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(ในสถานการณ์โควิด - 19 “New Normal”) 

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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ค าน า 
 

  คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจ าปี 2564 เป็นคู่มือส าหรับหน่วยงานที่มี
หน้าที่ด าเนินการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ให้มีแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง ชัดเจน 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งครูผู้สอนลูกเสือ เนตรนารี ในสถานศึกษา สามารถน าไป
ประกอบการฝกึอบรมลกูเสือ เนตรนารี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ 
เนตรนารี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 “New Normal” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากคู่มือนี้ไปพัฒนาการฝึกระเบียบแถวได้อย่างต่อเนื่อง  เนื่องจาก
การจัดท าคู่มือเล่มนี้ได้รวบรวมสาระส าคัญเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ           
เนตรนารี รายละเอียดแนวทางการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี รายละเอียด
เกี่ยวกับเครื่องแบบผู้ก ากับลูกเสือ รองผู้ก ากับลูกเสือ และลูกเสือ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบ
ลูกเสือ การตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี เพื่อให้คณะกรรมการตัดสินการประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด และระดับประเทศ พิจารณาตัดสินการประกวดระเบียบแถว
ลูกเสือ เนตรนารี ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และเป็นมาตรฐานเดียวกันตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งช่วย
สร้างความเช่ือมั่นให้แก่สถานศึกษาทั่วประเทศในการจัดส่งกองลูกเสือ กองเนตรนารี เข้าร่วมประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจ าปี 2564   

    ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ขอขอบคุณคณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี คณะกรรมการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตร
นารี ผู้เช่ียวขาญด้านการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด หน่วยงาน 
สถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความรู้และค าแนะน าในการจัดท าคู่มือเล่มนี้ให้ส าเร็จลุล่วง           
ด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนผู้บริหาร และคณะท างานของส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการ
นักเรียน รวมทั้งโรงเรยีนเทพศิรินทร์ที่ให้ความรว่มมอืในการสาธิตรูปแบบทา่ต่างๆ ในการประกวด ณ ที่นี้ด้วย 
 

  ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจ าปี 2564 เล่มนี้  จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน สถานศึกษา 
คณะกรรมการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการด าเนินการจัด
กิจกรรมและการเข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี และช่วยพัฒนาให้เยาวชนไทยมี
ระเบียบวินัย มีความสามัคคี และมีความสนใจ ความใส่ใจในกิจการลูกเสือมากข้ึน 
 

กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการลูกเสือ 
     ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน 
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ส่วนที่ 1 
 

บทน า 
 

ความเป็นมา 
  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ให้ความส าคัญต่อกิจกรรมลูกเสือ ว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างเยาวชน          
ให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความกล้าหาญ อดทน ซื่อสัตย์ เช่ือมั่นในตนเอง และความร่วมมือร่วมใจ ความ
พร้อมเพรยีง ความสามัคคี สง่าผ่าเผยสมเกียรติของลกูเสือ  อีกทั้งยังเป็นการฝึกให้เปน็ผูน้ า ผู้ตามที่ดี รู้จัก
เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ยังปลูกจิตส านึกให้นักเรียน              
แต่งเครื่องแบบลูกเสือได้อย่างถูกต้องตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ โดยในช่วงปีพุทธศักราช 
2547 นายอดิศัย โพธารามิก ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ไดม้อบหมายให้กองการ
ลูกเสือ กรมพลศึกษา ในขณะนั้น (ปัจจุบัน คือ ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน) ไป
พิจารณาจัดกิจกรรมให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว กองการลูกเสือ กรมพลศึกษา จึงจัดโครงการ
ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทกุเขต ทั่วประเทศ จัดส่งกองลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วม
ประกวดฯ อย่างต่อเนื่อง เป็นประจ าทุกปี  

  ต่อมาปพีุทธศักราช 2553 ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียนได้ด าเนินการศึกษา 
วิเคราะห์กิจกรรมลูกเสือที่ส่งผลต่อคุณลักษณะนักเรียนที่พึงประสงค์  โดยเลือกกิจกรรมการประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ฝึกให้ลูกเสือ เนตรนารี  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ดังกล่าวข้างต้น ตามอุดมการณ์ของลูกเสือ โดยเก็บข้อมูลภาคสนาม พบว่า หน่วยงานที่ด าเนินการจัด
กิจกรรมการประกวด และสถานศึกษาต้องการให้ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน              
จัดท าคู่มือการประกวดระเบยีบแถวลูกเสอื เนตรนารี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประกวดฯ ได้อย่างถูกต้อง 
ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค และเพื่อให้มีความสอดคล้องกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ จึงก าหนดให้
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดด าเนินการจัดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดและ
จัดส่งกองลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมระดับประเทศ 

วัตถุประสงค์ 
   1.  เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง  มีคุณธรรม และเป็นพลเมืองดี    
ในเรื่องการมีระเบียบ มีวินัย มีความเข้มแข็ง อดทน มีความเป็นผู้น า ความพร้อมเพรียง ความสามัคคี 
รู้จักเสียสละ ช่วยเหลือผู้อื่น มีทักษะการอยู่ร่วมกัน สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
    2. เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทาง และหลักเกณฑ์การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
ระดับจังหวัด และระดับประเทศ  
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    3. เพื่อฟื้นฟูกิจการลูกเสือในสถานศึกษา และเพื่อให้ลูกเสือมีความรัก  ความสนใจ                       
และเห็นคุณค่ากิจกรรมลูกเสือมากยิ่งขึ้น 
 

จุดมุ่งหมาย 
  มีคู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ 
 

สาระส าคัญ 
  ส่วนที่ 1 บทน า 
    -  ความเป็นมา  
    -  วัตถุประสงค์  
    -  จุดมุ่งหมาย 
    -  ข้ันตอนการด าเนินงาน  
  ส่วนที่ 2 การด าเนินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี  ส ารอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่  
                       วิสามัญ 
    -  การเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์ 
    -  รูปแบบการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี  
  ส่วนที่ 3 การให้คะแนนและแนวปฏิบัติการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี 
  ส่วนที่ 4 หลักเกณฑ์การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี  ส ารอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่  
                        วิสามัญ    
    -  หลักเกณฑ์การให้คะแนน 
    -  แบบการให้คะแนนการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี 
            ส่วนที่ 5 การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ส ารอง  
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  1. ศึกษาวิเคราะห์ และวางแผนการด าเนินงาน 
  2. เสนอขออนมุัติด าเนินการประชุมปรับปรงุคู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี 
ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนย่ิงข้ึน 
  3. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร ต าราทางวิชาการ และจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
  4. แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการประชุมปรับปรงุคู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ              
เนตรนารี เพื่อพิจารณาก าหนดแนวทางและรายละเอียดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี            
และเกณฑก์ารให้คะแนนการประกวด 
  5. จัดท าคู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี เป็นรูปเล่มมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
และอัพโหลดข้ึนเว็บไซด์ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (www.srs2.moe.go.th) 
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ส่วนท่ี 2 
การด าเนินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี 

ระดับจังหวัด และระดับประเทศ 
 

   การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี  มีรายละเอียดที่ถูกต้องตามระเบียบ กฎเกณฑ์            
ซึ่งมอีงค์ประกอบ ดังนี ้  
   1. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ 
   2. รูปแบบการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี 
 

1.  การเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ 
  1.1  สถานที่ทีเ่หมาะสมส าหรบัการจดัการประกวดระเบียบแถวลกูเสอื เนตรนารี  ได้แก่ 
สนามกีฬาของสถานศึกษา หรือสถานทีอ่ื่นทีเ่หมาะสม (ดังภาพประกอบ) 
 
                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 

  1.2  ระยะทางการเดินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ที่เพียงพอ  โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ระยะของการเดินสวนสนามผ่านธง 3 ธง (ดังภาพประกอบ) 

 

                                แท่นรับการเคารพ 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                       ธง 3 (สีเขียว)                                                   ธง 2 (สีแดง)                          ธง 1 (สีเหลือง) 
                                              10 ก้าว                      10 ก้าว                       10 ก้าว                           
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 1.3 อุปกรณ์ และสื่อ ประกอบด้วย 
  1.3.1 ธง 3 ธง  ธง 1 สีเหลือง (ธงเตรียมท าความเคารพ)  ธง 2 สีแดง (ธงท าความเคารพ) 
     ธง 3  สีเขียว (ธงเลิกท าความเคารพ) 
  1.3.2  แท่นรับการเคารพ 
  1.3.3 เครื่องขยายเสียง 
  1.3.4 เทปเพลง หรือวงดุริยางค์ 
   -  เพลงมหาฤกษ์ 
   -  แตรเดี่ยว ฯลฯ 
   -  เพลงเดินสวนสนาม 
 

2.  รูปแบบการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี 
 2.1  สัญลักษณ์และความหมาย ประกอบด้วย 
 
      คนถือปูาย 

 
 

 
คนถือธงประจ ากอง 

 

 
 
                                                  ผู้ก ากบั 
 

 
                                                รองผู้ก ากบั 
 
 
                                                นายหมู ่
 

 
                                               รองนายหมู ่
 
 
 

                ลูกเสือ    
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รูปการตั้งแถวในสนาม  (ปรับเน่ืองจากสถานการณ์ Covid – 19) 
 
 
 
    
 

 
 
 
 
หมายเหตุ  : - กองลูกเสือตั้งแถวในรปูแถวหน้ากระดานเปิดระยะ เว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัย  
                  (Mask) ตามมาตรการปูองกันการแพรร่ะบาดของโรคโควิด – 19  
       - ระยะต่อ (หน้า - หลัง) ประมาณ 3 ก้าว 
      - ระยะเคียง (ด้านข้าง) 1 ช่วงแขน 
 
 
 

1 ช่วงแขน 
 

1 ช่วงแขน 
 

3 ก้าว 
 

5 ก้าว 

5 ก้าว 

5 ก้าว 

3 ก้าว 

3 ก้าว 

3 ก้าว 



คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจ าปี 2564 Page 8 
 

การเดินเลี้ยวขวาออกจากสนาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 ช่วงแขน 
 

3 ก้าว 

3 ก้าว 

3 ก้าว 

1 ช่วงแขน 
 

3 ก้าว 
 

5 ก้าว 

5 ก้าว 

5 ก้าว 
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รูปแบบการเดินเลี้ยวซ้าย  
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3 ก้าว 
 

รูปแบบการเดินสวนสนามผ่านธง 3 ธง  
 
 
                      แท่นรับการเคารพ  
   
 
 ธง 3 (สีเขียว)                            ธง 2 (สีแดง)   ธง 1 (สีเหลือง)                                                            

  
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

5 ก้าว 5 ก้าว 5 ก้าว 

3 ก้าว 3 ก้าว 3 ก้าว 

 1 ช่วงแขน 
 

 1 ช่วงแขน 
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ส่วนท่ี 3 

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี 
ประเภทสามัญ สามัญรุน่ใหญ่ และวิสามัญ  

       การให้คะแนนการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจ าปี 2564 ใช้วิธีการบันทึก
คลิปวีดีโอการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี และตดัสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตร
นารี ด้วยการพิจารณาจากคลิปวีดีโอการประกวดระเบียบแถวลูกเสอื เนตรนารี ดังนั้น ขอให้ศึกษา
รายละเอียดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจ าปี 2564 จากคลิปวีดีโอแนวทางการ
ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจ าปี 2564 ในสถานการณ์ Covid – 19 “New 
Normal”  ซึ่งมีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประเภท
สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัย ดังนี้  

หมวดท่ี 1  เครื่องแบบ เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบ อุปกรณ์ และการยืนอยู่กับท่ี 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
เมื ่อกองลูกเสือ เนตรนารี ตั ้งแถวในสนามเป็นที ่เรียบร้อยแล้ว (และอยู่ในท่าพักตามระเบียบ)            
ให้บันทึกภาพน่ิงด้านหน้า ด้านหลัง ด้านซ้าย และด้านขวา ด้านละ 2 ภาพ ก่อนบันทึกคลิปวีดีโอการ
ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี เพื่อให้คณะกรรมการตัดสินเครื่องแบบด าเนินการให้คะแนน ดังนี้ 
  1. การยืนถือปูาย ธงประจ ากอง ไม้ถือ ไม้ง่าม หรือไม้พลอง (ตามประเภทลกูเสือ) 
  2. ขนาดของปูาย ธงประจ ากอง ไม้ถือ ไม้ง่าม หรือไมพ้ลอง (ตามประเภทลูกเสือ) 
  3. เครื่องแบบผู้ก ากับ รองผู้ก ากับ รวมทั้งการประดับเครื่องหมายตามกฎกระทรวงว่าด้วย
เครื่องแบบฯ และประกาศของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
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  4. เครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี รวมทั้งการประดับเครื่องหมายตามกฎกระทรวงว่าด้วย
เครื่องแบบฯ และข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ 

หมวดท่ี 2  การปฏิบัติขณะอยู่กับท่ี  (พิจารณาจากคลิปวีดีโอการประกวดฯ) 
   เมื่อคณะกรรมการให้คะแนนเครื่องแบบเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการตัดสินการปฏิบัติขณะอยู่
กับที่ด าเนินการให้คะแนน ดังนี ้
  1. การท าความเคารพประธานของผู้ ถือปูาย ผู้ ถือธงประจ ากอง ผู้ก ากับ รองผู้ก ากับ          
และกองลูกเสือในแถว 
  2.  การกล่าวค าปฏิญาณของผู้ถือปูาย ผู้ถือธงประจ ากอง ผู้ก ากับ รองผู้ก ากับ และกองลูกเสือใน
แถว 
              3.  ระยะต่อ ระยะเคียง และความพร้อมเพรียง  
 

หมวดท่ี 3  การเดินสวนสนาม (พิจารณาจากคลิปวีดีโอการประกวดฯ) 
        คณะกรรมการให้คะแนนการเดินสวนสนาม เริ่มตั้งแตค่ าบอก “ลูกเสือเตรียมสวนสนาม,                 
แบก – อาวุธ” และ “สวนสนาม, เลี้ยวขวา หน้า - เดิน” เป็นต้นไปจนถึงก่อนธง 1 (เตรียมท าความ
เคารพ)  
การปฏิบัติของผูก้ ากับ รองผู้ก ากบั ลูกเสือ ผู้แบกปูาย ผู้แบกธงประจ ากอง การแบกไม้ถือ ท่าบ่าอาวุธ                 
แบกไม้ง่าม/ไมพ้ลอง 
  

หมวดท่ี 4  การปฏิบัติขณะผ่านธง 3 ธง (พิจารณาจากคลิปวีดีโอการประกวดฯ) 
  คณะกรรมการให้คะแนนการปฏิบัติขณะผ่านธง 3 ธง ด าเนินการให้คะแนนการปฏิบัติของ               
ผู้แบกปูาย ผูแ้บกธงประจ ากอง ผู้ก ากบั รองผู้ก ากบั และลกูเสือ  
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 1. เครื่องแบบ เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบ อุปกรณ์ และการยืนอยู่กับท่ี 
  1.1 ป้ายสวนสนาม (ดังภาพประกอบ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

        2.  ธงประจ ากองลูกเสือ 
        

      คนัจบั 

ความหนา 1/4 น้ิว 

หมายเหตุ :  1. ตัวปูายสีขาวทั้งหมด และตัวอักษรสีน้ าเงิน 
2. กรณีช่ือกองลูกเสือของสถานศึกษาใดที่มีช่ือยาวใหเ้ขียนเป็น 2 บรรทัด  
  และปรบัขนาดตัวอักษรตามความเหมาะสม 
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 1.2  ธงประจ ากอง 
    1.2.1  ธงประจ ากองลูกเสือสามัญ  
     ท าด้วยผ้าสีเขียว  ขนาด 120 x 80 ซ.ม.  มีครุยสีเหลืองยาว 8 ซ.ม. สามด้าน             
ตรงกลางมีตราคณะลูกเสือแห่งชาติสีเหลือง ขนาด 40 x 25 ซ.ม. ใต้ตราบอกช่ือกลุ่มหรือกองลูกเสือ 
ตัวอักษรพิมพ์ธรรมดาสีเหลืองขนาดพองาม ยอดคันธงท าด้วยโลหะเป็นรูปวชิระสีเงิน 
    1.2.2 ธงประจ ากองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
     ท าด้วยผ้าสีเลือดหมู  ขนาด 120 x 80 ซ.ม.  มีครุยสีเหลืองยาว 8 ซ.ม. สามด้าน            
ตรงกลางมีตราคณะลูกเสือแห่งชาติสีเหลือง ขนาด 40 x 25 ซ.ม.  ใต้ตราบอกช่ือกลุ่มหรือกองลูกเสือ 
ตัวอักษรพิมพ์ธรรมดาสีเหลืองขนาดพองาม ยอดคันธงท าด้วยโลหะเป็นรูปวชิระสีเงิน 
    1.2.3 ธงประจ ากองลูกเสือวิสามัญ 
     ท าด้วยผ้าสีขาบ(สีน้ าเงินเข้มหรือสีน้ าเงินแก่อมม่วง) ขนาด 120 x 80 ซ.ม. มี
ครุยสีเหลืองยาว 8 ซ.ม. สามด้าน ตรงกลางมีตราคณะลูกเสือแห่งชาติสีเหลืองขนาด 40 x 25 ซ.ม. ใต้
ตราบอกช่ือกลุ่มหรอืกองลูกเสอื ตัวอักษรพิมพ์ธรรมดาสีเหลืองขนาดพองาม ยอดคันธงท าด้วยโลหะสีเงิน            
เป็นรูปวชิระสีเงิน 
    1.2.4 ธงประจ ากองเนตรนารีสามัญ 
     ท าด้วยผ้าสีเขียว ขนาด 120 x 80 ซ.ม. มีครุยสีเหลืองยาว 8 ซ.ม. สามด้านตรง
กลางมีตราเนตรนารีสีเหลือง ขนาด 40 x 25 ซ.ม.  ใต้ตราบอกช่ือกลุ่มหรือกองเนตรนารี ตัวอักษรพิมพ์
ธรรมดาสีเหลืองขนาดพองาม ยอดคันธงท าด้วยโลหะสีเงินเป็นรูปวชิระสีเงิน 
    1.2.5  ธงประจ ากองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 
     ท าด้วยผ้าสีเลือดหมู ขนาด 120 x 80 ซ.ม. มีครุยสีเหลืองยาว 8 ซ.ม. สามด้านตรง
กลางมีตราเนตรนารีสีเหลือง ขนาด 40 x 25 ซ.ม. ใต้ตราบอกช่ือกลุ่มหรือกองเนตรนารี ตัวอักษรพิมพ์
ธรรมดา สีเหลืองขนาดพองาม ยอดคันธงท าด้วยโลหะสีเงินเป็นรูปวชิระสีเงิน 
    1.2.6 ธงประจ ากองเนตรนารีวิสามัญ 
     ท าด้วยผ้าสีขาบ (สีน้ าเงินเข้มหรือสีน้ าเงินแก่อมม่วง) ขนาด 120 x 80 ซ.ม.  มีครุย  
สีเหลืองยาว 8 ซ.ม.  สามด้าน  ตรงกลางมีตราเนตรนารีสเีหลือง ขนาด 40 x 25 ซ.ม. ใต้ตราบอกช่ือกลุม่
หรือกองเนตรนารี ตัวอักษรพิมพ์ธรรมดา สีเหลือง ขนาดพองาม ยอดคันธงท าด้วยโลหะสีเงินเป็นรูปวชิระ    
สีเงิน 

หมายเหตุ  : ใต้ตราบอกช่ือกลุ่มหรือกองลูกเสือตรงกับเครื่องหมายสังกัดที่ติดโค้งตามไหล่เสื้อข้างขวา             
                และบอกเลขกลุ่ม/กอง 
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   1.3 ไม้ถือ 
   ตัวไม้มีลักษณะกลม เส้นผ่าศูนย์กลางหัวไม้ 1.8 ซ.ม. กลางไม้ 1.5 ซ.ม. ปลายไม้ 1.2 ซ.ม.  
ยาว 75 ซ.ม.  ที่หัวไม้และปลายไม้มีปลอกทองเหลืองหุ้ม  ทางด้านหัวไม้ยาว 6 ซ.ม. ด้านปลายไม้       
ยาว 4 ซ.ม. จากหัวไม้ลงมา 12 ซ.ม. ให้มีพู่ 2 พู่ ผูกติดอยู่กับไม้ และจากหัวไม้ลงมา 16 ซ.ม. ให้มีปลอก
ทองเหลืองเป็นตราคณะลูกเสือแห่งชาติหุ้มอยู่ ไม้ถือให้เป็นสีน้ าตาลแก่ 
  พู่ของไม้ถือเป็นด้ายหรือไหมพรมสีตามประเภทของลูกเสือ ถักเป็นเชือกผูกติดกับไม้ถือ ปลาย
เชือกยาวข้างละ 6 ซ.ม. ต่อจากปลายเชือกแต่ละข้างท าเป็นพู่ยาวข้างละ 7 ซ.ม. ขนาดโตพอสมควร 
 

 1.4 ไม้พลองส าหรบัลกูเสอื เนตรนารีสามัญ 
   ไม้พลองให้มีลักษณะกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 ซ.ม. ยาว 150 ซ.ม. ใต้หัวพลองลงมา   
20 ซ.ม. ให้เจาะรูร้อยเชือกส าหรับรวมกระโจมได้ ใต้รูเจาะร้อยเชือกลงมาอีก 5 ซ.ม. ให้ขีดเครื่องหมาย            
เป็นเครื่องวัดมาตราเมตริกให้อ่านได้ทุกเซนติเมตรจนถึง 75 ซ.ม.  

 1.5  ไม้ง่ามส าหรับลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่และวิสามัญ 
    ท าด้วยไม้ (ที่มีความแกร่งและเหนียวพอสมควร) เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3/4 นิ้ว ปลายไม้ง่าม   
ทั้ง 2 ง่าม ยาวประมาณ 2 - 3 นิ้ว ลักษณะของไม้ง่ามค่อนข้างตรง (ไม่คดงอมากเกินไป) ความสูงของไม้
ง่ามให้ร่องง่ามอยู่พอดีกับร่องไหล่ของผู้ถือโดยประมาณ 

 1.6 เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี 
   1.6.1 ลูกเสือสามัญ 

    เครื่องแบบลูกเสือสามัญ ประกอบด้วย 

    หมวกปีกกว้าง สีกากี พับปีกข้างขวาข้ึน ประดับด้วยดอกจันช้ันเดียวท าด้วยผ้า                 
สีประจ าภาคศึกษา กลางดอกจันมีรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติท าด้วยโลหะสีทอง มีหนังหรือวัตถุเทียมหนัง              
สีน้ าตาลแก่ กว้าง 2.5 ซ.ม. พันรอบหมวกมีหัวขัดสีน้ าตาลแก่ด้านซ้าย ปีกหมวกสองข้างเจาะรูส าหรับ     
ร้อยสายรัดด้านหลังศีรษะ สายรัดท าด้วยเชือกถักสีเดียวกับหมวก ผูกเป็นปมไว้ข้างหลัง 

    เสื้อคอพับ  สีกากีแขนสั้นเหนือศอก ผ่าอกตลอด อกเสื้อท าเป็นสาบกว้าง 3.5 ซ.ม.              
มีดุม เหนือเข็มขัด 4 ดุม  อกมีกระเป๋าปะข้างละ 1 กระเป๋า  มีแถบตรงกึ่งกลางตามทางดิ่ง ปกรูปมน 
ชายกลางแหลม เจาะรังดุมกึ่งกลางกระเป๋า 1 ดุม มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้ออยู่เหนือบ่าทั้งสองข้างและอยู่
กึ่งกลางบ่าทั้งสองข้าง  ด้านไหล่กว้าง 3.5 ซ.ม. เย็บติดกับตะเข็บไหล่เสื้อ ด้านคอกว้าง 2.5 ซ.ม.              
ปลายมนมีดุมที่ปลายอินทรธนู ทางด้านคอด้านละ 1 ดุม ดุมลักษณะกลมแบนท าด้วยวัตถุสีน้ าตาลแก่           
ให้สอดชายเสื้ออยู่ภายในกางเกง 
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    ผ้าผูกคอ  รูปสามเหลีย่มหน้าจัว่ ด้านฐาน 100 ซ.ม. ด้านต้ัง 75 ซ.ม. สีตามสีประจ า 
ภาคศึกษา (ตามใบแนบ 1 ท้ายกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ พ.ศ.  2509) และมีห่วงซึ่งไม่ใช่         
ห่วงกิลเวลล์สวมผ้าผูกคอ 

    กางเกง ขาสั้นสีกากี เหนือเข่าประมาณ 5 ซ.ม.  ส่วนกว้างของขากางเกง เมื่อยืนตรง 
ห่างจากขา ตั้งแต่ 8 - 12 ซ.ม. ปลายขาพับเข้ากว้าง 5 ซ.ม. ผ่าตรงส่วนหน้า ใช้ดุมขนาดย่อมขัดซ่อนไว้ข้าง
ใน มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ 1 กระเป๋า และมีหูร้อยเข็มขัดยาวไม่เกิน 6 ซ.ม. กว้าง 1 ซ.ม. 

หมายเหตุ : ปัจจุบันอนุโลมให้ใช้ซิปแทนดุมขัดได้ 

    เข็มขัด  หนังสีน้ าตาล กว้างไม่เกิน 3 ซ.ม. หัวชนิดหัวขัดท าด้วยโลหะสีทอง มีลาย
ดุน  รูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์ 

    ถุงเท้ายาว  สีกากี พับขอบไว้ใต้เข่า ใต้พับขอบมีรอยรัดถุง 

    รองเท้า   หนังหรือผ้าใบสีน้ าตาลแก่ ไม่มีลวดลายหุ้มส้นชนิดผูก 

    เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือสามัญ ประกอบด้วย 
    เครื่องหมายจังหวัด   
    รูปแบบสีและขนาด  ท าด้วยผ้า มีขนาด รูปและสีตามใบแนบ 2 ท้ายกฎกระทรวงว่า
ด้วยเครื่องแบบลูกเสือ พ.ศ. 2509          
    การประดับ  ติดที่มุมผ้าผูกคอตรงข้ามด้านฐาน  

หมายเหต ุ: การใช้เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือเหล่าสมุทรให้ติดเครื่องหมายจังหวัดที่ปกด้านหลงั 
ของเสือ้กะลาสอียู่กึ่งกลาง 
    เครื่องหมายหมู่ 
    รูปแบบสีและขนาด  ท าด้วยผ้าสีตามสีประจ าหมู่ลูกเสือสามัญตามกฎกระทรวง           
ว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  กว้าง 2 ซ.ม.  ยาว 14 ซ.ม.  4 แถบ  ซ้อนกัน 
    การประดับ  ติดที่แขนเสื้อ ใต้ตะเข็บไหล่ซ้าย 1 ซ.ม. 

    เครื่องหมายชั้น 
    ลูกเสือตรี 
    รูปแบบสีและขนาด ท าด้วยผ้าสีกากี รูปโล่ ยาว 4 ซ.ม. กว้าง 2.5 ซ.ม. มีรูปตรา         
คณะลูกเสือแห่งชาติสีแดง แต่ไม่มีแถบค าขวัญ และมีค าว่า “ลูกเสือ” สีเหลือง 
    การประดับ  ติดที่กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อข้างซ้าย 
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      ลูกเสือโท 
    รูปแบบสีและขนาด  ท าด้วยผ้าสีกากี รูปไต ยาว 4.5 ซ.ม. กว้าง 2.5 ซ.ม.  มีค าว่า 
“ลูกเสือ” สีเหลืองเหนือกรอบสีแดง ในกรอบสีแดงมีค าว่า “เสียชีพอย่าเสียสัตย์” สีเหลือง 
   การประดับ  ติดที่แขนเสื้อข้างซ้าย กึ่งกลางไหล่กับศอก 

    ลูกเสือเอก 
    รูปแบบสีและขนาด  ท าด้วยผ้าสีกากี รูปโล่  ยาว 5 ซ.ม. กว้าง 3 ซ.ม. มีรูป                       
ตราคณะลูกเสือแห่งชาติสีแดง และมีค าว่า “ลูกเสือ” สีเหลือง 
   การประดับ  ติดที่แขนเสื้อข้างซ้ายกึ่งกลางไหล่กบัศอก 

    เครื่องหมายประจ าการ 
    รูปแบบสีและขนาด  ท าด้วยผ้าสีเขียว รูปกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 ซ.ม. มีรูปดาว  
6 แฉกสีเงิน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 ซ.ม. 
    การประดับ  ติดที่อกเสื้อข้างซ้ายเหนือกระเป๋า 1 ซ.ม. 
หมายเหต ุ : จ านวนเครื่องหมายประจ าการ ให้ติดตามจ านวนปีที่ได้เป็นลูกเสือสามัญ เว้นระยะห่างกัน  
5 ม.ม. ตามแนวนอน 

   เครื่องหมายสังกัด 
   ช่ือกลุ่มหรือกอง  ท าด้วยผ้าสีแดง  รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาว 7 ซ.ม.   
กว้าง 1.5 ซ.ม. ขลิบริมสีขาว มีช่ือกลุ่มหรือกอง สีขาว ติดโค้งตามไหล่เสื้อข้างขวา   
   เลขกลุ่มและเลขกอง  ท าด้วยผ้าสีแดง  รูปสี่เหลี่ยมจัตรุัส ยาวด้านละ 3.5 ซ.ม. ขลิบริม 
สีขาวมีตัวเลขอารบิค เลขกลุ่มสีขาวสงู 1.5 ซ.ม. อยู่ข้างบน และเลขกองสีขาว สูง 1 ซ.ม. อยู่ข้างล่างติด
ใต้เครื่องหมายช่ือกลุ่มหรือกอง 

หมายเหต ุ: กองลูกเสือที่จัดเป็นกลุ่มไม่ได้ ให้มเีลขกองอย่างเดียว 

        เครื่องหมายภาษาต่างประเทศ ใช้ประกอบเครื่องหมายวิชาล่ามเบื้องต้นท าด้วยผ้าสีกากี           
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว 6 ซ.ม. กว้าง 1.5 ซ.ม. มีอักษรไทยบอกช่ือภาษาต่างประเทศทีลู่กเสือพูดได้ดี สีขาว 
ติดที่อกเสื้อข้างขวาเหนือกระเป๋า   

   สายยงยศ 
   รูปแบบสีและขนาด  ท าด้วยเชือกสเีขียวถักเป็นห่วง 
   การประดับ  คล้องต้นแขนขวาใต้อินทรธนู ปลายสายรวมติดที่ดุมใต้ปกกระเป๋าเสื้อข้างขวา 
ใช้ได้เฉพาะลูกเสือสามัญที่สอบได้วิชาลูกเสือเอกกับสอบได้วิชาพิเศษตามที่ก าหนดในหลักสูตร 
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   เครื่องหมายวิชาพิเศษ 
           รูปแบบสีและขนาด ท าด้วยผ้าสีกากี รูปกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 ซ.ม. มีกรอบและมีค า
ว่า “ลูกเสอื” สีเขียว ภายในกรอบมีรปูตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ   

หมายเหต ุ : - ถ้าสอบได้ไม่เกิน 9 วิชา ให้ติดที่แขนเสื้อข้างขวา กึ่งกลางระหว่างไหล่กับศอกเรียงกันเป็นแถว
ตามแนวนอน แถวใดเกิน 3 วิชา ให้ข้ึนแถวใหม่ เว้นระยะระหว่างเครื่องหมายและระหว่างแถว 1 ซ.ม.                   
ถ้าสอบได้เกิน 9 วิชา ให้มีสายสะพายพาดจากบ่าซ้ายไปประจบกันที่ใต้เอวขวา ท าด้วยผ้าต่วนหรือผ้า
สักหลาดสีเหลือง กว้าง 10 ซ.ม. ขลิบริมสีขาบ (สีน้ าเงินเข้มหรือสีน้ าเงินแก่อมม่วง)  ข้างละ 1 ซ.ม.               
และปักเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
  - สายสะพายพาดจากบ่าซ้ายไปประจบกันที่ใต้เอวขวา มาจากกฎกระทรวง พ.ศ. 2492 ออก
ตามในพระราชบัญญัตลิูกเสอื พ.ศ. 2490 ว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ 
(แสดงหลักฐานการอนุมัติผลการสอบและประดับเครื่องหมาย) 

   เครื่องหมายหัวหน้านายหมู่ นายหมู่และรองนายหมู่ 
   รูปแบบสีและขนาด ท าด้วยแถบผ้าสีขาว รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวเท่าแนวตั้งของกระเป๋า
กว้าง 1.5 ซ.ม.  มีจ านวนแถบและติด  ดังนี ้

   - หัวหน้านายหมู่ จ านวน 3 แถบ ติดที่กระเป๋าเสื้อข้างซ้ายตามแนวตั้ง เว้นระยะห่าง
แถบ 1 ซ.ม. ให้เครื่องหมายลูกเสือตรีทับแถบกลาง 

   - นายหมู่  จ านวน  2  แถบ การประดับ ติดที่กระเป๋าเสื้อข้างซา้ยตามแนวตั้ง ให้
เครื่องหมายลูกเสือตรีอยู่ตรงกลาง 

   - รองนายหมู่ จ านวน  1 แถบ การประดับ ติดที่กระเป๋าเสื้อข้างซ้าย(ด้านใน)ตาม
แนวตั้งให้เครื่องหมายลูกเสือตรีอยู่ทางซ้าย 

   สายนกหวีด   
   รูปแบบสแีละขนาด ท าด้วยด้ายถัก 1 สาย สเีหลอืงเป็นห่วงคลอ้งคอ ปลายสายผกูนกหวีด 
สอดไว้ในกระเป๋าเสื้อข้างซ้าย 

หมายเหตุ ส าหรบัลูกเสอืเหล่าสมทุร เมือ่แต่งเครื่องแบบขาว ใช้สายนกหวีดเช่นเดียวกัน แต่สีขาว 

   1.6.2 เนตรนารีสามัญ   
   เครื่องแบบเนตรนารีสามัญ ประกอบด้วย 
   หมวกปีกแคบ  สีเขียวแก่  มีตราหน้าหมวกรปูเครื่องหมายเนตรนารีท าด้วยโลหะสีทอง 
ปีกหมวกด้านหลังพบัข้ึน 



คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจ าปี 2564 Page 19 
 

   เสื้อคอพับ  สีเขียวแก่แขนสั้นเหนือศอก  ผ่าอกตลอด  อกเสื้อท าเป็นสาบกว้าง 3.5 ซ.ม.   
มีดุม เหนือเข็มขัด 4 ดุม  อกมีกระเป๋าข้างละ 1 กระเป๋า มีแถบตรงกึ่งกลางตามทางดิ่ง ปกรูปมน เจาะรัง
ดุมกึ่งกลาง 1 ดุม  มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้ออยู่เหนือบ่าทั้งสองข้างและอยู่กึ่งกลางบ่าทั้งสองข้าง  ด้านไหล่กว้าง 
3.5 ซ.ม. เย็บติดกับตะเข็บไหล่เสื้อ  ด้านคอกว้าง 2.5 ซ.ม. ปลายมนมีดุมที่ปลายอินทรธนู ทางด้านคอ        
ด้านละ 1 ดุม ดุมลักษณะกลมแบน ท าด้วยวัตถุสีเขียวแก่ให้สอดชายเสื้ออยู่ภายในกระโปรงหรือเย็บเสื้อ           
ติดกระโปรงได้ 

   กระโปรง  สีเขียวแก่ยาวเสมอเข่า ด้านหน้าและด้านหลังพับเป็นกลีบหันออกด้านข้าง     
ข้างละ 1 กลีบ  

   ผ้าผูกคอ รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ด้านฐาน 100 ซ.ม. ด้านตั้ง 75 ซ.ม. สีตามสีประจ า 
ภาคศึกษา (ตามใบแนบ 1 ท้ายกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสอื พ.ศ. 2509)  และมีห่วงซึ่งไม่ใช่ห่วง
กิลเวลล์สวมผ้าผูกคอ 

   เข็มขัด  หนังสีด า  กว้างไม่เกิน 3 ซ.ม. หัวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าท าด้วยโลหะสีทอง มลีาย
ดุนรูปเครื่องหมายเนตรนาร ี

   ถุงเท้า   สีขาว พับสั้นเพียงข้อเท้า 

   รองเท้า  หนังสีด า แบบนักเรียนหรือผ้าใบสีด า ไม่มีลวดลายหุ้มส้นชนิดผูก 

   เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบเนตรนารีสามัญ  ประกอบด้วย 
   เครื่องหมายจังหวัด  รูปแบบสีและขนาด  ท าด้วยผ้า มีขนาด รูปและสีตามใบแนบ              
2 ท้ายกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ พ.ศ. 2509          
   การประดับ  ติดที่มุมผ้าผูกคอตรงข้ามด้านฐาน แต่ถ้าใช้ผ้าผูกคอพิเศษส าหรับไป
ต่างประเทศ ไม่ต้องใช้เครื่องหมายจังหวัด 

หมายเหตุ การใช้เครือ่งหมายประกอบเครื่องแบบเนตรนารีเหล่าสมุทรให้ติดเครื่องหมายจังหวัดที่กึง่กลาง
ปกด้านหลังของเสื้อกะลาส ี

   เครื่องหมายเนตรนารีสามัญ  ท าด้วยโลหะสีทอง ประกอบแถบโบว์อยู่ส่วนล่าง            
มีค าว่า “สามัญ” ใช้กลัดติดทีอ่กเสื้อข้างซ้าย มีขนาดกว้าง 3 ซ.ม. ยาว 3 ซ.ม. 

   เครื่องหมายหมู่  ท าด้วยผ้าสีกรมท่ารูปวงรี  กว้าง 3.5 ซ.ม.  ยาว 5 ซ.ม. ตรงกลาง          
มีรูปดอกไม้สีขาว ชนิดต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ ติดที่แขนเสื้อใต้ตะเข็บไหล่ซ้าย 1 ซ.ม. 
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   เครื่องหมายชั้น  
    เนตรนารีตรี  ท าด้วยผ้าสีกากี รปูโล่ ยาว  5 ซ.ม. กว้าง 2.5 ซ.ม มีเครือ่งหมาย
วชิระสีแดงและมีค าว่า “เนตรนารี” ปักด้วยสีแดงติดที่กึง่กลางกระเป๋าเสือ้ด้านซ้าย 
    เนตรนารีโท  ท าด้วยผ้าสีกากี รปูไต ยาว 4.5 ซ.ม. กว้าง 2.5 ซ.ม. มีค าว่า  
“เนตรนารี” ปักด้วยสีแดงเหนือกรอบสีแดง ในกรอบสีแดงมคี าขวัญ “เสียชีพอย่าเสียสัตย์” สีแดงติดที่
แขนเสื้อข้างซ้ายกึ่งกลางไหล่กบัศอก 

    เนตรนารีเอก  ท าด้วยผ้าสีกากี รูปโล่ ยาว 5 ซ.ม. กว้าง 3 ซ.ม. มีเครื่องหมายวชิระสี
แดงและแถบค าขวัญ “เสียชีพอย่าเสียสัตย์” สีแดง และมีค าว่า “เนตรนารี” ปักด้วยสีแดงติดที่แขนเสื้อ
ข้างซ้ายกึ่งกลางไหล่กับศอก 

   เครื่องหมายประจ าการ  ท าด้วยผ้าสีเขียว  รูปกลม  เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 ซ.ม. มีรูป              
ดาว 6 แฉก สีเงิน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 ซ.ม. ติดที่อกเสื้อข้างซ้ายเหนือกระเป๋า 1 ซ.ม.  จ านวนเครื่องหมาย
ประจ าการให้ติดตามจ านวนปีที่ได้เป็นเนตรนารีสามัญ เว้นระยะห่างกัน 5 ม.ม. ตามแนวนอน 

   เครื่องหมายสังกัด 

     ช่ือกลุ่มหรือกอง  ท าด้วยผ้าสีแดง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาว 7 ซ.ม. กว้าง 1.5 ซ.ม. ขลิบ
ริมสีขาวติดโค้งตามไหล่เสื้อข้างขวา 

   เลขกลุ่มและเลขกอง  ท าด้วยผ้าสีแดง  รูปสี่เหลี่ยมจัตรุัส  ยาวด้านละ 3.5 ซ.ม.  ขลิบ
ริม      สีขาว มีตัวเลขอารบิค เลขกลุม่สีขาวสงู 1.5 ซ.ม. อยู่ข้างบน  และเลขกองสีขาวสูง 1 ซ.ม.อยู่
ข้างล่างติดใต้เครื่องหมายช่ือกลุ่มหรือกอง   

หมายเหตุ : กองเนตรนารีที่จัดเป็นกลุม่ไม่ได้ให้มีเลขกองอยา่งเดียว 

   เครื่องหมายนกบิน  ติดที่อกเสื้อข้างขวา 

   เครื่องหมายภาษาตา่งประเทศ ใช้ประกอบเครือ่งหมายวิชาล่ามเบือ้งต้น ท าด้วยผา้สี
กากี รปูสีเ่หลี่ยมผืนผ้ายาว 6 ซ.ม.  กว้าง 1.5 ซ.ม. มีอกัษรไทยบอก ช่ือภาษาต่างประเทศทีเ่นตรนารีพดู 
ได้ดี สขีาว ติดที่อกเสือ้ข้างขวาเหนือกระเป๋า ถ้าติดเครือ่งหมายนกบินอยู่แล้วให้ติดใต้เครื่องหมายนกบิน 

   สายยงยศ  ท าด้วยไหมสีน้ าเงิน  ถักเป็นห่วงคล้องต้นแขนขวาใต้อินทรธนูใช้ได้เฉพาะ   
เนตรนารีสามัญ ที่สอบได้วิชาเนตรนารีเอก กับสอบได้วิชาพิเศษตามที่ก าหนดในหลักสูตร 

   เครื่องหมายวิชาพิเศษ  ท าด้วยผ้าสีกากี รูปกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 ซ.ม. มีกรอบ 
และค าว่า “เนตรนารี” สีเขียว (แสดงหลักฐานอนุมัติผลการสอบและประดับเครื่องหมาย) 
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หมายเหต ุ:  - ถ้าสอบได้ไม่เกิน 9 วิชา ให้ติดที่แขนเสื้อข้างขวา กึ่งกลางระหว่างไหล่กับศอกเรียงกันเป็นแถว
ตามแนวนอน แถวใดเกิน 3 วิชา ให้ข้ึนแถวใหม่ เว้นระยะระหว่างเครื่องหมายและระหว่างแถว 1 ซ .ม.               
ถ้าสอบได้เกิน 9 วิชา ให้มีสายสะพายพาดจากบ่าซ้ายไปประจบกันที่ใต้เอวขวา ท าด้วยผ้าต่วนหรือผ้า
สักหลาดสีเหลือง กว้าง 10 ซ.ม.  ขลิบริมสีขาบข้างละ 1 ซ.ม.  และปักเครื่องหมายวิชาพิเศษ 

  - สายสะพายพาดจากบ่าซ้ายไปประจบกันที่ใต้เอวขวา มาจากกฎกระทรวง พ.ศ. 2492              
ออกตามในพระราชบญัญัตลิูกเสือ พ.ศ. 2490 ว่าด้วยเครื่องแบบลกูเสือ 

   เครื่องหมายประธานหัวหน้าหมู่ หัวหน้าหมู่และรองหัวหน้าหมู่  
   รูปแบบสีและขนาด ท าด้วยแถบผ้าสีขาว รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 1.5 ซ.ม. เย็บติดตาม
แนวตั้งของกระเป๋าเสื้อข้างซ้ายยาวตามขนาดของกระเป๋า ดังนี้ 
   - ประธานหัวหน้าหมู่  จ านวน  3 แถบ เว้นระยะระห่างแถบ 1 ซ.ม. การประดับ                  
ให้เครื่องหมายเนตรนารีตรีทับแถบกลางติด 
   - หัวหน้าหมู่  จ านวน 2 แถบ เว้นระยะระห่างแถบ 1 ซ.ม. การประดับ ให้เครือ่งหมาย
ลูกเสือตรีอยู่ตรงกลาง 
   - รองหัวหน้าหมู่  จ านวน 1 แถบ การประดับ ให้เครื่องหมายเนตรนารีตรีอยู่ทางซ้าย 

   สายนกหวีด   
   รูปแบบสีและขนาด ท าด้วยด้ายถัก 1 สาย สีเหลืองเป็นห่วงคล้องคอ ปลายสายผูกนกหวีด 
สอดไว้ในกระเป๋าเสื้อข้างซ้าย 

หมายเหตุ : ส าหรับเนตรนารีเหล่าสมทุร เมื่อแต่งเครื่องแบบขาว ใช้สายนกหวีดเช่นเดียวกัน แต่สีขาว 

  1.6.3 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

   เครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประกอบด้วย 

   หมวกทรงอ่อน รูปแบบสีและขนาด สีเลือดหมู มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือ
แห่งชาต ิ ท าด้วยโลหะสีทอง  เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยูเ่หนือค้ิวซ้าย 

   เสื้อ  เช่นเดียวกบัเครือ่งแบบลูกเสอืสามญั แตม่อีนิทรธนูสเีลือดหมู  ปลายอินทรธน ูมี
อักษร “ล.ญ.” สีเหลือง 
   ผ้าผูกคอ  เช่นเดียวกับผ้าผูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามญั 
   กางเกง  เช่นเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสอืสามญั 
   เข็มขัด  เช่นเดียวกับเข็มขัดเครือ่งแบบลกูเสือสามัญ 
   ถุงเท้า เช่นเดียวกับถุงเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่ติดพูส่ีเลือดหมูข้างละ 2 พู่ 
   รองเท้า เช่นเดียวกับรองเท้าเครือ่งแบบลกูเสือสามัญ 
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   เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ประกอบด้วย 
   เครื่องหมายจังหวัด  เช่นเดียวกับลูกเสือสามญั 

หมายเหตุ การใช้เครือ่งหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญเ่หล่าสมุทรให้ติดเครื่องหมาย
จังหวัดทีป่กด้านหลงัของเสื้อกะลาสีอยู่กึง่กลาง 

   เครื่องหมายหมู่  ท าด้วยผ้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 3.5 ซ.ม. ขลิบริมสีเลือดหมู              
มีรูปสามเหลีย่ม 2 รูป (สีตามสีประจ าหมู่ลกูเสอืสามัญรุน่ใหญต่ามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ) ติดที่ไหล่
เสื้อข้างซ้ายใต้ตะเข็บประมาณ 1 ซ.ม. 
   เครื่องหมายประจ าการ  เช่นเดียวกับเครื่องหมายประจ าการลูกเสอืสามัญ 
   เครื่องหมายสังกัด  เช่นเดียวกับเครื่องหมายสังกัดลูกเสือสามัญ 
   เครื่องหมายภาษาต่างประเทศ  เช่นเดียวกับเครื่องหมายภาษาต่างประเทศลกูเสือ
สามัญ 
   สายยงยศ  ท าด้วยหนังสีน้ าตาล ถักเป็นห่วงคลอ้งต้นแขนขวาใต้อินทรธนู ปลายสาย
รวมติดที่ดุมใต้ปกกระเป๋าเสื้อข้างขวา (ต้องสอบได้เครื่องหมายลูกเสือโลก วิชานักผจญภัย และวิชา
พิเศษอีก 2 วิชา ต้องถักสายหนังเครื่องหมายสายยงยศของตนเอง) 
                      เครื่องหมายชาวเรือ ท าด้วยผ้าสีขาบ (สีน้ าเงินเข้มหรือสีน้ าเงินแก่อมม่วง)  รูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 4 ซ.ม. ขลิบริมสีเหลืองมีรูปสมรเรือและอักษร  “ล.ญ.” สีเหลือง ติดที่อกเสื้อ
ข้างขาวเหนือกระเป๋า ใช้ได้เฉพาะลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ที่สอบได้วิชาลูกเสือเอก กับสอบได้วิชาพิเศษตามที่
ก าหนดในหลักสูตร (ส าหรับลูกเสือเหล่าสมุทร) 
   เครื่องหมายการบิน ท าด้วยผ้าสีขาบ (ส ีน้ า เ ง ิน เข ้มหร ือส ีน้ าเ ง ินแก่อมม ่วง )              
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 4 ซ.ม. ขลิบริมสีเหลือง มีรูปปีกนก 2 ปีก ยาว 3 ซ.ม.  และอักษร “ล.ญ.”           
สีเหลือง ติดที่อกเสื้อข้างขาวเหนือกระเป๋า ใช้ได้เฉพาะลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ที่สอบได้วิชาลูกเสือเอก            
กับสอบได้วิชาพิเศษตามที่ก าหนดในหลักสูตร (ส าหรับลูกเสือเหล่าอากาศ) 
   เครื่องหมายผู้ฝึกสอน ท าด้วยผ้าสีขาบ (สีน้ าเงินเข้มหรือสีน้ าเงินแก่อมม่วง) รูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 4 ซ.ม. ขลิบริมสีเหลือง มีรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ และค าว่า“ผู้ฝึกสอน 
ล.ญ.” สีเหลือง ติดที่อกเสื้อข้างซ้ายเหนือกระเป๋า ใช้ได้เฉพาะลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ที่สอบได้วิชาลูกเสือ
เอก กับสอบได้วิชาพิเศษตามที่ก าหนดในหลักสูตร 

   เครื่องหมายลูกเสือโลก เป็นรูปกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.3 ซ .ม. มีตรา
เครื่องหมาย  หัวลูกศรสีขาวบนพื้นสีม่วง ล้อมรอบด้วยเชือกสีขาวเป็นรูปวงกลม ผูกเป็นเงื่อนพิรอดอยู่             
เบื้องล่าง ติดที่กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อข้างซ้าย 

หมายเหตุ :  เมื่อสอบได้เครื่องหมายลูกเสือโลก ให้ท าพิธีเข้าประจ ากอง และเมื่อได้เข้าพิธีประจ า             
กองแล้ว  จึงนับว่าเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โดยสมบูรณ์  มีสิทธิประดับเครื่องหมายลูกเสือโลกได้ 
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   เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ  เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดด้านละ 3 ซ.ม. พื้นสีกากี
ภายในมีรูปช่อชัยพฤกษ์สีขาว 2 ช่อ  โค้งเข้าหากัน  ปลายช่อชัยพฤกษ์มีตราเครื่องหมายหัวลูกศรสีขาว  
ระหว่างช่อชัยพฤกษ์มีหน้าเสือสีทอง ติดที่กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อข้างขวา 

   เครื่องหมายลูกเสือหลวง ท าด้วยผ้าสีขาบ (สีน้ าเงินเข้มหรือสีน้ าเงินแก่อมม่วง) ขลิบ
ริมสีเหลือง รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 4 ซ.ม.  มีรูปพระมหามงกุฎประกอบด้วยอุณาโลมและอักษร 
“ลญ” สีเหลือง  ติดที่อกเสื้อข้างซ้ายเหนือกระเป๋า ใช้ได้เฉพาะลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ที่มีสิทธิใช้สายยงยศ 
เครื่องหมายชาวเรือหรือเครื่องหมายการบินอย่างใดอย่างหนึ่งและสอบได้วิชาพิเศษตามที่ก าหนดใน
หลักสูตร (ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2510) ออกตามความในพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2507) 

หมายเหตุ :  การสอบวิชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ทุกวิชาให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือสโมสรลูกเสือ เป็น
ผู้ด าเนินการสอบ โดยแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เปน็กรรมการสอบ และเมื่อท าการสอบเครื่องหมาย
ลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือช้ันพิเศษ เครื่องหมายลูกเสือหลวง หรือเครื่องหมายวิชาพิเศษแล้ว                   
ให้รายงานเลขาธิการส านักงานลูกเสอืแห่งชาติ หรือผู้อ านวยการลูกเสอืจงัหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณา
อนุมัติผลการสอบและประดับเครื่องหมายนั้น ๆ ได้ (แสดงหลักฐานการอนุมัติผลการสอบและประดับ
เครื่องหมายน้ัน ๆ ด้วย) 

   เครื่องหมายประธานนายหมู่ นายหมู่และรองนายหมู่  เช่นเดียวกับประธานนายหมู่
นายหมู่และรองนายหมูลู่กเสอืสามัญ แต่แถบผ้าสีเลือดหม ู

   สายนกหวีด  เช่นเดียวกับนายหมู่ และรองนายหมู่ลกูเสือสามัญ 

           เครื่องหมายวิชาพิเศษ  ท าด้วยผ้าสีเลือดหมู รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 4 ซ.ม.  มี
กรอบและอักษร “ล.ญ.”  สีเขียว ภายในกรอบมีรูปตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ ถ้าสอบได้ไม่เกิน 9 วิชา 
ให้ติดที่แขนเสื้อข้างขวา กึ่งกลางระหว่างไหล่กับศอกเรียงกันเป็นแถวตามแนวนอน แถวใดเกิน 3 วิชา ให้ข้ึน
แถวใหม่ เว้นระยะระหว่างเครื่องหมายและระหว่างแถวละ 1 ซ.ม.  ถ้าสอบได้เกิน 9 วิชา  ให้มี
สายสะพายพาดจากบ่าซ้ายไปประจบกันที่ใต้เอวขวา ท าด้วยผ้าต่วนหรือผ้าสักหลาดสีเหลือง กว้าง 10 ซ.
ม. ขลิบริมสีขาบ(สีน้ าเงินเข้มหรือสีน้ าเงินแก่อมม่วง)   ข้างละ 1 ซ.ม. และปักเครื่องหมายวิชาพิเศษ 

หมายเหตุ สายสะพายพาดจากบ่าซ้ายไปประจบกันที่ใต้เอวขวา มาจาก กฎกระทรวงพ.ศ.2492 ออกตาม
ในพระราชบญัญัตลิูกเสือ พ.ศ. 2490 ว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ 

   1.6.4  เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 
     เครื่องแบบเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประกอบด้วย 

     หมวกปีกแคบ  เช่นเดียวกับเนตรนารีสามัญ 
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     เสื้อ  สีเขียวแก่  เช่นเดียวกับเสื้อเครื่องแบบเนตรนารีสามัญ  แต่มีอินทรธนูสีเลือด
หมู ปลายอินทรธนูมีรูปเครื่องหมายเนตรนารีสีเหลือง 

     กระโปรง  สีเขียวแก่เช่นเดียวกบักระโปรงเนตรนารีสามญั 

     ผ้าผูกคอ  เช่นเดียวกับผ้าผกูคอเนตรนารสีามัญ 

     เข็มขัด  หนงัสีด า ถุงเท้า รองเท้า เช่นเดียวกบัเครื่องแบบเนตรนารสีามัญ 

     เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  ประกอบด้วย 

     เครื่องหมายจังหวัด  เช่นเดียวกับเนตรนารสีามัญ  

หมายเหต ุ: การใช้เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบเนตรนารีสามญัรุ่นใหญเ่หล่าสมุทร ให้ติดเครื่องหมาย
จังหวัดทีก่ึ่งกลางปกด้านหลังของเสื้อกะลาสี 

   เครื่องหมายเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  ท าด้วยโลหะสีทองประกอบแถบโบว์อยู่ส่วนล่าง  
มีค าว่า “สามัญรุ่นใหญ่” ใช้กลัดติดที่อกเสื้อข้างซ้าย มีขนาดกว้าง 3 ซ.ม. ยาว 3 ซ.ม. 

   เครื่องหมายหมู่  ท าด้วยผ้ารูปสีเหลี่ยมจัตรุัส ยาวด้านละ 3.5 ซ.ม. สีขาว ตรงกลางมีรูป
นก สีเขียวชนิดต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ ติดที่ไหล่เสื้อข้างซ้ายใต้ตะเข็บประมาณ 1 ซ.ม. 

   เครื่องหมายประจ าการ เช่นเดียวกับเครื่องหมายประจ าการของเนตรนารสีามัญ 

   เครื่องหมายสังกัด  เช่นเดียวกับเครื่องหมายสังกัดเนตรนารสีามัญ 

   เครื่องหมายภาษาต่างประเทศ  ใช้ประกอบเครื่องหมายวิชาล่าม ท าด้วยผ้าสีกากี                    
รูปสี่เหลี่ยม ผืนผ้า ยาว 6 ซ.ม. กว้าง 1.5 ซ.ม.  มีอักษรไทยบอกช่ือภาษาต่างประเทศที่เนตรนารีพูดได้ดี  
สีขาว  ติดที่อกเสื้อข้างขวาเหนือกระเป๋า 

   สายยงยศ  ท าด้วยไหมสีเลือดหมู  ถักเป็นห่วงคล้องต้นแขนขวาใต้อินทรธนู ใช้ได้
เฉพาะเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ที่สอบได้วิชาเนตรนารีเอก กับสอบได้วิชาพิเศษตามที่ก าหนดในหลักสูตร 

   เครื่องหมายเพชราวุธ  ท าด้วยผ้ารูปหกเหลี่ยมสีแดง  ตรงกลางมีเครื่องหมายวชิระสี
เหลือง ขนาดยาว 4 ซ.ม. กว้าง 3 ซ.ม. ติดที่อกเสื้อด้านขวาเหนือกระเป๋า  ใช้ได้เฉพาะเนตรนารีสามัญรุ่น
ใหญ่ที่มีสิทธิใช้สายยงยศ และสอบได้วิชาพิเศษตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

   เครื่องหมายผู้ฝึกสอน  ท าด้วยผ้ารูปวงรี สีแดง ตรงกลางมีรูปเครื่องหมายเนตรนารี 
และมีค าว่า “ผู้ฝึกสอน” สีเหลือง ขนาดยาว 4.5 ซ.ม. กว้าง 4 ซ.ม. ติดที่อกเสื้อด้านซ้ายเหนือกระเป๋า 
ใช้ได้เฉพาะเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ที่สอบได้เนตรนารีเอก กับสอบได้วิชาพิเศษตามที่ก าหนดไว้                    
ในหลักสูตร 
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   เครื่องหมายชาวเรือ ได้เป็นเนตรนารีเอกมาแล้ว และสอบได้เครื่องหมายวิชาผจญภัย
กับวิชาต่อไปนี้อีก 2 วิชา คือวิชาต้นเด่น วิชานายท้ายเรือเล็ก วิชาการประมง วิชาธรรมชาติวิทยา วิชาสูท
กรรม วิชาอุตุนิยมวิทยา วิชาดาราศาสตร์ วิชาพายเรือ วิชาต้นเด่นกับวิชานายท้ายเรือเล็ก 2 วิชานี้เป็น
วิชาบังคับ ให้เลือกสอบเพียงวิชาเดียว (ส าหรับเหล่าสมุทร) 

   เครื่องหมายการบิน  ได้เป็นเนตรนารีเอกมาแล้ว และสอบได้เครื่องหมายวิชาผจญภัย
กับวิชาต่อไปนี้อีก 2 วิชา คือ วิชาช่างเครื่องอากาศ วิชานักบินเล็ก วิชาเดินทางไกล วิชาอุตุนิยมวิทยา 
วิชาดาราศาสตร์ วิชาธรรมชาติวิทยา วิชาช่างเครื่องอากาศ เป็นวิชาบังคับ (ส าหรับเหล่าอากาศ) 

   เครื่องหมายวิชาพิเศษ  ท าด้วยผ้าสีเลือดหมู รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 4 ซ.ม.                
มีกรอบอักษร “น.ญ.” สีเขียว ภายในกรอบมีรูปตามที่ก าหนด 

หมายเหต ุ : ถ้าสอบได้ไม่เกิน 9 วิชา  ให้ติดที่แขนเสื้อข้างขวากึ่งกลางระหว่างไหล่กับศอกเรียงกนัเป็นแถว  
ตามแนวนอน แถวใดเกิน 3 วิชา ให้ข้ึนแถวใหม่ เว้นระยะระหว่างเครือ่งหมายและระหว่างแถว 1 ซ.ม.   
ถ้าสอบได้เกิน 9 วิชา ให้มีสายสะพายพาดจากบ่าซ้ายไปประจบกันที่ใต้เอวขวา ท าด้วยผ้าต่วนหรือผ้า
สักหลาดสเีหลือง กว้าง 10 ซ.ม. ขลิบริมสีขาบ(สีน้ าเงินเข้มหรือสีน้ าเงินแก่อมม่วง) ข้างละ 1 ซ.ม. และ
ปักเครื่องหมายวิชาพิเศษ 

*สายสะพายพาดจากบ่าซ้ายไปประจบกันที่ใต้เอวขวา มาจาก กฎกระทรวงพ.ศ.2492 ออกตามใน
พระราชบัญญัตลิูกเสือ พ.ศ. 2490 ว่าด้วยเครื่องแบบลกูเสือ* 

   เครื่องหมายประธานหัวหน้าหมู่ หัวหน้าหมู่และรองหัวหน้าหมู่   เช่นเดียวกับ
ประธานหัวหน้าหมู่ หัวหน้าหมู่และรองหัวหน้าหมู่ เนตรนารีสามัญ แต่แถบผ้าสีเลือดหมู 

   สายนกหวีด  เช่นเดียวกับเนตรนารีสามัญ 

   1.6.5  ลูกเสือวิสามัญ 

   เครื่องแบบลูกเสือวิสามัญ ประกอบด้วย 

   หมวก  ทรงอ่อนสีเขียว มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ท าด้วยโลหะ           
สีทอง เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือค้ิวซ้าย 

   เสื้อ เช่นเดียวกับเสื้อเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แตม่ีอินทรธนูสเีขียว ปลายอินทรธนู มี
อักษร “ล.ว.” สีเหลือง   

   ผ้าผูกคอ  เช่นเดียวกับผ้าผูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามญั    

   กางเกง  เช่นเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสอืสามญั  
   เข็มขัด  เช่นเดียวกับเข็มขัดเครือ่งแบบลกูเสือสามัญ 
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   ถุงเท้า  เช่นเดียวกับถุงเท้าเครื่องแบบลกูเสือสามัญ แตต่ิดพูส่ีแดงข้างละ 2 พู่  
      รองเท้า  เช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแบบลูกเสอืสามญั 
   เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือวิสามัญ ประกอบดว้ย 
   เครื่องหมายจังหวัด  เช่นเดียวกับเครื่องหมายจังหวัดลูกเสอืสามัญ 

หมายเหต ุ : การใช้เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือวิสามัญเหล่าสมทุร ให้ติดเครื่องหมายจังหวัด 
ที่ปกด้านหลงัของเสื้อกะลาสีอยู่กึง่กลาง 
   เครื่องหมายชั้น  
   เตรียมลูกเสือวิสามัญ  ท าด้วยผ้ารูปสีเ่หลี่ยมผืนผ้ายาว 14 ซ.ม.  กว้าง 2 ซ.ม. จ านวน            
4 ช้ิน ช้ินนอกสีเขียว 2 ช้ิน  และช้ินในสีเหลือง 2 ช้ิน  ติดที่แขนเสื้อใต้ตะเข็บไหล่ซ้ายประมาณ 1 ซ.ม. 
(ยังไม่เข้าพิธีประจ ากอง) 

   ลูกเสือวิสามัญ  ท าด้วยผ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  ยาว 14 ซ.ม.  กว้าง 2 ซ.ม.  จ านวน 6 
ช้ิน  จากนอกไปใน สีแดง 2 ช้ิน สีเหลอืง 2 ช้ิน และสเีขียว 2 ช้ิน ติดที่แขนเสือ้ใต้ตะเข็บไหลซ่้ายประมาณ 
1 ซ.ม. (ต้องได้เข้าพิธีประจ ากองแล้ว) 
   เครื่องหมายประจ าการ  เช่นเดียวกับเครือ่งหมายประจ าการลูกเสอืสามัญ 
   เครื่องหมายสังกัด  เช่นเดียวกับเครื่องหมายสังกัดลูกเสือสามัญ 
   เครื่องหมายภาษาต่างประเทศ เช่นเดียวกับเครื่องหมายภาษาต่างประเทศลกูเสือ
สามัญ 
   เครื่องหมายลูกเสือโลก  เช่นเดียวกับลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  
   เครื่องหมายวิชาพิเศษ  ท าด้วยผ้าสีขาบ (สีน้ าเงินเข้มหรือสีน้ าเงินแก่อมม่วง)   รูปไข่ 
ยาว 4 ซ.ม. กว้าง 3.5 ซ.ม. ขลิบริมสีเหลือง ติดที่อกเสื้อด้านขวาเหนือกระเป๋า ได้แก่ วิชาการลูกเสือ วิชา
เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม  วิชาผู้ฝึกสอน ติดที่อกเสื้อด้านซ้ายเหนือกระเป๋า ได้แก่ วิชาบริการ วิชา
โครงการ ส าหรับวิชาพิเศษอีก 6 วิชานั้น วิชาที่เป็นทักษะ ควรติดที่อกเสื้อด้านขวาเหนือกระเป๋า ได้แก่ 
วิชายิงปืน วิชาปฐมพยาบาล วิชาขับรถยนต์ วิชาที่เหลือ 3 วิชา ควรติดที่อกเสื้อด้านซ้ายเหนือกระเป๋า 
ได้แก่ วิชาศิลปประยุกต์ วิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิชาสังคมสงเคราะห์  

   เครื่องหมายวชิราวุธ ท าด้วยผ้าสีขาบ (สีน้ าเงินเข้มหรือสีน้ าเงินแก่อมม่วง)   รูปไข่        
ยาว 4 ซ.ม. กว้าง 3.5 ซ.ม. ขลิบริมสีเหลอืง มีรูปวชิราวุธในพระมหามงกุฎเปลง่รศัมี สีเหลือง ติดที่อกเสื้อ
ด้านขวาเหนือกระเป๋า ใช้ได้เฉพาะลูกเสือวิสามัญซึ่งสอบได้วิชาพิเศษตามที่ก าหนดในหลักสูตร 

หมายเหตุ  เนื่องจากเครื่องหมายวชิราวุธเป็นเครื่องหมายช้ันสูงสุดของลูกเสือวิสามัญ ดังนั้นควรประดับ   
ให้อยู่เหนือเครื่องหมายวิชาพิเศษอื่น ๆ ของลูกเสือวิสามัญ 
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   เครื่องหมายหัวหน้านายหมู่ นายหมู่และรองนายหมู่  เช่นเดียวกับเครื่องหมาย
หัวหน้านายหมู่ นายหมู่  และรองนายหมู่ลูกเสือสามัญ แต่แถบผ้าสีแดง 

   สายนกหวีด  เช่นเดียวกับลูกเสือสามญั 

   1.6.6  เนตรนารีวิสามัญ 
   เครื่องแบบเนตรนารีวิสามัญ  ประกอบด้วย 

   หมวกปีกแคบ  สีเขียวแก่  มีตราหน้าหมวกรปูเครื่องหมายเนตรนารี  ท าด้วยโลหะสี
ทอง       ปีกด้านข้างพับข้ึน ปีกหมวกด้านหลังเป็นชายซ้อนกันพับข้ึน ติดดุมหุ้มผ้าสีเดียวกัน 

   เสื้อ  เช่นเดียวกับเครื่องแบบเนตรนารีสามัญ  แต่มีอินทรธนูสีเขียวปลายอินทรธนูมีรปู
เครื่องหมายเนตรนารี สีเหลอืง 
   ผ้าผูกคอ กระโปรง เข็มขัด ถุงเท้า รองเท้า เช่นเดียวกับเครื่องแบบเนตรนารสีามญั 

   เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบเนตรนารีวิสามัญ ประกอบด้วย 

   เครื่องหมายจังหวัด   เช่นเดียวกับเนตรนารสีามัญ 

หมายเหตุ การใช้เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบเนตรนารีวิสามัญเหล่าสมทุร ให้ติดเครื่องหมายจังหวัด
ที่กึ่งกลางปกด้านหลังของเสื้อกะลาส ี
        เครื่องหมายเนตรนารีวิสามัญ  ท าด้วยโลหะสีทองอยู่ในวงกลม  ตอนบนมีค าว่า 
“บริการ” ตอนล่าง มีค าว่า “วิสามัญ” มีขนาดกว้าง 2 ซ.ม. ยาว 2 ซ.ม. ใช้กลัดติดที่อกเสื้อข้างซ้าย 

   เครื่องหมายชั้น 

    เตรียมเนตรนารีวิสามัญ  ท าด้วยผ้าสีเหลือง  สีเขียว  รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาว 4 ซ.ม.  
กว้าง 2 ซ.ม. ขลิบริมสีขาว ติดโค้งตามไหล่เสื้อข้างซ้ายใต้ตะเข็บไหล่ 1 ซ.ม.  
   เนตรนารีวิสามัญ  ท าด้วยผ้าสีเหลือง  สีเขียว  สีแดง  รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาว 6 ซ.ม.  
กว้าง 2 ซ.ม. ขลิบริมสีขาว ติดโค้งตามไหล่เสื้อข้างซ้ายใต้ตะเข็บไหล่ 1 ซ.ม. 

   เครื่องหมายสังกัด  เช่นเดียวกับเครื่องหมายสังกัดเนตรนารสีามัญ 

   เครื่องหมายประจ าการ  เช่นเดียวกับเครื่องหมายประจ าการเนตรนารสีามัญ 

   เครื่องหมายวชิราวุธ  ท าด้วยผ้าสีขาบ (สีน้ าเงินเข้มหรือสีน้ าเงินแก่อมม่วง)    รูปวงรี 
ยาว 4 ซ.ม. กว้าง 3.5 ซ.ม.  ขลิบริมสีเหลือง มีรูปวชิราวุธในพระมหามงกุฎเปล่งรัศมีสีเหลือง  ติดที่อกเสื้อ
ด้านขวาเหนือกระเป๋า  ใช้ได้เฉพาะเนตรนารีวิสามัญ ซึ่งสอบได้วิชาพิเศษ ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

   เครื่องหมายภาษาต่างประเทศ  ท าด้วยผ้าสีกากี รูปสีเ่หลี่ยมผืนผ้า ยาว 6 ซ.ม.  กว้าง 
1.5 ซ.ม. มีอักษรไทยบอกช่ือภาษาต่างประเทศที่เนตรนารีพูดได้ดีสีขาว ติดที่อกเสื้อข้างขวาเหนือกระเป๋า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจ าปี 2564 Page 28 
 

   เครือ่งหมายวิชาพิเศษ  ท าด้วยผ้าสีขาบ (สีน้ าเงินเข้มหรือสีน้ าเงินแก่อมม่วง) รูปวงรี 
ยาว 4 ซ.ม. กว้าง 3.5 ซ.ม. ขลบิริมสีเหลือง  

   เครื่องหมายประธานหัวหน้าหมู่ หัวหน้าหมู่และรองหัวหน้าหมู่  เช่นเดียวกับ
ประธานหัวหน้าหมู่ หัวหน้าหมู่ และรองหัวหน้าหมู่เนตรนารีสามญั แต่แถบผ้าสีแดง 

   สายนกหวีด  เช่นเดียวกับเนตรนารีสามัญ  

            1.6.7  ผู้ก ากับกองลูกเสือสามัญ (ชาย)   

   เครื่องแบบผู้ก ากับกองลูกเสือสามัญ (ชาย)  ประกอบด้วย 

   หมวก  มี 2 แบบ  คือ 
    หมวกปกีกว้าง  สีกากี  มหีนังหรือวัตถุเทียมหนงัสีน้ าตาลแกก่ว้าง 3 ซ.ม.  พนัรอบ
หมวกมหีัวขัดสีน้ าตาลแก่ด้านซ้าย  ปีกหมวกสองข้างเจาะรสู าหรับร้อยสายรัดด้านหลังศีรษะ  สายรัดท า
ด้วยเชือกถักสเีดียวกบัหมวกผกูเป็นปมไว้ข้างหลงั มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสอืแห่งชาติ ท าด้วยโลหะสี
ทอง 
    หมวกทรงออ่น  สีเขียว  มีตราหน้าหมวกรปูตราคณะลกูเสอืแห่งชาติ ท าด้วยโลหะสี
ทอง     เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือค้ิวซ้าย 

   เสื้อ  เช่นเดียวกับเสื้อเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
   ผ้าผูกคอ  เช่นเดียวกับผ้าผูกคอเครือ่งแบบลกูเสอืสามญัแต่มีขลิบสีขาบ (สีน้ าเงินเข้ม
หรือสีน้ าเงินแก่อมม่วง) ขนาด 2 ซม. 2 ด้าน 
   กางเกง  เช่นเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสอืสามญั 
   เข็มขัด  เช่นเดียวกบัเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามญั แต่กว้าง  4  ซ.ม. 
   ถุงเท้า  เช่นเดียวกับถุงเท้าเครื่องแบบลกูเสือสามัญ แต่ติดพูส่ีเขียวข้างละ 2 พู่ 
   รองเท้า  เช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแบบลูกเสอืสามญั 

   เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผู้ก ากับกองลูกเสือสามัญ (ชาย) ประกอบด้วย 

   เครื่องหมายจังหวัด   ท าด้วยผ้า มีขนาด  รูปและสีตามกฎกระทรวงว่าด้วย             
เครื่องแบบลูกเสือ ติดทีมุ่มผ้าผูกคอตรงข้ามด้านฐาน  

   เครื่องหมายต าแหน่ง  ท าด้วยโลหะ รูปโล่ ยาว 5.5 ซ.ม. กว้าง 3 ซ.ม. มีรูปตราคณะ
ลูกเสือแห่งชาติสีทอง  พื้นสีเขียว  ติดที่กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อข้างขวา 

   เครื่องหมายสังกัด  เช่นเดียวกับลูกเสือสามญั 

   เครื่องหมายวูดแบดจ์  ท าด้วยไม้สองท่อน ร้อยด้วยเชือกหนังสวมคอด้านหลัง ใหเ้ชือก
อยู่ใต้ผ้าผูกคอ ด้านหน้าให้ไม้วางทบัผ้าผูกคอ  
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   1.6.8  ผู้ก ากับกองลูกเสือสามัญ (หญิง)   

   เครื่องแบบผู้ก ากับกองลูกเสือสามัญ (หญิง)  ประกอบด้วย 

   หมวก  มี 2 แบบ คือ 
    หมวกปกีกว้าง  สกีากี  มีหนงัหรอืวัตถุเทยีมหนงัสีน้ าตาลแกก่ว้าง 3 ซ.ม.  พนัรอบ
หมวก มีหัวขัดสีน้ าตาลแก่ด้านซา้ย ปกีหมวกสองข้างเจาะรูส าหรบัร้อยสายรัดด้านหลงัศีรษะ  (สายรัด             
ท าด้วยเชือกถัก สีเดียวกับหมวกผูกเป็นปมไว้ข้างหลัง) มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสอืแหง่ชาติท าด้วย
โลหะสีทอง 
    หมวกทรงอ่อน  สีเขียว  มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติท าด้วยโลหะ           
สีทอง เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยูเ่หนือค้ิวซ้าย 
   เสื้อ  เช่นเดียวกับเสื้อเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
   กระโปรง  สีกากี ยาวครึ่งน่อง ไม่มีจบี ชายกระโปรงไม่บาน 
   ผ้าผูกคอ  เช่นเดียวกับผ้าผูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญแต่มีขลิบสีขาบ (สีน้ าเงินเข้มหรือ
สีน้ าเงินแก่อมม่วง) ขนาด 2 ซ.ม. 2 ด้าน 
   เข็มขัด  เช่นเดียวกับเข็มขัดเครือ่งแบบลกูเสือสามัญแต่กว้าง 3 ซ.ม. 
   ถุงเท้า   สั้นสีกาก ี 
   รองเท้า  เช่นเดียวกับรองเท้าเครือ่งแบบลกูเสือสามัญ 

   เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผู้ก ากับลูกเสือสามัญ (หญงิ) ประกอบด้วย 

   เครื่องหมายจังหวัด   ติดที่มุมผ้าผูกคอตรงข้ามด้านฐาน 

   เครื่องหมายต าแหน่ง  ท าด้วยโลหะ รูปโล่ ยาว 5.5 ซ.ม. กว้าง 3 ซ.ม. มีรูปตราคณะ
ลูกเสือแห่งชาติสีทอง พื้นสีเขียว ติดที่กึ่งกลางกระเป๋าขวา 

   เครื่องหมายสังกัด  เช่นเดียวกับผู้ก ากบัลกูเสือสามัญ 

   เครื่องหมายวูดแบดจ์ ท าด้วยไม้สองท่อน รอ้ยด้วยเชือกหนงัสวมคอด้านหลัง ใหเ้ชือก
อยู่ใต้ผ้าผูกคอ ด้านหน้าให้ไม้วางทบัผ้าผูกคอ 

  1.6.9  รองผู้ก ากับกองลูกเสือสามัญ (ชาย) 

   เครื่องแบบรองผู้ก ากับกองลูกเสือสามัญ  (ชาย) 

   เช่นเดียวกับผู้ก ากับลูกเสือสามัญ (ชาย) 

                     เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบรองผู้ก ากับกองลูกเสือสามัญ (ชาย) ประกอบด้วย 
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    เครื่องหมายจังหวัด    ท าด้วยผ้า มีขนาด  รูปและสีตามกฎกระทรวงว่าด้วย             
เครื่องแบบลูกเสือ ติดที่มุมผ้าผูกคอตรงข้ามด้านฐาน  

    เครื่องหมายต าแหน่ง  ท าด้วยโลหะ รูปโล่ ยาว 5.5 ซ.ม. กว้าง 3 ซ.ม. มีรูปตราคณะ
ลูกเสือแห่งชาติสีทอง  พื้นสีแดง  ติดที่กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อข้างขวา 

    เครื่องหมายสังกัด  เช่นเดียวกับลกูเสือสามัญ 

    สายนกหวีด  ลักษณะท าด้วยด้ายถัก 1 สาย สีเหลืองสลับด า เป็นห่วงคล้องคอ ปลาย
สายผูกนกหวีดสอดไว้ในกระเป๋าเสื้อข้างซ้าย ทับผ้าผูกคอทั้งด้านหน้าและด้านหลัง  แต่ถ้าได้รับ
เครื่องหมายวูดแบดจ์ให้สวมสายบีด   

   1.6.10  รองผู้ก ากับกองลูกเสือสามัญ (หญิง) 

    เครื่องแบบรองผู้ก ากับกองลูกเสือสามัญ (หญิง) 
    เช่นเดียวกับผู้ก ากับลูกเสือสามัญ (หญิง) 

    เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบรองผู้ก ากับกองลูกเสือสามัญ (หญิง)  
    เช่นเดียวกับรองผู้ก ากับกองลูกเสือสามัญชาย 

 1.6.11  ผู้ก ากับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  (ชาย)   

   เครื่องแบบผู้ก ากับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ชาย)  ประกอบด้วย 
   หมวก ทรงอ่อนสีเลือดหมู มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ท าด้วยโลหะสี
ทอง เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือค้ิวซ้าย 
   เสื้อ  เช่นเดียวกับเสื้อเครือ่งแบบลกูเสอืสามัญ  แต่อินทรธนูสีเลือดหมู  ปลายอินทรธนู  
มีตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ปักด้วยด้ายหรือไหมสีทอง (ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 3พ.ศ. 2520) 
   ผ้าผูกคอ  เช่นเดียวกับผ้าผูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญแต่มีขลิบสีขาบ (สีน้ าเงินเข้มหรือ
สีน้ าเงินแก่อมม่วง) ขนาด 2 ซ.ม. 2 ด้าน 
   กางเกง  เช่นเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
   เข็มขัด เช่นเดียวกับเข็ดขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่กว้าง 4 ซ.ม. 
   ถุงเท้า เช่นเดียวกับถุงเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่ติดพู่สีเลือดหมูข้างละ 2 พู่ 
   รองเท้า  เช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 

   เครื่องหมายประกอบเครื่ องแบบผู้ก ากับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ชาย) 
ประกอบด้วย 
   เครื่องหมายจังหวัด  เช่นเดียวกับลูกเสือสามัญ ติดที่มุมผ้าผูกคอตรงข้ามด้านฐาน 



คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจ าปี 2564 Page 31 
 

   เครื่องหมายต าแหน่ง   ท าด้วยโลหะ รูปโล่  ยาว 5.5 ซ.ม. กว้าง 3  ซ.ม.  มีรูปตรา    
คณะลูกเสือแห่งชาติสีทอง พื้นสีเขียวส าหรับผู้ก ากับลูกเสือ  และพื้นสีแดงส าหรับรองผู้ก ากับ                      
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  มีอักษร “ล.ญ.” เหนือรูปตราคณะลูกเสือแหง่ชาติ ติดที่กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อข้างขวา 
   เครื่องหมายสังกัด  เช่นเดียวกับผู้ก ากับลูกเสือสามัญ (ชาย) 

   เครื่องหมายวูดแบดจ์ ท าด้วยไม้สองท่อน ร้อยด้วยเชือกหนงัสวมคอด้านหลัง ใหเ้ชือก
อยู่ใต้ผ้าผูกคอ ด้านหน้าให้ไม้วางทบัผ้าผูกคอ  

  1.6.12  ผู้ก ากับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (หญิง)   

   เครื่องแบบผู้ก ากับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (หญิง) ประกอบด้วย 

   หมวก  ทรงอ่อนสเีลือดหม ูมีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ท าด้วยโลหะสี
ทอง เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือค้ิวซ้าย 

   เสื้อ  เช่นเดียวกับเสื้อเครื่องแบบลูกเสือสามัญแต่อินทรธนูสีเลือดหมู ปลายอินทรธนูมี
ตราคณะลูกเสือแห่งชาติปักด้วยด้ายหรือไหมสีทอง (ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2520) 
   กระโปรง  สีกากี ยาวครึ่งน่อง ไม่มีจบี ชายกระโปรงไม่บาน 
   ผ้าผูกคอ  เช่นเดียวกับผ้าผูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญแต่มีขลิบสีขาบ (สีน้ าเงินเข้มหรือสี
น้ าเงินแก่อมม่วง)  ขนาด 2 ซ.ม.  2 ด้าน 
   เข็มขัด  เช่นเดียวกับเข็มขัดเครือ่งแบบลกูเสือสามัญแต่กว้าง 3 ซม. 
   ถุงเท้า   สั้นสีกาก ี
   รองเท้า  เช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแบบลูกเสอืสามญั 

   เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผู้ก ากับกองลูกเสือสามัญรุน่ใหญ่ (หญงิ)  
ประกอบด้วย 

   เครื่องหมายจังหวัด  เช่นเดียวกับลูกเสือสามญั ติดที่มุมผ้าผูกคอตรงข้ามด้านฐาน  

   เครื่องหมายต าแหน่ง  ท าด้วยโลหะ รูปโล่ ยาว 5.5 ซ.ม. กว้าง 3 ซ.ม. มีรูปตรา           
คณะลูกเสือแห่งชาติสีทอง พื้นสีเขียวส าหรบัผู้ก ากับลูกเสอื และพื้นสีแดงส าหรับรองผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่ มีอักษร “ล.ญ.” เหนือรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติตามล าดับติดที่กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อข้างขวา 

   เครื่องหมายสังกัด  เช่นเดียวกับผู้ก ากับลูกเสือสามัญ (ชาย) 

   เครื่องหมายวูดแบดจ์ ท าด้วยไม้สองท่อน ร้อยด้วยเชือกหนงัสวมคอด้านหลัง ใหเ้ชือก
อยู่ใต้ผ้าผูกคอ ด้านหน้าให้ไม้วางทบัผ้าผูกคอ  

 



คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจ าปี 2564 Page 32 
 

  1.6.13  รองผู้ก ากับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ชาย) 

   เครื่องแบบรองผู้ก ากับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ชาย) 

   เช่นเดียวกับผู้ก ากับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ชาย)  

                        เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบรองผู้ก ากับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ชาย) 
ประกอบด้วย 
   เครื่องหมายจังหวัด  เช่นเดียวกับลูกเสือสามัญ ติดที่มุมผ้าผูกคอตรงข้ามด้านฐาน 
   เครื่องหมายต าแหน่ง   ท าด้วยโลหะ รูปโล่  ยาว 5.5 ซ.ม. กว้าง 3  ซ.ม.  มีรูปตรา    
คณะลูกเสือแห่งชาติสีทอง พื้นสีแดง มีอักษร “ล.ญ.” เหนือรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ติดที่กึ่งกลาง
กระเป๋าเสื้อข้างขวา 
   เครื่องหมายสังกัด  เช่นเดียวกับผู้ก ากับลูกเสือสามัญ (ชาย) 

   สายนกหวีด  ลักษณะท าด้วยด้ายถัก 1 สาย สีเหลืองสลับด า เป็นห่วงคล้องคอ ปลาย
สายผูกนกหวีดสอดไว้ในกระเป๋าเสื้อข้างซ้าย ทับผ้าผูกคอทั้งด้ านหน้าและด้านหลัง  แต่ถ้าได้รับ
เครื่องหมายวูดแบดจ์ให้สวมสายบีด   

 1.6.14 รองผู้ก ากับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (หญิง) 

   เครื่องแบบรองผู้ก ากับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (หญิง) 

   เช่นเดยีวกับผู้ก ากบักองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ (หญิง) 

                        เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบรองผู้ก ากับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (หญิง) 
ประกอบด้วย 
   เครื่องหมายจังหวัด  เช่นเดียวกับลูกเสือสามัญ ติดที่มุมผ้าผูกคอตรงข้ามด้านฐาน 
   เครื่องหมายต าแหน่ง   ท าด้วยโลหะ รูปโล่  ยาว 5.5 ซ.ม. กว้าง 3  ซ.ม.  มีรูปตรา    
คณะลูกเสือแห่งชาติสีทอง พื้นสีแดง มีอักษร “ล.ญ.” เหนือรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ติดที่กึ่งกลาง
กระเป๋าเสื้อข้างขวา 
   เครื่องหมายสังกัด  เช่นเดียวกับผู้ก ากับลูกเสือสามัญ (หญิง) 

    สายนกหวีด  ลักษณะท าด้วยด้ายถัก 1 สาย สีเหลืองสลับด า เป็นห่วงคล้องคอ ปลาย
สายผูกนกหวีดสอดไว้ในกระเป๋าเสื้อข้างซ้าย ทับผ้าผูกคอทั้งด้านหน้าและด้านหลัง  แต่ถ้าได้รับ
เครื่องหมายวูดแบดจ์ให้สวมสายบีด   
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 1.6.15  ผู้ก ากับ/รองผู้ก ากับกองลูกเสือวิสามัญ (ชาย)   

   เครื่องแบบผู้ก ากับ/รองผู้ก ากับกองลูกเสือวิสามัญ (ชาย)  ประกอบด้วย 

   หมวก ทรงอ่อนสีเขียว  มีตราหน้าหมวกรปูตราคณะลูกเสือแห่งชาติ  ท าด้วยโลหะสี
ทอง เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยูเ่หนือค้ิวซ้าย 
   เสื้อ  เช่นเดียวกับเสื้อเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่อินทรธนสูีเขียว ปลายอินทรธนู มี
ตราคณะลูกเสือแห่งชาติปักด้วยด้ายหรือไหมสทีอง (ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2520) 
   ผ้าผูกคอ  เช่นเดียวกับผ้าผูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญแต่มีขลิบสีขาบ  (สีน้ าเงินเข้ม
หรือสีน้ าเงินแก่อมม่วง) ขนาด  2 ซ.ม. 2 ด้าน 
   กางเกง  เช่นเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสอืสามญั 
   เข็มขัด  เช่นเดียวกับเข็มขัดเครือ่งแบบลกูเสือสามัญ แต่กว้าง 4 ซ.ม.  
   ถุงเท้า  เช่นเดียวกับถุงเท้าเครื่องแบบลกูเสือสามัญ แต่ติดพูส่ีแดงข้างละ 2 พู่                               
    รองเท้า  เช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแบบลูกเสอืสามญั 

   เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผู้ก ากับ/รองผู้ก ากับกองลูกเสือวิสามัญ (ชาย) ประกอบด้วย 

   เครื่องหมายจังหวัด  ติดที่มุมผ้าผกูคอตรงข้ามด้านฐาน 

   เครื่องหมายต าแหน่ง  ท าด้วยโลหะ รูปโล่ ยาว 5.5 ซ.ม. กว้าง 3 ซ.ม. มีรูปตราคณะ
ลูกเสือแห่งชาติสีทอง พื้นสีเขียว ส าหรับผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ และพื้นสีแดงส าหรับรองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ 
มีอักษร “ล.ว.” เหนือรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ติดที่กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อข้างขวา  

   เครื่องหมายสังกัด  เช่นเดียวกับผู้ก ากับลูกเสือสามัญ (ชาย) 

   สายนกหวีด  ลักษณะท าด้วยด้ายถัก 1 สาย สีเหลืองสลับด า เป็นห่วงคล้องคอ ปลาย
สายผูกนกหวีดสอดไว้ในกระเป๋าเสื้อข้างซ้าย ทับผ้าผูกคอทั้งด้านหน้าและด้านหลัง  แต่ถ้าได้รับ
เครื่องหมายวูดแบดจ์ให้สวมสายบีด   

 1.6.16  ผู้ก ากับ/รองผู้ก ากับกองลูกเสือวิสามัญ (หญิง)   

   เครื่องแบบผู้ก ากับ/รองผู้ก ากับกองลูกเสือวิสามัญ (หญิง)  ประกอบด้วย 

   หมวก ทรงอ่อนสีเขียว มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสอืแห่งชาติ ท าด้วยโลหะสีทอง
เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือค้ิวซ้าย 

   เสื้อ  เช่นเดียวกับเสื้อเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่อินทรธนูสีเขียว ปลายอินทรธนู             
มีตรา คณะลูกเสือแห่งชาติ ปักด้วยด้ายหรือไหมสีทอง  (ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2520) 
   กระโปรง  สีกากี ยาวครึ่งน่อง ไม่มีจีบ ชายกระโปรงไม่บาน 
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   ผ้าผูกคอ   เช่นเดียวกับผ้าผูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญ  แต่มีขลิบสีขาบ (สีน้ าเงิน
เข้มหรือสีน้ าเงินแก่อมม่วง)ขนาด 2 ซ.ม. 2 ด้าน   
   เข็มขัด  เช่นเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ กว้าง 3 ซ.ม. 
   ถุงเท้า  สั้นสีกากี 
   รองเท้า  เช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 

   เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผู้ก ากับ/รองผู้ก ากับกองลูกเสือวิสามัญ (หญงิ)
ประกอบด้วย 

   เครื่องหมายจังหวัด  ติดที่มุมผ้าผกูคอตรงข้ามด้านฐาน 

   เครื่องหมายต าแหน่ง  ท าด้วยโลหะรูปโล่ ยาว 5.5 ซ.ม. กว้าง 3 ซ.ม. มีรปูตราคณะ
ลูกเสือแหง่ชาตสิีทอง พืน้สเีขียวส าหรบัผูก้ ากบัลกูเสอืวิสามัญ และพืน้สีแดงส าหรบัรองผู้ก ากบัลูกเสือวิสามญั 
มีอักษร “ล.ว.” เหนือรปูตราคณะลูกเสือแหง่ชาติ ติดที่กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อข้างขวา 

   เครื่องหมายสังกัด  เช่นเดียวกับผู้ก ากบัลกูเสือสามัญ (ชาย)  

                       สายนกหวีด  ลักษณะท าด้วยด้ายถัก 1 สาย สีเหลืองสลับด า เป็นห่วงคล้องคอ ปลาย
สายผูกนกหวีดสอดไว้ในกระเป๋าเสื้อข้างซ้าย ทับผ้าผูกคอทั้งด้านหน้าและด้านหลัง  แต่ถ้าได้รับ
เครื่องหมายวูดแบดจ์ให้สวมสายบีด   

 1.6.17  ผู้ก ากับกองเนตรนารีสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามัญ (ชาย)    

   เครื่องแบบผู้ก ากับกองเนตรนารีสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามัญ (ชาย)  ประกอบด้วย 

   หมวก  มี 2 แบบ คือ  

   หมวกปกีกว้าง  สีกากี มหีนังหรอืวัตถุเทียมหนังสีน้ าตาลแกก่ว้าง 3 ซ.ม. พันรอบ
หมวก มีหัวขัดสีน้ าตาลแก่ด้านซ้าย ปีกหมวกสองข้างเจาะรสู าหรับร้อยสายรัดด้านหลงัศีรษะ (สายรัดท า
ด้วยเชือกถัก  สีเดียวกับหมวกผกูเป็นปมไว้ข้างหลัง) มีตราหน้าหมวกรปูเครื่องหมายเนตรนารี ท าด้วย
โลหะสีทอง 
   หมวกทรงอ่อน  สีเขียว  มีตราหน้าหมวกรูปเครื่องหมายเนตรนารี ท าด้วยโลหะสีทอง    
เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือค้ิวซ้าย  

   เสื้อคอพับ   สีกากีแขนสั้นเหนือศอกหรือแขนยาวรัดข้อมือ มีดุมที่ข้อมือข้างละ 1 เม็ด  
ผ่าอกตลอด  อกเสื้อท าเป็นสาบ กว้าง 3.5 ซ.ม. มีดุมเหนือเข็มขัด 4 ดุม อกมีกระเปา๋ปะข้างละ 1 กระเป๋า 
มีแถบตรงกึ่งกลางตามทางดิ่ง ปกรูปมน  ชายกลางแหลม เจาะรังดุมกึ่งกลางกระเป๋า 1 ดุม มีอินทรธนูสี
เดียวกับเสื้ออยู่เหนือบ่าทั้งสองข้าง ด้านไหล่กว้าง 3.5 ซ.ม. เย็บติดกับตะเข็บไหล่เสื้อ ด้านคอกว้าง 2.5 ซ.ม. 
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ปลายมน  มีดุมที่ปลายอินทรธนู ทางด้านคอด้านละ 1 ดุม ดุมลักษณะกลมแบนท าด้วยวัตถุสีน้ าตาลแก่ให้
สอดชายเสื้ออยู่ภายในกางเกง 

   กางเกง  สีกากี ขาสั้นหรือขายาว ขาตรง ไม่พับปลายขา 

   เนคไท  สีเขียว กลัดเข็มเครื่องหมายเนตรนารีขนาดเล็กสีเงินลงยา 

   เข็มขัด  เข็มขัดหนังสีน้ าตาล กว้าง 4 ซ.ม. หัวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ท าด้วยโลหะสีทอง มีลาย
ดุน รูปเครื่องหมายเนตรนารี 

   ถุงเท้า  สีกาก ี

   รองเท้า   หนังหรือผ้าใบสีน้ าตาลหุ้มส้น ผูกเชือก ไม่มีลวดลาย 

   เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผู้ก ากับกองเนตรนารีสามญั สามัญรุ่นใหญ่ วิสามัญ 
(ชาย) ประกอบด้วย 

   เครือ่งหมายจังหวัด ท าด้วยผ้ารปูสีเ่หลีย่มจัตุรสั ยาวดา้นละ 5 ซม. ติดที่ไหลเ่สื้อข้างซ้าย 

   เครื่องหมายต าแหน่ง  ท าด้วยโลหะรปูวงรี กว้าง 3 ซ.ม. ยาว 4 ซ.ม. ตรงกลางมี
เครือ่งหมายเนตรนารีสทีอง พื้นสีเขียวและขอบสทีอง ติดที่กึง่กลางกระเป๋าขวา 

   เครื่องหมายสังกัด   

   ช่ือกลุ่มหรือกอง  ท าด้วยผ้าสีแดง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาว 7 ซ.ม. กว้าง 1.5 ซ.ม. ขลิบ
ริมสีขาว มีช่ือกลุ่มหรือกอง สีขาว ติดโค้งตามไหล่เสื้อข้างขวา   

   เลขกลุ่มและเลขกอง  ท าด้วยผ้าสีแดง รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 3.5 ซ.ม. ขลิบริมสี
ขาว มีตัวเลขอารบิค เลขกลุ่มสีขาวสูง 1.5 ซ.ม. อยู่ข้างบน และเลขกองสีขาว สูง 1 ซ.ม. อยู่ข้างล่าง ติดใต้
เครื่องหมาย ช่ือกลุ่มหรือกอง 

   เครื่องหมายวิชาผู้ก ากับกองเนตรนารีชั้นสูง ท าด้วยโลหะสทีอง พื้นลงยาสีแดง   
รูปเครื่องหมายวชิราวุธสีทอง ขนาดกว้าง 2.5 ซ.ม. ยาว 4 ซ.ม.  ติดที่หน้าอกเสื้อ เหนือกระเป๋าเสื้อ
ด้านขวา 

    เครื่องหมายวูดแบดจ์ ท าด้วยไม้สองท่อน ร้อยด้วยเชือกหนังสวมคอด้านหลัง  

 1.6.18  รองผู้ก ากับกองเนตรนารีสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามัญ (ชาย) 

   เครื่องแบบรองผู้ก ากับกองเนตรนารีสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามัญ (ชาย) 

  เช่นเดียวกับผู้ก ากับกองเนตรนารีสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามญั (ชาย)  
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            เครือ่งหมายประกอบเครื่องแบบรองผู้ก ากับกองเนตรนารีสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามัญ (ชาย)  
ประกอบด้วย 

   เช่นเดียวกับผู้ก ากับกองเนตรนารีสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามัญ (ชาย)  แต่ต่างจาก            
ผู้ก ากับกองเนตรนารี ดังนี้ 
   1.  เครื่องหมายต าแหน่ง พื้นสีแดง ขอบสทีอง ติดที่กึ่งกลางกระเป๋าขวา 
   2.  เครื่องหมายวิชาผู้ก ากับเนตรนารีเบือ้งต้น  ท าด้วยโลหะสเีงนิ  รูปตราเนตรนารี 
ขนาดกว้าง 2 ซ.ม. ยาว 3 ซ.ม. 
   3. สายนกหวีด ลักษณะท าด้วยด้ายถัก 1 สาย สีเหลืองสลับด า เป็นห่วงคล้องคอ ปลาย
สายผูกนกหวีดสอดไว้ในกระเป๋าเสื้อข้างซ้าย ทับผ้าผูกคอทั้งด้านหน้าและด้านหลัง  แต่ถ้ าได้รับ
เครื่องหมายวูดแบดจ์ให้สวมสายบีด 
   

  1.6.19  เครื่องแบบผู้ก ากับกองเนตรนารีสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ (หญิง)  

   เครื่องแบบผู้ก ากับกองเนตรนารีสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ (หญิง) 
ประกอบด้วย 

   หมวก  มี 2 แบบ เช่นเดียวกับผูก้ ากับกองเนตรนารีสามญั (ชาย) 

   เสื้อ  เช่นเดียวกับผู้ก ากับกองเนตรนารสีามญั สามัญรุ่นใหญ ่และวิสามัญ (ชาย) 

   กระโปรง  สีกากี ยาวคลุมเข่า ไม่มีจบี ชายกระโปรงไมบ่าน หรือ 
    กางเกง  สีกากีขายาวขาตรง ไม่พับปลายขา หรือ 
    กางเกงกระโปรง  สีกากี  ขายาวครึ่งเข่า มีตะเข็บหน้า 2 ตะเข็บ หลัง 2 ตะเข็บ  

มีกระทบจีบ ด้านหน้าและด้านหลัง  

   เนคไท  เช่นเดียวกับผู้ก ากับกองเนตรนารีสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ(ชาย) 

   เข็มขัด  หนังสีน้ าตาล กว้าง 3 ซ.ม. หัวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  ท าด้วยโลหะสีทอง  มีลาย
ดุน รูปเครือ่งหมายเนตรนาร ี

   ถุงเท้า   สีกากี พับสั้นเพียงข้อเท้า 
   รองเท้า  หนังหรอืผ้าใบสีน้ าตาลหุ้มส้น ผูกเชือก ไม่มลีวดลาย 
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   เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผู้ก ากับกองเนตรนารีสามญั สามัญรุ่นใหญ่                    
และวิสามัญ (หญิง) ประกอบด้วย 

   เครื่องหมายจังหวัด  เช่นเดียวกับผู้ก ากับกองเนตรนารีสามัญ สามญัรุ่นใหญ่และวิสามัญ (ชาย)  

   เครื่องหมายต าแหน่ง  เช่นเดียวกับผู้ก ากับกองเนตรนารสีามญั สามญัรุ่นใหญ่และวิสามญั (ชาย)                    

   เครื่องหมายสังกัด  เช่นเดียวกับผู้ก ากับกองเนตรนารสีามัญ สามัญรุ่นใหญ่และวิสามัญ (ชาย) 
            เครื่องหมายวิชาผู้ก ากับเนตรนารีชั้นสูง  ท าด้วยโลหะสีทอง พื้นลงยาสีแดง รูปเครื่องหมาย
วชิราวุธสีทอง ขนาดกว้าง 2.5 ซ.ม.  ยาว 4 ซ.ม.  ติดที่หน้าอกเสื้อ เหนือกระเป๋าเสื้อด้านขวา 

   เครื่องหมายวูดแบดจ์ ท าด้วยไม้สองท่อน ร้อยด้วยเชือกหนังสวมคอด้านหลัง  

 1.6.20  รองผู้ก ากับกองเนตรนารีสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ (หญิง)  

   เครื่องแบบรองผู้ก ากับกองเนตรนารสีามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ (หญงิ)             
                       เช่นเดียวกับผู้ก ากับกองเนตรนารีสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามญั (หญิง)                    

   เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบรองผู้ก ากับกองเนตรนารีสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และ               
วิสามัญ (หญิง)  
          เช่นเดียวกับผู้ก ากับกองเนตรนารีสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ(หญิง)แต่ต่างจาก             
ผู้ก ากับกองเนตรนารีสามัญ ดังนี้     
   1.  เครื่องหมายต าแหน่ง  เช่นเดียวกับรองผู้ก ากับกองเนตรนารีสามัญ สามัญรุ่นใหญ่  
และวิสามัญ (ชาย) 
   2.  เครื่องหมายวิชาผูก้ ากบัเนตรนารเีบือ้งต้น เช่นเดียวกบัรองผูก้ ากบักองเนตรนารี
สามญั สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ (ชาย) 
   3.  สายนกหวีด ลักษณะท าด้วยด้ายถัก 1 สาย สีเหลืองสลับด า เป็นห่วงคล้องคอ 
ปลายสายผูกนกหวีดสอดไว้ในกระเป๋าเสื้อข้างซ้าย แต่ถ้าได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ใหส้วมสายบีด   
 

 2. ค าบอกและแนวปฏบิตัิในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนาร ี
         2.1 การท าความเคารพและกล่าวค าปฏิญาณขณะอยู่กบัที ่
    -  ค าบอก“ลูกเสือ - ตรง” “ท าความเคารพประธานในพิธี” “ตรงหน้า - ระวัง”  “วันทยา - วุธ”  
    - บรรเลงเพลงมหาฤกษ์  

 ผู้ถือปูายอยู่ในท่าตรง ผู้ถือธงอยู่ในท่าตรงและท าความเคารพด้วยท่าโรยธง 

 ผู้ก ากบั รองผู้ก ากบักองลกูเสือส ารองอยู่ในท่าตรงและท าวันทยหัตถ์ 3 นิ้ว ลูกเสือ
ส ารองทุกคนในกองอยู่ในท่าตรง 
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  ผู้ก ากับ รองผู้ก ากับกองลูกเสือสามญั สามญัรุ่นใหญ่ วิสามญั อยู่ในท่าตรงและท า 
วันทยาวุธด้วยไม้ถือ 

 ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามัญอยู่ในท่าตรงและท าวันทยาวุธ 
   -  จบเพลงมหาฤกษ์  ค าบอก “เรียบ - อาวุธ , ตามระเบียบ, พัก”  

 ผู้ถือปูายอยู่ในท่าตรงและหยอ่นเข่าขวา ผู้ถือธงอยู่ในท่าตรงและหย่อนเข่าขวา 

 ผู้ก ากบั รองผู้ก ากบัลกูเสือส ารองลดมือลง และอยู่ในท่าพักตามระเบียบ                 
ลูกเสือส ารองทุกคนในกองอยู่ในท่าพักตามระเบียบ 

 ผู้ก ากบั รองผู้ก ากบักองลกูเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามญั เรียบอาวุธด้วยไม้ถือ
อยู่ในท่าตรง และหย่อนเข่าขวา ลูกเสอืสามัญ สามญัรุ่นใหญ่ วิสามัญ เรียบอาวุธ 
และอยู่ในท่าพกัตามระเบียบ 

   2.2 การกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี    

        2.3 การกล่าวค าปฏิญาณ     

   - ค าบอก “ลูกเสือ,เตรียมกล่าวค าปฏิญาณ – ตรง” (ทุกคนอยู่ในท่าตรง) 
         “ลกูเสอืส ารองกลา่วค าปฏิญาณตามข้าพเจ้า” 

 ลูกเสือส ารองผู้ถือปูายท าวันทยหัตถ์ 2 นิ้ว 

 ลูกเสือส ารองผู้ถือธงท าวันทยหัตถ์ 2 นิ้ว 

 ผู้ก ากบั รองผูก้ ากบัลกูเสอืส ารองแสดงรหัส 3 นิ้ว ลูกเสือส ารองในกองวันทยหัตถ์ 2 
นิ้ว 

 ส่วนลูกเสือประเภทอื่น ผู้ก ากับ และรองผู้ก ากับกองลูกเสอืแสดงรหัส 
            (ผู้ก ากบั, รองผู้ก ากับลูกเสือส ารอง ผูบ้ังคับบัญชาลกูเสอือื่น และลูกเสือประเภทอื่น
แสดงรหัส ส่วนลูกเสอืส ารองท าวันทยหัตถ์ 2 นิ้ว) 
     “ข้าสัญญาว่า / (ลูกเสือส ารองกล่าวตาม) 
    ข้อ 1 / ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ/ ศาสนา/ พระมหากษัตริย ์ (ลูกเสือส ารองกล่าวตาม) 
    ข้อ 2 / ข้าจะยึดมั่นในกฎของลกูเสือส ารอง / และบ าเพ็ญประโยชน์ต่อผูอ้ื่นทุกวัน/ 
     (ลูกเสอืส ารองกล่าวตาม) 
    - จบค าปฏิญาณของลกูเสือส ารอง (ทุกคนลดมือลงอยู่ในท่าตรง) 
    “ลูกเสือสามญั ลกูเสือสามญัรุน่ใหญ่ ลกูเสอืวิสามญั ผู้บงัคับบัญชา กล่าวค าปฏิญาณตาม
ข้าพเจา้”  

 ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสอืวิสามญั แสดงรหสั 

 ผู้ก ากบั รองผู้ก ากบักองลกูเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญแสดงรหัส 
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 ลูกเสือส ารองท าวันทยหัตถ์ 2 นิ้ว 

 ผู้ก ากบั รองผู้ก ากบัลกูเสือส ารองแสดงรหัส 3 นิ้ว  
“ด้วยเกียรติของข้า / (ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามัญและผูก้ ากับ รองผู้ก ากบั      
 ทุกประเภทกล่าวตาม)  ยกเว้นลูกเสือส ารองท าวันทยหัตถ์ 2 นิ้ว ไม่ต้องกล่าวตาม 

    ข้าสัญญาว่า / 
    ข้อ 1  / ข้าจะจงรกัภักดีต่อชาติ /ศาสนา/ พระมหากษัตริย ์     
                      ข้อ 2 / ข้าจะช่วยเหลอืผู้อื่นทุกเมื่อ 
    ข้อ 3 / ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ      
                                     จบการกล่าวค าปฏิญาณ ทุกคนลดมือลงและอยู่ในท่าตรง 
 

  2.4 ประธานในพิธีให้โอวาท  
   -  จบค าให้โอวาท 
                    -  ค าบอก “ลูกเสอื, ตรงหน้า – ระวัง,  วันทยา-วุธ”  
   -  บรรเลงเพลงมหาฤกษ์  

 ผู้ถือปูายอยู่ในท่าตรง 

 ผู้ถือธงท าความเคารพด้วยท่าโรยธง 

 ลูกเสือส ารองทุกคนอยู่ในท่าตรง 

 ผู้ก ากบั รองผู้ก ากบักองลกูเสือส ารองท าวันทยหัตถ์ 3 นิ้ว 

 ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามัญ ท าวันทยาวุธ 

 ผู้ก ากบั รองผู้ก ากบักองลกูเสือสามัญ  สามัญรุ่นใหญ่ วิสามัญวันทยาวุธด้วยไม้ถือ 
   -  จบเพลงมหาฤกษ์  ค าบอก“เรียบ-อาวุธ” 

 ผู้ถือปูาย ผู้ถือธง อยู่ในท่าตรง 

 ลูกเสือส ารองทุกคนอยู่ในท่าตรง 

 ผู้ก ากบั รองผู้ก ากบักองลกูเสือส ารองลดมอืลงและอยู่ในท่าตรง 

 ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามัญ เรียบอาวุธและอยู่ในทา่ตรง 

 ผู้ก ากบั รองผูก้ ากบักองลกูเสือสามญั สามญัรุ่นใหญ่ และวิสามญั เรียบอาวุธและอยู่ในท่าตรง 
  2.5  การเตรียมตัวเดินสวนสนาม 
      - แตรเดีย่วเปุาให้สญัญาณเตรียมสวนสนาม 2 ครั้ง 
      - ค าบอก “ลูกเสือเตรียมสวนสนาม , แบก - อาวุธ” 

 ผู้ถือปูายแบกปูาย ผู้ถือธงแบกธง 

 ผู้ก ากบั รองผู้ก ากบักองลกูเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามญั ท าท่าบ่าอาวุธ 
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ท่าตรง                                             ท่ากลา่วค าปฏิญาณ 

 
                   

ผู้ถือป้าย ผู้ถือป้าย 

 ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามัญทุกคน แบกอาวุธ 
   - แตรเดีย่วเปุาให้สญัญาณหน้าเดิน 2 ครั้ง   
   - ค าบอก “สวนสนาม, เลี้ยวขวา , หน้า - เดิน”  
 

 3.  การท าความเคารพและกล่าวค าปฏญิาณขณะอยูก่บัที ่
   3.1 ผู้ถือป้าย  
      - ขณะยืนอยู่กับที่ให้ถือปูายทั้งสองมือ มือขวาก าคันปูายชิดแผ่นปูาย มือซ้ายก าต่อลง
มาชิดมือขวา  โคนคันปูายจรดพื้นตรงหน้ากึ่งกลางระหว่างปลายเท้าทั้งสอง  ผู้ถือปูายยืนอยู่ในท่าตรง
และหย่อนเข่าขวา      
      - การท าความเคารพขณะยืนอยู่กับที่ ให้ผู้ถือปูายอยู่ในท่าตรง (ภาพที่ 1 
 - ขณะกล่าวค าปฏิญาณ ผู้ถือปูายอยู่ในท่าตรง ยกมือขวาข้ึนแสดงรหัส มือซ้ายถือคันปูายไว้ (ภาพที่ 2) 
 
 
   
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 
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3 
ผู้ถือธงประจ ากอง 

 
ท่าปกติ 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่าตรง 

 3.2 ผู้ถือธงประจ ากอง 
    ขณะยืนอยู่กับท่ี  ผู้ถือธงอยู่ในท่าตรงหยอ่นเข่าขวาให้ถือธงด้วยมือขวา  โคนคันธงจรด
กับพื้นปลายข้างนิ้วก้อยเท้าขวา คันธงแนบกับล าตัวอยู่ในร่องไหล่ขวา ท่าปกต ิ(ภาพที่ 3)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
  การท าความเคารพขณะอยู่กับท่ี  ผู้ถือธงเมื่อได้ยิน ค าบอก “ตรง” ให้อยู่ในท่าตรง (ภาพที่ 4) 
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                                6                 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

ผู้ถือธงใช้มือซ้ายยกคันธงขึ้นมาในแนวตรง             
เสมอไหล่ ขอ้ศอกซ้ายต้ังเป็นมุมฉากกับล าตัว 

มือขวายังคงเหยียดตรง และจับคันธงไว ้

 
 
 
 

                            5                  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ผู้ถือธงใช้มือซ้ายไปจบัคันธง                                          
ชิดมือขวาและเหนือมือขวา 

ผู้ถือธงเมือ่ไดย้ินค าบอก “ตรงหน้า - ระวัง” ให้ใช้มือซ้ายไปจบัคันธงชิดมือขวา (ภาพที่ 5) แล้วใช้มือซ้ายยก
คันธงข้ึนมาในแนวตรงเสมอไหล่   ข้อศอกซ้ายตัง้เปน็มมุฉากกับล าตัว มือขวายังคงเหยียดตรงและจับคัน
ธงไว้ (ภาพที่ 6) แล้วท ากึ่งขวาหัน (ภาพที่ 7) 
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แล้วท ากึ่งขวาหัน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 3.2.1 การโรยธง  
   ผู้ถือธงเมื่อได้ยินค าบอก “วันทยา-วุธ” ให้ค่อย ๆ ลดปลายคันธงไปทางไหล่ซ้ายตาม
จังหวะเพลง พร้อมกับเลื่อนมือซ้ายที่ก าคันธงมาทางด้านไหล่ซ้าย โดยการลดข้อศอกซ้ายลงแนบล าตัวจนคันธง                  
อยู่ในแนวขนานกับพื้น (เมื่อเพลงบรรเลงถึงครึง่เพลง) มือซ้ายอยู่เสมอแนวไหล่ซ้ายหา่งจากล าตัว 1 ฝุามือ 
แขนขวาเหยียดตรงไปทางขวามือตามคันธง และให้คันธงวางอยู่บนร่องระหว่างนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วช้ีมือ
ขวา (ภาพที่ 8) 
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9 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 3.2.2 การยกคันธงขึ้นตั้งตรง 

   มือซ้ายก าคันธงเสมอไหล่ขวา ข้อศอกซ้ายขนานกับพื้น ให้ยกปลายคันธงกลับข้ึนช้า ๆ  
โดยใช้มือขวากดโคนคันธงลง  จนคันธงตั้งตรงและแขนขวาแนบล าตัว (เมื่อเพลงบรรเลงจบ) (ภาพที่ 9) 
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กึ่งซ้ายหันกลับ 

3.2.3 การเรยีบอาวุธ 
 

   ผู้ถือธง  เมื่อได้ยินค าบอก ว่า “เรียบ – อาวุธ” ให้แบ่งเป็น 2 จังหวะ ดังนี้ 
   จังหวะท่ี 1  เมื่อได้ยินค าบอก ว่า “เรียบ” ให้ท ากึ่งซ้ายหันกลับ (ภาพที่ 10) 
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                            11                                                        12 
 

  จังหวะท่ี 2   เมื่อได้ยินค าบอก “อาวุธ” ให้ผู้ถือธงลดคันธงลงจนจรดพื้นปลายข้างนิ้วก้อย 
เท้าขวา (ภาพที่ 11) น ามือซ้ายกลับไปอยู่ข้างล าตัวด้านซ้ายและอยู่ในท่าตรง เมื่อได้ยินค าบอก “ตามระเบยีบ, 
พัก” ให้ผู้ถือธงหย่อนแต่เพียงเข่าขวาเท่านั้น (ภาพที่ 12) 
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13 
 

3.2.4 การกลา่วค าปฏิญาณ 
       -  เมื่อสิ้นสุดค าบอก “ลูกเสือ...เตรียมกล่าวค าปฏิญาณ...ตรง” ให้ผู้ถือธงอยู่ในท่าตรง   
          -  เมื่อสิ้นสุดค าบอก “ลูกเสือ.....กล่าวค าปฏิญาณตามข้าพเจ้า”  ให้ผู้ถือธงยกคันโคนธง
มาไว้ข้างเท้าด้านในเท้าขวา ส่วนบนของคันธงพิงอยู่กบัแขนซ้าย (งอข้อศอกซ้ายเป็นมุมฉากรอรับอยู่แล้ว) 
และยกมือขวาข้ึนแสดงรหัส (ภาพที่ 13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            
 
        -  เมื่อกล่าวค าปฏิญาณจบให้ลดมอืขวาลงและน าคันธงไปอยู่ด้านขวาของล าตัวและอยู่
ในท่าตรง 
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14 
 

 
 

ท่าปกติ 

 

  3.3 ผู้ก ากับ รองผู้ก ากับ การใช้ไม้ถือ วิธีใช้ไม้ถือของผู้ก ากับและรองผู้ก ากับลูกเสือ            
เนตรนารีสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ 

      3.3.1 วิธีถือไม้ถือในท่าปกติ  ให้ยืนอยู่ในท่าตรงและหย่อนเข่าขวา ไม้ถือจะหนีบอยู่
ระหว่างด้านในศอกซ้ายกับข้างล าตัว แขนซ้ายท่อนบนแนบขนานกับล าตัวหนีบไม้ถือไว้ แขนซ้ายท่อนล่าง
เหยียดตรงไปข้างหน้า มือซ้ายก าไม้ถือให้ฝุามือหงายข้ึน ห่างจากโคนไม้ถือประมาณ 1 ฝุามือ ให้ไม้ถือขนาน
กับพื้นยืนตรงหย่อนเข่าขวา (ภาพที่ 14) 
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  3.3.2 การท าความเคารพอยู่กับท่ี เมื่อสิ้นสุดค าบอก  “ตรง” ให้ยืนอยู่ในท่าตรง  
(ภาพที่ 15) 

                                                        
                                                  

                                                   15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                  ท่าตรง                                   
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3.3.3 ท่าวันทยาวุธโดยใช้ไม้ถือ 
       จังหวะท่ี 1 เมื่อได้ยินค าบอก  “ตรงหน้า,ระวัง”  ให้ใช้มือขวาไปจับโคนไม้ถือให้ฝุา
มือคว่ า (ภาพที่ 16)  แล้วยกไม้ถือชูข้ึนเหนือศีรษะเฉียงไปข้างหน้าทางกึ่งขวา (ภาพที่ 17 - 18)  ลดไม้ถือ
ลงมาโดยให้หัวแม่มือเข้าหาตัวตั้งตรงข้ึนตามไม้ถือ ปลายนิ้วหัวแม่มืออยูเ่สมอปาก (ห่างจากปากประมาณ 1 
ฝุามือ) (ภาพที่ 19)  แล้วน าไม้ถือมาแนบข้างล าตัวทางขวาให้นิ้วทั้งสี่เรียงกันอยู่ด้านนอก หัวแม่มืออยู่ด้าน
ใน ให้โคนไม้ถืออยู่ระหว่างนิ้วช้ีกับนิ้วหัวแม่มือ ปลายไม้ถืออยู่แนบร่องไหล่ขวา พร้อมปล่อยมือซ้ายลงข้าง
ตัวในท่าบ่าอาวุธ (ภาพที่ 20)   
 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ให้ใช้มือขวาจับโคนไม้ถือ 

17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

 

ชักไม้ถือขึ้นมา 

18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ยกไม้ถอืชูแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะ
เฉียงไปขา้งหน้าทางกึง่ขวา 
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19 
 

ลดไม้ถือมาโดยให้หัวแม่มือเข้าหาตัวตั้งตรง 
ขึ้นตามไม้ถือปลายนิ้วหัวแม่มือเสมอปากห่างจากปาก              

ประมาณ 1 ฝ่ามือ 

20 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

แล้วลดไม้ถือลงในท่าบ่าอาวุธ 

 
 

จังหวะท่ี 2   จากท่าบ่าอาวุธ (ภาพที่ 21) เมื่อได้ยินค าบอก “วันทยา -วุธ” ให้ยกไม้ถือข้ึนมา                  
(ไม้ถือต้ังตรง) นิ้วหัวแม่มือหันเข้าหาตัว ตั้งตรงข้ึนตามไม้ถือ ปลายนิ้วหัวแม่มือเสมอปากห่างจากปาก
ประมาณ 1 ฝุามือ (ภาพที่ 22)  แล้วฟาดปลายไม้ถือลงไปข้างหน้าทางขวาของล าตัว  โดยให้แขนขวา
เหยียดตรงอยู่ข้างล าตัว ปลายไม้ถือฟาดลงล่างและช้ีตรงไปข้างหน้าห่างจากพื้นประมาณ 1 คืบ (มือขวา     
ก าโคนไม้ถือให้นิ้วหัวแม่มืออยู่ข้างบน) และให้อยู่ในท่าวันทยาวุธ (ภาพที่ 23) 
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21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากท่าบ่าอาวุธ 

22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มือขวายกไม้ถือข้ึนมา โดยให้น้ิวหัวแม่มือหันเข้าหาตัวตั้ง
ตรงข้ึนตามไม้ถือ ปลายน้ิวหัวแม่มือเสมอปาก ห่างจากปาก

ประมาณ 1 ฝ่ามือ 

23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แล้วฟาดไม้ถือลงขา้งล าตัว ในท่าวันทยาวุธ 
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 ยกไม้ถือข้ึนมาโดยให้น้ิวหวัแม่มอืหันเข้าหาตัว
ตั้งตรงข้ึนตามไม้ถือ ปลายน้ิวหัวแม่มอืเสมอปาก 

ห่างจากปากประมาณ 1 ฝ่ามอือยู่เสมอปาก 
 

จากท่าวันทยาวุธ 

3.4 ท่าเรียบอาวุธ ค าบอก “เรียบ-อาวุธ” แบ่งออกเป็น 2 จังหวะ ดังนี ้
        จังหวะที่ 1  ผู้ก ากับ รองผูก้ ากับ อยู่ในท่าวันทยาวุธ (ภาพที่ 24)  เมื่อได้ยินค าบอกว่า 
“เรียบ” ให้ยกไม้ถือข้ึนมา โดยให้นิ้วหัวแม่มือหันเข้าหาตัวตั้งตรงข้ึนตามไม้ถือ ปลายนิ้วหัวแม่มอืเสมอ
ปาก ห่างจากปากประมาณ 1 ฝุามือ (ภาพที่ 25)  แล้วลดไมถื้อลงในท่าบ่าอาวุธ (ภาพที่ 26) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   จังหวะที่ 2  ผู้ก ากับ รองผูก้ ากับ อยู่ในท่าบ่าอาวุธ (ภาพที่ 27) เมื่อได้ยินค าบอก 
“อาวุธ” ให้ยกไม้ถือข้ึนเหนอืศีรษะ เฉียงไปข้างหน้าทางกึ่งขวา (ภาพที่ 28)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                  จากท่าบ่าอาวุธ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ยกไม้ถือชูแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะ 
            เฉียงไปข้างหน้าทางกึ่งขวา                                                                                

28 27 

26 25
5 

24 

และลดไม้ถือลงในท่าบ่าอาวุธ 
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                        31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
 
 
 
 

พร้อมกับเอนปลายไม้ถือลงมา (ภาพที่ 29)  หนีบไม้ถือไว้ด้านในศอกซ้ายข้างล าตัว มือซ้ายยกขึ้นก าโคน       
ไม้ถือไว้ แล้วปล่อยมือขวาลงในท่าตรง (ภาพที่ 30) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
         
           พร้อมกับเอนปลายไม้ถือลงมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หนีบด้านในศอกซ้ายกับข้างล าตัว มือซ้ายยกขึ้น      
   ก าโคนไม้ถือไว้ แล้วปล่อยมือขวาลงในท่าตรง 

 

และเมือ่ได้ยินค าบอก “ตามระเบียบ, พัก” ให้หย่อนเข่าขวา (ภาพที่ 31) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 29 
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  3.5 การกลา่วค าปฏิญาณ   
       เมื่อได้ยินค าบอก “ลูกเสือ.....เตรียมกล่าวค าปฏิญาณ - ตรง” ให้ยืนอยู่ในท่าตรง และ            
เมื่อได้ยินค าบอก “ลูกเสือ.....กล่าวค าปฏิญาณตามข้าพเจ้า” ให้ยกมือขวาข้ึนแสดงรหัส (ภาพที่ 32) 

                                                              
                                                32 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
 

  
เมื่อกล่าวค าปฏิญาณจบ ให้ลดมือขวาลงและอยู่ในท่าตรง 
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                                      33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
 
 
  

ท่าพักตามระเบียบ (ด้านหน้า) 

                              34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
                                   
 
 
 
 

ท่าพักตามระเบียบ (ด้านหลัง) 
 
 

  3.6 กองลูกเสือ เนตรนารี   
       - ลูกเสือ เนตรนารี สามญั สามญัรุ่นใหญ่ และวิสามัญ 
    - การท าความเคารพขณะยืนอยู่กับท่ี จะยนืในทา่พักตามระเบียบ (ภาพที่ 33 - 34)  
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                                            35      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                           ท่าตรง                                
     

      36        37 
                                                   

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

เวลาท าความเคารพ เมื่อได้ยินค าบอก “ตรง” ลูกเสือ เนตรนารี อยู่ในท่าตรง (ภาพที่ 35)                       
และเมื่อได้ยินค าบอก “วันทยา – วุธ”  ให้ลูกเสือ เนตรนารี ทุกคนท าวันทยาวุธ (ภาพที่ 36)  และเมื่อได้
ยินค าบอก “เรียบ – อาวุธ” ให้ลูกเสือ เนตรนารี ทุกคนอยู่ในท่าเรียบอาวุธ โดยลดมือซ้ายลง และอยู่ใน  
ท่าตรง (ภาพที่ 37) 
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ขณะกล่าวค าปฏิญาณ  เมื่อได้ยินค าบอก  “ลูกเสอื...เตรียมกล่าวค าปฏิญาณ - ตรง” ลูกเสอืจะอยู่ใน          
ท่าตรง และเมือ่สิน้สดุค าบอก “ลูกเสือ...กล่าวค าปฏิญาณตามข้าพเจ้า” ให้น าโคนไมพ้ลองหรือไมง้่าม       
(ตามประเภทลูกเสือ เนตรนาร)ี ไปวางไว้กึ่งกลางปลายเท้าทัง้สอง ส่วนบนของไมพ้ลองหรือไมง้่ามพงิอยู่
กับแขนซ้าย (งอข้อศอกซ้ายเป็นมมุฉากรอรับอยู่แล้ว) และยกมือขวาข้ึนแสดงรหสั (การกล่าวค าปฏิญาณ
ของลูกเสอืส ารอง ไม่ต้องกล่าวตาม แต่ให้ท าวันทยหัตถ์) (ภาพที่ 38) เมื่อกล่าวค าปฎิญาณจบใหล้ดมอื
ขวาลง แลว้น าไมพ้ลองหรอืไม้งา่มกลบัมาอยู่แนบร่องไหล่ขวาข้างล าตัว แล้วอยู่ในท่าตรง 
 
 
                                                                 38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38 
  

        
 

ท่ากล่าวค าปฏิญาณ 
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 4. การเดินสวนสนาม 

      4.1 การเดินตามปกติ 
     การปฏิบัติ  ให้เริ่มออกเดินโดยก้าวเท้าซ้ายออกไปข้างหน้าในลักษณะขา
เหยียดตึง ฝุาเท้าขนานกับพื้น และสูงจากพื้นประมาณ 1 คืบ ปลายเท้าช้ีไปในทิศทางตรงหน้า เมื่อจะวาง
เท้า            และก้าวต่อไปให้โน้มน้ าหนักตัวไปข้างหน้า ทรงตัวและศีรษะอยู่ในท่าตรง แกว่งแขนตาม
ธรรมดาเฉียงไป ข้างหน้าและข้างหลังพองาม เมื่อแกว่งแขนไปข้างหน้าข้อศอกงอเล็กน้อย  เมื่อแกว่งแขนไป
ข้างหลังให้แขนเหยียดตรงตามธรรมชาติ หันหลังมือออกนอกตัว แบมือให้นิ้วมือเรียงชิดติดกัน ความยาวของ
ก้าว 40 – 60 ซ.ม. (นับจากส้นเท้าถึงส้นเท้า) รักษาความยาวของก้าวให้คงที่ อัตราความเร็วในการเดิน
นาทีละ 90 – 100 ก้าว  

    4.2 การเดินสวนสนาม 
         การปฏิบัต ิ ก้าวเท้าซ้ายอย่างแข็งแรง  ขาซ้ายเหยียดตึงปลายเท้างุ้ม  ยกส้นเท้าสูง
จากพื้นประมาณ 1 คืบ ทรงตัวและศีรษะอยู่ในท่าตรง แกว่งแขนเฉียงไปข้างหน้า ตรงข้ามกับเท้าที่ก้าวให้
ฝุามือผ่านประมาณกึง่กลางล าตัวเสมอแนวหัวเข็มขัด ห่างจากหัวเข็มขัดประมาณ 1 ฝุามือ มือแบ นิ้วเรียง
ชิดกัน แขนท่อนล่างขนานกับพื้น และแกว่งไปข้างหลัง ให้แขนเหยียดตรงตามธรรมชาติ  เมื่อจะวางเท้า              
และก้าวต่อไปให้โน้มน้ าหนักตัวไปข้างหน้า และตบเต็มฝุาเท้าอย่างแข็งแรง ตัวตั้งตรง ความยาวของก้าว 
40 – 60 ซ.ม. (นับจากส้นเท้าถึงสน้เทา้) รักษาความยาวของก้าวให้คงที่ อัตราความเร็วในการเดินนาทีละ 
90 – 100 ก้าว 

หมายเหตุ : ให้เดินแบบ “เดินสวนสนาม” หน้าที่ประทับ เริม่ตั้งแต่ ธง 1 ถึงธง 3 นอกนัน้ ให้เดินแบบ   
“เดินตามปกต”ิ 
 

   4.3 การปฏิบัติในการเดินสวนสนาม 
               เมื่อแตรเดี่ยวเปุาให้สัญญาณเตรียมตัวสวนสนาม 2 จบ ผู้บังคับขบวนสวนสนาม
บอก                 “ลูกเสือเตรียมสวนสนาม, แบกอาวุธ”  
        แตรเดี่ยวเปุาให้สญัญาณหน้าเดิน 2 ครั้ง 
        ผู้บังคับขบวนสวนสนามบอก “สวนสนาม, เลี้ยวขวา, หน้า - เดิน” (ลูกเสือ เนตร
นารี          ออกเดินสวนสนาม ตามล าดับดังนี้  ผู้ถือปูาย ผู้ถือธง ผู้ก ากับ รองผู้ก ากับ และแถวลูกเสือ 
เนตรนารี ระยะห่างตามที่ก าหนด)  
     ระยะต่อ ระยะเคียงในการเดินสวนสนาม 
    อันดับ 1 ผู้ถือปูาย   
     อันดับ 2 ผู้ถือธงประจ ากอง เดินเว้นระยะห่างจากผู้ถือปูาย 5 ก้าว 
     อันดับ 3 ผู้ก ากับลูกเสือ เนตรนารี เดินเว้นระยะห่างจากผู้ถือธง 5 ก้าว 
     อันดับ 4 รองผู้ก ากับลูกเสือ เนตรนารี เดินเว้นระยะห่างจากผู้ก ากับลูกเสือ เนตรนารี 5 ก้าว 
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ท่าแบกป้าย 

      อันดับ 5 แถวลูกเสือ เนตรนารี เดินเว้นระยะห่างจากรองผู้ก ากับลูกเสือ เนตรนารี 3 
ก้าวระยะห่างระหว่างตับลูกเสือ 3 ก้าว และระยะเคียงระหว่างบุคคลภายในตับ 1 ช่วงแขน 

    4.3.1 ผู้แบกป้าย   
     ท่าแบกป้าย 
     เมื่อได้ยินค าบอก “แบก - อาวุธ” ใช้มือซ้ายยกคันปูายข้ึนทางล าตัวด้านขวา โดย
ให้โคนปูายวางอยู่อุ้งมือขวา (ให้หันฝุามือเข้าหาตัว) ถ้ามีคันจับให้ใช้นิ้วช้ีและนิ้วกลางของมือขวาจับที่คันจับ 
แขนขวาเหยียดตรงแนบล าตัว มือซ้ายจับด้ามปูายในแนวเสมอไหล่ขวา และตั้งได้ฉากกับล าตัว หันปูายไป
ข้างหน้า ตาแลตรง (ภาพที่ 39) 
 
 

                                                             39 
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                            41 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                         

 
 

ท่าแบกธง(ด้านข้าง) 

                              40 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

ท่าแบกธง(ด้านหน้า) 
 

 
 
 
                        

ท่าแบกธง (ด้านหน้า) 

   4.3.2 ผู้แบกธงประจ ากอง 
        ท่าแบกธง 
        เมื่อได้ยินค าบอก “แบก – อาวุธ” (ให้แบกธงด้วยบ่าขวา) โดยยกคันธงข้ึนด้วยมือ
ขวา (ภาพที่ 40) และใช้มือซ้ายช่วยน าคันธงข้ึนพาดบนบา่ขวา โคนคันธงเฉียงลงเบื้องล่าง ข้อศอกขวาแนบ
ล าตัว ท ามุม 90 องศา (ภาพที่ 41) 
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                                         42 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

เดินสวนสนามในท่าบ่าอาวุธ 

   4.3.3 ผู้ก ากับ รองผู้ก ากับลูกเสือ เนตรนารี สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ  
(มีไม้ถือ)เดินสวนสนามในท่าบ่าอาวุธ แกว่งแขนทั้งสองข้าง (ภาพที่ 42)  
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                                  44 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

ท่าเดินสวนสนาม 

                                   43 
                                             
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

ท่าแบกอาวุธ 

   4.3.4 ลูกเสือ เนตรนารี ในแถว 
        ลูกเสือ เนตรนารี  สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามัญ  เมื่อได้ยินค าบอก “แบก –อาวุธ”  
ให้ยก ไม้พลองหรือไม้ง่ามด้วยมือขวาผ่านหน้าเฉียงล าตัวไปข้างซ้าย โคนไม้พลองหรือไม้ง่าม อยู่ในอุ้ง            
มือซ้าย (ภาพที่ 43) แล้วดันไม้พลองหรือไม้ง่ามพาดข้ึนบนบ่าซ้าย ข้อศอกซ้ายแนบล าตัว ท ามุม 100 
องศา และเดินแกว่งแขนขวาข้างเดียว (ภาพที่ 44) 
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                          46 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

หันป้ายกลับเมื่อผ่านธง 3 
 

 
                                                      

หันป้ายกลับเมื่อผ่านธง 3 

                                   45 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
 

 

 
 
 
      หันป้ายก่อนถึงธง 1 ประมาณ 20 ก้าว 

5. การเดินผ่านธง 3 ธง  
   5.1 ผู้แบกป้าย หันปูายไปทางขวาก่อนถึงธง 1 ประมาณ 20 ก้าว ตาแลตรงตลอด (ภาพ
ที่ 45) และหันปูายกลับเมื่อผ่านธง 3 ปลายเท้างุ้ม ฝุาเท้าสูงจากพื้นประมาณ 1 คืบ (ภาพที่ 46)  
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  5.2 ผู้แบกธงประจ ากอง 
    เมื่อถึงธง 1  ให้ลดธงลงจากท่าแบกธงมาแนบล าตัวด้านขวา  (โดยการเหยียด
แขนขวาให้ตึง) คันธงตั้งตรง  มือขวาก าคันธง  ยกมือซ้ายมาจับคันธงในแนวไหล่ขวา  ยกข้อศอกซ้ายให้
ตั้งได้ฉากกับล าตัว ตาแลตรงไปข้างหน้าขนานกับพื้น (ภาพที่ 47) เมื่อถึงธง 2 ให้เหยียดแขนซ้ายตรง
ออกไปข้างหน้า (มือซ้ายก าคันธงไว้) ให้คันธงเอนไปข้างหน้า ประมาณ 45 องศา แขนขวาแนบล าตัว
ด้านขวา (ไม่งอข้อศอก) ตาแลตรง (ภาพที่ 48) เมื่อผ่านธง 3 ให้ยกคันธงข้ึนในท่าแบกธงตามเดิม และ
เดินแกว่งแขนซ้ายตามปกติ (ภาพที่ 49)  (การเดินปลายเท้างุ้ม ฝุาเท้าสูงจากพื้นประมาณ 1 คืบ)  
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47                                                       48 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                            เมื่อถึงธง 1                                                          เมื่อถึงธง 2 
                                                                             

 

 

                                                         
 
 
 

49 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

                                                                        

                                                                 

 
 

 

 

เมื่อผ่านธง 3 
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  5.3 ผู้ก ากับลูกเสือ เนตรนารี  
    ผู้ก ากับลูกเสือ เนตรนารี สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ เดินสวนสนามในท่าบ่าอาวุธ 
ล าตัวตั้งตรง (ภาพที่ 50)  เมื่อถึงธง 1  ให้ยกไม้ถือข้ึนมาโดยให้นิ้วหัวแม่มือหันเข้าหาตัวตั้งตรงข้ึนตามไม้
ถือ ปลายนิ้วหัวแม่มือเสมอปาก ห่างจากปากประมาณ 1 ฝุามือ แขนซ้ายยังคงแกว่ง  ตาแลตรง (ภาพที่ 
51)       เมื่อถึงธง 2 ให้ฟาดไม้ถือลงในท่าวันทยาวุธพร้อมกับท าแลขวา แขนซ้ายไม่แกว่ง (ภาพที่ 52) 
เมื่อผ่านธง 3  ให้สะบัดหน้าแลตรง  ยกไม้ถือข้ึนเสมอปาก  แล้วลดลงในท่าบ่าอาวุธ  และเดินแกว่งแขน
ทั้งสองข้างตามปกติ (ภาพที่ 53) (การเดินปลายเท้างุ้ม ฝุาเท้าสูงจากพื้นประมาณ 1 คืบ) 

 
               50                 51             52 

 

 
   
 
 
 
 
 
                                             

                                             
                                  
          
                                   

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ท่าเดินสวนสนาม 

เม่ือผ่านธง 3 

53 

เม่ือผ่านธง 1 เม่ือผ่านธง 2 
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   5.4 รองผู้ก ากับลูกเสือ เนตรนารี 
      รองผู้ก ากับลูกเสือ  เนตรนารี  สามัญ  สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ (มีไม้ถือ) สวนสนาม
ในท่าบ่าอาวุธล าตัวตั้งตรงปลายเท้างุ้ม ฝุาเท้าสูงจากพื้น 1 คืบ  ก่อนถึงธง 1 ประมาณ 2 ก้าว ให้รอง            
ผู้ก ากับหันไปดูลูกเสือ เนตรนารีทางขวาแล้วบอก “ระวัง” (การบอกให้ตกเท้าขวา)  แล้วสะบัดหน้ากลับ  
พร้อมกับยกไม้ถือจากท่าบ่าอาวุธ โดยให้นิ้วหัวแม่มือหันข้าหาตัว ตั้งตรงข้ึนตามไม้ถือ ปลายนิ้วหัวแม่มือ
อยู่เสมอปาก แขนซ้ายยังคงแกว่งตามปกติ ตาแลตรง (ภาพที่ 54) ให้แถวลูกเสือ เนตรนารี เดินเข้าระเบียบ
อย่างดีที่สุด  ก่อนถึงธง 2 ประมาณ 2 ก้าว ให้รองผู้ก ากับบอก “แลขวา – ท า” (การบอกให้ตกเท้าขวา) 
ขณะเดียวกันรองผู้ก ากับท าวันทยาวุธไปพร้อมกับค าว่า “ท า” และสะบัดหน้าไปทางขวา แขนซ้ายไม่แกว่ง 
(ภาพที่ 55)  เมื่อผ่านธง 3 ให้สะบัดหน้าแลตรง ยกไม้ถือข้ึนโดยให้นิ้วหัวแม่มือหันข้าหาตัว ตั้งตรงข้ึนตาม
ไม้ถือ ปลายนิ้วหัวแม่มืออยู่เสมอปาก แล้วลดลงในท่าบ่าอาวุธ และเดินแกว่งแขนทั้งสองข้างตามปกติ 
(ภาพที่ 56) 
 
                      54                                  55                                   56 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

 เมื่อถึงธงท่ี 1            ก่อนถึงธงท่ี 2         เมื่อผ่านธงท่ี 3 
               ให้สั่ง “ระวัง                ให้สั่ง “แลขวา-ท า”                      “บ่าอาวุธ”       

   กองลูกเสือ  เนตรนารี   
   กองลูกเสือ เนตรนารี สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ หรือวิสามัญ (มีอาวุธ) เมื่อรองผู้ก ากับบอก 
“ระวัง”  ให้ลูกเสือทุกคนเดินตบเท้าและสะบัดแขนขวาอย่างเข้มแข็ง   และเมื่อรองผู้ก ากับบอก                 
“แลขวา - ท า” ให้ลูกเสือทุกคนสะบัดหน้าไปทางขวาขนานกับพื้น (ถึงแม้ตับของตนจะยังไม่ถึงธง 2 ก็
ตาม) ยกเว้นคนขวาสุดของแต่ละตับไม่ต้องสะบัดหน้า ลูกเสือ เนตรนารี ทุกคนยังคงเดินแกว่งแขนขวา
ตามปกติ แต่เมื่อผ่าน  ธง 3 ตับใดผ่านก่อนจึงสะบัดหน้ากลับ (โดยพร้อมเพรียงกัน) และเดินสวนสนาม
ต่อไป 
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ส่วนท่ี 4 
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ส ารอง 

       การให้คะแนนการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจ าปี 2564 ใช้วิธีการบันทึก
คลิปวีดีโอการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี และตดัสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตร
นารี ด้วยการพิจารณาจากคลิปวีดีโอการประกวดระเบียบแถวลูกเสอื เนตรนารี ดังนั้น ขอให้ศึกษา
รายละเอียดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจ าปี 2564 จากคลิปวีดีโอแนวทางการ
ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจ าปี 2564 ในสถานการณ์ Covid – 19 “New 
Normal”  ซึ่งมีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ส ารอง ดังนี้ 
 

หมวดท่ี 1  เครื่องแบบ เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบ และอุปกรณ์ 
  เมื่อกองลูกเสือ เนตรนารี  ตั ้งแถวในสนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (และอยู่ในท่าพักตาม
ระเบียบ) ให้คณะกรรมการตัดสินเครื่องแบบ เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบและอุปกรณ์ด าเนินการให้
คะแนน ดังนี้ 
  1. การยืนถือปูาย ธงประจ ากอง  
  2. ขนาดของปูาย ธงประจ ากอง  
  3. เครื่องแบบผู้ก ากับ รองผู้ก ากับ รวมทั้งการประดับเครื่องหมายตามกฎกระทรวงว่าด้วย
เครื่องแบบ และประกาศของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
  4. เครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี รวมทั้งการประดับเครื่องหมายตามกฎกระทรวงว่าด้วย
เครื่องแบบฯ และข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ 
 

หมวดท่ี 2  การปฏิบัติขณะอยู่กับที่ 
   เมื่อคณะกรรมการให้คะแนนเครื่องแบบเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการตัดสินการปฏิบัติขณะอยู่
กับที่ด าเนินการให้คะแนน ดังนี ้
  1. การท าความเคารพประธานของผู้ถือปูาย ผู้ถือธงประจ ากอง ผู้ก ากับ รองผู้ก ากับและ         
กองลูกเสือในแถว 
  2.  การกล่าวค าปฏิญาณของผู้ถือปูาย ผู้ถือธงประจ ากอง ผู้ก ากับ รองผู้ก ากับและกองลูกเสือใน
แถว 
              3.  ระยะต่อ ระยะเคียงและความพร้อมเพรียง 
  

หมวดท่ี 3  การเดินสวนสนาม  
       คณะกรรมการให้คะแนนการเดินสวนสนาม เริ่มตั้งแต่ค าบอก “ลูกเสือเตรียมสวนสนาม,                 
แบก – อาวุธ” และ “สวนสนาม, เลี้ยวขวา หน้า - เดิน” เป็นต้นไปจนถึงก่อนธง 1 (เตรียมท าความเคารพ)  
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ธง 1 
สี

เหลือ
ง 

ธง 2 
สีแดง 

ธง 3 

สี
เขียว 

การปฏิบัติของผูก้ ากับ รองผู้ก ากบั ลูกเสือ ผู้แบกปูาย ผู้แบกธงประจ ากอง  

หมวดท่ี 4  การปฏิบัติขณะผ่านธง 3 ธง 
    คณะกรรมการให้คะแนนการปฏิบัติขณะผ่านธง 3 ธง ด าเนินการให้คะแนนการปฏิบัติ ของผู้
แบกปาูย ผู้แบกธงประจ ากอง ผู้ก ากับ รองผูก้ ากบั และลูกเสอื  
 

หมวดท่ี 1   เครื่องแบบ เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบ และการยืนอยู่กบัที ่

ก. รปูขบวนการยนือยูก่บัที ่

 

 

 

 

คนถือปูาย 

คนถือธง 

ผู้ก ากับ 

รองผู้ก ากับ                          

นายหมู่ 

รองนายหมู่ 

ลูกเสือ 

- หลักเกณฑก์ารตั้งรูปขบวนอยู่กับที่ เช่นเดียวกับกองลูกเสือสามัญ เว้นแต่กองลูกเสือ   เนตรนารี

ส ารอง ไม่มีอาวุธและไม้ถือ 

- ส่วนจ านวนกองลูกเสือ  เนตรนารี ส ารอง มีจ านวน 4 หมู่ๆ ละ 6 คน  (รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ด้วย) 

 

 

5 ก้าว 

5 ก้าว 

5 ก้าว 

3 ก้าว 

3 ก้าว 

1 ช่วงแขน 
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ข.  ขนาดป้ายสวนสนามของกองลูกเสือ เนตรนารี ส ารอง 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :  
         - ตัวปูายสีขาวทั้งหมด 

    - ตัวอักษรสีน้ าเงินชนิดหัวกลมสูง 3 นิ้ว   กรณีช่ือสถานศึกษายาว ให้เขียนเป็น 2 บรรทัด      
และปรับขนาดตัวอักษรสูง 1 ½ นิ้ว 
 
 
 
 

7 น้ิว 

24น้ิว 

เสาไมก้ลมเสน้ผา่ศูนยก์ลาง  ¾  
น้ิวน้ิว 

หนา 1 ซม. 

27 – 31 น้ิว 

คนัจบัไมท่้อนกลม เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 1 ซม. ยาว 4 น้ิว 

สูง 3 น้ิว 
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ค. ธงประจ ากองลูกเสือส ารอง  

  ธงลูกเสือส ารอง ท าด้วยผ้าสีเหลือง ขนาด 90X60 ซ.ม. มีครุยสีเขียวยาว 8 ซ.ม. สามด้าน  
ตรงกลางมีตราคณะลูกเสือแห่งชาติขนาด 40X25 ซ.ม. ใต้ตราบอกช่ือกลุ่มหรือกองลูกเสือ ตัวอักษรพิมพ์
ธรรมดาสีเขียว ขนาดพองาม ยอดคันธงท าด้วยโลหะเป็นรูปวชิรสีเงิน 
 

ง. เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผู้ก ากับ รองผู้ก ากับลูกเสือส ารอง 
   ผู้ก ากับลูกเสือส ารอง (ชาย)  
                  เครื่องแบบผู้ก ากับลูกเสือส ารอง (ชาย)  ประกอบด้วย 

     หมวก  มี  2  แบบ  คือ 
  หมวกปีกกว้าง  สีกากี  มีหนังหรือวัตถุเทียมหนังสนี้ าตาลแก่ กว้าง 3 ซ.ม. พันรอบหมวก  

มีหัวขัดสีน้ าตาลแก่ด้านซ้าย  ปีกหมวกสองข้างเจาะรูส าหรับร้อยสายรัดด้านหลังศีรษะ (สายรัดท าด้วย
เชือกถักสีเดียวกับหมวกผูกเป็นปมไว้ข้างหลัง)  มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ  ท าด้วยโลหะสี
ทอง 

 หมวกทรงอ่อน สีเขียว  มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ท าด้วยโลหะสีทอง  
เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือค้ิวซ้าย 

  เสื้อ  เช่นเดียวกับเสือ้เครือ่งแบบลกูเสือสามัญ 

  ผ้าผูกคอ  เช่นเดียวกับผ้าผูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามญัแต่มีขลิบสีขาบ (สีน้ าเงินเข้ม
หรือสี 

น้ าเงิน แก่อมม่วง)  ขนาด 2 ซ.ม. 2 ด้าน 

  กางเกง  เช่นเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามญั 

  เข็มขัด  เช่นเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลกูเสือสามัญ แต่กว้าง  4  ซ.ม. 

  ถุงเท้า  เช่นเดยีวกบัถุงเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่ติดพูส่ีเขียวข้างละ 2 พู ่

  รองเท้า  เช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามญั 

                เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผู้ก ากับลูกเสือส ารอง (ชาย) ประกอบด้วย 

  เครื่องหมายจังหวัด เช่นเดียวกับลูกเสือสามัญ  

  เครื่องหมายต าแหน่ง  ท าด้วยโลหะรูปโล่ ยาว 5.5 ซ.ม. กว้าง 3 ซ.ม. มีรูปตราคณะ 

ลูกเสือ 
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แห่งชาติสีทองพื้นสีเขียวมีอักษร “ล.ร.” เป็นของผู้ก ากับลูกเสือส ารอง พื้นสีแดงมีอักษร“ล.ร.” เป็นของ
รองผู้ก ากับลูกเสือส ารอง อยู่เหนือรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ติดที่กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อข้างขวา 

เครื่องหมายสังกัด ประกอบด้วย   
ช่ือกลุ่มหรือกอง ท าด้วยผ้าสีแดง รปูสีเ่หลีย่มผืนผ้า ยาว 7 ซ.ม. กว้าง 1.5 ซ.ม. ขลบิริมสีขาว  

มีช่ือกลุ่มหรือกอง สีขาวติดโค้งตามไหล่เสื้อข้างขวา 
 

เลขกลุ่ม เลขกอง ท าด้วยผ้าสีแดง รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 3.5 ซ.ม. ขลิบริมสีขาว มีตัวเลข 
อารบิค เลขกลุ่มสีขาวสูง 1.5 ซ.ม.  อยู่ข้างบน  และเลขกองสีขาวสูง 1 ซ.ม. ติดใต้เครื่องหมายช่ือกลุ่ม
หรือกอง ถ้าไม่มีกลุ่มลูกเสือให้มีเลขกองอย่างเดียว 

หมายเหต ุ :  ส าหรบัผู้อ านวยการลกูเสือโรงเรียนและรองผูอ้ านวยการลูกเสือโรงเรียนไม่มเีลขกลุ่ม            
และเลขกอง 

เครื่องหมายวิชาผู้ก ากับลูกเสือเบ้ืองต้น   ท าด้วยหนังเป็นห่วงกิลเวลล์  สวมผ้าผูกคอ 
เครื่องหมายวิชาผู้ก ากับลูกเสือขั้นวูดแบดจ์   ท าด้วยไม้สองท่อน  ร้อยด้วยเชือกหนัง            

สวมคอด้านหลังใหเ้ชือกอยู่ใตผ้้าผกูคอ  ด้านหน้าให้ท่อนบีดวางทับผ้าผูกคอ 

                ผู้ก ากับลูกเสือส ารอง (หญิง) 

                เครื่องแบบผู้ก ากับลูกเสือส ารอง (หญิง)  ประกอบด้วย 

 หมวก  มี  2  แบบ  คือ 
 หมวกปีกกว้าง  สีกากี มีหนัง หรือวัตถุเทียมหนงัสีน้ าตาลแก่กว้าง 3 ซม. พันรอบหมวกมี             

หัวขัดสีน้ าตาลแก่ด้านซ้าย ปีกหมวกสองข้างเจาะรสู าหรับร้อยสายรัดด้านหลังศีรษะ(สายรัดท าด้วยเชือก
ถัก          สีเดียวกับหมวกผกูเป็นปมไว้ข้างหลัง) มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสอืแหง่ชาติ ท าด้วย
โลหะสีทอง 

 หมวกทรงอ่อน  สีเขียว มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ  ท าด้วยโลหะสีทอง 
เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือค้ิวซ้าย 

 เสื้อ  เช่นเดียวกับเสื้อเครื่องแบบลูกเสือสามญั 

 กระโปรง  สีกากี ยาวครึ่งน่อง ไม่มจีีบ ชายกระโปรงไมบ่าน 

 ผ้าผูกคอ  เช่นเดียวกับผ้าผกูคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญแตม่ีขลิบสีขาบ (สีน้ าเงินเข้มหรือ 

สีน้ าเงินแก่อมม่วง)  ขนาด 2 ซ.ม. 2 ด้าน 

 เข็มขัด  เช่นเดียวกับเข็มขัดเครือ่งแบบลกูเสือสามัญแต่กว้าง 3 ซ.ม. 
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 ถุงเท้า   สั้นสกีาก ี

 รองเท้า  เช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแบบลูกเสอืสามญั 

        เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผู้ก ากับลูกเสือส ารอง (หญิง) ประกอบด้วย 

เครื่องหมายจังหวัด  เช่นเดียวกับลูกเสือสามญั 

เครื่องหมายต าแหน่ง  เช่นเดียวกับผู้ก ากบัลูกเสอืส ารอง (ชาย) 

เครื่องหมายสังกัด เช่นเดียวกับผู้ก ากับลูกเสือส ารอง (ชาย) 

หมายเหตุ : ส าหรับผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนและรองผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน ไม่มีเลขกลุ่มและเลขกอง) 

เครื่องหมายวิชาผู้ก ากับลูกเสือเบ้ืองต้น   ท าด้วยหนังเป็นห่วงกิลเวลล์  สวมผ้าผูกคอ 

เครื่องหมายวิชาผู้ก ากับลูกเสือขั้นวูดแบดจ์  ท าด้วยไม้สองท่อน  ร้อยด้วยเชือกหนังสวมคอ 
ด้านหลังให้เชือกอยู่ใต้ผ้าผูกคอ ด้านหน้าใหท้่อนบีดทับผ้าผกูคอ 

                ผู้ก ากับเนตรนารีส ารอง (ชาย) 

   เครื่องแบบผู้ก ากับเนตรนารีส ารอง (ชาย)  ประกอบด้วย 

     หมวก  มี 2 แบบ  คือ 

 หมวกปีกกว้าง  สีกากี  มีหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีน้ าตาลแก่ กว้าง 3 ซม. พันรอบหมวก มีหัวขัด
สีน้ าตาลแก่ ด้านซ้ายปีกหมวกสองข้างเจาะรูส าหรับร้อยสายรัดด้านหลังศีรษะ (สายรัดท าด้วยเชือกถัก         
สีเดียวกับหมวกผูกเป็นปมไว้ด้านหลัง) มีตราหน้าหมวกเครื่องหมายเนตรนารี ท าด้วยโลหะสีทอง  

หมวกทรงอ่อน  สีเขียว มีตราหน้าหมวกรูปเครื่องหมายเนตรนารี ท าด้วยโลหะสีทอง     
เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือค้ิวซ้าย  

 เสื้อ  คอพับสีกากี  แขนสั้นเหนือศอกหรือแขนยาวรัดข้อมือ  มีดุมที่ข้อมือข้างละ 1 ดุม ผ่า
อกตลอดอกเสื้อท าเป็นสาบกว้าง 3.5 ซ.ม. มีดุมเหนือเข็มขัด 4 ดุม อกมีกระเป๋าปะข้างละ 1 กระเป๋ามีแถบ
ตรงกึ่งกลางตามทางดิ่งปกรปูมน ชายกลางแหลม  เจาะรังดุมกึ่งกลางกระเป๋า 1 ดุม  มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้ออยู่
เหนือบ่าทั้งสองข้าง  ด้านไหล่กว้าง 3.5 ซ.ม. เย็บติดกับตะเข็บไหล่เสื้อด้านคอกว้าง 2.5 ซ.ม. ปลายมน          
มีดุมที่ปลายอินทรธนู ทางดา้นคอด้านละ 1 ดุมดุมลักษณะกลมแบนท าด้วยวัสดุสีน้ าตาลแก่ ให้สอดชายเสื้อ 
อยู่ในกางเกง   

 กางเกง  สีกากี ขาสั้น หรือขายาว ขาตรง ไม่พับปลายขา 

 เนคไท   สีเขียว กลัดเข็มเครื่องหมายเนตรนารีขนาดเล็กสีเงินลงยา 

 เข็มขัด  เช่นเดียวกบัเข็มขัดผู้บงัคับบญัชาหญงิ แต่กว้าง 4 ซม. 
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 ถุงเท้า   สีกาก ี

รองเท้า  หนังหรอืผ้าใบสีน้ าตาลหุ้มส้น ผูกเชือก ไม่มลีวดลาย 

เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผู้ก ากับเนตรนารีส ารอง (ชาย) ประกอบด้วย 

เครื่องหมายจังหวัด  ติดที่ไหล่เสื้อข้างซ้าย  

เครื่องหมายต าแหน่ง  ท าด้วยโลหะรูปวงรี กว้าง 3 ซ.ม. ยาว 4 ซ.ม. ตรงกลางมีเครื่องหมาย
เนตรนารสีีทองพื้นสีเขียวและขอบสีทอง ติดทีก่ึ่งกลางกระเป๋าเสือ้ข้างขวา 

เครื่องหมายสังกัด  เช่นเดียวกับผู้ก ากบัลกูเสือส ารอง (ชาย) 

           เครื่องหมายวิชาผู้ก ากับเนตรนารีชั้นสูง ท าด้วยโลหะสทีอง พื้นลงยา สีแดง  รปูเครือ่งหมาย
วชิราวุธ  สทีอง ขนาดกว้าง 2.5 ซ.ม. ยาว 4 ซ.ม.  ติดที่หน้าอกเสื้อ เหนอืกระเป๋าเสื้อด้านขวา 

เครื่องหมายวิชาผู้ก ากับเนตรนารขีั้นวูดแบดจ ์ท าด้วยไม้สองท่อน รอ้ยด้วยเชือกหนงัสวมคอ  

                ผู้ก ากับเนตรนารีส ารอง (หญิง)   

       เครื่องแบบผู้ก ากับเนตรนารีส ารอง (หญิง) ประกอบด้วย 

   หมวก มี  2  แบบ  คือ 
 หมวกปีกกว้าง  สีกากี มีหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีน้ าตาลแก่ กว้าง 3 ซ.ม. พันรอบหมวกมี

หัวขัดสีน้ าตาลแก่ ด้านซ้ายปีกหมวกสองข้างเจาะรูส าหรบัร้อยสายรัดด้านหลังศีรษะสายรัดท าด้วยเชือก
ถักสีเดียวกบัหมวกผูกเป็นปมไว้ด้านหลงั มีตราหน้าหมวกเครื่องหมายเนตรนารี ท าด้วยโลหะสีทอง 

 หมวกทรงอ่อน สีเขียว มีตราหน้าหมวกรูปเครื่องหมายเนตรนารี ท าด้วยโลหะสีทอง         
เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือค้ิวซ้าย 

 เสื้อคอพับ  สีกากี แขนสั้นเหนือศอก หรือแขนยาวรัดข้อมือ มีดุมที่ข้อมือ ข้างละ 1 ดุม             
ผ่าอกตลอด อกเสื้อท าเป็นสาบกว้าง 3.5 ซม. มีดุมเหนือเข็มขัด 4 ดุม อกมีกระเป๋าปะข้างละ 1 กระเป๋า   
มีแถบตรงกึ่งกลางตามทาดิ่งปกรูปมน  ชายกลางแหลม  เจาะรังดุมกึ่งกลางกระเป๋า 1 ดุม มีอินทรธนู       
สีเดียวกับเสื้ออยู่เหนือบ่าทั้งสองข้าง ด้านไหล่กว้าง 3.5 ซม. เย็บติดกับตะเข็บไหล่เสื้อด้านคอกว้าง              
2.5 ซม. ปลายมน มีดุมที่ปลายอินทรธนูทางด้านคอด้านละ 1 ดุม ดุมลักษณะกลมแบนท าด้วยวัตถุ          
สีน้ าตาลแก่ ให้สอดชายเสื้ออยู่ในกระโปรง 

 กระโปรง  สีกากี ยาวคลุมเข่า ไม่มจีบี ชายกระโปรงไม่บาน หรือ    

 กางเกง  สกีาก ีขายาวขาตรง  ไม่พับปลายขา หรือ   

  กางเกงกระโปรง  สีกากี ยาวครึง่เข่า มีตะเข็บหน้า 2 ตะเข็บ หลงั 2 ตะเข็บ มีกระทบจีบ
ด้านหน้าและด้านหลัง 
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  เนคไท  สีเขียว กลัดเข็มเครื่องหมายเนตรนารีขนาดเล็กสีเงนิลงยา 

  เข็มขัด  หนงัสีน้ าตาล กว้าง 3 ซม. หัวรปูสี่เหลี่ยมผนืผา้ ท าด้วยโลหะสทีอง มลีายดุนรูปเครื่องหมาย
เนตรนาร ี

  ถุงเท้า  สีกากี  พับสั้นเพียงข้อเท้า 

  รองเท้า  หนังหรือผ้าใบสีน้ าตาลหุ้มส้น ผูกเชือก ไม่มีลวดลาย 

       เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผู้ก ากับเนตรนารีส ารอง (หญิง)  ประกอบด้วย 

เครื่องหมายจังหวัด  ติดที่ไหล่เสือ้ข้างซ้าย 

เครื่องหมายต าแหน่ง  ท าด้วยโลหะรูปวงรี กว้าง 3 ซ.ม. ยาว 4 ซ.ม. ตรงกลางมีเครื่องหมาย         

เนตรนารี  สีทองพื้นสีเขียวและขอบสีทองติดที่กึ่งกลางกระเป๋าขวา 

เครื่องหมายสังกัด  เช่นเดียวกับผู้ก ากบัลกูเสือส ารอง (ชาย) 

               เครื่องหมายวิชาผู้ก ากับเนตรนารีชั้นสูง ท าด้วยโลหะสีทอง พื้นลงยา สีแดง   
รูปเครื่องหมายวชิราวุธสีทอง ขนาดกว้าง 2 .5 ซ.ม. ยาว 4 ซ.ม.  ติดที่หน้าอกเสื้อ เหนือกระเป๋าเสื้อ
ด้านขวา 

เครื่องหมายวิชาผู้ก ากับเนตรนารีขั้นวูดแบดจ์  ท าด้วยไม้สองท่อนรอ้ยด้วยเชือกหนงัสวมคอ  

  รองผู้ก ากับลูกเสือส ารอง (ชาย)                                                                          

        เครื่องแบบรองผู้ก ากับลูกเสือส ารอง (ชาย)   
                เช่นเดียวกับผู้ก ากับลูกเสือส ารอง (ชาย) และแต่งตามคุณวุฒิทางลูกเสือ ต่างกันที่
เครื่องหมายต าแหน่ง  ท าด้วยโลหะรูปวงรี กว้าง 3 ซ.ม. ยาว 4 ซ.ม. ตรงกลางมีเครื่องหมายเนตรนารี สี
ทองพื้นสีแดงและขอบสีทองติดที่กึง่กลางกระเป๋าขวา 

  เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบรองผู้ก ากับลูกเสือส ารอง (ชาย)   
เช่นเดียวกับผู้ก ากับลูกเสือส ารอง (ชาย) แต่รองผู้ก ากับลูกเสือส ารอง (ชาย) ใช้สายนกหวีด  

ท าด้วยด้ายถัก 1 สาย สีเหลืองสลับด า เป็นห่วงคล้องคอ ปลายสายผูกนกหวีดสอดไว้ในกระเป๋าเสื้อข้าง
ซ้าย แต่ถ้าได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ให้สวมสายบีดแทน  

  รองผู้ก ากับลูกเสือส ารอง (หญิง) 

       เครื่องแบบรองผู้ก ากับลูกเสือส ารอง (หญิง) 
เช่นเดียวกับผู้ก ากบัลูกเสอืส ารอง (หญงิ) และแต่งตามคุณวุฒิทางลูกเสือ ต่างกันท ี

เครื่องหมายต าแหน่งทีก่ึ่งกลางกระเป๋าเสื้อข้างขวา 
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  เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบรองผู้ก ากับลูกเสือส ารอง (หญิง)   

เช่นเดียวกับผู้ก ากับลูกเสือส ารอง (ชาย) แต่รองผู้ก ากับลูกเสือส ารอง  ใช้สายนกหวีด                 
ท าด้วยด้ายถัก 1 สาย สีเหลืองสลับด า เป็นห่วงคล้องคอ ปลายสายผูกนกหวีดสอดไว้ในกระเป๋าเสื้อข้าง
ซ้าย แต่ถ้าได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ให้สวมสายบีดแทน 

  รองผู้ก ากับเนตรนารีส ารอง (ชาย) 

      เครื่องแบบรองผู้ก ากับเนตรนารีส ารอง (ชาย) 

เช่นเดียวกับผู้ก ากับเนตรนารสี ารอง (ชาย)  และแต่งตามคุณวุฒิของเนตรนารี  เครื่องหมาย 
ต าแหน่งท าด้วยโลหะรูปวงรี กว้าง 3 ซ.ม. ยาว 4 ซ.ม. ตรงกลางมีเครื่องหมายเนตรนารีสีทอง พื้นสีแดง
ขอบสีทอง ติดที่กึ่งกลางกระเป๋าขวา  

  เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบรองผู้ก ากับเนตรนารีส ารอง (ชาย)   

เช่นเดียวกับผู้ก ากับเนตรนารีส ารอง (ชาย)  แต่รองผู้ก ากับเนตรนารีส ารอง  ใช้สายนกหวีด  
ท าด้วยด้ายถัก 1 สาย สีเหลืองสลับด า เป็นห่วงคล้องคอ ปลายสายผูกนกหวีดสอดไว้ในกระเป๋าเสื้อข้าง
ซ้าย แต่ถ้าได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ให้สวมสายบีดแทน 

       รองผู้ก ากับเนตรนารีส ารอง (หญิง) 

  เครื่องแบบรองผู้ก ากับเนตรนารีส ารอง (หญิง) 

เช่นเดียวกับผู้ก ากับเนตรนารีส ารอง (หญิง)  และแต่งตามคุณวุฒิทางเนตรนารีเครื่องหมาย 
ต าแหน่งท าด้วยโลหะรูปวงรี กว้าง 3 ซ.ม. ยาว 4 ซ.ม. ตรงกลางมีเครื่องหมายเนตรนารีสีทอง  พื้นสีแดงขอบสี
ทอง  ติดที่กึ่งกลางกระเป๋าขวา  

  เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบรองผู้ก ากับเนตรนารีส ารอง (หญิง)   

เช่นเดียวกับผู้ก ากับเนตรนารีส ารอง (ชาย)  แต่รองผู้ก ากับเนตรนารีส ารอง  ใช้สายนกหวีด  
ท าด้วยด้ายถัก 1 สาย สีเหลืองสลับด า เป็นห่วงคล้องคอ ปลายสายผูกนกหวีดสอดไว้ในกระเป๋าเสื้อข้าง
ซ้าย แต่ถ้าไดร้ับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ให้สวมสายบีดแทน       

ลูกเสือส ารอง  

        เครื่องแบบลูกเสือส ารอง   ประกอบด้วย 

          หมวกทรงกลม  มีกะบังหน้าหมวก รูปแบบสีและขนาด ท าด้วยผ้าสีกรมท่า ตัวหมวกเย็บ
ด้วยผ้า  6 ช้ิน แนวตะเข็บระหว่างช้ินและขอบหมวกโดยรอบทาบด้วยด้ายหรอืไหมถักสีเหลอืง เมื่อเข้าพธีิ
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ประจ ากองแล้ว มีตราหน้าหมวกรูปหน้าเสือ  และอักษรใต้หน้าเสือว่า “ลูกเสือ” สีเหลือง  บนผ้า สี
กรมท่า  ขลิบริม สีกรมท่ารูปไข่ ยาว 4 ซ.ม. กว้าง 3.5 ซ.ม. 

   เสื้อแขนสั้น  แบบและสีตามที่ผูบ้ังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนก าหนดให้สอดชายเสื้ออยู่
ภายในกางเกง 

   ผ้าผูกคอ รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ด้านฐาน 90 ซ.ม. ด้านตั้ง 65 ซ.ม. สีตามที่ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือแต่ละโรงเรียนก าหนด และมีห่วงซึ่งไม่ใช่ห่วงกิลเวลล์สวมผ้าผูกคอ   

   กางเกงขาสั้น  แบบและสีตามที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนก าหนด 

   เข็มขัดหนัง   สีน้ าตาลกว้างไม่เกิน 3 ซ.ม. หัวชนิดหัวขัดท าด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูป
ตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์ 

   ถุงเท้า รองเท้า  ชนิดและสีตามที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนก าหนด 

     เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือส ารอง  ประกอบดว้ย 

  เครื่องหมายจังหวัด  ท าด้วยผ้า มีขนาด รูปและสีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ                
ติดที่มุมผ้าผูกคอ  ตรงข้ามด้านฐาน  

                เครื่องหมายลูกเสือส ารอง 

                  รูปแบบสแีละขนาด  ท าด้วยผ้าสีกรมท่ารปูไข่ยาว 4 ซ.ม. กว้าง 3.5 ซ.ม. มีรูปหน้าเสือ และ ค า
ว่า “ลูกเสือ” สีเหลืองขลิบริมสีกรมท่า  

                 การประดับ  ติดที่อกเสื้อข้างซ้ายเหนือกระเป๋า 

เครื่องหมายหมู่ 

               รูปแบบสีและขนาด   ท าด้วยผ้าสีตามที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนก าหนด             
รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ยาวด้านละ 3.5 ซ.ม.   

                 การประดบั  ติดที่แขนเสื้อใต้ตะเข็บไหล่ซ้าย 1 ซม. ให้มุมแหลมขึ้น 
 

เครื่องหมายชั้น 

     - ดาวดวงที่  1 
                รูปแบบสีและขนาด  เป็นเครื่องหมายรูปดาว  6  แฉก  สีเงินเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 ซ.ม. 
                  การประดับ  ติดที่ข้างขวารูปหน้าเสือหน้าหมวก 
               - ดาวดวงที่  2 
                 รูปแบบสีและขนาด  เช่นเดียวกับดาวดวงที่ 1 
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                 การประดบั  ติดที่ข้างซ้ายรปูหน้าเสือหน้าหมวก 
   - ดาวดวงที่  3 
                  รูปแบบสีและขนาด   เช่นเดียวกับดาวดวงที่ 1        
                  การประดับ   ติดที่หน้าหมวกใต้รูปหน้าเสือ  ระหว่างกลางดาวดวงที่ 1  และดาวดวงที่ 2 

เครื่องหมายประจ าการ 

                รูปแบบสีและขนาด   ท าด้วยผ้าสีเหลืองรปูกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 ซ.ม. มีรปูดาว 6 แฉก              
สีเงิน เส้นผ้าศูนย์กลาง 1.5 ซ.ม.  
                 การประดับ  ติดที่อกเสื้อข้างซ้ายเหนือเครื่องหมายลกูเสือส ารอง 1 ซ.ม. 

หมายเหต ุ : จ านวนเครื่องหมายประจ าการให้ติดตามจ านวนปีที่ได้เป็นลูกเสือส ารอง เว้นระยะระหว่างกัน               
5 ม.ม. ตามแนวนอน 

เครื่องหมายสังกัด 

         ช่ือกลุ่มหรอืกองรปูแบบสีและขนาด ท าด้วยผ้าสีแดง รปูสี่เหลี่ยมผนืผ้ายาว 7 ซ.ม. กว้าง 1.5 ซ.ม.     
มีช่ือกลุ่มหรือกองสีขาว 
        การประดับ  ติดโค้งตามไหล่เสื้อข้างขวา 

            เลขกลุ่มและเลขกองรูปแบบสีและขนาด ท าด้วยผ้าสีแดงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 3.5 ซ.ม.             
ขลิบสีขาว มีตัวเลขอารบิค เลขกลุ่มสีขาวสูง 1.5 ซ.ม. อยู่ข้างบน และเลขกองสีขาวสูง 1 ซ.ม. อยู่ข้างล่าง                    

         การประดับติดใต้เครื่องหมายช่ือกลุ่มหรือกอง 

หมายเหต ุ: กองลูกเสือที่จัดเป็นกลุ่มไม่ได้ ให้มเีลขกองอย่างเดียว 

เครื่องหมายภาษาต่างประเทศ 

         รูปแบบสีและขนาด ท าด้วยผ้าสีกากี รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว 6 ซ.ม.  กว้าง 1.5 ซ.ม. มีอักษร 
ไทยบอกช่ือภาษาต่างประเทศที่พูดได้ดีสีขาว 

        การประดับ   ติดที่อกเสือ้ข้างขวาเหนือกระเป๋า 

เครื่องหมายวิชาพิเศษ 

         รูปแบบสีและขนาด รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมุมมน ด้านฐานยาว 3.5 ซ.ม. ด้านตั้งยาว 2.5 ซ.ม.             
ท าด้วยผ้ามีอักษรและรูปตามที่กฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือก าหนด 

การประดับ 

  - ถ้าสอบได้ไม่เกิน 9 วิชา ให้ติดที่แขนเสื้อข้างขวา กึ่งกลางระหว่างไหล่กับศอกเรียงกันเป็น
แถวตามแนวนอน แถวใดเกิน 3 วิชา ให้ข้ึนแถวใหม่เว้นระยะระหว่างเครื่องหมายและระหว่างแถว 1 ซ.ม. 
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  - ถ้าสอบได้เกิน 9 วิชา ให้มีสายสะพายพาดจากบ่าซ้ายไปประจบกันที่ใต้เอวขวาด้วยผ้า
ต่วนหรือผ้าสักหลาดสีเหลือง กว้าง 8 ซ.ม. ขลบิรมิสีขาบ (สีน้ าเงินเข้มหรอืสีน้ าเงินแก่อมม่วง) ข้างละ               
1 ซ.ม. และปกัเครือ่งหมายวิชาพิเศษ 

หมายเหตุ  : สายสะพายพาดจากบ่าซ้ายไปประจบกันที่ใต้เอวขวา มาจาก กฎกระทรวง  พ.ศ. 2492             
ออกตามในพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2490 ว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ 

   เครื่องหมายลูกเสือสัมพันธ์ 

         เป็นรูปลูกเสือกระโดดข้ามห่วงสีทองสามห่วง บนพื้นสีเขียว ต้องสอบได้ดาวดวงที่ 3         
ตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือส ารอง  
ฉบับที่10 พ.ศ.2522 หมวด 4 เครื่องหมายลูกเสือสัมพันธ์ 

   เครื่องหมายนายหมู่และรองนายหมู ่

           รูปแบบสีและขนาด  ท าด้วยแถบผ้าสีเหลืองกว้าง 1 ซ.ม. (นายหมู่ 2 แถบ รองนายหมู่ 1 แถบ)  

          การประดบั  เย็บติดรอบแขนเสื้อข้างซ้ายเหนอืปลายแขนเสื้อ 5 ซ.ม. (เว้นระยะระหว่าง
แถบ 1 ซ.ม. ส าหรับนายหมู่) 

  สายนกหวีด 

          รูปแบบสีและขนาด   ท าด้วยด้ายถัก 1 สาย สีเหลอืง (ส าหรับนายหมู่ รองนายหมู่) 

          การประดบั  เป็นห่วงคล้องคอ ปลายสายผกูนกหวีดสอดไว้ในกระเป๋าเสื้อข้างซ้าย 

        เนตรนารีส ารอง 

      เครื่องแบบเนตรนารีส ารอง  ประกอบด้วย 

  หมวกทรงกลม  มีกะบังหน้าหมวก ท าด้วยผ้าสีกรมท่า ตัวหมวกเย็บด้วยผ้า 6 ช้ิน                  
แนวตะเข็บระหว่างช้ินและขอบหมวกโดยรอบทาบด้วยด้ายหรือไหมถักสีแดง เมื่อเข้าพิธีประจ ากองแล้ว   
มีตราหน้าหมวกรูปเครื่องหมายเนตรนารี ท าด้วยโลหะสีทอง 

  เสื้อแขนสั้น  แบบและสีตามที่ผู้บังคับบัญชาเนตรนารีแต่ละโรงเรียนก าหนด ให้สอดชายเสื้อ                  
อยู่ภายในกระโปรง 

  ผ้าผูกคอ รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ด้านฐาน 90 ซ.ม. ด้านต้ัง 65 ซ.ม. สีตามทีผู่้บงัคับบัญชา
เนตรนารีแตล่ะโรงเรียนก าหนดและมีห่วงซึ่งไม่ใช่ห่วงกิลเวลล์สวมผ้าผกูคอ 

  กระโปรง  ยาวเสมอเข่า แบบและสีตามที่ผูบ้ังคับบัญชาเนตรนารีแต่ละโรงเรียนก าหนด 

  ถุงเท้า  สีขาว พับสั้นเพียงข้อเท้า 
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  รองเท้า  หนังสีด า แบบนักเรียน หรือผ้าใบสีด าไม่มีลวดลายหุ้มส้นชนิดผูก 

      เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบเนตรนารีส ารอง  ประกอบด้วย 

  เครื่องหมายจังหวัด  เช่นเดียวกับลูกเสือส ารอง 

  เครื่องหมายเนตรนารีส ารอง  ท าโดยโลหะสีทองรูปหกเหลี่ยม มีลายฉลุรูปนางฟูา ยาว 3 ซ.ม.        
กว้าง 2 ซ.ม.  ติดที่อกเสื้อข้างซ้าย 

  เครื่องหมายหมู่  ท าด้วยผ้าสีตามที่ผู้บังคับบัญชาเนตรนารีแต่ละโรงเรียนก าหนด รูปสามเหลี่ยม
ด้านเท่า ยาวด้านละ 3.5 ซ.ม. ติดที่แขนเสื้อใต้ตะเข็บไหล่ซ้าย 1 ซ.ม. ให้มุมแหลมขึ้น 

   เครื่องหมายชั้น รูปปีกท าด้วยโลหะสีเงิน ขนาดยาว 2 ซ.ม. กว้าง 1 ซ.ม. เมื่อสอบได้ตาม
หลักสูตร ปีกขวาให้ติดที่หมวกด้านขวาของเครื่องหมายเนตรนารี  เมื่อสอบได้ตามหลักสูตร ปีกซ้ายให้ติด
ที่หมวกด้านซ้ายของเครื่องหมายเนตรนารี (ปัจจุบันอนุโลมใช้เครื่องหมายรูปดาว 6 แฉกสีเงิน
เช่นเดียวกับ           ลูกเสือส ารอง) 

  เครื่องหมายประจ าการ  ท าด้วยผ้าสีเหลือง รูปกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 ซ.ม. มีรูปดาว                  
6 แฉก สีเงินเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 ซ.ม.  ติดที่อกเสื้อข้างซ้ายเหนือเครื่องหมายเนตรนารีส ารอง 1 ซ.ม. 
จ านวนเครื่องหมายประจ าการ ให้ติดตามจ านวนปีที่ได้เป็นเนตรนารีส ารอง เว้นระยะระหว่างกัน 5 ม.ม. ตาม
แนวนอน 

  เครื่องหมายสังกัด 

                ช่ือกลุ่มหรือกอง  ท าด้วยผ้าสีแดงรปูสีเ่หลี่ยมผืนผ้า ยาว 7 ซ.ม. กว้าง 1.5 ซ.ม. ขลิบริม    
สีขาว   ติดโค้งตามไหล่เสื้อข้างขวา 

          เลขกลุ่มและเลขกอง ท าด้วยผ้าสีแดง รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ3.5 ซ.ม. ขลิบริมสีขาว               
มีตัวเลขอารบิค เลขกลุ่มสีขาวสูง 1.5 ซ.ม. อยู่ ข้างบนและเลขกองสีขาว 1 ซ.ม. อยู่ข้างล่าง  ติดใต้
เครื่องหมายช่ือกลุ่มหรือกอง 

หมายเหตุ :  กองเนตรนารีที่จัดเป็นกลุ่มไม่ได้ ให้มีเลขกองอย่างเดียว 

  เครื่องหมายนกบิน   เป็นรูปปีกนกประกอบตราเนตรนารี ท าด้วยโลหะสีเงิน ขนาดยาว 3.5 ซ.ม.        
กว้าง 1 ซ..ม.  ติดที่อกเสื้อข้างขวา (ปัจจุบันถ้าไม่มีการผลิตจ าหน่าย ก็ไม่ต้องติด) 

   เครื่องหมายภาษาต่างประเทศ  ท าด้วยผ้าสีกากี รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาว 6 ซ.ม. กว้าง                 
1.5 ซ.ม. มีอักษรไทยบอกช่ือภาษาต่างประเทศที่เนตรนารีพูดได้ดีสีขาว ติดที่อกเสื้อข้างขวา  ถ้าติด
เครื่องหมายนกบินอยู่แล้วให้ติดใต้เครื่องหมายนกบิน 
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  เครื่องหมายวิชาพิเศษ  ท าด้วยผ้าสีตามหมวดต่างๆ ที่ก าหนดให้รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว             
มุมมน ด้านฐานยาว 3.5 ซ.ม. ด้านต้ังยาว 2.5 ซ.ม. ท าด้วยผ้า มีกรอบและค าว่า “เนตรนารี” สีขาว  

หมายเหตุ  :  - ถ้าสอบได้ไม่เกิน 9 วิชา  ให้ติดที่แขนเสื้อข้างขวากึ่งกลางระหว่างไหล่กับศอกเรียงกันเป็นแถว         
ตามแนวนอนแถวใดเกิน 3 วิชา ให้ข้ึนแถวใหม่เว้นระยะระหว่างเครื่องหมายและระหว่างแถว 1 ซ.ม.            
ถ้าสอบได้เกิน  9 วิชา ให้มีสายสะพายพาดจากบ่าซ้ายไปประจบกันที่ใต้เอวขวา ท าด้วยผ้าต่วนหรือผ้า
สักหลาดสีเหลืองกว้าง 8 ซ.ม. ขลิบริมสีขาบ (สีน้ าเงินเข้มหรือสีน้ าเงินแก่อมม่วง) ข้างละ 1 ซ.ม.ใช้ติด
เครื่องหมายวิชาพิเศษ 

               - สายสะพายพาดจากบ่าซ้ายไปประจบกันที่ใต้เอวขวา มาจากกฎกระทรวง พ.ศ.2492              
ออกตามในพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2490 ว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ* 

  เครื่องหมายหัวหน้าหมู่และรองหัวหน้าหมู่เนตรนารีส ารอง  ท าด้วยแถบผ้าสีเหลือง กว้าง       
1 ซ.ม. เย็บติดรอบแขนเสื้อข้างซ้ายเหนือปลายแขน 2 ซ.ม. เว้นระยะแถบ 1 ซ.ม.  หัวหน้าหมู่ 2 แถบ                   
รองหัวหน้าหมู่ 1 แถบ 

  สายนกหวีด  ท าด้วยด้ายถัก 1 สาย  สีเหลืองเป็นห่วงคล้องคอ  ปลายสายนกหวีดใส่ ไว้               
ในกระเป๋าเสื้อข้างซ้าย (ส าหรับหัวหน้าหมู่ และรองหัวหน้าหมู่เท่านั้น)  
 

 หมวดที่ 2  การปฏิบตัิขณะอยู่กบัที ่

 1. การท าความเคารพและกล่าวค าปฏิญาณขณะอยู่กับที่ 
  -  ค าบอก“ลูกเสือ - ตรง” “ท าความเคารพประธานในพิธี” “ตรงหน้า - ระวัง”  “วันทยา - วุธ”  
  -  บรรเลงเพลงมหาฤกษ์  

 ผู้ถือปูายอยู่ในท่าตรง ผู้ถือธงอยู่ในท่าตรงและท าความเคารพด้วยท่าโรยธง 

 ผู้ก ากบั รองผู้ก ากบักองลกูเสือส ารองอยู่ในท่าตรงและท าวันทยหัตถ์ 3 นิ้ว ลูกเสือ
ส ารองทุกคนในกองอยู่ในท่าตรง 

  ผู้ก ากับ รองผู้ก ากับกองลูกเสือสามญั สามญัรุ่นใหญ่ วิสามญั อยู่ในท่าตรงและท า 
วันทยาวุธด้วยไม้ถือ 

 ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามัญอยู่ในท่าตรงและท าวันทยาวุธ 
  -  จบเพลงมหาฤกษ์  ค าบอก “เรียบ - อาวุธ , ตามระเบียบ, พัก”  

 ผู้ถือปูายอยู่ในท่าตรงและหยอ่นเข่าขวา ผู้ถือธงอยู่ในท่าตรงและหย่อนเข่าขวา 

 ผู้ก ากบั รองผู้ก ากบัลกูเสือส ารองลดมือลง และอยู่ในท่าพักตามระเบียบ                 
ลูกเสือส ารองทุกคนในกองอยู่ในท่าพักตามระเบียบ 
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 ผู้ก ากบั รองผู้ก ากบักองลกูเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามญั เรียบอาวุธด้วยไม้ถือ
อยู่ในท่าตรง และหย่อนเข่าขวา ลูกเสอืสามัญ สามญัรุ่นใหญ่ วิสามัญ เรียบอาวุธ 
และอยู่ในท่าพกัตามระเบียบ 

 

 2.  การกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี    

 3.  การกล่าวค าปฏิญาณ     

  -  ค าบอก “ลูกเสอื,เตรียมกล่าวค าปฏิญาณ – ตรง” (ทุกคนอยู่ในท่าตรง) 
     “ลูกเสือส ารองกล่าวค าปฏิญาณตามข้าพเจา้” 

 ลูกเสือส ารองผู้ถือปูายท าวันทยหัตถ์ 2 นิ้ว 

 ลูกเสือส ารองผู้ถือธงท าวันทยหัตถ์ 2 นิ้ว 

 ผู้ก ากับ รองผู้ก ากับลูกเสือส ารองแสดงรหัส 3 นิ้ว ลูกเสือส ารองในกองวันทยหัตถ์ 2 นิ้ว 

 ส่วนลูกเสือประเภทอื่น ผู้ก ากับ และรองผู้ก ากับกองลูกเสอืแสดงรหัส 
            (ผู้ก ากบั, รองผู้ก ากับลูกเสือส ารอง ผูบ้ังคับบัญชาลกูเสอือื่น และลูกเสือประเภทอื่น
แสดงรหัส ส่วนลูกเสอืส ารองท าวันทยหัตถ์ 2 นิ้ว) 
     “ข้าสัญญาว่า / (ลูกเสือส ารองกล่าวตาม) 
    ข้อ 1 / ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ/ ศาสนา/ พระมหากษัตริย ์ (ลูกเสือส ารองกล่าวตาม) 
    ข้อ 2 / ข้าจะยึดมั่นในกฎของลกูเสือส ารอง / และบ าเพ็ญประโยชน์ต่อผูอ้ื่นทุกวัน/ 
     (ลูกเสอืส ารองกล่าวตาม) 
 - จบค าปฏิญาณของลกูเสือส ารอง (ทุกคนลดมือลงอยู่ในท่าตรง) 
        “ลูกเสือสามญั ลกูเสือสามญัรุน่ใหญ่ ลกูเสอืวิสามญั ผู้บงัคับบญัชา กล่าวค าปฏิญาณ
ตามขา้พเจ้า”  

 ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสอืวิสามญั แสดงรหัส 

 ผู้ก ากบั รองผู้ก ากบักองลกูเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญแสดงรหัส 

 ลูกเสือส ารองท าวันทยหัตถ์ 2 นิ้ว 

 ผู้ก ากบั รองผู้ก ากบัลกูเสือส ารองแสดงรหัส 3 นิ้ว  
“ด้วยเกียรติของข้า / (ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามัญและผูก้ ากับ รองผู้ก ากบั      
 ทุกประเภทกล่าวตาม)  ยกเว้นลูกเสือส ารองท าวันทยหัตถ์ 2 นิ้ว ไม่ต้องกล่าวตาม 

    ข้าสัญญาว่า / 
    ข้อ 1  / ข้าจะจงรกัภักดีต่อชาติ /ศาสนา/ พระมหากษัตริย ์     
                      ข้อ 2 / ข้าจะช่วยเหลอืผู้อื่นทุกเมื่อ 
    ข้อ 3 / ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ      
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                                     จบการกล่าวค าปฏิญาณ ทุกคนลดมือลงและอยู่ในท่าตรง 
 

 4. ประธานในพิธีให้โอวาท  
  -  จบค าให้โอวาท 
  -  ค าบอก “ลูกเสอื, ตรงหน้า – ระวัง,  วันทยา-วุธ”  
  -  บรรเลงเพลงมหาฤกษ์  

 ผู้ถือปูายอยู่ในท่าตรง 

 ผู้ถือธงท าความเคารพด้วยท่าโรยธง 

 ลูกเสือส ารองทุกคนอยู่ในท่าตรง 

 ผู้ก ากบั รองผู้ก ากบักองลกูเสือส ารองท าวันทยหัตถ์ 3 นิ้ว 

 ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามัญ ท าวันทยาวุธ 

 ผู้ก ากบั รองผู้ก ากบักองลกูเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามญัวันทยาวุธด้วยไม้ถือ 
  -  จบเพลงมหาฤกษ์  ค าบอก“เรียบ-อาวุธ” 

 ผู้ถือปูาย ผู้ถือธง อยู่ในท่าตรง 

 ลูกเสือส ารองทุกคนอยู่ในท่าตรง 

 ผู้ก ากบั รองผู้ก ากบักองลกูเสือส ารองลดมอืลงและอยู่ในท่าตรง 

 ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามัญ เรียบอาวุธและอยู่ในทา่ตรง 

 ผู้ก ากับ รองผูก้ ากับกองลกูเสือสามญั   สามัญรุ่นใหญ่ วิสามญั เรยีบอาวุธและอยู่ในท่าตรง 
 

 5. การเตรียมตัวเดินสวนสนาม 
  - แตรเดี่ยวเปุาใหส้ัญญาณเตรียมสวนสนาม 2 ครั้ง 
  - ค าบอก “ลูกเสือเตรียมสวนสนาม , แบก - อาวุธ” 

 ผู้ถือปูายแบกปูาย ผู้ถือธงแบกธง 

 ผู้ก ากบั รองผู้ก ากบักองลกูเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามญั ท าท่าบ่าอาวุธ 

 ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามัญทุกคน แบกอาวุธ 
  - แตรเดี่ยวเปุาใหส้ัญญาณหน้าเดิน 2 ครั้ง   
  - ค าบอก “สวนสนาม, เลี้ยวขวา , หน้า - เดิน”  
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หมวดที่ 3 การเดินสวนสนาม 

         - ให้ผู้แบกปูายออกเดินด้วยการเลี้ยวขวา 
  - ผู้แบกธงเมือ่เดินมาถึงจุดทีผู่้แบกปูายยืน ก็ใหเ้ดินเลี้ยวขวา 

      - ผู้ก ากบั เมื่อเดินมาถึงจุดทีผู่้แบกปูายยืน ก็ให้เดินเลี้ยวขวา 
      - รองผู้ก ากบั เมือ่เดินมาถึงจุดทีผู่้แบกปูายยืน ก็ใหเ้ดินเลี้ยวขวา 
    - กองลูกเสือ หรือกองเนตรนารสี ารอง เมื่อเดินมาถึงจุดที่ผู้แบกปูายยืน ก็ใหเ้ดินเลี้ยวขวา  

(โดยให้นายหมู่ลกูเสือส ารองด้านขวา ก้าวสั้นๆ ส่วนลูกเสือส ารองทีอ่ยู่ด้านทางซ้าย ก้าวเท้ายาวๆ จนหมู่
ของตนเดินออกมาเป็นรปูแถวหน้ากระดานเป็นหมูเ่สมอกัน ก็ออกเดินไปให้เป็นแนวเดียวกัน 
หมายเหตุ : การเดินสวนสนาม ทุกคนต้องเดินตัวตรง ปลายเท้างุ้มสูงจากพื้นประมาณ 1 คืบ แกว่งแขน            
ทั้งสองข้าง โดยสลบักับเท้าทีเ่ดินให้ได้จงัหวะพร้อมเพรียงกนั 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- เมื่อรองผู้ก ากับเดินลงสูลู่่ที่ 2 จะสะบัดหน้ามาทางซ้ายแลว้บอก “เลี้ยวซ้าย” 

- กองลูกเสือส ารองเดินเลี้ยวซ้าย (โดยลกูเสือทางด้านซ้ายมอืเดินก้าวสั้นๆ ส่วนนายหมู ่
ลูกเสือส ารองทางด้านขวามือ เดินก้าวยาวๆ) 
หมายเหตุ : การเดินตอ้งรักษาระยะตอ่ ผู้แบกธงประจ ากองเดนิต่อจากผู้ถือปาูย 5 ก้าว ผู้ก ากบัเดินหา่งจาก    
ผู้ถือธง 5 ก้าว รองผู้ก ากบัเดินห่างจากผู้ก ากบั 5 ก้าว และตับแรกของกองลูกเสอืส ารอง เดินห่างจากรอง              
ผู้ก ากบั 3 ก้าว (กองลูกเสือส ารองจะเดินเป็นแถวหน้ากระดานเป็นหมู่ปิดระยะ) 
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หมวดที่  4 การปฏบิัติขณะผ่านธง 3 ธง 
- ผู้แบกปูายให้หันปูายไปทางขวาก่อนถึงธงที่ 1 ประมาณ 20 ก้าว การเดินผ่านธงที่ 1                

ธงที่ 2 และธงที่ 3  ตามองตรงและเมื่อผ่านธงที่ 3 ให้หันปูายกลับตามเดิม 
- ผู้แบกธงเมื่อถึงธงที่ 1 ให้จับคันธงข้ึนต้ังตรง (โดยใช้มือซ้ายก าคันธงเสมอหัวไหล่ ส่วนมือ 

ขวาก าคันธงแนบล าตัว แขนขวาเหยียดตรง เมื่อถึงธงที่  2 ให้ใช้มือซ้ายเอนคันธงตรงไปข้างหน้า              
45 องศา ส่วนแขนขวาที่จับคันธงให้เหยียดตรง ตามองตรง) และเมื่อผ่านธงที่ 3 ให้แบกธงตามปกติ 

- ผู้ก ากับให้เดินสวนสนามไปจนถึงธงที่ 2 จึงสะบัดหน้าไปทางขวาและท าวันทยหัตถ์               
แขนซ้ายไม่แกว่ง (ทิ้งดิ่งกับล าตัว) และเมื่อผ่านธงที่ 3 ก็เลิกท าความเคารพ สะบัดหน้ากลับ และเดิน
แกว่งแขนทั้งสองตามเดิม 

- รองผู้ก ากับ เมื่อเดินสวนสนามมาใกล้ธงที่ 1 (ประมาณ 2 ก้าว) ให้สะบัดหน้าไปทางขวา  
แล้วบอก “ระวัง” แล้วสะบัดหน้ากลับ และเมื่อเดินสวนสนามไปอีก จะถึงธงที่ 2 (ประมาณ 2 ก้าว)                  
ให้สะบัดหน้าไปทางขวาแล้วบอก “แลขวา-ท า”พร้อมกับท าวันทยหัตถ์ (แขนซ้ายไม่แกว่ง ทิ้งดิ่งข้างล าตัว)   
หมายเหตุ : การบอกให้ตกเท้าขวาเสมอ 

- กองลูกเสือ  กองเนตรนารีส ารอง เมื่อได้ยินค าบอก “ระวัง” ก็ให้เดินตบเท้าอย่างแข็งแรง                 
และเมื่อได้ยินค าบอก “แลขวา-ท า”ลูกเสือทุกคนก็สะบัดหน้าไปทางขวา (ถึงแม้จะยังเดินสวนสนามไม่ถึง           
ธงที่ 2 ก็ตาม) แขนทั้งสองไม่แกว่ง (ทิ้งดิ่งลงข้างล าตัว) ยกเว้นคนขวาสุดของแต่ละตับ(นายหมู่ลูกเสือ)                  
ให้แลตรง เมื่อตับใดของกองลูกเสือเดินผ่านธงที่ 3 ก็ให้สะบัดหน้ากลับโดยพร้อมเพรียงกันและ เดินแกว่ง
แขนทั้งสองข้างตามเดิม 
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การประดบัสายสะพายเครือ่งหมายวิชาพิเศษตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2492) 
ออกตามความในพระราชบญัญัติลกูเสอื พ.ศ. 2490 ว่าด้วยเครื่องแบบลกูเสอื 

 
 ข้อ 23 เครื่องหมายวิชาพิเศษ ส าหรับลูกเสือให้ประดับกับเสื้อเครื่องแบบลูกเสือ โดยเย็บติดกับ
แขนเสื้อ ข้างขวา ตรงกึ่งกลางระหว่างไหล่กับศอก แต่ถ้าผู้ใดมีความรู้ ความสามารถ ในวิชาพิเศษ ให้ติด
เรียงกันเป็นแถวตามแนวนอน และในแถวหนึ่ง ๆ ให้ติดได้อย่างมากแถวละ 3 อัน  ถ้ามีมากกว่า 3 อัน  
ให้ประดับเป็นอีกแถวหนึ่ง โดยนัยเดียวกับที่กล่าวมาแล้ว แต่ไม่เกินกว่า 3 แถว เว้นระยะระหว่างเครื่องหมาย
อันหนึ่ง ๆ ห่างกันประมาณ 1 ซ.ม. ลูกเสือผู้ใดมีความรู้ ความสามารถ ในวิชาพิเศษส าหรับลูกเสือเกินกว่า 
9 วิชา ให้มีแถบสายสะพายแพรต่วนสทีอง หรือแถบสกัหลาดสเีหลืองกว้าง 10 ซ.ม. ที่ขอบแถบทั้งสองข้าง
กว้างข้างละ 1 ซ.ม. เป็นสีขาบ สะพายพาดจากบ่าซ้ายไปประจบกันท่ีใต้เอวขวา บนแถบปักเครื่องหมาย
วิชาพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ 

- การประดบัเครือ่งหมายวิชาพิเศษลูกเสอื เนตรนารีสามญั 

- สายยงยศลูกเสือ เนตรนารสีามัญ 

- การสวมสายสะพาย 

ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่

- การประดับวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
- การประดับสายยงยศ 
 

ลูกเสือวิสามัญ 
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ประกาศส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประดบัเครื่องหมายลกูเสอืโลก และเข็มเครือ่งหมายแสดงวิทยฐานะ 

********************************************* 
 

 เพื่อให้การประดับเครื่องหมายลูกเสือโลก  และเข็มเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของลูกเสือ  
ผู้บังบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และถูกต้อง ส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้ คือ 
 1. การประดับเครื่องหมายลูกเสือโลก 
  ลูกเสือสามัญรุน่ใหญ ่จะต้องสอบได้ตามหลกัสตูรเครื่องหมายลูกเสือโลกจึงจะมีสิทธ์ิ ประดับ
ได้ตรงกึ่งกลางกระเป๋าเสื้อข้างซ้าย 
  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือให้ประดับได้
ตรงกึ่งกลางกระเป๋าเสื้อข้างซ้าย (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2520 
ลงวันที่ 24  พฤษภาคม 2520  ณ ห้องประชุมศาลาวชิราวุธ) 
 2. การประดับเข็มเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะ 
  ลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ      
ให้ประดับเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะอกเสื้อข้างขวาเหนือกระเป๋าและหรือตามกฎหมายและระเบียบแบบ
แผนว่าด้วยการนั้น 
 

 ประกาศ ณ วันที่  17  มีนาคม  พ.ศ. 2536 
 
 
        (ลงช่ือ)           สนั่น  อินทรประเสริฐ 
                  (นายสนั่น อินทรประเสริฐ) 
              อธิบดีกรมพลศึกษา 
            เลขาธิการคณะกรรมการบรหิารลูกเสือแห่งชาติ 
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-ตัวอย่าง- 
 

เรื่อง  การด าเนินการเนตรนารี และการรับรองการฝึกอบรมผู้บังคับบญัชาเนตรนารี 
เรียน  ผอ.ลูกเสือจังหวัดทุกจังหวัด และศึกษาธิการเขตทกุเขต 

  ตามที่ ได้มีการประชุมสภาลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 14 มีปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินงานการตั้ง
กองเนตรนารี และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชา ซึ่งต้องซื้อหาและใช้แบบฟอร์มจากองค์การค้าของคุรุสภา ท าให้
ท างานไม่สะดวก ดังความละเอียดแจ้งอยู่ในรายงานการประชุมสภาลูกเสือฯ แล้วนั้น 

  เรื่องนี้ได้น าข้อเสนอดังกล่าวไปหารือ องค์การค้าคุรุสภาแล้ว ได้รับค าตอบ ยืนยันว่าได้
จัดพิมพ์แบบ น.น. ต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแลว้ ขอให้ติดต่อสั่งซื้อจากร้านลกูเสอื องค์การค้าของคุรุสภาหรอื
ร้านตัวแทนในจังหวัดน้ันๆ ได้ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

  อนึ่ง ขอเรียนเพิ่มเติมให้ทราบว่า คณะกรรมการผ่านการฝึกอบรมลูกเสือแห่งชาติอันมี        
นายกองวิสุทธารมณ์ เป็นประธานคณะกรรมการฯ ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับเรือ่งการฝกึอบรมผู้บังคับบัญชา        
เนตรนารี ดังนี้ 

1. รับรองการฝกึอบรมของผู้บงัคับบัญชาเนตรนารี เท่ากับการฝึกอบรมของผู้บังคับบัญชา 
ลูกเสือ 

2. .ให้ใช้เครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน ได้เช่นเดียวกับผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
3. แนวการฝึกอบรมนั้น ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของส านักงานคณะกรรมการบริหาร 

ลูกเสือแห่งชาติ 
4. การฝึกอบรมของผู้บังคับบัญชาเนตรนารีแต่ละครั้ง ต่อไปถ้าพอจะท าได้ควรร่วมกันท า 

ด้วยกันกับผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
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