
ประกาศสำนักงาบปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง หลักเกณฑ์การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๖๕

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาซาดและกิV การนักเรียน 
กำหนดจัดโครงการล่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี 
ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยการบันทีกเปีนคลิป'วิดีโอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อล่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี มีคุณธรรม 
จริยธรรม เป็นพลเมืองดี ในเรื่องการมีระเบียบวินัย มีความเข้มแข็ง อดทน มีความเป็นผู้นำ ความสามัค์ศึ รู้จัก 
เส ียสละซ่วยเหลือผ ู้อ ื่น ม ีท ักษะการอยู่ร ่วมก ัน สร้างเสริมประสบการณ ์ช ีว ิต สามารถนำไปประยุกต ์ใข ้ 
ในชีวิตประจำวัน และกระตุ้นให้เยาวชนสนใจในกิจการลูกเสือมากยิงฃี้น รวมทั้งสร้างความเข้าใจแนวทาง วิธีการ 
และหลักเกณฑ์การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ที่ล่งเสริมให้เยาวชนมีระเบียบวินัยได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม และมีมาตรฐาน

เพื่อให้กา รดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๖๕ 
เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรมตามมาตรฐานที่กำหนด และบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
แล่ะประสิทธิะ-:ล จ ึงได ้กำหนดหลักเกณ ฑ ์การประกวดระเบ ียบแถวล ูกเส ือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๖๕ 
มีรายละเอียดดังนี้

๑. การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ ดังนี้
๑ .๑ การบระกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีระดับจังหวัดโดย สำนักงานศึกษาธิการ 

จังหวัด ดำเนินการจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด
๑.๒ การประกวดระเบียบแถวลูกเส ือ เนตรนารี ระดับบระเทศ โดย สำนักการลูกเสือ 

ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ 
เนตรนารี ระดับประเทศ

๒. ปรชุเภทการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี แบ่งออกเป็น ๘ ประเภท ดังน้ี 
ประเภทที่ ๑ ประเภท ลูกเสือสำรอง 
ประเภทที่ ๒ ประเภท เนตรนารีสำรอง 
ประเภทที่ ๓ ประเภท ลูกเสือส่ามัญ 
ประเภทที่ ๔ ประเภท เนตรนารีสามัญ 
ประเภทที่ ๕ ประเภท ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
ประเภทที่ ๖ ประเภท เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 
ประเภทที่ ๗ ประเภท ลูกเสือวิสามัญ 
ประเภทที่ ๘ ประเภท เนตรนารีวิสามัญ
ทั้งนี้ แต่ละประเภทต้องมีกองลูกเสือ หริอกองเนตรนารี เข้าร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ 

เนตรนารี ไม่น้อยกว่า ๔ กอง
๓. คุณสมบัติ...



- f e 

rn. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด
๓.๑ ประเภํทลูกเสือสำรอง เนตรนารีสำรอง

๓.๑.๑ ลูกเสือสำรอง เนตรนารีสำรอง ต้องเป็นนักเรียนท่ีศึกษาอยู่ในระดับ ช้ันประถมศึกษา 
ตอนต้น (ป.๑ -  ป.๓) ของสถานศึกษานั้น

๓.๑.๒ ผู้กำกับ รองผู้กำกับ กองลูกเสือสำรอง และกองเนตรนารีสำรอง
- เป็นครูหรือบุคลากรของสถานศึกษานั้น
- มีใบแต่งตั้ง (ลส.๑๓ หรือ นบ.๑๓) ให้ดำรงตำแหน่งผู้กำกับ รองผู้กำกับ 

กองลูกเสือสำรอง กองเนตรนารีสำรอง หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าเป็นผู้บังคับบัญขาลูกเสือในสถานศึกษานั้น
๓.๑.๓ จำนวนผู้เข้าร่วมประกวด

๑) กองลูกเสือสำรอง ๑ กอง จำนวน ๒๐ คน ปร?:กอบด้วย
- ลูกเสือถือป้าย จำนวน ๑ คน
- ลูกเสือถือธงประจำกอง จำนวน ๑ คน
- ผู้กำกับกองลูกเสือ (ไม่มีไม้ถือ) จำนวน . ๑ คน
- รองผู้กำกับกองลูกเสือ (ไม่มีไม้ถือ) จำนวน ๑ คน

.-ล ูกเส ือสำรอง■ ๔ หมู่ๆละ ๔ คน จำนวน ๑๖ คน
๒) กองเนตรนารีสำรอง ๑ กอง จำนวน ๒๐ คน ประ)าอบด้วย

- เนตรนารีถือป้าย จำนวน ๑ คน
.■ ■ เนตรนารีถือธงประจำกอง จำนวน ๑ คน

. ■ ผ ู้กำกับกองเนตรนารี(ไม่มีไม้ถือ) จำนวน ๑ คน
รองผู้กำกับกองเนตรนารี (ไม่มีไม้ถือ). จำนวน ๑ คน

- เนตรนารีสำรอง ๔ หม่ๆู - ละ ๔ คน จำนวน ๑๖ คน
๓.๒ ประเภทลูกเสือสามัญ เนตรนารีสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 

ลูกเสือวิสามัญ และเนตรนารีวิสามัญ
๓.๖.๑ ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ

๑) ลูกเสือสามัญ เนตรนารีสามัญ ต้องเป็นนักเรียนท่ีศึกษาอยู่ในระดับช้ันประถมศึกษา 
ตอนปลาย (ป.๔ -  ป.๖) ของสถานศึกษานั้น

๒) ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ต้องเป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ใบ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.•๑ -  ม.๓) ของสถานศึกษานั้น

๓) ลูกเสือวิสามัญ เนตรนารีวิสามัญ ต้องเป็นนักเรียนท่ีศึกษาอยู่ในระดับ ช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย (ม.๔ -  ม.๖) หรือเทียบเท่า และระดับอุดมศึกษาของสถานศึกษานั้น

๓ .๒.๒ ผู้กำกับ รองผู้กำก ับกองลูกเส ือ และก่องเนตรนารีสามัญ สามัญรุ่นใหญ่
และวิสามัญ

๑) ผู้กำกับ รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ
- เป็นครูหรือบุคลากรของสถานศึกษานั้น
- มีใบแต่งตั้ง (ลล.๑๓ )ให้ดำรงตำแหน่งผู้กำกับกองลูกเสือ .รองผู้กำกับ 

กองลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ หรือหนังสือรับรองของสถานศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้บังคับบัญขา 
ลูกเสือของสถานศึกษานั้น

๒) ผู้กำกับ...



-๓-

๒) ผู้กำกับ รองผู้กำกับกองเนตรนารีลามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ 
. ' เป็นครูหรือบุคลากรของสถานศึกษานั้น

- มีใบแต่งต้ัง (นน.๑๓) ให้ดำรงตำแหน่งผู้กำกับกองเนตรนารี รองผู้กำกับ 
กองเนตรนารีสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญในสถานคึกบานน กรณีไม่มี นน.๑๓ อาจใช้ ลส.๑๓ หรือหนังสือ 
รับรองของสถานศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้บังคับบัญชาเนตรนารีของสถานศึกษานั้น 

๓.๒.๓ จำนวนผู้เช้าร่วมการประกวด
๑) กองลูกเสือ ๑ กอง จำนวน ๓๖ คน ประกอบด้วย

- ลูกเสือถือบีาย จำนวน ๑ คน
- ลูกเสือถือธงประจำกอง จำนวน ๑ คน
- ผู้กำกับกองลูกเสือ (บีไม้ถือ) จำนวน ๑ คน
- รองผู้กำกับกองลูกเสือ (มีไม้ถือ) จำนวน ๑ คน
- ลูกเสือ ๔ หมู่  ๆ ละ ๘ คน จำนวน ๓๒ คน

ลูกเสือสามัญ ให้บีไม้พ่ลอง ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ ให้มีไม้ง่าม
๒) กองเนตรนารี ๑ กอง จำนวน ๓๖ คน ปร:ะกอบด้วย

- เนตรนารีถือบีาย. จำนวน ๑ คน
- - เนตรนารีถือธ่งประ.จำกอง จำนวน ๑ คน

- ผู้กำกับกองเนตรนารี (มีไม้ถือ) จำนวน ๑ คน
- รองผู้กำกับกองเนตรนารี (มีไม้ถือ) จำนวน ๑ คน
- เนตรนารี ๔ หมู่  ๆ ละ ๘ คน จำนวน ๓๒ คน

เนตรนารีสามัญ ให้มีไมพลอง เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และเนตรน ารีวิสามัญ ให้มีไม้ง่า
๔. หลักฐานการอนุมัติผลการสอบและการประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เป ็นผู้ตรวจลอบหลักฐานเอกสารการอนุม ัต ิผลการสอบ 
และการประดับเครื่องหมายวิฃาพิเศษทั้งหมด

๕. การจัดส่งกองลูกเสือ กองเนตรนารี ที่ฃนะเลิศการประกวดระเบียบนถวลูกเสือ เนตรนารี
ระดับจังหวัด

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พิจารณาล่งกองลูกเสือ กองเนตรนารี ที่ขบะเลิศการประกวด 
ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด โดยสามารถจัดส่งกองลูกเสือ กองเนตรนารี ไดัท้ัง ๘ ประเภท 
ประเภทละ ๑ กอง เท่านั้น เพื่อล่งเข้าร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ต่อไป

๖. หลักเกณฑ์การให้คะแนนการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
การให้คะแนนในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ทุกประเภท แบ่งออกเป็น 

๔ หมวด  ๆ ละ ๒๔ คะแนน รวม ๑๐๐ คะแนน กรณีคณะกรรมการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ 
เนตรนารี ตรวจพบข้อบกพร่อง จะถูกตัดคะแนนในแต่ละหมวดตามหลักเกณฑ์การให้คะแนนที่กำหนด ซ่ึงสำนัก 
การลูกเส ือ ย ุวกาชาดและก ิจการน ัก เร ียน  จะจัดล ่งหลักเกณฑ์การให ้คะแนนของคณะกรรมการตัดส ิน 
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ให้แก่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในโอกาสต่อไป 
ทั้งนี้ กองที่มีคะแนนสูงสุดจะได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้รับรางวัลลดหลนลงมาตามลำดับ สำหรับเกณฑ์ 
การให้คะแนนมีรายละเอียด ดังนี้

๖.๑ คะแนน...



๖.© คะแนนการประกวดระเบียบแถวลูกเสือสำรอง และเนตรนารีสำรอง รวม ๑๐๐ คะแนน
- หมวดที่ ๑ เครื่องแบบ เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบ ๒๕ คะแนน

และการยืนอยู่กับที่
- หมวดที่ ๒ การปฏิบัติขณะอยู่กับที่ ๒๕ คะแนน
- หมวดที่ ๓ การเดินสวนสนาม ๒๕ คะแนน
- หมวดที่ ๔ การปฏิบัติขณะผ่านธง ๓ ธง ๒๕ คะแนน

๖.๒ คะแนนการประกวดระเบียบแถวลูกเสือสามัญ เนตรนารีสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ และเนตรนารีวิสามัญ รวม ๑๐๐ คะแนน

- หมวดที่ ๑ เคร่ืองแบบ เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบ ๒๕ คะแนน
อุปกรณ์ และการยืนอยู่กับที่

- หมวดที่ ๒ การปฏิบัติขณะอยู่กับที่ ๒๕ คะแนน
- หมวดที่ ๓ การเดินสวนสนาม - ๒๕ คะแนน
- หมวดที่ ๔ การปฏิบัติขณะผ่านธง ๓ ธง ๒๕ คะแนน
ทั้งนี้ คณะกรรมการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี จะไม่ตัดสิน 

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ในกรณีที่สถานศึกษาระดับขั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ -  ม.๖) 
หรือเทียบเท่า และระดับอุดมศึกษา ส่งกองลูกเสือวิสามัญที่มีเยาวขนหญิงแต่งกายเครื่องแบบชุดสีกากีอยู่ในกอง 
หรือกองลูกเสือวิสามัญที่ม ีเยาวข-นหญิงล้วนแต่งกายเครื่องแบบชุดสีกากีส่งเข้าไปประกวดๆ (ภารแต่งกาย 
เครื่องแบบของลูกเสือหญิงที่เบีบขุดสิกากี ไม่มีกำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยเครืองแบบๆ)

๗. รางวัลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
การตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี เพื่อมอบรางวัลการประกวด,ระเบียบ 

แถวลูกเสือ ลน7รนารี ระดับวังหวัด และระดับประเทค ให้พิจารณา ตังน้ี 
๗.๑ รายละเอียดรางวัล

- รางวัลขนะเลิศ หมายถึง คะแนนสูงสุดของแต่ละประเภท
- รางวัลรองซนะเลิศ อันดับ ๑ หมายถึง คะแนนรองลงมาจากรางวัลขนะเลิศ

ของแต่ละประเภท
- รางวัลรองฃนะเลิศ อันดับ ๒ หมายถึง คะแนนรองลงมาจากรางวัลรองซนะเลิศ อันดับ ๑

ของแต่ละประเภท ■
- รางวัลขมเขย หมายถึง กองลูกเสือ หรือกองเนตรนารี ทุกกลุ่มที่ส่งเข้าประกวด 

แต่ไม่ได้รับรางวัลขนะเลิศ และรางวัลรองซนะเลิศ
๗.๒ รางวัลระดับจังหวัด

- รางวัลซนะเลิศ ได้รับ ธงขนะเลิศ (ธงเล็ก)
เกียรติบัตร กองละ ๑ ฉบับ 
เกียรติบัตร คนละ ๑ ฉบับ

■ รางวัลรองฃนะเลิศ ได้รับ เกียรติบัตร กองละ ๑ ฉบับ
เกียรติบัตร คนละ ๑ ฉบับ

รางวัล...



- รางวัลซมเขย ได้รับ เกียรติบัตร กองละ ๑ ฉบับ
เกียรติบัตร คนละ ๑ ฉบับ

หมายเหตุ : สำนักงาบศึกษาธิการจังหวัด ดำเนินการจัดทำเกียรติบัตรนำเรียนศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้ลงนาม 
ตามแบบฟอร์มเกียรติบัตรที่สำนักการลูกเสือ ยุวกาขาดและกิจการนักเรียน กำหนด 

๗.๓ รางวัลระดับประเทศ
- รางวัลฃนะเลิศ ได้รับ เงินรางวัล กองละ STO,๐๐๐ บาท

โล่รางวัล
เกียรติบัตร กองละ ๑ ฉบับ 
เกียรติบัตร คนละ ๑ ฉบับ

- รางวัลรองซนะเลิศ อันดับ ๑ ได้รับ เงินรางวัล กองละ ๒๐,๐๐๐ บาท
โล่รางวัล
เกียรติบัตร กองละ ๑ ฉบับ 
เกียรติบัตร คนละ ๑ ฉบับ

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้รับ เงินรางวัล กองละ ๑๐,๐๐๐ บาท
โล่รางวัล
เกียรติบัตร กองละ ๑ ฉบับ 
เกียรติบัตร คนละ ๑ ฉบับ

- รางวัลขมเขย ได้รับ เกียรติบัตร กองละ ๑ ฉบับ
เกยร^เบตร คนละ ๑ ฉบบ

หมายเหตุ : สำนักการลูกเสือ ยุวกาขาตและกิจการนักเรียน ดำเนินการจัดทำเกียรติบัตรนำเรียนบลัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ เป็นผู้ลงนาม

๘. ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด 
และระดับประเทศ ถีอเป็นอันสิ้นสุด

ประกาศ ณ วันท่ี พ ก /  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุภัทร จำปาทอง) 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


