
 

 
 

ผังการออกขอสอบ 
หลักสูตรการศกึษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 

 
 

สาระการพัฒนาสังคม 
 

วิชา ลูกเสอื กศน. (สค32035) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

จํานวน 40 ขอ 
 

 



 

ผังการออกขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 
หลักสูตรการศึกษานอกระบบ  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 

สาระการพัฒนาสังคม      รายวิชา ลูกเสือ กศน.       รหัส สค32035    ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 มาตรฐานการเรียนรูระดับ  

1. ความรู ความเขาใจ  ตระหนักเกี่ยวกับภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร  การเมือง การปกครองในโลก และนํามาปรับใชในการดําเนินชีวิต 
               เพื่อความมั่นคงของชาติ 

2. มีความรู ความเขาใจ เห็นคุณคา และสืบทอดศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีของประเทศในสังคมโลก 
3. มีความรู ความเขาใจ ดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย กฎระเบียบของประเทศตางๆในโลก 
4. มีความรู ความเขาใจหลักการพัฒนาชุมชน สังคม สามารถวิเคราะหขอมูลและเปนผูนํา ผูตาม ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ใหสอดคลองกับสภาพ

การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณปจจุบัน 
 

มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

มีความรู ความเขาใจ
หลักการพัฒนาชุมชน 
สังคม สามารถวเิคราะห
ขอมูลและเปนผูนํา ผูตาม 
ในการพัฒนาตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคม 
 ใหสอดคลองกับสภาพ 
การเปลีย่นแปลงของ
เหตุการณปจจุบัน 

1. ลูกเสือกับการพัฒนา 
1.1 สาระสําคัญของการลูกเสือ 
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   1.1.1 วัตถุประสงคของ 
           การพัฒนาลูกเสือ 

        

   1.1.2 หลักการสําคัญของ 
           การลูกเสือ 

        

1.2 ความสําคัญของการลูกเสือ 
     กับการพัฒนา 

        

   1.2.1 การพัฒนาตนเอง         

   1.2.2 การพัฒนาสัมพันธภาพ 
          ระหวางบุคคล  

        

   1.2.3 การพัฒนาสัมพันธภาพ 
          ภายในชุมชนและสังคม 
 

        



 

มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

 1.3 ลูกเสือกับการพัฒนาความ 
     เปนพลเมืองดี 
   1.3.1 ความหมายของพลเมืองดี 

 
 
 

    
 
 

 
 
 

  

   1.3.2 ความเปนพลเมืองดี 
           ในทัศนะของการลูกเสือ 

 
 

    
 

   

  1.3.3 แนวทางการพัฒนา 
        ลูกเสือไทยเพื่อสงเสริม    
        ความเปนพลเมืองดี 

1.3.3.1 ยกตัวอยางการ
พัฒนาลูกเสือไทย
เพื่อสงเสริมการเปน
พลเมืองดี 

   1 
ขอ 1 

   

 1.4 การสํารวจตนเอง ครอบครวั 
ชุมชน และสังคม เพื่อการพัฒนา 

   1.4.1 การรูจักตนเอง 

 
 
 

       

    1.4.2 การรูจักครอบครัว 
ชุมชน และสังคม 

        

    1.4.3 การมีความรับผิดชอบ
และชวยสรางสรรค
สังคมใหเกิดความ
สามัคคี 

 
 
 
 
 
 
 

1.4.3.1 ยกตัวอยางการ
สรางสรรคสังคม              
ใหเกิดความสามัคคี 

   1 
ขอ 2 

   



 

มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

มีความรู ความเขาใจ  
ตระหนักเกี่ยวกับภูมิศาสตร 
ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร  
การเมือง การปกครองในโลก  
และนํามาปรับใชใน 
การดําเนินชีวิตเพื่อความ
มั่นคงของชาติ 

2. การลูกเสือไทย 
2.1 ประวัติการลูกเสือไทย 
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     2.1.1 พระราชประวัติของ
พระบาทสมเด็จ                  
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั 

 
 
 

   
 
 

    

     2.1.2 กําเนิดลูกเสือไทย 
 

2.1.2.1 อธิบายความเปนมา
ของกําเนิดลูกเสือไทย 

  1 
ขอ 3 

    

   2.1.3 กิจการลูกเสือไทยแตละยุค         
 2.2 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ 

     คณะลูกเสือแหงชาติ 
 
 

    
 

    

      2.2.1 คณะลูกเสือแหงชาต ิ         

      2.2.2 การบริหารงานของ
คณะลูกเสือแหงชาติ 

 
 

   
 

    

      2.2.3 คณะกรรมการ         
ลูกเสือจังหวัด 

 
 

   
 

    

      2.2.4 คณะกรรมการ   
ลูกเสือเขตพื้นท่ี 

 
 

       

 2.3 การลูกเสือในสถานศึกษา 2.3.1 บอกการบริหารงาน   
การลูกเสือในสถานศึกษา  

 1 
ขอ 4 

     

มีความรูความเขาใจ
ดําเนินชีวิตตามวิถี
ประชาธิปไตยกฎระเบียบ 

3. การลูกเสือโลก 
3.1 ประวัติผูใหกําเนิดลูกเสือโลก 

 2       

ของประเทศตาง ๆ               
ในโลก 

3.2 องคการลูกเสือโลก 3.2.1 อธิบายความสําคัญของ  
องคการลูกเสือโลก 

 

  1 
ขอ 5 

    



 

มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

 3.3 ความสัมพันธระหวางลูกเสอื
ไทยกับลูกเสือโลก 

3.3.1 อธิบายความสัมพันธระหวาง 
ลูกเสือไทยกับลูกเสือโลก 

  1 
ขอ 6 

    

มีความรูความเขาใจ 
ดําเนินชีวิตตามวิถี 

4. คุณธรรม จริยธรรมของลูกเสือ 
4.1 คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

 2       

ประชาธิปไตย กฎระเบียบ 
ของประเทศตาง ๆ ในโลก 

4.2 คุณธรรม จรยิธรรมจาก                   
คําปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ 

        

 4.3 การนําคําปฏญิาณ และกฎของ
ลูกเสือที่ใชในชีวติประจําวัน 

4.3.1 ยกตัวอยางการนํากฎของ
ลูกเสือมาใชในชีวิตประจําวัน 

   1 
ขอ 7 

   

 4.4 ความสัมพันธระหวางคุณธรรม
จริยธรรมในคําปฏิญาณและกฎ
ของลูกเสือกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

4.4.1 อธิบายความสัมพันธระหวาง 
คุณธรรม ในกฎของลูกเสือกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

  1 
ขอ 8 

    

มีความรู ความเขาใจ 
ดําเนินชีวิตตามวิถี
ประชาธิปไตย กฎระเบียบ
ของประเทศตางๆในโลก 

5. วินัย และความเปนระเบียบ
เรียบรอย 

5.1 วินัย และความเปนระเบียบ 
เรียบรอย 

 3    
 
 
 

   

      5.1.1 ความหมายของวินัย              
และความเปนระเบียบ
เรียบรอย 

        

      5.1.2 ความสําคัญของวินัย       
และความเปนระเบียบ
เรียบรอย 

        

 5.2 ผลกระทบจากการขาดวินยั 
และขาดความเปนระเบยีบ
เรียบรอย 

        



 

มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

 5.3 แนวทางการเสริมสรางวินยั 
และความเปนระเบียบเรียบรอย 

5.3.1 ยกตัวอยางการพัฒนาวินัย     
ในตนเอง 

   1 
ขอ 9 

   

 5.4 ระบบหมูลูกเสือ 5.4.1 อธิบายความสําคัญของ           
ระบบหมูลูกเสือ 

  1 
ขอ 10 

    

 5.5 การพัฒนาภาวะผูนํา-ผูตาม 5.5.1 ยกตัวอยางการพัฒนา            
ภาวะผูนํา–ผูตาม 

   1 
ขอ 11 

   

6. ลูกเสือ กศน.กับการพัฒนา 
6.1 ลูกเสือ กศน. 
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6.1.1 ความเปนมาของ          
ลูกเสือ กศน.     

        

6.1.2 ความสําคัญของ          
ลูกเสือ กศน. 

        

6.2 ลูกเสือ กศน.กับการพัฒนา 6.2.1 อธบิายความสัมพันธระหวาง
ลูกเสือ กศน. กับการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

    1 
ขอ 12 

  

6.3 บทบาทหนาที่ของลูกเสือ กศน.
ที่มีตอตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน และสังคม 

6.3.1 ยกตัวอยางบทบาทของลูกเสือ 
กศน.ที่มีตอ ชุมชนและสังคม 

   1 
ขอ 13 

   

 6.4 บทบาทหนาที่ของลูกเสือ กศน.
ที่มีตอสถาบันหลักของชาติ 

 
 
 
 
 

6.4.1 ยกตัวอยางหนาที่ของลูกเสือ 
กศน.ที่มีตอสถาบันหลักของชาต ิ

   1 
ขอ 14 

   



 

มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

มีความรู ความเขาใจ
หลักการพัฒนาชุมชน 
สังคม สามารถวเิคราะห
ขอมูลและเปนผูนํา ผูตาม
ในการพัฒนาตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคม 
ใหสอดคลองกับสภาพ
การเปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณปจจุบัน 

7. ลูกเสือ กศน.กับจิตอาสาและ
การบริการ 

7.1 จิตอาสา และการบริการ 
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    7.1.1 ความหมายของจิตอาสา         
    7.1.2 ความสําคัญของจิตอาสา         
    7.1.3 ความหมายของารบรกิาร         
    7.1.4 ความสําคัญของการบริการ  7.1.4.1 อธิบายความสัมพันธ

ระหวางความสําคัญ
ของลูกเสือ กศน. 
กับความสําคัญของ
การบริการ 

    1 
ขอ 15 

  

 7.2 หลักการของจิตอาสา                 
และการบริการ 

    7.2.1 หลักการของจิตอาสา 

 
 
 

   
 
 

  
 
 

  

    7.2.2 ประเภทของจิตอาสา         

    7.2.3 หลักการของการบริการ 
     
 

7.2.3.1 บอกความแตกตางระหวาง
หลักการของจิตอาสา กับ
หลักการของการบริการ 

    1 
ขอ 16 

  

   7.2.4 ประเภทของการบริการ         

 7.3 กิจกรรม จิตอาสา และ            
การใหบริการของลูกเสือ กศน. 

7.3.1 ยกตัวอยางกิจกรรมจิตอาสา
ของลูกเสือ กศน. 

   1 
ขอ 17 

   

 7.4 การปฏิบัติตนในฐานะ            
ลูกเสือ กศน. เพื่อเปนจิตอาสา 
และการใหบริการ 

7.4.1 ยกตัวอยางการปฏิบัติตน           
ในฐานะลูกเสือ กศน.             
เพื่อเปนจิตอาสา 

 

   1 
ขอ 18 

   



 

มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

มีความรู ความเขาใจ
หลักการพัฒนาชุมชน 
สังคม สามารถวิเคราะห
ขอมูลและเปนผูนํา ผูตาม 
ในการพัฒนาตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคม 
ใหสอดคลองกับสภาพ
การเปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณปจจุบัน 
 

8. การเขียนโครงการเพื่อพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

8.1 โครงการเพื่อพัฒนาชุมชน
และสังคม 

 4       

8.1.1 ความหมายของโครงการ         
8.1.2 ความสําคัญของโครงการ         

8.2 ลักษณะของโครงการ         

8.3 องคประกอบของโครงการ 
 

8.3.1 บอกองคประกอบของ 
        โครงการ 

  1 
ขอ 19 

    

8.4 ขั้นตอนการเขียนโครงการ 
 

8.4.1 อธิบายขั้นตอนการเขียน    
        โครงการ 

  1 
ขอ 20 

    

8.5 การดําเนินการตามโครงการ 
 

8.5.1 อธิบายขั้นตอนการดําเนินงาน
ตามโครงการ 

  1 
ขอ 21 

    

8.6 การสรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการเพื่อเสนอ
ตอท่ีประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.6.1 บอกองคประกอบของการสรุป
รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการ     

  1 
ขอ 22 

    



 

มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

มีความรู ความเขาใจ
หลักการพัฒนาชุมชน 
สังคม สามารถวิเคราะห
ขอมูลและเปนผูนํา ผูตาม 
ในการพัฒนาตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคม 

9. ทักษะลูกเสือ 
9.1 แผนที่ – เข็มทิศ 

 4       

   9.1.1 ความหมายและ
ความสําคัญของแผนที่ 

        

   9.1.2 ความหมายและ
ความสําคัญของเข็มทิศ 

        

ใหสอดคลองกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณปจจุบัน 

9.2 วิธีการใชแผนที่ – เข็มทิศ 
    9.2.1 วิธีการใชแผนที่ 

 
 

   
 

    

    9.2.2 วิธีการใชเข็มทิศ 9.2.2.1 อธิบายวิธีการใชเข็มทิศ   1 
ขอ 23 

    

9.3 การใช Google Map              
และ Google Earth 

9.3.1 อธิบายการใช   Google Earth 
 

  1 
ขอ 24 

    

9.4 เงื่อนเชือกและการผูกแนน 
   9.4.1 ความหมายของเงื่อน 
          เชือกและการผูกแนน 

        

    9.4.2 ความสําคัญของเงื่อน
เชือกและการผูกแนน 

        

   9.4.3 การผูกเงื่อนเชือก             
และการผูกแนน 

9.4.3.1 อธิบายความแตกตาง
ระหวางการผูกเงื่อน
เชือก กับการผูกแนน 

 
 
 
 
 

    1 
ขอ 25 

  



 

มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

มีความรู ความเขาใจ 
ดําเนินชีวิตตามวิถี
ประชาธิปไตย กฎระเบียบ
ของประเทศตาง ๆ ในโลก 

10. ความปลอดภัยในการเขารวม
กิจกรรมลูกเสือ 

10.1 ความปลอดภัยในการเขารวม
กิจกรรมลูกเสือ 

 3       

10.1.1 ความหมายของ               
ความปลอดภัยในการ
เขารวมกิจกรรมลูกเสือ  

        

   10.1.2 ความสําคัญของ                   
ความปลอดภัยในการ
เขารวมกิจกรรมลูกเสือ 

        

 10.2 หลักการ วิธีการในการ               
เฝาระวัง เบื้องตนในการ 
เขารวมกิจกรรมลูกเสือ 

10.2.1 บอกหลักการเฝา
ระวังเบื้องตนในการ
เขารวมกิจกรรม
ลูกเสือ 

  1 
ขอ 26 

    

 10.3 การชวยเหลือเม่ือเกิดเหตุ      
ความไมปลอดภัยในการเขา
รวมกิจกรรมลูกเสือ 

10.3.1 ยกตัวอยางการสราง
ความปลอดภัยใน
การเขารวมกิจกรรม
ลูกเสือ 

   1 
ขอ 27 

   

 10.4 การปฏิบัติตนตามหลัก      
ความปลอดภัย 

 
 
 
 

10.4.1 ยกตัวอยางการ
ปฏิบัติตนตามหลัก
ความปลอดภัย 

   1 
ขอ 28 

   



 

มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

มีความรู ความเขาใจ 
ดําเนินชีวิตตามวิถี
ประชาธิปไตย กฎระเบียบ
ของประเทศตาง ๆ ในโลก 

11. การปฐมพยาบาล 
11.1 การปฐมพยาบาล 

 
 

4  
 

  
 

    

      11.1.1 ความหมายของ 
               การปฐมพยาบาล 

        

     11.1.2 ความสําคัญของ 
               การปฐมพยาบาล 

    
 

    

      11.1.3 หลักการของ 
               การปฐมพยาบาล 

11.1.3.1 อธิบายหลักการของ
การปฐมพยาบาล 

  1 
ขอ 29 

    

 11.2 วิธีการปฐมพยาบาล                
กรณีตาง ๆ 

11.2.1 ยกตัวอยางการปฐมพยาบาล
กรณีตาง ๆ 

   1 
ขอ 30 

   

 11.3 การวัดสัญญาณชีพ                     
และการประเมินเบื้องตน 

11.3.1 บอกวัตถุประสงคของการวัด
สัญญาณชีพ  

 1 
ขอ 31 

     

 11.4 วิธีการชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน 11.4.1 ยกตัวอยางวิธีการชวยชีวิต 
         ขั้นพ้ืนฐาน 

   1 
ขอ 32 

   

 12. การเดินทางไกล อยูคาย            
พักแรม และชีวิตชาวคาย 

12.1 การเดินทางไกล 

 
 
 

3  
 
 

     

12.1.1 ความหมายของ 
         การเดินทางไกล 

        

12.1.2 วัตถุประสงคของ 
         การเดินทางไกล 

        

12.1.3 หลักการของ 
             การเดินทางไกล 

        

    12.1.4 การบรรจุเครื่องหลัง
สําหรับการเดินทางไกล 

        



 

มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

 12.2 การอยูคายพักแรม 
       12.2.1 ความหมายของ    

การอยูคายพักแรม 

        

        12.2.2 วัตถุประสงคของ
การอยูคายพักแรม   

        

 12.2.3 หลักการของการ  
อยูคายพักแรม 

12.2.3.1 อธิบายหลักการของ
การอยูคายพักแรม 

  1 
ขอ 33 

    

 12.3 ชีวิตชาวคาย 12.3.1.1 ยกตัวอยางสิ่งที
จําเปนสําหรับชีวิต
ชาวคาย 

   1 
ขอ 34 

   

 12.4 วิธีการจัดการคายพักแรม 12.4.1.1 ยกตัวอยาง                
การจัดการคาย            
พักแรม 

   1 
ขอ 35 

   

มีความรู ความเขาใจ
หลักการพัฒนาชุมชน 
สังคม สามารถวิเคราะห
ขอมูลและเปนผูนํา ผูตาม 
ในการพัฒนาตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคม 
ใหสอดคลองกับสภาพ 
การเปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณปจจุบัน 

13. การฝกปฏิบัติการเดนิทางไกล  
อยูคายพักแรมและชีวิตชาวคาย 

13.1 การวางแผนและปฏิบัติ
กิจกรรม การเดินทางไกล                  
การอยูคายพักแรม และ                 
ชีวิตชาวคาย 

 
 
 

 
 

5     
 
 
 
 

 

  

13.1.1 กิจกรรมเสริมสราง
คุณธรรม และ
อุดมการณลูกเสือ 

13.1.1.1  อธิบายความสัมพันธ
ระหวางกิจกรรม
เสริมสรางคุณธรรม
และอุดมการณ
ลูกเสือ 

 

    1 

ขอ 36 

  



 

มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

 13.1.2 กิจกรรมสราง                 
คายพักแรม 

13.1.2.1 ยกตัวอยาง
กิจกรรมสรางคาย
พักแรม 

 
  

1 
ขอ 37 

   

  13.1.3 กิจกรรมชีวิตชาวคาย 
 

13.1.3.1 ยกตัวอยางกิจกรรม
ชีวิตชาวคาย 

   1 
ขอ 38 

   

  13.1.4 กิจกรรมฝกทักษะ
ลูกเสือ 

13.1.4.1 ยกตัวอยางกิจกรรม
ฝกทักษะลูกเสือ 

   1 
ขอ 39 

   

 13.1.5 กิจกรรมกลางแจง           
 13.1.6 กิจกรรมนันทนาการ 

และชุมนุมรอบกองไฟ 
        

 13.1.7 กิจกรรมนําเสนอผล
การดําเนินงานตาม
โครงการที่ไดดําเนินการ
มากอนการเขาคาย 

        

 
 

13.2. การใชชีวิตชาวคายรวมกับ
ผูอื่นในคายพักแรมไดอยาง
สนุกสนาน และมีความสุข 

13.2.1 อธิบายความสัมพันธระหวาง
กิจกรรมชีวิตชาวคายกับ                
การใชชีวิตชาวคายรวมกับ
ผูอื่นในคายพักแรม 

    1 
ขอ 40 

  

  รวม 40 2 14 18 6   
 


