คานา
คู่มือการประกวดระเบียบแถวลู กเสื อ เนตรนารี เป็นคู่ มือส าหรั บหน่ วยงานที่มี หน้ าที่
ดาเนินการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ให้มีแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งครูผู้สอนลูกเสือ เนตรนารี ในสถานศึกษา สามารถนาไปประกอบการฝึกอบรมลูกเสือ
เนตรนารี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประกวดฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ สามารถนาความรู้
ที่ได้รับจากคู่มือนี้ไปพัฒนาการฝึ กระเบียบแถวได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากคู่มือเล่ มนี้ได้รวบรวมสาระส าคัญ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือทุกขั้นตอน รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องแบบลูกเสือ
รองผู้กากับลูกเสือ ผู้กากับลูกเสือ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ ด้วย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จัดทาคู่มือการประกวดระเบียบแถว
ลู กเสื อ เนตรนารี มุ่งหวังให้ หน่ วยงานใช้เป็ นคู่มือในการจัดกิจกรรมการประกวดฯ ได้ บรรจุ รายละเอียด
แนวทางการจัดกิจกรรม การตัดสินการประกวดฯ เพื่อให้คณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ ระดับจั งหวัด
ระดับภาค และระดับประเทศ มีการตัดสิ นเป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้สถานศึกษา
จัดส่งกองลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมประกวดฯ โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณ ว่าที่ร้อยโทณัฏฐ์ ยุวยุทธ ผู้ตรวจการ
ลูกเสือประจาสานักงานลูกเสือแห่งชาติ ที่ให้ ความรู้ และคาแนะนา ในการจัดทาคู่มือเล่มนี้ ให้สาเร็จลุล่วง
ด้วยความเรี ยบร้ อย ตลอดจนผู้ บริ หาร คณะทางานของส านักการลู กเสื อ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
รวมทั้งโรงเรียนเทพศิรินทร์ที่ให้ความร่วมมือในการสาธิตรูปแบบท่าต่างๆ ในการประกวด ณ ที่นี้ด้วย
หวังเป็น อย่างยิ่งว่า คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี เล่มนี้จะเป็น
ประโยชน์แ ก่หน่วยงาน สถานศึกษา คณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มากก็น้อย
คณะผู้ จั ดทาน้ อมเกล้ าฯ ถวายเป็ นราชสั กการะแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้าอยู่หั ว รัชกาลที่ 6
พระผู้พระราชทานกาเนิดลูกเสือไทย

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการลูกเสือ
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
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3

ส่วนที่ 1
บทนา
ความเป็นมา

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความสาคัญต่อกิจกรรมลูกเสือ ว่าเป็นกิจกรรมที่สร้าง
เยาวชนให้เป็น ผู้มีระเบียบวินัย มีความกล้าหาญ อดทน ซื่อสัตย์ เชื่อมั่นในตนเอง และความร่วมมือ
ร่วมใจ ความพร้อมเพรียง ความสามัคคี สง่าผ่าเผยสมเกียรติ ของลูกเสือ อีกทั้งยังเป็นการฝึกให้เป็นผู้นา
ผู้ตามที่ดี รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ยังปลูกจิตสานึก
ให้นักเรียน แต่งเครื่องแบบลูกเสือ ได้อย่างถูกต้องตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ โดยในช่วงปี
พุทธศักราช 2547 นายอดิศัย โพธารามิก ดารงตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมาย
ให้กองการลูกเสือ กรมพลศึกษา ในขณะนั้น (ปัจจุบัน คือ สานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน)
ไปพิ จ ารณาจั ด กิ จ กรรมให้ ส อดคล้ อ งตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ดั ง กล่ า ว กองการลู ก เสื อ กรมพลศึ ก ษา
จึงจัด โครงการประกวดระเบี ยบแถวลูกเสื อ เนตรนารี ระดับอาเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ
โดยได้รับความร่วมมือจากสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาทุกเขต ทั่วประเทศ จัดส่งกองลูกเสือ
เนตรนารี เข้าร่วมประกวดฯ อย่างต่อเนื่อง เป็นประจาทุกปี
ต่ อ มาปี พุ ท ธศั ก ราช 2553 ส านั ก การลู ก เสื อ ยุ ว กาชาด และกิ จ การนั ก เรี ย น
ได้ดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ กิจ กรรมลูก เสือที่ส ่ง ผลต่อ คุณ ลักษณะนักเรี ย นที่พึง ประสงค์ โดยเลือ ก
กิจ กรรมการประกวดระเบีย บแถวลู ก เสื อ เนตรนารี ซึ่ ง เป็ น กิ จ กรรมที่ ฝึ ก ให้ ลู ก เสื อ เนตรนารี
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ตามอุดมการณ์ของลูกเสือ โดยเก็บข้อมูลภาคสนาม พบว่า
หน่วยงานที่ดาเนินการจัดกิจกรรมการประกวด และสถานศึกษาต้องการให้สานักการลู กเสือ ยุวกาชาด
และกิ จ การนั ก เรี ย น จั ด ท าคู่ มื อ การประกวดระเบี ย บแถวลู ก เสื อ เนตรนารี เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทาง
ในการประกวดฯ ได้อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี มีพื้นฐานชีวิตที่มั่น คง มีคุณธรรม และเป็นพลเมืองดี
ในเรื่องการมีระเบียบ มีวินัย มีความเข้มแข็ง อดทน มีความเป็นผู้นา ความพร้อมเพรียง ความสามัคคี รู้จัก
เสียสละ ช่วยเหลือผู้อื่น มีทักษะการอยู่ร่วมกัน สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต และสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวันได้อย่างมีคุณภาพ
2. เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทาง และหลักเกณฑ์การประกวดฯ ระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับประเทศ
3. เพื่อฟื้นฟูกิจการลูกเสือในสถานศึกษา และเพื่อให้ลูกเสือมีความรัก ความสนใจ และ
เห็นคุณค่ากิจกรรมลูกเสือมากยิ่งขึ้น
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จุดมุ่งหมาย

มีคมู่ ือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

สาระสาคัญ
ส่วนที่ 1 บทนา
- ความเป็นมา
- วัตถุประสงค์
- จุดมุ่งหมาย
- ขั้นตอนการดาเนินงาน
ส่วนที่ 2 การดาเนินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามัญ
- การเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์
- รูปแบบการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
ส่วนที่ 3 การให้คะแนนและแนวปฏิบัติการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
ส่วนที่ 4 หลักเกณฑ์การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามัญ
- หลักเกณฑ์การให้คะแนน
- แบบการให้คะแนนการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
ส่วนที่ 5 การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี สารอง

ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ศึกษาวิเคราะห์ และวางแผนการดาเนินงาน
2. เสนอขออนุมัติดาเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาคู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ
เนตรนารี ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ
3. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร ตาราทางวิชาการ และจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาคู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ
เนตรนารี ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ
5. เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ความรู้ในการจัดทาคู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ
เนตรนารี
6. จั ดประชุม คณะกรรมการพิจารณาการก าหนดแนวทางและรายละเอี ยดของเกณฑ์การให้
คะแนนการประกวดระเบี ย บแถวลู ก เสื อ เนตรนารี ระดั บ จั ง หวั ด ระดั บ ภาคและระดั บ ประเทศ
เพื่อพิจารณาเนื้อหา รายละเอียดคู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี และเกณฑ์การให้คะแนน
การประกวด
7. ปรับปรุง แก้ไข การจัดทาคู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
8. จัดทาคู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
9. ลงเว็ปไซด์สานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประชาสัมพันธ์การประกวดระเบียบ
แถวลูกเสือ เนตรนารี

คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
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ส่วนที่ 2

การดาเนินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามัญ ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี มีรายละเอียดที่ถูกต้องตามระเบียบ กฎเกณฑ์และ
มีองค์ประกอบ ดังนี้
1. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์
2. รูปแบบการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
1. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์
1.1 สถานที่ที่เหมาะสมสาหรับการจัดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ได้แก่ สนามกีฬา
ของสถานศึกษา หรือสถานที่อื่นที่เหมาะสม (ดังภาพประกอบ)

1.2 ระยะทางการเดิน การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ที่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ระยะของการเดินสวนสนามผ่านธง 3 ธง (ดังภาพประกอบ)
แท่นรับการเคารพ

ธง 3 (สีเขียว)

ธง 2 (สีแดง)
10 ก้าว

10 ก้าว

ธง 1 (สีเหลือง)
10 ก้าว

คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
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1.3

อุปกรณ์ และสื่อ ประกอบด้วย
1.3.1 ธง 3 ธง ธง 1 สีเหลือง (ธงเตรียมทาความเคารพ) ธง 2 สีแดง (ธงทาความเคารพ)
ธง 3 สีเขียว (ธงเลิกทาความเคารพ)
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
คนถือธงประจากอง

ผู้กากับ
รองผู้กากับ
นายหมู่
รองนายหมู่
ลูกเสือ

คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
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2.2 รูปแถวการประกวด (ดังภาพประกอบ)

5 ก้าว
5 ก้าว

5 ก้าว

3 ก้าว
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2.3 การเดินเลี้ยวขวาออกจากสนาม (ดังภาพประกอบ)

คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
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2.4 รูปแบบการเดินเลี้ยวซ้าย (ดังภาพประกอบ)

คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
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2.5 รูปแบบการเดินสวนสนามผ่านธง 3 ธง (ดังภาพประกอบ)
แท่นรับการเคารพ
ธง 3 (สีเขียว)

ธง 2 (สีแดง) ธง 1 (สีเหลือง)

5 ก้าว

5 ก้าว

5 ก้าว

3 ก้าว

คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
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ส่วนที่ 3
การให้คะแนนและแนวปฏิบัติ
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี

สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามัญ ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ
การให้คะแนนการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี มีลาดับขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การให้ คะแนนปู าย ธงประจ ากอง ผู้ ก ากั บ รองผู้ ก ากับ กองลู กเสื อ ไม้ถือ/ ไม้ พลอง/ไม้ ง่าม
เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบขณะอยู่กับที่ (ดังภาพประกอบ)

เมื ่อ กองลูก เสือ เนตรนารี ตั ้ง แถวในสนามเป็น ที ่เ รีย บร้อ ยแล้ว (และอยู ่ใ นท่า พั ก ตามระเบีย บ)
ให้คณะกรรมการตัดสินเครื่องแบบดาเนินการให้คะแนน ดังนี้
1. การยืนถือปูาย ธงประจากอง ไม้ถือ ไม้ง่าม หรือไม้พลอง (ตามประเภทลูกเสือ)
2. ขนาดของปูาย ธงประจากอง ไม้ถือ ไม้ง่าม หรือไม้พลอง (ตามประเภทลูกเสือ)
3. เครื่องแบบผู้กากับ รองผู้กากับ รวมทั้งการประดับเครื่องหมายตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบฯ
และประกาศของสานักงานลูกเสือแห่งชาติ
4. เครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี รวมทั้งการประดับเครื่องหมายตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบฯ
และข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ
ขั้นตอนที่ 2 การให้คะแนนปูาย ธงประจากอง ผู้กากับ รองผู้กากับ กองลูกเสือ การทาความเคารพและ
กล่าวคาปฏิญาณ ขณะอยู่กับที่
เมื่อคณะกรรมการให้คะแนนเครื่องแบบเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการตัดสินการทาความเคารพ และ
กล่าวคาปฏิญาณขณะอยู่กับที่ดาเนินการให้คะแนน ดังนี้
1. การทาความเคารพประธานของผู้ถือปูาย ผู้ถือธงประจากอง ผู้กากับ รองผู้กากับและ
กองลูกเสือในแถว
2. การกล่าวคาปฏิญาณของผู้ถือปูาย ผู้ถือธงประจากอง ผู้กากับ รองผู้กากับ และกองลูกเสือในแถว
12
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ขั้นตอนที่ 3 การให้คะแนนปูาย ธงประจากอง ผู้กากับ รองผูก้ ากับ กองลูกเสือ ขณะเดินสวนสนาม
คณะกรรมการให้คะแนนการเดินสวนสนาม เริ่มตั้งแต่คาบอก “ลูกเสือเตรียมสวนสนาม, แบก – อาวุธ”
และ “สวนสนาม, เลี้ยวขวา หน้า - เดิน” เป็นต้นไปจนถึงก่อนธง 1 (เตรียมทาความเคารพ) ดังนี้
1. การแบกปูาย แบกธงประจากอง แบกไม้ถือ (ท่าบ่าอาวุธ) แบกไม้ง่าม (ไม้พลอง)
2. การเตะเท้าออกเดิน การตบเท้า ด้วยความพร้อมเพรียง
3. การเดินสวนสนาม การแกว่งแขนถูกต้อง พร้อมเพรียงกัน
4. การบอก“เลี้ยวซ้าย” ของรองผู้กากับ และการเดินเลี้ยวซ้ายของกองลูกเสือ เนตรนารี
5. ระยะต่อ ระยะเคียง
6. การหันปูายของผู้ถือปูาย
ขัน้ ตอนที่ 4 การให้คะแนนปูาย ธงประจากอง ผู้กากับ รองผูก้ ากับ กองลูกเสือ ขณะเดินผ่านธง 3 ธง
คณะกรรมการตัดสินการทาความเคารพเมื่อผ่านธง 3 ธง เพื่อให้คะแนน ดังนี้
1. การเดินผ่านธง 3 ธง ของผู้แบกปูาย
2. การเดินผ่านธง 3 ธง ของผู้แบกธงประจากอง
3. การเดินผ่านธง 3 ธง ของผู้กากับลูกเสือ เนตรนารี
4. การเดินผ่านธง 3 ธง ของรองผู้กากับลูกเสือ เนตรนารี
5. การเดินผ่านธง 3 ธง ของแถวลูกเสือแต่ละตับ
6. ระยะต่อ ระยะเคียง และความพร้อมเพรียง

คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
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1. อุปกรณ์ เครื่องแบบ เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบ
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
1.1 ป้ายสวนสนาม (ดังภาพประกอบ)

ความหนา 1/4 นิ้ว

คันจับ

หมายเหตุ : 1. ตัวป้ายสีขาวทั้งหมด และตัวอักษรสีน้าเงิน
2. กรณีชื่อกองลูกเสือของสถานศึกษาใดที่มีชื่อยาว
ให้เขียนเป็น 2 บรรทัด และปรับขนาดตัวอักษรตามความเหมาะสม

2. ธงประจากองลูกเสือ
คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
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1.2 ธงประจากอง
1.2.1 ธงประจากองลูกเสือสามัญ
ทาด้วยผ้าสีเขียว ขนาด 120 x 80 ซ.ม. มีครุยสีเหลืองยาว 8 ซ.ม. สามด้าน ตรงกลางมี
ตราคณะลูกเสือแห่งชาติสีเหลือง ขนาด 40 x 25 ซ.ม. ใต้ตราบอกชื่อกลุ่มหรือกองลูกเสือ ตัวอักษร
พิมพ์ธรรมดาสีเหลืองขนาดพองาม ยอดคันธงทาด้วยโลหะเป็นรูปวชิระสีเงิน
1.2.2 ธงประจากองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ทาด้วยผ้าสีเลือดหมู ขนาด 120 x 80 ซ.ม. มีครุยสีเหลืองยาว 8 ซ.ม. สามด้าน ตรงกลาง
มีตราคณะลูกเสือแห่งชาติสีเหลือง ขนาด 40 x 25 ซ.ม. ใต้ตราบอกชื่อกลุ่มหรือกองลูกเสือ ตัวอักษร
พิมพ์ธรรมดาสีเหลืองขนาดพองาม ยอดคันธงทาด้วยโลหะเป็นรูปวชิระสีเงิน
1.2.3 ธงประจากองลูกเสือวิสามัญ
ทาด้วยผ้าสีขาบ ขนาด 120 x 80 ซ.ม. มีครุยสีเหลืองยาว 8 ซ.ม. สามด้าน ตรงกลาง
มีตราคณะลูกเสือแห่งชาติสีเหลืองขนาด 40 x 25 ซ.ม. ใต้ตราบอกชื่อกลุ่มหรือกองลูกเสือ ตัวอักษร
พิมพ์ธรรมดาสีเหลืองขนาดพองาม ยอดคันธงทาด้วยโลหะสีเงินเป็นรูปวชิระสีเงิน
1.2.4 ธงประจากองเนตรนารีสามัญ
ทาด้วยผ้าสีเขียว ขนาด 120 x 80 ซ.ม. มีครุยสีเหลืองยาว 8 ซ.ม. สามด้านตรงกลาง
มีตราเนตรนารีสีเหลือง ขนาด 40 x 25 ซ.ม. ใต้ตราบอกชื่อกลุ่มหรือกองเนตรนารี ตัวอักษรพิมพ์ธรรมดา
สีเหลืองขนาดพองาม ยอดคันธงทาด้วยโลหะสีเงินเป็นรูปวชิระสีเงิน
1.2.5 ธงประจากองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
ทาด้วยผ้าสีเลือดหมู ขนาด 120 x 80 ซ.ม. มีครุยสีเหลืองยาว 8 ซ.ม. สามด้านตรงกลาง
มีตราเนตรนารีสีเหลือง ขนาด 40 x 25 ซ.ม. ใต้ตราบอกชื่อกลุ่มหรือกองเนตรนารี ตัวอักษรพิมพ์ธรรมดา
สีเหลืองขนาดพองาม ยอดคันธงทาด้วยโลหะสีเงินเป็นรูปวชิระสีเงิน
1.2.6 ธงประจากองเนตรนารีวิสามัญ
ทาด้วยผ้าสีขาบ ขนาด 120 x 80 ซ.ม. มีครุยสีเหลืองยาว 8 ซ.ม. สามด้าน ตรงกลาง
มีตราเนตรนารีสีเหลือง ขนาด 40 x 25 ซ.ม. ใต้ตราบอกชื่อกลุ่มหรือกองเนตรนารี ตัวอักษรพิมพ์ธรรมดา
สีเหลือง ขนาดพองาม ยอดคันธงทาด้วยโลหะสีเงินเป็นรูปวชิระสีเงิน
หมายเหตุ ใต้ตราบอกชื่อกลุ่มหรือกองลูกเสือ ตรงกับเครื่องหมายสังกัดที่ติดโค้งตามไหล่เสื้อข้างขวาและ
บอกเลขกลุ่ม/กอง

1.3 ไม้ถือ
ตัวไม้มีลักษณะกลม เส้นผ่าศูนย์กลางหัวไม้ 1.8 ซ.ม. กลางไม้ 1.5 ซ.ม. ปลายไม้ 1.2 ซ.ม.
ยาว 75 ซ.ม. ที่ หั ว ไม้ แ ละปลายไม้ มี ปลอกทองเหลื อ งหุ้ ม ทางด้ า นหั ว ไม้ ยาว 6 ซ.ม. ด้ า นปลายไม้
ยาว 4 ซ.ม. จากหัวไม้ลงมา 12 ซ.ม. ให้มีพู่ 2 พู่ ผูกติดอยู่กับไม้ และจากหัวไม้ลงมา 16 ซ.ม. ให้มีปลอก
ทองเหลืองเป็นตราคณะลูกเสือแห่งชาติหุ้มอยู่ ไม้ถือให้เป็นสีน้าตาลแก่
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พู่ของไม้ถือเป็นด้ายหรือไหมพรมสีตามประเภทของลูกเสือ ถักเป็นเชือกผูกติดกับไม้ถือ ปลายเชือก
ยาวข้างละ 6 ซ.ม. ต่อจากปลายเชือกแต่ละข้างทาเป็นพู่ยาวข้างละ 7 ซ.ม. ขนาดโตพอสมควร

1.4 ไม้พลองสาหรับลูกเสือ เนตรนารีสามัญ
ไม้พลองให้มีลักษณะกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 ซ.ม. ยาว 150 ซ.ม. ใต้หัวพลอง ลงมา 20 ซ.ม.
ให้เจาะรูร้อยเชือกสาหรับรวมกระโจมได้ ใต้รูเจาะร้อยเชือกลงมาอีก 5 ซ.ม. ให้ขีดเครื่องหมาย เป็นเครื่องวัด
มาตราเมตริกให้อ่านได้ทุกเซนติเมตรจนถึง 75 ซ.ม.

1.5 ไม้ง่ามสาหรับลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่และวิสามัญ
ทาด้วยไม้ (ที่มีความแกร่งและเหนียวพอสมควร) เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3/4 นิ้ว ปลายไม้ง่าม
ทั้ง 2 ง่าม ยาวประมาณ 2 - 3 นิ้ว ลักษณะของไม้ง่ามค่อนข้างตรง (ไม่คดงอมากเกินไป) ความสูงของไม้ง่าม
ให้ร่องง่ามอยู่พอดีกับร่องไหล่ของผู้ถือโดยประมาณ

1.6 เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี
1.6.1 ลูกเสือสามัญ
เครื่องแบบลูกเสือสามัญ ประกอบด้วย
หมวกปีกกว้าง สีกากี พับปีกขวาขึ้น ประดับด้วยดอกจันชั้นเดีย วทาด้วยผ้าสีประจา
ภาคการศึ กษา กลางดอกจั นมี รู ปตราคณะลู กเสื อแห่ งชาติ ท าด้วยโลหะสี ทอง มี หนังหรื อวั ตถุ เที ยมหนั ง
สีน้าตาลแก่ กว้าง 2.5 ซ.ม. พันรอบหมวกมีหัว ขัดสีน้าตาลแก่ด้านซ้าย ปีกหมวกสองข้างเจาะรูสาหรับ
ร้อยสายรัดด้านหลังศีรษะ สายรัดทาด้วยเชือกถักสีเดียวกับหมวก ผูกเป็นปมไว้ข้างหลัง
เสื้อคอพับ สีกากีแขนสั้นเหนือศอก ผ่าอกตลอด อกเสื้อทาเป็นสาบกว้าง 3.5 ซ.ม. มีดุม
เหนือเข็มขัด 4 ดุม อกมีกระเป๋าปะข้างละ 1 กระเป๋า มีแถบตรงกึ่งกลางตามทางดิ่งปกรูปมน ชายกลางแหลม
เจาะรั งดุ มกึ่ง กลางกระเป๋ า 1 ดุม มีอินทรธนู สี เดี ยวกั บเสื้ ออยู่เ หนือ บ่า และอยู่กึ่งกลางบ่า ทั้ งสองข้า ง
ด้านไหล่กว้าง 3.5 ซ.ม.เย็บติดกับตะเข็บไหล่เสื้อ ด้านคอกว้าง 2.5 ซ.ม. ปลายมน มีดุมที่ปลายอินทรธนู
ทางด้านคอด้านละ 1 ดุม ดุมลักษณะกลมแบนทาด้วยวัตถุสีน้าตาลแก่ให้สอดชายเสื้ออยู่ภายในกางเกง
ผ้าผูกคอ รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ด้านฐาน 100 ซ.ม. ด้านตั้ง 75 ซ.ม. สีตามสีประจา
ภาคการศึกษา และมีห่วงซึ่งไม่ใช่ห่วงกิลเวลล์สวมผ้าผูกคอ
กางเกง ขาสั้นสีกากีเหนือเข่าประมาณ 5 ซ.ม. ส่วนกว้างของขากางเกง เมื่อยืนตรง
ห่างจากขา ตั้งแต่ 8 - 12 ซ.ม. ปลายขาพับเข้ากว้าง 5 ซ.ม. ผ่าตรงส่วนหน้า ใช้ดุมขนาดย่อมขัดซ่อนไว้ข้างใน
มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ 1 กระเป๋า และมีหรู ้อยเข็มขัดยาวไม่เกิน 6 ซ.ม. กว้าง 1 ซ.ม.
หมายเหตุ ปัจจุบันอนุโลมให้ใช้ซิปแทนดุมขัดได้
เข็มขัด หนังสีน้าตาล กว้างไม่เกิน 3 ซ.ม. หัวชนิดหัวขัดทาด้วยโลหะสีทอง มีลายดุน
รูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์
ถุงเท้ายาว สีกากี พับขอบไว้ใต้เข่า ใต้พับขอบมีรอยรัดถุง
รองเท้า หนังหรือผ้าใบสีน้าตาลแก่ ไม่มีลวดลายหุ้มส้นชนิดผูก
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เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือสามัญ ประกอบด้วย
เครื่องหมายจังหวัด
เครื่องหมายหมู่
รู ป แบบสี แ ละขนาด ท าด้ ว ยผ้ า สี ต ามประจ าหมู่ ลู ก เสื อ สามั ญ ตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 2 ซ.ม. ยาว 14 ซ.ม. 4 แถบ ซ้อนกัน
การประดับ ติดที่แขนเสื้อ ใต้ตะเข็บไหล่ซ้าย 1 ซ.ม.
เครื่องหมายชั้น
ลูกเสือตรี
รู ป แบบสี แ ละขนาด ท าด้ ว ยผ้ า สี ก ากี รู ป โล่ ยาว 4 ซ.ม. กว้ า ง 2.5 ซ.ม. มี รู ป ตรา
คณะลูกเสือแห่งชาติสีแดง แต่ไม่มีแถบคาขวัญ และมีคาว่า “ลูกเสือ” สีเหลือง
การประดับ ติดที่กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อข้างซ้าย
ลูกเสือโท
รูป แบบสี และขนาด ทาด้วยผ้ าสีกากี รูปไต ยาว 4.5 ซ.ม. กว้าง 2.5 ซ.ม. มีคาว่า
“ลูกเสือ” สีเหลืองเหนือกรอบสีแดง ในกรอบสีแดงมีคาว่า “เสียชีพอย่าเสียสัตย์” สีเหลือง
การประดับ ติดที่แขนเสื้อข้างซ้าย กึ่งกลางไหล่กับศอก
ลูกเสือเอก
รู ป แบบสี แ ละขนาด ท าด้ ว ยผ้ า สี ก ากี รู ป โล่ ยาว 5 ซ.ม. กว้ า ง 3 ซ.ม. มี รู ป
ตราคณะลูกเสือแห่งชาติสีแดง และมีคาว่า “ลูกเสือ” สีเหลือง
การประดับ ติดที่แขนเสื้อข้างซ้ายกึ่งกลางไหล่กับศอก
เครื่องหมายประจาการ
รูปแบบสีและขนาด ทาด้วยผ้าสีเขียวรูปกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 ซ.ม. มีรูปดาว 6 แฉก
สีเงิน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 ซ.ม.
การประดับ ติดที่อกเสื้อข้างซ้ายเหนือกระเป๋า 1 ซ.ม.
หมายเหตุ จานวนเครื่องหมายประจาการ ให้ติดตามจานวนปีที่ได้เป็นลูกเสือสามัญ เว้นระยะห่างกัน 5 ม.ม.
ตามแนวนอน
เครื่องหมายสังกัด
ชื่อกลุ่มหรือกอง ทาด้วยผ้าสีแดง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาว 7 ซ.ม. กว้าง 1.5 ซ.ม. ขลิบริม
สีขาว มีชื่อกลุ่มหรือกอง สีขาว ติดโค้งตามไหล่เสื้อข้างขวา
เลขกลุ่มและเลขกอง ทาด้วยผ้าสีแดง รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 3.5 ซ.ม. ขลิบริมสีขาว
มีตัวเลขอารบิค เลขกลุ่มสีขาวสูง 1.5 ซ.ม. อยู่ข้างบน และเลขกองสีขาว สูง 1 ซ.ม. อยู่ข้างล่าง ติดใต้เครื่องหมาย
ชื่อกลุ่มหรือกอง
หมายเหตุ กองลูกเสือที่จัดเป็นกลุ่มไม่ได้ ให้มีเลขกองอย่างเดียว
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เครื่องหมายภาษาต่างประเทศ ทาด้วยผ้าสีกากี รูปสีเ่ หลี่ยมผืนผ้ายาว 6 ซ.ม. กว้าง 1.5 ซ.ม.
มีอักษรไทยบอกชื่อภาษาต่างประเทศทีล่ ูกเสือพูดได้ดี สีขาว ติดทีอ่ กเสื้อข้างขวาเหนือกระเป๋า
สายยงยศ
รูปแบบสีและขนาด ทาด้วยเชือกสีเขียวถักเป็นห่วง
การประดับ คล้องต้นแขนขวาใต้อินทรธนู ปลายสายรวมติดที่ดุมใต้ปกกระเป๋าเสื้อข้างขวา
ใช้ได้เฉพาะลูกเสือสามัญที่สอบได้วิชาลูกเสือเอกกับสอบได้วิชาพิเศษตามที่กาหนดในหลักสูตร
เครื่องหมายวิชาพิเศษ
รูปแบบสีและขนาด ทาด้วยผ้าสีกากี รูปกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 ซ.ม.มีกรอบและมีคาว่า
“ลูกเสือ” สีเขียว ภายในกรอบมีรูปตามที่กาหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ
(แสดงหลักฐานการอนุมัติผลการสอบและประดับเครื่องหมาย)
เครื่องหมายนายหมู่และรองนายหมู่
รูปแบบสีและขนาด ทาด้วยแถบผ้าสีขาว รูปสีเหลี่ยมผืนผ้ายาวเท่าแนวตั้งของกระเป๋า
กว้าง 1.5 ซ.ม. มีจานวนแถบและติด ดังนี้
- นายหมู่ จานวน 2 แถบ การประดับ ติดที่กระเป๋าเสื้อข้างซ้ายตามแนวตั้งให้เครื่องหมาย
ลูกเสือตรีอยู่ตรงกลาง
- รองนายหมู่ จานวน 1 แถบ การประดับ ติดที่กระเป๋าเสื้อข้างซ้ายด้านในตามแนวตั้ง
ให้เครื่องหมายลูกเสือตรีอยู่ทางซ้าย
สายนกหวีด รูปแบบสีและขนาดทาด้วยด้ายถัก 1 สาย สีเหลืองเป็นห่วงคล้องคอ ปลายสาย
ผูกนกหวีด สอดไว้ในกระเป๋าเสื้อข้างซ้าย
1.6.2 เนตรนารีสามัญ
เครื่องแบบเนตรนารีสามัญ ประกอบด้วย
หมวกปีกแคบ สีเขียวแก่ มีตราหน้าหมวกรูปเครื่องหมายเนตรนารีทาด้วย โลหะสีทอง
ปีกหมวกด้านหลังพับขึ้น
เสื้อคอพับ สีเขียวแก่แขนสั้นเหนือศอก ผ่าอกตลอด อกเสื้อทาเป็นสาบกว้าง 3.5 ซ.ม.
มีดุม เหนือเข็มขัด 4 ดุม อกมีกระเป๋าข้างละ 1 กระเป๋า มีแถบตรงกึ่งกลางตามทางดิ่งปกรูปมน เจาะรังดุม
กึ่งกลาง 1 ดุม มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้ ออยู่เหนือบ่าและอยู่กึ่งกลางบ่าทั้งสองข้าง ด้านไหล่กว้าง 3.5 ซ.ม.
เย็บติดกับตะเข็บไหล่เสื้อ ด้านคอกว้าง 2.5 ซ.ม. ปลายมนมีดุมที่ปลายอินทรธนู ทางด้านคอด้านละ 1 ดุม
ดุมลักษณะกลมแบนทาด้วยวัตถุสีเขียวแก่ให้สอดชายเสื้ออยู่ภายในกระโปรงหรือเย็บเสื้อติดกระโปรงได้
กระโปรง สี เขี ยวแก่ ยาวเสมอเข่ า ด้ านหน้ าและด้านหลั งพั บเป็ นกลี บหั นออกด้ านข้ าง
ข้างละ 1 กลีบ
ผ้าผูกคอ เช่นเดียวกับผ้าผูกคอลูกเสือสามัญ
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เข็มขัด หนังสีดา กว้างไม่เกิน 3 ซ.ม. หัวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทาด้วยโลหะสีทอง มีลายดุน
รูปเครื่องหมายเนตรนารี
ถุงเท้า สีขาว พับสั้นเพียงข้อเท้า
รองเท้า หนังสีดา แบบนักเรียนหรือผ้าใบสีดา ไม่มีลวดลายหุ้มส้นชนิดผูก
เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบเนตรนารีสามัญ ประกอบด้วย
เครื่องหมายจังหวัด เช่นเดียวกับลูกเสือสามัญ
เครื่องหมายเนตรนารีสามัญ ทาด้วยโลหะสีทองประกอบแถบโบว์ อยู่ส่วนล่าง มีคาว่า
สามัญใช้กลัดติดที่อกเสื้อข้างซ้าย มีขนาดกว้าง 3 ซ.ม. ยาว 3 ซ.ม.
เครื่องหมายหมู่ ทาด้วยผ้าสีกรมท่ารูปวงรี กว้าง 3.5 ซ.ม. ยาว 5 ซ.ม. ตรงกลาง มีรูป
ดอกไม้สีขาวชนิดต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ ติดที่แขนเสื้อใต้ตะเข็บไหล่ซ้าย 1 ซ.ม.
เครื่องหมายชั้น
เนตรนารีตรี ทาด้วยผ้าสีกากี รูปโล่ ยาว 5 ซ.ม. กว้าง 2.5 ซ.ม มีเครื่องหมายวชิระ
สีแดงและมีคาว่า เนตรนารีสีแดงติดที่กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อด้านซ้าย
เนตรนารีโท ทาด้วยผ้าสีกากี รูปไต ยาว 4.5 ซ.ม. กว้าง 2.5 ซ.ม. มีคาว่า เนตรนารี
สีแดงเหนือกรอบสีแดง ในกรอบสีแดงมีคาขวัญ “เสียชีพอย่าเสียสัตย์” สีแดงติดที่แขนเสื้อข้างซ้ายกึ่งกลาง
ไหล่กับศอก
เนตรนารีเอก ทาด้วยผ้าสีกากี รูปโล่ ยาว 5 ซ.ม. กว้าง 3 ซ.ม. มีเครื่องหมายวชิระสีแดง
และแถบคาขวัญ “เสียชีพอย่าเสียสัตย์” สีแดง และมีคาว่า เนตรนารีสีแดงติดที่แขนเสื้อข้างซ้ายกึ่งกลาง
ไหล่กับศอก
เครื่องหมายประจาการ ทาด้วยผ้าสีเขียว รูปกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 ซ.ม. มีรูป
ดาว 6 แฉก สีเงิน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 ซ.ม. ติดที่อกเสื้อข้างซ้ายเหนือกระเป๋า 1 ซ.ม. จานวนเครื่องหมาย
ประจาการให้ติดตามจานวนปีที่ได้เป็นเนตรนารีสามัญ เว้นระยะระหว่างกัน 5 ม.ม. ตามแนวนอน
เครื่องหมายสังกัด
ชื่อกลุ่มหรือกอง ทาด้วยผ้าสีแดง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาว 7 ซ.ม. กว้าง 1.5 ซ.ม. ขลิบริม
สีขาวติดโค้งตามไหล่เสื้อข้างขวา
เลขกลุ่มและเลขกอง ทาด้วยผ้าสีแดง รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 3.5 ซ.ม. ขลิบริม
สีขาวมี ตัวเลขอารบิค เลขกลุ่มสีขาวสูง 1.5 ซ.ม. อยู่ข้างบน และเลขกองสีขาวสูง 1 ซ.ม.อยู่ข้างล่างติดใต้
เครื่องหมายชื่อกลุ่มหรือกอง
หมายเหตุ กองเนตรนารีที่จัดเป็นกลุ่มไม่ได้ให้มีเลขกองอย่างเดียว
เครื่องหมายนกบิน ติดที่อกเสื้อข้างขวา
เครื่องหมายภาษาต่างประเทศ ใช้ประกอบเครื่องหมายวิชาล่ามเบื้องต้น ทาด้วยผ้าสีกากี
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว 6 ซ.ม. กว้าง 1.5 ซ.ม. มีอักษรไทยบอก ชื่อภาษาต่างประเทศที่เนตรนารีพูดได้ดีสีขาว
ติดที่อกเสื้อข้างขวาเหนือกระเป๋า ถ้าติดเครื่องหมายนกบินอยู่แล้วให้ติดใต้เครื่องหมายนกบิน
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สายยงยศ ทาด้วยไหมสีน้าเงิน ถักเป็นห่วงคล้องต้นแขนขวาใต้อินทรธนูใช้ได้เฉพาะ
เนตรนารีสามัญที่สอบได้วิชาเนตรนารีเอก กับสอบได้วิชาพิเศษตามที่กาหนดในหลักสูตร
เครื่องหมายวิชาพิเศษ ทาด้วยผ้าสีกากี รูปกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 ซ.ม. มีกรอบและ
คาว่า “เนตรนารี” สีเขียว (แสดงหลักฐานอนุมัติผลการสอบและประดับเครื่องหมาย)
หมายเหตุ ถ้าสอบได้ไม่เกิน 9 วิชา ให้ติดที่แขนเสื้อข้างขวา กึ่งกลางระหว่างไหล่กับศอกเรียงกันเป็นแถวตาม
แนวนอน แถวใดเกิน 3 วิชา ให้ขึ้นแถวใหม่ เว้นระยะระหว่างเครื่องหมายและระหว่างแถว 1 ซ.ม. ถ้าสอบ
ได้เกิน 9 วิชา ให้มีสายสะพายจากบ่าซ้ายไปประจบกันที่ใต้เอวขวา ทาด้วยต่วนหรือสั กหลาดสีเหลือง
กว้าง 10 ซ.ม. ขลิบริมสีขาบข้างละ 1 ซ.ม. และปักเครื่องหมายวิชาพิเศษ
เครื่ อ งหมายหัว หน้ า หมู่ แ ละรองหั ว หน้ า หมู่ เช่ น เดี ย วกั บ นายหมู่ และรองนายหมู่
ลูกเสือสามัญ
สายนกหวีด เช่นเดียวกับนายหมู่ และรองนายหมู่ลูกเสือสามัญ
1.6.3 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
เครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประกอบด้วย
หมวกทรงอ่อน รูปแบบสีและขนาด สีเลือดหมู มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ
ทาด้วยโลหะสีทอง เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย
เสื้อ เช่นเดียวกับเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่มีอินทรธนูสีเลือดหมู ปลายอินทรธนู มีอักษร
“ล.ญ.” สีเหลือง
ผ้าผูกคอ เช่นเดียวกับผ้าผูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญ
กางเกง เช่นเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ
เข็มขัด เช่นเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ
ถุงเท้า เช่นเดียวกับถุงเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่ติดพู่สีเลือดหมูข้างละ 2 พู่
รองเท้า เช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ
เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประกอบด้วย
เครื่องหมายจังหวัด เช่นเดียวกับลูกเสือสามัญ
เครื่องหมายหมู่ ทาด้วยผ้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 3.5 ซ.ม. ขลิบริมสีเลือดหมู มีรูป
สามเหลี่ยม 2 รูป (สีตามสีประจาหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ) ติดที่ไหล่เสื้อ
ข้างซ้ายใต้ตะเข็บประมาณ 1 ซ.ม.
เครื่องหมายประจาการ เช่นเดียวกับเครื่องหมายประจาการลูกเสือสามัญ
เครื่องหมายสังกัด เช่นเดียวกับเครื่องหมายสังกัดลูกเสือสามัญ
เครื่องหมายภาษาต่างประเทศ เช่นเดียวกับลูกเสือสามัญ
สายยงยศ ทาด้วยหนังสีน้าตาล ถักเป็นห่วงคล้องต้นแขนขวาใต้อินทรธนู ปลายสายรวม
ติดที่ดุมใต้ปกกระเป๋าเสื้อข้างขวา (ต้องสอบได้เครื่องหมายลูกเสือโลก ต้องสอบได้วิชานักผจญภัย และ
วิชาพิเศษอีก 2 วิชา ต้องถักสายหนังเครื่องหมายสายยงยศของตนเอง)
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เครื่องหมายลูกเสือโลก เป็นรูปกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.3 ซ.ม. มีตราเครื่องหมาย
หัวลูกศร สีขาวบนพื้นสีม่วงล้อมรอบด้วยเชือกสีขาวเป็นรูปวงกลม ผูกเป็นเงื่อนพิรอดอยู่เบื้องล่าง ติดที่กึ่งกลาง
กระเป๋าเสื้อข้างซ้าย
หมายเหตุ เมื่อสอบได้เครื่องหมายลูกเสือโลก ให้ทาพิธีเข้าประจากอง และเมื่อได้เข้าพิธีประจากองแล้ว
จึงนับว่าเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โดยสมบูรณ์ มีสิทธิประดับเครื่องหมายลูกเสือโลกได้
เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดด้านละ 3 ซ.ม. พื้นสีกากีภายใน
มีช่อชัยพฤกษ์สีขาว 2 ช่อ โค้งเข้าหากัน ปลายช่อชัยพฤกษ์มีตราเครื่องหมายหัวลูกศรสีขาว ระหว่าง
ช่อชัยพฤกษ์มีหน้าเสือสีทอง ติดที่กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อข้างขวา
เครื่องหมายลูกเสือหลวง ทาด้วยผ้าสีขาบรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขอบสีขาวยาวด้านละ 3 ซ.ม.
มีรูปพระมหามงกุฎสีทองอยู่ตรงกลาง และมีตราคณะลูกเสือแห่งชาติสีขาวอยู่เบื้องล่างพระมหามงกุฎติดที่
อกเสื้อข้างซ้ายเหนือกระเป๋า
หมายเหตุ การสอบวิชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ทุกวิชาให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือสโมสรลูกเสือ เป็น
ผู้ดาเนินการสอบ โดยแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นกรรมการสอบ และเมื่อทาการสอบ
เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ เครื่องหมายลูกเสือหลวง หรือเครื่องหมายวิชา
พิเศษแล้ว ให้รายงานเลขาธิการสานักงานลูกเสือแห่งชาติ หรือผู้อานวยการลูกเสือจังหวัด แล้วแต่
กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติผลการสอบและประดับเครื่องหมายนั้น ๆ ได้ (แสดงหลักฐานการอนุมัติผล
การสอบและประดับเครื่องหมายนั้น ๆ ด้วย)
เครื่องหมายนายหมู่และรองนายหมู่ เช่นเดียวกับนายหมู่ และรองนายหมูล่ ูกเสือสามัญ
แต่แถบผ้าสีเลือดหมู
สายนกหวีด เช่นเดียวกับนายหมู่ และรองนายหมู่ลูกเสือสามัญ
เครื่องหมายวิชาพิเศษ ทาด้วยผ้าสีเลือดหมู รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 4 ซ.ม. มีกรอบ
และอักษร “ล.ญ.” สีเขียว ภายในกรอบมีรูปตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ ถ้าสอบได้ไม่เกิน 9 วิชา ให้ติด
ที่แขนเสื้อข้างขวา กึ่งกลางระหว่างไหล่กับศอกเรียงกันเป็นแถวตามแนวนอน แถวใดเกิน 3 วิชา ให้ขึ้นแถวใหม่
เว้นระยะระหว่างเครื่องหมายและระหว่างแถว 1 ซ.ม. ถ้าสอบได้เกิน 9 วิชา ให้มีสายสะพายจากบ่าซ้าย
ไปประจบกันที่ใต้เอวขวา ทาด้วยต่วนหรือสักหลาดสีเหลือง กว้าง 10 ซ.ม. ขลิบริมสีขาบ ข้างละ 1 ซ.ม. และ
ปักเครื่องหมายวิชาพิเศษ
1.6.4 เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
เครื่องแบบเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประกอบด้วย
หมวกปีกแคบ เช่นเดียวกับเนตรนารีสามัญ
เสื้อ สีเขียวแก่ เช่นเดียวกับเสื้อเครื่องแบบเนตรนารีสามัญ แต่มีอินทรธนูสีเลือดหมู
ปลายอินทรธนูมีรูปเครื่องหมายเนตรนารีสีเหลือง
กระโปรง สีเขียวแก่เช่นเดียวกับกระโปรงเนตรนารีสามัญ
ผ้าผูกคอ เช่นเดียวกับผ้าผูกคอเนตรนารีสามัญ
เข็มขัด หนังสีดา ถุงเท้า รองเท้า เช่นเดียวกับเครื่องแบบเนตรนารีสามัญ
คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี

21

เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประกอบด้วย
เครื่องหมายจังหวัด เช่นเดียวกับเนตรนารีสามัญ
เครื่องหมายเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ทาด้วยโลหะสีทองประกอบแถบโบว์อยู่ส่วนล่าง
มีคาว่า “สามัญรุ่นใหญ่” ใช้กลัดติดที่อกเสื้อข้างซ้าย มีขนาดกว้าง 3 ซ.ม. ยาว 3 ซ.ม.
เครื่องหมายหมู่ ทาด้วยผ้ารูปสีเหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 3.5 ซ.ม. สีขาว ตรงกลางมีรูปนก
สีเขียวชนิดต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ ติดที่ไหล่เสื้อข้างซ้ายใต้ตะเข็บประมาณ 1 ซ.ม.
เครื่องหมายประจาการ เช่นเดียวกับเครื่องหมายประจาการของเนตรนารีสามัญ
เครื่องหมายสังกัด เช่นเดียวกับเครื่องหมายสังกัดเนตรนารีสามัญ
เครื่องหมายภาษาต่างประเทศ ใช้ประกอบเครื่องหมายวิชาล่าม ทาด้วยผ้าสีกากี รูปสี่เหลี่ยม
ผืนผ้า ยาว 6 ซ.ม. กว้าง 1.5 ซ.ม. มีอักษรไทยบอกชื่อภาษาต่างประเทศที่เนตรนารีพูดได้ดีสีขาว
ติดที่อกเสื้อข้างขวาเหนือกระเป๋า
สายยงยศ ทาด้วยไหมสีเลือดหมู ถักเป็นห่วงคล้องต้นแขนขวาใต้อินทรธนู ใช้ได้เฉพาะ
เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ที่สอบได้วิชาเนตรนารีเอก กับสอบได้วิชาพิเศษตามที่กาหนดในหลักสูตร
เครื่องหมายเพชราวุธ ทาด้วยผ้ารูปหกเหลี่ยมสีแดง ตรงกลางมีเครื่องหมายวชิระสีเหลือง
ขนาดยาว 4 ซ.ม. กว้าง 3 ซ.ม. ติดที่อกเสื้อด้านขวาเหนือกระเป๋า ใช้ได้เฉพาะเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ที่มีสิทธิ
ใช้สายยงยศ และสอบได้วิชาพิเศษตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
เครื่องหมายผู้ฝึกสอน ทาด้วยผ้ารูปวงรี สีแดง ตรงกลางมีรูปเครื่องหมายเนตรนารี และ
มีคาว่า ผู้ฝึกสอนสีเหลือง ขนาดยาว 4.5 ซ.ม. กว้าง 4 ซ.ม. ติดที่อกเสื้อด้านซ้ายเหนือกระเป๋าใช้ได้เฉพาะ
เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ที่สอบได้เนตรนารีเอก กับสอบได้วิชาพิเศษตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
เครื่องหมายวิชาพิเศษ ทาด้วยผ้าสีเลือดหมู รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 4 ซ.ม. มีกรอบ
อักษร “น.ญ.” สีเขียว ภายในกรอบมีรูปตามที่กาหนด
หมายเหตุ ถ้าสอบได้ไม่เกิน 9 วิชา ให้ติดที่แขนเสื้อข้างขวากึ่งกลางระหว่างไหล่กับศอกเรียงกันเป็นแถว
ตามแนวนอน แถวใดเกิน 3 วิชา ให้ขึ้นแถวใหม่ เว้นระยะระหว่างเครื่องหมายและระหว่างแถว 1 ซ.ม.
ถ้าสอบได้เกิน 9 วิชา ให้มีสายสะพายจากบ่าซ้ายไปประจบกันที่ใต้เอวขวา ทาด้วยต่วนหรือสักหลาด
สีเหลือง กว้าง 10 ซ.ม. ขลิบริมสีขาบข้างละ 1 ซ.ม. และปักเครื่องหมายวิชาพิเศษ
เครื่องหมายหัวหน้าหมู่และรองหัวหน้าหมู่ เช่นเดียวกับหัวหน้าหมู่และรองหัวหน้าหมู่
เนตรนารีสามัญ แต่แถบผ้าสีเลือดหมู
สายนกหวีด เช่นเดียวกับหัวหน้าหมู่ และรองหัวหน้าหมู่เนตรนารีสามัญ
1.6.5 ลูกเสือวิสามัญ
เครื่องแบบลูกเสือวิสามัญ ประกอบด้วย
หมวก ทรงอ่อนสีเขียว มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ทาด้วยโลหะสีทอง
เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย
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เสื้อ เช่นเดียวกับเสื้อเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่มอี ินทรธนูสีเขียว ปลายอินทรธนู มีอักษร
“ล.ว.” สีเหลือง
ผ้าผูกคอ เช่นเดียวกับผ้าผูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญ
กางเกง เช่นเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ
เข็มขัด เช่นเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ
ถุงเท้า เช่นเดียวกับถุงเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่ตดิ พู่สีแดงข้างละ 2 พู่
รองเท้า เช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ
เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือวิสามัญ ประกอบด้วย
เครื่องหมายจังหวัด เช่นเดียวกับเครื่องหมายจังหวัดลูกเสือสามัญ
เครื่องหมายชั้น
เตรียมลูกเสือวิสามัญ ทาด้วยผ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว 14 ซ.ม. กว้าง 2 ซ.ม. จานวน 4 ชิ้น
ชิ้นนอกสีเขียว 2 ชิ้น และชิ้นในสีเหลือง 2 ชิ้น ติดที่แขนเสื้อใต้ตะเข็บไหล่ซ้ายประมาณ 1 ซ.ม. (ยังไม่เข้า
พิธีประจากอง)
ลูกเสือวิสามัญ ทาด้วยผ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาว 14 ซ.ม. กว้าง 2 ซ.ม. จานวน 6 ชิ้น
จากนอกไปใน สีแดง 2 ชิ้น สีเขียว 2 ชิ้น และสีเหลือง 2 ชิ้น ติดที่แขนเสื้อใต้ตะเข็บไหล่ซ้ายประมาณ 1 ซ.ม.
(ต้องได้เข้าพิธีประจากองแล้ว)
เครื่องหมายประจาการ เช่นเดียวกับเครื่องหมายประจาการลูกเสือสามัญ
เครื่องหมายสังกัด เช่นเดียวกับเครื่องหมายสังกัดลูกเสือสามัญ
เครื่องหมายภาษาต่างประเทศ เช่นเดียวกับเครื่องหมายภาษาต่างประเทศลูกเสือสามัญ
เครื่องหมายลูกเสือโลก เช่นเดียวกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
เครื่องหมายวิชาพิเศษ ทาด้วยผ้าสีขาบ รูปไข่ ยาว 4 ซ.ม. กว้าง 3.5 ซ.ม. ขลิบริมสีเหลือง
ติดที่อกเสื้อด้านขวาเหนือกระเป๋า ได้แก่ วิชาการลูกเสือ วิชาเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม วิชาผู้ฝึกสอน
ติดที่อกเสื้อด้านซ้ายเหนือกระเป๋า ได้แก่ วิชาบริการ วิชาโครงการ สาหรับวิชาพิเศษอีก 6 วิชานั้น วิชาทีเ่ ป็น
ทักษะ ควรติดที่อกเสื้อด้านขวาเหนือกระเป๋า ได้แก่ วิชายิงปืน วิชาปฐมพยาบาล วิชาขับรถยนต์ วิชาที่เหลือ
3 วิชา ควรติดที่อกเสื้อด้านซ้ายเหนือกระเป๋า ได้แก่ วิชาศิลปประยุกต์ วิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิชาสังคมสงเคราะห์
เครื่องหมายวชิราวุธ ทาด้วยผ้าสีขาบ รูปไข่ ยาว 4 ซ.ม. กว้าง 3.5 ซ.ม. ขลิบริมสีเหลือง
มีรูปวชิราวุธในพระมหามงกุฎเปล่งรัศมีสีเหลือง ติดที่อกเสื้อด้านขวาเหนือกระเป๋า
หมายเหตุ เนื่องจากเครื่องหมายวชิราวุธเป็นเครื่องหมายชั้นสูงสุดของลูกเสือวิสามัญ ดังนั้นควรประดับ
ให้อยู่เหนือเครื่องหมายวิชาพิเศษอื่น ๆ ของลูกเสือวิสามัญ
เครื่องหมายนายหมู่และรองนายหมู่ เช่นเดียวกับเครื่องหมายนายหมู่ และรองนายหมู่
ลูกเสือสามัญ แต่แถบผ้าสีแดง
สายนกหวีด เช่นเดียวกับนายหมู่ และรองนายหมู่ลูกเสือสามัญ
1.6.6 เนตรนารีวิสามัญ
เครื่องแบบเนตรนารีวิสามัญ ประกอบด้วย
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หมวกปีกแคบ สีเขียวแก่ มีตราหน้าหมวกรูปเครื่องหมายเนตรนารี ทาด้วยโลหะสีทอง
ปีกด้านข้างพับขึ้น ปีกหมวกด้านหลังเป็นชายมนซ้อนกันพับขึ้น ติดดุมหุ้มผ้าสีเดียวกัน
เสื้อ เช่นเดียวกับเครื่องแบบเนตรนารีสามัญ แต่มีอินทรธนูสีเขียว ปลายอินทรธนูมีรูป
เครื่องหมายเนตรนารีสีเหลือง
ผ้าผูกคอ กระโปรง เข็มขัด ถุงเท้า รองเท้า เช่นเดียวกับเครื่องแบบเนตรนารีสามัญ
เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบเนตรนารีวิสามัญ ประกอบด้วย
เครื่องหมายจังหวัด เช่นเดียวกับเนตรนารีสามัญ
เครื่องหมายเนตรนารีวิสามัญ ทาด้วยโลหะสีทองอยู่ในวงกลม ตอนบนมีคาว่าบริการ
ตอนล่าง มีคาว่า วิสามัญ มีขนาดกว้าง 2 ซ.ม. ยาว 2 ซ.ม. ใช้กลัดติดที่อกเสื้อข้างซ้าย
เครื่องหมายชั้น
เตรียมเนตรนารีวิสามัญ ทาด้วยผ้าสีเหลือง สีเขียว รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาว 4 ซ.ม.
กว้าง2 ซ.ม. ขลิบริมสีขาว ติดโค้งตามไหล่เสื้อข้างซ้ายใต้ตะเข็บไหล่ 1 ซ.ม.
เนตรนารีวิสามัญ ทาด้วยผ้าสีเหลือง สีเขียว สีแดง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาว 6 ซ.ม.
กว้าง 2 ซ.ม. ขลิบริมสีขาว ติดโค้งตามไหล่เสื้อข้างซ้ายใต้ตะเข็บไหล่ 1 ซ.ม.
เครื่องหมายสังกัด เช่นเดียวกับเครื่องหมายสังกัดเนตรนารีสามัญ
เครื่องหมายประจาการ เช่นเดียวกับเครื่องหมายประจาการเนตรนารีสามัญ
เครื่องหมายวชิราวุธ ทาด้วยผ้าสีขาบ รูปวงรี ยาว 4 ซ.ม. กว้าง 3.5 ซ.ม. ขลิบริมสีเหลือง
มีรูปวชิราวุธในพระมหามงกุฎเปล่งรัศมีสีเหลือง ติดที่อกเสื้อด้านขวาเหนือกระเป๋า ใช้ได้เฉพาะเนตรนารี
วิสามัญ ซึ่งสอบได้วิชาพิเศษ ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
เครื่องหมายภาษาต่างประเทศ ทาด้วยผ้าสีกากี รูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้า ยาว 6 ซ.ม. กว้าง 1.5 ซม.
มีอักษรไทยบอกชื่อภาษาต่างประเทศที่เนตรนารีพูดได้ดีสีขาว ติดที่อกเสื้อข้างขวาเหนือกระเป๋า
เครื่องหมายวิชาพิเศษ ทาด้วยผ้าสีขาบ รูปวงรี ยาว 4 ซ.ม. กว้าง 3.5 ซ.ม. ขลิบริมสีเหลือง
เครื่องหมายหัวหน้าหมู่และรองหัวหน้าหมู่ เช่นเดียวกับหัวหน้าหมู่ และรองหัวหน้าหมู่
เนตรนารีสามัญ แต่แถบผ้าสีแดง
สายนกหวีด เช่นเดียวกับหัวหน้าหมู่ และรองหัวหน้าหมู่เนตรนารีสามัญ
1.6.7 ผู้กากับกองลูกเสือสามัญ (ชาย)
เครื่องแบบผู้กากับกองลูกเสือสามัญ (ชาย) ประกอบด้วย
หมวก มี 2 แบบ คือ
หมวกปีกกว้าง สีกากี มีหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีน้าตาลแก่กว้าง 3 ซ.ม. พันรอบหมวก
มีหัวเข็มขัดสีน้าตาลแก่ด้านซ้าย ปีกหมวกสองข้างเจาะรูสาหรับร้อยสายรัดด้านหลังศีรษะ (สายรัดทาด้วย
เชือกถักสีเดียวกับหมวกผูกเป็นปมไว้ข้างหลัง) มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ทาด้วยโลหะสีทอง
หมวกทรงอ่อน สีเขียว มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ทาด้วยโลหะสีทอง
เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย
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เสื้อ เช่นเดียวกับเสื้อเครื่องแบบลูกเสือสามัญ
ผ้าผูกคอ เช่นเดียวกับผ้าผูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญแต่มีขลิบสีขาบ ขนาด 2 ซม. 2 ด้าน
กางเกง เช่นเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ
ข็มขัด เช่นเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่กว้าง 4 ซม.
ถุงเท้า เช่นเดียวกับถุงเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่ติดพู่สีเขียวข้างละ 2 พู่
รองเท้า เช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ
เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผู้กากับกองลูกเสือสามัญ (ชาย) ประกอบด้วย
เครื่องหมายจังหวัด ทาด้วยผ้า มีขนาด รูปและสีตามกฎกระทรวงว่าด้วย
เครื่องแบบลูกเสือ ติดที่มุมผ้าผูกคอตรงข้ามด้านฐาน
เครื่องหมายตาแหน่ง ทาด้วยโลหะ รูปโล่ ยาว 5.5 ซ.ม. กว้าง 3 ซ.ม. มีรูปตราคณะลูกเสือ
แห่งชาติสีทอง พื้นสีเขียว ติดที่กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อข้างขวา
เครื่องหมายสังกัด เช่นเดียวกับลูกเสือสามัญ
เครื่องหมายวูดแบดจ์
1.6.8 ผู้กากับกองลูกเสือสามัญ (หญิง)
เครื่องแบบผู้กากับกองลูกเสือสามัญ (หญิง) ประกอบด้วย
หมวก มี 2 แบบ คือ
หมวกปีกกว้าง สีกากี มีหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีน้าตาลแก่กว้าง 3 ซ.ม. พันรอบหมวก
มีหวั ขัดสีน้าตาลแก่ด้านซ้าย ปีกหมวกสองข้างเจาะรูสาหรับร้อยสายรัดด้านหลังศีรษะ (สายรัด ทาด้วยเชือกถัก
สีเดียวกับหมวกผูกเป็นปมไว้ข้างหลัง) มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติทาด้วยโลหะสีทอง
หมวกทรงอ่อน สีเขียว มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติทาด้วยโลหะสีทอง
เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย
เสื้อ เช่นเดียวกับเสื้อเครื่องแบบลูกเสือสามัญ
กระโปรง สีกากี ยาวครึ่งน่อง ไม่มีจีบ ชายกระโปรงไม่บาน
ผ้าผูกคอ เช่นเดียวกับผ้าผูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญแต่มขี ลิบสีขาบ ขนาด 2 ซ.ม. 2 ด้าน
เข็มขัด เช่นเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญแต่กว้าง 3 ซ.ม.
ถุงเท้า สั้นสีกากี
รองเท้า เช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ
เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผู้กากับลูกเสือสามัญ (หญิง) ประกอบด้วย
เครื่องหมายจังหวัด ติดที่มุมผ้าผูกคอตรงข้ามด้านฐาน
เครื่องหมายตาแหน่ง ทาด้วยโลหะ รูปโล่ ยาว 5.5 ซ.ม. กว้าง 3 ซ.ม. มีรูปตราคณะลูกเสือ
แห่งชาติสีทอง พื้นสีเขียว ติดที่กึ่งกลางกระเป๋าขวา
เครื่องหมายสังกัด เช่นเดียวกับผู้ลูกเสือสามัญ
เครื่องหมายวูดแบดจ์
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1.6.9 รองผู้กากับกองลูกเสือสามัญ (ชาย)
เครื่องแบบรองผู้กากับกองลูกเสือสามัญ (ชาย)
เช่นเดียวกับผู้กากับลูกเสือสามัญ (ชาย)
เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบรองผู้กากับกองลูกเสือสามัญ (ชาย) ประกอบด้วย
เครื่องหมายจังหวัด ทาด้วยผ้า มีขนาด รูปและสีตามกฎกระทรวงว่าด้วย
เครื่องแบบลูกเสือ ติดที่มุมผ้าผูกคอตรงข้ามด้านฐาน
เครื่องหมายตาแหน่ง ทาด้วยโลหะ รูปโล่ ยาว 5.5 ซ.ม. กว้าง 3 ซ.ม. มีรูปตราคณะลูกเสือ
แห่งชาติสีทอง พื้นสีแดง ติดที่กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อข้างขวา
เครื่องหมายสังกัด เช่นเดียวกับลูกเสือสามัญ
สวมสายนกหวีด แต่ถ้าได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ให้สวมสายบีด
1.6.10 รองผู้กากับกองลูกเสือสามัญ (หญิง)
เครื่องแบบรองผู้กากับกองลูกเสือสามัญ (หญิง)
เช่นเดียวกับรองผู้กากับลูกเสือสามัญ (หญิง)
เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบรองผู้กากับกองลูกเสือสามัญ (หญิง)
เช่นเดียวกับรองผู้กากับกองลูกเสือสามัญชาย
1.6.11 ผู้กากับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ชาย)
เครื่องแบบผู้กากับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ชาย) ประกอบด้วย
หมวก ทรงอ่อนสีเลือดหมู มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ทาด้วยโลหะสีทอง
เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย
เสื้อ เช่นเดียวกับเสื้อเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่อินทรธนูสีเลือดหมู ปลายอินทรธนู
มีตราคณะลูกเสือแห่งชาติปักด้วยด้ายหรือไหมสีทอง
ผ้าผูกคอ เช่นเดียวกับผ้าผูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญแต่มีขลิบสีขาบ ขนาด 2 ซ.ม. 2 ด้าน
กางเกง เช่นเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ
เข็มขัด เช่นเดียวกับเข็ดขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่กว้าง 4 ซ.ม.
ถุงเท้า เช่นเดียวกับถุงเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่ติดพู่สีเลือดหมูข้างละ 2 พู่
รองเท้า เช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ
เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผู้กากับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ชาย) ประกอบด้วย
เครื่องหมายจังหวัด เช่นเดียวกับลูกเสือสามัญ ติดที่มุมผ้าผูกคอตรงข้ามด้านฐาน
เครื่องหมายตาแหน่ง ทาด้วยโลหะ รูปโล่ ยาว 5.5 ซ.ม. กว้าง 3 ซ.ม. มีรูปตรา
คณะลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ สี ท อง พื้ น สี เ ขี ย วส าหรั บ ผู้ ก ากั บ ลู ก เสื อ และพื้ น สี แ ดงส าหรั บ รองผู้ ก ากั บ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ มีอักษร “ล.ญ.” เหนือรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ติดที่กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อข้างขวา
เครื่องหมายสังกัด เช่นเดียวกับผู้กากับลูกเสือสามัญ (ชาย)
เครื่องหมายวูดแบดจ์
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1.6.12 ผู้กากับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (หญิง)
เครื่องแบบผู้กากับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (หญิง) ประกอบด้วย
หมวก ทรงอ่อนเลือดหมู มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ทาด้วยโลหะสีทอง
เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย
เสื้อ เช่นเดียวกับเสื้อเครื่องแบบลูกเสือสามัญแต่อินทรธนูสีเลือดหมู ปลายอินทรธนูมีตรา
คณะลูกเสือแห่งชาติปักด้วยด้ายหรือไหมสีทอง
กระโปรง สีกากี ยาวครึ่งน่อง ไม่มีจีบ ชายกระโปรงไม่บาน
ผ้าผูกคอ เช่นเดียวกับผ้าผูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญแต่มีขลิบสีขาบ ขนาด 2 ซ.ม. 2 ด้าน
เข็มขัด เช่นเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญแต่กว้าง 3 ซม.
ถุงเท้า สั้นสีกากี
รองเท้า เช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ
เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผู้กากับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (หญิง) ประกอบด้วย
เครื่องหมายจังหวัด เช่นเดียวกับลูกเสือสามัญ ติดที่มุมผ้าผูกคอตรงข้ามด้านฐาน
เครื่องหมายตาแหน่ง ทาด้วยโลหะ รูปโล่ ยาว 5.5 ซ.ม. กว้าง 3 ซ.ม. มีรูปตราคณะลูกเสือ
แห่งชาติสีทอง พื้นสีเขียวสาหรับผู้กากับลูกเสือ และพื้นสีแดงสาหรับรองผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ มีอักษร
“ล.ญ.” เหนือรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติตามลาดับติดที่กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อข้างขวา
เครื่องหมายสังกัด เช่นเดียวกับผู้กากับลูกเสือสามัญ (ชาย)
เครื่องหมายวูดแบดจ์
1.6.13 รองผู้กากับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ชาย)
เครื่องแบบรองผู้กากับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ชาย)
เช่นเดียวกับผู้กากับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ชาย)
เครื่ อ งหมายประกอบเครื่ อ งแบบรองผู้ ก ากั บ กองลู ก เสื อ สามั ญ รุ่ น ใหญ่ (ชาย)
ประกอบด้วย
เครื่องหมายจังหวัด เช่นเดียวกับลูกเสือสามัญ ติดที่มุมผ้าผูกคอตรงข้ามด้านฐาน
เครื่องหมายตาแหน่ง ทาด้วยโลหะ รูปโล่ ยาว 5.5 ซ.ม. กว้าง 3 ซ.ม. มีรูปตรา
คณะลูกเสือแห่งชาติสี ทอง พื้นสี แดง มีอักษร “ล.ญ.” เหนือรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ติดที่กึ่งกลาง
กระเป๋าเสื้อข้างขวา
เครื่องหมายสังกัด เช่นเดียวกับผู้กากับลูกเสือสามัญ (ชาย)
สวมสายนกหวีด แต่ถ้าได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ให้สวมสายบีด
1.6.14 รองผู้กากับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (หญิง)
เครื่องแบบรองผู้กากับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (หญิง)
เช่นเดียวกับผู้กากับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (หญิง)
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1.6.15 ผู้กากับ/รองผู้กากับกองลูกเสือวิสามัญ (ชาย)
เครื่องแบบผู้กากับ/รองผู้กากับกองลูกเสือวิสามัญ (ชาย) ประกอบด้วย
หมวก ทรงอ่อนสีเขียว มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ทาด้วยโลหะสีทอง
เวลาสวมให้ตรงหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย
เสื้อ เช่นเดียวกับเสื้อเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่อินทรธนูสีเขียว ปลายอินทรธนู มีตรา
คณะลูกเสือแห่งชาติปักด้วยด้ายหรือไหมสีทอง
ผ้าผูกคอ เช่นเดียวกับผ้าผูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญแต่มีขลิบสีขาบ ขนาด 2 ซ.ม.
2 ด้าน
กางเกง เช่นเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ
เข็มขัด เช่นเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่กว้าง 4 ซ.ม.
ถุงเท้า เช่นเดียวกับถุงเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่ติดพู่สีแดงข้างละ 2 พู่
รองเท้า เช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ
เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผู้กากับ/รองผู้กากับกองลูกเสือวิสามัญ (ชาย)
ประกอบด้วย
เครื่องหมายจังหวัด ติดที่มุมผ้าผูกคอตรงข้ามด้านฐาน
เครื่องหมายตาแหน่ง ทาด้วยโลหะ รูปโล่ ยาว 5.5 ซ.ม. กว้าง 3 ซ.ม. มีรูปตราคณะลูกเสือ
แห่งชาติสีทอง พื้นสีเขียว สาหรับผู้กากับลูกเสือวิสามัญ และพื้นสีแดงสาหรับรองผู้กากับลูกเสือวิสามัญ มีอักษร
“ล.ว.” เหนือรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ติดที่กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อข้างขวา
เครื่องหมายสังกัด เช่นเดียวกับผู้กากับลูกเสือสามัญ (ชาย)
สวมสายนกหวีด แต่ถ้าได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ให้สวมสายบีด
1.6.16 ผู้กากับ/รองผู้กากับกองลูกเสือวิสามัญ (หญิง)
เครื่องแบบผู้กากับ/รองผู้กากับกองลูกเสือวิสามัญ (หญิง) ประกอบด้วย
หมวก ทรงอ่อนสีเขียว มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ทาด้วยโลหะสีทอง
เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย
เสื้อ เช่นเดียวกับเสื้อเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่อินทรธนูสีเขียว ปลายอินทรธนู มีตรา
คณะลูกเสือแห่งชาติ ปักด้วยด้ายหรือไหมสีทอง
กระโปรง สีกากี ยาวครึ่งน่อง ไม่มีจีบ ชายกระโปรงไม่บาน
ผ้าผูกคอ เช่นเดียวกับผ้าผูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่มีขลิบสีขาบ ขนาด 2 ซ.ม.
2 ด้าน
เข็มขัด เช่นเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ
ถุงเท้า สั้นสีกากี
รองเท้า เช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ
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เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผู้กากับ/รองผู้กากับกองลูกเสือวิสามัญ (หญิง)
ประกอบด้วย
เครื่องหมายจังหวัด ติดที่มุมผ้าผูกคอตรงข้ามด้านฐาน
เครื่องหมายตาแหน่ง ทาด้วยโลหะรูปโล่ ยาว 5.5 ซ.ม. กว้าง 3 ซ.ม. มีรูปตราคณะลูกเสือ
แห่งชาติสีทอง พื้นสีเขียวสาหรับผู้กากับลูกเสือวิสามัญ และพื้นสีแดงสาหรับรองผู้กากับลูกเสือวิสามัญ มีอักษร
“ล.ว.” เหนือรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ติดที่กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อข้างขวา
เครื่องหมายสังกัด เช่นเดียวกับผู้กากับลูกเสือสามัญ (ชาย)
สวมสายนกหวีด แต่ถ้าได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ให้สวมสายบีด
1.6.17 ผู้กากับกองเนตรนารีสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามัญ (ชาย)
เครื่องแบบผู้กากับกองเนตรนารีสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามัญ (ชาย) ประกอบด้วย
หมวก มี 2 แบบ คือ
หมวกปีกกว้าง สีกากี มีหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีน้าตาลแก่กว้าง 3 ซ.ม. พันรอบหมวก
มีหัวขัดสีน้าตาลแก่ด้านซ้าย ปีกหมวกสองข้างเจาะรูสาหรับร้อยสายรัดด้านหลังศีรษะ (สายรัดทาด้วยเชือก
ถัก สีเดียวกับหมวกผูกเป็นปมไว้ข้างหลัง) มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะเนตรนารี ทาด้วยโลหะสีทอง
หมวกทรงอ่อน สี เขียว มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะเนตรนารี ทาด้ว ยโลหะสี ทอง
เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย
เสื้อคอพับ สีกากีแขนสั้นเหนือศอก ผ่าอกตลอด อกเสื้อทาเป็นสาบ กว้าง 3.5 ซ.ม.
มี ดุ ม เหนื อ เข็ ม ขั ด 4 ดุ ม อกมี กระเป๋ า ปะข้ า งละ 1 กระเป๋ า มี แ ถบตรงกึ่ ง กลางตามทางดิ่ ง ปกรู ป มน
ชายกลางแหลม เจาะรังดุมกึ่งกลางกระเป๋า 1 ดุม มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้ออยู่เหนือบ่าทั้งสองข้าง ด้านไหล่
กว้าง 3.5 ซ.ม. เย็บติดกับตะเข็บไหล่เสื้อ ด้านคอกว้าง 2.5 ซ.ม. ปลายมน มีดุมที่ปลายอินทรธนู ทางด้านคอ
ด้านละ 1 ดุม ดุมลักษณะกลมแบนทาด้วยวัตถุสีน้าตาลแก่ให้สอดชายเสื้ออยู่ภายในกางเกง
กางเกง สีกากี ขาสั้นหรือขายาว ขาตรง ไม่พับปลายขา
เนคไท สีเขียว กลัดเข็มเครื่องหมายเนตรนารีขนาดเล็กสีเงินลงยา
เข็มขัด เข็มขัดหนังสีน้าตาล กว้าง 4 ซ.ม. หัวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทาด้วยโลหะสีทอง มีลายดุน
รูปเครื่องหมายเนตรนารี
ถุงเท้า สีกากี
รองเท้า หนังหรือผ้าใบสีน้าตาลหุ้มส้น ผูกเชือก ไม่มีลวดลาย
เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผู้กากับกองเนตรนารีสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามัญ
(ชาย) ประกอบด้วย
เครื่องหมายจังหวัด ทาด้วยผ้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 5 ซม. ติดที่ไหล่เสื้อข้างซ้าย
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เครื่องหมายตาแหน่ง ทาด้วยโลหะรูปวงรี กว้าง 3 ซ.ม. ยาว 4 ซ.ม. ตรงกลางมีเครื่องหมาย
เนตรนารีสีทอง พื้นสีเขียวและขอบสีทอง ติดที่กึ่งกลางกระเป๋าขวา
เครื่องหมายสังกัด
ชื่อกลุ่มหรือกอง ทาด้วยผ้าสีแดง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาว 7 ซ.ม. กว้าง 1.5 ซ.ม. ขลิบริม
สีขาว มีชื่อกลุ่มหรือกอง สีขาว ติดโค้งตามไหล่เสื้อข้างขวา
เลขกลุ่มและเลขกอง ทาด้วยผ้าสีแดง รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 3.5 ซ.ม. ขลิบริมสีขาว
มีตัวเลขอารบิค เลขกลุ่มสีขาวสูง 1.5 ซ.ม. อยู่ข้างบน และเลขกองสีขาว สูง 1 ซ.ม. อยู่ข้างล่าง ติดใต้เครื่องหมาย
ชื่อกลุ่มหรือกอง
เครื่องหมายวิชาผู้กากับกองเนตรนารีชั้นสูง ทาด้วยโลหะสีทอง พื้นลงยา สีแดง
รูปเครื่องหมายวชิราวุธสีทอง ขนาดกว้าง 2.5 ซ.ม. ยาว 4 ซ.ม.
สวมสายนกหวีด แต่ถ้าได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ให้สวมสายบีด
1.6.18 รองผู้กากับกองเนตรนารีสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามัญ (ชาย)
เครื่องแบบรองผู้กากับกองเนตรนารีสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามัญ (ชาย)
เช่นเดียวกับผู้กากับกองเนตรนารีสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามัญ (ชาย) และแต่งตามคุณวุฒิ
ต่างกันที่เครื่องหมายตาแหน่งพื้นสีแดงขอบสีทอง ติดที่กึ่งกลางกระเป๋าขวา
เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบรองผู้กากับกองเนตรนารีสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามัญ
(ชาย)
เช่นเดียวกับผู้ กากับกองเนตรนารีสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามัญ (ชาย) แต่ต่างจาก
ผู้กากับกองเนตรนารี ดังนี้
1. เครื่องหมายตาแหน่ง พื้นสีแดง ขอบสีทอง
2. เครื่องหมายวิชาผู้กากับเนตรนารีเบื้องต้น ทาด้วยโลหะสีเงิน รูปตราเนตรนารี
ขนาดกว้าง 2 ซม. ยาว 3 ซม.
3. สวมสายนกหวีด แต่ถ้าได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ให้สวมสายบีด
1.6.19 เครื่องแบบผู้กากับกองเนตรนารีสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ (หญิง)
เครื่องแบบผู้กากับกองเนตรนารีสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ (หญิง) ประกอบด้วย
หมวก มี 2 แบบ เช่นเดียวกับผู้กากับกองเนตรนารีสามัญ (ชาย)
เสื้อ เช่นเดียวกับผู้กากับกองเนตรนารีสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ (ชาย)
กระโปรง สีกากี ยาวคลุมเข่า ไม่มีจีบ ชายกระโปรงไม่บานหรือ
กางเกง สีกากีขายาวขาตรง ไม่พับปลายขา หรือ
กางเกงกระโปรง สีกากี ขายาวครึ่งเข่า มีตะเข็บหน้า 2 ตะเข็บ หลัง 2 ตะเข็บ
มีกระทบจีบ ด้านหน้าและด้านหลัง
เนคไท เช่นเดียวกับผู้กากับกองเนตรนารีสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ(ชาย)
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เข็มขัด หนังสีน้าตาล กว้าง 3 ซ.ม. หัวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทาด้วยโลหะสีทอง มีลายดุน
รูปเครื่องหมายเนตรนารี
ถุงเท้า สีกากี พับสั้นเพียงข้อเท้า
รองเท้า หนังหรือผ้าใบสีน้าตาลหุ้มส้น ผูกเชือก ไม่มีลวดลาย
เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผู้กากับกองเนตรนารีสามัญ สามัญรุ่นใหญ่
และวิสามัญ (หญิง) ประกอบด้วย
เครื่องหมายจังหวัด เช่นเดียวกับผู้กากับกองเนตรนารีสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และวิสามัญ (ชาย)
เครื่องหมายตาแหน่ง เช่นเดียวกับผู้กากับกองเนตรนารีสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และวิสามัญ (ชาย)
เครื่องหมายสังกัด เช่นเดียวกับผู้กากับกองเนตรนารีสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และวิสามัญ (ชาย)
เครื่องหมายวิชาผู้กากับเนตรนารีชั้นสูง ทาด้วยโลหะสีทอง พื้นลงยาสีแดง รูปเครื่องหมาย
วชิราวุธสีทอง ขนาดกว้าง 2.5 ซ.ม. ยาว 4 ซ.ม. สวมสายนกหวีด แต่ถ้าได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์
ให้สวมสายบีด
1.6.20 รองผู้กากับกองเนตรนารีสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ (หญิง)
เครื่องแบบรองผู้กากับกองเนตรนารีสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ (หญิง)
เช่นเดียวกับผู้กากับกองเนตรนารีสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ (หญิง)
เครื่องหมายประกอบเครื่ องแบบรองผู้กากับกองเนตรนารีสามัญ สามัญรุ่ นใหญ่ และ
วิสามัญ (หญิง)
เช่นเดียวกับผู้กากับกองเนตรนารีสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ(หญิง)แต่ต่างจากผู้กากับกองเนตรนารีสามัญ
ดังนี้
1. เครื่องหมายตาแหน่ง เช่นเดียวกับรองผู้กากับกองเนตรนารีสามัญ สามัญรุ่นใหญ่
และวิสามัญ (ชาย)
2. เครื่องหมายวิชาผู้กากับเนตรนารีเบื้องต้น เช่นเดียวกับรองผู้กากับกองเนตรนารีสามัญ
สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ (ชาย)
3. สายนกหวีด เช่นเดียวกับรองผู้กากับกองเนตรนารีสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ
(ชาย) แต่ถ้าได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ให้สวมสายบีด

2. คาบอกในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
การทาความเคารพและกล่าวคาปฏิญาณขณะอยู่กับที่
1. การทาความเคารพ
- คาบอก“ลูกเสือ - ตรง” “ทาความเคารพประธานในพิธี” “ตรงหน้า - ระวัง” “วันทยา - วุธ”
- บรรเลงเพลงมหาฤกษ์
- จบเพลงมหาฤกษ์ คาบอก “เรียบ - อาวุธ” “ตามระเบียบ, พัก”
- ลูกเสือ เนตรนารี ในแถวทุกคนเรียบอาวุธและยืนอยู่ในท่าพักตามระเบียบ
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2. การกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
3. การกล่าวคาปฏิญาณ
- คาบอก “ลูกเสือเตรียมกล่าวคาปฏิญาณ – ตรง”
“ลูกเสือสารอง....กล่าวคาปฏิญาณตามข้าพเจ้า”
(ผู้กากับ, รองผู้กากับลูกเสือสารอง ผู้บังคับบัญชาลูกเสืออื่น และลูกเสือประเภทอื่นแสดง
รหัส ส่วนลูกเสือสารองทาวันทยหัตถ์ 2 นิ้ว)
คาบอก “ข้าสัญญาว่า...........(ลูกเสือสารองกล่าวตาม)
ข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ/ ศาสนา/ พระมหากษัตริย์
ข้อ 2 ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือสารอง และบาเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวัน
(ทุกคนลดมือลงและอยู่ในท่าตรง)
- คาบอก “ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามัญและผู้บังคับบัญชา......กล่าวคาปฏิญาณ
ตามข้าพเจ้า”
(ทุกคนแสดงรหัส ยกเว้นลูกเสือสารองทาวันทยหัตถ์)
ด้วยเกียรติของข้า …………………..………… (ทุกคนกล่าวตาม) ยกเว้นลูกเสือสารอง
ข้าสัญญาว่า ……………….……………………. (ทุกคนกล่าวตาม) ยกเว้นลูกเสือสารอง
ข้อ 1 ……………………..……………….......... (ทุกคนกล่าวตาม) ยกเว้นลูกเสือสารอง
ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ …………...........…. (ทุกคนกล่าวตาม) ยกเว้นลูกเสือสารอง
ศาสนา…………………………………….…….... (ทุกคนกล่าวตาม) ยกเว้นลูกเสือสารอง
พระมหากษัตริย์…………………………........ (ทุกคนกล่าวตาม) ยกเว้นลูกเสือสารอง
ข้อ 2 ……………………………………..………. (ทุกคนกล่าวตาม) ยกเว้นลูกเสือสารอง
ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ…………..….... (ทุกคนกล่าวตาม) ยกเว้นลูกเสือสารอง
ข้อ 3 ………………………………………...…... (ทุกคนกล่าวตาม) ยกเว้นลูกเสือสารอง
ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ………..…… (ทุกคนกล่าวตาม) ยกเว้นลูกเสือสารอง
(ทุกคนลดมือลง อยู่ในท่าตรง)
4. ประธานในพิธีให้โอวาท จบคาให้โอวาท
- คาบอก “ลูกเสือตรงหน้า, ระวัง” “วันทยา-วุธ”
- บรรเลงเพลงมหาฤกษ์
- จบเพลงมหาฤกษ์ คาสั่ง “เรียบ-อาวุธ”
5. การเตรียมตัวเดินสวนสนาม
- แตรเดี่ยวเปุาให้สัญญาณเตรียมสวนสนาม 2 ครั้ง
- คาบอก “ลูกเสือเตรียมสวนสนาม” “แบก - อาวุธ”
- แตรเดี่ยวเปุาให้สัญญาณหน้าเดิน 2 ครั้ง
- คาบอก “สวนสนาม, เลี้ยวขวา” “หน้า - เดิน”
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3. การทาความเคารพและกล่าวคาปฏิญาณขณะอยู่กับที่
3.1.

ผู้ถือป้าย
- ขณะยืนอยู่กับที่ให้ถือปูายทั้งสองมือ มือขวากาคันปูายชิดแผ่นปูาย มือซ้ายกาต่อลงมาชิด
มือขวา โคนคันปูายจรดพื้นตรงหน้ากึ่งกลางระหว่างปลายเท้าทั้งสอง ผู้ถือปูายยืนอยู่ในท่าตรงและหย่อน
เข่าขวา
- การทาความเคารพขณะยืนอยู่กับที่ ให้ผู้ถือปูายอยู่ในท่าตรง (ภาพที่ 1)
- ขณะกล่าวคาปฏิญาณ ผู้ถือปูายอยู่ในท่าตรง ยกมือขวาขึ้นแสดงรหัส มือซ้ายถือคันปูายไว้
(ภาพที่ 2)

1

ท่าตรง

2

ท่ากล่าวคาปฏิญาณ
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3.2

ผู้ถือธงประจากอง
ขณะยืนอยู่กับที่ ผู้ถือธงอยู่ในท่าตรงหย่อนเข่าขวาให้ถือธงด้วยมือขวา โคนคันธงจรดกับ
พื้นปลายข้างนิ้วก้อยเท้าขวา คันธงแนบกับลาตัวอยู่ในร่องไหล่ขวา ท่าปกติ (ภาพที่ 3)
3
ผู้ถือธงประจากอง

ท่าปกติ
การทาความเคารพขณะอยู่กับที่ ผู้ถือธงเมื่อได้ยิน คาบอก “ตรง” ให้อยู่ในท่าตรง (ภาพที่ 4)
4

ท่าตรง

คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
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ผู้ถือธงเมื่อได้ยินคาบอก “ตรงหน้า - ระวัง” ให้ใช้มือซ้ายไปจับคันธงชิดมือขวา (ภาพที่ 5) แล้วใช้มือซ้ายยก
คันธงขึ้นมาในแนวตรงเสมอไหล่ ข้อศอกซ้ายตั้งเป็นมุมฉากกับลาตัว มือขวายังคงเหยียดตรงและจับคันธง
ไว้ (ภาพที่ 6) แล้วทากึ่งขวาหัน (ภาพที่ 7)
5

6

ผู้ถือธงใช้มือซ้ายไปจับคันธง
ชิดมือขวาและเหนือมือขวา

ผู้ถือธงใช้มือซ้ายยกคันธงขึ้นมาในแนวตรง
เสมอไหล่ ข้อศอกซ้ายตั้งเป็นมุมฉากกับลาตัว
มือขวายังคงเหยียดตรง และจับคันธงไว้

7

แล้วทากึ่งขวาหัน
แล้วทากึ่งขวาหัน
คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
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3.2.1 การโรยธง
ผู้ถือธงเมื่อได้ยินคาบอก “วันทยา-วุธ” ให้ค่อย ๆ ลดปลายคันธงไปทางไหล่ซ้ายตามจังหวะเพลง
พร้ อ มกั บ เลื่ อ นมื อ ซ้า ยที่ก าคัน ธงมาทางด้า นไหล่ ซ้ าย โดยการลดข้ อศอกซ้ า ยลงแนบล าตั ว จนคั น ธง
อยู่ในแนวขนานกับพื้น (เมื่อเพลงบรรเลงถึงครึ่งเพลง) มือซ้ายอยู่เสมอแนวไหล่ซ้ายห่างจากลาตัว 1 ฝุามือ
แขนขวาเหยียดตรงไปทางขวามือตามคันธง และให้คันธงวางอยู่บนร่องระหว่างนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้มือขวา
(ภาพที่ 8)
8

คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
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3.2.2 การยกคันธงขึ้นตั้งตรง
มือซ้ายกาคันธงเสมอไหล่ขวา ศอกขวาขนานกับพื้น ให้ยกปลายคันธงกลับขึ้นช้า ๆ โดยใช้มือขวา
กดโคนคันธงลง จนคันธงตั้งตรงและแขนขวาแนบลาตัว (เมื่อเพลงบรรเลงจบ) (ภาพที่ 9)
9

คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี

37

3.2.3 การเรียบอาวุธ
ผู้ถือธง เมื่อได้ยินคาบอก ว่า “เรียบ – อาวุธ” ให้แบ่งเป็น 2 จังหวะ ดังนี้
จังหวะที่ 1 เมื่อได้ยินคาบอก ว่า “เรียบ” ให้ทากึ่งซ้ายหันกลับ (ภาพที่ 10)

10

กึ่งซ้ายหันกลับ

คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
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จังหวะที่ 2 เมื่อได้ยินคาบอก “อาวุธ” ให้ผู้ถือธงลดคันธงลงจนจรดพื้นปลายข้างนิ้วก้อยเท้าขวา
(ภาพที่ 11) นามือซ้ายกลับไปอยู่ข้างลาตัวด้านซ้ายและอยู่ในท่าตรง เมื่อได้ยินคาบอก “ตามระเบียบ, พัก”
ให้ผู้ถือธงหย่อนแต่เพียงเข่าขวาเท่านั้น (ภาพที่ 12)

11

12

คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
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3.2.4 การกล่าวคาปฏิญาณ
- เมื่อสิ้นสุดคาบอก “ลูกเสือ...เตรียมกล่าวคาปฏิญาณ...ตรง” ให้ผู้ถือธงอยู่ในท่าตรง
- เมื่อสิ้นสุดคาบอก “ลูกเสือ.....กล่าวคาปฏิญาณตามข้าพเจ้า” ให้ผู้ถือธงยกคันโคนธงมาไว้ข้างเท้า
ด้า นในเท้า ขวา ส่ ว นบนของคั น ธงพิ งอยู่ กั บ แขนซ้ า ย (งอข้ อ ศอกซ้ า ยเป็ นมุ ม ฉากรอรั บ อยู่ แล้ ว ) และ
ยกมือขวาขึ้นแสดงรหัส (ภาพที่ 13)
13

- เมื่อกล่าวคาปฏิญาณจบให้ลดมือขวาลงและนาคันธงไปอยู่ด้านขวาของลาตัวและอยู่ในท่าตรง

คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
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3.3 ผู้กากับ รองผู้กากับ การใช้ไม้ถือ วิธีใช้ไม้ถือของผูก้ ากับและรองผู้กากับ
ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ สามัญรุน่ ใหญ่ วิสามัญ
3.3.1. วิธีถือไม้ถือในท่าปกติ ให้ยืนอยู่ในท่าตรงและหย่อนเข่าขวา ไม้ถือจะหนีบอยู่ระหว่าง
ด้านในศอกซ้ายกับข้างลาตัว แขนซ้ายท่อนบนแนบขนานกับลาตัวหนีบไม้ถือไว้ แขนซ้ายท่อนล่างเหยียด
ตรงไปข้างหน้า มือซ้ายกาไม้ถือให้ฝุามือหงายขึ้น ห่างจากโคนไม้ถือประมาณ 1 ฝุามือ ให้ไม้ถือขนานกับพื้น
ยืนตรงหย่อนเข่าขวา (ภาพที่ 14)
14

ท่าปกติ

คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
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3.3.2 การทาความเคารพอยู่กับที่ เมื่อสิ้นสุดคาบอก “ตรง” ให้ยืนอยู่ในท่าตรง (ภาพที่ 15)

15

ท่าตรง

คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
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3.3.3 ท่าวันทยาวุธโดยใช้ไม้ถือ
จังหวะที่ 1 เมื่อได้ยินคาบอก “ตรงหน้า,ระวัง” ให้ใช้มือขวาไปจับโคนไม้ถือให้ฝุามือคว่า
(ภาพที่ 16) แล้วยกไม้ถือชูขึ้นเหนือศีรษะเฉียงไปข้างหน้าทางกึ่งขวา (ภาพที่ 17 - 18) ลดไม้ถือลงมาอยู่
เสมอปาก (ห่างจากปากประมาณ 1 ฝุามือ) (ภาพที่ 19) แล้วนาไม้ถือมาแนบข้างลาตัวทางขวาให้นิ้วทั้งสี่เรียง
กันอยู่ด้านนอก หัวแม่มืออยู่ด้านใน ให้โคนไม้ถืออยู่ระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือ ปลายไม้ถืออยู่แนบร่องไหล่
ขวา พร้อมปล่อยมือซ้ายลงข้างตัวในท่าบ่าอาวุธ (ภาพที่ 20)
16

17

18

ให้ใช้มือขวาจับโคนไม้ถือ

ชักไม้ถือขึ้นมา

ยกไม้ถือชูแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะ
เฉียงไปข้างหน้าทางกึ่งขวา

19

20

ลดไม้ถือมาอยู่เสมอปากห่างจากปาก ประมาณ 1 ฝ่ามือ

แล้วลดไม้ถือลงในท่าบ่าอาวุธ

คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
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จังหวะที่ 2
จากท่าบ่ าอาวุธ (ภาพที่ 21) เมื่อได้ยินคาบอก “วันทยา -วุธ” ให้ ยกไม้ถือขึ้นมา
(ไม้ถื อตั้ งตรง) นิ้ ว หั ว แม่ มือ หั น เข้ าหาตั ว ไม้ ถือ ตั้ง ตรงขึ้ นตามมือ นิ้ ว หั ว แม่มื อเสมอปากห่ า งจากปาก
ประมาณ 1 ฝุามือ (ภาพที่ 22) แล้วฟาดปลายไม้ถือลงไปข้างหน้าทางขวาของลาตัว โดยให้แขนขวา
เหยียดตรงอยู่ข้างลาตัว ปลายไม้ถือฟาดลงล่างและชี้ตรงไปข้างหน้า ห่างจากพื้นประมาณ 1 คืบ (มือขวา
กาโคนไม้ถือให้นิ้วหัวแม่มืออยู่ข้างบน) และให้อยู่ในท่าวันทยาวุธ (ภาพที่ 23)
21
22

จากท่าบ่าอาวุธ

มือขวายกไม้ถือขึ้นมาเสมอปาก
ห่างจากปากประมาณ 1 ฝ่ามือ
23

แล้วฟาดไม้ถือลงข้างลาตัว
ในท่าวันทยาวุธ

คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
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3.4. ท่าเรียบอาวุธ คาบอก “เรียบ-อาวุธ” แบ่งออกเป็น 2 จังหวะ ดังนี้
จังหวะที่ 1 ผู้กากับ รองผู้กากับ อยู่ในท่าวันทยาวุธ (ภาพที่ 24) เมื่อได้ยินคาบอกว่า “เรียบ”
ให้ยกไม้ถือขึ้นมาเสมอปาก (ภาพที่ 25) แล้วลดไม้ถือลงในท่าบ่าอาวุธ (ภาพที่ 26)
25
5

24

จากท่าวันทยาวุธ

26

ยกไม้ถือขึ้นมาอยู่เสมอปาก
ห่างจากปากประมาณ 1 ฝ่ามือ

และลดไม้ถือลงในท่าบ่าอาวุธ

จังหวะที่ 2 ผู้กากับ รองผู้กากับ อยู่ในท่าบ่าอาวุธ (ภาพที่ 27) เมื่อได้ยินคาบอก “อาวุธ”
ให้ยกไม้ถือขึ้นเหนือศีรษะ เฉียงไปข้างหน้าทางกึ่งขวา (ภาพที่ 28)
27

จากท่าบ่าอาวุธ

28

ยกไม้ถือชูแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะ
เฉียงไปข้างหน้าทางกึ่งขวา

คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
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พร้อมกับเอนปลายไม้ถือลงมา (ภาพที่ 29) หนีบไม้ถือไว้ด้านในศอกซ้ายข้างลาตัว มือซ้ายยกขึ้นกาโคน
ไม้ถือไว้ แล้วปล่อยมือขวาลงในท่าตรง (ภาพที่ 30)
30

29

พร้อมกับเอนปลายไม้ถือลงมา

หนีบด้านในศอกซ้ายกับข้างลาตัว มือซ้ายยกขึ้น
กาโคนไม้ถือไว้ แล้วปล่อยมือขวาลงในท่าตรง

และเมื่อได้ยินคาบอก “ตามระเบียบ, พัก” ให้หย่อนเข่าขวา (ภาพที่ 31)
31

คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
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3.5 การกล่าวคาปฏิญาณ
เมื่ อ ได้ ยิ น ค าบอก “ลู ก เสื อ .....เตรี ย มกล่ า วค าปฏิ ญ าณ - ตรง” ให้ ยื น อยู่ ใ นท่ า ตรง และ
เมื่อได้ยินคาบอก “ลูกเสือ.....กล่าวคาปฏิญาณตามข้าพเจ้า” ให้ยกมือขวาขึ้นแสดงรหัส (ภาพที่ 32)
32

เมื่อกล่าวคาปฏิญาณจบ ให้ลดมือขวาลงและอยู่ในท่าตรง

คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
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3.6 กองลูกเสือ เนตรนารี
- ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ
- การทาความเคารพขณะยืนอยู่กับที่ จะยืนในท่าพักตามระเบียบ (ภาพที่ 33 - 34)
1
33

ท่าพักตามระเบียบ (ด้านหน้า)

34

ท่าพักตามระเบียบ (ด้านหลัง)

คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
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เวลาทาความเคารพ เมื่อได้ยินคาบอก “ตรง” ลูกเสือ เนตรนารี อยู่ในท่าตรง (ภาพที่ 35)
และเมื่อได้ยินคาบอก “วันทยา – วุธ” ให้ลูกเสือ เนตรนารี ทุกคนทาวันทยาวุธ (ภาพที่ 36) และเมื่อได้
ยินคาบอก “เรียบ – อาวุธ” ให้ลูกเสือ เนตรนารี ทุกคนอยู่ในท่า เรียบอาวุธ โดยลดมือซ้ายลง และอยู่ใน
ท่าตรง (ภาพที่ 37)

35

ท่าตรง

36

37

29

ท่าวันทยาวุธ

30

ท่าเรียบอาวุธ
ให้ลดมือซ้ายลงและอยู่ในท่าตรง

คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
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ขณะกล่าวคาปฏิญาณ เมื่อได้ยินคาบอก “ลูกเสือ...เตรียมกล่าวคาปฏิญาณ - ตรง” ลูกเสือจะอยู่ใน
ท่าตรง และเมื่อสิ้นสุดคาบอก “ลูกเสือ...กล่าวคาปฏิญาณตามข้าพเจ้า ” ให้นาโคนไม้พลองหรือไม้ง่าม
(ตามประเภทลูกเสือ เนตรนารี) ไปวางไว้กึ่งกลางปลายเท้าทั้งสอง ส่วนบนของไม้พลองหรือไม้ง่ามพิงอยู่กับ
แขนซ้าย (งอข้อศอกซ้ายเป็นมุมฉากรอรับอยู่แล้ว) และยกมือขวาขึ้นแสดงรหัส (การกล่าวคาปฏิญาณของ
ลูกเสือสารอง ไม่ต้องกล่าวตาม แต่ให้ทาวันทยหัตถ์) (ภาพที่ 38) เมื่อกล่าวคาปฎิญาณจบให้ลดมือขวาลง
แล้วนาไม้พลองหรือไม้ง่ามกลับมาอยู่แนบร่องไหล่ขวาข้างลาตัว แล้วอยู่ในท่าตรง
38
38

10. การเดินสวนสนาม
ท่ากล่าวคาปฏิญาณ

คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
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4. การเดินสวนสนาม
4.1 การเดินตามปกติ
การปฏิบัติ ให้เริ่มออกเดินโดยก้าวเท้าซ้ายออกไปข้างหน้าในลักษณะขาเหยียดตึง ฝุาเท้าขนาน
กับพื้น และสูงจากพื้นประมาณ 1 คืบ ปลายเท้าชี้ไปในทิศทางตรงหน้า เมื่อจะวางเท้าและก้าวต่อไปให้โน้ม
น้าหนักตัวไปข้างหน้า ทรงตัวและศีรษะอยู่ในท่าตรง แกว่งแขนตามธรรมดาเฉียงไป ข้างหน้าและข้างหลัง
พองาม เมื่อแกว่งแขนไปข้างหน้าข้อศอกงอเล็กน้อย เมื่อแกว่งแขนไปข้างหลังให้แขนเหยียดตรงตามธรรมชาติ
หันหลังมือออกนอกตัว แบมือให้นิ้วมือเรียงชิดติดกัน ความยาวของก้าว 40 – 60 ซม. (นับจากส้นเท้าถึง
ส้นเท้า) รักษาความยาวของก้าวให้คงที่ อัตราความเร็วในการเดินนาทีละ 90 – 100 ก้าว
4.2 การเดินสวนสนาม
การปฏิบัติ ก้าวเท้าซ้ายอย่างแข็งแรง ขาซ้ายเหยียดตึงปลายเท้างุ้ม ยกส้นเท้าสูงจากพื้นประมาณ
1 คืบ ทรงตัวและศีรษะอยู่ในท่าตรง แกว่งแขนเฉียงไปข้างหน้า ตรงข้ามกับเท้าที่ก้าวให้ฝุามือผ่านประมาณ
กึ่งกลางลาตัวเสมอแนวหัวเข็มขัด ห่างจากหัวเข็มขัดประมาณ 1 ฝุามือ มือแบ นิ้วเรียงชิดกัน แขนท่อนล่าง
ขนานกับพื้น และแกว่งไปข้างหลัง ให้แขนเหยียดตรงตามธรรมชาติ เมื่อจะวางเท้าและก้าวต่อไปให้โน้ม
น้าหนักตัวไปข้างหน้า และตบเต็มฝุาเท้ าอย่างแข็งแรง ตัวตั้งตรง ความยาวของก้าว 40 – 60 ซม.
(นับจากส้นเท้าถึงส้นเท้า) รักษาความยาวของก้าวให้คงที่ อัตราความเร็วในการเดินนาทีละ 90 – 100 ก้าว
หมายเหตุ
ให้เดินแบบ “เดินสวนสนาม” หน้าที่ประทับ เริ่มตั้งแต่ ธง 1 ถึงธง 3 นอกนั้น ให้เดินแบบ
“เดินตามปกติ”
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4.3 การปฏิบตั ิในการเดินสวนสนาม
เมื่อแตรเดี่ยวเปุาให้สัญญาณเตรียมตัวสวนสนาม 2 จบ ผู้บังคับขบวนสวนสนามบอก
“ลูกเสือเตรียมสวนสนาม, แบกอาวุธ”
แตรเดี่ยวเปุาให้สัญญาณหน้าเดิน 2 ครั้ง
ผู้บังคับขบวนสวนสนามบอก “สวนสนาม, เลี้ยวขวา” “หน้า - เดิน” (ลูกเสือ เนตรนารี
ออกเดินสวนสนาม ตามลาดับดังนี้ ผู้ถือปูาย ผู้ถือธง ผู้กากับ รองผู้กากับ และแถวลูกเสือ เนตรนารี
ระยะห่างตามที่กาหนด)
ระยะต่อ ระยะเคียงในการเดินสวนสนาม
อันดับ 1 ผู้ถือปูาย
อันดับ 2 ผู้ถือธงประจากอง เดินเว้นระยะห่างจากผู้ถือปูาย 5 ก้าว
อันดับ 3 ผู้กากับลูกเสือ เนตรนารี เดินเว้นระยะห่างจากผู้ถือธง 5 ก้าว
อันดับ 4 รองผู้กากับลูกเสือ เนตรนารี เดินเว้นระยะห่างจากผู้กากับลูกเสือ เนตรนารี 5 ก้าว
อันดับ 5 แถวลูกเสือ เนตรนารี เดินเว้นระยะห่างจากผู้กากับลูกเสือ เนตรนารี 3 ก้าว
ระยะห่างระหว่างตับลูกเสือ 1 ก้าว และระยะเคียงระหว่างบุคคลภายในตับ 1 ช่วงศอก
4.3.1. ผู้ถือป้าย
ท่าแบกป้าย
เมื่อได้ยินคาบอก “แบก - อาวุธ” ใช้มือซ้ายยกคันปูายขึ้นทางลาตัวด้านขวา โดยให้โคนปูายวาง
อยู่อุ้งมือขวา (ให้หันฝุามือเข้าหาตัว) ถ้ามีคันจับให้ใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางของมือขวาจับที่คันจับ แขนขวาเหยียด
ตรงแนบล าตั ว มื อ ซ้า ยจั บ ด้า มปู า ยในแนวเสมอไหล่ ข วา และตั้ ง ได้ ฉากกับ ล าตั ว หั นปู า ยไปข้ า งหน้ า
ตาแลตรง (ภาพที่ 39)
39

ท่าแบกป้าย
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4.3.2 ผู้ถือธงประจากอง
ท่าแบกธง
เมื่อได้ยินคาบอก “แบก – อาวุธ ” (ให้ แบกธงด้วยบ่าขวา) โดยยกคันธงขึ้นด้วยมือขวา
(ภาพที่ 40) และใช้มือซ้ายช่วยนาคันธงขึ้นพาดบนบ่าขวา โคนคันธงเฉียงลงเบื้องล่าง ข้อศอกขวาแนบลาตัว
ทามุม 90 องศา (ภาพที่ 41)
40

41

ท่าแบกธง(ด้านหน้า)

ท่าแบกธง(ด้านข้าง)

4.3.3 ผู้ก ากับ รองผู้ก ากับ ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ สามัญรุ่ น ใหญ่ และวิ สามั ญ
เดินสวนสนามในท่าบ่าอาวุธ แกว่งแขนทั้งสองข้าง (ภาพที่ 42)
ท่าแบกธง (ด้านหน้า)
42

(มีไ ม้ถือ )

เดินสวนสนามในท่าบ่าอาวุธ
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4.3.4. ลูกเสือ เนตรนารี ในแถว
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามัญ เมื่อได้ยินคาบอก “แบก –อาวุธ” ให้ยก
ไม้พลองหรือไม้ง่ามด้วยมือขวาผ่านหน้าเฉียงลาตัวไปข้างซ้าย โคนไม้พลองหรือไม้ง่าม อยู่ในอุ้งมือซ้าย
(ภาพที่ 43) แล้วดันไม้พลองหรือไม้ง่ามพาดขึ้นบนบ่าซ้าย ข้อศอกซ้ายแนบลาตัว ทามุม 100 องศา และ
เดินแกว่งแขนขวาข้างเดียว (ภาพที่ 44)
43

ท่าแบกอาวุธ

44

ท่าเดินสวนสนาม

ท่าวันทยาวุธ
ท่าเรี ยบอาวุธ
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5. การเดินผ่านธง 3 ธง
5.1 ผู้ถือป้าย หันปูายไปทางขวาก่อนถึงธง 1 ประมาณ 20 ก้าว ตาแลตรงตลอด (ภาพที่ 45) และ
หันปูายกลับเมื่อผ่านธง 3 ปลายเท้างุ้ม ฝุาเท้าสูงจากพื้นประมาณ 1 คืบ (ภาพที่ 46)
1
45

46

หันป้ายกลับเมื่อผ่านธง 3

หันป้ายก่อนถึงธง 1 ประมาณ 20 ก้าว

หันป้ายกลับเมื่อผ่านธง 3
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5.2 ผู้ถือธงประจากอง
เมื่อถึงธง 1 ให้ลดธงลงจากท่าแบกธงมาแนบลาตัวด้านขวา (โดยการเหยียดแขนขวาให้ตึง)
คันธงตั้งตรง มือขวากาคันธง ยกมือซ้ายมาจับคันธงในแนวไหล่ขวา ยกข้อศอกซ้ายให้ตั้งได้ฉากกับลาตัว
ตาแลตรงไปข้างหน้าขนานกับพื้น (ภาพที่ 47) เมื่อถึงธง 2 ให้เหยียดแขนซ้ายตรงออกไปข้างหน้า (มือซ้าย
กาคันธงไว้) ให้คันธงเอนไปข้างหน้า ประมาณ 45 องศา แขนขวาแนบลาตัวด้านขวา (ไม่งอข้อศอก)
ตาแลตรง (ภาพที่ 48) เมื่อผ่านธง 3 ให้ยกคันธงขึ้นในท่าแบกธงตามเดิม และเดินแกว่งแขนซ้ายตามปกติ
(ภาพที่ 49) (การเดินปลายเท้างุ้ม ฝุาเท้าสูงจากพื้นประมาณ 1 คืบ)
47

48

เมื่อถึงธง 1

เมื่อถึงธง 2
49

เมื่อผ่านธง 3
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5.3 ผู้กากับลูกเสือ เนตรนารี
ผู้กากับลูกเสือ เนตรนารี สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ เดินสวนสนามในท่าบ่าอาวุธ ลาตัวตั้งตรง
(ภาพที่ 50) เมื่อถึงธง 1 ให้ยกไม้ถือขึ้นมาเสมอปาก ห่างจากปากประมาณ 1 ฝุามือ แขนซ้ายยังคงแกว่ง
ตาแลตรง (ภาพที่ 51) เมื่อถึงธง 2 ให้ฟาดไม้ถือลงในท่าวันทยาวุธพร้อมกับทาแลขวา แขนซ้ายไม่แกว่ง
(ภาพที่ 52) เมื่อผ่านธง 3 ให้สะบัดหน้าแลตรง ยกไม้ถือขึ้นเสมอปาก แล้วลดลงในท่าบ่าอาวุธ และ
เดินแกว่งแขนทั้งสองข้างตามปกติ (ภาพที่ 53) (การเดินปลายเท้างุ้ม ฝุาเท้าสูงจากพื้นประมาณ 1 คืบ)
50

51

52

เมื่อถึงธง 1

เมื่อถึงธง 2

53

ท่าเดินสวนสนาม

เมื่อผ่านธง 3
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5.4 รองผู้กากับลูกเสือ เนตรนารี
รองผู้กากับลูกเสือ เนตรนารี สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ (มีไม้ถือ) สวนสนามในท่าบ่าอาวุธ
ลาตัวตั้งตรงปลายเท้างุ้ ม ฝุาเท้าสูงจากพื้น 1 คืบ ก่อนถึงธง 1 ประมาณ 2 ก้าว ให้รองผู้กากับหันไปดู
ลูกเสื อ เนตรนารีทางขวาแล้ ว บอก “ระวัง” (การบอกให้ตกเท้าขวา) แล้ วสะบัดหน้ากลั บ พร้อมกับ
ยกไม้ถือจากท่าบ่าอาวุธมาอยู่เสมอปาก แขนซ้ายยังคงแกว่งตามปกติ ตาแลตรง (ภาพที่ 54) ให้แถวลูกเสือ
เนตรนารี เดินเข้าระเบียบอย่างดีที่สุด ก่อนถึงธง 2 ประมาณ 2 ก้าว ให้รองผู้กากับ บอก “แลขวา – ทา”
(การบอกให้ตกเท้าขวา) ขณะเดียวกันรองผู้กากับทาวันทยาวุธไปพร้อมกับคาว่า “ทา” และสะบัดหน้า
ไปทางขวา แขนซ้ ายไม่ แกว่ ง (ภาพที่ 55) เมื่ อผ่ านธง 3 ให้ สะบั ดหน้ าแลตรง ยกไม้ถื อ ขึ้ น เสมอปาก
แล้วลดลงในท่าบ่าอาวุธ และเดินแกว่งแขนทั้งสองข้างตามปกติ (ภาพที่ 56)
54

55

56

เมื่อถึงธงที่ 1 ให้สั่ง “ระวัง” ก่อนถึงธงที่ 2 ให้สั่ง “แลขวา-ทา”

เมื่อผ่านธงที่ 3

กองลูกเสือ เนตรนารี
กองลูกเสือ เนตรนารี สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ หรือวิสามัญ (มีอาวุธ) เมื่อรองผู้กากั บบอก “ระวัง”
ให้ลูกเสือทุกคนเดินตบเท้าและสะบั ดแขนขวาอย่างเข้มแข็ง และเมื่อรองผู้กากับบอก “แลขวา - ทา”
ให้ลูกเสือทุกคนสะบัดหน้าไปทางขวาขนานกับพื้น (ถึงแม้กองของตนจะยังไม่ถึงธง 2 ก็ตาม) ยกเว้นคนขวา
สุดของแต่ละกองไม่ต้องสะบัดหน้า ลูกเสือ เนตรนารี ทุกคนยังคงเดินแกว่งแขนขวาตามปกติ แต่เมื่อผ่าน
ธง 3 กองลูกเสือหรือ เนตรนารีกองใดผ่านก่อนจึงสะบัดหน้ากลับ (โดยพร้อมเพรียงกัน) และเดินสวนสนาม
ต่อไป
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ส่วนที่ 4
หลักเกณฑ์การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
หลักเกณฑ์การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประเภทสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามัญ
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ
1. การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
1.1 ระดับจังหวัด โดย สานักงานศึกษาธิการจังหวัด ดาเนินการจัดประกวด
1.2 ระดับภาค โดย สานักงานศึกษาธิการภาค ดาเนินการจัดประกวด
1.3 ระดับประเทศ โดย สานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ดาเนินการจัดประกวด
2. ประเภทการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี แบ่งออกเป็น 7 กลุ่มการประกวด ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ประเภทลูกเสือ เนตรนารี สารอง
กลุ่มที่ 2 ประเภท ลูกเสือสามัญ
กลุ่มที่ 3 ประเภท เนตรนารีสามัญ
กลุ่มที่ 4 ประเภท ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
กลุ่มที่ 5 ประเภท เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
กลุ่มที่ 6 ประเภท ลูกเสือวิสามัญ
กลุ่มที่ 7 ประเภท เนตรนารีวิสามัญ
3. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด
3.1 คุณสมบัติของลูกเสือ เนตรนารี สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามัญ
3.1.1 ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ต้องศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ของสถานศึกษานั้น
3.1.2 ลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ต้องศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
ของสถานศึกษานั้น
3.1.3 ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ต้องศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 และระดับ
อาชีวศึกษาของสถานศึกษานั้น
3.2 คุณสมบัติของผู้กากับ รองผู้กากับ
3.2.1 ผู้กากับ รองผู้กากับ ลูกเสือ สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามัญ
- เป็นครูสอนในสถานศึกษานั้น
- มีใบแต่งตั้ง (ลส.13) ให้ดารงตาแหน่งผู้กากับ รองผู้กากับกองลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่
วิสามัญ ในสถานศึกษานั้น
3.2.2 ผู้กากับ รองผู้กากับ เนตรนารีสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามัญ
- เป็นครูสอนในสถานศึกษานั้น
- มีใบแต่งตั้ง (นน.13) ให้ดารงตาแหน่งผู้กากับ รองผู้กากับกองเนตรนารีสามัญ
สามัญรุ่นใหญ่ วิสามัญ ในสถานศึกษานั้น

คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี

59

3.3 จานวนผู้เข้าร่วมการประกวด
3.3.1 กองลูกเสือ 1 กอง ประกอบด้วย
- ลูกเสือถือปูาย
1 คน
- ลูกเสือถือธงประจากอง
1 คน
- ผู้กากับกองลูกเสือ (มีไม้ถือ)
1 คน
- รองผู้กากับกองลูกเสือ (มีไม้ถือ)
1 คน
- ลูกเสือ 4 หมู่ (4 แถวๆ ละ 8 คน) หรือ
3.3.2 กองเนตรนารี 1 กอง ประกอบด้วย
- เนตรนารีถือปูาย
1 คน
- เนตรนารีถือธงประจากอง
1 คน
- ผู้กากับกองเนตรนารี (มีไม้ถือ)
1 คน
- รองผู้กากับกองเนตรนารี (มีไม้ถือ)
1 คน
- เนตรนารี 4 หมู่ (4 แถว ๆ ละ 8 คน)
(ให้มีไม้พลอง หรือไม้ง่าม ตามประเภทของลูกเสือ เนตรนารี)
4. หลักฐานการอนุมัติผลการสอบและการประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ ให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เป็นผู้ตรวจสอบ
5. กองลูกเสือ เนตรนารี ที่ชนะเลิศการประกวดระดับจังหวัดทุกกลุ่มการประกวด ส่งเข้าประกวดระดับภาค
และที่ชนะเลิศการประกวดระดับภาคทุกกลุ่มการประกวด ส่งเข้าประกวดระดับประเทศ
6. คณะกรรมการตัดสิน จะถือว่าเป็นโมฆะ ในกรณีที่สถานศึกษาระดับชั้นม.4 – ม.6 หรือ ระดับ ปวช.
ส่งกองลูกเสือวิสามัญที่มีเยาวชนหญิงแต่งชุดสีกากีอยู่ในกอง หรือกองลูกเสือวิสามัญที่มีเยาวชนหญิงล้วน
แต่งชุดสีกากีส่งเข้าไปประกวดฯ (ถ้าเป็นหญิงล้วน ควรตั้งเป็นกองเนตรนารีวิสามัญ)
7. หลักเกณฑ์การให้คะแนน
การให้คะแนนในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ใช้แนวทางแบบ “ เต็ม – ตัด”
คือทุกกองที่เข้าประกวดฯ จะมีคะแนนแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ขั้นตอนละ 100 คะแนน รวม 400 คะแนน
เมื่อมีจุดที่บกพร่องจะถูกหักในแต่ละจุด ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ปูาย ธงประจากอง ผู้กากับ รองผู้กากับ กองลูกเสือ ไม้ถือ/
ไม้พลอง/ไม้ง่าม เครื่องแบบ และเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบ
ขณะอยู่กับที่

100 คะแนน

ขั้นตอนที่ 2 ปูาย ธงประจากอง ผู้กากับ รองผู้กากับ กองลูกเสือ การทา
ความเคารพและกล่าวคาปฏิญาณขณะอยู่กับที่
ขั้นตอนที่ 3 ปูาย ธงประจากอง ผู้กากับ รองผู้กากับ กองลูกเสือ ขณะเดินสวนสนาม

100 คะแนน
100 คะแนน

ขั้นตอนที่ 4 ปูาย ธงประจากอง ผู้กากับ รองผู้กากับ กองลูกเสือ ขณะเดินผ่านธง 3 ธง 100 คะแนน
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รายละเอียดคะแนน มีดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ป้าย ธงประจากอง ไม้ถือ พลองหรือ ไม้ง่าม เครื่องแบบ
และเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบ ขณะอยู่กับที่
- ปูายและการถือปูาย
- ธงประจากอง และการยืนถือธง
- การยืนถือไม้ถือของผู้กากับ
- การยืนถือไม้ถือของรองผู้กากับ
- ไม้พลองหรือไม้ง่าม
- เครื่องแบบผู้กากับและรองผู้กากับ
- เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผู้กากับและรองผู้กากับ
- เครื่องแบบลูกเสือ
- เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือ
ขั้นตอนที่ 2

ป้าย ธงประจากอง ผู้กากับ รองผู้กากับ กองลูกเสือ
การทาความเคารพและกล่าวคาปฏิญาณขณะอยู่กับที่
- ผู้ถือปูาย
- ผู้ถือถือธงประจากอง
- การทาความเคารพอยู่กับที่ของผู้กากับ
- การทาความเคารพอยู่กับที่ของรองผู้กากับ
- กองลูกเสือ เนตรนารี
- การแบกอาวุธ
- ความพร้อมเพรียง

100 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
20 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
100
10
10
10
10
40
10
10

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ขั้นตอนที่ 3 ป้าย ธงประจากอง ผู้กากับ รองผู้กากับ กองลูกเสือ ขณะเดินสวนสนาม100 คะแนน
- การแบกปูายขณะเดินสวนสนาม
10 คะแนน
- การแบกธงประจากองขณะเดินสวนสนาม
10 คะแนน
- การแบกไม้ถือ (ท่าบ่าอาวุธ) ขณะเดินของผู้กากับ
10 คะแนน
- การแบกไม้ถือ (ท่าบ่าอาวุธ) ขณะเดินของรองผู้กากับ
10 คะแนน
- กองลูกเสือ
40 คะแนน
- การเดินเลี้ยวซ้าย ระยะต่อ ระยะเคียง ความพร้อมเพรียง
20 คะแนน
ขั้นตอนที่ 4 ป้าย ธงประจากอง ผู้กากับ รองผู้กากับ กองลูกเสือ ขณะเดินผ่านธง 3 ธง 100 คะแนน
- ผู้แบกปูายและการทาความเคารพ
10 คะแนน
- ผู้แบกธง
10 คะแนน
- ผู้กากับ
10 คะแนน
- รองผู้กากับ
10 คะแนน
- กองลูกเสือ
40 คะแนน
- ระยะต่อ ระยะเคียง
10 คะแนน
- ความพร้อมเพรียง
10 คะแนน
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8. รางวัลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ทุกกลุ่มการประกวด
8.1 ระดับจังหวัด
- รางวัลชนะเลิศ
ได้รับ แบดจ์เกียรติยศ (คนละ 1 อัน) และเกียรติบัตร กองละ 1 ใบ
- รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับ เกียรติบัตร กองละ 1 ใบ
- รางวัลชมเชย
ได้รับ เกียรติบัตร กองละ 1 ใบ
8.2 ระดับภาค
- รางวัลชนะเลิศ ได้รับ โล่ และเกียรติบัตร กองละ 1 ใบ
- รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับ เกียรติบัตร กองละ 1 ใบ
- รางวัลชมเชย
ได้รับ เกียรติบัตร กองละ 1 ใบ
8.3 ระดับประเทศ
- รางวัลชนะเลิศ
ได้รับ เงินรางวัล จานวน 30,000 บาท
โล่ และเกียรติบัตร กองละ 1 ใบ
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับ เงินรางวัล จานวน 20,000 บาท
โล่ และเกียรติบัตร กองละ 1 ใบ
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับ เงินรางวัล จานวน 10,000 บาท
โล่ และเกียรติบัตร กองละ 1 ใบ
- รางวัลชมเชย
ได้รับทุกกองลูกเสือ เนตรนารี ที่เข้าร่วมการประกวด
ไม่ได้รับรางวัลตามที่กาหนดข้างต้นจะได้รับเกียรติบัตร
ชมเชย
หมายเหตุ
1. กรณีที่กองลูกเสือ เนตรนารี ประเภทใด มีจานวน 1 กอง หรือ 2 กอง จะใช้เกณฑ์การตัดสินให้รางวัล ดังนี้
ระดับจังหวัดและระดับภาค
รางวัลชนะเลิศ
คานวณโดยใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากรางวัลชนะเลิศของทุกกลุ่มการประกวด
รางวัลรองชนะเลิศ คานวณโดยใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากรางวัลรองชนะเลิศของทุกกลุ่มการประกวด
รางวัลชมเชย
คานวณโดยใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากรางวัลชมเชยของทุกกลุ่มการประกวด
ระดับประเทศ
รางวัลชนะเลิศ
คานวณโดยใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากรางวัลชนะเลิศของทุกกลุ่มการประกวด
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 คานวณโดยใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ของทุกกลุ่ม
การประกวด
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 คานวณโดยใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ของทุกกลุ่ม
การประกวด
รางวัลชมเชย คานวณโดยใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากรางวัลชมเชยของทุกกลุ่มการประกวด
2. กรณีที่กองลูกเสือ เนตรนารี ของสถานศึกษาใด ประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศติดต่อกัน 3 ปี ในประเภท
เดียวกันให้เว้นการส่งเข้าประกวด 1 ปี และได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ
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1. แบบการให้คะแนนป้าย ธงประจากอง ไม้ถือ พลองหรือไม้ง่าม เครื่องแบบ และเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบ ขณะอยู่กับที่

ลาดับ

ชื่อ
สถานศึกษา

ป้าย และ
การถือป้าย
(10)

ธงประจากอง
ไม้ถือ และ
ไม้ถือ และ
และการถือธง การยืนถือไม้ถือ การยืนถือไม้
(10)
ของผู้กากับ
ถือ
(10)
ของรอง
ผู้กากับ
(10)

ไม้พลอง
หรือ
ไม้ง่าม
(20)

เครื่องแบบ
เครื่องหมาย
ประกอบ
เครื่องแบบของ
ผู้กากับและ
รองผู้กากับ
(20)

เครื่องแบบ
เครื่องหมาย
ประกอบเครื่องแบบ
ของลูกเสือ
(20)

เต็ม
100
ได้
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หมาย
เหตุ

2. แบบการให้คะแนนการทาความเคารพ และการกล่าวคาปฎิญาณขณะอยู่กับที่
ลาดับ

ชื่อสถานศึกษา

ผู้ถือป้าย ผู้ถือธง
การทาความ การทาความ
(10) ประจากอง เคารพอยู่กับที่ เคารพอยู่กับที่
(10)
ของผู้กากับ ของรองผู้กากับ
(10)
(10)

กองลูกเสือ
(40)

การแบก
อาวุธ
(10)

ความ
พร้อมเพรียง
(10)
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100
ได้
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หมาย
เหตุ

3. แบบการให้คะแนนการเดินสวนสนาม
ลาดับ

ชื่อสถานศึกษา

การแบก การแบกธง การแบกไม้ถือ
ป้ายขณะ ประจากอง (ท่าบ่าอาวุธ)
เดินสวน ขณะเดิน ขณะเดินสวนสนาม
สนาม สวนสนาม
ของผู้กากับ
(10)
(10)
(10)

การแบกไม้ถือ
(ท่าบ่าอาวุธ)
ขณะเดินสวน
สนามของรอง
ผู้กากับ
(10)

กองลูกเสือ
(40)

การเดินเลี้ยวซ้าย
ระยะต่อ
ระยะเคียง
ความพร้อมเพรียง
กองลูกเสือ
(20)

เต็ม
100
ได้
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4. แบบการให้คะแนนการทาความเคารพเมื่อผ่านธง 3 ธง

ลาดับ

ชื่อ
สถานศึกษา

ผู้แบกป้ายและ
การทาความ
เคารพ
(10)

ผู้ถือธง
(10)

ผู้
กากับ
(10)

รองผู้กากับ
(10)

กองลูกเสือ
(40)

ระยะต่อ
ระยะ
เคียง
(10)

ความพร้อม
เพรียง
(10)

เต็ม
100 ได้
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หมาย
เหตุ
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แบบการให้คะแนนรวม

ลาดับ

ชื่อสถานศึกษา

คะแนน
ป้าย ธงประจากอง ไม้ถือ
ไม้ง่ามหรือไม้พลอง
เครื่องแบบและ
เครื่องหมายประกอบ
เครื่องแบบ ขณะอยู่กับที่
(100)

คะแนน
การทาความเคารพอยู่
กับที่และการกล่าวคา
ปฏิญาณ
การแบกอาวุธ
(100)

คะแนน
การเดินสวนสนาม
เริ่มตั้งแต่ “สวน
สนาม, เลี้ยวขวา”
“หน้า - เดิน” ก่อน
ถึงธง 1
(100)

คะแนน
การทาความ
เคารพ
เมื่อผ่านธง 3 ธง
(100)

เต็ม
400
ได้

อันดับที่
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หมายเหตุ

67

การประกวดระเบียบแถว
ลูกเสือ เนตรนารี สารอง
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ส่วนที่ 5
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี สารอง
ขั้นตอนที่ 1 รายละเอียดป้าย ธงประจากอง ผู้กากับ รองผู้กากับ กองลูกเสือ เครื่องแบบ
และเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบ ขณะอยู่กับที่
ก. รูปขบวนการยืนอยู่กับที่

ธง 3
สี
เขียว

ธง 2
สีแดง

ธง 1
สี
เหลือ
ง

คนถือปูาย
คนถือธง
ผู้กากับ
รองผูก้ ากับ
นายหมู่

5 ก้าว
5 ก้าว
5 ก้าว
3 ก้าว

รองนายหมู่
ลูกเสือ
- หลักเกณฑ์การตั้งรูปขบวนอยู่กับที่ เช่นเดียวกับกองลูกเสือสามัญ เว้นแต่กองลูกเสือ เนตรนารี
สารอง ไม่มีอาวุธและไม้ถือ
- ส่วนจานวนกองลูกเสือ เนตรนารี สารอง มีจานวน 4 หมู่ๆ ละ 6 คน (รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมูด่ ้วย)
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ข. ขนาดป้ายสวนสนามของกองลูกเสือ เนตรนารี สารอง
24นิ้ว

หนา 1 ซม.

7 นิ้ว

เสาไม้กลมเส้นผ่าศูนย์กลาง
นิ้วนิ้ว

¾

27 – 31 นิ้ว

คันจับไม้ท่อนกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ซม. ยาว 4 นิ้ว
สูง 3 นิ้ว

หมายเหตุ
- ตัวปูายสีขาวทั้งหมด
- ตัวอักษรสีน้าเงินชนิดหัวกลมสูง 3 นิ้ว กรณีชื่อสถานศึกษายาว ให้เขียนเป็น 2 บรรทัดและ
ปรับขนาดตัวอักษรสูง 1 ½ นิ้ว
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ค. ธงประจากองลูกเสือสารอง
ธงลูกเสือสารอง ทาด้วยผ้าสีเหลือง ขนาด 90X60 เซนติเมตร มีครุยสีเขียวยาว 8 เซนติเมตร
สามด้าน ตรงกลางมีตราคณะลูกเสือแห่งชาติขนาด 40X25 เซนติเมตร ใต้ตราบอกชื่อกลุ่มหรือ
กองลูกเสือ ตัวอักษรพิมพ์ธรรมดาสีเขียว ขนาดพองาม ยอดคันธงทาด้วยโลหะเป็นรูปวชิรสีเงิน
ง. เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผู้กากับ รองผู้กากับลูกเสือสารอง
ผู้กากับลูกเสือสารอง (ชาย)
เครื่องแบบผู้กากับลูกเสือสารอง (ชาย) ประกอบด้วย
หมวก มี 2 แบบ คือ
หมวกปีกกว้าง สีกากี มีหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีน้าตาลแก่ กว้าง 3 ซ.ม. พันรอบหมวก มีหัวเข็มขัด
สีน้าตาลแก่ด้านซ้าย ปีกหมวกสองข้างเจาะรูสาหรับร้อยสายรัดด้านหลังศีรษะ (สายรัดทาด้วยเชือก
ถักสีเดียวกับหมวกผูกเป็นปมไว้ข้างหลัง) มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ทาด้วยโลหะสีทอง
หมวกทรงอ่อ น สี เขีย ว มีตราหน้ าหมวกรูปตราคณะลู กเสื อแห่ งชาติ ทาด้ ว ยโลหะสี ทอง เวลาสวม
ให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย
เสื้อ เช่นเดียวกับเสื้อเครื่องแบบลูกเสือสามัญ
ผ้าผูกคอ เช่นเดียวกับผ้าผูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญแต่มีขลิบสีขาบ ขนาด 2 ซ.ม. 2 ด้าน
กางเกง เช่นเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ
เข็มขัด เช่นเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่กว้าง 4 ซ.ม.
ถุงเท้า เช่นเดียวกับถุงเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่ติดพู่สีเขียวข้างละ 2 พู่
รองเท้า เช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ
เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผู้กากับลูกเสือสารอง (ชาย) ประกอบด้วย
เครื่องหมายจังหวัด เช่นเดียวกับลูกเสือสามัญ
สายนกหวี ด ท าด้ ว ยด้ า ยถั ก 1 สาย สี เ หลื อ งสลั บ ด า เป็ น ห่ ว งคล้ อ งคอ ปลายสายผู ก นกหวี ด สอด
ไว้ในกระเป๋าเสื้อข้างซ้าย แต่ถ้าได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ให้สวมสายบีดแทน
เครื่องหมายตาแหน่ง ทาด้วยโลหะรูปโล่ ยาว 5.5 ซ.ม. กว้าง 3 ซ.ม. มีรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติสีทอง
พื้นสีเขียวมีอักษร “ล.ร.” เป็นของผู้กากับลูกเสือสารอง พื้นสีแดงมีอักษร“ล.ร.” เป็นของรองผู้กากับ
ลูกเสือสารองอยู่เหนือรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ติดที่กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อข้างขวา
เครื่องหมายสังกัด ประกอบด้วย
ชื่อกลุ่มหรือกอง ทาด้วยผ้าสีแดง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาว 7 ซ.ม. กว้าง 1.5 ซ.ม. ขลิบริมสีขาว มีชื่อกลุ่มหรือ
กอง สีขาวติดโค้งตามไหล่เสื้อข้างขวา
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เลขกลุ่ม เลขกอง ทาด้วยผ้าสีแดง รูปสี่เหลี่ ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 3.5 ซ.ม. ขลิบริมสีขาว มีตัวเลขอารบิค
เลขกลุ่มสีขาวสูง 1.5 ซ.ม. อยู่ข้างบน และเลขกองสีขาวสูง 1 ซ.ม. ติดใต้เครื่องหมายชื่อกลุ่มหรือกอง
ถ้าไม่มีกลุ่มลูกเสือให้มีเลขกองอย่างเดียว
หมายเหตุ สาหรับผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนและรองผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนไม่มีเลขกลุ่มและเลขกอง
เครื่องหมายวิชาผู้กากับลูกเสือเบื้องต้น ทาด้วยหนังเป็นห่วงกิลเวลล์ สวมผ้าผูกคอ
เครื่องหมายวิชาผู้กากับลูกเสือขั้นวูดแบดจ์ ทาด้วยไม้สองท่อน ร้อยด้วยเชือกหนังสวมคอด้านหลัง
ให้เชือกอยู่ใต้ผ้าผูกคอ ด้านหน้าให้ท่อนบีดวางทับผ้าผูกคอ
หมายเหตุ เมื่อสวมสายบีด ไม่ต้องสวมสายนกหวีด
ผู้กากับลูกเสือสารอง (หญิง)
เครื่องแบบผู้กากับลูกเสือสารอง (หญิง) ประกอบด้วย
หมวก มี 2 แบบ คือ
หมวกปี กกว้าง สี กากี มีห นัง หรือวัตถุเทีย มหนังสีน้าตาลแก่กว้าง 3 ซม. พันรอบหมวกมีหัว เข็มขัด
สีน้าตาลแก่ด้านซ้าย ปีกหมวกสองข้างเจาะรูสาหรับร้อยสายรัดด้านหลังศีรษะ (สายรัดทาด้วยเชือกถัก
สีเดียวกับหมวกผูกเป็นปมไว้ข้างหลัง) มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ทาด้วยโลหะสีทอง
หมวกทรงอ่อน สี เขีย ว มีต ราหน้ าหมวกรู ปตราคณะลู กเสื อแห่ งชาติ ทาด้ว ยโลหะสี ทองเวลาสวม
ให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย
เสื้อ เช่นเดียวกับเสื้อเครื่องแบบลูกเสือสามัญ
กระโปรง สีกากี ยาวครึ่งน่อง ไม่มีจีบ ชายกระโปรงไม่บาน
ผ้าผูกคอ เช่นเดียวกับผ้าผูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญแต่มีขลิบสีขาบ ขนาด 2 ซ.ม. 2 ด้าน
เข็มขัด เช่นเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญแต่กว้าง 3 ซ.ม.
ถุงเท้า สั้นสีกากี
รองเท้า เช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ
เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผู้กากับลูกเสือสารอง (หญิง) ประกอบด้วย
เครื่องหมายจังหวัด เช่นเดียวกับลูกเสือสามัญ
สายนกหวีด ทาด้วยด้ายถัก 1 สาย สีเหลืองสลับดา เป็นห่วงคล้องคอ ปลายสายผูกนกหวีด สอดไว้
ในกระเป๋าเสื้อข้างซ้าย แต่ถ้าได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ให้สวมสายบีดแทน
เครื่องหมายตาแหน่ง เช่นเดียวกับผู้กากับลูกเสือสารอง (ชาย)
เครื่องหมายสังกัด เช่นเดียวกับผู้กากับลูกเสือสารอง (ชาย) (สาหรับผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนและ
รองผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียน ไม่มีเลขกลุ่มและเลขกอง)
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เครื่องหมายวิชาผู้กากับลูกเสือเบื้องต้น ทาด้วยหนังเป็นห่วงกิลเวลล์ สวมผ้าผูกคอ
เครื่องหมายวิชาผู้กากับลูกเสือขั้นวูดแบดจ์ ทาด้วยไม้สองท่อน ร้อยด้วยเชือกหนังสวมคอด้านหลัง
ให้เชือกอยู่ใต้ผ้าผูกคอ ด้านหน้าให้ท่อนบีดทับผ้าผูกคอ
หมายเหตุ

เมื่อสวมสายบีด ไม่ต้องสวมสายนกหวีด
ผู้กากับเนตรนารีสารอง (ชาย)
เครื่องแบบผู้กากับเนตรนารีสารอง (ชาย) ประกอบด้วย

หมวก มี 2 แบบ คือ
หมวกปีกกว้าง สีกากี มีหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีน้าตาลแก่ กว้าง 3 ซม. พันรอบหมวก มีหัวเข็มขัดสีน้าตาลแก่
ด้านซ้ายปี กหมวกสองข้างเจาะรู ส าหรับร้อยสายรัดด้านหลั งศีรษะ (สายรัดทาด้ว ยเชือกถัก สี เดียว
กับหมวกผูกเป็นปมไว้ด้านหลัง) มีตราหน้าหมวกเครื่องหมายเนตรนารี ทาด้วยโลหะสีทอง
หมวกทรงอ่ อ น สี เ ขี ย ว มี ต ราหน้ า หมวกรู ป เครื่ อ งหมายเนตรนารี ท าด้ ว ยโลหะสี ท อง เวลาสวม
ให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย
เสื้อ คอพับสีกากี แขนสั้นเหนือศอกหรือแขนยาวรัดข้อมือ มีดุมที่ข้อมือ ข้างละ 1 ดุม ผ่าอกตลอดอกเสื้อ
ทาเป็นสาบกว้าง 3.5 ซ.ม. มีดุมเหนือเข็มขัด 4 ดุม อกมีกระเป๋าปะข้างละ 1 กระเป๋ามีแถบตรงกึ่งกลางตาม
ทางดิ่งปกรูปมน ชายกลางแหลม เจาะรังดุมกึ่งกลางกระเป๋า1 ดุม มีอินทรธนูสี เดียวกับเสื้ ออยู่เหนื อบ่ า
ทั้งสองข้าง ด้านไหล่กว้าง 3.5 ซ.ม. เย็บติดกับตะเข็บไหล่เสื้อด้านคอกว้าง 2.5 ซ.ม. ปลายมนมีดุม
ที่ปลายอินทรธนู ทางด้านคอด้านละ 1 ดุมดุมลั กษณะกลมแบนทาด้วยวัสดุสี น้าตาลแก่ ให้สอดชายเสื้ อ
อยู่ในกางเกง
กางเกง สีกากี ขาสั้น หรือขายาว ขาตรง ไม่พับปลายขา
เนคไท สีเขียว กลัดเข็มเครื่องหมายเนตรนารีขนาดเล็กสีเงินลงยา
เข็มขัด เช่นเดียวกับเข็มขัดผู้บังคับบัญชาหญิง แต่กว้าง 4 ซม.
ถุงเท้า สีกากี
รองเท้า หนังหรือผ้าใบสีน้าตาลหุ้มส้น ผูกเชือก ไม่มีลวดลาย
เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผู้กากับเนตรนารีสารอง (ชาย) ประกอบด้วย
เครื่องหมายจังหวัด ติดที่ไหล่เสื้อข้างซ้าย
เครื่องหมายตาแหน่ง ทาด้วยโลหะรูปวงรี กว้าง 3 ซ.ม. ยาว 4 ซ.ม. ตรงกลางมีเครื่องหมายเนตรนารี
สีทองพื้นสีเขียวและขอบสีทอง
เครื่องหมายสังกัด เช่นเดียวกับผู้กากับลูกเสือสารอง (ชาย)
เครื่องหมายวิชาผู้กากับเนตรนารีชั้นสูง
แต่ถ้าได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ให้สวมสายบีด
71
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ผู้กากับเนตรนารีสารอง (หญิง)
เครื่องแบบผู้กากับเนตรนารีสารอง (หญิง) ประกอบด้วย
หมวก มี 2 แบบ คือ
หมวกปีกกว้าง สีกากี มีหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีน้าตาลแก่ กว้าง 3 ซ.ม. พันรอบหมวกมีหัวเข็มขัด
สีน้าตาลแก่ ด้านซ้ายปีกหมวกสองข้างเจาะรูสาหรับร้อยสายรัดด้านหลังศีรษะสายรัดทาด้วยเชือกถัก
สีเดียวกับหมวกผูกเป็นปมไว้ด้านหลัง มีตราหน้าหมวกเครื่องหมายเนตรนารี ทาด้วยโลหะสีทอง
หมวกทรงอ่ อ น สี เ ขี ย ว มี ต ราหน้ า หมวกรู ป เครื่ อ งหมายเนตรนารี ท าด้ ว ยโลหะสี ท อง เวลาสวม
ให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย
เสื้อคอพับ สีกากี แขนสั้นเหนือศอก หรือแขนยาวรัดข้อมือ มีดุมที่ข้อมือ ข้างละ 1 ดุม ผ่าอกตลอด
อกเสื้อทาเป็นสาบกว้า ง 3.5 ซม. มีดุมเหนือเข็มขัด 4 ดุม อกมีกระเป๋าปะข้างละ 1 กระเป๋า มีแถบตรง
กึ่งกลางตามทาดิ่งปกรูปมน ชายกลางแหลม เจาะรังดุมกึ่งกลางกระเป๋า 1 ดุม มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ
อยู่เหนือบ่าทั้งสองข้าง ด้านไหล่กว้าง 3.5 ซม. เย็บติดกับตะเข็บไหล่เสื้อด้านคอกว้าง 2.5 ซม. ปลายมน
มีดุมที่ป ลายอินทรธนูทางด้านคอด้านละ 1 ดุม ดุมลักษณะกลมแบนทาด้วยวัตถุสี น้าตาลแก่ ให้สอด
ชายเสื้ออยู่ในกระโปรง
กระโปรง สีกากี ยาวคลุมเข่า ไม่มีจีบ ชายกระโปรงไม่บานหรือ
กางเกง สีกากี ขายาวขาตรง ไม่พับปลายขา หรือ
กางเกงกระโปรง สีกากี ยาวครึ่งเข่า มีตะเข็บหน้า 2 ตะเข็บ หลัง 2 ตะเข็บ มีกระทบจีบด้านหน้าและ
ด้านหลัง
เนคไท สีเขียว กลัดเข็มเครื่องหมายเนตรนารีขนาดเล็กสีเงินลงยา
เข็มขัด หนังสีน้าตาล กว้าง 3 ซม. หัวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทาด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูปเครื่องหมายเนตรนารี
ถุงเท้า สีกากี พับสั้นเพียงข้อเท้า
รองเท้า หนังหรือผ้าใบสีน้าตาลหุ้มส้น ผูกเชือก ไม่มีลวดลาย
เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผู้กากับเนตรนารีสารอง (หญิง) ประกอบด้วย
เครื่องหมายจังหวัด ติดที่ไหล่เสื้อข้างซ้าย
เครื่องหมายตาแหน่ง ทาด้วยโลหะรูปวงรี กว้าง 3 ซ.ม. ยาว 4 ซ.ม. ตรงกลางมีเครื่องหมายเนตรนารี
สีทองพื้นสีเขียวและขอบสีทองติดที่กึ่งกลางกระเป๋าขวา
เครื่องหมายสังกัด เช่นเดียวกับผู้กากับลูกเสือสารอง (ชาย)
เครื่องหมายวิชาผู้กากับเนตรนารีชั้นสูง
แต่ถ้าได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ให้สวมสายบีด
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รองผู้กากับลูกเสือสารอง (ชาย)
เครื่องแบบรองผู้กากับลูกเสือสารอง (ชาย)
เช่นเดียวกับผู้กากับลูกเสือสารอง (ชาย) และแต่งตามคุณวุฒิทางลูกเสือ ต่างกันที่เครื่องหมายตาแหน่ง
ที่กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อข้างขวา
รองผู้กากับลูกเสือสารอง (หญิง)
เครื่องแบบรองผู้กากับลูกเสือสารอง (หญิง)
เช่นเดียวกับผู้กากับลูกเสือสารอง (หญิง) และแต่งตามคุณวุฒิทางลูกเสือ ต่างกันที่เครื่องหมายตาแหน่ง
ที่กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อข้างขวา
รองผู้กากับเนตรนารีสารอง (ชาย)
เครื่องแบบรองผู้กากับเนตรนารีสารอง (ชาย)
เช่นเดียวกับผู้กากับเนตรนารีสารอง (ชาย) และแต่งตามคุณวุฒิของเนตรนารี เครื่องหมายตาแหน่งทา
ด้วยโลหะรูปวงรี กว้าง 3 ซ.ม. ยาว 4 ซ.ม. ตรงกลางมีเครื่องหมายเนตรนารีสีทอง พื้นสีแดงขอบสีทอง
ติดที่กึ่งกลางกระเป๋าขวา สวมสายนกหวีดหรือเมื่อได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ให้สายบีด
รองผู้กากับเนตรนารีสารอง (หญิง)
เครื่องแบบรองผู้กากับเนตรนารีสารอง (หญิง)
เช่นเดียวกับผู้กากับเนตรนารีสารอง (หญิง) และแต่งตามคุณวุฒิทางเนตรนารีเครื่องหมายตาแหน่งทาด้วย
โลหะรูปวงรี กว้าง 3 ซ.ม. ยาว 4 ซ.ม. ตรงกลางมีเครื่องหมายเนตรนารีสีทอง พื้นสีแดงขอบสีทอง ติดที่
กึ่งกลางกระเป๋าขวา สวมสายนกหวีดหรือเมื่อได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ให้สายบีด
ลูกเสือสารอง
เครื่องแบบลูกเสือสารอง ประกอบด้วย
หมวกทรงกลม มีกะบังหน้าหมวก รูปแบบสีและขนาด ทาด้วยผ้าสีกรมท่า ตัวหมวกเย็บด้วยผ้า 6 ชิ้น
แนวตะเข็บ และขอบหมวกโดยรอบทาบด้ว ยด้ายหรือไหมถักสี เหลื อง เมื่อเข้าพิธีประจากองแล้ ว
มีตราหน้ าหมวกรู ป หน้ าเสื อ และอักษรใต้ห น้าเสื อว่า “ลู กเสื อ” สี เ หลื อง บนผ้ าสี กรมท่า ขลิ บริ ม
สีกรมท่ารูปไข่ ยาว 4 ซ.ม. กว้าง 3.5 ซ.ม.
เสื้อแขนสั้น แบบและสีตามที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนกาหนดให้สอดชายเสื้ออยู่ภายใน
กางเกง
ผ้าผูกคอ รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ด้านฐาน 90 ซ.ม. ด้านตั้ง 65 ซ.ม. สีตามที่ผู้บังคั บบัญชาลูกเสือแต่ละ
โรงเรียนกาหนด และมีห่วงซึ่งไม่ใช่ห่วงกิลเวลล์สวมผ้าผูกคอ
กางเกงขาสั้น แบบและสีตามที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนกาหนด
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เข็มขัดหนัง สีน้าตาลกว้างไม่เกิน 3 ซ.ม. หัวชนิดหัวขัดทาด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือ
แห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์
ถุงเท้า รองเท้า ชนิดและสีตามที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนกาหนด
เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือสารอง ประกอบด้วย
เครื่องหมายจังหวัด ทาด้วยผ้า มีขนาด รูปและสีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือติดที่มุมผ้าผูกคอ
ตรงข้ามด้านฐาน
เครื่องหมายลูกเสือสารอง
รูปแบบสีและขนาด ทาด้วยผ้าสีกรมท่ารูปไข่ยาว 4 ซ.ม. กว้าง 3.5 ซ.ม. มีรูปหน้าเสือ
และ คาว่า “ลูกเสือ” สีเหลืองขลิบริมสีกรมท่า
การประดับ ติดที่อกเสื้อข้างซ้ายเหนือกระเป๋า
เครื่องหมายหมู่
รูปแบบสีและขนาด ทาด้วยผ้าสีตามที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนกาหนด
รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ยาวด้านละ 3.5 ซ.ม.
การประดับ ติดที่แขนเสื้อใต้ตะเข็บไหล่ซ้าย 1 ซม. ให้มุมแหลมขึ้น
เครื่องหมายชั้น
ดาวดวงที่ 1
รูปแบบสีและขนาด เป็นเครื่องหมายรูปดาว 6 แฉก สีเงินเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 ซ.ม.
การประดับ ติดที่ข้างขวารูปหน้าเสือหน้าหมวก
ดาวดวงที่ 2
รูปแบบสีและขนาด เช่นเดียวกับดาวดวงที่ 1
การประดับ ติดที่ข้างซ้ายรูปหน้าเสือหน้าหมวก
ดาวดวงที่ 3
รูปแบบสีและขนาด เช่นเดียวกับดาวดวงที่ 1
การประดับ ติดที่หน้าหมวกใต้รูปหน้าเสือ ระหว่างกลางดาวดวงที่ 1 และดาวดวงที่ 2
เครื่องหมายประจาการ
รูปแบบสีและขนาด ทาด้วยผ้าสีเหลืองรูปกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 ซ.ม. มีรูปดาว 6 แฉก
สีเงิน เส้นผ้าศูนย์กลาง 1.5 ซ.ม.
การประดับ ติดที่อกเสื้อข้างซ้ายเหนือเครื่องหมายลูกเสือสารอง 1 ซ.ม.
หมายเหตุ จานวนเครื่องหมายประจาการให้ติดตามจานวนปีที่ได้เป็นลูกเสือสารอง เว้นระยะระหว่างกัน
5 ม.ม. ตามแนวนอน
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เครื่องหมายสังกัด
ชื่อกลุ่มหรือกองรูปแบบสีและขนาด ทาด้วยผ้าสีแดง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว 7 ซ.ม.กว้าง 1.5 ซ.ม.
มีชื่อกลุ่มหรือกองสีขาว
การประดับ ติดโค้งตามไหล่เสื้อข้างขวา
เลขกลุ่มและเลขกองรูปแบบสีและขนาด ทาด้วยผ้าสีแดงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 3.5 ซ.ม. ขลิบสีขาว
มี ตั ว เลขอารบิ ค เลขกลุ่ ม สี ข าวสู ง 1.5 ซ.ม. อยู่ ข้ า งบน และเลขกองสี ข าวสู ง 1 ซ.ม. อยู่ ข้ า งล่ า ง
การประดับติดใต้เครื่องหมายชื่อกลุ่มหรือกอง
หมายเหตุ กองลูกเสือที่จัดเป็นกลุ่มไม่ได้ ให้มีเลขกองอย่างเดียว
เครื่องหมายภาษาต่างประเทศ
รู ป แบบสี แ ละขนาด ท าด้ ว ยผ้ า สี ก ากี รู ป สี่ เ หลี่ ย มผื น ผ้ า ยาว 6 ซ.ม. กว้ า ง 1.5 ซ.ม.
มีอักษรไทยบอกชื่อภาษาต่างประเทศที่พูดได้ดีสีขาว
การประดับ ติดที่อกเสื้อข้างขวาเหนือกระเป๋า
เครื่องหมายวิชาพิเศษ
รูปแบบสีและขนาด รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมุมมน ด้านฐานยาว 3.5 ซ.ม. ด้านตั้งยาว 2.5 ซ.ม.
ทาด้วยผ้ามีอักษรและรูปตามที่กฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือกาหนด
การประดับ
- ถ้าสอบได้ไม่เกิน 9 วิชา ให้ติดที่แขนเสื้อข้างขวา กึ่งกลางระหว่างไหล่กับศอกเรียงกันเป็น
แถวตามแนวนอน แถวใดเกิน 3 วิชา ให้ขึ้นแถวใหม่เว้นระยะระหว่างเครื่องหมายและระหว่างแถว 1 ซ.ม.
- ถ้าสอบได้เกิน 9 วิชา ให้มีสายสะพายจากบ่าซ้ายไปประจบกันที่ใต้เอวขวาทาด้วยต่วนหรือ
สักหลาดสีเหลือง กว้าง 8 ซ.ม. ขลิบริมสีขาบ ข้างละ 1 ซ.ม. และปักเครื่องหมายวิชาพิเศษ
เครื่องหมายนายหมู่และรองนายหมู่
รูปแบบสีและขนาด ทาด้วยแถบผ้าสีเหลืองกว้าง 1 ซ.ม. (นายหมู่ 2 แถบ รองนายหมู่ 1 แถบ)
การประดับ เย็บติดรอบแขนเสื้อข้างซ้ายเหนือปลายแขนเสื้อ 5 ซ.ม. (เว้นระยะระหว่าง
แถบ 1 ซ.ม. สาหรับนายหมู่)
สายนกหวีด
รูปแบบสีและขนาด ทาด้วยด้ายถัก 1 สาย สีเหลือง (สาหรับนายหมู่ รองนายหมู่)
การประดับ เป็นห่วงคล้องคอ ปลายสายผูกนกหวีดสอดไว้ในกระเป๋าเสื้อข้างซ้าย
หมายเหตุ เป็นเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบนายหมู่และรองนายหมู่ลูกเสือ
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เนตรนารีสารอง
เครื่องแบบเนตรนารีสารอง ประกอบด้วย
หมวกทรงกลม มีกะบังหน้าหมวก ทาด้วยผ้าสีกรมท่า ตัวหมวกเย็บด้วยผ้า 6 ชิ้น แนวตะเข็บระหว่างชิ้น
และขอบหมวกโดยรอบทาบด้วยด้ายหรือไหมถักสีแดง เมื่อเข้าพิธีประจากองแล้ว มีตราหน้าหมวกรูป
เครื่องหมายเนตรนารี ทาด้วยโลหะสีทอง
เสื้อแขนสั้น แบบและสีตามที่ผู้บังคับบัญชาเนตรนารีแต่ละโรงเรียนกาหนด ให้สอดชายเสื้ออยู่ภายในกระโปรง
ผ้าผูกคอ รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ด้านฐาน 90 ซ.ม. ด้านตั้ง 65 ซ.ม. สีตามที่ผู้บังคับบัญชาเนตรนารีแต่ละ
โรงเรียนกาหนด และมีห่วงซึ่งไม่ใช่ห่วงกิลเวลล์สวมผ้าผูกคอ
กระโปรง ยาวเสมอเข่า แบบและสีตามที่ผู้บังคับบัญชาเนตรนารีแต่ละโรงเรียนกาหนด
ถุงเท้า สีขาว พับสั้นเพียงข้อเท้า
รองเท้า หนังสีดา แบบนักเรียน หรือผ้าใบสีดาไม่มีลวดลายหุ้มส้นชนิดผูก
เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบเนตรนารีสารอง ประกอบด้วย
เครื่องหมายจังหวัด เช่นเดียวกับลูกเสือสารอง
เครื่องหมายเนตรนารีสารอง ทาโดยโลหะสีทองรูปหกเหลี่ยม มีลายฉลุรูปนางฟูา ยาว 3 ซ.ม. กว้าง 2 ซ.ม.
ติดที่อกเสื้อข้างซ้าย
เครื่องหมายหมู่ ทาด้วยผ้าสีตามที่ผู้บังคับบัญชาเนตรนารีแต่ละโรงเรียนกาหนด รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
ยาวด้านละ 3.5 ซ.ม. ติดที่แขนเสื้อใต้ตะเข็บไหล่ซ้าย 1 ซ.ม. ให้มุมแหลมขึ้น
เครื่องหมายชั้น รู ป ปีกทาด้ว ยโลหะสีเงิน ขนาดยาว 2 ซ.ม. กว้าง 1 ซ.ม. เมื่อสอบได้ตามหลั กสู ตร
ปีกขวาให้ติดที่หมวกด้านขวาของเครื่องหมายเนตรนารี เมื่อสอบได้ตามหลักสูตร ปีกซ้ายให้ติดที่หมวก
ด้านซ้ายของเครื่องหมายเนตรนารี (ปัจจุบัน อนุโลมใช้เครื่องหมายรูปดาว 6 แฉกสีเงินเช่นเดียวกับ
ลูกเสือสารอง)
เครื่องหมายประจาการ ทาด้วยผ้าสีเหลือง รูปกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 ซ.ม. มีรูปดาว 6 แฉก สีเงิน
เส้ นผ่ าศู นย์ กลาง 1.5 ซ.ม. ติ ดที่ อกเสื้ อข้ างซ้ ายเหนื อเครื่ องหมายเนตรนารี ส ารอง 1 ซ.ม. จ านวน
เครื่องหมายประจาการ ให้ติดตามจานวนปีที่ได้เป็นเนตรนารีสารอง เว้นระยะระหว่างกัน 5 ม.ม. ตามแนวนอน
เครื่องหมายสังกัด
ชื่อกลุ่มหรือกอง ทาด้วยผ้าสีแดงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาว 7 ซ.ม. กว้าง 1.5 ซ.ม. ขลิบริมสีขาว
ติดโค้งตามไหล่เสื้อข้างขวา
เลขกลุ่ มและเลขกอง ทาด้ ว ยผ้ า สี แดง รูป สี่ เ หลี่ ย มจั ตุรั ส ยาวด้า นละ3.5 ซ.ม. ขลิ บริ มสี ขาว
มีตัวเลขอารบิคเลขกลุ่มสีขาวสูง 1.5 ซ.ม. อยู่ข้างบนและเลขกองสีขาว 1 ซ.ม. อยู่ข้างล่าง ติดใต้เครื่องหมาย
ชื่อกลุ่มหรือกอง
หมายเหตุ กองเนตรนารีที่จัดเป็นกลุ่มไม่ได้ ให้มีเลขกองอย่างเดียว
คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
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เครื่องหมายนกบิน เป็นรูปปีกนกประกอบตราเนตรนารี ทาด้วยโลหะสีเงิน ขนาดยาว 3.5 ซ.ม. กว้าง 1 ซ.ม.
ติดที่อกเสื้อข้างขวา (ปัจจุบันถ้าไม่มีการผลิตจาหน่าย ก็ไม่ต้องติด)
เครื่ อ งหมายภาษาต่ า งประเทศ ท าด้ ว ยผ้ า สี ก ากี รู ป สี่ เ หลี่ ยมผื น ผ้ า ยาว 6 ซ.ม. กว้ า ง 1.5 ซ.ม.
มีอักษรไทยบอกชื่อภาษาต่างประเทศที่เนตรนารีพูดได้ดีสีขาว ติดที่อกเสื้อข้างขวา ถ้าติดเครื่องหมาย
นกบินอยู่แล้วให้ติดใต้เครื่องหมายนกบิน
เครื่องหมายวิชาพิเศษ ทาด้วยผ้าสีตามหมวดต่างๆ ที่กาหนดให้รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมุมมนด้านฐาน
ยาว 3.5 ซ.ม. ด้านตั้งยาว 2.5 ซ.ม. ทาด้วยผ้า มีกรอบและคาว่า “เนตรนารี” สีขาว
หมายเหตุ ถ้าสอบได้ไม่เกิน 9 วิชา ให้ติดที่แขนเสื้อข้างขวากึ่งกลางระหว่างไหล่กับศอกเรียงกันเป็นแถว
ตามแนวนอนแถวใดเกิน 3 วิชา ให้ขึ้นแถวใหม่เว้นระยะระหว่างเครื่องหมายและระหว่างแถว 1 ซ.ม.
ถ้าสอบได้เกิน 9 วิชา ให้มีสายสะพายจากบ่าซ้ายไปประจบกันที่ใต้เอวขวา ทาด้วยต่วนหรือสักหลาด
สีเหลืองกว้าง 8 ซ.ม. ขลิบริมสีขาบข้างละ 1 ซ.ม. ใช้ติดเครื่องหมายวิชาพิเศษ
เครื่ องหมายหัวหน้าหมู่และรองหัวหน้าหมู่เนตรนารีสารอง ทาด้วยแถบผ้ าสี เหลื อง กว้าง 1 ซ.ม.
เย็บติดรอบแขนเสื้อข้างซ้ายเหนือปลายแขน 2 ซ.ม. เว้นระยะแถบ 1 ซ.ม. หัวหน้าหมู่ 2 แถบ รองหัวหน้าหมู่
1 แถบ
สายนกหวีด ทาด้วยด้ายถัก 1 สาย สีเหลืองเป็นห่วงคล้องคอ ปลายสายนกหวีดใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อ
ข้างซ้าย (สาหรับหัวหน้าหมู่ และรองหัวหน้าหมู่เท่านั้น)

คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
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หลักเกณฑ์การให้คะแนน
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประเภทสารอง
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ
การให้คะแนนในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ใช้แนวทางแบบ “ เต็ม – ตัด”
คือ ทุกกองที่เข้าประกวดฯ จะมีคะแนนแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ขั้นตอนละ 100 คะแนน รวม 400 คะแนน
เมื่อมีจุดที่บกพร่องจะถูกหักในแต่ละจุด
ขั้นตอนที่ 1 การให้คะแนนป้าย ธงประจากอง ผู้กากับ รองผู้กากับ กองลูกเสือ เครื่องแบบและ
เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบ ขณะยืนอยู่กับที่ (100 คะแนน)
- ปูายและการยืนถือปูาย
- ธงประจากอง และการยืนถือธง
- ผู้กากับลูกเสือสารอง
- รองผู้กากับลูกเสือสารอง
- กองลูกเสือสารอง
- ระยะต่อ ระยะเคียง
ลาดับที่

ชื่อสถานศึกษา
จังหวัด......

ผู้ถือปูาย

ผู้ถือธง

(10)

(10)

10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
40 คะแนน
20 คะแนน
ผู้กากับ
ลูกเสือ
สารอง
(10)

รองผู้กากับ
ลูกเสือ
สารอง
(10)

กอง
ลูกเสือ
สารอง

ระยะเคียง

(40)

(20)

ระยะต่อ

เต็ม
(100)
ได้

คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
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หมายเหตุ

ขั้นตอนที่ 2 การทาความเคารพและกล่าวคาปฏิญาณ ขณะอยู่กับที่ของป้าย ธงประจากอง ผู้กากับ
รองผู้กากับ และกองลูกเสือ
เมื่อผู้บังคับขบวนสวนสนามบอก “ลูกเสือ- ตรง” “ตรงหน้า,ระวัง” “วันทยา- วุธ”
- ผู้ถือปูาย อยู่ในท่าตรง
- ผู้ถือธง อยู่ในท่าตรงและเคารพด้วยท่าธง
- ผู้กากับ รองผู้กากับ ทาวันทยหัตถ์
- ลูกเสือสารองทั้งกองอยู่ในท่าตรง
- บรรเลงเพลงมหาฤกษ์
- จบเพลงมหาฤกษ์ ผู้บังคับขบวนสวนสนามบอก “เรียบ – อาวุธ”“ ตามระเบียบ, พัก”(คนถือปูายและ
ธงให้หย่อนเข่าขวา ผู้กากับ รองผู้กากับลดมือขวาลงและอยู่ในท่าพักตามระเบียบ กองลูกเสือสารองอยู่ในท่า
พักตามระเบียบ)
- กล่าวรายงาน
- นาทบทวนคาปฏิญาณ “ลูกเสือ เตรียมกล่าวคาปฏิญาณ – ตรง” (ทุกคนอยู่ในท่าตรง )
“ลูกเสือสารองกล่าวคาปฏิญาณตามข้าพเจ้า”ลูกเสือสารองทาวันทยหัตถ์ (ผู้กากับ รองผู้กากับสารอง
แสดงรหัส) ลูกเสือและผู้กากับประเภทอื่นแสดงรหัส
“ข้าสัญญาว่า” (ลูกเสือสารอง กล่าวตาม)
“ข้อ 1./” “ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ / ศาสนา / พระมหากษัตริย์ (ลูกเสือสารองกล่าวตาม)
ข้อ 2./ ข้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสารอง /และบาเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวัน”(ลูกเสือสารองกล่าวตาม)
- เมื่อจบการกล่าวคาปฏิญาณของลูกเสือสารอง ทุกคนลดมือลงอยู่ในท่าตรง
- “ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามัญ และผู้บังคับบัญชากล่าวคาปฏิญาณตามข้าพเจ้า”
(ทุกคนแสดงรหัส ยกเว้น ลูกเสือสารองให้ทาวันทยหัตถ์ 2 นิ้ว)
- ด้วยเกียรติของข้า...... (ลูกเสือประเภทอื่นและผู้บังคับบัญชากล่าวตาม ยกเว้นลูกเสือสารองยืนตรง
ทาวันทยหัตถ์ไม่ต้องกล่าวตาม )
- ข้าสัญญาว่า...... (ลูกเสือประเภทอื่นและผู้บังคับบัญชากล่าวตาม ยกเว้นลูกเสือสารองยืนตรงทา
วันทยหัตถ์ไม่ต้องกล่าวตาม)
- ข้อ 1 / ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ/ ศาสนา /พระมหากษัตริย์
ลูกเสือประเภทอื่นและผู้บังคับบัญชา
กล่าวตาม ยกเว้นลูกเสือสารองยืน
- ข้อ 2 / ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ/
ตรงทาวันทยหัตถ์ไม่ต้องกล่าวตาม
- ข้อ 3 / ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ/
- (เมื่อกล่าวจบทุกคนลดมือลงอยู่ในท่าตรง)
- ประธานในพิธีให้โอวาท
- จบคาให้โอวาท ผู้บังคับขบวนสวนสนามบอก
- “ลูกเสือตรงหน้า, ระวัง” “วันทยา - วุธ”
- บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ (ลูกเสือสารองทุกคนอยู่ในท่าตรง) (ผู้กากับ รองผู้กากับทาวันทยหัตถ์)
- จบเพลงมหาฤกษ์ (ทุกคนอยู่ในท่าตรง)
- แตรเดี่ยวเปุาให้สัญญาณเตรียมตัวสวนสนาม
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- ผู้บังคับขบวนสวนสนามบอก “ ลูกเสือ, เตรียมสวนสนาม” “แบก – อาวุธ” ( คนถือปูายให้แบก
ปูาย คนถือธงให้แบกธง นอกนั้นผู้กากับ รองผู้กากับและกองลูกเสือสารองอยู่ในท่าตรง)
- แตรเดี่ยวเปุาให้สัญญาณหน้าเดิน
- ผู้บังคับขบวนสวนสนามบอก“ สวนสนาม, เลี้ยวขวา – หน้าเดิน”

คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี

82
80
6

ขั้นตอนที่ 2 การให้คะแนนป้าย ธงประจากอง ผู้กากับ รองผู้กากับ กองลูกเสือ การทาความเคารพ และ
กล่าวคาปฏิญาณ ขณะอยู่กับที่ (100 คะแนน)
- ผู้ถือปูาย
- ผู้ถือธงประจากอง
- ผู้กากับลูกเสือสารอง
- รองผู้กากับลูกเสือสารอง
- กองลูกเสือสารอง
- ความพร้อมเพรียง
ลาดับที่

ชื่อสถานศึกษา
จังหวัด......

ผู้ถือปูาย
(10)

10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
40 คะแนน
20 คะแนน
ผู้ถือธง
ประจา
กอง
(10)

ผู้กากับ
ลูกเสือ
สารอง
(10)

รองผู้กากับ
ลูกเสือ
สารอง
(10)

กองลูกเสือ
สารอง
(40)

ความ
เต็ม
พร้อมเพรียง (100)
(20)
ได้

คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
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หมายเหตุ

ขั้นตอนที่ 3 รายละเอียดป้าย ธงประจากอง ผู้กากับ รองผู้กากับ กองลูกเสือ ขณะเดินสวนสนาม
- ให้ผู้แบกปูายออกเดินด้วยการเลี้ยวขวาไป
- ผู้แบกธงเมื่อเดินมาถึงจุดที่ผู้แบกปูายยืน ก็ให้เดินเลี้ยวขวาไป
- ผู้กากับ เมื่อเดินมาถึงจุดที่ผู้แบกปูายยืน ก็ให้เดินเลี้ยวขวาไป
- รองผู้กากับ เมื่อเดินมาถึงจุดที่ผู้ปูายยืน ก็ให้เดินเลี้ยวขวาไป
- กองลูกเสือ หรือกองเนตรนารีสารอง เมื่อเดินมาถึงจุดที่ผู้แบกปูายยืน ก็ให้เดินเลี้ยวขวาไป
(โดยให้นายหมู่ลูกเสือสารองด้านขวา ก้าวสั้นๆ ส่วนลูกเสือสารองที่อยู่ด้านทางซ้าย ก้าวเท้ายาวๆ จนหมู่
ของตนเดินออกมาเป็นรูปแถวหน้ากระดานเป็นหมู่เสมอกัน ก็ออกเดินไปให้เป็นแนวเดียวกัน
- หมายเหตุ การเดินสวนสนาม ทุกคนต้องเดินตัวตรง ปลายเท้างุ้มสูงจากพื้นประมาณ 1 คืบ
แกว่งแขนทั้งสองข้าง โดยสลับกับเท้าที่เดินให้ได้จังหวะพร้อมเพรียงกัน

-

เมื่อรองผู้กากับเดินลงสู่ลู่ที่ 2 จะสะบัดหน้ามาทางซ้ายแล้วบอก “เลี้ยวซ้าย”
กองลูกเสือสารองเดินเลี้ยวซ้าย (โดยลูกเสือทางด้านซ้ายมือเดินก้าวสั้นๆ ส่วนนายหมู่ลูกเสือสารอง
ทางด้านขวามือ เดินก้าวยาวๆ

หมายเหตุ การเดินต้องรักษาระยะต่อ คนถือธงเดินต่อจากผู้ถือปูาย 5 ก้าว ผู้กากับเดินห่างจากผู้ถือธง 5 ก้าว
รองผู้กากับเดินห่างจากผู้กากับ 5 ก้าว และตับแรกของกองลูกเสือสารอง เดินห่างจากรองผู้กากับ 3 ก้าว
(กองลูกเสือสารองจะเดินเป็นแถวหน้ากระดานเป็นหมู่ปิดระยะ)

คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี

82
84
6

ขั้นตอนที่ 3 การให้คะแนนป้าย ธงประจากอง ผู้กากับ รองผู้กากับ กองลูกเสือ ขณะเดินสวนสนาม
(100 คะแนน)
- ผู้แบกปูาย
- ผู้แบกธง
- ผู้กากับลูกเสือสารอง
- รองผู้กากับลูกเสือสารอง
- กองลูกเสือสารอง
- ระยะต่อ ระยะเคียง
ลาดับที่

ชื่อสถานศึกษา
จังหวัด......

ผู้แบกปูาย
(10)

10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
40 คะแนน
20 คะแนน
ผู้แบกธง
(10)

ผู้กากับ
ลูกเสือ
สารอง
(10)

รองผู้กากับ
ลูกเสือ
สารอง
(10)

กองลูกเสือ
สารอง
(40)

ระยะต่อ
ระยะเคียง
(20)

เต็ม
(100)
ได้

คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี

หมายเหตุ
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ขั้นตอนที่ 4 รายละเอียดการป้าย ธงประจากอง ผู้กากับ รองผู้กากับ กองลูกเสือขณะเดินผ่านธง 3 ธง
- ผู้แบกปูายให้หันปูายไปทางขวาก่อนถึงธงที่ 1 ประมาณ 20 ก้าว การเดินผ่านธงที่ 1 2 และ 3
ตามองตรงและเมื่อผ่านธงที่ 3 ให้หันปูายกลับตามเดิม
- ผู้แบกธงเมื่อถึงธงที่ 1 ให้ จับคันธงขึ้นตั้งตรง (โดยใช้มือซ้ายกาคันธงเสมอหั วไหล่ ส่ วนมือขวา
กาคัน ธงแนบล าตัว แขนขวาเหยียดตรง เมื่อถึงธงที่ 2 ให้ ใช้มือซ้ายเอนคั นธงตรงไปข้างหน้ า
45 องศา ส่ว นแขนขวาที่จับคันธงให้เหยียดตรง ตามองตรง) และเมื่อผ่านธงที่ 3 ให้แบกธง
ตามปกติ
- ผู้กากับ ให้เดินสวนสนามไปจนถึงธงที่ 2 จึงสะบัดหน้าไปทางขวาและทาวันทยหัตถ์ แขนซ้าย
ไม่แกว่ง (ทิ้งดิ่งกับลาตัว) และเมื่อผ่านธงที่ 3 ก็เลิกทาความเคารพ สะบัดหน้ากลับ และเดินแกว่ง
แขนทั้งสองตามเดิม
- รองผู้กากับ เมื่อเดินสวนสนามมาใกล้ธงที่ 1 (ประมาณ 2 ก้าว)ให้สะบัดหน้าไปทางขวา แล้วบอก
“ระวัง” แล้ วสะบั ดหน้ากลั บ และเมื่อเดินสวนสนามไปอีก จะถึงธงที่ 2 (ประมาณ 2 ก้าว)
ให้ ส ะบั ด หน้ า ไปทางขวาแล้ ว บอก “แลขวา-ท า”พร้ อ มกั บ ท าวั น ทยหั ต ถ์ (แขนซ้ า ยไม่ แ กว่ ง
ทิ้งดิ่งข้างลาตัว) หมายเหตุ การบอกให้ตกเท้าขวาเสมอ
- กองลูกเสือ – เนตรนารีสารอง เมื่อได้ยินคาบอก “ระวัง” ก็ให้เดินตบเท้าอย่างแข็งแรง และเมื่อได้ยิน
คาบอก “แลขวา-ทา”ลูกเสือทุกคนก็สะบัดหน้าไปทางขวา (ถึงแม้จะยังเดินสวนสนามไม่ถึงธงที่ 2
ก็ตาม) แขนทั้งสองไม่แกว่ง (ทิ้งดิ่งลงข้างลาตัว) ยกเว้นคนขวาสุดของแต่ละตับ(นายหมู่ลูกเสือ )
ให้แลตรง เมื่อตับใดของกองลูกเสือเดินผ่านธงที่ 3 ก็ให้สะบัดหน้ากลับโดยพร้อมเพรียงกันและ
เดินแกว่งแขนทั้งสองข้างตามเดิม

คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
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ขั้นตอนที่ 4 การให้คะแนนป้าย ธงประจากอง ผู้กากับ รองผู้กากับ กองลูกเสือขณะเดินผ่านธง 3 ธง
(100 คะแนน)
- ผู้แบกปูายเดินสวนสนามผ่านธง 3ธง
- ผู้แบกธงเดินสวนสนามผ่านธง 3ธง
- ผู้กากับลูกเสือสารองเดินสวนสนามผ่านธง 3 ธง
- รองผู้กากับลูกเสือสารองเดินสวนสนามผ่านธง 3 ธง
- กองลูกเสือสวนสนามเดินผ่านธง 3 ธง
- ความพร้อมเพรียง
ลาดับที่

ชื่อสถานศึกษา
จังหวัด......

ผู้แบกปูาย
เดินสวน
สนามผ่าน
ธง 3 ธง
(10)

10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
40 คะแนน
20 คะแนน

ผู้แบกธง ผู้กากับ รองผู้กากับ กองลูกเสือ ความพร้อม
เดินสวน ลูกเสือ
ลูกเสือ
สารอง
เพรียง
สนามผ่าน สารอง สารองเดิน
เดินสวน
(20)
ธง 3 ธง เดินสวน สวนสนาม สนามผ่านธง
(10)
สนาม ผ่านธง 3 ธง
3 ธง
ผ่านธง
(10)
(40)
3 ธง
(10)

เต็ม
(100)
ได้

คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
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หมายเหตุ

ใบรวมคะแนนและจัดลาดับที่ในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีสารอง
เครื่องแบบ
เครื่องหมาย
ลาดับ ชื่อสถานศึกษา ประกอบเครื่องแบบ
ปูาย ธง ผู้กากับ
จังหวัด........... รองผู้กากับและกอง
ลูกเสือขณะอยู่กับที่
(100)

การทาความเคารพ
การแบกปูาย
และกล่าวคาปฏิญาณ
การแบกธง
ขณะอยู่กับทีข่ องผู้ถือ การเดินสวนสนาม
ปูาย ผู้ถือธง ผู้กากับ การเดินเลี้ยวขวา
รองผู้กากับและกอง การเดินเลีย้ วซ้าย
ลูกเสือ
การหันปูาย
(100)

การเดินสวนสนาม
ผ่านธง 3 ธงและ
การทาความเคารพ
ประธานในพิธี

รวม
คะแนน
(400)

(100)

(100)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
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อันดับที่

หลักเกณฑ์การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประเภทสารอง
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ
1. การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
1.1 ระดับจังหวัด โดย สานักงานศึกษาธิการจังหวัด รับผิดชอบดาเนินการจัดประกวด
1.2 ระดับภาค โดย สานักงานศึกษาธิการภาค รับผิดชอบดาเนินการจัดประกวด
1.3 ระดับประเทศ โดย สานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ดาเนินการจัดประกวด
2. ประเภทการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี แบ่งออกเป็น 7 กลุ่มการประกวด ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ประเภทลูกเสือ เนตรนารี สารอง
กลุ่มที่ 2 ประเภท ลูกเสือสามัญ
กลุ่มที่ 3 ประเภท เนตรนารีสามัญ
กลุ่มที่ 4 ประเภท ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
กลุ่มที่ 5 ประเภท เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
กลุ่มที่ 6 ประเภท ลูกเสือวิสามัญ
กลุ่มที่ 7 ประเภท เนตรนารีวิสามัญ
3. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด
3.1 คุณสมบัติของลูกเสือ เนตรนารี สารอง ต้องศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
(ป.1 – ป.3)
3.2 คุณสมบัติของผู้กากับ รองผู้กากับ
- เป็นครูสอนในสถานศึกษานั้น
- มีใบแต่งตั้ง (ลส.13) ให้ดารงตาแหน่งผู้กากับ รองผู้กากับลูกเสือสารอง ในสถานศึกษานั้น
3.3 จานวนกองลูกเสือ เนตรนารี สารอง ที่เข้าร่วมประกวด
3.3.1 กองลูกเสือสารอง 1 กองประกอบด้วย
- ลูกเสือถือปูาย
1 คน
- ลูกเสือถือธงประจากอง
1 คน
- ผู้กากับลูกเสือ
1 คน
- รองผู้กากับลูกเสือ
1 คน
- ลูกเสือสารอง 4 หมู่ๆละ 6 คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ด้วย หรือ
3.3.2 กองเนตรนารีสารอง 1 กอง ประกอบด้วย
- เนตรนารีถือปูาย
1 คน
- เนตรนารีถือธงประจากอง
1 คน
- ผู้กากับเนตรนารี
1 คน
- รองผู้กากับเนตรนารี
1 คน
- ลูกเสือสารอง 4 หมู่ๆละ 6 คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ด้วย

คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
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4. หลักฐานการอนุมัติผลการสอบและการประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ ให้สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเป็นผู้ตรวจสอบ
5. กองลูกเสือ เนตรนารี ที่ชนะเลิศการประกวดระดับจังหวัดทุกกลุ่มการประกวด ส่งเข้าประกวดระดับภาค
และที่ชนะเลิศการประกวดระดับภาคทุกกลุ่มการประกวด ส่งเข้าประกวดระดับประเทศ
6. หลักเกณฑ์การให้คะแนน
รวม 400 คะแนน
การให้คะแนนในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ใช้แนวทางแบบ “ เต็ม – ตัด”
คือทุกกองที่เข้าประกวดฯ จะมีคะแนนแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ขั้นตอนละ 100 คะแนน รวม 400 คะแนน
เมื่อมีจุดที่บกพร่องจะถูกหักในแต่ละจุด ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ปูาย ธงประจากอง ผู้กากับ รองผู้กากับ กองลูกเสือ เครื่องแบบ
เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบ ขณะอยู่กับที่

100 คะแนน

ขั้นตอนที่ 2 ปูาย ธงประจากอง ผู้กากับ รองผู้กากับ กองลูกเสือ
การทาความเคารพและกล่าวคาปฏิญาณขณะอยู่กับที่
ขั้นตอนที่ 3 ปูาย ธงประจากอง ผู้กากับ รองผู้กากับ กองลูกเสือ ขณะเดินสวนสนาม

100 คะแนน
100 คะแนน

ขั้นตอนที่ 4 ปูาย ธงประจากอง ผู้กากับ รองผู้กากับ กองลูกเสือ ขณะเดินผ่านธง 3 ธง 100 คะแนน
รายละเอียดคะแนน มีดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ป้าย ธงประจากอง เครื่องแบบ และเครื่องหมาย
ประกอบเครื่องแบบ ขณะอยู่กับที่
- ปูายและการถือปูาย
- ธงประจากอง และการยืนถือธง
- ผู้กากับลูกเสือสารอง
- รองผู้กากับลูกเสือสารอง
- กองลูกเสือสารอง
- ระยะต่อ ระยะเคียง
ขั้นตอนที่ 2 ป้าย ธงประจากอง ผู้กากับ รองผู้กากับ กองลูกเสือ
การทาความเคารพและกล่าวคาปฏิญาณขณะอยู่กับที่
- ผู้ถือปูาย
- ผู้ถือธงประจากอง
- ผู้กากับลูกเสือสารอง
- รองผู้กากับลูกเสือสารอง
- กองลูกเสือสารอง
- ความพร้อมเพรียง

100 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
40 คะแนน
20 คะแนน
100 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
40 คะแนน
20 คะแนน
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ขั้นตอนที่ 3 ป้าย ธงประจากอง ผู้กากับ รองผู้กากับ กองลูกเสือ ขณะเดินสวนสนาม 100 คะแนน
- ผู้แบกปูาย
10 คะแนน
- ผู้แบกธง
10 คะแนน
- ผู้กากับลูกเสือสารอง
10 คะแนน
- รองผู้กากับลูกเสือสารอง
10 คะแนน
- กองลูกเสือสารอง
40 คะแนน
- ระยะต่อ ระยะเคียง
20 คะแนน
ขั้นตอนที่ 4 ป้าย ธงประจากอง ผู้กากับ รองผู้กากับ กองลูกเสือ ขณะเดินผ่านธง 3 ธง 100 คะแนน
- ผู้แบกปูายเดินสวนสนามผ่านธง 3ธง
10 คะแนน
- ผู้แบกธงเดินสวนสนามผ่านธง 3ธง
10 คะแนน
- ผู้กากับลูกเสือสารองเดินสวนสนามผ่านธง 3ธง
10 คะแนน
- รองผู้กากับลูกเสือสารองเดินสวนสนามผ่านธง 3ธง
10 คะแนน
- กองลูกเสือสารองเดินสวนสนามผ่านธง 3ธง
40 คะแนน
- ความพร้อมเพรียง
20 คะแนน
7. รางวัลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ทุกกลุ่มการประกวด
7.1 ระดับจังหวัด
- รางวัลชนะเลิศ
ได้รับ แบดจ์เกียรติยศ (คนละ 1 อัน) และเกียรติบัตร กองละ 1 ใบ
- รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับ เกียรติบัตร กองละ 1 ใบ
- รางวัลชมเชย
ได้รับ เกียรติบัตร กองละ 1 ใบ
7.2 ระดับภาค
- รางวัลชนะเลิศ
ได้รับ โล่ และเกียรติบัตร กองละ 1 ใบ
- รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับ เกียรติบัตร กองละ 1 ใบ
- รางวัลชมเชย
ได้รับ เกียรติบัตร กองละ 1 ใบ
7.3 ระดับประเทศ
- รางวัลชนะเลิศ
ได้รับ เงินรางวัล จานวน 30,000 บาท
โล่ และเกียรติบัตร กองละ 1 ใบ
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับ เงินรางวัล จานวน 20,000 บาท
โล่ และเกียรติบัตร กองละ 1 ใบ
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับ เงินรางวัล จานวน 10,000 บาท
โล่ และเกียรติบัตร กองละ 1 ใบ
- รางวัลชมเชย
ได้รับทุกกองลูกเสือ เนตรนารี ที่เข้าร่วมการประกวด
ไม่ได้รับรางวัลตามที่กาหนดข้างต้นจะได้รับเกียรติบัตร
ชมเชย
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หมายเหตุ
1. กรณีที่กองลูกเสือ เนตรนารี ประเภทใด มีจานวน 1 กอง หรือ 2 กอง จะใช้เกณฑ์การตัดสินให้รางวัล ดังนี้
ระดับจังหวัดและระดับภาค
รางวัลชนะเลิศ คานวณโดยใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากรางวัลชนะเลิศของทุกกลุ่มการประกวด
รางวัลรองชนะเลิศ คานวณโดยใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากรางวัลรองชนะเลิศของทุกกลุ่มการประกวด
รางวัลชมเชย คานวณโดยใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากรางวัลชมเชยของทุกกลุ่มการประกวด
ระดับประเทศ
รางวัลชนะเลิศ คานวณโดยใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากรางวัลชนะเลิศของทุกกลุ่มการประกวด
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 คานวณโดยใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ของทุกกลุ่ม
การประกวด
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 คานวณโดยใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ของทุกกลุ่ม
การประกวด
รางวัลชมเชย คานวณโดยใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากรางวัลชมเชยของทุกกลุ่มการประกวด
2. กรณีที่กองลูกเสือ เนตรนารี ของสถานศึกษาใด ประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศติดต่อกัน 3 ปี
ในประเภทเดียวกันให้เว้นการส่งเข้าประกวด 1 ปี และได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ
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ภาคผนวก
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การประดับสายสะพายเครื่องหมายวิชาพิเศษตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2492)
ออกตามความในพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2490 ว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ
ข้อ 23 เครื่องหมายวิชาพิเศษ สาหรับลูกเสือให้ประดับกับเสื้อเครื่องแบบลูกเสือ 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 ในวิชาพิเศษสาหรับลูกเสือเกินกว่า
9 วิชา ให้มีแถบสายสะพายแพรต่วนสีทอง หรือแถบสักหลาดสีเหลืองกว้าง 10 ซ.ม. ที่ขอบแถบทั้งสองข้าง
กว้างข้างละ 1 ซ.ม. เป็นสีขาบ สะพายพาดจากบ่าซ้ายไปประจบกันที่ใต้เอวขวา บนแถบปักเครื่องหมาย
วิชาพิเศษ
ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ
- การประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารีสามัญ
- สายยงยศลูกเสือ เนตรนารีสามัญ
- การสวมสายสะพาย

ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
- การประดับวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
- การประดับสายยงยศ

ลูกเสือวิสามัญ

การประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญ
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ประกาศสานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประดับเครื่องหมายลูกเสือโลก และเข็มเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะ
*********************************************
เพื่อให้การประดับ เครื่องหมายลูกเสือโลก และเข็มเครื่องหมายแสดงวิ ทยฐานะของลูกเสือ
ผู้บังบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และถูกต้อง สานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ จึงได้กาหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้ คือ
1. การประดับเครื่องหมายลูกเสือโลก
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จะต้องสอบได้ตามหลักสูตรเครื่องหมายลูกเสือโลกจึงจะมีสิทธิ์ ประดับ
ได้ตรงกึ่งกลางกระเป๋าเสื้อข้างซ้าย
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือให้ประดับได้
ตรงกึ่งกลางกระเป๋าเสื้อข้างซ้าย (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2520
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2520 ณ ห้องประชุมศาลาวชิราวุธ)
2. การประดับเข็มเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะ
ลูกเสื อ ผู้ บั งคับ บัญชาลู กเสื อ ผู้ ตรวจการลูกเสือ กรรมการลู กเสื อ และเจ้าหน้าที่ลู กเสื อ
ให้ประดับเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะอกเสื้อข้างขวาเหนือกระเป๋าและหรือตามกฎหมายและระเบียบแบบ
แผนว่าด้วยการนั้น
ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2536
(ลงชื่อ)

สนั่น อินทรประเสริฐ
(นายสนั่น อินทรประเสริฐ)
อธิบดีกรมพลศึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
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