
ขั้นตอนการขอจัดตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ และแต่งตั้งผูบ้ังคับบัญชาลูกเสือ 
และจัดตั้งกลุ่ม กองเนตรนารี และแต่งตั้งผู้บังคับบญัชาเนตรนารี 

----------------------------- 
 

1.  เอกสารประกอบในการขอ  ตั้งกลุ่ม / กอง  และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชา  (ผอ. ลูกเสือโรงเรียน /  
    รอง ผอ. ลูกเสือโรงเรียน ผู้ก ากับกลุ่ม/รองผู้ก ากับกลุ่ม/ผู้ก ากับกอง/รองผู้ก ากับกอง ) 

 1. หนังสือน าส่งขออนุญาตจากโรงเรียน สถานศึกษา 
          2. แบบ ลส. 1   (แบบค าร้องขอจัดตั้งกลุ่ม หรือกองลูกเสือ)             2  ฉบับ / 1 กอง,กลุ่ม 
         3. แบบ ลส. 2    (ใบสมัครเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือฯ)                   2  ฉบับ / 1 ต าแหน่ง 
         4. วุฒิบัตรผ่านการอบรมในแต่ละประเภท    (แนบตามจ านวนใบสมัคร) 
          5. เอกสารอื่น ๆ   (กรณีชื่อสกุลไม่ตรงกับวุฒิบัตร)    (แนบตามจ านวนใบสมัคร) 
 
2. ขั้นตอนการด าเนินการของโรงเรียน 
 1. กรอกข้อมูลใบค าร้องขอตั้งกลุ่ม/กองลูกเสือ (แบบ ลส.1)  ผอ.โรงเรียนเป็นผู้ลงนาม 
          2. กรอกข้อมูลค าร้องใบสมัครเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (แบบ ลส. 2)  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 1 คน       

    สามารถด ารงต าแหน่งทางลูกเสือได้เพียงต าแหน่งเดียวเท่านั้น  
 3. รวบรวมแบบ ลส. 1  และ ลส. 2 พร้อมแนบส าเนาคุณวุฒิทางลูกเสือ หรือส าเนาวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมฯ 
    (ท าอย่างละ 2 ชุด)  โรงเรียนเก็บไว้ 1 ชุด ส่งส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 1 ชุด พร้อมหนังสือน าส่งของ 

   โรงเรียน  
4. กรณีสังกัด สพฐ. ให้รวบรวมแบบ ลส. 1  และ ลส. 2 พร้อมแนบส าเนาคุณวุฒิทางลูกเสือ หรือส าเนา       
   วุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมฯ  (ท าอย่างละ 3 ชุด)  โรงเรียนเก็บไว้ 1 ชุด ส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    
   2 ชุด พร้อมหนังสือน าส่งของโรงเรียน  

3. ขั้นตอนการด าเนินการของเจ้าหน้าที่  
 1. โรงเรียนส่งค าร้องขอจัดตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์การตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ และแต่งตั้ง
     ผู้บังคับบัญชาตามประเภทของลูกเสือ (ลูกเสือส ารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  
     และลูกเสือวิสามัญ) ดังนี้ 
              2.1  ตรวจสอบค าร้องขอตั้งกลุ่ม / กองลูกเสือ/ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
              2.2  ต้องมีผู้รับรองคุณสมบัติในใบค าร้องการตั้งกลุ่ม / กองลูกเสือ / ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 

   2.3  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้บังคับบัญชาผู้ก ากับกลุ่ม / ผู้ก ากับกองลูกเสือ  ต้องเป็นไปตาม
         ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  

        พ.ศ. 2553 
   2.4  เสนอเลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติพิจารณาอนุมัติตั้งกลุ่ม/กองลูกเสือ และแต่งตั้ง

        ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
   2.5 ลงทะเบียนข้อมูลการตั้งกลุ่ม/ กอง / และ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
3. ส านักงานลูกเสือแห่งชาติด าเนินการจัดท าใบอนุญาตตั้งกลุ่ม (ลส.11) ตั้งกอง (ลส.12) และแต่งตั้ง

    ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ลส.13) เสนอเลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติลงนาม 
4. ติดต่อหน่วยงาน/สถานศึกษาท่ีเสนอขอแต่งตั้งให้มารับเอกสาร (ไม่จัดส่งทางไปรษณีย์) ยกเว้นทาง

สถานศึกษาร้องขอ 
 



ขั้นตอนการขอจัดตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ และแต่งตั้งผูบ้ังคับบัญชาลูกเสือ 
และจัดตั้งกลุ่ม กองเนตรนารี และแต่งตั้งผู้บังคับบญัชาเนตรนาร ี(เพิ่มเติม) 

----------------------------- 
 

1.  เอกสารประกอบในการขอ  ตั้งกลุ่ม / กอง  และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชา  (ผอ. ลูกเสือโรงเรียน /  
    รอง ผอ. ลูกเสือโรงเรียน ผู้ก ากับกลุ่ม/รองผู้ก ากับกลุ่ม/ผู้ก ากับกอง/รองผู้ก ากับกอง ) เพ่ิมเติม 

 1. หนังสือน าส่งขออนุญาตจากโรงเรียน สถานศึกษา 
          2. แบบ ลส. 1   (แบบค าร้องขอจัดตั้งกลุ่ม หรือกองลูกเสือ)             2  ฉบับ / 1 กอง,กลุ่ม 
         3. แบบ ลส. 2    (ใบสมัครเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือฯ)                   2  ฉบับ / 1 ต าแหน่ง 
         4. วุฒิบัตรผ่านการอบรมในแต่ละประเภท    (แนบตามจ านวนใบสมัคร) 
          5. เอกสารอื่น ๆ   (กรณีชื่อสกุลไม่ตรงกับวุฒิบัตร)    (แนบตามจ านวนใบสมัคร) 
 6. ส าเนาใบ ลส. 11 (ใบอนุญาตตั้งกลุ่ม) (ถ้าเกี่ยวข้อง)  2 ฉบับ 
 7. ส าเนาใบ ลส. 12 (ใบอนุญาตตั้งกอง)    2 ฉบับ 

2. ขั้นตอนการด าเนินการของโรงเรียน 
 1. กรอกข้อมูลใบค าร้องขอตั้งกลุ่ม/กองลูกเสือ (แบบ ลส.1)  ผอ.โรงเรียนเป็นผู้ลงนาม 
          2. กรอกข้อมูลค าร้องใบสมัครเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (แบบ ลส. 2)  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 1 คน       

    สามารถด ารงต าแหน่งทางลูกเสือได้เพียงต าแหน่งเดียวเท่านั้น  
 3. รวบรวมแบบ ลส. 1  และ ลส. 2 พร้อมแนบส าเนาคุณวุฒิทางลูกเสือ หรือส าเนาวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมฯ 
     และส าเนาใบ ลส. 11 (ถ้าเกี่ยวข้อง) , ส าเนาใบ ลส. 12 (ท าอย่างละ 2 ชุด)  โรงเรียนเก็บไว้ 1 ชุด  

    ส่งส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 1 ชุด พร้อมหนังสือน าส่งของโรงเรียน  
4. กรณีสังกัด สพฐ. ให้รวบรวมแบบ ลส. 1  และ ลส. 2 พร้อมแนบส าเนาคุณวุฒิทางลูกเสือ หรือส าเนา       
   วุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมฯ และส าเนาใบ ลส. 11 (ถ้าเกี่ยวข้อง) , ส าเนาใบ ลส. 12  (ท าอย่างละ 3 ชุด)   
    โรงเรียนเก็บไว้ 1 ชุด ส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 2 ชุด พร้อมหนังสือน าส่งของโรงเรียน  

3. ขั้นตอนการด าเนินการของเจ้าหน้าที่  
 1. โรงเรียนส่งค าร้องขอจัดตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือเพ่ิมเติม ตามแบบฟอร์ม 

    ที่ก าหนด 
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์การตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ และแต่งตั้ง
     ผู้บังคับบัญชาตามประเภทของลูกเสือ (ลูกเสือส ารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  
     และลูกเสือวิสามัญ) ดังนี้ 
              2.1  ตรวจสอบค าร้องขอตั้งกลุ่ม / กองลูกเสือ/ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
              2.2  ต้องมีผู้รับรองคุณสมบัติในใบค าร้องการตั้งกลุ่ม / กองลูกเสือ / ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 

   2.3  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้บังคับบัญชาผู้ก ากับกลุ่ม / ผู้ก ากับกองลูกเสือ  ต้องเป็นไปตาม
         ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  

        พ.ศ. 2553 
 2.4  ตรวจสอบส าเนาใบ ลส. 11 และ ลส. 12 
   2.5  เสนอเลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติพิจารณาอนุมัติตั้งกลุ่ม/กองลูกเสือ และแต่งตั้ง

        ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
   2.6 ลงทะเบียนข้อมูลการตั้งกลุ่ม/ กอง / และ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
3. ส านักงานลูกเสือแห่งชาติด าเนินการจัดท าใบอนุญาตตั้งกลุ่ม (ลส.11) ตั้งกอง (ลส.12) และแต่งตั้ง

    ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ลส.13) เสนอเลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติลงนาม 
4. ติดต่อหน่วยงาน/สถานศึกษาท่ีเสนอขอแต่งตั้งให้มารับเอกสาร (ไม่จัดส่งทางไปรษณีย์) ยกเว้นทาง

สถานศึกษาร้องขอ 



การตั้งกองลูกเสืออากาศ 
1. สถานศึกษาท่ีประสงค์จะขอตั้งกองลูกเสือจะต้องอยู่ใกล้กับกองทัพอากาศ 
2. สถานศึกษาต้องท าเรื่องขออนุญาตจัดตั้งกองลูกเสือในสถานศึกษาไปยังสมาคมสโมสรลูกเสืออากาศ

ก่อน (เบอร์สมาคม 081-819-6704) 
3. บุคลากรที่จะขอแต่งตั้งเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้องผ่านการอบรมหลักสูตรลูกเสืออากาศมาก่อน 
4. การด าเนินการจัดท าเอกสาร เหมือนกับเหล่าเสนา แต่ต้องแนบใบวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมลูกเสือ

อากาศมาด้วย พร้อมหนังสืออนุญาตจัดตั้งกองลูกเสืออากาศจากสมาคมสโมสรลูกเสืออากาศ 
 
 
 

การตั้งกองลูกเสือสมุทร 
1. สถานศึกษาท่ีประสงค์จะขอตั้งกองลูกเสือจะต้องอยู่ใกล้กับกองทัพเรือหรือทะเล 
2. สถานศึกษาต้องท าเรื่องขออนุญาตจัดตั้งกองลูกเสือในสถานศึกษาไปยังสโมสรลูกเสือสมุทรก่อน           

(เบอร์สโมสร 092-326-5535) 
3. บุคลากรที่จะขอแต่งตั้งเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้องผ่านการอบรมหลักสูตรลูกเสือสมุทรมาก่อน 
4. การด าเนินการจัดท าเอกสาร เหมือนกับเหล่าเสนา แต่ต้องแนบใบวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมลูกเสือ

สมุทร   มาด้วย พร้อมหนังสืออนุญาตจัดตั้งกองลูกเสือสมุทรจากสมาคมสโมสรลูกเสือสมุทร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เบอร์โทรติดต่อ 
สมาคมสโมสรลูกเสืออากาศ 081-819-6704 
สโมสรลูกเสือสมุทร  092-326-5535 
สโมสรลูกเสืออากาศ  02-536-0017 ต่อ 109 ,  089-926-6456 



ผังแสดงการจัดตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ และผู้บังคับบัญชาลูกเสอื 

------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ลูกเสือม ี4 ประเภท 
- ลูกเสือส ำรอง 

- ลูกเสือสำมัญ 

- ลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ 

-    ลูกเสือวิสำมัญ 
 

กลุ่มที่ 1 
(ประกอบด้วยกองลูกเสือ 4 กอง) 

ตามข้อบังคบัฯ ว่าด้วยการปกครอง...พ.ศ. 2509 

-ผู้ก ากับกอง……(1 คน) 

-รองผู้ก ำกับกอง....... 

-รองผู้ก ำกับกอง....... 

-รองผู้ก ำกับกอง....... 

-รองผู้ก ำกับกอง....... 

-รองผู้ก ำกับกอง....... 
(รองผู้ก ำกับไมเ่กิน 5 คน) 

 

 

 

- ผู้ก ากับกลุ่ม(1 คน) 

- รองผูก้ ำกับกลุ่ม(ไม่เกนิ 5 คน) 

 

-ผู้ก ากับกอง……(1 คน) 
-รองผู้ก ำกับกอง....... 

-รองผู้ก ำกับกอง....... 

-รองผู้ก ำกับกอง....... 

-รองผู้ก ำกับกอง....... 

-รองผู้ก ำกับกอง....... 
(รองผู้ก ำกับไมเ่กิน 5 คน) 

 

 

 

 

-ผู้ก ากับกอง……(1 คน) 

-รองผู้ก ำกับกอง....... 

-รองผู้ก ำกับกอง....... 

-รองผู้ก ำกับกอง....... 

-รองผู้ก ำกับกอง....... 

-รองผู้ก ำกับกอง....... 
(รองผู้ก ำกับไมเ่กิน 5 คน) 

 

 

 

 

-ผู้ก ากับกอง……(1 คน) 

-รองผู้ก ำกับกอง....... 

-รองผู้ก ำกับกอง....... 

-รองผู้ก ำกับกอง....... 

-รองผู้ก ำกับกอง....... 

-รองผู้ก ำกับกอง....... 
(รองผู้ก ำกับไมเ่กิน 5 คน) 

 

 

 

 

กองที่ 1 
 

(ลูกเสือประเภทใด

ประเภทหนึ่ง) 

 

กองที่ 2 
 

(ลูกเสือประเภทใด

ประเภทหนึ่ง) 
 

 

กองที่ 3 
 

(ลูกเสือประเภทใด

ประเภทหนึ่ง) 
 

 

กองที่ 4 
 

(ลูกเสือประเภทใด

ประเภทหนึ่ง) 

 

- ผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรยีน 

- รองผูอ้ ำนวยกำรลูกเสือโรงเรยีน 

 



 
 
 

ที ่………….. /………….       ที่อยู่…………………………………… 
         …………………………………………. 
         …………………………………………. 

         วันที่………………………………..   
             

เรื่อง ขออนุมัตติั้งกลุ่ม กองลูกเสือ และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  

เรียน เลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ / ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา....   

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ลส.1  จ านวน …………… ฉบับ 
  2. ลส.2  จ านวน …………... ฉบับ 
  3. ส าเนาวุฒิบัตร   จ านวน …………… ฉบับ 

  ด้วยโรงเรียน………………………………. มีความประสงค์ขออนุมัติตั้งกลุ่มลูกเสือ จ านวน …….. 
กลุ่ม กองลูกเสือ……………. จ านวน ……… กอง  และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จ านวน ………… คน  ดังนี้  

1. นาย………………………………      ต าแหน่ง ผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน 
2. นาย………………………………      ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน 
3. นาย………………………………      ต าแหน่ง ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ   
4. นาย………………………………  ต าแหน่ง รองผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ 
5. นาย………………………………  ต าแหน่ง ผู้ก ากับกองลูกเสือ………………. 
6. นาย………………………………  ต าแหน่ง รองผู้ก ากับกองลูกเสือ………………. 
7. นาย………………………………  ต าแหน่ง รองผู้ก ากับกองลูกเสือ………………. 
8. นาย………………………………  ต าแหน่ง รองผู้ก ากับกองลูกเสือ………………. 

  พร้อมนี้ได้แนบค าร้องขอจัดตั้งกอง (ลส.1) , ใบสมัครขอเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ลส.2) และ
ส าเนาวุฒิบัตร  มาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุญาตด้วย จักเป็นพระคุณยิ่งบัดนี้  

 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

ตัวอย่าง 



 
 
 

ที ่………….. /………….       ที่อยู่…………………………………… 
         …………………………………………. 
         …………………………………………. 

         วันที่………………………………..   
             

เรื่อง ขอยุบกองลูกเสือ พร้อมจ ำหน่ำยผู้บังคับบัญชำลูกเสือที่มีอยู่เดิม  และ ขออนุมัติตั้งกลุ่มกองลูกเสือ และ
แต่งต้ังผู้บังคับบัญชำลูกเสือใหม่  

เรียน เลขำธิกำรส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ / ผู้อ ำนวยกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ…………………   

สิ่งที่ส่งมำด้วย 1. ลส.1  จ ำนวน …………… ฉบับ 
  2. ลส.2  จ ำนวน …………... ฉบับ 
  3. ส ำเนำวุฒิบัตร   จ ำนวน …………… ฉบับ 

  ด้วยโรงเรียน………………………………. มีควำมประสงค์ขอยุบกลุ่มและกองลูกเสือทั้งหมด และ
ขอจ ำหน่ำยผู้บังคับบัญชำลูกเสือทั้งหมด   และขออนุมัติตั้งกลุ่มลูกเสือ จ ำนวน …….. กลุ่ม กองลูกเสือ……………. 
จ ำนวน ……… กอง  และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชำลูกเสือ จ ำนวน ………… คน  ดังนี้  

1. นำย………………………………      ต ำแหน่ง ผู้ก ำกับกลุ่มลูกเสือ   
2. นำย………………………………  ต ำแหน่ง รองผู้ก ำกับกลุ่มลูกเสือ 
3. นำย………………………………  ต ำแหน่ง ผู้ก ำกับกองลูกเสือ………………. 
4. นำย………………………………  ต ำแหน่ง รองผู้ก ำกับกองลูกเสือ………………. 
5. นำย………………………………  ต ำแหน่ง รองผู้ก ำกับกองลูกเสือ………………. 
6. นำย………………………………  ต ำแหน่ง รองผู้ก ำกับกองลูกเสือ………………. 

  พร้อมนี้ได้แนบค ำร้องขอจัดตั้งกอง (ลส.1) , ใบสมัครขอเป็นผู้บังคับบัญชำลูกเสือ (ลส.2) และ
ส ำเนำวุฒิบัตร  มำพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำอนุญำตด้วย จักเป็นพระคุณยิ่งบัดนี้  

 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

ตัวอย่าง 



 
 
 
 

คํารอง 
ขอตั้งกลุมลกูเสือหรือกองลูกเสือ 

                                                          …………………….. 
เขียนที่…………………………………………… 

วันที…่…………เดือน……………………………..พ.ศ…………… 
  
  ขาพเจา……………………...........……………….อายุ……….ป  สัญชาติ……………..ศาสนา…………………... 
อยูบานเลขที่………..ถนน……….……………ตําบล……...............………………….อําเภอ………............…………………………… 
จังหวัด………………...................................อาชีพ…....………………………………………………………………………………………. 
ขอยื่นคํารองตอเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ หรือผูอํานวยการลูกเสือจังหวัด 
  ขอ  ๑. ขาพเจามีความประสงคขอจัดตั้งกลุมลูกเสือหรือกองลูกเสือ  มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
กองลูกเสือ  (ประเภท)……………………….กองที่………กลุมที่……หรือกลุมลูกเสือ  กลุมที่…………………..................……. 
ขึ้นที่……………………..……………….ถนน…………………ตําบล…………............…………อําเภอ…….…......................……...... 
จังหวัด.........................................โทรศัพท………....................…………..โดยมีความจํานงที่จะทําการฝกอบรมเยาวชน 
ตามหลักการวัตถุประสงคของคณะลูกเสือแหงชาติ  มีผูสมัครเขาเปนลูกเสือถึงวันที่ยื่นคํารองนี้  จํานวน…......…คน 
  ขอ  ๒.  ขาพเจาขอเสนอ  ตั้งชื่อกลุมลูกเสือหรือกองลูกเสือวา…....………………………………….……. 
        กลุมที่…………..กอง  (บอกประเภทและบอกเลขกอง)…………................…………………………………… 
            เหลา............................................................................................................................................... 
  ขอ  ๓. ในการขอจัดตั้งกลุมลูกเสือหรือกองลูกเสือขึ้นครั้งนี้  มีผูมีนามตอไปนี้เปนผูบังคับบัญชา
ลูกเสือ  คือ 
  …………………………………………………….มีวุฒิทางลูกเสือ……………………………………………………. 
  …………………………………………………….มีวุฒิทางลูกเสือ……………………………………………………. 
  …………………………………………………….มีวุฒิทางลูกเสือ……………………………………………………. 
   
  จึงเรียนมาเพ่ือไดโปรดพิจารณา 
 

(ลงนาม)………………………………………………….ผูยื่นคํารอง 
ผูยื่นคํารองตองเปนผูบริหารสถานศึกษาหรือเจาของโรงเรียน 

 
ความเห็นของเจาหนาที่ลูกเสือตามลําดับ 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………... 
…………………………………………………………………………………………............................................................................... 
 
หมายเหตุ   :   กองลูกเสือสังกัดเขต หรือสังกัดจังหวัด ทํา ๓ ฉบับ หรือสังกัดสํานักงานลูกเสือแหงชาติ   
  ทํา  ๒ ฉบับ 

สําหรับเจาหนาท่ีกรอก 
ไดออก 

ใบตั้งกองลูกเสือ…………………................. 
 ที่…………………................. 
 วันที่……………………......... 
ใบตั้งกองลูกเสือ…………………................ 
 ที่…………………….............. 
 วันที่……………………......... 
(ลงนาม)………………..................…………. 

(ลส. ๑) 



  
(ลส. ๒)            

 
 

 คํารอง 
ใบสมัครเปนผูบังคับบัญชาลูกเสือ ผูตรวจการลูกเสือ 

กรรมการลูกเสือ และเจาหนาที่ลูกเสือ 
 

   เขียนที.่.................................................................. 
                         วันที.่............เดือน......................พ.ศ. ..................
   

  ขาพเจา..............................................................อายุ..........ป  สัญชาติ...........ศาสนา..................... 
อยูบานเลขที.่.........ถนน..............................ตําบล........................อําเภอ......................จังหวัด................................... 
อาชีพ  และตําแหนงการงาน...................................................................................................................................... 
ขอยื่นคํารองตอเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ  หรือผูอํานวยการลูกเสือจังหวัด 
  ขอที่ ๑.  ขาพเจามีความประสงคสมัครเปน 
ผูกํากับลูกเสือ (ประเภท)...............................กองที.่........กลุมที.่.........เหลา........................สังกัด.............................. 
รองผูกํากับลูกเสือ (ประเภท).........................กองที.่........กลุมที.่.........เหลา....................... สังกัด............................. 
หรือ (ตําแหนงอื่น ๆ).................................................................................................................................................. 
  ขอที่ ๒.  ปจจุบันขาพเจายังไมมีวุฒิทางลูกเสือหรือเนตรนารีแตอยางใด 
  ขอที่ ๓.  ขาพเจามีวุฒิทางลูกเสือ  ดังนี้ 
ขาพเจาผานการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือ (ประเภท).................................ขั้น....................................................... 
รุนที่..................................ณ........................................................ระหวางวันที.่.......................................................... 
  ขอที่ ๔.  ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติตามขอบังคบัคณะลูกเสือแหงชาติ  และขาพเจาจะยอม
ประพฤติตนตามวินัย  แบบธรรมเนียมและขอบังคบัของลูกเสือทุกประการ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

(ลงนาม)...............................................................ผูยื่นใบสมคัร 
 

  ขาพเจา.....................................................ตั้งบานเรือนอยูที.่........................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
ขอรับรองวา  ผูสมัครเปนผูมีความประพฤติดี เปนผูมีศาสนา และมีอาชีพเปนหลักฐานเปนผูเสียสละและอุทิศตน
เพื่ออบรมเด็ก และยังไมมีตําแหนงทางลูกเสือหรือเนตรนารีแตอยางใด   ขอความตามที่ผูสมัครกลาวขางตนนั้น
ถูกตองทุกประการ 

(ลงนาม)........................................................................ผูรับรอง 
(ผูรับรองตองเปนผูบังคับบัญชาลูกเสือตั้งแตผูกํากับกลุมขึ้นไป) 

 
ความเห็นของเจาหนาที่ตามลําดับ 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ      : ใบสมัครใหทํา  ๓  ฉบับ  เก็บไวที่กอง  ๑  ฉบับ   อีก  ๒  ฉบับสงไปที่จังหวัด  โดยใหถือ 
  ใบสมัครนี้เปนทะเบียนของกองจังหวัด  สําหรับ ร.ร.ที่สังกัดสํานักงานลูกเสือแหงชาติ  ทํา ๒ ฉบับ 

สําหรับเจาหนาทีก่รอก 
ไดออก 

ใบตั้งตําแหนง............................. 
        เลขที่................................ 
 (ลงนาม)................................... 
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