
 

รูปภาพขนาด 
1.5 นิ้ว 

 

แบบค ำขอพระรำชทำนเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที ่3 

 ตำมส่วนที่ 3 ของประกำศคณะกรรมกำรบริหำรลูกเสือแห่งชำติ ว่ำด้วยหลกัเกณฑ์กำร 
ขอพระรำชทำนเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 3  

  ข้อ ( 7 ) บริจาคเงินหรือทรัพย์สิ่งของต่าง ๆ ครั้งเดียว หรือหลายครั้งรวมกันเป็นจ านวน
ไม่น้อยกว่า 50,000 บาท โดยมีหลักฐานประกอบ เช่น ใบเสร็จรับเงิน หรือใบอนุโมทนาบัตร เป็นต้น 
หรือ 

 

ชื่อ – นามสกุล .................................................................................................................................. 

วัน/เดือน/ปีเกิด .................................................................................................................................. 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน ....................................................................................................................................... 

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

โทรศัพท์ / โทรสาร ........................................................................................................................... 

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ............................................................................................................. 

ต าแหน่งหน้าท่ีการงานปัจจุบัน ......................................................................................................... 

สังกัด ................................. ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ ........................... (พร้อมแนบค าสั่ง / ส าเนากพ. 7) 

ต าแหน่งทางลูกเสือ/เนตรนารี ( ถ้ามี ) ...................................................................................................... 

สังกัด .....................................หนังสือส าคัญการแต่งตั้งเลขท่ี ..................... ให้ ณ วันท่ี ...........................  

วุฒิทางลูกเสือ (ถ้ามี) .................................................................................................................................. 

หลักสูตรท่ีผ่านการฝึกอบรม .................................................... ได้รับเคร่ืองมายวูดแบดจ์ ........................ 

ทะเบียนเลขที่ ............................................. ให้ ณ วันท่ี .......................................................................... 
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ได้รับพระราชทานชั้นท่ี ...................... พ.ศ. ( ตามประกาศราชกิจจา ) ........................................... 

ภูมิหลังการปฏิบัติหน้าท่ี เกี่ยวกับกิจการลูกเสือ (พอสังเขป ) 

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

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

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

สรุปผลงานท่ีได้ปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ ( หากเป็นไปได้กรุณาแยกเป็น ข้อ ๆท้ังนี้ต้องมีหนังสือ
รับรองการปฏิบัติงานและค าส่ังแต่งตั้งประกอบด้วย  ) 

ล ำดับที่ สนับสนุนด้ำนฝึกอบรม/กิจกรรมลูกเสือ ระยะเวลำ เอกสำรประกอบ/ค ำสั่ง 
     
    
    

 

กิจกรรมท่ีดีเด่นและได้ประโยชน์แก่การลูกเสือเป็นพิเศษ (อธิบายเป็นข้อ ๆ ไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ A4) 

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

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

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

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

     

ขอรับรองว่าข้อความท้ังหมดเป็นความจริง 

 

ลงชื่อ ......................................................           ลงชื่อ ...................................................... 

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

            ผู้ขอพระราชทาน                   ต าแหน่ง ......................................  

หมำยเหตุ : รูปถ่ายแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นด า 



เอกสำรที่ต้องส่งประกอบกับผลงำนให้แนบเอกสำรดังนี ้

 1.1 ในกรณีมีค าส่ังแต่งตั้งในการฝึกอบรม ให้แนบ หนังสือค าสั่ง และ หนังสือรับรองการ 
ปฏิบัติหน้าท่ี  

 1.2 ในกรณีไมไ่ด้รับการแต่งตั้งในค าสั่งฝึกอบรมแต่ได้รับเชิญจากผู้อ านวยการฝึก ให้แนบ 
หนังสือเชิญโดยออกจากผู้อ านวยการฝึกให้แนบหนังสือเชิญจากผู้อ านวยการฝึก หนังสือค าสั่ง และ
หนังสือรับรองปฏิบัติหน้าท่ี 
 1.3 ส าเนาใบเสร็จค่าบ ารุงลูกเสือ หรือหลักฐานการช าระเงินค่าบ ารุงลูกเสือ 
 1.4 ส าเนาใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบอนุโมทนาบัตรท่ีได้บริจาคเงินหรือสิ่งของ 
 1.5 ส าเนา กพ.๗ กรณีท่ีเป็นข้าราชการ (เอกสารให้เจ้าหน้าท่ีงานบุคลากรเป็นผู้รับรองส าเนา)  
 1.6 ส าเนาเอกสารการได้รับการแต่งตั้งเป็นบุคลากรทางการลูกเสือ  
 1.7 ส าเนาคุณวุฒิทางการลูกเสือขั้นสูงสุด 
 1.8 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
 1.9 ผู้ลงนามรับรองข้อความท้ังหมดเป็นความจริง ให้เป็นการลงนามจริง ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย
รักษาราชการแทน กรุณาแนบส าเนาค าส่ังไปด้วย 
 1.9.1 ส่วนกลำง  หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายต่าง ๆ หรือ นายกสมาคม
สโมสรลูกเสือ แล้วแต่กรณีเป็นผู้ลงนาม 
 1.9.2 ส่วนภูมิภำค ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ลงนาม 
 1.10 แบบรายงานให้จัดท าคนละ 12 ชุด ( ไม่ต้องเย็บเล่ม ) และส าเนาหลักฐานประกอบการ
รายงานเป็นรูปเล่มอีก คนละ 1 เล่ม  
 1.11 ส าหรับผู้ท่ีขอเล่ือนชั้นเหรียญลูกเสือสดุดี จะต้องชี้แจงผลการปฏิบัติงานใหม่  นับแต่วันท่ี
ได้รับพระราชทานอย่างละเอียด 
 1.12 เอกสำรที่เสนอขอพระรำชทำนขออนุญำตไม่ส่งคืน 
 



 

รูปภาพขนาด 
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แบบค ำขอพระรำชทำนเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที ่3 

 ตำมส่วนที่ 3 ของประกำศคณะกรรมกำรบริหำรลูกเสือแห่งชำติ ว่ำด้วยหลกัเกณฑ์กำร 
ขอพระรำชทำนเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 3    

  ข้อ ( 8 ) เป็นเจ้าของโครงการหรือผู้ท่ีรับผิดชอบโครงการในการหาทุนสนับสนุนกิจการ
ลูกเสือ โครงการเดียวหรือหลายโครงการรวมกันวงเงินไม่น้อยกว่า 250,000 บาท  

 

ชื่อ – นามสกุล .................................................................................................................................. 

วัน/เดือน/ปีเกิด .................................................................................................................................. 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน ....................................................................................................................................... 

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

โทรศัพท์ / โทรสาร ........................................................................................................................... 

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ............................................................................................................. 

ต าแหน่งหน้าท่ีการงานปัจจุบัน ......................................................................................................... 

สังกัด ................................. ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ ........................... (พร้อมแนบค าสั่ง / ส าเนากพ. 7) 

ต าแหน่งทางลูกเสือ/เนตรนารี ( ถ้ามี ) ...................................................................................................... 

สังกัด .....................................หนังสือส าคัญการแต่งตั้งเลขท่ี ..................... ให้ ณ วันท่ี ...........................  

วุฒิทางลูกเสือ (ถ้ามี) .................................................................................................................................. 

หลักสูตรท่ีผ่านการฝึกอบรม .................................................... ได้รับเครื่องมายวูดแบดจ์ ........................ 

ทะเบียนเลขที่ ............................................. ให้ ณ วันท่ี .......................................................................... 
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ได้รับพระราชทานชั้นท่ี ...................... พ.ศ. ( ตามประกาศราชกิจจา ) ........................................... 

ภูมิหลังการปฏิบัติหน้าท่ี เกี่ยวกับกิจการลูกเสือ (พอสังเขป ) 

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

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

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

สรุปผลงานท่ีได้ปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ ( หากเป็นไปได้กรุณาแยกเป็น ข้อ ๆท้ังนี้ต้องมีหนังสือ
รับรองการปฏิบัติงานและค าส่ังแต่งตั้งประกอบด้วย  ) 

ล ำดับที่ สนับสนุนด้ำนฝึกอบรม/กิจกรรมลูกเสือ ระยะเวลำ เอกสำรประกอบ/ค ำสั่ง 
     
    
    

 

กิจกรรมท่ีดีเด่นและได้ประโยชน์แก่การลูกเสือเป็นพิเศษ (อธิบายเป็นข้อ ๆ ไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ A4) 

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

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

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

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

     

ขอรับรองว่าข้อความท้ังหมดเป็นความจริง 

 

ลงชื่อ ......................................................           ลงชื่อ ...................................................... 

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

            ผู้ขอพระราชทาน                   ต าแหน่ง ......................................  

หมำยเหตุ : รูปถ่ายแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นด า 



เอกสำรที่ต้องส่งประกอบกับผลงำนให้แนบเอกสำรดังนี ้

 1.1 ในกรณีมีค าส่ังแต่งตั้งในการฝึกอบรม ให้แนบ หนังสือค าสั่ง และ หนังสือรับรองการ 
ปฏิบัติหน้าท่ี  

 1.2 ในกรณีไมไ่ด้รับการแต่งตั้งในค าสั่งฝึกอบรมแต่ได้รับเชิญจากผู้อ านวยการฝึก ให้แนบ 
หนังสือเชิญโดยออกจากผู้อ านวยการฝึกให้แนบหนังสือเชิญจากผู้อ านวยการฝึก หนังสือค าสั่ง และ
หนังสือรับรองปฏิบัติหน้าท่ี 
 1.3 ส าเนาใบเสร็จค่าบ ารุงลูกเสือ หรือหลักฐานการช าระเงินค่าบ ารุงลูกเสือ 
 1.4 ส าเนาหลักฐานการอนุมัติโครงการ หรือ การจัดโครงการ หาทุนสนับสนุนกิจการลูกเสือ 
 1.5 ส าเนา กพ.๗ กรณีท่ีเป็นข้าราชการ (เอกสารให้เจ้าหน้าท่ีงานบุคลากรเป็นผู้รับรองส าเนา)  
 1.6 ส าเนาเอกสารการได้รับการแต่งตั้งเป็นบุคลากรทางการลูกเสือ  
 1.7 ส าเนาคุณวุฒิทางการลูกเสือขั้นสูงสุด 
 1.8 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
 1.9 ผู้ลงนามรับรองข้อความท้ังหมดเป็นความจริง ให้เป็นการลงนามจริง ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย
รักษาราชการแทน กรุณาแนบส าเนาค าส่ังไปด้วย 
 1.9.1 ส่วนกลำง  หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายต่าง ๆ หรือ นายกสมาคม
สโมสรลูกเสือ แล้วแต่กรณีเป็นผู้ลงนาม 
 1.9.2 ส่วนภูมิภำค ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ลงนาม 
 1.10 แบบรายงานให้จัดท าคนละ 12 ชุด ( ไม่ต้องเย็บเล่ม ) และส าเนาหลักฐานประกอบการ
รายงานเป็นรูปเล่มอีก คนละ 1 เล่ม  
 1.11 ส าหรับผู้ท่ีขอเล่ือนชั้นเหรียญลูกเสือสดุดี จะต้องชี้แจงผลการปฏิบัติงานใหม่  นับแต่วันท่ี
ได้รับพระราชทานอย่างละเอียด 
 1.12 เอกสำรที่เสนอขอพระรำชทำนขออนุญำตไม่ส่งคืน 
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แบบค ำขอพระรำชทำนเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที ่3 

 ตำมส่วนที่ 3 ของประกำศคณะกรรมกำรบริหำรลูกเสือแห่งชำติ ว่ำด้วยหลกัเกณฑ์กำร 
ขอพระรำชทำนเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 3   

  ข้อ ( 9 ) เป็นผู้ช่วยเหลือเป็นอย่างดีในการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 

  ก. ระดับที่หนึ่ง 
   วิชาผู้ก ากับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้นหรือขั้นความรู้ชั้นสูง โดยอยู่ประจ าตลอด
การฝึกอบรมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าครั้ง หรือ  

  ข. ระดับที่สอง 
   การให้การฝึกอบรมแก่ผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือและ โดยอยู่ประจ า
ตลอดการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าสิบคร้ัง 

 

ชื่อ – นามสกุล .................................................................................................................................. 

วัน/เดือน/ปีเกิด .................................................................................................................................. 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน ....................................................................................................................................... 

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

โทรศัพท์ / โทรสาร ........................................................................................................................... 

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ............................................................................................................. 

ต าแหน่งหน้าท่ีการงานปัจจุบัน ......................................................................................................... 

สังกัด ................................. ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ ........................... (พร้อมแนบค าสั่ง / ส าเนากพ. 7) 

ต าแหน่งทางลูกเสือ/เนตรนารี ( ถ้ามี ) ...................................................................................................... 

สังกัด .....................................หนังสือส าคัญการแต่งตั้งเลขท่ี ..................... ให้ ณ วันท่ี ...........................  

วุฒิทางลูกเสือ (ถ้ามี) .................................................................................................................................. 

หลักสูตรท่ีผ่านการฝึกอบรม .................................................... ได้รับเครื่องมายวูดแบดจ์ ........................ 

ทะเบียนเลขที่ ............................................. ให้ ณ วันท่ี .......................................................................... 
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ได้รับพระราชทานชั้นท่ี ...................... พ.ศ. ( ตามประกาศราชกิจจา ) ........................................... 

ภูมิหลังการปฏิบัติหน้าท่ี เกี่ยวกับกิจการลูกเสือ (พอสังเขป ) 

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

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

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

สรุปผลงานท่ีได้ปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ ( หากเป็นไปได้กรุณาแยกเป็น ข้อ ๆท้ังนี้ต้องมีหนังสือ
รับรองการปฏิบัติงานและค าส่ังแต่งตั้งประกอบด้วย  ) 

ล ำดับที่ สนับสนุนด้ำนฝึกอบรม/กิจกรรมลูกเสือ ระยะเวลำ เอกสำรประกอบ/ค ำสั่ง 
     
    
    

 

กิจกรรมท่ีดีเด่นและได้ประโยชน์แก่การลูกเสือเป็นพิเศษ (อธิบายเป็นข้อ ๆ ไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ A4) 

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

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

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

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

     

ขอรับรองว่าข้อความท้ังหมดเป็นความจริง 

 

ลงชื่อ ......................................................           ลงชื่อ ...................................................... 

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

            ผู้ขอพระราชทาน                   ต าแหน่ง ......................................  

หมำยเหตุ : รูปถ่ายแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นด า 



เอกสำรที่ต้องส่งประกอบกับผลงำนให้แนบเอกสำรดังนี ้

 1.1 ในกรณีมีค าส่ังแต่งตั้งในการฝึกอบรม ให้แนบ หนังสือค าสั่ง และ หนังสือรับรองการ 
ปฏิบัติหน้าท่ี  

 1.2 ในกรณีไมไ่ด้รับการแต่งตั้งในค าสั่งฝึกอบรมแต่ได้รับเชิญจากผู้อ านวยการฝึก ให้แนบ 
หนังสือเชิญโดยออกจากผู้อ านวยการฝึกให้แนบหนังสือเชิญจากผู้อ านวยการฝึก หนังสือค าสั่ง และ
หนังสือรับรองปฏิบัติหน้าท่ี 
 1.3 ส าเนาใบเสร็จค่าบ ารุงลูกเสือ หรือหลักฐานการช าระเงินค่าบ ารุงลูกเสือ 
 1.4 ส าเนา กพ.๗ กรณีท่ีเป็นข้าราชการ (เอกสารให้เจ้าหน้าท่ีงานบุคลากรเป็นผู้รับรองส าเนา)  
 1.5 ส าเนาเอกสารการได้รับการแต่งตั้งเป็นบุคลากรทางการลูกเสือ  
 1.6 ส าเนาคุณวุฒิทางการลูกเสือขั้นสูงสุด 
 1.7 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
 1.8 ผู้ลงนามรับรองข้อความท้ังหมดเป็นความจริง ให้เป็นการลงนามจริง ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย
รักษาราชการแทน กรุณาแนบส าเนาค าส่ังไปด้วย 
 1.8.1 ส่วนกลำง  หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายต่าง ๆ หรือ นายกสมาคม
สโมสรลูกเสือ แล้วแต่กรณีเป็นผู้ลงนาม 
 1.8.2 ส่วนภูมิภำค ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ลงนาม 
 1.9 แบบรายงานให้จัดท าคนละ 12 ชุด ( ไม่ต้องเย็บเล่ม ) และส าเนาหลักฐานประกอบการ
รายงานเป็นรูปเล่มอีก คนละ 1 เล่ม  
 1.10 ส าหรับผู้ท่ีขอเล่ือนชั้นเหรียญลูกเสือสดุดี จะต้องชี้แจงผลการปฏิบัติงานใหม่  นับแต่วันท่ี
ได้รับพระราชทานอย่างละเอียด 
 1.11 เอกสำรที่เสนอขอพระรำชทำนขออนุญำตไม่ส่งคืน 
 



 

รูปภาพขนาด 
1.5 นิ้ว 

 

แบบค ำขอพระรำชทำนเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที ่3 

 ตำมส่วนที่ 3 ของประกำศคณะกรรมกำรบริหำรลูกเสือแห่งชำติ ว่ำด้วยหลกัเกณฑ์กำร 
ขอพระรำชทำนเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 3    

  ข้อ ( 10 ) เปน็ผู้ช่วยเหลือเป็นอย่างดีในการฝึกอบรมวิชานายหมู่ลูกเสือ วิชาพิเศษ 
ลูกเสือชาวบ้าน หรือวิชาลูกเสือประเภทต่าง ๆ โดยอยู่ประจ าตลอดการฝึกอบรมครั้งละสามวัน ไม่น้อย
กว่าห้าสิบครั้ง 

 

ชื่อ – นามสกุล .................................................................................................................................. 

วัน/เดือน/ปีเกิด .................................................................................................................................. 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน ....................................................................................................................................... 

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

โทรศัพท์ / โทรสาร ........................................................................................................................... 

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ............................................................................................................. 

ต าแหน่งหน้าท่ีการงานปัจจุบัน ......................................................................................................... 

สังกัด ................................. ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ ........................... (พร้อมแนบค าสั่ง / ส าเนากพ. 7) 

ต าแหน่งทางลูกเสือ/เนตรนารี ( ถ้ามี ) ...................................................................................................... 

สังกัด .....................................หนังสือส าคัญการแต่งตั้งเลขท่ี ..................... ให้ ณ วันท่ี ...........................  

วุฒิทางลูกเสือ (ถ้ามี) .................................................................................................................................. 

หลักสูตรท่ีผ่านการฝึกอบรม .................................................... ได้รับเครื่องมายวูดแบดจ์ ........................ 

ทะเบียนเลขที่ ............................................. ให้ ณ วันท่ี .......................................................................... 

 

 

 



- 2 - 

ได้รับพระราชทานชั้นท่ี ...................... พ.ศ. ( ตามประกาศราชกิจจา ) ........................................... 

ภูมิหลังการปฏิบัติหน้าท่ี เกี่ยวกับกิจการลูกเสือ (พอสังเขป ) 

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

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

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

สรุปผลงานท่ีได้ปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ ( หากเป็นไปได้กรุณาแยกเป็น ข้อ ๆท้ังนี้ต้องมีหนังสือ
รับรองการปฏิบัติงานและค าส่ังแต่งตั้งประกอบด้วย  ) 

ล ำดับที่ สนับสนุนด้ำนฝึกอบรม/กิจกรรมลูกเสือ ระยะเวลำ เอกสำรประกอบ/ค ำสั่ง 
     
    
    

 

กิจกรรมท่ีดีเด่นและได้ประโยชน์แก่การลูกเสือเป็นพิเศษ (อธิบายเป็นข้อ ๆ ไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ A4) 

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

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

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

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

     

ขอรับรองว่าข้อความท้ังหมดเป็นความจริง 

 

ลงชื่อ ......................................................           ลงชื่อ ...................................................... 

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

            ผู้ขอพระราชทาน                   ต าแหน่ง ......................................  

หมำยเหตุ : รูปถ่ายแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นด า 



เอกสำรที่ต้องส่งประกอบกับผลงำนให้แนบเอกสำรดังนี ้

 1.1 ในกรณีมีค าส่ังแต่งตั้งในการฝึกอบรม ให้แนบ หนังสือค าสั่ง และ หนังสือรับรองการ 
ปฏิบัติหน้าท่ี  

 1.2 ในกรณีไมไ่ด้รับการแต่งตั้งในค าสั่งฝึกอบรมแต่ได้รับเชิญจากผู้อ านวยการฝึก ให้แนบ 
หนังสือเชิญโดยออกจากผู้อ านวยการฝึกให้แนบหนังสือเชิญจากผู้อ านวยการฝึก หนังสือค าสั่ง และ
หนังสือรับรองปฏิบัติหน้าท่ี 
 1.3 ส าเนาใบเสร็จค่าบ ารุงลูกเสือ หรือหลักฐานการช าระเงินค่าบ ารุงลูกเสือ 
 1.4 ส าเนา กพ.๗ กรณีท่ีเป็นข้าราชการ (เอกสารให้เจ้าหน้าท่ีงานบุคลากรเป็นผู้รับรองส าเนา)  
 1.5 ส าเนาเอกสารการได้รับการแต่งตั้งเป็นบุคลากรทางการลูกเสือ  
 1.6 ส าเนาคุณวุฒิทางการลูกเสือขั้นสูงสุด 
 1.7 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
 1.8 ผู้ลงนามรับรองข้อความท้ังหมดเป็นความจริง ให้เป็นการลงนามจริง ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย
รักษาราชการแทน กรุณาแนบส าเนาค าส่ังไปด้วย 
 1.8.1 ส่วนกลำง  หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายต่าง ๆ หรือ นายกสมาคม
สโมสรลูกเสือ แล้วแต่กรณีเป็นผู้ลงนาม 
 1.8.2 ส่วนภูมิภำค ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ลงนาม 
 1.9 แบบรายงานให้จัดท าคนละ 12 ชุด ( ไม่ต้องเย็บเล่ม ) และส าเนาหลักฐานประกอบการ
รายงานเป็นรูปเล่มอีก คนละ 1 เล่ม  
 1.10 ส าหรับผู้ท่ีขอเล่ือนชั้นเหรียญลูกเสือสดุดี จะต้องชี้แจงผลการปฏิบัติงานใหม่  นับแต่วันท่ี
ได้รับพระราชทานอย่างละเอียด 
 1.11 เอกสำรที่เสนอขอพระรำชทำนขออนุญำตไม่ส่งคืน 
 



 

รูปภาพขนาด 
1.5 นิ้ว 

 

แบบค ำขอพระรำชทำนเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที ่3 

 ตำมส่วนที่ 3 ของประกำศคณะกรรมกำรบริหำรลูกเสือแห่งชำติ ว่ำด้วยหลกัเกณฑ์กำร 
ขอพระรำชทำนเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 3     

  ข้อ ( 11 ) เปน็ผู้ช่วยเหลือกิจการลูกเสือด้านอื่น ๆ จนเกิดผลดีแก่การลูกเสือติดต่อกันมา
ไม่น้อยกว่าสามปี และเฉลี่ยปีหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่าห้าครั้ง 

 

ชื่อ – นามสกุล .................................................................................................................................. 

วัน/เดือน/ปีเกิด .................................................................................................................................. 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน ....................................................................................................................................... 

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

โทรศัพท์ / โทรสาร ........................................................................................................................... 

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ............................................................................................................. 

ต าแหน่งหน้าท่ีการงานปัจจุบัน ......................................................................................................... 

สังกัด ................................. ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ ........................... (พร้อมแนบค าสั่ง / ส าเนากพ. 7) 

ต าแหน่งทางลูกเสือ/เนตรนารี ( ถ้ามี ) ...................................................................................................... 

สังกัด .....................................หนังสือส าคัญการแต่งตั้งเลขท่ี ..................... ให้ ณ วันท่ี ...........................  

วุฒิทางลูกเสือ (ถ้ามี) .................................................................................................................................. 

หลักสูตรท่ีผ่านการฝึกอบรม .................................................... ได้รับเครื่องมายวูดแบดจ์ ........................ 

ทะเบียนเลขที่ ............................................. ให้ ณ วันท่ี .......................................................................... 

 

 

 

 



- 2 - 

ได้รับพระราชทานชั้นท่ี ...................... พ.ศ. ( ตามประกาศราชกิจจา ) ........................................... 

ภูมิหลังการปฏิบัติหน้าท่ี เกี่ยวกับกิจการลูกเสือ (พอสังเขป ) 

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

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

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

สรุปผลงานท่ีได้ปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ ( หากเป็นไปได้กรุณาแยกเป็น ข้อ ๆท้ังนี้ต้องมีหนังสือ
รับรองการปฏิบัติงานและค าส่ังแต่งตั้งประกอบด้วย  ) 

ล ำดับที่ สนับสนุนด้ำนฝึกอบรม/กิจกรรมลูกเสือ ระยะเวลำ เอกสำรประกอบ/ค ำสั่ง 
     
    
    

 

กิจกรรมท่ีดีเด่นและได้ประโยชน์แก่การลูกเสือเป็นพิเศษ (อธิบายเป็นข้อ ๆ ไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ A4) 

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

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

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

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

     

ขอรับรองว่าข้อความท้ังหมดเป็นความจริง 

 

ลงชื่อ ......................................................           ลงชื่อ ...................................................... 

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

            ผู้ขอพระราชทาน                   ต าแหน่ง ......................................  

หมำยเหตุ : รูปถ่ายแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นด า 



เอกสำรที่ต้องส่งประกอบกับผลงำนให้แนบเอกสำรดังนี ้

 1.1 ในกรณีมีค าส่ังแต่งตั้งในการฝึกอบรม ให้แนบ หนังสือค าสั่ง และ หนังสือรับรองการ 
ปฏิบัติหน้าท่ี  

 1.2 ในกรณีไมไ่ด้รับการแต่งตั้งในค าสั่งฝึกอบรมแต่ได้รับเชิญจากผู้อ านวยการฝึก ให้แนบ 
หนังสือเชิญโดยออกจากผู้อ านวยการฝึกให้แนบหนังสือเชิญจากผู้อ านวยการฝึก หนังสือค าสั่ง และ
หนังสือรับรองปฏิบัติหน้าท่ี 
 1.3 ส าเนาใบเสร็จค่าบ ารุงลูกเสือ หรือหลักฐานการช าระเงินค่าบ ารุงลูกเสือ 
 1.4 ส าเนา กพ.๗ กรณีท่ีเป็นข้าราชการ (เอกสารให้เจ้าหน้าท่ีงานบุคลากรเป็นผู้รับรองส าเนา)  
 1.5 ส าเนาเอกสารการได้รับการแต่งตั้งเป็นบุคลากรทางการลูกเสือ 
 1.6 ส าเนาเอกสารท่ีแสดงถึงการประกอบกิจการอันบังเกิดคุณประโยชน์แกกิจการลูกเสือ  
 1.7 ส าเนาคุณวุฒิทางการลูกเสือขั้นสูงสุด 
 1.8 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
 1.9 ผู้ลงนามรับรองข้อความท้ังหมดเป็นความจริง ให้เป็นการลงนามจริง ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย
รักษาราชการแทน กรุณาแนบส าเนาค าส่ังไปด้วย 
 1.9.1 ส่วนกลำง  หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายต่าง ๆ หรือ นายกสมาคม
สโมสรลูกเสือ แล้วแต่กรณีเป็นผู้ลงนาม 
 1.9.2 ส่วนภูมิภำค ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ลงนาม 
 1.10 แบบรายงานให้จัดท าคนละ 12 ชุด ( ไม่ต้องเย็บเล่ม ) และส าเนาหลักฐานประกอบการ
รายงานเป็นรูปเล่มอีก คนละ 1 เล่ม  
 1.11 ส าหรับผู้ท่ีขอเล่ือนชั้นเหรียญลูกเสือสดุดี จะต้องชี้แจงผลการปฏิบัติงานใหม่  นับแต่วันท่ี
ได้รับพระราชทานอย่างละเอียด 
 1.12 เอกสำรที่เสนอขอพระรำชทำนขออนุญำตไม่ส่งคืน 
 



 

รูปภาพขนาด 
1.5 นิ้ว 

 

แบบค ำขอพระรำชทำนเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที ่3 

 ตำมส่วนที่ 3 ของประกำศคณะกรรมกำรบริหำรลูกเสือแห่งชำติ ว่ำด้วยหลกัเกณฑ์กำร 
ขอพระรำชทำนเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 3    

  ข้อ ( 12 ) เป็นผู้ช่วยเหลือและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคณะลูกเสือไทยกับคณะ
ลูกเสือต่างประเทศไม่น้อยกว่าสามครั้ง เช่น เป็นผู้แทนคณะลูกเสือไทยเข้าร่วมการประชุมหรืองานชุมนุม
ในต่างประเทศ หรือมีส่วนในการต้อนรับหรือรับรองคณะลูกเสือต่างประเทศท่ีเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือใน
ประเทศไทย 

 

ชื่อ – นามสกุล .................................................................................................................................. 

วัน/เดือน/ปีเกิด .................................................................................................................................. 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน ....................................................................................................................................... 

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

โทรศัพท์ / โทรสาร ........................................................................................................................... 

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ............................................................................................................. 

ต าแหน่งหน้าท่ีการงานปัจจุบัน ......................................................................................................... 

สังกัด ................................. ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ ........................... (พร้อมแนบค าสั่ง / ส าเนากพ. 7) 

ต าแหน่งทางลูกเสือ/เนตรนารี ( ถ้ามี ) ...................................................................................................... 

สังกัด .....................................หนังสือส าคัญการแต่งตั้งเลขท่ี ..................... ให้ ณ วันท่ี ...........................  

วุฒิทางลูกเสือ (ถ้ามี) .................................................................................................................................. 

หลักสูตรท่ีผ่านการฝึกอบรม .................................................... ได้รับเครื่องมายวูดแบดจ์ ........................ 

ทะเบียนเลขที่ ............................................. ให้ ณ วันท่ี .......................................................................... 
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ได้รับพระราชทานชั้นท่ี ...................... พ.ศ. ( ตามประกาศราชกิจจา ) ........................................... 

ภูมิหลังการปฏิบัติหน้าท่ี เกี่ยวกับกิจการลูกเสือ (พอสังเขป ) 

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

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

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

สรุปผลงานท่ีได้ปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ ( หากเป็นไปได้กรุณาแยกเป็น ข้อ ๆท้ังนี้ต้องมีหนังสือ
รับรองการปฏิบัติงานและค าส่ังแต่งตั้งประกอบด้วย  ) 

ล ำดับที่ สนับสนุนด้ำนฝึกอบรม/กิจกรรมลูกเสือ ระยะเวลำ เอกสำรประกอบ/ค ำสั่ง 
     
    
    

 

กิจกรรมท่ีดีเด่นและได้ประโยชน์แก่การลูกเสือเป็นพิเศษ (อธิบายเป็นข้อ ๆ ไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ A4) 

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

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

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

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

     

ขอรับรองว่าข้อความท้ังหมดเป็นความจริง 

 

ลงชื่อ ......................................................           ลงชื่อ ...................................................... 

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

            ผู้ขอพระราชทาน                   ต าแหน่ง ......................................  

หมำยเหตุ : รูปถ่ายแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นด า 



เอกสำรที่ต้องส่งประกอบกับผลงำนให้แนบเอกสำรดังนี ้

 1.1 ในกรณีมีค าส่ังแต่งตั้งในการฝึกอบรม ให้แนบ หนังสือค าสั่ง และ หนังสือรับรองการ 
ปฏิบัติหน้าท่ี  

 1.2 ในกรณีไมไ่ด้รับการแต่งตั้งในค าสั่งฝึกอบรมแต่ได้รับเชิญจากผู้อ านวยการฝึก ให้แนบ 
หนังสือเชิญโดยออกจากผู้อ านวยการฝึกให้แนบหนังสือเชิญจากผู้อ านวยการฝึก หนังสือค าสั่ง และ
หนังสือรับรองปฏิบัติหน้าท่ี 
 1.3 ส าเนาใบเสร็จค่าบ ารุงลูกเสือ หรือหลักฐานการช าระเงินค่าบ ารุงลูกเสือ 
 1.4 ส าเนา กพ.๗ กรณีท่ีเป็นข้าราชการ (เอกสารให้เจ้าหน้าท่ีงานบุคลากรเป็นผู้รับรองส าเนา)  
 1.5 ส าเนาเอกสารการได้รับการแต่งตั้งเป็นบุคลากรทางการลูกเสือ 
 1.6 ส าเนาหลักฐาน แสดงการท าหน้าท่ีสนับสนุนกิจการลูกเสือ เช่น ค าสั่งแต่งตั้ง หนังสือเชิญ
ประชุม ส าเนารางวัลท่ีได้รับ เป็นต้น   
 1.6 ส าเนาคุณวุฒิทางการลูกเสือขั้นสูงสุด 
 1.7 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
 1.8 ผู้ลงนามรับรองข้อความท้ังหมดเป็นความจริง ให้เป็นการลงนามจริง ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย
รักษาราชการแทน กรุณาแนบส าเนาค าส่ังไปด้วย 
 1.8.1 ส่วนกลำง  หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายต่าง ๆ หรือ นายกสมาคม
สโมสรลูกเสือ แล้วแต่กรณีเป็นผู้ลงนาม 
 1.8.2 ส่วนภูมิภำค ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ลงนาม 
 1.9 แบบรายงานให้จัดท าคนละ 12 ชุด ( ไม่ต้องเย็บเล่ม ) และส าเนาหลักฐานประกอบการ
รายงานเป็นรูปเล่มอีก คนละ 1 เล่ม  
 1.10 ส าหรับผู้ท่ีขอเล่ือนชั้นเหรียญลูกเสือสดุดี จะต้องชี้แจงผลการปฏิบัติงานใหม่  นับแต่วันท่ี
ได้รับพระราชทานอย่างละเอียด 
 1.11 เอกสำรที่เสนอขอพระรำชทำนขออนุญำตไม่ส่งคืน 
 


