
สรุปการขออนุญาตการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 

ลำดับ โรงเรียน กิจกรรม วัน/เดือน/ปี สถานที ่

1 มุกดาหาร อบรมสัมมนาสภานักเรียน 
ระดับประเทศ ประจำปี 2565 

5 - 8 มกราคม 2565 โรงแรมริเวอร์ไซด์ 
กรุงเทพมหานคร 

2 คำบกวิทยาคาร ประชุมการเตรียมความพร้อม 
ในการเข้าเฝ้าฯ ประจำปี 2564 

และสร้างความเข้าใจการเป็น
นักเรียนทุนพระราชทาน 
ในโครงการทุนการศึกษา

พระราชทาน ม.ท.ศ รุ่นที่ 13 

25 – 29 ธันวาคม 2564 โรงแรมรอยัลริเวอร์ 
กรุงเทพมหานคร 

3 โพธิ์ไทรวิทยา ประชุมการเตรียมความพร้อม 
ในการเข้าเฝ้าฯ ประจำปี 2564 

และสร้างความเข้าใจการเป็น
นักเรียนทุนพระราชทาน 
ในโครงการทุนการศึกษา

พระราชทาน ม.ท.ศ รุ่นที่ 13 

25 – 29 ธันวาคม 2564 โรงแรมรอยัลริเวอร์ 
กรุงเทพมหานคร 

4 มุกดาหาร เข้าร่วมกิจกรรม  
TO BE NUMBER ONE  

TEEN DANCERCISE THAILAND 
CHAMPIONSHIPS 2022 

ระดับประเทศ 

4 – 7 กุมภาพันธ์ 2565 บริเวณ MCC HALL 
ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้า
เดอะมอลล์บางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 

5 คำสร้อยพิทยาสรรค์ เข้าร่วมกิจกรรม เปิดบ้าน  
สำนักวิทย์ มทส. SUT – Sci 

Open House 

11 – 13 กุมภาพันธ์ 
2565 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

จังหวัดนครราชสีมา 
6 คำสร้อยพิทยาสรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริม

พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษ 

14 – 15 กุมภาพันธ์ 
2565 

สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อม
สะแกราช  

อำเภอวังน้ำเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา 

7 มุกดาหาร เข้าร่วมการประกวดเยาวชน
ต้นแบบเก่งและดี  

TO BE NUMBER ONE  
(TO BE NUMBER ONE IDOL) 

รุ่นที่ 12 ประจำปี 2565 

12 กุมภาพันธ์ 2565 ห้างสรรพสินค้า 
เดอะมอลล์โคราช 

จังหวัดนครราชสีมา 

8 มุกดาหาร เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์
ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 48 ประจำปี 

2565 

13 มีนาคม 2565 สถานเอกอัครราชทูต
ญี่ปุ่น  

ประจำประเทศไทย 
กรุงเทพมหานคร 



ลำดับ โรงเรียน กิจกรรม วัน/เดือน/ปี สถานที ่

9 หว้านใหญ่วิทยา เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเรือพาย
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  

ชิงถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
ประจำปี 2565 (สนามท่ี 1) 

31 มีนาคม –  
3 เมษายน 2565 

หนองนาแซง  
อำเภอเมือง  
จังหวัดชัยภูมิ 

10 หนองสูงสามัคคีวิทยา เข้าร่วมประกวดผลงาน อำเภอ 
และชมรม TO BE NUMBER ONE 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประจำปี 2565  

10 – 12 เมษายน 
2565 

โรงแรมพูลแมน
ขอนแก่น ราชา ออคดิ 

จังหวัดขอนแก่น 

11 หว้านใหญ่วิทยา เข้าร่วมประกวดผลงาน อำเภอ 
และชมรม TO BE NUMBER ONE 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประจำปี 2565 

10 – 12 เมษายน 
2565 

โรงแรมพูลแมน
ขอนแก่น ราชา ออคดิ 

จังหวัดขอนแก่น 

12 มุกดาหาร เข้าร่วมประกวดผลงาน อำเภอ 
และชมรม TO BE NUMBER ONE 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประจำปี 2565 

10 – 12 เมษายน 
2565 

โรงแรมพูลแมน
ขอนแก่น ราชา ออคดิ 

จังหวัดขอนแก่น 

13 หว้านใหญ่วิทยา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือก

ตัวแทนภาค 3  
“นครขอนแก่นเกมส์” 

5 – 9 พฤษภาคม 
2565 

ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพาย
ราชนาวี  

อ่างเก็บน้ำบางไผ่  
ตำบลสำนักท้อน 
อำเภอบ้านฉาง  
จังหวัดระยอง 

14 คำชะอีวิทยาคาร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือก

ตัวแทนภาค 3  
“นครขอนแก่นเกมส์” 

2 – 14 พฤษภาคม 
2565 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น 

15 คำสร้อยพิทยาสรรค์ เข้าร่วมประชุมวิชาการดาราศาสตร์
แห่งประเทศไทย  

(สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 8  

24 – 26 มิถุนายน 
2565 

โรงแรมคุ้มภูคำ  
และอุทยานดารา
ศาสตร์สิรินธร  
อำเภอเมือง  

จังหวัดเชียงใหม่ 
16 มุกดาหาร เข้าร่วมกิจกรรมค่ายสภานักเรียน

สัญจร ครั้งที่ 7 ตามโครงการ
ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรยีน 

รว่มกับ โครงการเผยแพร่
อุดมการณ์และค่านิยม

24 – 26 มิถุนายน 
2565 

โรงเรียนบ้านวังไฮ 
ตำบลภูวง อำเภอ
หนองสูง จังหวัด

มุกดาหาร 



ลำดับ โรงเรียน กิจกรรม วัน/เดือน/ปี สถานที ่

ประชาธิปไตยดว้ยการเป็น
แบบอย่างที่ดี (archetype)  

ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัดมุกดาหาร 

17 หนองสูงสามัคคีวิทยา รับรางวลัการประกวดวิดีโอคลปิ 
ในโครงการรณรงค์ป้องกัน 
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 

23 – 25 มิถุนายน 
2565 

ห้องประชุมพลเรือตรี
วิทูรแสงสิงแก้ว ชั้น 5 
ตึกอำนวยการ สบยช. 

จังหวัดปทมุธานี 
18 คำบกวิทยาคาร เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมเยาวชน 4 – 6 กรกฎาคม 

2565 
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจ

ตะเวนชายแดนที่ 234 
บ้านดงมัน  

ตำบลคำอาฮวน 
อำเภอเมือง  

จังหวัดมุกดาหาร 
 


