คูมือ
การประกวดระเบียบแถว
ลูกเสือ เนตรนารี
พ.ศ. 2561

สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คํานํา
คูมือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี เปนคูมือสําหรับใชในการตัดสินการประกวดระเบียบแถว
ลูกเสือ เนตรนารี พ.ศ. 2561 ใหมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเปนไปในทิศทางเดียวกัน ครูผูสอนลูกเสือ เนตรนารี
สามารถนําไปประกอบการฝกอบรมกองลูกเสือ เนตรนารี และสถานศึกษาที่ตองการเขารวมการประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ไดอยางถูกตอง และนําความรูไปพัฒนาการฝกระเบียบแถวอยางตอเนื่อง
คูมื อเล มนี้ จึง ไดร วบรวมสาระสํ าคั ญ ที่เ กี่ยวของกั บ การประกวดระเบียบแถว เครื่ องแบบลูก เสือ และ
ผูบังคับบัญชาลูกเสือ ตามกฎกระทรวงวาดวยเครื่องแบบลูกเสือ
สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จึงไดจัดทําคูมือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ
เนตรนารีขึ้น สําหรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับจังหวัด และระดับประเทศ รวมทั้งเปนประโยชนตอสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและ
สถานศึกษาในสังกัดอื่นที่มีความประสงคจะจัดสงกองลูกเสือ เนตรนารี เขารวมการประกวดดวย ในการนี้
ขอขอบพระคุณ วาที่รอยโทณัฏฐ ยุวยุทธ ผูตรวจการลูกเสือประจําสํานักงานลูกเสือแหงชาติ ที่ใหคําแนะนํา
ในการจัดทําคูมือเลมนี้จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี ตลอดจนผูบริหาร คณะทํางานของสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน และโรงเรียนเทพศิรินทร ที่ใหความรวมมือในการสาธิตรูปแบบทาตางๆ การประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี มา ณ โอกาสนี้ดวย
หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี เลมนี้จะเปนประโยชนแก
คณะกรรมการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี และผูที่เกี่ยวของไมมากก็นอย คณะผูจ ดั ทํา
นอมเกลาฯ ถวายเปนราชสักการะแดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูห ัว รัชกาลที่ 6 พระผูพระราชทาน
กําเนิดลูกเสือไทย

กลุมสงเสริมและพัฒนาการลูกเสือ
สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

คูมือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
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สวนที่1
บทนํา
ความเปนมา

กระทรวงศึกษาธิการ ไดใหความสําคัญตอกิจกรรมลูกเสือ วาเปนกิจกรรมของเยาวชนที่ส ราง
ความเปนผูมีระเบียบวินัย กลาหาญ อดทน ความซื่อสัตย ความเชื่อมั่นในตนเอง ความรวมมือรวมใจ
ความพรอมเพรียง ความสามัคคี สงาผาเผยสมเกียรติของลูกเสือ อีกทั้งยังเปนการฝกใหเปนผูนํา ผูตามที่ดี
เปนผูมีประสาทตื่นตัว สามารถเคลื่อนไหวอริยาบถไดคลองแคลววองไว รูจักเสียสละประโยชนสวนตน
เพื่อสวนรวม มีความรับผิดชอบตอสังคม รวมทั้งเปนการปลูกจิตสํานึกใหนักเรียน นักศึกษา แตงเครือ่ งแบบ
ลูกเสือ เนตรนารี อยางถูกตองตามกฎกระทรวงวาดวยเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี และเพื่อสรางความเขมแข็ง
และความสามัคคีในหมูคณะของลูกเสือ เนตรนารี โดยเฉพาะในชวงพุทธศักราช 2547 ซึ่งนายอดิศัย โพธารามิก
ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดมอบหมายให กองการลูกเสือ กรมพลศึกษาในขณะนัน้
(ปจจุบัน คือ สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน) จัดโครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ
เนตรนารี ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ โดยไดรับความรวมมือจากสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาทั่วประเทศ สงกองลูกเสือ หรือกองเนตรนารี เขารวมประกวดระเบียบแถว
ลูกเสือ เนตรนารี อยางตอเนื่อง เปนประจําทุกป
ในปพุทธศักราช 2553 สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ไดดําเนินการศึกษา วิเคราะห
กิจกรรมลูกเสือที่สงผลตอคุณลักษณะนักเรียนที่พึงประสงค โดยเลือกกิจกรรมการประกวดระเบียบแถว
ลูกเสือ เนตรนารี ซึ่งเปนกิจกรรมที่ฝกใหลูกเสือ เนตรนารี มีระเบียบวินัย มีความเขมแข็ง อดทน อดกลั้น
รูจักเสียสละ รูรักสามัคคี รูจักบําเพ็ญประโยชนชวยเหลือสังคม ซึ่งลูกเสือ เนตรนารี จะตองยึดถือปฏิบตั ติ าม
อุดมการณของลูกเสือ โดยการเก็บขอมูลภาคสนาม พบวา หนวยงานที่ดําเนินการจัดกิจกรรมการประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี และสถานศึกษาตองการใหสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
จัดทําคูมือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี เพื่อใชเปนแนวทางในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ
เนตรนารี

วัตถุประสงค

1. เพื่อใหคณะกรรมการตัดสินและผูที่เกี่ยวของมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑในการตัดสิน
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
2. เพื่อใหคณะกรรมการตัดสินและผูที่เกี่ยวของ สามารถนําคูมือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ
เนตรนารี ไปใชในสถานศึกษาไดอยางมีมาตรฐาน
3. เพื่อใหหนวยงานตาง ๆ และผูที่เกี่ยวของสามารถจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ
เนตรนารี ไดอยางมีประสิทธิภาพ

คูมือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
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จุดมุงหมาย

ไดคูมือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ที่เปนมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

สาระสําคัญ
สวนที่ 1 บทนํา
- ความเปนมา
- วัตถุประสงค
- จุดมุงหมาย
- ขั้นตอนการดําเนินงาน
สวนที่ 2 การดําเนินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
- การเตรียมสถานที่ และอุปกรณ
- รูปแบบการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
สวนที่ 3 ขั้นตอนการใหคะแนนและแนวปฏิบัติการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ
เนตรนารี
สวนที่ 4 กติกาการแขงขันและหลักเกณฑการใหคะแนน
- กติกาการแขงขัน
- หลักเกณฑการใหคะแนน
- แบบการใหคะแนนการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี

ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ศึกษาวิเคราะห และวางแผนการดําเนินงาน
2. เสนอขออนุมัติโครงการจัดทําคูมอื การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
3. ศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสาร ตําราทางวิชาการ และจากหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
4. แตงตัง้ คณะทํางานจัดทําคูมือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี และมอบหมายผูรับผิดชอบ
5. เชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒเิ พื่อใหความรูในการจัดทําคูมือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ
เนตรนารี
6. จัดประชุมคณะทํางานเพื่อพิจารณาเนื้อหา รายละเอียดรางคูมือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ
เนตรนารี กอนเชิญผูเชี่ยวชาญมาใหความรูและคําแนะนํา
7. ปรับปรุง แกไข การจัดทําคูมือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ตามคําแนะนําของ
ผูเชี่ยวชาญ
8. จัดทําคูมือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
9. ประชาสัมพันธคมู ือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี

คูมือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี

4

สวนที่ 2
การดําเนินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี มีรายละเอียดที่ถูกตองตามระเบียบ กฎเกณฑและมี
องคประกอบ ดังนี้
1. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ
2. รูปแบบการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
1. การเตรียมสถานทีแ่ ละอุปกรณ
1.1 สถานที่ทเี่ หมาะสมสําหรับการจัดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ไดแก สนามกีฬา
ของสถานศึกษา หรือสถานที่อื่นที่เหมาะสม (ดังภาพประกอบ)

1.2 ระยะทางการเดินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ที่เพียงพอ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ระยะของการเดินสวนสนามผานธง 3 ธง (ดังภาพประกอบ)
แทนรับการเคารพ

ธง 3 (สีเขียว)

ธง 2 (สีแดง)
10 กาว

10 กาว

ธง 1 (สีเหลือง)
10 กาว

คูมือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
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1.3 อุปกรณ และสื่อ ประกอบดวย
1.3.1 ธง 3 ธง ธง 1 สีเหลือง (ธงเตรียมทําความเคารพ) ธง 2 สีแดง (ธงทําความเคารพ)
ธง 3 สีเขียว (ธงเลิกทําความเคารพ)
1.3.2 แทนรับการเคารพ
1.3.3 เครื่องขยายเสียง
1.3.4 เทปเพลง หรือวงดุริยางค
- เพลงมหาฤกษ
- แตรเดี่ยว ฯลฯ
- เพลงเดินสวนสนาม
2. รูปแบบการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
2.1 สัญลักษณและความหมาย ประกอบดวย
คนถือปาย
คนถือธงประจํากอง

ผูกํากับ
รองผูกํากับ
นายหมู
รองนายหมู
ลูกเสือ

คูมือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
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2.2 การตั้งแถวในสนาม (ดังภาพประกอบ)

คูมือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
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2.3 การเดินเลี้ยวขวาออกจากสนาม (ดังภาพประกอบ)

คูมือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
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2.4 รูปแบบการเดินเลี้ยวซาย (ดังภาพประกอบ)
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2.5 รูปแบบการเดินสวนสนามผานธง 3 ธง (ดังภาพประกอบ)
แทนรับการเคารพ
ธง 3 (สีเขียว)

ธง 2 (สีแดง) ธง 1 (สีเหลือง)

5 กาว

5 กาว

5 กาว

3 กาว

คูมือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
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สวนที่ 3
ขั้นตอนการใหคะแนนและแนวปฏิบตั กิ ารตัดสิน
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
การใหคะแนนการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี มีลําดับขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การใหคะแนนปาย ธงประจํากอง ไมถือ ไมพลองหรือไมงาม และเครื่องแบบขณะยืนอยูกับที่
(ดังภาพประกอบ)

เมื่อกองลูกเสือ เนตรนารี ตั้งแถวในสนามเปนที่เรียบรอยแลว (และอยูในทาพักตามระเบียบ)
ใหคณะกรรมการตัดสินเครื่องแบบดําเนินการตัดสินใหคะแนน ดังนี้
1. การยืนถือปาย ธงประจํากอง ไมถือ ไมงาม หรือไมพลอง (ตามประเภทลูกเสือ)
2. ขนาดของปาย ธงประจํากอง ไมถือ ไมงาม หรือไมพลอง (ตามประเภทลูกเสือ)
3. เครื่องแบบผูก ํากับ รองผูกํากับ รวมทั้งการประดับเครื่องหมายตามกฎกระทรวงวาดวยเครื่องแบบฯ
และประกาศของสํานักงานลูกเสือแหงชาติ
4. เครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี รวมทั้งการประดับเครื่องหมายตามกฎกระทรวงวาดวยเครื่องแบบฯ
และขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ
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ขั้นตอนที่ 2 การใหคะแนนการทําความเคารพและการกลาวคําปฏิญาณ
เมื่อคณะกรรมการตัดสินเครื่องแบบใหคะแนนเรียบรอยแลว คณะกรรมการตัดสินการทําความเคารพ
และการกลาวคําปฏิญาณขณะยืนอยูกบั ที่ดําเนินการตัดสินใหคะแนน ดังนี้
1. การทําความเคารพของผูถือปาย ผูถือธงประจํากอง ผูก ํากับ รองผูก ํากับ และลูกเสือในแถว
2. การกลาวคําปฏิญาณของผูถอื ปาย ผูถือธงประจํากอง ผูกํากับ รองผูกํากับ และลูกเสือในแถว
3. การแบกปาย การแบกธง การใชไมถือ (ทาบาอาวุธ) การแบกไมพลองหรือไมงาม
ขั้นตอนที่ 3 การใหคะแนนการเดินสวนสนาม
คณะกรรมการตัดสินการเดินสวนสนามดําเนินการตัดสินใหคะแนน เริ่มตั้งแตคําสั่ง “สวนสนาม,
เลี้ยวขวา” “หนา - เดิน” เปนตนไปจนถึงธง 1 (เตรียมทําความเคารพ) ดังนี้
1. การแบกปาย แบกธงประจํากอง แบกไมถือ (ทาบาอาวุธ) แบกไมงาม (ไมพลอง)
2. การเตะเทาออกเดิน การตบเทา ดวยความพรอมเพรียงทัง้ กอง
3. การเดินสวนสนาม (ลําตัวตั้งตรง) การแกวงแขนถูกตองพรอมเพรียงกัน (ตาแลตรงไปขางหนา)
4. การสัง่ “เลี้ยวซาย” ของรองผูกํากับ และการเดินเลี้ยวซายของกองลูกเสือ เนตรนารี
5. ระยะตอ ระยะเคียงตามที่กําหนด
6. การหันปายของผูถือปาย กอนถึงธง 1 ประมาณ 20 กาว
ขั้นตอนที่ 4 การใหคะแนนการทําความเคารพเมื่อผานธง 3 ธง
คณะกรรมการตัดสินการทําความเคารพเมือ่ ผานธง 3 ธง จะแยกยายกันไปประจําธง 3 ธง ดังกลาว
เพื่อใหคะแนน ดังนี้
1. การเดินผานธง 3 ธง ของผูแบกปาย
2. การเดินผานธง 3 ธง ของผูแบกธงประจํากอง
3. การเดินผานธง 3 ธง ของผูกํากับลูกเสือ เนตรนารี
4. การเดินผานธง 3 ธง ของรองผูกํากับลูกเสือ เนตรนารี
(รวมทัง้ การสั่ง “ระวัง” กอนถึงธง 1 และการสั่ง “แลขวา - ทํา” กอนถึงธง 2 ของรองผูกํากับ)
5. การเดินผานธง 3 ธง ของลูกเสือแตละตับ
6. ระยะตอ ระยะเคียง และความพรอมเพรียง
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แนวปฏิบตั ิการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
แนวปฏิบัติการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี มีดังนี้
1. ปายสวนสนาม (ดังภาพประกอบ)

ความหนา 1/4 นิ้ว

คันจับ

หมายเหตุ : 1. ตัวปายสีขาวทั้งหมด และตัวอักษรสีน้ําเงิน
2. กรณีชื่อกองลูกเสือของสถานศึกษาใดทีม่ ีชื่อยาว
ใหเขียนเปน 2 บรรทัด และปรับขนาดตัวอักษรตามความเหมาะสม
2. ธงประจํากอง ประกอบดวย
คูมือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
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2.1

ธงประจํากองลูกเสือสามัญ
ทําดวยผาสีเขียว ขนาด 120 x 80 ซ.ม. มีครุยสีเหลืองยาว 8 ซ.ม. สามดาน ตรงกลางมี
ตราคณะลูกเสือแหงชาติสีเหลือง ขนาด 40 x 25 ซ.ม. ใตตราบอกชื่อกลุมหรือกองลูกเสือ ตัวอักษรพิมพ
ธรรมดาสีเหลืองขนาดพองาม ยอดคันธงทําดวยโลหะเปนรูปวชิระสีเงิน
2.2 ธงประจํากองลูกเสือสามัญรุนใหญ
ทําดวยผาสีเลือดหมู ขนาด 120 x 80 ซ.ม. มีครุยสีเหลืองยาว 8 ซ.ม. สามดาน ตรงกลาง
มีตราคณะลูกเสือแหงชาติสีเหลือง ขนาด 40 x 25 ซ.ม. ใตตราบอกชื่อกลุมหรือกองลูกเสือ ตัวอักษรพิมพ
ธรรมดาสีเหลืองขนาดพองาม ยอดคันธงทําดวยโลหะเปนรูปวชิระสีเงิน
2.3 ธงประจํากองลูกเสือวิสามัญ
ทําดวยผาสีขาบ ขนาด 120 x 80 ซ.ม. มีครุยสีเหลืองยาว 8 ซ.ม. สามดาน ตรงกลาง
มีตราคณะลูกเสือแหงชาติสีเหลืองขนาด 40 x 25 ซ.ม. ใตตราบอกชื่อกลุมหรือกองลูกเสือ ตัวอักษรพิมพ
ธรรมดาสีเหลืองขนาดพองาม ยอดคันธงทําดวยโลหะสีเงินเปนรูปวชิระสีเงิน
2.4 ธงประจํากองเนตรนารีสามัญ
ทําดวยผาสีเขียว ขนาด 120 x 80 ซ.ม. มีครุยสีเหลืองยาว 8 ซ.ม. สามดานตรงกลาง
มีตราเนตรนารีสีเหลือง ขนาด 40 x 25 ซ.ม. ใตตราบอกชื่อกลุมหรือกองเนตรนารี ตัวอักษรพิมพธรรมดา
สีเหลืองขนาดพองาม ยอดคันธงทําดวยโลหะสีเงินเปนรูปวชิระสีเงิน
2.5 ธงประจํากองเนตรนารีสามัญรุนใหญ
ทําดวยผาสีเลือดหมู ขนาด 120 x 80 ซ.ม. มีครุยสีเหลืองยาว 8 ซ.ม. สามดานตรงกลาง
มีตราเนตรนารีสีเหลือง ขนาด 40 x 25 ซ.ม. ใตตราบอกชื่อกลุมหรือกองเนตรนารี ตัวอักษรพิมพธรรมดาสี
เหลืองขนาดพองาม ยอดคันธงทําดวยโลหะสีเงินเปนรูปวชิระสีเงิน
2.6 ธงประจํากองเนตรนารีวิสามัญ
ทําดวยผาสีขาบ ขนาด 120 x 80 ซ.ม. มีครุยสีเหลืองยาว 8 ซ.ม. สามดาน ตรงกลาง
มีตราเนตรนารีสีเหลือง ขนาด 40 x 25 ซ.ม. ใตตราบอกชื่อกลุมหรือกองเนตรนารี ตัวอักษรพิมพธรรมดาสี
เหลือง ขนาดพองาม ยอดคันธงทําดวยโลหะสีเงินเปนรูปวชิระสีเงิน

3. ไมถือ
ตัวไมมีลักษณะกลม เสนผาศูนยกลางหัวไม 1.8 ซ.ม. กลางไม 1.5 ซ.ม. ปลายไม 1.2 ซ.ม.
ยาว 75 ซ.ม. ที่หัว ไมและปลายไมมีป ลอกทองเหลืองหุม ทางดานหั วไมย าว 6 ซ.ม. ดานปลายไม
ยาว 4 ซ.ม. จากหัวไมลงมา 12 ซ.ม. ใหมีพู 2 พู ผูกติดอยูกับไม และจากหัวไมลงมา 16 ซ.ม. ใหมีปลอก
ทองเหลืองเปนตราคณะลูกเสือแหงชาติหุมอยู ไมถือใหเปนสีน้ําตาลแก
พูของไมถือเปนดายหรือไหมพรมสีตามประเภทของลูกเสือ ถักเปนเชือกผูกติดกับ ไมถือ ปลายเชือก
ยาวขางละ 6 ซ.ม. ตอจากปลายเชือกแตละขางทําเปนพูยาวขางละ 7 ซ.ม. ขนาดโตพอสมควร
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4. ไมพลองสําหรับลูกเสือ เนตรนารีสามัญ
ไมพลองใหมีลักษณะกลมขนาดเสนผาศูนยกลาง 3 ซ.ม. ยาว 150 ซ.ม. ใตหัวพลอง ลงมา 20 ซ.ม.
ใหเจาะรูรอยเชือกสําหรับรวมกระโจมได ใตรูเจาะรอยเชือกลงมาอีก 5 ซ.ม. ใหขีดเครือ่ งหมาย เปนเครือ่ งวัด
มาตราเมตริกใหอานไดทุกเซนติเมตรจนถึง 75 ซ.ม.

5. ไมงามสําหรับลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญและวิสามัญ
ทําดวยไม (ที่มีความแกรงและเหนียวพอสมควร) เสนผาศูนยกลางประมาณ 3/4 นิ้ว ปลายไมงาม
ทั้ง 2 งาม ยาวประมาณ 2 - 3 นิ้ว ลักษณะของไมงามคอนขางตรง (ไมคดงอมากเกินไป) ความสูงของไมงาม
ใหรองงามอยูพอดีกับรองไหลของผูถือโดยประมาณ

6. เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบ
6.1 ลูกเสือสามัญ
เครื่องแบบลูกเสือสามัญ ประกอบดวย
หมวกปกกวาง สีกากี พับปกขวาขึ้น ประดับดวยดอกจันชั้นเดียวทําดวยผาสีประจํา
ภาคการศึกษา กลางดอกจันมีรูปตราคณะลูกเสื อแหงชาติทําดวยโลหะสีทอง มีหนังหรือวัตถุเทียมหนัง
สีน้ําตาลแก กวาง 2.5 ซ.ม. พันรอบหมวกมีหัวขัดสีน้ําตาลแกดานซาย ปก หมวกสองขางเจาะรูสําหรับ
รอยสายรัดดานหลังศีรษะ สายรัดทําดวยเชือกถักสีเดียวกับหมวก ผูกเปนปมไวขา งหลัง
เสื้อคอพับ สีกากีแขนสั้นเหนือศอก ผาอกตลอด อกเสื้อทําเปนสาบกวาง 3.5 ซ.ม. มีดุม
เหนือเข็มขัด 4 ดุม อกมีกระเปาปะขางละ 1 กระเปา มีแถบตรงกึ่งกลางตามทางดิ่งปกรูปมน ชายกลางแหลม
เจาะรัง ดุม กึ่ง กลางกระเปา 1 ดุม มีอินทรธนูสีเ ดียวกับ เสื้ออยูเหนือบ าและอยูกึ่ง กลางบา ทั้ง สองขาง
ดานไหลกวาง 3.5 ซ.ม.เย็บติดกับตะเข็บไหลเสื้อ ดานคอกวาง 2.5 ซ.ม. ปลายมน มีดุมที่ปลายอินทรธนู
ทางดานคอดานละ 1 ดุม ดุมลักษณะกลมแบนทําดวยวัตถุสีน้ําตาลแกใหสอดชายเสื้ออยูภายในกางเกง
ผาผูกคอ รูปสามเหลี่ยมหนาจั่ว ดานฐาน 100 ซ.ม. ดานตั้ง 75 ซ.ม. สีตามสีประจํา
ภาคการศึกษา และมีหวงซึ่งไมใชหวงกิลเวลลสวมผาผูกคอ
กางเกง ขาสั้นสีกากีเหนือเขาประมาณ 5 ซ.ม. สวนกวางของขากางเกง เมื่อยืนตรง
หางจากขา ตั้งแต 8 - 12 ซ.ม. ปลายขาพับเขากวาง 5 ซ.ม. ผาตรงสวนหนา ใชดุมขนาดยอมขัดซอนไวขางใน
มีกระเปาตามแนวตะเข็บขางละ 1 กระเปา และมีหูรอยเข็มขัดยาวไมเกิน 6 ซ.ม. กวาง 1 ซ.ม.
หมายเหตุ ปจจุบันอนุโลมใหใชซิปแทนดุมขัดได
เข็มขัด หนังสีน้ําตาล กวางไมเกิน 3 ซ.ม. หัวชนิดหัวขัดทําดวยโลหะสีทอง มีลายดุน
รูปตราคณะลูกเสือแหงชาติภายในกรอบชอชัยพฤกษ
ถุงเทายาว สีกากี พับขอบไวใตเขา ใตพับขอบมีรอยรัดถุง
รองเทา หนังหรือผาใบสีน้ําตาลแก ไมมีลวดลายหุมสนชนิดผูก
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เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือสามัญ ประกอบดวย
เครื่องหมายจังหวัด
เครื่องหมายหมู
รู ป แบบสี แ ละขนาด ทํ า ด ว ยผ า สี ต ามประจํ า หมู ลู ก เสื อ สามั ญ ตามกฎกระทรวง
วาดวยเครื่องแบบลูกเสือรูปสี่เหลี่ยมผืนผา กวาง 2 ซ.ม. ยาว 14 ซ.ม. 4 แถบ ซอนกัน
การประดับ ติดที่แขนเสื้อ ใตตะเข็บไหลซาย 1 ซ.ม.
เครื่องหมายชั้น
ลูกเสือตรี
รูปแบบสีและขนาด ทําดวยผาสีกากี รูปโล ยาว 4 ซ.ม. กวาง 2.5 ซ.ม. มีรปู ตราคณะ
ลูกเสือแหงชาติสีแดง แตไมมีแถบคําขวัญ และมีคําวา “ลูกเสือ” สีเหลือง
การประดับ ติดที่กึ่งกลางกระเปาเสื้อขางซาย
ลูกเสือโท
รูป แบบสีและขนาด ทําดวยผาสีก ากี รูป ไต ยาว 4.5 ซ.ม. กวาง 2.5 ซ.ม. มีคําวา
“ลูกเสือ” สีเหลืองเหนือกรอบสีแดง ในกรอบสีแดงมีคําวา “เสียชีพอยาเสียสัตย” สีเหลือง
การประดับ ติดที่แขนเสื้อขางซาย กึ่งกลางไหลกับศอก
ลูกเสือเอก
รู ป แบบสี แ ละขนาด ทํ า ด ว ยผ า สี ก ากี รู ป โล ยาว 5 ซ.ม. กว า ง 3 ซ.ม. มี รู ป
ตราคณะลูกเสือแหงชาติสีแดง และมีคําวา “ลูกเสือ” สีเหลือง
การประดับ ติดที่แขนเสื้อขางซายกึ่งกลางไหลกบั ศอก
เครื่องหมายประจําการ
รูปแบบสีและขนาด ทําดวยผาสีเขียวรูปกลมเสนผาศูนยกลาง 2 ซ.ม. มีรูปดาว 6 แฉก
สีเงิน เสนผาศูนยกลาง 1.5 ซ.ม.
การประดับ ติดที่อกเสื้อขางซายเหนือกระเปา 1 ซ.ม.
หมายเหตุ จํานวนเครื่องหมายประจําการ ใหติดตามจํานวนปที่ไดเปนลูกเสือสามัญ เวนระยะหางกัน 5 ม.ม.
ตามแนวนอน
เครื่องหมายสังกัด
ชื่อกลุมหรือกอง ทําดวยผาสีแดง รูปสี่เหลี่ยมผืนผา ยาว 7 ซ.ม. กวาง 1.5 ซ.ม. ขลิบริม
สีขาว มีชื่อกลุมหรือกอง สีขาว ติดโคงตามไหลเสื้อขางขวา
เลขกลุมและเลขกอง ทําดวยผาสีแดง รูปสีเ่ หลีย่ มจัตุรสั ยาวดานละ 3.5 ซ.ม. ขลิบริมสีขาว
มีตัวเลขอารบิค เลขกลุมสีขาวสูง 1.5 ซ.ม. อยูขางบน และเลขกองสีขาว สูง 1 ซ.ม. อยูขางลาง ติดใตเครื่องหมาย
ชื่อกลุมหรือกอง
หมายเหตุ กองลูกเสือทีจ่ ัดเปนกลุมไมได ใหมเี ลขกองอยางเดียว
คูมือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
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เครื่องหมายภาษาตางประเทศ ทําดวยผาสีกากี รูปสี่เหลีย่ มผืนผายาว 6 ซ.ม. กวาง 1.5 ซ.ม.
มีอักษรไทยบอกชื่อภาษาตางประเทศที่ลกู เสือพูดไดดี สีขาว ติดที่อกเสือ้ ขางขวาเหนือกระเปา
สายยงยศ
รูปแบบสีและขนาด ทําดวยเชือกสีเขียวถักเปนหวง
การประดับ คลองตนแขนขวาใตอินทรธนู ปลายสายรวมติดที่ดุมใตปกกระเปาเสื้อขางขวา
ใชไดเฉพาะลูกเสือสามัญที่สอบไดวิชาลูกเสือเอกกับสอบไดวิชาพิเศษตามที่กําหนดในหลักสูตร
เครื่องหมายวิชาพิเศษ
รูปแบบสีและขนาด ทําดวยผาสีกากี รูปกลม เสนผาศูนยกลาง 3.5 ซ.ม.มีกรอบและมีคําวา
“ลูกเสือ” สีเขียว ภายในกรอบมีรูปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงวาดวยเครื่องแบบลูกเสือ
เครื่องหมายนายหมูและรองนายหมู
รูปแบบสีและขนาด ทําดวยแถบผาสีขาว รูปสีเหลี่ยมผืนผายาวเทาแนวตั้งของกระเปา
กวาง 1.5 ซ.ม. มีจํานวนแถบและติด ดังนี้
- นายหมู จํานวน 2 แถบ การประดับ ติดที่กระเปาเสื้อขางซายตามแนวตั้งใหเครื่องหมาย
ลูกเสือตรีอยูตรงกลาง
- รองนายหมู จํานวน 1 แถบ การประดับ ติดที่กระเปาเสื้อขางซายดานในตามแนวตั้ง
ใหเครื่องหมายลูกเสือตรีอยูทางซาย
สายนกหวีด รูปแบบสีและขนาดทําดวยดายถัก 1 สาย สีเหลืองเปนหวงคลองคอ ปลายสาย
ผูกนกหวีด สอดไวในกระเปาเสื้อขางซาย
6.2 เนตรนารีสามัญ
เครื่องแบบเนตรนารีสามัญ ประกอบดวย
หมวกปกแคบ สีเขียวแก มีตราหนาหมวกรูปเครื่องหมายเนตรนารีทําดวย โลหะสีทอง
ปกหมวกดานหลังพับขึ้น
เสื้อคอพับ สีเขียวแกแขนสั้นเหนือศอก ผาอกตลอด อกเสื้อทําเปนสาบกวาง 3.5 ซ.ม.
มีดุม เหนือเข็มขัด 4 ดุม อกมีกระเปาขางละ 1 กระเปา มีแถบตรงกึ่งกลางตามทางดิ่งปกรูปมน เจาะรังดุม
กึ่งกลาง 1 ดุม มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้ออยูเหนือบาและอยูกึ่งกลางบาทั้งสองขาง ดานไหลกวาง 3.5 ซ.ม.
เย็บติดกับตะเข็บไหลเสื้อ ดานคอกวาง 2.5 ซ.ม. ปลายมนมีดุมที่ปลายอินทรธนู ทางดานคอดานละ 1 ดุม
ดุมลักษณะกลมแบนทําดวยวัตถุสีเขียวแกใหสอดชายเสื้ออยูภายในกระโปรงหรือเย็บเสื้อติดกระโปรงได
กระโปรง สีเขียวแกยาวเสมอเขา ดานหนาและดานหลังพับเปนกลีบหันออกดานขาง
ขางละ 1 กลีบ
ผาผูกคอ เชนเดียวกับผาผูกคอลูกเสือสามัญ
เข็มขัด หนังสีดํา กวางไมเกิน 3 ซ.ม. หัวรูปสี่เหลี่ยมผืนผาทําดวยโลหะสีทอง มีลายดุน
รูปเครื่องหมายเนตรนารี
คูมือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
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ถุงเทา สีขาว พับสั้นเพียงขอเทา
รองเทา หนังสีดํา แบบนักเรียนหรือผาใบสีดํา ไมมีลวดลายหุมสนชนิดผูก
เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบเนตรนารีสามัญ ประกอบดวย
เครื่องหมายจังหวัด เชนเดียวกับลูกเสือสามัญ
เครื่องหมายเนตรนารีสามัญ ทําดวยโลหะสีทองประกอบแถบโบว อยูสวนลาง มีคําวา
สามัญใชกลัดติดที่อกเสือ้ ขางซาย มีขนาดกวาง 3 ซ.ม. ยาว 3 ซ.ม.
เครื่องหมายหมู ทําดวยผาสีกรมทารูปวงรี กวาง 3.5 ซ.ม. ยาว 5 ซ.ม. ตรงกลาง มีรปู
ดอกไมสีขาวชนิดตาง ๆ ตามที่กําหนดไว ติดที่แขนเสื้อใตตะเข็บไหลซาย 1 ซ.ม.
เครื่องหมายชั้น
เนตรนารีตรี ทําดวยผาสีกากี รูปโล ยาว 5 ซ.ม. กวาง 2.5 ซ.ม มีเครือ่ งหมายวชิระ
สีแดงและมีคําวา เนตรนารีสีแดงติดทีก่ ึ่งกลางกระเปาเสื้อดานซาย
เนตรนารีโท ทําดวยผาสีกากี รูปไต ยาว 4.5 ซ.ม. กวาง 2.5 ซ.ม. มีคําวา เนตรนารี
สีแดงเหนือกรอบสีแดง ในกรอบสีแดงมีคําขวัญ “เสียชีพอยาเสียสัตย” สีแดงติดที่แขนเสื้อขางซายกึง่ กลาง
ไหลกบั ศอก
เนตรนารีเอก ทําดวยผาสีกากี รูปโล ยาว 5 ซ.ม. กวาง 3 ซ.ม. มีเครื่องหมายวชิระสีแดง
และแถบ คําขวัญ “เสียชีพอยาเสียสัตย” สีแดง และมีคําวา เนตรนารีสีแดงติดที่แขนเสื้อขางซายกึ่งกลาง
ไหลกับศอก
เครื่องหมายประจํา การ ทําดวยผาสีเ ขียว รูปกลม เสนผาศูนยกลาง 2 ซ.ม. มีรูป
ดาว 6 แฉก สีเงิน เสนผาศูนยกลาง 1.5 ซ.ม. ติดที่อกเสื้อขางซายเหนือกระเปา 1 ซ.ม. จํานวนเครื่องหมาย
ประจําการใหติดตามจํานวนปที่ไดเปนเนตรนารีสามัญ เวนระยะระหวางกัน 5 ม.ม. ตามแนวนอน
เครื่องหมายสังกัด
ชื่อกลุมหรือกอง ทําดวยผาสีแดง รูปสี่เหลี่ยมผืนผา ยาว 7 ซ.ม. กวาง 1.5 ซ.ม. ขลิบริม
สีขาวติดโคงตามไหลเสื้อขางขวา
เลขกลุมและเลขกอง ทําดวยผาสีแดง รูปสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส ยาวดานละ 3.5 ซ.ม. ขลิบริม
สีขาวมี ตัวเลขอารบิค เลขกลุม สีขาวสูง 1.5 ซ.ม. อยูขางบน และเลขกองสีขาวสูง 1 ซ.ม.อยูขางลางติดใต
เครื่องหมายชื่อกลุมหรือกอง
หมายเหตุ กองเนตรนารีที่จัดเปนกลุมไมไดใหมีเลขกองอยางเดียว
เครื่องหมายนกบิน ติดที่อกเสื้อขางขวา
เครื่องหมายภาษาตางประเทศ ใชประกอบเครื่องหมายวิชาลามเบือ้ งตน ทําดวยผาสีกากี
รูปสีเ่ หลีย่ มผืนผายาว 6 ซ.ม. กวาง 1.5 ซ.ม. มีอกั ษรไทยบอก ชื่อภาษาตางประเทศทีเ่ นตรนารีพูดไดดสี ขี าว
ติดที่อกเสื้อขางขวาเหนือกระเปา ถาติดเครื่องหมายนกบินอยูแลวใหติดใตเครื่องหมายนกบิน
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สายยงยศ ทําดวยไหมสีน้ําเงิน ถักเปนหวงคลองตนแขนขวาใตอินทรธนูใชไดเฉพาะ
เนตรนารีสามัญที่สอบไดวิชาเนตรนารีเอก กับสอบไดวิชาพิเศษตามที่กําหนดในหลักสูตร
เครื่องหมายวิชาพิเศษ ทําดวยผาสีกากี รูปกลม เสนผาศูนยกลาง 3.5 ซ.ม. มีกรอบและ
คําวา “เนตรนารี” สีเขียว
หมายเหตุ ถาสอบไดไมเกิน 9 วิชา ใหติดที่แขนเสื้อขางขวา กึ่งกลางระหวางไหลกับศอกเรียงกันเปนแถวตาม
แนวนอน แถวใดเกิน 3 วิชา ใหขึ้นแถวใหม เวนระยะระหวางเครื่องหมายและระหวางแถว 1 ซ.ม. ถาสอบ
ไดเ กิน 9 วิชา ใหมีสายสะพายจากบาซายไปประจบกันที่ใตเอวขวา ทําดวยตวนหรือสักหลาดสีเหลือง
กวาง 10 ซ.ม. ขลิบริมสีขาบขางละ 1 ซ.ม. และปกเครื่องหมายวิชาพิเศษ
เครื่อ งหมายหั วหน า หมู แ ละรองหัวหนา หมู เชนเดียวกับ นายหมู และรองนายหมู
ลูกเสือสามัญ
สายนกหวีด เชนเดียวกับนายหมู และรองนายหมูลูกเสือสามัญ
6.3 ลูกเสือสามัญรุนใหญ
เครื่องแบบลูกเสือสามัญรุนใหญ ประกอบดวย
หมวกทรงออน รูปแบบสีและขนาด สีเลือดหมู มีตราหนาหมวกรูปตราคณะลูกเสือแหงชาติ
ทําดวยโลหะสีทอง เวลาสวมใหตราหนาหมวกอยูเหนือคิ้วซาย
เสื้อ เชนเดียวกับเครือ่ งแบบลูกเสือสามัญ แตมีอนิ ทรธนูสเี ลือดหมู ปลายอินทรธนู มีอกั ษร
“ล.ญ.” สีเหลือง
ผาผูกคอ เชนเดียวกับผาผูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญ
กางเกง เชนเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ
เข็มขัด เชนเดียวกับเข็มขัดเครือ่ งแบบลูกเสือสามัญ
ถุงเทา เชนเดียวกับถุงเทาเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แตติดพูส ีเลือดหมูขางละ 2 พู
รองเทา เชนเดียวกับรองเทาเครือ่ งแบบลูกเสือสามัญ
เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือสามัญรุนใหญ ประกอบดวย
เครื่องหมายจังหวัด เชนเดียวกับลูกเสือสามัญ
เครื่องหมายหมู ทําดวยผารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวดานละ 3.5 ซ.ม. ขลิบริมสีเลือดหมู มีรูป
สามเหลี่ยม 2 รูป (สีตามสีประจําหมูลูกเสือสามัญรุนใหญตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงฯ) ติดที่ไหลเสื้อ
ขางซายใตตะเข็บประมาณ 1 ซ.ม.
เครื่องหมายประจําการ เชนเดียวกับเครื่องหมายประจําการลูกเสือสามัญ
เครื่องหมายสังกัด เชนเดียวกับเครื่องหมายสังกัดลูกเสือสามัญ
เครื่องหมายภาษาตางประเทศ เชนเดียวกับลูกเสือสามัญ
สายยงยศ ทําดวยหนังสีน้ําตาล ถักเปนหวงคลองตนแขนขวาใตอินทรธนู ปลายสายรวม
ติดที่ดุมใตปกกระเปาเสื้อขางขวา
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เครื่องหมายลูกเสือโลก เปนรูปกลม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 4.3 ซ.ม. มีตราเครื่องหมาย
หัวลูกศร สีขาวบนพื้นสีมวงลอมรอบดวยเชือกสีขาวเปนรูปวงกลม ผูกเปนเงื่อนพิรอดอยูเบื้องลาง ติดทีก่ งึ่ กลาง
กระเปาเสื้อขางซาย
หมายเหตุ เมื่อสอบไดเครื่องหมายลูกเสือโลก ใหทําพิธีเขาประจํากอง และเมื่อไดเขาพิธีประจํากองแลว
จึงนับวาเปนลูกเสือสามัญรุนใหญโดยสมบูรณ มีสิทธิประดับเครื่องหมายลูกเสือโลกได
เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ เปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดดานละ 3 ซ.ม. พื้นสีกากีภายใน
มีชอชัยพฤกษสีขาว 2 ชอ โคงเขาหากัน ปลายชอชัยพฤกษมีตราเครื่องหมายหัวลูกศรสีขาว ระหวาง
ชอชัยพฤกษมหี นาเสือสีทอง ติดที่กึ่งกลางกระเปาเสื้อขางขวา
เครื่องหมายลูกเสือหลวง ทําดวยผาสีขาบรูปสี่เหลี่ยมจัตรุ สั ขอบสีขาวยาวดานละ 3 ซ.ม.
มีรูปพระมหามงกุฎสีทองอยูตรงกลาง และมีตราคณะลูกเสือแหงชาติสีขาวอยูเบื้องลางพระมหามงกุฎติดที่
อกเสื้อขางซายเหนือกระเปา
เครื่องหมายนายหมูและรองนายหมู เชนเดียวกับนายหมู และรองนายหมูล กู เสือสามัญ
แตแถบผาสีเลือดหมู
สายนกหวีด เชนเดียวกับนายหมู และรองนายหมูลกู เสือสามัญ
เครื่องหมายวิชาพิเศษ ทําดวยผาสีเลือดหมู รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวดานละ 4 ซ.ม. มีกรอบ
และอักษร “ล.ญ.” สีเขียว ภายในกรอบมีรูปตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงฯ ถาสอบไดไมเกิน 9 วิชา ใหติด
ที่แขนเสื้อขางขวา กึ่งกลางระหวางไหลกับศอกเรียงกันเปนแถวตามแนวนอน แถวใดเกิน 3 วิชา ใหขึ้นแถวใหม
เวนระยะระหวางเครื่องหมายและระหวางแถว 1 ซ.ม. ถาสอบไดเกิน 9 วิชา ใหมีสายสะพายจากบาซาย
ไปประจบกันที่ใตเอวขวา ทําดวยตวนหรือสักหลาดสีเหลือง กวาง 10 ซ.ม. ขลิบริมสีขาบ ขางละ 1 ซ.ม. และ
ปกเครื่องหมายวิชาพิเศษ
6.4 เนตรนารีสามัญรุนใหญ
เครื่องแบบเนตรนารีสามัญรุนใหญ ประกอบดวย
หมวกปกแคบ เชนเดียวกับเนตรนารีสามัญ
เสื้อ สีเขียวแก เชนเดียวกับเสื้อเครื่องแบบเนตรนารีสามัญ แตมีอินทรธนูสีเลือดหมู
ปลายอินทรธนูมีรูปเครื่องหมายเนตรนารีสีเหลือง
กระโปรง สีเขียวแกเชนเดียวกับกระโปรงเนตรนารีสามัญ
ผาผูกคอ เชนเดียวกับผาผูกคอเนตรนารีสามัญ
เข็มขัด หนังสีดํา ถุงเทา รองเทา เชนเดียวกับเครือ่ งแบบเนตรนารีสามัญ
เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบเนตรนารีสามัญรุนใหญ ประกอบดวย
เครื่องหมายจังหวัด เชนเดียวกับเนตรนารีสามัญ
เครื่องหมายเนตรนารีสามัญรุนใหญ ทําดวยโลหะสีทองประกอบแถบโบวอยูสวนลาง
มีคําวา “สามัญรุนใหญ” ใชกลัดติดที่อกเสื้อขางซาย มีขนาดกวาง 3 ซ.ม. ยาว 3 ซ.ม.
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เครื่องหมายหมู ทําดวยผารูปสีเหลี่ยมจัตรุ ัส ยาวดานละ 3.5 ซ.ม. สีขาว ตรงกลางมีรูปนก
สีเขียวชนิดตางๆ ตามที่กําหนดไว ติดที่ไหลเสื้อขางซายใตตะเข็บประมาณ 1 ซ.ม.
เครื่องหมายประจําการ เชนเดียวกับเครื่องหมายประจําการของเนตรนารีสามัญ
เครื่องหมายสังกัด เชนเดียวกับเครื่องหมายสังกัดเนตรนารีสามัญ
เครื่องหมายภาษาตางประเทศ ใชประกอบเครื่องหมายวิชาลาม ทําดวยผาสีกากี รูปสี่เหลี่ยม
ผืนผา ยาว 6 ซ.ม. กวาง 1.5 ซ.ม. มีอักษรไทยบอกชื่อภาษาตางประเทศที่เนตรนารีพูดไดดีสีขาว ติดที่อก
เสื้อขางขวาเหนือกระเปา
สายยงยศ ทําดวยไหมสีเลือดหมู ถักเปนหวงคลองตนแขนขวาใตอินทรธนู ใชไดเฉพาะ
เนตรนารีสามัญรุนใหญ ที่สอบไดวิชาเนตรนารีเอก กับสอบไดวิชาพิเศษตามที่กําหนดในหลักสูตร
เครื่องหมายเพชราวุธ ทําดวยผารูปหกเหลี่ยมสีแดง ตรงกลางมีเครื่องหมายวชิระสีเหลือง
ขนาดยาว 4 ซ.ม. กวาง 3 ซ.ม. ติดที่อกเสื้อดานขวาเหนือกระเปา ใชไดเฉพาะเนตรนารีสามัญรุนใหญที่มีสิทธิ
ใชสายยงยศ และสอบไดวิชาพิเศษตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
เครื่องหมายผูฝกสอน ทําดวยผารูปวงรี สีแดง ตรงกลางมีรูปเครื่องหมายเนตรนารี และ
มีคําวา ผูฝกสอนสีเหลือง ขนาดยาว 4.5 ซ.ม. กวาง 4 ซ.ม. ติดที่อกเสื้อดานซายเหนือกระเปาใชไดเฉพาะ
เนตรนารีสามัญรุนใหญที่สอบไดเนตรนารีเอก กับสอบไดวิชาพิเศษตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
เครื่องหมายวิชาพิเศษ ทําดวยผาสีเลือดหมู รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวดานละ 4 ซ.ม. มีกรอบ
อักษร “น.ญ.” สีเขียว ภายในกรอบมีรูปตามที่กําหนด
หมายเหตุ ถาสอบไดไมเกิน 9 วิชา ใหติดที่แขนเสื้อขางขวากึ่งกลางระหวางไหลกบั ศอกเรียงกันเปนแถว
ตามแนวนอน แถวใดเกิน 3 วิชา ใหขึ้นแถวใหม เวนระยะระหวางเครือ่ งหมายและระหวางแถว 1 ซ.ม.
ถาสอบไดเกิน 9 วิชา ใหมีสายสะพายจากบาซายไปประจบกันที่ใตเอวขวา ทําดวยตวนหรือสักหลาด
สีเหลือง กวาง 10 ซ.ม. ขลิบริมสีขาบขางละ 1 ซ.ม. และปกเครื่องหมายวิชาพิเศษ
เครื่องหมายหัวหนาหมูและรองหัวหนาหมู เชนเดียวกับหัวหนาหมูและรองหัวหนาหมู
เนตรนารีสามัญ แตแถบผาสีเลือดหมู
สายนกหวีด เชนเดียวกับหัวหนาหมู และรองหัวหนาหมูเนตรนารีสามัญ
6.5 ลูกเสือวิสามัญ
เครื่องแบบลูกเสือวิสามัญ ประกอบดวย
หมวก ทรงออนสีเขียว มีตราหนาหมวกรูปตราคณะลูกเสือแหงชาติ ทําดวยโลหะสีทอง
เวลาสวมใหตราหนาหมวกอยูเหนือคิ้วซาย
เสื้อ เชนเดียวกับเสื้อเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แตมีอินทรธนูสเี ขียว ปลายอินทรธนู มีอักษร
“ล.ว.” สีเหลือง
ผาผูกคอ เชนเดียวกับผาผูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญ
กางเกง เชนเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ
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เข็มขัด เชนเดียวกับเข็มขัดเครือ่ งแบบลูกเสือสามัญ
ถุงเทา เชนเดียวกับถุงเทาเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แตติดพูส ีแดงขางละ 2 พู
รองเทา เชนเดียวกับรองเทาเครื่องแบบลูกเสือสามัญ
เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือวิสามัญ ประกอบดวย
เครื่องหมายจังหวัด เชนเดียวกับเครื่องหมายจังหวัดลูกเสือสามัญ
เครื่องหมายชั้น
เตรียมลูกเสือวิสามัญ ทําดวยผารูปสีเ่ หลี่ยมผืนผายาว 14 ซ.ม. กวาง 2 ซ.ม. จํานวน 4 ชิ้น
ชิ้นนอกสีเขียว 2 ชิ้น และชิ้นในสีเหลือง 2 ชิ้น ติดที่แขนเสือ้ ใตตะเข็บไหลซายประมาณ 1 ซ.ม. (ยังไมเขา
พิธีประจํากอง)
ลูกเสือวิสามัญ ทําดวยผารูปสี่เหลี่ยมผืนผา ยาว 14 ซ.ม. กวาง 2 ซ.ม. จํานวน 6 ชิ้น
จากนอกไปใน สีแดง 2 ชิ้น สีเขียว 2 ชิ้น และสีเหลือง 2 ชิ้น ติดที่แขนเสือ้ ใตตะเข็บไหลซายประมาณ 1 ซ.ม.
(ตองไดเขาพิธปี ระจํากองแลว)
เครื่องหมายประจําการ เชนเดียวกับเครือ่ งหมายประจําการลูกเสือสามัญ
เครื่องหมายสังกัด เชนเดียวกับเครื่องหมายสังกัดลูกเสือสามัญ
เครื่องหมายภาษาตางประเทศ เชนเดียวกับเครื่องหมายภาษาตางประเทศลูกเสือสามัญ
เครื่องหมายลูกเสือโลก เชนเดียวกับลูกเสือสามัญรุนใหญ
เครื่องหมายวิชาพิเศษ ทําดวยผาสีขาบ รูปไข ยาว 4 ซ.ม. กวาง 3.5 ซ.ม. ขลิบริมสีเหลือง
ติดที่อกเสื้อดานขวาเหนือกระเปา ไดแก วิชาการลูกเสือ วิชาเดินทางไกลและอยูคายพักแรม วิชาผูฝกสอน
ติดที่อกเสือ้ ดานซายเหนือกระเปา ไดแก วิชาบริการ วิชาโครงการ สําหรับวิชาพิเศษอีก 6 วิชานัน้ วิชาทีเ่ ปน
ทักษะ ควรติดที่อกเสื้อดานขวาเหนือกระเปา ไดแก วิชายิงปน วิชาปฐมพยาบาล วิชาขับรถยนต วิชาทีเ่ หลือ
3 วิชา ควรติดที่อกเสือ้ ดานซายเหนือกระเปา ไดแก วิชาศิลปประยุกต วิชาอิเล็กทรอนิกส วิชาสังคมสงเคราะห
เครื่องหมายวชิราวุธ ทําดวยผาสีขาบ รูปไข ยาว 4 ซ.ม. กวาง 3.5 ซ.ม. ขลิบริมสีเหลือง
มีรูปวชิราวุธในพระมหามงกุฎเปลงรัศมีสเี หลือง ติดที่อกเสื้อดานขวาเหนือกระเปา
หมายเหตุ เนื่องจากเครื่องหมายวชิราวุธเปนเครื่องหมายชั้นสูงสุดของลูกเสือวิสามัญ ดังนั้นควรประดับ
ใหอยูเหนือเครื่องหมายวิชาพิเศษอื่น ๆ ของลูกเสือวิสามัญ
เครื่องหมายนายหมูและรองนายหมู เชนเดียวกับเครื่องหมายนายหมู และรองนายหมู
ลูกเสือสามัญ แตแถบผาสีแดง
สายนกหวีด เชนเดียวกับนายหมู และรองนายหมูล ูกเสือสามัญ
6.6 เนตรนารีวิสามัญ
เครื่องแบบเนตรนารีวิสามัญ ประกอบดวย
หมวกปกแคบ สีเขียวแก มีตราหนาหมวกรูปเครื่องหมายเนตรนารี ทําดวยโลหะสีทอง
ปกดานขางพับขึน้ ปกหมวกดานหลังเปนชายมนซอนกันพับขึ้น ติดดุมหุมผาสีเดียวกัน
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เสื้อ เชนเดียวกับเครื่องแบบเนตรนารีสามัญ แตมีอินทรธนูสีเขียว ปลายอินทรธนูมรี ูป
เครื่องหมายเนตรนารีสเี หลือง
ผาผูกคอ กระโปรง เข็มขัด ถุงเทา รองเทา เชนเดียวกับเครื่องแบบเนตรนารีสามัญ
เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบเนตรนารีวิสามัญ ประกอบดวย
เครื่องหมายจังหวัด เชนเดียวกับเนตรนารีสามัญ
เครื่องหมายเนตรนารีวิสามัญ ทําดวยโลหะสีทองอยูในวงกลม ตอนบนมีคําวา บริการ
ตอนลาง มีคําวา วิสามัญ มีขนาดกวาง 2 ซ.ม. ยาว 2 ซ.ม. ใชกลัดติดที่อกเสื้อขางซาย
เครื่องหมายชั้น
เตรียมเนตรนารีวิสามัญ ทําดวยผาสีเหลือง สีเขียว รูปสี่เหลี่ยมผืนผา ยาว 4 ซ.ม.
กวาง2 ซ.ม. ขลิบริมสีขาว ติดโคงตามไหลเสื้อขางซายใตตะเข็บไหล 1 ซ.ม.
เนตรนารีวิสามัญ ทําดวยผาสีเหลือง สีเขียว สีแดง รูปสีเ่ หลี่ยมผืนผา ยาว 6 ซ.ม.
กวาง 2 ซ.ม. ขลิบริมสีขาว ติดโคงตามไหลเสื้อขางซายใตตะเข็บไหล 1 ซ.ม.
เครื่องหมายสังกัด เชนเดียวกับเครื่องหมายสังกัดเนตรนารีสามัญ
เครื่องหมายประจําการ เชนเดียวกับเครื่องหมายประจําการเนตรนารีสามัญ
เครื่องหมายวชิราวุธ ทําดวยผาสีขาบ รูปวงรี ยาว 4 ซ.ม. กวาง 3.5 ซ.ม. ขลิบริมสีเหลือง
มีรูปวชิราวุธในพระมหามงกุฎเปลงรัศมีสีเหลือง ติดที่อกเสื้อดานขวาเหนือกระเปา ใชไดเฉพาะเนตรนารี
วิสามัญ ซึ่งสอบไดวิชาพิเศษ ตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
เครื่อ งหมายภาษาต า งประเทศ ทํ าด วยผา สีก ากี รู ป สี่ เ หลี่ย มผื นผ า ยาว 6 ซ.ม.
กวาง 1.5 ซม. มีอักษรไทยบอกชื่อภาษาตางประเทศที่เนตรนารีพูดไดดสี ีขาว ติดที่อกเสื้อขางขวาเหนือกระเปา
เครื่องหมายวิชาพิเศษ ทําดวยผาสีขาบ รูปวงรี ยาว 4 ซ.ม. กวาง 3.5 ซ.ม. ขลิบริมสีเหลือง
เครื่องหมายหัวหนาหมูและรองหัวหนาหมู เชนเดียวกับหัวหนาหมู และรองหัวหนาหมู
เนตรนารีสามัญ แตแถบผาสีแดง
สายนกหวีด เชนเดียวกับหัวหนาหมู และรองหัวหนาหมูเนตรนารีสามัญ
6.7 ผูกํากับกองลูกเสือสามัญ (ชาย)
เครื่องแบบผูกํากับกองลูกเสือสามัญ (ชาย) ประกอบดวย
หมวก มี 2 แบบ คือ
หมวกปกกวาง สีกากี มีหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีน้ําตาลแกกวาง 3 ซ.ม. พันรอบหมวก
มีหัวเข็มขัดสีน้ําตาลแกดานซาย ปกหมวกสองขางเจาะรูสําหรับรอยสายรัดดานหลังศีรษะ (สายรัดทําดวย
เชือกถักสีเดียวกับหมวกผูกเปนปมไวขางหลัง) มีตราหนาหมวกรูปตราคณะลูกเสือแหงชาติ ทําดวยโลหะสีทอง
หมวกทรงออน สีเขียว มีตราหนาหมวกรูปตราคณะลูกเสือแหงชาติ ทําดวยโลหะสีทอง
เวลาสวมใหตราหนาหมวกอยูเหนือคิ้วซาย
เสื้อ เชนเดียวกับเสื้อเครื่องแบบลูกเสือสามัญ
คูมือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
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ผาผูกคอ เชนเดียวกับผาผูกคอเครือ่ งแบบลูกเสือสามัญแตมีขลิบสีขาบ ขนาด 2 ซม. 2 ดาน
กางเกง เชนเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ
ข็มขัด เชนเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แตกวาง 4 ซม.
ถุงเทา เชนเดียวกับถุงเทาเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แตติดพูส ีเขียวขางละ 2 พู
รองเทา เชนเดียวกับรองเทาเครื่องแบบลูกเสือสามัญ
เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผูกํากับกองลูกเสือสามัญ (ชาย) ประกอบดวย
เครื่องหมายจังหวัด ทําดวยผา มีขนาด รูปและสีตามกฎกระทรวงวาดวย
เครื่องแบบลูกเสือ ติดทีม่ ุมผาผูกคอตรงขามดานฐาน
เครื่องหมายตําแหนง ทําดวยโลหะ รูปโล ยาว 5.5 ซ.ม. กวาง 3 ซ.ม. มีรูปตราคณะลูกเสือ
แหงชาติสีทอง พื้นสีเขียว ติดที่กึ่งกลางกระเปาเสื้อขางขวา
เครื่องหมายสังกัด เชนเดียวกับลูกเสือสามัญ
เครื่องหมายวูดแบดจ
6.8 ผูกํากับกองลูกเสือสามัญ (หญิง)
เครื่องแบบผูกํากับกองลูกเสือสามัญ (หญิง) ประกอบดวย
หมวก มี 2 แบบ คือ
หมวกปกกวาง สีกากี มีหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีนา้ํ ตาลแกกวาง 3 ซ.ม. พันรอบหมวก
มีหัวขัดสีนา้ํ ตาลแกดานซาย ปกหมวกสองขางเจาะรูสําหรับรอยสายรัดดานหลังศีรษะ (สายรัด ทําดวยเชือกถัก
สีเดียวกับหมวกผูกเปนปมไวขางหลัง) มีตราหนาหมวกรูปตราคณะลูกเสือแหงชาติทําดวยโลหะสีทอง
หมวกทรงออน สีเขียว มีตราหนาหมวกรูปตราคณะลูกเสือแหงชาติทําดวยโลหะสีทอง
เวลาสวมใหตราหนาหมวกอยูเหนือคิ้วซาย
เสื้อ เชนเดียวกับเสื้อเครื่องแบบลูกเสือสามัญ
กระโปรง สีกากี ยาวครึ่งนอง ไมมีจบี ชายกระโปรงไมบาน
ผาผูกคอ เชนเดียวกับผาผูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญแตมีขลิบสีขาบ ขนาด 2 ซ.ม. 2 ดาน
เข็มขัด เชนเดียวกับเข็มขัดเครือ่ งแบบลูกเสือสามัญแตกวาง 3 ซ.ม.
ถุงเทา สั้นสีกากี
รองเทา เชนเดียวกับรองเทาเครือ่ งแบบลูกเสือสามัญ
เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผูกํากับลูกเสือสามัญ (หญิง) ประกอบดวย
เครื่องหมายจังหวัด ติดที่มุมผาผูกคอตรงขามดานฐาน
เครื่องหมายตําแหนง ทําดวยโลหะ รูปโล ยาว 5.5 ซ.ม. กวาง 3 ซ.ม. มีรูปตราคณะลูกเสือ
แหงชาติสีทอง พื้นสีเขียว ติดที่กึ่งกลางกระเปาขวา
เครื่องหมายสังกัด เชนเดียวกับผูลกู เสือสามัญ
เครื่องหมายวูดแบดจ

คูมือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
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6.9 รองผูกํากับกองลูกเสือสามัญ (ชาย)
เครื่องแบบรองผูกํากับกองลูกเสือสามัญ (ชาย)
เชนเดียวกับผูกํากับลูกเสือสามัญ (ชาย) และแตงตามคุณวุฒิทางลูกเสือ ตางกันทีเ่ ครื่องหมาย
ตําแหนงพื้นสีแดงที่กึ่งกลางกระเปาขวา
6.10 รองผูกํากับกองลูกเสือสามัญ (หญิง)
เครื่องแบบรองผูกํากับกองลูกเสือสามัญ (หญิง)
เชนเดียวกับผูกํากับลูกเสือสามัญ (หญิง) และแตงตามคุณวุฒิทางลูกเสือ ตางกันที่เครื่องหมาย
ตําแหนงพื้นสีแดงที่กึ่งกลางกระเปาขวา
6.11 ผูกํากับกองลูกเสือสามัญรุนใหญ (ชาย)
เครื่องแบบผูกํากับกองลูกเสือสามัญรุนใหญ (ชาย) ประกอบดวย
หมวก ทรงออนสีเลือดหมู มีตราหนาหมวกรูปตราคณะลูกเสือแหงชาติ ทําดวยโลหะสีทอง
เวลาสวมใหตราหนาหมวกอยูเหนือคิ้วซาย
เสื้อ เชนเดียวกับเสื้อเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แตอินทรธนูสีเลือดหมู ปลายอินทรธนู
มีตราคณะลูกเสือแหงชาติปกดวยดายหรือไหมสีทอง
ผาผูกคอ เชนเดียวกับผาผูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญแตมีขลิบสีขาบ ขนาด 2 ซ.ม. 2 ดาน
กางเกง เชนเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ
เข็มขัด เชนเดียวกับเข็ดขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แตกวาง 4 ซ.ม.
ถุงเทา เชนเดียวกับถุงเทาเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แตติดพูสีเลือดหมูขางละ 2 พู
รองเทา เชนเดียวกับรองเทาเครื่องแบบลูกเสือสามัญ
เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผูกํากับกองลูกเสือสามัญรุนใหญ (ชาย) ประกอบดวย
เครื่องหมายจังหวัด เชนเดียวกับลูกเสือสามัญ ติดที่มุมผาผูกคอตรงขามดานฐาน
เครื่องหมายตําแหนง ทําดวยโลหะ รูปโล ยาว 5.5 ซ.ม. กวาง 3 ซ.ม. มีรูป ตรา
คณะลู ก เสื อ แห ง ชาติ สี ท อง พื้ น สี เ ขี ย วสํ า หรั บ ผู กํ า กั บ ลู ก เสื อ และพื้ น สี แ ดงสํ า หรั บ รองผู กํ า กั บ
ลูกเสือสามัญรุนใหญ มีอักษร “ล.ญ.” เหนือรูปตราคณะลูกเสือแหงชาติ ติดที่กึ่งกลางกระเปาเสื้อขางขวา
เครื่องหมายสังกัด เชนเดียวกับผูกํากับลูกเสือสามัญ (ชาย)
เครื่องหมายวูดแบดจ
6.12 ผูกํากับกองลูกเสือสามัญรุนใหญ (หญิง)
เครื่องแบบผูกํากับกองลูกเสือสามัญรุนใหญ (หญิง) ประกอบดวย
หมวก ทรงออนเลือดหมู มีตราหนาหมวกรูปตราคณะลูกเสือแหงชาติ ทําดวยโลหะสีทอง
เวลาสวมใหตราหนาหมวกอยูเหนือคิ้วซาย
เสื้อ เชนเดียวกับเสื้อเครื่องแบบลูกเสือสามัญแตอินทรธนูสเี ลือดหมู ปลายอินทรธนูมตี รา
คณะลูกเสือแหงชาติปกดวยดายหรือไหมสีทอง
กระโปรง สีกากี ยาวครึ่งนอง ไมมีจบี ชายกระโปรงไมบาน
คูมือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
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ผาผูกคอ เชนเดียวกับผาผูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญแตมีขลิบสีขาบ ขนาด 2 ซ.ม.
2 ดาน
เข็มขัด เชนเดียวกับเข็มขัดเครือ่ งแบบลูกเสือสามัญแตกวาง 3 ซม.
ถุงเทา สั้นสีกากี
รองเทา เชนเดียวกับรองเทาเครื่องแบบลูกเสือสามัญ
เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผูกํากับกองลูกเสือสามัญรุน ใหญ (หญิง) ประกอบดวย
เครื่องหมายจังหวัด เชนเดียวกับลูกเสือสามัญ ติดที่มุมผาผูกคอตรงขามดานฐาน
เครื่องหมายตําแหนง ทําดวยโลหะ รูปโล ยาว 5.5 ซ.ม. กวาง 3 ซ.ม. มีรูปตราคณะลูกเสือ
แหงชาติสีทอง พื้นสีเขียวสําหรับผูกํากับลูกเสือ และพื้นสีแดงสําหรับรองผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ มีอักษร
“ล.ญ.” เหนือรูปตราคณะลูกเสือแหงชาติตามลําดับติดที่กึ่งกลางกระเปาเสื้อขางขวา
เครื่องหมายสังกัด เชนเดียวกับผูกํากับลูกเสือสามัญ (ชาย)
เครื่องหมายวูดแบดจ
6.13 รองผูกํากับกองลูกเสือสามัญรุนใหญ (ชาย)
เครื่องแบบรองผูกํากับกองลูกเสือสามัญรุนใหญ (ชาย)
เชนเดียวกับผูกํากับกองลูกเสือสามัญรุนใหญ (ชาย) และแตงตามคุณวุฒิทางลูกเสือ ตางกัน
ที่เครื่องหมายตําแหนงพื้นสีแดง
6.14 รองผูกํากับกองลูกเสือสามัญรุนใหญ (หญิง)
เครื่องแบบรองผูกํากับกองลูกเสือสามัญรุนใหญ (หญิง)
เชนเดียวกับผูกาํ กับกองลูกเสือสามัญรุนใหญ (หญิง) และแตงตามคุณวุฒทิ างลูกเสือ ตางกัน
ที่เครื่องหมายตําแหนงพื้นสีแดง
6.15 ผูกํากับ/รองผูกํากับกองลูกเสือวิสามัญ (ชาย)
เครื่องแบบผูกํากับ/รองผูกํากับกองลูกเสือวิสามัญ (ชาย) ประกอบดวย
หมวก ทรงออนสีเขียว มีตราหนาหมวกรูปตราคณะลูกเสือแหงชาติ ทําดวยโลหะสีทอง
เวลาสวมใหตรงหนาหมวกอยูเ หนือคิ้วซาย
เสื้อ เชนเดียวกับเสื้อเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แตอินทรธนูสีเขียว ปลายอินทรธนู มีตรา
คณะลูกเสือแหงชาติปกดวยดายหรือไหมสีทอง
ผาผูกคอ เชนเดียวกับผาผูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญแตมีขลิบสีขาบ ขนาด 2 ซ.ม.
2 ดาน
กางเกง เชนเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ
เข็มขัด เชนเดียวกับเข็มขัดเครือ่ งแบบลูกเสือสามัญ แตกวาง 4 ซ.ม.
ถุงเทา เชนเดียวกับถุงเทาเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แตติดพูส ีแดงขางละ 2 พู
รองเทา เชนเดียวกับรองเทาเครื่องแบบลูกเสือสามัญ
คูมือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
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เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผูกํากับ/รองผูกํากับกองลูกเสือวิสามัญ (ชาย)
ประกอบดวย
เครื่องหมายจังหวัด ติดที่มุมผาผูกคอตรงขามดานฐาน
เครื่องหมายตําแหนง ทําดวยโลหะ รูปโล ยาว 5.5 ซ.ม. กวาง 3 ซ.ม. มีรูปตราคณะลูกเสือ
แหงชาติสีทอง พื้นสีเขียว สําหรับผูกํากับลูกเสือวิสามัญ และพื้นสีแดงสําหรับรองผูกํากับลูกเสือวิสามัญ มีอักษร
“ล.ว.” เหนือรูปตราคณะลูกเสือแหงชาติ ติดที่กึ่งกลางกระเปาเสื้อขางขวา
เครื่องหมายสังกัด เชนเดียวกับผูกํากับลูกเสือสามัญ (ชาย)
เครื่องหมายวูดแบดจ
6.16 ผูกํากับ/รองผูกํากับกองลูกเสือวิสามัญ (หญิง)
เครื่องแบบผูกํากับ/รองผูกํากับกองลูกเสือวิสามัญ (หญิง) ประกอบดวย
หมวก ทรงออนสีเขียว มีตราหนาหมวกรูปตราคณะลูกเสือแหงชาติ ทําดวยโลหะสีทอง
เวลาสวมใหตราหนาหมวกอยูเหนือคิ้วซาย
เสื้อ เชนเดียวกับเสื้อเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แตอินทรธนูสีเขียว ปลายอินทรธนู มีตรา
คณะลูกเสือแหงชาติ ปกดวยดายหรือไหมสีทอง
กระโปรง สีกากี ยาวครึ่งนอง ไมมีจีบ ชายกระโปรงไมบาน
ผาผูกคอ เชนเดียวกับผาผูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แตมีขลิบสีขาบ ขนาด 2 ซ.ม.
2 ดาน
เข็มขัด เชนเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ
ถุงเทา สั้นสีกากี
รองเทา เชนเดียวกับรองเทาเครื่องแบบลูกเสือสามัญ
เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผูกํากับ/รองผูกํากับกองลูกเสือวิสามัญ (หญิง)
ประกอบดวย
เครื่องหมายจังหวัด ติดที่มุมผาผูกคอตรงขามดานฐาน
เครื่องหมายตําแหนง ทําดวยโลหะรูปโล ยาว 5.5 ซ.ม. กวาง 3 ซ.ม. มีรปู ตราคณะลูกเสือ
แหงชาติสที อง พื้นสีเขียวสําหรับผูกํากับลูกเสือวิสามัญ และพืน้ สีแดงสําหรับรองผูกาํ กับลูกเสือวิสามัญ มีอักษร
“ล.ว.” เหนือรูปตราคณะลูกเสือแหงชาติ ติดที่กึ่งกลางกระเปาเสือ้ ขางขวา
เครื่องหมายสังกัด เชนเดียวกับผูกํากับลูกเสือสามัญ (ชาย)
เครื่องหมายวิชาผูกํากับลูกเสือเบื้องตน
เครื่องหมายวูดแบดจ
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6.17 ผูกํากับกองเนตรนารีสามัญ สามัญรุนใหญ วิสามัญ (ชาย)
เครื่องแบบผูกํากับกองเนตรนารีสามัญ สามัญรุนใหญ วิสามัญ (ชาย) ประกอบดวย
หมวก มี 2 แบบ คือ
หมวกปกกวาง สีกากี มีหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีน้ําตาลแกกวาง 3 ซ.ม. พันรอบหมวก
มีหัวขัดสีน้ําตาลแกดานซาย ปกหมวกสองขางเจาะรูสําหรับรอยสายรัดดานหลังศีรษะ (สายรัดทําดวยเชือก
ถัก สีเดียวกับหมวกผูกเปนปมไวขางหลัง) มีตราหนาหมวกรูปตราคณะเนตรนารี ทําดวยโลหะสีทอง
หมวกทรงออน สีเ ขียว มีตราหนาหมวกรูป ตราคณะเนตรนารี ทําดวยโลหะสีท อง
เวลาสวมใหตราหนาหมวกอยูเหนือคิ้วซาย
เสื้อคอพับ สีกากีแขนสั้นเหนือศอก ผาอกตลอด อกเสื้อทําเปนสาบ กวาง 3.5 ซ.ม.
มีดุม เหนือเข็ ม ขัด 4 ดุม อกมี ก ระเปาปะขางละ 1 กระเป า มีแ ถบตรงกึ่ง กลางตามทางดิ่ง ปกรูป มน
ชายกลางแหลม เจาะรังดุมกึ่งกลางกระเปา 1 ดุม มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้ออยูเหนือบาทั้งสองขาง ดานไหล
กวาง 3.5 ซ.ม. เย็บติดกับตะเข็บไหลเสื้อ ดานคอกวาง 2.5 ซ.ม. ปลายมน มีดุมที่ปลายอินทรธนู ทางดาน
คอดานละ 1 ดุม ดุมลักษณะกลมแบนทําดวยวัตถุสีน้ําตาลแกใหสอดชายเสื้ออยูภายในกางเกง
กางเกง สีกากี ขาสั้นหรือขายาว ขาตรง ไมพับปลายขา
เนคไท สีเขียว กลัดเข็มเครื่องหมายเนตรนารีขนาดเล็กสีเงินลงยา
เข็มขัด เข็มขัดหนังสีน้ําตาล กวาง 4 ซ.ม. หัวรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ทําดวยโลหะสีทอง มีลายดุน
รูปเครื่องหมายเนตรนารี
ถุงเทา สีกากี
รองเทา หนังหรือผาใบสีน้ําตาลหุมสน ผูกเชือก ไมมีลวดลาย
เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผูกํากับกองเนตรนารีสามัญ สามัญรุนใหญ วิสามัญ
(ชาย) ประกอบดวย
เครื่องหมายจังหวัด ทําดวยผารูปสีเ่ หลีย่ มจัตุรสั ยาวดานละ 5 ซม. ติดที่ไหลเสือ้ ขางซาย
เครื่องหมายตําแหนง ทําดวยโลหะรูปวงรี กวาง 3 ซ.ม. ยาว 4 ซ.ม. ตรงกลางมีเครือ่ งหมาย
เนตรนารีสีทอง พื้นสีเขียวและขอบสีทอง ติดที่กงึ่ กลางกระเปาขวา
เครื่องหมายสังกัด
ชื่อกลุมหรือกอง ทําดวยผาสีแดง รูปสี่เหลี่ยมผืนผา ยาว 7 ซ.ม. กวาง 1.5 ซ.ม. ขลิบริม
สีขาว มีชื่อกลุมหรือกอง สีขาว ติดโคงตามไหลเสื้อขางขวา
เลขกลุมและเลขกอง ทําดวยผาสีแดง รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวดานละ 3.5 ซ.ม. ขลิบริมสีขาว
มีตัวเลขอารบิค เลขกลุมสีขาวสูง 1.5 ซ.ม. อยูขางบน และเลขกองสีขาว สูง 1 ซ.ม. อยูขางลาง ติดใตเครื่องหมาย
ชื่อกลุมหรือกอง
เครื่องหมายวิชาผูกํากับกองเนตรนารีชั้นสูง ทําดวยโลหะสีทอง พื้นลงยา สีแดง
รูปเครื่องหมายวชิราวุธสีทอง ขนาดกวาง 2.5 ซ.ม. ยาว 4 ซ.ม. สวมสายบีด
คูมือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
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6.18 รองผูกํากับกองเนตรนารีสามัญ สามัญรุนใหญ วิสามัญ (ชาย)
เครื่องแบบรองผูกํากับกองเนตรนารีสามัญ สามัญรุนใหญ วิสามัญ (ชาย)
เชนเดียวกับผูกํากับกองเนตรนารีสามัญ สามัญรุนใหญ วิสามัญ (ชาย) และแตงตามคุณวุฒิ
ตางกันที่เครื่องหมายตําแหนงพื้นสีแดงขอบสีทอง ติดที่กึ่งกลางกระเปาขวา
เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบรองผูกํากับกองเนตรนารีสามัญ สามัญรุนใหญ วิสามัญ
(ชาย)
เชนเดียวกับผูกํากับกองเนตรนารีสามัญ สามัญรุนใหญ วิสามัญ (ชาย) แตตางจากผูก าํ กับ
เนตรนารี ดังนี้
1. เครื่องหมายตําแหนง พื้นสีแดง ขอบสีทอง
2. เครื่องหมายวิชาผูกํากับเนตรนารีเบือ้ งตน ทําดวยโลหะสีเงิน รูปตราเนตรนารีขนาด
กวาง 2 ซม. ยาว 3 ซม.
3. สวมสายนกหวีด แตถาไดรับเครื่องหมายวูดแบดจ ใหสวมสายบีด
6.19 เครื่องแบบผูกํากับกองเนตรนารีสามัญ สามัญรุนใหญ และวิสามัญ (หญิง)
เครื่องแบบผูกํากับกองเนตรนารีสามัญ สามัญรุนใหญ และวิสามัญ (หญิง) ประกอบดวย
หมวก มี 2 แบบ เชนเดียวกับผูก ํากับกองเนตรนารีสามัญ (ชาย)
เสื้อ เชนเดียวกับผูกํากับกองเนตรนารีสามัญ สามัญรุนใหญ และวิสามัญ(ชาย)
กระโปรง สีกากี ยาวคลุมเขา ไมมีจบี ชายกระโปรงไมบานหรือ
กางเกง สีกากีขายาวขาตรง ไมพับปลายขา หรือ
กางเกงกระโปรง สีกากี ขายาวครึ่งเขา มีตะเข็บหนา 2 ตะเข็บ หลัง 2 ตะเข็บ
มีกระทบจีบ ดานหนาและดานหลัง
เนคไท เชนเดียวกับผูกํากับกองเนตรนารีสามัญ สามัญรุนใหญ และวิสามัญ(ชาย)
เข็มขัด หนังสีน้ําตาล กวาง 3 ซ.ม. หัวรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ทําดวยโลหะสีทอง มีลายดุน
รูปเครื่องหมายเนตรนารี
ถุงเทา สีกากี พับสั้นเพียงขอเทา
รองเทา หนังหรือผาใบสีน้ําตาลหุมสน ผูกเชือก ไมมลี วดลาย
เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผูกํากับกองเนตรนารีสามัญ สามัญรุนใหญ
และวิสามัญ (หญิง) ประกอบดวย
เครื่องหมายจังหวัด เชนเดียวกับผูกํากับกองเนตรนารีสามัญ สามัญรุนใหญและวิสามัญ
(ชาย)
เครื่องหมายตําแหนง เชนเดียวกับผูกํากับกองเนตรนารีสามัญ สามัญรุนใหญและวิสามัญ
(ชาย)
คูมือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
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เครื่ อ งหมายสั ง กั ด เชน เดี ย วกั บ ผู กํา กั บ กองเนตรนารี ส ามั ญ สามัญ รุ น ใหญ แ ละ
วิสามัญ (ชาย)
เครื่องหมายวิชาผูกํากับเนตรนารี
- เครื่องหมายวิชาผูกํากับเนตรนารีชั้นสูง ทําดวยโลหะสีทอง พื้นลงยาสีแดง รูปเครื่องหมาย
วชิราวุธสีทอง ขนาดกวาง 2.5 ซ.ม. ยาว 4 ซ.ม. สวมสายบีท
6.20 รองผูกํากับกองเนตรนารีสามัญ สามัญรุนใหญ และวิสามัญ (หญิง)
เครื่องแบบรองผูกํากับกองเนตรนารีสามัญ สามัญรุนใหญ และวิสามัญ (หญิง)
เชนเดียวกับผูกํากับกองเนตรนารีสามัญ สามัญรุนใหญ และวิสามัญ (หญิง)
เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบรองผูกํากับกองเนตรนารีสามัญ สามัญรุนใหญ และ
วิสามัญ (หญิง) เชนเดียวกับผูกํากับกองเนตรนารีสามัญ สามัญรุนใหญ และวิสามัญ (หญิง) แตตางจาก ผู
กํากับกองเนตรนารีสามัญ ดังนี้
1. เครื่องหมายตําแหนง เชนเดียวกับรองผูกํากับกองเนตรนารีสามัญ สามัญรุนใหญ
และวิสามัญ (ชาย)
2. เครื่องหมายวิชาผูก ํากับเนตรนารีเบือ้ งตน เชนเดียวกับรองผูก ํากับกองเนตรนารีสามัญ
สามัญรุนใหญ และวิสามัญ (ชาย)
3. สายนกหวีด เชนเดียวกับรองผูก ํากับกองเนตรนารีสามัญ สามัญรุนใหญ และวิสามัญ
(ชาย) แตถาไดรบั เครือ่ งหมายวูดแบดจใหสวมสายบีท

7. คําบอก คําสั่งในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
การทําความเคารพและกลาวคําปฏิญาณขณะอยูกับที่
1. การทําความเคารพ
- คําสั่ง “ลูกเสือ - ตรง” “ทําความเคารพประธานในพิธ”ี “ตรงหนา - ระวัง” “วันทยา - วุธ”
- บรรเลงเพลงมหาฤกษ
- จบเพลงมหาฤกษ คําสั่ง “เรียบ - อาวุธ” “ตามระเบียบ, พัก”
- ลูกเสือ เนตรนารี ในแถวทุกคนเรียบอาวุธและยืนอยูในทาพักตามระเบียบ
2. การกลาวรายงานตอประธานในพิธีและนํากลาวคําปฏิญาณ
- คําสัง่ “ลูกเสือเตรียมกลาวคําปฏิญาณ - ตรง” “ลูกเสือ....กลาวคําปฏิญาณตามขาพเจา”
(ทุกคนแสดงรหัส)
ดวยเกียรติของขา …………………..………… (ทุกคนกลาวตาม)
ขาสัญญาวา ……………….……………………. (ทุกคนกลาวตาม)
ขอ 1 ……………………..……………….......... (ทุกคนกลาวตาม)
ขาจะจงรักภักดีตอชาติ …………...........…. (ทุกคนกลาวตาม)
ศาสนา…………………………………….…….... (ทุกคนกลาวตาม)
คูมือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
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พระมหากษัตริย… ………………………........ (ทุกคนกลาวตาม)
ขอ 2 ……………………………………..………. (ทุกคนกลาวตาม)
ขาจะชวยเหลือผูอื่นทุกเมื่อ…………..….... (ทุกคนกลาวตาม)
ขอ 3 ………………………………………...…... (ทุกคนกลาวตาม)
ขาจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ………..…… (ทุกคนกลาวตาม)
(ทุกคนลดมือลง อยูในทาตรง)
3. ประธานในพิธีใหโอวาท จบคําใหโอวาท
- คําสั่ง “ลูกเสือตรงหนา, ระวัง” “วันทยา-วุธ”
- บรรเลงเพลงมหาฤกษ
- จบเพลงมหาฤกษ คําสั่ง “เรียบ-อาวุธ”
4. การเตรียมตัวเดินสวนสนาม
- แตรเดีย่ วเปาใหสญ
ั ญาณเตรียมสวนสนาม 2 ครั้ง
- คําสั่ง “ลูกเสือเตรียมสวนสนาม” “แบก - อาวุธ”
- แตรเดีย่ วเปาใหสญ
ั ญาณหนาเดิน 2 ครั้ง
- คําสั่ง “สวนสนาม, เลี้ยวขวา” “หนา - เดิน”

คูมือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
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8. การทําความเคารพและกลาวคําปฏิญาณขณะอยูก บั ที่
- ผูถือปาย
- ขณะยืนอยูกับที่ใหถือปายทั้งสองมือ มือขวากําคันปายชิดแผนปาย มือซายกําตอลงมาชิด
มือขวา โคนคันปายจรดพืน้ ตรงหนากึ่งกลางระหวางปลายเทาทั้งสอง ผูถือปายยืนอยูในทาตรงและหยอน
เขาขวา
- การทําความเคารพขณะยืนอยูกับที่ ใหผูถือปายอยูในทาตรง (ภาพที่ 1)
- ขณะกลาวคําปฏิญาณ ผูถือปายอยูในทาตรง ยกมือขวาขึ้นแสดงรหัส มือซายถือคันปายไว
(ภาพที่ 2)
1

ทาตรง

2

ทากลาวคําปฏิญาณ

คูมือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
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- ผูถือธงประจํากอง
- ขณะยืนอยูกับที่ ผูถือธงอยูในทาตรงหยอนเขาขวาใหถือธงดวยมือขวา โคนคันธงจรดกับ
พื้นปลายขางนิ้วกอยเทาขวา คันธงแนบกับลําตัวอยูใ นรองไหลขวา ทาปกติ (ภาพที่ 3)
3
ผูถือธงประจํากอง

ทาปกติ
- การทําความเคารพขณะอยูกับที่ ผูถือธงเมื่อไดยินคําสัง่ “ตรง” ใหอยูในทาตรง (ภาพที่ 4)
4

ทาตรง

คูมือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
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ผูถือธงเมือ่ ไดยินคําสั่ง “ตรงหนา - ระวัง” ใหใชมือซายไปจับคันธงชิดมือขวา (ภาพที่ 5) แลวใช
มือซายยกคันธงขึน้ มาในแนวตรงเสมอไหล ขอศอกซายตั้งเปนมุมฉากกับลําตัว มือขวายังคงเหยียดตรงและ
จับคันธงไว (ภาพที่ 6) แลวทํากึ่งขวาหัน (ภาพที่ 7)
5

6

ผูถือธงใชมือซายไปจับคันธง
ชิดมือขวาและเหนือมือขวา

ผูถือธงใชมือซายยกคันธงขึ้นมาในแนวตรง
เสมอไหล ขอศอกซายตั้งเปนมุมฉากกับลําตัว
มือขวายังคงเหยียดตรง และจับคันธงไว

7

แลวทํากึ่งขวาหัน
คูมือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
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การโรยธง
ผูถือธงเมื่อไดยินคําสั่ง “วันทยา-วุธ” ใหคอย ๆ ลดปลายคันธงไปทางไหลซายตามจังหวะเพลง
พรอมกับเลื่อนมือซายที่กําคันธงมาทางดานไหลซาย โดยการลดขอศอกซายลงแนบลําตัว จนคันธงอยูใน
แนวขนานกับพื้น (เมื่อเพลงบรรเลงถึง ครึ่ง เพลง) มือซายอยูเสมอแนวไหลซายหางจากลําตัว 1 ฝามือ
แขนขวาเหยียดตรงไปทางขวามือตามคันธง และใหคันธงวางอยูบนรองระหวางนิ้วหัวแมมือกับนิ้วชี้มือขวา
(ภาพที่ 8)

8

คูมือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
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แลวใหยกปลายคันธงกลับขึ้นชา ๆ โดยใชมือขวากดโคนคันธงลง จนคันธงตั้งตรงและแขนขวา
แนบลําตัว (เมื่อเพลงบรรเลงจบ) (ภาพที่ 9)
9

คูมือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
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การเรียบอาวุธ
ผูถือธง เมื่อไดยินคําสั่งวา “เรียบ – อาวุธ” ใหแบงเปน 2 จังหวะ ดังนี้
จังหวะที่ 1 เมื่อไดยินคําสั่งวา “เรียบ” ใหทํากึ่งซายหันกลับ (ภาพที่ 10)

10

กึ่งซายหันกลับ

คูมือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
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จังหวะที่ 2 เมื่อไดยินคําสั่ง “อาวุธ” ใหผูถือธงลดคันธงลงจนจรดพื้นปลายขางนิ้วกอยเทาขวา
(ภาพที่ 11) นํามือซายกลับ ไปอยูขางลําตัวดานซายและอยูในทาตรง เมื่อไดยินคําสั่ง “ตามระเบียบ,
พัก” ใหผูถือธงหยอนแตเพียงเขาขวาเทานั้น (ภาพที่ 12)

11

12

คูมือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
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การกลาวคําปฏิญาณ
- เมื่อสิ้นสุดคําสัง่ “ลูกเสือ...เตรียมกลาวคําปฏิญาณ...ตรง” ใหผูถือธงอยูในทาตรง
- เมื่อสิ้นสุดคําสัง่ “ลูกเสือ.....กลาวคําปฏิญาณตามขาพเจา” ใหผูถือธงยกคันโคนธงมาไวขางเทา
ดานในเทาขวา สวนบนของคันธงพิงอยูกับแขนซาย (งอขอศอกซายเปนมุมฉากรอรับอยูแลว) และยกมือ
ขวาขึ้นแสดงรหัส (ภาพที่ 13)
13

- เมื่อกลาวคําปฏิญาณจบใหลดมือขวาลงและนําคันธงไปอยูดานขวาของลําตัวและอยูในทาตรง

คูมือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
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วิธีใชไมถือของผูก ํากับและรองผูกํากับลูกเสือ เนตรนารีสามัญ สามัญรุนใหญ วิสามัญ
1. วิธีถือไมถือในทาปกติ ใหยืนอยูในทาตรงและหยอนเขาขวา ไมถือจะหนีบอยูระหวางดานใน
ศอกซายกับขางลําตัว แขนซายทอนบนแนบขนานกับลําตัวหนีบไมถือไว แขนซายทอนลางเหยียดตรงไป
ขางหน า มือซายกําไมถือใหฝามือหงายขึ้น หางจากโคนไมถือ ประมาณ 1 ฝามือ ใหไมถือขนานกับพื้น
ยืนตรงหยอนเขาขวา (ภาพที่ 14)
14

ทาปกติ

คูมือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
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2.

การทําความเคารพอยูกับที่ เมื่อสิ้นสุดคําสั่งวา “ตรง” ใหยืนอยูในทาตรง (ภาพที่ 15)

15

ทาตรง

คูมือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
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3. ทาวันทยาวุธโดยใชไมถือ
จังหวะที่ 1 ผูกํากับ รองผูกาํ กับอยูในทาตรง เมือ่ ไดยินคําสัง่ วา “ตรงหนา,ระวัง” ใหใชมือขวา
ไปจับโคนไมถือใหฝามือคว่ํา (ภาพที่ 16) แลวยกไมถือชูขึ้นเหนือศีรษะเฉียงไปขางหนาทางกึ่งขวา (ภาพที่
17 - 18) ลดไมถือลงมาอยูเสมอปาก (หางจากปากประมาณ 1 ฝามือ) (ภาพที่ 19) แลวนําไมถือมาแนบขาง
ลําตัวทางขวาใหนิ้วทัง้ สีเ่ รียงกันอยูดา นนอก หัวแมมอื อยูดานใน ใหโคนไมถืออยูร ะหวางนิ้วชี้กบั นิ้วหัวแมมือ
ปลายไมถืออยูแนบรองไหลขวา พรอมปลอยมือซายลงขางตัวในทาบาอาวุธ (ภาพที่ 20)
16

17

18

ใหใชมือขวาจับโคนไมถือ

ชักไมถือขึ้นมา

ยกไมถือชูแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะ
เฉียงไปขางหนาทางกึ่งขวา

19

ลดไมถือมาอยูเสมอปากหางจากปาก ประมาณ 1 ฝามือ

20

แลวลดไมถือลงในทาบาอาวุธ

คูมือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
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จังหวะที่ 2 ผูกํากับ รองผูกํากับอยูในทาบาอาวุธ (ภาพที่ 21) เมื่อไดยินคําวา “วันทยา -วุธ” ใหยกไม
ถือ ขึ้ น มา (ไม ถื อ ตั้ ง ตรง) นิ้ วหั ว แม มื อ หัน เข า หาตัว ไม ถื อตั้ ง ตรงขึ้ นตามมื อ นิ้ว หั ว แม มื อเสมอปาก
หางจากปากประมาณ 1 ฝ ามือ (ภาพที่ 22) แล วฟาดปลายไม ถื อ ลงไปขางหนาทางขวาของลําตั ว
โดยใหแขนขวาเหยียดตรงอยูขางลําตัว ปลายไมถือฟาดลงลางและชี้ตรงไปขางหนาหางจากพื้นประมาณ
1 คืบ (มือขวากําโคนไมถือ ใหนิ้วหัวแมมืออยูขางบน) และใหอยูในทาวันทยาวุธ (ภาพที่ 23)
21
22

จากทาบาอาวุธ

มือขวายกไมถือขึ้นมาเสมอปาก
หางจากปากประมาณ 1 ฝามือ
23

แลวฟาดไมถือลงขางลําตัว
ในทาวันทยาวุธ
คูมือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
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4. ทาเรียบอาวุธ คําสั่ง “เรียบ-อาวุธ” แบงออกเปน 2 จังหวะ ดังนี้
จังหวะที่ 1 ผูกํากับ รองผูก ํากับ อยูในทาวันทยาวุธ (ภาพที่ 24) เมื่อไดยินคําสั่ง “เรียบ”
ใหยกไมถือขึ้นมาเสมอปาก (ภาพที่ 25) แลวลดไมถือลงในทาบาอาวุธ (ภาพที่ 26)
25

24

จากทาวันทยาวุธ

26

ยกไมถือขึ้นมาอยูเสมอปาก
หางจากปากประมาณ 1 ฝามือ

และลดไมถือลงในทาบาอาวุธ

จังหวะที่ 2 ผูกํากับ รองผูก ํากับ อยูในทาบาอาวุธ (ภาพที่ 27) เมื่อไดยินคําสั่งวา “อาวุธ” ใหยก
ไมถือขึ้นเหนือศีรษะ เฉียงไปขางหนาทางกึ่งขวา (ภาพที่ 28)
27

จากทาบาอาวุธ

28

ยกไมถือชูแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะ
เฉียงไปขางหนาทางกึ่งขวา

คูมือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
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พรอมกับเอนปลายไมถือลงมา (ภาพที่ 29) หนีบไมถือไวดานในศอกซายขางลําตัว มือซายยกขึ้น
กําโคนไมถือไว แลวปลอยมือขวาลงในทาตรง (ภาพที่ 30)
30

29

พรอมกับเอนปลายไมถือลงมา

หนีบดานในศอกซายกับขางลําตัว มือซายยกขึ้น
กําโคนไมถือไว แลวปลอยมือขวาลงในทาตรง

และเมือ่ ไดยนิ คําสั่ง “ตามระเบียบ, พัก” ใหหยอนเขาขวา (ภาพที่ 31)
31

คูมือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
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5. การกลาวคําปฏิญาณ
เมื่อไดยินคําสั่ง “ลูกเสือ.....เตรียมกลาวคําปฏิญาณ - ตรง” ใหยืนอยูในทาตรง “ลูกเสือ.....
กลาวคําปฏิญาณตามขาพเจา” ใหยกมือขวาขึ้นแสดงรหัส (ภาพที่ 32)
32

เมื่อกลาวคําปฏิญาณจบ ใหลดมือขวาลงและอยูในทาตรง

คูมือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
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6. ลูกเสือ เนตรนารี ในแถว
- ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ สามัญรุน ใหญ และวิสามัญ
- การทําความเคารพขณะยืนอยูกับที่ จะยืนในทาพักตามระเบียบ (ภาพที่ 33 - 34)
1
33

ทาพักตามระเบียบ (ดานหนา)

34

ทาพักตามระเบียบ (ดานหลัง)
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เวลาทําความเคารพ เมื่อไดยินคําสัง่ “ตรง” ลูกเสือ เนตรนารี อยูในทาตรง (ภาพที่ 35)
และเมื่อไดยินคําสั่ง “วันทยา – วุธ” ใหลูกเสือ เนตรนารี ทุกคนทําวันทยาวุธ (ภาพที่ 36) และเมื่อไดยิน
คําสั่ง “เรียบ – อาวุธ” ใหลูกเสือ เนตรนารี ทุกคนอยูในทาเรียบอาวุธ โดยลดมือซายลง และอยูในทาตรง
(ภาพที่ 37)

35

ทาตรง

36

37

29

ทาวันทยาวุธ

30

ทาเรียบอาวุธ
ใหลดมือซายลงและอยูในทาตรง
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ขณะกลาวคําปฏิญาณ เมื่อไดยินคําสั่ง “ลูกเสือ...เตรียมกลาวคําปฏิญาณ - ตรง” ลูกเสือจะอยู
ในทาตรง และเมื่อสิ้นสุดคําสั่ง “ลูกเสือ...กลาวคําปฏิญาณตามขาพเจา” ใหนําโคนไมพลองหรือไมงา ม (ตาม
ประเภทลูกเสือ เนตรนารี) ไปวางไวกึ่งกลางปลายเทาทั้งสอง สวนบนของไมพลองหรือไมงามพิงอยูกับแขน
ซาย (งอขอศอกซายเปนมุมฉากรอรับอยูแลว) และยกมือขวาขึ้นแสดงรหัส (ภาพที่ 38) เมื่อกลาวคําปฎิ
ญาณจบใหลดมือขวาลง แลวนําไมพลองหรือไมงามกลับมาอยูแนบรองไหลขวาขางลําตัว แลวอยูในทาตรง
38
38

10. การเดินสวนสนาม
ทากลาวคําปฏิญาณ
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10.การเดินสวนสนาม
- คําสั่ง “สวนสนาม, เลี้ยวขวา” “หนา - เดิน” (ลูกเสือ เนตรนารี ออกเดินสวนสนาม
ตามลําดับดังนี้ ผูถือปาย ผูถือธง ผูก ํากับ รองผูกํากับ และแถวลูกเสือ เนตรนารี ระยะหางตามที่กําหนด)
ระยะตอ ระยะเคียงในการเดินสวนสนาม
อันดับ 1 ผูถือปาย
อันดับ 2 ผูถือธงประจํากอง เดินเวนระยะหางจากผูถือปาย 5 กาว
อันดับ 3 ผูกํากับลูกเสือ เนตรนารี เดินเวนระยะหางจากผูถือธง 5 กาว
อันดับ 4 รองผูกํากับลูกเสือ เนตรนารี เดินเวนระยะหางจากผูกํากับลูกเสือ เนตรนารี 5 กาว
อันดับ 5 แถวลูกเสือ เนตรนารี เดินเวนระยะหางจากผูกํากับลูกเสือ เนตรนารี 3 กาว
ระยะหางระหวางแถว 1 กาว และระยะเคียงระหวางบุคคลภายในแถว 1 ชวงศอก
1. ผูถือปาย
ทาแบกปาย
เมื่อไดยินคําสั่ง “แบก - อาวุธ” ใชมือซายยกคันปายขึ้นทางลําตัวดานขวา โดยใหโคนปายวางอยู
อุงมือขวา (ใหหันฝามือเขาหาตัว) ถามีทจี่ ับใหใชนิ้วชี้และนิ้วกลางของมือขวาจับที่คันจับ แขนขวาเหยียดตรง
แนบลําตัว มือซายจับดามปายในแนวเสมอไหลขวา และตั้งไดฉากกับลําตัว หันปายไปขางหนา (ภาพที่ 39)
39

ทาแบกปาย
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2. ผูถือธงประจํากอง
ทาแบกธง
เมื่อไดยินคําวา “แบก – อาวุธ” (ใหแบกธงดวยบาขวา) โดยยกคันธงขึ้นดวยมือขวา (ภาพ
ที่ 40) และใชมือซายชวยนําคันธงขึ้นพาดบนบาขวา โคนคันธงเฉียงลงเบื้องลาง ขอศอกขวาแนบลําตัว
ทํามุม 90 องศา (ภาพที่ 41)
40

41

ทาแบกธง(ดานหนา)

ทาแบกธง(ดานขาง)

3.
ผูก ํากับ รองผูกํากับลูกเสือ เนตรนารี สามัญ สามัญรุนใหญ และวิสามัญ (มีไมถือ) เดินสวน
สนามในทาบาอาวุธ (ภาพที่ 42)
42

เดินสวนสนามในทาบาอาวุธ
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4. ลูกเสือ เนตรนารี ในแถว
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ สามัญรุนใหญ วิสามัญ เมื่อไดยินคําวา “แบก –อาวุธ” ใหยกไมพลอง
หรือไมงามดวยมือขวาผานหนาเฉียงลําตัวไปขางซาย โคนไมพลองหรือไมงาม อยูในอุงมือซาย (ภาพที่ 43)
แลวดันไมพลองหรือไมงามพาดขึ้นบนบาซาย ขอศอกซายแนบลําตัว ทํามุม 120 องศา และเดินแกวง
แขนขวาขางเดียว (ภาพที่ 44)
43

ทาแบกอาวุธ

44

ทาเดินสวนสนาม
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การเดินผานธง 3 ธง
ผูถือปาย หันปายไปทางขวากอนถึงธง 1 ประมาณ 20 กาว ตาแลตรงตลอด (ภาพที่ 45) และ
หันปายกลับเมื่อผานธง 3 (ภาพที่ 46)
1
45

46

หันปายกลับเมื่อผานธง 3

หันปายกอนถึงธง 1 ประมาณ 20 กาว

หันปายกลับเมื่อผานธง 3
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ผูถือธงประจํากอง
เมื่อถึงธง 1 ใหลดธงลงจากทาแบกธงมาแนบลําตัวดานขวา (โดยการเหยียดแขนขวาใหตึง)
คันธงตั้งตรง มือขวากําคันธง ยกมือซายมาจับคันธงในแนวไหลขวา ยกขอศอกซายใหตั้งไดฉากกับลําตัว
ตาแลตรงไปขางหนาขนานกับพื้น (ภาพที่ 47) เมื่อถึงธง 2 ใหเหยียดแขนซายตรงออกไปขางหนา (มือซาย
กําคันธงไว) ใหคันธงเอนไปขางหนา ประมาณ 45 องศา แขนขวาแนบลําตัวดานขวา (ไมง อขอศอก)
ตาแลตรง (ภาพที่ 48) เมื่อผานธง 3 ใหยกคันธงขึ้นในทาแบกธงตามเดิม และเดินแกวงแขนซายตามปกติ
(ภาพที่ 49)
47

48

เมื่อถึงธง 1

เมื่อถึงธง 2
49

เมื่อผานธง 3
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ผูกํากับลูกเสือ เนตรนารี
ผูกํากับลูกเสือ เนตรนารี สามัญ สามัญรุนใหญ และวิสามัญ เดินสวนสนามในทาบาอาวุธ (ภาพที่ 50)
เมื่อถึงธง 1 ใหยกไมถือขึ้นมาเสมอปาก หางจากปากประมาณ 1 ฝามือ แขนซายยังคงแกวง ตาแลตรง
(ภาพที่ 51) เมื่อถึงธง 2 ใหฟาดไมถือลงในทาวันทยาวุธพรอมกับทําแลขวา แขนซายไมแกวง (ภาพที่ 52)
เมื่อผานธง 3 ใหสะบัดหนาแลตรง ยกไมถือขึ้นเสมอปาก แลวลดลงในทาบาอาวุธ และเดินแกวงแขน
ทั้งสองขางตามปกติ (ภาพที่ 53)
50

51

เมื่อถึงธง 1

52

เมื่อถึงธง 2

53

ทาเดินสวนสนาม
เมื่อผานธง 3
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รองผูกํากับลูกเสือ เนตรนารี
รองผูกํากับลูกเสือ เนตรนารี สามัญ สามัญรุนใหญ และวิสามัญ (มีไมถือ) สวนสนามในทาบาอาวุธ
กอนถึงธง 1 ประมาณ 2 กาว ใหรองผูกํากับหันไปดูลูกเสือ เนตรนารีทางขวาแลวสั่ง “ระวัง” (การสั่ง
ใหตกเทาขวา) แลวสะบัดหนากลับ พรอมกับยกไมถือจากทาบาอาวุธมาอยูเสมอปาก แขนซายยังคงแกวง
ตามปกติ ตาแลตรง (ภาพที่ 54) ใหแถวลูกเสือ เนตรนารี เดินเขาระเบียบอยางดีที่สุด กอนถึงธง 2 ประมาณ
2 กาว ใหรองผูกํากับสั่ง “แลขวา – ทํา” (การสั่งใหตกเทาขวา) ขณะเดียวกันรองผูกํากับทําวันทยาวุธไป
พรอมกับคําวา “ทํา” และสะบัดหนาไปทางขวา แขนซายไมแกวง (ภาพที่ 55) เมื่อผานธง 3 ใหสะบัดหนา
แลตรง ยกไมถือขึ้นเสมอปาก แลวลดลงในทาบาอาวุธ และเดินแกวงแขนทั้งสองขางตามปกติ (ภาพที่ 56)
54

55

56

เมื่อถึงธงที่ 1 ใหสั่ง “ระวัง” กอนถึงธงที่ 2 ใหสั่ง “แลขวา-ทํา”

เมื่อผานธงที่ 3

ลูกเสือ เนตรนารี ในแตละตับ
ตับลูกเสือ เนตรนารี สามัญ สามัญรุนใหญ หรือวิสามัญ (มีอาวุธ) เมื่อรองผูกํากับ สั่ง “แลขวา ทํา” ใหทุกคนสะบัดหนาไปทางขวาขนานกับพื้น (ถึงแมตับของตนจะยังไมถึงธง 2 ก็ตาม) ยกเวนคนขวาสุด
ของแตละตับไมตองสะบัดหนา ลูกเสือ เนตรนารี ทุกคนยังคงเดินแกวงแขนขวาตามปกติ แตเมื่อผานธง 3
ตับลูกเสือหรือเนตรนารีตับใดผานกอนจึงสะบัดหนากลับ (โดยพรอมเพรียงกัน) และเดินสวนสนามตอไป
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การเดินสวนสนาม
เดินตามปกติ
การปฏิบัติ ใหเริ่มออกเดินโดยกาวเทาซายออกไปขางหนาในลักษณะขาเหยียดตึง ฝาเทาขนาน
กับพื้น และสูงจากพื้นประมาณ 1 คืบ ปลายเทาชี้ไปในทิศทางตรงหนา เมื่อจะวางเทาและกาวตอไปใหโนม
น้ําหนักตัวไปขางหนา ทรงตัวและศีรษะอยูในทาตรง แกวงแขนตามธรรมดาเฉียงไป ขางหนาและขางหลัง
พองาม เมื่อแกวงแขนไปขางหนาขอศอกงอเล็กนอย เมื่อแกวงแขนไปขางหลังใหแขนเหยียดตรงตามธรรมชาติ
หันหลังมือออกนอกตัว แบมือใหนิ้วมือเรียงชิดติดกัน ความยาวของกาว 40 – 60 ซม. (นับจากสนเทาถึง
สนเทา) รักษาความยาวของกาวใหคงที่ อัตราความเร็วในการเดินนาทีละ 90 – 100 กาว
เดินสวนสนาม
การปฏิบัติ กาวเทาซายอยางแข็งแรง ขาซายเหยียดตึงปลายเทางุม ยกสนเทาสูงจากพื้นประมาณ
1 คืบ ทรงตัวและศีรษะอยูในทาตรง แกวงแขนเฉียงไปขางหนา ตรงขามกับเทาที่กาวใหฝามือผานประมาณ
กึ่งกลางลําตัวเสมอแนวหัวเข็มขัด หางจากหัวเข็มขัดประมาณ 1 ฝามือ มือแบ นิ้วเรียงชิดกัน แขนทอนลาง
ขนานกับพื้น และแกวงไปขางหลัง ใหแขนเหยียดตรงตามธรรมชาติ เมื่อจะวางเทาและกาวตอไปใหโนม
น้ําหนักตัวไปขางหนา และตบเต็มฝาเทาอยางแข็งแรง ตัวตั้งตรง ความยาวของกาว 40 – 60 ซม. (นับจาก
สนเทาถึงสนเทา) รักษาความยาวของกาวใหคงที่ อัตราความเร็วในการเดินนาทีละ 90 – 100 กาว
หมายเหตุ
ใหเดินแบบ “เดินสวนสนาม” หนาที่ประทับ เริ่มตั้งแต ธง 1 ถึงธง 3 นอกนั้น ใหเดินแบบ
“เดินตามปกติ”
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สวนที่ 4
กติกาการแขงขันและหลักเกณฑการใหคะแนน
กติกาการแขงขัน ประกอบดวย
1. คุณสมบัติของลูกเสือ เนตรนารี
1.1 ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ตองศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - 6 ของสถานศึกษานัน้
1.2 ลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุนใหญ ตองศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3
ของสถานศึกษานั้น
1.3 ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ตองศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 - 6 และระดับอาชีวศึกษา
ของสถานศึกษานั้น
2. คุณสมบัติของผูกํากับ รองผูกํากับ
2.1 ผูกํากับ รองผูกํากับ ลูกเสือสํารอง สามัญ สามัญรุนใหญ วิสามัญ
- เปนครูสอนในสถานศึกษานั้น
- มีใบแตงตั้ง (ลส.13) ใหดาํ รงตําแหนงผูก ํากับ รองผูกาํ กับกองลูกเสือสามัญ สามัญรุนใหญ
วิสามัญ ในสถานศึกษานั้น
2.2 ผูกํากับ รองผูกํากับ เนตรนารีสามัญ สามัญรุนใหญ วิสามัญ
- เปนครูสอนในสถานศึกษานั้น
- มีใบแตง ตั้ง (นน.13) ให ดํารงตํา แหน ง ผู กํากั บ รองผู กํากั บ กองเนตรนารีส ามั ญ
สามัญรุนใหญ วิสามัญ ในสถานศึกษานั้น
3. จํานวนผูเขารวมการประกวด
3.1 กองลูกเสือ 1 กอง ประกอบดวย
- ลูกเสือถือปาย
1 คน
- ลูกเสือถือธงประจํากอง
1 คน
- ผูกํากับกองลูกเสือ
1 คน
- รองผูกํากับกองลูกเสือ
1 คน
- ลูกเสือ 4 หมู (4 แถวๆ ละ 8 คน) หรือ
3.2 กองเนตรนารี 1 กอง ประกอบดวย
- เนตรนารีถือปาย
1 คน
- เนตรนารีถือธงประจํากอง
1 คน
- ผูกํากับกองเนตรนารี
1 คน
- รองผูกํากับกองเนตรนารี
1 คน
- เนตรนารี 4 หมู (4 แถว ๆ ละ 8 คน)
(ใหมีไมพลอง หรือไมงาม ตามประเภทของลูกเสือ เนตรนารี)
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4. หลักฐานการอนุมัติผลการสอบและการประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ

หลักเกณฑการใหคะแนน

รวม 40 คะแนน

ประกอบดวย
1. คะแนนเครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบ ปาย ธงประจํากอง
ไมถือ ไมงาม หรือไมพลอง (ตามประเภทลูกเสือ) ขณะอยูกับที่
2. คะแนนการตั้งแถวอยูกับที่ การทําความเคารพอยูกบั ที่ การกลาวคําปฏิญาณ
การแบกอาวุธ
3. คะแนนการเดินสวนสนาม
4. คะแนนการทําความเคารพเมือ่ ผานธง 3 ธง

10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน

รายละเอียดคะแนน มีดงั นี้
1. คะแนนปาย ธงประจํากอง ไมถือ ไมงาม หรือไมพลอง (ตามประเภทลูกเสือ)
เครื่องแบบ และเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบ
10 คะแนน
- ลักษณะ ขนาดของปาย และการยืนถือปาย
1 คะแนน
- ลักษณะ ขนาดของธงประจํากอง และการยืนถือธงประจํากอง
1 คะแนน
- ลักษณะ ขนาดของไมถือ และการยืนถือไมถือของผูกํากับ
1 คะแนน
- ลักษณะ ขนาดของไมถือ และการยืนถือไมถือของรองผูกํากับ
1 คะแนน
- ลักษณะ ขนาดของไมพลอง หรือไมงาม และการยืนถือไมพลองหรือไมงาม
ของกองลูกเสือ เนตรนารี
1 คะแนน
- เครื่องแบบ
1 คะแนน
- การประดับเครื่องหมาย
4 คะแนน
2. คะแนนการทําความเคารพอยูกบั ที่ และการกลาวคําปฏิญาณ
10 คะแนน
- การทําความเคารพ และการกลาวคําปฏิญาณของผูถือปาย
1 คะแนน
- การทําความเคารพ และการกลาวคําปฏิญาณของผูถ ือถือธงประจํากอง 1 คะแนน
- การทําความเคารพ และการกลาวคําปฏิญาณของของผูกํากับ
1 คะแนน
- การทําความเคารพ และการกลาวคําปฏิญาณของรองผูก ํากับ
1 คะแนน
- การทําความเคารพ และการกลาวคําปฏิญาณของกองลูกเสือ เนตรนารี 4 คะแนน
- การแบกอาวุธ
1 คะแนน
- ความพรอมเพรียง
1 คะแนน
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3. คะแนนการเดินสวนสนาม (เริ่มตัง้ แต “สวนสนาม, เลี้ยวขวา” “หนา - เดิน” จนถึงกอนธง 1)
10 คะแนน
- การแบกปายและการหันปายกอนถึงธง 1 ประมาณ 20 กาว
และการเดินสวนสนาม
1 คะแนน
- การแบกธงประจํากอง และการเดินสวนสนาม
1 คะแนน
- การแบกไมถือ (ทาบาอาวุธ) การเดินสวนสนามของผูกํากับ
1 คะแนน
- การแบกไมถือ (ทาบาอาวุธ) การเดินสวนสนาม และการสัง่ “เลี้ยวซาย”
ของรองผูกํากับ
1 คะแนน
- การแบกอาวุธ และการเดินสวนสนามของแถวลูกเสือ (4 แถว)
4 คะแนน
- การเดินสวนสนาม ตัวตรง การเดินเตะเทา การเดินตบเทา
การแกวงแขนและมือ
1 คะแนน
- การเดินเลี้ยวซาย ระยะตอ ระยะเคียง และความพรอมเพรียง
1 คะแนน
4. คะแนนการทําความเคารพเมือ่ ผานธง 3 ธง
- การทําความเคารพของผูแบกปาย เมื่อผานธง 3 ธง
- การทําความเคารพของผูแบกธง เมื่อผานธง 3 ธง
- การทําความเคารพของผูกํากับ เมื่อผานธง 3 ธง
- การสัง่ และการทําความเคารพของรองผูกํากับ เมื่อผานธง 3 ธง
- การทําความเคารพของลูกเสือ เนตรนารี เมื่อผานธง 3 ธง (4 ตับ)
- ระยะตอ ระยะเคียง
- ความพรอมเพรียง

10 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
4 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
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1. แบบการใหคะแนนปาย ธงประจํากอง ไมถือ ไมพลองหรือไมงาม เครื่องแบบ และเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบ ขณะอยูกับที่

ลําดับ

ชื่อ
สถานศึกษา

ปาย ธงประจํากอง และ
และ
การถือธง
การถือ
(1)
ปาย
(1)

ไมถือ และ
การถือไมถือ
ของผูกํากับ
(1)

ไมถือ และ
การถือไมถือ
ของรองผูกํากับ
(1)

ไมพลอง เครื่อง เครื่องหมายประกอบ เต็ม หมาย
หรือ
แบบ
เครื่องแบบ
10 เหตุ
ไมงาม
(4)
ได
(1)
(1)
พรอมหลักฐาน
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2. แบบการใหคะแนนการทําความเคารพอยูกับที่ และการกลาวคําปฎิญาณ
ลําดับ

ชื่อสถานศึกษา

ผูถือปาย ผูถือธง ผูกํากับ
(1) ประจํากอง
(1)
(1)

รอง
ผูกํากับ
(1)

แถวลูกเสือ
(4)

การแบก
อาวุธ
(1)

ความ
พรอมเพรียง
(1)

เต็ม
10
ได

หมาย
เหตุ
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3. แบบการใหคะแนนการเดินสวนสนาม (ตั้งแตคําสั่ง “สวนสนาม, เลี้ยวขวา” “หนา - เดิน” กอนถึงธง 1)
ลําดับ

ชื่อสถานศึกษา

การแบกปาย
การเดินสวน
สนาม
(1)

การแบกธง
การแบกไมถือ การแบกไมถือ
การแบกอาวุธ การเดินสวนสนาม การเดินเลี้ยวซายระยะ
ประจํากอง
(ทาบาอาวุธ)
(ทาบาอาวุธ)
การเดินสวนสนาม การเดินตัวตรง
ตอ ระยะเคียง ความ
การเดินสวน การเดินสวนสนาม การสั่ง “เลี้ยวซาย” ของแถวลูกเสือ
การเตะเทา
พรอมเพรียง
สนาม
ของผูกํากับ การเดินสวนสนาม
(4)
การตบเทา การแกวง
(1)
(1)
(1)
ของรองผูก ํากับ
แขนและมือ
(1)
(1)

เต็ม
10
ได

หมาย
เหตุ
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4. แบบการใหคะแนนการทําความเคารพเมื่อผานธง 3 ธง
ลําดับ

ชื่อ
สถานศึกษา

ผูแบกปายและ ผูแบกธงประจํากอง ผูกํากับ
รองผูกํากับ
แถวลูกเสือ
ระยะตอ ความพรอมเพรียง
การทําความเคารพ และการทําความเคารพ การทํา
สั่งและ
(4 ตับ)
ระยะเคียง
(1)
(1)
(1)
ความ การทําความเคารพ
การทํา
เคารพ
ความเคารพ
(1)
และการเลิก
(1)
(1)
ทําความคารพ
(4)

เต็ม
10
ได

หมาย
เหตุ
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แบบการใหคะแนนรวม

ลําดับ

ชื่อสถานศึกษา

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
เต็ม หมายเหตุ
ปาย ธงประจํากอง ไมถือ การทําความเคารพอยูกับที่ การเดินสวนสนาม การทําความเคารพ 40
ไมงามหรือไมพลอง
และการกลาวคําปฏิญาณ เริ่มตั้งแต “สวนสนาม, เมื่อผานธง 3 ธง ได
เครื่องแบบและ
การแบกอาวุธ
เลี้ยวขวา”
เครื่องหมายประกอบ
(10)
“หนา - เดิน” กอนถึง
(10)
เครื่องแบบ ขณะอยูกับที่
ธง 1
(10)
(10)
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การประดับสายสะพายเครือ่ งหมายวิชาพิเศษตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2492)
ออกตามความในพระราชบัญญัติลกู เสือ พ.ศ. 2490 วาดวยเครื่องแบบลูกเสือ
ขอ 23 เครื่องหมายวิชาพิเศษ สําหรับลูกเสือใหประดับกับเสื้อเครื่องแบบลูกเสือ โดยเย็บติดกับ
แขนเสื้อ ขางขวา ตรงกึ่งกลางระหวางไหลกับศอก แตถาผูใดมีความรู ความสามารถ ในวิชาพิเศษ ใหติด
เรียงกันเปนแถวตามแนวนอน และในแถวหนึ่ง ๆ ใหติดไดอยางมากแถวละ 3 อัน ถามีมากกวา 3 อัน
ใหประดับเปนอีกแถวหนึ่ง โดยนัยเดียวกับที่กลาวมาแลว แตไมเกินกวา 3 แถว เวนระยะระหวางเครื่องหมาย
อันหนึ่ง ๆ หางกันประมาณ 1 ซ.ม. ลูกเสือผูใดมีความรู ความสามารถ ในวิชาพิเศษสําหรับลูกเสือเกินกวา
9 วิชา ใหมีแถบสายสะพายแพรตวนสีทอง หรือแถบสักหลาดสีเหลืองกวาง 10 ซ.ม. ที่ขอบแถบทัง้ สองขาง
กวางขางละ 1 ซ.ม. เปนสีขาบ สะพายพาดจากบาซายไปประจบกันที่ใตเอวขวา บนแถบปกเครื่องหมาย
วิชาพิเศษ
ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ
- การประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารีสามัญ
- สายยงยศลูกเสือ เนตรนารีสามัญ
- การสวมสายสะพาย

ลูกเสือสามัญรุนใหญ
- การประดับวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุนใหญ
- การประดับสายยงยศ

ลูกเสือวิสามัญ

การประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญ
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การใชคําสั่งในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีสามัญ สามัญรุนใหญ และวิสามัญ
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

*******************************
เมื่อประธานในพิธียืนบนแทนรับการเคารพ ผูบ ังคับขบวนสวนสนามสัง่ “ลูกเสือ-ตรง
ทําความเคารพประธานในพิธี “ตรงหนา,ระวัง ” “วันทยา-วุธ”บรรเลงเพลงมหาฤกษ
จบเพลงมหาฤกษ ผูบงั คับขบวนสวนสนามสัง่ “เรียบ - อาวุธ”“ตามระเบียบ, พัก”
การกลาวรายงานตอประธานในพิธี
การนําลูกเสือทบทวนคําปฏิญาณ
“ลูกเสือเตรียมกลาวคําปฏิญาณ, ตรง” “ลูกเสือกลาวคําปฎิญาณตามขาพเจา”
(ทุกคนแสดงรหัส)
“ดวยเกียรติของขา ขาสัญญาวา
ขอ 1 /ขาจะจงรักภักดีตอชาติ /ศาสนา /พระมหากษัตริย/
ขอ 2 /ขาจะชวยเหลือผูอ ื่นทุกเมื่อ/
ขอ 3 /ขาจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ/
(ทุกคนลดมือลง อยูในทาตรง)
ประธานใหโอวาท , จบคําใหโอวาท ผูบงั คับขบวนสวนสนามสั่ง “ลูกเสือตรงหนา,ระวัง”
“วันทยา-วุธ” บรรเลงเพลงมหาฤกษ
จบเพลงมหาฤกษ ผูบ ังคับขบวนสวนสนามสัง่ “เรียบ - อาวุธ”
แตรเดี่ยวเปาใหสญ
ั ญาณเตรียมสวนสนาม 2 ครั้ง ผูบ ังคับขบวนสวนสนามสั่ง
“ลูกเสือเตรียมสวนสนาม” “แบก-อาวุธ”
แตรเดี่ยวเปาใหสัญญาณหนาเดิน 2 ครั้ง ผูบ ังคับขบวนสวนสนามสั่ง “สวนสนาม,
เลี้ยวขวา” “หนา-เดิน”
บรรเลงเพลงเดิน
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ประกาศสํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ
วาดวยหลักเกณฑการประดับเครื่องหมายลูกเสือโลก และเข็มเครือ่ งหมายแสดงวิทยฐานะ
*********************************************
เพื่อใหการประดับเครื่องหมายลูกเสือโลก และเข็มเครื่องหมายแสดงวิท ยฐานะของลูก เสือ
ผูบังบัญชาลูกเสือ ผูตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ และเจาหนาที่ลูกเสือ เปนไปดวยความเรียบรอย
และถูกตอง สํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ จึงไดกําหนดหลักเกณฑไวดังนี้ คือ
1. การประดับเครื่องหมายลูกเสือโลก
ลูกเสือสามัญรุนใหญ จะตองสอบไดตามหลักสูตรเครื่องหมายลูกเสือโลกจึงจะมีสิทธิ์ ประดับ
ไดตรงกึ่งกลางกระเปาเสื้อขางซาย
ผูบังคับบัญชาลูกเสือ ผูตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ และเจาหนาที่ลูกเสือใหประดับได
ตรงกึ่งกลางกระเปาเสื้อขางซาย (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ ครั้งที่ 4/2520
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2520 ณ หองประชุมศาลาวชิราวุธ)
2. การประดับเข็มเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะ
ลูกเสือ ผูบัง คับ บัญ ชาลูก เสือ ผูตรวจการลูก เสือ กรรมการลูก เสือ และเจาหนาที่ลูก เสือ
ใหประดับเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะอกเสื้อขางขวาเหนือกระเปาและหรือตามกฎหมายและระเบียบแบบ
แผนวาดวยการนั้น
ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2536
(ลงชื่อ)

สนั่น อินทรประเสริฐ
(นายสนั่น อินทรประเสริฐ)
อธิบดีกรมพลศึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ
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