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ค าน า 
 

แนวปฏิบัติในการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ ส าหรับโรงเรียน ฉบบันี ้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ได้จัดท าข้ึนมา เพื่อให้ผู้อ านวยการ โรงเรียน และผูบ้ังคับบัญชาลกูเสือได้
ใช้ประโยชน์ เป็นแนวทางและคู่มือในการด าเนินการฝึกอบรมและสอบเครื่องหมายวิชา พิเศษ ของลูกเสือทัง้ ๔ 
ประเภท ผู้บงัคับบัญชาลูกเสอื สามารถศึกษาหลกัสูตรวิชาพิเศษในแต่ละวิชา ได้จากข้อบังคับ คณะลูกเสอื
แห่งชาติ ว่าด้วย การปกครองหลกัสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ ในแต่ละประเภท เพื่อด าเนินการฝึกอบรมและสอบ 
เครื่องหมายวิชาพิเศษ ให้แกลู่กเสือได้อย่างมีประสทิธิภาพ หวังว่า เอกสารนี้ คงช่วยกระตุ้นใหก้ิจการของลูกเสือ
ขอสถานศึกษา ในสังกัด ได้ต่ืนตัวยิ่งขึ้น  

ลูกเสือทกุประเภทได้รับการฝกึอบรมที่ก้าวหน้า ได้รับเกียรตปิระดบัเครือ่งหมายวิชาพิเศษ บนแขนเสื้อ 
ข้างขวาซึ่งอยู่ใต้ช่ือกลุ่ม กองลูกเสือ จงึถือว่าเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของสถานศึกษา แห่งนั้นด้วย หรือยิ่งกว่าน้ันก็
คือ ลูกเสือได้ ประดบัสายสะพายปักเครื่องหมายวิชาพิเศษลกูเสอื ในกรณีทีลู่กเสือสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษ    
ได้เกิน ๙ วิชา 
 
                    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

วิชาพิเศษลูกเสือ 
ลูกเสือทัง้ ๔ ประเภท ที่เรียนหลักสูตรกิจกรรมลกูเสือส ารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่       

และลกูเสือ วิสามัญ อาจสอบวิชาพิเศษได้ ตามที่หลกัสูตรก าหนดไว้ วิชาเหล่าน้ีมุ่งหมายใหลู้กเสือ ได้แสดงออก  
ซึ่งทักษะและความสนใจ ของตนเอง เพื่อให้ได้มีส่วนร่วมกับลูกเสืออื่นๆด้วย 
 

แนวปฏิบัติในการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ 
ในการสอบวิชาพิเศษลูกเสอื มีแนวปฏิบัติทีส่ าคัญดังนี้ 
๑. ท าการสอบวิชาพิเศษโดยใช้เวลานอกเหนือจากที่ลกูเสือเข้าร่วมกิจกรรมตามปกติหรือในขณะอยู่ค่าย

พัก แรม นอกจากนี้ลกูเสืออาจใช้เวลาว่างของตนเอง ท าการฝึกฝนทกัษะต่างๆของวิชาพิเศษ แล้วขอท าการสอบ
หรือส่งรายงานผล การปฏิบัตงิานของรายวิชาน้ันแก่ผู้ก ากับลูกเสือ เพือ่ขอประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ การสอบ
จะจัดให้มีขึ้นปลีะกี่ครั้งก็ได้ โดย เน้นการปฏิบัตจิรงิ เมื่อสอบผ่านแล้ว ใหผู้้ก ากบัลงนามรับรองในสมุดประจ าตัว
ลูกเสือ 

๒. วิชาพิเศษลูกเสอืวิชาใดที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับกจิกรรมทีล่กูเสอืเข้าร่วมตามปกติ ก็ให้น าไปบรูณาการ 
รวมทั้งท าการสอบภาคปฏิบัติของวิชาพิเศษนั้นๆ และให้ถือว่าลูกเสือทีผ่่านการสอบแล้ว มีสทิธ์ิประดับ
เครื่องหมายวิชาพิเศษ นั้นด้วย 

๓. วิชาพิเศษลูกเสอืวิชาใดที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับกจิกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ และลูกเสอืได้ปฏิบัติ 
กิจกรรมนัน้แล้ว ผู้ก ากบัสามารถด าเนินการสอบหรอืประเมนิผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้ลกูเสือผ่านการสอบวิชา
นั้นๆ และมสีิทธ์ิ ประดบัเครื่องหมายวิชาพิเศษนั้นด้วย 

๔. ให้โรงเรียนเป็นผู้ด าเนินการขอซื้อเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ ตามจ านวนที่ลูกเสอืได้รับ จากร้านค้า
ของ องค์การค้าของคุรุสภา 

๕. ส าหรบัการด าเนินการสอบพเิศษลูกเสอื ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วย การ
ปกครอง หลกัสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๙ และข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วย การปกครอง
หลักสูตรและวิชาพิเศษ ลูกเสือ ของลูกเสอืแต่ละประเภท ดงันี้ 

  ๕.๑ ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วย การปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๙ 
ลักษณะ ๒ ว่าด้วยหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ ภาค ๑ บททั่วไป 

    ข้อ ๑๔๑ การคุ้มครองเครือ่งหมาย เครือ่งหมายวิชาพิเศษลูกเสืออยู่ในความคุ้มครองตาม
พระราชบัญญัติ ลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพระราชบัญญัติลกูเสอื (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๙ คณะลูกเสือแห่งชาติ
เป็นผู้ควบคุมการจัดท าหรือ น าเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อจ าหน่ายซึ่งเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ 

    ข้อ ๑๔๒ ต้องมีความรู้อย่างดีก่อน ผู้ก ากับลูกเสือต้องฝกึสอนลกูเสือตามหลกัสูตรและมั่นใจ ว่าลูกเสือ
ผู้นั้นมี ความรู้ความสามารถในวิชาน้ันๆเป็นอย่างดีแล้ว จึงอนุญาตให้เข้าทดสอบ 

    ข้อ ๑๔๓ การทดสอบ 
    (๑) การทดสอบเพื่อเลื่อนช้ัน ตามปกติให้เป็นหน้าที่ของผู้ก ากบักองลูกเสอื เป็นผู้ด าเนินการสอบ 

เลขาธิการ คณะกรรมการบรหิารลูกเสือแห่งชาติ ผู้อ านวยการลูกเสอืจงัหวัด ผู้อ านวยการลูกเสอือ าเภอแล้วแต่
กรณี หากเห็นเป็นการ   สมควรจะแต่งตัง้กรรมการสอบร่วมก็ได้ 

    (๒) การทดสอบวิชาพิเศษลกูเสือ ให้เลขาธิการคณะกรรมการบรหิารลูกเสือแห่งชาติ ผู้อ านวยการ
ลูกเสือ จงัหวัด ผู้อ านวยการลูกเสืออ าเภอแล้วแต่กรณี เป็นผู้แต่งตั้งบุคคลทีม่ีคุณวุฒิ เหมาะสมเป็นกรรมการสอบ 



๒ 

 

ในข้อ ๑๔๓ (๒) นี้ ได้มีการก าหนดไว้ในข้อบังคับคณะลูกเสอืแห่งชาติ ว่าด้วย การปกครองหลักสูตรและวิชา
ลูกเสือแต่ละ ประเภทโดยเฉพาะ จึงควรด าเนินการตามตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติฯ 
ในแต่ละประเภทแล้วแต่กรณี 
      (๓) การทดสอบเพื่อเลื่อนช้ันหรือวิชาพิเศษลกูเสือ อาจท าในขณะที่ไปอยู่ค่ายพักแรม และจะจัดใหม้ี
ข้ึนปีละกี่ครั้งก็ได ้

    (๔) การทดสอบให้ด าเนินตามรายละเอียดทีก่ าหนดไว้แต่ละวิชา โดยมุ่งถึงคุณภาพและการปฏิบัติได้
จริงจังเป็นส าคัญ เมื่อลกูเสือคนใดสอบได้ ก็ให้กรรมการสอบลงนามรบัรองในสมุดประจ าตัวลูกเสือ และเมื่อเสรจ็
การสอบแล้ว ให้ผู้ ก ากับกรอกผลการสอบลงในทะเบียนลูกเสือให้ตรงกันด้วย 

    (๕) การทดสอบเมื่อเลื่อนช้ัน เมือ่มีการสอบได้วิชาใดแล้วให้เกบ็ผลการสอบวิชาน้ันไว้ เมื่อได้ครบทุก
วิชาก็ให้เลื่อนช้ันได้ส่วนวิชาพิเศษลูกเสอืนั้นไม่มีการเกบ็ผลไว้ ถ้าสอบไม่ได้ให้สอบใหมทุ่กคราว 

  ๕.๒ ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วย การปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือส ารอง (ฉบบัที่ 
๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

แผนการฝึกอบรมลกูเสือส ารองมีระดับสูงข้ึนตามวัยและสมรรถภาพของเด็กแตล่ะคน แบ่งออกเป็น ๓ ข้ัน 
คือ ดาวดวงที่ ๑ ดาวดวงที่ ๒ และดาวดวงที่ ๓ กับให้เด็กมีโอกาสได้รบัเครื่องหมายวิชาพิเศษดังที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร 

เครื่องหมายวิชาพิเศษลกูเสือส ารอง มุ่งหมายทีจ่ะใหก้ารฝึกอบรมที่สงูข้ึน ในกิจกรรม 
ตามหลกัสูตรทั้ง ๑๒ เรื่อง เพื่อใหลู้กเสือส ารองมโีอกาสได้รบัการฝึกอบรมเป็นพิเศษในกจิกรรมต่างๆ ที่มิได้
ก าหนดไว้ส าหรับ หลักสูตรดาวดวงที่ ๑ – ๓ 

เครื่องหมายวิชาพิเศษส่วนใหญ่ซึง่มีภาพอันเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงทกัษะของแตล่ะ วิชาประกอบด้วยพื้น
สีแดง โดยเฉพาะเครื่องหมายวิชาพิเศษ ประเภท นักกรีฑา และนักว่ายน้ า มีข้อก าหนดต่างๆ แบ่งออกเป็น ๓ ข้ัน 
พื้นสีต่างกัน เครื่องหมายวิชาพิเศษประเภท นักจักรยานสองล้อ และนักว่ายน้ า ซึ่งเกี่ยวข้องกบัความปลอดภัยของ
ลูกเสือส ารองนั้น ลูกเสอืส ารองอาจสมัครเข้าทดสอบเมื่อใดก็ได้ ภายหลังที่ได้เข้าประจ ากองเป็นลูกเสอืส ารองโดย
สมบรูณ์แล้ว นอกจากนั้นในระหว่างทีก่ าลังศึกษาตามหลักสตูร ส าหรับดาวดวงที่ ๑ – ๓ แต่ละช้ัน ลูกเสอืส ารอง
อาจเลือกเรียนวิชาพิเศษ ใดๆก็ได้ ช้ันละ ๒ วิชา ส่วนลูกเสือส ารองที่ได้ดาวดวงที่ ๓ แล้ว อาจเลอืกเรียนวิชาพิเศษ
ได้ทุกวิชา 
 

วิชาพิเศษลูกเสือส ารอง ( ๑๘ วิชา ) และ เครื่องหมายลูกเสอืสัมพันธ์ 
๑. จิตรกร ๒. นักกร ีฑา ๓. นักอ ่านหนังสือ 

๔. นักจักรยานสองล้อ ๕. นักแสดงการบันเทิง ๖. นักส ารวจ 

๗. นักปฐมพยาบาล ๘. นักสารพัดช่าง ๙. งานอดิเรก 

๑๐. การช่วยเหล ืองานบ้าน ๑๑. นักอ ่านแผนที่ ๑๒. นักธรรมชาติศึกษา 

๑๓. นักถ ่ายภาพ ๑๔. นักว่ายน้ า ๑๕. ผู้ช ่วยคนตกน้ า 

๑๖. นักวิทยาศาสตร์ ๑๗. นักก ีฬา ๑๘. การอนรุ ักษ ์ธรรมชาติ 

 
  ๕.๓ ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วย การปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ สามัญ (ฉบับที่ 

๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
แผนการฝึกอบรมลกูเสือสามัญมรีะดบัสงูข้ึนตามวัย และสมรรถภาพของเด็กแต่ละคนคือ ลกูเสือตรี 

ลูกเสือโท และลูกเสือเอก กับมีหลักสูตรวิชาพิเศษต่างๆด้วย เมื่อลูกเสือสอบวิชาตามหลักสูตรลูกเสือตรีได้แล้ว จึง
ได้เข้าพิธีประจ ากองและให้ไดร้บการ ฝึกอบรมช้ันสงูต่อไปตามล าดับ ความส าเรจ็ของการฝกึอบรมลูกเสือ อยูท่ี่



๓ 

 

การฝกึอบรมนายหมู่ และการเปิดโอกาสให้นายหมู่ ทกุคนได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในกิจการของกองลูกเสอืสามญั 
โดยมีการปรกึษาหารือกันในที่ประชุมนายหมู่ ลูกเสือสามัญที่ก าลงัเรียนหลักสูตรลูกเสือโท ลูกเสอืเอก อาจสอบ
วิชาพิเศษลูกเสือ สามญัได้ตามหลักสูตรทีก่ าหนดไว้ วิชาพิเศษ เหล่าน้ีมุง่หมายใหลู้กเสือสามัญได้แสดงออกซึ่ง
ทักษะและความสนใจของตนเอง กบัเพื่อให้ได้มสี่วนในการปฏิบัติกิจกรรม ร่วมกับลูกเสอือื่นๆด้วย 
 

วิชาพิเศษลูกเสือสามัญ ( ๕๔ วิชา ) 
 

๑. นักจักสาน ๒. ช่างไม้ ๓. ช่างหนัง 

๔. ชาวนา ๕. ชาวสวน ๖. ชาวไร่ 

๗. นักเลี้ยงสัตว์เล็ก ๘. นักจักรยาน ๒ ล้อ ๙. นักว่ายน้ า 

๑๐. ผู้ช ่วยคนดับเพลงิ ๑๑. ผู้ช ่วยเหล ือผู้ประสบภัย ๑๒. ผู้ให้การปฐมพยาบาล 

๑๓. นักสังเกตและจ า ๑๔. การพราง ๑๕. ชาวค่าย 

๑๖. ผู้ประกอบอาหารในค่าย ๑๗. ล่าม ๑๘. นักดนตรี 

๑๙. นักผจญภ ัยในป่า ๒๐. นักส ารวจ ๒๑. มัคคุเทศก์ 
๒๒. ช่างเข ียน ๒๓. นักสัญญาณ ๒๔. นักบุกเบ ิก 

๒๕. นักธรรมชาติศึกษา ๒๖. ช่างเบ็ดเตล็ด ๒๗. ผู้บริบาลคนไข้ 

๒๘. นักจับปลา ๒๙. ผู้ช ่วยต้นเด่น ๓๐. นักพายเร ือ 

๓๑. นายท้ายเรือบด ๓๒. นักกระเชียงเรือ ๓๓. นักแล่นเรือใบ 

๓๔. นักดาราศาสตร์เบือ้งต้น ๓๕. นักอ ุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น ๓๖. ยามอากาศเบื้องต้น 

๓๗. นักเคร ่ืองบินเลก็เบื้องต้น ๓๘. นักสะสม ๓๙. บรรณารักษ์ 

๔๐. นักกรีฑา ๔๑. นักข ี่ม้า ๔๒. มวยไทยเบื้องต้น 

๔๓. มวยสากลเบือ้งต้น ๔๔. กระบ ่ีกระบองเบือ้งต้น ๔๕. นักยิงปืนเบือ้งต้น 

๔๖. การอนรุ ักษ ์ธรรมชาติ ๔๗. การหามิตร ๔๘. มารยาทในสังคม 

๔๙. นิเวศวิทยา ๕๐. การพ ัฒนาช ุมชน ๕๑. การใช้พลังทดแทน 

๕๒. ลูกเสอืโทพระมงก ุฎเกล้าฯ ๕๓. ลูกเสือเอกพระมงก ุฎเกล ้าฯ ๕๔. สายยงยศ 

 
  ๕.๔ ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วย การปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ 

(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
  ลูกเสือสามญัรุ่นใหญจ่ะต้องพยายามฝกึอบรมตนเอง เพือ่รบัเครื่องหมายต่างๆดงันี ้
    ๑. เครื่องหมายลูกเสอืโลก    ๓. เครื่องหมายลูกเสือหลวง 
    ๒. เครื่องหมายลูกเสอืช้ันพิเศษ   ๔. เครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  
ผู้ผ่านการสอบและได้รบัเครือ่งหมายลกูเสือโลกแล้ว ใหท้ าพธีิเข้าประจ ากอง และเมื่อได้เข้าพิธีประจ ากอง

เรียบร้อยแล้ว จึงนับ ได้ว่าเป็นลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่โดยสมบรูณ์ ควรพยายามฝึกอบรมตนเองเพื่อรบัเครื่องหมาย
ลูกเสือช้ันพเิศษ และเครื่องหมาย ลูกเสือหลวงต่อไปตามล าดับ นอกจากนั้นจะเลือกเรียนวิชาพิเศษลูกเสือสามญั
รุ่นใหญท่ี่ตนสนใจก็ได้ การสอบวิชาลูกเสอืสามัญ รุ่นใหญ่ทกุวิชา ให้หัวหน้าสถานศึกษา หรือสโมสรลูกเสือเป็น
ผู้ด าเนินการสอบ โดยแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิให้เป็น กรรมการสอบ และเมื่อท าการสอบเครื่องหมายลูกเสือ
โลก เครือ่งหมายลูกเสือช้ันพิเศษ เครือ่งหมายลกูเสือหลวง หรือเครื่องหมายวิชาพิเศษแล้ว ให้รายงานเลขาธิการ



๔ 

 

คณะกรรมการบรหิารลูกเสือแห่งชาติ หรอืผู้อ านวยการลกูเสือจงัหวัด ผู้อ านวยการลกูเสืออ าเภอแล้วแต่กรณี เพื่อ
พิจารณาอนุมัติผลการสอบและประดับเครื่องหมายน้ันๆได้ 
 

วิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ( ๗๖ วิชา ) และเครื่องหมายสายยงยศ 
 

๑. นักผจญภ ัย ๒. นักดาราศาสตร ์ ๓. นักอ ุตุนิยมวิทยา 

๔. ผู้จัดการค ่ายพ ักแรม ๕. ผู้พิทักษ์ป่า ๖. นักเดินทางไกล 

๗. หัวหน้าคนครัว ๘. นักบุกเบ ิก ๙. นักสะกดรอย 

๑๐. นักธรรมชาติวิทยา ๑๑. การสื่อสารด้วยยานพาหนะ ๑๒. นักดับเพลิง 

๑๓. นักสัญญาณ ๑๔. นักสารพัดช่าง ๑๕. นักโบราณคดี 

๑๖. นักสะสม ๑๗. นักดนตรี ๑๘. นักถ ่ายภาพ 

๑๙. นักก ีฬา ๒๐. นักกรีฑา ๒๑. นักพ ิมพ ์ดีด 

๒๒. นักแสดงการบันเทิง ๒๓. นักยิงปืน ๒๔. ล่าม 

๒๕. หน้าที่พลเม ือง ๒๖. มัคคุเทศก์ ๒๗. บรรณารักษ์ 

๒๘. เลขานุการ ๒๙. พลาธ ิการ ๓๐. ผู้ช ่วยการจราจร 

๓๑. ช่างเข ียน ๓๒. ช่างไฟฟ ้า ๓๓. ช่างวิทยุ 
๓๔. ช่างแผนที่ ๓๕. ช่างเคร่ืองยนต์ ๓๖. อ ิเลคทรอนิกส์ 

๓๗. การหามิตร ๓๘. การฝีมือ ๓๙. การช่วยผู้ประสบภ ัย 

๔๐. การสาธารณสุข ๔๑. การพยาบาล ๔๒. การพ ูดในที่สาธารณะ 

๔๓. การอนรุ ักษ ์ธรรมชาติ ๔๔. การประชาสัมพ ันธ์ ๔๕. การสังคมสงเคราะห ์

๔๖. การพ ัฒนาช ุมชน ๔๗. ชาวประมง ๔๘. ต้นเด่น 

๔๙. ผู้น าร่อง ๕๐. นักเล่นเรือใบ ๕๑. นักว่ายน้ า 

๕๒. นักพายเร ือ ๕๓. นักกระเชียงเรือ ๕๔. กลาสีเรือ 

๕๕. การปูองก ันความเสียหาย 
และดับเพลงิไหมบ้นเรอื 

๕๖. การควบค ุมการจราจร ทางน้ า ๕๗. การเรือ 

๕๘. การด ารงชีพในทะเล ๕๙. เครื่องหมายชาวเรือ ๖๐. เครือ่งหมายเชิดช ู
เกียรต ิลูกเสือเหล่า
สมุทร ๖๑. นักเครื ่องบินเล็ก ๖๒. ช่างอากาศ ๖๓. ยามอากาศ 

๖๔. การควบค ุมการจราจร 
ทางอากาศเบื้องต ้น 

๖๕. การควบค ุมการจราจร 
ทางอากาศ 

๖๖. การช่วยเหล ือผูป้ระสบภัย 
และดับเพลงิอากาศยาน 

๖๗. การฝึกเป็นผู้น า ๖๘. นักปฏิบัติการทางจิตวิทยา (ปจว.) ๖๙. การขนสง่ทางอากาศ 

๗๐. แผนที่ทหารและเข็มทิศ ๗๑. เสนารักษ ์ ๗๒. การด ารงชีพในถ่ิน ทุรก ันดาร 

๗๓. นักไต่หน้าผา ๗๔. เครื่องหมายการบิน ๗๕. เครือ่งหมายเชิดช ูเกียรต ิ
ลูกเสือเหล่าอากาศ 

๗๖. เครื่องหมายผู้ฝึกสอน 

  
 



๕ 

 

 
 
 

เครื่องหมายสายยงยศลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่
 
หลักสูตร ๑. ได้เป็นลูกเสอืเอกหรือสอบได้เครื่องหมายลูกเสือโลกมาแล้ว 

๒. สอบได้วิชานักผจญภัย และวิชาต่อไปนี้อีก ๒ วิชา คือ นักดาราศาสตร์ ,  
             นักอุตุนิยมวิทยา ,ผูจ้ัดการค่ายพักแรม , ผู้พิทักษ์ป่า , นักเดินทางไกล ,  
             หัวหน้าคนครัว , นักบุกเบิก , นักสะกดรอย, นักธรรมชาติวิทยา 

            ๓. ต้องถักสายหนัง เครือ่งหมายสายยงยศของตนเอง 
    ๕.๕ ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วย การปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลกูเสือ วิสามัญ (ฉบับ

ที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๒๙ 
ลูกเสือวิสามัญแบง่ออกเป็น ๒ ช้ัน ดังนี้ 

๑. เตรียมลูกเสือวิสามัญ ( ระยะทดลอง ) 
          ๒. ลูกเสือวิสามัญ ( ต้องได้เข้าพิธีประจ ากองแล้ว ) ลูกเสือวิสามัญทีผ่่านการฝกึอบรมตามหลักสูตร
เครื่องหมายลูกเสือโลกมาแล้ว และได้เข้าพิธีประจ ากองแล้ว สามารถฝกึอบรม เพือ่รบัเครือ่งหมายวิชาพิเศษ
ลูกเสือวิสามัญได ้

ผู้ก ากบัลูกเสือวิสามญั มีหน้าทีเ่สนอใหห้ัวหน้าสถานศึกษา หรือสโมสรลูกเสือ เป็น ผู้ด าเนินการสอบวิชา
ลูกเสือ วิสามญั โดยแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ด าเนินการสอบ และเมื่อด าเนินการสอบเครื่องหมายลูกเสือ
โลกหรือเครื่องหมาย วิชาพิเศษแล้ว ให้รายงานเลขาธิการคณะกรรมการลูกเสอืแห่งชาติ หรือผูอ้ านวยการลูกเสือ
จังหวัดแล้วแต่กรณี เพื่อพจิารณา อนุมัติและใหป้ระดบัเครื่องหมายน้ันๆได้ 
 

วิชาพิเศษลูกเสือวิสามญั ( ๑๒ วิชา) 
 

๑. การลูกเส ือ ๒. เดินทางไกลและอยู ่ค่ายพ ักแรม ๓. โครงการ 

๔. การบริการ ๕. ผู้ฝ ึกสอน ๖. ยิงปืน 

๗. ศิลปประย ุกต์ ๘. ปฐมพยาบาล ๙. อ ิเล็กทรอน ิกส ์

๑๐. สังคมสงเคราะห์ ๑๑. ขับรถยนต์ ๑๒. เครือ่งหมายวช ิราวุธ 

  
 

วิธีด าเนินการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ ของสถานศึกษา 
 

๑. ผู้อ านวยการโรงเรียน ออกค าสั่งแต่งตัง้ผูท้รงคุณวุฒิทางลูกเสือ เป็นคณะกรรมการสอบวิชาพิเศษ
ลูกเสือ [ เอกสารหมายเลข ๑ ] 

๒. คณะกรรมการด าเนินการสอบวิชาพิเศษ จัดท าข้อสอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และจัดท าบญัชีรายช่ือ 
ลูกเสือ เนตรนารี ทีส่อบวิชาพิเศษได้ โดยมีประธานกรรมการสอบและกรรมการ ลงช่ือร่วมกันอย่างน้อย ๓ คน 
น าเสนอ ผูอ้ านวยการโรงเรียน [ เอกสารหมายเลข ๒ ] 

๓. ผู้อ านวยการโรงเรียน ด าเนินการขออนุมัตผิลการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ ต่อผู้อ านวยการลูกเสืออ าเภอ 
หรือผู้อ านวยการลูกเสอืจงัหวัด แล้วแต่กรณี โดยสง่หลักฐานประกอบการขออนุมัติ ดังนี้ [ เอกสารหมายเลข ๓ ] 



๖ 

 

  ๓.๑ ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ 
  ๓.๒ รายช่ือลูกเสอื เนตรนารี ที่สอบวิชาพิเศษลูกเสอื (สอบได้) จ านวน ๒ ชุด 
  ๓.๓ ตัวอย่างข้อสอบภาคทฤษฎี ( อย่างน้อยวิชาละ ๒๐ ข้อ) [ เอกสารหมายเลข ๔ ] 
  ๓.๔ ตัวอย่างข้อสอบภาคปฏิบัติ [ เอกสารหมายเลข ๕ ] 
  ๓.๕ โครงการ ( ถ้ามี ) 
๔. เมื่อได้รบัหนงัสืออนุมัติผลการสอบแล้ว [ เอกสารหมายเลข ๖ ] จึงประกาศผลสอบได ้
๕. การน าผลการสอบวิชาพิเศษลูกเสอืสามญัรุ่นใหญ่ ๘ วิชา ไปสมัครเข้ารับการฝึกเป็นนักศึกษาวิชา

ทหาร ตามระเบียบของกรมการรักษาดินแดน ให้โรงเรียนที่ได้รับอนุมัตผิลการสอบวิชาพิเศษลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่
แล้ว ออกหนังสือ รบัรองให้แกลู่กเสอื โดยให้ส าเนาหนงัสอือนุมัติผลการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ แนบท้ายหนังสือ
รับรองให้ลูกเสือน าไปด้วย [ เอกสารหมายเลข ๗ ] 

หมายเหตุ  
ในการสอบวิชาพิเศษลูกเสอืส ารอง และลูกเสือสามัญ เมือ่ด าเนินการข้ันตอนที่ ๑ และ 

ข้ันตอนที่ ๒ แล้ว ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นผู้อนุมัตผิลการสอบ และประกาศผลการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ 
เนื่องจาก ข้อบังคับคณะลูกเสอืแห่งชาติ ว่าด้วย การปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือส ารอง (ฉบบัที่ ๑๐) 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ลูกเสือ สามัญ (ฉบบัที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ ไม่ได้ก าหนดใหส้ถานศึกษาต้องจัดท ารายงานเพื่อขออนมุัติ
เครื่องหมายวิชาพิเศษ ต่อผู้อ านวยการลกูเสืออ าเภอ ผู้อ านวยการลูกเสอืจงัหวัด หรอืเลขาธิการคณะกรรมการ 
บรหิารลูกเสือแห่งชาติ แต่ประการใด 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

 
 
 

[ เอกสารหมายเลข ๑ ] 
                                      ค าสั่งโรงเรียน ........................................................ 
                                                    ที่ .......... / ....................... 
                      เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ .............................. 
                                                      ............................................. 
เพื่อใหก้ารสอบวิชาพิเศษลกูเสือ ......................................................... จ านวน ................ . วิชา 
ของโรงเรียน ........................................................ ซึ่งด าเนินการสอบ ณ ..................................... ........................ 
ระหว่างวันที่ ....... เดอืน ........................... พ.ศ. ............ ถึงวันที่ ....... เดือน ........................... พ.ศ. ............ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้ผลสมความมุ่งหมายทกุประการ จึงแต่งตัง้ใหผู้้มีนามต่อไปนี้ เป็นคณะ กรรมการ
สอบวิชา พิเศษลูกเสอื คือ 
๑. .................................................................. ประธานกรรมการ 
๒. .................................................................. รองประธานกรรมการ 
๓. .................................................................. กรรมการสอบวิชา ................................ 
๔. .................................................................. กรรมการสอบวิชา ................................ 
๕. .................................................................. กรรมการสอบวิชา ................................ 
๖. .................................................................. กรรมการสอบวิชา ................................ 
๗. .................................................................. กรรมการสอบวิชา ................................ 
๘. .................................................................. กรรมการและเลขานุการ 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
สั่ง ณ วันที่ .......... เดือน ........................... พ.ศ. .................... 
                                                     (ลงช่ือ) ................................................... 
                                                             ( ................................................... ) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียน ..................................................... 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

 
 
 

[ เอกสารหมายเลข ๒ ] 
 

โรงเรียน ........................................ 
รายช่ือลูกเสอื .................................. ทีส่อบวิชาพิเศษ 
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(ลงช่ือ)..........................................................             (ลงช่ือ)........................................................... 
                      กรรมการ                                                          กรรมการ 
 
 
 
 
 



๙ 

 

 

(ลงช่ือ)................................................................... 
ประธานกรรมการ 

                                                             
 
 

                                                                                      [ เอกสารหมายเลข ๓ ] 

ที่ ศธ .................... / ........               โรงเรียน ....................................................  

                    วันที่.......... เดือน ........................ พ.ศ. ................... 

เรื่อง   ขออนุมัติผลการสอบวิชาพิเศษลกูเสือ สามญัรุ่นใหญ/่วิสามัญ และประดบัเครื่องหมายวิชาพิเศษ  

เรียน  ผู้อ านวยการลูกเสอืเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 

สิ่งทีส่่งมาด้วย    ๑. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
๒. รายช่ือลูกเสือ ทีส่อบวิชาพิเศษ 
๓. ข้อสอบภาคทฤษฎี 
๔. ข้อสอบภาคปฏิบัต ิ
๕. โครงการ (ถ้ามี) 

                      ด้วยโรงเรียน ...................................................... ได้ท าการฝึกอบรมและสอบวิชาพิเศษลูกเสอื 
(สามญัรุ่นใหญ่ / วิสามัญ) ให้แก่ลกูเสือ .................................... จ านวน ......... คน เนตรนารี .................... ....... 
จ านวน .................. คน รวมทัง้สิ้น ............... คน ตั้งแต่วันที่ ............. เดือน .......................... พ.ศ. ...............     
ถึงวันที่.......... เดือน ........................... พ.ศ. ................. โดยท าการสอบวิชาพิเศษ จ านวน ............. วิชา ดังนี้ 
๑. วิชา ............................................................ ๖. วิชา ............................................................ 
๒. วิชา ............................................................ ๗. วิชา ............................................................ 
๓. วิชา ............................................................ ๘. วิชา ............................................................ 
๔. วิชา ............................................................ ๙. วิชา ............................................................ 
๕. วิชา ............................................................  

   บัดน้ี คณะกรรมการได้ด าเนินการสอบวิชาพิเศษลกูเสือ ...................................... .................. 
เป็นทีเ่รียบรอ้ยแล้ว ดังรายละเอียดที่สง่มาด้วยน้ี 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

      ขอแสดงความนับถือ 

                                                                     

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

ผู้อ านวยการโรงเรียน ........................................ 
 



๑๐ 

 

 
 
 

[ เอกสารหมายเลข ๔ ] 
ตัวอย่างข้อสอบวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ ภาคทฤษฎี 
วิชา ชาวค่าย 
............................................................................................................................. ................................................. 
ค าช้ีแจง จงพจิารณาข้อความต่อไปนี้ แล้วเลือกค าตอบที่ถูกตองที่สุด  
๑. หน้าที่ทีจ่ะตอ้งท าเมือ่ถึงค่ายพักแรม คือข้อใด 
ก. อาบน้ า     ข. หุงอาหาร 
ค. ปลดเครือ่งหลงั    ง. กางเต็นท ์
๒. ข้ันตอนแรกในการกางเต็นท์ ๕ ชาย คือ 
ก. ตั้งเสาพร้อมกันทกุเสา พร้อมตอกสมอบก 
ข. ต่อเสาเข้าด้วยกัน 
ค. ติดกระดุมผ้าเต็นท์ ๒ ผืน เข้าด้วยกัน  
ง. ใช้เชือกยึดจากเสาไปยงัสมอบก 
๓. ข้อใดเป็นขนตอนแรกในการรือ้เต็นท์  
ก. เก็บสมอบก     ข. ล้มเสาเต็นท์  
ค. พับผ้าเต็นท์     ง. เก็บเชือกทีร่ั้งเสาเต็นท์กบัสมอบกออก  
๔. ข้อใดไม่ส าคัญในการเลือกที่ตั้งค่ายพกัแรม 
ก. แหล่งฟืน     ข. เส้นทางไปมา 
ค. แหล่งน้ า     ง. แหลง่อาหาร 
๕. เตาไฟชนิดใดที่ไมเหมาะที่จะใช้ในการอยู่ค่าย  
ก. เตาราง     ข. เตายืน 
ค. เตาไฟฟ้า     ง. เตาสามเส้า 
๖. อาหารลักษณะใดที่ควรจะน ามาปรงรบประทานในการอยู่ค่าย  
ก. อาหารที่ต้องใช้อุปกรณ์หลายอย่าง ข. อาหารที่ต้องใช้ของสดปรงุ 
ค. อาหารที่มีขนตอนในการปรุงอาหาร ง. อาหารที่มีวิธีปรงุง่ายๆ 
๗. เพื่อความปลอดภัยในการอยู่ค่ายพักแรม ควรมีวิธีป้องกนัอย่างไร 
ก. จัดกิจกรรมรอบกองไฟทกุคืน   ข. จัดกิจกรรมผจญภัยในเวลากลางคืน  
ค. จัดให้มีเวรยาม   ง. จัดหมู่บริการทุก ๔ ช.ม. 
๘. พื้นที่แบบใดที่ควรเลอืกเป็นบริเวณที่ตัง้ค่ายพักแรม  
ก. พื้นที่ราบมีก าบงลม   ข. พื้นที่มีหญ้าสีเขียว 
ค. พนที่บนภูเขา    ง. พื้นที่ราบใกล้ต้นไม้ใหญ ่
๙. ผู้ก าหนดสถานที่ทีจ่ะตั้งค่ายพกัแรมคือผู้ใด  
ก. ลูกเสือ เนตรนารี ทุกคน  ข. นายหมู่  
ค. ผู้ก ากับ    ง. ที่ประชุมนายหมู่ โดยมีผูก้ ากับเป็นที่ปรึกษา 
๑๐. สิ่งของเครื่องใช้ข้อใดที่ไม่ใช้ส าหรับระบบหมู่ในระหว่างอยู่ค่ายพักแรม  
ก. แปรงสีฟัน ยาสฟีัน   ข. ตะเกียง 



๑๑ 

 

ค. เตา     ง. กระทะ หม้อ 
 
 เฉลย ๑. ค ๒. ค ๓. ง ๔. ง    ๕. ค ๖. ง ๗. ค ๘. ก     ๙. ง ๑๐. ข 

[ เอกสารหมายเลข ๕ ] 
ตัวอย่างข้อสอบวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ภาคปฏิบัติ 

วิชา นักผจญภัย 
…............................................................................................................................ ..................................................... 
๑. เดินทางไกลไปอยู่ค่ายพักแรมเป็นเวลา ๑ คืน การไปอยู่ค่ายพักแรมต้องเดินไปยงัท้องถ่ินที่ลกูเสือไม่คุ้นเคย 
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ทีจ่ะไปอยู่ค่ายพกัแรมควรแบ่งเป็นชุด ชุดละ ๔ คน 
 

    การเดินทางไกลต้องมีระยะทางอย่างน้อย ๘ กิโลเมตร และในระหว่างการเดินทางใหส้มมติว่ามี เหตุ
ฉุกเฉินเกิดข้ึนอย่างน้อย ๔ อย่าง เช่น ช่วยเหลือผู้ประสบภัย หรือมผีู้ติดอยู่ในทีสู่ง การใช้เข็มทิศปฏิบัตงิาน เวลา
กลางคืน การแปรรหสั และเหตุฉุกเฉินทางน้ า เป็นต้น เหตุฉุกเฉินเช่นว่าน้ี ให้เว้นระยะห่างกันพอสมควร และ 
ลูกเสือจ าเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องแผนที่ เข็มทิศ จึงจะสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้ 
 

    การฝึกอบรมวิชาน้ี ต้องมีลักษณะเป็นการทดสอบอย่างจริงจงั ในเรือ่งการตัดสินใจ ความคิดริเริม่ และ
การพึ่งตนเอง 
๒. สามารถปฏิบัติได้ ๓ ข้อ ในเรื่องต่อไปนี ้

  ๒.๑ ข้ึนต้นไม้จากพื้นได้สูงไม่น้อยกว่า ๕ เมตร 
  ๒.๒ ขว้างหรือโยนเชือกช่วยชีวิตยาว ๑๘ เมตร ให้ตกอยู่ระหว่างหลัก ๒ หลักซึง่ปักห่างกัน ๑.๒๐ เมตร  

                  โดยผู้ขว้างยืนอยู่ห่างหลักทัง้สอง ๑๕ เมตร ให้เชือกตกอยู่ในระหว่างหลักก าหนด ๒ ครั้ง ใน ๓ ครั้ง 
  ๒.๓ ไต่เชือกจากพื้นได้สูง ๔.๕๐ เมตร 
  ๒.๔ โรยตัวตามเชือกสูง ๖.๐๐ เมตร 
  ๒.๕ ว่ายน้ าโดยสวมเครื่องแต่งกายเป็นระยะทาง ๑๘.๐๐ เมตร 
  ๒.๖ กระโดดข้ามเครื่องกีดขวางสงู ๒ ใน ๓ ของส่วนสูงตัวเอง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

 

 
 
 
 
 

                                                                                      [ เอกสารหมายเลข ๖ ] 

ที่ ศธ .................... / ........               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 
                                                                          ถนนนิวาศ  อ.เมืองฯ จ.บุรรีัมย์ ๓๑๐๐๐ 

                    วันที่.......... เดือน ........................ พ.ศ. ................... 

เรื่อง   อนุมัติผลการสอบวิชาพิเศษลกูเสือ  

เรียน  …............................................................................. 

อ้างถึง หนังสือโรงเรียน …............................................... 

                      ตามหนังสือที่อ้างถึง โรงเรียน …....................................... ได้รายงานผลการสอบวิชาพิเศษ
ลูกเสือ และอนุมัติประดบัเครือ่งหมายวิชาพิเศษให้แก่ลกูเสอื ผู้สอบได้ ความแจ้งแล้วนั้น  

   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ พิจารณาแล้ว อนุมัติผลการสอบ ดังกล่าวและ
ให้ประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษได้ตามทีเ่สนอขอ และขอใหผู้้บังคับบญัชาลูกเสือได้แจง้ให้ ลกูเสือ ทราบถึง
ความส าคัญของวิชาพิเศษที่ตนสอบได้ และเอาใจใส่ใหลู้กเสอืได้ใช้วิชาพิเศษนั้นๆ ปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ อยู่เสมอ
ด้วย 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และด าเนินการ 

      ขอแสดงความนับถือ 

                                                                     

                                                       …................................................... 
                                                      ( …................................................. ) 
                                          ผู้อ านวยการลูกเสอืเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 

 
 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
โทรศัพท์ ๐-๔๔๖๑-๒๔๐๘  ต่อ ๑๑๑ 
โทรสาร  ๐-๔๔๖๑-๒๖๔๔   
 

 
 
 



๑๓ 

 

 
 
 

 
หนังสือรบัรองผลการสอบวิชาพิเศษลกูเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

.................................................... 
 
ที่ ศธ .................. / ........................            โรงเรียน ...................................................................  
                 
                                                             วันที่ .......... เดือน .............................. พ.ศ. .............. 
 
                      ขอรับรองว่า ..................................................... เป็นลูกเสอืโรงเรียน ....................................... ... 
.................................................................................................. ....................สอบได้วิชาพิเศษลูกเสอืสามญัรุ่นใหญ่ 
โดยการอนุมัตผิลการสอบของ ..................................................................... ตามหนังสือที่ ..................... / ............ 
ลงวันที่ ............................................................และได้แนบส าเนาหนังสืออนมุัติผลการสอบวิชาพิเศษมาด้วยแล้ว 
โดยสอบได้วิชาพิเศษ ดังนี้  
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 
 
 

 
(ลงช่ือ) ......................................................... 

      ( ................................................................... ) 
ต าแหน่ง .................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

 
 
 
  

เอกสารอ้างอิง 
 
ดาลัต แก้ววิเชียร (๒๕๔๖) หนังสือประกอบกิจกรรมพฒันาผู้เรียน ชุดวิชา ชาวค่าย ตามหลักสูตรการศึกษาข้ัน       
                   พื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ์คุรสุภาลาดพร้าว 
สันต์ ยุวยุทธ (๒๕๔๓) คู่มือการสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษลกูเสอื- เนตรนารสีามัญรุ่นใหญ่ พิมพ์ครั้งที่ ๔  
                   กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 
ส านักงานคณะกรรมการบรหิารลูกเสอืแห่งชาติ (๒๕๔๗) ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง                       
                   หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๙ พิมพ์ครั้งที่ ๑๗ กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ์คุรสุภา 
ลาดพร้าว 
  (๒๕๓๑) ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลกูเสือส ารอง 
  (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๒ พิมพ์ครั้งที่ ๓ กรุงเทพมหานคร โรงพมิพ์คุรสุภาลาดพร้าว 
  (๒๕๓๔) ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลกูเสือสามัญ                        
  (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ พิมพ์ครั้งที่ ๕ กรุงเทพมหานคร โรงพมิพ์คุรสุภาลาดพร้าว 
  (๒๕๓๕) ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลกูเสือสามัญรุ่น ใหญ่        
  (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ พิมพ์ครั้งที่ ๔ กรุงเทพมหานคร โรงพมิพ์คุรสุภาลาดพร้าว 
  (๒๕๔๕) ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลกูเสือวิสามญั 
  (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๒๙ พิมพ์ครั้งที่ ๔ กรุงเทพมหานคร โรงพมิพ์คุรสุภาลาดพร้าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะผู้จัดท า 

๑.  นางสาวรัตติมา  พานิชอนุรักษ์   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒          ที่ปรึกษา 
๒.  นายโสธร  บุญเลิศ    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒     ที่ปรึกษา 
๓.  นางปติมา  กาญจนากาศ     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒     ที่ปรึกษา 
 
 

 
 

๑.  นายถิร  บุญศักดาพร    ผู้อ านวยการกลุม่สง่เสรมิการจัดการศึกษา            หัวหน้าคณะท างาน 
๒.  นางพันทิพา  สวาส ุ    นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ            คณะท างาน 
๓.  นายนิรันดร์  แซ่เตียว    นักวิชาการศึกษาช านาญการ                     คณะท างาน 
๔.  นางสาวปริชาติ  เบญจวรรณ   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ                      คณะท างาน 
๕.  นายทวิทย์  นองประโคน   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ                      คณะท างาน 
๕.  นางสาวสกาวเดือน  เศรษฐ ี   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ                      คณะท างาน 
๖.  นายไพศาล  จิตตวิวัฒนา   เจ้าหน้าทีลู่กเสือ  สพม.๓๒                      คณะท างาน 
๗.  นางสาววัชราภรณ์  แสนท้าว   นักจิตวิทยาประจ าส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                    คณะท างาน 
 


