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การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 
การพานักเรยีนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  หมายถึง การที่ครู อาจารย์ หรอืหัวหน้าสถานศกึษา             

พานักเรยีนและนักศกึษาไปท ากิจกรรมการเรียนการสอนนอกสถานศึกษา ตั้งแต่ ๒ คน ขึน้ไป ซึ่งอาจไปเวลาเปิด            
ท าการสอนหรือไม่ก็ได้  โดยมีโครงการ  รองรับและด าเนินการตามล าดับขัน้  ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการไป                 
นอกสถานศึกษาหรือ สถานที่พักแรมคืน ทัง้นี้ จะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ ไม่ใช่เพื่อการทดสอบสมรรถภาพ                 
หรอืเพ่ือเป็นการวัดผล  

 

การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา จ าแนก เป็น ๓ ประเภท คือ  

๑. การพาไปนอกสถานศึกษาไม่ค้างคืน  

๒. การพาไปนอกสถานศึกษาค้างคืน 

        ๓. การพาไปนอกราชอาณาจักร 
 

แนวทางในการปฏิบัติงานดังนี้  
๑. การเขียนโครงการ  
สถานศึกษาต้องจัดท าโครงการ แผนงาน กิจกรรมประจ าวัน การมอบหมายหน้าที่พร้อมทั้งแนบรายชื่อครู 

นักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางไปนอกสถานศึกษา และต้องจัดท าแผนที่สังเขปแสดงเส้นทางการเดินทาง และแผนผังแสดง
ทีต้ั่งของสถานที่ไปทัศนศึกษา หรือสถานที่พักแรมคืน เพ่ือการตรวจสอบและตดตามผลการด าเนินงาน 

รายละเอียดที่ควรก าหนดในโครงการ 
 ชื่อโครงการ  
 หลักการและเหตุผล  
 วัตถปุระสงค์  
 เป้าหมาย 
  ขัน้ตอนการด าเนินงาน  
 ระยะเวลา และสถานที่ด าเนินการ (ต้องปลอดภัยและถูกต้อง ตามสุขลักษณะ)  
 แผนการด าเนินงาน  
 กิจกรรม 
 งบประมาณ 
  ผู้รบัผิดชอบโครงการ / หน่วยงานที่รบัผิดชอบ  
 ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
 ลักษณะโครงการ (โครงการใหม่ / โครงการต่อเนื่อง) 

ส่วนการเดินทางไกล และเข้าค่ายพักแรมของลูกเสอื เนตรนารี  และยวุกาชาด ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานที่โดยอนโุลม และต้องเป็นไปตามกฎ ข้อบังคับ 
ประกาศ และค าสั่งของการ เขา้คา่ยพักแรม ของลูกเสอื เนตรนารี  ยุวกาชาด นั้นๆ โดยก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
ผู้บังคบับญัชายุวกาชาด เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมการท ากิจกรรมตามท่ีก าหนดไว้ใน หลักสูตรเทา่นั้น 

 
 
 
 



๒. การพิจารณาและอนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 
 กรณีพาไปนอสถานศึกษาไม่ค้างคืน ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้พิจารณา และอนุญาต  
 กรณีพาไปนอกสถานศึกษาค้างคนื ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา              

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้มีอ านาจเหนือสถานศึกษาขึ้นไปอีก ชั้นหนึ่ง แล้วแต่กรณีเป็นผู้พิจารณาและอนุญาต  
 กรณีพาไปนอกราชอาณาจักรให้หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้พิจารณา              

และอนุญาต โดยให้โรงเรียนยื่นแบบขออนุญาตฯ พร้อมเอกสารที่เก่ียวข้อง มายัง สพป. เพ่ือเสนอเลขาธิการ สพฐ. 
พิจารณาและอนุญาตก่อนการเดินทาง ๓๐ วัน 
 

 ๓. การขออนุญาตจากต้นสังกัด 
      ให้สถานศึกษายื่นแบบขออนุญาตการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาพร้อม เอกสารที่เกี่ยวข้องมายัง สพป. 
ก่อนการเดินทาง ๑๕ วัน โดย ผู้อ านวยการ สพป. เป็นผู้พิจารณาและอนุญาตให้  พานักเรียนไปนอก สถานศึกษา              
หากมีเหตุสุดวิสัยที่จะต้องยื่นเรื่องโดยกระชัดชิด ให้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นเป็นรายๆ ไป ทั้งนี้มีเอกสารประกอบการ              
ขออนุญาต มีดังนี ้
 

 เอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาต  (กรณีไปค้างคืนภายในประเทศ) 
๑. โครงการไปทัศนศึกษา 
๒. ก าหนดการเดินทางและแผนที่เส้นทาง 
๓. รายชื่อนักเรียนและครูผู้ควบคุม 
๔. เอกสารขออนุญาตผู้ปกครอง (อนุโลมให้เก็บไว้ที่โรงเรียนได้ แต่ต้องแจ้งในหนังสือขออนุญาตว่าได้

ด าเนินการขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียนตามระเบียบฯ และประกาศฯแล้ว) 
๕. เอกสารประกันภัย 
๖. เอกสารของพนักงานขับรถรับจ้าง  ประกอบด้วย 

๖.๑ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์  ตามประเภทของรถ 
๖.๒ ส าเนาทะเบียนบ้าน 

หมายเหตุ : ส าเนาหนังสือทุกฉบับให้รับรองส าเนาถูกต้องด้วย 
 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๑. โรงเรียนส่งหนังสือขออนุญาตไปทัศนศึกษา พร้อมเอกสารประกอบ ข้อ ๑ – ๖ อย่างละ ๑ ชุด  

ก่อนวันออกเดินทาง  ๑๕  วัน 
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและเสนอผู้บังคับบัญชาอนุญาต  แล้วแจ้งโรงเรียนด าเนินการได้ 

(โรงเรียนต้องได้รับอนุญาตก่อนถึงจะด าเนินการได้) 
๓. เมื่อกลับจากการไปทัศนศึกษา ให้โรงเรียนรายงานให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ทราบ (ตามแบบรายงานในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการฯ) 
 

ระเบียบ / ประกาศที่เกี่ยวข้อง 
๑. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการในการพานักเรียน และนักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา 

และเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 
 



 เอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาต (กรณีพานักเรียนไปต่างประเทศ) 
๑. แบบค าร้องขออนุญาตไปต่างประเทศซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา 
๒. โครงการ / หนังสือเชิญจากหน่วยงานราชการ / หน่วยงานเอกชนที่เป็นประโยชน์เกี่ยวข้องกับ

การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ซึ่งระบุชื่อผู้ที่ได้รับเชิญ วัน เวลา สถานที่และเหตุผลที่เชิญ 
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายฉบับจริง ถ้าเป็นฉบับส าเนาให้หัวหน้าสถานศึกษารับรองความถูกต้องทุกแผ่น 

๓. ก าหนดการเดินทางซึ่งระบุกิจกรรมชัดเจนตลอดระยะเวลาเดินทาง 
๔. บัญชีรายชื่อผู้ควบคุม/ผู้ช่วยผู้ควบคุม/ผู้ร่วมเดินทาง (ถ้ามี) และบัญชีรายชื่อนักเรียน 
๕. หนังสืออนุญาตจากผู้ปกครองให้พานักเรียนไปนอกสาถานศึกษาตามแบบที่ก าหนด 
๖. แผน/มาตรการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในระหว่างที่ไปต่างประเทศ 
๗. แบบชี้แจงการขออนุญาตไปต่างประเทศ ซึ่งระบุเหตุผลการได้รับเชิญและประโยชน์ที่ได้รับ                

หากการเสนอขออนุญาตมีระยะเวลากระชั้นชิดไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเวลาที่ก าหนด ให้บันทึกชี้แจง
เหตุผลความจ าเป็นเพิ่มเติมโดยละเอียด 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  สถานศึกษา 

 ด าเนินการภายใน ๕ วัน นับจากท่ีได้รับค าขอ 
 ตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน 
 พิจารณาให้ความเห็นก่อนลงนามในแบบค าร้อง 
 เสนอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ด าเนินการภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับค าขอ 
 ตรวจสบเอกสารที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน 
 พิจารณาให้ความเห็นก่อนลงนามในแบบค าร้อง 
 เสนอส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ด าเนินการภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับค าขอ 
 ตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน 
 พิจารณาความเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับสถานศึกษา/ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 เสนอความเห็นให้ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุญาต 
 แจ้งผลการพิจารณาให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อแจ้งสถานศึกษาถือปฏิบัติ 

 
 
 
 



 
ข้อควรพิจารณาในการพานักเรียนไปต่างประเทศ 

๑. การขออนุญาตพานักเรียนไปต่างประเทศ ในกรณีท่ีได้รับเชิญต้องระบุเหตุผลการได้รับเชิญ               
และประโยชน์ที่จะได้รับ 

๒. ค านึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง 
๓. สถานศึกษา/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ประสงค์จะจัดโครงการพานักเรียนไปต่างประเทศ               

เป็นหมู่คณะ ควรจัดในช่วงปิดภาคเรียนและไม่กระทบต่อการจัดการเรียนการสอน และการสอน
ชดเชยโดยไม่ซ้ าชั้น 

๔. นักเรียนซึ่งร่วมเดินทางจะต้องสมัครใจและได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง 
๕. จ านวนนักเรียนที่ร่วมเดินทางจะต้องมีจ านวนไม่มากเกินไป หากมีความจ าเป็นอย่างยิ่งให้ชี้แจง

เหตุผลประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติมโดยละเอียด พร้อมหลักฐานประกอบ 
๖. ต้องได้รับอนุญาต/รับทราบการอนุญาตให้ไปต่างประเทศก่อน จึงเดินทางไปต่างประเทศได้ 
๗. เมื่อเดินทางกลับ ต้องท ารายงานเสนอแนวทางที่สามารถน ามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน              

ให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนต่อไป 
๘. การใช้งบประมาณ กรณีเงินนอกงบประมาณ/เงินรายได้สถานศึกษาจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก่อนเสนอขออนุญาตไปต่างประเทศ 
 

ระเบียบ / ประกาศที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนภูมิการขออนุญาตพานักเรียนไปต่างประเทศ 
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ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษา 

ไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

-ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 
-พิจารณาให้ความเห็นก่อนลงนาม 
-เสนอ  สพท. 
 

 

-ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน 

-พิจารณาให้ความเห็นก่อนลงนาม 

-เสนอ  สพฐ. 
 

-ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน 

-พิจารณาความเห็นของสถานศึกษา/
สพท.อนุมัติ /ไม่อนุมัติ 
-แจ้งผลส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ือแจ้งสถานศึกษา 
 

สถานศึกษา (๕วัน) 

ส านักงานเขตพื้นที ่
การศึกษา  (๗ วัน) 

 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(๓๐ วัน) 

ผู้ขออนุญาตรายงาน/เสนอแนวทางท่ีสามารถ 

น ามาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่องานในหน้าที่ 



 
 

๔. การขออนุญาตผู้ปกครอง 
    ให้สถานศึกษามีหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง พร้อมแนบใบตอบรับโดยระบุชื่อ-สกุล ที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์

ที่สามารถติดต่อได้ทั้งของผู้ปกครองและของครูผู้ควบคุมโดยความสมัครใจ (ตามแบบขออนุญาตผู้ปกครองฯ) 
 

๕. การก าหนดผู้รับผิดชอบ 
    ให้สถานศึกษา/ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท าภารกิจการด าเนินงาน  และก าหนดผู้รับผิดชอบงานเป็นส่วนๆ  

เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมเบอร์โทรศัพท์  โทรสาร  แจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบ                
เพ่ือประชาสัมพันธ์ และสามารถติดต่อประสานงาน ได้ทันที กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 

๖. การใช้รถน าขบวน 
 การพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา โดยใช้รถโดยสารไม่ต่ ากว่า๔๐ ที่นั่ง จานวน ๓ คันข้ึนไป 

ต้องจัดให้มีรถน าขบวน 
 จัดให้มีป้ายข้อความที่ระบุโครงการ กิจกรรม และสถานศึกษา แสดงให้เห็นเด่นชัดติดที่ข้างรถ               

และมีหมายเลขก ากับติดท่ีด้านหน้าและด้านหลังในต าแหน่งที่เห็นชัดเจน 
 พนักงานขับรถให้ขับรถตามลาดับหมายเลข ตามเส้นทางที่ก าหนดในแผนการเดินทาง ทั้งนี้การใช้

ความเร็วของรถให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 
 

๗. การท าประกันภัย 
    ให้สถานศึกษาจัดท าประกันอุบัติภัยในการพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา ทั้งนี ้ให้อยู่ในดุลพินิจ

ของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

๘. การเลือกยานพาหนะและผู้ขับขี่ 
 สถานศึกษาจัดท าสัญญาเช่ารถยนต์กับผู้ประกอบการพร้อมกับระบุความรับผิดชอบและความเสียหาย 

ที่อาจเกิดข้ึน (ตามแบบสัญญาเช่ารถยนต์) 
 ผู้ประกอบการต้องจัดหารถโดยสารที่มีสภาพที่มั่นคง แข็งแรง พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย 
 ให้สถานศึกษาจัดส่งบุคลากรที่เก่ียวข้องไปตรวจสอบ ดูแลความเรียบร้อยของสภาพรถโดยสารให้พร้อม

ใช้งานได้อย่างปลอดภัย 
 

๙. การจัดทาแผนการเดินทาง 
 สถานศึกษาดาเนินการส ารวจเส้นทางก่อนพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 
 สถานศึกษาจัดท าแผนที่สังเขป แสดงเส้นทางการเดินทางให้ชัดเจน พร้อมทั้งระบุผู้รับผิดชอบ 
 ให้แผนการเดินทางเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเช่ารถยนต์กับผู้ประกอบการ 
 สถานศึกษาจัดท าแผนส ารอง กรณีมีเหตุฉุกเฉินและจ าเป็น 
 
 
 
 



 
๑๐. การปฏิบัติระหว่างการเดินทาง 
  สถานศึกษาจัดให้มีผู้ควบคุมและผู้ช่วยควบคุมตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียน 

และนักเรียน ไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  สถานศึกษาจัดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นประจ ารถ หรือยานพาหนะ และดูแลนักเรียน                

ที่มีโรคประจ าตัวเป็นพิเศษ 
  ผู้ควบคุมและผู้ช่วยผู้ควบคุมให้มีเครื่องมือสื่อสาร และหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือการประสานงานทุกระยะ 
  ห้ามไม่ให้มีการเสพสุรา สิ่งเสพติด ของมึนเมา และเล่นการพนันทุกชนิด 

 

๑๑. การพักแรมคืน 
  เมื่อเดินทางถึงสถานที่จัดกิจกรรม ต้องจัดให้มีการปฐมนิเทศ เพ่ือแจ้งกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติในการใช้

สถานที่ และการปฏิบัติตนขณะอยู่ในบริเวณท่ีจัดกิจกรรม และท่ีพักแรมคืน 
  กรณีท่ีมีการพักค้างคืน ควรจัดที่พักแยกชาย/หญิง 
  ให้มีครู อาจารย์ท าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอดช่วงเวลาจัดกิจกรรม 
  ไม่อนุญาตให้น าเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ พกพาอาวุธ สิ่งเสพติด อุปกรณ ์การเล่นการพนันเข้าไปใน

สถานที่จัดกิจกรรม/สถานที่พักแรมคืน 
  ไม่อนุญาตให้น าของมีค่า จ าพวกเครื่องประดับ เช่น สร้อย แหวน ต่างหูติดตัวไป เว้นแต่ได้รับอนุญาต 

(ของมีค่าควรน าฝากครูเวรไว้) 
  ให้มีครูพยาบาล/ผู้ที่มีความรู้ในด้านการรักษาพยาบาลดูแลนักเรียน นักศึกษาระหว่างกระท ากิจกรรม 

รวมทั้งจัดรถรับ-ส่ง กรณีมีเหตุฉุกเฉินตลอดเวลา 
  การจัดกิจกรรมต้องจัดให้เหมาะสมกับระดับชั้นเรียน วัย เพศ และความสามารถของนักเรียน 

นักศึกษา หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เสี่ยงอันตรายโลดโผนเกินไปและต้องจัดให้มีการทดสอบปฏิบัติก่อนฝึกปฏิบัติจริงทุกครั้ง 
โดยครู อาจารย์ที่รับผิดชอบ 

  กรณีท่ีเกิดการพลัดหลง/ออกนอกสถานที่ หรือค่ายพักแรม โดยไม่ทราบสาเหตุ ให้แจ้งและ
ประสานงานกับผู้ดูแลสถานที่ บุคคลในท้องที่ หรือเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเพ่ือวางแผนค้นหา ติดตาม พร้อมแจ้งให้
ผู้ปกครองและผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที 

 

๑๒. การรายงานผล 
  กรณีฉุกเฉินให้รายงานด้วยวาจา และเม่ือเหตุการณ์นั้นผ่านพ้นไปแล้วให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษร            

อีกครั้งหนึ่ง 
  ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ควบคุม จัดท ารายงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้บริหารสถานศึกษา            

เมื่อสิ้นสุดโครงการ และรายงานต่อหน่วยงานที่อนุญาตทราบ 
  ให้ผู้ประกอบการจัดพนักงานขับรถที่มีใบอนุญาตขับรถท่ีถูกต้อง มีความรู้มีความช านาญเส้นทาง           

ตามแผนการเดินทาง มีความสุภาพเรียบร้อยและไม่ดื่มสุรา 
  หากเป็นยานพาหนะอ่ืน เช่น เรือ รถไป เครื่องบินให้ปฏิบัติตามข้อ ๑-๔ โดยอนุโลม 
 
 



                                                       (ตัวอย่าง) 
 

                              การท าหนังสือราชการจากโรงเรียนถึงเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                    ในการขออนุญาตพานักเรียน-นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา (กรณีค้างคืน) 
 

 

ที่ ศธ ๐๔๐๓๙. ........./............ โรงเรียน......................................................................... 
  ......................................................................................... 
 

                                               วันที่......................................... 
 

เรื่อง  การพานักเรียน-นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 
 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการ 
 ๒. ก าหนดการ, ตารางกิจกรรมประจ าวัน 
 ๓. แผนที่การเดินทาง, แผนที่สังเขป และรายละเอียดของสถานที่ท่ีจะเดินทาง 
 ๔. รายชื่อนักเรียน-นักศึกษาที่พาไปนอกสถานศึกษา และรายชื่อครูผู้ควบคุม 
 ๕. หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง 
 ๖. ส าเนากรมธรรม์ประกันภัยหรือประกันชีวิต 
 

 ด้วย (ชื่อโรงเรียน)..................................................ขออนุญาตน านักเรียน-นักศึกษา ชั้น.............. 
จ านวน............คน และครูผู้ควบคุมดูแล..............คน โดยมี........................................ .............เป็นผู้ควบคุมไปเพื่อ 
..........................................................ณ.............................................อ าเภอ................ ........จังหวัด........................ 
เริ่มออกเดินทางวันที่...........เดือน............................พ.ศ.................เวลา..................น. และจะไปตามเส้นทางผ่าน 
................................................................................โดยพาหนะ.................................... ...........     .จะพักค้างคืนที่ 
............................................................และกลับถึงสถานศึกษาในวันที่...........เดือน...................... ..........พ.ศ........... 
มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น จ านวน.....................บาท การไปครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพา 
นักเรียน-นักศึกษาไปนอกสถานศึกษาแล้ว  
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจาณา 
 

      ขอแสดงความนับถือ 
    
                                                           (........................................) 
                                                      ต าแหน่ง........................................ 
                                
โรงเรียน.......................................... 
โทรศัพท์/โทรสาร............................ 



                                                       (ตัวอย่าง) 
 
              การท าหนังสือรายงานผลการพานักเรียน-นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา (กรณีค้างคืน) 
 

 
 

 
ที่ ศธ ๐๔๒๔๑. ........./............ โรงเรียน......................................................................... 
  ......................................................................................... 
 

                                               วันที่..............................................................  
เรื่อง  รายงานผลการพานักเรียน-นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 
 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ 
 

อ้างถึง หนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ ที่ ศธ ๐๔๐๓๙/........ลงวันที่........................ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  (ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ) 
 

 ตามท่ีโรงเรียนได้รับอนุญาตให้น านักเรียน-นักศึกษา ชั้น.............จ านวน................คน และครูผู้ควบคุม 
ดูแลนักเรียนจ านวน................คนโดยมี...................................เป็นผู้ควบคุมไปเพื่อ............................ณ. ........................ 
อ าเภอ.....................จังหวัด................................เริ่มออกเดินทางวันที่................เดือน................................พ.ศ..............  
ได้ไปตามเส้นทางผ่าน.............................................................................โดยพาหนะ..................... .................................. 
และได้กลับถึงสถานศึกษาในวันที่...............เดือน.........................พ.ศ................นั้น 
 

 การพานักเรียน-นักศึกษาไปครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย/ (ไม่เรียบร้อย ให้ชี้แจงรายลเอียด) 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
    
                                                           (........................................) 
                                                      ต าแหน่ง........................................ 
 
 
                                
โรงเรียน.......................................... 
โทรศัพท์/โทรสาร............................ 
 

 
 



(ตัวอย่าง) 
 

แบบขออนุญาตผู้ปกครองพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 
 

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

เรื่อง การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานที่ 

เรียน ผู้ปกครอง(นาย/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง)........................................................................................ 

               ด้วย โรงเรียน..................................... โดยงาน..........................................  มีความประสงค์จะขออนุญาตน า 
(นาย/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง)..............................................................................................ไปศึกษานอกสถานศึกษา                      
ในการไปครั้งนี้มีนักเรียนและนักศึกษา จ านวน..................................คน มีครูอาจารย์ควบคุม........................คน                   
โดยมี.............................................................เป็นผู้ควบคุมไปเพื่อ.......... .......................................................................               
วันที่............เดือน....................................พ.ศ................... เวลา.........................น.  และจะไปตามเส้นทางผ่าน
.................................................................................................  โดยพาหนะ............................................................                 
จะพักค้างคืนที่.................................................และกลับถึงสถานศึกษา วันที่..........เดือน..............................พ.ศ..........
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นจ านวน....................................บาท 

 จึงเรียนมาเพ่ือขออนุญาตน า (นาย/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง).................................................................            
ไปศึกษานอกสถานศึกษาในครั้งนี้ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดในการเดินทางมาด้วยแล้ว 

            ขอแสดงความนับถือ 
 

                    (......................................) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียน..................................... 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
โปรดกรอกแบบข้างล่างนี้แล้วส่งกลับคืนสถานศึกษา 
 ข้าพเจ้า.................................................................ผู้ปกครองของ................. .............................................. 
  อนุญาต   ไม่อนุญาต ให้...........................................................ไปศึกษานอกสถานศึกษาในครั้งนี้ 

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ปกครอง 

 
หมายเหตุ : โปรดขีดเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ต้องการ 

 
 

 


