ตัวอย่าง

ที่ .............../................

โรงเรียน...................................
.................. ที่ตั้ง .....................

หนังสือรับรอง
หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า ......................................................................................
ตำแหน่ง ..................................โรงเรียน .................................... สังกัด ..... สพป. / สพม. / เอกชน / อาชีวะ / กศน. .....
วุฒิทางลูกเสือประเภท ................................ ตำแหน่งทางลูกเสือ (ลส.13) ........................................... (ถ้ามี).
สังกัด สำนักงานลูกเสือจัง หวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ม ีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติฉพาะ
ในวิชา ........................................ ที่ สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสอบวิชาพิเศษได้
จึงออกหนังสือรับรองฉบับนี้ไว้เป็นหลักฐาน
ให้ไว้ ณ วันที่ ....... เดือน ..................................... พ.ศ. .......................

ลงชื่อ
(........................................................)
ตำแหน่ง ... .ผู้อำนวยลูกเสือโรงเรียน / ประธานกรรมการสอบวิชาพิเศษ .....
(ประทับตราสถานศึกษา)

หมายเหตุ . การออกหนังสือรับรองฉบับดังกล่าว ให้ออกในรูปแบบพิมพ์เอกสารเท่านั้น

ตัวอย่าง

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

โรงเรียน ................................................
...............................................................
วันที่ .....................................

เรื่อง ขออนุญาตดำเนินการฝึกอบรมและสอบวิชาพิเศษลูกเสือ ประเภท .....................
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
สิ่งทีส่ ่งมาด้วย ๑. คำสั่งโรงเรียน ............. ที่ ......... สั่ง ณ วันที่ ..............
๒. รายชื่อลูกเสือ เนตรนารี ที่ขอสอบวิชาพิเศษ
๓. ข้อสอบภาคทฤษฎี
๔. ข้อสอบภาคปฏิบัติ
๕. โครงการ
๖. หนังสือรับรอง (ถ้ามี)

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

๑
๑
๑
๑
๑
๑

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

ด้วย โรงเรียน ......................................... จะดำเนินการฝึกอบรมและสอบวิชาพิเศษลูกเสือ
เนตรนารี ประเภท ................... ให้แก่ลูกเสือ จำนวน ..... คน และเนตรนารี จำนวน ..... คน รวมทั้งสิ้น ... คน
ตัง้ แต่วันที่ ...... เดือน .................. พ.ศ. ............ ถึง วันที่ ...... เดือน .................. พ.ศ. ............ ณ ......................
โดยจะสอบวิชาพิเศษ จำนวน ..... วิชา ดังนี้
๑. วิชา .........................................................................
๒. วิชา .........................................................................
๓. วิชา .........................................................................
ในการนี้ โรงเรียน ....................................... จึง ขออนุญาตดำเนินการฝึกอบรมและสอบวิชา
พิเศษดังกล่าวข้องต้น และได้แนบเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต รายละเอียดตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

หมายเหตุ. เฉพาะประเภทสำรอง และสามัญเท่านั้น

ตัวอย่าง

คำสั่งโรงเรียน ..........................................
ที่ ..... / ...............
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรมและสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี ประเภท.........
.......................................................
ด้วย โรงเรียน ......................................... จะดำเนินการฝึกอบรมและสอบวิชาพิเศษลูกเสือ
เนตรนารี ประเภท ................... ให้แก่ลูกเสือ จำนวน ..... คน และเนตรนารี จำนวน ..... คน รวมทั้งสิ้น ... คน
ตัง้ แต่วันที่ ...... เดือน .................. พ.ศ. ............ ถึงวันที่ ...... เดือน .................. พ.ศ. ............ ณ ......................
โดยจะสอบวิชาพิเศษ จำนวน ..... วิชา
เพื่อ ให้ก ารสิบ วิชาพิเ ศษลูก เสือ เนตรนารี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นคณะกรรมกมรดำเนินการ
ฝึกอบรมและสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี ประกอบด้วย
๑. ................................................. วุฒิทางลูกเสือ ...............................
ประธานกรรมการ
๒. ................................................. วุฒิทางลูกเสือ ...............................
กรรมการ
๓. ................................................. วุฒิทางลูกเสือ ...............................
กรรมการ
๔. ................................................. วุฒิทางลูกเสือ ...............................
กรรมการ
๕. ................................................. วุฒิทางลูกเสือ ...............................
กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ........ เดือน ................................ พ.ศ. ..........................

ลงชื่อ ..................................................
( ............................................... )
ผู้อำนวยการโรงเรียน .........................

ตัวอย่าง

ระดับชั้น

วิชา ......................

ชื่อ - นามสกุล

วิชา ......................

ลำดับที่

วิชา ......................

โรงเรียน ...............................................................
รายชื่อลูกเสือ เนตรนารี ประเภท ................................. ที่ขอสอบวิชาพิเศษ

ตัวอย่าง

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

โรงเรียน ................................................
...............................................................
วันที่ .....................................

เรื่อง ขออนุมัติผลการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ ประเภท .....................
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
อ้างถึง หนังสือโรงเรียน ................................. ที่ ศธ .................. ลงวันที่ .........................................
สิ่งทีส่ ่งมาด้วย ๑. คำสั่งโรงเรียน ............. ที่ ......... สั่ง ณ วันที่ ..............
จำนวน ๑
๒. รายชื่อลูกเสือ เนตรนารี ทีส่ อบวิชาพิเศษ
จำนวน ๑
๓. ข้อสอบภาคทฤษฎี
จำนวน ๑
๔. ข้อสอบภาคปฏิบัติ
จำนวน ๑
๕. โครงการ
จำนวน ๑
๖. หนังสือรับรอง (ถ้ามี)
จำนวน ๑

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

ตามที่อ้างถึงหนังสือ โรงเรียน ......................................... ขออนุญาตดำเนินการฝึกอบรม
และสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี ประเภท ....... ให้แก่ลูกเสือ จำนวน ..... คน และเนตรนารี จำนวน ..... คน
รวมทั้งสิ้น ... คน ตั้งแต่วันที่ ...... เดือน .................. พ.ศ. ............ ถึงวันที่ ...... เดือน .................. พ.ศ. ............
ณ ...................... โดยทำการสอบวิชาพิเศษ จำนวน ..... วิชา ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ ประเภท ............ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โรงเรียน ................... จึงขออนุมัติผลการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี ประเภท .................... และประดับ
เครื่องหมายวิชาพิเศษ รายละเอียดดังแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ขอแสดงความนับถือ

หมายเหตุ. การขออนุมัติผลของลูกเสือประเภทสำรอง และสามัญ แนบสิ่งที่แนบมาด้วยตาม ข้อ ๒ เท่านั้น

ตัวอย่าง

ลงชื่อ ..........................................................
( .................................................... )
กรรมการ

ระดับชั้น

วิชา ......................

ชื่อ - นามสกุล

วิชา ......................

ลำดับที่

วิชา ......................

โรงเรียน ...............................................................
รายชื่อลูกเสือ เนตรนารี ประเภท ................................. ทีส่ อบวิชาพิเศษ

ลงชื่อ ...................................................................
( .............................................................. )
กรรมการ

ลงชื่อ .......................................................................
( .............................................................. )
ประธานกรรมการ

