหมายลกูเสอืชัน้พเิศษ 

ประจำาปี พ.ศ. .............”

 2. หลักการและเหตุผล

  ด้วยในการประชุมคณะกรรมการดำาเนินงานของกองลูกเสือ 

เนตรนาร ีสามญัรุน่ใหญ ่ครัง้ที.่...../...........เมือ่วนัที.่....เดอืน.........พ.ศ. .......... 

ณ.....................................มีมติเห็นชอบให้จัดสอบหลักสูตรเครื่องหมาย 

ลกูเสอืชัน้พเิศษ ใหก้บัลกูเสอื เนตรนาร ีสามญัรุน่ใหญ ่ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2 

และไดน้ำาเสนอผูอ้ำานวยการลกูเสอืโรงเรยีนพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบแลว้ 

 3. วัตถุประสงค์

  3.1 เพื่อให้เป็นไปตามที่กำาหนดในหลักสูตรการฝึกอบรมฯ 

ตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ 

  3.2 เพือ่ใหล้กูเสอื เนตรนาร ีสามญัรุน่ใหญ ่ไดร้บัการทดสอบ

ความรู้และทักษะในหลักสูตรเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ

 4. เป้าหมาย

  ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ จำานวน............คน

โครงการสอบหลักสูตรเครื่องหมายลูกเสืือชั้นพิเศษ 

ประจำาปี….....………

…………………………………………………….
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เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

 5. วิธีดำาเนินการ

  5.1 จดัทำาคำาสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบหลกัสตูรเครือ่งหมาย

ลูกเสือชั้นพิเศษ

  5.2 เริ่มดำาเนินการสอบตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนครบตาม

หลักสูตรที่กำาหนด

  5.3 ดำาเนินการขออนุมัติผลการสอบและการประดับ

เครื่องหมาย 

 6. วันและสถานที่

  ระหว่างเดือน...................ถึงเดือน...................พ.ศ. ........ 

ณ..........................

 7. ผลที่จะได้รับ

  ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ จำานวน............คน จะได้รับ

เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ 

 8. ผู้รับผิดชอบโครงการ

  รองผู้อำานวยการลูกเสือโรงเรียน....................

 9. ชนิดของโครงการ 

  เป็นโครงการต่อเนื่องทุกปี
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เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

 เพื่อให้การสอบหลักสูตรเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ ให้แก่ลูกเสือ  

เนตรนาร ีสามญัรุน่ใหญ ่ระหวา่งวนัที.่........ถงึวนัที.่........เดอืน..................พ.ศ. ........ 

ณ..............จังหวัด..................เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

 จึงแต่งตั้งบุคลากรทางการลูกเสือต่อไปนี้ ดำาเนินการสอบตามกำาหนด

วันและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

 1. รองผู้อำานวยการลูกเสือโรงเรียน A.L.T./SS.W.B. ประธาน

 2. ผู้กำากับกลุ่มลูกเสือโรงเรียน A.L.T./SS.W.B. รองประธาน

 3. รองผู้กำากับกลุ่มลูกเสือโรงเรียน SS.W.B.  กรรมการ

 4. ผู้กำากับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  กรรมการ

  กองที่ 1 กลุ่มที่ 1 SS.W.B.

 5. ผู้กำากับกองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  กรรมการ

  กองที่ 1 กลุ่มที่ 1 SS.W.B.  

สำาเนา

คำาสั่งโรงเรียน....................................................

ที่...................../.....................

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหลักสูตรเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ

........................................................
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เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

 6.    กรรมการ

 7.     
ฯลฯ 

 กรรมการ

 8.    กรรมการ

 9.    กรรมการ

 10.  รองผู้กำากับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  กรรมการ

  กองที่ 1 กลุ่มที่ 1 SS.B.T.C.  

 11.  รองผู้กำากับกองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  กรรมการ

  กองที่ 1 กลุ่มที่ 1 SS.B.T.C 

     (ลงนาม)……………………………

      ผู้อำานวยการลูกเสือโรงเรียน..............................
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เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

ข้อสอบภาคปฏิบัติ

 1. เดินทางไกลไปยังท้องถิ่นที่ลูกเสือไม่คุ้นเคย ชุดละ 4 คน 

ระยะทางอย่างน้อย 8 กิโลเมตร และอยู่ค่ายพักแรม 1 คืน

 2. ในระหว่างเดินทางไกลต้องมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นอย่างน้อย  

5 อย่าง เช่น ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ช่วยคนที่ติดอยู่ในที่สูง การแปลรหัส 

การใช้เข็มทิศ และเหตุฉุกเฉินทางนำ้า

 3. ทำาการทดสอบอย่างจริงจังในเรื่องความตั้งใจ ความคิดริเริ่ม 

และการพึ่งตนเอง

 4. มีความรู้ในเรื่องแผนที่และเข็มทิศ

 5. ไปเยี่ยมหน่วยงานหรือสถาบัน 2 แห่ง ที่ไม่ผิดศีลธรรม 

และมีความสำาคัญในชีวิตของชุมชน
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เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

ข้อสอบภาคทฤษฎี

จงเขียน l ล้อมรอบตัวอักษรหน้าข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

 1. เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ

   ก. รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส พื้นสีกากีภายในมีรูปช่อชัยพฤกษ์

    สีขาว 2 ช่อ โค้งเข้าหากัน ปลายช่อชัยพฤกษ์

    มีตราเครื่องหมายหัวลูกศรสีขาว ระหว่างช่อชัยพฤกษ์ 

    มีหน้าสีทอง

   ข. รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นสีกากีภายในมีรูปช่อชัยพฤกษ์

    สีขาว 2 ช่อ โค้งเข้าหากัน ปลายช่อชัยพฤกษ์

    มีตราเครื่องหมายหัวลูกศรสีขาว ระหว่างช่อชัยพฤกษ์ 

    มีหน้าสีทอง

   ค. รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว พื้นสีกากีภายในมีรูปช่อชัยพฤกษ์

    สีขาว 2 ช่อ โค้งเข้าหากัน ปลายช่อชัยพฤกษ์

    มีตราเครื่องหมายหัวลูกศรสีขาว ระหว่างช่อชัยพฤกษ์ 

    มีหน้าสีทอง

   ง. รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดด้านละ 3 เซนติเมตร พื้นสีกากี

    ภายในมีรูปช่อชัยพฤกษ์สีขาว 2 ช่อ โค้งเข้าหากัน 

    ปลายช่อชัยพฤกษ์มีตราเครื่องหมายหัวลูกศรสีขาว 

    ระหว่างช่อชัยพฤกษ์มีหน้าสีทอง
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เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

 2. การประดับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ

   ก. ติดที่กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อ     

   ข. ติดที่กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อข้างขวา

   ค. ติดที่กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อข้างซ้าย   

   ง. ติดที่แขนเสื้อข้างขวา

 3. คุณสมบัติแรกของลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ที่จะมีสิทธิ์สอบ 

  เพื่อรับเครื่องหมายวิชาพิเศษ

   ก. ได้รับเครื่องหมายลูกเสือโลก

   ข. ได้รับเครื่องหมายลูกเสือเอก

   ค. ได้รับเครื่องหมายลูกเสือพระมงกุฎ   

   ง. ได้รับเครื่องหมายลูกเสือหลวง

 4. ผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ

   ก. สอบวิชาพื้นฐานระดับลูกเสือชั้นพิเศษได้ 3 วิชา 

   ข. สอบวิชาพื้นฐานระดับลูกเสือชั้นพิเศษได้ 4 วิชา 

   ค. สอบวิชาพื้นฐานระดับลูกเสือชั้นพิเศษได้ 5 วิชา 

   ง. สอบวิชาพื้นฐานระดับลูกเสือชั้นพิเศษได้ 6 วิชา 

 5. ต้องมีอีกกี่วิชา ซึ่งลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ เป็นผู้เลือก

   ก. 3 วิชา  

   ข. 4 วิชา

   ค. 5 วิชา  

   ง. 6 วิชา
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เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

 6. ต้องผ่านการเดินทางไกลไปอยู่ค่ายพักแรมกี่คืน

   ก. 1 คืน  

   ข. 2 คืน

   ค. 3 คืน   

   ง. 4 คืน

 7. การเดินทางไกลต้องมีระยะทางอย่างน้อยกี่กิโลเมตร

   ก. 5 กิโลเมตร  

   ข. 6 กิโลเมตร

   ค. 7 กิโลเมตร  

   ง. 8 กิโลเมตร

 8. การไปอยู่ค่ายพักแรม ควรแบ่งเป็นชุดละกี่คน

   ก. ชุดละ 2 คน  

   ข. ชุดละ 4 คน

   ค. ชุดละ 6 คน  

   ง. ชุดละ 8 คน

 9. ท้องถิ่นแบบไหนที่ต้องไปอยู่ค่ายพักแรม

   ก. ท้องถิ่นที่ใกล้หมู่บ้าน  

   ข. ท้องถิ่นที่สะดวกสบาย

   ค. ท้องถิ่นที่ลูกเสือไม่คุ้นเคย  

   ง. ท้องถิ่นที่ยากลำาบาก
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เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

 10. ในระหว่างที่เดินทางไกลให้สมมติว่ามีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นอย่างน้อย

   ก. 2 อย่าง  

   ข. 3 อย่าง

   ค. 4 อย่าง  

   ง. 5 อย่าง

 11. การเดนิทางไกลลกูเสอื เนตรนาร ีสามญัรุน่ใหญ ่จำาเปน็ตอ้งมคีวามรู ้

  ในเรื่องใด จึงจะสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้

   ก. การปฐมพยาบาล  

   ข. แผนที่และเข็มทิศ

   ค. การบุกเบิก  

   ง. การสะกดรอย

 12. ตัวอย่างเหตุฉุกเฉิน

   ก. ช่วยเหลือผู้ประสบภัย  

   ข. ผู้ติดอยู่ในที่สูง

   ค. การใช้เข็มทิศ  

   ง. วิชาการอยู่ค่ายพักแรม

 13. ผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ ต้องผ่านการอบรม 

  วิชาใดอีก

   ก. วิชาความคิดริเริ่ม  

   ข. วิชาความเป็นผู้นำา

   ค. วิชาผู้ฝึกสอน  

   ง. ถูกทุกข้อ
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เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

 14. การทดสอบวิชาความคิดริเริ่ม ได้แก่

   ก. ทดสอบภาคทฤษฎี  

   ข. ทดสอบภาคปฏิบัติ

   ค. ทดสอบอย่างจริงจัง  

   ง. ถูกทุกข้อ

 15. เรื่องที่ต้องทดสอบในวิชาความคิดริเริ่ม

   ก. ความคิดริเริ่ม  

   ข. ความตั้งใจจริง

   ค. การพึ่งตนเอง  

   ง. ถูกทุกข้อ

 16. มาตรฐานวิชาการเดินทางสำารวจระดับเครื่องหมายชั้นพิเศษ

   ก. ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 คืน  

   ข. ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2 วัน

   ค. ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3 คืน  

   ง. ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 4 คืน

 17. มาตรฐานวิชาบริการระดับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ

   ก. ให้บริการชุมชนเป็นเวลาอย่างน้อย 7 ชั่วโมง  

   ข. ให้บริการชุมชนเป็นเวลาอย่างน้อย 8 ชั่วโมง

   ค. ให้บริการชุมชนเป็นเวลาอย่างน้อย 9 ชั่วโมง  

   ง. ให้บริการชุมชนเป็นเวลาอย่างน้อย 10 ชั่วโมง 

    ในระยะเวลา 2 เดือน
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เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

 18. มาตรฐานวิชาหน้าที่พลเมืองระดับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ

   ก. รู้ประวัติลูกเสือไทย  

   ข. ขบวนการลูกเสือโลก

   ค. วิชาลูกเสือบรรเทาสาธารณภัย  

   ง. ถูกทุกข้อ

 19. ผู้ที่พิจารณาเห็นว่าเป็นผู้สมควรได้รับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ

   ก. คณะกรรมการดำาเนินงานของกองและผู้กำากับ

   ข. คณะกรรมการดำาเนินงานของกองและรองผู้กำากับ

   ค. คณะกรรมการดำาเนินงาน

   ง. ที่ประชุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

 20. ผู้ที่อนุมัติเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ

   ก. ผู้อำานวยการลูกเสือโรงเรียน 

   ข. รองผู้อำานวยการลูกเสือโรงเรียน

   ค. เลขาธิการสำานักงานลูกเสือแห่งชาติ/ผู้อำานวยการ

    ลูกเสือจังหวัด (แล้วแต่กรณี) 

   ง. ผิดทุกข้อ
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เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

เฉลยคำาตอบ

 1. ง 11. ข

 2. ข 12.  ง

 3. ก 13.  ก

 4. ค 14.  ค

 5. ก 15.  ง

 6. ก 16.  ข

 7. ง 17.  ง

 8. ข 18.  ง

 9. ค 19.  ก

 10. ง 20.  ค
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เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ

รายชื่อลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ที่สอบผ่าน - ไม่ผ่าน

 ลำาดับที่ ชื่อลูกเสือ เนตรนารี ผ่าน ไม่ผ่าน

 1.   P
 2.   P
 3.   P
 4.    x
 5.   P
 6.   P
 7.    x
 8.   P
 9.   P
 10.   P
 11.   P
 12.   P
 13.    x
 14.    x
 15.    x
 ฯลฯ

หมายเหตุ
 - ถ้าใส่เครื่องหมาย P แสดงว่า สอบผ่าน
 - ถ้าใส่เครื่องหมาย x แสดงว่า สอบไม่ผ่าน

ลงชื่อ........................................ ลงชื่อ........................................ 
 (.......................................) (.......................................) 
 กรรมการ กรรมการ

 ลงชื่อ......................................................
 (....................................................)

ประธาน



61คู่มือก�รสอบ

เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

หนังสือจากส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคอนุมัติผล 
และการประดับเครื่องหมาย

 เมื่อสำานักงานลูกเสือแห่งชาติหรือสำานักงานลูกเสือจังหวัด 

(แล้วแต่กรณี) พิจารณาตามหลักฐานที่สถานศึกษาส่งไป และตรวจสอบ

ได้ว่ามีการดำาเนินการสอบจริง จึงออกหนังสืออนุมัติผลการสอบหลักสูตร

เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และการประดับเครื่องหมาย ดังนี้ี้

ตัวอย่างหนังสืออนุมัติผล

ที่........./...................  สำานกังานลกูเสอืแหง่ชาติ

 สำานักงานลูกเสือจังหวัด

 (แล้วแต่กรณี)

 วนัที.่......เดอืน..................พ.ศ. .........

เรื่อง  อนุมัติผลการสอบเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ

 และการประดับเครื่องหมาย

เรียน  ผู้อำานวยการลูกเสือโรงเรียน.............

อ้างถึง  หนงัสอืของโรงเรยีน ที.่........./....................ลงวนัที.่...........................

 ตามหนังสือที่อ้างถึง โรงเรียนจัดส่งรายงานผลการสอบเครื่องหมาย

ลูกเสือชั้นพิเศษ และขออนุมัติประดับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษให้แก ่

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ผู้ที่สอบผ่าน ความแจ้งแล้วนั้น



62 คู่มือก�รสอบ

เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

 สำานกังานลกูเสอืแหง่ชาตหิรอืสำานกังานลกูเสอืจงัหวดั (แลว้แตก่รณ)ี  

ได้รับทราบแล้วด้วยความยินดี จึงอนุมัติผลการสอบเครื่องหมายลูกเสือ 

ชั้นพิเศษตามที่เสนอ และอนุมัติให้ประดับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษได้  

และขอให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ แจ้งให้ลูกเสือ  

เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ทราบถึงความสำาคัญของวิชาลูกเสือชั้นพิเศษที่ตน 

สอบผา่น และเอาใจใสใ่หล้กูเสอื เนตรนาร ีสามญัรุน่ใหญ ่ปฏบิตัใิหเ้ปน็ประโยชน ์

อยู่เสมอด้วย

 อนึ่ง ในการจัดซื้อเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ ใคร่ขอให้โรงเรียน

ติดต่อขอหนังสืออนุญาตซื้อเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษที่งานวิชาการ 

สำานักงานลูกเสือแห่งชาติ (ปัจจุบันคือส่วนสิทธิประโยชน์ สำานักงานลูกเสือ

แห่งชาติ) ตามหนังสือของสำานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  

ที่ 147/2517 ลงวันที่ 7 มกราคม 2517 หรือที่สำานักงานลูกเสือจังหวัด  

(แล้วแต่กรณี) เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ประดับเครื่องหมายดังกล่าว  

จะขอบคุณมาก

     ขอแสดงความนับถือ

     (…………………….............………)

      ตำาแหนง่...........................................................
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เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

สถานศึกษาออกหนังสือรับรองให้กับ

ลูกเสือ เนตรนารี ที่สอบผ่าน

  

 เมื่อสถานศึกษาได้รับหนังสือตอบอนุมัติผลการสอบ และให้

ประดับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษแล้ว ก็ให้ออกหลักฐานคือหนังสือ

รับรองแก่ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ที่สอบผ่าน และลงทะเบียนไว้

เป็นหลักฐาน

ที่............/.................... สถานศึกษา..........................

 วนัที.่.......เดอืน.................พ.ศ. ...........

 ขอรบัรองวา่...................................สอบหลกัสตูรลกูเสอืชัน้พเิศษ 

โดยการอนุมัติผลการสอบของ....................................ที่............/.............. 

ลงวันที่.....................และได้แนบสำาเนาหนังสืออนุมัติผลมาด้วยแล้ว 

 (ลงชื่อ)...............................................

 (.............................................)

 ผู้อำานวยการลูกเสือโรงเรียน.......................
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เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

สถานศึกษาลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐาน

 ขั้นตอนสุดท้าย ผู้กำากับกองลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่  

ต้องดำาเนินการ ดังนี้

 1. ลงรายชื่อลูกเสือหรือเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ที่สอบผ่าน 

ในทะเบียนกองลูกเสือหรือเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ (ลส.8) หรือ (นน.8) 

 2. ลงรายชื่อการสอบผ่านในบัตรประจำาตัวลูกเสือหรือ 

เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ (ลส.17) หรือ (นน.17) ไว้เป็นหลักฐานด้วย



65คู่มือก�รสอบ

เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง
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เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

ทะเบียนกองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

กองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ที่
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เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

บัตรประจำาตัวลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่



68 คู่มือก�รสอบ

เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

บัตรประจำาตัวเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
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เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

1 ดวง
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เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

หลักสูตรเครื่องหมายลูกเสือหลวง

(ชั้น ม.3)

 1. ผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับเครื่องหมายลูกเสือหลวง

  - ได้รับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ

  - สอบได้วิชาพื้นฐานในระดับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ  

3 วิชา ซึ่งไม่อยู่ในวิชาพื้นฐาน 5 วิชา ที่สอบได้เพื่อขอรับเครื่องหมาย 

ลูกเสือชั้นพิเศษ

  - สอบได้วิชาบริการและวิชาพื้นฐานอีก 3 วิชา ในระดับ

เครื่องหมายลูกเสือหลวง

 2. ผ่านการฝึกอบรมวิชาการเป็นผู้นำาตามหลักสูตรที่กำาหนดไว้

 3. คณะกรรมการดำาเนินงานของกองและผู้กำากับเห็นว่า 

เป็นผู้ที่ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีตามวิธีการของลูกเสือ และสมควร 

ได้รับเครื่องหมายลูกเสือหลวง
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เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

 4. เลขาธกิารสำานกังานลกูเสอืแหง่ชาตหิรอืผูอ้ำานวยการลกูเสอื 

จังหวัด (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณวุฒิเหมาะสมทำาการ

สัมภาษณ์ เมื่อผ่านการสัมภาษณ์แล้วให้รายงานตามลำาดับจนถึง 

คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติพิจารณาอนุมัติ และให้ประธาน 

คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้ลงนามในประกาศนียบัตร 

แสดงว่าเป็นผู้ได้รับเครื่องหมายลูกเสือหลวง
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เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

แผนกำาหนดการฝึกอบรมหลักสูตร

เครื่องหมายลูกเสือหลวง

 สัปดาห์ที่ ภาคเรียนที่ 1

 1 ปฐมนิเทศ พิธีประดับดาวประจำาการ 2 ดวง

 2 ทบทวนหลักสูตรเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ

 3 ทบทวนหลักสูตรเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ

 4 สอบวิชาพื้นฐานในระดับลูกเสือชั้นพิเศษวิชาหน้าที่พลเมือง

 5 สอบวิชาพื้นฐานในระดับลูกเสือชั้นพิเศษวิชาสิ่งแวดล้อม

 6 สอบวิชาพื้นฐานในระดับลูกเสือชั้นพิเศษวิชาอุดมคติ

 7 สอบวิชาบริการ

 8 สอบวิชากิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ

 9 สอบวิชากิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ

 10 สอบวิชาการแสดงออกทางศิลปะ

 11 สอบวิชาการแสดงออกทางศิลปะ

 12 สอบวิชาสมรรถภาพทางกาย

 13 สอบวิชาสมรรถภาพทางกาย

 14 ทบทวน

 15 ทบทวน
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เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

 สัปดาห์ที่ ภาคเรียนที่ 2

 11 การประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีตามวิธีการของลูกเสือ

 12 ฝึกอบรมวิชาการเป็นผู้นำา

 13 ฝึกอบรมวิชาการเป็นผู้นำา

 14 ทบทวน

 15 ทบทวน

 16 ดำาเนินการสอบหลักสูตรเครื่องหมายลูกเสือหลวง

 17 ดำาเนินการสอบหลักสูตรเครื่องหมายลูกเสือหลวง

 18 ดำาเนินการสอบเครื่องหมายลูกเสือหลวง

 19 ดำาเนินการสอบเครื่องหมายลูกเสือหลวง

 20 คณะกรรมการดำาเนินงานของกองเห็นสมควรได้รับ

  เครื่องหมายลูกเสือหลวง

 21 ทบทวนเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์

 22 ทบทวนเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์

 23 เข้ารับการสัมภาษณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ

 24 ได้รับประกาศนียบัตร

 25 พิธีมอบประกาศนียบัตรลูกเสือหลวง



74 คู่มือก�รสอบ

เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

การสอบเครื่องหมายลูกเสือหลวง

 ใหส้ถานศกึษาดำาเนนิการสอนหลกัสตูรเครือ่งหมายลกูเสอืหลวง 

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้แก่ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สอบได้เครื่องหมายลูกเสือโลกและเครื่องหมาย 

ลูกเสือชั้นพิเศษ

 เมื่อสถานศึกษาทำาการสอบเครื่องหมายลูกเสือหลวงเป็น

ที่เรียบร้อยแล้ว เสนอเรื่องขอรับการสัมภาษณ์ไปยังสำานักงานลูกเสือ 

แห่งชาติหรือสำานักงานลูกเสือจังหวัด (แล้วแต่กรณี) ให้แก่ลูกเสือ  

เนตรนารี ที่สอบผ่านภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีของเครื่องหมาย 

ลูกเสือหลวง เมื่อลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ สามารถผ่าน 

การสัมภาษณ์แล้วให้นำาเสนอคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

พจิารณาอนมุตัแิละนำาเสนอประธานคณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแหง่ชาติ

ลงนามประกาศนียบัตรลูกเสือหลวง

 จากนั้นแจ้งหนังสือผลการอนุมัติและจัดส่งประกาศนียบัตร 

ไปยังสถานศึกษาต่อไป
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เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

ที่......../..............  สถานศึกษา.......................

 วนัที.่.........เดอืน................พ.ศ. .........

เรื่อง ขอรับการสอบสัมภาษณ์

เรียน เลขาธิการสำานักงานลูกเสือแห่งชาติ/ผู้อำานวยการลูกเสือจังหวัด  

 (แล้วแต่กรณี)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. โครงการสอบหลักสูตรเครื่องหมายลูกเสือหลวง

 2. คำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหลักสูตรเครื่องหมาย 

  ลูกเสือหลวง

 3. ข้อสอบภาคปฏิบัติ 

 4. ข้อสอบภาคทฤษฎี 

 5. รายชื่อลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ที่สอบผ่าน

  หลักสูตรเครื่องหมายลูกเสือหลวง

 ด้วยสถานศึกษาได้ทำาการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญ 

รุ่นใหญ่ ตามหลักสูตรเครื่องหมายลูกเสือหลวง สำาหรับชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 3 ตามแผนการสอนที่กำาหนด บัดนี้ สถานศึกษาได้ดำาเนินการสอบ 

ทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่า มีลูกเสือ 

เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ จำานวน.........คน สอบผ่าน (รายชื่อดังแนบ)  

จึงขอส่งลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ที่สอบผ่าน เพื่อขอรับการสัมภาษณ์

สถานศึกษาขอรับการสอบสัมภาษณ์
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เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

 จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณากำาหนดนดัหมายวนัสอบสมัภาษณด์ว้ย 

จักเป็นพระคุณยิ่ง

 ขอแสดงความนับถือ

 (……………………………………………)

 ผู้อำานวยการลูกเสือโรงเรียน.......................
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เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

 1. ชื่อโครงการ “การสอบหลักสูตรเครื่องหมายลูกเสือหลวง 

ประจำาปี พ.ศ. .............”

 2. หลักการและเหตุผล

  ด้วยในการประชุมคณะกรรมการดำาเนินงานของกองลูกเสือ 

เนตรนาร ีสามญัรุน่ใหญ ่ครัง้ที.่...../...........เมือ่วนัที.่....เดอืน.........พ.ศ. .......... 

ณ.........................................มมีตเิหน็ชอบใหจ้ดัสอบหลกัสตูรเครือ่งหมาย 

ลูกเสือหลวง ให้กับลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

และไดน้ำาเสนอผูอ้ำานวยการลกูเสอืโรงเรยีนพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบแลว้ 

 3. วัตถุประสงค์

  3.1 เพื่อให้เป็นไปตามที่กำาหนดในหลักสูตรการฝึกอบรมฯ 

ตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ

  3.2 เพื่ อ เป็ น เ กี ย รติ ป ระวั ติ แ ก่ ลู ก เ สื อ  เ นตรนารี   

สามัญรุ่นใหญ่ ที่ได้รับประกาศนียบัตรจากประธานคณะกรรมการบริหาร

ลูกเสือแห่งชาติ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกเสือรุ่นน้อง

 4. เป้าหมาย

  ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ จำานวน...........คน

โครงการสอบหลักสูตรเครื่องหมายลูกเสืือหลวง

ประจำาปี….....………

…………………………………………………….
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เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

 5. วิธีดำาเนินการ 

  5.1 จดัทำาคำาสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบหลกัสตูรเครือ่งหมาย

ลูกเสือหลวง

  5.2 เริ่มดำาเนินการสอบตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนครบ 

ตามหลักสูตรที่กำาหนด

  5.3 ดำาเนินการขอรับการสัมภาษณ์

 6. วันและสถานที่

  ระหว่างเดือน...................ถึงเดือน...................พ.ศ. ...........  

ณ .......................... 

 7. ผลที่จะได้รับ

  ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ จำานวน............คน จะได้รับ

เครื่องหมายลูกเสือหลวง

 8. ผู้รับผิดชอบโครงการ

  รองผู้อำานวยการลูกเสือโรงเรียน....................

 9. ชนิดของโครงการ 

  เป็นโครงการต่อเนื่องทุกปี
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เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

 เพื่อให้การสอบหลักสูตรเครื่องหมายลูกเสือหลวง ให้แก่ลูกเสือ  

เนตรนาร ีสามญัรุน่ใหญ ่ระหวา่งวนัที.่........ถงึวนัที.่........เดอืน..................พ.ศ. ......... 

ณ..............จังหวัด..................เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

 จึงแต่งตั้งบุคลากรทางการลูกเสือต่อไปนี้ ดำาเนินการสอบตามกำาหนด

วันและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

 1. รองผู้อำานวยการลูกเสือโรงเรียน A.L.T./SS.W.B. ประธาน

 2. ผู้กำากับกลุ่มลูกเสือโรงเรียน A.L.T./SS.W.B. รองประธาน

 3. รองผู้กำากับกลุ่มลูกเสือโรงเรียน SS.W.B.  กรรมการ

 4. ผู้กำากับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  กรรมการ

  กองที่ 1 กลุ่มที่ 1 SS.W.B.

 5. ผู้กำากับกองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  กรรมการ

  กองที่ 1 กลุ่มที่ 1 SS.W.B.  

สำาเนา

คำาสั่งโรงเรียน....................................................

ที่...................../.....................

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหลักสูตรเครื่องหมายลูกเสือหลวง

........................................................
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เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

 6.    กรรมการ

 7.     
ฯลฯ 

 กรรมการ

 8.    กรรมการ

 9.    กรรมการ

 10.  รองผู้กำากับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  กรรมการ

  กองที่ 1 กลุ่มที่ 1 SS.B.T.C.  

 11.  รองผู้กำากับกองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  กรรมการ

  กองที่ 1 กลุ่มที่ 1 SS.B.T.C 

     (ลงนาม)……………………………

      ผู้อำานวยการลูกเสือโรงเรียน..............................
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เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

ข้อสอบภาคปฏิบัติ

 1. สอบได้วิชาพื้นฐานในระดับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ  

3 วิชา

 2. สอบได้วิชาบริการ

 3. สอบไดว้ชิาพืน้ฐาน 3 วชิา ในระดบัเครือ่งหมายลกูเสอืหลวง

 4. ผ่านการฝึกอบรมวิชาการเป็นผู้นำา

 5. ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีตามวิธีการของลูกเสือ โดย 

คณะกรรมการดำาเนินงานของกองและผู้กำากับให้ความเห็นชอบ
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เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

ข้อสอบภาคทฤษฎี

จงเขียน l ล้อมรอบตัวอักษรหน้าข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

 1. เครื่องหมายลูกเสือหลวง

   ก. รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดด้านละ 3 เซนติเมตร พื้นสีกากี 

    ขอบสีขาว มีรูปพระมหามงกุฎสีทองอยู่ตรงกลาง

    และมีตราคณะลูกเสือแห่งชาติสีขาวอยู่เบื้องล่าง

    พระมงกุฎ

   ข. รปูสามเหลีย่ม รปูสีเ่หลีย่มจตัรุสั ขนาดดา้นละ 3 เซนตเิมตร 

    พื้นสีกากี ขอบสีขาว มีรูปพระมหามงกุฎสีทอง

    อยู่ตรงกลาง และมีตราคณะลูกเสือแห่งชาติสีขาว

    อยู่เบื้องล่างพระมงกุฎ

   ค. รูปวงรี รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดด้านละ 3 เซนติเมตร 

    พื้นสีกากี ขอบสีขาว มีรูปพระมหามงกุฎสีทองอยู่ตรงกลาง

    และมีตราคณะลูกเสือแห่งชาติสีขาวอยู่เบื้องล่าง

    พระมงกุฎ

   ง. รูปโล่ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดด้านละ 3 เซนติเมตร 

    พืน้สกีาก ีขอบสขีาว มรีปูพระมหามงกฎุสทีองอยูต่รงกลาง

    และมีตราคณะลูกเสือแห่งชาติสีขาวอยู่เบื้องล่าง

    พระมงกุฎ
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เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

 2. การประดับเครื่องหมายลูกเสือหลวง

   ก. กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อด้านซ้าย

   ข. กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อข้างขวาแทนเครื่องหมายลูกเสือ

    ชั้นพิเศษ

   ค. ติดที่ไหล่ขวา

   ง. ติดที่ไหล่ซ้าย

 3. ผู้ที่เข้าเกณฑ์มีสิทธิ์สอบเครื่องหมายลูกเสือหลวง

   ก. ได้รับเครื่องหมายลูกเสือเอก

   ข. ได้รับเครื่องหมายลูกเสือโลก

   ค. ได้รับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ

   ง. ถูกทุกข้อ

 4. วิชาพื้นฐานในระดับลูกเสือชั้นพิเศษ 3 วิชา ได้แก่

   ก. การเดินทางสำารวจ บริการ อุดมคติ

   ข. การเดินทางสำารวจ บริการ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ

   ค. หน้าที่พลเมือง การเดินสำารวจ บริการ

   ง. หน้าที่พลเมือง สิ่งแวดล้อม สมรรถภาพทางกาย

 5. วิชาบริการในระดับเครื่องหมายลูกเสือหลวง

   ก. ช่วยบริการงานของกองลูกเสือ เป็นเวลา 6 เดือน

   ข. ช่วยบริการงานของสถานศึกษา เป็นเวลา 6 เดือน

   ค. ช่วยบริการงานบ้านของตน เป็นเวลา 6 เดือน

   ง. ช่วยดำาเนินการในกองลูกเสือสำารองหรือสามัญ 

    เป็นเวลา 6 เดือน
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เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

 6. วิชาบริการในระดับเครื่องหมายลูกเสือหลวง

   ก. บริการพัฒนาชุมชน รวม 5 ชั่วโมง เป็นเวลา 2 เดือน

   ข. บริการพัฒนาชุมชน รวม 10 ชั่วโมง เป็นเวลา 4 เดือน

   ค. บริการพัฒนาชุมชน รวม 15 ชั่วโมง เป็นเวลา 5 เดือน

   ง. บริการพัฒนาชุมชน รวม 20 ชั่วโมง เป็นเวลา 6 เดือน

 7. สอบวิชาพื้นฐานในระดับลูกเสือหลวง จำานวน 3 วิชา

   ก. ผจญภัย บุกเบิก เดินทางไกล

   ข. สิ่งแวดล้อม อุดมคติ กิจกรรมที่สนใจเป็นกรณีพิเศษ

   ค. ยิงปืน แผนที่ทหารและเข็มทิศ อนุรักษ์ธรรมชาติ

   ง. ผิดทุกข้อ

 8. วิชาพื้นฐานหน้าที่พลเมืองระดับเครื่องหมายหลวง

   ก. รู้นโยบายของรัฐบาลไทยในปัจจุบันเกี่ยวกับเศรษฐกิจ

   ข. รูน้โยบายของรฐับาลไทยในปจัจบุนัเกีย่วกบัการทอ่งเทีย่ว

   ค. รูน้โยบายของรฐับาลไทยในปจัจบุนัเกีย่วกบัตา่งประเทศ

   ง. นโยบายของรัฐบาลไทยในปัจจุบันเกี่ยวกับการปกครอง

 9. วิชาพื้นฐานหน้าที่พลเมืองระดับเครื่องหมายลูกเสือหลวง

   ก. รบัหนา้ทีเ่ปน็กรรมการกองลกูเสอืหรอืกรรมการโรงเรยีน

   ข. รับหน้าที่เป็นกรรมการสหกรณ์โรงเรียน

   ค. รับหน้าที่เป็นกรรมการหมู่บ้าน

   ง. รับหน้าที่เป็นกรรมการห้องสมุดโรงเรียน
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เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

 10. วิชาพื้นฐานสิ่งแวดล้อมระดับเครื่องหมายลูกเสือหลวง

   ก. มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการกำาจัดขยะมูลฝอย

   ข. มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ

   ค. มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการกำาจัดผักตบชวา

   ง.  ถูกทุกข้อ

 11. การเดินทางสำารวจระดับเครื่องหมายลูกเสือหลวง

   ก. เดินทางสำารวจใช้เวลาอย่างน้อย 1 วัน

   ข. เดินทางสำารวจใช้เวลาอย่างน้อย 2 วัน 1 คืน

   ค. เดินทางสำารวจใช้เวลาอย่างน้อย 3 วัน 2 คืน

   ง. เดินทางสำารวจใช้เวลาอย่างน้อย 4 วัน 3 คืน

 12. การขี่จักรยานระดับเครื่องหมายลูกเสือหลวง

   ก. ขี่รถจักรยานเป็นระยะทาง 30 - 50 กิโลเมตร

   ข. ขี่รถจักรยานเป็นระยะทาง 40 - 60 กิโลเมตร

   ค. ขี่รถจักรยานเป็นระยะทาง 50 - 70 กิโลเมตร

   ง. ขี่รถจักรยานเป็นระยะทาง 60 - 80 กิโลเมตร

    ขี่รถจักรยานเป็นระยะทาง 70 - 90 กิโลเมตร

 13. การแสดงออกทางศิลปะในระดับเครื่องหมายลูกเสือหลวง

   ก. แสดงงานศิลปะในสถานศึกษา

   ข. แสดงงานศิลปะในชุมชน

   ค. แสดงงานศิลปะในที่สาธารณะ

   ง. แสดงงานศิลปะในงานแสดงสินค้า
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เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

 14. สมรรถภาพทางกายในระดับเครื่องหมายลูกเสือหลวง

   ก. บริหารร่างกายเป็นเวลา 4 เดือน

   ข. บริหารร่างกายเป็นเวลา 5 เดือน

   ค. บริหารร่างกายเป็นเวลา 6 เดือน

   ง. บริหารร่างกายเป็นเวลา 7 เดือน

 15. อุดมคติระดับเครื่องหมายลูกเสือหลวง

   ก. อธิบายได้ว่าคำาปฏิญาณและกฎนำาไปปฏิบัติได้อย่างไร

   ข. อธิบายได้ว่าคำาปฏิญาณและกฎมีความหมายอย่างไร

   ค. อธิบายได้ว่าคำาปฏิญาณและกฎของลูกเสือสอดคล้อง

    กับศาสนาของตนอย่างไร

   ง. อธิบายได้ว่าคำาปฏิญาณและกฎมีความสำาคัญอย่างไร

 16. กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษระดับเครื่องหมายลูกเสือหลวง

   ก. สามารถแสดงผลงานที่ตนสนใจ

   ข. สามารถแสดงผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

   ค. สามารถแสดงผลงานที่ยากลำาบาก

   ง. สามารถแสดงผลงานและชี้แจงให้กรรมการสอบเข้าใจ

 17. วิชาการเป็นผู้นำา

   ก. การเป็นผู้นำา - ผู้ตามที่ดี

   ข. ระเบียบแถว สัญญาณมือสากล กิจกรรมผจญภัย

   ค. คุณสมบัติของผู้นำา

   ง. เกมผู้นำา - ผู้ตาม
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เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

 18. ผู้อนุมัติผลเครื่องหมายลูกเสือหลวง

   ก. คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

   ข. ประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

   ค. เลขาธิการสำานักงานลูกเสือแห่งชาติ

   ง. ผู้อำานวยการลูกเสือจังหวัด

 19. ผู้ลงนามในประกาศนียบัตรเครื่องหมายลูกเสือหลวง

   ก. คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

   ข. ประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

   ค. เลขาธิการสำานักงานลูกเสือแห่งชาติ

   ง. ผู้อำานวยการลูกเสือจังหวัด

 20. เครื่องหมายชั้นสูงสุดของลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

   ก. เครื่องหมายลูกเสือสัมพันธ์

   ข. เครื่องหมายวชิราวุธ

   ค. เครื่องหมายสายยงยศ

   ง. เครื่องหมายลูกเสือหลวง



88 คู่มือก�รสอบ

เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

เฉลยคำาตอบ

 1. ก 11. ง

 2. ข 12.  ค

 3. ค 13.  ค

 4. ง 14.  ก

 5. ง 15.  ข

 6. ง 16.  ง

 7. ข 17.  ค

 8. ค 18.  ก

 9. ก 19.  ข

 10. ข 20.  ง
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เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

เครื่องหมายลูกเสือหลวง

รายชื่อลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ที่สอบผ่าน

ลงชื่อ........................................ ลงชื่อ........................................ 
 (.......................................) (.......................................) 
 กรรมการ กรรมการ

ลงชื่อ......................................................
 (....................................................)
 ประธาน

 ลำาดับที่ ชื่อลูกเสือ เนตรนารี ผ่าน

 1.   P
 2.   P
 3.   P
 4.   P
 5.   P
 6.   P
 7.   P
 8.   P
 9.   P
 10.   P
 11.   P
 12.   P
 13.   P
 14.   P
 15.   P
 ฯลฯ
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เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

หนังสือจากส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคอนุมัติผล 
และการประดับเครื่องหมาย

 เมื่อทางสำานักงานลูกเสือแห่งชาติหรือสำานักงานลูกเสือจังหวัด  

(แล้วแต่กรณี) พิจารณาตามหลักฐานที่สถานศึกษาส่งไป และตรวจสอบ 

ได้ว่ามีการดำาเนินการสอบจริง จึงได้ดำาเนินการสัมภาษณ์แล้วดังหนังสือ

อนุมัติผลการสอบเครื่องหมายลูกเสือหลวง และการประดับเครื่องหมาย 

ดังนี้

ตัวอย่างหนังสืออนุมัติผล

ที่........./................... สำานักงานลูกเสือแห่งชาติ

 สำานักงานลูกเสือจังหวัด

 (แล้วแต่กรณี)

 วนัที.่.......เดอืน...................พ.ศ. ..........

เรื่อง  อนุมัติผลการสอบเครื่องหมายลูกเสือหลวง

 และการประดับเครื่องหมาย

เรียน  ผู้อำานวยการลูกเสือโรงเรียน.............

อ้างถึง  หนงัสอืของโรงเรยีน ที.่........./....................ลงวนัที.่...........................

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศนียบัตร

 ตามหนังสือที่อ้างถึง โรงเรียนจัดส่งรายงานผลการสอบ

เครื่องหมายลูกเสือหลวง และขอรับการสัมภาษณ์ให้แก่ลูกเสือ เนตรนารี 

สามัญรุ่นใหญ่ ผู้ที่สอบผ่าน ความแจ้งแล้วนั้น
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เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

 สำานกังานลกูเสอืแหง่ชาตหิรอืสำานกังานลกูเสอืจงัหวดั (แลว้แตก่รณ)ี  

ได้รับทราบและได้ทำาการสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว มีลูกเสือ เนตรนารี  

สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบผ่าน จำานวน............คน ดังนี้

 1. ...................................................................

 2. ...................................................................

 3. ...................................................................

และได้นำาเสนอคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติพิจารณาอนุมัติ และ 

ประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติได้ลงนามในประกาศนียบัตร

เรียบร้อยแล้ว

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบการอนุมัติผลการสอบเครื่องหมาย 

ลูกเสือหลวง และการประดับเครื่องหมาย

     ขอแสดงความนับถือ

     (……………………………..........)

      ตำาแหนง่...........................................................



92 คู่มือก�รสอบ

เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

การจัดทำาประกาศนียบัตรผู้ได้รับเครื่องหมายลูกเสือหลวง

 เลขาธิการสำานักงานลูกเสือแห่งชาติหรือผู้อำานวยการลูกเสือ 

จังหวัด (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่มีวุฒิเหมาะสมแล้วทำา 

การสัมภาษณ์เมื่อเห็นว่าเป็นผู้เหมาะสมแล้วให้รายงานต่อไป ตามลำาดับ

จนถงึคณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแหง่ชาตพิจิารณาอนมุตัแิละใหป้ระธาน

คณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแหง่ชาตเิปน็ผูล้งนามในประกาศนยีบตัรแสดง

ว่าเป็นผู้ได้รับเครื่องหมายลูกเสือหลวง จากนั้นแจ้งให้สถานศึกษาทราบ

พร้อมส่งประกาศนียบัตรลูกเสือหลวงด้วย
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เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง
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เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

สถานศึกษาออกหนังสือรับรองให้กับ

ลูกเสือ เนตรนารี ที่สอบผ่าน

  

 เมื่อสถานศึกษาได้รับหนังสือตอบอนุมัติผลการสอบ และให้ 

ประดับเครื่องหมายลูกเสือหลวงแล้ว ก็ให้ออกหลักฐานคือหนังสือรับรอง 

แก่ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ที่สอบผ่าน และลงทะเบียนไว้ 

เป็นหลักฐาน

ที่........../.................... สถานศึกษา..........................

 วนัที.่.......เดอืน.................พ.ศ. ...........

 ขอรบัรองวา่.......................................สอบหลกัสตูรลกูเสอืหลวง 

โดยการอนุมัติผลการสอบของ...................................ที่............/.............. 

ลงวันที่.....................และได้แนบสำาเนาหนังสืออนุมัติผลมาด้วยแล้ว 

 (ลงชื่อ)...............................................

 (.............................................)

 ผู้อำานวยการลูกเสือโรงเรียน.......................
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เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

สถานศึกษาลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐาน

 ขั้นตอนสุดท้าย ผู้กำากับกองลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่  

ต้องดำาเนินการ ดังนี้

 1. ลงรายชื่อลูกเสือหรือเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ที่สอบผ่าน 

ในทะเบียนกองลูกเสือหรือเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ (ลส.8) หรือ (นน.8) 

 2. ลงรายชื่อการสอบผ่านในบัตรประจำาตัวลูกเสือหรือ 

เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ (ลส.17) หรือ (นน.17) ไว้เป็นหลักฐานด้วย



96 คู่มือก�รสอบ

เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง
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เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

ทะเบียนกองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

กองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ที่



98 คู่มือก�รสอบ

เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

บัตรประจำาตัวลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่



99คู่มือก�รสอบ

เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

บัตรประจำาตัวเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่



100 คู่มือก�รสอบ

เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ, สำานักงาน. ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่ง

ชาติว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่น

ใหญ่ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2528. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การค้าของ 

สกสค., 2548

งานวชิาการ กองลกูเสอื กรมพลศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร. คูม่อืการจดักจิกรรม

ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ตามระเบียบข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ  

ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  

(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2518 เล่มที่ 1 เครื่องหมายลูกเสือโลก. กรุงเทพฯ : 

โรงพิมพ์สยามรัฐ, ม.ป.ป. 

http://www.volunteerspirit.org/ 

http://www.youngdemocracy.net/th/index.php http://www.pdc.go.th/

pdc_th/index.

https://sites.google.com/site/groupsocial55/home/7-siththi-seriphaph-

hnathi-laea-khunthrrm

https://54041041n.wordpress.com/flush-style

https://sites.google.com/site/cjb6718/home/hnwy-kar-reiyn-ru-thi-1/ 

บรรณานุกรม



ภาคผนวก



102 คู่มือก�รสอบ

เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

คำาสั่งสำานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

ที่ 52/2559

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำาเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ

จัดทำาคู่มือการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

 เพือ่ใหก้ารดำาเนนิงานการประชมุเชงิปฏบิตักิารจดัทำาคูม่อืการสอบวชิา
พเิศษลกูเสอื เนตรนาร ีสามญัรุน่ใหญ ่ซึง่กำาหนดจดัระหวา่งวนัที ่28 - 31 สงิหาคม 
2559 ณ ห้องประชุมอภัย จันทวิมล ชั้น 2 อาคารเสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงเห็นควรแต่งตั้งบุคคล 
ตอ่ไปนี ้เปน็คณะกรรมการดำาเนนิงานการประชมุเชงิปฏบิตักิารจดัทำาคูม่อืการสอบ
วิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ดังนี้
 1. ผู้อำานวยการสำานักการลูกเสือ  ประธานกรรมการ
  ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
 2. นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์ รองประธานกรรมการ
 3. ผู้อำานวยการสำานักเลขาธิการ  กรรมการ
  สำานักงานลูกเสือแห่งชาติ
 4. ว่าที่ร้อยโท ณัฏฐ์ ยุวยุทธ กรรมการ
 5. นางธัญมน ยุวยุทธ กรรมการ
 6. นางมาลัย วงศ์ฤทัยวัฒนา กรรมการ
 7. นางดารณี ทัพจันทร์ กรรมการ

สำาเนา



103คู่มือก�รสอบ

เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง

 8. นางสุภัชชภา ศรแก้ว กรรมการ
 9. นางสายหยุด บุญทนิมิตร กรรมการ
 10. นางสุธินี ขาวอ่อน กรรมการ
 11. นางกนกวรรณ นิ่มเจริญ กรรมการ
 12. นางสาวณภัทร กุลจิตติธร กรรมการ
 13. ว่าที่ร้อยตรี สุเมธ สุจริยวงศ์ กรรมการ
 14. นางสาวสรัญญา เรืองสมบูรณ์ กรรมการ
 15. นางสาวสุพิชญา อาภาวศิน กรรมการ
 16. นายพิชาน แหยมเจริญ กรรมการ
 17. นายเอกพันธ์ ชูแก้ว กรรมการ
 18. นางสุวัฒนา ธรรมประภาส กรรมการและเลขานกุาร
 19. นางสาวศิรฐา กรวาทิน กรรมการ
   และผู้ช่วยเลขานุการ
 20. นางสาวณฐพร มานะชนม์ กรรมการ
   และผู้ช่วยเลขานุการ
 โดยใหค้ณะกรรมการดำาเนนิงานมหีนา้ทีด่ำาเนนิการประชมุเชงิปฏบิตักิาร
จัดทำาคู่มือการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ให้สำาเร็จลุล่วง 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

    สั่ง ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559
 
 (ลงชื่อ) ศัจธร วัฒนะมงคล
 (นายศัจธร วัฒนะมงคล)
        ผู้อำานวยการสำานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

สำาเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ) สุวัฒนา ธรรมประภาส
(นางสุวัฒนา ธรรมประภาส)

นักวิชาการศึกษาชำานาญการพิเศษ



คู่มือ
การสอบเครื่องหมายลูกเสือโลก

การสอบเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ
การสอบเครื่องหมายลูกเสือหลวง

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการลูกเสือ
สำานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

คู่มือการสอบเครื่องหมายลูกเสือโลก การสอบเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ การสอบเครื่องหมายลูกเสือหลวง


