
            ยุว. 1 

คํารอง 
ขอจัดต้ังหมูยุวกาชาดในสถานศึกษา 

            

         เขียนที่ ................................................

       วันที่ ........เดือน ..........................พ.ศ. .............. 

 ขาพเจา .......…........................................ อายุ ............ ป  สัญชาติ ............... ศาสนา ...............

อยูบานเลขที่ ............หมู ....... ถนน ........................... ตําบล ............................... อําเภอ .......…............

จังหวัด ...................................................... ขอทําคํารองยื่นตอ .....…..............................….............….... 

 ขอ 1 ขาพเจามีความประสงคขอจัดต้ังหมูยุวกาชาดข้ึนที่(ชื่อสถานศึกษา) ....................................... 

หมูที่ ........ ถนน ........................ ตําบล ......................... อําเภอ ..................….. จังหวัด ........................ 

ขณะนี้มีผูสมัครเปนสมาชิกยุวกาชาดแลว   เปนชาย ............... คน   หญิง .............. คน    รวม .............. คน 

เก็บคาบํารุงคนหนึ่งปละ .................... บาท   (......................................................……..........................) 

 

 ขอ 2  รายนามผูที่จะรับการแตงต้ังเปนผูบังคับบัญชายุวกาชาดในตําแหนงตาง ๆ   เมื่อไดอนุมัติ 

ใหจัดต้ังหมูยุวกาชาดแลว คือ 

  (1) ................................................................................................... เปน นายกหมู 

  (2) ................................................................................................... เปน รองนายกหมู 

  (3) ................................................................................................... เปน ผูนํากลุม 

  (4) ................................................................................................... เปน ผูนํากลุม 

  (5) ................................................................................................... เปน ผูนํากลุม 

  (6) ................................................................................................... เปน ผูนํากลุม 

  (7) ................................................................................................... เปน ผูนํากลุม 

  (8) ................................................................................................... เปน ผูนํากลุม 

  (9) ................................................................................................... เปน ผูนํากลุม 

  (10) ................................................................................................. เปน รองผูนํากลุม 

  (11) ................................................................................................. เปน รองผูนํากลุม 

  (12) ................................................................................................. เปน รองผูนํากลุม 

  (13) ................................................................................................. เปน รองผูนํากลุม 

  (14) ................................................................................................. เปน รองผูนํากลุม 
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 ขอ 3  การขอต้ังหมูยุวกาชาดในสถานศึกษา  มีผูที่สําเร็จการอบรมเจาหนาที่และผูบังคับบัญชา 

ยุวกาชาด  คือ 

   1. หลักสูตรผูนํายุวกาชาด รุนที่ ........... เมื่อ .........................................................................

   2. หลักสูตรผูบริหารงานยุวกาชาด  รุนที่ ........... เมื่อ ............................................................. 

   3. หลักสูตรผูใหการอบรมเจาหนาที่และผูบังคับบัญชายุวกาชาด รุนที่ ........ เมื่อ ......................

   4. หลักสูตรผูอํานวยการฝกอบรม  รุนที่ ......... เมื่อ ................................................................ 

   5. อ่ืน ๆ ..................................................  รุนที่ .......... เมื่อ ................................................ 

 

 ขอ 4  รายนามผูทรงคุณธรรม  ซึ่งจะไดเสนอขอแตงต้ังเปนกรรมการ เพื่อไดโปรดอนุมัติจัดต้ัง 

หมูยุวกาชาดแลว คือ 

         1 ....................................................................................................................................

         2 ................................................................................................................................... 

         3 ..................................................................................................................................... 

         4 ..................................................................................................................................... 

         5 ..................................................................................................................................... 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

        (ลงช่ือ) ............................................ 

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

                    ผูยื่นคํารอง 

 

 

         (ลงช่ือ) .......................................... 

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

           นายกหมู 
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ความเห็นเจาหนาที่ 

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

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

 

        (ลงช่ือ) ............................................. 

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

 

 

คําส่ัง 

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

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

         

       (ลงช่ือ) ................................................ ผูอนุมัติ 

                 ( ..……………........................... ) 

 

 

หมายเหตุ   1) ผูนํากลุม   รองผูนํากลุม    มีจํานวนเทาใดโปรดกรอกลงท้ังหมด 

        2) หัวหนาสถานศึกษาเปนผูลงนาม 

        3) แบบขอจัดต้ังหมูยุวกาชาดในสถานศึกษานี้ใหยื่นขออนุมัติตอ 

            3.1  ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ  ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  ในกรณีที่เปนสถานศึกษา 

                              สังกัดสวนกลาง 

            3.2  นายกยุวกาชาดจังหวัด  ในกรณีที่เปนสถานศึกษาสังกัดสวนภูมิภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุว. 2 

 

           คํารอง 
ขอแตงต้ังคณะกรรมการยุวกาชาดในสถานศึกษา   

 

                 เขียนที่ ..................................... 

       วันที่ .......... เดือน. ................... พ.ศ. ............... 

 ตามขอบังคับสภากาชาดไทย   วาดวยยุวกาชาด    พุทธศักราช  2536    ขอ  67    ใหมีคณะกรรมการ 

ยุวกาชาดในสถานศึกษา   ดังนั้น   ขาพเจา ...................................................................... จึงขอยื่นแบบขอ 

แตงต้ังกรรมการยุวกาชาดในสถานศึกษาตอ .......................................................... ดังขอความตอไปนี้ 

 ขอ 1  ขอเสนอรายนามกรรมการยุวกาชาด (ชื่อสถานศึกษา) ................................ โดยตําแหนง  คือ 

          1) ........................................................................ นายกหมู         ประธานกรรมการ 

          2) ........................................................................ รองนายกหมู    รองประธานกรรมการ 

          3) ........................................................................ ผูนํากลุม กรรมการ 

          4) ........................................................................ รองผูนํากลุม    กรรมการ 

                     5) ........................................................................ ผูนํากลุม          กรรมการและเลขานุการ 

                                          ฯลฯ      

 

 ขอ 2  ขอเสนอผูทรงคุณธรรมเพื่อขอรับการแตงต้ังเปนกรรมการยุวกาชาด (ชื่อสถานศึกษา) ………… 

………...............................................................................  ดังตอไปนี้   คือ 

         (1) ................................................................................................................................. 

                    (2) .................................................................................................................................. 

         (3) .................................................................................................................................. 

         (4) .................................................................................................................................. 

         (5) .................................................................................................................................. 

 

 ขอ 3  ขอรับรองวาผูทรงคุณธรรมตามขอ 2  มีคุณสมบัติตามระเบียบปฏิบัติวาดวยการปกครอง 

ยุวกาชาด 
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ขอ 4 เมื่อไดโปรดอนุมัติการแตงต้ังกรรมการแลว     โปรดมอบเคร่ืองหมายกรรมการ  

จํานวน  ..……....... เคร่ืองหมาย     เพื่อจายใหกรรมการทุกทานตอไป  

 

จึงเรียนมาเพื่อไดโปรดพิจารณา 

 

        (ลงช่ือ)............................................... 

              นายกหมูยุวกาชาด .................................................. 

 

 

 ความเห็นของเจาหนาที่ 

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

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

  

        (ลงช่ือ)........................................... 

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

   

  อนุมัติ     ไมอนุมัติ 

 

        (ลงช่ือ)............................................ 

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

 

 

หมายเหตุ  1. ขอ 1 กรรมการยุวกาชาดในสถานศึกษาโดยตําแหนง ใหนํารายช่ือจากแบบ ยุว. 3               

            ทั้งหมดมาลง 

                 2. แบบขอแตงต้ังกรรมการยุวกาชาดในสถานศึกษานี้ยื่นตอ 

          2.1 ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ในกรณีที่เปนสถานศึกษา   

      สังกัดสวนกลาง 

2.2  นายกยุวกาชาดจังหวัด/อําเภอ  ในกรณีที่เปนสถานศึกษา  สังกัดสวนภูมิภาค  แลวแตกรณี 

 

 



                           ยุว. 3 

ใบสมัครขอเปนผูบังคับบัญชายุวกาชาด     

        

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

      วันที่ .......... เดือน............................. พ.ศ.................. 

 ขาพเจา ................................................................... อายุ........... ป  สัญชาติ ........................... 

ศาสนา ..................... ตําแหนง .............................................. ขอยื่นใบสมัครตอ ….........................…… 

 (1)  ขาพเจามีความประสงคจะขอสมัครเปนผูบังคับบัญชายุวกาชาด  ในหมูยุวกาชาด 

(ชื่อสถานศึกษา) ........................................... ตําบล................................... อําเภอ .........................….. 

จังหวัด .......................................................... 

 (2)  ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติ   สมควรดํารงตําแหนงผูบังคับบัญชายุวกาชาด   ตามระเบียบปฏิบัติ 

วาดวยการปกครองยุวกาชาด  และขาพเจายินยอมปฏิบัติตามระเบียบนั้นทุกประการ 

 (3)  ขาพเจามีความสนใจตอกิจการยุวกาชาดและยินดีทําการสอนสมาชิกยุวกาชาดในหมูยุวกาชาด 

ในสถานศึกษานี้ 

 (4)  ขาพเจาไดสําเร็จการฝกอบรมตามหลักสูตร 

  ก. ผูบริหารงานยุวกาชาด 

รุนที่ ............... เมื่อวันที่ ............... เดือน........................................................ พ.ศ............................ 

  ข. ผูนํายุวกาชาด 

รุนที่ ............... เมื่อวันที่ ............... เดือน ........................................................ พ.ศ. ........................... 

  ค. หลักสูตรอ่ืน ๆ ไดแก.................................................................................................. 

รุนที่ ............... เมื่อวันที่ ............... เดือน ........................................................ พ.ศ. ........................... 

      (ลงช่ือ) .......................................................... ผูสมัคร 

คํารับรอง 
 ขาพเจา ..................................................................................................... นายกหมูยุวกาชาด 

(ชื่อสถานศึกษา)................................................................. ขอรับรองวา ตามที่ .................................... 

ประสงคขอสมัครเปนผูบังคับบัญชายุวกาชาดนั้น   เปนผูมีความประพฤติดี  มีความสนใจตอกิจการยุวกาชาด

เปนอยางดี     สมควรที่จะเปนผูบังคับบัญชายุวกาชาดได      จึงเรียนมาเพื่อไดโปรดแตงต้ังเปนผูบังคับบัญชา 

ยุวกาชาดในตําแหนง      รองนายกหมู           ผูนํากลุม         รองผูนํากลุม 

      (ลงช่ือ) ......................................................... ผูรับรอง 

หมายเหตุ  ใหเสนอใบสมัครนี้ตอผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ   ยุวกาชาด   และกิจการนักเรียน   หรือ 

     นายกยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร    หรือนายกยุวกาชาดจังหวัด   หรือนายกยุวกาชาดเทศบาลนคร   

    หรือนายกยุวกาชาดเขตกรุงเทพมหานคร  หรือนายกยุวกาชาดอําเภอแลวแตกรณี  
 



ยุว. 4 
 

ใบสมัครเขาเปนสมาชิกยุวกาชาด 
 

 

ขาพเจา ........................................................ อายุ ............. ป เกิดวันที่........................ 

เดือน  ......................... พ.ศ. ............ สัญชาติ ............... เชื้อชาติ.............. นับถือศาสนา ....................... 

ชื่อบิดา ................................................................ ชื่อมารดา................................................................ 

เปนนักเรียน(ชื่อสถานศึกษา)................................ อยูในความปกครองของ ............................................. 

ขอนําใบสมัครยื่นตอนายกหมูยุวกาชาด  (ชื่อสถานศึกษา)......................................................................... 
 

  ขาพเจามีความยินดีขอสมัครเขาเปนสมาชิกยุวกาชาด โดยพรอมที่จะปฏิบัติตามวัตถุประสงค

ของยุวกาชาด  คือ 

  (1)  มีอุดมคติในทางศานติสุข มีความรูความชํานาญในเร่ืองการรักษาอนามัยของตนเอง 

        และสงเสริมอนามัยของผูอ่ืน 

  (2)  รูจักบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอผูอ่ืน และทําตนใหเปนพลเมืองดี 

  (3)  มีใจเมตตากรุณาตอเพื่อนมนุษยทั่วไป 
  

  ขาพเจายินดีรวมมือกับคนทั่วโลกในการชวยเหลือผูประสบทุกขภัยตามความสามารถและ

รับรองวาจะปฏิบัติตามขอบังคับ   และระเบียบปฏิบัติของยุวกาชาดทุกประการ 
 

      (ลงช่ือ)........................................................... ผูสมัคร 
 

คํารับรองของบิดา มารดา หรือ ผูปกครอง 
  ขาพเจา ................................................... อยูบานเลขที่ ............ ถนน........................... 

ตําบล ..................... อําเภอ ...................... จังหวัด ..................... เปนผูปกครอง.................................... 

โดยเปน ......................................................... มีความยินดีให............................................................... 

สมัครเปนสมาชิกยุวกาชาด และขาพเจายินดีใหความสนับสนุน 

      (ลงช่ือ) ....................................................... ผูปกครอง 

 

 ขาพเจา .................................................. เปน ครู อาจารย ขอรับรองวา ..................................... 

ที่สมัครเปนสมาชิกยุวกาชาดนี้ เปนผูมีความประพฤติดี และสนใจในกิจการยุวกาชาด สมควรเปนสมาชิก 

ยุวกาชาดได 

      (ลงช่ือ) ...........................................  ครู อาจารยผูสอน 

                     ( ........................................... )  
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 ใหรับ .................................................................. เขาเปนสมาชิกยุวกาชาดในกลุมที่ .................. 

หมูยุวกาชาด(ชื่อสถานศึกษา) ...................................................จังหวัด ................... ไดแตบัดนี้เปนตนไป 

       

   วันที่ ......... เดือน ................... พ.ศ. ......................  

  

 (ลงช่ือ) .......................................................... 

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

                                         นายกหมู 

 

 

 

  

 

 

 

 


