
 
 

 
 
 

ประกาศส านักงานลูกเสือจังหวัดมุกดาหาร 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกเสือ 

สังกัด ส านักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร 
------------------------------------------- 

      ด้วยส ำนักงำนลูกเสือจังหวัดมุกดำหำร มีควำมประสงค์จะรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ำงเป็น
ลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน ตำมโครงกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนลูกเสือจังหวัดและส ำนักงำนลูกเสือเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
สังกัดส ำนักงำนลูกเสือเขตพื้นที ่กำรศึกษำมุกดำหำร จำกงบประมำณของส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ  เพื ่อเป็น          
ค่ำจ้ำงเหมำบุคคลปฏิบัติงำนด้ำนลูกเสือหรือดูแลค่ำยลูกเสือ ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
     อำศัยอ ำนำจตำมค ำสั่งส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ ที่ ๙๘๓/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๓ 
เรื่อง กำรมอบอ ำนำจให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมุกดำหำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแทนส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ ค ำสั่ง
ส ำนักงำนลูกเสือจังหวัดมุกดำหำร ที่ ๐๑/๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ เรื ่อง กำรมอบอ ำนำจให้
ผู ้อ ำนวยกำรลูกเสือเขตพื้นที ่กำรศึกษำมุกดำหำร ปฏิบัติรำชกำรแทน ผู ้ว ่ำรำชกำรจังหวัดมุกดำหำร ในฐำนะ
ผู้อ ำนวยกำรลูกเสือจังหวัดมุกดำหำร และหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ด่วนที่สุด ที่  ศธ 
๐๔๐๐๙/ว ๔๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทำงกำรสรรหำและบริหำรอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำร
และลูกจ้ำงชั่วครำว สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.๒๕๖๐ จึงประกำศรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพื่อจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ลูกเสือ สังกัดส ำนักงำน ลูกเสือเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มุกดำหำร โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
          ๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
       ลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ลูกเสือ สังกัดส ำนักงำนลูกเสือเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมุกดำหำร 
จ ำนวน ๑ อัตรำ ปฏิบัติงำน ณ ส ำนักงำนลูกเสือเขตพื้นที ่กำรศึกษำมุกดำหำร (ส ำนักงำนเขตพื้นที ่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำมุกดำหำร) ระยะเวลำจ้ำงเหมำ จ ำนวน ๙ เดือน ๑๕ วัน (๑๕ ธันวำคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๕) 
อัตรำค่ำจ้ำงเป็นไปตำมวุฒิกำรศึกษำ ดังนี้ 
      ๑. กำรศึกษำภำคบังคับ        อัตรำค่ำจ้ำงรำยเดือน    ๘,๖๙๐  บำท 
       ๒. ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่ำ   อัตรำค่ำจ้ำงรำยเดือน    ๙,๔๐๐  บำท 
      ๓. ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)    อัตรำค่ำจ้ำงรำยเดือน  ๑๑,๕๐๐  บำท 
      ๔. ปริญญำตรี หรือ สูงกว่ำระดับปริญญำตรี   อัตรำค่ำจ้ำงรำยเดือน  ๑๕,๐๐๐  บำท 
          ๒. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก 
           ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
       (๑) มีสัญชำติไทย 
             /(๒) มอีำยุ... 



 
 

๒ 
     (๒) มีอำยุไม่ต ่ำกว่ำ ๑๘ ปีบริบรูณแ์ละไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ ์นับถึงวันสุดท้ำยของกำรรับสมคัร 
     (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบบประซำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 

(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
           (๕) ไม่เป็นผู้มีร่ำงกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ หรือไม่มีลักษณะต้องห้ำม
คือเป็นโรคตำมท่ีก ำหนดในกฎ ก.พ. 

      (๖) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ 
      (๗) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสำมเณร นักพรต นักบวช 
     ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
      (๑) เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
       ๑. กำรศึกษำภำคบังคับ (มัธยมศึกษำตอนต้น) 
            ๒. ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่ำ ทุกสำขำ     
           ๓. ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสำขำ      
           ๔. ปริญญำตรี ทุกสำขำ  
      (๒) เป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนธุรกำร และมีทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถ
ด้ำนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ICT) เป็นอย่ำงด ี
      (๓) มีมนุษย์สัมพันธ์ และทักษะกำรสื่อสำรที่ดี 
      (๔) มีควำมสำมำรถเหมำะสมในกำรปฏิบัติงำนลูกเสือ หรือมีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน
ด้ำนลูกเสือ (จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ) 
           ๓. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ท่ีจะปฏิบัติงาน 
      ๓.๑ ปฏิบัติหน้ำที่ส่งเสริม สนับสนุน กิจกำรลูกเสือ และเนตรนำรี ในเรื่องต่ำง ๆ ดังนี้ 
      (๑) งำนขออนุมัติผลกำรสอบวิชำพิเศษลูกเสือ 
             (๒) งำนชุมนุมลูกเสือ เนตรนำรี ทุกระดับ 
      (๓) งำนพิธีถวำยบังคมพระบรมรำชำนุสรณ์ เนื่องใน "วันวชิรำวุธ" 
      (๔) งำนวันคล้ำยวันสถำปนำคณะลูกเสือแห่งชำติ 
      (๕) งำนขอเหรียญสดุดีลูกเสือและขอเข็มบ ำเพ็ญประโยชน์ 
      (๖) งำนฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนำรี 
      (๗) งำนขอตั้งกอง กลุ่ม และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชำลูกเสือ 
     (๘) งำนจัดท ำทะเบียนข้อมูลลูกเสือ เนตรนำรี และรำยงำนกิจกำรลูกเสือประจ ำปี 
      (๙) งำนพัฒนำ ส่งเสริม และสนับสนุนกำรขอใช้ค่ำยลูกเสือ 
     (๑๐) งำนพัฒนำ ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกำรลูกเสือ เนตรนำรีในสถำนศึกษำ 
            ๓.๒ ปฏิบัติงำนตำมกิจกรรม/โครงกำรที่หน่วยงำนหรือส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติก ำหนดขึ้น  
             /๓.๓ งำนอ่ืนๆ... 



 
 

๓ 

          ๓.๓ งำนอื ่นๆ ที่ส ำนักงำนลูกเสือจังหวัดมุกดำหำรหรือส ำนักงำนลูกเสือเขตพื้นที ่กำรศึกษำ
มุกดำหำรก ำหนดหรือมอบหมำย 
         ๔. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
     ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกสำมำรถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสำรหลักฐำนด้วยตนเองระหว่ำง
วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤศจิกำยน - วันพุธที่ ๘ ธันวำคม ๒๕๖๔ (เว้นวันหยุดรำชกำร) เวลำ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่ม
บริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร อ ำเภอเมืองมุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร  
         ๕. เอกสาร และหลักฐานการสมัคร 
        ๕.๑ ใบสมัครตำมแบบที่ก ำหนด พร้อมประวัติย่อ (Resume)  จ ำนวน ๑ ชุด   
    ๕.๒ รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตำด ำ ขนำด ๑ นิ้ว ถ่ำยมำแล้วไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึง
วันปิดรับสมัคร)  จ ำนวน ๓ รูป 
     ๕.๓ หลักฐำนวุฒิกำรศึกษำ หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ฉบับจริง พร้อมส ำเนำ จ ำนวน ๑ ฉบับ 
     ๕.๔ ระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ (Transcript) ฉบับจริง พร้อมส ำเนำ  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
         ๕.๕ ส ำเนำทะเบียนบ้ำน ฉบับจริง พร้อมส ำเนำ  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
     ๕.๖ บัตรประจ ำตัวประชำชน ฉบับจริง พร้อมส ำเนำ จ ำนวน ๑ ฉบับ 
    ๕.๗ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน (ใช้ฉบับจริงเท่ำนั้น)  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
        ๕.๘ หลักฐำนอ่ืนๆ เช่น ใบส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ำมี) ฉบับจริง พร้อมส ำเนำ จ ำนวน ๑ ฉบับ 
            ๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิคัดเลือก 
              ส ำนักงำนลูกเสือจังหวัดมุกดำหำร จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก ภำยในวันพฤหัสบดี
ที่ ๙ ธันวำคม ๒๕๖๔ ณ ส ำนักงำนเขตพื้นที ่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร อ ำเภอเมืองมุกดำหำร จังหวัด
มุกดำหำร และทำงเว็บไชต์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร http://www.mdh.go.th/ 
          ๗. วัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก 
         ส ำนักงำนลูกเสือจังหวัดมุกดำหำร จะด ำเนินกำรคัดเลือกในวันเสำร์ที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๖๔ โดย
วิธีกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (สัมภำษณ์) ณ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร    
ตำมรำยละเอียด ดังนี้ 
 

เวลำ วิชำที่สอบ คะแนนเต็ม หมำยเหตุ 
เวลำ ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป ประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง ๕๐ คะแนน สัมภำษณ์ 

              ๘. เกณฑ์การตัดสิน 
       ผู้ได้รับกำรคัดเลือกจะต้องได้คะแนนกำรสอบไม่ต ่ำกว่ำร้อยละหกสิบ โดยประกำศผลกำรคัดเลือก
เรียงล ำดับที่จำกผู้ที่ได้คะแนนไม่ต ่ำกว่ำร้อยละหกสิบ กรณีได้คะแนนเท่ำกัน ให้ผู้ที่รับหมำยเลขประจ ำตัวผู้สมัครก่อน
เป็นผู้อยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ 
 
            /๙. กำรประกำศ.... 



 
 

๔ 

        ๙. การประกาศผลการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
            ๙.๑ กำรประกำศผลกำรคัดเลือก จะประกำศภำยในวันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวำคม ๒๕๖๔ ณ ส ำนักงำน  
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร อ ำเภอเมืองมุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร และทำงเว็บไชต์ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร http://www.mdh.go.th/ 
             ๙.๒ บัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันประกำศขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก เว้นแต่  
มีกำรประกำศข้ึนบัญชีกำรคัดเลือกครั้งใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 
           ๑๐. การรายงานตัวเข้ารับการจ้าง 
     ๑๐.๑ กำรเรียกรำยงำนตัวผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกครั้งแรก จะใช้ประกำศขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเป็น
หนังสือเรียกรำยงำนตัวผู้มีสิทธิได้รับกำรจ้ำง ตำมจ ำนวนที่ประกำศรับสมัคร จึงถือเป็นหน้ำที่ของผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
จะต้องรับทรำบประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก ทั้งนี้ หำกไม่ไปรำยงำนตัวตำมก ำหนด จะถือว่ำสละสิทธิเข้ำรับกำร
จ้ำง และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ 
   ๑๐.๒ กำรเรียกรำยงำนตัวเข้ำรับกำรจ้ำงในครั้งต่อไป จะท ำหนังสือเรียกตัวผู้ผ่ำนกำรเลือกที่ขึ้น
บัญชีไว้โดยตรงเป็นรำยบุคคลก่อนวันรำยงำนตัวไม่น้อยกว่ำสิบวัน นับตั้งแต่วันประทับตรำลงทะเบียนของไปรษณีย์     
ต้นทำง ตำมท่ีอยู่ที่ปรำกฏในเอกสำรกำรสมัครคัดเลือก 
           ๑๑. เงื่อนไขการจ้าง 
        ๑๑.๑ ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกและได้รับกำรเรียกรำยงำนตัวเข้ำรับกำรจ้ำงเหมำเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว     
รำยเดือน ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ลูกเสือ สังกัดส ำนักงำนลูกเสือเขตพื้นที่กำรศึกษำมุกดำหำร อัตรำค่ำจ้ำงเป็นไปตำมวุฒิ
กำรศึกษำ ระยะเวลำกำรจ้ำง จ ำนวน ๙ เดือน ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวำคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๕ 
ปฏิบัติงำน ณ ส ำนักงำนลูกเสือเขตพื้นที่กำรศึกษำมุกดำหำร (ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร) 
อ ำเภอเมืองมุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร และต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขสัญญำกำรจ้ำงเหมำท ำงำนที่ส ำนักงำนลูกเสือ
แห่งชำติก ำหนด 
     ๑๑.๒ กำรจ้ำงเหมำท ำงำน ลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ลูกเสือ ไม่มีข้อผูกพัน
ต่อเนื่องที่จะน ำไปสู่กำรบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถำนภำพเป็นลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร หรือข้ำรำชกำร 
    ๑๑.๓ ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตำมประกำศรับสมัครทุกประกำร หำกภำยหลัง
ตรวจสอบพบว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับกำรพิจำรณำจ้ำง หรือเลิกจ้ำง แล้วแต่กรณีโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 
            ๑๒. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
     ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกและได้รับกำรขึ้นบัญชีไว้ จะถูกยกเลิกกำรขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
        (๑) ได้รับกำรเรียกรำยงำนตัวเข้ำรับกำรจ้ำงไปแล้ว 
        (๒) ขอสละสิทธิ์กำรเข้ำรับกำรจ้ำง 
     (๓) ไม่ไปรำยงำนตัวเข้ำรับกำรจ้ำงตำมก ำหนด 
        (๔) ไม่อำจรับกำรจ้ำงตำมวันที่ก ำหนดได้ 
             /จึงประกำศ.... 
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๕ 

        จึงประกำศมำให้ทรำบโดยทั่วกัน 

     ประกำศ  ณ  วันที่   ๒๒   พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 
 

(นำยวรรณสิทธิ์  ค ำเพรำะ) 
ผู้อ ำนวยกำรลูกเสือเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมุกดำหำร 

ปฏิบัติรำชกำรแทน ผู้อ ำนวยกำรลูกเสือจังหวัดมุกดำหำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ก าหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกเสือ 
 สังกัด ส านักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร 

 
 

๑. ประกำศรับสมัครคัดเลือก ภำยในวันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ 

๒. รับสมัครคัดเลือก 
วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤศจิกำยน - วันพุธที่ ๘ ธันวำคม 
๒๕๖๔ (เว้นวันหยุดรำชกำร) 

๓. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก ภำยในวันพฤหัสบดีที่ ๙ ธันวำคม ๒๕๖๔ 

๕. ด ำเนินกำรคัดเลือกโดยวิธีกำรประเมินควำม
เหมำะสมกับต ำแหน่ง (ส้มภำษณ์) 

วันเสำร์ที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๖๔ 
เวลำ ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

๖. ประกำศผลกำรคัดเลือก ภำยในวันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวำคม ๒๕๖๔ 

๗. รำยงำนตัวเพ่ือท ำสัญญำจ้ำง วันพุธที่ ๑๕ ธันวำคม ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกเสือ 
 สังกัด ส านักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร 

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

ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง (๕o คะแนน) 
โดยวิธีกำรสัมภำษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสำร หรือวิธีอ่ืนที่เหมำะสม โดยประเมินจำก 
 

๑. ประวัติส่วนตัวและกำรศึกษำ ๑๐ คะแนน 
พิจำรณำจำกกำรตอบค ำถำมเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและ 
ประวัติกำรศึกษำ 

๒. บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวำจำ ๑๐ คะแนน 
พิจำรณำจำก กำรแต่งกำย กริยำท่ำทำง ท่วงทีวำจำสุภำพ 
กำรสื่อสำร 

๓. วุฒิภำวะทำงอำรมณ์ ๑๐ คะแนน 
พิจำรณำจำก กำรแสดงออกในกำรตอบค ำถำม เป็นผู้มี
ควำมเข้ำใจตนเอง/เข้ำใจผู้อ่ืน สำมำรถแก้ไขประเด็นปัญหำ 
ควบคุมอำรมณ์ และแสดงออกได้อย่ำงเหมำะสม 

๔. กำรมีปฏิภำณไหวพริบ ๑๐ คะแนน 
พิจำรณำจำก กำรประมวลกำรตอบค ำถำม โดยมีหลักคิด 
และวิธีแก้ปัญหำในเชิงบวก และสำมำรถอธิบำยหลักคิด 
และวิธีแก้ปัญหำนั้นให้เป็นที่ยอมรับได้ 

๕. ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 
เจตคติและอุดมกำรณ์ 

๑๐ คะแนน 
พิจำรณำจำก ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ เจตคติ และ
อุดมกำรณ์ที่มีต่องำนลูกเสือ 

 
 

 

 

 

 

 

 


